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Türkiye, 2013 yılına Kürt Sorunu’nun çözümüne yönelik yeni bir süre-
cin başladığı haberiyle girdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012’nin 

son günlerinde ‘soruna nihai çözüm için İmralı görüşmelerinin yeniden başla-
dığını’ ilanı, ülke gündeminin tartışmasız en önemli başlığına dönüştü. Ocak 
ayı başında ilk İmralı Heyeti’nin adaya gitmesiyle başlayan görüşme trafiği ve 
Diyarbakır’da gerçekleşen Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan’ın mektu-
bunun okunmasıyla ‘silahın değil siyasetin öne çıkacağı’ Çözüm Süreci’nin adı 
konuyordu. Akil İnsanlar Heyeti’nin yedi bölgedeki çalışmaları, PKK’nın ça-
tışmasızlık kararı ve Mayıs ayından itibaren sınır dışına çekilmeye başlaması, 
otuz yıldır akan kanın durması çözüme dair umudu artırıyordu. 

Öte yandan, ülke ekonomisinde son 11 yılda yaşanan gelişmeler ve büyüme 
noktasında sağlanan istikrar, IMF’ye olan borcun son taksitinin Mayıs ayında 
ödenmesiyle taçlanıyordu. 

Ancak bu bahar havasının dağılarak, yerini kısa zamanda toplumsal gerilim 
merkezli karamsar bir tabloya bırakması uzun sürmedi. Önce, Mayıs ayı so-
nunda Taksim Yayalaştırma Projesi’ne yönelik tepkiler kısa zamanda etkisini 
artırdı ve Gezi Parkı protestoları gerçekleşti.

Kasım ayı ortasında başlayan “dershane tartışmaları” ve hemen ardından 
“yolsuzluk ve rüşvet” gerekçesiyle başlatılan 17 ve 25 Aralık operasyonlarının 
yargı-polis eliyle sivil siyasete karşı bir “neo-vesayetçi darbe” kalkışmasına dö-
nüşmesi ülke içi yeni bir gerilim oluşturdu. Bu süreçte açığa çıkan Türkiye ta-
rihinin en büyük hukuk dışı dinlemeleriyle sivil siyasetin dizaynının hedeflen-
mesi, Türkiye’nin aradığı huzur ve barışa kolay kavuşamayacağını ortaya koyan 
önemli başlıklardı. 

2013 yılı sadece iç politika için değil, dış politika için de uzun bir yıl oldu. 
2011’de halk isyanıyla başlayan ve gelinen noktada Esed rejiminin işlediği sa-
vaş ve insanlık suçları da, uluslararası toplumun kayıtsızlığı da 2013’te devam 
etti. Mısır’da gerçekleşen 3 Temmuz darbesi nedeniyle Arap Baharı rüzgârının 
tersine esmeye başlamasına yönelik tartışmalar ve İsrail’in Türkiye’den Mavi 
Marmara özrü de 2013’ün öne çıkan başlıkları oldu. 

Yıl boyunca yayınladığı çalışmalar ve düzenlediği etkinliklerle Türkiye 
ve dünyadaki gelişmeleri derinlemesine okumaya çalışan SETA, 2013 Yıllığı 
ile Yeni Türkiye sürecindeki bu uzun yılı kayıt altına alıyor. İlgililere faydalı 
olma temennisiyle...
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01 OCAK 
• Anayasa Mahkemesi, Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
görev süresinin yedi yıl olduğu 
ve ikinci kez aday olabileceği 
kararının gerekçesini açıkladı. 
• Irak’ta 12’den fazla şehirde 
düzenlenen bombalı saldırılar-
da 23 kişi ölürken, 83 kişi de 
yaralandı. 

02 OCAK 
• Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) Aralık Ayı ve 
2012 yılının ihracat rakamları 
açıklandı. Türkiye’nin dünya 
mal ticaretinden binde 8.2 
pay aldığını belirten Ekono-
mi Bakanı Zafer Çağlayan, 
“Mikronezya ve Nauru dışında 
ihracat yapmadığımız tek bir 
ülke kalmadı.” dedi. 
• ABD’de “mali uçurum” ola-
rak bilinen tasarıyı Senato’dan 
sonra Temsilciler Meclisi de 
onayladı. 

03 OCAK 
• Çözüm Süreci kapsamında, 
Demokratik Toplum Kongresi 
Başkanı ve Mardin Bağımsız 
Milletvekili Ahmet Türk ile 
BDP Batman Milletvekili Ayla 
Akat, İmralı Adası’na giderek 
Abdullah Öcalan ile ilk kez gö-
rüştü. Görüşmede Öcalan’ın, 
“Hedef Kürt sorunun çözümü 
kapsamında silaha ihtiyaç 
duyulmayacak bir ortamın 
yaratılması. PKK’nın silahsız-
landırılması. Bu doğrultuda 

müzakerelere başlandı. Her-
kes dikkatli ve hassas olsun.” 
dediği kaydedildi. 
• 28 Şubat soruşturması 
kapsamında gözaltına alınan 
dönemin Genelkurmay Başka-
nı İsmail Hakkı Karadayı, yaş 
haddinden dolayı adli kontrol 
şartıyla tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. 
• Türkiye ile Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) arasında 
Afşin-Elbistan bölgesinde 
linyit kömürü madenciliği 
ve elektrik üretimini içeren 
12 milyar dolarlık anlaşma 
imzalandı. 
• Türkiye İstatistik Kurumun-
dan (TÜİK) yapılan açıklamada, 
enflasyonun yılı 25 yılın en 
düşük seviyesi olan yüzde 
6.16’dan kapattığı bildirildi. 

04 OCAK 
• Suriye Ulusal Konseyi 
(SUKO), ABD’ye büyükelçi ola-
rak Dr. Necip Ghadban’ı atadı.

05 OCAK 
• Dışişleri Bakanlığının düzen-
lediği ve Ankara’da başlayan 

5. Büyükelçiler Konferansı’nın 
ikinci ayağı İzmir’de yapıldı. 

06 OCAK
• Başbakan Erdoğan’ın 6-11 
Ocak tarihleri arasında Gabon, 
Nijer ve Senegal’i kapsayacak 
resmi Afrika turu başladı. 
• Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıl-
dırım, 2013 hedefleri arasında 
Marmaray, Ankara-İstanbul 
Yüksek Hızlı Tren ve uzun 
süredir bitirilmesi planlanan 
Ankara Metrosu projelerinin 
tamamlanmasının bulunduğu-
nu belirtti. 

07 OCAK 
• ABD Başkanı Barack 
Obama, David Petraeus’un 
istifasıyla boşalan Ameri-
kan Haberalma Örgütü (CIA) 
başkanlığına terörle mücadele 
başdanışmanı John Brennan’ı 
uygun gördü. 

08 OCAK 
• Bozcaada’nın 50 kilometre 
açıklarında 6.2 şiddetinde 
deprem meydana geldi. 
• Başbakan Erdoğan’ın beş 
günlük Afrika turu kapsamın-
da ziyaret ettiği Nijer’de, iki 
ülke arasında değişik alan-
larda iş birliğine ilişkin beş 
anlaşma imzalandı. 

10 OCAK 
• Fransa’nın başkenti Paris’te 
bulunan Kürdistan Enformas-
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yon Bürosuna kimliği belirsiz 
kişilerce düzenlenen saldırıda, 
terör örgütü PKK’nın Avrupa 
Diplomasi Sorumlusu Sakine 
Cansız, Kürdistan Ulusal 
Kongresi (KNK) Paris Tem-
silcisi Fidan Doğan ve Leyla 
Söylemez susturucu silahla 
vurularak öldürüldü. 
• Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, NATO’dan talep 
edilen PATRIOT hava savun-
ma sistemlerinin savunmaya 
yönelik olduğunu belirterek 
“PATRIOT’lar, bu tehlike kalk-
tığı anda gider. İnşallah tehlike 
kısa zamanda kalkar ve buna 
ihtiyaç hissedilmez.” dedi.
• TBMM’de yazılı soru önerge-
sine cevap veren İçişleri Baka-
nı İdris Naim Şahin, 2005-2012 
yılları arasında 859 bin 480 
trafik kazası meydana geldi-
ğini, bu kazalarda 42 bin 255 
kişinin hayatını kaybettiğini ve 
1 milyon 538 bin 774 kişinin de 
yaralandığını açıkladı. 

11 OCAK 
• Hazine Müsteşarlığı, 2013 
yılı için kredi değerlendirme 
kuruluşlarından Moody’s ve 
Fitch ile sözleşme imzaladı.
• Suudi Arabistan’da politika 
yapımı ve yasama konularında 
krala danışmanlık yapan 150 
koltuklu Şuura Konseyi’ne ilk 
kez 30 kadının atanmasına 
karar verildi. 
• Mali’nin kuzeyini elinde 
bulunduran milis güçleri-

nin, daha güneydeki Konna 
kasabasını ele geçirmesi 
üzerine Fransa, Mali’nin isteği 
üzerine ülkeye asker gönderdi 
ve Fransız uçakları da isyancı 
hedeflerini vurdu. 

12 OCAK
• MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, partisinin 
Kızılcahamam’da düzenle-
nen istişare kampında İmralı 
sürecine yönelik olarak yaptığı 
değerlendirmede, bu sürecin 
içinde olmayacağız, dedi. 
• BM Güvenlik Konseyinin 
uluslararası askeri gücün 
Mali’ye gönderilmesine onay 
vermesinden 24 saat sonra 
Fransa Ordusu bu ülkeye hava 
saldırısı düzenledi. Saldırıda 
100’den fazla kişinin öldüğü 
bildirildi. 

13 OCAK 
• Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, Siyasi ve Hukuki İşler 
Başkanları Eğitim ve De-
ğerlendirme Toplantısı’nda, 
“Türkiye’nin son 50-60 yıllık 
siyasi hayatına bakıldığında AK 
Parti dışında üç defa üst üste 
tek başına iktidarı kazanan ve 
oy artışıyla bunu devam ettiren 
başka bir örnek olmadığını” 
ifade etti. 
• Mısır Temyiz Mahkemesi, 
hakkındaki karara itiraz eden 
eski Cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mübarek’in davasının yeniden 
görülmesine karar verdi.

14 OCAK 
• New York merkezli Uluslara-
rası Kurtarma Komitesi (IRC), 
Suriye’de, 1992-1993 yılları 
arasındaki Bosna Savaşı’na 
benzer bir vahşetin yaşandığını 
bildirdi. 

15 OCAK
• Suriye’de Halep Üniversitesi-
ne düzenlenen hava saldırısın-
da 52 kişinin öldüğü bildirildi. 

16 OCAK 
• Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Genişletilmiş İl Baş-
kanları Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmasında, terör sorunu-
nun sona ermesiyle her türlü 
rantı kaybedecek kesimlerin 
süreci tıkama gayreti içeri-
sinde olduklarını belirterek, 
“Bu süreç, turnusol kağıdı gibi 
olacak. Kim samimi kim değil 
ortaya çıkacak.” dedi. 
• Mali’nin kuzeyindeki İslamcı 
gruplara karşı 11 Ocak’ta ha-
vadan askeri müdahaleye gi-
rişen Fransa, kara harekâtına 
başladı. 
• Suriye’de rejime bağlı ordu 
birliklerinin çeşitli kentlerde 
ağır silahlarla düzenlediği 
saldırılarda 25’i çocuk, 16’sı 
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kadın 197 kişinin öldüğü 
bildirildi. 

17 OCAK 
• Kanal D Haber Grup Başkanı 
gazeteci Mehmet Ali Birand, 
İstanbul’da hayatını kaybetti.

18 OCAK
• ABD’nin başkenti 
Washington’da, Türkiye Büyü-
kelçisi Namık Tan ile görüşen 
Somali Devlet Başkanı Hasan 
Şeyh Mahmud, “Somali’yi dün-
ya gündemine Türkiye taşıdı. 
Somali’nin uluslararası camia-
nın saygın bir üyesi olma süreci 
bu sayede başladı.” dedi.

19 OCAK
• İstanbul Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Toktamış Ateş, 
İstanbul’da yaşamını yitirdi.

20 OCAK 
• Başbakan Erdoğan, 
Gaziantep’te Kürt sorunu diye 
bir şey tanımadığını belirterek, 
“Tutturmuşlar Kürt sorunu. 
Kürtçülüğü reddediyorum. Ben 
kardeşlerime eşit mesafede-
yim.” dedi. 
• ABD Başkanı Barack Obama, 
6 Kasım 2012’de seçimleri 
tekrar kazanmasının ardın-
dan ikinci dönemine, Beyaz 
Saray’da yapılan törenle yemin 
ederek resmen başladı. 

21 OCAK 
• Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ah-

met Mete Işıkara, İstanbul’da 
yaşamını yitirdi. Işıkara, 1991-
2002 yılları arasında Kandilli 
Rasathanesi Deprem Araştır-
ma Enstitüsü Müdürü olarak 
da görev yapmıştı. 

22 OCAK 
• BDP Eş Başkanı Selahattin 
Demirtaş, partisinin grup 
toplantısında yaptığı konuş-
mada, Başbakan Erdoğan’ın 
“Kürt sorunu yoktur.” sözünü 
eleştirerek, “Kürt sorunu yok-
tur, katılıyorum. Devlet faşizmi 
sorunu vardır. 90 yıldır uygu-
lanan inkârcı, asimilasyoncu 
politikalar vardır.” dedi.

23 OCAK 
• İslam İşbirliği Teşkilatı 
Genel Sekreteri Ekmeleddin 
İhsanoğlu, Mali’de sivil halka 
karşı güç kullanan ve sosyal 
yaşamı terörize edenlere atıfta 
bulunarak, “Bu kişiler, İslam 
adına hareket etme hakkını 
nasıl kendilerinde bulabiliyor?” 
değerlendirmesinde bulundu. 

24 OCAK 
• Başbakan Erdoğan, Bakan-
lar Kurulunda revizyona gitti. 

Gerçekleşen kabine değişikliği 
ile İdris Naim Şahin’in yerine 
İçişleri Bakanlığına Mardin 
Milletvekili ve eski İstanbul Va-
lisi Muammer Güler, Kültür ve 
Turizm Bakanlığına Ertuğrul 
Günay’ın yerine AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Adana 
Milletvekili Ömer Çelik, Milli 
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 
yerine Eskişehir Milletvekili 
Nabi Avcı, Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ’ın yerine ise Edirne Mil-
letvekili Mehmet Müezzinoğlu 
getirildi. 
• Danıştay 8. Dairesi, Türkiye 
Barolar Birliği Meslek Kural-
larının 20. maddesinde yer 
alan “başları açık” ibaresinin 
yürütmesinin durdurulmasına 
oy çokluğu ile karar verdi. Bu 
karara göre, avukatların ‘baş-
ları açık’ görev yapacaklarına 
ilişkin düzenlemenin yürütme-
si durduruldu. 
• “Ana dilde savunma” ve hü-
kümlülerin cezaevinde eşleriy-
le görüşmesine imkân tanıyan 
tasarı, TBMM Genel Kurulunda 
kabul edilerek yasalaştı.

25 OCAK
• Başbakan Erdoğan, bir tele-
vizyon programında “Bizim için 
Avrupa Birliği sürecini unutmak 
diye bir şey söz konusu değil. 
Fakat AB bizi unutmak istiyor 
ama çekiniyor, unutamıyor. 
Hâlbuki bir açıklasa rahatlaya-
cağız. Biz de işimize bakacağız. 
Onun için Sayın Putin’e Şangay 
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Beşlisi’ne bizi alın. Biz de Avru-
pa Birliği’ne Allahaısmarladık 
diyelim dedim. Şangay Beşlisi 
daha iyi, çok daha güçlü. Gelin 
derseniz geliriz dedik.” açıkla-
masında bulundu.

26 OCAK
• Başbakan Erdoğan CHP 
İzmir Milletvekili Birgül Ayman 
Güler’in Meclis’te yaptığı 
konuşmada kullandığı “Türk 
ulusu ve Kürt milliyeti eşit ola-
maz.” ifadesine atıfta buluna-
rak, “Bizi biz yapan hangi kay-
nağa bakarsanız bakın, orada 
ırk ayrımını göremezsiniz. Bu 
toprakların hamurunu yoğuran 
hiçbir kaynakta ayrımcılık 
yoktur. Bir ırkın diğerine, bir 
milletin diğerine üstünlüğünü 
savunmak, en başta bu toprak-
lara saygısızlıktır.” dedi.

27 OCAK 
• Suriye Başbakan Yardımcısı 
Kadri Cemil, Rusya radyosuna 
yaptığı açıklamada eski kont-
ratlar çerçevesinde Rusya’dan 
silah alımını sürdürdüklerini, 
Suriye’nin egemenliğinin ko-
runması ve güvenliği için Rus 
silahlarına ihtiyaçları olduğu-
nu söyledi.

28 OCAK
• ABD Başkanı Barack Obama, 
New Republic dergisine verdiği 
mülakatta, Suriye’de bir ABD 
müdahalesinin sonuçlarından 
emin olamadıklarının altını çizdi. 

29 OCAK 
• Katar’a çalışma ziyaretinde 
bulunan Başbakan Tayyip 
Erdoğan, Katar’da bulunan 
Yunanistan Başbakanı Antonis 

Samaras ile bir görüşme yaptı. 
Görüşmede, Batı Trakya Türk-
leri ile Türkiye’deki Rumların 
sorunları ele alındı. 

30 OCAK 
• Mali’nin kuzeyini ele geçiren 
silahlı gruplara karşı 11 
Ocak’ta operasyon başlatan 
Fransız ordusunun, Gao ve 
Timbuktu’nun ardından isyancı 
grupların elindeki son büyük 
şehir Kidal’i de kontrol altına 
aldığı açıklandı.

31 OCAK 
• İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber 
Salihi, İsrail’in Şam’a gerçek-
leştirdiği saldırıyı şiddetle kına-
dıklarını açıklayarak, “İsrail’in 
saldırısı, Suriye’nin egemenliği 
ve toprak bütünlüğüne yapılan 
bir saldırıdır.” dedi. 

OCAK 2013
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Kürt Meselesi’nin kalıcı çözümünü amaçlayan 2005 ve 2009 açılımlarının 
akim kalmasının ardından, bu kez Türkiye yeni ve tarihi bir fırsatın eşiğin-
de. “Çözüm Süreci” olarak adlandırılan bu yeni dönem, meselenin çözümü 
noktasında silah ve şiddetin neden olduğu çatışma ortamını ortadan 
kaldırarak, diyaloga, siyasete, huzur ve barışa zemin hazırlamayı amaç-
lıyor. İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan 
arasında gerçekleşen görüşmelerle başlayan süreç, Kürt Meselesi özelinde 
çatışmalı ortam nedeniyle konuşulamayan birçok konuyu gündeme getirdi.

2013 Çözüm Süreci 
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2009’da ilk kez bir hükümet Kürt Mesele-
sini ‘resmen’ Türkiye’nin gündemine bir çö-
züme ulaşmak üzere sokmuştu. AK Parti’nin 
başlattığı çözüm sürecinde temel sorulardan 
birisi ‘PKK silahları nereye bıraksın?’ sualiy-
di. Çünkü devletin ve PKK’nın en tecrübe-
siz oldukları konu başlığıydı ‘silah bırak(tır)
mak’. Devletin silahlara yer göstermesine fır-
sat kalmadan PKK yıllardır tanıdığı silahına 
sarılmakta gecikmedi. Reşadiye ile başlattığı 
provokasyon sürecini geçtiğimiz iki yıl bo-
yunca istikrarlı bir şekilde derinleştirerek 
teröre iyice gömüldü. Türkiye’nin bugüne 
kadar gördüğü en yoğun demokratikleşme 
döneminde PKK da aynı hızla terörünü de-
rinleştirdi. PKK’ya dair değişen tek şey bizim 
sorumuz oldu. Yeni sualimiz ‘PKK silah bı-
rakmak istiyor mu?’ şeklinde dönüştü.

Suriye kriziyle beraber ise sadece Türki-
ye okuması değil bölgeye dair analizleri de 
derin bir siyasal anakronizm içerisinde ol-
duğu ortaya çıkan PKK, Kürtlerin bölgede 
yabancılaşmasına en büyük katkıyı yapan 
aktöre dönüştü. Baas rejimiyle yan yana gö-
rünmekten imtina etmeyen PKK siyasal aklı, 
bugün geldiğimiz nokta itibariyle şu sualle 
karşı karşıyadır: ‘PKK silah bırakabilir mi?’. 
Bu soruyu PKK’ya değil saha araştırmaların-
da halka sorduğumuzda karşımıza oldukça 
sorunlu bir tablo çıkıyor. Hatta Kürt ve Türk 
deneklerin üzerinde mutabık oldukları en-
der Kürt meselesi başlıklarından birisine dö-
nüşüyor. ‘Her hangi bir şart altında PKK’nın 
silah bırakabileceğini düşünüyor musunuz?’ 
sorusuna hem Kürtlerin hem de Türklerin 

%80’e yakın bir oranı ‘PKK’nın silah bıraka-
mayacağını’ düşünüyor.

Bu soruda ‘PKK’nın silah bırakması’ 
kadar diğer önemli bir unsur da ‘Her han-
gi bir şart altında’ kısmıdır. Yani hipotetik 
olarak her hangi bir siyasi, yasal, sosyal ve 
psikolojik sınır olmaksızın ‘PKK silah bıra-
kır mı’ sualine verilen cevap %80 civarında 
olumsuzdur. O halde halkın ezici çoğunluğu 
PKK’yı silahlardan beri olarak düşünemi-
yor bile. Elbette bu neticenin oluşmasında 
yıllardır devam etmekte olan Kürt meselesi 
ve Türkiye’nin kurucu bir siyasal akıl geliş-
tirememiş olmasının katkısı var. Ama en 
önemli katkı PKK’nın yıllardır elini tetikten 
çekememesi ve özellikle son bir kaç yılda 
katıksız bir terör örgütüne dönüşmesinden 
kaynaklanıyor.

Aynı soruyu PKK’ya yönelttiğimizde ise 
karşımıza oldukça karmaşık bir yapı çıkıyor. 
Örgüt liderini kaybettikten sonra, 2000’ler-
de uluslararası bir yapıya dönüşen, 1980’le-
rin ham siyasal pozisyonlarını güncellemeyi 
beceremeyen, Ortadoğu bağlamında siyasal 
bir eşzamanlama krizi yaşayan, 30 yılı aşkın 
bir zamandır aynı ezberleri aynı lider kadro-
suyla koruyan ‘dağda kalmış’ bir yapı artık 
PKK. Tekrar hatırlamak gerekirse, PKK nasıl 
bir tarih kurgusu yaparsa yapsın, hepimizin 
malumu olan acı hakikat şudur: PKK silahlı 
mücadeleye, mecbur kaldığı için değil ol-
dukça sorunlu bir siyasal akıl yürüterek ter-
cih ettiği için başlamıştır. PKK ve etrafındaki 
çevreler, sol aydın patronajı ile mezkûr kri-
zini aşmak yerine oldukça sıradan bir geç 

PKK Silah Bırakabilir mi?
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PKK’nın kendi yaşadığı aktör krizinin bir 
benzerinin yaşanmaması dikkat edilmesi ge-
reken konuların başında gelmektedir.

PKK açısından ise kriz çok daha derin-
dir. PKK kendi içerisindeki aktör krizini 
ya Öcalan’ın ortaya koyacağı iradeye teslim 
olarak aşacak ya da Öcalan’a dair 2010 hal-
koylamasında açıkça ortaya çıkan ‘liderlik 
şüpheleri’ daha da güçlenecektir. Suriye krizi 
üzerinden farklı bölgesel angajmanlara da 
esir olan PKK’nın bu krizi aşıp aşamayacağı-
nı göreceğiz. Ama hepsinden daha önemlisi, 
PKK, hipotetik düzeyde, ‘silah bırakabilirim’ 
demediği sürece fiili olarak silahsızlanmanın 
gerçekleşmesi imkânsızdır.

Türkiye’nin bir Kürt meselesi, Kürt soru-
nunun ise bir PKK meselesi var. Her geçen 
gün PKK sorunu Kürt meselesinden de ko-
parak bağımsız bir soruna dönüşmektedir. 
Bu kısır döngüden çıkışın tek bir yolu bu-
lunmaktadır. PKK normalleşerek silahtan 
uzaklaşmadığı sürece ‘terör odaklı’ Kürt 
meselesi tartışılmaya devam edecektir. Bu 
derin çelişki devam ettiği sürece, toplumsal 
düzeyde nefretin, siyasal düzeyde temkinli 
demokratikleşmenin, bürokrasi düzeyinde 
ise eski Türkiye alışkanlıklarının fırsat bul-
dukça nüksetmesi beklenmelidir..

kalmış milliyetçilik dünyasında sorunu ba-
şından beri var eden Kemalizmin travma-
tik Kürt versiyonunu üretmeyi tercih etti. 
Sonuçta bütün Kürt meselesi tarihini unu-
tup nihai düşman olarak AK Parti’yi bulan 
PKK, yeni kısır döngünün başlamasında 
başat aktör oldu.

Değişen Türkiye, değişmeyen PKK
Özellikle 2009 sonrası PKK provokasyonla-
rı sadece bir çözüm sürecini heba etmekle 
kalmadı aynı zamanda kendisiyle mücadele 
eden devlet içerisindeki vesayet damarının 
da farklı bir kimlikle yeniden güçlenmesinin 
önünü açtı. Özellikle askeri vesayetin gerile-
tildiği bir dönemde Kürt meselesinin çözü-
münde siyasi süreci şekillendirmeye çalışan 
yargı vesayeti yeniden nüksetti. Danıştay’ın 
yerindelik, Anayasa Mahkemesinin içerik 
müdahaleleri gibi yargı da Kürt meselesi-
nin çözümünde iktidara siyaset tarif etme-
ye kalktı. Dolayısıyla Öcalan ile görüşmeler 
üzerinden başlayan 2013 yeni sürecinde, 
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“silah bırakabilirim” demediği 
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Modern Turkey emerged out of a proj-
ect of radical identity construction. It was a 
project that aimed to build a state out of the 
ashes of the Ottoman Empire that would be 
a secular state, constructed directly on ref-
erences to ethnic roots and with the goal of 
Westernization. In the end, what came out 
of this demographic engineering project was 
a neurotic social and political structure. Like 
other nation-building projects in our region, 
Turkey’s nation building also subjugated cer-
tain groups in the new state.

Various ethnic groups from the vast ter-
ritory of the Ottoman who found refuge in 
Anatolia did not experience a lot of prob-
lems under the new republic’s umbrella of 
Turkishness. This was partly because these 
groups were already considered Turks in the 
regions they came from and partly because 
they had escaped massacres in their home-
lands and were committed to surviving 
and reinventing themselves in Turkey. The 
real issue rose when Kurdish uprisings rose 
against Kemalism in response to the imposi-
tion of Turkification policies on Kurds, who 
were, in effect, natives of Anatolia. In fact, 
Kurds were the strongest community that 
surrendered neither to the secularist proj-
ect nor to the Turkification policies of the 
new republic. It could be said that two of 
the strongest political trends in the history 
of modern Turkey, Kurdish nationalism and 
Islamism, both emerged from the Kurdish 
community. The most dramatic example of 
this is Abdullah Öcalan, who is imprisoned 

today. Öcalan, who has become one of the 
most important figures in contemporary 
Kurdish nationalism, identified with the Is-
lamist movement in his earlier years.

It would not be accurate to claim that Ke-
malist assimilation policies targeted Kurds 
in particular. The Kemalist project aimed to 
dissolve all of the diverse groups in Turkey, 
including the Kurds, in the secular melt-
ing pot of Turkishness. It was thought that 
groups that refused to melt in said pot could 
be forced into the pot by sheer force. That is to 
say, the assimilation policies of the single-par-
ty regime that lasted until 1950 were realized 
through the use of violence. The continuance 
of the assimilation project was facilitated by 
measures taken by the military and the ju-
diciary, which included staging a coup d’état 
every decade. It was believed, with the bloody 
coup of 1980, that the Kemalist project had 
managed to penetrate and irreversibly assimi-
late all elements in Turkey.

The 1980s, however, would be the years 
that witnessed the birth of the two strongest 

Turkey’s Kurdish Problem
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identity movements – Islamism and Kurdish 
nationalism. The 1990s proved to be rough 
years both for the Kurdish nationalists and 
Islamists. In the end, neither the Kurdish 
movement nor the Islamist movement was 
suppressed. The Islamist movement, both be-
cause it did not resort to violence but instead 
worked to build up its intellectual and politi-
cal capacity, was able to get over the trauma 
without delay. It was also able to produce a 
new project that embraced all segments of 
the society, which not only gained the Is-
lamist party the support of the people, but 

also power. The Kurdish movement, on the 
other hand, was not able to climb out of its 
vicious cycle because it trapped itself in the 
narrow confines of nationalism and failed to 
distance itself from violence. Today, we are 
still experiencing the traumas of the same vi-
cious cycles. When the evolution of different 
social and political segments, as well as the 
state, in Turkey is considered, the Kurdish 
nationalist movement has shown the least 
progress. In the future, as the Kurdish politi-
cal movement normalizes, we will be able to 
see progress in the Kurdish problem..
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Yaklaşık iki haftadır, kamuoyunun gözü 
önünde yeni bir süreç ilerliyor. Başbakan’ın 
İmralı ile görüşmelerin devam ettiğini ifade 
etmesiyle varlığından haberdar olunan yeni 
süreç, Ahmet Türk ve Ayla Akat’ın 3 Ocak’ta 
İmralı’ya giderek Öcalan’la görüşmeleriy-
le yeni bir ivme kazandı. Oslo sürecinden 
farklı olarak, dış aktör aracılığına başvur-
madan, Öcalan’ı merkeze alarak ve siyasi 
aktörleri de içererek, kamuoyundan giz-
lenmeden sürdürülen görüşmeler, 2012’de 
tükenmeye yüz tutan umutları yeniden 
yeşertti. Süreç başladığından beri meyda-
na gelen provokasyonlara, BDP’li kimi ak-
törlerin gizleyemedikleri huzursuzlukları-
na ve süreci sabote etme ihtimali taşıyan, 
çoğu maksatlı ve/ya mesnetsiz ayrıntılı yol 
haritası tefrikalarına rağmen, sürecin doğ-
rudan tarafı olan aktörlerin yüklendikleri 
işin kırılganlığının farkında olmaları ve ka-
muoyunda hâkim olan ihtiyatlı iyimserlikle 
sürecin şimdilik yol kazasına uğramadan 
ilerlediği söylenebilir.

Çatışmaları sonlandıracak barış süreçle-
rini başlatabilmek için yüksek maliyetlerle 
öğrenilmiş derslere ve süreci rahatlatacak 
adımlara ihtiyaç var. Mevcut süreç, başarı-
sızlıkla neticelenen Oslo sürecinden çıkarı-
lan dersleri ve sürecin devamını sağlayacak 
rahatlatıcı adımları içeriyor gözükmektedir.

Süreci mümkün kılan siyasi dersler
Mevcut süreci mümkün kılan siyasi dersle-
ri iki başlık altında ele almak mümkün. Bu 
başlıklar, bir buçuk yıl önceye kadar umut-

la sürdürülen Oslo sürecinin niye sonuçsuz 
kaldığını ve mevcut sürecin nasıl mümkün 
hale geldiğini ortaya koymaktadır.

Yeni süreci mümkün kılan en önemli di-
namik, PKK’nın silahlı mücadeleyle öngör-
düğü hedefe ulaşamayacağını, devletin de 
güvenlik enstrümanlarıyla PKK’yı ortadan 
kaldıramayacağını fark etmiş olmasıdır. Bu 
farkındalık, devletin Oslo görüşmelerini 
gerçekleştirmesini mümkün kılmıştı. An-
cak 2011’in ortalarından itibaren önce PKK, 
bölgesel gelişmeleri yanlış okuyarak silahlı 
mücadeleye öncelik verdi, ardından da dev-
let siyasal merkezde yaşanan iktidar dönüşü-
münün etkisiyle PKK’nın yeni stratejisini de 
yedeğine alarak güvenlik enstrümanlarına 
ağırlık verdi. PKK’nın tarihinin en şiddetli 
çatışma sürecini başlatarak yükselttiği terör 
dalgası, devleti de güvenlik politikalarına 
teslim olma noktasına getirdi.

Ancak güvenlik enstrümanlarının maksi-
mum düzeyde kullanıldığı 2011 ve 2012 yıl-
ları, ürettiği muazzam maliyete karşın, silahlı 
mücadeleye yüklenen pozitif öngörüleri rea-
lize edemedi. PKK, ne devrimci halk savaşını 
başlatabildi, ne de devlete mevzi kaybettirebil-
di. Devlet de, PKK’nın umutlarını boşa çıkar-
sa da varlığını ortadan kaldıramadı. Ölüme 
gönderdiği gençlerin yerini kolaylıkla doldu-
rabildiği müddetçe, kullanılabilecek herhangi 
bir güvenlik enstrümanıyla PKK’nın ortadan 
kaldırılması mümkün de gözükmüyor. Sonuç 
olarak, bugünkü süreci mümkün kılan en 
önemli zeminin, silahlı mücadeleye yüklenen 
anlamların boşa çıkması olduğu söylenebilir.

Yeni Süreç için Eski Dersler
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Süreci mümkün kılan bir diğer gelişme, 
PKK’nın silahlı mücadeleyi sürdürme kara-
rında da etkili olan Arap Baharı okumasının 
yanlışlığının ortaya çıkması oldu. PKK, Suri-
ye’deki çatışmanın Kürtlere ve PYD üzerinden 
kendisine Türkiye ile mücadelesinde yeni ka-
zanımlar sağlayacağını, Türkiye’nin Suriye po-
litikasına karşı oluşan Moskova destekli Tah-
ran- Bağdat- Şam aksının da hem Türkiye’yi 
zayıflatacağını hem de kendisinin ihtiyaç duy-
duğu dış desteği yaratacağını hesap etmişti. 
Bu iki dinamiğin, sadece Türkiye’ye karşı elini 
güçlendirmeyeceğini, aynı zamanda, Türkiye 
dışındaki Kürtler üzerinde de etkili olma-
sının kapısını aralayacağını varsaymıştı. Bu 
varsayımla PKK, Oslo sürecini sonlandırıp, 
bölgesel denklemler oturuncaya kadar silahlı 
mücadeleye devam etme kararı aldı.

Ancak geride bıraktığımız iki yıllık süreç-
te oluşan yeni bölgesel denklem, PKK’nın, 
başından itibaren yanlış olduğu açık olan 
bu jeo-politik okumadan tereddüt etmesine 
yol açtı. Rusya’nın sürdürdüğü politikadan 
öngördüğü faydayı hasıl ederek ‘onurlu’ bir 
çıkış aramaya başlaması, Tahran- Şam- Bağ-
dat ekseninin mevzi kaybetmesi, Şam’ın kay-
betmeye mahkum olduğunun kesinleşmesi, 
PYD’nin Suriye muhalefeti tarafından çevre-
lenmesi, Erbil-Bağdat geriliminin Erbil-An-
kara ittifakını güçlendirmesi vb. gelişmeler, 
PKK’nın öngördüğünün aksine bir bölgesel 
denklemin oluşacağını fark etmesine yol 
açtı. Buna, otoriter rejimlerin demokratik re-
jimlere yerini bıraktığı yeni bölgesel sistemin, 
PKK türü silahlı örgütlerin varoluş koşulla-
rını ortadan kaldıracağını da eklemek müm-
kün. Dolayısıyla, yeni süreci mümkün kılan 
ikinci dinamik, bölgesel okumaların gözden 
geçirilmesine duyulan ihtiyaçla ilişkilidir.

Müzakereye uygun koşulları oluşturma
Oslo sürecinin sonuçsuz kalmasına yol açan 
gerekçelerden çıkarılan dersler, bugün sürecin 
yeniden başlamasına zemin hazırlamış gözü-
küyor. Ancak silahlı mücadelenin rolüne ve 

bölgesel gelişmelerin etkilerine yönelik çıka-
rılan dersler, yoğun çatışmalar maliyetine ge-
ride bıraktığımız iki yılı paranteze almaya yol 
açsa da yeni sürecin başlamasına ve devam et-
mesine yol açacak teminatları sağlamıyor. Bu-
günkü sürecin Oslo sürecinden farklı olarak 
başarıya ulaşması için, PKK’nın Oslo sürecin-
deki iki kritik unsuru revize etmeye yönelik 
adımlar atmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu adımlardan ilki, görüşmelerin silah-
ların gölgesinde yürütülmesinin zorluğunu 
aşmak üzere PKK’nın silahlı unsurlarını 
ülke dışına çıkarma kararı almasıdır. Silahlı 
güçler ülke içinde kaldığı müddetçe, şehit ve 
çatışma haberleri siyasal gündemi esir aldık-
ça, PKK’nın nihai silahsızlanma için ihtiyaç 
duyduğu güvencelerin sağlanması da, Kürt 
sorununun çözümü için gereken demokratik 
adımların atılması da zorlaşmaktadır.

Demokratik hiçbir ülkede, hiçbir iktidar, 
normatif doğruluğu bir yana, kendisini se-
çimlerde zaafa uğratacak adımlar atmaz. Si-
yasi partilerin ve siyasi faaliyetlerin cemaat 
veya hayır işlerinden en önemli farkı, norma-
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tif doğruları gelecek hesaplarla ilişkilendire-
rek ele almalarıdır. AK Parti, atılması gere-
ken adımlar konusunda, normatif ve vicdani 
düzeyde hiçbir tereddüde sahip olmasa bile, 
toplumsal maliyet üretecek, kendisini ikti-
dardan düşürecek bir adım atmakta tereddüt 
edecektir. Bu iktidar denkleminin seçim so-
nuçlarıyla belirlendiği demokratik rejimler-
deki siyasi süreçlerin doğal bir sonucudur.

Dolayısıyla, siyasetin inisiyatif geliştirece-
ği bir vasatın oluşturulması ve Türk ve Kürt 
kamuoylarının çözüm sürecini desteklemesi 
için öncelikle silahların susmasını garantiye 
almak gerekir. Bu çerçevede, İmralı görüş-
melerinin devam etmesinin ve derinleşme-
sinin birinci koşulu, çatışmasızlık sürecini 
tahkim etmek üzere, PKK’nın silahlı unsur-
larını sınır dışına çıkarma kararı almasıdır.

Mevcut sürecin başlamasını ve başarıy-
la sonuçlanmasını mümkün kılacak ikinci 
dinamik, PKK’nın özerk statü talebinden 
vazgeçmesidir. Hatırlanacağı üzere, Oslo sü-
reci, birçok dinamiğin yanı sıra, öncelikle, 
PKK’nın özerk statü talebinin 
karşılanmaması dolayısıyla 
şiddete tekrar sarılmasıyla 
bozulmuştu. Oslo sürecinin 
bitmesine milat olan Sil-
van saldırısının olduğu gün 
DTK demokratik özerklik 
ilanında bulunmuştu. Dola-
yısıyla, bugün devam eden 
görüşmelerin başarıya ulaş-
ması için, Kürt sorununu 
statüsüzlük bağlamından 
çıkararak demokrasi ek-
sikliği bağlamına oturtmak 
gerekir. Ahmet Türk’ün ak-
tarımına göre Öcalan, Kürt 
sorununun çözümünü, 
PKK ve BDP’nin iki yıldır 
dillendirdiği statü talebiy-
le ilişkilendirmekten öte, 
Türkiye’deki demokratik 
standartların yükseltil-

mesiyle ilişkilendirmektedir. Bu, çözümün 
anahtarı olabilecek önemde bir gelişmedir.

Dolayısıyla, bugünkü sürecin başlaması-
nı ve başarıya ulaşmasını sağlamanın yolu, 
öncelikle, Öcalan’ın ikna olduğu anlaşılan bu 
iki adıma PKK ve BDP’nin de ikna olmasın-
dan geçmektedir. Silahlı unsurların sınır dı-
şına çekilmesi müzakere sürecinin başlama-
sını; statü talebinden vazgeçilmesi de sürecin 
başarıya ulaşmasını mümkün kılacaktır.

Bugünden sonra, sürecin devamı üze-
rinde etkili olacak en önemli unsur, PKK ve 
BDP’nin Öcalan’ın ikna olduğu bu sürece 
razı olup olmayacaklarıdır. Diğer bir ifadey-
le, devlet- Öcalan arasındaki görüşmelerin 
devam etmesi ve sorunun çözülmesini sağ-
layacak bir seyir izlemesinin yolu, PKK ve 
BDP’nin sürece ikna olmasından geçmekte-
dir. Devlet, Öcalan’ı ikna etti; sıra Öcalan’ın 
PKK’yı ikna etmesinde. Bu da, Öcalan’ı li-
derlik testine tabi tutuyor. Süreç, Öcalan’ın 
liderlik testiyle start alacak ya da kesintiye 
uğrayacak..
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Kürt meselesi ve PKK’ya dair yapılan 
bir analizin ciddiyet düzeyini anlamanın 
basit yollarından birisi realite ile bağlarının 
sıhhatidir. Hele ideal olanla mümkün ola-
nı, temennilerle temin edilebilecek olanı 
makasa alan her yaklaşım tarzı bizi sade-
ce siyasetsizliğe mahkûm etmektedir. Kürt 
meselesinde mümkün olan adımlar ancak 
temin edilebilecek şartlarla sınırlı kalmaya 
devam edecektir. Verili şartları ıskalayarak 
dile getirilen her yaklaşım tarzı sadece naif 
olmakla kalmamakta aynı zamanda bir si-
yaset imkânını da ortadan kaldırmaktadır. 
Bu anlamda I. Açılım sürecindeki şartları 
tekrar gözden geçirerek yeni sürece dair fi-
kir edinebiliriz.

2009’da Türkiye’nin Şam, Bağdat ve Tah-
ran ile ilişkileri modern tarihinin en iyi dö-
nemini yaşıyordu. Kuzey Irak’la ise mesafeli 
kabul edilebilecek ilişkileri bulunmaktaydı. 
Obama yönetimiyle oldukça sıcak ilişkiler 
tesis edilmişken, İsrail’le ilişkiler gerilme-
ye başlamıştı. Türkiye içinde vesayetle mü-
cadele ciddi anlamda henüz başlamış, AK 
Parti’nin ikinci iktidar dönemi, kapanma 
tehdidini bertaraf ederek yol almıştı.

2013’e geldiğimizde 2009’daki Kürt me-
selesi ve PKK ile illiyet bağı olan dinamik-
lerde ciddi değişimler yaşandı. 2013 çözüm 
süreci Arap isyanlarının bütün bölgeyi ka-
sıp kavurduğu bir siyasi atmosferde hayata 
geçmek zorunda. Bölgemizde yaşanmakta 
olan siyasal kırılmalar neticesinde iki ek-
sen ortaya çıktı. Ortadoğu’da yıllardır de-
vam etmekte olan statüko ve değişim ekseni 
amansız bir gerilim içine girdiler. Mezkûr 

gerilimin tabii olarak ortaya çıkardığı siya-
sal boşlukları oldukça naif bir siyasi akıl yü-
rütmeyle yanlış okuyan PKK ve Kürt siyasi 
hareketi, derin bir yanlışa imza attı. Arap 
isyanlarının son durağı olan Suriye üzerin-
den yaşanmakta olan değişimden nasiplen-
mek yerine ortaya çıkan boşluğu istismar 
etmeyi tercih etti. Benzer şekilde, Türkiye 
içinde de, BDP, son üç yıl boyunca yaşanan 
demokratik dönüşümü değişim tarafında 
yer alarak sahici bir aktöre dönüşme şeklin-
de kullanmak yerine, sıradan bir fırsatçılık 
ile siyaset imkânını heba etmeyi tercih etti.

2013 itibariyle, Ortadoğu siyasi tablo-
sunda, de facto anlamını büyük ölçüde kay-
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betmiş olan Şam rejimi, ülkedeki kendisi 
dışındaki bütün gruplarla derin sorunlar 
yaşayan Bağdat ve yıllardır batılı izolasyonu 
Türkiye’nin de verdiği destekle kırmak için 
mükemmel bir fırsat olan ‘Arap Baharı’nı 
heba etmiş olan Tahran ve açık şekilde böl-
gede değişimden yana tavır alan Ankara var. 
Küresel anlamda ise güvenlik yatırımlarını 
Asya’ya kaydıran ve Ortadoğu’da sular du-
ruluncaya kadar proaktif bir rol üslenmeme 
kararı almış ABD ile ekonomik krizi uzun-
ca sürece birinci gündem maddesinden dü-
şürmeyecek olan Avrupa var. Hâsılı kelam 
yukarıdaki tablodan orta vadede bölgemize 
düşen tek sonuç şudur: Türkiye dışında hiç 
bir aktör proaktif şekilde siyaset belirleme 
lüksüne ya sahip değil ya da önceliklerini 
farklı başlıklara kaydırmış durumda.

PKK’nın tazminatı
Türkiye’nin, bölgemizin ve küresel aktörlerin 
orta vade projeksiyonlarının bizlere söyle-
diği tek şey, PKK’nın silahlı bir örgüt olarak 
sadece bir anlamsızlığa denk geldiğidir. Bu-
gün ne İmralı ne hükümet ne de diğer siyasi 
aktörler hiç bir adım dahi atmasalar, Türkiye 
içinde demokratikleşme neredeyse tamamen 
donsa, önümüzdeki üç yılı 2014-15 yılların-
daki ‘seçim üçlemesi’ gündeminden başka 
hiçbir şeyle geçirmeyecek olsak bile; PKK 
bir anlama kavuşmak istiyorsa silah bırak-
malıdır. PKK ilk kurşununu mecbur olduğu 
için değil oldukça bilinçli bir şekilde silahlı 
mücadeleyi tercih ettiği için sıktı. Bugün ise 
tercih edeceği için değil, anlamlı bir siyasi 
aktör olmak istiyorsa mecbur olduğu için si-
lah bırakmalıdır.

PKK, Türkiye’nin toplumsal hassasi-
yetlerinde, siyasetinde, ekonomisinde ve 
dış politikasında zımnen fiyatlandırılmış, 
kanıksanmış ve hepsinden önemlisi otuz 
yıldır taşınabilmiş sıradan bir faktöre dö-
nüştüğünü fark etmek zorundadır. Bu yö-
nüyle PKK’nın muhatabı ne devlettir ne 
de AK Parti. PKK’nın tek muhatabı ikna 

etmek zorunda olduğu Türkiye halkıdır. Bu 
yönüyle, oldukça ironiktir ancak önümüz-
deki süreçte PKK’nın en önemli imtihan-
larından birisi de Kürt meselesi ile bağını 
yeniden tesis etmeye çalışması olacaktır. 
Kürt meselesinde, Türkiye’nin demokra-
tikleşmesinde ve bölgede yaşanan değişime 
neredeyse hiçbir yeni tepki vermeyi başara-
mayarak tarih dışı bir aktöre dönüşen PKK 
için yeniden anlam kazanmasının ilk şartı 
da silah bırakmaktır.

1980 darbesi sonrası Türkiye’nin ku-
rucu siyasal akıldan yoksun bir şekilde 
Kemalizm’in en ilkel uygulamalarına silahla 
cevap veren PKK, Türkiye’de askeri-yargı ve-
sayetinin en pespaye şekilde derinleşmesin-
den başka hiçbir katkı sağlamadı. Koskoca 
bir şehir efsanesi olan “PKK olmasaydı Kürt-
ler haklarına kavuşamazdı” iddiası, askeri 
vesayetin kendisine biçtiği kurucu ve kurta-
rıcı misyon rolünün ucuz bir taklidînden öte 
bir anlam ifade etmemektedir.

Aksine PKK, hem Türkiye’nin demokra-
tikleşmesinin gecikmesinde ana aktörlerden 
birisine dönüştü hem de Kürtlerin haklarına 
kavuşmalarını elitler düzeyinde bir sorun ol-
maktan çıkarıp toplumsal bir travma haline 
gelmesini sağladı. PKK, son otuz yıl boyun-
ca Türkiye halkının arzuladığı demokratik 
standartlara ulaşmasında oynadığı negatif 
rolün tazminatı olarak bugün adım atmak 
zorunda. Bu zaviyeden bakınca Öcalan dev-
letten ziyade PKK için son şans!.



30  |  OCAK 2013

İmralı sürecinin yenilenmesi ile bera-
ber Türkiye, PKK’nın silah bırakması ve 
Kürt meselesinin çözümü yönünde iyimser 
bir hava yakalamış görünüyor. Bu iyimser 
havanın somut gelişmelerle sürmesi, devle-
tin çözüm iradesine bağlı olduğu gibi Kürt 
hareketinin silahla ilişkisini yeniden ele al-
masına da bağlı. Silahlı mücadele, epey bir 
zamandır, Kürt sorununu çözme iradesine 
sahip siyasi iktidarın demokratik hamleleri-
ni törpüleyici bir işlev görüyor. Bu nedenle 
de, yeni sürecin selameti, öncelikle, PKK’nın 
silahtan kopup kopamayacağıyla ilişkilenmiş 
durumdadır. PKK’nın silahlı varlığını ve şid-
det/terör eylemlerini sona erdirmesinin Kürt 
meselesinin çözümüne ve Türkiye’nin de-
mokratikleşmesine yapacağı katkının daha 
doğru anlaşılması için, tarihsel bir perspektif 
içerisinde Cumhuriyetin siyasal kimliklerle 
imtihanına bakmakta yarar var.

Bugün etno-politik bir kimlik talebi for-
munda yüzleştiğimiz Kürt meselesi, otoriter 
Kemalist rejimin ulus inşa projesinin ürünü-
dür. Ulus inşa etme motivasyonu, hayat bul-
duğu her ülkede, doğal toplumsal dokuları 
bozarak onarılması zor tahribatlar yaratmış-
tır. Türkiye’de de Kemalist rejim, öngördüğü 
ulusu inşa etmek üzere radikal laiklik ve mil-
liyetçilik politikalarına başvurmuş ve ülkede 
yaşayan birçok kesim için demokrasi sorunu 
doğurmuştur. Kürt meselesi, farklı dönem-
lerde farklı siyasi gündemlerle içeriklense de, 
Cumhuriyet tarihi boyunca devam edegelen 
demokrasi sorununun en önemli sonuçla-
rından birisidir.

Bu anlamda, Kürt meselesi, Kürtlerin 
kendi kendilerini yönetememelerinden zi-
yade demokratik olmayan bir rejim altında 
yaşamalarından kaynaklanan bir sorundur. 
Bu çerçevede, demokrasi eksikliğinin ürünü 
olan Kürt sorunu, bağımsız bir devlet veya 
öz yönetim modellerinden biriyle değil an-
cak demokratik reformlarla çözüme kavuş-
turulabilir. Bu, normatif bir yargıdan öte, 
Kürtlerin Türkiye ile entegrasyon düzeyin-
den kaynaklanmaktadır. Coğrafi olarak ül-
kenin dört bir yanına yerleşmiş; akrabalık, iş 
ortaklığı, komşuluk ve arkadaşlık bağlarıyla 
Türkiye’deki her toplumsal kesimle bütün-
leşmiş; ülkede cari olan sosyalizasyon süreç-
lerinden geçmiş Kürtlerin huzuru, kendile-
rine münhasır bir yönetim biriminden öte, 
Türkiye’nin demokratik bir siyasal sisteme 
sahip olmasından geçmektedir. Bu yapısal 
koşullar, Kürtlerin kaderini Türkiye’nin ka-
derine bağlamış durumdadır.

Kemalist rejimin laiklik ve milliyetçilik 
politikaları üzerinden kurmayı tasarladığı 
ulus inşa projesi, birçok toplumsal-siyasal 
kesimin yanısıra Kürtleri ve dindarları mağ-
dur etti. Maruz kaldıkları mağduriyetlerle bu 
ulus inşa projesine direnen Kürtler ve din-
darlar, rejim tarafından ‘tehdit’ olarak kod-
landı ve güvenlik kaygılarının hedefi haline 
getirildi. Cumhuriyet tarihi boyunca siyasal 
sistem, vesayetçi ve otoriter yapısını, şeriat 
ve bölücülük tehdidi üzerinden meşrulaş-
tırdı. Bu tehditler üzerinden askeri darbeler 
meşrulaştırıldı, vesayet rejimi kurumsal da-
yanaklara kavuşturuldu, siyasi partiler ka-

Demokratikleşmenin Silah Sancısı
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patıldı, siyasal arayışlar engellendi, toplum-
sal hareketler bastırıldı, kısacası, demokrasi 
eksikliği bir zorunluluk ve ulusal güvenlik 
tedbiri olarak dayatıldı.

Bütün bu engellemelere karşın 1990’lar, 
rejim tarafından ‘tehdit’ olarak kodlanan 
bu iki toplumsal-siyasal kesimin, geniş ve 
örgütlü bir toplumsal desteğe ve yüksek bir 
entelektüel ve siyasal temsile kavuşmasına 
sahne oldu. Ancak rejim, bildik yöntemlere 
eklediği daha rafine yöntemlerle bu hare-
ketleri bastırmaya çalışmasına rağmen, ba-
şarılı olmak bir yana kendi sonunu getire-
cek bir demokratikleşme hamlesinin hayata 
geçmesini tetikledi.

2000’lerin başından itibaren, Türkiye, si-
yasal rejimi demokratikleştirmeye yönelik 
kararlı bir sürece girdi. AK Parti, şeriat teh-
didinin muhatabı kadroların liderlik ettiği 

bir siyasi parti ve hükümet olarak, önce top-
lumsal kesimleri ve siyasal kurumları tehdit 
olmadığına ikna etti, ardından da siyasal 
sistemi vesayetten arındırmaya yönelik bir 
stratejiyi hayata geçirdi. Geride bıraktığımız 
on yılda, otoriter rejime kurumsal dayanak 
sağlayan ordunun ve yargının siyaset üzerin-
deki vesayeti ortadan kaldırılmıştır. Vesayet 
rejimini ayakta tutan aktör ve kurumlar za-
yıflatıldıktan sonra AK Parti öncülüğünde 
Türkiye, vesayetçiliğe dayanak teşkil eden 
Kemalist ideolojiyle ve bu ideolojinin en 
doğrudan yansıması olan ulus inşa projesiyle 
de yüzleşmeye başlamıştır.

Şiddetin ürettiği maliyet
Bugün Türkiye, siyasal sistemini henüz tam 
anlamıyla demokratikleştirememişse de, 
kararlı bir demokratikleşme arzusu içeri-
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sindedir. Zamanın ruhu, toplumun talebi 
ve iktidarın eğilimi, bu arzuyu siyasal ira-
deye dönüştürmeye yöneliktir. Bölgesel ge-
lişmeler de bu yönelimi beslemektedir. 12 
Eylül referandumu, yeni Anayasa süreci, 
darbelerle yüzleşme süreci ve yeni Türkiye 
özlemleri, Türkiye’nin demokratik bir si-
yasal sistem inşa etme arzusu ve kararlılı-
ğının yansımalarıdır. Demokratik bir siya-
sal sistem inşa etme iradesinin en önemli 
imtihanı, hiç kuşkusuz, Kürt meselesidir. 
Kürt meselesinin çözümüne yönelik önemli 
adımlar atılmış olmasına karşın, daha kat 
edilmesi gereken epey mesafe mevcuttur. 
Ancak, PKK’nın silahlı bir örgüt olarak var-
lığı ve gerçekleştirdiği şiddet/terör eylem-
leri, Türkiye’nin demokratikleşme iradesi-
ni sınırlandırmaktadır.  Demokratikleşme 
arzusundaki Türkiye, PKK’nın tetiklediği 
psiko-politik endişeler dolayısıyla demok-
ratikleşme iradesini gereken kararlılıkla ha-
yata geçirememektedir. Değişen devlet aklı, 
değişmemekte direnen PKK dolayısıyla, ön-
gördüğü değişim programını hayata geçire-
memektedir. PKK’nın varlığı ve tetiklediği 
güvenlik endişeleri, devletin kimi kurum-
larının eski alışkanlıklarını sürdürmesini 
mümkün kılmakta, birçok alandaki hak ih-
lalleri bu gerekçeyle meşruiyet devşirmek-
tedir. Bu çerçevede, şiddet, hem gerekli de-
mokratik reformların hayata geçirilmesine, 
hem gerçekleştirilecek demokratik reform-
ların Kürt sorununun çözümüne katkıda 
bulunmasına engel olmaktadır. Başka bir 
deyişle, PKK gerçekleştirdiği saldırılarla, 
siyasi iktidarın reform iradesini zora sokar-
ken, Kürtler üzerindeki nüfuzuyla da çıka-
rılan demokratik reformların Kürtlerde ve 
toplumun genelinde beklenen bir rahatla-
maya yol açmasını engellemektedir.

PKK’nın taktikleri değişmedi!
PKK, 1990’lardan beri, bağımsızlık he-
definden vazgeçerek ‘demokratik bir 

Cumhuriyet’in hayata geçirilmesi adına mü-
cadele ettiğini savunmaktadır. Normalde, 
bu vaadin, hem toplumdaki hem de devlet 
aklındaki bölücülük kaygısını ortadan kal-
dırması gerekir(di). Ancak, PKK, mücadele 
gerekçesini değiştirdiğini deklare etmesine 
karşın, mücadele stratejisini ve enstrümanla-
rını değiştirmemiştir. Bu nedenle, devlet de 
toplum da, PKK’nın vaadini bir teminat ola-
rak görmeyip bölünme kaygılarından vaz-
geçmemiştir. Bu çerçevede, şeriat kaygısını 
geride bırakan toplumsal tahayyülün ve si-
yasal aklın, bölücülük kaygısını taşımaya de-
vam etmesinin en önemli gerekçesi, PKK’nın 
silahlı varlığı ve gerçekleştirdiği eylemlerdir. 
PKK’nın silahlı varlığı, dindarlarla barışan 
rejimin Kürtlerle de tam anlamıyla barışma-
sını engellemektedir.

Oysa bugün Kürt hareketinin demokra-
tik Cumhuriyetin inşa edilmesi için silahtan 
çok daha etkili enstrümanları mevcuttur. 
Hareketin, siyasi partisi, sayısı yüzü bulan 
belediyeleri, dernekleri, STK’ları yeterli sayı-
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da iletişim kanalları, milyonlarca gönüllüsü 
var. Bütün bu demokratik enstrümanlarla, 
oldukça etkili bir siyasal mücadele verilebi-
lir, veriliyor da zaten. Ancak, PKK’nın silahlı 
varlığı ve eylemleri, bu siyasal mücadelenin 
de karşılık bulmasını engellemektedir. As-
lında Kürt meselesinin demokratik çözümü 
bellidir. Meclis kompozisyonu da, siyasi ikti-
darın iradesi de, bu demokratik çözümü ha-
yata geçirmek için uygun görünüyor. Ancak 
PKK, gerçekleştirdiği eylemlerle, toplumda-
ki kaygıların canlı kalmasına hizmet ettiği 
müddetçe, bu iradenin siyasal kararlara dö-
nüşmesi mümkün görünmüyor.

Sonuç olarak, Kürtlerin demokratik hak-
larına kavuşması için mücadele ettiğini id-
dia eden PKK, varlığı ve gerçekleştirdiği 
eylemlerle, Kürtlerin demokratik haklarına 
kavuşmasına engel olduğu gibi, Türkiye’nin 
demokratik siyasal sisteme kavuşmasını da 
engellemektedir. İmralı görüşmeleri, dışarı-
ya yansıyanlar doğruysa eğer, Öcalan’ın bu 
denklemi görmesiyle başlamış görünüyor. 
Bu nedenle, bugün şahit olduğumuz süreç, 
Kürtlerin de taleplerini karşılayacak demok-
ratik siyasal sistemin önündeki en önemli 
engeli teşkil eden PKK’nın silahlı varlığını 
sonlandırmayı amaçlıyor. Bu, devletin veya 
siyasi iktidarın Kürt meselesinin varlığını 
gözardı ederek PKK’nın tasfiyesiyle sınır-
lı bir siyaset yürüttüğü anlamına gelmiyor. 
Bilakis PKK’nın varlığının Kürt meselesinin 
demokratik çözümünü engellemesi dolayı-
sıyla Kürt meselesinin demokratik enstrü-
manlarla çözülmesine imkân sağlamak için 
PKK’nın silah bırakmasına yönelik stratejile-
re öncelik veriliyor.

Kürtlerin siyasal enerjisi
Rejimin yıllarca şeriat tehdidinin muhata-
bı kıldığı dindarların/islamcıların siyasal 
enerjisi, Türkiye’yi demokratikleştirdi. İs-
lamcı/dindar kadrolar, rejimin kendilerine 
yönelen baskısını sonlandırmaya çalışırken, 

toplumun genelini rahatlatacak adımlar 
attılar. Son on yılda Türkiye’nin vesayetle 
mücadelesi büyük oranda bu kadroların 
öncülüğünde ilerliyor. Rejimin bölücülük 
tehdinin muhatabı kılarak ötekileştirdiği 
Kürtlerde de muazzam bir siyasal ener-
ji var. Ancak maalesef bu siyasal enerji, 
PKK ve çeperindeki siyasal hareket eliy-
le Türkiye’nin demokratikleşme iradesini 
hızlandırmak yerine, başlayan demokratik 
sürecin ivmesini yavaşlatmaktadır. PKK’nın 
silahlı varlığı dolayısıyla, Türkiye, Kürtlerin 
siyasal enerjisinden yararlanamadığı gibi, 
Kürtler de gün geçtikçe daha müreffeh ve 
demokratik hale gelen, bölgesel ve küre-
sel gelişmelerdeki etkisi artan bir ülkenin 
vatandaşı olma gururunu taşıyamıyorlar. 
PKK’nın rasyonel bir siyasi aktöre dönüşe-
rek yerini legal siyasal kanallara bıraktığı 
bir senaryoda, bu asırlık siyasal enerjiyle 
Türkiye, hem toplumsal barışını daha hızlı 
tesis edecek tesis edecek hem de ekonomik 
ve siyasi istikrarını tahkim edecektir..
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1990’ların başından beri, tıpkı yüzyıl 
önce Sykes-Picot düzeni inşa edilirken ol-
duğu gibi, sadece Türkiye’de değil bölgemiz-
de de yoğun şekilde Kürt tartışması devam 
etmektedir. 1990’lara, Irak’ta ABD müda-
halesi, Türkiye’de ise daha sonra kayıp yıl-
lar olarak adlandıracağımız askeri vesayet 
ve PKK tartışmalarıyla başlamıştık. Sadece 
geçmiş yüzyıla baktığımızda ortaya çıkan 
tarihi hasıladan olgunlaşmış bir siyasal aklın 
çıkması beklenirdi. Maalesef bölgemizdeki 
ana kurucu ve ortak unsurların neredey-
se hiç birisi arzulanan düzeyde kurucu bir 
akıl inşa edemediler. Asra yakın bir zaman 
Sykes-Picot düzeninin bizi bıraktığı siyasal 
girdaptan çıkamadık. Sykes-Picot düzeni, II. 
Dünya Savaşı ve İsrail’in kurulmasıyla önce 
güncellendi ardından da Camp David düze-
niyle yeni bir sayfa açıldı. Irak’a ABD mü-
dahaleleriyle yaşanan yapısal kırılmalarla ilk 
önce cari düzenden ‘Türkiye düştü’ ve Arap 
devrimleriyle de yeni bir düzen tartışması 
ortaya çıktı. Bütün bu tarihsel kırılmalar bile 
yüzyıl önceki ‘Kürt tartışması’ düzeyini çok 
fazla değiştirmedi.

Bölgemizdeki bin yılı aşkın tarihe sahip 
Türk, Arap ve Farisi siyasal akıllarının tec-
rübeli ama yorgun olduğunu anlamamız ge-
rekiyor. Mezkûr yorgun ve yaşlı siyasal akıl-
lar Sykes-Picot gibi özünde oldukça ilkel ve 
acemi bir müdahale karşısında bile direnme 
azmi gösteremediler. Çok geçmeden kendile-
rini Sykes-Picot düzeninin nöbetçileri olarak 
buluverdiler. Binlerce yıllık geçmişe sahip 
birikimlerini, bir arada yaşama tecrübelerini 

hatırlamaz oldular. Her birisi batılı ezberlerle 
giriştiği ulus devlet kurma çabasını daha fazla 
kan ve gözyaşı ile sonlandırdılar. Türkiye’de 
Kemalizm, Arap dünyasında Baasçılık dü-
zeyini aşamayan siyasal akıllar, milenyumun 
başında artık taşınamaz yapılara dönüşmüştü. 
Kaçınılmaz olan değişim farklı takvimlerle ve 
şekillerde her bir ülkeye ulaşmaya başladı.

Özellikle son yirmi yıl içinde yüzyıllık 
statüko yükünün altında oldukça ilginç bir 
siyasal unsur ve muhalefet damarı ise Kürt-
lerde gelişti. Irak’ta önce ABD müdahalesi 
ardından da işgalle IKBY olgusu de facto 
bir siyasal unsura dönüştü. Türkiye ise as-
keri vesayet altında aynı dönemi PKK eliyle 
oldukça kanlı bir şekilde geçirdi. Suriye’de 
Baas rejiminin şerrinden uzak kalmayı bir 
siyaset olarak kodlayan Kürtlerin; İran’da ise 
devrim sonrası oluşan de facto durumdan 
siyasi bir damar çıkarma girişimleri akim 
kalmıştı. Sonuçta bugün itibariyle ne böl-
genin ana unsurlarının ne de bölgenin genç 
siyasal aklı olan Kürtlerin kurucu bir siyaset 
inşa ettiğini söylememiz mümkün değildir. 
Mezkûr durumun 2000’lerin başlarına ya 

Sykes-Picot’un Son Nöbetçisi

YORUM • 21 OCAK 2013 • SABAH PERSPEKTIFTAHA ÖZHAN

Bugün silah bırakması 
istenilen PKK’nın Sykes-Picot 

düzeninin son nöbetçisi olduğunu 
fark eden bir Kürt siyasal kurucu 
aklı ortaya çıkarsa süreç selametle 
sonuçlanabilir.

YORUM
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da ABD’nin Irak’ın işgaline kadar devam 
etmesi açıklanabilirdi. Ancak 2002 sonra-
sı Ortadoğu’da yeni şartların oluştuğunu 
ve yeni duruma adaptasyon hızının her bir 
aktörün geleceğini derinden etkileyeceğini 
söylemek gerekiyor.

Yeni Ortadoğu ve kurucu akıl
Bugün Kürtlerin bulunduğu Türkiye, Irak 
ve Suriye’de fiili yeni durumlar yaşanmak-
ta; İran’da ise değişim tartışması kaçınılmaz 
görünmektedir. Bölgenin tecrübeli siyasal 
aklını temsil eden unsurlarla inşacı bir iliş-
kinin Kürt siyasi aklı ve sosyal muhayyile-
siyle tesis edilmesi gerekmektedir. Öncelikle 
anlaşılması gereken, Sykes-Picot düzeninin 
çökmesinin, tarihin ve siyasetin 1910’lar ön-
cesine dönmesi anlamına gelmediğidir. Aynı 
şekilde yaşanmakta olan yapısal kırılmadan 
daha fazla ulus devlet çıkması da ilk bekle-
nen şey olmamalıdır. Bunlar geç kalmış Kürt 
milliyetçiliğinin beklentilerinden bağımsız 
olarak ortadaki verili durumu işaret etmek-
tedir. Zira önümüzdeki verili siyasi tabloyu 
atlayarak kurgulanan her senaryonun daha 
fazla kan ve gözyaşı anlamına geldiğini gör-
mek için kehanete gerek yoktur.

Ortadoğu’daki en büyük Kürt unsuru-
nun bulunduğu ülke Türkiye’dir. Türkiye 

2000’lerle beraber yaşadığı derin değişim ve 
demokratikleşme sürecini; bölgenin en tec-
rübeli siyasal akıllarından birisi olarak yine 
bölgenin en dinamik ve genç Kürt siyasal ak-
lıyla beraber kurucu bir irade geliştirebilirse 
Ortadoğu’da yeni bir dönemden bahsedebili-
riz. Hukuki sınırları tartışmanın bizi götüre-
bileceği bir yer şu an için bulunmuyor. Zaten 
neredeyse bütün Kürt aktörler de bu çizgiden 
uzak duruyorlar. Hukuki sınırları da anlam-
sız hale getirecek olan siyasal, toplumsal ve 
ekonomik entegrasyonun ise önünde hiçbir 
engel olmadığı gibi post-Sykes-Picot düze-
nine geçişin başka bir gerçekçi senaryosu da 
bulunmamaktadır.

Türkiye açısından mezkûr tartışmalar ve 
atılması gereken demokratikleşme adımla-
rının önünde PKK’nın elini tetikten çekme-
sinden başka bir engel bulunmamaktadır. 
PKK terör estirmeye devam ettiği sürece 
sadece Türkiye’deki demokratikleşmenin 
gecikmesine sebep olmamakta aynı zaman-
da bölgedeki diğer Kürtlerin de ‘bölgeye 
yabancılaşarak’ maliyet ödemesine yol aç-
maktadır. Bugün silah bırakması istenilen 
PKK’nın Sykes-Picot düzeninin son nö-
betçisi olduğunu fark eden bir Kürt siyasal 
kurucu aklı ortaya çıkarsa süreç selametle 
sonuçlanabilir...
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Arap Baharı dolayısıyla Ortadoğu’daki gelişmelerin biraz kenarında kalan 
İsrail, 22 Ocak 2013 tarihinde sandık başına gitti. Beş buçuk milyondan 
fazla kayıtlı seçmene sahip İsrail’de halk, yüzde 68 gibi bir oranla oy 
pusulasını doldurdu. Çekişmeli ve sıcak bir atmosferde yürütülen seçim 
kampanyasının ardından Benyamin Netanyahu’nun Likud-Beytenu partisi, 
İsrail meclisi Knesset’te 31 sandalye alarak seçim galibiyetini ilan etti. 
Diğer siyasi partilerden Yeş Atid Partisi 19 ve İşçi Partisi 15 milletvekili 
çıkarttı. Bunların dışında, Habayt Hayehudi 12, Şas 11, Birleşik Tevrat Ya-
hudiliği 7, Meretz 6, Hatnua 6, Birleşik Arap Listesi-Taal 4, Hadaş 4, Beled 
3 ve Kadima 2 milletvekili çıkarttı. Seçimlerin mutlak galibi Netanyahu, 
Yeş Atid, Habayt Hayehudi ve Hatnua partisini yanına alarak 33. İsrail 
Hükümetini kurdu.

İsrail Seçimlerinin Bölgesel 
ve Küresel Yansımaları
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Bir “erken seçimler ülkesi” 
olan İsrail, 22 Ocak 2013 tarihin-
de sandık başına gitti. 2009 yı-
lındaki seçimlerden Kadima’nın 
ardından ikinci parti olarak çı-
kan Likud Partisi, Benyamin Ne-
tanyahu liderliğinde İsrail’in 32. 
Hükümetini kurmuş ve Arap Ba-
harı sebebiyle siyasi istikrarsız-
lıkların yoğun olarak yaşandığı bir dönemde 
nispeten istikrarlı bir iktidara sahip olmuştu. 
Likud, Siyonist aşırı sağcı İsrael Beytenu, Ult-
ra-Ortodoks Şas, Ultra-milliyetçi ve dindar 
Siyonist HaBayt HaYahudi ve Siyonist-sol (ar-
tarak merkez partiye dönüşen) İşçi Partisi ile 
birlikte hükümeti kurmuş, sonrasında Ultra-
Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi de 
ittifaka katılmıştı.

Netanyahu hükümetini oluşturan bu itti-
fak; hem ABD’ye hem de Filistinlilere karşı 
tavizsiz pozisyonuyla “güçlü” lider imajı ve-
ren Netanyahu, ırkçı ve yayılmacı görüşle-
riyle tanınan Avigdor Lieberman ve Batı ile 
yakın ilişkileri ve askeri kariyeri sebebiyle 
Savunma Bakanlığı pozisyonu için ilk akla 
gelen isimler arasında yer alan Ehud Barak 
tarafından domine edilmişti. 

İlerleyen süreçte, İsrail’in çeşitli şehirle-
rinde yapılan ve Tel Aviv’de yaklaşık 500,000 
İsrailli’nin katıldığı “sosyal adalet” gösteri-
leri, Gilat Şalit takası, Ultra-Ortodoksların 
askerlik hizmetlerini düzenleyen Tal Yasası 
tartışmaları, Ultra-Ortodoks-laik çekişme-
si ve Arap vatandaşlar ve “devlete sadakat” 
tartışmaları İsrail’in iç siyasetinde ana gün-

dem maddeleri oldu. Dış politi-
kada ise İran ve Filistin meselesi 
güncelliğini hükümetin görev 
süresi boyunca korudu. İsrail, 
İran’a saldırı fikrini uluslararası 
toplumda sıcak tutmaya çalışır-
ken, seçim sürecinde giriştiği 
Gazze saldırısıyla şimşekleri 
üzerine çekti; Filistin’in BM’ye 

tam üye olmasını engellemesine rağmen 
BM Genel Kurulu’nda Filistin’e üye olma-
yan gözlemci devlet statüsünün verilmesini 
ise engelleyemedi.

Bu süreçte, uluslararası kamuoyundan 
yönelen tüm tepkilere rağmen Gazze ablu-
kasını devam ettiren İsrail hükümetinin, 31 
Mayıs 2010’da gerçekleştirdiği Mavi Marma-
ra saldırısı ve İsrael Beytenu kontrolündeki 
dışişleri bakanlığının imza attığı diplomatik 
gaflar sebebiyle Türkiye ile olan diplomatik 
ilişkiler kesildi. Hükümet aradan geçen yak-
laşık 2,5 yıllık süre zarfında ise Türkiye’nin, 
ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak talep-
lerini yerine getirmedi. 

Sadece Türkiye ile değil, İsrail’in gele-
neksel destekçisi ABD ile de sorunlar yaşa-
yan Netanyahu hükümeti, önce Joe Biden’ın 
ABD’nin Yahudi yerleşimlerinin inşasının 
dondurulmasını istediği bir ortamda gerçek-
leşen ziyareti esnasında yeni yerleşimlerin 
inşasını açıklamak yoluyla Obama yöneti-
mini karşısına aldı. Ardından ise Netanya-
hu, Washington DC ziyareti sırasında ABD 
Kongresi’nde yaptığı konuşmayla Obama 
karşısında bir nevi güç gösterisi yaptı. Son 

İsrail Seçimleri: Yeni Aktörler,  
Eski Sorunlar

 • OCAK 2013UFUK ULUTAŞ PERSPEKTİFPERSPEKTİF
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olarak da ABD başkanlık seçimleri önce-
sinde yaptığı açıklamalar ve Gazze saldırısı, 
Netanyahu’nun Obama’yı zor durumda bı-
rakma çabası olarak yorumlandı.

Tal Yasası ve İran tartışmalarının yapıldığı 
bir zamanda çiçeği burnunda Kadima lideri 
Şaul Mofaz’ı kabineye dahil eden Netanya-
hu, Mofaz’ın kısa bir süre sonra kabineden 
ayrılması ve 2013 bütçe tartışmalarının kilit 
duruma gelmesiyle birlikte 22 Ocak’ta erken 
seçimlere gidilmesi çağrısı yaptı. Bu çağrıyı 
yapmasında Netanyahu’nun 3. defa başba-
kan seçileceğine ve özellikle İsrael Beytenu 
ile ittifakı sonrasında İsral siyasi hayatını 
önümüzdeki dönem domine edeceğine olan 
öngörüsü önemli bir rol oynadı.

Partilerin kampanya performansı
Netanyahu sosyal adalet protestolarıyla 
sarsılan ve BM’de İran konuşması ve Şalit 
takasıyla toparladığı desteğini, merkez-sol 
bloğunun yeni oluşum ve vizyonsuz-güçsüz 
liderlerle uğraştığı bir dönemde güce çevir-
me niyetindeydi. İsrael Beytenu ile birleşe-
rek seçimleri domine etme planları yaptı. 
Kurulan Likud-Beytenu ittifakı, Likud’u aşırı 
sağa bir adım daha yaklaştırırken, parti içi 
ön seçimlerde Benny Begin, Dan Meridor ve 
Michael Eitan gibi nispeten ılımlı figürleri 
tasfiye ederek parti profilini aşırı sağa doğru 
kaydırdı. Seçim kampanyası boyunca güven-
lik vurgusu yapan Likud-Beytenu, İsrail’in 
güçlü liderliğe ihtiyaç duyduğunu iddia edip 
İran’a karşı üstlendiği öncü rolün altını çizdi. 
İsrael Beytenu kanadı ise yolsuzluk soruştur-
ması sebebiyle dışişleri bakanlığı görevinden 
istifa eden Lieberman sebebiyle oldukça dü-
şük profilli hareket etti. 

Sosyal adalet protestolarının rüzgarını ar-
kasına almaya çalışan İşçi Partisi, Ehud Ba-
rak sonrası dönemde toparlanma safhasına 
girip ekonomiye yaptığı vurgu ile seçmene 
hitap etmeye çalıştı. Genel başkan olarak ilk 
seçimini yaşayan Şeli Yahimoviç’in, ekonomi 
dışında siyasi vizyon ve karizma eksikliği ise 

İşçi Partisi’nin seçim sürecindeki en önemli 
dezavantajı oldu. Yahimoviç’in önündeki en 
önemli meydan okuma, uzun yıllardır hem 
ideolojik olarak hem de temsil anlamında 
yıpranmış bir partiyi, yeni bir paket içerisin-
de sunabilmekti. 

Son seçimlerin birinci partisi Kadima’nın, 
Şaul Mofaz’ın önderliğinde seçimlerin uzak 
ara en büyük kaybedeni olacağı seçim öncesi 
anketlere yansımıştı. Tzipi Livni’nin HaTnua 
Partisi’ni kurarak Kadima’dan ayrılmasıy-
la birlikte Kadima silik bir profil çizerken, 
başarısız bir muhalefet deneyimi yaşayan 
Livni’nin HaTnua’sı ise hükümetin Hamas ve 
Filistin Devleti konularında ters tepen icra-
atlarına dikkat çekip, sağ-aşırı sağ bloğunun 
İsrail’in Demokrat-Yahudi kimliğini ortadan 
kaldırdığını iddia etti. 

Seçim kampanyasının starı kurduğu Yeş 
Atid (Gelecek var) Partisi ile siyasete atılan 
TV programcısı ve köşe yazarı Yair Lapid 
oldu. Bir merkez partisi olarak orta sınıfın 
sıkıntılarına ve yönetim sistemindeki verim-
sizliklere vurgu yapan Lapid, hükümeti yer-
leşimci ve Haredi lobisinin baskılarına boyun 
eğmekle suçladı. Siyasete atılmadan önce kur-
duğu parti donörü listesi ve ünlü kişiliği sebe-
biyle kamuoyunun sürekli gözü önünde olan 
Lapid, Milli Eğitim Bakanı olmak istediğini 
söyleyerek idealist yanını önplana çıkarmaya 
çalıştı. İsminin siyasi olarak yıpranmamış ol-
ması, siyasi ayrıntılara girmektense genel ka-
bul görür söylemlerde bulunması, hedef kitle 
olarak orta sınıfı belirlemesi ve kararsızların 
partisi olmaya oynaması Yeş Atid’i seçim sü-
recinde ön plana çıkaran hususlardı.

İsrail siyasetindeki belki de tek sol parti 
olan Meretz ise İşçi Partisi gibi sosyal adalet 
protestolarının içinde yer alarak, ekonomi 
ağırlıklı bir seçim kampanyası yürüttü. Ge-
leneksel olarak iki devletli çözüm yanlısı 
olan Meretz, bu seçimlerde dış politika ko-
nularından ve hatta Tal Yasası gibi iç politi-
kanın sıcak konulardan ziyade ev fiyatların-
daki fahiş artış ve sosyal hizmetlere vurgu 
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yaparak, seçimlerin Netanyahu’nun başba-
kanlığı için bir referandum mahiyetinde ol-
duğunu dillendirdi.

Aşırı sağ bloğunun büyük kısmı, Naftali 
Bennett liderliğinde HaBayt HaYahudi listesi 
altında birleşirken, Arye Eldad ve Michael 
Ben-Ari, sağın en uç noktasını temsil eden 
Otzma Leİsrael Partisi altında ilhakçı ve ırk-
çı söylemler geliştirdi. HaBayt HaYahudi’nin 
yerleşimciler arasında oldukça popüler olan 
lideri Naftali Bennett, Batı Şeria’nın tek ta-
raflı ilhakını içeren planını seçim kampanya-
ları sırasında kullandı. Hükümetin “tavizci” 
politikalarının milli güvenliği zedelediği 
vurgusu yaparken, özellikle Hamas ile yapı-
lan ateşkesi hükümetin çok büyük bir yanlışı 
olarak lanse ederek, ateşkes eleştirisi üzerin-
den puan kazanmaya çalıştı.

Beled, Taal-Birleşik Arap Listesi ve Hadaş 
gibi İsrail vatandaşı Arapların kurduğu par-
tiler, Arapları oy kullanmaya çağırırken, Ult-
ra-Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 
de devletinYyahudi kimliğine vurgu yaptılar. 
Bu iki blok sandalye sayılarında kaymaların 
yaşandığı Knesset’te temsil istikrarını koru-
yan bloklar olduğundan yoğun bir kampan-
ya dönemi geçirmediler. 

İsrail neyi seçti?
İsrail’e Lapid ve Bennett gibi iki lideri sunan 
22 Ocak seçimlerinin öncesinde yapılan an-
ketlerde oluşan Knesset aritmetiği içerisinde 
iki önemli soru vardı. Bunlardan birincisi, 
Likud-Beytenu’nun zayıflasa da birinci ola-
rak çıkacağı seçimlerin akabinde yeni “kral 
yapıcı” kim olacaktı? Naftali Bennett ve Yair 
Lapid yükselen oylarıyla iki adaydı. İkinci 
soru ise yaklaşık %20’lik karasızların terci-
hi ne olacaktı? Seçimlerin açıklanmasıyla 
birlikte iki soru da cevabını bulmuş oldu. 
Kararsızlar Yair Lapid’e yönelip, 19 milletve-
kiliyle Lapid’i hem ikinci parti hem de “kral 
yapıcı” ilan etti. Kazandığı 19 sandalyeyle 
bundan sonra kurulacak ve İsrail standartla-
rında “istikrar” yakalayabilecek bir koalisyo-

nun kilit partisi konumuna gelen Yeş Atid’e 
İsrail seçmeni altın bir fırsat vermiş oldu. Yeş 
Atid bundan sonraki süreçte konjonktürel 
bir parti olmadığını ve sürekli merkez ile sağ 
arasında gelgitler yaşayan “merkez” partile-
rinin arasında gerçekten de İsrail’in merkez 
oylarını temsil ettiğini gösterebilmek için 
önemli bir fırsat yakaladı. 

Arkasından esen rüzgara rağmen Yeş 
Atid’in önünde çözmesi gereken önemli 
meydan okumalar durmakta. Bunlardan ilki 
seçim kampanyası sırasında ayrıntılarına 
girmekten kaçındığı önemli iç ve dış politi-
ka konularında elle tutulur ve sürdürülebilir 
bir vizyon ortaya koyması. Hem Filistin’le 
müzakerelerden söz edip hem de “Kudüs’ün 
sadece Yahudilere ait olduğunu” ve “İsrail’in 
kararlı durması halinde Filistinlilerin Batı 
Şeria’dan vazgeçeceğini” ifade etmesi, bu ko-
nudaki kafa karışıklığını ve/veya vizyonsuz-
luğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 
Yeş Atid bir siyasi partiye dönüşme sancıları 
da yaşayacaktır. Seçilen 19 milletvekilinin 
de ilk defa Knesset’e girecek olması, Lapid 
dışında ön plana çıkan hiçbir figür barın-
dırmaması ve şimdiye kadar tüm önemli ka-
rarların Lapid tarafından alınmış olması, bu 
süreçte Yeş Atid’in çözmesi gereken sorunlar 
olarak beklemektedir. 

Tal Yasası ve İran 
tartışmalarının yapıldığı bir 

zamanda çiçeği burnunda Kadima 
lideri Şaul Mofaz’ı kabineye dahil 
eden Netanyahu, Mofaz’ın kısa bir 
süre sonra kabineden ayrılması 
ve 2013 bütçe tartışmalarının kilit 
duruma gelmesiyle birlikte 22 
Ocak’ta erken seçimlere gidilmesi 
çağrısı yaptı.
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Likud-Beytenu ittifakının milletvekili 
sayısı 42’den 31’e düşerken, Netanyahu’nun 
güçlü Başbakan iddiası yeni artimetikle bir-
likte rafa kaldırılmak zorunda bırakıldı. Milli 
güvenlik vurgusu Netanyahu’ya umduğunu 
getirmezken, parti profilinin sağa kayması 
da Likud-Beytenu oylarının aşırı sağa, Ha-
Bayt HaYahudi’ye- kaymasını engelleyemedi. 
Bu tablo Netanyahu’nun seçimlerin öne alın-
ması kararındaki yanlış öngörüsünü de açık 
bir şekilde ortaya koydu. Azalan sandalye sa-
yısı ile birlikte 31 sandalyenin sadece Likud’a 
ait olmadığını da ortaya koymak lazım. Parti 
içi seçimlerde kullanılan Likud ile İsrael Bey-
tenu arasındaki yaklaşık 2:1 oranını dikkate 
aldığımızda, muhtemel bir ayrışma halinde 
Likud’un yaklaşık 20 tane milletvekiline sa-
hip olacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır ki bu 
tablo Netanyahu’nun koalisyon içerisindeki 
pazarlık gücüne yansıyacaktır.

İşçi Partisi’nin oy oylarındaki küçük öl-
çekli artış, ekonomik platformun ve yeni 
liderlik söylemlerinin geleneksel İşçi Par-
tisi seçmeni arasında karşılık bulduğunu 
göstermektedir. Seçim öncesinde Likud-
Beytenu ile koalisyona sıcak bakmadığını 
söyleyen Yahimoviç, yeni dönemde ana mu-
halefet partisi olarak İşçi Partisi’nin uzun 
senelerdir başarıyla getiremediği muhalif 
pozisyonu ortaya koyma imkanı bulacak 
ve bu yolla özellikle Ehud Barak dönemin-
de merkez-sağa kayan partiyi merkez-sola 
taşıma imkanı bulacaktır. Oylarını %100 
oranında artıran Meretz ile birlikte mevcut 
İsrail politikalarına bir sol alternatif sunma 
fırsatını da yakalayabileceklerdir. Diğer ta-
raftan Kadima mirasını tüketen Livni ise 
6 milletvekillik partisiyle kendisine koalis-
yonda yer bulmaya çalışacaktır. HaTnua, 
performansına bağlı olarak bir sonraki se-
çimlerde Yeş Atid tarafından yutulma teh-
likesiyle karşı karşıya olacak ve Livni de 
sonradan eklemlendiği siyaseti eski koalis-
yon ortağı Ehud Barak gibi dışardan takip 
etmek durumunda kalabilecektir.

Aşırı sağdaki yükselişin bayrak partisi 
olan HaBayt HaYahudi ise “kral yapıcı” ol-
masa da kilit rolüyle yerleşimci lobilerinin 
gündemini Knesset’e taşıyacak ve İsrail-Filis-
tin meselesindeki ırkçı ve dışlayıcı vizyonuy-
la iki-devletçiler ile büyük bir kavganın içe-
risine girecektir. Aşırı sağ ve dini Siyonizm’i 
marjinallikten ana akıma taşıma noktasında 
büyük bir aşama kaydeden HaBayt HaYahu-
di, özellikle E-1 arazilerinde yerleşim inşa-
atına başlanması, yerleşimlere kaynak akta-
rılması ve barış müzakerelerinin “toprak ver 
barış al” temeline dayanmaması için büyük 
çaba sarfedecektir.   

Haredi (Ultra-Ortodoks) blok ise temsil 
güçlerindeki 2 sandalyelik artışa rağmen, 
yeni oluşan artirmetikte koalisyon dışı kal-
ma ihtimaliyle karşı karşıya kalmıştır. Hare-
dilerin yaşam koşullarını doğrudan ilgilen-
diren sosyal hizmetler, eğitim ve askerlik gibi 
dar gündemleri olan Haredi blok, bu konu-
lardaki isteklerinin karşılanması mukabilin-
de koalisyonlarda yer almış ve istikrarlı oy 
oranlarını pazarlık gücüne çevirmeyi başar-
mışlardı. Fakat, seçimler Şas’ın daha önceki 
kilit rolünü kaybetmesine ve İsrael Beytenu 
ve Yeş Atid gibi seküler unsurların merkezde 
olacağı bir koalisyonda özellikle Tal Yasası 
konusunda baskın bir rol oyanayamamasına 
sebep olacaktır.

Yeni koalisyon ne vaat ediyor?
Yeni oluşan meclis aritmetiği seçim öncesi sık-
lıkla konuşulan bir sağ-aşırı sağ koalisyonunu 
neredeyse imkansız kılmıştır. Yeş Atid’in içe-
risinde olmayacağı bir koalisyonun hem iç 
hem de dış dinamikler açısından sürdürü-
lebilirliği oldukça tartışmalı olacaktır. Diğer 
taraftan özellikle Yahimoviç’in dillendirdiği 
ve Likud-Beytenu’yu dışlayan bir koalisyon 
kurmak da aynı ölçüde zordur. Bu sebepten 
mevcut hesaplamalar Likud Beytenu ile Yeş 
Atid’in toplam sandalye sayısı olan 50’nin 61 
altın oranına nasıl tamamlanacağı sorusu et-
rafında şekillenecektir. 11 sandalyeli HaBayt 
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HaYahudi veya Şas’ın koalisyona katılması 
her ne kadar 61’e ulaştıracaksa da bu sayı koa-
lisyonu oldukça kırılgan yapacağından ekstra 
en az bir parti daha koalisyona dahil edilmeye 
çalışılacaktır. Şu noktada Netanyahu, HaBayt 
HaYahudi’yi, Lapid ise 6 sandalyeli HaTnua’yı 
koalisyona dahil etmek istemektedir. Ne-
tanyahu, barış süreci konusunda kendisine 
yöneltilen okları rahatlıkla üzerine çevirebi-
leceği HaBayt HaYahudi’yi aralarında gör-
mek isterken, Lapid ise sağcı-aşırı sağcıların 
olduğu bir koalisyonda Livni’den moderasyon 
desteğini almak istemektedir. Bu kompozis-
yona sahip bir koalisyonun en büyük meydan 
okumayı, barış müzakerelerinin devam etme-
si hususunda yaşayacaktır.

Diğer taraftan Şas ve Birleşik Tevrat 
Yahudiliği’nin dahil edildiği bir seküler-Ult-
ra-Ortodoks koalisyonu ve İşçi Partisi ve 
HaTnua’nın dahil edildiği bir ulusal uzlaşı 
hükümeti de kağıt üstünde mümkün olan 
alternatiflerdir. Fakat, Likud-Beytenu’nun 
seküler tabanı ile Ultra-Ortodoks partileri 
özellikle Tal Yasası’nın bu kadar tartışıldığı 
bir ortamdan bir araya getirmek oldukça güç 
olacaktır. Ayrıca, ulusal uzlaşı hükümeti de- 
Netanyahu’nun başbakanlığına şiddetle karşı 
çıkan Yahimoviç’in razı edilmesi bir tarafa- 
hem iç hem de dış meselelerde oldukça ciddi 
siyasa senkronizasyonu sorunu yaşayacaktır.

İsrail’in kemikleşmiş İsrail-Filistin mesele-
si üzerinden yerleşimler ve işgalin genişletil-
mesiyle kısa vadeli kazançlar elde ettiği ve iki 
devletli çözümü fiziken ve demografik olarak 
artarak imkansızlaştırdığı bir ortamda, İsrail 
kamuoyunun barış müzakerelerine inancının 
azalmaya başladığını ortaya koymak gereki-
yor. Seçimlerde aşırı sağın ve Lapid gibi po-
pülist siyasetçilerin yükselişi, merkez-sol blo-
ğun oylarını artırmasına rağmen müstakil bir 
koalisyon kurabilme fırsatına sahip olmaması 
ve uluslararası toplumun kınamayı geçmeyen 
tepkisi sebebiyle İsrail-Filistin meselesinde 
oyun değiştirici değişiklikler yakın vadede 
olası görünmemektedir. 

Türkiye ile olan ilişkilerin normalleşmesi 
meselesi bir süredir İsrail’in gündeminde ol-
masına rağmen siyasi maliyeti sebebiyle hiç-
bir politikacı bu konuda bugüne kadar somut 
adım atamamıştır. İsrail’in askeri müesses ni-
zamının Arap Baharı’yla artan stratejik kırıl-
ganlığına çözüm olarak Türkiye ile normalleş-
meyi değerlendirmek istemesi, kamuoyunun 
bu konudaki desteği ve seçim sonrası siyasi 
maliyet hesaplarının hafiflemesiyle birlikte 
Türkiye’den özür meselesi eskisine nazaran 
daha güçlü bir şekilde gündeme gelebilecek-
tir. Barış müzakerelerindeki kuvvetle muhte-
mel tıkanma karşısında Türkiye adımı, İsrailli 
siyasetçilerin uluslararası toplum nezdinde 
“vaziyeti kurtarma” çabalarından birisi olarak 
da hayata geçirilebilecektir. Yine de öncelik 
Türkiye gibi iç siyaset için aciliyet arz etmeyen 
konulardan çok direk iç siyaset meselelerine 
verilecek ve eğer atılacaksa Türkiye adımı için 
uygun zaman kollanacaktır.

İsrail’in ABD ile olan ilişkilerinde sistemik 
değişimleri hayata geçirmek oldukça zordur. 
ABD’deki İsrail lobisi ve Likudnik çevreler 
tarafından istenmeyen Chuck Hagel’in sa-
vunma bakanı olarak atanması durumunda 
ve Barack Obama ile Netanyahu arasındaki 
soğuk savaşa rağmen, İsrail lobisinin Hagel 
konusundaki ön alıcı kampanyası, kongrede-
ki nüfuzları ve ABD’nin kemikleşmiş İsrail’e 
destek siyaseti sebebiyle, muhtemel geçici kriz 
anlarının mümkün olması rağmen ABD’nin 
İsrail ile ilişkilerinde bir denge izlemesini bek-
lemek fazla iyimser bir yaklaşım olacaktır. 

Yeni Knesset’te daha zayıf bir Netanyahu, 
cesaretlenmiş bir Bennett, iyimser bir Lapid, 
savunmacı bir Şas, daha aktif bir Meretz ve 
İşçi Partisi, ayakta kalmaya çalışan bir Liv-
ni ve tükenen bir Mofaz izleyeceğiz. İsrail’in 
yeni siyasi aktörleri, sosyal adalet, hayat pa-
halılığı, seküler-Haredi çatışması, barış süreci 
ve İsrail’in artan bölgesel izolasyonu gibi eski 
sorunlarla yüzleşmek zorunda kalacaklar ve 
bu konulardaki performansları bir sonraki 
Knesset’in aritmetiğini şekillendirecektir..
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Netanyahu, koalisyon hükümetini kurup 
gerekli çoğunluğu sağlaması halinde de ye-
niden İsrail başbakanı olacak. Her ne kadar 
yeni sandalye dağılımı sonucunda merkez 
partilerden bir ismin dışişleri bakanı olması 
beklense de Netanyahu dış politika ve ulusal 
güvenlik konularında hâkim ses olmaya bir 
süre daha devam edecek. İç politika ve eko-
nominin öne çıktığı ve muhtemel koalisyon 
senaryolarına göre de tartışmalı geçmesi bek-
lenen dönemde İsrail’de en merak edilen dış 
politika konularının başında İsrail’in Ameri-
ka ile ilişkileri geliyor. Obama’nın başkanlık 
yemini etmesinden bir gün sonra seçim ka-
zanan Netanyahu’nun Obama’yla son dört se-
nedir yıldızı barışmamış ve iki liderin ilişki-
leri birbirlerinin seçim süreçlerinde daha da 
kötüleşmişti. Birçoklarına göre iki liderin de 
kendi ülkelerinde seçimleri kazanması –her 
ne kadar Obama seçimden elini güçlendirip 
Netanyahu ise seçimden oy kaybedip çıkmış 
olsa da-bundan sonraki dönemde Amerika-
İsrail ilişkilerinde yaşanan çalkantının daha 
düşük yoğunluklu olsa da devam edeceği an-
lamına geliyor. Ancak Amerika-İsrail ilişkile-
rinde yaşanan çatlak da iki liderin arasındaki 
kimya kadar iki ülkenin yeni uluslararası ve 
bölgesel sistemde hedeflediği önceliklerin ve 
ulusal ve bölgesel çıkarlarının farklılaşması 
da önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla yeni 
dönemde iki ülke ilişkilerini yine başta İran 
olmak üzere Barış Süreci ve Arap Baharı gibi 
önemli sınavlar bekliyor.

Öncelikle küresel sistemde yaşanan deği-
şiklikler ve çok kutuplu bir dünyanın kapı-

larının açılması Amerika’nın gelecekteki dış 
politika önceliklerini oldukça önemli bir şe-
kilde değiştirmiş durumda. Ordusunda yap-
tığı kesintiler ile İkinci Dünya Savaşı’ndan 
bu yana sürdürdüğü iki ordu iki savaş dokt-
rinini terk eden Amerika, dış politika olarak 
da ekonominin ve ticaretin merkezinin kay-
maya başladığı Asya-Pasifik bölgesine daha 
fazla yoğunlaşmış durumda. Ancak içinde 
bulunduğu ekonomik koşullar Amerika’nın 
bu dönüşümü gerçekleştirirken diğer bölge-
lerdeki askerî ve siyasî varlığından fedakârlık 
yapmasını gerektiriyor. Ortadoğu’da başta 
Irak olmak üzere son on senedir girişmiş ol-
duğu askerî faaliyetleri artık büyük bir zaman 
kaybı olarak gören Amerika için kendisini 
-ekonomik çıkar ve ulusal güvenliğini tehdit 
etmediği sürece- yeniden Ortadoğu’daki so-
runlara dâhil edecek ve zaman, para ve enerji 
kaybına sebep olacak tüm meseleler kaçınıl-
ması gereken unsurlar arasında yer alıyor.

ABD yeniden Ortadoğu’ya döner mi?
Yukarıdaki stratejik ve askerî dönüşümü ya-
şayan Amerika ile Brzezinski’nin ifadesiyle bu 
dönüşümden zararlı çıkacak ülkeler arasında 
yer alan İsrail arasında yaşanan en önemli 
sorunlar başında İran’ın nükleer programı 
ile ne şekilde mücadele edileceği konusu ge-
liyor. Her ne kadar Amerika İran konusunda 
sert ve taviz vermez tavrını sürdürse de me-
selenin yeni bir askerî müdahale ve daha da 
önemlisi dış politik dikkat dağılımı yaşanma-
dan masrafsız ve zayiatsız çözülmesini tercih 
ediyor. İsrail hükümeti için ise İran varoluş-

Seçimlerden Sonra  
İsrail-ABD İlişkileri

YORUM • 24 OCAK 2013 • ZAMAN                      KILIÇ BUĞRA KANAT YORUM
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sal bir problem oluşturuyor. Sorunun bir an 
önce gerekirse askerî müdahale ile çözüm-
lenmesi Netanyahu’nun şimdiye kadar yarı 
blöf yarı ciddi sürekli gündeme getirdiği bir 
konu oldu. Amerika’daki seçimlerin hemen 
öncesinde Amerikan televizyonlarında boy 
gösterip dolaylı olarak Obama’yı eleştirme-
sinin temelinde de bu mesele yatıyordu. İran 
konusu önümüzdeki dönemde de ikili ilişki-
lerde önceliğini koruyacak. İstihbarat ve gizli 
operasyon konusunda şimdiye kadar sürdü-
rülen işbirliği bu dönemde de devam ederken 
Amerika aynı zamanda İsrail’in İran’a yapa-
cağı prematüre bir saldırı sonrasında bölge-
deki çatışmaya dâhil olma riskini de ortadan 
kaldırmaya çalışacak.

Ortadoğu barış süreci konusunda yaşanan 
görüş ayrılığı da iki ülkenin ilişkilerindeki bir 
başka sorunlu alan olmaya devam edecek. 11 
Eylül sonrası dünya ve Arap Baharı sonrası 
Ortadoğu’da Amerika için barış sürecinin 
başarıyla tamamlanması özel önem taşıyor. 
Öncelikle bölgede istikrarın sağlanmasında 
kilit bir rol oynamasının yanında her sene 

Ortadoğu’da kamu diplomasisine milyarlarca 
dolar harcayan Amerika için barış sürecinin 
mimarı olabilmek bölgede Amerika’ya karşı 
olan tutumun yumuşaması açısından da ha-
yati öneme sahip. Belki de hepsinden önem-
lisi daha önce Amerikalı en üst düzey askerî 
yetkililer tarafından dile getirildiği gibi İsrail-
Filistin meselesi bir yandan Amerika’nın böl-
gedeki müttefikleriyle işbirliğini zayıflatırken 
öte yandan da bölgedeki genç nüfusun radi-
kalleşmesine sebep olarak Amerika’nın gü-
venliğini tehdit ediyor. Dahası Obama yöne-
timine göre Netanyahu’nun politikaları aynı 
zamanda İsrail’i bölgede tecrit ederek kendi 
güvenliğinin tehlikeye girmesine sebep olu-
yor. İsrail yönetimi ise her ne kadar Netan-
yahu iki devletli çözüm fikrini dile getirmiş 
olsa da özellikle yerleşimler konusunda taviz 
vermeye yanaşmıyor. Daha önce Obama ile 
Netanyahu arasında yaşanan 1967 sınırları ile 
ilgili polemik ve Başkan Yardımcısı Biden’ın 
İsrail gezisi sırasında yaşanan yerleşimler ile 
ilgili diplomatik kriz bu mesele konusunda 
iki ülkenin ortak bir paydada buluşması-
nın önümüzdeki dönemde de zorlaşacağını 
ortaya koyuyor. uluslararası platformlarda 
İsrail’e verilecek desteğin Amerika’nın bölge-
sel çıkarlarını ne şekilde etkileyeceği bundan 
sonra daha dikkatli bir şekilde gözden geçi-
rilmeye başlanabilir. Bölgede Arap Baharı 
sonrasında yıkılan rejimler, dönüşüme uğra-
yan iç politika ve dış politika ilişkisi, ortaya 
çıkan kamuoyu etkisi ve yeniden şekillenme-
ye başlayan bölgesel ilişkiler konusunda İsrail 
ile Amerika farklı pozisyonlarda bulunuyor-
lar. Amerika’nın artık Ortadoğu’da bölgesel 
aktörlerle işbirliği içinde hareket etmeye çalı-
şıyor olmasına karşılık İsrail’in bölgedeki ül-
kelerle ilişkilerinin pek parlak olmaması bun-
dan sonra Amerika İsrail ilişkilerinde önemli 
bir etken olacaktır. Bölgede artık geri döndü-
rülemeyecek bir şekilde değişen dengeler ve 
yeni bölgesel gerçekler bu yeni Ortadoğu’da 
Amerikan İsrail ilişkilerini yeniden tanım-
lanmak zorunda bırakabilir..

Salı günü gerçekleşen İsrail 

parlamento seçimlerinde 

Netanyahu, koalisyon hükümetini 

kurup gerekli çoğunluğu sağlaması 

halinde yeniden İsrail başbakanı 

olacak.
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Bir erken seçimler ve koalisyonlar ülkesi 
olan İsrail, 22 Ocak’ta sandık başına gitti. 
Ultra-Ortodoks Yahudilerin askere alınma 
şartlarını düzenleyen Tal Yasası tartışmala-
rı sırasında kamplara bölünen Netanyahu 
hükümeti, 2013 bütçesi görüşmeleri kilitle-
nince erken seçim kararı almıştı. Başbakan 
Netanyahu, Gilat Şalit takası, İran nükleer 
meselesine karşı uluslararası toplumun mo-
bilize edilmesi ve Filistin’in tam üyelik statü-
sünün engellenmesi gibi meselelerde topla-
dığı puanlara ve muhalefetin parçalı yapısına 
güvenerek, erken seçimlerden güçlenerek 
çıkma hesapları yapıyordu.

Gücünü Avigdor Lieberman’ın İsrail 
Beytenu’su ile birleştirerek takviye ettiğini 
düşünen Netanyahu, en azından iki parti-
nin toplam sandalye sayısı olan 42’yi ko-
ruyacağı ve yeni Knesset’i domine edeceği 
fikrindeydi. Fakat evdeki hesap çarşıya 
uymadı. İstikrarlı bir şekilde oyları azalan 
Likud-Beytenu ittifakı, özellikle Hamas ile 
ateşkes sonrası dönemde, kendi başlattığı 
bir saldırının siyasi maliyetini de ödemek 
zorunda bırakıldı. Kazandığı 31 sandalyeyle 
birinci parti olsa da pazarlık gücünü kaybe-
dip yükselen siyasi figürlerin manipülasyo-
nuna daha açık hale geldi.

Netanyahu sorunlar denizinde yüzen İs-
railli seçmeni sadece “güçlü lider” ve “güven-
lik” argümanlarıyla kazanmanın oldukça zor 
olacağını hesaba katmadı.

Arap Baharı protestolarını andıran geliş-
meler İsrail sokaklarında da yaşanmıştı ve Tel 
Aviv sokaklarını dolduran beş yüz bin çadır 

protestocusu, sosyal adalet çağrısı yapmıştı.
Gelir adaletsizlikleri ve fahiş kira fiyatları 

merkezli ilerleyen protestolar, muhalefet için 
muazzam bir hareket alanı sunmaktaydı. 
Kötü bir muhalefet performansı sergileyen ve 
tükenmekte olan Kadima’dan kopup HaTnua 
Partisi’ni kuran Tzipi Livni, İşçi Partisi’nin 
başına kısa süre önce geçen Şeli Yahimoviç 
ve İsrail’in butik ve gerçek anlamdaki nadir 
sol partilerinden birisi olan Meretz, sosyal 
adalet protestolarını oya dönüştürmek için 
yatırım yaptılar. Bu doğrultuda seçim kam-
panyalarını çadır protestolarının temaları ile 
süslerken, protesto liderlerinden bazıları da 
parti saflarına katıldı.

İşçi Partisi son seçimlere nazaran iki 
ekstra sandalye kazanırken, Meretz oyları-
nı %100 oranında artırıp sandalye sayısını 
6’ya çıkardı.

HaTnua ise koalisyon pazarlıklarına dahil 
edilecek 6 sayısını yakalarken, son seçimler-
de 28 sandalye kazanan Kadima’nın lideri 
olan Livni için dibe doğru iniş devam etti.

Lapid ve Bennett’in yükselişi
Bu esnada siyaseten yıpranmamış, genç ve 
toplumun tümünün veya bir kısmının has-
sas noktalarına dokunan iki popülist lider 
siyasete soyundu. TV programcısı ve köşe 
yazarı olan, daha siyasete atılmadan önce 
yapılan anketlerde başarılı olacağı müj-
delenen, Yair Lapid toplumun temel taşı 
orta direğe seslenerek, önemli bir kısmı altı 
doldurulmamış vaatlerle de olsa yükselişe 
geçti. TV görünürlülüğü, gelir kaynakları, 

İsrail Neyi Seçti?
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popülist söylemleri ve güçlü seküler me-
sajları Lapid’i 22 Ocak seçimlerinin ger-
çek galibi yaptı. Kazandığı 19 sandalyeyle 
kendisini “kral yapıcı” konuma yerleştiren 
Lapid, koalisyon kurma çalışmalarında en 
güçlü ele sahip aktörü konumunda. Diğer 
taraftan kendisini İsrail’de yükselen aşırı 
sağın lideri konumuna getirmeye çalışan 
Hi-tech milyoneri ve yerleşimci lobisinin 
starlarından Naftali Bennett, ateşkes sonra-
sı dönemde ve yerleşimci rüzgârını arkasına 

alarak Yahudi Evi partisiyle Likud’dan “aşırı 
sağ” seçmenini koparmayı başararak Lapid 
ile birlikte seçimin en dikkat çeken figürü 
oldu. Bu başarısıyla Filistin’le müzakere sü-
recini tıkama, yeni yerleşimlerin inşası ve 
Batı Şeria’nın bir kısmını ilhak planlarını 
gündeme taşıma fırsatı buldu.

Lapid’in başarısı daha önce tahmin edildi-
ğinin aksine bir sağ-aşırı sağ koalisyonunun 
kurulmasını engelledi. Kâğıt üzerinde başka 
alternatifler olsa da yeni meclis aritmetiği, 
Netanyahu’nun Lapid ile ortak hareket ede-
rek, üçüncü ve hatta dördüncü koalisyon or-
tağını bulması gerekliliğini ortaya koymakta. 
Koalisyonun diğer ortaklarının kim olacağı 
sorusuna bağlı olarak da yeni hükümetin 
gündemi ve kırılgan noktaları şekillenecek.

Her ihtimalde İsrail’in yeni hükümeti Tal 
Yasası’ndan ekonomik problemlere, Filistin-
le müzakerelerden derinleşen izolasyona ka-
dar birçok sorun beklemektedir..

İsrail’in yeni hükümetini 
Tal Yasası’ndan ekonomik 

problemlere, Filistinle 
müzakerelerden derinleşen 
izolasyona kadar birçok sorun 
beklemektedir.
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İsrail Seçimleri, Ortadoğu  
ve Türkiye
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seçimlerden galip olarak ayrılmasının sürpriz 
olmayacağını ifade etti.

Netanyahu’nun “Bar İlan” konuşması ve iki 
devletli çözüme yönelik sözlerinin sağ partiler 
tarafından propaganda aracına dönüştürül-
mesinin Netanyahu’yu seçimlerin hemen ön-
cesinde dezavantajlı konuma düşürdüğünü de 
kaydeden Aytürk, aşırı sağın yükselişte olduğu 
İsrail’de merkeze yakın olan Netanyahu’nun, 
makul siyasetçilerin sıralamada yer alamadığı 
sağ partilerle oluşacak mecliste baskılarla uğ-
raşmak zorunda kalacağını ifade etti.

İsrail siyasetinde solun bölünmüş bir görü-
nümde olduğunu belirten Dr. Aytürk, Arap Baha-
rı ile birlikte en çok tartışılan meselenin güvenlik 
olmasına rağmen sol partilerin ekonomi üzerin-
den bir kampanya yapmalarının partilere kemik 
oy dışında bir oy kazandırmayacağını belirtti. 
Panelist, İsrail’de iki devletli çözümü kabul eden 
%60-65 oranında bir kesim olduğunu, yalnız bu 
oranın tamamının aynı zamanda bunun yakın 
bir gelecekte olmayacağı inancında olduğuna 
da dikkat çekti. Aytürk, Obama yönetimiyle olan 
ilişkileri ve Arap Baharı sonrası bölgenin siyasi 
durumu nedeniyle Netanyahu’nun ikili devlet 
fikrini erteleyeceğini savundu. Aytürk konuşma-
sının sonunda İsrail’in hâlihazırdaki siyasetinin 
bölgesel barış adına olumlu olmadığını belirtti.

İsrail siyasetinin dört ana bloğu
Panelde Aytürk’ten sonra söz alan SETA araştır-
macısı Ufuk Ulutaş, konuşmasına İsrail siyase-
tindeki 4 ana bloğu tanımlayarak başladı. İlker 
Aytürk’ün İsrail’de oluşan yeni siyasi resimle 
alakalı yaşadığı karamsarlığı paylaştığını belir-
ten Ulutaş, yaşanan en önemli gelişmelerden 
birisinin aşırı sağın güçlenmesi olduğunu be-
lirtti. Ulutaş, bu durumun barış sürecini güç-
lendirecek bir tablo oluşturmadığına işaret etti. 

SETA Dış Politika Direktörü Prof.Dr.Talip 
Küçükcan’ın moderatörlüğünü yaptığı “İsrail 
Seçimleri, Ortadoğu ve Türkiye” başlıklı pa-
nelde, bugün İsrail’de yapılan genel seçimler 
değerlendirildi. SETA araştırmacısı Ufuk Ulutaş 
ve Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi Dr.İlker 
Aytürk’ün konuşmacı olarak katıldığı panelde, 
2013 İsrail genel seçimleri, öncesi ve sonrasıyla 
masaya yatırıldı.

İsrail’de Arap baharı etkileri
İsrail’deki yüzde 2’lik sembolik seçim barajı ne-
deniyle birden fazla partinin İsrail parlamen-
tosu Knesset’te temsil edildiğinin hatırlatıldığı 
panelde, mevcut durumun bugün yapılan se-
çimlerle de değişmeyeceği ve ülkenin yeni bir 
koalisyon hükümeti tarafından yönetilmesinin 
kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

İsrail’de kurulacak olası koalisyon hükümeti-
nin ülkenin, bölgenin ve dünya siyasetinin ge-
leceğine etkilerinin tüm detaylarıyla tartışıldığı 
panelde, bölgede Arap Baharı’yla yaşanan de-
ğişimin İsrailli seçmenler üzerinde yaşattığı de-
ğişim beklentisi ve İsrail’in bu değişimle ortaya 
çıkan yeni siyasi yelpazesi ve partilerin perfor-
mansı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Netanyahu’nun eksileri ve artıları
Panelde ilk olarak söz alan Dr. İlker Aytürk, 
İsrail’de uygulanan seçim sistemini detaylı bir 
şekilde ortaya koyduktan sonra, İsrail’de son 
seçimlerle birlikte oluşan beklentiler ve 2013 
seçimleriyle oluşması muhtemel tabloyu de-
ğerlendirdi. Konuşmasının devamında, İsrail 
perspektifinden bakıldığında Netanyahu’nun 
azımsanmaması gereken iktisadi başarılarıyla 
bugün yapılan seçimlere girdiğini hatırlatan Ay-
türk, ülkede yapılan son anketlerin sonuçların-
dan yola çıkarak, Netanyahu’nun bugün yapılan 

ETKİNLİK
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Dört ana bloğu genel hatlarıyla tanıtan Ulutaş, 
ilk bloğun Siyonist/aşırı sağ/milliyetçi sağ blok, 
ikinci bloğun Siyonist merkez ve küçük bir sol 
partiden oluşan bir blok olduğunu belirtti. Bu 
blokta Meretz partisinin güçlenmesinin önem-
li olduğunu belirten panelist, üçüncü bloğun 
Siyonist merkez sol blok ve dördüncü bloğun 
ultra Ortodoks olarak bilinen dini partilerden 
oluşan bir blok olduğunun altını çizdi.

Ulutaş, aşırı sağın yükselmesinin seçim dö-
neminde en büyük eğilim olduğuna işaret eder-
ken, ülkede kurulabilecek koalisyon için iki farklı 
senaryo bulunduğunu ifade etti. İlk ittifakın 
bir sağ blok ittifakı olabileceğini ve bu ittifakın 
muhtemel olarak uluslararası camiadan tepki 
çekeceğini belirten Ulutaş, ikinci senaryonun 
Yesh Atid ve Hareket partisiyle oluşabilecek bir 
koalisyon olabileceğini ve bunun uluslararası 
güçler tarafından daha olumlu karşılanabilece-
ğini belirtti.
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8 Şubat 2011’de Mısır’da 
yaşanan ve Ortadoğu’da-
ki değişim dalgasının en 
önemli ağırlık merkezini 
oluşturan Tahrir Devrimi, 
ikinci sene-i devriyesini 
yaşarken, çok sancılı 
geçen bir demokratikleş-
me sürecinin yol açtığı 
sorunlar ile yüzleşmek 
zorunda kaldı. Mısır’ın 
demokrasi yoluyla seçil-
miş ilk Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi gerek 
demokratik konsolidas-
yonu sağlamak, gerekse 
ülkenin ihtiyacı olan eko-
nomik reformları gerçek-
leştirmek adına büyük bir 
çaba sarfetti. Ancak Mü-
barek kalıntıları olarak 
nitelendirilen “fülul”un 
varlığı Mursi’nin kısa za-
manda ülkeyi dönüştür-
mek adına ciddi adımlar 
atmasını engelledi. Fülul 
bir yandan sahip olduğu 
araçlarla güçlü olduğu 
bürokraside Mursi’nin 
iktidarını/adım atmasını 
imkânsız hale getirir-
ken, diğer yandan da 
Mübarek yanlısı ve daha 
geniş toplumsal kesime 
Mursi’nin pasifliğinin 
reklamını yapıyordu.

Arap Baharı Sonrası Mısır 
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Mısır’da geçtiğimiz yıl bir çok yenilik ya-
şandı. Yeniliklerin en önemlisi Cumhur-
başkanlığı seçimleri ve ardında anayasa re-
ferandumu oldu.

1952 yılında Mehmet Ali Paşa’nın to-
runlarından Kral Faruk’a karşı Cemal Ab-
dunnasır ve arkadaşları tarafından yapılan 
Hür Subaylar devrimi’nden bu yana bütün 
Cumhurbaşkanlarının askeri kökenli olduğu 
ülkede, vali ve kaymakamların çoğunluğu da 
polis veya asker emeklilerinden oluşmaktay-
dı. İstihbaratı da askerlere teslim eden Mü-
barek yönetimi atamaları, ehliyet ve liyakata 
göre değil, güvenilirlik ‘ehli sika’ esasına göre 
yapıyordu. Ama 2012 yılında bu değişti.

Ülkenin ilk sivil cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda 
Mübarek yandaşı olarak bilinen Ahmed Şe-
fik ile ikinci tura çıkan Muhammed Mursi 
seçimleri kazandı ve 30 Haziran 2012 tari-
hinde yemin ederek görevine başladı. Mursi 
böylece Mısır’ın ilk sivil cumhurbaşkanı ola-
rak tarihe geçti.

Seçimlerde, Ahmed Şefik 12 milyon 347 
bin 380 oy alırken, Muhammed Mursi 13 
milyon 230 bin 131 oy almış ve rakibine bir 
milyona yakın fark atarak seçimleri kazanan 
aday oldu. Yüksek Seçim Kurulu tarafıdan 
ilan edilen resmi sonuçlara göre Şefik oyla-
rın yüzde 48.27’sini alırken, Mursi 51.73’lük 
oy oranıyla seçimleri kazanan aday oldu.

İlk sivil Cumhurbaşkanı Mursi, ülkenin 
demokratikleşmesi ve sivilleşmesi sürecini 
hızlandırmak için bazı adımlar attı. Ancak 

söz konusu girişimlerden bazılarında başa-
rılı olmuş bazılarında ise çeşitli sebeplerden 
dolayı geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Anayasa Mahkemesi tarafından feshedi-
len Mısır Halk Meclisi’ni tekrar toplama ka-
rarını geri almak durumunda kalan Mursi, 
anayasaya ek maddeler koyarak yetkilerini 
kısıtlayan Yüksek Askeri Konsey’in bir süre 
daha yönetimde kalma girişimlerini bertaraf 
etti. Sina olaylarını iyi değerlendirlendiren 
çiçeği burnundaki Cumhurbaşkanı tek bir 
kararla generalleri görevinden almayı ba-
şardı. Bu karar yetkilerini bilek gücüyle as-
kerden alan Mursi’nin ülkedeki konumunu 
güçlendirirken, halkın kendisine güven duy-
masında en önemli unsur oldu.

2011’in son ayları ve 2012’nin ilk ayların-
da yapılan ve üç ay süren iki meclis seçim-
lerinde Müslüman Kardeşler’in siyasi kanadı 
Hürriyet ve Adalet ve Selefiler tarafından ku-
rulan Nur Partileri oyların yüzde 71’ini aldı 
ve parlamentoda ezici çoğunluğu elde etti.

Ancak Anayasa Mahkemesi, bağımsız 
milletvekillerinin seçiminin anayasaya ay-
kırı olduğu gerekçesiyle Haziran ayında 
parlamentoyu feshetmiş ve yasama hakkı o 
dönemde ülkenin fiili yöneticisi olan askere 
devredildi.

Mursi göreve geldikten kısa bir süre 
sonra Parlamento’nun Fesih Kararını ip-
tal etti. Ancak Askeri Konsey ve Anayasa 
Mahkemesi’nin aşırı tepkisi nedeniyle geri 
adım atmak zorunda kaldı. Bu Cumhurbaş-
kanı Mursi’nin aldığı en önemli kararlardan 
birisidir. Parlamento’nun feshedilmesinin 

2012 Mısır’da Böyle Geçti

 • 04 OCAK 2013 • DÜNYA BÜLTENIABDULLAH AYDOĞAN KALABALIK YORUMYORUM



52  |  OCAK 2013

ardından ‘Geçici Anayasa’ya yeni madde-
ler ekleyen Askeri Konsey yasama yetkisini 
eline almıştı. Parlamento’nun toplanmasıyla 
yasama yetkisinin askerin elinden alınması 
gündeme gelecekti. Mursi’nin kararı, 30 Mart 
2011 tarihinde yapılan halk oylamasıyla ka-
bul edilen Geçici Anayasa’nın 33. Maddesi 
gereği parlamentoya yasama hakkını tekrar 
kullanmayı da içermekteydi. Bazı uzmanlar 
parlamentonun toplanmasının ardından ya-
sama yetkisini elinde bulunduran Asker’in 
kışlasına döneceğini öngörmekteydi. Çünkü 
‘Geçici Anayasa’nın 37. Maddesine göre par-
lamenonun varlığında Askeri Meclis yasama 
yetkisini elinde bulunduramamaktaydı.

‘Eğer Anayasa Mahkemesi parlamento-
nun sorumluluklarını yerine getirmesini 
önleyecek bir karar aldıysa, bu karara saygı 
göstereceğiz. Çünkü biz bir hukuk devletiyiz’ 
ifadesi kullanılmıştı.

Askerin kışlasına gönderilmesi
Cumhrubaşkanı Mursi’nin iş başına gel-
diğinden bu yana yaptığı en önemli icraat 
hiç şüphesiz askerleri siyaset dışına itmesi 
ve askeri kışlasına göndermsi oldu. Mursi, 
Mübarek’in devrildiği 11 Şubat 2011 tari-
hinden itibaren, yaklaşık bir buçuk yıl ülke 
yönetiminde etkili olan generalleri emek-
liliğe sevk ederek, ülkenin sivilleşmesi ve 
demokratikleşmesi adına ileri doğru büyük 
bir adım attı. Mursi ayrıca seçimlerin ikin-
ci turunun hemen akabinde Yüksek Askeri 
Konsey tarafından geçici anayasaya eklenen 
Cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan Ek 

Anayasa’yı da iptal etmiş ve Cumhurbaş-
kanının yetkilerinin tamamını eline almış-
tır. Böylece Mübarek döneminden Hişam 
Kandil kabinesine aynı görevle intikal eden 
son 20 yılın tek bakan olan Savunma Baka-
nı Maraşal Hüseyin Tantavi de görevinden 
alınmış oldu.

Genel af
Mursi, askeri mahkemelerde yargılanan 523 
kişinin yanısıra Mübarek yönetiminde farklı 
suçlardan tutuklanan ve hapse çarptırılan 49 
mahkum hakkında genel af ilan etti. Af kap-
samında, 16 Mahkumun ise tutukluk süre-
leri kısaltıldı. Haklarında müebbed hapis ve 
idam cezası gibi farklı hükümlerin verildiği, 
Cematül İslamiye yöneticilerinden Musta-
fa Hamza, Rifai Taha, Osman Süleyman ve 
Muhammed Şevki el İslambulli’nin tutuklu-
lukları da af kapsamında değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Mursi görevi teslim al-
masından hemen sonra, halk ayaklanma-
sının başladığı 25 Ocak 2010’dan, seçilmiş 
cumhurbaşkanının göreve başladığı 30 Ha-
ziran 2012 tarihine kadarki süreçte, tutukla-
nan ve askeri mahkemelerde yargılananların 
durumunu araştırmak üzere bir de komis-
yon korulmasını emretti.

Komisyon, bu sure içerisinde 11874 ki-
şinin tutuklandığı ve askeri mahkemelerde 
yargılandığını belirledi. Komisyonun çalış-
maları sonucunda söz konusu mahkumlar-
dan 9174’ünün af kapsamına girdiği anlaşıldı.

Yeni hükümetin kurulması
Mısır’da Cumhrubaşkanı sonrasında ilk ku-
rulan hükümet Hişam Kandil hükümetidir. 
Hükümeti kurma görevinin Hişam Kandil’e 
verilmesi ülkedeki bütün tahminleri boşa 
çıkardı. Cumhurbaşkanı Mursi, 25 Ocak 
Tahrir Devrimi öncesi ve sonrasında her 
hangi bir siyasi gruba üye olmadığı belirti-
len yeni başbakanla, hükümeti kurma göre-
vini kendisine vermeden kısa bir süre önce 
İttihad Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir 

2012 yılı Mısır’da çok önemli 
olayların yaşandığı bir yıl 

oldu. Halk ve Şura Meclisleri 
seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimi en önemli gelişmeler olarak 
değerlendirilebilir.
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araya gelmişti. Başbakanın bir ekonomist 
olması gerektiği şeklinde yorum ve tah-
minler yapıldığından ve böyle bir beklenti 
oluştuğundan dolayı, daha çok Nil Suları 
üzerine çalışma yapmış bir kişiye hükümeti 
kurma görevi verilmesi ülkede tartışmalara 
neden olmuştu. Bazı gözlemciler, ‘Hişam 
Kandil ismi, Mısır sokağını ikiye böldü’ 
şeklinde yorumlar yapmıştı.

Maaşlara yüzde 15 zam
Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 
2012 Haziran ayı sonunda yenim ederek gö-
reve başladıktan sonra yaptığı ilk icraatların-
dan birisi memur ve emekli maaşlarına yüzde 
15 zam yapmak olmuştur. Mursi, 200 Mısır 
Gini’si (33.16 ABD Doları) olan kimsesiz ve 
fakirlere verilen Sosyal Daynışma Maaşını da 
300 Gini’ye (49.75 ABD Doları) çıkardı.

İlk 100 gün
Müslüman Kardeşler tarafından Hayrat 
Şatır’ın yerine ‘yedek aday’ olarak müracaat 
ettirilen ve seçimlere katılan Mursi, ülkenin 
acil çözüm bekleyen önemli sorunlarından 
bazılarını 100 gün içinde çözme vaadinde 
bulunmuştu. Mursi’nin 100 gün içinde çöz-
me vaadinde bulunduğu konular yakıt, tra-
fik, temizlik, ekmek ve güvenliktir.

1- Çöp ve Temizlik
Temizlik, Mursi’nin de seçim vaadi ve 

önemli gündem maddeleri arasında yer 
aldı. Mübarek’in son dönemlerinde yaban-
cı şirketlere verilen çöpleri toplama işinde 
hedeflenen başarı sağlanmamıştı. Sokak ve 
caddelerde biriken çöpler zamanında top-
lanmadığı için çöp birikintilerinin olduğu 
bölgeler kedi, köpek ve farelerin mutfağı ha-
line dönüştü.

2- Trafik
Trafik Mısır’ın önemli sorunlarından bi-

risidir. Özellikle de başkent Kahire’nin en 
önemli sorunlarından biri. Ülkede temiz ve 
düzenli toplu taşıt araçları bulunmuyor. Baş-
kent Kahire’de toplu taşıt araçları yetersizli-
ğinden dolayı, insanlar özel araçlarını tercih 
ediyor. Bu da trafiğin daha çok aksamasına 
neden oluyor.

Otomobil modellerinde kısıtlama ve her 
hangi bir şart bulunmaması, 40 yıllık araç-
ların bile kullanılması hem otomobil sayı-
sının artmasına ve hem de trafik akış hızı-
nın azalmasına neden olmaktadır. Mübarek 
döneminde kavşak, alt ve üst geçitlerin çok 
az inşa edilmesi, caddelerde hem yaya ve 
hem de otomobillerin aynı anda seyri, yol-
ların genişlik oranın yüksek olduğu başkent 
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Kahire’de trafiği yavaşlatmakta ve durma 
noktasına getirmektedir.

3- Güvenlik
Dikta yönetimler tarafından yıllarca halka 

karşı kıllanılan polisin tekrar güçlenmesi ko-
nusunda Mıdırlıları gereken duyarlılığı gös-
termekte tereddüt etti. 25 Ocak Devrimi’nin 
ardından yaşanan ‘polissiz’liğe alışan Mısır-
lılar, polisin tekrar güçlenerek, kendilerine 
zulmetmesindense, silahlanarak kendi gü-
venliklerini sağlamayı, ‘polissiz’ yaşamaya 
tercih etti ve uzun sure polisle yardımlaşma-
dı. Mursi iş başına geldikten sonra güvenlik 
problemi kısmen de olsa çözüldü.

4- Ekmek
Devlet tarafından sürbanse edin en te-

mel gıda maddesi Mısır’da ekmek. Özellikle 
de devlet tarafından desteklenen fırınlarda 
çok ucuz fiyata üretilen ekmeğin kalitesi 
ve hacmi her geçen gün azalıyor. Fırıncılar 
devletten çok ucuz fiyattan aldıkları unun 
çoğunu pazarda satarak kar elde ediyor. Geri 
kalanıyla ise ekmek üretiyor. Bir kontrol me-
kanizması olmadığından söz gelimi 1 ton 
undan 1000 ekmek üretmesi gerekirden, ya-
rım ton undan 1000 ekmek üretiyor. Haliyle 
diğer yarım tonu pazarda fırıncı tarafından 
satılıyor.

Ekmek çok ucuz olduğu için Mısır hal-
kı da evlerin avlu veya damlarından besle-
dikleri kaz, ördek, tavuk ve hatta inek gibi 
hayvanları devlet fırını ekmeğiyle besliyor. 
Bu da zaman zaman krizlerin yaşanmasına 
neden oluyor.

5- Yakıt
Benzin istasyonlarının normal ihtiyacı-

nın yüzde 50’sinin bilinmeyen denenlerden 
dolayı verilmemesi, Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri öncesinde ülkede ciddi bir benzin ve 
motorin krizinin başlamasına neden oldu. 
Benzin istasyonları önünde oluşan uzun 
kuyruklarda şöförler arasında çıkan kavga-

larda, bazen silahların çekildiği bile görül-
müştür. İstasyonların ününde iki ve üç sıra 
oluşan kuyruklar tarafiği de haliyle olumsuz 
etkilemiştir.

Seçimler ve ardından Mursi’nin iş başına 
gelmesinden sonraki süreçte kısmen de olsa 
azalan yakıt kıtlığı özellikle de Kahire dışın-
daki şehirlerde ara sıra hala görülmektedir. 
Mısır’da yakıt ta devlet tarafından ciddi bir 
şekilde şekilde sürbanse edilen kalemler ara-
sında geliyor. Ülkede benzinin litresi orta-
lam 2 Mısır Gini’si (30 sent)’tir. Doğalgaz ve 
tüpgazda da aynı politika uygulanmaktadır. 
Devlete 60 Gini’ye (10 dolar)’a mal olan tüp-
gaz halka 6 Gini (1 dolar)’dan satılmaktadır. 
Resmi verilere göre sürbanseler, Mısır büt-
çesine yıllık 100 milyar Mısır Gini’sine (16.6 
milyar ABD Doları) mal olmaktadır.

Devlet televizyonunda ilk  
başörtülü sunucu
Mübarek’in devrilmesi ve Mursi’nin iş ba-
şına gelmesinin ardından başlayan değişim 
rüzgarı Mısır resmi medyası ve haliyle Mı-
sır Devlet televizyonunu da etkiledi. 2 Eylül 
2012 tarihinde Mısırlı başörtülü spiker Fatı-
ma Nebil, ilk kez devlet resmi televizyonunda 
haber sundu. Mısır televizyonun kurulduğu 
1960’tan bu yana başörtülü spikerlerin haber 
ve program sunmaları yasaklandığından do-
layı sadece dini programlar sunan spikerlere 
izin verilmekteydi. Başörtülü spikerler, Mü-
barek dönemde Cumhurbaşkanlığı sarayın-
da da pek kabül görmüyordu. Özellikle de 
annesi bir İngiliz olan Mübarek’in eşi Suzan 
Sabit’in, başörtülü spikerlerden rahatsız ol-
duğu Mübarek’e yakın çevreler tarafından 
ifade edilmekteydi.

1999 yılından bu yana Mısır televizyonun-
da çalışan Fatıma Nebil, başörtüsünden dola-
yı 12 yıl haber sunmasına izin verilmediğini 
söyledi. 13 yaşında başörtüsü giydiğini ifade 
eden Nebil, Mısır televizyonunda göreve baş-
layana kadar başörtüsü sorunu yaşamadığını, 
spiker olarak çalışmasının şu anda hapiste 
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olan zamanın enformasyon bakanı Saffet el 
Şerif tarafından engellendiğini ekledi.

2011 yılında 116 spiker arasında yapılan 
yarışmada, ilk 24’e girmeyi başardığını ifa-
de eden Nebil, haber müdürünün kendisine 
“Mısır televizyonunda başörtülü spikerin 
haber sunmasının kırmızı çizgi” olduğunu 
söylediğini ifade etmişti.

Dini programlar sunan başörtülü spiker 
Keriman Hamza, “Allah ya Remzi” adında bir 
kitap yazarak Mısır televizyonunda başörtü-
lü spikerlerin çektikleri sıkıntıları anlatmıştı. 
Keriman Hamza, Mısır televizyonunda 1970 
– 1999 yılları arasında dini programlar sun-
du. “Kuran’ın Rabbi” adlı çocuk programıyla 
adını duyuran başörtülü spiker, 1500’e yakın 
dini program yaptı. Program çerçevesinde 
Yusuf el Karadavi, İmam Gazali ve Muham-
med Mutvelli Şagravi gibi onlarca alim ile 
söyleşi gerçekleştirmişti.

Mısır-Türkiye-İran üçgeni projesi
Yıllardan beri bölge için bahsedilen Türkiye, 
Mısır, İran üçgeni (Türk-Arap-Acem Üç-
geni olarak ta isimlendirilmektedir) ilk kez 
Ortadoğu’nun en önemli problemini çözmek 
için toplanmayı başardı. Üçlü zirve, “Orta-
doğu’daki baskın ülkelerin bölge sorunla-
rının çözümünde daha aktif rol oynamaya 
başladıkları” şeklinde algılandı. Zirvenin ya-
pılabilmiş olması bile haddi zatında önemli 
bir başarı olarak algılanmaktadır. Zirveden, 
ciddi bir sonuç çıkması beklenmiyordu. 
Ancak, üç büyük ülke dışişleri bakanlarının 
Mısır inisiyatifi çerçevesinde bir araya gele-
bilmesi, Mısır Mursi yönetimi, Türkiye ve 
İran adına Ortadoğu problemlerine çözüm 
arayışları bakımından önemli bir adım ola-
rak nitelendirilmekte.

Dış politikadaki değişim
Müslüman Kardeşler adayı Muhammed 
Mursi’nin seçimleri kazanarak Mısır Cum-
hurbaşkanı olması Arap ve İslam dünya-
sının yanısıra Amerika ve Avrupa’da da 

memnuniyetle karşılandı. ABD Başkanı Ba-
rak Obama Muhammed Mursi’yi arayarak, 
seçimleri kazanmasından dolayı tebrik etti 
ve Amerika’nın Mısır’daki demokratik süre-
ci desteklediğini söyledi. Avrupa Birliği Dış 
İlişkiler Komiseri Catherine Ashton, Mısır’da 
seçimlerin barışçıl bir şekilde yapılmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mısır’ın 
demokrasiye geçişinde seçimlerin önemli bir 
adım olduğuna vurgu yapan Ashton, bölge ve 
Mısır için tarihi günlerin yaşandığını söyledi.

İlk dış ziyaret Suudi Arabistan’a
Cumhurbaşkanı Mursi’nin ilk yurt dış zi-
yartini Suudi Arabistan’a yapması dik-
kat çekti. Müslüman Kardeşler kökenli ilk 
Cumhurbaşkanı’nın bu tercihi bölgede ya-
kından takip edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında 
bazı Körfez ülkeleri Müslüman Kardeşler’e 
karşı tavır almıştı. Mursi’nin ilk ülke dışı zi-
yaretini Suudi Arabistan’a yapılmasının buz-
ları eriteceği şeklinde tahminler yapılmıştı.

İkinci ziyaret Çin’e
Suudi Arabistan’ın ardından ikinci büyük 
çıkarmasını Doğu’ya yapan Mısır Cumhur-
başkanı Muhammed Mursi, Çin’e 70 civarın-
daki iş adamıyla birlikte gitti. Üç gün süren 
gezi çerçevesinde iki taraf farklı alanlarda 8 
ayrı antlaşmaya imza koydu. Yatırım, çevre, 
iletişim, bankacılık, turizm, ziraat, ticaret ve 
ekonomi gibi farklı alanlarda yapılan antlaş-
maların ardından, Mısır ve Çin arasındaki ti-
caret hacminin, önümüzdeki dönemde daha 
da artacağı tahmin edilmekte.

Dış politikanın da ele alındığı gezi çerçeve-
sinde, özellikle de Suriye ve Filistin dosyaları 
değerlendirildi. Çin Halk Cumhuriyeti Baş-
kanı Hu Jintao, Mısırlı mevkidaşına Filistin 
Davasına destek sözü verdi. Suriye krizi ile 
ilgili olarak ise, Çin ve Mısır’ın ortak hareket 
etmesi konsunda fikir birliği oluştuğu kayde-
dildi. İki ülke yöneticileri de Suriye krizinin 
dış müdahale olmaksızın çözümlenmesinden 
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yana görüş bildirerek, dışarıdan yapılacak as-
keri müdahalenin krizi daha da derinleştire-
ceği konusundaki kanaatlerini dile getirdi.

İran ziyareti
İran Devrimi’nden bu yana ilk kez bir Mısır 
Cumhurbaşkanı bu ülkeyi ziyaret etti. Bağ-
lantısızlar toplantısı çerçevesinde Çin ziyare-
tinin ardından İran’a geçen Mısır Cumhur-
başkanı, açılış konuşmasını yaparak dönem 
başkanlığını İran’a devretti.

Mursi’nin konuşmasında halifelerin adını 
anarak Ebu Bekr, Ömer, Osman ve Ali de-
mesi dikkat çemiş ve İran’a bir mesaj olarak 
algılanmıştı. Mursi’nin sürpriz çıkışı ve ko-
nuşması Arap Sünni ülke halkları tarafından 
kabul gördü.

Erdoğan’ın iki ziyareti
Devrimden sonra iş başına gelen yönetimden 
Mısır halkının ciddi değişim ve hizmetler 
beklediği, ancak geçen 6 aylık süre zarfında 
hizmet sektöründe kayda değer bir geliş-
menin yaşanmadığı muhakak. Özellikle de 
başkent Kahire ve İskenderiye gibi şehirler-
de temizlik, yol, üst geçit, kavşak yapımı gibi 
belediye hizmetlerinin acilen başlatılması 
gerekmekte. Bu çerçevede İstanbul Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş Kahire’yi ziyaret etti.

Erdoğan 12 bakanla birlikte Kasım ayında 
Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Iki ta-

raf arasında farklı konularda 27 ayrı işbirliği 
antlaşması imzalandı. Mursi de Türkiye’yi 
ziyaret ederek Ak Parti Kongresine katılmış 
ve kongrede bir konuşma yapmıştı. Yeni dö-
nemde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkile-
rin daha da artması beklenmekte.

Anayasal Düzenlemeler  
ve Muhalefetin Tepkisi
Mursi 22 Kasım 2012 tarihinde yeni bri 

anayasa beyannamesi ilan ederek, Anayasa 
Komisyonu ve Şura Meclisi hakkında Ana-
yasa Mahkemesi’nin feshetme ihtimalini 
ortadan kaldırdı. Kararlarının iptal edile-
meyeceği şeklindeki madde gibi bazı mad-
deler muhalefetin sert tepkisine neden oldu. 
Muhalefet Mursi’nin diktatörlerştiğini iddia 
ederek bir ay boyunca mitingler düzenledi. 
Özellikle de 5 Aralık 2012 tarihinde Cum-
hurbaşkanlığı sarayı önünde yapılan gösteri-
lerde göstericiler karşı karşıya geldi ve saat-
lerce çatıştı. Olaylar esnasında yüzlerce kişi 
yaralandı ve en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Anayasa Referandumu
2012 yılınan en son faaliyeti yeni anayasa 

referandumu ve anayasanın yürürlüğe gir-
mesiydi. İslami Harektler laik, solcu ve libe-
rallere karşı verdikleri anayasa mücadelesini 
kazandı. Önümüzdeki 6 ay içerisinde parla-
mento seçimlerinin yapılması gerekmekte..
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After 29 years and 120 days of the Mubarak 
regime, Egypt has embarked on a new era. 
Egypt—a country with the oldest tradition of 
modernization in the region—had not been 
governed by a civilian since 1953 until the 
recent election of its first civilian president, 
Mohamed Morsi. The military regime, after 
having kept its cool during the revolution and 
the parliamentary elections, went on the offen-
sive right before the presidential elections and 
intervened in politics. Following the military’s 
lead the judiciary dissolved the parliament and 
the constitutional drafting committee, as well 
as limiting the powers of the president that 
would be elected. The actors of the revolu-
tion all of a sudden found themselves facing 
a judiciary coup. They had two choices. Either 
they could take to the streets in protest, or they 
could ignore the judiciary and demand that 
the presidential election continue as planned. 
The Ikhwan, as the pioneer of the opposition, 
opted for the second choice. This did not mean 
that the struggle against the tutelage of the 
military-judiciary collaboration had ended. 
The battle was lost, but the fight was going to 

be carried on with the first victory to the pub-
lic in the presidential elections. The expected 
happened after the elections. The forces of the 
military-judiciary tutelage and the president-
elect embarked on a controversial political tug 
of war for power. It would be useful to remind 
the reader the history of this struggle.

Post-revolution:  
Tutelage versus democracy
The suspension of the constitutional drafting 
committee by the Egyptian Administrative 
Court on April 10, 2012 can be considered 
the first post-revolution intervention in the 
democratic system by Egypt’s judiciary. The 
constitutional drafting committee, more than 
half of which consisted of members from 
the Freedom and Justice Party (FJP) and the 
Nour Party, was criticized for having been 
taken over by the “Islamists”. Following this, 
there was discord between the representatives 
of the secular segment of the country and the 
Islamic parties in the committee. These dis-
agreements had resulted in the withdrawal of 
some liberal, Christian and left representa-
tives. The secularist movements and parties 
were content with the Administrative Court’s 
decision to suspend the constitutional draft-
ing committee, with the Al-Ahrar (Liberal 
Socialist Party), Al-Wafd (Nationalist Lib-
eral party) and the Social Democratic Parties 
declaring the court’s ruling “a constitutional 
victory”. The Islamic parties, however, criti-
cized the court’s ruling for violating the sepa-
ration of powers principle.

New Egypt Versus the Felool: 
Struggle for Democracy

• JANUARY 21, 2013 TAHA ÖZHAN

The military regime, 
after having kept its cool 

during the revolution and the 
parliamentary elections, went 
on the offensive right before 
the presidential elections and 
intervened in politics.

OPINIONOPINION
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The second intervention by the Egyptian 
judiciary after the ousting of Mubarak con-
cerned the presidential candidates, particu-
larly the disqualification of Khairat al-Shater 
from the presidential race, can be considered 
one the most significant judicial intervention 
on the path to democracy. Neither the FJP nor 
any other political movement in the country 
reacted strongly to the disqualification of the 
ten candidates from the presidential race at 
the hand of the judiciary in April. Had Khai-
rat al-Shater’s candidacy not been revoked, he 
would have been the president of Egypt today 
instead of Morsi. The Muslim Brotherhood 
accepted this, opting for continuing in the 
democratic process. Other political groups 
were secretly content that the most important 
candidate of the Justice and Development 
Party was disqualified from the presidential 
race. However, the issue at stake was not al-
Shater’s disqualification but the audacity of 
the judiciary in intervening in the democratic 
system so brazenly and the indifference of po-
litical actors to such intervention.

After this event, the Egyptian judiciary 
believed that it could exercise its power with 
no consequences. In an even more radical 
step, on June 14, 2012, Egypt’s Supreme Con-
stitutional Court announced the dissolution 
of the People’s Assembly, the parliament that 
consisted of democratically elected repre-
sentatives. At the end, the “revolutionary 
parliament” was able to resist for only three 
months against these three interventions 
by the judiciary. From this perspective, the 
Constitutional Court’s ruling was only an af-
firmation of the Administrative Court’s pre-
vious ruling that the parliamentary elections 
were against the constitution.

Another radical step of the judiciary was 
another ruling that concerned who could 
run for office in the country. The court ruled 
that the “Political Exclusion Law” passed by 
the parliament the previous month banning 

senior former regime figures from running 
for office was unconstitutional. Thus, the 
court effectively allowed Ahmed Shafiq, who 
had been dubbed a felool, a remnant of the 
Mubarak regime, to remain in the presiden-
tial race. This decision would have a direct 
influence on the presidential elections. The 
court in its twin decisions not only dissolved 
the first democratically elected parliament 
merely two days before the second round of 
the presidential election was to take place 
on June 16-18, but also cleared the Mubarak 
regime’s representative Ahmed Shafiq’s path 
to presidency. In fact, in the second round, 
Ahmed Shafiq, with 12,347,380 votes, was 
a close second to Morsi, who had received 
13,230,131 votes—a difference of merely 
882,751 votes.

The military and judiciary interventions 
in Egypt’s democratic system continued 
immediately after the second round in the 
presidential election by the Supreme Coun-
cil of the Armed Forces (SCAF). On June 17, 
SCAF issued an addendum to the March 30 
version of the Constitutional Declaration, ef-
fective immediately. The declaration not only 
limited the powers of the incoming president 
but also expanded the military’s role in the 
writing of the country’s next constitution.

The first civilian president’s response  
to the military-judiciary tutelage
President Morsi, since the day he came to of-
fice on June 30, 2012, has served as a presi-
dent whose powers had been curtailed. The 
attack that took place in Sinai on August 
5, 2012, which resulted in the death of 15 
Egyptian border guards, led to a serious dis-
agreement between Morsi and the military. 
While Egypt’s military leadership called for 
a state of emergency in the Sinai Peninsula, 
the Morsi administration did not find such 
a radical measure to be necessary. Taking 
advantage of the situation, which made the 
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tensions between his administration and the 
military leadership visible, Morsi moved to 
get rid of the country’s double-headed meth-
od of governance.

The first response to the de facto interven-
tion of the judiciary and military in the po-
litical process came on August 8, 2012 when 
Morsi removed the chief of the intelligence 
service, Mourad Mowafi, from office. Fol-
lowing this radical step, Morsi reclaimed the 
executive powers that were curtailed when 
the military council had dissolved the parlia-
ment by ordering some of the country’s top 
military chiefs into retirement and canceling 
the addendum to the earlier constitutional 
declaration issued by SCAF. With these 
moves, Morsi put an end to the 60-year mili-
tary regime that came to power in 1952 fol-
lowing the coup organized by Gamal Abdel 
Nasser and his friends against King Farouk, 
and he took a huge step towards the democ-
ratization of the country. Mohamed Morsi, 
by forcing the top names of the SCAF and 
intelligence to resign, squeezed decades of 

the Turkish political calendar into a single 
month. From now on, in its battle against the 
tutelage regime, he would struggle not only 
to come to power but also to be in power.[1]

These steps brought a second spring to 
post-revolution Egypt. The military-judiciary 
regime reacted to Morsi’s radical moves by 
supporting the country’s bureaucracy in a 
continuous de facto state of strike. Particularly 
in the intensifying economic crisis, Morsi lost 
his room for maneuver. Until he received a $2 
billion economic aid package from Turkey, 
Egypt had not been able to secure the confi-
dence of the international markets. With Tur-
key’s aid package, Egypt was able to take slow 
but initial steps towards boosting its economy. 
These small steps are clearly not adequate for 
an economy of this size to regain the trust of 
the international markets. Even in the field of 
economics and finance, in its attempts to ne-
gotiate a loan with the IMF Egypt ran into the 
obstacle of the judiciary.

On October 12, 2012 President Morsi 
called for Egypt’s Prosecutor General Abdel 
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Meguid Mahmoud’s resignation from of-
fice and appointed him Egypt’s ambassador 
to the Vatican. The Egyptian Judges’ Club, 
which hosts a number of pro-Mubarak ju-
rists, along with other opposition groups, 
reacted strongly to the news. Abdel Meguid 
Mahmood refused his re-appointment and 
stated that according to Egyptian law, a ju-
dicial body could not be dismissed by execu-
tive authority and that Morsi’s call for his res-
ignation exceeded the president’s mandate. 
He also said that he would remain in office in 
defiance of Morsi’s orders.

Morsi was forced to reconsider[2] his de-
cision over the reappointment only 48 hours 
he made the announcement. This marked 
Morsi’s second unsuccessful attempt against 
the judiciary. Morsi had made his first move 
after only eight days in office when he issued a 
decree that reversed the SCAF decision to dis-
solve the parliament. Morsi called for the par-
liament to reconvene and continue its duties. 
However, he was forced to back down from 
this decision amid strong reactions from the 
judiciary and the opposition. It was after this 
retreat that the Egyptian bureaucracy went on 
de facto strike. Egypt literally went idle in the 
following weeks. Morsi, with his newly earned 
momentum, intervened in the tutelary pow-
ers of the judiciary in the aftermath of Gaza 
truce between Israel and Hamas.

The controversial decree [3] issued by 
President Morsi on November 22, 2012 di-
vided the Egyptian street. On the one hand, 
Morsi supporters claimed that this edict was 
issued in the same spirit as the moves that 
sent the military back to their barracks in Au-
gust 2012 and that it was issued with the aim 
of realizing the goals of the revolution. The 
opposition, on the other hand, considered 
the edict harmful both to democracy and 
the stability of the country as it violated the 
principle of separation of powers and opened 
the door for a “new dictatorship to emerge”. 

Morsi called a “halt” to the tutelage regime 
in a language it understands. In other words, 
he stopped the de facto state of coup that had 
been maintained by the military and judicia-
ry. Every single political actor in Egypt knows 
this was so. They also know that courageous 
decisions made against the establishment by 
a leader without a parliament, constitution, 
bureaucracy, intelligence service, police, mili-
tary or functioning economy are made out of 
necessity, not out of choice.

Not all of Morsi’s decisions had such 
strong reactions. In fact, the first article in 
the November 22 declaration that called for 
the punishment of violence against protes-
tors during the uprisings was approved of 
by the majority of the people and the revo-
lutionaries. Among the articles that caused 
the reaction and the subsequent crisis were 
ones that widened the powers of the execu-
tive and exempted presidential decrees from 
judicial review until a new parliament was 
convened and the constitution was ratified. 
In addition to the liberal, secularist and left-
ist groups, the Strong Egypt Party, led by 
Abdel Moneim Aboul Fotouh, as well as the 
church reacted strongly to these articles in 
the decree. Moreover, the opposition reacted 
strongly to articles five and six of the edict 
that stated (respectively):

No judicial body can dissolve the Shura 
Council [upper house of parliament] or the 
Constituent Assembly.

The President may take the necessary ac-
tions and measures to protect the country 
and the goals of the revolution.

In an unlikely effect, the reaction against 
Morsi’s decree united the revolutionary and 
reformist movements that had ousted the 
Mubarak regime two years ago with the rem-
nants of the Mubarak regime, the felool. The 
Morsi administration was accused of a “lack 
of experience and foresight and miscalcu-
lation of reactions” as well for pushing the 
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revolutionaries into an alliance with the sup-
porters of the former Mubarak regime.

Another article that stirred strong reac-
tions by the proponents of the Mubarak re-
gime was the article that called for retrials of 
Mubarak and his cohort. Following strong 
backlash, this article was qualified to “cases 
where new evidence can be presented”. The 
second article was also modified. The second 
article previously stipulated that all decrees 
issued by the president will be “final and 
binding and cannot be appealed by any way 
or to any entity. Nor shall they be suspended 
or canceled and all lawsuits related to them 
and brought before any judicial body against 
these decisions are annulled”. The phrase 
“acts of sovereignty” was added to this article 
in the modified version of the decree.

During this period, Mubarak support-
ers managed to infiltrate the revolutionar-
ies and attempted to reverse the revolution. 
These proponents of the old regime, taking 
advantage of the current crisis, are using the 
violent groups of the revolution, known as 
the baltagiya (axe men), to provoke violent 
protests. The simultaneous attacks on the of-
fices of the Ihkwan and the Al-Wafd Party 
during the December 15, 2012 referendum 
were organized by these groups.

Morsi’s meeting with the top officials from 
the Supreme Judicial Council and his step 
back on the issues mentioned above were 
considered “positive steps” and have served 
to calm the crisis. The crisis revealed the po-
tential conflict between the president of the 
Supreme Judicial Council and the opposi-
tion members of the judiciary. However, the 
modifications Morsi made on the two articles 
were not sufficient to mollify the opposition.

In the hopes of ending the political cri-
sis that had split the country, the Egyptian 
government agreed to hold the referendum 
on the new constitution as soon as possible. 
Egypt’s constituent assembly adopted a draft 

constitution, consisting of 23 [4] articles, af-
ter a marathon all-night session that began 
on November 29, 2012. The text was sent 
to President Morsi and it was agreed that 
it would be presented for referendum on 
December 15, 2012. The chairman of the 
Freedom and Justice Party, Saad Al-Katat-
ni, expressed his expectation that the crisis 
would end with the public approval of the 
new constitution. The Brotherhood had also 
expressed their belief that the referendum 
would put an end to the crisis in the country.

The increasing tension and unrest led to 
the Egyptian military issuing a statement 
that urged dialogue between the feuding fac-
tions in order to avert a catastrophe. The ar-
my’s declaration, which interrupted the state 
radio and television broadcasts, stated:

The armed forces affirm that dialogue is 
the best and only way to reach consensus. 
The opposite of that will bring us to a dark 
tunnel that will result in catastrophe and that 
is something we will not allow.

On December 8, 2012, after a ninehour 
meeting with 54 representatives from diverse 
groups at the Presidential Palace, President 
Morsi rescinded the November 22 decree 
that had caused the crisis. Morsi advisor, for-
mer presidential candidate Salim Al-Awwa, 
in his announcement rescinding the decree, 
said that efforts towards a new decree were 
already in place. That the announcement 
came after the army’s statement has been 
interpreted as a military intervention in the 
political life despite claims to the contrary. 
Egypt has managed to hold the referendum 
amidst controversy. The voter turnout was 
low both due to disagreements on the draft 
of the constitution and the fact that this ref-
erendum was the fourth time in two years 
that citizens were expected to show up at the 
voting booth. The results revealed that Egyp-
tians had opted for the continuation of con-
solidating democracy. This was a clear defeat 
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for the proponents of the old regime as well 
as the liberals.

Egypt’s political landscape and debates
The debates and political analyses in Egypt 
since the ousting of Mubarak have all tend-
ed to make the same mistake in that they fail 
to see the difference between the ousting of 
Mubarak and the collapse of the Egyptian 
establishment. This error is sometimes in-
tentional and sometimes not. The Egyptian 
regime that derives its domestic power from 
the military-judiciary-industrial complex, 
and its regional power from the Camp Da-
vid order that revolves around Israel, did 
not perceive Mubarak’s ousting as a regime 
change. On the contrary, they all agreed 
that the Mubarak regime, which lasted for 
29 years and 120 days, had outlived its po-
litical life. The army especially did not un-
derstand this stepping down as a systemic 
change. The Egyptian army, with its sub-
stantial share in the Egyptian economy, is 
an important actor in creating employment 
in the country. In this way, it is not a power 

with a strong ideological agenda that per-
ceives itself a uniquely fit savior of the na-
tion like the Turkish military. We could say 
that the Egyptian army has demonstrated 
its lack of an ideological stance when it re-
fused to stand against the public during the 
revolution due to its complex position with-
in Egyptian society and political economy.

That the Egyptian army does not have an 
ideological structure at odds with the aver-
age Egyptian’s world view has made it easier 
for Morsi since he has not had to face an ide-
ological camp in addition to the administra-
tive problems in his decision to remove Tan-
tawi from his post. In that case, the judiciary, 
which had grouped along certain ideological 
and class interests, reacted more strongly 
and their extensions urged the people to take 
to the streets with the following declarations 
only a few weeks after Morsi’s elections:

Saving Egypt from the coming destruc-
tion will not happen without the unity of the 
army and the people, the formation of a na-
tional salvation front consisting of political 
and military leaders, and the upholding an 
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unequivocally civil state with military pro-
tection, exactly like the Turkish system… If 
this does not happen in the next few days, 
Egypt will fall and collapse, and we will re-
gret [wasting] the days that remain before 
a new constitution is announced… The 
people’s peaceful protest is imperative and a 
national duty, until the army responds and 
announces its support for the people. [5]

The above discourse, heavily favored by 
the remnants of the Mubarak regime, is use-
ful in understanding the political polariza-
tion in Egypt. We can talk of three main cur-
rents in the Egyptian political map. While 
these political approaches can be analyzed 
from different perspectives, an assessment 
made on the patterns of the coalitions they 
made during this process seems to be the 
way. The first political trend is one that fol-
lows the remnants of the Mubarak regime 
such as Ahmed Shafiq and Amr Musa. 
As mentioned above, this group has been 
dubbed the felool by Egyptians in the af-
termath of the revolution. The presidential 
elections revealed that the old regime has a 
strong voter base within Egyptian society. 
In addition the political movement led by 
Ahmed Shafiq, who went head to head with 
Morsi in the presidential elections, enjoys a 
more diverse support base than the Ikhwan. 
A group of Salafis and Sufis, Christians, sec-
ulars, bourgeoisie, media and bureaucracy 
have maintained relations with this political 
front “led by the old regime”. It would, how-
ever, be a mistake to dismiss the entirety of 
this group as supporters of the old regime. 
Nevertheless, Shafiq, who directly represents 
Mubarak, would not have found support in 
the presidential elections had it not been for 
these diverse groups.

The second current in the political map 
consists of members of the Muslim Broth-
erhood, the ex-Ikhwan and other Islamist 
groups. For instance, the main opposi-

tion party, Nour, was founded by Islamists 
or Salafis such as Abdel Moneim Aboul 
Fotouh, an ex-Muslim Brotherhood leader, 
and can be considered the Islamist stream 
of this wing. The strongest movement in the 
Egyptian political map is the Muslim Broth-
erhood with its 80year tradition. Organized 
around the Justice and Development Party, 
the Brotherhood is the only actor that came 
out of the two referendums and two elec-
tions held since the revolution with relative 
victory. The third political camp consists of 
the secularists and the liberals. Although in 
Egyptian political language liberal and secu-
lar are used interchangeably, those that are 
secular need not be liberal, nor do liberals 
need to be secular all the time.

Egypt will determine its political future 
based on the outcome of the competition be-
tween the three trends described above. Ex-
pecting those who still act in the name of the 
old regime to have a positive role in Egypt’s 
democratic future seems rather difficult. 
Thus, Egypt’s political trials will be defined 
through these three trends, the remnants of 
the old regime, the liberals, and the diverse 
Islamist groups and the Ihkwan.

It is difficult to argue that secular political 
groups have made a successful democratic 
performance since the revolution. These 
groups, which have taken anti-democratic 
stances on such issues as the dissolution 
of the parliament, [6] refrained from play-
ing a reasonable role in the drafting of the 
constitution. As long as the liberals, secu-
larists, Christians and Islamists other than 
the Brotherhood continue to talk about the 
“Muslim Brotherhood” instead of talking 
about Egypt and its future, the formation of 
Egypt’s much needed democratic political 
wing will be delayed. In the same way, unless 
the Ihkwan learns to respond to criticism 
against it and the opposition differently than 
the old regime, Egypt’s growing pains will 
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continue. In other words, Egypt will be sen-
tenced to a painful period of democratiza-
tion and to Mubarakism without Mubarak.

The liberals, who have completely ignored 
the existence and continuation of the old re-
gime in Eygpt, assume that Morsi is acting 
in a mature and consolidated democracy 
with established institutions and therefore 
do not offer a constructive discourse. The 
debate at the center of this painful period in 
Egypt is not a debate over content, but rather 
a struggle for power. In the end, Morsi, who 
has been the president for a mere six months, 
is governing a country that does not have a 
parliament, constitution or effective bureau-
cracy, and whose economy is on the brink of 
a collapse. It is not possible for the secular-
ists to resort to fear tactics such as “are you 
aware of the danger”—a tactic that has been 
tried many times in Turkey—to find the sup-
port they want from the people. The leading 
liberals who declared Morsi a “pharaoh” after 
the decree that widened presidential powers 
are the very same liberals that applauded the 
military and judiciary when the parliament 
was dissolved. The liberals can be considered 
a legitimate political movement in Egypt 
that has popular support to the extent they 
can distance themselves both from the old 
regime and the tired Western clichés of “Is-
lamic threat”.

Similarly, in the struggle against the 
forces of the military-judiciary tutelage, the 
FJP will continue to create a vicious political 
cycle as long as it remains on the defensive 
and fails to develop a discourse that would 
appeal to the liberals. The Freedom and Jus-
tice Party has to decide on the type of the 
relationship it wants to maintain with its 
unofficial organ, the Ikhwan, in the upcom-
ing period. In the same way, the liberals, the 
old regime and the secularists have to decide 
on their relationship with the West. How the 
Salafis’ problematic relationship between 

the Gulf and the Egyptian reality will play 
out in the days to come will also have an im-
portant role in the shaping of Egypt’s future. 
In addition to all these issues, the role Egypt 
chooses to play in the Camp David order 
and the outcome of the newly established 
Turkey-Egypt axis will become important 
factors that shape Egypt’s future.

What is being experienced are the po-
litical tensions Egypt needed to live through 
during the revolution that was in the end 
realized by apolitical discourse. What those 
who experience these tensions, the Ikhwan 
and some liberals, have in common is their 
inexperience. And the most determining 
characteristic of the old regime remnants are 
their decades-long political experience. Un-
less the two inexperienced parties soon re-
alize that they are playing with fire, we may 
suddenly find Egypt in the middle of a de 
facto coup.

If Egypt has to choose between the “grow-
ing pains of democratization” or the “mil-
itary-judiciary tutelage,” it should not hesi-
tate to pick the first option. There is, in fact, 
a strong possibility that the first option of-
fers an exit out of what we may call “political 
turbulence.” The second option, on the other 
hand, which we may call “bureaucratic oli-
garchy,” may clear the path to a Mubarakism 
that Egypt would be sentenced to for years 
to come. 

 
Endnotes
1. Two years ago this first was experienced in Turkey 
when the four highest ranking commanders of the 
Turkish Armed Forces who could not get Prime Minis-
ter Recep Tayyip Erdoğan to comply with their demands 
resigned. For the first time in history, the military of-
ficials resigned at an impasse and not the elected civil 
incumbents.
2. President Mohamed Morsi has been forced to retract 
his decrees several times since he has been in power. The 
major decisions that Morsi made and later retreated on 
are his decision to reinstate the dissolved People’s As-
sembly, his appointment of former Prosecutor General 
Abdel Meguid Mahmoud as ambassador to the Vatican, 
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the decision to force stores and restaurants to close by 
10 pm, his November 22 constitutional declaration 
that protected the constituent assembly from dissolu-
tion, and, most recently, his decision to raise taxes on 
a number of commodities. “In five months, five retreats 
on major presidential decrees,” Egypt Independent, De-
cember 10, 2012, retrieved from http://www.egyptinde-
pendent. com/news/five-months-five-retreats-major-
presidential-decrees.
3. 1.) All investigations into the killing of protesters or 
the use of violence or brutality against protesters will 
be re-conducted. Political and executive officials from 
the former regime who are implicated in these cases 
will be retried, according to the Law on the Protection 
of the Revolution and other laws. 2.) All constitutional 
declarations, laws and decrees made since Morsi as-
sumed power on June 30, 2012 cannot be appealed or 
canceled by any individual, or political or governmental 
body until a new constitution has been ratified and a 
new parliament has been elected. All pending lawsuits 
against them are void. 3.) The public prosecutor will be 
appointed by the judiciary for a fixed term of four years, 
must be aged at least 40 and meet the general conditions 
required for appointment in the judiciary. 4.) The Con-
stituent Assembly’s timeline for drafting the new con-
stitution has been extended by two months. Article 6 
of the Constitutional Declaration of March 30 declared 
that the assembly would finalize the draft within six 
months of its formation, but that has now been changed 
to eight months. 5.) No judicial authority can dissolve 
the Constituent Assembly or the Shura Council. 6.) The 
president is authorized to take any measures he sees fit 
in order to preserve and safeguard the revolution, na-
tional unity or national security.
4. President Mohamed Morsi’s constitutional declara-
tion issued Saturday December 11, 2012: 1.) The con-
stitutional declaration issued on November 22, 2012 is 
void starting from today [December 9, 2012] and all its 
consequences remain in effect. 2.) If new evidence aris-
es, new investigations will be conducted into the kill-
ing, attempted killing, injury or terrorizing of citizens 
between January 25, 2011 and June 30, 2012 if these 
crimes were related to the revolution. If the investiga-
tions find new evidence related to the above-mentioned 
crimes, the general prosecution is to refer the case to 
court of legal jurisdiction, even if there is a final acquit-
tal in the case or if the court rejected the prosecution-
general’s appeal on the acquittal. 3.) If the people vote 
against the draft constitution in the referendum on Sat-
urday, December 15, 2012, the president is to call for 
the direct election of a new Constituent Assembly of 100 
members within three months. The new Assembly is to 
finish its task within six months from its election date. 
The president is to then call for a referendum on the new 
draft presented by the Assembly within 30 days of re-
ceiving it. 4.) All constitutional declarations, including 

the current one, are immune from any challenge in any 
court and all related lawsuits are considered void.
5. The above lines are taken from the front page of the 
daily newspaper, Al-Dustour, dated August 11. This was 
how the “Are you aware of the danger?” campaign got 
started barely a month after the presidential elections, 
but the campaign that aimed to mobilize “one million 
people in Tahrir” against Morsi was not successful.
6. Some so-called liberal actors commented on the dis-
solution of the elected Egyptian parliament by the judi-
ciary. Mohamed ElBaradei, who called Morsi the “new 
pharaoh,” showed his support for this dissolution with 
the following statement: “The verdict that confirmed the 
dissolution of parliament is a first step for those in power 
to understand that legislation is the main pillar for build-
ing the country.” Amr Moussa, a politician left over from 
Mubarak era, said “Respect for the rule of law is a main 
principle that must be upheld to ensure stability in the po-
litical arena and respect for the state and people”. Liberal 
presidential candidate Hamdeen Sabahi also applauded 
the dissolution of parliament despite his “liberal stance” – 
all of a sudden declared Morsi the new pharaoh..
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Editors Note • Two years ago the Arab 
Middle East was shaken by popular uprisings. 
The events have resulted either in regime 
change or reforms in some countries, and op-
pression and violence in others. At the outset 
the uprisings, which stretched from Tunisia to 
Libya, Egypt, Yemen and Syria, were hailed as 
the beginning of a new era in which people 
power will reign in the Middle East.

Now after two years some doubts have 
started to be expressed about the process 
and direction of the change. The Arab 
Spring has given way to competitive elec-
tions, plural political parties and free public 
debates in Egypt, Tunisia and Libya, yet in 
Syria it has led to violence, bloodbath and 
utter destruction.

What we have witnessed in Syria over 
last two years point to the limits, or at least 
the costs, of regime change by violent upris-
ings lightly supported by external actors. It 
also shows the capacity of the world to bear 
humanitarian crises. So far it is estimated 
that around 50,000 people have been killed 
in Syria, 600,000 have fled to neighboring 
countries, mainly Turkey, Jordan and Leba-
non, and millions are internally displaced. 
Syria is a country in shambles. War planes of 
the Assad regime are bombing towns; their 
tanks shelling the people.

It seems that the Assad regime is consum-
ing itself with violence inflicted on its own 
people, but the question today is even when 
the regime gone what will remain of Syria? It 
is feared that a post-Assad Syria might plunge 

into another round of civil war. From a Rus-
sian perspective Dmitri Trenin of the Carne-
gie Moscow Center points out this in his com-
mentary: “When the Russians look at Syria at 
the beginning of 2013, they are focused not 
so much on the survival of the Assad regime, 
which they consider essentially doomed, as 
on the ‘Day After,’ which appears to them as a 
huge bloodbath and utter chaos.”

It seems by now that the main benefi-
ciaries of the Arab Spring have been the Is-
lamists. As Katerine Dalacoura of the Lon-
don School of Economics explains while the 
uprisings have provided the Islamists with 
some new opportunities it “may have de-
legitimized radical Islamist groups because 
they showed that political change can come 
about through people power, not violence”.

The question is whether “people power” 
will turn into institutionalized democracy 
in the post-Arab Spring countries. This de-
pends to a large extent on the vision and 
wisdom of the political actors who are com-
peting for power in the aftermath of the re-
gime changes. In recent months Egypt has 
sent rather mixed signals about the capac-
ity of its political actors to build a working 
plural democracy despite the adoption of a 
new constitution.

Recognizing that “regime change” is still 
incomplete Taha Ozhan of the SETA Foun-
dation suggests that “if Egypt has to choose 
between the ‘growing pains of democratiza-
tion’ or the ‘military-judiciary tutelage,’ it 
should not hesitate to pick the first option”. 

Arab Spring: Two Years After
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His reasoning is based on a prediction that 
the “first option offers an exit out of what we 
may call ‘political turbulence.’ The second 
option, on the other hand, which we may 
call ‘bureaucratic oligarchy,’ may clear the 
path to a Mubarakism that Egypt would be 
sentenced to for years to come.”

Egypt is indeed the test case, and it has tre-
mendous demonstration effects in the region 
for the prospects of the Arab Spring to result 
in stable and plural democratic regimes. This, 
according to Marina Ottaway of the Wood-
row Wilson Center, largely depends on the 
presence of powerful social and political ac-
tors who are capable of deterring the new re-
gime from turning authoritarian: “If secular 
parties obtain creditable results, even short of 
winning the majority, there is still hope that 
the transition will eventually lead to a demo-
cratic outcome. If secular parties suffer a re-
sounding defeat, as they did in early 2012, the 
battle will probably move to the streets, with 
unpredictable results.” But she does in fact 
predict a potential result: “Egypt may well 
slide into a new authoritarianism, punctuated 
by street protest and violence”.

The prospects for a stable and plural de-
mocracy in the Middle East will be a lively 
debate that we at Insight Turkey will contin-
ue to analyze in our future issues.

As you may have noticed by now Insight 
Turkey has a new design. Without sacrific-
ing the quality of the content we have tried 
to make the journal more attractive and 
reader friendly. We will continue to com-
bine policy relevant commentaries with in-
depth academic analyses and book reviews. 
Insight Turkey remains a valuable reference 
for diplomats, journalists, academics, busi-
ness persons, politicians as well as just read-
ers who are interested in understanding the 
events taking place around them. All our 
readers will continue to find insightful anal-
yses on global events and trends in a more 
smiling journal.

The “new” Insight Turkey broadens its 
scope of interest to cover areas going beyond 
Turkish politics and foreign policy. It will not 
be merely a “Turkish” Insight but a “global” 
Insight. We very much hope you will like it..
COMMENTARIES
After The Constitution, a New Battle in Egypt | MARINA OTTAWAY
The approval of the new, controversial Egyptian constitution does not 
end the transition process that started with the overthrow of President 
Hosni Mubarak in February 2011. Rather, it moves the struggle for power 
between the country’s new Islamist elite and the secularists that have 
ruled Egypt for decades into a new phase. New parliamentary elections 
will take place in the next two months. If secular parties obtain creditable 
results, even short of winning the majority, there is still hope that the 
transition will eventually lead to a democratic outcome. If secular parties 
suffer a resounding defeat, as they did in early 2012, the battle will prob-
ably move to the streets, with unpredictable results. 

New Egypt Versus the Felool: Struggle for Democracy | TAHA ÖZHAN
What happened in Egypt? The Egyptian regime moved to the offensive 
prior to the presidential elections, and the military and the judiciary did 
everything in their power to prevent Mohamed Morsi from becoming 
president and curtailed his powers and dissolved the parliament. Morsi, 
however, issued a decree granting himself broad powers and used his 
new authority to order the retrial of Mubarak. Egypt will continue to 
struggle between painful democratization and tutelage regime.  

The New Egyptian Constitution: An Outcome of a Complex 
Political Process | AHMED TAHER
Although constitutions are intended to represent and confirm the spirit 
of coexistence between classes, sects and various components of society, 
the campaign and the referendum revealed an entirely different picture. 
Further complicating the political arena, the referendum effectively 
caused strife among revolutionary compatriots and opposition forces and 
engendered a state of polarization across Egyptian society. This turbulent 
situation requires Egyptians to rapidly initiate genuine nationwide dia-
logue to deal with the demands and aspirations of different parties and 
to develop an agenda to achieve the revolutionary goals: bread, freedom, 
and human dignity. 

From Damascus to Kabul: Any Common Ground between Turkey 
and Russia? | DMITRI TRENIN
Over the past two decades Turkey and Russia have managed to normal-
ize their bilateral relationship. Trade is flourishing, and human contacts 
are multiplying. Turkey and Russia also share a vast neighborhood, over 
which the Ottoman and the Romanov empires used to fight in the past. 
Now, the region from the Black Sea to the Hindu Kush features a number 
of active and potential conflicts. Could the happier relationship between 
Ankara and Moscow form the basis for their cooperation on regional is-
sues or would the difference of interests turn them into rivals again? 
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Northern Iraq’s Oil Chessboard: Energy, Politics  
and Power | ROBIN M. MILLS
The autonomous Kurdistan region of Iraq has emerged in recent years as 
a potentially significant supplier of oil and gas. This makes it of economic 
and strategic interest to Turkey in particular. However, its geography and 
a continuing dispute between the Kurdish region and the central gov-
ernment in Baghdad have so far prevented the construction of oil and 
gas export pipelines. This leads to a complicated three-way balancing act 
between Turkey, Iraq’s Kurdish region, and Baghdad. 

Current Developments in Regional Energy Security  
and Turkey  | BUD E. FACKRELL
With increasing energy consumption from emerging economies, there 
will be a growing need for new fossil fuel resources and transportation 
routes, despite the growth in renewable in recent years. Turkey, as a fast 
growing economy, will likewise require more access to fossil fuel resourc-
es to meet its increasing demand for energy. Given Turkey’s location, oil 
and gas from the Caspian region will become very important, and could 
also allow Turkey to become an energy transit country and energy hub for 
deliveries to Europe, thereby increasing its international influence. 
 
ARTICLES
The Arab Uprisings Two Years On: Ideology, Sectarianism and 
the Changing Balance of Power in the Middle East | KATERINA 
DALACOURA
This paper traces the changes to the domestic politics of Arab states fol-
lowing the 2011 uprisings and places them in a continuum depending on 
the degree of internal conflict and contestation they have engendered. 
It also outlines the uprisings’ effects on the three strands of Islamism-
radical, Salafi and moderate-across the Middle East. The paper’s main 
purpose is to assess the uprisings’ impact on the confrontation between 
the Iranian-led and pro-Western camps. It argues that ideological and 
sectarian considerations in the post-2011 Middle East subtly interact 
with but tend to be trumped by the realpolitik calculations of the various 
players, which are defined by regime and state interests. 

Understanding AK Party’s Identity Politics: Civilizational 
Discourse and its Limitations | BURHANETTİN DURAN
The AK Party seeks to respond to four challenges stemming from three 
confrontations (Islamism, Kemalism, and regional balance of power) that 
are intertwined and intensely interactive: The potential radicalization of 
Islamist movements through new sectarian polarization, the extension 
of the Kurdish Question regionally and internationally, the struggle for 
greater influence among regional powers, and the repercussions of Is-
rael’s aggressive policies. The discourse of civilization that Prime Minister 
Erdogan frequently and recently employs reflects a quest to invent a new 
political language and an overarching shared identity regarding the fu-
ture of both Turkey and the Middle East. 

The “Ends” of Islamism: Rethinking the Meaning of Islam and 
the Political | YASİN AKTAY
There have been almost regular attempts to declare the “end of Islamism” 
or “the end of political Islam.” Since the late 1980s, many observers have 

been quick to pronounce the end of Islamism with every new political 
development concerning the Muslim world. In countries where authori-
tarian regimes repressed the Islamists with massive bloody operations, 
it was claimed that Islamism was ending. However, it was rather the 
Islamists’ defeat by oppressive means as opposed to an end. In a way, 
proponents of the “end” discourses welcomed the dictators’ supremacy 
over the Islamists. Thus the celebration of the “end of Islamism” repre-
sented an acknowledgement of authoritarian, anti-democratic regimes 
in the Islamic world. 

European Views of Turkish Foreign Policy | TALİP KÜÇÜKCAN and 
MÜJGE KÜÇÜKKELEŞ
This article examines how the European elite views new parameters of 
Turkey’s increasing activism in the Middle East with special emphasis on 
county’s role in the Middle East in the context of claims of shift of axis on 
ideological grounds and Turkey’s relations with the EU, Iran and Israel. It is 
demonstrated the emerging European perception among policy analysts 
and scholars regarding Turkish foreign policy is generally positive, and re-
cent changes do not mean a shift in country’s foreign policy orientation. 
Turkey is still perceived to be part of the Western alliance, but it is now 
seen more confident in taking initiatives and more eager to develop a 
regional approach. 

The Southern Gas Corridor and Turkey’s Role as an Energy Transit 
State and Energy Hub | GARETH M. WINROW
With decisions about to be made on major pipeline projects, Turkey 
could become a vital component of the so-called southern gas corri-
dor. Turkey is aiming to become a significant gas transit state and key 
energy hub. However, in spite of separate transit deals for Nabucco and 
the Trans-Anatolian pipeline projects, Ankara has still to establish a 
proper gas transit regime. Geopolitical tensions and the possible in-
creased risk of attacks on infrastructure could threaten Ankara’s am-
bitions. But energy dependence on Russia will probably not thwart 
Turkey’s plans as Turkish officials seek to facilitate the transportation of 
gas from northern Iraq and Turkmenistan, as well as from Azerbaijan, 
to the European market. 

Fishing for Gas and More in Cypriot Waters | MICHAEL EMERSON
Cyprus has been hit hard by economic misfortunes recently, but now has 
a big opportunity to develop significant offshore gas resources. However, 
its chances of proceeding with this project are currently prejudiced by 
political tensions surrounding its Exclusive Economic Zone (EEZ). This 
is because Turkey is sharply contesting the right of Cyprus to go ahead, 
albeit for reasons maybe more connected to the stalled peace process for 
reunifying the island than matters of international maritime law. Turkey 
is now in an awkward diplomatic position, opposing a remarkable align-
ment of interests of the EU, US, Israel, Cyprus and Russia, all supporting 
Cyprus’s rights to its EEZ. Surely this relatively benign Cyprus gas question 
should be sorted out without delay, with Turkey signalling the possibility 
of some recalibration of its position. 
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimde reform ihtiyacına binaen 
YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya başkanlığında yürütülen ve ilgili paydaş-
ların da görüşlerini alarak uzun süredir üzerinde çalışılan Yükseköğretim 
Yasa Tasarısı’na ilişkin çalışmasını tamamlayarak 12 Ocak 2013 günü 
yasası taslağını Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) sundu. 

Yükseköğretimde Reform 
Çalışmaları 
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Türkiye’de eğitime ilişkin oluşan stan-
dart kavram ve eleştiri seti, eğitime ilişkin 
ne yapmamız gerektiği konusunda önümüzü 
aydınlatmakta mıdır? Sözgelimi, ‘Yükseköğ-
retim Kurulu (YÖK) kaldırılsın, üniversite 
özerk olsun’ sloganları ya da ?resmi söylem-
lerde karşılığını bulduğu haliyle- ‘YÖK, bir 
koordinasyon kuruluna dönüştürülsün ve 
yetkilerinin önemli bir kısmı üniversitelere 
devredilsin’ türü öneriler, adım atılacak isti-
kameti yeterince belirlemekte midir?

Öncelikle, şunu hemen ifade edelim ki, 
özellikle yükseköğretim ve YÖK’e ilişkin 
yaygın olarak dile getirilen tespit ve önerile-
rin önemli bir kısmı tartışılmayı hak etmek-
tedir. Bunların başında, üniversitelerin özerk 
olması gerektiği ve dolayısıyla üniversitelere 
dışarıdan -burada genellikle siyaset kurumu 
kastedilir- müdahale olamayacağı gelir. Bu 
cümlede ifade edilmeyen gerekçe, YÖK’ün 
geçmişte zaman zaman alabildiğine baskıcı 
olmasıdır. Ne var ki, YÖK gibi bürokratik ve 
topluma hesap vermeyen bir kuruma tepki 
olarak dile getirilen öneri, üniversitelerin 
her birinin de aynı şekilde bürokratik ve 
topluma hesap vermekten uzak yapılarını 
göz ardı etmektedir.

Hesap verme kriteri
Yükseköğretim reformunu tartışırken asıl 
odaklanmamız gereken husus, yetkinin YÖK 
veya üniversitelerde olup olmaması değil, bu 
yetkileri kullanan kurumların ve kişilerin 
topluma karşı nasıl daha fazla hesap verebi-
lir kılınacağıdır. Gerçekten de, YÖK öncesi 

dönemin üniversiteleri, toplumun ihtiyaç-
larına alabildiğine uzak kalmışlar ve miatla-
rını tamamlayarak YÖK dönemini hazırla-
mışlardır. Bir başka ifadeyle, tarihsel olarak, 
Türkiye’de üniversiteler toplumsal sorum-
luluklarını yerine getirmekte başarısız kal-
mışlardır. Toplumsal sorumluluktan kasıt, 
üniversitelerin hak ve hakikati savunmaları 
ve toplumun değişen koşullarına ve talep-
lerine göre hizmet üretmesidir. Toplumun 
geleceğini şekillendirme ve toplumsal ihti-
yaçlarını karşılamaya yönelik üniversitelere 
bahşedilen yetkilerin, YÖK ya da üniversite 
tarafından kullanılmasından ziyade, bu yet-
kilerin nasıl kullanılacağı ve ne tür kontrol 
mekanizmalarıyla dengeleneceği önemlidir.

Toplumdan kopuk üniversite
Yukarıda ifade ettiğimiz görüşleri daha 
açık kılalım: Türkiye’de gerek YÖK gerekse 
üniversitelerin tarihsel olarak toplumsal ta-
leplere duyarsız kalması ve yeterince cevap 
üretememesi, bu kurumların özerk olması 
ve dolayısıyla topluma hesap vermemele-
riyle doğrudan ilgilidir. Farklı bir şekilde 
ifade edecek olursak, Türkiye’de üniversi-
te tartışmalarında YÖK öncesi ve sonrası 
şeklinde bir ayrım, bazı açılardan oldukça 
anlamlı olsa da, toplamda yükseköğretim 
sektörünün topluma karşı tutumunu yete-
rince açıklamamaktadır. Hem YÖK öncesi 
hem de YÖK sonrası dönemde üniversite-
ler, toplumsal talepleri duymazlıktan gel-
miş ve hatta toplumsal talepleri karşılarına 
almışlardır. Uzatmayalım: Türkiye’de üni-

Yükseköğretimde Önceliğimiz 
Özerklik mi, Demokratikleşme mi?
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versitelerin ve YÖK’ün zaman zaman ya-
sakçılığın sembolü haline gelebilmelerinin 
sebebi, 1982 Anayasası’nın mimarlarının 
Cumhurbaşkanı’nı yürütmenin sorumsuz 
kanadı olarak kurgulamalarıdır.

Gerçekten de, yükseköğretim ilişkin so-
runların temelinde, YÖK Başkanı ve rektör-
lerin yetkilerini insafsızca kullanmaların-
dan ziyade, Cumhurbaşkanı’nın toplumsal 
talepleri görmezden gelmesiyle ilgilidir. 
Bundan dolayı, YÖK’ün ve rektörlerin en 
baskıcı olduğu dönemlerde Cumhurbaş-
kanlarından açıkça destek almaları şaşırtıcı 
değildir. Tam burada ısrarla altını çizmemiz 
gereken bir husus var: Türkiye’de eğitim 
düzenlemeleri hep olağanüstü dönemlerde 
ve vesayetçi bir anlayışla hazırlanmıştır. Bir 
başka ifadeyle, eğitim ve yükseköğretim dü-
zenlemeleri, ya darbe dönemlerinde bizzat 
askerler tarafından ya da diğer dönemlerde 
MGK, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve 
YÖK gibi yargı ve diğer bürokrasi kurumla-
rıyla belirlenmiştir.

Yapılması gereken
Şayet yükseköğretime ilişkin sorun, bazı 
yetkilerin YÖK ya da üniversitelerde olup 
olmaması değil de, bu kurumların ya da bu 
kurumların bağlı olduğu makamların top-
luma karşı hesap vermeyen yapıları ise, o 
halde yapılması gereken şey, topluma he-
sap veren mekanizmaların oluşturulması-
dır. Bu konuda ümitli olmamız için ciddi 
nedenler var. Birincisi, 2007’de Abdullah 
Gül’ün Cumhurbaşkanı olmasından sonra, 
YÖK ve üniversiteler, ideolojik kavgaların 
merkezinden hızla uzaklaştılar. Bu anlam-
da, Cumhurbaşkanı Gül’ün yükseköğretimi 
ciddi anlamda normalleştirdiği görülmek-
tedir. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Gül, 
topluma daha fazla hesap verebilir bir yük-
seköğretim sistemi kurmaya ilişkin olası gi-
rişimleri engellemeyecektir. İkincisi, 2007 
Anayasa referandumuyla birlikte Cumhur-
başkanı bundan sonra artık halk tarafın-

dan seçilecektir. Toplumun çoğunluğunun 
destekleriyle gelen ve ikinci kez seçilebile-
cek bir Cumhurbaşkanı, toplumsal talep-
lere asla sırt çevirmeyecektir. Üçüncüsü, 
Türkiye’nin genel olarak daha fazla demok-
ratikleşmesiyle birlikte, toplumsal taleple-
rin karşılanmasını engelleyen bütün vesa-
yet kurumları ya etkisizleştirilmekte ya da 
normalleştirilmektedir.

Özet olarak, Türkiye yükseköğretim sis-
teminin ihtiyaç duyduğu reformun kritik 
noktası, yükseköğretimi topluma hesap 
verebilir kılacak mekanizmaların oluşturul-
masıdır. Zaten dünya örnekleri incelendiği 
zaman bu mekanizmaların demokratik ül-
kelerde yaygın olduğu görülmektedir. ABD, 
Kanada, Japonya ve Avrupa Birliği ülke ör-
neklerine bakıldığında, yükseköğretimin 
üst yönetiminden sorumlu ya bir bakanlık 
ya da bir tür yöneticiler kurulu olduğu gö-
rülmektedir. Söz konusu üst yönetim yapı-
ları, temelde, yasama ve yürütme organları 
tarafından belirlenmektedir.

Yükseköğretim sistemleri gelişmiş ülke 
örnekleri, yükseköğretim reformunu tartış-
tığımız bu günlerde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine adeta şu mesajı vermekte-
dir: Gerek 1960 darbesiyle gelen üniversite 
özerkliği gerekse de 1981 darbesiyle gelen 
YÖK özerkliğinin, yasama ve yürütme kuru-
mu üzerinde oluşturduğu ürkekliği üzeriniz-
den atın! Bu ürkeklik, özerklik adına, üniver-
sitelerin asıl sahibi toplumu ötekileştirmiştir. 
Oysa gelişmiş ülkelerde üniversiteler, top-
lumla güçlü ilişkiler kuran, topluma hizmet 
eden ve hesap veren kurumlardır. Bundan 
dolayı, rektörler, öğretim üyeleri tarafından 
değil, toplum tarafından seçilen kişilerin ata-
dığı ya da toplumu temsil eden kurullar tara-
fından atanmaktadır. Aynı şekilde yükseköğ-
retim sisteminin üst yönetimi oluşturan yapı, 
ya doğrudan seçilmiş bir bakan ya da toplum 
tarafından seçilen cumhurbaşkanı, bakan ya 
da eyalet valisi gibi kişiler tarafından atanan 
kişilerce belirlenmektedir..
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Amerika Birleşik Devletleri’nin ikinci defa seçilen Başkanı Barack Obama, 
seçilir seçilmez, geçen döneme nazaran çok daha farklı bir dış politika vizyo-
nu benimseyeceği sinyalini verdi. Daha fazla ABD’nin iç sorunları ile meşgul 
olacağı ve küresel sorunlarla daha az angaje olacağını belirten Başkan 
Obama, kabinesinde de ciddi değişikliklere imza attı. Obama ikinci dönemde 
dışişleri bakanlığı için John Kerry, savunma bakanlığı için Chuck Hagel, CIA 
başkanlığı için John Brennan ve Hazine Bakanlığı için de Jack Lew isimle-
rini açıkladı. Dış politikada 2014’te Afganistan’dan tamamen çekileceğini 
vaad eden Obama, iç politikada temelde ciddi eleştiri aldığı sağlık alanında, 
seçmen oranını etkileyen ve daha kapsamlı bir şekilde ele alınacak göçmen-
lik konusunda ve okullara yapılan birkaç silahlı saldırı sebebiyle gündemin 
merkezine yerleşen silahlanma alanlarında reform yapılacağını belirtti.

Obama’nın İkinci Döneminde 
ABD Dış Politikası
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Yaşanan siyasi mücadele ve adaylık 
kampanyasının fitili Hillary Clinton’ın bo-
şalttığı koltuk için yapılan spekülasyonlar 
ile yakıldı. Obama’nın 2008’deki başkanlık 
yarışında ilk destekleyen isimlerinden biri 
olan Susan Rice, Clinton döneminde Ulusal 
Güvenlik Konseyi’nde yer almasına rağmen 
kendince büyük bir siyasi risk alarak Barack 
Obama’nın yanında yer almış ve Dışişleri 
takımının oluşturulmasında kilit rol oyna-
mıştı. Seçimlerden sonra Susan Rice tara-
fından istendiği bilinen Dışişleri Bakanlığı 
pozisyonunun Hillary Clinton’a verilmesi 
sonrasında Susan Rice, Dışişleri’ndeki bir 
başka kilit pozisyon olan Birleşmiş Millet-
ler Daimi Temsilciliği görevine getirilmişti. 
Clinton’ın yeni dönemde kabinede yer al-
mayacağını açıklamasından sonra yeniden 
ortaya çıkan spekülasyonlarda birçokları 
Susan Rice isminin öne çıkacağı görüşün-
deydi. Ancak kasım ayında yapılan seçim-
lere haftalar kala Libya’daki Amerikan bü-
yükelçisinin öldürüldüğü olayla ilgili ortaya 
çıkan yeni bilgi ve belgeler ve daha öncesin-
de Susan Rice’ın yaptığı açıklamalar Rice’ın 
adaylık sürecini zorlaştırdı. Tüm bunlar 
Rice’ın Senato tarafından onaylanmasını 
zorlayacak sebeplerdi. Kriz hiç de alışılma-
dık bir şekilde Rice’ın adaylığını çektiğini 
açıklaması ile sona erdi.

Rice’ın sahneden çekilmesi daha önce 
kendisine Savunma Bakanlığı önerildiği 
söylenen John Kerry’yi bu pozisyon için 
en güçlü aday olarak ortaya çıkardı. Kerry 
2004 yılında Demokrat Parti’den baş-

kan adaylığını sunuş konuşmasını Barack 
Obama’ya yaptırarak, Obama’nın ulusal 
anlamda tanınmasında büyük rol oyna-
mış, sonrasında ise Obama’nın adaylığını 
ilk destekleyen senatörlerden biri olmuş-
tu. Kerry’nin Demokrat Parti kongresinde 
Obama’nın ulusal güvenlik konuşmasını 
yapması birçokları tarafından bir dahaki 
yönetimde Kerry’nin ulusal güvenlik ve dış 
politika konusunda kilit bir rol oynayacağı 
spekülasyonlarına sebep olmuştu. Savunma 
Bakanlığı için adaylık süreci belki de Dışiş-
leri Bakanlığı sürecinden daha da karmaşık 
bir şekilde gerçekleşti. Savunma Bakanı 
Panetta’nın herhangi bir açıklama yapma-
sına veya istifa etmesine fırsat verilmeden 
bu pozisyonu dolduracak isim için yapılan 
spekülasyonlarda eski Cumhuriyetçi Sena-
tör Chuck Hagel’in adının ortaya çıkması 
yeni bir tartışmayı ateşledi. Hagel’in Cum-
huriyetçi olmasına rağmen Cumhuriyetçi 
Parti’nin aşırı sağ kanadı Hagel’in senatör 
olduğu yıllarda –özellikle de Irak Savaşı 
konusunda- aldığı dış politika pozisyonla-
rını sebep göstererek Hagel’e karşı önleyici 
bir kampanya başlattı. Ayrıca Hagel’in İs-
rail Amerika ilişkilerinin doğası ve İsrail 
lobisi konusunda yaptığı açıklamalar da 
birçok Cumhuriyetçi için Hagel’i Savunma 
Bakanlığı’na uygun kılmayan sebepler ara-
sında gösterildi.

Kerry ve Hagel’in bu pozisyonlara atan-
ması Obama’nın ikinci döneminde izleye-
ceği politikalar konusunda bazı ipuçları 
veriyor. Öncelikle sürekli isimler yerine po-

Obama’nın Yeni Dış Politika  
ve Ulusal Güvenlik Takımı
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litikaları temel alan Obama’nın Hagel ismi 
için bu özelliğinden vazgeçerek tüm eleş-
tirilere ve kampanyalara rağmen Hagel’in 
arkasında durduğu görülüyor. Bu atamayla 
birlikte Obama yönetiminde Rice isminde 
geri adım atılmasının yarattığı hava biraz 
olsun yumuşadı. Bu durum her ne kadar 
Obama’nın ikinci döneminde üst makamla-
ra kendi yakın çalışma grubundan isimleri 
getirememiş olsa da birinci döneminin ak-
sine kendisine daha yakın isimleri bakanlık 
koltuğuna atadığını gösteriyor. Bu da Oba-
ma dış politika takımında birinci dönemde 
yer yer ortaya çıkan çelişkili duruşların daha 
fazla kontrol altına alınabileceğini gösteri-
yor. Ayrıca Obama, Savunma Bakanlığı’na 
uzun süre sonra ilk kez Demokrat Parti 
kökenli bir bakanı atadıktan kısa bir süre 
sonra yeniden bu makamı ılımlı da olsa 
Cumhuriyetçi bir adaya teslim etmiş olu-
yor. Bu durum Clinton’ın ikinci dönemin-
de Savunma Bakanlığı’na Cumhuriyetçi 
William Cohen’i taşımış olmasıyla benzer 
bir durumun ortaya çıkmasına yol açıyor. 
Obama bu atamayla kendisine yakın görüş-
lere sahip olmasının dışında Cumhuriyetçi 
bir ismi Savunma Bakanlığı’na getirerek 
özellikle savunma harcamaları ile yaşanan 
tartışmalarda Cumhuriyetçi Parti’den bazı 
isimleri ikna edecek bir ismi de kadrosuna 
dahil etmiş oluyor. Bunun yanında henüz 
ismi açıklanmayan Ulusal Güvenlik Danış-
manı haricinde dış politika ve ulusal gü-
venlik pozisyonuna atanan isimler ile Baş-
kan Obama ve Başkan Yardımcısı Biden’ın 
senato kökenli olması hem Senato hem de 
karar verme mekanizması konusunda bilgi 
ve tecrübesi olan bir takımın Amerikan dış 
politikasına hakim olacağını gösteriyor. Dış 
politikada önemli pozisyonlara getirilen 
isimlerin tümünün Irak Savaşı’na (bazıları 
savaşa evet dedikten sonra olsa da) karşı 
pozisyon almış olmaları ve bu isimlerden 
özellikle Hagel’e gösterilen tepki Amerika 

siyasetinin Irak ile olan hesaplaşmasının da 
bir anlamda devamı anlamına geliyor.

Yeni ulusal güvenlik kadrosunun bir başka 
özelliği de Hagel ve Kerry’nin Vietnam Savaşı 
gazileri olmalarına rağmen askeri müdaha-
le konusunda Obama gibi oldukça temkinli 
bir çizgide olmaları. John Kerry’nin diplo-
masiye verdiği önem ve uluslararası sorun-
ların çözümünde karşılıklı müzakereyi öne 
çıkarması ve Chuck Hagel’in cezalandırıcı 
yöntemlerden önce diplomatik girişimi des-
tekleyen tutumu yeni dönemde Amerika’nın 
“diplomatik gücü” daha proaktif biçimde 
kullanacağını gözler önüne seriyor. Bu güç 
önümüzdeki dönemde Amerika’nın büyük 
önem atfettiği Asya politikasında Güneydo-
ğu Asya’da daha fazla müttefik kazanmak için 
kullanılabileceği gibi Çin Halk Cumhuriyeti 
ile yaşanan ikili problemlerin aşılmasında 
da daha fazla istifade edilecek bir strateji ha-
line dönüşebilir. Bununla birlikte özellikle 
Hagel’in askerî operasyonlar ile ilgili yaptığı 
açıklamalar Başkan Obama’nın geniş çapta 
askerî müdahaleler yerine gizli operasyon ve 
cerrahi müdahale temelli savunma doktrini 
ile örtüşen özellikler taşıyor. Hagel’in halen 
Başkan Obama’nın Yabancı İstihbarat Danış-
ma Kurulu’nun başkanlığını yapıyor olma-
sı daha önce CIA Başkanı Leon Panetta’nın 
getirildiği Savunma Bakanlığı’na bu sefer 
de istihbarat konusunda deneyimi olan bir 
ismin getirilmesi anlamına geliyor. Bu da 
Obama’nın daha önceden başlattığı asker ve 
istihbarat ilişkisinin güçlendirilmesine yöne-
lik stratejisinin yeni dönemde devam edece-
ğini gözler önüne seriyor. Dolayısıyla son za-
manlarda Amerika’nın İran’a yönelik olarak 
kullandığı istihbarat temelli gizli operasyon, 
siber savaş ve müdahale gibi operasyonlar 
bundan sonraki dönemde de Amerika’nın dış 
tehdit olarak algıladığı hedeflere karşı kulla-
nılmaya devam edilecek...
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ABD II. Obama dönemine de İsrail’in 
Gazze’ye saldırılarıyla girdi. I. Obama dö-
neminde Gazze’de yaşanan katliama henüz 
taç giymediği gerekçesiyle yorum bile yap-
maktan imtina eden Obama; II. Başkanlık 
döneminde hem İsrail’in Gazze’ye saldırısı 
hem de Filistin’in BM’de tanınma sürecinde 
menfi bir pozisyon alarak başladı.

Özellikle BM’deki oylama sırasında hem 
Susan Rice hem de Hillary Clinton’un yap-
tığı konuşmalar ABD’ye dair yeni bir muha-
sebenin özeti gibiydi. Her iki isim de Filistin 
kararını ‘ters tepen’ ve ‘talihsiz’ olarak nite-
lerken, ABD’nin yıllardır Ortadoğu’ya dair 
dış politikasını özetlediklerinin pek farkında 
değillerdi.

Evet, yıllardır ABD’nin Ortadoğu’da ge-
liştirdiği dış politikadan ‘ters tepmeyen’ ve 
‘talihsiz olmayan’ bir örnek hatırlamamız 
mümkün müdür? Bu sualin cevabı herhâlde 
çok karmaşık değil.

ABD, 1990’ları domine eden Demokrat 
Partili yılların ardından milenyumla beraber 
Cumhuriyetçi iktidara, on yıl önce, Clinton’a 
karşı seçimleri kaybeden Bush’un oğluyla 
merhaba dedi. 11 Eylül’le birlikte neocon 
ekibin aklının ucundan bile geçiremeye-
ceği bir siyasal imkân ortaya çıktı. Mezkûr 
imkânı ‘Amerikan imparatorluğu’nun bile 
taşıyamayacağı kadar misyoner bir politika 
ile kullanmaya kalkan neocon yönetim cid-
di bir enkazla iktidarını tekrar demokratlara 
teslim etmek zorunda kaldı. Obama ortaya 
çıkan enkazı kaldırmak yerine “Amerika’ya 
yönelmek” zorunda kaldı. Bu anlamda I. 

Obama dönemi ABD açısından ‘küresel mis-
yon’, ‘Post-Amerika’, ‘yeni güçler dengesi’ ve 
‘İmparatorluğun sonu’ tartışmalarının zirve 
yaptığı yıllar olarak geçti. Amerikan ‘kurucu 
aklının’ neoconlar marifetiyle hoyratça kul-
lanılmasıyla Amerikan menşeli herhangi bir 
proaktif politika baştan mahkûm edilmişti.

I. Obama döneminde yaşanan bu gelişme 
beraberinde ABD’nin küresel rolü tartışma-
larını da yoğunlaştırdı.

Bu durum elbette salt siyasi pozisyonlarla 
alakalı değildi. Meselenin can alıcı noktasın-
da ekonomik sebepler bulunmaktaydı. 20 
trilyon dolar milli borç yüküyle, ABD’nin 
her yeni fiili dış politika kampanyası nere-
deyse %40 borçla finanse edilmek durumun-
da. Obama döneminde ‘Amerikan çekimser-
liği ya da kararsızlığı’ şeklinde nitelendirilen 
‘geri duruş’ siyasetinin temelinde salt ‘siyasi 
kurucu akıl yoksunluğu’ bulunmamakta; 
aynı zamanda ABD’nin her proaktif müda-
haleciliğinin, 1 dolar maliyetinin 40 senti-
nin borçlanma yoluyla yapılması ihtiyacıdır. 
İkinci dönemini daha fazla ‘Amerika’ ve çok 
daha az ‘dünya’ diyerek kazanan Obama’nın, 

Amerikan Eksen Kayması
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Obama’nın, 2016 ABD 
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gündemli bir miras bırakması 
için de gerçekçi bir siyasi zemin 
bulunmamaktır.
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2016 ABD seçimlerine daha fazla dünya 
gündemli bir miras bırakması için de ger-
çekçi bir siyasi zemin bulunmamaktır. Do-
layısıyla önümüzdeki Obama döneminde de 
ülke içi sorunları öncelemek zorunda olan 
bir Amerikan yönetimi göreceğiz.

II. Obama dönemi
Obama’nın ülke içine yönelmeyeceği bir 
senaryoda ise I. döneminde fiili olarak ne-
redeyse hiç bulaşmadığı kaynayan Akdeniz, 
Asya ‘Eksen Kayması’ politikasının hâlâ be-
lirsiz yapısı, kriz içindeki Avrupa, ABD’yi 
beklemektedir. Afganistan’dan tamamen 
çekilme sürecinin tamamlandığı senaryoda 
ise ABD’nin proaktif ve maliyet gerektiren 
bir politika izlemesi için gerçekçi bir zemin 
bulunmamaktadır. Yeni güvenlik takımı 
John Brennan, Chuck Hagel ve John Kerry 
ile I. Obama dönemine göre daha düşük 
yoğunluklu ve ‘arkadan izleyen’ bir politi-
kanın işaretlerini veren ABD’nin, II. Dünya 
Savaşı öncesi Britanya’nın sessiz çekilişine 
benzer bir strateji izleyip izlemeyeceği ise 
hala muğlak. ABD önümüzdeki dönemi bir 
hazırlık ve toparlanma dönemi olarak da 

değerlendirme şansına hala sahip. Doğal 
gaz devrimiyle birlikte enerji ihracatçısı-
na dönüşen, Avrupa’ya göre hala canlı bir 
ekonomiye ve insan sermayesine sahip olan 
ABD’nin ‘kurucu akıl’ travmasını aştığı tak-
dirde belirleyici ana güç olma imkânı hâlâ 
mevcuttur.

Obama döneminin en tartışmalı dış poli-
tika konusu ‘insansız hava araçları’ (İHA’lar) 
olmuştu. II. Obama döneminde, ABD’nin 
dış politikadaki tek proaktif adımı İHA’lar 
düzeyinde kalmaya devam edebilir. İHA’lar 
üzerinden dünyaya müdahil olan ABD ise 
realist ‘gözlemci politikası’ ile Cumhuriyetçi 
‘kurucu siyaset’ arasında sıkışmaya devam 
edecektir. Ülke içinde ise son seçimlerin de 
ortaya çıkardığı üzere, ABD siyaset sosyo-
lojisinde yaşanan derin kırılma bir WASP 
müdahalesine maruz kalmazsa ‘öteki’den 
elit üretmeye devam edecek demektir. Bu 
durum ise bizi ‘dünyanın daha az Amerika’ 
ile ‘Amerika’nın daha az dünya’ makasında 
kalmasıyla karşı karşıya bırakacak. Aynı dö-
nemde kurucu bir akıl ile proaktif başarılı 
politika izleyen aktörlerin şimdiden mesafe 
kaydedeceğini söylememiz yanlış olmaz..
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Başta New York Times olmak üzere bir-
çok gazete ve dergi tarafından 2012’nin en 
iyi romanlarından biri olarak seçilen Dave 
Eggers’in A Hologram for the King kitabı 
orta yaşlı bir Amerikalı işadamının Suudi 
Kralı’na hologram ile gerçekleştirilebilen yeni 
bir telekonferans sistemi pazarlamaya Suudi 
Arabistan’a gelmesini ve burada geçirdiği za-
manı konu alır. Psikolojik bir çöküntünün kı-
yısında, iş hayatındaki başarısızlıklar, boşan-
ma ve aile problemleri ve sosyal yaşamındaki 
prestij kaybı sonrasında yaşadığı ekonomik 
darboğazdan kurtulmanın tek yolu olarak bu 
ihaleyi almayı gören roman kahramanı Alan 
Clay birçok yönüyle Amerika’nın bugün 
içinde bulunduğu durumu temsil eden bir 
karakterdir. Yaşadığı mutlu ve başarılı günler 
geride kalmış, girişimcilik faaliyetleri Çin’in 
ucuz insan gücü sebebiyle batmış, evini sa-
tacak duruma gelmiştir. Sürekli eski mutlu 
günlerini yadeden ve içine düştüğü durumu 
kabullenmekte zorlanan melankolik Clay’e 
romanda karşılaştığı karakterlerden biri bu 
duruma alışmasını zira ‘Amerikan rüyası’nın 
artık Amerika’da değil başka coğrafyalarda 
yaşanmaya başladığını söyler. Clay ise roma-
nın sonuna kadar Godot’u beklermişcesine 
Suudi Kralı’nı beklemeye devam eder, ta ki 
sonunda almayı ümit ettiği ihale Çinli bir 
şirkete verilene kadar.

Amerika’nın düşüşü...
Şimdilerde Amerika’da “Amerika’nın gerile-
mesi” tartışması kendine siyasi ve akademik 
çevrelerde olduğu kadar sanat ve edebiyatta 

da bir yer bulmuş durumda. Artık Ameri-
kan halkı gerilemenin ne demek olduğunu 
sadece değişen güç dengeleri ve dönüşen 
uluslararası sistemi takip eden Amerikan 
elitlerinden değil aynı zamanda hayat kali-
telerindeki düşüşte, Amerikan altyapısında 
ve ekonomisinde yaşanmakta olan kriz sa-
yesinde de takip edebiliyor. Dahası artık sa-
nat ve popüler kültür de bu tartışmanın bir 
yanından tutmaya başlamış durumda. Gün 
geçmiyor ki dergi ve gazeteler Amerika’nın 
düşüşünü konu eden bir yazı yayınlama-
sın veya bu konu üzerine bir kitap kitapçı-
ların çok satanlar bölümünde kendine bir 
yer bulmasın. Büyük Buhran döneminde 
Dorothea Lange, Berenice Abbott ve Paul 
Sanders gibi fotoğraf sanatçılarına fazlasıyla 
malzeme çıkaran ekonomik zorluklar şimdi 
özellikle Amerikan sineması için yeni ilham 
kaynaklarından biri haline geliyor. Artık he-
men hemen her filmde karakterlerden biri 
ekonomik sorunlarla başetmeye çalışıyor 
hatta çoğu zaman da işten atılmış oluyor. 
Up in the Air filminde işi insanları işten çı-
karmak olan bir karakterin şirkette yaşanan 
dönüşüm sonrasında işinin tehlikeye girme-
si sonrasında yaşadıkları belki de bunun en 
ilginç örneklerinden biri aslında. Bu düşüş 
edebiyatının artık fildişi kuleden halka in-
mesi belki her Amerikalı’ya God Bless Ame-
rica filmindeki öfkeli ve bezgin karakterin 
yaptığı çılgınlıkları yaptırmıyor ama Henry 
Luce’nin 1941 yılında Life dergisine yazdığı 
yazının başlığı olan Amerikan Yüzyılı’nın 
sonuna geliniyor olmasının Amerikan halkı-

Amerikan Rüyasından  
Uyanma Vakti

YORUM• 28 OCAK 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞ      KILIÇ BUĞRA KANAT YORUM



80  |  OCAK 2013

nı bir rüyadan uyandırmaya başladığı kesin. 
Bu durumla başetmek için belki escapist ve 
hayalperest bir yola girilip fantezi edebiyat 
ve sanata yönelecek Amerikan halkı belki de 
onlara yeni kahramanlar yaratacak Hollywo-
od. Ancak sorunun Amerika’dan kaynaklı 
olması bu durumu daha da zorlaştıracak. 
İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler’i ve Soğuk 
Savaş’ta da komünistleri şamarlayan Kaptan 
Amerika şimdi tehdit ekonomik problemler 
iken kime vuracak belli değil. Bu dönemde 
ya Amerika’nın düşüşünü Soğuk Savaş son-
rası düşmanını kaybetmesine bağlayan Fri-
edman ve Mandelbaum’u da tatmin edecek 
yeni öcüler ortaya çıkarılacak ya da yeni tip 
süper kahramanlar yaratılacak.

Umut ve değişim gerçek mi?
Kamuoyu gerilemeyi anlamaya çalışırken 
Amerika pazartesi günü Kasım ayında yeni-
den seçtiği başkanı Obama’nın ikinci yemin 
törenini yaşadı. 2008’de henüz kimse ekono-
mik krizin neler kaybettireceğini ve Irak’ta 
beş senedir devam eden savaşın daha nelere 
malolacağını tam olarak kestirememişken 
Obama tüm bu kafa karışıklığı karşısına 
“umut” ve “ değişim” kelimelerini slogan ha-
line getirerek çıkmıştı. İleride filmlere konu 
olacak bir kampanya sonucunda Obama ta-
rihi bir seçimi kazanırken kendisinden bek-
lenenlerin büyüklüğünün belki de en büyük 
başağrısı olacağının farkında değildi. Daha-
sı Obama ilk yemin konuşmasında bundan 

sonraki yüzyılı yeniden Amerikan yüzyılı 
yapma sözü verirken çıtayı biraz daha yük-
seltmişti. Obama’nın seçilmesinden bu yana 
geçen dört sene içerisinde dört sene önce 
umulanların çoğu gerçekleşmedi. Mucize 
bekleyen Amerikan halkı matematiğin acı 
gerçeğiyle karşılaşmış ve içinde bulunulan 
bütçe açığı ve borçlanmanın hiç de kısa bir 
sürede çözümlenemeyeceğini geç de olsa 
anlamıştı. Durumun vahameti ve kendisin-
den beklentilerin yüksekliği Obama’yı seçim 
sürecinde Cumhuriyetçi aday Romney’den 
daha fazla zorladı. Bu dört senenin sonunda 
hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokrat-
ların ayakları biraz daha fazla yere basmaya 
başladı. Bunun ilk adımı da “uzun ince bir 
yoldayız” söyleminin siyasi arenada yayılma-
ya başlamasıydı belki.

Obama ikinci yemin konuşmasının bü-
yük bir bölümünü iç meselelere ayırdı. Hay-
ranı olduğu Başkan Lincoln’ün Amerika’yı 
iç savaştan çıkarmasının ardındaki formü-
lün şimdi de kendisine Amerika’yı yaşanan 
ekonomik krizden çıkarma fırsatı vereceği-
ne dair inancı sık sık verdiği birlik ve bera-
berlik mesajları ile gösterdi. Daha önce de 
Obama başkan adaylığını Lincoln’ün aday-
lığını açıkladığı yerde açıklamış, ilk başkan-
lık yemininden önce Washington ve Şikago 
arasında Lincoln’ün takip ettiği rotayı ge-
çerek seyahat etmiş ve başkanlık yeminini 
Lincoln’ün kullandığı İncil üzerine elini ko-
yarak etmişti. (Steven Spielberg’in Lincoln 
filminin 12 dalda Oscar’a aday olduğu bir 
senede belki de hem Hollywood hem de 
Washington kendine yeni kahraman ola-
rak Lincoln ruhunu seçmişti.) Obama’nın 
konuşmasında en fazla alkış alan anlar si-
yasi kutuplaşma ve yoksulluk ile mücadele 
edileceğini ifade ettiği anlardı. Her ne ka-
dar yapılan araştırmalar Obama’nın ikinci 
döneminde Amerikan halkının Obama ile 
beklentilerinde ilk döneme göre ciddi bir 
düşüş olduğunu gösterse de Obama’nın 

Yeni dönemde ya Amerika’nın 
düşüşünü Soğuk Savaş sonrası 

düşmanını kaybetmesine bağlayan 
Friedman ve Mandelbaum’u da 
tatmin edecek yeni öcüler ortaya 
çıkarılacak ya da yeni tip süper 
kahramanlar yaratılacak.
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konuşmasındaki umut vaat eden satır-
lar dinleyicilerde karşılık buldu. Obama 
konuşması sırasında spesifik dış politika 
meselelerine değinmediği gibi ilk yemin 
töreninde Amerika’nın rakiplerine yaptığı 
çağrıyı da tekrarlamadı. Küresel anlamda 
Amerika’nın demokrasinin yayılmasına 
destek vereceği ve zor durumda olanlara 
yardım elini uzatacağından bahsetti. (Evet 
elbette herkesin aklı bir anda Suriye’ye gitti 
ve Twitter aleminin heyecanlı silahşörle-
ri bir anda bu sözü trend haline getirdi.) 
Bunun yanında yeni ve sürdürebilir enerji 
kaynaklarının bulunmasında ve çevrenin 
korunmasında ve küresel ısınma konu-
sunda -tıpkı Hollywood’un küresel felaket 
filmlerinde olduğu gibi- Amerika’nın öncü 
olacağını ve dünyaya liderlik yapması ge-
rektiğini vurguladı.

Obama’nın yeni dış politikası
Bundan sonraki dönemde Amerikan politi-
kasında nelerin yaşanacağını tahmin etmek 

her zamankinden daha zor. Kongre ve Beyaz 
Saray arasında yaşanan gerilim iki sene son-
ra topal ördek haline gelecek Obama’ya he-
deflediklerinin ne kadarını başarmasına izin 
verecek henüz belli değil. Dahası bir yandan 
bu düşüşün yarattığı endişe öte yandan da bu 
endişenin yarattığı kararsızlık Amerika’nın 
önümüzdeki yıllarda hangi dış politika ala-
nında neleri yapmaya çalışacağı konusunda 
da açık bir yol haritası sunmuyor. Özellikle 
Amerika’nın uluslararası alanda ortaya çık-
maya başlayan yeni bölgesel güçlerle ne tür 
ilişkiler kuracağı ve çok kutuplu küresel sis-
temin şartlarına nasıl uyum sağlayacağı hala 
çözümlenmesi gereken sorunlar arasında yer 
alıyor. Bu kadar iç politika ve ekonomi mesa-
jı veren bir başkanın bu dış politika sorunla-
rına ayıracak zamanının olup olmayacağı da 
koskoca bir soru işareti elbette..
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Abstract
Turkey’s relations with the 
United States over the last de-
cade witnessed wild swings 
and shifts. Turkey’s past decade 
under the AK Party coincided 
with the US invasion of Iraq, 
the financial meltdown in the 
US (which transformed into a 
global economic crisis) as well 
as a relative decline of the US stature in the 
world. This period also overlapped with dra-
matic changes in the Middle East, as the oust-
ing of longstanding authoritarian leaders led 
to the emergence of a generation of new lead-
ers across the Arab world. Today, a new Tur-
key as a regional power is faced with a new US 
effort to reconsider its role in the region and 
around the globe. In this analysis, our goal is 
to take a broad view of the AK Party decade 
in US-Turkey relations and contribute to the 
debates on the future of the relationship and 
its potential implications for the region.

Conclusion
US-Turkey relations have become more 
diverse than ever during the AK Party de-
cade, as a result of the historic changes tak-
ing place in the Middle East and around 
the globe. Turkey’s increased economic, 
political, and diplomatic clout has trans-
formed it into a major player in regional 
affairs and the country aspires to become 
a global player over the course of the next 
decade. The US approach to the Middle 

East has fundamentally changed 
from an interventionist agenda 
to bring democracy to the region 
under the Bush administration 
to a more minimalist outlook 
under President Obama. Dur-
ing both administrations, US-
Turkey relations have undergone 
the major tests we have outlined 
in this analysis. Relations proved 

largely resilient thanks to a long-standing 
relationship under NATO but Turkey has a 
much more independent outlook on many 
of the issues of common concern. At the 
same time, the Obama administration’s at-
titude showed that this could be an asset, 
especially the Turkish leadership’s willing-
ness to take risks and bear responsibility on 
many issues. Major disagreements have al-
lowed the US to sharpen its understanding 
of Turkish viewpoints, shifting away from 
the Cold War perspective. The AK Party 
leadership has insisted that the increasingly 
globalized world no longer gives Turkey the 
luxury to pursue a heavily western oriented 
foreign policy. Instead, it must pursue a di-
versified foreign policy that considers all of 
its borders: east, west, north, and south. The 
US policymakers have come to acknowl-
edge that Turkey will watch out for its own 
interests and disagreements between the 
two countries will arise. Especially when 
Turkey has proven time and again that it 
has no interest in jeopardizing its strong 
ties with the EU and the US, Turkey’s inde-

US-Turkey Relations in the  
AK Party Decade
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pendent approach to many regional issues 
will have to be “swallowed.” 

During President Obama’s second term, 
the US seems poised to conduct a much more 
minimalist approach to the region, as a whole, 
as it gears to shift its focus towards Asia. This 
will surely take a long time and the crises that 
plague the Middle East will not go away. Espe-
cially with its security guarantees for Israel, its 
interests in the Persian Gulf, and its pledge not 
to allow an Iranian nuclear bomb, the US may 
have to get involved in the Middle Eastern af-
fairs more than the administration would like. 
US posture would require regional actors to 
be even more active and Turkey would have 
to confront counter-revolutionary forces on 
its own as we have witnessed in Syria. And 
Turkey may feel the need to utilize its western 
alliance’s strength (as in the case of station-
ing of NATO missiles in Turkey against a po-
tential Syrian attack). If the conflict in Syria 
evolves into a regional conflict, it may be one 
that no single regional power can contain. 
This could be a source of future disagreement 
between the US and Turkey. US policies on 
Syria, Iraq (and PKK activities in Northern 
Iraq), Iran, and the Arab-Israeli conflict may 
cause further disagreements. 

Today, the US-Turkey bilateral relation-
ship is strong and independent of Turkey’s 
relations with Israel or of the EU member-
ship track. This is a significant development 
for the bilateral relationship, as it can be ac-
tivated in the context of Middle Eastern af-
fairs. Turkey has become an integral actor 
with whom the US needs to work in Iraq, 
in the Israeli-Palestinian conflict (Turkey’s 
behind-the-scenes work in the most recent 
Gaza flare up should be remembered here), 
and in Egypt. What this means is that Turkey 
and the US have a much broader set of com-
mon interests outside the traditional securi-
ty-oriented frameworks. As their relations 
become varied and more complex, there is 
always more potential for misreading one 
another’s policies or intentions. However, 
both sides have learned to live with and over-
come such differences during the AK Party 
decade. This is unlikely to change but Tur-
key, with its aspiration to become a regional 
and global power, is likely to keep regional 
issues on the US agenda. If both sides can 
reassure one another that they are mindful 
of each other’s interests and concerns, the 
US-Turkey relationship has the potential to 
contribute to regional peace and stability..
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Türkiye ekonomisinde 2012 yılında ekonomik büyümede fren yapılması, 
küresel piyasalarda ise belirsizlik ortamının sürmesi 2013 yılındaki eko-
nomik büyüme beklentilerini de düşürdü. 2013 yılında ekonomik büyüme-
nin dengeli hızlandırılması için faiz oranlarında düşüş trendinin devam 
edeceği öngörüldü. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde ihracatın yanı sıra 
iç talebin de ekonomik büyümeye katkı yapması bekleniyor. Bu yüzden, iç 
talepte canlılıkla beraber ekonomik büyümenin devam edeceği ve 2013 
yılında Türkiye ekonomisi için Orta Vadeli Program’da hedeflenen yüzde 4 
rakamının üzerinde bir büyümenin gerçekleşeceği söylenebilir. 

2013’te Türkiye 
Ekonomosine Dair Öngörüler
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2012 yılı, Euro Bölgesi ülkelerinin borç 
krizinin neden olduğu küresel ekonomideki 
daralma ile ekonomik büyüme beklentileri-
nin aşağı yönlü revize edildiği bir yıl oldu. 
Türkiye ekonomisinde, 2012 yılında ekono-
mik büyümede yapılan frene rağmen, büyü-
me trendinin devam ettiği görüldü ve 2009 
yılının son çeyreğinden itibaren yani son 12 
çeyrek dönem boyunca kesintisiz büyüme 
devam etti.

2012 yılı ekonomik büyümenin yüksek 
cari açığa önlem olarak yavaşlatılması ne-
deniyle, 2013 yılında ekonomik büyüme-
nin dengeli hızlandırılması için faiz oran-
larında düşüş trendinin devam edeceği 
öngörülmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki 
dönemlerde ihracatın yanı sıra iç talebin 
de ekonomik büyümeye katkı yapması bek-
lenmektedir. Bu yüzden, iç talepte canlılıkla 
beraber ekonomik büyümenin devam ede-
ceği ve 2013 yılında Türkiye ekonomisi için 
Orta Vadeli Program’da hedeflenen yüzde 4 
rakamının üzerinde bir büyümenin gerçek-
leşeceği öngörülmektedir.

Diğer yandan, 2012 yılında uygulanan 
sıkı para politikası sayesinde, enflasyon ora-
nı yüzde 6,16 ile 1970’li yıllardan sonraki 
tarihin en düşük seviyesine gelmiştir. Enflas-
yondaki bu düşüş trendinin 2013 yılında da 
devam etmesi beklenmektedir.

İhracatta yeni pazarlar
2012 yılı ilk üç çeyrekte Türkiye ekonomi-
sinde ihracat, büyümenin kaynağı haline 
gelmiştir. Türkiye, jeopolitik konum olarak 

gerek hız gerekse küçük miktarlardaki talep-
lere diğer ülkelere nispeten daha kolay cevap 
verebilmesi nedeniyle, bu dönem de ihracatı-
nı artırmıştır. 2012 yılında gerçekleşen 151,8 
milyar dolar miktarındaki ihracat yeni bir re-
kor olmuştur. Bölgesel olarak incelendiğinde, 
AB yine ihracatın en fazla gerçekleştiği bölge 
olarak öne çıkmıştır. AB’ye gerçekleşen ih-
racatın 2012 yılında toplam ihracat içindeki 
payı yüzde 46’dan yüzde 38,2’ye yani yüzde 7 
gerilemesine rağmen, Ortadoğu’ya gerçekle-
şen ihracatta yüzde 12 ve Afrika’ya gerçekle-
şen ihracatta yüzde 27 artış sağlanması neti-
cesinde, 2012 yılında toplam ihracatta geçen 
yıla göre yüzde 12,57 artış meydana gelmiştir.

Türkiye’nin küresel ekonomik krizin 
olumsuz etkilerini bertaraf etmek için, Afri-
ka, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yö-
nelmesi, aslında, Türkiye’nin yeni imkânlar 
ve pazarlar geliştirme yeteneği olduğunun 
bir ispatı olmuştur. Ayrıca, Türkiye’nin kü-
resel ekonomik kriz dolayısıyla AB dışında 
elde ettiği bu pazarları AB ülkelerinin topar-
lanması halinde bile ihmal etmemesi hatta 
daha da genişletmesi gerekir.

Son dönemlerde, küresel ekonominin 
daha ılımlı seyretmesi, 2013 yılının daha 
olumlu koşulları barındırması ve Avrupa 
ekonomilerindeki toparlanma emarelerinin 
ortaya çıkması nedeniyle ihracatın 2013 yı-
lında daha da artacağı öngörülmektedir.

Kredi not artırımı
Diğer yandan, Fitch derecelendirme kuru-
luşunun ülke kredi notunu yatırım yapıla-

Ekonomide 2013 Perspektifi
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bilir seviyeye yükseltmesi faizlerde önemli 
düşüşlere neden olmuştur. Diğer derecelen-
dirme kuruluşları tarafından gerçekleştiri-
lecek olası not artırımı ile orta ve uzun va-
deli uluslararası sermayenin ülkeye girişi 
daha da hızlanacaktır. Ayrıca, Yeni Teşvik 
Sistemi, Mütekabiliyet Yasası ve kentsel dö-
nüşüm yabancı yatırımcıların ülkeye gelme-
sini motive edecektir. Bu da başta üretim 
ve istihdam olmak üzere ekonomide temel 
ekonomik göstergelerde önemli iyileşmelere 
katkı sağlayacaktır.

Ancak, kredi derecelendirme kuruluşu ta-
rafından Türkiye’nin kredi notunun yatırım 
yapılabilir seviye yükselmesi ile olası sermaye 
girişleri TL’nin değerlenmesine neden olabi-
lir. Bu dönemde ekonomik büyümenin loko-
motifi olan ihracatta devam eden artış tren-
din sürdürülmesi, kontrol altına alınan cari 
açığın tekrar yükselmemesi ve 2012 yılında 

elde edilen kazanımların kaybolmaması için, 
sürecin iyi yönetilmesi gerekir.

Sonuç olarak,cari açığı azaltmak için eko-
nomik büyümeden feragat etmek uzun vade-
de kalıcı bir çözüm olmayacaktır. Türkiye gibi 
2023 hedefleri olan bir ülke için ekonomik 
büyümenin vazgeçilmez olması nedeniyle, 
cari açığı azaltıcı yapısal tedbirlerin alınması 
zorunlu hale gelmiştir. Bunun yanı sıra eko-
nomide büyümenin istikrarlı olması ve geliş-
mekte olan ülkelerin de yaşadığı en önemli 
sorunlardan biri olan “Orta Gelir Tuzağı”ndan 
hızlıca çıkmak için ekonomide makas değişik-
liğine ihtiyaç vardır. Bunun için, yurtiçi üre-
timde katma değeri yüksek ürünlerin üreti-
mine öncelik verilmesi, ekonomik büyümeyi 
kısıtlayan tasarrufun artırılması ve rekabet 
gücü yüksek sektörlere odaklanılması gibi te-
mel sorunlar için tedbirlerin hızlandırılması 
önem arz etmektedir..
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Türkiye’nin İnsan Kaynağı 

SETA tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi” 
başlıklı rapor, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla 
3 Ocak 2013 günü kamuoyuna sunuldu. İşverenlerin ve işveren temsilcileri-
nin görüşlerine dayanarak yürütülen bu çalışma, sanayi sektöründeki işgü-
cü ihtiyacını ve işgücüne ilişkin diğer sorunları tespit etmeye ve sektördeki 
mevcut sorunların çözümüne de katkı sağlamaya yönelik önemli bulgular 
ortaya koyuyor.
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Türkiye’nin İnsan  
Kaynağının Belirlenmesi

• OCAK 2013 SETA RAPOR

Türkiye’de işgücü piyasası, 
bünyesinde önemli sorunlar ba-
rındırıyor. İşsizlik bu sorunla-
rın başında geliyor. Son yıllarda 
işsizlik sorununun çözümüne 
yönelik önemli gelişmeler kay-
dedilmesine rağmen, başta genç-
ler arasında olmak üzere işsizlik 
oranları halen yüksek seviyeler-
de seyrediyor. İşsizlik sorunu, genel olarak 
Türkiye’de çalışabilir yaştaki nüfusun hızlı 
bir şekilde artması ve buna mukabil olarak 
yeni istihdam kaynaklarının yaratılamama-
sına bağlı olarak ortaya çıkıyor. İşgücü pi-
yasası ile ilgili bir diğer önemli sorun alanı 
ise ülkede işsizlik oranları yüksek olmasına 
rağmen, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu 
alanlarda eleman temininde ciddi sorunlar 
yaşanmasından kaynaklanıyor. Bu durum 
genel olarak ülkede genç nüfusun ve özel-
likle göçle birlikte tarım sektöründen gelen 
nüfusun işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu 
nitelikte işgücüne dönüştürülememesinden, 
yani mesleksizlik probleminden ileri geliyor.

Türkiye’de hali hazırda işsizlik sorununu 
çözmeyi ve mesleksizlik sorununu gidererek 
işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmayı 
amaçlayan birtakım çalışmalar sürdürülü-
yor. Bu çalışmalarda, işsizlik ve mesleksizlik 
sorununu çözmeyi hedef alan aktif işgücü 
politikaları tasarlanmakla birlikte, mevcut 
sorunların kalıcı çözüme kavuşturulabilmesi 
adına, öncelikli olarak işgücü piyasasının ihti-
yaçlarının, sorun alanlarının ve mevcut dina-
miklerinin sağlıklı bir şekilde analiz edilmesi 

gerekiyor. T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı adına yürütü-
len “Türkiye’nin İnsan Kaynağının 
Belirlenmesi” başlıklı bu proje ile 
bu alanda hissedilen önemli bir 
boşluğun doldurması amaçlanıyor.

Sanayi sektöründeki işgücü ih-
tiyacını ve işgücüne ilişkin diğer 
sorunları tespit etmeye yönelik 

yapılan bu çalışmanın sonucunda, yukarıda 
değinilen sorunların çözümüne katkı sağla-
yacak bazı önemli bulgular ortaya konuyor. 
Ayrıca, bu konularda izlenmesi gereken po-
litikaların belirlenmesi ve uygulanmasına 
katkıda bulunacak bazı öneriler ve eylem 
planı da sunuluyor. Bu çalışmanın, gelecek-
te yapılacak akademik çalışmalara kaynaklık 
etmesi ve aynı zamanda hükümetin ve diğer 
ilgili paydaşların işgücü ile ilgili izleyecekleri 
politikalara rehberlik etmesi de çalışmanın 
başlıca hedefleri arasında yer alıyor.
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san kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazır-
ladıkları Sanayi Strateji Belgesi’yle birlikte işgücü 
piyasasının sorunlarını ve bu sorunların çözüm-
lerini ortaya koymayı hedeflerini; SETA’ya hazır-
lattıkları “Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlen-
mesi” projesinin ise bu sorunların tespiti ve kalıcı 
çözümlerinin sağlanabilmesi adına önemli bir 
çalışma olduğunun altını çizdi. Türkiye’de işgücü 
piyasasının gelişmesi için en temel unsurun eği-
tim olduğunun altını çizen Ergün, Türkiye’nin ih-
tiyacı olan işgücüne vasıf ve beceri kazandırmak 
için uygulamaya koydukları projeleri hatırlattı. 
Türkiye’nin nitelikli işgücü kadar nitelikli firmaya 
da ihtiyacı olduğunu belirten Ergün, bu sorunun 
eğitim, destek ve kurumsallaşma ile aşılabilece-
ğini kaydetti. Türkiye’de ortalama işletme ömrü-
nün 4,5 yıl olduğunu ifade eden Ergün, fazla stok 
ve krizin nasıl aşılacağını bilmemenin işletmele-
rin ömrünü kısaltan en temel etken olduğunu 
belirtti. “Artık ileri teknolojiye geçip yüksek kat-
ma değerli işler yapmamız lazım” diyen Ergün, 
SETA’nın hazırladığı projenin işgücü piyasasının 
sorunlarına kalıcı çözümler bulmak adına önemli 
bir aşama olduğunu kaydetti.

Toplantı, Bakan Ergün’ün konuşmasının ar-
dından soru-cevap kısmı ile sürerken, proje 
araştırması sonucu öne çıkan bazı bulgular ve 
öneriler şu şekilde sıralandı:
• Türkiye’de firmalar işe alımlarda tanıdık ve re-

feranslar ile doğrudan başvuru yöntemlerini 
daha fazla kullanılmaktadır. 

• Sanayi sektöründe, özellikle mavi yaka ça-
lışanlarda, işgücü devri çok yüksektir ve ça-
lışanlar küçük ücret değişimlerine karşı aşırı 
duyarlıdır.

• Mesleki tecrübe, hem mavi hem de beyaz 
yaka eleman alımında verilecek ücreti be-
lirlerken en fazla göz önünde bulundurulan 
kriterdir. Katılımcıların, eğitim değişkenine 

SETA tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı adına hazırlanan “Türkiye’nin İnsan Kay-
nağının Belirlenmesi” proje raporunun tanıtım 
toplantısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün’ün katılımıyla 3 Ocak 2013’te SETA Ankara 
Binasında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını, 
proje ekibinde yer alan SETA araştırmacısı Murat 
Özoğlu gerçekleştirdi. Özoğlu konuşmasında, 
projenin 107 firma ile derinlemesine mülakat 
yapılarak, 2.018 firmaya da anket uygulanarak 
şekillendirildiğini belirtti. Türkiye’de işgücü piya-
sasında en temel sorunun işsizlik sorunu olduğu 
belirten Özoğlu, bu sorunun, çalışabilir yaştaki 
genç nüfusun artması, artan işgücüne yeterli iş 
imkânının sağlanamaması ve göç, tarım sektö-
ründen kayma ve eğitim gibi çeşitli problemler-
den kaynaklandığını belirtti.

Toplantı, Özoğlu’ndan sonra proje araştırma-
cılarından Prof.Dr. Tekin Akgeyik’in konuşmasıyla 
sürdü. Akgeyik konuşmasında, Türkiye’de işgücü 
piyasasında göze çarpan temel sorunlara deği-
nirken, yaptıkları çalışmanın Türkiye’deki işgücü 
piyasasının arz ve talebi arasındaki uyum soru-
nunu teyit ettiğini belirtti. Türkiye’deki işgücü-
nün yüzde 35’inin sahip olduğu beceri düzeyinin 
altında bir işte çalıştığını ifade eden Akgeyik, 
mezun öğrencilerin sahip oldukları beceriler 
ile işverenlerin talep ettiği beceriler arasındaki 
uyumsuzluğa dikkat çekti. Nitelikli işgücü bula-
mama sorununun firmaların büyümeye ilişkin 
planlarını sınırladığı ifade eden Akgeyik, araştır-
maya göre Türkiye’de şirketlerin özellikle insan 
kaynakları açısından henüz kurumsallaşmaktan 
oldukça uzakta olduğunun da altını çizdi.

Ergün: “Nitelikli işgücü kadar nitelikli 
firmaya da ihtiyaç var”
Toplantıda son olarak söz alan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ise Türkiye’de in-

ETKİNLİKSETA

Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi 
Projesi Sonuç Raporu Tanıtım Toplantısı
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ücretlendirmede yeterli önemi vermedikleri 
tespit edilmiştir.

• Firmalar, meslek lisesi mezunlarını işe alımda 
genel lise mezunlarına oranla daha çok ter-
cih etmelerine karşılık, meslek lisesi mezun-
larına ücret ve saygınlık bakımından yeterin-
ce değer verilmediğini belirtmişlerdir.

• Firmaların çoğu aradıkları nitelikte elemanı 
bulamamakta ve genel olarak aranan nite-
likte eleman bulmanın giderek zorlaştığını 
düşünmektedirler.

• Firmaların yaklaşık %30’luk bir kesimi son bir 
yıl içerisinde dolduramadıkları pozisyonlar 
olduğunu ve gelecek bir yıl içerisinde dol-
durmakta zorlanacakları pozisyonlar olaca-
ğını bildirmiştir. Bu nedenle, mesleki eğitim 
ve beceri kazandırma ile ilgili politikalarda 
piyasanın gerçekte ihtiyaç duyduğu vasıf ve 
beceriler analiz edilmeli ve buna göre düzen-
lemeler yapılmalıdır. 

• Genç işgücü, aldığı eğitimle uyumlu olduğu 
ya da sanayi sektöründe beceri ve tecrübesi 
olduğu halde, sanayi sektöründen uzaklaş-
makta ve hizmet sektöründe çalışmayı tercih 
etmektedir.

• Firmalar gelecekte en fazla vasıfsız eleman 
bulma noktasında güçlük yaşayacağını be-
lirtirken, öne çıkan diğer iki pozisyon ise 
imalat-üretim elemanı/operatörü ve kalifiye 
eleman pozisyonlarıdır.

• Firmaların yaklaşık yarısı, kayıt dışı istihdam, 
ücret politikaları vb. haksız rekabete neden 

olan etmenler nedeniyle büyümeye yönelik 
adımlar atamadıklarını ifade etmiştir.

• İleri teknoloji ve sanayi sektörünün gerek-
tirdiği yüksek nitelikli çalışanlara daha fazla 
talep oluşturacak şartların oluşmadığı orta-
ya çıkmıştır. 2023 hedefleri dikkate alınarak, 
zorunlu eğitim süresinin artırılması ve yük-
seköğretim kapasitenin artırılması sonucu 
önümüzdeki yıllarda sayıları artacak ortaöğ-
retim ve yükseköğretim mezunu nitelikli iş-
gücünü absorbe edecek bir iş piyasası oluş-
turulması zorunludur. Bu çerçevede, yüksek 
nitelikli eleman çalıştıran firmalara yönelik 
desteklerin artırılması gereklidir.

• Sanayi sektöründe beceri ve tecrübesi oldu-
ğu halde, bu sektörden uzaklaşanların varlığı 
dikkate alındığında, hizmet sektörüyle yarı-
şabilecek bir sanayi ücretlendirme politikası-
na ihtiyaç duyulacağı görülmektedir.

• Firmaların aradıkları beceriler arasında ya-
bancı dilin başat bir beceri olarak ön planda 
tutulmaması, büyüyen ve 2023 için 500 mil-
yar dolarlık ihracat hedefi benimseyen Türk 
ekonomisinin küresel ekonomiye entegras-
yonu sürecinde çarpıcı bir bulgudur.

• Mülakatlarda firmaların büyük çoğunluğu, 
adayların meslek lisesi mezunu olmasının 
önemli bir tercih nedeni olduğunu belirtmiş-
lerdir. Buna karşın, anket sonuçlarına göre, 
firmaların yaklaşık beşte ikisi, meslek lisesi 
mezunlarına ücret ve saygınlık bakımından 
yeterince değer verilmediğini belirtmiştir..
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Suriye’de halk isyanı ve aynı zamanda 
çatışmaların ikinci senesi de tamamla-
nırken AB ve ABD’nin Suriye meselesine 
olan ilgisi hâlâ yeterli seviyeye ulaşmadı. 
ABD ve Batı birçok bahane öne sürerek 
Suriye muhalefetine ülkedeki iç savaşın 
kaderini değiştirecek desteği vermekten 
kaçınmaya devam etti. Dolayısıyla Batı, 
Suriye’deki kanın akmasına bir nevi sessiz 
kalırken, barışı sağlama çabaları sadece 
somut faydaya dönüşmeyen toplantılar ile 
sınırlı kaldı. Oysa bahanelerin tükendiği 
noktada gündem, ABD ve Batı’nın kırmızı 
çizgilerine dayandı. Son aylarda Batı, 
Suriye’de akan kandan çok, etkinlikleri 
artan Selefi-İslamcı silahlı cepheleri dert 
etmeye başladı. Halbûki bu cephelerin 
etkinliği itibarlarının artmasıyla paralel 
olarak genişledi. Bu itibar artışının en bü-
yük sebebi ise Suriye halkının Baas rejimi-
ne karşı kendi kaderine terk edilmesidir.

Suriye’de Kan Kaybeden Batı  



SURİYE’DE KAN KAYBEDEN BATI    |  97

Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
siyasi, ekonomik ve stratejik ne-
denlerle Avrupa için her zaman 
önemli bir bölge oldu. Bölgenin 
içinde barındırdığı istikrarsızlık 
ve çatışmalar Avrupa’nın yakın-
dan takip ettiği, zaman zaman 
müdahil olduğu durumlar or-
taya çıkardı. Enerji, güvenlik 
ve göç gibi son yıllarda öne çıkan unsurlar 
da Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın taşıdığı 
potansiyel imkân ve riskleri Avrupa gün-
demine taşıdı. Bölgenin Avrupa için önemi 
özellikle 2004 yılında AB’nin genişlemesinin 
ardından artarak devam etti. 

Arap dünyasında 2010 yılının sonunda 
patlak veren büyük çaplı halk hareketleri 
bölgede etkinlik gösteren tüm uluslararası 
aktörler gibi AB dış politikasını da derin-
den etkiledi. Dış politikasındaki parçalı ve 
uyumsuz yapıyı 2010’da oluşturduğu Avrupa 
Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Tem-
silciliği ile aşmaya çalışan AB, ortak dış po-
litika hedefinden hala oldukça uzak olduğu 
dönemde karşı karşıya kaldığı Arap devrim-
lerine oldukça hazırlıksız yakalandı. Yüksek 
Temsilciliğin ilk ciddi dış politika testi olan 
bölgesel gelişmeler, AB’yi yeni bir dış politi-
ka revizyonu sürecine sokarak dış ilişkilerde 
belli bir hareketlenmeye yol açtı. Ancak bu 
revizyonlar iç sorunların ve mevcut kökleş-
miş politikanın etkisiyle sonuçlar açısından 
sınırlı kaldı. Bu durum eskinin tamamen or-
tadan kalkmadığı ve yeninin yanında varlı-
ğını koruduğu ikili bir yapıyı doğurdu. 

Elinizdeki analiz, Arap dün-
yasında yaşanan halk hare-
ketlerinin temel olarak AB dış 
politikasına nasıl yansıdığı so-
rusunu irdelemeyi amaçlamak-
tadır. Arap Baharının AB dış 
politikasına etkisini doğru yan-
sıtabilmek için AB’nin bölgeye 
yönelik dış politika parametre-

lerine, bunların belli dönemsel olaylar ışın-
da geçirdiği dönüşüme göz atmak yerinde 
olacaktır. Üç bölümden oluşan analizin ilk 
bölümünü işte tam olarak bu nokta oluştu-
racaktır: AB’nin Arap Baharı öncesindeki 
bölge politikası. İkinci bölümde AB’nin Arap 
Baharına verdiği tepki gerek Birlik nezdin-
de gerekse üye ülkeler düzeyinde irdelene-
cek, söz konusu politikaların geçmişten ne 
derece bir sapmayı barındırdığı sorusuna 
cevap aranacaktır. Üçüncü ve son bölümde 
bölgede yaşanan gelişmelerin AB’nin kendi 
iç tartışmalarını nasıl etkilediği, üye ülke-
ler arasında ne tür ayrışmalar oluşturduğu, 
hangi sorunları belirginleştiği konularına 
değinilecek; sonuç kısmında ise bölgede ser-
gilediği dış politika aktivizmi ile dikkat çe-
ken Türkiye’nin, AB’nin bölge politikasında 
nerede durduğu sorusuna yer verilecektir. 

Sonuç: Arap Baharının  
Türkiye-AB ilişkilerine etkisi
Demokrasi ve Ortak Zenginlik için İşbirliği 
ve Değişen Bölgeye Yeni Yanıt belgeleriyle 
revize edilen AB Komşuluk Politikası çerçe-
vesinde, AB siyasi değişime yaptığı vurguyu 

AB’nin Ortadoğu Politikası  
ve Arap Baharına Bakışı

• OCAK 2013 MÜJGE KÜÇÜKKELEŞ ANALİZ ANALİZ
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artırarak, bölgede değişimi destekleyecek 
detaylı bir teknik çerçeve oluşturmuştur. 
Bölgeyle daha derin bütünleşme, ekonomik 
işbirliği, sosyal ve ekonomik kalkınma, is-
tihdam desteği, kapsamı genişletilmiş sivil 
toplum diyaloğu, mali yardımlar AB’nin 
Arap Baharı politikasının temel dinamik-
leridir. Ancak söz konusu unsurlar, tüm 
olumlu yanlarına rağmen, AB’nin bölge ile 
geliştireceği uzun dönemli ilişkilerin niteliği 
hakkında belirgin bir ipucu sağlamamakta-
dır. Bu minvalde, AB’nin bölgede gelişmekte 
olan jeo-politik düzende kendisine nasıl bir 
rol atfettiği, bölge ile ne tür ilişkiler kurmak 
istediği ve bölgeye yönelik dış politika ön-
celiklerinin ne olduğu soruları belirsizliğini 
korumaktadır. Öte yandan Birliğin bölge po-
litikasına Türkiye gibi bölgede etkin olan ak-
törleri dahil etme konusunda gösterdiği çe-
kingenlik, AB’nin bu sorulara ilişkin henüz 
kapsamlı bir yanıtının olmadığı konusunda 
şüpheleri artırmaktadır.

AB’nin Arap Baharına yaklaşımını ince-
leyen analizlerde Arap isyan hareketlerinin 
AB içinde yol açtığı tartışmalar kadar AB-
Türkiye ilişkilerine olan etkileri de irdelen-
meye muhtaçtır. Bilindiği üzere, Türkiye’nin 
Ortadoğu’da artan varlığı, Avrupa’da 
Türkiye’nin dış politika önceliklerinden AB 
üyeliğine uzanan bir dizi tartışmaya neden 
oldu. Türkiye aslında bir süredir sergilediği 
ekonomik başarı ve dış politika aktivizmi ile 
Avrupa’nın entelektüel ve siyasi diskurunda 
tartışılan konulardan biridir. Bu durum Tür-
kiye dış politikasına ayrılan konferans, semi-
ner ve yayınların giderek artan sayısından da 
gözlemlenebilir. Arap Baharı, bu anlamda 
Türk dış politikasına duyulan uluslararası il-
giyi daha da artırarak, Türkiye’nin Ortadoğu 
politikasının Türkiye-AB ilişkilerindeki gö-
rünürlüğünü artırdı.

Daha birkaç yıl öncesine kadar İran ve 
İsrail ile olan ilişkiler üzerinden yürütülen 
eksen kayması tartışmaları, Arap Baharı ile 

birlikte ironik bir şekilde Türkiye modeli ve 
ülkenin Batılılaştırıcı rolü üzerine yeni bir 
tartışma serisine evrilerek, yön değiştirdi. 
Türkiye’nin Arap isyanları karşısındaki reel 
tutumu, AB nezdinde geniş yankı bularak, 
AB’nin Türkiye’ye yönelik siyasi tutumu 
pratik ve teorik bir zeminde ciddi tartışma-
lar doğurdu. 

Türkiye’nin bölgesindeki yapıcı rolün-
den ve yumuşak gücünden memnun olan 
Avrupalı uzman ve siyasiler, Türkiye’nin 
birçok bölgede gitgide artan varlığının ve 
gelişmekte olan küresel vizyonunun, küresel 
olarak kendini göstermek isteyen fakat bu-
nun için vizyonu yetersiz olan AB için çok 
önemli olduğuna inanmaktadır. Arap Ba-
harı, Türkiye’nin Ortadoğu’da artan etkinli-
ğini eskisinden daha kritik hale getirmiştir. 
Bu minvalde, Türkiye’nin Tunus’tan Mısır’a, 
Libya’dan Suriye’ye uzanan isyan dalgasına 
ilişkin geliştirdiği politikanın, Batı’nın Orta-
doğu halkları nezdinde güvenirliliğinin zayıf 
olduğu mevcut konjonktürde kritik değer ta-
şıdığı kanaati yaygındır.

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Avrupa ve Ortadoğu’da Mısır li-
deri Mübarek’e çekil çağrısı yapan ilk lider 
olması, Türkiye’yi bölgede değişimi okuya-
bilen ülke olarak konumlandırarak, bölgesel 
profilini ve prestijini artırdı. Her ne kadar 
başlangıçta NATO operasyonuna karşı çık-
mış olsa da, Türkiye daha sonra Kaddafi’ye 
karşı alınan uçuşa yasak bölge ve yaptırım 
kararlarına katkıda bulunarak, olumlu böl-
gesel imajını korumayı başardı. Türkiye’nin 
bölgeye yönelik aktif politikası devrim son-
rasında da devam etti. Türk siyasiler ülkeleri-
nin Tunus, Mısır ve Libya’daki geçiş sürecine 
olan güçlü desteğini sürdürdüler. Suriye’de 
Esed’in reform çağrısını dikkate almama-
sı üzerine Suriye rejimi ile ilişkilerini kesen 
Türkiye, Suriye muhalefetine destek olarak 
topraklarında örgütlenmelerine izin vererek, 
Suriye’ye yönelik siyasi ve ekonomik yaptı-



SURİYE’DE KAN KAYBEDEN BATI    |  99

rım, kınama gibi uluslararası karar ve giri-
şimlerin öncülüğünü yaptı. Türkiye Suriye’ye 
yönelik yürüttüğü aktif politikayla, dünyaya 
Ortadoğu’nun geleceğinde dikkate alınması 
ve işbirliği yapılması gereken bir aktör oldu-
ğunu ortaya koydu. 

AB, Türkiye’nin Ortadoğu meselelerin-
deki artan etki ve rolünü kabul etmekle 
birlikte, bu etkinliği somut işbirliğine dö-
nüştürmede etkisiz kaldı. Türkiye ile AB 
arasında dış politika ve güvenlik alanla-
rında daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğu 
fikrinin yaygınlığına rağmen, Türkiye-AB 
diyalog mekanizması henüz etkin bir işler-
lik kazanamadı. Mevcut durumda AB Dış 
Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi, Ge-
nişlemeden Sorumlu AB Komiseri, Türkiye 
Dış İşleri Bakanı ve AB’den sorumlu Devlet 
Bakanının katılımıyla yılda iki kez gerçek-
leşen toplantılar, karşılıklı görüş alışverişi 
için ortam sağlayan platformun ötesine ge-
çemedi. Söz konusu girişimin iki taraf ara-
sında ortak eylemi mümkün kılan kurumsal 
mekanizması bulunmamaktadır. AB bölge-
ye yönelik girişimlerinin planlama aşama-
sında Türkiye’ye söz hakkı tanımamakta, 
Türkiye’nin AB’nin dış politika bildirilerine 
uymasını beklemektedir.

Türkiye’nin Avrupa siyasi planlamasın-
da hak ettiği yeri bir türlü alamamasında 
Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine dair var 
olan belirsizlik önemli bir rol oynamaktadır. 
Kıbrıs sorunu ve Fransa’nın tek taraflı blokajı 
nedeniyle nerdeyse durma noktasına gelen 
müzakereler, Türkiye kamuoyunda AB’nin 
objektifliğine karşı ciddi bir şüphe doğur-
maktadır. AB üyeliği tarihte hiç olmadığı 
kadar uzak görünürken, buna bir de küresel 
ekonomik krizle birlikte yükselen aşırı sağcı 
grupların Türkiye’nin üyeliğine gösterdikleri 
muhalefet eklenince, ülkenin üyelik süreci 
daha da karmaşık hale gelmiştir. 

Türkiye-AB arasında bölgesel işbirliğinin 
zayıf olmasının bir diğer nedeni ise AB’nin 

Türkiye’nin bölgenin geleceğinde oynayabi-
leceği rol hakkında gerçekçi bir değerlendir-
meye sahip olmamasıdır. Türkiye’nin Arap 
Baharı karşısında genel olarak sofistike bir 
siyaset geliştirdiği görüşünün yaygınlığına 
karşın, AB’nin Türkiye’nin bölgede tam ola-
rak oynaması gereken role ilişkin belirli bir 
vizyonu bulunmamaktadır. AB’nin bölgede 
gerek kendi rolüne gerekse Türkiye’nin ro-
lüne ilişkin uzun dönemli perspektife sahip 
olmaması iki tarafın gerek duyduğu işbirliği-
nin önünü tıkamaktadır. 

Arap Baharı Türkiye-AB ilişkilerin-
de somut bir dönüşüme yol açmamış olsa 
da, yol açtığı tartışmalar itibariyle iki taraf 
arasındaki diyalog mekanizmasının fikir-
sel alt yapısını güçlendirmiştir. Ancak bu 
olumlu gelişmelere karşın, Arap Baharının 
oluşturduğu toplumsal, siyasi ve ekonomik 
koşullar Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde 
ek zorlukları beraberinde getirmiştir. Arap 
isyanları ile bölgeyi saran belirsizlik duru-
mu, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ve hat-
ta iç savaşı barındıran bir sürece dönüşerek, 
Türkiye’nin üyeliğine güvenlik eksenli karşı 
çıkanların elini güçlendirmiştir. Türkiye’nin 
üye olması halinde Birliğin güvenli olma-
yan bir coğrafyanın sorunlarının içine çe-
kileceğini ve böylelikle güvenliğinin risk 
altına gireceğini düşünen kesimler, bölgesel 
gelişmeleri savlarını destekleyecek veri ola-
rak kullanmaktadırlar. Özellikle Suriye’den 
Akçakale’ye düşen top mermisinin ardın-
dan, iki ülke arasında yaşanan karşılıklı top 
atışı, Türkiye’nin AB üyeliğine güvenlikçi 
perspektifle yaklaşan kesimlerin argüman-
larının Avrupa kamuoyu nezdinde inandı-
rıcılığını artırma potansiyeline sahiptir. Öte 
yandan, aralarında Almanya ve Hollanda 
gibi AB üyelerinin de olduğu NATO ülkele-
rinin Türkiye’nin savunma talebine ivedilik-
le verdiği destek, Türkiye ile AB arasındaki 
stratejik ortaklığın kolayca zayıflamayacağı-
nın bir işareti olarak görülebilir..
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Suriye devrimi ikinci seneyi devirmek üze-
re. Tunus, Mısır ve Libya örneklerini emsal al-
dığımızda uzun, elli senelik Baas zulmünü he-
saba kattığımızda ise kısa olan bu iki senelik 
süre zarfını, krizin yerel, bölgesel ve global ta-
raflarındaki dönüşebilme kabiliyeti ve değişi-
me karşı direnç ısrarı şekillendirdi. Suriye’nin 
siyasi ve askeri muhalefeti dönüştüğü oranda 
kazanımlar elde ederlerken; Baas rejimi ve re-
jimin Rusya ve İran gibi açık destekçileri de 
değişime karşı gösterdikleri dirençle kısa va-
deli ve yalancı kazanımlar elde ettiler. ABD ve 
Batı dünyası ise iki senedir Suriye meselesine 
karşı pozisyon değiştirmeye karşı gösterdik-
leri dirençle Baas rejimine iki sene boyunca 
kan akıtma imkânı verirken, muhalefetin 
beklentilerini ise “gölge etmeyin başka ihsan 
istemem” seviyesine indirdiler.

Baas oligarşisi varoluşsal dürtülerle, kan 
dökme pahasına ve “daha nice elli senelere” 
temennisiyle ülkedeki hâkimiyetini koru-
mak istiyordu. Bu sebepten krizin başladığı 
ilk günden itibaren net ve cüretkâr bir biçim-
de muhalefeti- Beşşar’ın deyimiyle- “virüs” 
olarak kabul etmekte ve yüzbinleri öldürme 
pahasına başlarını ezme niyetinde olduğunu 
beyan etmekteydi.

Muhalefet ise reform talebiyle başladığı 
serüvenine önce siyasi sonra silahlı devrim 
hareketine dönüşerek devam etti. Devrim 
hareketinin başından beri de “rejimin tüm 
unsurlarıyla birlikte yıkılması” arzusu rejim 
yandaşı küçük gruplar dışında muhalefetin 
hepsinin ortak paydası oldu. Elli senelik re-
jime karşı yeni oluşan organize muhalefet 
bu süreçte dönüştü ve gelişti. Bu dönüşümde 
hem iç dinamikler, hem sahadaki gelişmeler 
hem de sürekli “yerim dar” bahaneleriyle des-
tek için dönüşüm isteyen ABD ve Batı dün-
yası etkili oldu. Fakat bu dönüşüm Batı’nın 
pasiflik bahanelerini bertaraf edemedi.

Gemisini kurtaran kaptan
ABD ve Batı, envai çeşit bahanelerle Suri-
ye muhalefetine “oyun değiştirecek” destek 
vermekten kaçınan pozisyonunda küçük 
oynamalar dahi yapmadı. Bahanelerin tü-
kendiği noktada gündem, ABD ve Batı’nın 
kırmızı çizgilerine dayandı. Son aylarda 
Batı, Suriye’de akan kandan çok, etkinlik-
leri artan Selefi-İslamcı silahlı cepheleri 
dert etmeye başladı. Oysa bu cephelerin 
etkinliği itibarlarının artmasıyla paralel 
olarak genişledi ve genişlemekte. Bu itibar 
artışının en büyük sebebi ise Suriye halkı-
nın Baas rejimine karşı kendi kaderlerine 
terk edilmesidir. İyi savaşan, belli oranlarda 
kendi kendilerini finanse edebilen ve İslami 
referans noktaları sebebiyle yağma, hırsız-
lık ve yargısız infazlardan uzak duran bu 
cepheler, halk nezdinde itibar kazanmaya 
devam etmekte. ABD ve Batı ise ironik bir 

Batı, Suriye’de Kaybediyor

YORUM• 21 OCAK 2013 • SABAH PERSPEKTIF     UFUK ULUTAŞ

ABD ve Batı, Suriye’de 
kimin ne zaman kazanacağı 

sorusunun netleşmesini 
beklemekte ve bu bekleyiş 
sırasında hem Suriye’de hem de 
bölgede kaybetmekte.

YORUM



SURİYE’DE KAN KAYBEDEN BATI    |  101

şekilde pasiflikleriyle güçlenmelerine katkı-
da bulundukları bu cepheleri, pasif pozis-
yonlarını devam ettirme için bahane olarak 
kullanmakta. Sanal bir El-Kaide tehdidine 
karşı tanıdıkları “laik oligark”ın gitmesi ko-
nusunda iç muhasebesi yapmaktalar.

Gelinen noktada iki yolla karşı karşı-
yayız. Birinci yol, rejimin, muhalefetin ve 
uluslararası aktörlerin cari pozisyonunu 
koruması ve yıpratma savaşını nihayetin-
de muhalefetin kazanması. Bu yol uzun ve 
kanlı bir yol ama maalesef muhalefet dışın-
daki aktörler bu yoldan başkasına yatırım 
yapmamakta. İkinci yol ise uluslararası po-
zisyonlardaki değişimle Baas oligarşisinin 
ayrılmaya ve bir siyasi çözüme zorlanması, 
geçiş hükümetinin kurulması, barış gücü 

denetiminde şeffaf seçimlerin yapılması. Bu 
yol muhalefetin kritik askeri başarısına ve 
uluslararası pozisyonlardaki değişime bağ-
lı olarak kısa vadede hayata geçirilebilecek 
nispeten kansız bir yol. Fakat, demokrasiyi 
“düzenli seçimlerin yapıldığı ve sonunda 
İslamcıların kazanmadığı bir siyasal sis-
tem” olarak tanımlayan ABD ve Batı’nın 
pozisyon değiştirmeye karşı gösterdiği di-
renç sebebiyle geçtiğimiz iki senedir hayata  
geçirilememekte.

ABD ve Batı, muhalefetin siyasi yeniden 
yapılanmasının veya askeri intizama sahip 
olmasını değil, Suriye’de kimin ne zaman 
kazanacağı sorusunun netleşmesini bekle-
mekte ve bu bekleyiş sırasında hem Suriye’de 
hem de bölgede kaybetmekte..
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Şubat 2013

01 ŞUBAT
• Ankara’daki ABD 
Büyükelçiliği’ne düzenlenen 
intihar saldırısında, yasadışı 
sol örgüt DHKP-C üyesi Ecevit 
Şanlı isimli militan hayatını 
kaybetti, bir gazeteci ise ağır 
yaralandı.

02 ŞUBAT
• Başbakan Erdoğan MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan ve üst 
düzey MİT görevlileriyle ilgili 
soruşturma izni isteyen İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcılığına 
izin vermedi.
• İstanbul’da kaybolan ABD’li 
kadın turist Sarai Sierra’nın 
cesedi, Fatih Cankurtaran’daki 
surların dibinde bulundu.

03 ŞUBAT
• Başbakan Erdoğan, Taksim 
projesiyle ilgili “Topçu Kışlası’nı 
yapacağız. Üst Kurul reddetmiş. 
Biz de reddi reddedeceğiz. Rus 
mimarisi deniliyor, ona bakar-
sanız İstiklal Caddesi de barok 
mimari.” şeklinde konuştu.
• İsrail Savunma Bakanı 
Ehud Barak, Münih Güvenlik 
Zirvesi’nde Mısır’da Hamas’ı 
destekleyen Müslüman 
Kardeşler’in iktidara gelmesini 
hoş görmediğini söyledi.
• Kerkük kentinde düzen-
lenen bombalı saldırıda, 33 
kişi hayatını kaybetti. Kerkük 
Emniyet Müdürlüğünü hedef 
alan terörist saldırıda ise 70 
kişi yaralandı.

04 ŞUBAT
• Fransa İslamofobik Sal-
dırılara Karşı Dayanışma 
Örgütünün yayımladığı rapora 
göre, Fransa’da her gün bir 
Müslüman saldırıya uğruyor. 
En çarpıcı artış ise 2011 yılına 
göre yüzde 134’lük artış ile 
sözlü hakarete maruz kalanla-
rın oranında yaşandı.
• Suriye hava güçlerinin Halep 
kentinin Doğu Ensari bölge-
sinde bir yerleşim yerine dü-
zenlediği hava operasyonunda 
kadın ve çocuklardan oluşan 
15 sivil hayatını kaybetti.

05 ŞUBAT
• Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay, Türkiye’ye Suriyeli sı-
ğınmacılarla ilgili ne Birleşmiş 
Milletlerden (BM) ne diğer 
uluslararası kuruluşlardan ne 
de diğer ülkelerden fazla bir 
destek geldiğini belirterek, 
“Hemen hemen Türkiye bütün 
yükü kendisi çekiyor.” dedi.

06 ŞUBAT
• Mısır’ın başkenti Kahire’de 
yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı 
Zirvesi’ne katılan Cumhur-
başkanı Abdullah Gül, “İslam 
âlemi olarak, yaşanan krizlerin 
ekonomilerimiz üzerindeki 
olumsuz etkilerini bertaraf 
etmek, kalkınma yolunda 
dayanışmamızı artırmak için, 
ekonomik ve ticarî iş birliği-
mizi daha da ilerletmek temel 
önceliğimiz olmalıdır.” dedi.

08 ŞUBAT
• İmralı sürecinin tıkanma-
sı diye bir şeyin olmadığını 
belirten Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ, “Adı üzerinde 
süreç bu. Zaman zaman hızla 
zaman zaman yavaş gidebilir 
ama süreç devam eden bir 
süreçtir.” dedi.

09 ŞUBAT
• Başbakan Erdoğan, AK 
Parti İstanbul İl Başkanlığın-
ca düzenlenen bir etkinlikte 
yaptığı konuşmada, “IMF’e 
olan on yıl önceki borç 23.5 
milyar dolardı ve on yıl ödedik. 
Şu anda borcumuz 860 milyon 
dolar. Mayıs ayında son dilim 
ile bu hesabı sıfırlayacak, bu 
defteri de kapatacağız. IMF’ye 
5 milyar dolar borç vermek 
için de müzakerelerimiz 
devam ediyor” açıklamasında 
bulundu. 
• Ekonomi Bakanı Zafer 
Çelik, 2012 yılının Ocak-Kasım 
döneminde İŞKUR tarafından 
yaklaşık 500 bin kişinin işe 
yerleştirildiğini söyledi. 

10 ŞUBAT
• BDP Eş başkanı Gültan 
Kışanak, Antalya’da yaptığı 
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konuşmada, anayasa yapım 
sürecine dikkat çekerek 
“Kim bu ülkenin sorunlarını 
çözecek özgürlükçü, çoğulcu, 
demokratik bir anayasadan 
yana tavır alırsa, biz onunla 
birlikte halkımıza bir barış 
anayasası armağan etmek 
için çalışırız.” dedi.
• Güney Sudan’da kabilelerin 
birbirine saldırması sonucu 
çıkan çatışmada 103 kişi haya-
tını kaybetti. 

11 ŞUBAT 
• Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki 
Cilvegözü sınır kapısında Su-
riye plakalı panelvan minibüs, 
uzaktan kumanda ile patlatıldı. 
İlk belirlemelere göre en az 13 
kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de 
yaralandı. Ölenlerin 10’unun 
Suriye, 3’ünün ise Türkiye 
vatandaşı olduğu belirtildi.
• Katolik dünyasının lideri 
Papa 16. Benediktus istifa etti. 
Yaşlandığını ve artık vazifele-
rini layıkıyla yerine getiremez 
hâle geldiğini ilan eden Papa, 
1425’ten bu yana istifa eden ilk 
Katolik lider oldu.

12 ŞUBAT
• Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, yaptığı 
açıklamada, Türkiye’deki pet-
rol üretimini değerlendirirken 
Abdülhamit’in 100 yıl önce 
yaptırdığı petrol haritasının 
gerçek olabileceğini, Musul ve 
Bağdat’ı içine alan daire için-

de yaptırılan Abdülhamit’in 
haritasının, bugün bilinen 
sahaların pek çoğunu göster-
diğini söyledi.

13 ŞUBAT
• Milli Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı, TÜBİTAK Başkanı Yücel 
Altunbaşak ile müfredat de-
ğişikliğine ilişkin düzenlediği 
basın toplantısında, yeni müf-
redatın daha kolay algılana-
bilir ve kalıcı hâle getirildiğini 
söyledi.

14 ŞUBAT
• Suriye’de muhalifler, İdlib 
şehrinde Esad rejimine ait 
iki savaş uçağını düşürdük-
lerini açıkladı. Ayrıca Beşar 
Esad’a bağlı askerlerin Şam’ın 
güneyini bombalaması sonucu 
12 sivilin hayatını kaybettiği 
bildirildi. 

15 ŞUBAT
• Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, TBMM’de yaptığı 
konuşmada “İran Dışişleri 
Bakanı ile Suriye konusunda 
konuştum ama anlaşamıyoruz. 
Anlaşamıyoruz diye diyaloğu 

kopartmamak lazım, kanalları 
açık tutmak lazım.” dedi.

16 ŞUBAT 
• Pakistan’ın güneybatısındaki 
Belucistan eyaletinin başkenti 
Ketta’nın Şii nüfusun yoğun 
olarak yaşadığı bilinen Ha-
zara bölgesinde düzenlenen 
bombalı saldırıda 69 kişinin 
hayatını kaybettiği, 30’u ağır 
180 kişinin de yaralandığı 
bildirildi. 

17 ŞUBAT
• Mardin’de yaptığı konuş-
mada Türkiye’nin tamamında 
çok büyük bir umut atmosferi 
oluştuğunu belirten Başbakan 
Erdoğan, “Bu umudu heba 
etmeyelim. Bu süreci heba 
etmek isteyenlere fırsat tanı-
mayalım. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimizde işsiz-
liğin de, yoksulluğun da acının, 
kanın, gözyaşının da yegâne 
sebebi terördür.” dedi.
• Irak’ın başkenti Bağdat’ta 
bomba yüklü 9 aracın, şehrin 
farklı yerlerinde patlamasıyla 
37 kişinin hayatını kaybettiği, 
100’den fazla kişinin de yara-
landığı bildirildi.

18 ŞUBAT
• Suriye’den gelebilecek 
saldırılara karşı Türkiye’nin 
talebiyle NATO tarafın-
dan Gaziantep, Adana ve 
Kahramanmaraş’ta konuş-
landırılan PATRIOT savunma 
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sistemlerinin kurulumunun 
tamamlandığı bildirildi. 

19 ŞUBAT
• Suriye’de Halep kentinde 
yerleşim bölgesine balistik 
scud füzesi düşmesi sonucu, 
10’u çocuk ve 3 kadının da ara-
larında bulunduğu 23 kişinin 
öldüğü belirtildi.
• BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliği 17 Şubat itibarı ile 
Suriye’den kaçan ve mültecilik 
başvurusu yapan sivil sayısının 
850 bine ulaştığını açıkladı.

20 ŞUBAT
• Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, “Nerede bir ocak 
tütüyorsa, nerede ay-yıldızlı 
bayrak dalgalanıyorsa bizim 
erişmemiz, ulaşmamız lazım. 
Sosyal devlet budur.” dedi.

21 ŞUBAT
• Başbakan Erdoğan, 
“Türkiye’de Kürt sorunu yok, 
PKK, terör sorunu var. Etnik 
bir sorun olduğunu kabul 
etmiyoruz. Etnik milliyetçiliği, 
tabu hâline getirip sunma 
sorunu var.” dedi. 
• Kenya’nın doğusunda bir 
camiye açılan ateş sonucu 7 
kişi öldü. 
 
22 ŞUBAT
• Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin, yaptığı açıklamada, 4. 
Yargı Paketi’nde bazı dosyalar-
da yeniden yargılama yolunun 

açılacağını ancak bunun Ab-
dullah Öcalan’ı kapsamadığını 
belirtti. 

23 ŞUBAT 
• Barış ve Demokrasi Partisi 
(BDP) Grup Başkanvekili Per-
vin Buldan, İstanbul Milletveki-
li Sırrı Süreyya Önder ve Diyar-
bakır Milletvekili Altan Tan’dan 
oluşan heyet, Çözüm Süresi 
kapsamında, İmralı Adası’nda 
Abdullah Öcalan ile görüştü. 
İkinci İmralı Görüşmesi olarak 
adlandırılan ziyaretten sonra 
yapılan açıklamada, Öcalan’ın 
“Bu görüşme tarihi bir adım-
dır. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. 
Bütün taraflar bu süreçte çok 
dikkatli ve duyarlı olmalıdır.” 
dediği kaydedildi. 
• Somali’ye giden Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, 
“Türkiye Somali’de sözde değil 
gerçekten var.” dedi. Somali 
Cumhurbaşkanı Mahmud ise, 
“Türk kardeşlerimiz devletimiz 

ve milletimiz arasındaki boşlu-
ğu doldurdu.” diye konuştu. 
• Batı Afrika ülkelerinden 
Mali’de, Fransa öncülüğündeki 
uluslararası güç ile Selefi/
El Kaide gruplar arasında ya-
şanan çatışmalarda 13 Çad 
askeri ve 65 isyancının öldüğü 
açıklandı. 

24 ŞUBAT 
• Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ ve Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz, Sudan’da TİKA 
tarafından kurulan, Sudan-
Türkiye Genetik Kaynaklar ve 
Sperma Üretim Merkezi’nin 
açılışını yaptı. 
• KKTC Başbakanı İrsen 
Küçük, Ulusal Birlik Partisi’nin 
19. Olağan Kurultayı’nda 1412 
delegeden 708’inin oyunu ala-
rak genel başkanlığa seçildi.

25 ŞUBAT
• Suriye Dışişleri Bakanı Velid 
Muallim, başkent Moskova’da 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov ile bir araya geldi. Gö-
rüşmeden sonra yapılan ortak 
basın toplantısında Lavrov, 
“Diyalog isteyen herkesle 
hatta elinde silah olanlarla bile 
görüşmeye hazırız. Çünkü re-
formların, kan dökülerek değil 
diyalogla gerçekleştirilebilece-
ğine inanıyoruz.” dedi. 

26 ŞUBAT 
• Sağlık Bakanı Mehmet Mü-
ezzinoğlu, düzenlediği basın 
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toplantısında, Türkiye’deki en 
önemli sağlık sorunlarından 
birinin hekim açığı olduğunu 
ifade etti. Bugün itibarıyla 
20 bin uzman hekime ihtiyaç 
bulunduğunun altını çizdi.

27 ŞUBAT
• Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu, Suriye’nin Dostları top-
lantısına katılmak için İtalya’nın 
başkenti Roma’ya giderken ga-

zetecilere, Suriye muhalefetinin 
Katar’da yeniden yapılanmasına 
rağmen uluslararası toplumun 
verdiği hiçbir sözü tutmadığını 
ve bunun büyük hayal kırıklığına 
yol açtığını ifade etti.

28 ŞUBAT
• Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, Siyaset, Ekonomi ve 
Toplum Araştırmaları Vakfı 
(SETA) tarafından 28 Şubat 

ile ilgili düzenlenen panelde 
yaptığı açıklamada, “Şimdi 
geldiğimiz nokta; 28 Şubat’ın 
asli ve feri müteallerinden 
yargı önünde hesap sorulma 
günüdür. Bunun konuşuluyor 
olması bile beni fevkalade 
memnun ediyor.” dedi.
• Batı Trakya’da, öğrenci sayısı-
nın yetersiz olduğu gerekçesiyle 
12 azınlık okulunun geçici ola-
rak kapatılması kararlaştırıldı.
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Amerikan Başkanı Barack Obama, İsrail’e yaptığı geziyle, eski Ortadoğu 
düzenini temsil eden İsrail ve Suudi Arabistan dışındaki yeni aktörlere ve 
Ortadoğu’daki değişim rüzgârlarına mesafeli duruşunu gösterdi. Bir yanda 
Tunus, Mısır ve Libya devrim sonrası düzenlerine geçiş yaparken, Esed 
rejimi ise Suriye’nin topyekün yıkımını göze alıp, ülkenin maddi manevi 
kaynaklarını riske atıp, değişim karşısında direnmeye devam etti. Rusya ve 
İran, Esed’e destek vererek en az Esed kadar riskli bir hamleyle bölgedeki 
geleceklerine yatırım yaptılar. ABD ise, Esed’i destekleyen İran ve Rusya 
kadar tartışmalı bir tutumla, muhaliflere uluslararası arenada yeterince 
destek olmadı ve askeri destekte bulunmayı da reddetti.

Ortadoğu’da Statükoyu 
Koruma Çabaları 
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One of the first meaningless questions 
asked in light of the events in Syria is the 
question, “Why is Assad still standing?” Had 
Zine El Abidine Ben Ali resisted the upris-
ings in Tunisia by ordering his police and 
military forces to shed blood, we probably 
would not be talking about a Tunisian rev-
olution today. What made Ben Ali to leave 
the country quietly was a combination of a 
few factors, such as Tunisia’s relative size and 
that the incumbent administration consisted 
mostly of Ben Ali’s family members.

Had Hosni Mubarak resisted stepping 
down in the Egyptian revolution by deploy-
ing the police and military forces, a lot of 
blood would have been shed, but the upris-
ings would have been suppressed. In Egypt, 
the established order did not perceive the 
revolutions as a change of regime. It believed 
that even after Mubarak had stepped down, 
the military-judiciary tutelage regime would 
hold onto to its power against the “new ac-
tors.” Moreover, the fact that the Egyptian 
military lacked a constituent ideology al-
lowed the uprisings to be easily suppressed.

Libya was different in that the system was 
based on a rather unique socio-economic and 
political structure. Col. Moammar Gadhafi 
wanted to squash the uprisings viciously. The 
external interventions in the events contribut-
ed to the collapse of Gadhafi’s family regime, 
which already lacked a state structure. The last 
stop of the Arab uprisings was Syria, which 
was governed by the notoriously totalitarian 
Baath regime which, in turn, was managed by 

a sectarian family administration. The only 
reason the Syrian Baath regime is still stand-
ing today is that they have accepted the risk of 
running the whole country into the ground. 
Had Mubarak and Ben Ali risked the same 
kind of destruction, they probably could have 
stayed in power a little longer at the cost of 
Egypt and Tunisia, respectively. That is to say, 
the Bashar al-Assad regime is still standing in 
2013, not because it is strong, but because it 
has risked the complete destruction of Syria.

Having lost its hold on the majority of 
the country, the al-Assad regime is now en-
sconced in Damascus. This intensified mili-
tary presence may give the false impression 
that the Baath regime is gaining its strength 
back. In fact, the current situation is exactly 
the opposite -- the recoiling al-Assad regime 
has gathered in a smaller area. Thus, the op-
position forces are now forced to govern the 
majority of the country without a proper 
state structure and organization.

Another important reason why al-Assad 
can still stand is the continued support from 
Russia and Iran who, like the Baath regime, 
accept the political and geopolitical cost of 
their support. It has to be said that today Rus-
sia and Iran’s foreign policy toward Syria are 
just as rational and risky as Gadhafi and al-
Assad’s decisions were to stay. To offer sup-
port to the al-Assad regime meant accepting 
the cost of retreating from the Middle East-
ern geopolitical scene almost entirely. Russia 
and Iran have, in fact, made the most absurd 
investment in recent years..

Why is Al-Assad Still Standing?

• FEBRUARY 01, 2013 • HURRIYET DAILY NEWSTAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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Türkiye hararetli bir şekilde ‘Cumhu-
riyet Mitingleri’ ve vesayet rejiminin halka 
açık son sahnesini oynayacağı 2007 cumhur-
başkanlığı seçimlerine doğru giderken, sını-
rımızın hemen öte yanında, Suriye’de, ‘ilginç 
şeyler’ olmaktaydı. 1981’de tek taraflı olarak 
kendi topraklarına kattığı, 73 savaşında Suri-
ye tarafından geri alınmaya çalışılan, 6 Gün 
Savaşında 1967’de Golan Tepelerini işgal 
eden İsrail, Suriye nükleer programının pe-
şine düşmüştü! Tıpkı 1981’de, Irak’ın Osirak 
nükleer reaktörünün peşine düşülmesi gibi.

Gerçekten durum bu muydu? Zihinler bu 
konuda hala berrak değil. Ne Saddam’ın ne 
de Esad’ın İsrail’in dile getirdiği ölçüde bir 
nükleer program kapasitesine sahip olma-
dıklarını biliyoruz. Tam da bundan dolayı 
İsrail ne Irak’ta ne de Suriye’de bir nükleer 
programı yok edemedi. Sadece programın 
başlaması için hazırlıklar yapılan fizibilite 
safhalarına saldırdı.

İsrail önce Mart 2007’de Suriye’nin Ulus-
lararası Atom Enerjisi’ndeki temsilcisi İb-
rahim Osman’ın Viyana’daki evinden ‘çok 
hassas nükleer bilgiler’ elde ettiğini medyaya 
sızdırdı. Çok sürmeden Deyru’z Zor bölge-
sinde bir anda zuhur eden Kuzey Koreliler 
de medyada yer almaya başladı. Kuzey Ko-
relilerin hikmeti, Türkiye’yi nisandan başla-
yıp ağustosa kadar meşgul eden beş ayın so-
nunda anlaşıldı. Antep ve Hatay’a 6 Eylül’de 
düşen yakıt tankları, Deyru’z Zor’daki nük-
leer reaktörü olduğu iddia edilen El-Kibar’a 
yapılan muallak İsrail saldırısından dönen 
uçaklara aitti.

Güney Hayfa’dan 5 Eylül gece yarısı kal-
kan İsrail uçakları Türkiye- Suriye sınırı 
boyunca uçarak, Suriye hava savunma siste-
mini felç etmişti. Suriye resmi haber ajansı, 
ertesi sabah, ‘Suriye hava savunma sistemi-
nin İsrail ihlalini tespit ettiğini, hemen cevap 
verildiğini, savaş uçaklarının kimseye bir 
zarar vermeyecek şekilde mühimmatlarını 
çöle atarak kaçtıklarını’ duyuruyordu. İsrail 
yorum yapmıyor, CNN ‘Hizbullah’ın’, Was-
hington Post ‘nükleer tesislerin’, Sunday Ti-
mes ‘Kuzey Kore malzemeleriyle inşa edilen 
nükleer tesisin’ ve bazı Avrupa yayın organ-
ları ise ‘İran’ın finanse ettiği Kuzey Koreli-
lerin çalıştığı nükleer tesisin’ vurulan hedef 
olduğunu söylüyorlardı.

Hedefin mahiyetine dair yaşanan kafa ka-
rışıklığı İsrail’in saldırılarına verilen ilk tep-
kilerde de devam etmekteydi. Arap ülkeler, 
Al-Ahram’ın ‘Arap dünyasının senkronize 
sessizliği’ dediği ‘ilginç bir sessizliğe’ gömül-
düler. Bir tek Arap ülkesi bile, Arap dünyası-
nın tepki verdiği tek konu olan İsrail’e, 6 Eylül 
saldırısından dolayı tepki vermedi. Mezkur 
derin sessizlik o dönemde tam anlamıyla tef-
sir edilemedi. 6 Eylül’ü izleyen aylarda resim 
yavaş yavaş netleşmeye başlamıştı.

12 Şubat 2008’de Hizbullah liderlerinden 
İmad Muğniye bir suikasta kurban gitti. Her 
ne kadar ilk tepkiler İsrail’e yöneldiyse de; 
Suriye denklemine biraz titiz bakabilen he-
men her isim suikastın arkasında İsrail kadar 
Suriye’yi de konuşmaya başladı. Geçtiğimiz 
Temmuz ayında Özgür Suriye Ordusu’nun 
üstlendiği bombalı suikastla öldürülen, Be-

Konforlu Düşmanlık:  
İsrail ve Suriye

• 03 ŞUBAT 2013 • SABAH PERSPEKTIFTAHA ÖZHAN YORUMYORUM
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şar Esad’ın eniştesi Asıf Şevket’in ismi o dö-
nemde sıkça speküle edildi. Şubat 2008 bir 
başka önemli olaya daha şahitlik edecekti. 
Esad, sadece dört ay önce ülkesini bomba-
layan İsrail’le Golan Tepeleri ve diğer bazı 
anlaşmazlıkları Türkiye’nin arabuluculuğun-
da görüşmeyi kabul etmişti. Bu görüşmeler 
İsrail’in 27 Aralık 2008 tarihinde Gazze’de 
girişeceği katliama kadar devam edecekti.

İsrail ve deja vu
Yukarıdaki kronolojiden sadece bir tek 
sonuç çıkabilir. Suriye’nin sessizliğinden, 
İsrail’in yorum bile yapmamasından, İran 
ve Hizbullah’ın retorik düzeyinde bile ne 
El-Kibar vakıasını ne de Muğniye’yi (hatta 
bu listeye İran açısından 1 Ağustos 2008’de 
İsrail tarafından Tartus’ta öldürülen Esad 
ailesinin ‘yakın dostu’ General Muhammed 
Süleyman’ı da ekleyebiliriz) fazlaca günde-
me almamalarının arkasında İsrail- Suriye 
konforlu düşmanlığını aramak yanlış ol-
mayacaktır. Başka bir ifade ile 
bombalama ve suikast marife-
tiyle İsrail’le müzakerenin önü-
nün açılmasını görüyoruz. Mü-
zakerenin önündeki iki ‘şarttan’ 
birini (kimyasal tesisleri) İsrail, 
diğerini (İmad Muğniye) ise 
Suriye’nin ortadan kaldırdığı 
iddia edilebilir.

30 Ocak Çarşamba günü 
de, tıpkı 6 Eylül 2007’de oldu-
ğu gibi, kimsenin tam olarak 
anlamlandıramadığı bir İsrail 
saldırısı Suriye gündemine 
düşüverdi. Yine Hizbullahlı, 
İsrailli, kimyasallı, füzeli bir 
‘hikâyeler yığını’ önümüzde 
durmaktadır. Saldırının niye 
yapıldığı, niçin yapıldığı ve 
zamanlamasına dair sorulara 
verilen cevaplardan somut bir 
tablo çıkmamaktadır. Aktör-
lerin 2007 sessizliği 2013’e de 

taşındığından, cevaplardan daha fazla soru-
lar zihinleri meşgul etmektedir.

Suriye isyanında Baas rejiminin ve ar-
kasında duranların arzulayacağı şeylerin 
başında İsrail’in sürece müdahil olması 
gelmektedir. İsrail’in Hamas’ın terk ettiği 
Suriye’ye doğrudan müdahale etmesi uzak 
bir ihtimal olmakla beraber; Hizbullah’la 
yaşayacağı muhtemel bir çatışma, ‘direniş 
ekseninin’ yaşadığı meşruiyet krizine kanlı 
destek olabilir. Baas rejiminin yıllardır de 
facto güvenlik sağladığı konforlu düşmanı 
İsrail’in 2007’ye benzer bir şekilde farklı ma-
ceralara girmesi için uygun bir atmosferde 
bulunmamaktadır. 2007 saldırısı ve suikast-
larını Gazze katliamı ve müzakerelerin çö-
küşü izlemiştir. 2013 saldırısını aynı mantık 
örgüsü içinde kurgulayan İsrail, 2012 Gazze 
yenilgisini telafi etmeye çalışabilir. Görünen 
o ki, İsrail’in Camp David Düzeninin çöktü-
ğünü anlaması hiç de kolay olmayacak!.
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Suriye krizi Mart 2013’te üçüncü yılına gi-
recek. Üç yıl içinde, silahsız gösterilere Baas 
rejiminin kanlı cevap vermesiyle, sadece on 
binlerce insan hayatını kaybetmekle kalma-
dı, Suriye beşeri ve siyasi altyapısı da enka-
za dönüştü. Aslında aşikâr olan bu durumu 
unutarak ya da görmezden gelerek, Suriye’de 
gelinen son duruma dair sorulan anlamsız 
soruların başında ‘Esed niye ayakta’ suali 
geliyor. Çünkü bu sual çoğu kez meraktan 
ziyade başka bir önermenin ‘Esed yıkılacak’ 
tezinin çöktüğünü dile getirmek için dillen-
diriliyor. Oysa Suriye isyanının bidayetinde, 
ne Dera’da ayağa kalkanlar ne de aylar sonra 
isyan dalgasının tüm ülkeyi sardığı dönemde 
sokaklardan canları pahasına çekilmeyenler 
“Esed’in Tunus veya Mısır tarzı bir geri çe-
kilmeyi” tercih etmeyeceğini görüyorlardı. 
Buna rağmen geri çekilmediler ve çok büyük 
bir maliyeti göze alarak, Esed ayakta kalsa da 
Baas rejiminin yıkılmasını sağladılar.

Tunus’ta kan akmış olsaydı
Tunus’ta Bin Ali halkın isyanına polis ve as-
keriyle kan dökerek direnseydi, muhteme-
len Tunus devriminden bugün bahsetmiyor 
olurduk. Ne Tunus ekonomi-politiği ne de 
jeopolitiği Bin Ali rejiminin direnmesine 
yol açacak bir motivasyon sağlamıyordu. 
Kanlı bir süreç başlar ve Fransa’nın aktif 
desteğiyle vuku bulan 1990’ların II. Ceza-
yir’ini görürdük. Mısır’da Mübarek rejimi 
Mısır isyanına ordu ve polisi kullanarak 
direnseydi büyük ihtimalle binlerce insan 
ölürdü ama isyanı bastırırdı.

Tunus’taki Bin Ali diktatörlüğü iktida-
rını büyük ölçüde ailesinden ibaret hale 
getirdiği ve Tunus’un küçük bir ülke olma-
sından kaynaklanan dinamiklerin zayıf ol-
masından dolayı sessizce ülkeyi terk edebil-
di. Mısır müesses nizamı ise yaşanan süreci 
bir rejim değişikliği olarak okumadı. Mü-
barek sistemden çıksa da Mısır asker-yargı-
vesayet rejimi ‘yeni aktörlere’ karşı gücünü 
koruyacağını düşünmekteydi. Ayrıca Mısır 
ordusunun halkla iç içe ve kurucu bir ide-
olojiden yoksun olması da isyanın bastırıl-
masını engelledi. Benzer şekilde Camp Da-
vid düzeninden ya da ABD yönetiminden 
yeşil veya kırmızı ışık yerine sadece sarı ışık 
gören Mısır rejimi, kararsızlığını Mübarek 
gibi tükenmiş bir aktörden yana değiştir-
mek yerine yeni sürecin neler doğuracağını 
izleyerek kullandı.

Libya’da ise nevi şahsına münhasır bir 
sosyo-ekonomik ve siyasi yapı bulunmak-
taydı. Kaddafi isyanı vahşi bir şekilde bastır-
mak istedi. Yaşanan dış müdahale ile zaten 
devlet örgütlenmesinden yoksun olan Kad-
dafi aile devleti çöktü. Arap isyanlarının son 
durağı olan Suriye’de ise totaliterliğiyle nam 
salmış, Rusya ve İran desteği arkasında olan, 
kurumsallaşmış Baas rejimini yöneten mez-
hepçi bir aile devleti bulunmaktaydı. Suriye 
Baas rejimi bugün hala ayakta ise tek sebe-
bi bütün ülkeyi yıkacak şekilde bir tahriba-
tı göze aldığındandır. Mübarek ve Bin Ali 
benzer bir yıkımı göze alsalardı muhtemelen 
Mısır ve Tunus maliyetine iktidarlarını ya 
korurlardı ya da uzunca bir süre ayakta ka-

Esed’i Ayakta Tutan Esed Sonrası
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lırlardı. Dolayısıyla 2013 başında hala ayakta 
kalmaya çalışan Esad rejimi güçlü olduğun-
dan değil bütün Suriye’yi bir enkaza dönüş-
türmeyi göze aldığı için ayakta duruyor.

Muhaliflerin sorumluluğu artıyor
Esad rejimi Suriye’nin çoğunluğunda iktida-
rını kaybederek büyük ölçüde Şam’a çekil-
miş durumda. Yaşanan askeri yoğunlaşma-
dan dolayı özellikle bir aydır Baas rejiminin 
sanki gücünü toparladığı gibi yanlış bir hava 
da oluşmakta. Oysa yaşanan Esad rejiminin 
çok daha fazla küçülerek belli bir bölge-
de yoğunlaşmasıdır. Aynı şekilde muhalif 
güçler bir devlet organizasyonuna sahip ol-
madan ülkenin büyük bir kısmını de facto 
yönetmek zorundalar. Bu durum zaten çok 
zahmetli hale gelmiş olan günlük hayatın 
daha da zorlaşmasına yol açmaktadır. Baş-
ka bir deyişle, Suriye muhalefeti kazanarak 
daha fazla sorumluluk altına girerken, Esed 
kaybederek ülke genelindeki yükümlülükle-
rinden kurtulmaktadır.

Esad rejiminin hala ayakta kalmasındaki 
diğer önemli bir nokta ise tıpkı Baas reji-
mi gibi bütün siyasal ve jeopolitik maliye-
ti göze alarak Esad’a yatırım yapmış olan 
Rusya ve İran desteğinin devam etmesidir. 
Bugün Rusya ve İran’ın Suriye politikasının 
Kaddafi ve Esad’ın tercihleriyle ve rasyona-
litesiyle eşitlendiğini söylememiz gereki-
yor. Bütün Ortadoğu jeopolitiğinden nere-
deyse çekilmeyi göz önüne aldıktan sonra 
Esad rejimine destek verilebilirdi. Rusya 

ve İran, Suriyelilerin kanları üzerinden, 
Ortadoğu’da jeopolitik bir nihilizme de-
rinden saplanmayı göze almış durumdalar. 
Rusya Çeçenistan tecrübesi üzerinden, İran 
ise Irak tecrübesi üzerinden yaşanmakta 
olan süreçten ders çıkarmak bir yana ka-
zançlı çıktıklarını bile düşünmekteler.

Geçtiğimiz üç yıl içerisinde şekillenen 
son bir yılda ise ete kemiğe bürünen Suriye 
muhalefeti ise vekâlet savaşları, bölgesel di-
namikler, ülke içi farklılıklar ve küresel siyasi 
tıkanmanın ortasında hareket etmeye çalış-
maktadır. Suriye muhalefetinde geçtiğimiz 
aylarda yaşanan yönetim değişikliği hem 
olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğur-
ması, Suriye’de sadece İran’la obsesif şekilde 
mücadele ettiğini düşünen bölgesel aktörle-
rin sebep olduğu maliyetler de Esed’in hala 
ayakta kalmasında rol oynamaktadır. İran, 
Haziran ayındaki seçimlere, Suud ise krali-
yet içerisindeki iktidar denklemlerine gö-
müldüğü bir dönemde ‘jeopolitik nihilizmin’ 
derinleşerek devam edeceğini söylemekte 
fayda var. Suriye krizinde hem insani hem 
de siyasi olarak maliyetin büyük bir kısmını 
yüklenmiş olan Türkiye ise ‘Suriye dikkati-
nin’ dağılmaması için çaba sarf etmektedir.

Suriye’de vekâlet savaşı verilebilecek or-
tam devam ettiği sürece Suriye krizinin pay-
daşı olan aktörlerin pozisyon değiştirmesi 
için gerçekçi bir sebep bulunmamaktadır. 
Suud, Suriye üzerinden hem İran’la uğraşıp 
hem de ülkesinde çıkacak bir isyan dalgası-
na şimdiden gerekli mesajları verme gayreti 
içerisinde. Rusya, tarihsel reflekslerini hiçbir 
değişikliğe tabi tutmadan, Ortadoğu’da ya-
şanan değişimi unutup, neredeyse bölgeden 
çekilme pahasına, hem Batı ile bilek güreşi 
yaptığını hem de muhtemel başka krizlerin 
çıkmasının enerji-politik hesaplarına ger-
çekçi bir katkı olduğunu düşünmektedir. 
ABD, Arap isyanları karşısındaki kararsızlı-
ğına bir taraftan Suriye’yi mazeret yaparken 
diğer yandan hem İsrail’i koruduğunu hem 
de Türkiye’nin alan kazanmasının dengelen-

Esed’in yıkılışıyla Esed’i ayakta 
tutan dinamik ve hesaplar 

da ya tekrar gözden geçirilecek ya 
da hepsi Esed’le birlikte Ortadoğu 
jeopolitiğinde sıkıntılı bir döneme 
girecekler.
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diğini düşünmektedir. İran ise jeopolitik bir 
nihilizm ile İsrail retoriği üzerinden Irak ka-
zanımlarını Suriye ile koruyabileceğini he-
saplamaktadır. Yukarıdaki bütün hesapların 
üzerine oturduğu zemin ise “sürecin uzama-
sı eksenini” inşa etmektedir.

Mezkur eksen ve Esed cephesi
Dolayısıyla üç yıl önce sivil protestolarla 
başlayıp ülkenin kahir ekseriyetinden Baas 
rejimini geri püskürtebilen bir muhalefete 
dönüşen isyan dalgası sadece Esed’le müca-
dele etmemekte aynı zamanda “mezkûr ek-
senle” boğuşmaktadır. Aynı şekilde “mezkûr 
eksenin” hali hazırda “Şam’a sıkıştığını” ve 

Ürdün tarafından ya da güney cephesinin 
güçlenerek oluşturacağı bir dalga karşısında 
çok daha kırılgan hale geleceğini söylemekte 
fayda var. Bu gerçeği oldukça iyi idrak eden 
aktörler sürecin uzatılması senaryosu zayıf-
ladıkça “Esed sonrası ne olacak?” senaryosu-
nu abartmak için hazır beklemekteler. Ben-
zer şekilde, bu sualde meraktan değil, aksine, 
“Esed sonrası olacaklar olmasın ya da felaket 
senaryosu hayata geçsin” temennisinden 
beslenmektedir. Öyle ki Esed’in yıkılışıy-
la Esed’i ayakta tutan dinamik ve hesaplar 
da ya tekrar gözden geçirilecek ya da hepsi 
Esed’le birlikte Ortadoğu jeopolitiğinde sı-
kıntılı bir döneme girecekler..
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Is the question “What lies ahead for Syria 
after Bashar al-Assad?” a question of curios-
ity or a question about a perceived threat? 
There are, of course, well-intentioned poli-
ticians, strategists, academics and journal-
ists who pose the question in an attempt to 
predict post-al-Assad developments. How-
ever, the great majority of such doomsayers 
solely intend to either talk about an apoca-
lyptic scenario or to perpetuate the al-Assad 
regime’s demise by bringing up allegations 
about the country’s post-al-Assad setting.

Emphasis on “what lies ahead” inevitably 
seeks to cover up “what is going on.” This 
serves to divert attention from the ongoing 
tragedy in Syria with reference to post-al-
Assad doomsday allegations. It is not un-
common to come across assertions that the 
al-Assad regime’s resilience stems from all 
interested parties’ lack of preparation for its 
replacement. In other words, this claim in-
dicates that the United States and Russia are 
unwilling to revise their current positions 
due to their lack of a clear vision for post-
al-Assad Syria. In order to account for this 
hypothesis, it would be necessary to demon-
strate that both governments are reluctant to 
embrace the notion of an ethnic/sectarian 
civil war and a region-wide proxy war. How-
ever, it is virtually impossible to explain why 
such scenarios would disturb the two gov-
ernments in the face of their lack of reaction 
against an actual war in Syria today. If the 
United States and Russia are so uncomfort-
able with a post-al-Assad apocalypse, should 

they not develop different reactions vis-à-vis 
the ongoing tragedy?

What are the chances that the actual ob-
ject of fear is a stable post-al-Assad Syria? 
In the aftermath of turmoil and chaos, the 
newly achieved stability is expected to rest 
upon a Sunni demographic with a hint of 
Islamist politics. As such, this new setting 
would build upon the legacy of the only 
stable political equilibrium that the coun-
try has produced over the course of centu-
ries. Regional and global actors who have 
taken no steps thus far to stop the blood-
shed over the past three years have no 
right to talk of post-al-Assad apocalyptic 
scenarios – least of all on ethical grounds. 
It is precisely for this reason that the real 
concern of today’s doomsayers is the likeli-
hood of Syria’s stability in its post-al-Assad 
future. There is no doubt that the Sunni 
population, Syria’s great majority, repre-
sents an insurance policy for the country’s 
stability. Although the Syrian opposition’s 

What Lies Ahead in the  
Post-Al-Assad Future?
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leadership remains confused about current 
developments in the country, they none-
theless have succeeded in developing a rel-
atively clear discourse on its future. They 
are clearly voicing their support for a new 
Syria where different ethnic and sectarian 
groups can peacefully coexist. It’s not just 
the opposition’s discourse, but their leader-
ship’s political identity and worldview also 
attest to the validity of this claim.

A stable post-al-Assad Syria is a short-
hand term for all of the following: It refers 

to a political crisis in Iraq for Prime Minister 
Nouri al-Maliki and his supporters. It repre-
sents the likelihood that all parties benefit-
ing from the current Syrian regime will act 
more carefully. It stands for Israel’s loss of a 
comfortable enemy. It entails the bankruptcy 
of Iran’s investments in Baathist regimes and 
Tehran’s reconsideration of its past mistakes 
vis-à-vis Iraq’s transformation. The ultimate 
way to evaluate the sincerity of post-al-
Assad doomsayers is to analyze their behav-
ior while al-Assad remains in power..
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Suriye krizinin başından beri, Baas reji-
mine İran ve Rusya’nın verdiği destek kadar, 
muhaliflere bir türlü verilmeyen uluslararası 
destek de konuşuldu. Bu süre zarfında “arka-
nızdayız” retoriği ile uluslararası toplantılar-
da arz-ı endam eden ABD, muhaliflere oyun 
değiştirecek yardımda bulunmaktan bilinçli 
olarak kaçındı. ABD’nin aylardır kullandığı 
destek retoriğinin somut adımlara çevrilebi-
leceği umudu, Obama’nın ikinci döneminin 
hemen başında, bırakın somut adımlara çev-
rilmeyi retorikte bile gözle görülür bir azal-
mayla yerini hayal kırıklığına bıraktı. Askeri 
yardım bir yana insani yardım konusunda 
bile ABD sınıfta kaldı.

Muhaliflerin talepleri
Krizin başında muhaliflerin yardım talep-
lerinde çok seslilik vardı ve ABD en olma-
yacak talep üzerinden yardıma kırmızı ışık 
yaktı. Muhaliflerden bazıları uluslararası 
destek, bazıları dış askeri müdahale, bazıla-
rı da silah desteği istiyorlardı. ABD ise ilk 
iki talebten çok üçüncü talebe yoğunlaşıp 
“askeri müdahale masada değil” açıklama-
sı yapıyordu. Aslında askeri müdahalenin 
dışlanması, ABD’nin belki de niyet etme-
diği bir iyilikti Suriyeliler için. ABD kendi 
çıkarları doğrultusunda hareket etse de Su-
riyelileri de Irak benzeri bir felaketin içine 
çekmemiş oldu.

Uluslararası destek talebi de ABD tarafın-
dan önkoşullara tabi tutuldu ve önkoşulların 
önemli bir kısmının sağlanmasına rağmen 
beklenilen destek bir türlü gelmedi. Muhalif 

oluşumların Suriye içini temsil gücü, azın-
lıkların temsili, kucaklayıcı bir Esad sonrası 
projeksiyon vb. önkoşulların önemli oran-
da sağlanması da ABD’nin BM Güvenlik 
Konseyi’nde İran nükleer meselesindekine 
benzer yoğunlukta mesai harcamasına ve 
Rusya’yı ikna etmesine yetmedi.

İlk iki talebin karşılanmamasıyla birlikte 
muhaliflerin kendi göbek bağlarını kesebil-
me umuduyla dillendirdikleri silah talebi de 
ABD tarafından “yanlış ellere geçer” endişe-
siyle reddedildi. Tam o noktada ABD mu-
halif askeri oluşumları iki kategoriye ayırdı: 
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) merkezli ılımlı 
oluşumlar ve Nusret Cephesi merkezli “sele-
fi-cihadist teröristler.” Fakat ÖSO’nun ılımlı 
kampta yer alması da ABD’nin silah talebine 
olumlu karşılık vermesine sebep olamadı.

ABD neden isteksiz?
Muhaliflerin taleplerini karşılıksız bırak-
ması, birisi ABD’nin stratejik önceliklerine 
diğeri de Suriye devriminin tabiatına yöne-
lik olmak üzere, iki ana sebebe dayanıyor. 
ABD’li yetkililer, birçok vesileyle ABD’nin 
Suriye krizinde daha aktif rol oynaması için 
kimyasal silahların kullanılması gerektiği 
sonucuna ulaştıracak beyanatlarda bulun-
muşlardı. Obama’nın Ocak sonunda New 
Republic’e verdiği mülakatta Suriye’deki 
ölümlerle Kongo’daki ölümleri kıyaslama-
sının satır arasında, ABD’nin bir öncelikler 
listesine sahip olduğu ve Suriye’nin bu lis-
tenin başında yer almadığı açık bir şekilde 
ortaya koyuldu.

ABD’nin Suriye Karnesi
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Diğer taraftan Suriye devriminin evrildiği 
nokta da ABD’yi yardım konusunda isteksiz 
kılmakta. ABD son zamanlarda Suriye’deki 
insani dramdan çok Nusret Cephesi’ne ve di-
ğer İslami cephelere takılı kalmış durumda. 
ABD, ÖSO’ya alternatif oluşumların ulusla-
rarası camianın destek konusundaki pasifliği 
sebebiyle bu denli güçlendiğini görmezden 
gelerek, İslami cepheleri muhalefetin çabala-

rına “köstek” malzemesi olarak kullanmakta.
En önemlisi, devrim sonrası nasıl bir Su-

riye oluşacağı sorusu, ABD için geçerliliğini 
korumakta ve ABD bu soruya bölgesel ön-
celiklerini tatmin eden bir cevap almadan 
harekete geçmek istememektedir. Bu süreçte 
muhaliflerin ABD’ye duyduğu ihtiyacı derin-
leştirerek, muhalifleri ABD’nin önceliklerine 
paralel bir çizgiye çekmek istemektedir. Bu 
sebeptendir ki muhaliflerin önemli askeri ka-
zanımlar elde ettiği hemen hemen her nok-
tada, gündeme sanal bir siyasi çözüm önerisi 
veya yapay bir sorun atarak hem süreci uzat-
makta hem de çözümü erteletmektedir.

ABD tükenmez bahaneleriyle Suriye’de 
sorunun bir parçası olmuştur. ABD’nin mu-
haliflere destek verdiği değil köstek olmadığı 
gün Suriye’de çözüme bir adım daha yaklaş-
mış olacağız..

ABD tükenmez bahaneleriyle 
Suriye’de sorunun bir parçası 

olmuştur. ABD’nin muhaliflere 
destek verdiği değil köstek 
olmadığı gün Suriye’de çözüme bir 
adım daha yaklaşmış olacağız.
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U.S. President Barack Obama’s first presi-
dential trip to the region was in April 2009, 
only a few months after the 2008 Gaza 
bombings. Once again, Obama is set to visit 
the Middle East only months after the Gaza 
bombings. It’s not just Obama, the presi-
dent’s new secretary of state will also visit 
nine countries, including Turkey, next week. 
The political dynamics of the Middle East 
have been almost completely transformed 
since the U.S president’s first visit.

New political equations were formed and 
new actors emerged in all Middle Eastern 
countries, except Israel, since Obama’s first 
round of visits to the region. The current ap-
parent tensions between Israeli Prime Min-
ister Benjamin Netenyahu and the Obama 
administration, whose recent actions left 
no doubts about its support of Israel, are 
only rhetorical. There is no longer a Hosni 
Mubarak regime in Egypt. Bashar al-Assad 
is struggling to survive beneath the ruins of 
a collapsed Baath regime in Syria. Most im-
portantly, the status quo Washington expect-
ed to see in Ankara no longer exists.

The Nouri al-Maliki administration that 
emerged out of the 2010 elections in Iraq as 
the incumbent, with American support, is 
now facing serious tensions with almost all 
groups in the country. The Jordanian gov-
ernment is struggling to survive because of 
changing regional balances. Iran is facing 
more damage today from having exhausted 
all its credit in the region because of the 
support it lent to Syria than because of the 

damage caused by the economic sanctions 
and its acrimonious relations with the U.S. 
Two political actors that represent the old 
Middle East, namely Saudi Arabia and Is-
rael – especially at a time when the Camp 
David order is being transformed, affected 
by the winds of change in the region – are 
drawing attention.

Israel has lost allies in the region, first 
Turkey, followed by the Mubarak regime in 
Egypt, and finally its comfortable enemy, the 
Baath regime. Obama will soon visit Israel 
– a country that only communicates with 
its neighboring countries via Washington, 

Obama, Israel and the  
New Middle East
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new Middle East.
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which is an ocean away. The only message 
the American government can give to the 
new Middle East with a visit to Israel is its 
longing for the old Middle East. It is not clear 
what the Obama administration expects to 
gain from a visit to Israel only months after 
its attack on Gaza. Reviving the Middle East 
peace process comes to mind as one of the 
objectives of this trip. Although what kind of 
peace process can be achieved with Mahmud 
Abbas, who has lost all legitimacy after the 
Palestinian Papers were leaked to the media, 
and Israel, which has bombed Gaza twice in 
five years and has bolstered its occupation of 

Palestine even more with new settlements, is 
a complete mystery.

The United States, which has completely 
ignored what could be considered the first 
spark of the “Arab Spring,” namely, the elec-
toral success of Hamas seven years ago, is 
having difficulty today in communicating 
with the Arab Spring. In the aftermath of the 
Arab Spring, there is a new Middle East and 
its new political actors. As long as the U.S in-
sists on the old order of the Middle East via 
its support for Israel, it will soon no longer 
possess the necessary political software to 
deal with the new Middle East..
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Deniz Baykal’ın 2010 yılında CHP Genel 
Başkanlığı’ndan istifa etmesi ve Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun yeni genel başkan olarak 
seçilmesiyle birlikte, kamuoyunda ‘Yeni CHP’ 
tartışmaları başlamıştı. Ancak her ne kadar 
Kılıçdaroğlu liderliğinde bir değişim hamlesi 
başlatılmaya çalışılmış olsa da, CHP kadro-
larında Kemalist ideoloji bagajını haiz ve de-
ğişime, yenileşmeye bu zihni kalıp üzerinden 
direnen kadroların parti içindeki varlığı hatırı 
sayılır nicelikte. Bu direnç, zaman içerisinde 
CHP’deki yeni siyaset arayışlarını, bir arayış 
siyasetine dönüştürdü.

CHP’de Değişim Sancısı 
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CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, 
“Türk ulusu ile Kürt milliyetini eşit, eşde-
ğerde gördüremezsiniz” sözleri CHP’nin 
üç yıla yaklaşan kimlik arayışını yeniden 
tartışmaya açtı. Bu sözlerin akademik bağ-
lamı, Cumhuriyetin ulus inşa projesiyle ve 
1930’ların Türklük inşası siyasetiyle ilişki-
si bir yana, Meclis Genel Kurulu’nda, ana 
muhalefet partisinin milletvekili sıfatını 
taşıyan birinin ağzından çıkmasının 2013 
Türkiye’sindeki siyasal tercümesi, Türklerle 
Kürtlerin eşit olmayışına yönelik Kemalist-
ulusalcı dirençtir. Nitekim böyle anlaşıldığı 
için, Güler’in sözleri hem CHP içinde, hem 
de MHP dışındaki diğer siyasi partiler nez-
dinde ve kamuoyunda ciddi tepkiye yol açtı. 
Yoğun eleştirilere karşın Güler’in sözlerinin 
arkasında durarak, hem partisini hem de 
sözlerini eleştirenleri özür dilemeye çağır-
ması ve CHP içinde küçümsenmeyecek bir 
destek bulması, CHP’yi yeniden tartışmala-
rın odağına oturttu.

Kemal Kılıçdaroğlu ise, Genel Başkan 
oluşundan bu yana CHP bünyesinde cere-
yan eden tartışmalarda takındığı tutumu bir 
kez daha tekrarlayarak, ayrışmaya kaynaklık 
eden dinamiklerle yüzleşmek ve yapısal ted-
birlerle ayrışma zeminini ortadan kaldırmak 
yerine, medyanın ayrışmayı tetiklediği suç-
lamasıyla, tepki gösteren milletvekillerini 
susmaya ve medyaya malzeme sağlamama-
ya davet etti. Oysa CHP içinde devlet, top-
lum ve siyaset anlayışları birbirinden farklı, 
Türkiye’nin siyasal sorunlarına çözüm reçe-
teleri uzlaştırılamayacak farklılıkta, en genel 

anlamıyla, iki kanadın olduğu sır değil. Bu 
ayrışma, CHP’nin kimlik arayışının ve siya-
sal performansının sınırlarını belirliyor. Bu 
nedenle, CHP’nin kimlik arayışına ve siyasal 
performansına yönelik her analizin öncelik-
le mevcut ayrışmayı, nedenlerini ve nasıl 
ortadan kaldırılabileceğini mercek altına 
alması gerekir.

Kadro mücadelesi mi, siyaset arayışı mı?
CHP’nin siyaset arayışının sınırlarını belirle-
yen ayrışmanın, her şeyden önce, CHP’deki 
değişim dinamiğinin oluşum koşullarıyla 
ilişkisi var elbette. CHP, yeni bir siyaset an-
layışının benimsenmesi için ciddi bir mü-
cadele ve arayışın var olmadığı bir ortamda, 
Türkiye siyasetinin geçirdiği dönüşüm ne-
ticesinde dışarıdan, suni ve gayri meşru bir 
müdahaleyle değişim sürecine girdi. Kemal 
Kılıçdaroğlu da, yeni bir siyaset vizyonuyla, 
önderlik ettiği kadronun çabaları sonucun-
da, parti içi iktidar mücadelesini kazanarak, 
CHP’nin Genel Başkanı olmadı.

Bu durum, CHP’nin değişim arayışının, 
kadro mücadelesinin merkezde, siyaset ara-
yışının gölgede yer aldığı bir parti-içi ikti-
dar mücadelesi olarak yaşanmasına yol açtı. 
Yaşanan iktidar mücadelesinin, muhalif bir 
kadronun genel merkez karşısında yürüt-
tüğü bir mücadeleden öte, genel merkezin 
teşkilat ve seçmen karşısında yürüttüğü bir 
mücadele olması, bugünkü CHP’nin siyasi 
kodlarını belirledi. Başka bir deyişle, Kılıç-
daroğlu, normalde, partiiçi muhalefet gru-
bunun lideri olarak başlatması gereken ik-
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tidar mücadelesini, CHP’nin maruz kaldığı 
siyasal mühendislik dolayısıyla, bir Genel 
Başkan olarak vermek durumunda kaldı. 
Üstelik, ne üzerinde çalışılmış bir siyasal viz-
yonu, ne bu vizyonu hayata geçirmeye uygun 
bir siyasi kadrosu, ne de etkili bir siyasal stra-
tejisi mevcuttu. Sadece, Türkiye siyasetinin 
12 Eylül (2010) referandumuyla girdiği yeni 
evrenin zorunlu bir sonucu olarak CHP’yi 
değiştirme misyonuyla Genel Başkan oldu-
ğunun bilincindeydi.

Değişimi imkânsızlaştıran yanlışlar
Dolayısıyla, CHP’deki siyaset arayışının 
üç yıla yakın bir sürecin sonunda bugün 
arayışın sınırlarını belirleyen bir parti-içi 
ayrışmaya yol açmış olmasının en önemli 
yapısal zemininin CHP’yi dönüşüm süre-
cine sokan dinamikler olduğu söylenebilir. 
Ancak yegâne sebep bu değil. Dönüşümü 
sancılı kılan zeminin dönüşüm ihtimalini 
neredeyse imkânsızlaştıran bir hal alması, 
Kılıçdaroğlu’nun yaptığı tercihlerin sonu-
cu oldu. Kılıçdaroğlu’nun bu süreçteki en 
önemli yanlışı, Baykal siyasetiyle özdeşleşen 
kadroları tasfiye ederken, aynı siyaseti savu-
nan yeni aktörlere alan açması oldu. Böyle-
ce, Baykal döneminde CHP’nin savrulduğu 
sıkışmayla özgüven kaybı yaşayan siyasal 
anlayış ve aktörler, taze bir enerjiyle yeniden 
hayat buldu. Baykal’ın yap(a)mayacağını 
Kılıçdaroğlu yapmış oldu. Kılıçdaroğlu’nun 
üstlendiği CHP’yi dönüştürme misyonuna 
kesinkes karşı olan bu aktörler, doğal olarak, 
CHP’nin dönüşüm sınırlarını belirleyerek, 
hem kadro hem de siyaset düzeyinde CHP’ye 
eklektik bir yapının hakim olmasına yol açtı.

Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü dönüşüm 
stratejisinin bir diğer yanlışı, hazırlıklı bir 
kadro, vizyon ve stratejinin yokluğunda, 
merkezi tahkim etmek yerine uçlara savrul-
ması oldu. Kılıçdaroğlu, CHP’nin iç koşul-
ları itibariyle dezavantajlı başladığı değişim 
misyonunu gerçekleştirmek üzere, orta ve 
uzun vadeli bir değişim programı çerçeve-
sinde ılımlı-demokrat bir merkez inşa etme-
si gerekirken, bütün kritik siyasal başlıklarda 
telif edilemeyecek fikirlere sahip aktörlere 
alan açarak partinin marjlarını tahkim etti. 
Bu yanlış strateji, CHP’nin uzlaşmaz fikirlere 
sahip kadroların tartışması üzerinden sürek-
li ayrışmaya gebe bir vasatta durmasına yol 
açtı. Merkezi tahkim etme yavaş ama istik-
rarlı bir değişim-dönüşüm olanağını sağla-
yacakken, uçların tahkim edilmesi her an 
günyüzüne çıkan ayrışmalar/çatışmalar üze-
rinden partinin değişim ihtimaline direncin 
oluşmasına yol açtı.

Gündeme geliş koşulları dolayısıyla zaten 
yeterince zor olan değişim ihtimali, atılan 
bu yanlış adımlarla, bugün, neredeyse im-
kansızlaşmış görünmektedir. Böylece Ma-
yıs 2010’da büyük umutlarla başlayan ‘yeni 
CHP’ umudu rafa kaldırılmış görünmekte-
dir. Türkiye, yüzyıllık siyasal sorunlarla yüz-
leşme sancıları çekerken, CHP siyasal ener-
jisini kendi iç tartışmalarına harcamaktadır. 
Kılıçdaroğlu, parti içi ayrışmayı zor kararlar 
alarak sonuçlandırmak yerine, sorunların 
üstünü örtmeye yönelik idare-i maslahatçı 
bir tutum sürdürmeye devam ettiği sürece 
de, bu siyasal enerji Türkiye siyasetine ak-
mak yerine CHP içi tüketici tartışmalara ak-
maya devam edecektir..

Türkiye, yüzyıllık siyasal 
sorunlarla yüzleşme 

sancıları çekerken, CHP siyasal 
enerjisini kendi iç tartışmalarına 
harcamaktadır.
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Cumhuriyet Halk Partisi, 
Cumhuriyet’in en eski partisi ol-
manın yanı sıra 2010 yılından 
itibaren içerisine girdiği değişim 
süreci itibariyle de parlamenter 
siyasetin en genç aktörü konu-
mundadır. Deniz Baykal’ın istifası 
ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP 
Genel Başkanı olmasıyla başlayan 
süreçte gündeme gelen “siyaset arayışı”, par-
tideki yeni yönetici kompozisyonu ve parti 
tabanının değişim ihtiyacına ikna olmaması 
gibi faktörlerin etkisiyle yerini herkesi mem-
nun etmeye çalışan bir “arayış siyaseti”ne bı-
rakmış gözükmektedir.

2010 yılından beri CHP siyasetine dair 
yorumlarda ve değerlendirmelerde en çok 
rastlanan kavram olan değişim, Türkiye’nin 
63 yıllık çok partili sistem deneyimi süre-
since rejimin kurucu partisinin gündemin-
de dönem dönem yer bulmuştur. 1960’ların 
sonundan itibaren Ortanın Solu Demokratik 
Sol siyasetiyle birlikte tarihinde ilk kez dev-
let-toplum geriliminde sivillerin yanında yer 
alan CHP, Soğuk Savaş’ın son yıllarında Tür-
kiye solunu sivil bir mecraya oturtan SHP 
bünyesinde ikinci bir siyaset deneyimi ger-
çekleştirmiş; son olarak da Deniz Baykal’ın 
yönetiminde yükselen kimlik siyasetlerine 
karşı rejimin irtica ve bölünme korkularının 
temsilcisi olarak işlev görmüştür.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevde olduğu 
dönem ise CHP siyasetinin hızla değişen Tür-
kiye siyasetine ayak uydurma arzusu ve eski 
dönemden kendisine miras kalan seçmen 
grubunun çıkarlarını temsil ettiğini kanıtla-

ma ihtiyacı arasında savrulan bir 
parti profili ortaya koydu. Böylece 
CHP, sivilleşme, lâiklik, Kürt mese-
lesi ve Kemalizm gibi kendi geçmi-
şi ve AK Parti iktidarının ön plana 
çıkardığı alanlarda gösterdiği per-
formansla birbirine taban tabana 
zıt beklenti ve dünya görüşleri olan 
kesimleri tatmin ve temsil etme ça-

basına girdi. Bu durum, CHP politikalarında 
ilkesel pozisyonların, konjonktürel tavırların 
gölgesinde kalmasını beraberinde getirdi.

Türkiye’nin yerel ve genel seçimler ile 
Cumhurbaşkanı seçimi için üç kez sandığa 
gideceği 2014-2015 dönemi, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nde 2010 yılından beri gündemi 
meşgul eden değişim tartışmalarının akıbe-
tine doğrudan etki edecektir. Partinin güçlü 
bir seçim performansı ortaya koyması, Kılıç-
daroğlu ve sosyal demokratların temsil ettiği 
reformcu ve sivil eğilimi güçlendirebilecekse 
de sandıktan çıkacak olumsuz bir tablonun 
CHP’yi yeniden ‘militan’ bir siyaset anlayışı-
na yönlendirme potansiyeline sahiptir.

Sonuç
İki buçuk yılı aşkın iktidar mücadelesinin 
sonunda, Baykal dönemindeki CHP’nin vit-
rinini oluşturan siyasi aktörlerin neredeyse 
tamamının değişmesine karşın, ‘yeni CHP’ 
tanımlanmasını mümkün kılacak yeni bir 
siyasal dilin ve bu siyasal dilin üretilmesini 
mümkün kılacak yekpare bir yönetici kad-
ronun oluşturulamamış olması, CHP’deki 
değişim dinamiğinin oluşum koşullarıyla bi-
rebir ilişkilidir. Kılıçdaroğlu, Baykal’ın Genel 

Siyaset Arayışından Arayış 
Siyasetine CHP
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Başkan olduğu dönemde, CHP’nin yürüttü-
ğü siyaset anlayışına yeni bir siyaset vizyo-
nuyla muhalefet bayrağı açmış bir parti-içi 
muhalefet grubunun lideri sıfatıyla, siyasetin 
doğal süreçleri sonunda, CHP’deki iktidar 
mücadelesini kazanarak CHP’nin Genel Baş-
kanı olmadı. Aksine, yeni bir siyaset anlayı-
şının benimsenmesi için ciddi bir mücadele 
ve arayışın var olmadığı CHP’de, gayri meşru 
bir siyasal mühendislik enstrümanının tetik-
lediği kaos ortamında beklenmedik bir şekil-
de Genel Başkanlık koltuğuna oturdu. 

Bu çerçevede, iki buçuk yıllık süreci, kad-
ro mücadelesinin merkezde, siyaset arayı-
şının gölgede yer aldığı bir parti-içi iktidar 
mücadelesi olarak okumak mümkündür. 
Yaşanan iktidar mücadelesinin, muhalif bir 
kadronun genel merkez karşısında yürüt-
tüğü bir mücadeleden öte, genel merkezin 
teşkilat ve seçmen karşısında yürüttüğü bir 
mücadele olması, bugünkü CHP’nin siyasi 
kodlarını belirledi. Kılıçdaroğlu, normalde, 
parti-içi muhalefet grubunun lideri olarak 
başlatması gereken iktidar mücadelesini, 
CHP’nin maruz kaldığı siyasal mühendislik 
dolayısıyla, bir Genel Başkan olarak vermek 
durumunda kaldı. Yekpare bir kadrodan ve 
çerçevesi belli bir siyasi vizyondan yoksun 
bir şekilde, seçmen ve seçim baskısı da hisse-
dilerek yürütülen iktidar mücadelesi, doğal 
olarak, Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi dönüştür-
me iradesini zayıflattı. CHP’nin kimlik ara-
yışı, doğduğu ve yeşerdiği koşulların suniliği 
ve arayışı sürdüren aktörlerin hazırlıksızlığı 
dolayısıyla, hem kadro hem de siyaset anla-
yışı itibariyle eklektik bir yapı doğurdu. 

Genel Başkan olduğunda, Kılıçdaroğlu’nun, 
ne üzerinde çalışılmış bir siyasal vizyonu, ne 
bu vizyonu hayata geçirmeye uygun bir siyasi 
kadrosu, ne de etkili bir siyasal stratejisi mev-
cuttu. Sadece, Türkiye siyasetinin 12 Eylül 
(2010) referandumuyla girdiği yeni evrenin 
zorunlu bir sonucu olarak CHP’yi değiştirme 
misyonuyla Genel Başkan olduğunun bilin-
cindeydi. Bu kısıtlamalarla dönüşüm sürecini 

hayata geçirmek durumunda kalan Kılıçda-
roğlu, CHP’nin dönüşümünü sınırlamaya yol 
açan birkaç yanlış adım attı. Kılıçdaroğlu’nun 
bu süreçteki en önemli yanlışı, Baykal döne-
mindeki aktörleri tasfiye etmekte gösterdiği 
kararlılığı, Baykal siyasetini tasfiye etmekte 
göstermemesi oldu. Kılıçdaroğlu, seçim ve 
seçmen baskısını da hissederek, Baykal siya-
setiyle özdeşleşen kadroları tasfiye ederken, 
aynı siyaseti daha güncel argümanlarla sürdü-
ren yeni aktörlere alan açtı. 

Özellikle Ergenekon davasından tutuk-
lu Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay’ın 
2011 genel seçimlerinde aday gösterilmesi 
CHP’nin siyaset arayışında önemli bir kı-
rılmayı teşkil etti. Başka bir deyişle, bu ka-
rar, CHP’nin siyaset arayışını rehin alan bir 
sonuç doğurdu. CHP bu kararla, hem de-
ğişim umudu taşıyan toplumsal kesimleri 
küstürdü hem de CHP’nin siyaset arayışını 
sırtlayan kesimleri zaafa uğrattı. Takip eden 
dönemlerde, CHP, Ergenekon davasından 
tutuklu kesimlerle gösterdiği dayanışma ör-
nekleriyle, siyaset arayışının sınırlarını çizdi. 
Kısacası, Baykal siyasetine sözcülük eden 
yeni aktörler, CHP’nin dönüşüm sınırlarını 
belirleyerek, hem kadro hem de siyaset dü-
zeyinde eklektik bir yapının CHP’ye hakim 
olmasına yol açtı. 

Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü dönüşüm stra-
tejisinin bir diğer yanlışı, hazırlıklı bir kadro, 
vizyon ve stratejinin yokluğunda, merkezi 
tahkim etmek yerine uçlara savrulması oldu. 
Kılıçdaroğlu, CHP’nin iç koşulları itibariy-
le dezavantajlı başladığı değişim stratejisine, 
orta ve uzun vadeli bir değişim programı çer-
çevesinde ılımlı-demokrat bir merkez inşa et-
meye öncelik vermesi gerekirken, bütün kritik 
siyasal başlıklarda telif edilemeyecek fikirlere 
sahip aktörlere alan açarak partinin marjla-
rını tahkim etti. Bu yanlış stratejisi, CHP’nin 
uzlaşmaz fikirlere sahip kadroların tartışması 
üzerinden sürekli ayrışmaya gebe bir vasat-
ta durmasına yol açtı. Merkezi tahkim etme 
yavaş ama istikrarlı bir değişim-dönüşüm 
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olanağını sağlayacakken, uçların tahkim edil-
mesi her an günyüzüne çıkan ayrışmalar/ça-
tışmalar üzerinden partinin değişim ihtimali-
ne direncin oluşmasına yol açtı. 

Partinin atılan yanlış adımlarla içine sü-
rüklendiği eklektik yapı, siyaset tarzını da et-
kilemiş görünmektedir. Öteden beri, merkez 
sol parti huviyetine sahip olan CHP, geniş top-
lumsal kesimlerle barışma adına girdiği arayış 
neticesinde daha da merkezde konumlanmak 
durumundayken, kadro düzeyindeki eklek-
tik yapının tetiklediği ayrışma, siyaset tarzı 
itibariyle CHP’yi neredeyse marjinal çizgiye 
çekecek duruma gelmiş görünmektedir. En 
son, Kılıçdaroğlu’nun, siyasal izdüşümü itiba-
riyle milliyetçilikle özdeşleştirilmesi mümkün 
olmayan ulusalcılık akımını CHP’nin altı oku 
içerisine alması, CHP’nin marjinalleşme ris-
kini arttırmış durumdadır. 2011 genel seçim-
lerinde, eski CHP’yi temsil eden aktörlerin 
partiye alınması zaten yeterince dönüşüm ve 
arayış sürecini sancılı kılacakken, bir de Er-
genekon tutuklularının aday gösterilmesiyle 
başlayan süreç, Kılıçdaroğlu’nun ulusalcılığı 
altı ok arasında saymasıyla yeni bir evreye 
varmış durumdadır. 

Ulusalcılık, sahip olduğu etkili ve radikal 
siyasal terminolojiyle, henüz oluşum aşama-
sındaki muğlak arayış terminolojisini bas-
tırmış görünmektedir. CHP’yi dönüştürme 
misyonu, ulusalcılığın taarruzu altında zaa-
fa uğramış durumdadır. Hemen hemen her 
siyasal karar anında bu tespiti doğrulamak 
mümkündür. Kılıçdaroğlunun kararsızlığı 
ve dönüşüm/arayış sürecinin kırılganlığının 
yanısıra, ulusalcılığın CHP’de güçlenmesini 
sağlayan bir diğer etken, sahip olduğu siya-
sal aktivizmdir. CHP, etkili bir muhalefet ve 
canlı bir seçmen kitlesi adına ulusalcılığın si-
yasal aktivizmine teslim olmakta, teslimiyet 
arttıkça da ‘yeni CHP’ umuduyla beraber, 
merkez parti huviyetini de kaybetmekle kar-
şı karşıya gelmektedir. Kritik dönemeçlerde 
merkez parti kimliğinin alamet-i farikası 
olan soğukkanlılığı kaybeden parti, ulusal 

kamuoyu yerine kendi seçmen kitlesine hi-
tap edecek eylem ve söylemlerle kamuoyu-
nun gündemine gelerek radikal bir parti gö-
rüntüsü vermektedir. 

Bu çerçevede, CHP, örgüt veya cemaat 
yapılanmasından siyasal partiye geçiş süre-
cini tamamlamamış, ulusal kamuoyu yerine 
kendi seçmen kitlesine-siyasal cemaatine 
hitap etme veya hesap verme kaygısıyla si-
yaset yürüten radikal veya marjinal siyasi 
partilerin veya gerçekleştirdikleri eylemlerle 
kamuoyunda gündem oluşturmayı hedefle-
yen protestocuların başvurduğu eylemlere 
başvurmaktan imtina etmemektedir. Bu si-
yaset tarzına, belirli bir gündemle toplanan 
Meclis (araştırma) komisyonlarında pankart 
açma ve temsili eylemler (biber gazı, kelepçe, 
vb) gerçekleştirme; Meclis bahçesinde toplu 
yürüyüşler düzenleme; radikal sol-ulusalcı 
gençlik derneklerinin düzenlediği kutla-
ma programlarına katılma; ancak marjinal 
gençlik örgütlerinde veya siyasi partilerde 
rastlandığı şekilde polisle çatışma görüntüsü 
verme; toplumsal barışı zedeleme riski yük-
sek yerel mezhepçi dayanışma gösterilerine 
katılma, vb. bir çok eylem ve siyasal tutum 
örnek gösterilebilir. 

CHP, 2012 yılının Eylül, Ekim ve Aralık 
aylarında iştirak ettiği üç kitle eylemiyle de 
lider değişiminden beri yerleşmeye çalıştığı 
merkez sol mecrayı riske atmaktan çekin-
medi. İşçi Partisi ve yerel sol grupların Eylül 
ayında Hatay’da düzenlediği Suriye ile daya-
nışma mitinginde katılan parti, Esad yanlısı 
poster ve sloganların yer aldığı gösteride hem 
yerel bir mezhep gerilimine taraf oldu hem de 
uluslararası ölçekte meşruiyetini kaybetmiş 
bir rejimin müttefiki görüntüsü verdi. Ben-
zer şekilde Türkiye Gençlik Birliği tarafından 
düzenlenen alternatif Cumhuriyet Bayramı 
mitinginde Genel Başkan ve üst yönetim dü-
zeyinde yer alan CHP, polisle göstericiler ara-
sında çıkan arbedenin ortasında kalan Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun görüntüsü ile kamuoyunda 
kendisine yer buldu. Son olarak Aralık ayın-
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da da, yukarıdaki eylemi organize eden bütün 
grupların birlikte yer aldığı Silivri çıkarması-
na katılan CHP, hem darbeye teşebbüs suçla-
masıyla yargılanan kesimlere kayıtsız-şartsız 
destekte bulunmuş hem de marjinal ulusalcı 
yapılanmalarla kurduğu ittifakın kalıcılığını 
tescillemiş oldu. Silivri’de yargılanan iki mil-
letvekiline sahip çıkma politikasının da öte-
sine geçerek davada yargılanan herkese kefil 
olması anlamına gelen bu eylem de, yukarı-
daki iki eylem gibi, CHP’nin merkez-sol hüvi-
yetine halel getirdi. 

Her üç durumda da CHP’nin, hükümetin 
politika ve uygulamalarını eleştirmek amacıy-
la slogan, pankart ve programını kendisinin 
belirleyeceği kitlesel protesto eylemleri dü-
zenlemek yerine bazı radikal grup ve partile-
rin kendi gündemlerine hizmet eden toplan-
tılara iştirak etmesi, partinin ana aktör değil, 
yardımcı oyuncu görüntüsü vermesine neden 
oldu. Mitingler CHP’nin son dönemde top-
lum nezdinde inşa etmeye çalıştığı algıya za-
rar verirken, merkez parti kimliğine de gölge 
düşürdü. Ulusalcı yorumcuların CHP’nin kit-
lelerle buluşması olarak lanse ederek alkışladı-
ğı eylemler, ‘Yeni CHP’ umuduyla yola çıkan 
partinin eski dönemde dahi kolay kolay özdeş-
leşmek istemeyeceği marjinal ulusalcı gruplar-
la işbirliği yapmasını beraberinde getirdi.

Sonuç olarak, 2010 Mayıs’ında bir dış 
unsur marifetiyle CHP’de başlatılan deği-
şim süreci, üç yıla yakın bir sürenin sonun-
da henüz menziline varmış görünmektedir. 
CHP’nin değişim süreci, yapısal koşulların 
doğal yansımalarından olduğu kadar Kılıç-
daroğlu başkanlığındaki CHP yönetiminin 
aldığı kararlardan da etkilenmiş görünmek-
tedir. Nihayetinde, bugün, CHP içinde, dev-
let, toplum ve siyaset anlayışları birbirinden 
farklı, Türkiye’nin siyasal sorunlarına çözüm 
reçeteleri uzlaştırılamayacak farklılıkta, en 
genel anlamıyla, iki kanadın var olduğu söy-
lenebilir. Bu kanatların asgari müştereklerde 
uzlaşarak CHP’yi yekpare bir siyasal vizyona 
kavuşturmaları zor görünüyor. Bu zorluk, 

Türkiye’deki siyasal gelişmelerin aktörleri 
her an tutum takınmak durumunda bırak-
ması kadar, Kılıçdaroğlu’nun liderlik üslu-
bundan da kaynaklanıyor. 

Nihayetinde üç yıla yaklaşan bir arayış sü-
recinden sonra bugün CHP, dönüşüm sürecini 
tamamlayamamış ve gün geçtikçe derinleşen 
bir çatışma/ayrışma yaşayarak siyasal enerji-
sini heba eden bir parti görüntüsü vermekte-
dir. Köklü değişimi olanaksız kılan bu eklek-
tik hatta ayrışık yapı, 2010 yılından beri bir 
“siyaset arayışı” içerisinde bulunan partinin 
2012’nin ikinci yarısından itibaren değişim ih-
timalinden kesilen umuda paralel olarak “ara-
yış siyaseti”ni izlemesini beraberinde getirmiş-
tir. Böylece Mayıs 2010’da başlayan ‘yeni CHP’ 
umudu tüketilmiş görünmektedir. Türkiye, 
yüzyıllık siyasal sorunlarla yüzleşme sancıları 
çekerken, CHP siyasal enerjisini kendi iç tar-
tışmalarına harcamaktadır. Kılıçdaroğlu, parti 
içi ayrışmayı zor kararlar alarak sonuçlandır-
mak yerine, sorunların üstünü örtmeye yöne-
lik idare-i maslahatçı bir tutum sürdürmeye 
devam ettiği sürece de, bu siyasal enerji Tür-
kiye siyasetine akmak yerine CHP içi tüketici 
tartışmalara akmaya devam edecektir. 

Türkiye’nin yerel ve genel seçimler ile 
Cumhurbaşkanı seçimi için üç kez sandığa 
gideceği 2014-2015 dönemi, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nde 2010 yılından itibaren gün-
demi meşgul eden değişim tartışmalarının 
da akıbetine etki edecektir. Parti yönetiminin 
Meclis grubunu oluştururken izleyeceği po-
litikanın yanı sıra özellikle İstanbul, İzmir ve 
Antalya gibi kritik bölgelerde sergileyeceği 
performans, Kılıçdaroğlu yönetiminin kre-
disini artırarak değişim umudunu kuvvetlen-
direbileceği gibi, CHP’nin yeniden ‘militan’ 
bir siyaset anlayışına rücu etmesine de neden 
olabilir. Türkiye’nin merkez siyasetinde yer 
alan iki partiden biri olan CHP’nin gelecek-
te izleyeceği rota, yalnızca sosyal demokrat 
hareket açısından değil, ülkenin demokratik-
leşme ve sivilleşme adımlarının geleceği bağ-
lamında da belirleyici bir rol oynayacaktır..
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Hüsnü Mübarek 
apolitik bir değişimle, 
Mısır siyasetinin dışın-
da bırakılsa da, Mursi 
tarafından yapılan 
anayasal düzenleme-
lere karşı muhalefette 
büyük tepki oluşması, 
yaşanan diyalog geliş-
melerine rağmen, ta-
raflar arasındaki an-
laşmazlıkların büyük 
ölçüde devam etmesi, 
Mısır’daki ‘Mübareksiz 
Mübarekizm’ girişim-
lerinin sinyaliydi. Tıpkı 
Mısır gibi Tunus’ta 
yaşanan değişim dal-
gası ve eklenen siyasi 
aktörler, Burgibaizmin 
sistemden çıkışını 
sağlayamadı. Tunus 
Demokrat Yurtse-
verler Hareketi’nin 
liderlerinden Şükrü 
Belayıd’ın bir suikastla 
öldürülmesi, Tunus’un 
hali hazırda yeterince 
kırılgan olan siyasi ya-
pısını derinden sarsan 
toplum mühendisliği-
nin başlangıcı oldu.

Mısır’ın Mübarekizm, Tunus’un 
Burgibaizmle İmtihanı 
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Mısır’da Cumhurbaşkanı Mu-
hammed Mursi tarafından, 22 
Kasım 2012’de yeni anayasal dü-
zenlemelerin ilanı, beraberinde 
büyük tartışmaları da getirmiştir. 
Dünya kamuoyunun Gazze’de 
sağlanan ateşkes ile ilgilendiği bir 
dönemde hazırlanan ve kamu-
oyuna duyurulan yeni kararlar, 
beklentilerin çok üstünde bir tepkiyle kar-
şılanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin Mısır 
Parlamentosu’nun alt kanadı Şura Meclisi 
ve Anayasa Komisyonu’nu fesh edeceği yö-
nündeki istihbarat bilgileri çerçevesinde ya-
pıldığı açıklanan yeni düzenlemelerin, genel 
itibarla kabul görmesi beklenirken, tam tersi 
etki yapmış ve bir araya gelmesi asla müm-
kün görülmeyen muhalefetin bütün unsur-
larını bir çatı altında birleştirmiştir.

Buna karşılık Selefi İslami cemaatlerin 
düzenlemelere destek vermesi, ülkede top-
lumsal ayrışmaya, kutuplaşmaya ve zıt gö-
rüşlerin karşı karşıya gelmesine neden ol-
muştur. Yapılan anayasal düzenlemelerden 
Mursi’nin en yakınındaki isimlerin bile ha-
berdar olmaması, Mısır kamuoyunda Cum-
hurbaşkanlığı karar alma mekanizmasında 
ciddi sorunlar olduğu kanaatini uyandırmış-
tır. Müslüman Kardeşler’in Cumhurbaşkan-
lığı makamı üzerindeki etkisi de bu süreçte 
gündeme gelmiş, muhalefetin “Mısır’ı Müs-
lüman Kardeşler İrşad Bürosu yönetiyor” id-
diası enine-boyuna tartışılmış ve iki başlı bir 
yönetim anlayışıyla fazla başarılı olunama-
yacağı şeklinde genel bir kanaat oluşmuştur.

5 Aralık 2012’de yaşanan kan-
lı çatışmaların ardından, Mısır 
Silahlı Kuvvetleri’nin taraflara 
diyalog çağrısında bulunması ve 
diyalog dışında hiç bir alterna-
tife izin verilmeyeceğine vurgu 
yapmasının ardından olayların 
durulması, askerin Mısır siyase-
tindeki devam eden etkisini gös-

termesi bakımından önem arz etmektedir. 
Bu noktada Mısır halkının da askerin bu tür 
bir girişimde bulunmasını temenni etmiş 
olması dikkat çekicidir.

Bu çalışmada, yapılan anayasal düzen-
lemelerin nedenleri analiz edilmekte ve 
Cumhurbaşkanı Mursi’nin göreve geldiği 
30 Haziran 2012’den beri izlediği politi-
ka değerlendirilmektedir. Analizin ikinci 
bölümünde Mursi’nin kararından önceki 
süreç ele alınmakta, yargının seçimle işba-
şına gelmiş olan milletvekillerinden oluşan 
parlamentoyu feshedişi ve yasama yetkisini 
ülkenin fiili yöneticisi durumundaki Yük-
sek Askeri Konsey’e verişi incelenmektedir. 
Krizden çıkış için çözüm arayışlarının de-
ğerlendirildiği üçüncü bölümün ardından, 
22 Kasım 2012’den bu yana yeniden şekille-
nen ve Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altın-
da birleşen, Mısır muhalefeti ve medyanın 
gelişmeler karşısındaki tutumu ele alınmak-
tadır. Sonuç bölümünde ise, bu tür krizlerin 
hem Mısır’daki demokrasinin gelişimini ve 
hem de Arap dünyasının bel kemiği konu-
munda olması nedeniyle, diğer ülkeleri nasıl 
etkilediğine işaret edilmektedir.  

Mısır’da Değişim Süreci  
ve Anayasa Arayışı

• ŞUBAT 2013ABDULLAH AYDOĞAN KALABALIK ANALİZ ANALİZ
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Sonuç  
Bir ülke yönetiminin sokakları karşısına 
alması, siyasi çatışma ve kutuplaşmayı da 
haliyle beraberinde getirmektedir. Cumhur-
başkanı Mursi tarafından ilan edilen ana-
yasa hükmündeki kararname sonucunda, 
mensubu bulunduğu Müslüman Kardeşler 
Cemaati de bu kutuplaşmanın tarafı olmuş-
tur. Tahrir Meydanı’da gösterilerin barışçıl 
bir şekilde yapılması, ülkenin ve başkent 
Kahire’nin diğer bölgelerinde hayatın nor-
mal seyrini ilk etapta fazla etkilememiştir. 
Göstericiler, Tahrir Meydanı’na çıkan Kasr 
el Ayni ve Muhammed Mahmud caddele-
rinin yanı sıra Meydan’ın trafiğe kapanması 
dışında sosyal hayata ve vatandaşın mal ve 
canına zarar vermemiştir. 

On binlerin toplandığı Tahrir 
Meydanı’nda ve yüzbinlerin toplandığı Ka-
hire Üniversitesi’nin önündeki Nahda Mey-
danı’ndaki mitingler esnasında meydana 
gelen olaylarda yaralıların sayısı, Suriye ve 
Libya gibi ülkelerdeki devrimlerde bir günde 
hayatını kaybedenlerin sayısından daha az-
dır. İktidar ve muhalefetiyle Mısırlı siyasile-
rin, ülkedeki son politik çekişmelerin asayişi 
ihlal etmemesi konusunda duyarlı davrandı-
ğı gözlemlenmiştir. 

Mısır’da hiçbir taraf, siyasi mücadele dı-
şına taşacak, ülkede anarşi ortamının kapı-
larını zorlayacak herhangi bir gerginlik is-
tememektedir. Mısır Cumhurbaşkanlığı ve 
Hürriyet ve Adalet Partisi yönetimi de bu 
durumu gayet iyi bildiği için, olası sonuçları 
ve riskleri göz önünde bulundurarak Anaya-
sa Hükmündeki Kararname’yi ilan etmiştir. 
Mısır’da hiç kimse gerginlik istemediğinden 
polis, Mübarek ve Yüksek Askeri Konsey dö-
nemine göre çok daha soğukkanlı davrana-
rak, göstericilere karşı göz yaşartıcı bomba 
dışında herhangi bir silah kullanmamıştır. 
Gösterilerin başladığı 22 Kasım 2012 tari-
hinden, Cumhurbaşkanlığı Sarayı olayları-
nın yaşandığı 5 Aralık 2012’ye kadar, Mursi 

ve muhalefetin çatısı altında toplandığı Ulu-
sal Kurtuluş Cephesi’ni geri adım atmaya 
zorlayacak herhangi unsur görülmemiştir.

Böyle bir ortamda, Mursi’nin kararların-
dan dönmesini beklemek gerçekçi değil-
di. Bu durumda, geri adım zafiyet gösterisi 
olarak algılanacak ve muhalefeti daha fazla 
baskı için teşvik edecektir. Böyle bir zafiyet 
gösterisi Mursi’nin halk nezdindeki itibarını 
sarsmakla kalmayacak, aynı zamanda Cum-
hurbaşkanlığı süresinde önüne ciddi engel-
lerin çıkarılmasına neden olacaktır. Bütün 
bunları iyi hesaplayan Mursi ve Müslüman 
Kardeşler, Cumhurbaşkanlığı İttihad Sarayı 
önünde 5 Aralık 2012’deki çatışmalara kadar, 
taviz vermemiş ve geri adım atmamıştır. 

5 Aralık Çarşamba gecesi yaşananlar, 
hem Mısır ve hem de Müslüman Kardeşler 
iktidarı için önemli bir dönüm noktası ve 
sınav olmuştur. 693 kişinin yaralandığı, biri 
gazeteci 8 kişinin de hayatını kaybettiği olay-
lardan sonra provokasyonun boyutları daha 
iyi anlaşılmıştır. Müslüman Kardeşler’in 

Futuh ile Müslüman Kardeşler 

arasındaki ince çizgi son olaylarda 

daha da belirginleşmiş, devrim 

öncesine kadar Müslüman 

Kardeşler’in yöneticileri arasında yer 

alan Albdulmunim Ebul Futuh, yeni 

bir siyasi vizyon ve parti ile yoluna 

devam etmeyi kararlaştırmıştır.
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ileri gelen yöneticilerinden Muhammed el 
Baltacı, Cumhurbaşkanlığı Sarayına tekrar 
baskın yapılması durumunda, Sarayı koru-
maya ve tekrar şehit vermeye hazır olduk-
larını ifade etmiştir. ‘Olaylara güvenlik güç-
lerinin Mursi’nin emri mucibince müdahale 
etmediği’ şeklindeki açıklamalar, Mursi’nin 
Cumhurbaşkanlığının sorgulanmasına ne-
den olmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde yaşa-
nan kaos, bazıları tarafından Mursi’nin ve 
Müslüman Kardeşler iktidarının sonu olarak 
değerlendirilmiştir. Mısırlı yazar ve senarist 
Bilal Fadl, Cumhurbaşkanı İttihad Sarayı’nın 
önünde 5 Aralık’ta tarafların birbiriyle ça-
tışmasının ardından Mursi’nin meşruiyetini 
kaybettiği ve devrildiğini ifade etmiştir. El 
Hayat Gazetesi yazarlarından Hazim Sağıye 
ise, olayların siyasi kazanımla sonuçlanacağı 
ve Müslüman Kardeşler’in devrilme ve sos-
yal hayatı etkileyecek olan anayasa projele-
rinin sona erme ihtimalinden bahsetmiştir. 

Arap dünyasının ileri gelen gazetelerin-
den Şark el Avsat Genel Yayın Yönetmeni 
Tarık el Hamid ‘Mısır bizim mücadelemizi 
veriyor’ başlıklı makalesinde; ‘Mısır düze-
lirse Arap dünyası düzelir. Mısır bozulursa 
bölgenin tamamı bozulur’ şeklinde bir de-
ğerlendirmede bulunmuştur. Mısır’da devlet 
anlayışını yıkmak isteyenlere karşı mücade-
le verildiğini ifade eden Hamid şöyle devam 
ediyor: “Mısır’da bugün yaşanan Devrim’in 
yolunun düzeltilmesi veya firavuna karşı 
bir başkaldırı değildir. Bilakis, bu son ya-
şananlar devletin yıkılma tehlikesini se-
zenlerin ayaklanmasıdır. Bunda Müslüman 
Kardeşler’in cesaretinin büyük etkisi olmuş-
tur. Askeri oyun dışına iten Ihvan, medya 
organlarına da baskı yapmış ve şimdi sıra 
yargıya gelmiştir. Mursi ‘Ben devletim, dev-
let benim’ demektedir. Mısır’da yaşananlar 
sadece Mısırlıların mücadelesi değil, bütün 
Arap dünyasının, devlet anlayışı olan insan-
ların mücadelesidir.”

Mursi’nin son kararları, Müslüman Kar-
deşlere yakınlığı ile bilinen Mısır Cumhur-
başkanı adaylarından Güçlü Mısır Partisi 
Lideri Abdulmunim Ebul Futuh ve 6 Nisan 
Hareketi gibi siyasi akımların da muhalefet 
saflarına geçmesine neden olmuştur. Ebul 
Futuh; ‘Başsavcının görevden alınmasını ve 
göstericilerin katillerinin tekrar yargılanma-
sını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak 
Cumhurbaşkanı’nın kararlarıyla oluşan tek 
kişilik otoriteyi kabul etmediklerini’ açıkla-
mıştır. Futuh ile Müslüman Kardeşler arasın-
daki ince çizgi son olaylarda daha da belir-
ginleşmiş, devrim öncesine kadar Müslüman 
Kardeşler’in yöneticileri arasında yer alan 
Albdulmunim Ebul Futuh, yeni bir siyasi viz-
yon ve parti ile yoluna devam etmeyi karar-
laştırmıştır. Hürriyet ve Adalet Partisi ile Ebul 
Futuh liderliğindeki Güçlü Mısır Partisi’nin 
parlamento seçimlerinde aynı blokta yer 
alma ihtimali de oldukça zayıftır. Tek kişi 
yönetimine karşı başlayan halk ayaklanma-
sı sonucunda başarılan devrimin ardından 
yaşanan süreçte, demokratik yönetimlerle 
işbaşına gelmiş olan bir Cumhurbaşkanının 
bütün yetkileri elinde toplamasını Mısır hal-
kının kabul etmeyeceği gözlenmektedir. 1 
Aralık 2012 tarihinde Kahire Üniversitesi’nin 
önündeki Nahda Meydanı’nda Mursi’ye des-
tek vermek için Selefi hareketlerin de katılı-
mıyla düzenlenen milyonluk mitingde İslami 
Hareketin sloganı ‘Meşruiyet ve Şeriat’ idi. 
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Bu tür söylemlerin Müslüman Kardeşler’e 
oy kaybettirme ihtimali kuvvetle muhte-
meldir. Müslüman Kardeşler ve Hürriyet ve 
Adalet Partisi yönetimleri, Selefi hareketler 
çizgisine yakın politikalar üretmenin ken-
dilerine artı ve eksilerini büyük ihtimal de-
ğerlendirecek ve daha farklı bir tutum izle-
yeceklerdir. Mısır’da bu tür sloganlara ihtiyaç 
bulunmamaktadır. Dindar bir halka sahip 
olan Mısır’ın anayasasının 2. Maddesi 1971 
yılından beri, ‘Yasamanın temel kaynağı İs-
lam Şeriati prensipleridir’ şeklindedir. Mısır 
Cumhurbaşkanlığı’nda karar alma süreç ve 
mekanizmasında ciddi bir problem olduğu 
görülmektedir. Mısır’da Cumhurbaşkanlığı 
vekili önemli bir görevdir. Enver Sedat Ce-
mal Abdunnasır’ın vekili, Mübarek de Enver 
Sedat’ın vekiliydi. Mursi’nin vekili Mahmud 
Mekki, Cumhurbaşkanı tarafından ilan edi-
len anayasal düzenlemelerle ilgili bilgisinin 
olmadığını, Pakistan’da televizyondan öğ-
rendiğini söylemiştir. Mursi’nin 4 yardım-
cısından biri olan Bakinam Şarkavi de yine 
aynı şekilde 21 Kasım 2012 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanan ve 22 Kasım’da kamuo-
yuna duyurulan anayasal düzenleme ile ilgili 
bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. 

İki yıl öncesine kadar Mübarek taraftar-
larına karşı savaşan, 6 Nisan ve Kifaye gibi 
devrim hareketlerini, eski rejimle birlikte 
Tahrir Meydanı’nda toplayan düzenlemeler, 
çok olumlu yönlerinin olmasına rağmen, ge-
reği gibi iyi değerlendirilmemiş ve ülke bü-
yük bir çalkantının içine sürüklenmiştir. 

Mursi yaptığı anayasal düzenleme-
lerle, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa 
Komisyonu’nu ve Şura Meclisi’ni iptal et-
mesini engellemiş, 25 Ocak Tahrir Devrimi 
esnasında göstericilere karşı cinayet işleyen-
lerin tekrar yargılanmasının önünü açmış ve 
başsavcıyı görevden almıştır. 

Ülkenin coğrafi konumu, nüfus yapısı ve 
stratejik önemi göze alındığında, 60 yıldır 
askeri kökenli cumhurbaşkanları tarafın-
dan, demir yumrukla yönetilen bir ülkenin 
demokrasiye geçiş sürecinin sancılı olması 
normal karşılanmalıdır. 

Arap dünyasının omurga kemiği ve bey-
ni olarak ifade edilen Mısır’da sivilleşme, 
normalleşme ve demokratikleşme yönünde 
önemli adımlar atılmaktadır. Yaşanan geliş-
meler, asayişi doğrudan etkilemediği ve hal-
kı kutuplaştırmadığı takdirde, demokratik-
leşme sürecini olumlu etkileyecektir. .
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SETA Başkanı Taha Özhan, ikinci yıldönü-
mündeki Mısır Devrimi hakkında Anadolu 
Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmeler-
de bulundu. “Mısır’da sokakları arkana al-
makla, sokaklardan siyaset yapmak henüz 
birbirinden ayırt edilmiş değil” diyen Öz-
han, Mısır’daki devrimin doğru anlaşılama-
dığını kaydetti.

“Mursi’ye karşı ‘defacto grev hali’  
devam ediyor”
Sanılanın aksine Mısır Devrimi’nin politik 
değil apolitik olduğunu kaydeden Özhan, 
Mısır’daki rejimin Mübarek’in iktidarı bı-
rakmasını bir devrim ya da rejimin yıkılışı 
olarak görmediğini ve Mübarek’in sahneden 
çekilmesine rağmen, rejimin belli modifi-
kasyonlarla yoluna devam etmeyi planladı-
ğını ifade etti.

Ülkede yapılan ilk seçimler sonrasında 
Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) ve Nur 
Partisi’nin seçimlerde ezici çoğunluk sağla-
malarının dahi rejimi çok fazla telaşlandır-
madığını kaydeden Özhan, “Çünkü bir ve-
sayet seçimiyle Türkiye’de olduğu gibi işleri 
götüreceklerini düşünüyorlardı” dedi.

Rejimin halen bu düşünceden geri adım 
atmadığını da kaydeden Özhan, Mısır’da 
yargı, askeri ve sivil bürokrasinin büyük öl-
çüde Mursi’ye karşı ‘defacto grev hali’nin ha-
len devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Sözlerini, Mısır’ın yeni Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi’ye yönelik değerlendir-
melerle sürdüren Özhan, “Bir devletin sahip 
olması gereken aparatların tamamının ken-

disine karşı yönelmiş olduğu bir cumhurbaş-
kanından bahsediyoruz.” sözleriyle rejimin 
Mursi’ye bakışını ortaya koydu.

Mısır’da parlamento seçilmeden sağlıklı 
bir tartışmanın önünün açılmayacağını be-
lirten Özhan, Mısır rejiminin dönüşmesinin 
yıllar alabileceğini de sözlerine ekledi.

“Asıl gerilim vesayet rejimi ile  
yeni Mısır arasında”
Devrim sonrasında Mısır vesayet rejimi ve 
müesses nizamının asıl gerilimi Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde yaşadığını kaydeden 
Özhan, Mısır’da hali hazırda yaşanan geliş-
melerin, partiler veya gruplar arasındaki ge-
rilimden ziyade Mısır vesayet rejimi ile yeni 
Mısır arasında geçtiğini ifade etti.

Mısır’da yaşanan son olaylara ilişkin de-
ğerlendirmelerle sözlerini sürdüren Özhan, 
“Mısır’da sokakları arkana almakla sokaklar-
dan siyaset yapmak henüz birbirinden ayırt 
edilmiş değil.” dedi. Mısır’da parlamento ol-
madığından dolayı, sokaklara inen kitlelerin 
sesini meşru bir şekilde resmi makamlara 
duyurabilecek siyasal kanallar bulamadığını 
ifade eden Özhan, parlamento olmayınca da 
her itirazın sokaktan yapılmaya başlandığını 
ve bunun bir kriz hali olduğunu belirtti.

Muhalefetin samimiyet sınavı
Mısır’da ekonomi ve güvenliğin çöküşün eşi-
ğine geldiğini, buna parlamentonun eksikliği 
de eklenince en sıradan olayların bile krize 
dönüştüğünü ifade eden Özhan, “Sokaklarda 
demokrasi talebinde bulunduğunu söyleyen 

Taha Özhan: “Mısır Devrimi  
Yanlış Okunuyor”
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İhvan dışındaki liberaller, solcular ve laik-
ler, 14 Temmuz günü Meclis feshedildiğinde 
hep beraber alkışladılar. Dolayısıyla lider dü-
zeyinde de elitler düzeyinde de yaşanan bir 
samimiyetsizlik ve iktidar kavgası var ancak 
bunu sokaklarda ifade ettikleri için çok meş-
ru taleplermiş gibi gözüküyor.” dedi.

Özhan, “Mısır’da yaşanan olaylarda dış 
güçlerin etkisi var mıdır?” sorusuna ise 
“Amerikan ve Suudi Arabistan medyası 
özellikle son bir aydır açık bir şekilde İhvan 
karşıtı kampanyanın patronlarına dönüşmüş 
durumda. Gördüğümüz, delillendirebilece-
ğimiz tek şey bundan ibaret” cevabını verdi.

İhvan’ın kurduğu siyasi partiyle mi yok-
sa ikircikli yapısıyla mı siyasetin içinde var 
olmaya devam edeceği konusunda bir ka-
rar vermesi gerektiğini vurgulayan Özhan, 
“İhvan ve HAP Partisi’nin Mısır siyasetini 
belirleme gücü aynı anda at başı gidecekse, 
bu sadece Mısır açısından değil, İhvan açı-
sından da yönetmesi gereken büyük bir kriz 
olur” diye konuştu.

“80 yıllık hareketin değişimi kolay değil”
İhvan’ın güçlü dar bir gruba yaslanmak ya da 
toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak 
bir söylem geliştirmek konusunda tercihte 
bulunması gerektiğini belirten Özhan, mev-
cut şartlarda İhvan’ın muhtemelen ikinci 
yolu seçeceğini ancak 80 yıllık bir hareketten 
hızlı bir değişim beklemenin gerçekçi olma-
dığını kaydetti.

Özhan, liberal, sol ve laik muhalefeti çatı-
sı altında toplayan Ulusal Kurtuluş Cephesi 
(UKC) ile Abdulmunim Ebu’l-Futuh liderli-
ğindeki Güçlü Mısır Partisi’nin gösterileri göz 
önüne alındığında, isteklerinin hayata doku-
nan gerçekçi talepler olmadığını savundu.

Mısır’da halen katı bir vesayet rejiminin 
devam ettiğine, yargı oligarşisinin ve eko-
nomik krizin bulunduğuna dikkat çeken 
Özhan, “Bütün bunlar yokmuş gibi, Mısır’ı 
Mısır’dan koparıp İsviçre şartlarında olgun-
laşmış bir demokrasinin yaşadığı sorunlar-
dan bahseder gibi tartışırsak sadece kendi-
mizi kandırmış oluruz” dedi..
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Tunus, Fransız etkisi altındaki Kuzey Af-
rika jeopolitiğinin sessiz, sakin ve zayıf bir 
aktörü olarak yıllarca en kaba batılılaşma ve 
diktatörlük tecrübesini beraberce yaşadı. 17 
Aralık 2010’da Muhammed Buazizi’nin ken-
disini ateşe vermesiyle başlayan Tunus isya-
nı, bir ay sonra, 14 Ocak 2011’da Bin Ali’nin 
yıkılmasıyla sonuçlandı. ‘Yeni Tunus’un ik-
tidar bileşenleri, 14 Ocak Tunus devriminin 
hem bir aya sıkışmasından hem de açık bir 
politik renge sahip olmamasından dolayı ilk 
anda dışarıdan fazlaca hissedilemedi. Tunus 
ve Mısır hem büyük ölçüde kansız hem de 
liderlerin hızla çekilmesinden dolayı sakin 
kabul edilebilecek bir devrim süreci yaşa-
dılar. Bu durum eski aktörlerin yeni iktidar 
bileşenleri içinde varlıklarını korumalarına 
da imkân sağladı.

Tunus isyanı Bin Ali’nin ülkeyi terk et-
mesini sağladı ama Mısır’daki ‘Mübarek-
siz Mübarekizm’ girişimleri gibi Burgi-
baizmin sistemden çıkışını sağlayamadı. 
Tunus Demokrat Yurtseverler Hareketi’nin 
liderlerinden Şükrü Belayıd’ın bir suikast-
la öldürülmesi, Tunus’un halihazırda yete-
rince kırılgan olan siyasi yapısını derinden 
sarsmaya, hükümeti ise düşme noktasına 
getirdi. Tunus, yıllardır devam edegelen 
dikta yönetimine rağmen, üst düzey su-
ikastların Türkiye gibi yaygın olduğu bir 
ülke değil. Belayıd’ın öldürülmesine kadar, 
1961’de Güney Afrika’da suikastla öldürülen 
Burgiba’nın muhalifi Salah Bin Yusuf bili-
nen en ünlü siyasi suikast durumundaydı.

Belayıd İslamofobiye varacak derecede 
fanatik seküler ve solcu bir isimdi. Siyasi 

potansiyel olarak anlamlı bir yere oturma-
dığı gibi şahsından kaynaklanan bir kariz-
ma da bulunmamaktaydı. Başka bir ifade 
ile Belayıd’ın öldürülmesiyle amaçlanan şey, 
önemli bir siyasi aktörü ortadan kaldırmak-
tan ziyade, medyatik bir kampanyanın ve 
komplo teorilerinin önünü açmaktan ibaret 
görünmektedir. Dolayısıyla, Belayıd suikas-
tını bir sonuçtan çok Tunus için yeni bir 
siyasi dalganın ve toplum mühendisliğinin 
başlangıcı olarak okumak doğru olacaktır.

Nahda ve iktidar denklemleri
23 Ekim 2011 seçimleriyle iktidara gelen 
Nahda, Cumhuriyet İçin Kongre ve İş ve 
Özgürlük İçin Demokratik Kongre partile-
riyle üçlü bir koalisyon kurmuştu. 23 Ekim 
2011 seçimlerinden bu yana Bin Ali dönemi 
psikolojik harekâtlarını aratmayacak şekilde 
propaganda savaşının doğrudan hedefin-
de olan Cibali hükümeti, ekonomik olarak 
oldukça zayıf olan Tunus’u toparlama gay-
retiyle muhalefet, sermaye, medya, yargı, 
sendikalar, üniversiteler ve Fransa destekli 
aktörlerin arasına sıkışmış durumdaydı. Bu 
siyasi sıkışmışlık ve tecrübesizliğe Nahda’nın 
yıllar sonra, ümitlerinin tükendiği bir zaman 
diliminde, yeniden Tunus’un kapılarının 
kendilerine açılması karşısında yaşadıkları 
şaşkınlığı da ekleyince 23 Ekim sonrasında 
başarılı bir hükümetten bahsetmek nere-
deyse imkânsızdı. Nahda’nın ürkek, siyasi 
irade kullanma konusunda kararsız tavırları 
muhalefetin psikolojik üstünlüğü yer yer ele 
geçirmesine yol açtı. Aynı dönemde, Nah-
da ürkekliğinin de imkân açtığı ama genel 

Tunus’un Burgibaizmle İmtihanı
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anlamda bölgede güçlenen selefi hareket 
de oldukça negatif bir rol oynayarak Nah-
da karşıtı bir başka cephenin de açılmasına 
sebep oldu. Sükrü Belayıd olayı sonrasın-
da hükümet düşerse Tunus açısından si-
yasi takvimin karışacağı muhakkak. 2013 
içinde önce cumhurbaşkanlığı ardından da 
meclis seçimleri yapılması planlanıyordu. 
Bu durumda zaten Nahda içinde de taban 
kaybına uğrayan El-Cibali’nin başbakanlığı 
bırakacağı bir senaryo da gündeme gelebi-
lir. İçişleri bakanlığı görevini sürdüren ha-
reketin en güçlü isimlerinden Ali el-Arıd’ın 
ismi yeni dönemde öne çıkabilir. Nahda için 
önümüzdeki parlamento seçimlerinde en 
büyük meydan okuma, bin Ali rejiminin 
87 yaşındaki, eski Başbakanlardan Kayıt 
Tahir el Sibsi tarafından son dönemde ku-
rulan Nidau Tunus Partisi’nden gelecektir. 
El Sibsi’nin etrafında soğuk savaştan sonra 
liberal çizgiye kayan eski solcu kadrolar, Bin 
Ali rejimine yakın iş adamlarından önemli 
bir bölüm ve Burgiba ve Bin Ali dönemi ik-
tidar partisi olan Anayasal 
Toplum Partisi taraftarları 
yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde ise Nahda’yı en 
fazla zorlayacak olan isim, 
şimdiki Cumhurbaşkanı El 
Munsif el Merzuki olacak-
tır. Geçiş döneminde sem-
bolik yetkilere sahip olan El 
Merzuki, bir devlet adamlı-
ğından çok, göreve geldiği 
gün seçim kampanyasını 
başlattı. Nahda’nın Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde 
Raşid Gannuşi’yi aday gös-
terip göstermeyeceği de tar-
tışılmaktadır. Gannuşi ismi 
hem Nahda’nın yaşadığı iç 
krizden (hareketin ‘cemaat-
parti’ ayrımına son vererek 
tam anlamıyla partileşmesi) 

sıyrılması hem selefi sorunuyla yüzleşilmesi 
hem de geniş kitlelerin desteğini alacak uz-
laşı figürü olması açısından Tunus için bir 
çıkış yolu olabilir.

Son suikastın ardından Nahda ve Tu-
nus bir kırılma noktasına hızla ilerleyebilir. 
Tunus’u hali hazırda hem kitleler hem de 
yönetim anlamında, Nahda dışında derleyip 
toparlayacak başka bir ‘yeni aktör’ de bulun-
mamaktadır. Tunus, Şükrü Belayıd suikas-
tıyla 1993 Türkiye’sine benzer bir senaryoya 
mahkûm olmaması da Nahda’nın alacağı 
cesur kararlardan geçmektedir. Nahda hü-
kümette bazı değişiklikler yaparak 23 Ekim 
seçimleri sonrasında planlanan siyasi takvi-
mi hayata geçirmek zorundadır. Bin Ali’yi 
kovan Tunus isyanı, Burgibaizme yenilirse 
sadece Tunus açısından değil bölge açısın-
dan da yıllarca sürecek negatif sonuçlar do-
ğuracaktır. Nahda’nın bu konuda göstereceği 
her tereddüt Belayıd suikastıyla planlanan 
provokasyonun büyüyerek devam etmesine 
yardım edecek..
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Participation of Islamists in 
the formal political process had 
taken two different forms prior 
to the Arab Spring. One was their 
de facto acceptance and limited 
accommodation by authoritarian 
regimes, as was the case in Egypt 
by allowing independent MPs 
from within the Muslim Brother-
hood. The other was inclusion in the form 
of legal political parties, as in Morocco and 
Jordan, albeit with restricted electoral terms. 
Since 1996, one group among the Moroccan 
Islamist groups, namely al-Islah wal-Tajdid 
(Reform and Renewal), has become an in-
tegral part of the parliament, first as an op-
position party (MPDC/PJD) and later as a 
ruling party (PJD) since November 2011. 
In contrast to singleparty rule elsewhere in 
the Middle East, a multiparty system has 
been the choice of the monarchy as the ul-
timate decision making body in Morocco. 
While this system was more democratic on 
its face, successive governments were com-
posed of palace loyalist parties, which came 
to power through rigged elections up until 
the 1990s. The monarchy utilized a highly 
diverse political strategy, including the fol-
lowing measures: 1) repress the opposition 
movements and deny their legalization, 2) 
divide the strong opposition parties by fa-
voring certain factions over others, 3) cre-
ate new propalace parties, and 4) coopt the 
opposition parties into the system. As the 
parties became debilitated due to infight-

ing or failing to find solutions to 
the country’s ongoing problems, 
the king presented himself as the 
“ultimate problemsolver” and 
prevailed as the neutral entity. 
Thus, multiparty politics upheld 
the political stature of the king 
instead of diminishing it.

By creating restricted political 
openings, as was the case in the early 1990s, 
the king intended to coopt some opposition 
parties, which had been previously exclud-
ed from the political system. For a group as-
piring to participate in the system, the price 
of inclusion is moderation. In this vein, al-
Tajdid wal-Islah has repeatedly reiterated 
its acceptance of the monarchy’s legitimacy 
since the mid-1980s, despite having re-
jected it earlier in the 1970s. Taking advan-
tage of the political opening in the 1990s, 
the group transformed itself into a politi-
cal party, and came to power in the 2011 
elections. In contrast, the ardent Islamist 
opposition group al-Adl has persistently 
rejected the legitimacy of the established 
order. Its founder, Sheikh Abdessalam Yass-
ine, passed away in December 2012, leaving 
behind questions about the movement’s re-
lationship with the monarchical apparatus. 
As the Arab revolutions have transformed 
politics throughout the MENA region in 
terms of political participation, it remains 
to be seen whether al-Adl will continue to 
defy the monarchy and refuse to participate 
in the political system.

Political Participation of Islamist 
Actors in Morocco
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Al-Adl wal-Ihsan’s political platform
Al-Adl wal-Ihsan is the largest Islamist op-
position movement in Morocco. There are 
differing estimations regarding its number 
of followers, ranging between one hundred 
thousand to five million depending on the 
source. The political program of the group, 
aiming to rebuild politics, economics, and 
society on Islamic foundations, is shaped 
mainly by the writings of its founder, Sheikh 
Yassine. Born in 1928, the prolific Islamist 
thinker went on to found the group al-Adl, 
known in English as the Justice and Char-
ity Organization, in 1981. Trained in the 
Boutchichiyya Qadiri Sufi tradition, Sheikh 
Yassine combined Sufism’s spiritual educa-
tion (tarbiya) with the Islamist call to apply 
Islam in all spheres of life. He decried the 
proliferation of secularization and Western-
ization in postindependence Morocco by ar-
guing that the colonization process in cultur-
al and economic spheres had not yet ended.

Dedicated to creating a morally robust 
Islamic society, Yassine gave the utmost im-
portance to education, which he believed 
would help teach selfdiscipline to Muslims. 
Criticizing Western secular societies due to 
their “selfish egoism” and “absence of mor-
al values,” he envisioned an Islamic society 
where spiritual and moral values would form 
both the “motivation and the goal.” Apart 
from religious activism, his theory also en-
tailed sociopolitical dimension, and the ne-
cessity of organization (tanzim), culminat-
ing in the establishment of an Islamic state 
where Islamic law would prevail. In order 
to realize this goal, his “Prophetic Method” 
was gradualist and peaceful. Instead of rush-
ing to topple the existing political system, he 
promoted the mobilization of the social base 
and the establishment of a political branch.

Based on this vision, the Political Circle 
was established, composed of the General 
Secretariat, the National Council, and vari-

ous regional bureaus throughout the country 
where the group’s national and international 
platforms are formulated. The Political Cir-
cle covers three different branches dealing 
with the affairs of women, youth, and trade 
unions. In its meeting in September 2012, 
domestic problems such as the evergrow-
ing levels of corruption, pillaging of public 
wealth by royal cronies, lack of political free-
doms, and utilization of violence by the royal 
establishment (makhzen) forces against the 
civilians were discussed. This was accompa-
nied by a demand for the lifting of the ban 
on al-Adl, and a call for people to peacefully 
continue their struggle to bring political and 
constitutional change. At the international 
level, the group reiterated its antiimperial-
ist and antiZionist goals by appealing for the 
unification of the ummah against the “ex-
pansionist projects of the great powers.”

Opposition from outside the system
Despite the fact that Islam is constitutionally 
accepted to be the “religion of the state” in 
Morocco, Islamic law is not applied in juris-
prudence, with the exclusion of the Personal 
Status Law. The Moroccan king is the politi-
coreligious leader, holding the title “Com-
mander of the Faithful” due to the royal fam-
ily’s claim to have descended from Prophet 
Muhammad. This title grants the king the 
ultimate religious authority in establishing 
and heading official religious institutions 
where the king’s religious preeminence is 
indispensable. This stateenforced form of Is-
lam drew the Sheikh’s criticism, which urged 
the liberation of the mosques from the yoke 
of official propaganda.

Attacking the very basis of hereditary 
monarchy as “unIslamic,” devoid of shura-
based consultative agencies as a medium 
to rein in the vast prerogatives of the king, 
Sheikh Yassine’s opposition to the monar-
chy was quite vocal. He attracted the mon-
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archy’s wrath after sending a personal let-
ter to King Hassan II (1929-1999), entitled 
“Islam or Deluge,” in 1974. In the letter, he 
reproached the king, urging him to abide by 
Islamic teachings, sack the unjust advisers 
around him, bring an end to Westernization, 
and promote the establishment of an Islamic 
economy. Yassine’s audacity was too much to 
be tolerated by the royal palace. In a humili-
ating response, the regime had Yassine forc-
ibly committed to a psychiatric hospital for 
three years, from 1974 to 1977. The monar-
chy’s repressive policies toward Yassine con-
tinued with his periodic incarceration and 
house arrest, which finally ended in 2000 
by a decree of the current monarch, King 
Muhammad VI, to whom Yassine did not 
hesitate to send a similar open letter in 2000. 
Despite the lifting of Yassine’s house arrest, 
the regime’s intimidation and continuous 
surveillance of al-Adl members’ activities 
continue to this day.

Since its establishment, the movement 
has not moderated its antimonarchical po-
sition, despite the monarchy’s occasional 
co-optative attempts. Despite being banned, 
the movement is tolerated by the monarchi-
cal authorities due in part to its widespread 
appeal within Moroccan society and as a po-
tential safeguard against the Jihadi Salafists. 
In contrast to the Jihadi Salafists, al-Adl has 
continuously rejected violence, clandestine 
activism, and foreign meddling. In contrast 
to monarchyfriendly Islamist groups, al-Adl 
has refused to participate in formal poli-
tics. The group has boycotted all elections, 
including the November 2011 general elec-
tions, when an Islamist party (PJD) received 
the winning share of the votes. Al-Adl be-
lieves embracing democracy procedurally 
(the benefits of the ballot box, separation 
of powers, a system of checks and balances) 
will not lead to any real transition from the 
monarchydominated political system to a 
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more participatory system. Refusing to uti-
lize insurrectionary tactics to come to power, 
the group’s strategy has been to educate and 
gradually Islamicize the masses, both politi-
cally and spiritually. This awakened public-
tobe, as was theorized by the Sheikh, would 
lead to a nonviolent general uprising (qa-
wma) against the established order, culmi-
nating with the establishment of an Islamic 
state. This would be the first step toward the 
unification of the Muslim world under a 
global caliphate.

The movement at a crossroads
Even prior to the passing of Sheikh Yassine, 
one of the oftrepeated questions regard-
ing the future of the movement has been 
whether it would maintain its antimonarchi-
cal stance or accommodate the monarchy. 
Nearly one year of the Islamistled coalition 
government demonstrated the extreme dif-
ficulty of challenging the predominance of 
the governing elite (makhzen) in politics. 
In this period, al-Adl maintained its skep-

ticism that the Islamistled PJD government 
would shake the entrenched roots of despo-
tism, corruption, and injustice. Deepseated 
mistrust of the PJDled government was 
crystallized when al-Adl members found 
no difference in harassment directed against 
them between nonIslamist governments and 
the current Islamistled government. For in-
stance, in July 2012

The group was once again denied the 
right to organize summer camps, as has been 
the case since 2000. The PJD’s incapacity to 
defy the regime incumbents vindicated, to 
some extent, the claims of al-Adl regard-
ing the futility of bringing a comprehensive 
change to the status quo by functioning from 
within the system. Mirroring Sheik Yassine’s 
letters to King Hassan II and Muhammed 
VI, a prominent member the Political Circle 
and soninlaw of Sheikh Yassine, Abdullah 
Shibani, sent an open letter to Prime Minis-
ter Benkirane in November 2012. Both being 
comrades in revolutionary Islamist move-
ments in the 1970s, Shibani criticized Ben-
kirane and the transformation of his Islamist 
movement from being rejectionist to accom-
modating the monarchical order. He argued 
that “[The makhzen] never allow you to 
surpass the redlines, which guarantees their 
hegemony over political authority and their 
plundering of public funds.” Shibani later 
urged Benkirane to repent, resign from his 
post, and ask the king to distribute the shares 
of royal companies to the needy. In contrast 
to criticizing the monarchy, this time, the cri-
tique was directed against the systemfriendly 
Islamists. This has the potential to serve the 
royal strategy of exploiting the intergroup 
schisms among Islamist groups.

While labeling the PJD as “being a tool in 
the hands of the real patrons in politics,” it 
is questionable whether al-Adl offers a tan-
gible alternative to challenge the makhzen’s 
power by “operating from the outside.” The 
illegal status of the group dissuades various 

By creating restricted political 

openings, as was the case in the 

early 1990s, the king intended to 

coopt some opposition parties, 

which had been previously excluded 

from the political system.
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groups from joining al-Adl in a “National 
Dialogue,” which has long been demanded 
by the group. Neither accepting to partici-
pate in parliament by compromising its ide-
ological tenets, nor to be the flag bearer of 
the Moroccan Arab Spring might push the 
movement toward the margins of the po-
litical struggle. While not restricting itself 
solely to a nonpolitical religious outreach, 
the group continues its political activism 
by not acceding to the bargaining nature of 
politics. As an attempt to surpass this dead-
lock, in his latest interview from January 
2013, the spokesman of the group, Fathallah 
Arsalane, took a relatively moderate stance 
by declaring the group’s readiness to trans-
form into a political party. The primary bar-
rier preventing this from being realized, he 
argues, is the royal authorities’ unprepared-
ness to authorize the group. The state would 
only legalize the group, Arsalane states, if the 
group renounced its principles and accepted 
the establishment’s red lines, namely the le-
gitimacy of the monarchical order. This dec-
laration can be read as a shift from his stance 
in 2009, when he asserted the group’s firm 
rejection of participation in the elections 
and formal politics until such time as when 
“there would be true competition and real 
institutions, which are now nonexistent.”

While the group’s criticism of the regime’s 
undemocratic structure persists, Arsalane 
has seemingly softened his stance regard-
ing this truly being an impediment for their 
participation in the formal politics. Despite 
their reservations about the present consti-
tution, Arsalane openly states his organi-
zation’s respect for functioning within its 
framework. Instead, he accuses the state of 
not abiding by the democratic references in 
the constitution. This point is also supported 
by a senior member of the Political Circle, 
Omar Iharshane, who criticized the regime 
for not adhering to their own slogans es-
pousing pluralism, human rights, and free-

doms, as it refuses to legalize al-Adl. At this 
moment, the monarchy does not seem to be 
willing to thaw relations with the group, as it 
did not send any royal representative to the 
funeral of the Sheikh. While it is doubtful if 
the participation in the funeral would have 
fixed the rocky relations with the royal pal-
ace, it would nonetheless have opened a new 
course between the two opposing camps.

It remains to be seen whether al-Adl will 
emerge as a legally accepted player in Mo-
roccan politics in the near future. The deci-
sion to participate necessitates engaging in a 
series of selfanalysis and compromises. This 
is not dissimilar to the Spanish Communist 
Party (PCE), which recognized the legiti-
macy of the monarchy in exchange for its 
legalization in 1977. However, the difference 
is the symbolic characteristic of the Spanish 
king and the genuine democratic transition 
in Spain in the 1970s in contrast to the om-
nipotent Moroccan king and the monarchy-
crafted restricted democratization process. 
While the Communists’ participation in 
formal politics during the Spanish transition 
contributed to the democratization of the 
country, al-Adl might well end up mirror-
ing the PJD, backing the cosmetic reforms 
of the 2011 constitution, and bringing the 
longstanding raison d’être of the movement 
into question..
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Son iki yılda Arap Baharı ve Suriye iç savaşı kapsamında yaşanan gelişme-
ler Türk dış politikasının en önemli odak noktası haline gelirken, kaçı-
nılmaz olarak Türk basınının en önemli soru(n) alanına dönüştü. Geride 
kalan bu süreç, doğal olarak Türk basınında dış haberciliğin etki alanını 
genişletirken, ilk baskısı kendi alanında nadir örneklerden sayılan “Türk 
Basınında Dış Habercilik” çalışmasının güncellenmesine kapı araladı.

Arap Baharı Sonrası Türk Dış 
Politikası ve Dış Habercilik
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“Türk Basınında Dış Haberci-
lik” araştırması, haberin yerinde, 
özgün ve sahici üretiminin azal-
dığı, haber ajanslarına, devletlerin 
resmî enformasyon kaynaklarına 
ve think-tank’lere bağımlı bir dün-
ya haberciliğinin ortaya çıktığı bir 
dönemde Türkiye’de dış politika 
haberciliğinin durumunu sorgula-
mak amacını taşımaktadır. Araştırma, saha-
sında ilk olmasının yanı sıra, bizzat alanda 
çalışan ve dış haberin oluşum sürecine katkı-
da bulunan kişilerin görüşlerinden hareketle 
ortaya çıkmıştır. Mücahit Küçükyılmaz ve 
Hakan Çopur’un, Türk basınında dış politika 
haberciliği açısından önemli merkezler olan 
İstanbul, Ankara ve Washington’da yürüttü-
ğü araştırma boyunca zaman zaman eleştirel 
bir yaklaşım ön plana çıksa da, sonuçta so-
runlu alanların tespiti ve çözüm önerileriyle 
konuya yapıcı bir perspektiften bakmak te-
mel hedef oldu.

Bu çerçevede 4 aylık süre içinde toplam 
60 kişiyle derinlemesine mülakat gerçekleş-
tirildi. Mülakatlar en temelde dış politika ya-
zarları, gazetelerin dış politika editör ve şef-
leri, diplomasi muhabirleri ve yabancı basın 
temsilcileri ile yapılacaktı. Fakat bu süreçte, 
üretilecek bilginin özgünlüğünü arttırmak 
için uluslararası ilişkiler ve iletişim alanında 
çalışan akademisyenler, dışişleri mensupları, 
emekli diplomatlar, düşünce kuruluşların-
dan uzmanlar ve Türkiye’deki yabancı ülke 
elçiliklerinde görev yapan bazı kişilere de 
ulaşmakta yarar olabileceğinden hareketle, 
onlara da müracaat edildi.

Derinlemesine mülakatlar sü-
recinde dış haberciliği etkileyen 
temel faktörler olarak karşımıza 
haber kaynağı ile ilişki, olay ma-
halline yakınlık, ideolojik etkiler, 
siyasi angajmanlar, meslekî-teknik 
yeterlilik, tarihî ve coğrafi derinlik 
algıları, şiddet merakı ve magazin 
ilgisi gibi temalar çıktı. Bu tema-

ları bir dizi belgesel araştırmayla çerçevele-
yerek dört örnek olay ekseninde içerik çö-
zümlemesi yapmaya çalıştık. Bu bağlamda 
Suriye ile Uçak Krizi, Gürcistan-Rusya Sa-
vaşı, Uygur Olaylarıve Nabucco Boru Hattı 
Anlaşması örneklemleri ekseninde, ideolojik 
ve meslekî anlayış farklılıklarını göz önünde 
bulundurarak Türkiye’de yayımlanan günlük 
gazetelerin içerik analizlerini yaptık. Burada 
ortaya çıkan istatistik veriler üzerinden Türk 
basınının hangi konuya nasıl tepki verdiğini 
daha açık bir biçimde ortaya koyabilmek için 
hazırlanan tablolar, okuyucuya, Türk basını-
nın konuları ele alış biçimlerini daha somut 
olarak değerlendirme imkânı verecektir.

Bu çerçevede dört ana bölüme ayrılan ça-
lışmanın birinci bölümünde dış haberciler ve 
meslekî algı ilişkisi konu edilmektedir. Dış 
habercilerin meslekî ve kişisel konumları, 
diğer habercilerin dış habercilere bakışları, 
haber kaynağı ile ilişkinin ne anlam ifade 
ettiği, dış habercilikte yaşanan dönüşümler, 
dış habercilerin ulus ve ulusal çıkarla ilişki-
leri, dış habercilerin meslekî rol-modelleri 
ve dış haberciliğin haberciye ne tür imkânlar 
sundukları bu bölümde tartışılmaktadır. 
İkinci bölüm, Türkiye’de dış haberciliğin ge-

Türk Basınında Dış Habercilik

• ŞUBAT 2013M. MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ, HAKAN ÇOPUR KİTAPKİTAP
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nel durumuna odaklanmakta; iletişimciler 
ve uluslararası ilişkilerciler arasındaki re-
kabet, köşe yazarı-editör-muhabir ilişkileri, 
emekli diplomatların durumları, dış haberin 
muhatapları ve ülkemiz dış haberciliğinin 
geleceği bu kısımda ele alınmaktadır. Üçün-
cü bölümün ana teması ise Türk basınının dış 
politika imgesidir. Basını etkileyen ideolojik 
ve politik çerçeveler, uzman gazetecilik ol-
gusu, alan hâkimiyeti sorunları, gazetecinin 
meslekî-teknik yeterliliği, dış haberin olu-
şum safhaları, medyanın “ulusal çıkar” has-
sasiyeti, yeni dış politika vizyonuna basının 
yaklaşımı ve iç politika-dış politika ilişkisi 
bu bölümde ele alınan başlıca konulardır. 
Son bölüm olan dördüncü bölümde ise Türk 
basınının dış politika algısı Suriye ile uçak 
krizi, Gürcistan-Rusya Savaşı, Uygur Olayla-
rı ve Nabucco Boru Hattı Anlaşması olayla-
rının basındaki yansımaları üzerinden ampi-
rik olarak ortaya konmaktadır.

Türkiye’de dış habercilik ve dış habercile-
ri konu alan bu çalışma, elde edilen sonuç-
ların değerlendirilmesinin yanı sıra, rapor 
formatının gereği olarak araştırma nesnesi 
olan meslekî alana ilişkin pratik önerilerde 
de bulunmaktadır.....

Giriş 

Metodoloji 

1. Dış Haberciler ve Mesleki Algı 
1.1  Meslekî ve Kişisel Konum 
1.2  Diğer Habercilerin Gözüyle Dış Haberciler: “Basın Dünyasının 
        Monşerleri” 
1.3  Haber Kaynağı İle İlişki: Ankara-İstanbul-Washington Farkı  
1.4  Haber İle İlişki: “Bir Haber Yaptım Dünya(m) Değişti”  
1.5  Dış Haberin Dönüşümü: “Birinci Sayfaya Girebilmek İçin Editörün 
        Kırpmasına Razı Olmak” 
1.6  Ülke Çıkarı ve Ahlaki Prensip Çıkmazı: “Gazetecinin Görevi Ülke 
        Çıkarıyla İlgilenmek Değildir” ya da “Kendi Ülkenizi Zor Durumda 
        Bırakırsanız, Buna Gazetecilik Denmez!” 
1.7  Bir Dış Haberci Kimi Örnek Alır? 
1.8  Yurt Dışına Gitme “Şansı”: “Torpilliler Gider, Giden Gelmez” 

2. Türkiye’de Dış Haberciliğin Genel Durumu 
2.1  Kim Daha İyi: İletişimci mi, Uluslararası İlişkilerci mi? 
2.2  Köşe Yazarı-Editör-Muhabir Üçgeni 
2.3  Eski Diplomatlar Birer Köşede Yazar Oldu  
2.4  Kim Okur Dış Haberi?  
2.5  Türkiye’de Dış Haberciliğin Genel Seyri ve Geleceği 

3. Türk Basınının Dış Politikayı Görme Biçimi 
3.1  İdeolojik ve Politik Etkiler 
3.2  Uzman Gazetecilik ve Alan Hâkimiyeti: “Medyanın Talebi Orta 
        Düzey ve İtaatkâr Gazeteciler”  
3.3  Nitelikli Eleman ve Meslekî-Teknik Yeterlilik  
3.4  Türkiye’de Dış Haber Nasıl Oluşur?  
3.5  Dış Politikada Ulusal Çıkar ve Medya  
3.6  Türk Dış Politikasının Değişen Vizyonu ve Basının Yaklaşımı  
3.7  İç Politika ile İç İçe Dış Haber 

4. Türk Basınının Dış Politika Karnesi 
4.1  Suriye ile Uçak Krizi: 23 Haziran–31 Temmuz 2012  
4.2  Gürcistan – Rusya Savaşı: Ağustos 2008  
4.3  Uygur Olayları: 5–20 Temmuz 2009 
4.4  Nabucco Boru Hattı Anlaşması: 1–15 Temmuz 2009 

Sonuç ve Değerlendirme  
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Türk basınının dış politika 
konusundaki genel 

yaklaşımını ve bu alanda yaptığı 
haberciliği çözümlemeyi amaçlayan 
Türk Basınında Dış Habercilik, 
Türkiye’deki dış habercilikle ilgili, 
daha önce elimizde olmayan 
betimsel bir çerçeve sunuyor.
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Kim Yapar Dış Haberi?  
Arap Baharı ve Suriye Bağlamında Dış Habercilik

• 12 ŞUBAT 2013SETA ETKİNLİK

Küçükyılmaz, geride kalan üç yıllık süre içerisin-
de bölgede gerçekleşen gelişmeler nedeniyle 
Türk medyasında dış haberciliğin daha fazla 
yer bulduğunu ve yapılan çalışmanın güncel-
lenmesinin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. 
Bu bağlamda, çalışmanın güncellenmiş ikinci 
baskısıyla, geride kalan süreçte Türk medyasının 
dış haberciliğe yaklaşımına dair kapsamlı bir ba-
kışın hedeflendiğini değerlendirdi. Son üç yılda 
yaşanan bölgesel gelişmelerin Türk medyasını 
dış habercilikte daha profesyonel hareket etme-
ye zorladığını ifade Küçükyılmaz, sonrasında pa-
nelistlere yönelttiği sorularla Türk medyasında 
dış habercilik olgusunu tartışmaya açtı.

Çubukçu: “Türk basınının yalnızca ‘o an’a 
odaklanması büyük eksiklik”
Panelde ilk olarak söz alan Mete Çubukçu, dış 
haberciliğin üç temel odak noktası olduğunu 
belirterek, bir dış haberin öncesi, o an ve son-

SETA tarafından düzenlenen “Kim Yapar Dış Ha-
beri? – Arap Baharı ve Suriye Bağlamında Dış 
Habercilik” isimli panelde Türk medyasında dış 
habercilik olgusu tartışıldı. 2010 yılında SETA 
tarafından yayımlanan M. Mücahit Küçükyılmaz 
ve Hakan Çopur imzalı “Türk Basınında Dış Ha-
bercilik” isimli kitabın genişletilmiş ikinci bas-
kısının tanıtımı nedeniyle düzenlenen panele 
NTV Haber Müdürü Mete Çubukçu, TRT Türk 
Kanal Koordinatörü Nasuhi Güngör ve Star Ga-
zetesi Dış Haberler Koordinatörü Nuh Yılmaz 
konuşmacı olarak katıldı.

Küçükyılmaz: “Bölgesel gelişmeler Türk 
basınını profesyonelleşmeye zorluyor”
M. Mücahit Küçükyılmaz’ın moderatörlüğün-
de gerçekleşen panel, Küçükyılmaz’ın açılış 
konuşmasıyla başladı. 2010 yılında ilk baskısı 
yayımlanan çalışma ortaya çıktığında henüz 
Arap Baharı’nın gerçekleşmediğini ifade eden 

ETKİNLİK
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rasıyla değerlendirilmesi gerektiğini, bu genel 
kaideye rağmen Türk medyasının sadece ‘o an’a 
odaklandığını ve bu durumun, dış haberciliği-
mizin en temel sorunu olduğunu belirtti. Dış 
habercilikte saha çalışmasının olmazsa olmaz 
olduğunu kaydeden Çubukçu, ancak dış haber-
cilikteki tek safhanın bu olmadığını, meselenin 
bir de masa başı ve kurumsallaşma (devamlılık) 
boyutlarının olduğunu, dış haberciliğimizdeki 
en büyük eksiklerden birinin kurumsallaşmanın 
oturmaması olduğunu ifade etti.

Türk medyasının bir diğer eksiğinin nitelikli 
muhabir sorunu olduğunu belirten Çubukçu, 
muhabirliğin hedef değil de, aşılması gereken 
bir basamak olarak görüldüğü müddetçe Türk 
medyasının dış habercilikte ideal bir düzeye 
yükseleceğine inanmadığını kaydetti. Türk med-
yasında yaşanan muhabirlik sorununda medya-
nın ekonominin problemlerinin etkili olduğunu 
belirten Çubukçu, medya kuruluşlarının ekono-
mik nedenlerle az sayıda muhabir istihdam ede-
bildiğini, dolayısıyla bir alanda uzmanlaşması 
gereken muhabirlerin birkaç alanda birden uz-
manlaşmak zorunda bırakıldığını, bunun da bir 
muhabirden alınacak performansı düşürdüğü-
nü kaydetti.

Türk medyasının dış habercilikte yaşadığı so-
runların akademik boyutu olduğuna da dikkat 
çeken Çubukçu, Türkiye’deki mevcut gazetecilik 
bölümlerinin artık teoriden çok pratik eğitim 
modeline odaklanması gerektiğini ifade ede-
rek, gazeteci adaylarının sahaya yönlendirilmesi 
gerektiğine dikkat çekti. Türk medyasının Arap 
Baharı sürecini ele alışına dair değerlendirmeler-
de de bulunan Çubukçu, bu süreçte medyanın 
nesnellikten çok uzak olduğunu, manşetlerde 
oryantalist bakış açısının göze çarptığını ve bu 
durumun medyanın en büyük eksikliklerinden 
biri olduğunu sözlerine ekledi.

Güngör: “Ciddi bir değişim yaşamayan 
medya yapılanması ile karşı karşıyayız”
Panelde Çubukçu’nun ardından söz alan Nasuhi 
Güngör, Türk basınında dış haberciliğin halen 
profesyonelleşemediğini belirterek, niteliksel 
sorunlar yaşayan basının, başbakanın yurtdışı 
gezilerinde dahi kendisini belli ettiğini, bu ge-
zilerde gezinin magazinel boyutunun diplomasi 

boyutunun önüne geçtiğini ve ülkedeki dış ha-
berciliğin niteliğini ortaya koyması bakımından 
önemli bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

Türk basınında sorunlu alanın yalnızca dış 
habercilik olmadığına değinen Güngör, her bi-
rimi sorunlu bir medya düzeniyle karşı karşıya 
olduğumuzu ve Türkiye’de her alanda yaşanan 
değişimlere rağmen medyanın ciddi bir değişim 
yaşamadığını, dolayısıyla mevcut sorunların de-
vam edegeldiğini belirtti.

Dış habercilikte en temel sorunlardan birinin 
medyanın ekonomik yetersizliği nedeniyle mu-
habire yatırım yapmaması olduğunu ifade eden 
Güngör, ekonomik maliyeti nedeniyle çok sayı-
da muhabir istihdamı gerçekleşmediğini, dola-
yısıyla dış haber yapılırken muhabir boyutunun 
atlandığını, bu durumun ise Türkiye’de evrensel 
normlarda bir dış habercilik yapılmasının önün-
de büyük bir engel oluşturduğunu kaydetti. Türk 
basınında dış habercilik yapan muhabir ve gaze-
tecilerin yabancı dil ve bilgi birikimi noktasında 
yaşadıkları eksikliklere de dikkat çeken Güngör, 
son olarak dış haberciliğin çok boyutlu bir alan 
olduğunu ve dış haberin yapılması esnasında 
ülkenin yurtdışı odaklı çalışan kurum ve kuruluş-
larıyla koordineli çalışılmasını gerektiğini, fakat 
Türk basınının bu noktada da büyük eksiklikler 
yaşadığını kaydetti.

Yılmaz: “Türk basını iki temel problemle 
karşı karşıya”
Panelde son olarak söz alan Nuh Yılmaz ise Türk 
basınının iki temel problemle karşı karşıya ol-
duğunu değerlendirerek, bu sorunların ilkinin 
yapısal olduğunu, diğer sorunun ise muhabir 
sorunu olduğunun altını çizdi. Medyanın ya-
pısal sorununun ekonomik ve siyasi sebeplere 
dayandığını belirten Yılmaz, mali açıdan yeterli 
olmayan ve siyasetten bağımsız bir medya ya-
pısı oluşmadıkça sorunların devam edeceğini 
belirtti. Türk basınının ikinci temel sorunu olarak 
nitelikli muhabirliğin kurumsallaşmamasını gös-
teren Yılmaz, muhabirliğin bir ideale dönüşme-
diği sürece nitelikli muhabir bulmakta zorlanıla-
cağını ifade etti.

Türkiye’de dış haberciliğin sorunlarının aka-
demik boyutu olduğunu da kaydeden Yılmaz, 
gazeteciliğin nesnellik kaygısı olduğunu, gazete-
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cinin nesnel bilgi taşımakla yükümlü olduğunu, 
gazetecinin ilk haber veren olmaktan önce doğru 
haber vermesi gerektiğini fakat eğitim ve mevcut 
medya zihniyetinden kaynaklanan sorunlar ne-
deniyle gazetecilerin haberi olduğu gibi vermek 
yerine kendilerine göre haber yaptıklarını, bunun 
da herkese zararı dokunduğunu kaydetti.

Son olarak konvansiyonel medyaya ra-
kip olarak son yıllarda yükselişe geçen sosyal 
medyaya değinen Yılmaz, sosyal medyanın dış 
haberciliğe olumlu katkıları kadar olumsuz kat-

kıları da olduğunu belirtti. Sosyal medyanın, 
yalnızca propaganda ve dezenformasyon aracı 
olarak bu mecrayı kullanan ve çoğunluğunu 
kimliği belirsiz ve “troll” olarak isimlendirilen 
kullanıcılar nedeniyle büyük bir bilgi ve enfor-
masyon kirliliğine yataklık ettiğine dikkat çeken 
Yılmaz, sosyal medyada, “Kimden aldın haberi? 
Kaynımın kaynından!” düzeyinde bir habercilik 
yapıldığını, bunun da yarardan çok zararlara yol 
açtığını ve bu tür kullanıcılara ve yorumlarına iti-
bar edilmemesi gerektiğini ifade etti..
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‘Çözüm Süreci’nin Türkiye’ye kazandıraca-
ğı ivmenin daha ilk aylardan belli olması, 
sürecin doğrudan ya da dolaylı taraflarının 
siyasal ve toplumsal alanda rollerinin yeniden 
sorgulanmasına neden oldu. Ocak ayının 
ikinci haftasında gerçekleşen Paris suikasti 
sürece yönelik ilk provokasyon girişimi olarak 
kayıtlara geçerken, sürece karşı direnç göste-
ren odakların son provokasyonu değildi. 

Çözüm Süreci, Aktörler, 
Provokasyonlar 
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İmralı ile görüşme trafiğinin yeniden 
başlamasıyla beraber siyasi partiler, aslında 
farkında olmadan, sahici bir yeni Türkiye im-
tihanından geçiyorlar. 2009 I. Açılım sürecin-
de AK Parti dışındaki aktörler imtihana bile 
girmeyi göze alamamıştı. Bu aktörleri açıkça 
sıralamakta fayda var: CHP, MHP, BDP hep-
sinden önemlisi PKK ve Öcalan. I. Açılım sü-
recinde farklı söylem ve siyasi adımlarla aynı 
siyasi pozisyonu güçlendirmekten başka bir 
adım at(a) mayan aktörler bugün yine benzer 
bir imtihanla karşı karşıyalar.

2009 açılım sürecinde CHP Deniz 
Baykal’ın liderliğinde en sert Kemalist ez-
berlerle sürece karşı çıkmış bütün mesaisini 
AK Parti’nin adım atamaması üzerine kur-
gulamıştı. Kendisine altın tepside sunulan 
Kürt meselesi üzerinden CHP’yi dönüştür-
me imkânını heba etmişti. MHP, yüzyıllarca 
Türklüğün kurucu iradesine de dönüşü sim-
geleyecek ‘Türklüğün normalleşme fırsatını’ 
elinin tersiyle itmişti. BDP ise çözüm ile PKK 
arasına sıkışarak siyasi bir aktöre dönüşme 
ihtimalini kendi kendine ortadan kaldırmış-
tı. PKK, yıllarca askeri vesayetin Kürt mese-
lesinin çözümünde oynadığı rolün bir ben-
zerini, olabilecek en sıradan provokasyonları 
hayata geçirerek oynamıştı. Öcalan ise hâlâ 
‘yeni Türkiye’de iktidar kim’ sualine cevap 
verememesini cesaretli kararlar almamasıyla 
taçlandırıp hem anlamsız bir odağa dönüştü.

Farklı saiklerle I. Açılım sürecinin karşı-
sında konumlanan aktörlerin aynı noktada 
buluşmaları, yeni Türkiye’de iktidar denkle-
mini hala çözememiş olmalarından kaynak-

lanmaktaydı. Bu kafa karışıklığının birinci 
sonucu siyaset üretemeyip statükonun kon-
forlu bir parçası olarak kalmak; ikinci neti-
cesi ise yeni Türkiye içinde siyasal eş zaman-
lama krizlerinin derinleşmesi oldu.

II. Açılım döneminde CHP’de ve MHP’de 
siyaset dışı müdahalelerle lider ve üst düzey 
kadro değişimi yaşandı. BDP, açılım süre-
cindeki anlamsızlığını anayasa oylamasında 
derinleştirse de; Kürt meselesinde büyük öl-
çüde PKK merkezli dili kullanan ama PKK 
ekosisteminin dışındaki isimleri de bünye-
sine katarak özünde olmasa da şeklen kısmî 
bir değişim yaşadı. PKK ise 2010 ‘Arap İs-
yanlarını’ neredeyse baştan aşağı yanlış oku-
yarak bölgedeki değişim eksenini ıskalayıp 
statükonun ayakta kalan son birkaç bekçisi 
rolünden öteye geçecek bir çizgi izlemedi. 
Sadece kan akıtabildiği için kan akıtmayı 
tercih eden PKK, siyasal anlamda Baas pa-
rantezinde kaldığı son birkaç yıl boyunca 
binlerce insanın ölmesine yol açmaktan 
başka bir görev ifa etmemiş oldu. Öcalan ise 
hapishane şartlarında “eski Türkiye aktörle-
riyle” kurguladığı şablonun “yeni Türkiye” 
ve “yeni PKK” karşısında nereye oturduğunu 
bile anlayamıyordu. Bu durumla yüzleşmek 
yerine, Öcalan, PKK ve Kürt meselesine dair 
“son cümleleri” söylemeyerek durumu idare 
etmeye gayret etti.

Yeni sürecin güvenceleri
II. Açılım ya da 2013 çözüm girişimi sü-
recinde sorunun doğrudan ve/ya dolaylı 
paydaşı olan bütün aktörler, son dört yıl 

2013 Çözüm Süreci ve Aktörler
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boyunca yaşanan süreçten ders çıkarma ça-
bası güttükleri oranda aktör olarak kalabi-
lecekler. Yeni sürecin kabaca üç güvencesi 
bulunmaktadır: i) Erdoğan’ın açık bir şekilde 
çözüm sürecine iradesini koymuş olması, ii) 
sürecin Türkiye’nin “yerli kaynakları ve ka-
pasitesiyle” yürütülüyor oluşu ve son olarak 
iii) provokasyonların halk tarafından çoktan 
“satın alınarak” anlamsız kılınmış olması-
dır. PKK’nın sulh yoluyla silah bırakmaya 
yanaşmadığı bir senaryoda ise bir kez daha 
önümüzdeki senelerde 2013 şartlarını tekrar 
görüp göremeyeceği şüphelidir. Kürt mese-
lesine ve kendisine odaklanmaktan bölgede 
ve Türkiye’de yaşanan değişimi göremeyen, 
etrafında olup biteni sağlıklı bir şekilde de-
ğerlendirme salahiyetini kaybetmiş bir ak-
törden bahsediyoruz.

Kürt meselesinin yıllar içinde hemen her 
yönüyle zımni bir fiyatlandırma ile hem 
devlet hem toplum hem de ekonomi tara-
fından satın alındığını görmemiz gerekiyor. 
Başka bir deyişle Türkiye, bütün anlamsızlı-
ğına ve maliyetine rağmen, Kürt meselesini 
çözmek yerine, yıllar içinde, bir ara formül 
ile taşımayı ve beraber yaşamayı da öğren-
miş bulunuyor. Dolayısıyla PKK terörünün 
de, yaratmayı hedeflediği tedhişin de artık 
şaşıran bir müşteri kitlesi bulunmamakta-
dır. Bugün Erdoğan’ın iradesini ısrarla sor-
gulayanlar, PKK terörünün sarf malzemesi 
olan Kürt gençlerinin niye öldüğünü sami-
mi bir şekilde sormadıkları sürece de, hali 
hazırda taşınmakta olan PKK maliyetinin 
toplum tarafından fark edilmesi için bir ze-
min kalmamıştır.

Hal bu iken PKK’nın silah bırakıp bırak-
maması bir müzakere meselesinden çok PKK 
açısından önümüzdeki yıllarda ne yapacağı 
kararıdır. PKK kendisine bir teklif gelmese 
dahi, yarın, elinde silahlarıyla nasıl bir gele-
cek kuracağı sorusuna en basit düzeyde bile 
cevap veremezken; bugün Öcalan’dan gele-
cek bir teklifi müzakere jeopolitiğine ve pa-
zarlık matematiğine mahkûm ederse bir çıkış 
yolu bulmakta zorlanacaktır. Çünkü PKK’ya 
bugün yapılan teklifi, önümüzdeki bir kaç yıl 
içinde şekillenen yeni Mezopotamya jeopoli-
tiği ve ekosistemi, teklifsiz bir şekilde, tasfiye 
formunda dayatacaktır. Dünya’nın Kürt Me-
selesi, Türkiye’nin PKK ve Ortadoğu’nun da 
Kürtlerin etrafında dönmediğini fark etmek, 
yukarıdaki analiz üzerine ciddi kafa yormak 
için yeterli olabilir!.

PKK’nın silah bırakıp 
bırakmaması bir müzakere 

meselesinden çok PKK açısından 
önümüzdeki yıllarda ne yapacağı 
kararıdır.
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BDP’li heyetin Kürt meselesinin çözümü 
ve PKK’nın silahsızlandırılması sürecini 
Karadeniz’de anlatmaya dönük turu, Sinop’ta 
başlamadan bitti. Sinop gibi küçük bir ilde 
yaşanan tepkinin mahiyeti veya olayların 
içeriğinin aslında devam etmekte olan sorun 
ve çözüm sürecinin büyüklüğü karşısında 
fazlaca bir anlamı bulunmuyor.

Büyük ölçüde mülki idarenin beceriksiz-
liği ile BDP’lilerin siyasetsizliğinin birleşi-
minden ortaya çıkan sıradan bir vukuat ola-
rak okumak mümkün. Mülki idarenin veya 
BDP’lilerin provokasyon ihtimalini hesaba 
katmamış olmaları ciddiyetsizlik değilse an-
cak naifliktir. Sinop’ta olay çıkaran kalabalık 
ne kadar süreci etkileyeceğini düşünmüşse; 
BDP’li heyet de, aynı naiflikle, ziyaret mari-
fetiyle çözüm sürecini anlatarak Karadeniz’i 
ikna edeceğini düşünmüş gözükmektedir. 
Hal bu olunca Sinop üzerinde durulacak bir 
durumdan ziyade vaka-ı adiye bir olaydır. 
Lakin Sinop’ta yaşananlara “sokak siyaseti-
nin imkân ve riskleri” üzerinden kafa yor-
mak gerekiyor.

Meşru siyaset
AK Parti, BDP’nin kendi oylarının nere-
deyse tamamını aldığı illerde ve bölgede var 
olabilen tek Türkiye partisidir. Dolayısıy-
la Doğu ve Güneydoğu’da BDP ile rekabet 
içinde olan bir partidir. BDP’nin Sinop’ta 
veya daha önce İzmir’de yaşadığı sahneleri 
defalarca ve rutin bir şekilde BDP/PKK ma-
rifetiyle Doğu ve Güneydoğu’da hep yaşaya-
geldi. Kürt seçmenin hala ilk tercihi olan AK 

Parti, mezkur bölgelerde bütün sokak şidde-
tine ve silah vesayetine rağmen ısrarla siyaset 
yapmaya devam etti. AK Parti, PKK’nın eski 
Türkiye ezberlerinden olan kurtarılmış böl-
ge girişimlerine rağmen, meşru çizgide kala-
rak siyasetini kitlelere aktarmaya devam etti. 
En sert Kürt ulusalcı diline, BDP dışı bütün 
aktörleri siyasi yelpazede ‘hain kategorisine’ 
sokan söyleme ve fiili durumlara rağmen, 
AK Parti çizgisini, tabanı da desteğini koru-
maya devam etti.

Özellikle 2010 anayasa halkoylamasıyla 
beraber, BDP’nin, Arap Bahar’ını oldukça 
naif bir şekilde okuyarak, ‘Kürt Baharı’ at-

Sinop’un Gösterdikleri
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beceriksizliği ile BDP’lilerin 

siyasetsizliğinin birleşiminden 

ortaya çıkan sıradan bir vukuat 

olarak okumak mümkün.
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mosferi inşa etmeye yönelik girişimlerinin 
tamamı da akim kaldı. Bunun oldukça ba-
sit bir nedeni bulunmaktaydı. Arap Baharı 
ile sokaklara dökülen kitleler yıllardır de-
vam etmekte olan demokrasi açığından ve 
temsil edilmeyişlerinden dolayı sokaktaydı. 
Oysa Türkiye, özellikle son on yıldır, PKK 
varlığına ve ortaya çıkardığı nihilist tedhişe 
rağmen, aksayarak da olsa yönünü hep daha 
fazla demokratikleşmeye çevirdi.

BDP on yıldır devam demokratikleşme 
dalgasından güç almak, her geçen yıl biraz 
daha genişleyen meşru siyasi kanalları tah-
kim etmek yerine ya PKK terörüne teslim 
oldu ya da sokağın kaosuna. PKK ile BDP’ye 
oy veren Kürtler arasında hiç bir siyasal değer 
üretmeksizin sadece tercüman olmayı tercih 
etti. BDP’ye oy vermeyen Türkiye seçmeni-
nin %90’ından fazla kısmını oluşturan kitleye 
ise anlamayacakları veya sindiremeyecekleri 
bir dille konuşmayı tercih etti. Sonuçta yir-
mi yılı aşkın bir zamandır siyaset sahnesinde 
olmasına rağmen Kürt nüfusun bile çok cüzi 
bir kısmını kendi siyasi çizgisinde buluştu-
rabildi. Kürtleri bile yaygın bir şekilde ikna 
edememiş olan bir siyasi program ve dilin 
Karadeniz’de ikna turuna çıkması tam da bu 
sebepten imkansız bir girişimdi.

Türk sorunu
‘Türk sorunu’ diye tarif edilen ve aslında 
siyasete ince bir vesayet müdahalesi arzusu 
olan meselenin de Sinop’la bir alakası bu-
lunmamaktadır. İşin daha trajiği, dün ‘Türk 
sorunu’ çıkacak diye felaket tellallığı yapan 
aktörlerin bugün PKK çizgisinde ‘PKK terör 
örgütü değildir’ söylemini dillendirmeleri-
dir. Kaldı ki ‘Türk sorunu çıkar’ önermesi, 
ateşli muhiplerine bakılırsa, bir uyarıdan 
ziyade temenniye denk gelmektedir. Dün 
Kürt sorununun çıkmasında ciddi katkı ver-
miş olan bu medyatik isimlerin bugün aynı 
mutadı Türk sorunu için de sürdürmekte bir 
sakınca görmeleri düşünülemez.

Sinop’tan çıkarılacak en ciddi ders sokak-
ların hakim olduğu bir sahnede ilk kurbanın 
bizzat ‘siyaset’in kendisi olduğudur. Sinop’ta-
ki sokağı lümpen, Hakkari’deki sokağı ise 
ezilmişlerin şiddeti şeklinde tasnif etmenin 
bizleri hiç bir yere götürmediğini görmemiz 
gerekiyor. Ancak bu kavrayış özümsendiğin-
de Türkiye’nin her yerinde her siyasi aktör 
meşru kabul edilecektir. Aksi takdirde en 
ilkel coğrafi etki-tepki dünyasına hepimizin 
teslim olması gerekiyor..
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Irak’ta işgal, Suriye’de ise isyan marifetiyle 
ortaya çıkan ‘Kürt entitesi’ gerek abartılı kor-
kuların gerekse de beklentilerin oluşmasına 
neden oldu. Özünde Sykes-Picot korkuları-
na ve beklentilerine denk gelen bu durum 
meselenin sağlıklı bir şekilde gözlemlenme-
sini ve tartışılmasını da engelledi. Abartılı 
korkulara yaslananlar sahada yaşanan her 
gelişmeyi ‘bölünme-parçalanma’ eksenin-
de bazen ‘Kürtlerin şeytanlaştırılmasına’ 
kadar götürdüler. Abartılı beklentilere yas-
lananlar ise Mezopotamya jeopolitiğinin 
realitelerinden kopmuş şekilde neo-Sykes-
Picot rüyalarına uzanacak kadar anakronik 
siyasal çıkışlar yaptılar. Bölgemiz açısından 
‘Sykes-Picot sınırları ve düzeni’ parçalanma 
ve güçsüzleşme anlamına gelirken; Kürt si-
yasi hareketleri açısından kendileri dışındaki 
aktörlerin Kürtlerin maliyetine kazanımları 
şeklinde okunmaktadır. Bu yaklaşım tarzı, 
geçtiğimiz asır boyunca, Kürtlerin dışındaki 
aktörlerin Sykes-Picot düzeninden gerçek-
ten ne kazandığını da sorgulayacak olgun-
lukta görünmemektedir. Birinin kaybetti-
ğini diğerinin kazanım olarak gördüğü bir 
meselede ise ilk kurban “siyasal” ve “tarihin” 
kendisi olmaktadır. Oysa I. Dünya Savaşı 
marifetiyle çizilen sınırların içerisi nasıl dol-
durulmuş olursa olsun bütün bölge halkları 
kaybedenler safında yer aldılar. Sykes-Picot 
düzeni Kürtlere de bir ulus devlet hediye et-
seydi, muhtemel çatışma senaryolarının ne-
ler olabileceği üzerine kısa bir zihin egzersizi 
yapmak, kazananı olmayan yüzyıllık girdabı 
idrak etmek için yeterli olabilir. Yukarıdaki 

analizlerin Kürtler için inşa edilmiş “yüzyıl-
lık bahaneler” şeklinde okuyanların da var 
olduğu muhakkak. Lakin ya soğukkanlı ana-
lizlerle herkesin sahici aktör olduğu “yeni bir 
düzen” arayışı içerisine girmek durumun-
dayız ya da farkında olarak veya olmayarak 
asırlık statükonun ezberlerine esir olarak 
“felaket tecrübelerinin” tekerrür etmesini ar-
zulamak durumundayız.

Ortadoğu’nun yüzyıllık dramı
Bir an için neo-Sykes-Picot haritalarının 
bugün hayata geçme senaryolarını düşüne-
lim. Önce, Mezopotamya’daki Türklerin ve 
Arapların sadece kendilerinden müteşekkil 
bir coğrafyada devletleri olmadığını hatırla-
yalım. Benzer şekilde de, bugün Kürdistan 
diye tarif edilen coğrafyanın sadece Kürtler-
den müteşekkil olması fiilen imkansızdır. Bu 
hakikat Türkiye’de, Irak’ta ve Suriye’de yüz-
yıllık dramların tam da kaynağıdır. Sykes-
Picot sınırları sadece ulus devletler hediye 
etmemiş, beraberinde inkar, asimilasyon, 
ulusçuluk ve sekülerizmi de bir paket ha-
linde yeni düzenin yazılımına yerleştirmiş-
tir. Bugün Kürdistan coğrafyası diye bilinen 
bölge, Kürt milliyetçiliğinin tarif ve tahayyül 
ettiği sınırlar içerisinde hayat bulsa, Kürt ol-
mayan unsurların nüfusun yarıya yakınını 
oluşturacağı akıldan çıkarılmamalıdır. Mese-
la, Suriye, İran ve Türkiye’den bağımsız Irak 
Kürdistanı şeklinde bilinen yaygın coğrafi 
bölgede (Kürt ulusalcılığının arzuladığı şe-
kilde Kerkük ve Musul’u da dahil edince) en 
son neşv-ü nemâ bulacak şey salt Kürt etni-

Sykes-Picot Korkuları ve Rüyaları
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sitesine dayanan bir devlettir. Bu fiili duru-
mu göz ardı etmek elbette mümkündür. La-
kin bedelinin Türkiye’de Kemalizm, Irak ve 
Suriye’de Baasçılık gibi olacağını da tahmin 
etmek zor değildir. Irak gibi işgal neticesinde 
derinden kırılan ve aktif hale gelen etnik-sek-
teryen fay hatlarının başka bir netice üretme-
sini beklemek de naiflik olacaktır. Ya da Irak 
Kürdistan’ı geç kalmış bir milliyetçilikle inşa 
edeceği ulus devletinde, yarıya yakın Kürt ol-
mayan unsurları tatmin edecek bir mucizevi 
siyasal çözüm bulunmak durumundadır.

Yukarıdaki tabloyu iki şekilde okumak 
mümkündür. Ya bütün denklemleri Kürtle-
ri ‘devletsiz bırakmaya odaklanmış’ şeklinde 
okursunuz ya da bütün bölge halklarının 
Sykes-Picot düzenini aşacak şekilde yeni bir 
siyasal sözleşme ihtiyacı olarak değerlendi-
rirsiniz. Birinci okuma tarzının bizi götü-
receği yer, reel politiğe görmezden gelmeye 
çalışarak, statükonun yeniden üretilme tale-
binden başka bir yer değilken; ikinci okuma 
ise yeni bir bölgesel düzen imkanı için her-
kese çok daha paylaşımcı bir şekilde aktör 
olma fırsatı tanıyabilir. Yeni Mezopotamya 
düzeni arayışları geldiğimiz nokta itibariyle 
tarihin ve siyasetin bizleri mecbur kıldığı bir 
durum aslında. Önümüzdeki dönemde, ak-
törler, ya bu yakıcı hakikatle yüzleşecekler ya 
da Sykes-Picot düzeninin köhne nöbetçileri 
olarak kalmaya devam edecekler. Türkiye 
büyüme veya daha derin entegrasyon, Irak 
paylaşım ya da daha fazla kırılma, Suriye 
ya beraberce enkazı kaldırma ya da bir asır 
önce yaşanan ve birkaç yıl bile ayakta kala-
mayan bölünmelerin meydan okumalarıyla 
karşı karşıyadır. Mezopotamya’da yeni düzen 
Sykes-Picot sınırlarının hukuki olarak var 
olabileceği ama siyasi, iktisadi ve toplumsal 
anlamda olabildiğince anlamsızlaştığı oran-
da pozitif gündemle hayata geçebilir. Bölge-
mizde yeni düzen tartışmaları fiili olarak ar-
tık kaçınılmaz bir gündem olduğu bir zaman 
diliminde, Suriye isyanı patlak verdi. Suriye 
krizinin bölgemizde tam anlamıyla bir tur-

nusol kağıdı görevi ifa ettiğini söyleyebiliriz. 
İsyanın başlarında çok fazla gündeme gel-
meseler de Esed’in krizi yönetemeyeceğini 
hissettiği ve kontrolü kaybettiği aylarla bir-
likte Suriye isyanında Kürt realitesi de ortaya 
çıkmış oldu. PKK’nın Suriye kolu olan PYD 
marifetiyle Kürtlerin Suriye isyanındaki rolü 
ağır bir baskı altına alındı. PYD tartışması-
nın Türkiye’ye yansıması da oldukça sert bir 
şekilde gelişti. Bir anda gündeme bir ‘Kuzey 
Suriye’ fenomeni düşüverdi. Bunun sebebi 
PYD’nin Suriye’deki gücü, kapasitesi veya 
Suriye isyanındaki olumsuz rolünden ziya-
de, PKK’nın aynı aylarda Türkiye’de estirdi-
ği terördü. Aslında PKK’nın esir aldığı bir 
“Suriye’de Kürtler” tartışması yapılıyordu. 
Zaten PKK terörünün sakinleşmesiyle para-
lel ‘Kuzey Suriye’ tartışması da gündemden 
düşüverdi.

Türkiye’de yaşanan ‘Kuzey Suriye’ tar-
tışmaları özünde on yıl önceki ‘Kuzey 
Irak’ tartışmalarına da çok benziyordu. 
Türkiye’nin gösterdiği tepki PKK çizgisin-
deki bir çok isim tarafından yine en sert 
şekilde eleştirildi. Benzer şekilde bir çok 
liberal kalemde, neredeyse ‘Kuzey Suriye’ 
şeklinde ismi zikredilen bölgeye ve Suriye’de 
olanlara dair temel bilgi düzeyinde ilgi 
duymaksızın,”Türkiye’nin Kürtlerin haklar 
elde etmesine karşı” olduğu söylemini ıs-
rarla dillendirdiler. Bu kampanyanın, “önce 
Türkiye’de Kürt sorununu çöz” cümleleriy-
le başlayan çıkışlarıyla belli ölçüde başarılı 

Bölgemiz açısından ‘Sykes-
Picot sınırları ve düzeni’ par-

çalanma ve güçsüzleşme anlamına 
gelirken; Kürt siyasi hareketleri açı-
sından kendileri dışındaki aktörle-
rin Kürtlerin maliyetine kazanımları 
şeklinde okunmaktadır.
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olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bütün 
bunlar yaşanırken Irak’ta işgal marifetiyle, 
Suriye’de isyan marifetiyle, Kürtlerin, belli 
haklar ve statüler elde etseler bile, beraber 
yaşamak zorunda oldukları coğrafyada nasıl 
bir siyasal ve psikolojik atmosfere hapsedil-
dikleri de pek kimsenin umurunda olmadı.

Kürt yabancılaşması
Oysa Irak işgali sırasında eleştirdiğimiz 
Türkiye’nin etnik bir siyaset izleme ihtima-
li, Suriye üzerinden Kürtler için yaşanmak-
taydı. Dün Türkiye, Irak’a Türkmenler üze-
rinden müdahil olma tartışmaları yapıp ve 
adımlar atınca ortaya çıkan marazlı durum 
eleştirilmeyi ne kadar hak ettiyse, bugün de 
Suriye’de farklı bir durum söz konusu de-
ğildi. Türkiye’nin bütün Irak’ı unutup Türk-
menlere sarılan politikası hem jeopolitik 
hem de ahlaki olarak nasıl tutarsız idiyse; 
bugün de bütün Suriye’de yaşananlara gözü-
nü kapatıp Kürtler üzerinden siyasi denklem 
peşine düşmek aynı tutarsızlığa denk gel-
mektedir. Hal bu iken Suriye Kürtleri PKK 
ve IKBY marifetiyle Suriye muhalefetinden 
bağımsız bir şekilde etnik bir konsey kurdu-
lar. Bu adımlarıyla hem Esed sonrası parça-
lanma senaryolarına ilk yatırımı yapan aktör 
görüntüsü verdiler hem de zımnen Suriye 
içerisinde Kürtlerin kesinlikle hak etmedik-
leri tartışmalı bir pozisyonu inşa ettiler. Bu 
durumu PKK eliyle bir de Esed’le işbirliği-
ne kadar götürülünce, mezkur tartışmalı 
pozisyon bir anda Kürtlerin, Suriyelilerin 
kanları üzerinden kendi gündemlerinin ve 
kazanımlarının peşine düşen bir entite gö-
rüntüsü oluşmasına yol açtı. Ortaya çıkan 
‘Kürt yabancılaşması’ hızla bölgeye yayılan 
ve Araplar üzerinden derinleşen ‘nefret söy-
leminin de’ zuhur etmesine yol açtı. Bütün 
bunlar yıllarca Baas rejimi tarafından en 
fazla ezilen unsurların başında gelen Kürtle-
rin hak etmediği bir durumdu. Lakin PKK, 
ortaya çıkan güç boşluğunda, dün Irak’ta, 
Türkmenler üzerinden Türkiye içerisindeki 

çetelerin takındığı tutumun bir benzerini 
Suriye’de hayata geçirmiş oldu. Irak’ta nasıl 
bir kaç yıl içerisinde asıl maliyeti Türkmen-
ler ödediyse, Suriye’de de, Kürtler, yıllar boyu 
taşımak zorunda kalacakları bir “Baas kiriy-
le” yaşamak durumdalar.

Suriye’deki Kürt nüfusun çoğunluğu bu-
gün tartışmalara ve çatışmalara konu olan 
bölgede yaşamamaktadır. Kürtler Halep 
ve Şam başta olmak üzere Suriye’nin diğer 
etnik unsurlarıyla beraber yaşamaktadır. 
Kaldı ki Suriye Kürtleri diye konuştuğumuz 
nüfus büyük ölçüde Türkiye Kürtlerinin 
bir uzantısıdır. Baas rejimi ülkede kontro-
lü kaybettiği ama Esed’in hala direnmeye 
devam ettiği Suriye’de, daha nihai sonuç 
ortaya çıkmadan, Kürtler adına federasyon 
veya özerklik talepleriyle sahneye çıkmak 
bir hak talebinden ziyade sahadaki bütün 
aktörlerin Kürtlerle sorunlu bir ilişki geliş-
tirmesine yetmiştir. Suriye isyanında süreç 
ilerleyip Esed rejimi özellikle Suriye’nin 
kuzeyinde kontrolü tamamen kaybedince, 
kaçınılmaz olarak, Suriye muhalefeti hali 
hazırda sorunlu olan ilişkiler üzerinden 
PYD ile karşı karşıya gelmiştir. Bu beklenen 
durumu bütün yönleriyle anlamak, en azın-
dan yaşananların Suriye siyasal havuzunda 
yaşandığını fark etmek yerine salt Kürtler 
üzerine kurulu her analiz en başta sahadaki 
verili durumla kavga etmek zorundadır. Bü-
tün tartışmayı Türkiye üzerinden anlamlan-
dırmaya ya da analiz etmeye çalışmanın da 
varacağı sağlıklı bir yer bulunmamaktadır. 
PKK açısından Suriye’nin anlamını tam ola-
rak çözemeyen her analiz mecburen Türkiye 
üzerinden bir okuma kolaycılığına girmek-
tedir. Yıllarca PKK liderliğine ev sahipliği 
de yapmış olan Baas rejimi, PKK açısından, 
Suriye kriziyle beraber yeniden konjonktü-
rel bir ortak haline dönüştü. Esed rejiminin 
açık desteğiyle ortaya çıkan boşluğu doldur-
maya çalışan PKK, oldukça basit bir hesap 
yapmaktadır. Hali hazırda askeri anlamda 
insan sermayesinin de bir kısmını sağladı-
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ğı kaynak olarak gördüğü Suriye Kürtlerini, 
çatışma üzerinden bir çizgiye getirmeyi he-
deflemektedir. PKK bu hesabında haksız sa-
yılmaz. Burada sorun PKK’nın Kürtleri ne-
redeyse sarf malzemesi olarak görmesidir. 
Öyle ki Suriye’de Kürtlerin diğer unsurlarla 
çatışmasından Suriye’ye özgü siyasallaşmış 
bir Kürt unsuru çıkarması mümkündür. 
Suriye’nin küçük bir unsuru olan Kürtle-
rin, böyle bir çatışmada ödeyeceği maliyet, 
toplamda ortaya çıkacak olan ve bölgede de 
etkili olacak ‘Arap nefreti’ gibi oldukça acı 
maliyetler ise PKK’nın pek umurunda gö-
zükmemektedir. Lakin bundan daha önem-
lisi, PKK, Suriye’yi, Kürtlerin elde edeceği 
bazı kazanımlardan ziyade kendisinin ar-
zuladığı kazanımların 
merkezi olarak görmek-
tedir. Özellikle Kuzey 
Irak’ta, IKBY’nin Türki-
ye ilişkilerinin her geçen 
gün daha da derinleşme-
si, yıllardır PKK’nın ‘mi-
safir ruh halinin’ altını 
çok daha kalın çizilmesi-
ne yol açmaktadır. PKK, 
Suriye’de, misafir hisset-
meyeceği bir ‘habitat’ın 
da peşindedir.

PKK pozisyonunu 
Suriye realitesiyle yüz-
leşerek güncellemek du-
rumunda kalacaktır. Bu-
nun ilk adımı PYD’nin 
Özgür Suriye Ordusuyla 
belli şartlar altında an-
laşma imzalamasıdır. Za-
man içerisinde PKK önce 
Suriye’nin geniş Kürt ke-
simleriyle ardından da 
ülke içerisindeki diğer un-
surlarla karşı karşıya gel-
mesi sürpriz olmayacak-
tır. Türkiye’nin, PKK’dan 
bağımsız bir şekilde, geniş 

Kürt kitlelerinin, Esed sonrası dönemde 
pozitif gündemle var olmalarını sağlaması 
gerekmektedir. Aksi takdirde PKK’nın so-
rumsuzluklarıyla IKBY’nin sadece kendi 
özel gündemine odaklanan ve her geçen 
gün kendisini de içine alacak şekilde bi-
riken ‘Arap nefretine’ dair güven artırıcı 
adımları atacak başka aktör bulunmamak-
tadır. Yıllarca Şam’da var olmuş ve Şam’ın 
“bir sahibi olarak” Suriye’ye ortak olmuş 
olan Kürtlere yapılacak en büyük kötülük 
“Şam’ı bırakıp Serakaniye’ye sıkışmak” ola-
caktır. Tam da bu sebepten dolayı PKK’nın 
silahsızlanması Türkiye’nin olduğu kadar 
birinci Mezopotamya halkasındaki bütün 
aktörlerin hayrınadır..
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“4. Yargı Paketi” olarak bilinen, ‘İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağ-
lamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı ve 30 Nisan’da Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Başta TMK olmak üzere TCK ve CMK gibi kanunlar-
da değişiklik yapan düzenleme, mevzuatın AİHM standartları ile uyumunu 
sağlamak ve Türkiye’nin AİHM’de aldığı cezaların önüne geçmek amacıy-
la gerçekleştirildi. Değişiklik yapılan 22 maddeden 15’inin gerekçesinde 
AİHM’nin kararlarına referans verilmesi de bunun işareti. 

Yargı Reformunda Yeni Adım:  
4. Yargı Paketi 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin, yeni bir ulus 
inşa etme hedefi, kuruluşundan itibaren hu-
kuka ve yargıya, kurucu ve koruyucu aktör 
rolü yüklenmesi sonucunu doğurmuştur. Ni-
tekim bütün bir cumhuriyet tarihi boyunca, 
toplumu dizayn etme, farklılıkları yok etme 
ve homojen bir ulus inşa etme amacıyla uy-
gulanan bütün politikalar, anayasal ve yasal 
düzenlemeler ve yargı aracılığıyla meşrulaştı-
rılmaya çalışılmıştır. Özetle, bu ülkede huku-
ki mevzuat ve yargı, vatandaşların hak ve öz-
gürlüklerini koruyarak toplumda adaleti tesis 
etmek için değil; devleti, devletin güvenliği-
ni, devletin çıkarlarını korumak için var ola 
gelmiştir. Ara rejim dönemlerinde dahi yargı, 
darbe ve muhtıracıların hemen yanında yer 
almış, buna karşılık, darbeciler de, yaptırdık-
ları anayasa ve yasalarla yargının gücünü art-
tırmış ve sonuçta yargıyı vesayet düzeninin 
en önemli vasisi durumuna getirmişlerdir. 
Tüm bunlar, yargının sürekli sorgulanıp tar-
tışılmasını da beraberinde getirmiş ve zaman 
içinde yargıda köklü reformlar yapılması ih-
tiyacı kendini dayatmıştır.

Yargı reformlarının amacı
Bu çerçevede, çeşitli zamanlarda mevzuatta 
ve yargının yapılanmasında köklü değişik-
liklere, reformlara gidilmiştir. Bu reformlar, 
bazen hukuk devleti ilkesini güçlendirme 
amacıyla yapılmışsa da, yargının vesayetçi 
gücünü pekiştirmek, genellikle, öncelikli 
amaç olmuştur; nadiren de, birey hak ve öz-
gürlüklerini geliştirme ve koruma amacıyla 
reformlar gerçekleştirilmiştir. 1987’de Av-

rupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’ne 
bireysel başvuru yolunun açılmasından iti-
baren, insan haklarının korunması amaçlı 
reform ihtiyacı daha sık dile getirilmiştir. 
Ancak demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
ilkelerinin güçlendirilmesi, birey hak ve öz-
gürlüklerinin geliştirilip korunması amaçlı 
düzenlemeler, ağırlıklı olarak AB uyum sü-
reci kapsamında yapılmıştır.

Daha çok 2000’li yıllarda çıkarılan ‘AB 
uyum paketleri’ yakından incelendiğinde, 
bir kanunun, hatta bazen bir maddenin bir-
kaç uyum paketinde yer aldığı görülmekte-
dir. Bu tekrar tekrar uyumlulaştırmanın iki 
önemli nedeni bulunmaktadır: Birincisi, 
bürokratik elitlerin, köklü ve sahici reform-
lar yerine, günü kurtarmaya dönük düzenle-
melerle reform yapıyormuş gibi görünmek-
te ısrar etmeleri; ikincisi, siyasi kadroların 
derslerine iyi çalışmamaları. Bu yüzden de, 
on yılı aşkın bir süreden beri bir dizi reform 
yapılmış olmasına rağmen, sorunlar çözüle-
memiş, reform ihtiyacı sürmüştür.

Yargı reformunda stratejik dönem
2009’da ‘Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem 
Planı’yla birlikte, ilk kez yargı reformuna 
yönelik çalışmalar, bir strateji çerçevesinde 
yürütülmeye başlanmıştır. Konulan hedef-
lerin yüzde 70 oranında gerçekleştirilmesi 
üzerine, Plan güncellenerek Eylül 2012’de 
yeni strateji taslağı açıklanmıştır. “Yargısal 
uygulamalardan ve mevzuattan kaynakla-
nan insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve 
insan hakları standartlarının güçlendirilme-

Yargıda Bitmeyen Reform İhtiyacı
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si”, bu taslakta, amaçlar arasında yer almıştır. 
Bu stratejik süreçte, 12 Eylül 2010 günü halk 
oylamasında kabul edilen anayasa değişik-
liği paketi, vesayetçi yargı düzenine yapılan 
ilk ciddi müdahale olmuştur. Bu paketle, 
Anayasa Mahkemesi ve Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu gibi en önemli iki çelik çekir-
değe dokunularak yargının idari yapılanma-
sını demokratikleştirmenin önü açılmış ve 
yargının iş yükünün azalmasını sağlayacak 
adımlar atılmıştır. Bundan sonra, 2011’de 1 
ve 2; 2012’de de 3. Yargı Paketi yasalaşmış-
tır. İnsan haklarına dair iyileştirmeler içerse 
de, daha çok yargı organlarının hızlı, etkin 
ve işlevsel çalışabilmesi için çıkarılan bu pa-
ketler, kısa sürede sonuç vermeye başlamış; 
yüksek yargıda incelenmeyi bekleyen dosya 
sayısı hızla azalmıştır. Adalet Bakanı Sadul-
lah Ergin’in açıklamalarına ve medyada yer 
alan haberlere göre, Türkiye’nin AİHM’den 
aldığı ihlal kararları doğrultusunda hazırla-
nan 4. Yargı Paketi de önümüzdeki günlerde 
Meclis’e sevk edilecektir.

“Anadilde savunma yasası”
Bu arada, geçtiğimiz hafta çıkarılan 6411 Sa-
yılı Kanun’la yargılama ve infaz sisteminde 
ciddi iyileştirmeler yapıldı. Bundan böyle sa-
nıklar, sözlü savunmalarını, kendilerini daha 
iyi ifade edebilecekleri başka bir dilde yapa-
bilecekler. Tercümanın giderlerini sanıkların 
kendilerinin karşılayacak olması, sorunlu ve 
tartışmalı olmakla birlikte, yapılan düzenle-
me, hem adil yargılanma ve savunma hakkı 
açısından hem de KCK sanıklarıyla ilgili yıl-

lardır yaşanan sorunun çözümü bakımından 
oldukça önemlidir. Aynı yasayla, cezaların 
infazının ertelenmesi konusunda iyileştir-
meler yapılmış; evli hükümlülerin, eşleriyle 
mahrem şekilde görüşmelerine imkan sağ-
lanmış; çocuk hükümlülerin aile görüşmesi 
yapmaları ve hükümlülerin izin süreleri için-
de kendilerinin veya yakınlarının evlerinde 
gece konaklamaları mümkün hale gelmiştir.

AİHM’de en çok ceza alan ülke
Türkiye, uzun süredir, hakkında en çok ihlal 
kararı verilen ülkeler listesinin başındadır. 
Türkiye hakkında verilen ihlal kararlarında 
da ilk sırayı, adil yargılanma hakkının ihlali 
oluşturmaktadır. Avrupa Konseyi (AK) Ba-
kanlar Komitesinde icra edilmeyi bekleyen 
karar sayısı açısından ise, Türkiye, 1780 ka-
rarla, İtalya’dan sonra ikinci sıradadır. Tür-
kiye, tazminatları ödemekte ancak AİHM 
kararlarının infazıyla ilgili diğer yüküm-
lülüklerini yerine getirmemektedir. Oysa 
kararların icrasının AK Bakanlar Komitesi 
gündeminden düşürülebilmesi için gerekli 
diğer bireysel önlemlerle mevzuat ya da uy-
gulama değişikliklerini ifade eden genel ön-
lemlerin tümünün yerine getirilmesi gerek-
mektedir. Kaldı ki, AİHM önünde bekleyen 
dava dosyaları açısından da Türkiye, 2011 
Haziran itibariyle 17700 dosyayla ikinci sı-
radadır.

Günü kurtarmadan, sistematik  
ve stratejik reformlara
Adalet Bakanı Ergin, koltuğa oturduğundan 
beri, bu ülkede ihlallere son vererek gerçekten 
adaleti tesis etmek, hukuku üstün kılmak ve 
dolayısıyla Türkiye’yi bu ayıptan kurtarmak 
için bir strateji çerçevesinde çalışmalarını 
sürdürmektedir. Anayasa Mahkemesine bi-
reysel başvuru yolunun açılmasıyla başlayan 
bu çalışmaların bir kısmını şöyle özetleyebi-
liriz: AİHM’de Türkiye’yi temsil ve savunma 
görev ve yetkisi Dışişleri’nden Adalet Bakan-
lığına devredildi; bu amaçla İnsan Hakları 

Bugüne kadar yapılan 
reformlara rağmen sorunların 

hala sürmesinin en önemli nedeni, 
sorunları gerçekten çözmek 
yerine, palyatif yöntemlerle günü 
kurtarmaya çalışmak olmuştur.
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Daire Başkanlığı kuruldu. Bu Daire’nin temel 
görevi, Türkiye’nin AİHM ve AİHS’in gerek-
lerini tam karşılamasını sağlamak ve ihlalle-
rin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar 
yapmaktır. Bunun yanı sıra, 12 Nisan 2012 
tarihinde Dışişleri Bakanlığı ile bir işbirliği 
protokolü imzalandı ve konuyla ilgili önemli 
merkezlerde birer Adalet Müşavirinin görev-
lendirilmesine başlandı. Bunların yanı sıra, 
AİHM’in ihlal kararları, 2012’den itibaren, 
ihlal kararı çıkmasına yol açan eylemi yapan 
hâkim ve savcıların terfi ve başarı inceleme-
lerinde değerlendiriliyor. Bu çerçevede, Ba-
kanlık ihlale neden olan hakim ve savcıları, 
ilgili kararla birlikte HSYK’ya bildirmeye 
başladı. Öte yandan, AİHM’e başvuruların 
önünü kesmek amacıyla, 23 Eylül 2012’den 
itibaren Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvurular başladı. Önümüzdeki günlerde 
devreye girecek olan Tazminat Komisyonları 
ile de, uzun yargılamalardan ötürü yapılmış 
AİHM başvurularının tazminat ödenerek 
geri çekilmesinin sağlanması hedefleniyor. 
Bu arada Türkiye’nin ilk İnsan Hakları Eylem 
Planı hazırlandı. İşte 4. Paket’i tüm bu çalış-

maların bir parçası olarak değerlendirmek 
gerekmektedir.

4. Paket’in gereği, çerçevesi
4. Yargı Paketi, aslında, 15-17 Kasım 2011 
tarihinde Ankara’da düzenlenen “AİHM’nin 
Türkiye Kararları, Sorunlar ve Çözüm Öne-
rileri” konulu ‘Yüksek Düzeyli Konferans ve 
Çalıştay’da yapılan öneriler esas alınarak ha-
zırlanmış. Dolayısıyla, bu paketi son günler-
de özellikle Kürt sorunu etrafında yaşanan 
kimi gelişmelerle ilişkilendirmek gerçeği 
tam yansıtmıyor. Bununla birlikte, 4. Paket 
yasalaştığı takdirde, elbette kimi hukuk ih-
lallerine son verecek ve tıkanıklık yaşanan 
bazı siyasi sorunların çözümünü de ciddi 
ölçüde kolaylaştıracaktır ki, bu da gayet nor-
maldir. Hukukun bir görevi de, yaşadığımız 
sorunları adalet ve hürriyet temelinde çöz-
mek değil midir?

4. Paket, AİHM’in ihlal kararlarının ge-
reklerini karşılamak amacıyla, Askeri Yük-
sek İdare Mahkemesi Kanunu, İdari Yargıla-
ma Usulü Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, 
Terörle Mücadele Kanunu, Memurlar ve 
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Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Sendi-
kaları Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk 
Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu 
ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi pek 
çok yasanın bazı maddelerinde değişiklikler 
öngörüyor.

4. Paket neler getiriyor?
4. Paket’le, AİHM’in ihlal kararları, askeri 
yargı için de yargılanmanın yenilenmesine 
neden olacak; mülkiyet hakkıyla ilgili olarak 
kamulaştırma bedelinin enflasyon karşısın-
da değer kaybının telafisi mümkün olacak. 
İşkence suçlarında zamanaşımı kalkacak. 
Tutukluluk hali, artık 30 günde bir dosya 
üzerinden değil, tutuklu görülüp dinlendik-
ten sonra değerlendirilecek. AİHM’in etkin 
soruşturma yapılmadığına karar vermesi 
halinde, soruşturma yeniden yapılacak. Adli 
yargıdaki ıslah kurumu, idari ve askeri yar-
gıda da uygulanacak. Tutuklunun tahliyesi-
ne ilişkin kararlar derhal uygulanacak; adli 
kontrolün daha geniş uygulanmasını sağla-
yacak tedbirler alınacak.

Ancak 4. Paket’in asıl önem taşıyan ve 
muhtemelen en çok tartışılacak düzenle-
meleri, TMK ve TCK ile ilgili olanlardır. 
Her şeyden önce, terör kavramının somut 
tanımının olmaması, terörle mücadele ge-
rekçesiyle hakların son derece keyfi biçim-
de sınırlandırılmasına imkan tanımakta ve 
Türkiye’nin, AİHM’de ciddi oranda mah-
kumiyet almasına yol açmaktadır. Örneğin, 
yasadışı örgütlerin, içeriği hiçbir şiddet un-
suru içermeyen bildirilerini yayınlayan yazı 
işleri müdürlerinin, sadece bu eylemleri ne-
deniyle cezalandırılması, ifade özgürlüğüne 
aykırıdır ve AİHM, bu tür vakalarda doğru-
dan ihlal kararı vermektedir. Bu bakımdan 
TMK’nın 6 ve 7. maddelerindeki suçların 
kapsamının, “şiddete teşvik veya tahrik”le 
sınırlandırılması gerekmektedir. Aynı şekil-
de, TCK’nın da 215 ve 220 başta olmak üzere 
kimi maddelerinin “şiddet”le sınırlanması ya 

da en doğrusu tamamen kaldırılması şarttır. 
TCK’nın ünlü 301. maddesi, hala ifade öz-
gürlüğünü ciddi ölçüde kısıtlayan bir madde 
olarak önümüzde durmaktadır.

Reformlardan beklentiler
Bugüne kadar yapılan reformlara rağmen 
sorunların hala sürmesinin en önemli ne-
deni, sorunları gerçekten çözmek yerine, 
palyatif yöntemlerle günü kurtarmaya ça-
lışmak olmuştur. Dahası, yargı ve hukuk, 
“düşman”ları sindiren, cezalandıran ve tas-
fiye eden bir silah olarak kurgulanmış ve 
kullanılmıştır. Bu tarihi geçmiş yüzünden, 
Bakan Ergin’in “Şu serbest bırakılsın, bu 
serbest bırakılsın diye bir çalışmamız yok. 
Bizim çalışmamız ilkesel planda yapılıyor. 
İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye’nin 
karnesi iyi değil, bu karneyi düzeltmemiz, 
insan hakları standartlarımızı yükseltme-
miz, demokrasimizi tahkim edip güçlendir-
memiz gerekiyor. Bunları yaparken de falan 
filan kişi istifade etsin diye bir tavrımız yok. 
Prensipleri ortaya koyuyoruz. Bu prensipleri 
ortaya koyduktan sonra bundan kimin istifa-
de ettiğine bakmıyoruz.” şeklindeki ifadeleri 
oldukça önemlidir, anlamlıdır ve Türkiye’de 
yargı reformlarından yana ilk kez ciddi ölçü-
de umutlanmamıza imkan tanımaktadır..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı dış ticaret verilerini açıkladı. 
TÜİK verilerine göre 2011 yılında 134,5 milyar dolar olan ihracat, yüzde 
13,1 artarak 152,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. İthalat ise bir önce-
ki yıla oranla yüzde 1,8 azalarak 236,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 56’dan yüzde 64,5’e yükseldi. 
Dış ticaret açığı Ocak-Aralık döneminde 84 milyar dolar olurken, dış ticaret 
hacmi 389 milyar dolara yükseldi.

İhracatta 2012 Rakamları 
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2008 küresel ekonomik krizi 
sonrası Avrupa Birliği (AB) ülke-
lerinde meydana gelen ekonomik 
daralma nedeniyle ihracat 2009 
yılında azalmış olsa da, 2010 yı-
lında itibaren yeniden yükselişe 
geçmiş ve 2011 yılında küresel 
ekonomik kriz öncesi miktarı aş-
mıştır. 2011 yılında yüksek cari 
açığa önlem olarak, Türkiye ekonomisi, eko-
nomik büyüme ve cari açık arasında tercih 
noktasına gelmiş ve bu tercih doğrultusunda 
Merkez Bankası tarafından uygulanan sıkı 
para politikası ile iç talep yavaşlatılmıştır. 
İç talepteki azalma, ithalatın azalmasına ve 
üreticilerin daha çok ihracata yönelmelerine 
katkı sağlamıştır. Ayrıca, TL’deki değer kaybı 
da dünya piyasalarında rekabet gücü kaza-
nılmasında ve ihracat artışında önemli bir 
etken olmuştur. 2012 yılında da, Avrupa Bir-
liği bölgesinde meydana gelen borç krizinin 
etkisinin devam etmesi nedeniyle, bu bölge-
ye gerçekleşen ihracatta düşüş gerçekleşme-
sine rağmen, ihracat bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 13,1 oranında artmıştır. 
2012 yılında gerçekleşen 152,6 milyar dolar 
ile yeni bir rekor kıran ihracat, ekonomik 
büyümenin de lokomotifi olmuştur.

Türkiye’nin küresel ekonomik krizle bir-
likte başlayan ekonomik güç eksenindeki 
kaymayı doğru okuması ve gerçekleştirdiği 
pazar çeşitlenmesi sayesinde ihracat artış 
eğilimini korumayı başarmıştır. Bu saye-
de Orta Vadeli Program’da (OVP) 2012 yılı 
ihracatı için hedeflenen 148,5 milyar dolar 

hedefi de aşılmıştır. Ayrıca, ihra-
catta meydan gelen artış ve iç talep 
daralmasıyla ithalatta gerçekleşen 
azalış nedeniyle 2011 yılında yüz-
de 56 olan ihracatın ithalatı kar-
şılama oranı, 2012 yılında yüzde 
64,5’e yükselerek son üç yılın en 
yüksek değerine ulaşmıştır. 

İhracatın İl Bazında Dağılımı
Türkiye’nin ihracatı il bazında da önemli 
gelişmeler göstermiştir. İhracatın il bazın-
da dağılımına bakıldığında 17 il 1 milyar 
doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 
2011’de 16 olan bu illere Şırnak’ta eklenmiş 
ve bu iller toplam ihracatın yüzde 84’ünü 
gerçekleştirmiştir. En çok ihracat yapan il 
ise 61 milyar dolar ile İstanbul olmuştur. 13 
milyar dolar ile Kocaeli ikinci ve 12 milyar 
dolar ihracat ile Bursa üçüncü en çok ihracat 
yapan il olmuştur. Bu illeri İzmir, Ankara, 
Gaziantep, Manisa, Denizli, Hatay, Adana, 
Sakarya, Kayseri, Konya, Mersin, Trabzon, 
Şırnak ve Antalya izlemiştir. Bu illerin pazar 
çeşitliliği en geniş olan ve ihracata konu mal-
ların üretiminde en çok çeşitliliğe sahip olan 
iller oldukları görülmüştür.

İhracatın büyük bir kısmını gerçekleştiren 
bu iller dışında kalan illerde de ihracat mik-
tarı artmıştır. Yüksek ihracat oranına sahip 
olan bu illerin sayısındaki artış, illerin sektör 
çeşitliliğindeki artışla ve ihracata dönük üre-
tim stratejilerinin benimsenmesiyle doğru 
orantılı olmuştur. Aynı zamanda ihracatın 
sadece İstanbul’da değil, Anadolu’nun çeşitli 

Türkiye’de İhracat:  
2012 Yılı Değerlendirmesi
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illerinde de artması Türkiye ekonomisinin 
geçirdiği değişimi görmek açısından önem 
arz etmektedir. Daha çok düşük ve orta tek-
nolojileri sektörlerde üretim gerçekleştiren 
bu illerin, yüksek teknolojili mallarda üreti-
me geçmeleri ihracata katkı sağlayacaktır. Bu 
da gittikçe zorlaşan küresel rekabet koşulla-
rında mevcut ihracat pazarlarını korumaları 
ve ihracatı artırmaları açısından ciddi öne-
me sahiptir. Bunun için de yeni teşvik siste-
minin iyi değerlendirilmesinde yarar vardır.

İhracatın sektörlere göre dağılımı
2012 yılında ihracatın sektörel dağılımında 
en önemli paya sanayi sektörünün sahip ol-
duğu görülmüştür. İhracat içerisinde sanayi-
nin payı yüzde 75,31, tarım sektörünün payı 
yüzde 12,61 ve madencilik sektörünün payı 
yüzde 2,75 olarak gerçekleşmiştir. İhracatçı 
birlikleri kaydından muaf ihracatın payı ise 
yüzde 9,31 ile oldukça yüksek bir seviyede 
gerçekleşmiştir. 

Sanayi sektörü detaylı incelendiğinde 
yüzde 12,55’lik pay ile en yüksek ihracat oto-
motiv endüstrisinde gerçekleşmiştir. Oto-
motiv sektörü, ihracatın lokomotif sektörü 
olma konumunu 2012 yılında da sürdür-
müştür. Otomotiv sektöründen sonra sanayi 
içinde en yüksek ihracat oranına sahip olan 
ikinci sektör yüzde 10,59 ile hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörü olmuştur. İhracat için-
de en yüksek paya sahip üçüncü sektör ise 
yüzde 10,24 ile çelik sektörü olmuştur. İnşa-
at, otomotiv ve beyaz eşya başta olmak üzere 
birçok sektörün hammaddesi konumunda 
olan çelik sektöründe ithalat oranları hala 
çok yüksek seviyelerde gerçekleşmektedir. 
Buna rağmen, Türkiye’de 2000’den bu yana 
çelik sektöründe ihracat oranı büyük ölçüde 
artmış, Türkiye çelik sektöründe belirleyici 
ekonomilerden biri haline gelmiştir. 

İhracatın ülke gruplarına göre dağılımı
2012 yılında en çok ihracat yapılan ülke 13 
milyar dolar ile Almanya, ikinci en çok ih-

racat yapılan ülke 10,7 milyar dolar ile Irak 
ve üçüncü ülke en çok ihracat yapılan ülke 
ise 8 milyar dolar ile İngiltere olmuştur. 2012 
yılında devam eden Avrupa borç krizine rağ-
men en çok ihracat yapılan ülkelerin çoğun-
luğu Avrupa Birliği ülkelerinden oluşmakta-
dır. Ayrıca, borç krizinin etkilerinin devam 
ettiği bir dönemde Türkiye ihracatının yüzde 
38,6’sını AB ülkelerine gerçekleştirmiştir. Bu 
durum Türkiye’nin ucuz fiyata kaliteli ürün 
ihraç eden yapısı nedeniyle devam eden kriz 
dönemini lehine çevirdiğini göstermiştir. 
Üstelik jeopolitik konum olarak da gerek hız 
gerekse küçük miktarlardaki taleplere diğer 
ülkelere nispeten daha kolay cevap verebil-
mesi nedeniyle, Türkiye küresel ekonomik 
krizi avantaja çevirmiştir.

Değişen dengeler sonrasında, Türkiye’de 
dış politika kararları ekonomi ile uyumlu 
biçimde uygulanmaya başlamıştır. Hüküme-
tin Ortadoğu ve Afrika’ya yönelik açılımları 
Türkiye’nin bu ülkelerle olan ticari ilişkileri-
nin gelişmesini de sağlamıştır. Bu açılımlar 
dış ticarette eksen kayması olarak tartışılsa 
da esasen bu açılımların dış ticarette ülke çe-
şitliliğini arttırdığı görülmüştür. Bu çeşitlili-
ği artırmaya yönelik yapılan serbest ticaret 
anlaşmaları ve vize muafiyetleri gibi uygu-
lamalar Türkiye ekonomisinin dış ticaretteki 
eksen genişlemesine katkı sağlamıştır. 

Bu sayede, Irak, Suudi Arabistan ve Mısır 
yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) 
ülkeleri en çok ihracat yapılan 10 ülke ara-
sında yer almıştır. Ayrıca, Yakın ve Ortadoğu 
ülkelerine gerçekleştirilen ihracatta bir önce-
ki yıla göre yüzde 52,10 ve Afrika ülkelerine 
ise yüzde 29,3 oranında artış gerçekleşmiştir. 
Yalnız, Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen 
ihracatta artış oranı ise yüzde 11 oranında 
olmuştur. 

İhracatın çeşitlendirilmesine yönelik ça-
balar sonucu Türkiye 2012 yılında 243 Ülke 
ve Gümrük Bölgesine ihracat gerçekleş-
miştir. Bu durum, tek pazara odaklı ihracat 
anlayışının artık geride kaldığının da açık 
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göstergesi olmuştur. İhracatta artışın devamı 
için başta Orta Doğu ve Afrika’nın jeopolitik 
konumları, sahip olduğu kaynaklar ve strate-
jik geleceğinden dolayı, bu bölgelere en ya-
kın büyük ekonomilerden biri olan Türkiye 
bu bölgeleri göz ardı ve ihmal etmemelidir. 
Hatta bölge ile olan ticari ilişkilerini daha da 
geliştirme stratejilerine odaklanmalıdır. 

Sonuç ve 2013 beklentileri
Küresel ekonomide zorlaşan ticaret koşul-
ları, dış ticarette başarı yakalayan ülkelerle 
yakalayamayanları ayrıştırmıştır. Özellik-
le küresel ekonomik krizden sonra küresel 
ekonomide dengeler değişmiş, ekonomik 
büyüme gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan 
ülkelere geçmiştir. Bu değişimi ihracat ivme-
siyle gerçekleştiren gelişmekte olan ülkeler 
başarılı olurken gelişmiş ülkeler durgunluk 
sürecine girmiştir. 

AB ülkelerinde devam eden borç krizi 
nedeniyle meydana gelen daralma ile 2011 
yılında ihracatın yüzde 46,2’sini AB ülkele-
rine gerçekleştiren Türkiye’nin ihracatını da 
olumsuz etkilemiştir. Fakat, Türkiye ihracat-
ta gerçekleştirdiği kıta, ülke ve mal çeşitlili-
ği ile dış ticaret daralmasının neden olduğu 
olumsuz durumları da bertaraf etmeyi ba-
şarmıştır. Türkiye’nin 2012 yılında 243 Ülke 
ve Gümrük Bölgesine ihracat gerçekleştirmiş 
olması hem ihracatın artmasına hem de kü-
resel ticaret dinamiklerine hızlı adaptasyon 
göstermesine katkı sağlamıştır.

Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelere 
göre küçük miktarlardaki taleplere daha 
kolay yanıt vermesi ve coğrafik konumu 

nedeniyle lojistik maliyetlerde sağlayacağı 
faydayla diğer gelişmekte olan ekonomilere 
göre daha avantajlı bir konuma gelmiştir. 
Türkiye’nin ihracatta yakaladığı istikrarın 
devam edebilmesi için ülke çeşitliliği, sektör 
çeşitliliği, ekonomide rekabet gücünün yük-
sekliği ve üretilen ürünlerinin katma değeri-
nin yüksek olması önem arz etmektedir.

İhracatta meydana gelen artış 2012 yılın-
da ihracatın rekor bir seviyeye ulaşmasını 
sağlamış, aynı zamanda ekonomik büyüme-
nin de kaynağını oluşturmuştur. İhracatın en 
önemli kalemi olan sanayi sektörü bu perfor-
mansın sürdürülmesinde kilit rol oynamak-
tadır. Buna yönelik olarak 1 Ocak 2012’den 
itibaren geçerli olan Yeni Teşvik Yasası üre-
tim yapısını da değiştirmeyi hedeflemekte-
dir. Yeni teşvik yasasıyla başta ileri teknoloji 
ürünlerinin ülkede üretilmesi, Türkiye eko-
nomisinin dışa olan bağımlılığının azaltıl-
ması ve dolayısıyla cari açığın azaltılması 
hedeflenmiştir. 

Yeni yılda küresel ekonominin daha ılımlı 
bir seyir izleyeceği ve AB bölgesinde kısmi 
bir toparlanmanın olacağı beklenmektedir. 
2012 yılında yüzde 0,4 oranında küçülme-
si beklenen AB’nin 2013 yılında yüzde 0,2 
oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. 
İhracatın gerçekleştiği ülkelerin ekonomik 
büyüme oranlarının ılımlı seyredeceği, ihra-
catta pazar ve ürün çeşitlenmesinin artacağı 
öngörülmektedir. Ayrıca, gelişmekte olan ül-
kelerde ekonomi büyüme beklentisinin 2012 
yılında yüzde 5,1 ve 2013 yılında ise yüzde 
5,6’ya yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu 
nedenle, küresel ekonomide meydana gele-
cek iyileşme ile kaybedilen pazarların tekrar 
geri kazanılması ve başta Ortadoğu, Yakın-
doğu, Afrika ülkelerine yeni açılımlar ile 
Orta Vadeli Program’da 2013 yılı ihracat he-
defi olan 158 milyar dolara ulaşmak müm-
kün gözükmektedir. .

“Türkiye’de İhracat: 2012 Yılı 
Değerlendirmesi”ne göre, 

Türkiye’nin dış ticarette yaşadığı 
eksen genişlemesi ihracata tavan 
yaptırdı.
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Başbakan Erdoğan’ın 25 Ocak’ta katıldığı bir televizyon programında, 
Türkiye’nin ‘Şangay Beşlisi’ne girmesinin AB planlarını değiştirmesine 
neden olacağını söylemesi, Cumhurbaşkanı ve AB Bakanı’nın yorumlarıyla 
AB’nin Türkiye perspektifinde yaşanan muğlaklıktan duyulan rahatsızlığın 
ifadesi olarak yorumlandı. Kosova’nın bağımsızlığının 5. yıldönümünde, 
Türkiye’nin bölgeye yönelik sosyal politikalarının ağır bastığı, ancak 
Balkanlarda henüz yeterince güçlü siyasi ve ekonomik girişimlere ulaşıla-
madığı görüldü. ABD Başkanı Obama’nın ikinci dönemi, İsrail’in Gazze’ye 
yönelik saldırısına sessiz kalması ve Filistin Devleti’nin tanınma sürecinin 
ertelenmesiyle başladı. 2008 yılında, bölgesel ve uluslararası meselelerde 
ortaklığın artmasıyla gelişmeye başlayan ilişkiler, Mavi Marmara sürecin-
de ABD’nin aldığı tavırla, Türkiye’nin Kürecik’te NATO radarını onaylama-
sıyla aman zaman değişikliklere uğradı.

Yeniden Şekillenmenin 
Arefesinde Dış Politik Dengeler
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Turkey’s relations with the United States 
over the last decade witnessed wild swings 
and shifts. The AK Party decade coincided 
with the U.S. invasion of Iraq, a global eco-
nomic crisis, as well as a relative decline of 
the U.S. stature in the world. This period also 
overlapped with dramatic changes in the 
Middle East, as the ousting of longstanding 
authoritarian leaders led to the emergence of 
a generation of new leaders across the Arab 
world. A new Turkey as a regional power is 
faced with a new U.S. effort to reconsider its 
role in the region and around the globe.

In the 1990s, U.S.-Turkey bilateral rela-
tions experienced problems largely resulting 
from an overdue revision of the post-Cold 
War international system in the wake of an 
emerging multi-polar world. The long-estab-
lished tutelary system in Turkey allowed a 
military-to-military relationship with Israel 
and the U.S. without much civilian input or 
oversight. The Turkish view of the Israeli in-
fluence in U.S. politics led to a trilateral rela-
tionship between Turkey, Israel, and the U.S. 
in the late 1990s, mostly focused on security 
and military cooperation.

When the November 2002 elections 
brought the AK Party to power, Turkish-
American relations were in a state of distress. 
The first major rift in the new millennium 
between Turkey and the U.S. occurred as a 
result of U.S. plans to topple Saddam Hus-
sein by invading Iraq. The debate galvanized 
Turkish public opinion, first against a U.S. 
operation in Iraq and then against the pos-

sibility of Turkey’s support of this operation. 
On March 1, 2003, Turkish Parliament voted 
against the government’s proposed resolu-
tion to allow U.S. troops to open a northern 
front from Turkish soil. As the insurgency 
intensified in Iraq, the Turkish public be-
came more reactive to the ongoing war and 
Turkish policy makers remained engaged to 
ensure stability and a quick recovery in Iraq.

In much of the 2000s, Turkey’s goal of 
economically integrating different states 
in order to form a conflict-free zone in the 
Middle East contradicted the U.S. policy of 
internationally isolating “rogue regimes” 
in the region. Turkey’s proactive engage-
ment with such regimes (Syria) and actors 
(Hamas) was interpreted as a major devia-
tion from the Western orientation of its for-
eign policy. Turkish foreign policy makers 
considered talking with every actor to be 
one of the most significant steps to achieve 
this goal.

With the election of Barack Obama in 
2008, the leaders of both countries improved 
the level of communication and cooperation 
on regional issues. President Obama’s first 
overseas visit was to Turkey and it was re-
garded as a welcome development among the 
Turkish public and policymakers. However, 
the Gaza flotilla raid in May 2010, where Is-
raeli special forces killed eight Turks and one 
Turkish-American citizen onboard a civilian 
ship’s humanitarian aid mission to Gaza, cre-
ated a major source of disagreement between 
the U.S. and Turkey. Turkey expected the U.S. 

US-Turkey Relations in the  
AK Party Decade

• FEBRUARY 02, 2013 • HURRIYET DAILY NEWSKADİR ÜSTÜN, KILIÇ BUĞRA KANAT OPINIONOPINION
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to pressure the Israeli side but the adminis-
tration did not feel that it was in a position to 
do so for domestic political reasons.

Questioning Turkey’s relations with the 
Western alliance became commonplace in 
Washington when the Flotilla raid was fol-
lowed by Turkey’s “No” vote on sanctions 
against Iran at the United Nations Security 
Council (UNSC). A critical turning point 
in U.S.-Turkey relations was Turkey’s accep-
tance in hosting the NATO radar in Kürecik, 
as part of its missile defense shield. Turkey’s 
timing of the announcement to host the 
radars could not have been better as it an-
nounced sanctions against Israel on the same 
day. This was a clear message to the U.S. that 
it would remove Israel from its bilateral rela-
tionship with the U.S. and treat it as a sepa-
rate track.

The U.S.-Turkey relationship took on a 
fresh dynamic with the onset of the Arab 
Spring in early 2011. Ensuing Arab revolu-
tions altered the regional security and po-
litical structure in the Middle East, seriously 

challenging the U.S.-sponsored security 
framework in the region. When the revolu-
tions and turmoil were unleashed through-
out the region in early 2011, the tone in 
Washington would now change to regard 
Turkey as a stable, secular, Muslim-majority 
democracy to actually be celebrated.

U.S.-Turkey relations have become more 
diverse than ever during the AK Party de-
cade, as historic changes took place in the 
Middle East and around the globe. Turkey’s 
increased economic, political, and diplomat-
ic clout has transformed it into a major play-
er in regional affairs and the country aspires 
to become a global player over the course of 
the next decade. The U.S. approach to the 
Middle East has significantly changed from 
an interventionist agenda to bring democ-
racy to the region under the Bush adminis-
tration to a more minimalist outlook under 
President Obama.

Today, Turkey and the U.S. have a much 
broader set of common interests outside the 
traditional, security-oriented frameworks. 
If both sides can reassure one another that 
they are mindful of each other’s interests and 
concerns, the U.S.-Turkey relationship has 
the potential to contribute to regional peace 
and stability..

The U.S.-Turkey relationship 
took on a fresh dynamic with 

the onset of the Arab Spring in 
early 2011.
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The U.S. embarked on Obama’s second 
term in office with Israel’s assault on Gaza. 
Obama, who had avoided commenting on 
the attacks in Israel during his first term with 
the excuse of not having been yet inaugu-
rated, began his second term by supporting 
Israel’s new round of attacks on Gaza and by 
trying to postpone recognition of Palestine’s 
statehood in the United Nations. Speeches 
delivered both by Susan Rice and Hillary 
Clinton during the voting of Palestinian 
statehood appeared to have been a new page 
in America’s book on foreign policy. What 
neither of the speakers recognized was that 
in calling the vote “unfortunate” and “coun-
terproductive,” they were in fact summariz-
ing the foreign policy U.S had followed in 
the Middle East for decades. Can we in fact 
recall one U.S policy in the Middle East that 
was not “unfortunate” or “counterproduc-
tive”? The answer to this question is not all 
that difficult. The United States that had ac-
tualized the Marshall Plan to rebuild Europe 
at the end of the Second World War, today, 
with the Marshall Islands vote, trapped the 
Middle Eastern politics between a political 
rock and a hard place.

In the aftermath of 9/11, the neocon ad-
ministration was forced to hand over a se-
riously damaged government to the demo-
crats. Obama, instead of trying to mend 
fences and repairing the damage had to “fo-
cus on America”. In this sense, Obama’s first 
years in office were years in which discourses 
of “post-America”, “global mission”, “equilib-

rium of new powers” and “the end of the em-
pire” peaked. The developments taking place 
in Obama’s first term in office also intensified 
the discussions on U.S ‘s global role.

Clearly, this situation is not simply the 
result of U.S’s political stance in the world. 
Even more crucial than the political stand-
ing were the economic conditions. It was 
not only the lack of a “constitutive political 
rationale” that stood behind America’s pol-
icy to “stand back”, which was perceived as 
“American reticence” or “indecisiveness”. It 
was also the need to borrow forty cents on 
the dollar for every proactive intervention 
it undertakes. Obama’s second term in of-
fice that was won on the platform of “more 
America” and “less world” does not prepare 
a realistic political ground for the 2016 elec-
tions to run on a world oriented politics plat-
form. Therefore, in the days to come we will 
see an administration that has to prioritize 
domestic problems.

In a scenario in which Obama does not 
focus on domestic issues, a complicated 
Mediterranean he did not touch in his first 
term in office, the still ambiguous structure 
of the Asian Pivot policy and a Europe in 
crisis await the United States. In a scenario 
in which complete withdrawal from Af-
ghanistan is achieved, there is no real politi-
cal ground for the United States to follow a 
proactive policy that requires funds. It is still 
vague whether the United States—which is 
signaling a policy preference of more ‘stand-
ing back’ with its new security team John 

Obama’s Second Term: Marshall 
Plan to Marshall Islands?

• FEBRUARY 08, 2013TAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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Brennan, Chuck Hagel and John Kerry, 
compared to Obama’s first term in office—
will quietly withdraw similar to Britain right 
before the Second World War. The U.S. still 
has the opportunity to capitalize on the next 
few years a period to restore and rebuild. The 
United States, which has turned into an ex-
porter of energy with the natural gas revo-
lution and which still has a lively economy 
compared to Europe still has a chance to be-
come a determinative force, on the condition 
that it overcomes the trauma of an absent 
constituent political mind.

One of the most controversial topics of 
Obama’s foreign policy with drones. A U.S., 

whose only intervention in world politics re-
duced to drones, will remain stuck between 
its realist “observational politics” and Repub-
lican “constitutive politics”. As the latest elec-
tions in the country have revealed, unless the 
WASP intervene, the radical transformation 
of the political scene in the United States will 
continue to produce ‘elite’ out of the ‘Other’. 
Thus, we will be left at the cross hairs of “less 
America for the World” and “less World for 
America”. It would not be wrong to under-
line now that those who follow a proactive 
policy with a sound constitutive political 
rationale during the same period will make 
progress..
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Türkiye kamuoyu iki haftadır Başbakan’ın 
25 Ocak’ta katıldığı bir televizyon progra-
mında dile getirdiği “Putin’e söyledim. Alın 
bizi Şangay Beşlisine, AB’yi unutalım!” söyle-
mini tartışıyor. Başbakan daha sonraki gün-
lerde de sürdürdüğü açıklamalarla, bu söz-
lerin arkasındaki düşünce ve stratejiye dair 
epey ipucu sağladı. Cumhurbaşkanı ve AB 
Bakanı’nın da katılımıyla teyit edilen temel 
pozisyon, Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 
AB’ye alternatif görülmediği ve AB’nin Tür-
kiye için stratejik bir anlama sahip olmaya 
devam ettiği oldu. Dolayısıyla, Başbakan’ın 
açıklamalarına yansıyan tutumu, Türkiye’nin 
AB perspektifinden vazgeçtiğinin işareti ol-
maktan ziyade AB’nin Türkiye perspektifin-
de yaşanan muğlaklıktan duyulan rahatsızlık 
olarak okumak daha doğru olacaktır.

Ancak, Başbakan’ın AB ve Şangay çıkışı 
üzerine kamuoyunda dile getirilen görüşler, 
tartışmayı biraz daha derinleştirmeyi hak 
ediyor. Bu bağlamda, özellikle, AB’ye nor-
matif temelde yaklaşan (liberal) kesimlerin 
Başbakan’ın kullandığı söylemi eleştirirken 
ortaya koydukları argümanlar, AB’nin bir 
nevi Türkiye’de siyasal bir ayraç işlevi gördü-
ğünü göstermesi bakımında önemliydi.

Liberal perspektifin açmazları
AB/Avrupa meselesini normatif/kimliksel 
perspektifle okuyan liberal kesim, AB pers-
pektifinin kaybolmasının demokratik kon-
solidasyon perspektifinin kaybolmasıyla eş 
anlamlı olacağı, AB’nin yayınladığı yıllık 
ilerleme raporlarının yarattığı siyasal baskı-
nın bu çıkışa sebebiyet verdiği ve son ola-

rak da siyasal iradenin AB sürecine başın-
dan itibaren araçsal yaklaştığını iddia edip 
eleştirmektedir. Böyle bir okuma, önemli 
noktalara işaret etmekle beraber, AB’ye 
yüklediği misyon ve dayandığı siyasal ras-
yonalite açısından sorunlu bir çok unsuru 
barındırmaktadır.

AB’nin Türkiye’nin demokratik dönüşüm 
sürecinde oynadığı rol inkâr edilemez. Özel-
likle, 2002-2005 arasında, peş peşe Meclis’ten 
geçirilen reform paketlerinde ve atılan de-
mokratikleşme adımlarında AB çıpasının 
etkisini görmezden gelmek mümkün değil. 
Fakat buradan yola çıkarak Türkiye’de de-
mokratik konsolidasyonun gerçekleşmesin-
de en önemli payenin AB’ye verilmesi hem 
gerçeği yansıtmamakta hem de demokrasi-
mizi kırılgan kılmaktadır.

Öncelikle, AB’nin bir ülke üzerindeki dö-
nüştürücü etkisi en fazla adaylık dönemi sü-
recinde yaşanmaktadır. Aday ülke, üye ülke-
ye dönüştüğü anda AB’nin o ülke üzerindeki 
dönüştürücü etkisi, bu dönüşümü devam 
ettirecek mekanizmaların var olmaması ne-
deniyle sınırlı bir çerçeveye hapsolmaktadır. 
Macaristan’da iktidardaki Fidesz Partisi’ne 
bütün anti-demokratik uygulamalarına karşı 
herhangi bir yaptırımın uygulanamaması bu 
durumu ortaya koymaktadır. Bu da, AB’nin 
yardımcı rolünün teslimiyle beraber, demok-
ratik konsolidasyonun ancak iç siyaset ve iç 
dinamiklerle gerçekleştiğini göstermektedir.

İkinci olarak, Başbakan’ın sözlerinin AB 
etkisinden bağımsız bir yönetme arayışına 
işaret ettiği iddiası, son 5-6 yıllık deneyimi 
göz ardı etmektedir. Son yıllarda, AB’nin 

Rasyonel ve Normatif Yaklaşım 
Bağlamında AB Tartışması
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yayınladığı yıllık raporlar Brüksel’deki ilgili 
bürokratlar ile bunların Ankara’daki muadil-
leri dışında çok sınırlı bir kesim tarafından 
takip edilmektedir. Fikirsel ve normatif ola-
rak 150-200, kurumsal olarak da 60 yılı aşan 
Türkiye’nin Batı yönelimindeki süreklilik 
göz önünde bulundurulduğunda, toplum ve 
hükümetin siyasetini etkileme gücü gittikçe 
azalan raporların bu kadar köklü bir değişim 
(AB’den vazgeçerek Şangay’a girme) isteğine 
yol açtığı iddiası siyasal rasyonalitesi zayıf 
bir iddiadır.

AB’ye araçsal bakmak
Üçüncü olarak, AB sürecine araçsal bir çer-
çeveden yaklaşıldığı eleştirisi de sorunlu bir 
siyasal rasyonaliteye işaret etmektedir. Bir 
projenin devamı ancak onun araçsal değe-
rinin devamıyla mümkün olabilir. Başka bir 
ifadeyle, hiçbir devlet araçsal çıkar görme-
diği bir projeye normatif gerekçelerle dahil 
olmaz. Bu durumun en bariz örneği AB’nin 
kendisidir. Sovyetler Birliği ve ABD gibi dev-
ler arasında anlamlı bir güç olmak ile kıtaya 
barışı hâkim kılmak amacına dayanan kuru-
luş gerekçesi, entegrasyonun büyük oranda 
ekonomi eksenli olması, bu projenin deva-
mının Çin, ABD karşısında eşitliği sağlama 
mantığına dayandırılması AB’nin araçsal 
niteliğine işaret etmektedir. Başka bir ifadey-
le, AB projesi araçsal öze normatif boyutlar 
eklenmesinden ibarettir.

Bu noktada, Türkiye’nin de AB’ye vesayet-
le mücadele ve demokratikleşme hamleleri 
için araçsal bir çerçeveden yaklaşması hem 
meşru hem de rasyonel bir siyasete işaret et-
mektedir. Dolayısıyla, mezkûr kesim, AB’nin 
araçsallaştırılmasına negatif bir anlam yük-
lemekten ziyade, AB ve NATO perspektifle-
rinin iç içe geçmişliğine, gümrük birliği ile 
AB’den gelen yatırımcının Türkiye ekono-
misine sunduğu katkı ve AB ülkelerinde ya-
şayan 5 milyon Türkiye vatandaşına dikkat 
çekip AB ile yakın ilişkilerin araçsal temelle-
rine işaret etmeleri siyaseten daha doğru bir 
argüman olacaktır.

Son olarak da, Türkiye’nin AB üyeliği 
ancak Türkiye’nin AB perspektifi ile AB’nin 
Türkiye perspektifinin örtüşmesiyle müm-
kün olabilir. Bu bağlamda, AB’nin içine 
girdiği kimlik arayışı, Türkiye’nin üyeliği-
nin önemli oranda medeniyet perspektifi 
içinde değerlendirilmesi ve son olarak da 
AB Komisyonu’nun hazırladığı 2014-2020 
bütçesinde Türkiye’nin üyeliğine dair her-
hangi bir kaleme yer vermemesi, en azında 
orta vadede AB’nin Türkiye’yi üye olarak 
kabul etme perspektifine sahip olmadığını 
göstermektedir. AB’ye rağmen AB’ye üye 
olunmasının mümkün olmadığı bir ortam-
da da farklı bir ilişki tarzının geliştirilmesi 
gerekmektedir.

Bu bağlamda, AB ile yakın ilişkilerin 
Türkiye için ifade ettiği araçsal gerekçeler, 
bunun yanında, Türkiye’nin son yıllarda 
farklı coğrafyalarla geliştirdiği önemli si-
yasal, ekonomik ve kültürel bağlar; AB’nin 
içine girdiği kimlik arayışı, buna karşın 
Türkiye’nin kendi kimlik bileşenleriyle 
daha barışık bir ilişki kurmaya başlaması ve 
AB/Avrupa kavramlarının toplumsal algıda 
yaşadığı dönüşüm, ileride tam üyeliği dış-
lamayan kısmi bir üyelik formülünün tartı-
şılmasını rasyonel bir girişim olarak ortaya 
koymaktadır..

AB’ye normatif temelde 
yaklaşan (liberal) kesimlerin 

Başbakan’ın kullandığı söylemi 
eleştirirken ortaya koydukları 
argümanlar, AB’nin bir nevi 
Türkiye’de siyasal bir ayraç işlevi 
gördüğünü göstermesi bakımında 
önemliydi.
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Kosova’nın bağımsızlığının 5. yıldönümü 
Balkan politikamıza bir kez daha bakmayı 
zorunlu hale getiriyor. Balkan politikasın-
daki en büyük açmaz ya da eksiklik çeşitli 
devlet ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 
koordinasyon eksikliğidir. Birçok sivil top-
lum örgütü ve birçok devlet organı faaliyet 
gösteriyor olmakla beraber bunlar arasında 
hemen hemen hiçbir işbirliği olmaması sı-
kıntı yaratma potansiyeli taşımaktadır.

Kosova’nın bağımsızlığını kazanmasının 
5. yıldönümü Balkan politikamıza bakmak 
için fırsat oluşturdu. Türk dış politikasının 
en aktif olunan alanlardan birisinin de Bal-
kanlar olduğu aşikardır. Fakat bu politikanın 
duygusal ağırlıklı bir söylem ve aktivitelerle 
ne kadar sürüdürülebileceği meselesi tam da 
Balkan savaşlarının 100. yıl toplantılarının 
yapıldığı ve bu toplantılar üzerinden Türki-
ye’deki Balkan diasporasının kendi kendisiy-
le yüzleştiği bir dönemde artık bir zorunlu-
luk haline gelmiştir.

Neden duygusal bakıyoruz
Türkiye’de Balkanlar’a yönelik politikanın 
duygusal temelli olmasının iki temel sebebi 
vardı. Birincisi Türkiye’nin özelikle Bosna’da 
1990’larda yaşanan savaş yönelik olarak al-
dığı bir nevi pasif politikanın ve etkisizliğin 
verdiği suçluluk duygusu, bir diğeri ise Bos-
na savaşının da etkisiyle Türkiyede etkinli-
ğini ve söylem şekillendirme yetişini artıran 
Balkan göçmenlerinin olayları duygusal bir 
açıdan okuması ve bu çerçevesi Türkiye’deki 
Balkan algısını şekillendirmesidir.

Bu iki temel sebebin sonucu olarak gerek 
sivil toplum düzeyinde gerekse devlet dü-
zeyinde Balkan algısı hep duygusal temelli 
oldu ve politikalar büyük oranda bu çerçeve-
de şekillenmiştir. Buna bir de Türkiye’de Bal-
kanlar üzerine kalem oynatan ciddi entellek-
tüel ve akademisyen azlığını da eklersek bu 
duygusal söylemin kalıcılık ve sürekliliğini 
daha net görebiliriz.

Bu çerçevede özellikle son on yıldaki 
Türkiye’nin Balkan politikasını mercek altı-
na almak gerekmektedir. Fakat Balkanlar’a 
bakarken iki açıdan bakmak gerekiyor. Bu 
2000 yılı sonrası Balkanlar’a yönelik algı ve 
bakışı daha iyi anlayabilmek için son derece 
önemlidir. Bunlardan ilki uluslararası toplu-
mun Balkanlar’a ilgisinin nasıl şekillendiği. 
İkincisi ise Türkiye’nin Balkanlar’a olan ilgi-
sinin yıllar içinde nasıl şekillendiği ve kendi-
sini gösterdiğidir.

Uluslararası toplumun Balkanlar’a, daha 
özelde de Bosna’ya olan ilgi ve bakışı özel-
likle 11 Eylül’den sonra artmaya başladı. Ka-
baca bakılırsa 1990’ların başında olan ilgi 
1990’lar sonuna doğru gelindiği zaman, Ko-
sova olayı hariç tutulursa, genelde bir azalma 
göstermişti. Bu durumu 11 Eylül olayları ta-
mamıyla değiştirdi ve yeni bir dönemin önü-
nü açtı. Bu ilginin ana sebebi 11 Eylül sonra-
sı dünyada yağınlaşan terörizm ve güvenlik 
algısının Balkanlar’daki yansımasıydı. Batılı-
lar Avrupa’nın kapısında, yani Balkanlar’da, 
bir terörizm tehlikesi olduğu yönündeki 
propagandaya ciddi şekilde inandılar. Bu 
algı ve inanç özellikle 2006’ya kadar devam 

Balkanlardaki Politikamızı 
Duygusallıktan Kurtarmalıyız

• 19 ŞUBAT 2013 • YENI ŞAFAKMEHMET ÖZKAN YORUMYORUM
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etti. Hatta öyle ki bu dönemde Bosna-Hersek 
devletinin kurumsal yapısının oluşmasına 
yönelik en ciddi hamleler atılmıştır.

Avrupa ve ABD bölgeden çekildi
2006’dan, özellikle de 2008 krizinden son-
ra, ise hem Avrupa’nın hem de Amerika’nın 
bu bölgeden yavaş yavaş çekildiğini görmek 
mümkündür. Son dönemde yani 2011 yılın-
dan beri Avrupa Birliği ve Amerika’nın böl-
geye yönelik küçük de olsa yeni bir ilgisinin 
olduğunu söylemek gerekir. Fakat son dö-
nem AB ve Amerika’nın ilgisi Bosna-Hersek 
iç siyasetinde yaşanan gelişmelerle yakında 
ilişkili olup ancak onlar dikkate alındığın-
da anlamlıdır. Bu açıdan bakılınca bu ilgi-
de Boşnak Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad 
Dodik’in 2011 yılında açıkça ilan ettiği ba-
ğımsızlık için referandum talebini hızlandır-
masının derin bir etkisi vardır.

Türkiye açısından bakılınca ise 
Türkiye’nin 2006 sonrası yaklaşımında aynı 
dönemde yakın çevre ile ilişkilerine önem 
vermesinin etkisi vardır. Dolayısıyla Batı’nın 
ilgisi azalırken Türkiye’nin ilgisi artmıştır. 
Türkiye’nin Balkanlar ve özellikle de Bosna 
politikasını kabaca dört kategoride değer-
lendiremek mümkündür. Sosyal, ekonomik, 
siyasi^ ve dini^ boyut. Her boyutun kısa ve 

uzun vadede çeşitli girdi-çıktıları ve sonuç-
ları olacaktır.

Sosyal açıdan Balkanlar
Sosyal boyutuna baktığımızda bu kategori-
de üç ana konunun varlığından bahsetmek 
mümkündür. Birincisi insanı yardım boyutu. 
Balkanlar’da ve Bosna’da faaliyet gösteren bir 
çok sivil toplum kuruluşu ve dini cemaatin 
varlığını bu çerçevede değerlendirmek gere-
kir. İkicisi ise bununla bağlantılı olarak kim-
lik inşası meselesidir. Türkiye’nin Balkanlar’a 
yönelik ilgisinin özellikle de Boşnak kimli-
ğinin oturtulmasında etkilidir ve bu durum 
büyük ihtimalle orta ve uzun vadede devam 
edecektir. Bosna kimliğinin en önemli boyu-
tu Müslüman olmalarıdır. Klasik bir etnik bir 
tanımlama yapmak Bosna ve Balkanlar’daki 
kimlikleri tanımlamaya yetmez, aksine onla-
rı sınırlamaktan başka birşey yapmaz. Üçün-
cüsü olarak ise eğitim boyutundan bahsedi-
lebilir. Örneğin Başbakan Erdoğan’ın bizzat 
ilgilendiği söylenen Uluslararası Saraybosna 
Üniversitesi eğitim faaliyetleri içinde değer-
lendirilmelidir. Diğer üniversite Uluslararası 
Burç Üniversitesi ve birçok Türk koleji de bu 
açıdan önemlidir. Bu konu ayrı bir yazıda 
detaylıca değerlendirilmesi gereken önem-
li bir konu olsa da kabaca şunları söylemek 
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mümkündür. Bu eğitim kurumlarından hem 
gelecek nesillerin yetişmesi için önemli hem 
de ülkenin yeniden yapılanmasında önemli 
roller oynaması beklenilmekle beraber, şu 
anki durumlarıyla bu beklentiye cevap ver-
mekten uzaktırlar.

Ekonomik boyut bizim aslında 
Türkiye’nin en zayıf kaldığı boyuttur. Mesela 
Bosna özeline bakılırsa Avusturya banka-
ları tüm ülkedeki banka sektörünün yüzde 
seksenini kontrol etmektedirler. Türkiye’nin 
Bosna Ziraat Bankası ise çok küçük bir ora-
nı kontrol etmektedir. Ayrıca Bosna-Her-
sek’teki yabancı yatırımlara bakınca şunları 
söylemek mümkündür. Birçok Avusturya 
ve Alman şirketi yatırımları için devlet des-
teği alırken, Türkiye hala Balkanlardaki ya-
tırımlara devlet garantisi vermemektedir. 
Dolayısıyla buna ülkedeki yatırım için bü-
rokratik zorlukları da ekleyince çok ciddi 
bir Türk yatırımından bahsetmek son dere-
ce zor. Türkiye’nin ‘yardım’ dışında Bosna-
Hersek’te ekonomik anlamda etkin olduğu-
nu söyleyemeyiz.

Daha fazla yatırım
Özellikle Bosna-Hersek üzerinden değer-
lendirilirse sosyal boyutun getirdiği etki ile 
beraber 2009 sonrası Türkiye siyasal olarak 
yavaş yavaş etkin olmaya başlamıştır. Anka-
ra öncülüğünde başlatılan ve giderek ivme 
kazanan Türkiye-Hırvatistan-Bosna & Her-
sek ve Türkiye-Sırbistan-Bosna & Hersek 
üçlü mekanizmalarını bunun bir siyasi^ bir 
yansıması olarak görmek lazımdır. Bu üçlü 
mekanizmaların kısa vadede ciddi getirileri 
olmasa da orta ve büyük ihtimalle uzun va-
dede bunlar Balkanlardaki sorunların çözü-
mü için çeşitli ortak alanlar oluşturulması ve 
alt yapı oluşturulmasını mümkün kılacaktır.

Dini boyuta bakıldığında ise, bir çok fa-
aliyetin olduğunu görebiliriz. TİKA, bir çok 
cami restorasyonu yaparken; bir çok sivil top-
lum kuruluşu, dini dernek vs. Balkanlar’da 
faaliyet göstermektedir. Bosna’da savaş son-

rasında bir selefi-İran etkisinden bahsedili-
yordu fakat şu an Türkiye Balkanlar’da – mo-
dern İslam demek istemiyorum ama – daha 
çok radikal sinirleri alınmış, daha Avrupa’ya 
yakın, ama kendi ayakları üzerinde durabi-
len, bir İslami anlayışın oluşturmasına katkı 
sağlamaktadır.

Koordinasyon eksikliği var
Bunu bilinçli mi ya da bilinçsiz olarak mı 
yaptığı ayrı bir tartışma konusudur fakat bu 
durum Balkanlar’da Türkiye’den gelen dini 
cemaatların etkisinin doğal sonucudur. Bu 
durum doğal olarak AB ve Amerika tarafın-
ca da da iyi karşılanmaktadır. Dini açıdan 
Türkiye’nin Balkan politikası Batı’da hiç bir 
eleştiriyle karşılaşmamakta aksine zimmi bir 
destek bulmaktadır.

Türkiye’nin Balkan politikasındaki en bü-
yük açmaz ya da eksiklik çeşitli devlet ve sivil 
toplum kuruluşları arasındaki koordinasyon 
eksikliğidir. Birçok sivil toplum örgütü ve bir 
çok devlet organı faaliyet gösteriyor olmakla 
beraber bunlar arasında hemen hemen hiç 
bir işbirliği yoktur.

Bu eksikliğe rağmen zihni ve arka plan-
da hepsinin yaptıkları yine de Türkiye’nin 
politikasına pozitif etki sağlamaktadır. Eğer 
işbirliği imkanları artırılıp beraber hareket 
edilse, hepsinin birşeysel olarak yaptıkları 
çarpan etkisi yapıp çok daha fazla çıktı or-
taya çıkarabilir. Bu çerçevede tüm bunların 
belirli bir vizyon belirleyip, işbirliği geliştir-
meleri gerekmektedir..

Devlet ya da sivil toplum 
kuruluşları arasındaki 

koordinasyon eksikliğimiz, 
Kosova’nın bağımsızlığının 5. 
yıldönümünde Balkan politikamıza 
bir kez daha bakmayı zorunlu hale 
getiriyor.
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01 MART
• Avrupa Birliği 
Komisyonu’nun Genişlemeden 
Sorumlu Temsilcisi Stefan 
Füle, İmralı görüşmelerine 
tam destek verdiğini belirte-
rek, Kürt sorununun barışçıl 
çözümünün, Türkiye’deki 
siyasi ve anayasal reformların 
devamında yaşamsal bir etkiye 
sahip olacağını belirtti.

02 MART
• Anayasa Uzlaşma Komisyo-
nu, Yükseköğretim Kurulu’nun 
(YÖK) yerine kurulacak 
Yükseköğretim Düzenleme 
Kurulu’nun (YDK), yükse-
köğretimle ilgili planlamalar 
yapmak, görüş bildirmek 
ve eşgüdümü sağlamakla 
yükümlü olacağını belirtti. 
Buna göre, YÖK’ün “yönetme, 
denetleme, bilimsel araştırma 
faaliyetlerini yönlendirme” 
görevleri kaldırılıyor.
• ABD Dışişleri Bakanı John 
Kerry ile Başbakan Erdoğan’ın 
görüşmesinde İsrail ile ilişkiler 
ele alındı. Başbakan Erdoğan 
konuşmasında, “İsrail’in var 
oluş hakkını reddetmiyoruz. 
Hatta ilk tanıyan ülkelerden 

biriyiz. Ancak İsrail’in var oluş 
hakkı tanınıyorsa Filistin’inki 
de tanınmalıdır.” dedi.

03 MART
• Pakistan’ın Karaçi kentinde 
Şiilerin yoğunlukta yaşadığı 
bir mahallede düzenlenen iki 
ayrı bombalı saldırıda 45 kişi 
hayatını kaybetti.

04 MART
• Türkiye İstatistik Kurumu-
nun açıkladığı 2013 yılı Şubat 
ayı rakamlarına göre, Tüketici 
Fiyatları Endeksi yüzde 0,30 
artarken, Üretici Fiyatları 
Endeksi yüzde 0,13 oranında 
azaldı. Şubat ayı itibariyle yıllık 
enflasyon TÜFE’de yüzde 7.03, 
ÜFE’de yüzde 1,84 oldu.

05 MART
• TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“Bugünkü anayasa, Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına cevap vermiyor. 
İleride hiç vermeyecektir.” 
dedi.
• Venezuela Devlet Başkanı 
Hugo Chavez hayatını kaybetti.

06 MART 
• Avrupa Birliği’nin geniş-
lemesiyle ilgili hazırlanan 
raporu açıklayan İngiliz 
Parlamentosu’nun üst kanadı 
Lordlar Kamarası, Türkiye’nin 
mutlaka AB’ye alınmasını iste-
di. Kamara’nın Avrupa Birliği 
Komitesi tarafından hazırlanan 
raporunda, Güney Kıbrıs’ın 

Kıbrıs meselesi devam eder-
ken AB’ye alınması “ciddi bir 
hata” olarak tanımlandı.
• Esad’a baskının artacağını 
söyleyen ABD Dışişleri Bakanı 
John Kerry, “Suriye’ye gönder-
diğimiz silahlar doğru ellere 
geçti.” dedi.

08 MART
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, Memur-
Sen’in kamuda kılık kıyafet 
özgürlüğü için topladığı 12 
milyon 300 bin imzayı Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’dan teslim aldı. Ba-
kan Çelik, toplanan imzaların 
Bakanlar Kurulu’na taşınması 
gibi bir sorumluluğu yerine 
getireceklerini söyledi.

09 MART
• Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığınca yürütülen 
“koruyucu aile” uygulaması 
kapsamında, 1577 koruyucu 
ailenin, 1814 çocuğun bakımını 
üstlendiği bildirildi.

10 MART
• BDP Grup Başkanvekili Per-
vin Buldan, Abdullah Öcalan’ın 
PKK’nın Kandil yönetimine 12 
sayfalık bir mektup yazdığını 
açıkladı. Buldan, Öcalan’ın 
mektubunda ‘Müzakere 
Çerçeve Yasası’ için daha önce 
değindiği 8 ana başlığı “yasal 
çerçevenin özü” şeklinde ele 
aldığını belirtti. 
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• Almanya’nın Baden-Würt-
temberg eyaletinin Backnang 
şehrinde bir apartman daire-
sinde çıkan yangında 8 Türk 
hayatını kaybetti.

11 MART
• Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı, 
BM standartlarında yapılan 
hesaplamaya göre, Türkiye’nin 
Suriyeli sığınmacılar için 
1.5 milyar dolar harcadığını 
söyledi.

12 MART
• Avrupa Parlamentosu Genel 
Kurulu’nda konuşma yapan 
İsrail Cumhurbaşkanı Şimon 
Peres, Suriye’deki katliamla-
rın önüne geçilmesi için Arap 
Birliği’nin Suriye’ye “asker 
göndermek dâhil” etkin bir 
müdahalede bulunması gerek-
tiğini savundu.

13 MART
• PKK’nın çeşitli tarihlerde 
kaçırdığı sekiz kamu görevlisi, 
örgütün Zap kampı yakın-
larında Türkiye’den giden 
heyete teslim edilerek serbest 
bırakıldı.
• Katolik dünyasının lideri Papa 
16. Benediktus’un istifasıyla 
boşalan Papalık makamına 
Arjantinli Kardinal Jorge Mario 
Bergoglio seçildi. 266. Papa 
olarak göreve başlayan Ber-
goglio, ‘’Francis’’ adını alarak, 
ilk balkon konuşmasını yaptı.

15 MART
• Suriye’ye uygulanan silah 
ambargosunun kaldırılmasını 
isteyen İngiltere ve Fransa’nın 
Avrupa Birliği’ne resmen baş-
vuruda bulunduğu bildirildi. 

16 MART
• Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay, Iğdır’da yaptığı açıkla-
mada, Çözüm Süreci’ne ilişkin 
“Bu sadece hükûmetimizin 
meselesi değil, ülkemizin 
büyük bir sorunudur. İnşal-
lah bunu çözeceğiz. Şu anda 
süreç olumlu bir şekilde 
yürüyor.” dedi. 
• İçişleri Bakanı Muammer 
Güler yaptığı açıklamada, 
Çözüm Süreci’ne ilişkin gö-
rüşmelerin belli bir prosedür 
dahilinde yürüyeceğini belir-
terek, “Herkes sorumluluk 
içinde elini taşın altına koyarak 
hareket etmelidir.” dedi. 

17 MART
• Amerikalı Sarai Sierra cina-
yetinin şüphelisi olarak aranan 
“Laz Ziya” lakaplı Ziya Tanseli, 
Hatay’da gözaltına alındı.
• İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu, Ehud Barak’tan 

boşalan Savunma Bakanlığına 
İsrail’in Gazze’den çekilmesine 
karşı çıkan eski Genelkurmay 
Başkanı Moşe Yalon’u atadı. 

18 MART 
• BDP Genel Başkanı 
Selahattin Demirtaş, Grup 
Başkanvekili Pervin Buldan 
ile İstanbul Milletvekili Sırrı 
Süreyya Önder’den oluşan 3. 
BDP Heyeti, İmralı Adası’nda 
Abdullah Öcalan ile görüştü. 
Görüşme sonrası, Öcalan’ın 
“Mevcut Çözüm Süreci 
olumlu anlamda ilerleyerek 
devam ediyor. Hedefimiz tüm 
Türkiye’nin demokratikleşme-
sidir. Çabalarımız da bunun 
içindir. Bu amaca hizmet 
edecek çerçevede 21 Mart 
Nevroz kutlamasında bir çağrı 
yapmak üzere hazırlıklarımı 
sürdürüyorum.” açıklamasına 
yer verildi. 

19 MART
• Adalet Bakanlığına el bom-
balı, AK Parti Genel Merkezine 
ise lav silahlı saldırı düzenlen-
di. Saldırıları DHKP/C terör ör-
gütü üstlenirken, saldırganlar 
arasında yer alan Hasan Biber 
isimli örgüt üyesi yakalandı. 

20 MART
• Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül Nevruz dolayısıyla 
yayımladığı mesajında, Nevruz 
Bayramı’nın bu yıl, olumlu 
gelişmelerin meydana geldiği, 

MART 2013
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daha iyi bir geleceğe ulaşma 
yolunda umutların tazelendi-
ği bir dönemde kutlandığını 
söyledi.
• Türkiye İstatistik Kurumunun 
(TÜİK) raporuna göre, mevcut 
eğilimin devamı hâlinde 
Türkiye’nin en büyük kozla-
rından biri olan genç nüfus 
2023’ten itibaren azalacağı, 
yaşlı nüfusun ise hızla artacağı 
kaydedildi. 

21 MART
• Diyarbakır’da gerçekleşen 
tarihi Nevruz kutlamasında 
Abdullah Öcalan’ın mektubu 
okundu. Öcalan, Türkçe ve 
Kürtçe okunan mesajında, 
Kürt Sorunu’nun çözümünde 
yeni bir dönemin başladığına, 
silah değil siyasetin öne çıktı-
ğına değinerek, Misak-ı Milli 
sınırları içerisinde demokratik 
hakları, özgürlüğü ve eşitliği 
esas alan bir anlayış hâkim 
olduğu ortak bir gelecek ve 
yeni bir Türkiye ve Ortadoğu 
çağrısında bulundu. 

22 MART
• İsrail, Mavi Marmara baskı-
nından dolayı Türkiye’den özür 
diledi. Bu, İsrail’in tarihinde 
dilediği 3. özür oldu. 
• Dışişleri Bakanı Davutoğlu 
katıldığı bir televizyon progra-
mında, İsrail’in özür dilemesi-
ne ilişkin neticede Türkiye’nin 
taleplerinin karşılandığını 
belirterek “Özür olmasaydı 

bu mesele, bir asır da sürse 
kapanmazdı.” dedi.
• Myanmar’da Budist grupla-
rın ülkenin Arakan bölgesinde 
yaşayan Rohingya Müslü-
manlarına yönelik katliamları 
sürerken, son üç günde en az 
20 Müslüman sivilin katledildi-
ği belirtildi. 

23 MART
• Terör örgütü PKK, Abdul-
lah Öcalan’ın Diyarbakır’daki 
Nevruz kutlamalarında okunan 
çağrısı doğrultusunda ateşkes 
kararı aldıklarını açıkladı. 

24 MART
• Tayland’ın kuzeybatısın-
da Myanmarlı Müslüman 
mültecilerin kaldığı kampta 
çıkan yangında, 35 kişi hayatını 
kaybetti.

25 MART
• Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, PKK’nın sınır dışına 
çekilmesi ile ilgili “Bu konu-
da muhatabın hükûmetimiz 
olduğunu, TBMM olmadığını ve 
bundan sonra da olmaması ge-
rektiğini ifade ediyorum.” dedi.

• AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Çelik, 
CHP’nin Çözüm Süreci’ndeki 
tutumunu eleştirerek, destek 
beklediklerini söyledi. Çelik, 
“Ana muhalefet partisinin 
gövdesini, başını, kolunu, elini 
değil; parmağını bile taşın 
altına koymasını önemseriz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

26 MART
• Çözüm Süreci kapsamında 7 
bölgede oluşturulacak Akil İn-
sanlar Heyeti ile ilgili konuşan 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
“Dünyanın başka yerlerinde de 
uygulamalar vardır. Sorumlu 
ama fikri, ciddi düşünceleri 
olan insanlardan faydalanıl-
masından daha tabii bir şey 
de olamaz.” açıklamasında 
bulundu. 
• Avrupa’da ailelerinden kopa-
rılan Türk çocuklar konusunda 
Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ’ın kontrolünde “Çocuk 
meselesi, devlet meselesi” 
sloganı ile bir eylem planı ha-
zırlanarak, Türk çocuklarının 
geri alınması için Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) 
başvurulması kararlaştırıldı. 
• Almanya’da sekiz Türk’ü 
öldüren Neo-Nazi örgütün-
den Beate Zschaepe’nin 
yargılanacağı davaya Türk 
medya kurumlarının akredi-
te edilmemesi tepki yarattı. 
Almanya’nın ombudsmanı 
mahkemeyi uyardı.
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29 MART 
• Anayasa Mahkemesi Başka-
nı Haşim Kılıç yaptığı açık-
lamada, yeni anayasa yapım 
sürecinde “çerçeve anayasa” 
olarak adlandırılan tarzda bir 
metin ortaya konulması gerek-
tiğini söyleyerek, “Yama dikiş 
tutmuyor, ya bunu adam gibi 
yapacağız, gelecek nesillere, 
çocuklarımıza iyi bir anayasa 
teslim edeceğiz ya da bu kavga 
devam edip gidecek.” dedi.

30 MART
• Afgan güvenlik güçlerine 
destek olan bir NATO helikop-
teri, iki çocuğu ve Taliban üyesi 
olduğundan şüphelenilen 9 
kişiyi öldürdü.

31 MART 
• Başbakan Erdoğan, Çözüm 
Süreci’ne yönelik olarak, “Te-
rör, bir yandan can alırken bir 
yandan ocaklara ateş düşürür-
ken, diğer yandan milleti kor-

kutmanın, ürkütmenin, tehdit 
etmenin, bu yolla milleti dizayn 
etmenin aracı oldu.” değer-
lendirmesinde bulunarak, 
“Hiç kimseyi kırmadan, hiç 
kimseyi incitmeden, kimseyi 
tedirgin etmeden mutlu sona, 
sevindirici sonuca ulaşmaya 
çalışıyoruz.” dedi. 

MART 2013
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Çözüm Süreci hem siyasal hem de toplumsal alanda olanca hızıyla devam 
ederken, süreç birçok kesim için samimiyet sınavına dönüşmeye başla-
dı. Öte taraftan, Diyarbakır’da yüzbinlerin katılımıyla kutlanan Nevruz, 
Çözüm Süreci’nde önemli ve kritik bir eşiğin geride bırakılmasını sağladı. 
Öcalan’ın Nevruz’da okunan çağrısı, Çözüm Süreci’nin yaslandığı paradig-
mayı işaret eden ve sürece dair kaygıları umutlarından fazla olan kesimleri 
teskin eden önemli ipuçları taşımaktaydı.

Çözüm Süreci’nin Paradigması, 
Beklentiler ve Yeni Mesaj 
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MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 2012’nin son 
günlerinde İmralı’da Abdullah Öcalan ile 
yaptığı görüşmelerle başlayan yeni çözüm 
süreci, daha önce başlatılan iki sürecin hem 
devamı hem de onları tamama erdirme gi-
rişimi olarak okunabilir. Bu çerçeveden ba-
kıldığında, her üç sürecin hem birbirlerini 
kesen hem de birbirlerinden farklı boyutlara 
sahip oldukları ortaya çıkmaktadır. Bu ne-
denle 2005 ve 2009 açılımlarını tanımlayan 
ana dinamiklerin iyi anlaşılması bu süreci 
daha sağlıklı kavramamıza yardımcı olacağı 
gibi, geçtiğimiz ay bu hususta yaşanan geliş-
melerin muhasebesi de süreçle alakalı yaşan-
ması muhtemel evrilmelere ışık tutabilir.

Açılımın tarihsel bağlamı
Erdoğan’ın 12 Ağustos 2005 yılında 
Diyarbakır’da yaptığı konuşma, çözüm arayı-
şına yönelik ilk safhayı oluşturmaktadır. Bu 
ilk açılımda, sorunun varlığını “Kürt Sorunu” 
adını telaffuz ederek kabul eden Erdoğan, çö-
zümün 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 temelinde değerlendiren bu 
ilk girişim, çözümü ise bu hakların kulla-
nılmasının önündeki engellerin kaldırılma-
sını sağlayacak hukuk ve demokratikleşme 
adımlarının atılmasıyla mümkün olacağını 
varsaymaktaydı. “Daha fazla refah” söylemi 
ise meselenin özünü teşkil etmese de önemli 
bir boyutunu oluşturan iktisadi boyutuna da 
yoğunlaşılacağını ifade etmekteydi.

2009 yılında başlatılan “açılım” ise çözü-
me yönelik ikinci safhayı teşkil etmekteydi. 
Medyaya daha sonra sızan ses kayıtlarından 
öğrendiğimiz üzere Oslo’da PKK’nın Kandil 
ve Avrupa ayaklarıyla MİT arasında yapılan 
görüşmeler, sürecin ana omurgasını oluştu-
rurken 24 saat Kürtçe yayın yapan TRT 6’nın 
açılışı ise bu süreçte atılan en somut adımı 
temsil etti. Sürecin metodolojisi dikkate 
alındığında 2009 açılımı, PKK/Kürt mesele-
sinin iç içe geçmiş olduğu ve sorunun hem 
bireysel hem de kolektif haklar yönünün bu-
lunduğu okumasına dayanmaktaydı. Başka 
bir ifadeyle meselenin artık sadece Kürt va-
tandaşa yönelik bir açılımla çözülemeyeceği, 
varlığını bu meselenin yarattığı siyasal ve 
sosyolojik zemin üzerine oturtan örgütün de 
sürece dahil olması gerektiği anlayışı mez-
kur sürecin temel mantığını oluşturmak-
taydı. Müzakerelerde PKK/Kürt hareketi ta-
rafını temsil eden ana aktörlerin (Kandil ve 
Avrupa’nın temsilcileri) tamamının Türkiye 
dışından gelmesi bu süreçteki diğer önemli 
bir noktayı teşkil etmekteydi.

2012’nin son günlerinde Öcalan ve MİT 
yetkililerinin İmralı’da yaptıkları görüş-
meler neticesinde başlayan bu yeni süreç, 
üçüncü çözüm girişimine işaret etmekte-
dir. Başbakan başta olmak üzere siyasal 
iradenin açıktan sahip çıktığı bu sürecin 
en önemli özelliği, Kürt siyasetinin en et-
kili aktörü Abdullah Öcalan’ın doğrudan 
birincil aktör, Kürt seçmenle en yakın te-
ması kuran ve demokratik meşruiyete sahip 
BDP’nin ise ikincil aktör olarak muhatap 

Çözüm Süreci ve Düşündürdükleri

• 03 MART 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞGALİP DALAY YORUMYORUM
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alınıp, onların üzerinden bir çözüm arayı-
şına gidilmesi oluşturmaktadır.

İlk çözüm denemesinden üçüncü çö-
züm sürecine kadar yaşanan dönüşüm, bazı 
önemli noktaları ortaya çıkarmaktadır. As-
keri ve bürokratik vesayetin geriletilmesi, 
AK Parti’nin Kürt meselesi bağlamında daha 
cesur adım atabilme ve risk alabilmesinin 
önünü açmıştır. 2005’te sorunun adını koyup 
vatandaş Kürt’e yönelik bireysel haklar ve de-
mokratikleşme temelli bir açılım yapan AK 
Parti, yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. An-
cak AK Parti, vesayetin gerile(til)mesiyle be-
raber 2009’da PKK’nın temsilcileriyle Oslo’da 
gizli görüşmelerin yapılması iradesini ortaya 
koyarak alabileceği risk çıtasını yükseltmiş-
tir. Öcalan ile görüşmeleri merkeze alan ve 
açıktan yürütülen son sürecin başlamasında 
ise 2010 referandum ve 2011 seçimleriyle ve-
sayetin zayıflatılmasının yasal ve kurumsal 
bir çerçeveye oturtulmasının doğurduğu öz-
güvenin önemli bir rol oynadığı söylenebilir. 
Dolayısıyla vesayetin etkisini yitirmesi sivil 
iktidarı, sorumluluğu başkasına devredeme-
yeceği bir şekilde Türkiye’nin yüzleştiği ağır 
siyasal meselelerin ana çözüm adresi haline 
getirirken, siyaset üretme yetkisinin siyaset 
dışı kurumlar tarafından engellenemeyece-
ği algısı da iktidarın risk alabilme marjını 
yükseltmektedir. Ağır meseleler konusun-
da statükonun devam ettirilmesinin siya-
sal beka için gerekli olduğu, bu meselelere 
neşter atmanın siyasal maliyet üreteceği ve 
özellikle de Kürt meselesinin çözümüne yö-
nelik atılacak her adımı Türk halkının kendi 
hanesine kayıp olarak yazacağına dair yürü-
tülen mantık örgüsünün geçersizliği, bugüne 
kadar bu süreçlerin ana taşıyıcısı olan AK 
Parti’nin girdiği her seçimde toplumsal te-
veccühün merkezi olma konumunu tahkim 
ederek ortaya koymuştur. Oslo görüşmeleri 
ses kayıtlarını basına sızdırarak toplumun 
AK Parti’ye siyasal bir fatura çıkarmasını 
bekleyen kesimlerin umutlarının, toplu-
mun sağduyusu ve kamuoyu yoklamalarıyla 

sonlandırılması da bu noktayı ortaya çıkar-
maktadır. Dolayısıyla, kamuoyunun bilgisi 
dâhilinde ve kamuoyunu yöneterek bu sü-
reci doğru devam ettirebilecek AK Parti’nin 
siyasal bir maliyet ödemekten ziyade hem 
kendisi hem de Türkiye’nin siyasal getiri elde 
edeceği daha muhtemel bir senaryodur.

Sürecin ortaya çıkardıkları
Türkiye’nin sermaye açısından en bü-
yük işadamları derneği olan TÜSİAD’tan 
Türkiye’nin en büyük medya grubunun pat-
ronu Aydın Doğan’a, MHP dışındaki Mec-
lis’teki tüm partilerden, şehit ailelerine kadar 
toplumun geniş bir kesiminin bu süreci des-
teklemesi, Kürt meselesinin siyasal çözümü 
konusunda varolan toplumsal mutabaka-
tı göstermektedir. Yine yapılan kamuoyu 
araştırmalarının büyük kısmında toplumun 
Türkiye’nin yaşadığı en önemli sorunu “Kürt 
Sorunu” olarak tanımlaması ve bunun çözü-
münü desteklemesi, çözüm için ortaya ko-
nulacak siyasal iradenin dayandığı rasyonel 
toplumsal tabana işaret etmektedir.

Bununla birlikte 9 Ocak’ta Paris’te süreci 
sabote etmek amacıyla işlendiği güçlü bir ih-
timal olan cinayetler sonrası Türkiye toplu-
munun, hükümetin ve Kürt siyasal aktörle-
rinin ortaya koyduğu sağduyulu tutum, hem 
toplumun barış sürecinin başarıya ulaşması 
konusunda sahip olduğu kararlılık, hem de 
provokasyonlara yönelik hassasiyet eşiğinin 
yükselmiş olduğunu göstermesi açısından 
önemlidir. Olayın insani boyutu ve öldü-
rülenlerin örgütsel kimliğiyle beraber, bu 
ülkenin vatandaşları olduğuna dair yapılan 
vurgu ve Diyarbakır’daki cenaze törenlerin-
de katılımcıların “barış”a dair yaptığı her 
konuşmanın kitle tarafından büyük bir coş-
kuyla karşılanması da barış ortamının tesis 
edilmesi için gerekli siyasal iklim ile toplum-
sal psikolojinin varlığına işaret etmektedir.

Yine, Sinop ve Samsun’daki olayların top-
lum, kamuoyu ve siyasilerin önemli bir ke-
simi tarafında eleştirilmesi, ve yapılanların 
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sürecin gidişatı üzerinde herhangi bir etki 
yap(a)maması hem toplumun hem de bu 
süreci yönetenlerin muhtemel provokasyon-
lara karşı edindiği bağışıklık düzeyini göste-
ren başka bir olay olmuştur.

Muhtemel projeksiyonlar
Ocak ayından bu yana hükümet yetkilileri, 
PKK’nın samimi bir şekilde çözüm istedi-
ğini göstermesi için silahlarını bırakıp, Tür-
kiye dışına çıkması gerektiğini sürekli dile 
getirdiler. Yeni sürecin henüz daha başında 
olduğumuz, Başbakan’ın silah bırakılacaksa 
bunun nasıl veya nereye bırakılacağına dair 
herhangi bir ifade kullanmamasına rağmen, 
PKK’nın sınır dışına çıkma kararı alması 
halinde, çıkacak PKK’lı gruplara herhangi 
bir saldırının olmayacağına dair defaatle ta-
ahhüt vermesi, hükümetin bu süreçteki ilk 
hedefinin PKK’nın sınır dışına çıkmasını 
sağlamak olduğunu göstermektedir. Paris 
cinayetleri sonrası Diyarbakır’daki cenaze 
karşılamasında gösterilen sağduyu, “ana-
dilde savunma”nın Meclis’te yasalaşması, 
sürecin aktörlerinin kullandığı sorumlu dil, 
karşılıklı güvenin tesis edilmesinde önemli 
bir psikolojik rol oynamıştır. Bu bağlamda, 
önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek olan 
4. Yargı Paketiyle ilk PKK’lı grubun sınır 
dışına çıkması muhtemelken, toplu sınır 
dışına çıkma kararının yeni anayasanın 
genel çerçevesi ve içeriğinin netleşmesinin 
akabinde yaşanacak gibi görünmektedir. 
Bu perspektiften baktığımızda, Başbaka-
nın yeni anayasanın tamamlanması için 
telaffuz ettiği en son tarih olan Mart ayının 
sonu, Kürt meselesinin çözümü konusun-
da da bir ivmenin kat edilmesini sağlaya-
bilir.

Özetle ağır siyasal meselelerde çözüm-
süzlüğü temel alan statükonun devam 
ettirilemeyeceği anlayışını siyaset yapma 
tarzının merkezine yerleştiren AK Parti, 
vesayet kurumları karşısında muktedirli-
ğini tahkim ettikçe, bu alanlarda göster-

diği siyasal cesaretin marjını da yükseltti. Si-
yasal iradenin en üst noktadan sahip çıktığı 
ve kamuoyunun bilgisi dâhilinde yürütülen 
son İmralı görüşmeleri, bu anlayışın açık bir 
tezahürüdür. Kürt meselesinin siyasal çözü-
mü konusunda Türkiye’de toplumun sahip 
olduğu mutabakat, ulaştığı siyasal olgunluk 
ve provakosyonlara karşı edindiği bağışık-
lık, sürecin daha sorunsuz ilerlemesinin 
altyapısını hazırlamıştır. Bu olumlu sosyo-
psikolojik koşullarda, PKK’nın sınır dışına 
çekilmesi ve hükümetin de 4. yargı paketi 
ve yeni anayasa sürecinde iyi niyet içeren 
çözüm adımları atması Türkiye’yi kendi ba-
rışını tesis etmesi konusunda daha ileri bir 
safhaya taşıyacaktır..
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The re-initiation of the İmralı talks is, 
in fact, putting the political parties of the 
new Turkey through a very realistic test, al-
beit unintentionally. In the first round of the 
resolution process in 2009, the political ac-
tors, other than the Justice and Development 
Party (AK Party), had not even considered 
taking part in such a trial. It’s beneficial to 
articulate these actors: the Republican Peo-
ple’s Party (CHP), the Nationalist Movement 
Party (MHP), the Peace and Democracy 
Party (BDP), but most importantly, the out-
lawed Kurdistan Workers’ Party (PKK) and 
its leader, Abdullah Öcalan. Political actors, 
who could not do more than reinforce their 
current political stance with different dis-
courses or seemingly different political strat-
egies during the first round of talks in 2009, 
are facing a similar dilemma today.

In the first round, CHP, under Deniz 
Baykal’s leadership and its harshest Kemal-
ist rhetoric, expended all its efforts on pre-
venting the AK Party from taking a step 
forward. The party squandered the opportu-
nity offered on a silver platter to transform 
itself over the Kurdish issue. The MHP ca-
sually dismissed the opportunity to normal-
ize Turkishness. The BDP itself destroyed 
the possibility of becoming a political actor 
by trapping itself between the PKK and a 
resolution. Finally, the PKK, with its cliché 
provocation strategies, played a role similar 
role to the one military tutelage had played 
for years in the resolution of the Kurdish is-
sue. Öcalan, on the other hand, was trans-

formed into a meaningless symbol during 
the process despite his inability to answer the 
question “who is the new power in Turkey” 
coupled with his lack of courage to make de-
terminative decisions.

The reason these actors, with their differ-
ent motivations, had joined forces against 
the first round of resolution talks was their 
inability to solve the power equation in the 
new Turkey. Their confusion had two politi-
cal consequences: first, these actors failed to 
make new politics, thus remaining in the 
comfortable lull of the status quo. The sec-
ond consequence was the deepening of a 

Second Kurdish Opening
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political synchronization crisis in the new 
Turkey.

The CHP and MHP have entered the 
second round of resolution talks having un-
dergone a leadership change resulting from 
apolitical interventions. Although the BDP 
has maintained its meaningless stance from 
the first resolution process during the draft-
ing of the Constitution and although it has 
continued to use a PKK-centered language, 
it has managed to undergo a partial trans-
formation, in form even if not in content, by 
including in its ranks some names from out-
side the PKK world.

The PKK, having completely misinter-
preted the 2010 “Arab revolutions,” failed 
to benefit from the momentum of change 

in the region. It was to go beyond its role as 
one of the last guardians of the status quo. 
The PKK, which only shed blood because it 
could and which was trapped in the Baathist 
parenthesis in the last few years, was not able 
to achieve anything other than causing the 
death of thousands of people. Öcalan, who, 
on the other hand, was unable to update his 
frame of reference based on the “old Turkey 
actors” from his prison cell and was unable 
to interpret the “new Turkey” and the “new 
PKK.” Instead of facing this situation, Öca-
lan attempted to cover up his incompetence 
by refusing to voice his “final comments” re-
garding the Kurdish issue.

We will continue to talk about the second 
Kurdish opening in the coming article..
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İmralı görüşmelerinin tutanakları bir gaze-
tede tabiri caizse çarşaf çarşaf yayımlandı. 
Bu yayını medya etiği-ulusal çıkar çatışması 
parantezinden çıkararak daha geniş bir pers-
pektifte değerlendirmekte yarar var.

Özellikle 20. yüzyılda ve bu asrın başında 
pek çok örnekleri görüldüğü üzere, çatışma 
süreçlerinin çözümü bütün tarafların azami 
dikkat ve sorumlulukla hareket etmesini zo-
runlu kılar. Burada en hassas nokta, asli ak-
törlerin, herkesin temelde barış ve huzur is-
tediği safdilliğine düşmemesidir. Görünen o 
ki, devlet aklı, akan kanı durdurmak ve mil-
letin bütün evlatlarının -askeri düzeyde ol-
masa bile- asgari düzeyde memnun kalacağı 
bir netice elde etmek uğruna cansiperane 
çalışıyor. Zira terörün bitmesinden bir adım 
sonrasının “büyük devlet” ligine dâhil olmak 
anlamına geldiği dost-düşman her kesim 
tarafından artık fark edildi. Ancak burada 
sadece masanın iki yanındaki kesimlerin 
değil, barış isteyen bütün aktörlerin sorum-
lulukları bulunuyor: Başta medyanın, aka-
demisyenlerin, düşünce kuruluşlarının, te-
le-entelektüellerin, bürokratların, iktidar ve 
muhalefetin, hatta milletin her bir ferdinin 
söylem, tavır ve eylemlerine dikkat etmesi 
şarttır. Aksi takdirde bunun vebali, maliyeti 
var; o da son 30 yılda tecrübe edildiği üzere 
can, kan, imkân, vicdan ve insan kaybıdır.

Günlük yaşamda en basit iş için dahi ka-
baca bir iletişim stratejisi gerekirken, bütün 
milleti ilgilendiren, bizi eski ile yeni Türkiye 
arasındaki hızlıca aşılması gereken daracık 
kesitte alıkoyan bu sorunun çözümü, elbet-

te, pek sofistike bir iletişim stratejisi kurma-
yı icbar eder. Bu yapılmamışsa, iyi niyetler 
Pollyanna refleksine, istihbarat becerileri 
geri tepen silaha, gazetecilik başarıları vata-
na ihanet kaydına, dahi kişilikler egosantrik 
tatmin arayan karakterlere dönüşecektir.

İmralı tutanaklarının tutulamaması ya 
da zabıtların zapt edilememesi bize nelere 
mal oldu?

Öncelikle taraflar arasında Paris cinayet-
lerinin bile gerçekleştiremediği bir güven 
bunalımının izleri görülüyor. Oysa çatışma 
çözümü, güven ilişkisi tesis edilmeksizin 
ilerleyemeyen bir süreçtir. İkinci olarak, 
farklı toplumsal kesimlerin çözüm sürecini 
yürüten aktörlere verdiği kredi aşınma ris-
kiyle karşı karşıya kaldı. Ve son olarak, iyi 
niyetli kesimlerin olumlu gelecek öngörüleri 
zaafa uğrarken, art niyetlilerin kötümser ön-
görüleri küstah bir cesaretle ortalarda dolan-
maya başladı. Bütün bunlar, sadece bir ileti-
şim kazasının sonuçları olarak az şey midir?

Çözüm süreci için dört iletişim stratejisi
O halde, tespitler tamam olduğuna göre ne 
yapılmalı?

İlk olarak, İmralı ile muhatap olacak he-
yet, Sayın Bülent Arınç’ın deyimiyle, bir 
turistik gezi için seçilmediğine göre, sürekli 
değişen değil sabit kişilerden teşekkül etme-
lidir. Düzenli, tutarlı ve güvenli iletişim süre-
ci bunu gerektirir.

İkincisi, Habur ve Oslo süreçlerinden 
ders alınarak davul zurna ile barış sağlanma-
ya çalışılırsa, düğün ortamında nereden gel-

Çözümün İletişim Stratejisi
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diği belli olmayan bir kaza kurşunu yeni ci-
nayetler zincirine neden olabilir. O nedenle, 
devlet ciddiyeti ve ketumiyeti ile süreçte yer 
alan (f) aktörlerin mahremiyeti ve güvenliği 
temin edilmelidir.

Üçüncüsü, çatışma çözümü süreçlerinde 
yol kazalarına, esası belirleyecek bir önem 
atfedilmemeli, yılların birikimi olan eski 
Türkiye’nin tortularının bir anda temizlen-

mesi beklenmemelidir. Bu bağlamda, tu-
tanakların sızması önemsenmekle birlikte 
söylem düzeyinde abartılmamalı, bu tür 
olayların barış hedefini etkilemesine izin 
verilmemeli; fakat içteki sorumlular hızla 
tespit edilerek silsile-i meratip içinde kesin 
biçimde cezalandırılmalıdır.

Son olarak, bu hayati meseleye özgü bir 
yasal düzenleme ile çözüm süreci “hukuki 
teminat” altına alınmalıdır. Tarafların görüş-
leri ve görüşmelerin mahiyeti üzerinde belli 
bir süreliğine gizlilik konmalı, nihai mutaba-
kata kadar yayın yasağı getirilmelidir.

Ülkenin ve milyonlarca vatandaşın kade-
ri, bir gazetecinin, siyasetçinin ya da herhan-
gi bir kişi ve grubun kariyer hevesine, ego 
tatminine ve çıkar emeline kurban edilemez.

Bunca kurban yetmedi deniyorsa, o ayrı 
bir şey tabii!.

Görünen o ki, devlet aklı, akan 
kanı durdurmak ve milletin 

bütün evlatlarının -askeri düzeyde 
olmasa bile- asgari düzeyde 
memnun kalacağı bir netice elde 
etmek uğruna cansiperane çalışıyor.
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PKK’nın silahsızlandırılması için son beş yıl 
içinde ikinci kez başlatılan ‘çözüm süreci’, so-
runun paydaşları açısından ilginç siyasal po-
zisyonların oluşmasına yol açtı. Yeni sürecin 
merkezini Başbakan Erdoğan ve AK Parti iş-
gal ediyor. 2005 Ağustos’ta Diyarbakır konuş-
masıyla soruna nasıl yaklaştığının ilk işaretini 
veren Erdoğan, yıllar içinde Kürt meselesi ve 
PKK’nın silahsızlandırmasını gündeminden 
hiç düşürmedi. AK Parti, ‘Türkiye’nin her 
yerinden oy almanın’ ve ‘iktidar’ olmanın 
yüklediği sorumlulukların inşa ettiği çerçeve-
de, soruna dışarıdan karmaşık görünen ama 
özünde tutarlı şekilde yaklaşmaya devam ede-
geldi. Erdoğan’ın siyasi mühendisliklerinin 
‘seyrini’ göz ardı edip ‘kesitlerine’ odaklanan-
lar düzenli şekilde hayal kırıklığına uğramak 
durumunda kaldılar.

AK Parti’yi ve son on yılda Türkiye’de 
yaşanan seyri büyük ölçüde yanlış okuyan 
kesimlerin başında da PKK çevreleri geldi. 
PKK, AK Parti iktidarı boyunca istisnası 
olmayacak şekilde ‘eski Türkiye’ye malzeme 
veya destek verecek bir seyir izlemekten hiç-
bir zaman geri durmadı. PKK ve çevresinde-
ki partili veya partisiz aktörlerin büyük kısmı 
kendilerine yeni düşman olarak ‘AK Parti’yi 
bulmuşlardı. PKK’lı siyasal dilin tutarlılık 
endişesi ve dibi olmayan ‘komplo dünyası’ 
AK Parti ve Erdoğan’ı şeytanlaştırmak için 
fazlaca malzeme veriyordu. Bu durum 2013 
çözüm sürecini, son yıllarını ‘Erdoğan düş-
manlığına’ sıkıştırmış olan PKK’lı ve BDP’li 
aktörlerin, ne kadar taşıyıp taşıyamayacağı 
sualini de sorunun merkezine koymuş oldu.

İmralı’ya giden BDP’li vekillerin yaptı-
ğı görüşmenin ortaya çıkardığı en can alıcı 
nokta da yukarıdaki sualin ehemmiyetini te-
yit etmektedir. Basına BDP’lilerin hazırladığı 
görüşme notlarından hazırlanarak sızdırılan 
ve tam anlamıyla süreci provoke etmeye yö-
nelik metinden anlaşılan da aktörlerin 2013 
sürecini taşımakta zorlanacakları gerçeğini 
ortaya koymuş oldu. Tartışmalardan ortaya 
çıkan manzaraya göre, Öcalan 2013’te, BDP 
1990’larda ve PKK ise 1980’lerde durarak bu 
süreçte aktör olmaya gayret ediyorlar. Ortaya 
çıkan mezkur derin siyasal eşzamanlama kri-
zi içinde 2013 çözüm süreci kendisine bir yol 
bulmaya gayret edecek.

Öcalan’dan başlamak gerekirse karşımıza 
bizi şaşırtan bir tablo çıktığını söylemek zor. 
Öcalan kendine has travmalarıyla inşa ettiği 
dünyasında oldukça pragmatist bir isim. En 
sık kullandığı kelime ‘komplo’ ve ‘ajan’. Hatta 
çoğu kez en sıradan siyasal ve oldukça aşikâr 
durumlar için bile bu kelimeleri tercih ediyor. 
Erdoğan ve AK Parti’nin on yılda Türkiye’de 
sebep oldukları değişimin ‘asıl sebebi biziz 
diyenler’ kervanına o da katılıyor. ‘Olanların 
olma ihtimaline’ fazlaca kıymet vermeyerek 
sürekli daha üst bir irade arayışından hiç geri 
durmuyor. Son on yıl boyunca da benzer akıl 
yürütmeyle sürekli ‘Türkiye’de asıl irade kim’ 
sualinin peşine düşüp durmuş. Sonuçta ‘eski 
Türkiye iktidar odaklarının tasallutundan’ zar 
zor kurtulup, seçilmişlerin, yarım yüzyıl son-
ra olsa da, Türkiye’de iktidar oldukları hakika-
tiyle yüzleşmeye başlamış görünüyor. Öcalan 
burada durmayıp ‘yeni Türkiye’nin’ bölgesel 

Çözüm Sürecinin Ağırlığı
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denklemdeki ağırlık merkezini de fark etmişe 
benziyor. Bu sebepten dolayı çözüm sürecin-
de ‘PKK’nın silahsızlandırılmasının’ tercih de-
ğil mecburiyet olduğunu fark eden ilk PKK’lı 
aktör. Meta teorilerin, kompleks komploların 
dünyasından ortaya çıkan Öcalan figürü çok 
karmaşık. Bütün bu karmaşa içinde süreç yü-
rümek durumunda.

Öcalan ile BDP ve PKK arasında aşikâr hale 
gelen siyasal algı ve takvim farkı 2013 çözüm 
sürecinin en sancılı kısmını oluşturmaktadır. 
BDP’li heyetin Öcalan’ın karşısına iki yıllık 
bir takvimle çıkması ise PKK-BDP çizgisinin 
2013 siyasal dünyasında yaşamadıklarını gös-
teren en açık delil niteliğinde. Çözüm süreci-
ni 2014’le başlayan ‘seçim üçlemesine’ boğ-
durmayı hedefleyen iki yıllık planın Öcalan 
tarafından sert şekilde reddedilerek ‘üç hafta-
lık bir planın’ masaya konması ise PKKBDP 
açısından bir travmaya işaret 
ediyor. “Kürt sorunu ila-ni-
haye devam edecek” dünyası 
ile “çözüme odaklı” dünyanın 
karşı karşıya gelmesine şahitlik 
ediyoruz. Tarifsiz maksimalist 
hedeflerle, ulaşılabilir somut 
adımları esir almaya çalışan 
bu yaklaşım tarzı en başta ay-
dınlarca mahkûm edilmelidir. 
PKK terörünün devam etme-
diği bir dünyada, legal siyasi 
yollarla söyleyecek fazla sözü 
olmayanlar ancak sürecin 
uzamasını ya da çözümün 
gelmemesini arzu edebilirler. 
Benzer şekilde son sızmaları 
magazin düzeyinde tüketen 
liberal kalemlerle, belge ve 
istihbarat müptelası kalem-
ler de çözüm sürecinde po-
zitif gündeme katkı verme-
yecekler.

BDP-PKK çizgisinin 
Öcalan sancısı sadece siya-
sal takvim düzeyinde olsay-

dı, iyiydi. Söylem ve dünya görüşü olarak da 
derin bir kopuşla karşı karşıyayız. Öcalan’ın 
‘komplo dünyasında’ BDP’lilerin hazırladığı 
notları siyasi bir mühendislikle Türkiye’nin 
son dönem tartıştığı hassas başlıklarla süsle-
yip servis edenlerin karşılığı olmayan ucuz 
komplosundan bahsetmiyoruz. Bu türden 
provokasyonların ilacı sonuç alıcı adımlardır. 
PKK’nın silahsızlanma sürecinin ilerlemesi 
bu türden müdahaleleri anlamsız kılmanın 
tek yoludur. Lakin toplamda BDP-PKK çizgi-
si aynı anda hem Öcalan hem de 2013 çözüm 
süreci imtihanından geçmek durumundalar. 
Bu imtihandan PKK-BDP’nin tek muhatabı 
olan milleti ikna etmeyi başaracak bir siyasi 
dil geliştirerek geçebilirler. Aksi takdirde eski 
Türkiye’nin ezberleriyle 2013 siyasi dünyasın-
da yaratabilecekleri bir fark bulunmuyor..
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Turkey is now in a historic moment to tackle 
the long-standing Kurdish issue and the 
disarmament of the outlawed Kurdistan 
Workers’ Party (PKK). After the first failed 
attempt to solve the Kurdish issue in 2009, in 
the second resolution process, the state and 
government, political parties and Kurdish 
actors are passing through a tough exam.

All actors who are directly or indirectly 
involved in the second round of talks, or the 
2013 resolution process, will remain active 
actors in the process to the extent that they 
make an effort to learn from the experiences 
of the previous four years. The new process 
has roughly three assurances: i) Erdoğan sup-
ports the resolution process unequivocally; 
ii) the resolution process is maintained by 
domestic resources and local capacities; iii) 
and finally the public has already heard and 
dismissed all cliché provocation strategies.

It is doubtful whether the conditions of 
the 2013 process can be provided once again 
in the coming years, should the PKK refuses 
to disarm peacefully this time around. We 
are talking about an actor here who has lost 
its ability to recognize the transformation 
Turkey and the region are undergoing and 
its ability to make healthy assessments from 
having focused on itself and the Kurdish is-
sue exclusively.

We are obliged to notice that the Kurd-
ish issue has been comprised of an implicit 
game played by the state, the public, as well 
as the economy. In other words, Turkey has 
learned to live with the Kurdish issue instead 

of resolving it, despite its meaninglessness 
and cost.

This means that there is no longer an au-
dience that is shocked and awed by the PKK’s 
terrorizing actions. Today – unless those 
who question Erdoğan’s will to find a reso-
lution sincerely question why the Kurdish 
youth, namely the main capital of the PKK’s 
terrorism, are dying – there is no ground for 
the people to take notice of the heavy cost 
they are paying for the continued existence 
of the PKK.

In this context, talk of the PKK’s disarma-
ment is much more than a debate topic. It 
is, in fact, the PKK’s decision of how it will 
shape its future in the next few years. If the 
PKK traps itself in the calculations of debat-
ing and negotiating an offer Öcalan might 
make when it cannot even answer the simple 
question of how it will shape its future if it 
does not disarm; it will certainly face diffi-
culties in finding a way out.

The opportunity offered to the PKK to 
disarm today soon will be forced on it due to 
the newly shaping Mesopotamian geopoli-
tics and ecosystem. Remembering that the 
world does not revolve around the Kurdish 
issue, Turkey does not revolve around the 
PKK and the Middle East does not revolve 
around Kurds could be enough to seriously 
think about the analysis offered above..

The Assurances of the New 
Resolution Process
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“25 yaşındayken bu ilçenin şerifi oldum.
İnanması zor. Büyükbabam bir kanun adamıydı. 

Babam da öyleydi.
Bugün olsa kendilerini nasıl kabul ettirirlerdi  

merak ederim.”

Türkiye siyasal ve toplumsal normalleşme-
sini hitama erdirmeye çalışan bir ülke. Yüz-
yılı aşkın bir zamandır açık duran siyasal 
ve toplumsal parantezlerini kapatmak için 
çabalayan bir ülkede toplumsal kesimlerin, 
sınıfların ve devletin konsolidasyonu ol-
dukça zahmetli ve yavaş ilerleyen bir süreç. 
Batılı anlamda bir burjuvası da olmayan 
Türkiye’de, toplumsal ve siyasal dönüşüm 
çevreden gelip merkeze oturan yerli ve 
mağdur kitlelerin bin bir zorluğa rağmen 
değişimin öncüsü olmayı başardığı bir ülke. 
Farklı siyasal akımlar yukarıda dile getir-
diğimiz değişim gerilimi içinde, özellikle 
son yarım yüzyılda olabildiğince farklı po-
zisyonlara savrulup durdular. Birbirine zıt 
siyasal akımların oldukça ilginç bir özelliği 
ise her kırılma noktasında nüksetti. Libe-
rallerden milliyetçilere, muhafazakârlardan 
solculara kadar geniş yelpazenin bazı un-
surları Kemalizm ortak paydasında farklı 
argümanlarla birleşmekten imtina etme-
diler. Kemalizm adeta siyasal bir tenasüh 
ile seferine farklı elitler üzerinden sürekli 
devam edegeldi. Bugün de Suriye isyanın-
dan Kürt meselesinin çözüme kadar birçok 
başlıkta benzer bir manzara ile karşı karşı-
yayız. Suriye isyanında Türkiye’nin izlediği 
dış politikaya panik bir ‘yalnız kaldık’ kor-
kusuyla, PKK’nın silahsızlandırılması süre-

cine ise ‘ya Kürt meselesi çözülürse’ korku-
suyla karşılamaktan kendilerini alamadılar.

Kemalist elitin en sıradan ve en tutarlı un-
surunu Atatürkçü ve ulusalcıların oluşturdu-
ğunu kabul etmemiz gerekiyor. Aynı elitin en 
çelişkili, en naif ve en provokatif unsurunu ise 
ömrünü Kemalizmle mücadeleye vakfettiği-
ni düşünen bazı liberaller başta olmak üzere 
bazı solcular ve muhafazakârlar oluşturmak-
talar. Kemalist elitin görünen en belirgin özel-
liği biyolojik olarak yaşlı siyasal olarak ise eski 
olması. Başka bir deyişle statükoya uyumlu 
olmak için gerekli en temel iki özelliği faz-
lasıyla bünyelerinde barındırıyorlar. Kadim 
kültürümüzde her iki özellik aslında ‘müteka-
mil olmaya’ ve ‘tecrübeye’ denk gelir. Kemalist 
müdahale sebebiyle olgunluğun yerini kibir, 
tecrübenin yerini ise anakronizm doldur-
maktadır. Hâl bu olunca çevreden merkeze 
gelmekle kalmayıp, milletin desteğini ısrarla 
almaya devam eden yeni aktörleri bir türlü iç-
lerine sindiremiyorlar. Nasıl sindirsinler? Bü-
tün değişimi, devrimi onlar yapacakken, yeni 
düzeni onlar kuracakken ortaya çıkan aktör-
ler bir anda güzelim teorilerini pis bir gerçekle 
mahvetmekle kalmadılar, aynı zamanda yıl-
larca hayalini bile telaffuz etmekte zorlandık-
ları şeyleri gerçekleştirmeye başladılar.

Jackson etkisi 
2008 Amerikan seçimlerinde Obama’nın 
zaferi ardından yaptığı konuşma sırasında 
kameralar ABD’nin ilk siyahi başkan adayı 
olan aktivist Jesse Jackson’a da odaklanmıştı. 
Daha bir kaç ay önce Obama’yı ‘beyaz gibi 

No Country for Old Men
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davranmakla’ suçlayıp farklı eleştiriler getiren 
Jackson ağlıyordu. Bütün ömrünü siyahların 
hakları için mücadeleye adadığı farz edilen 
Jackson’un sevinçten mi yoksa artık işinin ‘öz-
nesini’ kaybettiği için mi ağladığı ise hem bel-
li değildi hem de tartışma konusu oldu. Zira 
ilerleyen aylar, ikincisinin daha doğru olaca-
ğını gösterecekti. Obama’nın başkan olduğu 
bir Amerika’da işi en zor olanların başında 
kendisi gelecekti. Jackson etkisini son bir 
aydır Türkiye’de de yaşıyoruz. Bütün Cum-
huriyet tarihi boyunca Kürt meselesine dair 
atılması gereken ‘çözüm adımlarını’ raporları, 
kitapları, yazıları ve konuşmalarıyla otuz yıl-
dır dillendiren isimler çözüm süreci karşısın-
da en tutarsız tepkileri vermeye başladılar.

Kemalist elitlerimiz siyasal zekâ ve olgun-
luk düzeyini de yıllarca yerden yere vurdukları 
lümpen ulusçuluğun düzeyine de indirmekten 
imtina etmediler. Konu ne olursa olsun ‘Tür-
kiye bölünecek’ refleksi veren siyasal akılla, 
‘Türkiye 29 özerk bölgeye bölünmezse felaket 
olur’ siyasi önerisinin sebep olacağı tahrik ve 
siyasi basiret düzeyi benzerdir. ‘Basın özgürlü-

ğü olmadan Kürt meselesi çözülemez’ düzeyi 
ile ‘Türklüğe savaş açıldı’ düzeyi farklı değildir. 
‘Kürt meselesi çözülürse AK Parti güçlenir’ fit-
nesiyle ‘Türklerin onuru ne olacak’ fitnesi ay-
nıdır. ‘Kürtlere ne vereceksiniz de silah bıraka-
caklar’ sualiyle ‘Şehitlerimizin kanı ne olacak?’ 
suali aynı zekâ ve ahlak düzeyindedir.

Liberal bir siyasetin tabiatı itibariyle 
imkânsız olduğu, olsa olsa liberal siyaset eleş-
tirisinin mümkün olduğuna dair inancımız 
Kemalist elitlerimiz marifetiyle bir kez daha 
tescil edilmiş oldu. Öyle ki bu elitlerin ka-
hir ekseriyetini an itibariyle ‘liberal sıfatıyla’ 
anılan isimler oluşturmakta ve büyük ölçüde 
‘Kürt meselesi ila-nihaiye devam edecek dün-
yasında’ yaşamaktalar. Aynı dünyanın içinde 
son otuz yıldır yaşayan bu isimler, modern 
Türkiye döneminin sağladığı imkânlar içinde 
entelektüel hegemonik diskurun veraset yo-
luyla sahipleri olageldiler. Zamanın akışına, 
toplumun dönüşümüne yetişemeseler bile, 
hatta değişimin gecikmesine sebep olan mü-
dahalelere katkı vermiş olsalar bile ‘pişmanlık 
marifetiyle’ hiyerarşideki yerlerini son anda 
da olsa muhafaza etmeyi hep bildiler. Ken-
dilerini ‘sağcı aşağılık kompleksi’ dalgasının 
üzerine bırakıp akil adam olarak taşıttırıp 
durdular. Bu kısır döngü işin sahibi sahneye 
çıkana kadar devam etti. Millet emanetine 
sahip çıkarak vesayet sistemi büyük ölçüde 
ortadan kaldırıp yeni bir ekosistemi vücuda 
getirince dragomanlara ihtiyaç hissetmeme-
ye başladı. Kendi derdini kendi anlatmaya ve 
çözmeye başladı. Gelinen nokta itibarıyla çö-
züm süreci başarıya ulaşırsa sadece PKK silah 
bırakmak durumunda kalmayacak, fazlasıyla 
sefahat sürmüş olan dragomanlarımız da si-
lahsızlandırılacak. Bu açıdan sancılarını anla-
makla beraber, onları ‘pişmanlıklarının’ bile 
küllerinden yeniden doğurmaya yetmeye-
ceğini ‘üzülerek ilan etmek’ durumundayız. 
Bazıları Suriyeli çocukların, bazıları ise Türk 
ve Kürt anaların gözyaşlarında boğularak si-
yasal mevta oldular. İlgilenen herkesin başı 
sağ olsun!.
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The Kurdish entity born out of the invasion 
in Iraq and the uprisings in Syria resulted 
both in exaggerated expectations and fears. 
This state, which in fact coincided to fears 
and expectations about Sykes-Picot, pre-
vented a healthy analysis and discussion of 
the issue. Those who took such exaggerated 
fears as their basis interpreted every single 
development in the field as another step 
towards “dividing and falling apart,” some-
times, going too far, even to the point of “de-
monizing the Kurds.” And those who relied 
on exaggerated expectations made political 
moves that were not only divorced from the 
realities of Mesopotamian geopolitics to the 
point of extending to dreams of neo-Sykes-
Picot, but were also anachronic.

While the “Sykes-Picot order and its bor-
ders” meant division and weakening for our 
region, for the Kurdish political movement 
it represented the advantages all other ac-
tors acquired at the cost of Kurds. This ap-
proach, however, does not seem to have the 
necessary maturity to question what in fact 
all other actors have gained from “Sykes-
Picot” order in the last century. In such an 
approach in which one’s loss is seen as the 
other’s gain, the first casualty is politics and 
history itself. In fact, regardless of how things 
were arranged within the borders drawn as 
a result of the First World War, all peoples 
of the region were among those who lost. A 
simple mental exercise of going through all 
possible conflict scenarios had the Sykes-
Picot order given the Kurds a nation state 

could be enough to comprehend the century 
old maelstrom in which there are no win-
ners. Without a doubt, there will be those 
who interpret the analyses above as “century 
old excuses” crafted for Kurds. However, the 
quandary we are in now leaves us with two 
choices -- we either seek, through rational 
analyses, for a “new order,” in which every-
one is an actual actor or we, intentionally or 
not, remain prisoners to the clichés of the 
century old status quo and let the “disaster 
scenarios” repeat itself.

Century-old drama of the Middle East
Let’s imagine some possible scenarios that 
could come about if the Sykes-Picot maps 
were to be realized today. First, let’s remind 
ourselves that neither the Turkish nor the 
Arab states in Mesopotamia were built on 
lands in which only Turks or Arabs live. 
Similarly, it is physically impossible for the 
territory defined as Kurdistan today to be 
consisting of Kurdish peoples, only. This fact 
is the very source of the century-old drama 
lived in Turkey, Syria and Iraq.

Sykes-Picot borders have not only pre-
sented us nation-states, but inscribed denial, 
assimilation, nationalism and secularism 
into the package as well. It should always be 
kept in mind that were the territory known 
as Kurdistan today to become a reality exact-
ly as imagined by Kurdish nationalism, non-
Kurdish peoples would make up almost half 
of its population. For example, the last thing 
that could happen in the territory known as 

Fears and Expectations  
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the Iraqi Kurdistan, independent of Syria, 
Iran and Turkey (even if Kirkuk and Mosul 
were included as imagined by Kurdish na-
tionalism) is a state based solely on Kurdish 
ethnicity. It is certainly possible to overlook 
this reality.

It would not be difficult to imagine that 
the cost of such an oversight would be com-
parable to the cost of Kemalism in Turkey, 
Baathism in Iraq and Syria. It would be naïve 
to expect a different outcome from the break 
of the ethnic-sectarian fault lines that were 
activated as a result of invasion in Iraq. Or 
else, the new nation state of Iraqi Kurdistan, 
established on the belated premise of nation-
alism, will have to devise a miracle political 
solution to appease the non-Kurdish peoples 
that made up almost half of its population.

The picture given above can be read in 
one of two ways. All the equations in the 
region are evaluated based either on the as-
sumption that the intention has always been 
to leave the Kurdish nation stateless; or on 
the belief that all peoples in the region are in 
dire need of a new political contract beyond 
Sykes-Picot. While the former only results 
in a demand for the reiteration of the sta-
tus quo, ignoring the real political, the latter 
can create the opportunity for all actors in 

the region to become an actual participant 
in the creation of a new order. Under these 
circumstances, the quest for a new order in 
Mesopotamia is in fact necessitated by his-
tory and politics.

In the coming days, either the actors will 
face this bitter truth or will remain as obsolete 
guardians of the Sykes-Picot order. As such, 
today, Turkey faces the choice of growth or 
deeper integration, Iraq the choice of shar-
ing or falling apart, and Syria the choice of 
lifting the wreckage in union, or meeting the 
challenge of divisions that barely lasted a few 
years after occurring a century ago.

A new order in Mesopotamia could be 
implemented positively to the extent that 
Sykes-Picot borders are rendered meaning-
less in the political, economical and societal 
sense while sustained in the legal sense. The 
revolution in Syria broke out at a time when 
discussions of a new order in our region 
were no longer avoidable. It could be argued 
that the Syrian crisis served as a litmus test 
in our region. Although it remained invisible 
in the first months of the Syrian uprisings, at 
the point Assad seemed to lose control over 
the crisis, a Kurdish reality emerged.

The Kurds’ role in the Syrian uprisings was 
strongly suppressed by the PYD -- the Syrian 
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branch of PKK. The PYD debate’s reflection 
in Turkey had severe results. All of a sudden 
a “Northern Syria” phenomenon dominated 
the daily agenda. The reason behind this was 
not so much the negative role PYD played in 
the Syrian uprisings or its power or capacity 
in Syria, but rather the terror PKK caused in 
Turkey during the same months. As a mat-
ter of fact, the debate of “Kurds in Syria” was 
taken hostage by the PKK. In fact, as PKK’s 
terror eased up, the issue of Northern Syria 
no longer dominated the headlines.

The “Northern Syria” debate in Turkey, in 
its essence, resembled the “Northern Iraq” 
debate a decade ago. Turkey’s reaction was 
once again criticized harshly by those who 
stood closer to the PKK line. Similarly, a 
good number of liberal writers, without 
needing to acquire the basic facts about 
the situation in Syria or the region called 
the “Northern Syria,” insisted on articulat-
ing a discourse in which Turkey was made 
out to stand against “Kurds’ gaining rights.” 
It should be readily admitted that this cam-
paign often launched with an insistence on 
“solving the Kurdish question in Turkey 
first” was successful to a certain point. As all 
these were happening, no one paid attention 
to the political and psychological conditions 
under which the Kurds were forced to live as 
a result of the invasion in Iraq and the upris-
ing in Syria despite having acquired limited 
rights and a certain status.

Kurdish alienation
However, the possibility of Turkey, criticized 
during the Iraqi invasion, following an ethnic 
policy, was relived about Kurds in the Syrian 
crisis. The situation in Syria today deserves 
criticism as much as Turkey’s problematic 
interventionist attitude for Turkmens in Iraq 
deserved it then.

Today, ignoring what is happening in the 
rest of Syria and implementing a policy only 
in consideration of Kurds is just as unethi-

cal and geopolitically incoherent as Turkey’s 
policy to focus on the Turkmens while ig-
noring the rest of Iraqis was then. And yet, 
Kurds in Syria, in tandem with PKK and the 
Iraqi Kurdistan Regional Administration 
(KRA), formed an ethnic council indepen-
dent of the Syrian opposition. As such, they 
not only gave the impression of becoming 
the first actors to bank on disintegration sce-
narios after Assad, but they also, implicitly, 
crafted a controversial position for Kurds in 
Syria that they did not deserve.

As this controversial position was extend-
ed to cooperation with Assad with PKK’s ef-
forts, the impression of Kurds as an entity that 
was out only for its own agenda and interest 
at the cost of Syrian’s blood was inevitably 
created. Thus, the emergence of alienation 
of the Kurds resulted in the quickly spread-
ing discourse of hate in the region that was 
intensified in Arab discourses. Kurds, who 
suffered the most under the Baath regime 
for years, had not deserved any of this. The 
PKK, however, in the power vacuum that 
occurred, actualized the attitude adopted by 
some gangs in Turkey in the past regarding 
the Iraqi Turkmens. Just as the Turkmens 
paid the real price in Iraq a few years later, 
the Kurds will have to live with the “Ba’athist 
dirt” in Syria for years to come.

The majority of the Kurdish population 
in Syria does not live in the region that is 
the center of conflict today. Kurds live with 
other peoples in Syria, mostly in Aleppo and 
Damascus. Besides, the population we call 
the Syrian Kurds is mostly an extension of 
Kurds living in Turkey. Coming to fore with 
demands of a Kurdish federation or auton-
omy before the conflict, in which Assad is 
resisting despite the fact that Ba’ath regime 
has lost the control of the country, comes to 
an end was enough to invalidate the Kurds’ 
demand for rights in the eyes of all actors in 
the field and to consider their relations with 
the Kurds vexed.



200  |  MART 2013

As the uprising progressed and the Assad 
regime lost control in Northern Syria com-
pletely, problematic relations unavoidably 
brought the Syrian opposition against the 
Democratic Union Party (PYD). Any analy-
sis that focuses only on Kurds instead of at-
tempting to grasp this anticipated situation 
from all angles or at least recognizing that all 
this took place in the Syrian political pool, 
will have to first explain the facts on the 
ground. trying to make sense of the entire 
situation from a perspective that only takes 
Turkey as the basis will not produce a sound 
analysis either.

Analyses that fail to grasp what Syria 
means for PKK are forced to take the easy 
way out of assessing the situation over Tur-
key. From the PKK’s perspective, the Ba’athist 
regime that played host for PKK leadership 
for years, with the Syrian crisis turned into 
a conjectural partner. As a matter of fact, the 
PKK, which is trying to fill the void left by 
the explicit Assad support, made its inten-

tions very clear. It aims to bring the Syrian 
Kurds that currently provide some of PKK’s 
human capital completely into the fold. PKK 
is not entirely unjustified in its aim. The 
problem here is that Kurds as are seen as 
dispensable collateral so much a politicized 
Kurdish group unique to Syria could be ma-
nipulated to emerge out of the conflict with 
other peoples in Syria. The heavy cost Kurds, 
who make up a small fraction of the popula-
tion in Syria, will have to pay in case of such 
a conflict, such as the “Arab hatred of Kurds” 
does not seem to interest the PKK. Most im-
portantly, PKK sees Syria as a stepping-stone 
for furthering its own interests, rather than 
an opportunity for Kurds to gain rights. The 
strengthening of KRA’s relations with Tur-
key, particularly in In Northern Iraq is in-
tensifying PKK’s feeling of “temporariness” 
and “not belonging”. PKK is aims to attain a 
space in Syria in which it will feel at home.

PKK will have to update its status by fac-
ing the Syrian reality. And the first step in 
this confrontation is to come to an agree-
ment with the Free Syrian Army of the PYD 
under some certain conditions. It will not be 
a surprise to see PKK run into problems first 
with the Kurdish peoples ,then other peoples 
in Syria. Turkey, needs assure that the Kurd-
ish peoples, independent from the PKK, can 
exist on the agenda on a positive note in the 
post Assad period. There are no other ac-
tors that could stand against the Arab hatred 
of Kurds increasing everyday at the face of 
PKK’s irresponsibility and KRG’s (Kurdis-
tan Regional Government) focus on its own 
agenda. The worst harm inflicted on Kurds 
who have lived in Damascus for centuries 
and who are in fact partners in Syria as the 
“one of the owners of Damascus” would be 
to force them to leave Damascus only to be 
crowded in Serêkanî (Ras al-Ayn). Precisely 
for this reason, the disarmament of PKK is in 
the best interest of all peoples of Mesopota-
mia as mush as it is in Turkey’s..

Turkey, needs assure that the 

Kurdish peoples, independent from 

the PKK, can exist on the agenda 

on a positive note in the post Assad 

period.



ÇÖZÜM SÜRECİ’NİN PARADİGMASI, BEKLENTİLER VE YENİ MESAJ   |  201

1. If it were not for the PKK’s armed struggle, 
the Kurds would have not gained their rights.

This is the most prevalent cliché in the 
PKK issue. However, there was a Kurdish 
political movement before the PKK. The 
leaders of this political movement before 
1980 were local leaders, administrators, the 
syndicates and civil society organizations. 
The Kurdish political movement prior to 
the PKK appealed to a more common base. 
It was composed of various political par-
ties, agendas and organizations. The PKK, 
before attacking the Turkish Armed Forces, 
launched an armed attack against these 
movements. In the end, the Kurdish Politi-
cal movement was not able to resist for long 
against the PKK’s bloody attacks. As such, 
the PKK managed to reduce the Kurdish 
political movement into a single organiza-
tion and began its bloody assault. The PKK 
armed itself, not out of necessity, but out of 
a conscious ideological (Marxist-Stalinist) 
choice. The military tutelage responded to 
the PKK’s armed struggle in the harshest 
way possible. Tens of thousands of people 
lost their lives. Kurds endured unspeakable 
torment. The PKK’s armed struggle did not 
only delay Kurds gaining their rights but also 
proved to be a great impediment to Turkey’s 
democratization. The military-judiciary tu-
telage regime used the PKK as an excuse, 
which cost Turkey at least 20 years in its con-
solidation efforts.

2. The PKK represents the Kurds and all its 
uprisings were in the name of Kurdish people.

Since the 1980s, the military tutelage re-
gime had done its best to ensure that the 
PKK found its grounding. It stopped short of 
declaring war against its own people. As a re-
sult, the military tutelage became the power 
in Ankara. This vicious cycle, to a great ex-
tended, continued until the second term of 
the AK Party administration. After all that 
has been lived in the last three decades, the 
Kurdish political movement was only able to 
find support in approximately 10-15 percent 
of the population. The Peace and Democ-
racy Party (BDP) is still the second party 
for Kurds. The most preferred political party 
continues to be Erdoğan’s AK Party. This is to 
say, we are faced with a political movement 
that, at the end of a three-decade-long strug-
gle, failed to convince the majority of the 
people it is supposed to represent. The most 
significant reason for this failure is nothing 
but the PKK’s armed and bloody tactics.

3. The PKK is working toward a resolu-
tion in the Kurdish issue

The PKK is a political movement that is 
severely anachronic. Having failed to update 
its strict 1970s-model political structure, the 

Myths and Clichés  
in the PKK Debate

• MARCH 22, 2013 • HURRIYET DAILY NEWS

The million-dollar question, 
is this: Will the PKK manage 

to make tough decisions in 2013’s 
Turkey, where the tutelage regime 
is almost completely gone?

TAHA ÖZHAN OPINIONOPINION



202  |  MART 2013

PKK has done what it knows best at every 
critical moment – it took up arms. If the 
PKK is still struggling to survive in its self-
inflicted predicament after three decades, 
there is only one reason. The PKK exists only 
because it continues to shed blood for rea-
sons not even the PKK itself can explain. To 
a great extent, the PKK sheds blood because 
it can. The PKK, with its nihilistic violence, 
particularly in the last five years, managed to 
impede, more than any other political actor, 

the most courageous initiatives in Turkey’s 
Republican history toward a resolution.

More clichés and myths on this issue ex-
ist. However, these clichés are not all that 
there is of the PKK. Clearly, the PKK could 
only exist because Turkey’s tutelage regime 
provided the platform for it to exist. The 
million-dollar question, then, is this: Will 
the PKK manage to make tough decisions in 
2013’s Turkey, where the tutelage regime is 
almost completely gone?.
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Diyarbakır’da yüzbinlerin katılımıyla kut-
lanan Nevruz, çözüm sürecinde önemli ve 
kritik bir eşiğin geride bırakılmasını sağ-
ladı. Öcalan’ın Nevruz’da okunan çağrısı, 
çözüm sürecinin yaslandığı paradigmayı 
işaret eden ve sürece dair kaygıları umut-
larından fazla olan kesimleri teskin eden 
önemli ipuçları taşımaktaydı.

Öcalan’ın “Ben, bu çağrıma kulak veren 
milyonların şahitliğinde diyorum ki; artık 
yeni bir dönem başlıyor, silah değil, siyaset 
öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sı-
nır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir. 
Yüreğini bana açan, bu davaya inanan her-
kesin sürecin hassasiyetlerini sonuna kadar 
gözeteceğine inanıyorum” sözleri, hiç kuş-
kusuz yeni bir dönemin başladığını ifade 
ediyor. Öcalan’ın bu mesajı, Kürt hareke-
tinin ana aktörleriyle (Kandil, Avrupa ve 
BDP) yaptığı görüş alışverişinin ertesinde, 
üstelik toplumu da şahit kılarak vermesi, 
mesajın etkisini ve sürece güveni arttıran 
bir işlev görecektir.

Bu mesaj, kullandığı kavramlar, öngör-
düğü istikamet ve içerdiği stratejik vizyon 
itibariyle bir zihinsel kırılmayı ve paradigma 
değişimini ifade etmektedir. Kürtlerin sade-
ce kendilerine münhasır bir dünya kurgula-
maya hasredilen negatif enerjinin Türkiye’ye 
kanalize edilmesini sağlayarak bir pozitif 
enerjiye dönüşmesini içermektedir. Sürecin 
sıcak gündemi çerçevesinde elbette, ateşkes 
ve sınır dışına çekilme mesajlarının veril-
mesi önemlidir, ancak bunlardan daha da 
önemli olan, siyasetin silahın yerine ikame 

edilmesinin önerilmesi ve birlikte yaşama-
nın kodlarının vurgulanmasıdır.

Bu önemli ve küçümsenmemesi gereken 
önemli bir zihinsel dönüşümdür. AK Parti 
iktidarı boyunca, Kürt sorunun çözümünde 
beklenen ölçüde yol alınamamasının temel 
nedeni, AK Parti ve Kürt hareketi arasında 
Kürt sorununun tanımı konusunda yaşanan 
fikir ayrılığıydı. Kürt hareketi, Kürt mesele-
sinin ancak Kürtlere kolektif ve idari imti-
yazların tanınmasıyla çözülebilecek etnik bir 
mesele olduğu konusunda ısrarcı olurken, 
AK Parti Kürt meselesinin demokrasi eksik-
liğinden kaynaklanan ve demokratik stan-
dartların yükseltilmesiyle çözülebilecek bir 
siyasal sorun olduğunu savunuyordu. Oslo 
süreci de, bu fikir ayrılığının kristalize ol-
duğu başlık olan özerklik statüsüne yönelik 
PKK ısrarı dolayısıyla kesintiye uğramıştı. 
Bugünkü çözüm süreci, Öcalan’ın ve onun 
zorlamasıyla Kandil ve BDP’nin Kürtlere 
özerklik statüsü ısrarından vazgeçerek Kürt 
meselesinin çözümünü demokratik stan-
dartların yükseltilmesiyle ilişkilendirmeye 
ikna olmalarıyla başladı.

Bu, Kürt meselesinin çözümüne ve 
Türkiye’nin demokratikleşmesine önemli 
katkılarda bulunabilecek bir siyasal po-
zisyondur. Bu pozisyon, birlikte yaşama 
iradesini güçlendireceği ölçüde, Türkiye’yi 
de demokratikleştirecek bir paradigma de-
ğişikliğidir. Sürecin teminatı da, Öcalan’ın 
Kürt hareketine önerdiği ve Türkiye kamu-
oyuna deklare ettiği yeni kavram seti de bu 
paradigmatik değişimden beslenmektedir. 

Nevruz ve Yeni Paradigma
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Öcalan’ın ve onun üzerinden Kürt hare-
ketinin, Türkiye’yi ve bölgeyi AK Parti’nin 
geliştirdiği yeni siyasal perspektifle uyumlu 
bir şekilde okumaya başlaması, iç politik 
dengelerde olduğu kadar Türkiye’nin bölge-
sel niyetlerinde stratejik değişiklikler yap-
maya adaydır.

Öcalan’ın, Kürt hareketine, geçmişin acı-
larına boğulmayı bırakıp geleceğin dünya-
sını kurmayı öneren, silahı bırakıp siyasal 
enstrümanlar kullanmayı öneren, acıları ya-
rıştırmayı veya intikam yeminlerini bırakıp 
helalleşmeyi öneren, aidiyet unsurlarını ar-
kaik medeniyet ve inançlarda aramayı bıra-
kıp yakın geçmişimizi anlamlandıran İslam 
kardeşliğinde aramayı öneren, yeni kavram 
seti bu paradigma değişiminin ip uçlarını 
sunmaktadır. Sürecin selameti ve ritmi, Kürt 
hareketinin bu paradigma değişimine adap-
tasyon kabiliyetinden etkilenecektir.

Korku ve endişeye mahal yok. Çözüm 
süreci, on yıldır vesayetle sürdürülen mü-
cadelenin son halkasıdır. Çözüm süreciy-
le, Yeni Türkiye’ye giden yolda eksik olan 

bir halka daha tamamlanacaktır. Bu süreç, 
yüzyıllık çarpık politikalar dolayısıyla ener-
jilerini birbirlerini zayıflatmak üzere kulla-
nan kesimlerin yeni bir siyasal perspektifle 
güçlerini birleştirmeleri anlamına gelmek-
tedir. Türkiye’yi Kürtlerle, Kürtleri Türkiye 
ile tehdit ve terbiye etme dönemi kapanı-
yor. Kürtlerin siyasi enerjisinin Türkiye’nin 
stratejik aklına eklemlendiği yeni ve güzel 
bir dönem başlıyor..
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1980 darbesini yapanlar Türkiye’de resmi 
teze aykırı herhangi bir siyasi hareketin bir 
daha ayağa kalkmamak üzere ortadan kal-
dırıldığına ikna oldular. Kanlı darbenin en-
kazından en son bekledikleri şey etnik veya 
dini kimliklerin tekrar zuhur etmesiydi. 
Aşağı yukarı ne düşündülerse tam tersi oldu. 
Daha darbenin üzerinden on sene geçme-
den iki güçlü siyasi damar ortaya çıkmıştı 
bile. İslamcılık büyük ölçüde milletin bilinçli 
iradesiyle, Kürt milliyetçiliği ise büyük öl-
çüde askeri vesayet rejiminin ilkel baskıla-
rıyla her geçen güç yaygınlaşarak güçlendi. 
1990’lar aynı anda asker-yargı vesayetinin, 
İslamcılığın ve Kürt hareketinin zirve yaptığı 
ve Türkiye’nin hanesine kayıp yıllar olarak 
kayda geçtiği dönem oldu. Bu iki hareket-
ten İslamcılık dönüşerek bütün Türkiye’ye 
hitap eden siyasal bir yapıya bürünürken; 
Kürt hareketi etnik yapısı, silahtan vazgeçe-
memesi, sol-aydın patronajı ve geç kalmış 
milliyetçilik bagajıyla en dar anlamda cema-
atleşti. Hatta o kadar dar bir alana hapsoldu 
ki, Kürtlerin bile çok cüzi bir kısmını temsil 
eder hale geldi.

Türkiye’ye hitap edememenin maliye-
ti oldukça ağır oldu. Özellikle son otuz yıl 
boyunca, Kürt hareketi, Türkiye’de hiçbir 
müstakil siyasi talebin kendi başına arzu-
ladıklarını sistemden alamadığı gerçeğini 
bir türlü idrak edemedi. Oysa denklem çok 
karmaşık da değildi. Toplamda Türkiye’nin 
demokratikleşmesine destek ve katkı veren 
her aktör kendi payına düşecek alanı da ge-
nişletme gücüne sahip oluyordu. AK Parti 

özünde oldukça basit olan bu formülü ikti-
darları boyunca hiç sapmadan tatbik eden ve 
dolayısıyla da sürekli kazanan aktör oldu. Bu 
süreçte AK Parti ana damarının birçok tale-
bi ötelendi ve zamana yayıldı. Gecikmelerin 
tamamı belli kesimlerin mağduriyetinin ve 
haklı taleplerinin de devam etmesine yol 
açtı. Lakin umuma yayılan iyileştirmelerin 
yönünde bir değişme olmadı. Türkiye de-
mokratikleştikçe mağduriyetlerin bir kısmı 
giderildi, karşılanmayı bekleyen talepler için 
de değişim çabasının devam etmesinin ze-
mini güvence altına alındı.

Bugün çözüm süreciyle beraber “Kürt-
ler ne alacak?” sualini iyi niyetli veya kötü 
niyetli soranların anlaması gereken şey ilk 
kez Kürtler açısından da benzer bir zeminin 
oluşma ihtimalidir. Dolayısıyla yukarıdaki 
sorunun cevabında “Kürt arayanlar” hayal 
kırıklığına uğrayacaklar. Zaten on yıllarca 
mezkûr sorunun devam etmesi, bir yönüyle 
de büyük ölçüde Kürtlere özgü demokratik-
leşme girişimlerinden kaynaklandı. Müesses 
nizam da benzer şekilde tam da bu cevabı 
arayanlar üzerinden kendisini sürekli klon-
layarak varlığını koruya geldi. Geç kalmış 
Kürt milliyetçiliği belki Kürtlere bir şey ve-

‘Yeni Mesaj’ ve Çözüm Süreci
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remedi ama vesayet rejimine en az yirmi yıl 
hediye etti.

Bu noktada Başbakan’ın 2005 Diyarbakır 
konuşmasını hatırlamakta fayda var. Erdo-
ğan, Türkiye’nin geldiği noktadan geriye 
adım atılmayacağını, demokrasinin bütün 
vatandaşlar tarafından hissedilerek derin-
leşeceğinin herkes tarafından bilinmesini 
isteyerek, “Demokratik sürecin geriye doğ-
ru işlemesine izin vermeyeceğiz... Şundan 
hiç endişeniz olmasın, söyleyecek sözü olan 
herkesi dinlemeye hazırız, hakkaniyet sahibi 
herkese kulak vermeye hazırız. Yeter ki ge-
lecek umutlarımıza gölge düşüren şiddeti ve 
kavgayı bertaraf edelim” demişti.

Erdoğan’ın üçüncü dönemini dolduran 
iktidarları boyunca yukarıdaki makro pers-
pektif neredeyse hiç değişmeden iradesini 
demokratikleşmeden yana kullandı. Gönül 
isterdi ki, Erdoğan, değişim ve demokra-
tikleşme iradesine daha kolay ve çok sayıda 
ortak bulsaydı. Çünkü dünkü tarihi açıkla-
madan geriye doğru dönüp bakınca görünen 

acı gerçeklerden birisi de, en az açıklamanın 
olumlu çerçevesi kadar geç kalmışlığıdır.

PKK ve “Kürt siyasi hareketi” Erdoğan’ı, 
AK Parti’yi ve ‘Arap Baharı’nı sol-aydın 
patronajı marifetiyle derin bir anakronizm 
içinde, en fazla Kürtler ama genel anlamda 
Türkiye maliyetine, zoru başararak ıskaladı. 
Ümit ederiz ki, yeni süreçte herkesi heyecan-
landıran bu mesaj ıskalanmaz. Bir yol kazası 
yaşanmaması için öncelikle “yeni mesajın” 
en genel hatlarıyla otuz yıllık ezberlerden 
çok farklı bir dünya vaaz ettiğini görmemiz 
gerekiyor. Başka bir deyişle, Türkiye’de ve 
bölgede değişimin jeopolitiğini idrak eden-
ler açısından oldukça eski olan mesajın geniş 
kitleler açısından idrak edilmesinde fazlaca 
bir sorun çıkacağını tahmin etmiyoruz. Bu 
aşamada elitlerden beklentimiz ve sürece ve-
rebilecekleri en büyük katkı, geniş kitlelerin 
gerisinde kalmamak olmalıdır. Öyle ki, ilgili 
elitler ve PKK ömürlerinin büyük bir kıs-
mını “yeni mesaj”ın içeriğiyle kavga ederek 
geçirdiler!.
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Kürt meselesine en üst noktadan müzakere 
ve diyalogla çözüm arama süreci, Öcalan’ın 
Newroz’da okunan mektubu ile yeni bir saf-
haya ulaştı. Mektubun içeriği, verdiği mesaj-
lar ile kullandığı kavramlar bu meselenin çö-
zümü konusunda Öcalan’ın yaşadığı zihinsel 
dönüşüme işaret etmekteydi. Silahlı çözüm 
yerine siyasi çözüm, ayrılma yerine demok-
ratik ortak vatan ve medeniyet vurgusu, barış 
sürecinin önünü açan başlıca zihinsel dönü-
şümün parametrelerini oluşturuyor. Başka 
bir ifadeyle, AK Parti hükümetinin bu me-
seleyi diyalogla çözme iradesi ile Öcalan’ın 
çözüm için ortaya koyduğu parametreler 
Kürt meselesinin siyasal yollarla çözülmesi 
için önemli bir eşiğin aşılmasını sağladı. Fa-
kat bu sürecin başarılı bir şekilde nihayete 
ermesi ise ancak sürecin toplumsallaş(tırıl)
masıyla mümkün. Bu bağlamda, kamuoyu-
nu süreçle alakalı doğru bilgilendirip toplu-
mun sürece destek sunmasını sağlayabilecek 
siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarına 
önemli görevler düşüyor.

Toplumsallaştırmanın unsurları
Sürecin toplumsallaşmasında rol oynayacak 
en önemli unsur siyasi partiler; özellikle de 
seçmenle en yakın ilişki kurmaları nedeniyle 
siyasi parti teşkilatlarıdır. Bu bağlamda, sü-
recin iki ana siyasal aktörü olan AK Parti ve 
BDP’nin yanında, CHP’liliklerinin merke-
zine sosyal demokratlığı ve özgürlükçülüğü 
koyan CHP’lilere de önemli görev düşüyor. 
Bu partilerin, sürecin amaçladığı daha de-
mokratik, müreffeh ve adil Türkiye vizyonu 

ile sürecin yeniden hakkaniyet temelleri üze-
rinde inşa etmek istediği kardeşlik ve vatan-
daşlık bağlarını topluma anlatmaları gereki-
yor. Bu, toplumu sürecin ana aktörlerinden 
biri haline getireceği gibi, sürecin daha so-
runsuz ilerlemesini sağlayacaktır.

Sürecin ilerlemesiyle beraber sürece kar-
şı geliş(tiril)mesi muhtemel dezenformas-
yon kampanyaları ve toplumun hassasiyet-
lerini okşama girişimlerine karşı bu parti 
teşkilâtlarının toplumu sürecin mahiyetiyle 
alakalı doğru bilgilendirmeleri, toplumun 
sürece yaklaşımını ciddi bir şekilde etki-
leyecektir. Bu bağlamda, sürecin niteliğiy-
le alakalı ilk ifade edilmesi gereken husus, 
Kürt meselesinin barışçıl çözümü için atı-
lan adımlar ne bir taviz ne de bir ihsandır. 
Bundan ziyade, yapılanlar, otoriter Kemalist 
ulusçuluğun toplumun tarih ve sosyolojisine 
aykırı olarak topluma dayattığı tek tipleştir-
meci politikalardan dolayı yaşanan mağdu-
riyetlerin giderilmesi, gasp edilen hakların 
iadesinden ibarettir. Başka bir ifadeyle, ya-
pılanlar ortak “bizi” oluşturan unsurlardan 
birinin hakkını ve hukukunu iade etmekten 
ibarettir. Böylesi bir adım da tarihsel dene-

Barış Sürecinin Toplumsallaşması

• 29 MART 2013 • SABAH PERSPEKTIFGALİP DALAY YORUM

Süreç, ortak “bizi” daha 
hakkaniyetli ve sağlıklı bir 

zeminde yeniden kurgulayarak, 
daha iddialı ve geniş bir gelecek 
tasavvuru kurmamızı hedefliyor.

YORUM
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yim ve olayların testinden başarıyla geçmiş, 
yaşanan bütün yıkım ve zaferlerde ortak 
kaderi paylaşarak ortak “bizi” oluşturan un-
surların, Kemalist vesayet rejimi tarafından 
zedelenen ilişkilerinin yeniden daha sağlıklı 
ve adil bir zeminde kurgulanmasını ifade et-
mektedir. Mezkur partilerin sürecin ana ni-
teliğini oluşturan bu mesajı hem makro hem 
de mikro ölçekte topluma ulaştırabilmeleri 
sürecin toplumsallaşarak devam etmesinin 
zihinsel alt yapısını oluşturacaktır.

Bunun yanında, Kürt meselenin varlığı 
nedeniyle sınırlanan özgürlükler, kısıtlanan 
demokratikleşme ve yok edilen ekonomik 

imkânların etkilerini en yakından yaşamış 
ve bu durumu defaatla yaptıkları açıklama-
lar ile yayınladıkları raporlara yansıtmış si-
vil toplum kuruluşları, bu sürecin topluma 
ulaşmasında önemli bir ağırlığa sahiptirler. 
Örneğin, Türkiye toplumu yıllarca TOBB, 
TÜSİAD ve MÜSİAD’ın çalışmalarından bu 
düşük yoğunluklu savaşın politik ekonomi-
sini öğrendi. Şimdi ihtiyaç duyulan ise be-
lirtilen STK’ların güvenlik ve refah arasında 
varolan bağdan yola çıkarak barışın politik 
ekonomisini ortaya koymalarıdır. Bu kuru-
luşların, hem Türkiye hem de bölgenin barış 
sürecinin başarılı olması halinde elde ede-
bileceği iktisadi kalkınmayı topluma anlat-
maları, sürecin devamlılığı için gerekli olan 
toplumsal desteği tahkim edecektir.

Özetle, ortak “bizi” daha hakkaniyetli ve 
sağlıklı bir zeminde yeniden kurgulayarak 
daha iddialı ve geniş bir gelecek tasavvuru 
kurmamızı sağlayacak olan bu sürecin, siyasi 
partiler ve STK’lar üzerinden toplumsallaş-
ması süreci devamlı kılarak Türkiye’nin ken-
di iç barışını tesis etmesini sağlayacaktır..
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28 Şubat post-modern darbesinin 16. yılında devam eden haksızlıklar yüz-
leşilmeyi beklerken, 28 Şubat davasının devam eden hukuki sürecine karşı 
duyulan güven de peyderpey azalıyor. Bu bağlamda, Türkiye siyasetini 
kimseyi dışarıda bırakmadan ortadan ikiye bölen 28 Şubat süreci bir dizi 
etkinlikle tartışıldı.

28 Şubat Yüzleşmeleri 
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Her darbe gibi, kuşkusuz 28 Şubat da, he-
def aldığı kesimler başta olmak üzere, tüm 
toplumun hak ve özgürlüklerini derinden 
etkiledi. 28 Şubat’ın ana aktörü olan Milli 
Güvenlik Kurulu (MGK), 1961 Anayasası ile 
hayatımıza sokulmuş ve 1982 Anayasası ile 
de görev ve yetki alanı genişletilerek asıl ikti-
dar organı haline getirilmişti. Ancak Refah-
Yol hükümetine kadar, kamuoyuna fazla 
yansımayan ve pek tartışılmayan bu iktidar 
kullanımı, Ocak 1997’de kurulanBaşbakan-
lık Kriz Yönetim Merkezi ve bu merkezle 
ilgili hazırlanan yönetmelikle alenileşti. Bu 
yönetmelikle Başbakan, birçok yetkisini 
MGK Genel Sekreterine devretti; kriz kav-
ramının anlamı oldukça genişletildi ve kriz 
dönemlerine karar vermek, adeta askerlere 
bırakıldı. 28 Şubat 1997 günü yapılan MGK 
toplantısında da 18 maddelik bir dizi karar 
alınarak ülkeye dayatıldı. Giderek artan bas-
kılar sonucu, 30 Haziran 1997 günü Erbakan 
hükümeti istifa etti.

Cunta iddiaları, BÇG ve BTK
28 Şubatçılar bir yandan siyasal yapıyı yeni-
den düzenlerken, bir yandan da 1997’de ha-
zırladıkları yeni Milli Askeri Stratejik Kon-

sept (MASK) ile Türkiye’nin en önemli iç 
düşmanlarının bölücülük ile irtica olduğunu 
açıkladılar. Kısa zamanda, 28 Şubat’ın, aslın-
da ordu içindeki bir cuntanın eseri olduğu ve 
bu cuntanın da, 28 Şubat kararlarının uygu-
lanmasını planlama ve denetleme amacıyla 
Batı Çalışma Grubu (BÇG)’nu oluşturduğu 
ileri sürüldü. Tartışmaların artması üzerine, 
1997’nin sonlarında bu görevi sürdürmek 
üzere Başbakanlık Takip Kurulu (BTK) oluş-
turuldu. Psikolojik savaşlar, dindar insanla-
rın fişlenmesi ve şirketlerine yönelik ambar-
golar başta olmak üzere, 28 Şubat’ın yaptığı 
tüm zulümlerin ana karargâhları, BÇG ve 
BTK oldu.

28 Şubat ihlalleri
28 Şubat, insan haklarının hemen her alanın-
da yoğun ve vahim ihlallere yol açtı. İhlalle-
rin başlıklarını saymak bile bu yazının hac-
mini aşar ancak hafıza tazelemek açısından 
birkaç örneği hatırlatmakla yetinelim. Anka-
ra’daki Vahdet Dostluk ve Eğitim Vakfı başta 
olmak üzere pek çok vakıf ve dernek ciddi 
baskılarla karşılaştılar; yöneticileri aylarca 
tutuklu kaldı; belgelerine el konuldu. Milli 
Gençlik, Zehra, Hak Yol, Akabe ve İslami 
Dayanışma Vakfı gibi pek çok vakfın şubele-
rinin yanı sıra, 21 vakıf kapatıldı, 7 vakfın da 
mal varlıklarına el konuldu. Bu vakıflar hâlâ 
kapalıdır, malları da iade edilmemiştir.

1998 ve 1999’da, başörtüsü yasağı, keyfi 
gözaltılar, yurt, kurs ve mescitlere baskınlar 
vb. uygulamalara dair yaklaşık otuzar bin 
civarında sadece din özgürlüğü ihlali ra-

28 Şubat’la Yüzleşmek 

• 02 MART 2013 • SABAH PERSPEKTIFYILMAZ ENSAROĞLU

28 Şubat sürecinde yargı, 
brifinglerle baskı altına alındı; 

istenen doğrultuda karar vermeyen 
savcı ve hâkimler hemen başka 
yerlere sürgün edildiler.

YORUMYORUM
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por edildi ki, bu sayılar gerçeğin tamamını  
göstermemektedir.

Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yasa-
sı ve katsayı uygulamasıyla İmam-Hatip’ler 
kapatılmak istendi, resmi Kur’an Kurslarına 
gitme sınırlandı, ilahiyatçıların öğretmenlik 
hakları ellerinden alındı ve yurt dışından 
mezun ilahiyatçılar diplomaları geçersiz sa-
yılarak görevden atıldılar.

Bu dönemde Emek Partisi, Demokratik 
Kitle Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi 
kapatıldılar. Aydınlar, gazeteciler ve poli-
tikacılar hakkında açılan soruşturmalar ve 
davaların sayısı binleri buldu. Hazırlanan 
andıçlarla Cengiz Çandar ve M. Ali Birand 
işlerinden atılırken, Akın Birdal uğradığı si-
lahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu. 
Ülkede Gündem, Emek, Selam gazeteleriyle 
Haftaya Bakış Dergisi gibi “aykırı” yayın or-
ganları, sansür, yasak, soruşturma ve dava-
larla etkisiz hale getirilmeye çalışıldı.

Yargının 28 Şubat sınavı
28 Şubat sürecinde yargı, brifinglerle baskı 
altına alındı; istenen doğrultuda karar ver-
meyen savcı ve hâkimler hemen başka yer-
lere sürgün edildiler. RP’li milletvekilleri ve 
belediye başkanları, yaptıkları 
konuşmalar veya işlemler yü-
zünden yargılanıp mahkûm 
edildiler. Bu yargı süreçlerinde 
ciddi hukuksuzluklar yaşan-
dı. Bu mahkûmiyet kararları 
RP’nin kapatılması dosyasına 
delil olarak yollandı. Binlerce 
insan bu süreçte keyfi tutuk-
landı ve cezalandırıldı. Ancak 
bu dönemde kurban seçilen 
ve yaşadıkları zulüm hâlâ 
süren, deyim yerindeyse ha-
yatları karartılmak istenen 
Nureddin Şirin, Hasan Me-
zarcı, Zekeriya Şengöz, Fahri 
Memur, Salih Mirzabeyoğlu, 
Hüda Kaya, Merve Kavak-

çı gibi pek çok isim için hiçbir şey bir daha 
28 Şubat öncesi gibi olmadı. Kimi dışarıda, 
kimi içeride ama hepsi hâlâ çile çekiyorlar.

28 Şubat bitti mi?
Sanıldığı gibi, 28 Şubat 16 yılda bitmiş değil; 
kimi uygulamaları ve yol açtığı haksızlıklar 
sürüyor. 28 Şubat’ın silahlı ve silahsız kuv-
vetleriyle, hukuk ve adalet çerçevesinde he-
saplaşılması gerekir. Nitekim askeri sorum-
luları hakkında açılan bir soruşturma var 
ve bugün itibariyle 73 asker tutuklu. Ancak 
darbeciler arasında ayrımcılık yapmamak ve 
“silahsız kuvvetlere” de yaptıklarının hesabı-
nı sormak gerekir. Ama daha önemlisi, dar-
becileri adil yargılamak ve 28 Şubat’ın hâlâ 
süren zulümlerine de son vermek. 28 Şubat 
süreci, Türkiye siyasetini, kimseyi dışarı-
da bırakmayacak biçimde ikiye bölmüştür. 
Her kesim muhtıra karşısında olumlu veya 
olumsuz bir tutum almak zorunda kalmış, 
açık veya dolaylı olarak taraf olmuştur.

Ne var ki, sağda da, solda da, İslami ke-
simde de, kime karşı ve hangi gerekçeyle ya-
pılmış olursa olsun darbeye karşı durabilen-
ler, yani bu süreçten yüz akıyla çıkabilenler 
azınlıkta kalmıştır..
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“Bin Yıllık Darbe!”: 28 Şubat

• 28 ŞUBAT 2013SETA ETKİNLİK

yer alarak bu darbede pay sahibi ol-
muştur.” yorumunda bulundu. Arınç, 
son kertede, “28 Şubat faillerinin bu-
gün yargı önünde oluşu ve 28 Şubat 
tarihinin lanetli oluşu bile Türkiye’nin 
önünün açılmış olduğunun bir gös-
tergesidir.” dedi.

Koru: “28 Şubat önceki 
darbelerden daha etkili oldu”

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Arınç, ko-
nuşmasından sonra ilk olarak Fehmi Koru’ya söz 
verdi. Koru, 28 Şubat darbesinde medya ve sivil 
kuruluşların rolünü irdelediği konuşmasında, 
bu darbeyi ‘28 Şubat post-modern’ darbesi diye 
adlandırmanın, aslında darbenin etkilerini yu-
muşatma görevi gördüğünü ama aslına bakılır-
sa, bu darbenin daha kapsamlı, toplumu biçim-
lendiren ve sadece askerlerden oluşmayan bir 
grubun ülkeyi dönüştüren bir rol üstlenmesiyle 
önceki darbelerden daha etkili olduğunu ifade 
etti. Normal koşullar altında hiç bir şekilde bir 
araya gelemeyecek mesleki örgütler ve yapıların 
darbe taraftarlığı ve bunda bizzat görev alarak 
ortak hareket ettiklerinin gözlemlendiğini be-
lirten Koru, iş dünyası ve medya ortak yapısının 
28 Şubat sürecinde 4. kuvvetlikten 1. kuvvetliğe 
terfi ettiğini belirtti. Koru konuşmasında ayrıca, 
darbelerin dış kuvvet bağlantısının her zaman 
konuşulduğunun ama 28 Şubat’ın bu konuda 
laboratuvar özelliği gördüğünün altını çizdi.

Özgürel: “28 Şubat’ı ‘ülkeyi kim yönetecek 
kavgası’ başlattı”
Panelde Koru’dan söz alan Avni Özgürel ise, 28 
Şubat darbesinin, öncülleri gibi ‘ülkeyi kim yöne-
tecek?’ kavgasından ibaret olduğunu belirterek, 
darbelerle egemenliğin milletten darbecilere 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet 
Sözcüsü Bülent Arınç, Star gazetesi 
yazarı Fehmi Koru, Radikal gazetesi 
yazarı Avni Özgürel ve SETA Hukuk 
ve İnsan Hakları Direktörü Yılmaz 
Ensaroğlu’nun katılımlarıyla SETA’da 
gerçekleştirilen ‘Bin Yıllık Darbe!: 28 
Şubat’ başlıklı panel, Bülent Arınç’ın 
başkanlığı ve moderatörlüğünde 
gerçekleşti.

Panelin açılış konuşmasını yapan SETA Baş-
kanı Taha Özhan, 28 Şubat darbesinin sadece 
90’ların politikaları ile açıklanamayacağını, daha 
önce gerçekleşen darbelerin ve tek parti döne-
mi pratiklerinin 90’lara sıkıştırılma projesi oldu-
ğunu belirttikten sonra, bu darbenin bizzat halkı 
hedef alan bir içeriğinin bulunduğunu ifade etti.

Arınç: “Darbeler kültürünü  
sorgulayan bir ülke olduk”
Özhan’dan sonra söz alan Bülent Arınç, 28 
Şubat’ın siyasi bağlamını ele aldığı konuşmasın-
da, Türkiye’de son yıllarda yaşanan gelişmelerle 
sadece 28 Şubat’ı değil 12 Eylül darbesini ve 
dolayısıyla ‘darbeler kültürü’nün sorgulanmaya 
başladığını belirtti. Arınç konuşmasında, “Bu 
süreç 12 Eylül Referandumu ile başlamış ve dar-
beler yargı meselesi haline gelmiştir. 28 Şubat’ı 
doğru anlamak için MNP, MSP ve Refah Partisi 
çizgisinin tarihselliğine ve dönüşümüne bakıl-
ması gerekmektedir. MNP’yi 12 Mart Muhtırası, 
MSP’yi ise 12 Eylül darbesi bitirmiştir. Aynı talih-
siz gelenek, 28 Şubat darbesi ile Refah Partisi’ne 
son vermiştir. O dönemin siyasi olaylarına ba-
kıldığında, sözde silahsız kuvvetler olarak anı-
lan mesleki kuruluşlar, yüksek yargı, üniversite 
ve medyanın yanı sıra, önceki darbelerin başat 
aktörü TSK’nın yönetim kademesinin arkasında 

ETKİNLİK
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geçtiğini dillendirdi. Medya, çıkar grubu ve bir-
çok sivil toplum örgütünün bu darbede pay sa-
hibi olduğunu ve bunun da temel iki nedeninin 
olduğunu belirten Özgürel, bunun çıkar kaybı ve 
ahbaplık hukukunun bozulmasının bir sonucu 
olduğunu ifade etti. Refah Partisi’nin ilk dönemi-
nin çok tepki çekmediğini, asıl fırtınanın ‘Havuz 
sistemi’nin kurulmasıyla faiz lobisi ve kamuya 
borç vererek paradan para kazanan kesimin 
kurduğu çarka çomak sokmasıyla başladığını 
belirten Özgürel, darbelere karşı siyasi tutumun 
önemine de değinerek, 27 Nisan’da Ak Parti’nin 
sergilediği tavrın önemini vurguladı ve darbeci 
kültürün 5-10 yılda değişemeyeceğini ve dolayı-
sıyla bu tehlikenin hâlâ devam ettiğini ifade etti.

Ensaroğlu: “28 Şubat, toplumu ikiye  
bölen bir darbeydi”
Panelde son olarak söz alan Yılmaz Ensaroğlu, 
28 Şubat darbesinin hak ihlalleri tarafına yoğun-
laştığı konuşmasında, bu ülkede hak ihlalleri-
nin her zaman bir yönetim anlayışı olduğunun 

altını çizdi. 28 Şubat darbesinde asıl aktör olan 
MGK’nın iktidar rolü oynadığını ve Türkiye’nin 
iç düşmanlarını belirlediğini vurgulayan Ensa-
roğlu, iç tehdit sıralamasında yer alan kesimler 
ile hak ihlallerine uğrayan kesimler arasında bir 
doğru orantı olduğunu belirtti.

Konuşmasında, 28 Şubat sürecinde örgütlen-
me özgürlüğüne vurulan darbeler, keyfi gözaltı-
lar, başörtüsü mağduriyetleri, İHL’ler ve Kur’an 
kurslarına yapılan dolaylı ve dolaysız baskılarla 
yaşatılan hak ihlallerinden de örnekler sunan 
Ensaroğlu, bu ihlallerden payını alan kesimin sa-
dece İslami kesimler olmadığını, aynı zamanda 
iç tehdit listesinin ikinci sırasını işgal eden diğer 
kesimlere de benzer haksızlıklar yapıldığını be-
lirtti. 28 Şubat’ın fiili olarak ülkeyi hiçbir kesimi 
dışarıda bırakmayacak şekilde ikiye böldüğünü 
belirten Ensaroğlu, bu bölünmeden ne sol grup-
ların ne de İslami kesimlerin kaçamadığını, bu 
kamplaşmanın ise darbe taraftarlığı ve darbe 
karşıtlığı olarak hâlâ devam eden bir kutuplaş-
ma yarattığı değerlendirmesinde bulundu..
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AK Parti’nin tek başına iktidar oluşunun onuncu yılının ardından AK 
Parti dönemi Türkiye Ekonomisi gelişmelerinin ele alındığı rapor, Başba-
kan Yardımcısı Ali Babacan’ın katılımıyla SETA Vakfı’nda tanıtıldı. 2002-
2012 döneminde gerçekleşen mali disiplin, harcama azaltıcı politikalar ve 
büyük çapta yapılan özelleştirmeler kamu maliyesindeki olumlu görünüme 
katkı sağladı. Bu çabalar geleceğe yönelik beklentileri de olumlu etkiledi. 
Ayrıca, kamu maliyesinde gerçekleşen bu göstergeler sayesinde, hem Türki-
ye AB ülkelerinde devam eden borç krizinin olumsuz etkilerini bertaraf etti 
hem de ekonomi politikalarının uygulamasında geniş manevra alanı buldu. 

AK Parti Dönemi Türkiye 
Ekonomisi
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2001 yılında yaşanan ekonomik 
krizden sonra alınan tedbirler 
ve uygulanan ekonomik istikrar 
programları sayesinde ülke eko-
nomisi 2002-2007 arası dönemde 
yaklaşık yüzde 7 oranında bü-
yümüştür. 2008 yılında yaşanan 
küresel ekonomik krizden dolayı 
birçok gelişmiş ülkede daralma 
yaşanırken, Türkiye 2009 yılının 
son çeyreğinden itibaren pozitif yönlü büyü-
mesine başlamış ve 2012 yılı üçüncü çeyreği-
ne kadar aralıksız büyümesini sürdürmüştür.

2002-2012 döneminde gerçekleşen mali 
disiplin, harcama azaltıcı politikalar ve bü-
yük çapta yapılan özelleştirmeler kamu mali-
yesindeki olumlu görünüme katkı sağlamış-
tır. Bu çabalar geleceğe yönelik beklentileri 
de olumlu etkilemiştir. Ayrıca, kamu maliye-
sinde gerçekleşen bu göstergeler sayesinde, 
hem Türkiye AB ülkelerinde devam eden 
borç krizinin olumsuz etkilerini bertaraf et-
miş hem de ekonomi politikalarının uygula-
masında geniş manevra alanı bulmuştur.

Ülkenin 2001 krizi döneminde IMF’den 
aldığı ve 2002 yılında IMF’ye 23.5 milyar 
Dolar olan kredi borçlarının 2013 yılı so-
nuna kadar, yaklaşık 11 yıllık bir süre içeri-
sinde, bitirilmesi planlanmıştır. Türkiye son 
9 yılda 110 milyar Dolar doğrudan yabancı 
yatırım çekmiş ve 2012 yılı için doğrudan 
yabancı yatırım açısından dünyanın en cazip 
ülkelerinden birisi olmayı başarmıştır. Diğer 
yandan, ekonomide sağlanan bu iyileşmeler 
neticesinde Fitch derecelendirme kurulu-
şu Kasım 2012’de Türkiye’nin kredi notunu 

BBB- ile “yatırım yapılabilir sevi-
yeye” yükseltmiştir. Türkiye, bu 
not artırımı ile 1994 yılından bu 
yana ilk kez yatırım yapılabilir se-
viyede not almıştır.

Türkiye küresel ekonomik kriz 
döneminde ihracatta alternatif 
pazar arayışlarına yönelmiş ve 
kriz ortamının doğurduğu deza-
vantajlı ortamı lehine çevirmiştir. 

Hükümetin Ortadoğu ve Afrika’ya yönelik 
açılımları Türkiye’nin bu ülkelerle olan ti-
cari ilişkilerinin gelişmesini de sağlamıştır. 
2002 yılında 36 milyar Dolar olan ihracat 
miktarı 2012 yılında 152.6 milyar Dolar ola-
rak gerçekleşmiştir.

Son olarak, ekonomide artık uzun vadeli 
hedefler belirlenmiş ve bu hedefler için po-
litikalar uygulanmıştır. Bu amaçla, 2023 yılı 
için 2 trilyon Dolar GSYH, 25 bin Dolar kişi 
başı gelir ve 500 milyar dolar değerinde ih-
racata ulaşılması hedeflenmiştir. Bu hedefler 
arasında en iddialı olanı ise 2023 yılına kadar 
Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına girme hedefi olmuştur..

AK Parti Dönemi Türkiye Ekonomisi

• MART 2013 ERDAL TANAS KARAGÖL RAPOR
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göl, bu dönemde Türkiye’nin 110 milyar dolar 
doğrudan yabancı yatırım çektiğini ve 2012 iti-
barıyla en fazla yabancı yatırım çeken 13. ülke 
olduğunun altını çizdi. Karagöl ayrıca, ekono-
minin iç ve dış politikadan bağımsız olmadığına 
değinerek, Türkiye’nin dış politikada yaşadığı 
eksen genişlemesinin ihracat rakamlarının artı-
şına doğrudan katkı sağladığını da ifade etti.

Tivnikli: “Türkiye, ekonomik başarısını 
siyasi istikrara borçlu”
Karagöl’den sonra söz alan Eksim Holding yö-
neticisi Abdullah Tivnikli, Türkiye ekonomisinin 
son 10 yılda dünya ekonomisinde birbiri ardına 
yaşanan tsunamilere rağmen büyük ilerlemeler 
kaydettiğini belirterek, bu ilerlemenin en temel 
sebebinin ülke içinde sağlanan siyasi istikrar ol-
duğunu kaydetti. AK Parti iktidarı döneminde 
yalnızca ülke içi siyasi istikrarın sağlanmadığı-
nı, bunun dışında dış politikada aktifleşilerek 
Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika gibi 
coğrafyalara 100 yıl sonra geri dönüldüğünü 
ifade eden Tivnikli, bu dönüşün muhteşem bir 
gelişme olduğunu ve ülke ekonomisine büyük 
kazanımlar sağladığını ifade etti. Tivnikli ayrıca, 
ekonomide 2023 hedeflerinin çok önemli oldu-
ğunu ve toplumun her kesiminin bu vizyonu 
benimseyip, milli bir hedef olarak görmesi ge-
rektiğinin altını çizdi.

Lewis: “Sağlıklı bankacılık ve reformlar 
Türkiye’yi büyüttü”
Panelde Tivnikli’den sonra söz alan IMF Türki-
ye Direktörü Mark White Lewis, Türkiye eko-
nomisinin geride kalan son 10 yılda büyük bir 
atılım yaptığına dikkat çekerek, kendilerine 
Türkiye’nin bu başarısının altında hangi sebep-
lerin yattığının sıklıkla sorulduğunu belirtti. Bu 

SETA Vakfı Ekonomi Direktörü Erdal Tanas Ka-
ragöl tarafından hazırlanan “AK Parti Dönemi 
Türkiye Ekonomisi” başlıklı rapor, aralarında Baş-
bakan Yardımcısı Ali Babacan, IMF Türkiye Di-
rektörü Mark White Lewis ve Eksim Holding yö-
neticilerinden Abdullah Tivnikli’nin konuşmacı 
olarak katıldığı bir panelle kamuoyuna tanıtıldı.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Erdal Ta-
nas Karagöl, son 10 yılda iktidarda bulunan AK 
Parti döneminde Türkiye ekonomisinde yaşa-
nan gelişmelere dair bir değerlendirmede bu-
lundu. Konuşmasında, “AK Parti Dönemi Türkiye 
Ekonomisi” başlıklı rapordan rakamlara yer ve-
ren Karagöl, bu dönemde Türkiye ekonomisinin 
yaşadığı gelişmeyi kaydetti. 2001 yılında yaşa-
nan ekonomik krizden sonra alınan tedbirler ve 
uygulanan ekonomik istikrar programları çerçe-
vesinde, 2002-2007 arasında Türkiye ekonomi-
sinin ortalama yüzde 7 oranında büyüme kay-
dettiğini belirten Karagöl, 2008 yılında yaşanan 
küresel ekonomik krizden dolayı birçok gelişmiş 
ülkede daralma yaşanırken, Türkiye’nin iç talep 
ve ihracat oranındaki artışla birlikte 2009 yılının 
son çeyreğinden 2012 yılı üçüncü çeyreğine ka-
dar büyümesini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Ekonomide yaşanan iyileşmeler nedeniyle 
Türkiye’de günlük bir doların altında yaşayan 
fert kalmadığına dikkat çeken Karagöl, ülkenin 
‘orta gelir tuzağı’na düşmemek için büyümesini 
mutlaka sürdürmesi gerektiğini kaydetti. Türki-
ye ekonomisinin uzun yıllardır en temel prob-
lemlerinin başında gelen borç faiz kıskacından 
bu dönemde kurtulduğuna değinen Karagöl, 
faiz giderlerinin azalması nedeniyle son 10 
yılda eğitim ve sağlık gibi alanlara daha fazla 
bütçe ayrıldığını belirtti. AK Parti döneminde 
sağlanan siyasi ve ekonomik istikrarın yabancı 
yatırımcıların ilgisini çektiğini kaydeden Kara-
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soruya, “Türkiye ekonomisinin gücünü sağlıklı 
bankacılık sistemi, kamu maliye sistemi ve yapı-
lan reformlardan aldığı” cevabını verdiğini kay-
deden Lewis, ayrıca güçlü bir ekonomi için tasar-
ruf, yatırım ve özel sektöre yönelik reformların 
da gerekli olduğunu vurguladı. “Tasarruf için ya-
tırım, yatırım için tasarruf gerekir. Yerli kaynaklar 
yeterli değilse, dışardan alım gerektirir. Bu ise 
cari açık anlamına gelir.” sözleriyle konuşmasını 
sürdüren Lewis, Türkiye’nin yatırım, tasarruf ve 
özel sektör reformları dengesini gözetmeye de-
vam ederek ekonomik büyümesini sürdürmesi-
nin önemli olduğuna dikkat çekti.

Babacan: “Ekonomide güçlü bir siyasi irade 
ve istikrar şart”
Panelde son olarak söz alan Başbakan Yardım-
cısı Ali Babacan ise Türkiye’nin AK Partili son 10 
yılına dair geniş bir değerlendirmede bulundu. 
Babacan, bugün Türkiye ekonomisinin başarısı-
nın temelinde istikrar olduğunu, ancak ekono-
mik programın özünde olması gereken güven 
unsurunun gözden kaçırılmaması gerektiğinin 
altını çizdi.

Konuşmasını, “‘Hangi program olursa olsun 
eğer güveni öncelemiyorsa, güven unsurunu 
ön plana çıkartmıyorsa ve güveni sağlamak, 
korumak ve güçlendirmek için özel bir çaba 
içerisinde değilse, bu ekonomik programın da 
yine başarıya ulaşması mümkün değil. Yine bu-
nun özellikle olumsuz örneklerini dünyanın pek 
çok ülkesinde görüyoruz. Bugün dünyanın en 
büyük ekonomisine bakıyoruz, Amerika Birleşik 
Devletleri’ne, çok ciddi bir politikasızlık sorunu 
var” sözleriyle sürdüren Babacan, ABD’de özel-
likle yönetimle kongre arasındaki temel görüş 
ayrılıkları ya da ekonomik konuları bahane eden 
siyasi iç çekişmelerin, dünyanın en büyük eko-
nomisinin temel hedefleriyle ilgili ciddi bir belir-
sizlik alanı oluşturduğuna dikkat çekti.

ABD’nin dışında AB ve Japonya’nın yaşadığı 
ekonomik zorluklara da değinen Babacan, ABD 
gibi AB bölgesi ve Japonya’nın da karar alma sü-
reçlerinde yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ekono-
milerini düzeltmekte zorlandıklarına değinerek, 
mevcut durumda özellikle Japonya’ya odakla-
nılması gerektiğini belirtti. Japonya’nın dünya-
nın en büyük üçüncü ekonomisi olduğunun al-
tını çizen Babacan, “Biz bu yıl için açıkçası Avro 
Bölgesi’nden öte Japonya kaynaklı problemlere 
biraz daha odaklanmış durumdayız. Çünkü Ja-
ponya sadece kendisi için değil, aynı zamanda 
pek çok ülke için önemli bir finans ülkesi. Orada 
olabilecek bir sarsıntı, gerçekten küresel etkileri 
de beraberinde getirebilir.” sözleriyle dünya eko-
nomisinde önemli bir fay hattına dikkat çekti.

Konuşmasında iç siyasete de değinen Baba-
can, bir ekonomik program için yargı ve eğitim 
alanlarının da oldukça önemli olduğunu, yatı-
rım ortamının iyileşmesi için hukuk ve nitelikli 
işgücünün olmazsa olmaz kriterler olduğuna 
dikkat çekti.

Öngörülebilir bir hukuk devleti olamazsanız, 
gelişmiş bir demokrasi ve dolayısıyla gelişmiş 
bir ekonomi olamazsınız.” sözleriyle hukukun 
ekonomi için önemine dikkat çeken Babacan, 
Türkiye’de çalışma yaşındaki nüfusun eğitim or-
talamasının 6,5 yıl olduğunu vurgulayarak, bu 
ortalama ile ekonomide 2023 hedeflerinin tut-
turulmasının çok zor olduğunu, dolayısıyla sağ-
lıklı bir ekonomi için eğitimin üzerine düşülmesi 
gerektiğini ifade etti.

Babacan son olarak, Türkiye’nin ekonomisiy-
le model alınan örnek bir ülkeye dönüştüğünü 
ve doğru ekonomi politikalarının yanı sıra, iyi 
işleyen bir demokrasi, hukuk devleti vasfı, öz-
gürlükler ve insan hakları konularında yaşana-
cak gelişmelerle, Türkiye ekonomisinin yaşadığı 
gelişmenin kurumsallaşmasının sağlanmasının 
ana hedef olduğunu kaydetti..
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Türkiye’nin gerçekleştirdiği ekonomik büyümeyle birlikte enerji talebi 
de hızla arttı. Çin’den sonra enerji talebi en hızlı artan ikinci ülke konu-
muna geldi. Ayrıca coğrafi konumu nedeniyle önemli enerji kaynakları ile 
enerji tedarikçi ülkeler arasında bir köprü görevi gören Türkiye, hayata 
geçirilecek enerji projelerinde ve küresel enerji talebinin karşılanmasın-
da kilit bir rol oynamayı ve enerji dışa bağımlılığını azaltmak üzere ikili 
anlaşmalar yapmayı sürüdürüyor. Bu doğrultuda, SETA’da Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, SOCAR Türkiye CEO’su Kenan Yavuz ve BP 
Türkiye Ülke Başkanı Bud Fackrell’in katılımlarıyla enerji güvenliği konusu 
tartışıldı.

Bölgesel ve Küresel Enerji 
Güvenliğinde Türkiye’nin Rolü
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Regional and Global Energy 
Security: Turkey’s Role

• MARCH 06, 2013 EVENT

rate of development of new and more sustain-
able energy resources. Mr. Yavuz added to his 
remarks the size and nature of new exciting 
project, Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline to 
run from Azerbaijan to Europe via Turkish soil. 
According to Mr. Yavuz, this project has come 
about as the combination of “brotherhood and 
economic rationality”.

Bud Fackrell:  Southern corridor on the 
dotted sheest will turn into sheets of steel
Mr. Fackrell started his talk by pointing out that 
energy is the engine of growth in a country and 
that they, as BP, has been operating in Turkey for 
a century by now. He shared with the audience 
his hope that much-dreamed Southern Corridor 
will be realized this year. Regarding what the 
BP brings to the whole project of carrying gas 
through different pipelines to Europe, Fackrell 
noted BP’s worldwide experience in gas value 
chain, its strength in terms of financial and hu-
man resources, project management all around 
the world and its knowledge of the working 
of the region.  According to him, Shah Deniz 
field, which already delivers gas to Turkey and 
Georgia, is the key to exploit the resources of 
the Caspian. Yet, only a small portion of that gi-
gantic field has been developed so far. In terms 
of pipelines to carry gas to Europe, Fackrell 
noted that the BP is evaluating the two options, 
namely Nabucco and Trans Adriatic pipelines, 
and that they will have made their decision by 
mid-2013.

Taner Yıldız: Energy policy is the task of 
solvin the paradox of opportunities and 
risks
As the final speaker of the debate, HE Taner 
Yıldız underlined the importance governmental 

SETA Foundation hosted a debate organized 
by Insight Turkey, a peer-reviewed quarterly in 
circulation since 1999, and entitled Regional 
and Global Energy Security: Turkey’s Role with 
the participation of the Minister of Energy and 
Natural Resources HE Taner Yıldız, CEO of SO-
CAR Turkey Kenan Yavuz and BP Turkey Country 
President Bud Fackrell.

In his opening speech, İhsan Dağı, Editor in 
Chief, Insight Turkey, shared some of his prelim-
inary observations on Turkey’s energy policy. 
According to him, Turkey will consume more 
amounts of energy in the years ahead and di-
versify its energy sources and energy pipeline 
routes. Finally, Turkey seeks to be a bridge, even 
a pivotal country in terms of meeting produc-
ers of energy resources and their consumers by 
involving itself in a variety of energy pipeline 
projects around the country.

Kenan Yavuz: Trans-Anatolian natural gas 
pipeline a product of “brotherhood and 
economic rationality”.
Kenan Yavuz, SOCAR Turkey Energy Inc. CEO, 
embarked on his speech by noting some shifts 
in the state of global energy production and 
consumption.  Between 2000 and 2010 every-
body noted the ‘China reality’ but today Ameri-
can companies that moved their factories to 
China started to return to the United States, Eu-
rope is back to burning coal and new markets 
and actors are emerging. This does not mean 
though that global dependency on fossil fuels 
will decrease over time. Especially develop-
ing countries such as Turkey will need more of 
these energy resources than already developed 
countries in the West. Indeed, the dependence 
on gas and oil will continue, but the extent of 
such dependence will be determined by the 
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stability in devising long-term energy policies. In 
view of the fact that a governments used to last 
on average merely about 20 months until 2002, 
it was impossible for any Turkish government 
to come up with an energy policy and actually 
implement it. This means that political environ-
ment must be as feasible as the energy projects 
themselves. This enabling political environment 
is what the AK Party government has provided. 
The reigning stability in Turkish political system 
since 2002 has facilitated Turkey’s ambitious in-
volvement in various energy pipeline projects. 

The Minister also reminded the audience that 
behind every step on energy the Turkish gov-
ernment takes, there is politics of energy, which 
involves several calculations on different fronts. 
Concerning Turkey’s views of the future of en-
ergy resources in the world, Yıldız said that Tur-
key is seeking to utilize more sustainable energy 
and its coal reserves. However, all the indicators 
show that natural gas and oil will not go away 
any time soon for the next decades, which does 
not permit an emotional attitude but forces a 
rational approach on this score..
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Yaklaşık 14 yıllık iktidarı boyunca, yeni bir sol ya da Amerikan karşıtlığı 
akımının öncüsü olarak adlandırılan Venezuelalı lider Hugo Chavez, 5 Mart 
günü kansere yenik düştü. Chavez 1999 yılında iktidara geldikten sonra, iç 
siyasete yoğunlaşarak meşruiyetini artırmak istemişti, fakat yaptığı eko-
nomik hamleler bazı kesimleri rahatsız etmiş ve bunun sonucunda Nisan 
2002’de Amerika’nın da örtülü dâhil olduğu bir askeri darbe teşebbüsüne 
maruz kalmıştı. Chavez bu darbeyi önlemiş ve iktidarını geri almışsa da 
bu olay, Chavez’in ana politikasında değişikliğe yol açtı. Asıl mücadelenin 
ülkesel ya da bölgesel değil küresel olduğunu bu darbeyle anlayan Chavez, 
2002-2009 arasında Amerikan karşıtlığının sözcülüğünü yapmış ve İran ve 
Libya gibi Amerikan düşmanı olarak addedilen ülkelerle çok yakın ilişkiye 
girmişti. Chavez’in ölümü, Latin Amerika’nın siyasi tarihinde bir dönemin 
kapanmasına neden oldu.

Hugo Chavez’in Ölümünün 
Ardından
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1. Venezuela Devlet Başkanı Hugo 
Chavez’in ölümü ne anlama geliyor?
Hugo Chavez’in ölümü Latin Amerika siya-
si tarihinde bir dönemin kapanması anla-
mına geliyor. Her ne kadar popülist de olsa 
bütün dünyayı neo-liberalizmin çemberi 
içine almış bir dünyada tek başına alternatif 
bir yol geliştirmeye çalışan bir ‘kahraman-
lık hikayesi’ ya da bazılarınca bir ‘delilik’ 
olarak adlandırılabilecek bir çaba Chavez’in 
ölümüyle birlikte sona erdi. Ayrıca Amerika 
için Latin Amerika’da anti-Amerikanizmin 
ana kaynağı ve ideoloğu tarih sahnesinden 
silinmiş oldu. İran ve diğer birçok ülke ise 
Latin Amerika’daki en büyük dostlarını 
kaybetti. Latin Amerika kıtası için ise en 
büyük ‘fikirsel’ damarlardan birisi kesildi.

2. Chavez ardında nasıl bir miras bıraktı?
Chavez özellikle Latin Amerika kıtasında 
Ekvator ve Bolivya’da kendisine yakın lider-
lerin iktidara gelmesiyle kıtada bir ‘yeni bir 
sol’ ya da Amerikan karşıtlığı akımının ön-
cüsü olarak adlandırıldı. Aslında Chavez’in 
göreceli olarak başarılı olduğu bu dönemde 
özellikle hem yaptığı işleri doğru bir söy-
lemle anlatamaması hem de temel sorun-
lara çozüm bulmadaki yetersizliği ciddi bir 
zayıflık olarak kaldı ve etkisini azalttı. Aynı 
dönemde Latin Amerika kıtasına yeniden 
açılan ve belki de tarihinde ilk defa kıtaya 
yönelik ciddi ve samimi bir ilgi duyan Lula 
liderliğindeki Brezilya, seçici bir Batı kar-
şıtlığını tercih etti ve dünyayla ilişkilerini 
ideolojik düzlemden çıkartararak karşılıklı 

kazanç ilkesi çerçevesine oturttu. Lula’nın 
bu politikayı başarılı bir şekilde uygulama-
sı Brezilya’nın ekonomik kalkınmasına ve 
etkinliğinin artmasına yol açtı. Bu başarı 
aynı zamanda hem kıtada hem de kıta dı-
şında Chavez’in söylem ve aksiyonlarının 
bir nevi panzehiri oldu. Ekvator ve Brezilya 
gibi Chavez’e yakın olan ülkeler bile yavaş 
yavaş Brezilya modeli denilebilecek bir yola 
yönelmeye başladılar.

3. Chavez’in mirası dünya solu ve Latin 
Amerika açısından ne kadar kalıcı?
Kıtayı bu temel düşünce akımları çerçeve-
sinden okuyunca ancak Hugo Chavez’in 
siyasi anlamı ve uzun vadedeki etkisi tartı-
şılabilir. Yaklaşık 14 yıllık iktidarı boyunca 
Chavez’in mirasını anlamlandırmak için 
en az üç ana dönemden bahsetmek gerekir. 
Chavez 1999 yılında iktidara geldikten son-
ra daha çok iç siyasete yoğunlaşarak meşru-
iyetini artırmak istemişti, fakat iç siyasette 
yaptığı ekonomik hamleler ister istemez 
bazı kesimleri rahatsız etti ve bunun sonu-
cunda Nisan 2002’de Amerika’nın da örtü-
lü dahil oldugu bir askeri darbe teşebbüsü 
gerçekleşti. Her ne kadar Chavez bu darbe-
yi önlemiş ve iktidarını geri almışsa da bu 
olay ana politikarında ciddi değişikliklere 
yol açtı. Asıl mücadelenin ülkesel ya da böl-
gesel değil küresel olduğunu bu darbeyle 
net bir şekilde anlayan Chavez, 2002-2009 
yılları arasında özellikle Amerikan karşıt-
lığının sözcülüğünü yaptı ve İran ve Libya 
gibi Amerikan düşmanı olarak addedilen 

Chavez’in Ölümü ve Latin 
Amerika’nın Geleceği

• 04 MART 2013 •MEHMET ÖZKAN SÖYLEŞİ: SADIK ŞANLI 5 SORU5 SORU
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ülkelerle yakın ilişkiler kurdu. Chavez’in 
2009 sonrası başkanlığı tüm popülerliğine 
rağmen özellikle Brezilya’nın başarısı do-
layısıyla ‘fikirsel’ etkisinin göreceli olarak 
azaldığı bir dönem oldu. Ayrıca aynı dö-
nemde Chavez fenomenine yönelik olarak 
hem kıtadaki hem de dünyadaki algıda bir 
normalleşme görüldü.

4. Chavez sonrası Venezuela’yı nasıl bir 
gelecek bekliyor?
Chavez sonrasında şimdilik Devlet Başka-
nı yardımcısı olan Nicolás Maduro devlet 
idaresini eline almış durumda. Ülkedeki 
kilit aktörlerden olan ordu da bir açıkla-
ma yaparak Maduro’ya sadakatini açıkla-
dı. Chavez’in manevi mirası dolayısıyla bir 
süre daha Chavez’in partisi ve arkadaşları 
ülkede etkin olmaya devam edecektir. Her 
zaman Chavez’in gölgesinde kalmış olan 
muhalefetin nasıl bir siyaset izeleyeceği ve 
Chavez’in Birleşik Sosyalist Partisi içinde 
yaşanabilecek muhtemel iç siyasi kavgalar 
ülkedeki siyasetin geleceğini belirleyecektir. 
Fakat genel anlamda kısa dönemde muha-

lefetin ciddi bir alternatif oluşturması veya 
Birleşik Sosyalist Partisi içinde çok ciddi bir 
çekişme beklemek doğru olmaz.

5. 21. Yüzyılda Latin Amerika’yı nasıl 
okumak gerekir?
Geleneksel olarak Latin Amerika kıtası, 
Amerika’nın arka bahçesi gibi görülmekle 
birlikte Amerikan karşıtı hareketlerin en 
yaygın olduğu kıtadır da. Soğuk savaşın 
sona ermesiyle birlikte Latin Amerika fikrî 
ve siyasi yapı anlamında ciddi değişiklikle-
re uğradı. Bu değişiklikler üç temel formda 
ortaya çıktı. Bu üç siyaset tarzı derin bir ya-
rış içine girdi. Bunlar, temel olarak Ameri-
kan eğilimli siyaset tarzı (Kolombiya ve Şili 
gibi); Amerikan karşıtı ve sol meyilli alter-
natif arayışlar (Venezuela, Ekvator ve Bo-
livya gibi); ve son olarak da aslında kökleri 
sol eğilime dayanan fakat kendilerini orta-
nın solu olarak ifade eden ve kendi çıkar-
ları ile neo-liberal politikalar arasında bir 
denge arayışında olan siyasi eğilimdir. Bu 
son eğilim daha çok kendisini Luiz Inácio 
Lula da Silva’nın devlet başkanı olmasından 
sonra Brezilya üzerinden gösterdi ve şu an 
itibariyle hem siyasi demokratikleşme hem 
de ekonomik refah anlamında kıtada ör-
nek olarak gösteriliyor. 21. Yüzyılda Latin 
Amerika’nın geleceği, bu üç siyasi projenin 
hangisinin daha başarılı olup kıtada yayıla-
cağı ile ilgili bir ‘fikirsel’ mücadelenin sonu-
cuna göre belirlenecek..

Hugo Chavez’in ölümü Latin 

Amerika siyasi tarihinde bir dönemin 

kapanması anlamına geliyor.
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Hugo Chavez hem Latin Amerika hem de di-
ğer ülkeler için 21. yüzyılda en çok tartışılan 
liderlerden birisiydi. Aylardır mücadele etti-
ği kanser sonrası 5 Mart’ta sessizce ölümüne 
birçokları sevinirken birçokları da üzülecek-
tir. Fakat Chavez’in ölümü Latin Amerika si-
yasi tarihinde bir dönemin kapanması anla-
mına gelmektedir. Her ne kadar popülist de 
olsa bütün dünyayı neo-liberalizmin çembe-
ri içine almış bir dünyada tek başına alter-
natif bir yol geliştirmeye çalışan bir ‘kahra-
manlık’ ya da bazılarınca bir ‘delilik’ olarak 
adlandırılabilecek bir çaba Chavez’in ölü-
müyle birlikte sona ermiştir. Ayrıca Amerika 
için Latin Amerika’da anti-Amerikanizmin 
ana kaynağı ve ideoloğu tarih sahnesinden 
silinirken, İran ve diğer birçok ülke ise Latin 
Amerika’daki en büyük dostlarını kaybet-
miştir. Latin Amerika kıtası için Chavez’in 
ölümünün anlamı ise en büyük ‘fikirsel’ da-
marlardan birisinin kesilmesidir.

Chavez’ı şeytanlaştırmadan ya da melek-
leştirmeden anlamlandırmak ve bu çerçeve-
de mirasını tartışmak önümüzde en temel 
sorundur. Chavez birçoklarının öne sürdüğü 
gibi 21. yüzyıl solunun lideri miydi, yoksa 
bazılarının iddia ettiği gibi, popülist, şove-
nist bir lider miydi? Bu sorulara bulunacak 
cevabın özü Latin Amerika’yı 20. yüzyılın 
son çeyreğinden beri nasıl okuduğumuzla 
doğrudan alakalıdır.

Latin Amerika’nın geleceği
Geleneksel olarak Latin Amerika kıtası, 
Amerika’nın arka bahçesi gibi görülmek-

le birlikte Amerikan karşıtı hareketlerin en 
yaygın olduğu kıtadır. Muhtemel siyasî et-
kileri, diğer bölgelerdeki Amerikan karşıtlı-
ğından daha fazla olabileceği için Amerika, 
Latin Amerika’ya yönelik olarak Soğuk Savaş 
döneminden beri gerektiğinde askerî müda-
hale ve darbelere destek vermek dâhil, kıta-
nın kontrolünden çıkmaması için her türlü 
siyasî yolu izlemiştir. Eski Sovyetler Birliği, 
özellikle sol eğilimli örgütler ve Küba gibi 
devletler örneğinde olduğu gibi, kendisine 
ciddî bir kazanım elde ettiyse de, bu durum 
hiçbir zaman Amerika’nın kıtadaki hayatî çı-
karlarını tehdit edecek boyuta ulaşmamıştı. 
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Latin 
Amerika kıtası ‘fikrî’ ve siyasî anlamda ciddî 
değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklik, ken-
disini üç temel formda göstermiş olup kıta-
nın geleceği anlamında bu üç siyaset tarzı 
derin bir yarış içine girmiştir.

Bu eğilimler, temel olarak Amerikan eği-
limli siyaset tarzı (Kolombiya ve Şili gibi); 
Amerikan karşıtı ve sol meyilli alternatif ara-
yışlar (Venezuela, Ekvator ve Bolivya gibi); 
ve son olarak da aslında kökleri sol eğilime 
dayanan fakat kendilerini ortanın solu ola-
rak ifade eden ve kendi çıkarları ile neo-libe-
ral politikalar arasında bir denge arayışında 
olan siyasî eğilimdir. Bu son eğilim daha çok 
kendisini Luiz Inácio Lula da Silva’nın 2000 
yılında Brezilya devlet başkanı olmasından 
sonra kendisini göstermiş ve şu an itibariyle 
hem siyasî demokratikleşme, hem de eko-
nomik refah anlamında kıtada örnek olarak 
gösterilmektedir. 21. yy’da Latin Amerika’nın 

Chavez’in Mirasını Tartışmak
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geleceği, bu üç siyasî projenin hangisinin 
daha başarılı olup kıtada yayılacağı ile ilgi-
li bir ‘fikirsel’ mücadelenin sonucuna göre 
belirlenecektir. İşte bu yüzden, her ne kadar 
her ülke farklı sorunlara sahip olsa da, La-
tin Amerika’da bir ülkenin geleceğinden çok, 
tüm kıtanın geleceği üzerine konuşmak hem 
kıtayı daha iyi anlamayı sağlayacak hem de 
daha anlamlı olacaktır.

Yukarıda belirtilen sosyal etkenlerin daha 
anlamlı hale getirmek için karşılaştırmalı bir 
okuma yapmak gerekir. İşin özü itibariyle 
Latin Amerika’nın Ortadoğu ile uluslararası 
siyasette konum itibariyle aslında benzer bir 
kaderi paylaştığını söylemek yanlış olmaz. 
Her iki taraftaki sömürgecilik sonrası ba-
ğımsızlık hareketleri, fikirsel olarak 19. yy ile 
20. yy’ın başlarında olgunlaşmış, siyasî ola-
rak ise kendisini ve etkinliğini İkinci Dünya 
Savası sonrasında göstermiştir. Soğuk Savaş 
döneminde her iki bölgede de bir Ameri-
kan/Batı karşıtlığı en üst düzeydedir. Fakat 
ideolojik duruşları iki farklı ideoloji olarak 
kendisini göstermiştir. Latin Amerika’da sol 
hareketler, İslam dünyasında ise İslamî ha-
reketler, Batı karşıtı alternatif siyasî duruş-
ların temsilcisi ve sözcüsü olmuştur. Soğuk 
Savaş’ın bitmesi sonucunda ise 1990’lardan 
bugüne gelinceye kadar Latin Amerika’da 
birçok sol parti/grup iktidara gelmiş olup 
bunlardan Venezuela gibi ilk iktidara gelen-
ler anti-Amerikancı bir söylem ve 1980’lerin 
anlayışı üzerine kurdukları sert ve radikal bir 
siyasî tavır takınmaktadırlar. Aynı şekilde İs-
lam dünyasında 1990’larda iktidara gelen ilk 
İslamî siyasî partiler duruş itibariyle ‘radikal’ 

olarak değerlendirilmiş ve uluslararası sis-
temden dışlanmıştır.

2000 yılı sonrasında hem Latin Amerika’da 
hem de İslam dünyasında yeni bir siyasî 
rüzgâr esmektedir. Latin Amerika’da yukarı-
da bahsedildiği gibi Brezilya Devlet Başkanı 
Lula’nın önderlik ettiği ve kendi iç dinamik-
lerinden ayrılmadan fakat aynı zamanda 
Batı’yla da sürekli çatışma içinde olmayan 
pragmatik yeni bir siyasî alternatif proje yü-
rürlükte olup, başarılı bir grafik çizmektedir. 
‘Ortanın solu’ denilebilecek bu siyasî duruş, 
bugün itibariyle Latin Amerika’da en başarılı 
ekonomik ve siyasî proje olup diğer birçok 
devlet tarafından çeşitli vesilelerle taklit edil-
mekte ve örnek alınmaktadır. Aynı şeyleri, 
‘ortanın sağı’ kavramı üzerinden Türkiye’nin 
AK Parti ile birlikte İslam dünyası adına 
oluşturduğu siyasî duruş ve söylem üzerinde 
de görmek mümkündür. Dolayısıyla Türkiye 
ve Brezilya’nın kendi bölgelerindeki kaderle-
ri birbirine benzemektedir. Yukarıda özetle-
nen benzer tarihi tecrübelerden yararlanma 
adına Latin Amerika, İslam dünyasından, 
İslam dünyası ise Latin Amerika’dan fayda-
lanmalı ve karşılıklı bilgi artışı ile ortak tec-
rübeler üzerinde Batı dışı alternatif bir dün-
ya perspektifi geliştirmenin ‘tarihsel tecrübe’ 
zemininde önemli işbirliği yapılabilmelidir.

Kıtayı bu temel düşünce akımları çerçeve-
sinden okuyunca ancak Hugo Chavez’in siya-
si anlamı ve uzun vadedeki etkisi tartışılabilir. 
Yaklaşık 14 yıllık iktidarı boyunca Chavez’in 
mirasını anlamlandırmak için en az üç ana 
dönemden bahsetmek gerekir. Chavez 1999 
yılında iktidara geldikten sonra daha çok iç 
siyasete yoğunlaşarak meşruiyetini artırmak 
istemişti, fakat iç siyasette yaptığı ekonomik 
hamleler ister istemez bazı kesimleri rahat-
sız etmiş ve bunun sonucunda Nisan 2002’de 
Amerika’nın da örtülü dâhil olduğu bir as-
keri darbe teşebbüsü olmuştu. Her ne kadar 
Chavez bu darbeyi önlemiş ve iktidarını geri 
almışsa da bu olay ana politikalarında ciddi 
değişikliklere yol açmıştı. Asıl mücadelenin 

Chavez birçoklarının öne 
sürdüğü gibi 21. yüzyıl 

solunun lideri miydi, yoksa 
bazılarının iddia ettiği gibi, 
popülist, şovenist bir lider miydi?
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ülkesel ya da bölgesel değil küresel olduğunu 
bu darbeyle net bir şekilde anlayan Chavez, 
2002-2009 arasında özellikle Amerikan kar-
şıtlığının sözcülüğünü yapmış ve İran ve Lib-
ya gibi Amerikan düşmanı olarak addedilen 
ülkelerle çok yakın ilişkiye girmişti.

Sosyalizm mi kapitalizm mi?
Aynı dönemde Chavez özellikle Latin Ame-
rika kıtasında Ekvator ve Bolivya’da kendisi-
ne yakın liderlerin iktidara gelmesiyle kıta-
da ‘yeni sol’ denilen akımın öncüsü olarak 
adlandırılmıştır. Aslında Chavez’in göreceli 
olarak başarılı olduğu bu dönemde özel-
likle hem yaptığı işleri doğru bir söylemle 
anlatamaması hem de temel sorunlara çö-
züm bulmadaki yetersizliği ciddi bir zayıflık 
olarak kalmış ve etkisini azaltmıştır. Aynı 
dönemde Latin Amerika kıtasına yeniden 
açılan ve belki de tarihinde ilk defa kıtaya 
yönelik ciddi ve samimi bir ilgi duyan Lula 
liderliğindeki Brezilya, Batı’yla ilişkilerini 
ideolojik düzlemden çıkartarak karşılık-
lı kazanç ilkesi çerçevesine oturtmuştur. 
Lula’nın bu politikayı başarılı bir şekilde uy-
gulaması Brezilya’nın ekonomik kalkınma-
sına ve etkinliğinin artmasına yol açmıştır. 
İşte Brezilya’nın bu başarısı aynı zamanda 
hem kıtada hem de kıta dışında Chavez’in 
söylem ve aksiyonlarının bir nevi panzehiri 
olmuştur. Ekvator ve Brezilya gibi Chavez’e 
çok yakın görünen ülkeler bile yavaş yavaş 
Brezilya modeline yönelmeye başlamışlar-
dır. Bu durum özellikle Chavez’in politika-
larının ihraç edilebilirliğini büyük oranda 
sonlandırmıştır. Bu gelişmeler dolayısıyla 
Chavez’in 2009 sonrası başkanlığı tüm po-
pülerliğine rağmen ‘fikirsel’ etkisinin gö-
receli olarak azaldığı bir dönem yanında 
Chavez fenomenine yönelik algının nor-
malleşmesini sağlamıştır. Chavez artık kıta-
da her konuşması ses getiren birisi olmaktan 
çıkmış ve özellikle sağlık sorunlarıyla uğra-
şan bir lider konumuna gelmiştir. İşte belki 
de bu normalleşme sonrası Chavez’in ölü-

mü beklenilenin çok daha altında bir san-
sasyon yaratacak ve abartılmayacaktır. Bu 
durum ayrıca onun mirasının daha sağlıklı 
tartışılmasının önünü de açabilir.

Chavez sonrasında şimdilik Devlet Baş-
kanı yardımcısı olan Nicolás Maduro devlet 
idaresini eline almış durumdadır. Ülkedeki 
kilit aktörlerden olan ordu da bir açıklama 
yaparak Maduro’ya sadakatini açıklamış 
olup, orta vadede Chavez’in manevi mirası 
dolayısıyla bir süre daha Chavez’in partisi ve 
arkadaşları ülkede etkin olmaya devam ede-
cektir. Her zaman Chavez’in gölgesinde kal-
mış olan muhalefetin bir ay içince yapılacak 
olan seçimde izleyeceği siyaset ve Chavez’in 
Birleşik Sosyalist Partisi içinde yaşanabi-
lecek muhtemel iç siyasi kavgalar ülkedeki 
siyasetin geleceğini belirleyecektir. Fakat ge-
nel anlamda kısa dönemde ne muhalefetin 
ciddi bir alternatif oluşturması ne de Birleşik 
Sosyalist Partisi içinde çok ciddi bir çekişme 
beklenmelidir..
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Birleşmiş Milletler’de Suriye 
kararlarının Rus-Çin vetosuna ta-
kılmasının ardından kurulan Suriye 
Halkının Dostları Grubu, beşinci 
toplantısını 28 Şubat’ta Roma’da 
yaptı. Önceki dört toplantı; Suriyeli 
muhaliflere retorik destek, siya-
si güce dönüşmemiş diplomatik 
tanınma ve oldukça kısıtlı bir 
maddi yardım sundu. ABD Dışişleri 
Bakanı John Kerry’nin “yardımlar 
somutlaşacak” mesajı sonrası 60 
milyon dolarlık kaynak muhaliflere 
aktarılsa da, ABD’nin Suriye ile 
ilişkilerini gözden geçirme içerinde 
olduğu söylenebilir. Diğer yandan, 
Suriye’deki isyanların 3. yılında 
tahminen 100,000’e yakın vatanda-
şın hayatını kaybettiği ve kayıp-tu-
tuklu sayısının da 250,000’e yaklaş-
tığının altının çizilmesi gerekiyor. 

Devrimin Üçüncü Yılında 
Suriye
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Birleşmiş Milletler’de Suriye kararla-
rının Rus-Çin vetosuna takılmasının ar-
dından kurulan “Suriye Halkı’nın Dostları 
Grubu” beşinci toplantısını Roma’da yaptı. 
Önceki dört toplantı Suriyeli muhalifle-
re retorik destek, siyasi güce dönüşmemiş 
diplomatik tanınma ve “ağıza çalınan bir 
parmak bal” niteliğinde maddi yardım sun-
du. Yaklaşık iki senedir “Suriye Halkı’nın 
Düşmanları Grubu”nun tam teçhizatlı ve 
savaş ahlakından yoksun asker ve parami-
liter güçleriyle mücadele eden muhalefet, 
Roma toplantısını boykot etme kararını, 
çiçeği burnunda ABD Dışişleri Bakanı John 
Kerry “yardımlar somutlaşacak” mesajıyla 
iptal etti.

Kerry’nin mesajı sonrasında Roma’ya gi-
den muhalefet aslında devrimin başından 
beri uluslararası camiaya yönelik tavır alma-
da zorlanmaktaydı. Bunun asli sebebi ulus-
lararası toplumun, özellikle ABD’nin, mu-
haliflere karşı pozisyonundaki muğlaklıktı. 
Örneğin, ABD şimdiye kadar muhaliflere 
somut yardımda bulunmadığı gibi somut 
yardımda bulunmak isteyen özellikle Körfez 
ülkelerini de sıklıkla engellemekteydi.

Tek somut şey silah ve istihbarat
Ortaya çıkan tablo dışardan askeri ve finan-
sal akışın devam ettiği Baas rejimi ile, aske-
ri ambargoya tabi tutulan muhalifleri karşı 
karşıya bırakmakta. Bu da doğal olarak sa-
hada oyunun değişmemesine ve akan kanın 
devam etmesine sebep olmakta. Bu sebep-
tendir ki muhalefetin “somut” kelimesinden 

şu noktada anladığı ve tatmin olacağı tek şey 
silah ve istihbarat yardımıdır.

Roma toplantısı’ndan çıkan en “somut” 
sonuç ise ABD’nin muhaliflere vereceği 60 
milyon dolarlık yardım oldu. ABD daha önce 
Hillary Clinton’un da vaad ettiği “askeri ol-
mayan yardım” sözünü yinelerken, ABD ile 
muhalefetin “somut” kelimesinden anladık-
ları arasında hala büyük bir uçurumun oldu-
ğu da ortaya koyulmuş oldu. Yine de ABD’nin 
Suriye yaklaşımında bir yeniden gözden ge-
çirme içerisinde olduğu söylenebilir.

Ne Esedli ne de Esedsiz!
Geçtiğimiz hafta Berlin’de Rus mevkidaşı Ser-
gey Lavrov’la görüşen Kerry, Rusya ile Suriye 
konusunda asgari müşterekleri bulma çaba-
sında. Libya sonrası Suriye meselesi ile kendi-
sini Ortadoğu coğrafyasına tekrar kritik aktör 
olarak sokan Rusya, ABD’nin “Baas sonrası 
İslamcı iktidarı” endişesini paylaşmakta. Sa-
hada güçlenen İslami unsurların beslediği bu 
düşünce dolayısıyla, hem Rusya’da hem de 
ABD’de “bir an önce kötü de olsa bir çözüm 
bulunmazsa yeni bir Afganistan’la karşılaşı-
rız” çağrıları karşılık bulmakta. Bu sebepten 
iki ülke de Esedli veya Esedsiz bir siyasi çö-
züm formülü arayışında. ABD “maddi yar-

Suriye’de Esedli-Silahlı Çözüm

• 11 MART 2013 • SABAH PERSPEKTIFUFUK ULUTAŞ YORUM

Suriye’de askeri veya siyasi 
çözümün anahtarı, askeri 

muhalefetin güçlendirilmesi veya 
rejimin askeri gücünün kırılmasıdır.

YORUM
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dımla” muhalefet üzerindeki nüfuzunu artı-
racağını, Rusya ise BM kartıyla Baas rejimini 
masaya oturtacağını düşünmekte.

ABD ve Rusya’nın kilit aktörler olduğu 
tartışma götürmez. Fakat Suriye krizinin 
sadece bu iki ülke tarafından çözülebilmesi 
de mümkün değil. ABD bu güne kadarki et-
kisiz rolü, Rusya da rejime verdiği karşılık-
sız destek ile Suriye meselesinde nihai karar 
verici olma şansını kaybetti. Mevcut şartlar 
altında iki ülkenin desteklemesi halinde bile 

kalıcı bir siyasi çözümün bulunması oldukça 
düşük bir ihtimal. Çünkü sahadaki mevcut 
denge ve rejimin hava üstünlüğü, Esedsiz 
bir siyasi çözümü rejim ve “Suriye Halkı’nın 
Düşmanları Grubu” tarafından kabul edile-
bilir kılmamakta. Esedli bir çözüm ise hem 
siyasi hem de askeri muhalefetin kırmızı 
çizgisi durumunda. ABD son hamleleriyle 
“rejimle diyalog yapmadığı için eleştirdi-
ği” siyasi muhalefeti masaya oturmaya ikna 
edeceğini düşünse de ABD’nin bu düşünceyi 
sadece askeri muhalefet içerisinde değil, si-
yasi muhalefet içerisinde bile satabilmesi şu 
noktada mümkün değildir.

Geldiğimiz noktada Suriye’de askeri veya 
siyasi bir çözüm konuşacaksak, bu sadece 
muhaliflerin sahada mutlak üstünlüğü ele ge-
çirmesinden sonra mümkün olacaktır. Zira 
rejim sahada kaybettiğini anlamadan ne ça-
tışmayı bırakacak ne de siyasi bir çözüme ya-
naşacaktır. Bu sebepten, Suriye’de askeri veya 
siyasi çözümün anahtarı askeri muhalefetin 
güçlendirilmesi veya rejimin askeri gücünün 
kırılmasıdır. Suriye’de Esedli çözüm silahlı, 
Esedsiz çözüm silahsız olacaktır..
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The Syrian uprising began on March 15th, 
three years ago, with massacres committed by 
the Ba’ath regime. Let us take the occasion of 
the approaching third anniversary to rehash 
the events of the Syrian uprising once again. 
In the past three years, the Ba’ath regime was 
transformed from a government into a gang. 
Although Assad and the apparatus of securi-
ty that surrounded him managed to survive, 
their obstinacy left Syria in ruins.

Russia, let alone contributing constructive-
ly to debates on the global and regional order 
that dominated the world’s agenda since the 
millennium, has reduced Russian geopolitics, 
from its global and regional power to its “veto 
power” at the Security Council in the UN. 
Iran, instead of thinking about cultivating re-
lationships with the new actors of the Middle 
East, chose to become a deaf, mute and blind 
actor. Europe and the U.S., in the face of boil-
ing tensions in the Eastern Mediterranean, 
have become “indecisive powers.” Israel, in-
stead of blowing with the winds of change to 
end its policy of occupation and initiate the 
peace process, chose to become the “alien 
power” of the region in every sense of the 
word. Saudis and other Gulf countries, in-
stead of learning a lesson from the collapse of 
dictatorial regimes that could be considered 
their ideological cousins, preferred to take 
advantage of the situation by becoming “sec-
tarian powers.” Turkey, on the other hand, has 
become the most coherent and stable power 
in the region with the explicit support it lent 
to the process of change that began in Tunisia.

More important than the changes cited 
above was the revolution the Syrian people 

undertook. Syrian citizens overcame the 
threshold of fear and put up a legendary re-
sistance against the Ba’ath regime that has 
responded to even the faintest demands of 
democracy with massacres for decades. They 
shined as an example of resistance that could 
not be overshadowed by any regime—an un-
seen phenomenon in the Arab World in the 
near history. As the Syrian uprising approach-
es its third anniversary, it has claimed approxi-
mately 100,000 lives. The total arrested and/or 
missing people has reached 250,000. Millions 
of Syrians were displaced in the country and 
a million Syrians were displaced from their 
homeland. While the Syrian people paid the 
heavy cost of the uprising with their blood, 
those actors who carried on their proxy wars 
at the cost of the Syrian people’s blood did not 
show the slightest indication of remorse.

Russia and Iran are in the same position 
they were three years ago. Russia, Iran and 
Assad’s claim that the Syrian uprising was a 
“fight against terror” found support in the 
United States. In fact, it could be stated that 
the only move America has made that af-
fected a tangible result was its declaration of 
the Syrian resistance groups as “terror orga-
nizations.” This move, criticized even by the 
former U.S. special advisor for Syria, Frederic 
C. Hof, has only served to expose the cheap 
imperialist propagandas of the Ba’ath apolo-
gists. It seems that the Syrian people, just as it 
has overcome the threshold of fear and trans-
formed itself from an uprising without arms 
into a national resistance movement without 
any powerful help, will bring Assad down in 
similar isolation..

On the Eve of the Third Anniversary 
of the Syrian Uprising

• MARCH 15, 2013 • HURRIYET DAILY NEWS TAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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Devrimin Üçüncü Yılında Suriye

• 21 MART 2013SETA ETKİNLİK

receğiz?” sorusunun seslendirildiğini ifade etti. 
Suriye’de değişimin hızlı bir şekilde gerçekleşe-
memesinin uluslararası toplumun Özgür Suriye 
Ordusu’na açıktan destek vermemesi olduğunu 
ifade eden Sabra, Suriye krizinin sadece Suriye 
halkını değil bölge halklarını da tehdit ettiğini, 
nitelikli silahlarla muhalefetin silahlandırılması 
gerektiğinin altını çizdi. Sabra, Suriye halkına 
deste vermezse uluslararası toplumun tüm de-
mokrasi söylemlerinin havada kalacağı ve ge-
çerliliğini kaybedeceği uyarısında bulundu.

El-Hatip: “Suriye uluslararası güçlerin 
deney odası değildir”
Sabra’dan sonra söz alan Suriye Ulusal Koalis-
yonu Başkanı Muaz El-Hatip ise, Suriye devri-
minin en başından bu yana barışçıl bir devrim 
olduğunu ancak rejim devrimi savaş ortamına 
çektiği için halkın silahlandığını belirtti. Dün-
yada hiçbir devletin halkına Scout füzeleriyle 
saldırmadığının altını çizen El Hatip, kimyasal 
silahlar da kullanan rejimin meşruiyetini kay-
bettiğini ifade etti. Suriye’de bugüne kadar ba-
şarıya ulaşılamamış olmasının sebebini ulusla-
rarası camianın rejimin işlediği suçlara ve onlar 
için uydurduğu kılıflara zemin hazırlayan tavrı 
olduğunu iddia etti. Suriye’nin bir deney odası 
olmadığını söyleyen El Hatip, Suriye halkının bu 
katliamları ve sorumlularını asla unutmayacağı-
nın, uluslararası camianın bu tavrından ileride 
zarar göreceğinin altını çizdi. Muaz El Hatip, 
Esed rejiminin korunmaya çalışıldığını ancak 
Beşşar Esed ve rejiminin Suriye’de hiçbir gele-
ceğinin olmadığını söyledi. Muhalefet olarak 
kendilerini sorgulamaları gerektiğine de dikkat 
çeken El Hatip, rejimin mezhep savaşı yaşanıyor 
imajı verme çalışmalarını boşa çıkaracaklarını, 
zira gerçek devrimcilerin intikam almayacağı-

SETA “Devrimin Üçüncü Yılında Suriye” pane-
line ev sahipliği yaptı. SETA araştırmacısı Ufuk 
Ulutaş’ın moderatörlüğünde düzenlenen pa-
nele, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Muaz El-
Hatip ve Suriye Ulusal Konseyi Başkanı George 
Sabra konuşmacı olarak katıldı. İkinci yılını dol-
duran Suriye krizinde, sahada kazanımlar elde 
eden muhalefeti temsil eden konuşmacılar, 
Suriye’deki mevcut durumu, Suriye krizindeki 
muhtemel çözüm senaryolarını ve uluslararası 
toplumun pozisyonunu değerlendirdi.

Sabra: “Uluslararası toplumun demokrasi 
söylemleri havada kalmamalı”
Suriye Ulusal Konseyi Başkanı George Sab-
ra, Suriye’de krizin aşama aşama geliştiğini, 
Suriye’de halkın önceleri hak ve özgürlük tale-
binde bulunduğunu ancak rejimin insanlık suç-
ları işlemesi sonucu, bunun rejimin yıkılması 
talebine dönüştüğünü belirtti. Gerilimi sürekli 
artıran tarafın rejim olduğunu ileri süren Sab-
ra, milyonlarca yıkılmış ev, on binlerce ölü ve 
yüzbinlerce kayıptan sonra bunun toplumdaki 
yansıması baskıcı ve despot lidere karşı müca-
dele inancının daha arttığını söyledi. Direnişin 
silahlandırılmasının halkın tercihi olmadığını 
fakat mevcut gelişmelerle paralel olarak bu-
nun bir ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu belirtti. 
Uluslararası çözüm girişimlerinin başarısızlıkla 
sonuçlandığını hatırlatan Sabra, koltuğunu 
korumak için her türlü yolu deneyen rejimle 
mücadelede artık geriye dönüş olmadığını, 
böyle düşünenlerin hata içerisinde olduğunu 
vurguladı. “Bu zamandan sonra ne rejim halkı 
ikna edebilir ne de muhalefet kısa sürede reji-
mi devirebilir” diyen Sabra, rejimin tabanı ola-
rak görülen Aleviler arasında dahi “O koltukta 
kalacak diye evlatlarımızın ölmesine izin mi ve-

ETKİNLİK
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nın altını çizdi. Suriye’de Alevilerin de mafyalar 
tarafından kullanıldığını ileri süren El Hatip, re-
jimin Alevileri kılıf olarak kullandığını, esasında 
Alevilerin gerçek problemleriyle ilgilenmediğini 
ifade etti. Gençler arasında demokrasi ve özgür-
lük bilincinin yayıldığını ileri süren El Hatip, onu 
ve insan haklarını merkeze alan bir düşünce akı-
mına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Üç farklı çözüm senaryosu
Suriye’de barışçıl, barışçıl-askeri ve askeri olmak 
üzere üç türlü çözüm senaryosu olduğunu be-
lirten El Hatip, rejimin barışçıl çözüm seçeneği-
ni ortadan kaldırdığını, askeri çözümünse çok 

uzun zaman aldığını ve ağır bedeller ödettiğini 
belirtirken, barışçıl-askeri çözüm yönteminin şu 
anda uygulanmakta oluğunu ifade etti. Bunla-
rın dışında Beşşar Esed’in gideceği bir tarih be-
lirleyerek, o zamana kadar yetkilerini hükümete 
devredebileceği bir senaryonun da mümkün 
olduğunu belirtti. Rejimin herhangi bir çözüm-
den yana olmadığını hatırlatan El Hatip, İran’a 
boyun eğmeyeceklerini diğer devletlerin de ya 
yardım etmelerini ya da ellerini Suriye’den çek-
melerini istediğini belirterek konuşmasını ta-
mamladı. Hatip, devrim öncesi ve esnasında her 
alanda elinden gelen yardımı yapan Türkiye’ye 
de teşekkür etti..
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Türkiye’nin Suriye ile İsrail’in arasında arabuluculuk faaliyetleri yürüt-
tüğü sırada Aralık 2008’de, İsrail’in Gazze’ye saldırması, 31 Mayıs 2010’da 
Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine operasyon düzenlemesi 
ve 9 Türk’ü öldürmesiyle birlikte bir çıkmaza girdi ve diplomatik ilişkiler 
donduruldu. Bu süreçte Türkiye İsrail’den, özür, tazminat ve Gazze abluka-
sının kaldırılması talebinde bulundu. İsrail, iç siyasetinin özür için uygun 
zemine oturması ve bölgedeki gelişmelerin de etkisiyle, 21 Mart’ta özür 
diledi. Başbakan Erdoğan, İsrail’in özrünü kabul etti ve Türkiye-İsrail ilişki-
lerinin normalleşmesi için İsrail’in uygulamalarına bakacağını ilan etti.

İsrail’in Mavi Marmara Özrü
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1873 yılında Wilhelm Marr tarafından 
‘Der Sieg des Judenthums über das Ger-
manenthum’ isimli risalesinde ilk olarak 
kullanıldığında Antisemitizm, Yahudilere 
karşı ırkçılık temelli politika ve tutumları 
nitelendiriyordu. Antisemitizmin kökenin-
deki ırkçı ideoloji, insanların ayırt edilebilir 
ırklara mensup olduğunu ve bu ırkların en-
telektüel, ahlaki ve toplumsal özelliklerinin 
ve potansiyellerinin biyolojik olarak belir-
lendiğini iddia etmekteydi.

Antisemitizm, özellikle Hitler ve Ho-
lokost sebebiyle Yahudi olmayanların gö-
zünde de aşağılık bir kavram hüviyetine 
girdi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki 
dönemde özellikle İsrail Devleti’nin ku-
rulmasıyla birlikte kavrama felsefi kökeni 
ile birlikte siyasi anlamlar yükleme çabası, 
Antisemitizm’in tanımının ucunu açık bı-
raktı. Bu durum Antisemitizm kavramını 
bir siyasi yaftalama mekanizmasına dönüş-
türürken, bir Yahudi’nin maruz kalabileceği 
farklı düşmanlık veya eleştiri türlerini ayırt 
edebilmeyi de zorlaştırdı. Antisemitizm’in 
bu tarz “kontrolsüz ve ezbere kullanımı” en 
başta kavramın kınanmayı hak eden felsefi 
kökenlerine bir ihaneti teşkil etti.

Neye karşı düşmanlık?
Dünya’da bir veya birden çok Yahudi’nin 
maruz kaldığı düşmanlık ve eleştiri kategori-
lerinin hepsi Antisemitizm ile açıklanamaz. 
Zihni arka planı ve doğası itibariyle farklı 
düşmanlık ve eleştiri türleri vardır. Birinci 
kategoride Yahudi, öteki olarak algılanan 

diğer guruplar gibi zenofobik bir düşmanlı-
ğa maruz kalır. Düşmanlığı besleyenler için 
düşmanın Yahudi veya örneğin Japon olması 
değil; öteki olması yeterlidir. Bu tür düşman-
lığı Antisemitizm ile değil etnik milliyetçilik 
veya zenofobi kavramları bağlamında değer-
lendirmek daha doğru olur.

İkinci tür düşmanlıkta insanlar, kafaların-
da dini, sosyal, ekonomik veya siyasi sebep-
lerle irrasyonel bir Yahudi imajı oluşturur ve 
bu imaj sebebiyle Yahudilere karşı husumet 
besler, bazen de bu husumeti fiiliyata döker. 
Bu tür düşmanlık, Antisemitizm’in sözlük 
anlamıdır veya olmalıdır. Temelde Hıristiyan 
teolojisinden kaynaklanan bu tür düşmanlığı 
taşıyanlar, Hz. İsa’nın ölümünden sorumlu 
tuttukları Yahudiler için zihinlerinde şeytani 
bir imaj oluşturmuş ve bu imaj değişik şe-
killerde ve kısmen diğer din ve inançlara da 
yayılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Mese-
la, Yahudilerin Hıristiyan çocukların kanıyla 
dini ritüel yaptıkları iddiaları yüzyıllarca Hı-
ristiyan toplumlarda yer edinmiş ve bu iddi-
alar yüzlerce Yahudi’nin canına mal olmuştur. 
Avrupa’da çoğu meslekten menedilmelerinin 
veya gettolarda yaşamak zorunda bırakılma-
larının kökeninde de bu teolojik altyapı vardır.

Üçüncü düşmanlık ise Yahudi olmayan-
lar için 19. yüzyılın ikinci yarısında siyasi 
Siyonizm’in doğuşuyla birlikte gelişmiş-
tir. Bu tarihten önce Yahudilerin “Kutsal 
Topraklar”da devlet kurmasına dini sebepler-
den dolayı karşı çıkan Yahudiler’e mahsus bir 
anlayış olarak gelişen Antisiyonizm, Filistin’de 
bir Yahudi devleti kurarak kendi kendini öz-

Siyonizm ve Antisemitizm 
Üzerine...

• 12 MART 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞUFUK ULUTAŞ YORUMYORUM
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gürleştirmeyi amaç edinen siyasi Siyonizm 
ile birlikte Yahudi olmayanlar arasında da ta-
raftar bulmaya başlamıştır. Antisiyonizm ile 
Antisemitizm arasında oldukça belirgin bir 
çizgi olmasına rağmen, İsrail yanlısı çevreler-
de Antisemitizm’in tanımını Antisiyonizm’i 
de içine alacak şekilde tahrif etme eğilimi 
vardır. Bazı Antisiyonistler’in aynı zamanda 
Antisemitik olması bu gerçeği değiştirmez. 
Zira Evanjelistler gibi Antisemitik Siyonistler 
olduğu gibi, Satmar ve Neturei Karta gibi An-
tisiyonist Yahudiler de vardır.

Siyonizm nedir?
Siyonizm özetle “İsrail topraklarında” bir 
Yahudi milli devleti kurmayı amaçlayan bir 
ideolojidir. Bu haliyle nostaljik bir şekilde 
“gelecek sene Kudüs’te” şarkıları söyleten 
bir ideolojiyken, siyasi Siyonizm ile birlikte 
bir eylem planı hayata geçirilmiştir. Kültü-
rel/dini ırkçı ve ayrımcı içeriğe sahip, yayı-
lımcı politikaları sebebiyle birçok katliama 
imza atmış, milyonlarca insanı yurdundan 
etmiş ve 1948’den beri sürdürdüğü işgal ile 

yerli halkı türlü fiziki ve zihinsel işkencelere 
tabi tutan bu eylem planı, siyasi Siyonizm’i 
kınanması gereken sapkın bir ideolojiye çe-
virmiştir. 1975 yılında BM Genel Kurulu’nda 
Türkiye’in de EVET oyu kullandığı tasarıy-
la Siyonizm bir ırkçılık formu olarak ka-
bul edilmiş, 1991 yılında İsrail’in Madrid 
Konferansı’na katılmak için ön şart olarak 
koşmasıyla birlikte karar iptal edilmiştir. 
Yine de Türkiye’nin kullandığı EVET oyu 
baki kalmış, bu arada siyasi Siyonizm’i bir 
ırkçılık formu ve insanlığa karşı suç unsuru 
yapan uygulamalar devam etmiştir.

Antisiyonizm teoride yayılmacı, siyasi 
Siyonist Yahudilerle diğerleri arasında bir 
ayrım yapmakta ve Filistinlilerin yaşadığı 
topraklar üzerindeki Yahudi yayılmacılığına 
karşı çıkmaktadır. Antisiyonistler’den bazı-
ları Yahudilerin özellikle 1. Dünya Savaşı 
sonrasında moda olan self-determinasyon 
hakkını kabul etmekle birlikte vatan ola-
rak seçilecek toprak konusunda çekincelere 
sahiptirler. Bahsedilen bu kesim, Yahudi-
lerin Filistin’de toprak kurmalarına siyasi 
veya dini sebeplerden değil, kolayca tah-
min edilebileceği gibi Filistin topraklarında 
yaşayan başka insanlar (Filistinli Araplar) 
olduğu için karşı çıkmaktadırlar. Bir diğer 
ifadeyle dini veya ideolojik bir toprak ta-
lebine seküler ve hümanist bir tavırla karşı 
çıkmaktadırlar.

Tarihi geçmişi ve imparatorluk deneyi-
minden ötürü Türkiye’de Antisiyonizm’in 
gelişimi birçok ülkeden farklı olmuştur. 
Osmanlı’yı ve ardından Türkiye’yi özellik-
le Siyonizm konusunda farklı kılan husus, 
siyasi Siyonizm’in talep ettiği toprakla-
rın zamanında Osmanlı’ya ait olmasıdır. 
İkinci Abdülhamid’in Siyonist harekete 
karşı tavrı kendisini Yahudi olmayan ilk 
Antisiyonistler’den birisi konumuna sok-
muştur. Nihayetinde Siyonizm, Osmanlı için 
bölücü ve yabancı bir hareketi temsil etmek-
teydi. Avrupalı Yahudiler’in, Osmanlı’ya ait 
Filistin’de bir devlet kurma çabasıydı. Bu se-

Antisiyonizm ile antisemitizm 

arasında oldukça belirgin bir çizgi 

olmasına rağmen, İsrail yanlısı 

çevrelerde antisemitizmin tanımını 

antisiyonizmi de içine alacak şekilde 

tahrif etme eğilimi vardır.
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bepten Osmanlı, Siyonist aktiviteleri kısıtla-
mış, Filistin’e yapılan Siyonist göçlere engel 
olmaya çalışmış; fakat yasadışı yollardan 
Filistin’e Yahudi göçü devam etmişti.

Türkiye’de antisiyonizm
Birinci Dünya Savaşı Osmanlı-Siyonizm 
ilişkisini yeni bir boyuta soktu. Osmanlı’dan 
umduğunu bulamayan siyasi Siyonistler bu 
savaştan istifade edebileceklerini düşünüp 
İtilaf devletlerini desteklediler. Filistin cep-
hesinde Yahudi Lejyonu’yla Osmanlı’ya karşı 
savaştılar, yine aynı cephede İtilaf devletle-
rine kurdukları Nili isimli örgütle istihbarat 
taşıdılar ve Ze’ev Jabotinsky gibi Siyonist li-
derler dünya çapında Osmanlı karşıtı pro-
paganda çalışmalarına giriştiler. İstanbul ve 
Anadolu Yahudileri’nin önemli bir kısmı ise 
Hahambaşılık, Alliance Israélite Universelle 
okulları ve yerel seküler entelektüeller lider-
liğinde siyasi Siyonizm’e karşı çıkıp tebası 
oldukları Osmanlı Devleti’ni hem basın yo-
luyla hem de savaşarak desteklediler.

Osmanlı’ya en tepeden gelen bu destek 
sebebiyle siyasi Siyonizm, bu dönemlerde 
İstanbul ve Anadolu Yahudileri arasında 
pek rağbet görmemiş ve bu durum bazen 
siyasi Siyonistlerle Hahambaşılık ve Alli-
ance Israélite Universelle okullarını karşı 
karşıya getirmişti. Mondros Ateşkes An-
laşması imzalanır imzalanmaz siyasi Siyo-
nistler, self-determinasyon hakkı tanıyan 
Wilson Prensipleri’ne dayanarak Milli Ya-

hudi Komitesi’ni kurmuş ve bu komite, aynı 
amaca hizmet eden diğer organizasyonlar-
la birleşip 1919’da La Fédération sioniste 
d’Orient ismini almıştı.

İkinci Abdülhamid döneminden itibaren 
etkisini koruyan Antisiyonizm, siyasi Siyo-
nistlerin Birinci Dünya Savaşı’ndaki tutum-
ları ve hareketleri neticesinde alevlenmiş ve 
Türkiye Cumhuriyeti’ne de sirayet etmişti. 
Cumhuriyet döneminde yasaklanan siyasi 
Siyonizm, devlet otoritelerinden ve halk-
tan tepki çekmeye devam etmişti. İkinci 
Abdülhamid’in siyasi Siyonistler’e karşı 
tutumu, siyasi Siyonistlerin Birinci Dünya 
Savaşı’ndaki Osmanlı karşıtı aktiviteleri, 
Türkiye Yahudilerini ifsad etme çabaları 
ve Filistin’de yaşanan olaylar, Türk insanı-
nın kahir ekseriyetini Antisiyonist yapmış 
ve İsrail Devleti’nin kurulması ve akabinde 
yaşanan savaşlar ve işgal bu duruma tuz bi-
ber ekmişti. Kısacası Türkiye insanının Os-
manlı geçmişinden dolayı Filistin toprakla-
rına karşı hissettiği yakınlık Antisiyonizm’i 
Türkiye’de canlı tutmuştur.

Siyasi Siyonizm salt bir milliyetçi ideolo-
ji değil, aynı zamanda hayata geçirilmiş bir 
eylem planıdır. Bu eylem planı, yukarıda 
anlatıldığı manada Siyonizm’i- Antisemi-
tizm gibi- kınanması gereken bir kavrama 
dönüştürmüştür. Tarihi arka plan da hesa-
ba katıldığında Türkiye’nin bu kanlı eylem 
planını kınaması, Antisemitizm’i kınaması 
kadar doğaldır. .
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1. İsrail’in özür dilemesini gerektirecek 
süreç nasıl gerçekleşti?
Türkiye-İsrail ilişkileri Türkiye’nin Suriye ile 
İsrail’in arasında arabuluculuk faaliyetleri 
yürüttüğü sırada Aralık 2008’de Gazze’ye sal-
dırması ile önemli bir kırılma noktası yaşadı. 
Bu tarihten sonra Davos, alçak koltuk krizi 
gibi ilişkileri kopma noktasına getiren olay-
lar yaşandıysa da İsrail’in 31 Mayıs 2010’da 
Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara 
gemisine operasyon düzenlemesi ve 8 Türk 
ve 1 ABD vatandaşını öldürmesiyle birlikte 
diplomatik ilişkiler donduruldu. Gemi yol-
cularının önce tutuklanması ve ardından 
serbest bırakılmasından sonraki süreçte Tür-
kiye İsrail’den 3 tane ana talepte bulundu ve 
ilişkilerde normalleşme için bu taleplerin ye-
rine getirilmesini şart koştu. Özür, tazminat 
ve Gazze ablukasının kaldırılmasını içeren 
bu taleplerin İsrail tarafından karşılanma-
ması ilişkilerin yaklaşık 3 sene boyunca don-
durulmasına sebep oldu.

2. İsrail neden şimdi özür diledi?
İki ana unsur İsrail’e özürü mümkün kıldı. 
Birincisi İsrail iç siyasetinin özür için uy-
gun zemine oturması. Netanyahu’nun ülke 
çapındaki sosyal adalet protestolarında dibe 
vuran popülaritesi, ardından Tal Yasası çer-
çevesinde gelişen tartışmalar ve en son ola-
rak da seçim süreci bu konuda daha önce 
adım atılmasını engellemişti. Seçimden çı-
kan İsrail, istikrar potansiyeline sahip bir 
hükümet kurdu. Filistin meselesinde hızlı ve 
sonuca götüren yapıcı adımlar atamayacak 

olan hükümet, “barışçıl” oldukları mesajı-
nı vermek için hem stratejik olarak gerekli 
hem de siyasi reklam için faydalı bir adım 
atarak Türkiye’den özür diledi. Diğer taraf-
tan ise bölgedeki gelişmeler de İsrail’i özür 
noktasına taşıdı. Bölgesel sistemden kopma 
çabasındaki Mısır, Suriye’de gün sayan Baas 
rejimi ve İsrail için Baas sonrası belirsizlik, 
Arap Baharı ile sarsılan tanıdık otoriter sis-
tem, fiyaskoyla sonuçlanan Gazze saldırıları, 
İsrail’i bu esnada bölgede fiziken ve siyaseten 
büyüyen Türkiye’den özür dilemeye sevk etti.

3. Başbakan Erdoğan ile İsrail Başbakanı 
Netanyahu arasında gerçekleşen telefon 
görüşmesi ile Türkiye’nin talepleri 
karşılandı mı?
Başbakan Erdoğan daha önce bir çok defa 
ortaya koyulan üç talebin müzakereye açık 
olmadığını söylemişti. Erdoğan’ın normal-
leşmeye yeşil ışık yakması bu taleplerin kar-
şılandığını ortaya koyuyor. Özür ve tazminat 
taleplerinin karşılanması ivedilikle olacaksa 
da Gazze ablukasının tedrici olarak hayata 
geçirileceği anlaşılmaktadır. Bu sebepten 
normalleşmenin ilk aşamasının hayata ge-
çirilmesi için Türkiye’nin taleplerinin karşı-
landığı söylenebilir.

İsrail’in Türkiye Özrü
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Ulutaş: “İsrail’in komşularıyla 
özellikle de Filistin ile 

ilişkilerini normalleştirmeden 
Türkiye ile sürdürülebilir bir 
normalleşme yaşaması oldukça zor.”
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4. Normalleşmeden ne anlaşılması gerekiyor?
Normalleşmeden kısa vadede anlaşılma-
sı gereken diplomatik ilişkilerin yeniden 
kurulması, büyükelçilerin başkentlere geri 
dönmesi ve doğrudan görüşme kanalları-
nın açılmasıdır. Türkiye ile İsrail arasındaki 
ilişkiler Mavi Marmara saldırısı öncesin-
de de oldukça gergindi ve bu özür Mavi 
Marmara’da İsrail’in sorumluluğunu kabul 
etmesi anlamına geliyor. Bu sebepten Türki-
ye ile İsrail arasında Mavi Marmara öncesin-
deki gerginliğe sebep olan dinamikler hala 
geçerliliğini koruyor. Bu durum da ilişkile-
rin uzun vadeli ve sürdürülebilir normalleş-
me yaşayabilmesi için atılması gereken başka 
adımların olduğunu ortaya koyuyor. Tarihi 
olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin seyri 
Filistin meselesi ile paralellikler göstermiş-
ti. İsrail’in komşularıyla özellikle de Filistin 
ile ilişkilerini normalleştirmeden Türkiye 
ile sürdürülebilir bir normalleşme yaşaması 
oldukça zor. Ayrıca 1990’ların ikinci yarısın-
da ikili ilişkilerde yaşanan istisnai dönemin 
tekrar hayata geçirilmesi ve bu dönemdekine 
benzer bir stratejik ortaklık kurulması mev-
cut şartlar altında mümkün görünmüyor.

5. İsrail’in özrünün bölgesel meselelere 
etkisi nasıl olur?
Özürden direkt olarak etkilenecek olan me-
sele İsrail-Filistin meselesidir. Türkiye önü-
müzdeki dönemde başlatılması muhtemel 
barış görüşmelerinde etkin bir rol oynamaya 
devam edecek. İsrail ile Filistin’in müzake-
re masasındaki asimetrik pozisyonlarının 
dengelenmesinde de Türkiye etkili olacaktır. 
Özür sonrasında Türkiye’nin Suriye konu-
sunda İsrail’le işbirliği içerisine girmesini 
beklemek doğru olmaz. Zira Türkiye, Suri-
ye konusunda ABD-İsrail çizgisinden farklı 
bir noktada duruyor ve Türkiye’nin Suriye 
bağlamında “işgalci” konumunda bulunan 
İsrail ile Suriye’nin kaderi üzerine müzake-
re yapması beklenemez. Benzer şekilde İran 
nükleer meselesine ilişkin Türkiye’nin pozis-
yonunda da değişikliğe sebep olmayacaktır. 
Kısacası, özür yukarıda zikredilen ölçekte 
bir normalleşmeye sebep olacak fakat bu 
durumdan bir bölgesel ittifakın kurulacağı 
çıkarımı yapmak mümkün değil..
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Türkiye ile İsrail arasındaki diploma-
tik ilişkilerdeki sessizlik cuma akşamı 
Washington’dan gelen özür açıklamasıyla 
bozuldu. İsrail 3 sene önce dilemesi gere-
ken özrü, Obama’nın İsrail’i ziyaret etmesi-
ni beklermişçesine ancak 3 sene sonra Türk 
makamlarına ulaştırabildi. Obama’nın rica-
sıyla Başbakan Erdoğan’ı arayan Netanyahu, 
Türkiye’nin 3 talebini yerine getirmeye hazır 
olduğunu iletti. Daha önce İsrail tarafına “3 
talep yerine getirilmeden konuşacak bir şey 
yok” mesajını ileten Başbakan Erdoğan ise 
taleplerin yerine getirilme taahhüdü ile bir-
likte normalleşmeye yeşil ışık yaktı.

Mavi Marmara saldırısı 3 sene önce ol-
duğu gibi 3 sene sonra da açık bir suç iken 
sorulması gereken en can alıcı sorulardan 
birisi İsrail’in özür dilemek için neden 3 sene 
beklediğidir. İsrail’in “normal” bir devlet 
olmadığı gerçeği bir yana İsrail daha önce 
birçok defa Türkiye’ye normalleşme talebiyle 
yaklaşmış olsa da önce Netanyahu’nun ülke 
çapındaki sosyal adalet protestolarında dibe 
vuran popülaritesi, ardından Tal Yasası çer-
çevesinde gelişen tartışmalar ve en son ola-
rak da seçim süreci bu konuda adım atılma-
sını engellemişti.

İsrail’in suç ve ceza algısı değişmediğine 
göre değişenin İsrail’in iç dengeleri ve böl-
gesel dengeler olduğunu iddia etmek müm-
kün. Seçimden çıkan İsrail, kişisel egolara 
takılmadıkları müddetçe istikrar yakalaya-
bilecek bir hükümet kurdu. Yeni hükümetin 
içindeki aşırı sağcı ve ırkçı unsurlar ulusla-
rarası camiaya “endişe sinyalleri” verirken, 

İsrail hükümeti açısından da kendisini siyasi 
ve finansal olarak göbeğinden bağlı olduğu 
Batı’ya kabul ettirme çabalarını gerekli kıldı. 
Filistin meselesinde hızlı ve sonuca götü-
ren yapıcı adımlar atma temayülü olmayan 
Netanyahu hükümeti, “barışçıl” oldukları 
mesajını vermek için hem stratejik olarak 
gerekli hem de siyasi reklam için faydalı bir 
adım atarak Türkiye’den özür diledi.

Değişen bölge özrü mümkün kıldı
Bölgedeki gelişmeler de İsrail’i özür nokta-
sına taşıdı. Değişen ve İsrail’in dayandığı 
bölgesel sistemden kopma çabasındaki Mı-
sır, Suriye’de günlerini sayan bir Baas rejimi 
ve İsrail için Baas sonrası belirsizlik, Arap 
Baharı ile sarsılan tanıdık otoriter sistem, fi-
yaskoyla sonuçlanan Gazze saldırıları ve bu 
esnada bölgede fiziken ve siyaseten büyüyen 
bir Türkiye. Bir gün bir Ortadoğu ülkesi ol-
maya ve zihnen bölgede yaşamaya karar ver-
diğinde anlamlı ilişki kurabileceği tek ülke 
olan Türkiye’yi ta 28 Şubat günlerine kadar 
götürebileceğimiz yanlış hamlelerle kaybe-
den bölgede yalnız bir İsrail.

İsrail’in Özrü
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Türkiye’nin diplomatik başarı 
hanesine eklenen koca bir 

artının yanında gerçekçi olmak 
adına Türkiye ile İsrail arasındaki 
bölgesel vizyon çatışmaları, 
İsrail-Filistin sorunu vb. yapısal 
problemler hesaba katılmalı.
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Unutulmamalıdır ki normalleşme bah-
si 28 Şubatvari bir yakınlaşmayı hatta iç içe 
girmeyi beraberinde getirmeyecek. Örne-
ğin İsrailli subaylar genelkurmay koridor-
larında elini kolunu sallayarak dolaşmaya-
cak. Zira Türkiye-İsrail ilişkileri İsrail Mavi 
Marmara’ya saldırmadan önce de kopma 
noktasındaydı. Mavi Marmara son darbeyi 
vurup ilişkilerin kopmasını sağlamıştı. Bu 
sebepten bu özrün ilişkileri kısa vadede an-
cak Mavi Marmara saldırısından bir gün ön-
ceye götüreceği ve İsrail eğer ilişkileri 2008 
Gazze saldırısından önceye götürmek isti-
yorsa bunun için atması gereken daha birçok 
adımın olduğu da not edilmelidir.

Türkiye istediğini aldı
Özür önemli bir adımdır ve İsrail Türkiye 
tarafından gelecek her türlü iyi niyet göster-
gesine değer vermelidir. Özür aynı zamanda 
İsrail için de bir fırsattır. İsrail bu fırsattan 
istifade, değişen ve gelişen Türkiye’nin yeni 
dinamikleri ile tanışma ve bunları türlü 
oyunlarla değiştirme değil anlama çabasına 

girmelidir. Aynı zamanda bölgenin Camp 
David kabuğunu kırdığını ve özellikle Arap 
Baharı sürecinde bölgedeki yabancı unsur-
lara karşı direnç geliştirdiğini dikkate almalı 
ve bu noktada stratejik bir tercih yapmalıdır.

Türkiye’nin diplomatik başarı hanesine 
eklenen koca bir artının yanında gerçekçi ol-
mak adına Türkiye ile İsrail arasındaki böl-
gesel vizyon çatışmaları, İsrail-Filistin soru-
nu vb. yapısal problemler hesaba katılmalı, 
sürdürülebilir bir normalleşmenin yolunun 
bu problemlerin çözümüne yönelik atılacak 
adımlar olduğu da unutulmamalıdır..
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On May 31, 2010, the Israeli government 
murdered nine civilians aboard the Mavi 
Marmara – a flotilla seeking to provide hu-
manitarian aid to illegally besieged Gaza 
– in cold blood, left dozens of volunteers 
injured, confiscated the vessel and detained 
activists from various countries until Turkey 
intervened.

Over the past three years, Israeli officials 
not only dismissed demands for an apol-
ogy regarding the civilian deaths aboard 
the Mavi Marmara, but also actively sought 
to prove that their action was legitimate 
and justified. The Mavi Marmara massacre 
severed already-tense diplomatic relations 
between the two governments. Turkey had 
three demands: an official apology, compen-
sation and the lifting of the military siege on 
Gaza. Israeli authorities have continuously 
rejected these demands.

At the time that Israel attacked the flotilla, 
the Arab revolutions had not yet taken place. 
As such, the Israeli government still lived in 
a world shaped by the Camp David order. 
One of their neighbors was Hosni Mubarak, 
who had been in power for almost 30 years. 
Another was Bashar al-Assad, also known 
as Israel’s comfortable enemy, who exerted 
unequivocal power over his country. Yet an-
other neighbor, the king of Jordan, was en-
joying his throne without any real problems 
as the luckiest man in the Middle East. His 
most loyal business partner, the diabolical 
Omar Suleiman, lived in Cairo. The Palestine 
Papers that laid out the scandalous nature of 

the “peace talks” between Israel and the Pal-
estinian Authority had not yet been leaked. 
Similarly, there was no WikiLeaks yet. The 
only “certain” thing then, as it is now, was 
that Iran had plans to attack Israel over the 
next couple of months – like it has had for 
the last 20 years.

Since the Mavi Marmara massacre, al-
most everything in the region has turned 
upside down. On March 22, 2013, precisely 
1,206 days after the flotilla raid, Israel an-
nounced that it would accept Turkey’s terms 
and apologize for its conduct. Israel’s belated 
apology sent a clear message: it confessed to 

Sometimes An Apology Is  
Just An Apology!
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the crimes it committed, agreed to pay repa-
rations to victims’ families and declared that 
it would deliberate, with Turkey, on lifting the 
siege on Gaza. As such, Prime Minister Recep 
Tayyip Erdoğan accepted Israel’s apology. He 
later announced that the Turkish government 
would monitor Israel’s conduct before dip-
lomatic relations could be returned to nor-
mal. At the same time, U.S. President Barack 
Obama was able to put an end to a longstand-
ing personal feud with Benjamin Netanyahu 
by compelling his counterpart to issue an 
apology. This marked the second instance – 
along with the U.N.’s recognition of Palestine’s 
statehood a few months ago – that Israel had 
to take a step back over a short period of time.

The belated apology restored bilateral re-
lations between Turkey and Israel to their 
pre-Mavi Marmara and post-Davos levels. 
Just to be clear, the post-Davos diplomatic 
relations were minimal, without any real 
content. Therefore, what we witness today is 
only a small step toward the normalization of 
Turkish-Israeli relations. Whatever happens, 
relations between the two countries cannot 
and will not reach the high level of coopera-
tion between Turkey’s pro-coup elites and Is-
rael in the late 1990s. The Israeli occupation, 
the sole obstacle before Turkey-Israeli rela-
tions, can be fully restored. It is exactly for 
this reason that sometimes a belated apology 
is just an apology..
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Mavi Marmara sonrası bir Washington 
ziyaretinde, Türkiye ve Mısır uzmanı olduğu 
farz edilen bir isimle ilginç bir tartışmamız 
olmuştu. Heyecanlı ve müstehzi bir şekilde, 
“bu şehirde İsrail’i yenebileceğinizi mi düşü-
nüyorsunuz?” diye sormuştu.

Cevaben, “bu şehirde İsrail’i yenip yen-
memek gibi bir sorunumuz olduğunu zan-
netmiyorum. Bildiğim kadarıyla bu büyük 
bir Amerikan imtihanı.

Bu imtihanı geçip geçmeyecekleri de 
Amerikalıların sorunu” demiştik.

Müstehzi sualine aldığı cevaptan hoşnut 
olmadığını hemen hissettirince şöyle devam 
etmiştik “İsrail’in Ortadoğu’da yaşadığını ve 
yaşamak zorunda olduğunu biliyoruz. Do-
layısıyla İsrail yenilecekse Washington’da 
değil Ortadoğu’da yenilecek.” Tarihin cil-
vesine bakın ki, Obama Washington’da bi-
leğini bükmekte zorlandığı İsrail’in ya da 
Netenyahu’nun, Ortadoğu’da Türkiye’ye 
‘yenilmesine’ aracı olmak durumunda kaldı. 
Türkiye bu duruma ‘Amerikalıların bileceği 
iş diyerek’ kendi taleplerinin İsrail tarafın-
dan karşılanması boyutuna bakarak ‘tamam’ 
demiş oldu.

Yukarıda bahsettiğim uzman aslında ol-
dukça sıradan bir prototipe denk gelmekte-
dir. Bu prototip eğer bir düzeltme yapmamız 
gerekirse Türkiye’deki yerli refikleri gibi as-
lında ‘eski Türkiye ve Mısır’ uzmanıdırlar. 
Eski Türkiye’den eser kalmayınca, yeni Mısır 
ve Ortadoğu ortaya çıkmaya başlayınca de-
rin bir panik ve sancı içine gömüldüler. Fiilen 
yıllardır konforlu bir şekilde sürdürdükleri 

kerameti kendinden menkul uzmanlıkla-
rı da büyük ölçüde boşa çıkmış oldu. Yeni 
aktörleri ve yeni denklemleri tanımadıkları 
gibi yıllarca bugünlerde olanlar olmasın diye 
diskur geliştirmiş olmanın sebep olduğu 
prangalarla Washington-Tel Aviv hattında 
zihinsel olarak kıvranıp durmaktalar.

Türkiye’yi doğru konumlandırmak
Yıllarca, “Ortadoğu ile konuşmak istiyorsa-
nız Washington’dan, Washington’la konuş-
mak istiyorsanız Tel Aviv’den bir tercümanı-
nız olmalı” tezini jeopolitik diye seslendirip 
durdular. 2003’te Irak tezkeresine “hayır” 
diyen Türkiye’nin büyük bir çıkmaza girdiği 
söylemiyle başlayan iddiaları son on yıldır 
hemen her kırılma noktasında boşa çıktı.
Türkiye’yi, ciddi ciddi, turizm katalogların-
dan devşirme bir entelektüel derinlikle, bir 
köprü ülkesi zannedecek kadar tarih, sos-
yoloji ve jeopolitik yoksunu bu zihinlerin 
şaşılacak tek yanı ise özgüvenleridir. Büyük 
ölçüde sadece birbirleriyle ve İngilizce ko-
nuşmaktan kaynaklanan keskin inançları, 
özellikle son beş altı yıl içinde, statükonun 
hem Türkiye’de hem de bölgede çözülme sü-

“İsrail’i Washington’da Yenmek!”
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Obama Washington’da 
bileğini bükmekte zorlandığı 

İsrail’in ya da Netenyahu’nun, 
Ortadoğu’da Türkiye’ye 
‘yenilmesine’ aracı olmak 
durumunda kaldı.
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reci karşısında allak bullak olmuş durumda. 
Solcu, seküler, ulusalcı ve sağcı muhafazakâr 
zihinlerinde yıllardır İsrail’e dair büyüttükle-
ri ne varsa bu dönemde hor gördükleri yeni 
aktörler eliyle un ufak edilip durdu.

Türkiye İsrail’le ilişkileri koparıp şartları-
nı ilan ettiğinde bunun ne kadar büyük bir 
yanlış olduğunu dillendirenler, İsrail özür di-
leyip, işlediği suçu itiraf ederek, Türkiye’nin 
şartlarını kabul ettiğini ilan ettiğinde ise 
Türkiye’yi takdir etmek yerine İsrail’in ne 
kadar stratejik bir adım atarak neredeyse 
büyüklük gösterdiğini seslendirmeye başla-
dılar. Oysa İsrail’in Filistin’de fiziki işgalini 
derinleştirmekten başka hiç bir gündemi 
olmadığını ve 1990’ların sonundan bu yana 
işgalin dışındaki Lübnan’dan Gazze’ye, Arap 
isyanlarından Türkiye’ye kadar farklı başlık-
ların tamamında sınırsız ABD desteğine rağ-
men gerileyen İsrail’i görmek gerekiyor.

Yeni bölgeyi anlamak
2006’da Hamas’ın Ankara ziyaretiyle ge-
rilen, 2008’de Golan tepeleri için Suriye-

İsrail müzakerelerinin ortasında Gazze’ye 
İsrail’in saldırmasıyla kopma noktasına 
gelen, 2009’da Erdoğan’ın Davos çıkışıyla 
donma dönemine giren ve 2010’da Mavi 
Marmara katliamıyla kopan Türkiye-İsrail 
ilişkilerinden bu yana bölgede neredeyse 
her şey baştan aşağı değişti.

İsrail Gazze yardım gemisine saldırdığın-
da henüz Arap isyanları patlak vermemişti. 
İsrail bugün hala var olduğunu düşündüğü 
Camp David Düzeni dünyasında yaşıyordu. 
Bir komşusu iktidarda 30. yılına yaklaşan 
Mübarek, diğer komşusu ise konforlu düş-
manı olarak bilinen ve iktidarından hiçbir 
şüphe duyulmayan Esad’dı. En sadık iş ortağı 
Ömer Süleyman Kahire’de yaşıyordu. Diğer 
bir komşusu Ürdün kralı Ortadoğu’nun en 
şanslı adamı olarak ciddi bir sıkıntısı olma-
dan idare ediyordu. Hamas liderliği sıkışmış 
bir şekilde Şam’da ikamet ediyordu.

Henüz İsrail-Filistin Yönetimi arasında 
yapılan ‘barış görüşmelerinde’ nasıl bir skan-
dalın olduğunu gösteren tutanaklar ‘sızma-
mıştı’. O günlerde ve bugünlerde ‘olan tek 
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şey’ İran’ın İsrail’e, İsrail’in de İran’a, son yirmi 
yıldır her sene olduğu gibi, birkaç ay içinde 
saldırma planlarıydı. O günlerden bugünlere 
‘olmayan tek şey’ ise, İsrail’in içinde yaşadığı 
bütün Ortadoğu ve Mezopotamya jeopolitiği-
nin baştan aşağı değişmiş olmasıdır.

İsrail 22 Mart 2013’te, tam 1026 gün son-
ra aniden Türkiye’nin şartlarını kabul ederek 
özür dileyeceğini açıkladı. İsrail’in 3 yıla yak-
laşan ‘geç özür’ü çok açık bir mesajdı. İsrail 
işlediği suçları itiraf etmiş, kurbanların ya-
kınlarına tazminat vermeyi kabul etmiş ve 
Gazze ambargosunu Türkiye ile istişare ha-
linde kalarak kaldıracağını ilan etmiş oldu. 
Başbakan Erdoğan İsrail’in özrünü kabul etti. 
Ardından da Türkiye-İsrail ilişkilerinin nor-
malleşmesi için İsrail’in uygulamalarına ba-
kacağını ilan etti. Geçtiğimiz aylarda BM’de 
Filistin’in kazandığı başarının ve son Gazze 

saldırıları sonrası Hamas’la ateşkes talebinin 
Tel Aviv’den gelmesinin ardından İsrail bir 
kaç ay içinde üçüncü kez geri adım atmak 
zorunda kalmış oldu.

Geç özürden sonra Türkiye-İsrail ilişkile-
ri Mavi Marmara öncesi, Davos sonrası dö-
neme dönmüş oldu. Davos sonrası ise kâğıt 
üzerinde ilişkilerin olduğu döneme denk gel-
mektedir. Dolayısıyla düşük profilli bir nor-
malleşmeden bahsedebilir.

Türkiye-İsrail ilişkileri ne yaşanırsa ya-
şansın 1990’ların sonunda Türkiye’deki dar-
becilerin kurduğu ilişkiler seviyesine ulaş-
mayacaktır. İsrail işgali tam normalleşmenin 
önündeki tek engeldir. Tam da bu sebepten 
dolayı, geç gelen özrün, Türkiye açısından 
diplomatik bir başarı, İsrail açısından ise 
‘özür bazen sadece özürdür!’ düzeyinin öte-
sine geçmesi kolay değildir..
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Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından Selefi 
danışman Dr. Halid İlmiddin’in yolsuzluk iddia-
sıyla görevinden alınması üzerine, aynı akımın 
temsilcilerinden Nur Partisi Başkanvekili Basim 
Ez Zerka, Cumhurbaşkanlığı siyasi danışmanlığı 
görevinden istifa etti. Bu noktada, Selefiler tu-
tum değiştirerek solcu, laik ve liberallerin çatısı 
altında toplandığı Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne 
yakınlaştı. Selefiler ile Müslüman Kardeşler ara-
sındaki görüş ayrılığının sebebinin, Müslüman 
Kardeşler’in İran ile ilişkileri normalleştirme ça-
bası olduğu söyleniyor. Bu gerginlik sonrası yeni 
yollar arayan Müslüman Kardeşler, Kıptilerle 
ilişkileri güçlendirdi. Tunus ise Şubat 2013’e 
kadar, Arap Baharı’nın ürettiği en başarılı dö-
nüşüm yaşayan ülke olarak değerlendirilse de, 
muhalif kanattan Şükrü Belayed’in öldürülmesi, 
ülkedeki istikrarı ve dengeyi olumsuz etkiledi ve 
eski rejimin kalıntılarını gün yüzüne çıkardı.

Arap Baharı Sonrası Mısır ve 
Tunus’ta Dengeler
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Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından Selefi 
danışman Dr. Halid İlmiddin’in görevinden 
alınmasına tepki gösteren, aynı akımın tem-
silcilerinden Nur Partisi başkan vekili Basim 
Ez Zerka da Cumhurbaşkanlığı siyasi danış-
manlığı görevinden istifa etti.

Bu durum genelde Müslüman Kardeşler 
ile Selefiler, özelde ise Cumhurbaşkanlığı ile 
Nur Partisi arasındaki anlaşmazlığın daha 
da derinleştiği ve krizin büyüdüğü şeklinde 
yorumlandı.

Halid İlmiddin, görevini kötüye kullandı-
ğı suçlamasıyla açığa alınma şeklini eleştir-
di ve kendisinden özür dilenmesini istedi. 
Gözyaşlarını tutamayan İlmiddin’in açıkla-
masında, görevden alınış şeklini ‘sırtından 
vurulmaya’ benzetmesi dikkat çekti.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada İlmid-
din: “Cumhurbaşkanı, Allah seni affetsin. 
Size başarılar dilerim. Kendisine yapılan 
baskılardan dolayı almış olduğu bazı yan-
lış kararları anlayışla karşılıyorum. Mısır’ın 
bu süreci iyi bir şekilde atlatmasını temen-
ni ediyorum. Ben Allah için çalışıyordum. 
Kimseden bir takdir beklemiyorum.” dedi.

Görev süresinde önemli proje-
ler hazırladığını dile getiren İlmiddin, 
Cumhurbaşkanlığı’ndan her hangi bir maaş 
almadığını ve gönüllü olarak çalıştığını söy-
ledi. Yol parasını bile cebinden ödediğini be-
lirten İlmiddin, ülkeyi sadece bir grubun yö-
netmesinin ve bu ağır yükü sırtına almasının 
mümkün olmadığını ifade etti. İlmiddin’in, 
ülkede yaşanan krizin asıl sebebinin, Müslü-
man Kardeşler’in devleti ele geçirme çabası 

olduğu şeklindeki sözleri ise dikkat çekti. 
Ağırlaşan söylemler, İhvan-Selefi krizinin 
iyice derinleştiği şeklinde yorumlanıyor.

Burada akla gelen soru, anayasa krizi es-
nasında Müslüman Kardeşler’e sonuna kadar 
destek veren ve riske giren Selefi Davet’in 
neden tutum değiştirerek solcu, laik ve libe-
rallerin, çatısı altında toplandığı Ulusal Kur-
tuluş Cephesi’ne yakınlaştığıdır.

Nur Partisi ile Müslüman Kardeşler ara-
sındaki görüş ayrılığının asıl sebebinin Müs-
lüman Kardeşler’in İran ile ilişkileri normal-
leştirme çabası olduğu konuşuluyor. Nur 
Partisi ile Müslüman Kardeşler arasındaki 
ipler, İran Dışışleri Bakanı’nın Mısır ziyareti 
ile gerilmişti.

Petrol zengini Körfez ülkeleri Mursi’nin 
Cumhurbaşkanı olmasından sonraki süreçte 
İran ile Mısır’ın yakınlaşmasından rahatsız 
olduğunu farklı platformalarda ifade etti. 
Mursi’nin İran ziyareti ile başlayan İhvan ile 
Selefi davet arasındaki fikir ayrılıkları, bir 
İran Cumhurbaşkanı’nın 34 yıl sonra Mısır’ı 
ziyaret etmesiyle doruk noktasına ulaştı.

Selefilere Karşı İhvan-Kıpti Dengesi

• 01 MART 2013 • DÜNYA BÜLTENIABDULLAH AYDOĞAN KALABALIK

Selefi grupların Mursi’den 
desteğini çekerek solcu, laik 

ve liberallerin oluşturduğu bloğa 
katılması üzerine İhvan, Selefilere 
karşı Kıpti kozunu oynayarak siyasi 
boşluğu dolduruyor.

YORUMYORUM
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İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı nede-
niyle İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın 
Mısır ziyareti ve bu ülkede kaldığı dört gün 
boyunca gerçekleştirmiş olduğu temaslar 
ipleri koparan son gerilme oldu. Nur Partisi 
için Ahmedinejad ziyaretinin dönüm nokta-
sı olduğu ve ziyarete tepki olarak Ulusal Kur-
tuluş Cephesi’ne yakınlaştığı söylenebilir.

Selefi Davet’in partisi olan Nur’da yaşa-
nan yönetim değişikliği ve Müslüman Kar-
deşler aleyhindeki politikaların dış etkiden 
kaynaklandığı, parti üzerinde Suudi Ara-
bistan ve Körfez ülkelerinin etkili olduğu 
iddia ediliyor.

Siyasete prensip olarak karşı çıkan, “isyan 
ederek fitne çıkarmaktansa, yöneticinin zul-
müne sabretmenin daha evla olduğu” pren-
sibinden hareket eden Selefi hareketin, Kö-
fez kaynaklı politikalar üretmesi, Mübarek 
yandaşları “Fulul” tarafından memnuniyetle 
karşılanıyor.

İran’ın bölge için İsrail’den daha tehlikeli 
olduğu kanaatindeki Selefi Daveti akımıy-
la, uluslararası ve bölgesel dengeler gereği, 

İran ile sınırlı ilişki kurmanın gereğine ina-
nan İhvan, karşı karşıya gelmiş ve taraflar 
yollarını ayırdı.

Bu ayrılmanın tahmin dışı bir yansıması 
oldu. Müslüman Kardeşler ile Kıptiler ara-
sındaki buzlar eridi. Cumhurbaşkanlığı tara-
fından 27 Nisan’da yapılması kararlaştırılan 
parlamento seçimlerinin ilk ayağının, Kıpti-
lerin bayramı nedeniyle 22 Nisan’a çekilmesi 
jesti ise, Kıptileri daha çok memnun etti ve 
İhvan-Kıpti yakınlaşmasının kapılarını so-
nuna kadar araladı.

Sonuç olarak, gün geçtikçe açılan İhvan-
Selefi makası, başka bir dengeyi harekete 
geçirerek, İhvan-Kıpti yakınlaşmasının ze-
minini hazırladı.

Seksen küsur yıllık siyasi tecrübe ve kaza-
nımlarıyla hareket eden İhvan, Selefilere kar-
şı Kıpti kozunu oynayarak, parlamento se-
çimleri öncesi oluşan boşluğu dolduruyor..



260  |  MART 2013

As Egyptians are celebrating the second an-
niversary of the popular revolution, many 
still doubt about the direction and the future 
of the country. Although there is not yet a 
clear answer whether Egypt is returning to 
its influential position in the region as it was 
in the past, the time has come for an evalu-
ation of Cairo’s foreign policy inclination 
since the revolution.

One can talk about three moments in 
the modern history of Egypt when Cairo 
has had a chance to shape the developments 
deeply in the region. First one was the period 
of the 1950s and the 1960s; and the second 
one was the time after the Iranian revolution. 
Now Egypt is entering a third period with 
the deep social-political restructuring of the 
Arab world after the popular revolutions.

Challenges: Heritage, identity and balance
One of the biggest, and maybe the most im-
portant, challenge in Egypt’s foreign policy is 
directly related to its historical heritage and 
identity. Egyptian foreign policy has always 
faced the historical problem of creating a co-
herent balance in its triple identity of Arab, 
African and European, through the Mediter-
ranean. Since the time of Muhammad Ali 
Pasha, this has been an intellectual, as well as 
a political, challenge.

After Gamal Abdel Nasser came to pow-
er, this triple balance changed to in favor of 
pan-Arabism over other identities, although 
there was an African connection through 
the Non-Alignment Movement and the anti-
colonial discourse.

During Anwar Sadat’s time, this shift 
started to focus more on the Western iden-
tity, slowly leaving the pan-Arabism and 
African elements, especially after the Camp 
David agreement. After the assassination of 
Sadat, new president Hosni Mobarek con-
tinued the same logic and African and Arab 
dimensions became less visible in making 
of foreign policy, except some occasional 
crisis forced the Egyptian leadership to take 
a position, such as Intifada, Oslo peace pro-
cess etc.

In 2011, after the revolution, it was clear 
that this one-sided approach is not only sus-
tainable but also dangerous for the vital in-
terest of Egypt in the region and beyond.

When Mohamed Morsi elected as presi-
dent, foreign policy has become again an im-
portant topic on the state agenda.

Regaining confidence in the region 
and beyond
The second biggest challenge for Egypt’s for-
eign policy is to regain confidence in region 
and beyond. From a theoretical perspective, 
Egypt’s Palestinian-Israeli policy has been an 
influential element on defining its regional 
standing and possible role since the 1930s. 
It can be argued that Cairo’s policy toward 
Palestine is not only very critical for the con-
flict itself, but also Cairo’s overall influence 
in regional affairs.

Third biggest challenge is charting a for-
eign policy that goes very much in line with 
the domestic needs and urgencies. Demo-
cratic consolidation in domestic politics and 

Egypt’s Foreign Policy Under 
Mohamed Morsi
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economic development are the key themes 
in that sense. Egypt faces both macro-eco-
nomic and distributional challenges. It was 
estimated that the Morsi government needs 
time but act quickly to put things in order. 
Otherwise it will face a social crisis with all 
of its attendant dangers.

What president Morsi is doing?
President Morsi’s trip to China, accompa-
nied by seven ministers and an 80-man 
trade delegation; and his attendance to an-
nual meeting of the Non-Alignment Move-
ment in Tehran, in simple terms, could be 
seen as a new interest to develop relations, to 
re-locate Egypt in global economic transfor-
mation and to seek cooperation in a serious 
ways with the most neglected regions after 
Nasser in foreign relations.

The fact that President Morsi comes from 
an Islamic background, people wondered 
more about his relations with the West (and 
the US). So far, he seems to prefer a ratio-
nal and mutual interest based relations with 
the West, instead of an emotionally driven 
foreign policy, with a special reference that 
Egypt is not a ‘passive’ actor in this relation, 
rather it is one of the ‘active’ one.

Perhaps, the most assertive aspect of Cai-
ro’s foreign policy could be seen its moves 
toward the Middle East. For example, Presi-
dent Morsi during his visit to Riyadh evoked 
the close ties between Egypt and Saudi 
Arabia, as the two largest Arab nations. He 
continued to build up for a possible normal-
ization of diplomatic ties with Iran. Cairo 
started a peace initiative to resolve the Syria 
conflict, involving Iran alongside Turkey and 
Egypt. This initiative may evolve into an or-
gan where Egypt shows its influence in re-
gional affairs and also a platform where the 
three key states of the Middle East discuss 
the regional issues for consultation.

Despite all this activism in the region, one 
also should note that the Middle East has 

been the weakest link in Egyptian foreign 
policy until the Israeli attack on Gaza in No-
vember 2012. This latest Gaza attack forced 
Egypt for the first time in last decades to take 
a seriously strong pro-Palestinian position 
and asserted itself as an independent actor 
in the region.

Re-designing the civil-military-bureau-
cratic relations, reforming the local govern-
ments to produce efficiency, and most im-
portantly to make serious structural changes 
to pave the way for economic developments 
are the issues to strengthen or weaken the 
Egypt’s foreign policy in near future.

What does the future look like?
Revolutions in the Arab world and Egypt 
opened new horizons and challenges in 
terms of foreign policy, while opening up 
new opportunities both in the region and 
beyond.

It is clear that Egypt will continue to be 
a trend-setter for the region as a whole in 
terms of foreign policy, despite different tra-
jectories of transition countries and height-
ened diversity within the Arab world fol-
lowing the uprisings. But as long as Egypt 
remains rocked with instability, it will not 
be possible for the country to play a major 
regional role.

Despite these huge challenges, President 
Morsi is on the right track in terms of con-
solidating the triple identity and paving the 
way for charting a new discourse. In that 
sense, bringing Egypt’s intellectual contri-
bution back to the Middle East is more than 
necessity. Without Egypt’s involvement and 
encouragement in Africa, creating the Unit-
ed Nations of Africa is just a dream. It is time 
for Egypt to discover that there are more op-
portunities in Africa than football, there are 
more opportunities in Arab politics than the 
Palestinian burden, and there are more ben-
efits in a healthy engagement with the West-
ern countries than American aid..
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Şubat ayında yaşanan suikast sonrası yeni 
bir döneme giren Tunus’ta gerek yeni hü-
kümet değişikliği gerekse sosyo-ekonomik 
alandaki gelişmeler devrim sonrasında 
ikinci bir döneme girdiğine işaret ediyor. 
Devrimin hemen sonrasında yaşanan ge-
çiş süreci sonrasında 2011’in Kasım ayında 
yapılan seçimlerden Nahda birinci çıkmış 
ve muhalif partilerle işbirliği yaparak Troy-
ka denilen bir yapı çerçevesinde hükümeti 
kurmuştu. Şubat 2013’e kadar devam eden 
bu durum, Tunus’un, birçok kesim tara-
fından Arap Baharı’nın ürettiği en başarılı 
dönüşüm yaşayan ülke olarak değerlen-
dirilmesini sağlamıştı. Geçen ay muhalif 
Şükrü Belayed’in öldürülmesi hem bu ba-
şarı hikâyesini yeniden incelemeyi hem de 
toplumun temel sorunlarına ne kadar çö-
züm bulanabildiği konusunu tekrardan ele 
almayı gerektiriyor.

Belayed’in öldürülmesinin gösterdiği en 
temel nokta, aslında eski rejim yanlılarının 
hâlâ toplumda derin etkilerinin olduğunu 
göstermesi. Eski rejim, Nida Tounis partisi 
etrafında toparlanarak bir nevi yeniden gün 

yüzüne çıkıyor ve varlığını hissettirmek is-
tiyor. Suikast sonrasında ülkede yaşatılan 
güvensizlik havası ile sendikaların grev ve iş 
bırakma eylemlerini artırması hem iktidar-
daki Nahda’nın hareket alanını daraltmayı 
hem de devrimi, devrimcilere yedirtme 
amacı taşıyor. Devrimden iki yıl sonra bile 
Tunus’ta hâlâ bir anayasa yapılabilmiş de-
ğil, fakat Haziran’a kadar anayasa sürecinin 
tamamlanması bekleniyor. Son gelişmeler 
sonrası yeni seçim tarihi olarak 27 Kasım 
belirlenmiş olsa da, anayasa yapım sürecin-
deki gecikmeler bu tarihi ve dolayısıyla ül-
kedeki normalleşmeyi değiştirebilir.

Suikastın gösterdiği bir diğer nokta ise 
devrim sonrası süreçte hâlâ sosyo-ekono-
mik dinamiklerde ciddi bir değişikliğin 
yapılamamış olması. Son bir hafta içinde 
işsizlik ve açlık gerekçesiyle bir kişi ken-
disini ataşe vermek suretiyle canına kıydı, 
siyasi istikrarsızlığı gerekçe gösteren ulus-
lararası kredi değerlendirme kuruluşları 
ise Tunus’un notunu düşürdü. Ülkedeki en 
büyük sorun hâlâ ekmek ve işsizlik olmaya 
devam ediyor. Nahda gibi yeni siyasi aktör-
lerin ekonomik anlamda sosyal tabanını 
genişleten hamleler yapamaması, eski rejim 
yanlılarının ekmeğine de yağ sürüyor.

Son gelişmelerle iyice gün yüzüne çıkan 
bir diğer konu ise Arap dünyasında her-
kesin ortak ve hatta en zayıf noktası olan 
güvenlik konusu. Bu alan aynı zamanda 
gerek ordu gerekse polis dolayısıyla eski 
rejimlerin en güçlü olduğu alanlardı, fakat 
Selefi grupların sürece negatif katkısı bu 

Tunus’ta Devrim Mirasını Tartışmak

• 16 MART 2013 • SABAH PERSPEKTIFMEHMET ÖZKAN

Anayasa yapımını ihmal 
etmeden, sosyal dinamikleri 

önceleyen bir yaklaşım Tunus 
için belki de bundan sonra takip 
edilmesi gereken yol olarak 
durmaktadır.

YORUMYORUM
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alanda reform yapmayı geciktiriyor ve hatta 
imkânsızlaştırıyor. En net tabirle kurumsal, 
siyasi ve pratik boyutları olması dolayısıy-
la çok zor olan fakat aslında ivedilikle ele 
alınması gereken güvenlik reformu konusu 
önümüzdeki dönemde de Tunus dâhil bü-
tün devrim yaşamış ülkelerin gündemini 
işgal etmeye devam edecek. “İçişleri bakan-
lığı, terörist bakanlığı” diye sloganların hâlâ 
ciddi destekçi bulduğu Tunus’ta bu algıyı 
değiştirmek çok da kolay olmayacaktır.

Devrimlerin üzerinden yaklaşık iki yıl 
geçmesine rağmen Mısır hariç devrim yaşa-
yan diğer hiçbir ülke hâlâ anayasa yapımın-
da süreci tamamlayamadı. Mısır’da yapılan 
yeni anayasanın bile aslında eskisinden 
çok da farklı bir kazanım içermediği dü-
şünülünce, belki de anayasa yerine anayasa 
yapımında kilit rol oynayabilecek ve uzun 
vadede devrimin yerleşmesi için çok daha 
faydalı olacak ekonomik dönüşüm gibi sos-
yal dinamiklere neden yoğunlaşılmadığı 
sorusu tartışılmalı. Anayasa yapımını ihmal 

etmeden, sosyal dinamikleri önceleyen bir 
yaklaşım Tunus için belki de bundan son-
ra takip edilmesi gereken yol olarak orta-
ya çıkıyor. Çünkü gidişat hem Nahda gibi 
devrim sonrası aktörlerin elini zayıflatıyor, 
hem de eski rejim yanlılarının geri dönüşü-
nü kolaylaştırıyor.

Tunus’ta bu hafta güvenoyu alan yeni 
Troyka hükümeti; içişleri, dışişleri, savun-
ma ve adalet gibi kilit bakanlıklara bağımsız 
isimleri atayarak ülkedeki siyasal krizi bir 
nebze de olsa aştı ve kan tazeledi. Fakat orta 
ve uzun vadede Nahda dâhil bütün aktör-
lerin etkisi ve kalıcılığı sosyal dinamiklerde 
yapabilecekleri dönüşüm üzerinden ölçüle-
cek ve ancak bu şekilde daha büyük krizler 
engellenebilecektir..
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01 NİSAN 
• Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ, yeni anayasada “Türk” 
ifadesinin çıkarılacağı savları-
na karşılık, “Anayasa’dan Türk 
kelimesini çıkarmak isteyen 
kimse yok. Bu bir çarpıtmadır.” 
dedi.
• Irak’ın kuzeyindeki Tikrit 
kentinde Emniyet Müdürlüğü 
binasına petrol tankeri ile 
yapılan intihar saldırısında 42 
kişinin öldüğü, 67 kişinin de 
yaralandığı bildirildi.

02 NİSAN
• Çözüm süreci ile ilgili Kürt-
lere yıllarca ‘sen Türk’sün’ de-
nildiğini aktaran Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül, Selçuklu ve 
Osmanlı’ya atıfta bulunarak 
“İmparatorluk refleksi ve 
özgüveni ile hareket edersek 
sorunları aşarız.” dedi.
• Başbakan Erdoğan, 63 
kişilik ‘Akil İnsanlar Heyeti’ni, 
“Sözü dinlenen, sözüne güve-
nilen, birikimi olan, toplumun 
çeşitli kesimlerinin itibarını 
kazanmış yazar, akademis-
yen, sanatçı ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri” şeklinde 
tanımladı.

03 NİSAN
• BDP Eşbaşkanı Selahattin 
Demirtaş ve milletvekilleri 
Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya 
Önder’den oluşan BDP Heyeti, 
Abdullah Öcalan ile görüşmek 
üzere İmralı adasına gitti. 

Görüşmede, PKK’nın ateşkes 
ilanı ve sınır dışına çekilmesi-
ne yönelik atılacak adımların 
ele alındığı belirtildi. 

04 NİSAN
“Çözüm Süreci Akil İnsanlar 
Heyeti İstişare Toplantısı”, 
Dolmabahçe’deki Başbakan-
lık Ofisi’nde gerçekleştirildi. 
Toplantıda konuşan Başbakan 
Erdoğan, 76 milyonun özeti 
sayılabilecek bir listenin oluş-
turulduğunu ifade etti.
• Dersaadet Tahvilat 
Borsası’ndan itibaren 140 yıllık 
bir geleneğe sahip İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası’nın 
adı, “Borsa İstanbul” olarak 
değişti.

05 NİSAN
• Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Türk-Arap Ekonomi 
Forumu konulu panelde “Ümit 
ediyorum ki, bir gün hiçbir 
engel olmadan Yemen’den, 
Aden’den arabasına atlayıp bir 
kişi Suudi Arabistan’a, Irak’a 
sonra İstanbul’a gelebilecek. 
Şam’a, Kahire’ye, Marakeş’e 
gittiğimde kendimi yabancı 
gibi hissetmiyorum. İstanbul 

hepinize ait, gelin iş yapın. 
İstanbul artık küresel başkent 
oluyor.” dedi.

07 NİSAN
• Mısır’da Kahire yakınlarında, 
Müslümanlar ve Hıristiyanlar 
arasında çıkan silahlı çatışma-
da 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin 
de yaralandığı bildirildi.
• Afganistan’ın Pakistan sını-
rında bulunan Kunar vilaye-
tinde NATO’nun düzenlediği 
hava saldırısında 11 çocuk ile 
1 kadının hayatını kaybettiği, 
operasyonda ise 8 Taliban 
üyesinin ölü ele geçirildiği 
belirtildi.

08 NİSAN
• Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Bakanlar 
Kurulu toplantısının ardından 
düzenlediği basın toplantı-
sında, PKK’nın tasfiyesi için 
başlatılan Çözüm Süreci’nde, 
konuya ilişkin herhangi bir 
yasal düzenleme yapılmaya-
cağını söyledi.

• İngiltere’nin “Demir Leydi” 
lakaplı ilk kadın Başbakanı 
Margaret Thatcher vefat etti. 
• Mısır’ın başkenti Kahire’de 
önceki gün öldürülen dört 
Kıpti için düzenlenen cenaze 
töreninin yapıldığı kated-
ralin önünde Müslüman ve 
Hıristiyanlar arasında çıkan 
çatışmada iki kişinin öldü-
ğü, 89 kişinin de yaralandığı 
bildirildi. 
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09 NİSAN
• Sağlık Bakanlığındaki “Tür-
kiye Cumhuriyeti” ibaresinin 
kaldırılmadığını belirten Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğ-
lu, “Ancak alt birimlerden bu 
ibare kaldırıldı.” dedi. 

10 NİSAN
• Çözüm Süreci’ne destek 
için oluşturulan Akil İnsanlar 
sahaya indi. Doğu Anadolu 
Heyeti, Malatya’da düzenlediği 
ilk toplantıda, sürece neden 
destek verdiklerini anlattı ve 
beklentileri dinledi. Toplantıda, 
“Hepimiz farklıyız ama ortak 
paydamız barış.” denildi.

11 NİSAN
• Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Ankara’da düzenlenen 
“Avrupa’da Göç, İslam ve Çok 
Kültürlülük” konulu sem-
pozyumda, “Irkçılık, İslam 
karşıtlığı ve yabancı düşman-
lığı, Avrupa’yı etkisine alan 
ekonomik krizle de bağlantılı 
olarak ciddi bir endişe kaynağı 
olmaya başlamıştır.” dedi.

12 NİSAN
• Abdullah Öcalan’ın, PKK’nın 
Kandil ve Avrupa kanadı-
na gönderdiği mektuplara 
verilen cevap Ankara’ya ulaştı. 
Mektuplarda, silahsız çekilme 
noktasında endişeler dillen-
dirilmekle birlikte, Öcalan’ın, 
‘Silahsız çekilme talimatına 
uyulacağı’ belirtiliyor. 

13 NİSAN 
• Güneydoğu’da 
Genelkurmay’ın uyguladığı 
‘güvenlikli bölge’ uygulaması 
kaldırıldı. 11 yıldır yoğun terör 
örgütü faaliyetleri nedeniyle 
girişi yasaklanan 15 bölge, va-
tandaşların kullanımına açıldı. 

14 NİSAN
• Çözüm Süreci kapsamında 
BDP heyeti İmralı Adası’na 
beşinci ziyaretini gerçek-
leştirdi. Ziyaretin ardından 
yapılan açıklamada, Abdullah 
Öcalan’ın “Hem çatışmasızlık 
sürecinin kalıcılaşması, hem 
de geri çekilme sürecinin 
gerçekleşmesi için yoğun bir 
çalışma yürütmekteyiz.” me-
sajına yer verildi. 
• Somali’nin başkenti 
Mogadişu’da Yüksek Mahke-
me binasını hedef alan intihar 
saldırısında 25 kişi öldü, çok 
sayıda kişi yaralandı. 

15 NİSAN
Irak’ın Bağdat, Kerkük, Tikrit, 
Nasiriyah, Tuzhurmatu, Sa-
marra ve Hilla gibi yerleşim 
yerlerinde bombalı araçların 
patlaması sonucu ez az 55 kişi 
hayatını kaybetti, 200’den fazla 
kişi de yaralandı. 

17 NİSAN
• Başbakan Erdoğan, Çözüm 
Süreci’ne ilişkin yaptığı toplan-
tıda “Bölgeden çok iyi haberler 
alıyoruz.” derken, Akil İnsanlar 

konusunda ise “Beklemediğim 
kadar iyi gidiyor. Dünya görüşü 
itibariyle çok farklı olmalarına 
rağmen çok iyi uyum göste-
riyorlar. Çok güzel dostluk 
sınavı da veriyorlar.” şeklinde 
konuştu.
• Irak’ta 21 kişinin idam edil-
mesiyle 2013’te idam edilenle-
rin sayısı 50’ye ulaştı. Ulusla-
rarası Af Örgütü, Irak’ın idam 
sayısında en çok artış görülen 
ülke olduğunu açıkladı.

18 NİSAN
• Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Muş ziyaretinde, Çözüm 
Süreci’ne yönelik önemli açık-
lamalarda bulundu. Cumhur-
başkanı Gül, “Türkiye’de var 
olan kardeşliğin çok daha güç-
lendiğini, kardeşlik rüzgârının 
çok daha güçlü bir şekilde 
estiğini, Türkiye’de barışın, 
huzurun adeta özlendiğini ve 
bunun için çok büyük bir arzu-
nun artık çok açık sokaklara 
yansıdığını görüyoruz.” dedi. 

20 NİSAN
• Suriye’nin Dostları Grubu 
bünyesindeki Dışişleri Ba-
kanları toplantısı İstanbul’da 
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düzenlendi. Toplantıda; mu-
haliflere silah yardımında bu-
lunulması, sivil halka yönelik 
yardımlar, muhalefet ile geçici 
hükûmetin geleceği başta ol-
mak üzere Suriye’deki savaşa 
dair son durum ele alındı. 

21 NİSAN
• Ortadoğu turu kapsamın-
da İsrail’e gitmeden önce 
açıklama yapan ABD Savunma 
Bakanı Chuck Hagel, İsrail’in 
Washington’dan talep ettiği ik-
mal uçaklarını içeren anlaşma 
için “İran’a çok açık bir sinyal 
gönderdiğimiz konusunda 
şüphem yok.” dedi.
• Mısır Adalet Bakanı Ahmed 
Mekki, görevinden istifa etti. 

22 NİSAN
• Kahire Ceza Mahkemesi, 
eski Mısır Cumhurbaşkanı 
Hüsnü Mübarek hakkında veri-
len tahliye kararını bozdu.
• Pakistan’da geçici hükûmet, 
“vatana ihanet” suçlamasıy-
la tutuklanan ve ev hapsine 
alınan eski Devlet Başkanı 
Pervez Müşerref’e karşı dava 
açmayı reddetti. 

23 NİSAN
• Başbakan Erdoğan, Mec-
lis’teki 23 Nisan konuşma-
sında Çözüm Süreci’ne ilişkin 
olarak, “Bu anlamlı günde, 
tüm annelere söz veriyorum. 
Bu can bu bedende oldukça, 
tek başımıza da kalsak akan 

gözyaşını dindirmek için çır-
pınmaya devam edeceğiz… Ye-
tim kalmış çocuklara babala-
rını iade edecek bir kudretimiz 
yok ancak daha fazla çocuğun 
yetim kalmasını engelleyecek 
iradeye sahibiz.” dedi. 
• Siber terörden sonra gıda 
güvenliğinin de Milli Güvenlik 
Kurulu’nun gündemine girdiği 
ve Cumhuriyet tarihinde ilk 
defa bir tarım bakanının, iç ve 
dış tehditlerin değerlendirildiği 
MGK’ya katılarak biyoterörizm 
ve toprak reformuyla ilgili 
brifing vereceği açıklandı. 

24 NİSAN
• Kerkük yakınlarındaki Havice 
kasabasında hükûmet karşıtı 
protestoculara müdahale edil-
mesiyle başlayan olaylarda, 
Irak genelinde ölenlerin sayısı 
85’i geçti.

25 NİSAN
• Çözüm Süreci kapsamın-
da gerçekleşen MİT-İmralı 
müzakerelerine paralel olarak 
PKK yöneticileri tarafın-
dan yapılan açıklamada, üç 
aşamalı bir planla 8 Mayıs’ta 
çekilmenin kademeli olarak 

ve silah bırakmadan başlaya-
cağı açıklandı. 
• Bosna devlet televizyonunda 
yayımlanan Interview 20 adlı 
programa katılan Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Tomislav 
Nikoliç, 1995’te yaklaşık 8 bin 
Boşnak’ın öldürüldüğü Sreb-
renitsa katliamı için diz çöküp 
Sırbistan adına af dilediğini 
söyledi. 

26 NİSAN
• Türk siyasi tarihine 
e-muhtıra olarak geçen 27 
Nisan bildirisi, 6. yıldönümün-
de Genelkurmay Başkanlığı 
sitesinden kaldırıldı.
• Türkiye’nin ilk yerli mini 
haberleşme test uydusu 
“TÜRKSAT-3USAT” Çin’den 
uzaya fırlatıldı

27 NİSAN
• 80 ülkeden 600’ün üzerin-
deki İslam alimi, ilahiyatçı ve 
akademisyen, İstanbul’daki 
“İcma ve Kolektif Şuur” sem-
pozyumunda bir araya geldi. 

28 NİSAN
• Ulaştırma Bakanı Binali Yıl-
dırım, Çözüm Süreci’ne yönelik 
olarak “Bize diyorlar ki ne pa-
zarlığı yaptınız? Biz pazarlık yap-
tık, evet. Tek devlet, tek millet, 
tek ülke, tek bayrak, tek vatan 
pazarlığı yaptık, bunun dışında 
başka pazarlık yok.” dedi. 
• BDP Genel Başkan Yardım-
cısı Gültan Kışanak, partisinin 
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2. Kadın Kongresi’nde yaptığı 
konuşmada, “Hiçbir şeyin pa-
zarlığını yapmadık. Biz sadece 
ve sadece bu ülkede yaşayan 
herkes eşit olsun, özgür olsun, 
haklarını kullansın, akan kan 
dursun, barış olsun, çözüm ol-
sun, herkes evladına kavuşsun 
istiyoruz.” diye konuştu.

29 NİSAN
• BDP Eşbaşkanı Selahattin 
Demirtaş, “Çözüm Süreci’nde 
hükümetle yapılmış bir pazar-
lık yok. Çekilme karşılığında 

yasal ve anayasal reformlar 
isteniyor algısı doğru değil.” 
diye konuştu.

30 NİSAN
• 1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma Günü’nün Taksim’de 
kutlanmasıyla ilgili konu-
şan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, “Bazı sendikalar, 
1 Mayıs’ı gerilim ve çatışma 
günü hâline dönüştürmek için 
elinden geleni yapıyor.” dedi. 
Başbakan Erdoğan, sendika 
başkanlarına, yayalaştırma 

çalışmaları yapılan meydanda 
30-40 metrelik kazılı şantiye-
lerin olduğunu hatırlatarak, 
“Burada yaşanacak provokatif 
bir eylemde 1 kişinin ölümüne 
dahi dayanabilir misiniz?” şek-
linde sorduğunu açıkladı. 
• 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı 
Taksim Meydanı’nda kutla-
mak istediklerini söyleyen 
DİSK Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu, “Valiliğin ciddi 
kaygılarına rağmen 1 Mayıs’ı 
Taksim’de kutlamak müm-
kün.” dedi.
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Çözüm Süreci’nin toplumsal olgunluğa erişimiyle birlikte süreci rahatlat-
maya yönelik adımlar da devreye sokuldu. Nisan ayının başında kurulan 
‘Âkil İnsanlar Heyeti’ çalışmalarına başlarken, Mecliste kurulan Çözüm 
Süreci Komisyonu ve yasalaşan 4. Yargı Paketi de süreci rahatlatan adım-
lar oldu. Öte taraftan, BDP heyetinin İmralı ziyaretlerinin sıklaştığı bu 
dönemde, Murat Karayılan Kandil’de gerçekleştirdiği basın toplantısında 
PKK güçlerinin 8 Mayıs itibari ile geri çekilmeye başlayacaklarını duyurdu.

Çözüm Süreci’nin  
Yol İşaretleri 
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‘Geçmişteki tecrübelerin de teyit etti-
ği üzere, 2013 Çözüm Sürecinin önemli bir 
ayağını medya teşkil etmektedir.’ Bu yaygın 
tespiti tam anlamıyla doğrulayacak bir veri 
elimizde bulunmuyor. Aksine Türkiye’nin en 
az güvenilen kurumlarından olan medyanın 
bu türden süreçlerde ‘negatif aktörlük’ giri-
şimlerinin hep sonuçsuz kaldığını biliyoruz. 
Kürt sorunun derinleşmesinde doğrudan 
payı olan Türk merkez medyasının hala eski 
alışkanlıklarından kurtulduğunu söylemek 
mümkün değildir.

Türkiye’nin ‘en büyük gazetelerinin’ içerik 
ve kalite açısından tabloid gazete ortalama-
sına oldukça benzer bir seviyede olduğu göz 
önüne alınırsa, muhtemel marazların sıklığı 
ve derin- liğine dair de bir fikir edinebiliriz. 
Bu kalite sorununa ideolojik motivasyonları 
da dahil edince, önümüzde ciddi bir mesele 
olduğunu fark etmeliyiz. Hatta 2013 çözüm 
sürecinin yaygın şekilde kitlelerce fark edil-
mesi de medya tarafından yapılan bir provo-
kasyon sayesinde oldu. Medyanın ilerleyen 
süreçte de benzer provokasyonlara imza 
atma potansiyelinin sürecin selametine katkı 
verme ihtimalinden daha yüksek olduğunun 
hesabı şimdiden yapılmalıdır.

Elimizdeki verili durum ve geçmiş tec-
rübeler, Türk merkez medyasının sınırlarını 
görmemiz açısından yeterlidir. Önce verili 
duruma bakmakta fayda var. Merkez medya-
da ya da en fazla satışı yapan ilk beş gazete-
de sürece açıktan karşı olduğunu ilan etmiş 
olan, yaşananları en pespaye düzeyde hiciv 
eden, müstehzi üslubu aşamayan birçok isim 

bulunuyor. İkinci husus, medyanın büyük 
ölçüde sermaye- iktidar ilişkisi makasında 
sürecin olumluolumsuz yükünü hükümete 
ciro etmesidir.

Üçüncü husus ise çözüm sürecine karşı 
gösterdiği direnci örtmek için muhalefetini 
‘farklı sesler’ taktiğiyle meşrulaştırma çaba-
sıdır. Burada ‘farklı seslerden’ kasıt sürece 
karşı çıkan muhalefet partilerinin itiraz-
larının medyada yer bulması değildir. Bu 
elbette tartışılması bile abes bir durumdur. 
Dördüncüsü ise medyanın içerik üreteme-
yince rakipleriyle sansasyon üzerinden re-
kabete girmesinin oluşturduğu marazlardır. 
Öcalan’ın mesajı okunduktan hemen sonra 
Türkiye’nin en büyük gazetesi farz edilen ya-
yın organının sitesi ‘Silah bırakın demedi!’ 
manşeti atarken; bir diğer gazete ‘Devletinin 
Hizmetinde’ manşetiyle çıkmıştı.

Yeni Türkiye, eski medya
Yukarıda zikrettiğimiz medya marazlarını 
medyanın gidermesi orta vadede mümkün 
değildir. Siyaset yapımının doğal bir parçası 
olan Türk merkez medyası, bugün çözülme-
ye çalışılan sorunun köklerini ve sebepleri-
ni yıllarca geniş kitlelerden saklama vazife 

Çözüm Süreci ve Medya
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Eski Türkiye’nin köklü ve sahici 
bir şekilde değişmeyen, hatta 

değişim tartışması bile yapmayan 
tek aktörü Türk merkez medyasıdır.
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gördü. Bugün hızlı bir dönüşümü gerçek-
leştirmesi de mümkün gözükmemektedir. 
Ana gövdesi Kemalist kurucu eksene oturan 
merkez medya yıllarca koordinatlarını belir-
lediği ‘laiklik’ ve ‘bölücülük’ tartışmalarını 
açıktan ve gönüllü ‘bir taraf ’ olarak sürdür-
dü. Bugün ‘laiklik’ safhasını kaybettiğini dü-
şündüğü bir gerilimin, kaybetmesine sebep 
olan aktörün eliyle, ikinci fobisinin normal-
leştirmesine destek olmasını talep ediyoruz. 

Bu eski-Türkiye medya dünyasının kaldıra-
bileceği bir yük olmaktan uzaktır.

Diğer yandan eski Türkiye’nin köklü ve 
sahici bir şekilde değişmeyen, hatta değişim 
tartışması bile yapmayan tek aktörü Türk 
merkez medyasıdır. Tam da bundan dolayı 
yeni Türkiye’nin konsolidasyonu sürecinde 
en fazla hırpalanmaya başlayan aktör oldu. 
Orta vadede çok daha fazla hırpalanması da 
mukadderdir. Bu hem sektörün ekonomi po-
litiğinden kaynaklanmaktadır hem de mer-
kez medyanın yeni Türkiye’yi hazmedemedi-
ği sürece anlamsız bir aktör olarak erimesini 
durduramamasındandır. Oysa merkez med-
ya, yıllarca meslektaşlarının bu mesele üze-
rinden ödedikleri bedelleri hesaba katmış 
olsa, sadece ahlaki tutarlılık adına bile çözüm 
sürecini kendi yenilenmesi için de bir fırsat 
olarak kullanabilir. Aksi takdirde süreç suhu-
letle bittiğinde, barış sürecine saldırmış, dal-
ga geçmiş, provoke etmiş bir odak olarak ha-
tırlanma riskiyle karşı karşıya kalabilirler..



ÇÖZÜM SÜRECİ’NİN  YOL İŞARETLERİ   |  273

The perpetrators of the 1980 military coup 
were convinced that any political movement 
against the official disquisition in Turkey had 
been eliminated for good. The last thing they 
expected from the remnants of the bloody 
coup was the reappearance of ethnic or re-
ligious identities. However, almost the exact 
opposite of what they expected occurred. Be-
fore even a decade passed since the military 
overthrow, two strong political currents had 
already surfaced: Islamism, mostly by the 
will of the people, and Kurdish nationalism, 
mostly as a result of the primitive pressures 
exerted by the military tutelage regime. Both 
gained strength and spread day by day. The 
1990s became a period in which military-
judiciary tutelage, Islamism and the Kurd-
ish movement, all simultaneously, made it to 
the summit and were noted down as the lost 
years for Turkey.

Islamism transformed into a political 
structure appealing to all of Turkey. The 
Kurdish movement, however, confined it-
self to become a community movement in 
the narrowest sense, because of its political 
discourse, failure to give up arms, its be-
lated baggage of nationalism and the leftist-
intellectual patronage over it. It became so 
narrowly confined that it even turned into a 
minimal representation of the Kurds.

The failure (of the Kurdish movement) 
to address the entirety of Turkey had a very 
high cost. The Kurdish movement, in the last 
30 years in particular, has never seemed to 
understand the fact that no singular politi-

cal demand made in Turkey was able to win 
from the system what it desired. The equa-
tion, however, was not too complex. In to-
tality, every actor who has contributed and 
supported the democratization of Turkey 
was also able to acquire the power to expand 
its own share of ground. The ruling Justice 
and Development Party (AK Party) strictly 
applied this quite simple recipe during its 
terms in office; therefore it became the win-
ning actor always. In this process, many 
demands by the AK Party grassroots were 
delayed and spread over time to be met. All 
of the delays caused aggravation of certain 
sects and therefore led to resumption of their 

Kurdish Political Movement  
at the Crossroads
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Belated Kurdish nationalism perhaps 

could not give anything to the 
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20 years to the regime of tutelage 
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rightful demands. However, the betterments 
for all the general public never changed di-
rection. As Turkey made progress in democ-
ratization, some of the grievances were elim-
inated; and as for the unmet demands, the 
necessary ground was secured for continued 
efforts for change to fulfill them.

Today, those who ask – sincerely or with 
ill intentions – “What will Kurds gain?” in 
the solution process, must understand that 
now the possibility of a similar ground oc-
curring for the Kurds for the first time is in-
sight. Therefore, those who are looking for 
the word “Kurd” to appear in the answer to 

the question above are doomed to disap-
pointment. In fact, the continued existence 
over decades of the aforementioned “Kurd-
ish problem,” in a way to a great extent, 
stemmed from the attempts to make democ-
ratization efforts uniquely focus on Kurds. 
Similarly, the establishment has managed to 
this date to live off the backs of those who 
look for the answer to the above question, 
creating grounds for itself to perpetuate. 
Belated Kurdish nationalism perhaps could 
not give anything to the Kurds, but it surely 
bestowed at least 20 years to the regime of 
tutelage for it to survive..
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Bugün Türkiye’de gündeme hâkim olan 
barış süreci, ülke içindeki siyasal hareketleri 
ve toplumsal eğilimleri bir denge merkezi-
ne doğru götürüyor. İmparatorluktan ulus 
devlete geçişin gerçekleştiği 1923 sonrası 
oluşan düzende iki temel tehdit olarak kod-
lanan “Bölücü-Kürtçü” ve “Gerici-İslamcı” 
kimlikler bambaşka bir gerekçe ve görü-
nümle sistemin merkezine yerleşiyor. Meş-
ru siyasal zemin genişledikçe, bir zamanlar 
vazgeçilmez sanılan söylemler, ideolojiler, 
kavgalar, tabular çok daha yüksek bir amaç 
uğruna tarihin hurdalığına bırakılıyor. Bu 
amacı kısaca Büyük ve Demokratik Türkiye 
olarak tanımlayabiliriz. Anadolu, Balkan-
lar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da söz sahibi 
olacak, kadim milleti bir araya getirecek bir 
büyük şemsiye...

İki iç “tehdit”: İslamcılar ve Kürtler
İç tehdit kapsamına yerleştirilen İslamcılar 
ile Kürtlerin tarihi, geçen yüzyılda bambaş-
ka bir seyir izledi. İslamcılar, “Öz yurdunda 
garipsin, öz vatanında parya” sloganına uy-
gun olarak, bütün olumsuzluklara ve dışlan-
mışlıklara rağmen, ülkeyi öz yurtları olarak 
gördüler ve bıkmaz usanmaz bir çabayla top-
lumsal taban hareketler ve sürükleyici siyasal 
figürler üretmeyi başardılar. Bütün gayretle-
ri, her seferinde sistemin kalın duvarlarına 
çarpıp geri itildiyse de, yüzyılın sonundaki 
sosyo-politik tablo, dindar kitlelerin lehiney-
di. Salt toplumsal ve siyasal örgütlenmelerle 
sınırlı kalmayan bu kitleler, aynı zamanda iyi 
eğitimli, dış dünya ile yoğun iletişime geçen 

kişilerden oluşmaktaydı. 1990’lara gelindi-
ğinde, sosyolojik parametreler, bu kitle kar-
şısında sistemin artık daha fazla kapalı bir 
biçimde işleyemeyeceğini gösterdi.

28 Şubat, Kemalizmi kullanan elitlerin son 
huruç harekatı olarak kayda geçti. Bununla 
birlikte, dindar kitleler ve liderler, 28 Şubat’ın 
hemen öncesinde bir söylem dönüşümü tar-
tışması da yaşadılar. Ortak noktasını demok-
rasinin oluşturduğu bu dönüşümde, İslami 
öz ve içerik büyük ölçüde muhafaza edilmek-
le beraber, kavramsal çerçevenin izahında 
kullanılan kategorik ve kısmen sloganik söy-
lem terk edildi. Muhteva itibariyle zaten top-
lumun ana gövdesiyle barışık olan dindar kit-
le, bir anda Türkiye’nin sürükleyici faktörü ve 
yeni elit üretim alanı olarak merkezde etkili 
bir güç haline geldi. Burada dikkat çekilmesi 
gereken nokta, İslamcı hareketin ana damarı-
nın hiçbir zaman şiddete tevessül etmemesi, 
dağa çıkmaması ya da yeraltına inmemesi 
nedeniyle demokratik bir karakteri kolaylıkla 
benimseyebilmesidir.

Öte tarafta ise, dini kaygılar da taşıyan 
Şeyh Said isyanından sonra kabuğuna çeki-
len Kürtler, 1980’lere kadar geçen uzun yılla-
rı dışlanmışlık hissini derinleştiren bir trav-
ma şeklinde yaşadılar. Bu zaman boyunca ne 
sürükleyici lider figürleri üretebildiler, ne de 
kendilerini ifade edebilecekleri bir toplumsal 
ve siyasal çerçeve edinebildiler. Travmayı bir 
kırılma noktasına çeviren ise, 12 Eylül 1980 
darbesi ve sonrasında yaşanan, Diyarbakır 
Cezaevi gibi acı tecrübeler oldu. PKK’nın 
terör eylemlerine başlamasıyla Kürtlerin bir 

Yeni Türkiye’nin Yerli Çözüm Modeli
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kısmı, uzun suskunluklarını sert bir biçimde 
bozmuş oldu. Ancak Kemalist merkezin kar-
şısına, ideolojik bakımdan en az onun kadar 
seküler bir Marksist hareket olarak dikilen 
PKK, bu karakteri nedeniyle hem tabanda, 
hem de temel iddiaları açısından hiçbir za-
man etkili bir sonuca ulaşamadı.

Meşru merkezde toplanma iradesi
İşte çözüm sürecinde İmralı’dan gelen me-
sajlar, meşru merkeze yerleşmek için yeni 
bir kavramsal çerçeve üretme çabasını yan-
sıtıyor. Marksist- Leninist paradigmanın 
yanından bile geçmeyen mesajında Öcalan, 
modernist paradigmanın yerle bir olduğu-
nu, helalleşme zamanının geldiğini söyleyip 
Malazgirt ve Çanakkale ruhuna, kardeşlik 
hukukuna, 1920 Meclisine, Hz Musa, İsa ve 
Muhammed’in mesajlarındaki hakikatlere 
atıfta bulundu.

Peki, bu söylem değişikliği ne kadar cid-
diye alınabilir? İmralı’nın, en azından, bu 
söylemsel dönüşüme mecbur olması ve 

onun gerektirdiği eylemi silahlı güçlere da-
yatması bile yeterince önemli bir aşamadır. 
Hele ki, eski yenilir yutulur olmayan keskin 
ayrılıkçı tezlerin veya pazarlıkçı söylemlerin 
hiç gündeme getirilmeyişi, meşru merkezde 
yer alma iradesinin dışavurumu olarak de-
ğerlendirilmelidir.

Sorun yabancı, çözüm yerli
Yeni Türkiye ile eskisi arasındaki en büyük 
fark, artık aşırılıkların, marjinalliklerin bir 
denge merkezinde toplanması ve ortak pay-
dası genişleyen toplumun devlet ile birlikte 
güçlü bir geleceği inşa etme iradesi ortaya 
koymasıdır. Milleti ayrıştırıcı, tepeden ba-
kan, hizaya getirmeye çalışan seküler yöne-
tim tarzı, ürettiği sorunlarla birlikte tarih-
te kalırken; bütün kesimlerin kendine yer 
bulduğu demokratik temelde Yeni Türkiye 
düzeni kuruluyor. Yeniden yapılanan bu de-
mokratik toplumsal merkezde meşru şekil-
de var olmak isteyen her kesim kendine yer 
bulabilir.

Son tahlilde Türkiye, seküler başlangıç 
noktalarında çıkan sorunları, kendi iç dina-
miklerinin 20. yüzyıl boyunca sabır ve özve-
riyle ürettiği muhafazakâr-demokrat ortak 
paydada çözmeye başlamıştır. Ona “yeni” 
diyeceksek eğer, ilk önce bu yerli sorun çöz-
me modelini hesaba katmak gerekiyor. Zira 
sorunun mebdei bize yabancı, ama çözüm 
usulü bize özgü!.

Çözüm sürecinde İmralı’dan 
gelen mesajlar, meşru 

merkeze yerleşmek için yeni bir 
kavramsal çerçeve üretme çabasını 
yansıtıyor.
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2013’ün ilk üç ayı geride kalırken, Türkiye 
siyaset gündeminin tartışmasız bir numaralı 
meselesi, hükümetin inisiyatifiyle başlayan 
çözüm süreci oldu. AK Parti ve BDP’nin çö-
zümden yana saf tuttuğu, MHP’nin ise çok 
sert şekilde muhalefet ettiği süreç, baş dön-
dürücü bir hızla yoluna devam ediyor. ‘Gizli 
ajanda’ iddiaları, başkanlık sistemi tartışma-
ları ve bölünme paranoyalarını bir kenara 
bırakarak somut veriler ışığında değerlendi-
rildiğinde çözüm süreci, kaçırılan kamu gö-
revlilerinin serbest bırakıldığı, PKK tarafının 
eylemsizlik kararı aldığı ve ateşkesin devam 
ettiği yeni bir siyasal düzlem meydana ge-
tirdi. Ana muhalefet partisi CHP’nin hangi 
yönde pozisyon alacağı iş bu tabloda istik-
rarlı şekilde belirsizliğini koruyan tek husus 
olmaya devam ediyor. CHP’de bir hayalet 
dolaşıyor - devlet güdümlü, Soğuk Savaş’tan 
miras bir Kemalist-sol siyasetin hayaleti.

CHP’nin İmralı görüşmeleri ve çözüm 
sürecine dair pozisyonunu doğru değerlen-
dirmek için geride kalan üç aylık dönemde 
ana muhalefet partisinin Kürt meselesi ze-
mininde yürüttüğü tartışmaları kısaca ha-
tırlamakta fayda var. Kılıçdaroğlu’nun İmralı 
görüşmelerine ‘kredi’ verdiğini açıklamasıy-
la başlayan yenilikçi-ulusalcı mücadelesinde 
ilk salvo, İzmir Milletvekili Birgül Ayman 
Güler’in ‘anadilde savunma’ görüşmeleri 
sırasında sarf ettiği ifadelerle atılmış oldu. 
CHP yönetiminin bu ifadelere nasıl yanıt 
vereceği tartışılırken Muharrem İnce ve Sez-
gin Tanrıkulu arasında yaşanan ‘ev sahipliği’ 
polemiği, parti yönetimindeki fay hatlarını 

da tekrar ortaya koydu. Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu üyeleri Rıza Türmen ve Atilla 
Kart’ın -partinin 2011 seçim bildirgesinde 
de bulunan- ‘anayasal yurttaşlık’ kavramına 
dair değerlendirmeleri ve çözüm sürecinin 
seyri, eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın üç 
yıl aradan sonra Meclis grubuna hitap etme-
sini beraberinde getirdi.

CHP yönetiminin çözüm sürecine dair 
yapıcı iradesini esir almaya yönelik bu ham-
leler, üç yıllık liderlik serüveninde yenilikçi 
isimleri parti içindeki ulusalcı müesses niza-
ma karşı savunmakta mütereddit davranan 
Kılıçdaroğlu’nu son dönemde selefi Baykal’a 
yaklaştırdı. Mart ortasında birlikte Kayseri’ye 
giden ikili, bunun dışında da görüşmeler 
yaptı. Bu çerçevede Baykal’ın ülke çapında 
etkinlikler düzenleyeceğini duyurması ve 
sürecin başından itibaren Meclis’i adres gös-
teren partinin Araştırma Komisyonu’na üye 
vermeyeceğini açıklaması, her fırsatta çözü-
me karşı olmadığını ifade eden CHP açısın-
dan sıkıntılı bir sürece işaret ediyor.

Bir başka deyişle 2010 baharında umutla-
rı yeşerten, zaman zaman şaşırtıcı derecede 
cesur çıkışlar yapan, evrensel değerlere sadık 
bir ‘Yeni Sol’ deneyimi, Türkiye tarihinin bu 
kritik dönemecinde ertelediği zor kararların 
bedelini ne parti içinde ne de Türkiye siyase-
tinde aktör olamayarak ödüyor.

17-18 Temmuz 2012’de toplanan 34. 
Olağan Kurultay’da seçime rakipsiz giren 
Kılıçdaroğlu, ikinci kez Genel Başkan tayin 
edilirken, uzun yıllardan sonra çarşaf lis-
te usulüne göre belirlenen 60 kişilik Parti 

CHP’de Bir Hayalet Dolaşıyor
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Meclisi’nde de Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği 
isimler ezici çoğunluğu ele geçirmişti. Bu 
dönemde Kılıçdaroğlu, iktidar partisini Kürt 
meselesine güvenlikçi perspektife yaklaştığı 
gerekçesiyle eleştiren, bu amaçla Haziran 
ayında -Akil Adamlar heyetini de içeren- bir 
dizi çözüm önerisini Meclis Başkanı Cemil 
Çiçek ve Başbakan Erdoğan’a sunan bir mu-
halefet partisinin lideriydi. Ancak CHP li-
derinin bu kadar güçlü olduğu bir dönemde 

dahi yenilikçi-ulusalcı dengesini reformcu 
seslerin lehine değiştirmekten çekinmesi, 
partinin bu dönemde yakaladığı rüzgârın 
terse dönmesine neden oldu. Böylece CHP, 
kısmen kendi önerilerini de kapsayan çözüm 
sürecine seyirci kaldı.

Bugün gelinen noktada Kılıçdaroğlu, 
CHP ve Türkiye siyasal tarihine nasıl geçe-
ceğini önemli ölçüde belirleyecek bir liderlik 
testinin içinden geçiyor. 2010 Anayasa refe-
randumunda MHP tabanındaki ulusalcı-ül-
kücü ayrışmasını körükleyen tarih, bugün 
ana muhalefet partisini geride kalan üç yılda 
sürekli ertelediği temel bir tercihi yapmaya 
zorluyor. CHP, Soğuk Savaş dönemini ka-
patmayı reddeden ulusalcı Sol’un hayaleti ile 
Türkiye’de Sol siyaseti eski rejimin boyundu-
ruğundan çıkarmaya çabalayan demokratlar 
arasında artık geciktiremeyeceği bir karar 
almak zorundadır..

‘Yeni Sol’ deneyimi, 
Türkiye tarihinin bu kritik 

dönemecinde ertelediği zor 
kararların bedelini ne parti içinde 
ne de Türkiye siyasetinde aktör 
olamayarak ödüyor.
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Modern Türkiye’de, sorunlarımızın bi-
dayetinde ciddi bir patent hakkına sahip 
olan cumhuriyet dönemi iktidarını, kurucu 
ideolojiyi ve elitlerini unutmak mümkün 
değildir. O dönem inşa edilen sorunlar, ben-
zer bir yabancılaşmış elitin eliyle, aradan 
yıllar geçmesine rağmen, ‘tercüme dünyası’ 
marifetiyle devşirilen kavram setleriyle çö-
zümlenmeye gayret edilmiştir. Sorunların 
müsebbibi olan aktörler ve dünya görüşleri 
ile sorunların çözümü için önerilen çözüm 
paketlerinin ‘ideolojik akrabalıkları’ göz ardı 
edilemeyecek düzeydedir. Özellikle Kürt 
meselesi bu trajik sahnenin en çok yaşandığı 
sorunların başında gelmektedir. Öcalan ile 
ilk kez belli bir çözüm süreci içerisinde ‘bir 
vazife ifa etmek’ üzere görüşen ilk BDP’li 
heyetten yansıyanlar ve ardından yine aynı 
partinin içinden gelen tepki belki de en çar-
pıcı örnekti. Öcalan görüşmesi ardından, 
Ahmet Türk’ün ağzından “Malazgirt’te inşa 
edilen Türk-Kürt kardeşliği laikçi egemenler 
eliyle tahrip edildi” cümlesi çıktıktan bir kaç 
hafta sonra, Aysel Tuğluk’un “PKK, laikliğin 
teminatıdır” cevabı geldi. ‘Türk-Tuğluk ma-
kası’ aslında bu topraklardaki hem entelek-
tüel travmayı hem de yukarıda mevzu bahis 
ettiğimiz şizofren akrabalığı anlamak için 
yeterince velut bir örnek.

Osmanlı’nın dağılma travmasını tevarüs 
eden cumhuriyet siyasal aklının ‘can simidi’ 
olarak sarıldığı ‘kurucu ideolojik müdaha-
lelerin de’ ezici çoğunluğu ayaklarını bas-
tıkları ya da henüz kaybettikleri toprakların 
dünyasından mütevellit değildi. Ezcümle 

her krizimizin yegane kaynağı olmasa da 
‘yerlilik travması’ uzunca yıllardır bu coğ-
rafyanın dinmeyen sancılarının başında 
gelmektedir. Hele mesele ilk kez zuhur eden 
ilkel laik ulus devlet modelinden kaynaklı 
sorunlar olunca, yerlilik de bazen trajik du-
rumlara varacak kadar zor idrak edilebilen 
veya keşfedilebilen bir meseleye dönüş-
mektedir. Özellikle ‘ulus devlet problemini’ 
paranteze almak için de kullanılan ‘Kürt 
meselesi ve PKK’ tartışmalarında, sorunun 
ismi gibi çözüm önerileri de bir yönüyle 
‘yerlilik sorununu aşmakla ciddi mesafe alı-
nabilen’ bir fenomene dönüşmüş durumda. 
Başka bir ifade ile dalgalarla boğuşan ge-
mide, oturdukları koltukların altındaki can 
yeleklerini bir türlü alamayanların, dışarı-
dan atılan can simidi veya başka gemilerin 
kurtulma hikâyelerini tekrarlayarak felaha 
erme umutlarının artık sorgulanması ge-
rekmektedir. ‘Kürt meselesinin’ çözümü 
ve ‘PKK’nın silahsızlanması’ başlıklarında, 
en popüler konuların başında ise ‘çatışma 
çözümleri’ denilen, 20. yy ikinci yarısın-
da icat edilen karma disiplin gelmektedir. 
Batılı sosyal muhayyilenin, Hıristiyanlığın 
ezici bir şekilde anlam dünyasını belirledi-
ği ‘savaş ve barış’, ‘iyi ve kötü’, ‘çatışma ve 
uzlaşma’ ve ‘çile ve refah’ gibi dikotomik 
tarifler etrafında oluşan çatışma çözümleri 
dünyasının, batı dışı toplumlar için ne ka-
dar anlam ifade ettiği şüphelidir. 19. yüzyıl 
pozitivizminin nihai kavramsal çerçevesini 
belirlediği ‘çatışma’ ve ‘çözümleri’, II. Dünya 
Savaşı sonrası dönemde ise ete kemiğe bü-

Can Yelekleri Koltuğunuzun 
Altındadır!

• 07 NİSAN 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞ YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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rünecek şekilde metodolojisine ve uygula-
malarına kavuşmuş oldu.

O günden bu yana uluslararası kurumlar-
dan üniversitelere, sadece özel dosya çalışan 
think-tank’lerden sivil toplum kuruluşlarına 
kadar yaygınlaşan bir araca da dönüştü. Ba-
tılı çatışma çözümü teknikleri, Türkiye’nin 
dâhil olduğu birinci halka siyasi harita ya da 
ekosistemde bugüne kadar bir mesafe aldığı 
veya başarı elde ettiği görülmese de; liberal 
söylemin vazgeçilmez reçetelerinden birisi 
olageldi. Son on yıldır, Türkiye daha rahat 
bir şekilde sorunlarını konuşmaya başladık-
ça, “çatışma çözümleri” tecrübesi, kısmen 
Amerika’dan ama özellikle Avrupa’dan ak-
maya başladı. Siyasetin, tarihin ve çatışma-
nın büyük ölçüde donduğu Kuzey Avrupa 
ülkelerinin, hem devlet hem de sivil toplum 
kuruluşları düzeyinde özel bir ilginin gös-
terildiği “arabuluculuk dünyası” üzerinden, 
ülkemize ve bölgemize taşınan tartışmala-
rın ciddi bir etkisi de olmadı. Bir cenah İr-
landasız, Güney Afrikasız konuşamazken; 
diğer cenah ise Sri Lankasız, Kolombiyasız 

“PKK’yı” konuşamaz olmuştu. Bu yönüyle 
“Türkiye’de(n)” PKK’yı ve Kürt meselesini 
konuşmanın tarihi de zannedildiğinden çok 
daha kısadır. Tüm çatışma dünyası, kav-
ramsal seti, hikâyesi, referansları, krizi ve 
hepsinden önemlisi aktörleri farklı olan so-
runlar üzerinden indirgeme yapma cesareti 
ancak sorunu, tarihini ve aktörleri sağlıklı 
tanıyamamakla açıklanabilir. Tam da bun-
dan dolayıdır ki, 2013 çözüm süreci karşısın-
da; ‘vuku bulanları ihtimallerle’, ‘mümkün 
olanı idealle’, ‘istisnayı kuralla’, ‘siyaseti hu-
kukla’, ‘adaleti kanunla’, ‘kardeşliği eşitlikle’, 
‘helalleşmeyi hesaplaşmayla’, ‘tövbeyi günah 
çıkarmayla’ ve ‘barışı kâr payları hesaplarıy-
la’ boğmaya çalışan liberal bir akıl ortalıkta 
dolanmaktadır. Oysa ‘Kürt meselesi tarihini 
konuşmayı’ ‘Kürt meselesi konuşmak’ zan-
nedenler açısından biraz önce sıraladığımız 
karşıtlıklarının pek fazla bir anlamı olduğu-
nun farkındayız.

Cisimler aynada göründüğünden  
daha yakındadır!
Kürt meselesinin çözümüne dair koskoca 
bir literatür bulunuyor. İçeriğinden bağım-
sız bir şekilde hemen hepsinin sorunla yüz-
leşilmesinde belli bir katkı sağlamış olduğu 
muhakkak. Lakin sağladığı pozitif katkının 
yanında dev bir sorunun ortaya çıkışını da 
aynı literatür ve ideolojik kodları sağladı. 
Bahsettiğimiz şey ‘ila nihaiye devam ede-
cek Kürt meselesi dünyasından’ başka bir 
şey değil. Soruna dair kafa yorduğunu farz 
edenlerin en az düşündükleri şey, bu soru-
nun ‘bir gün bitmesi’ ihtimaliydi. Bir kısmı 
özensizlikten ama büyük bir kısmı bilinçli 
veya bilinçsiz bir şekilde sahip oldukları ‘si-
yasal teoloji’ marifetiyle yukarıdaki dünyayı 
inşa ettiler.

Barışa karşı tavır almak
Oysa onlarca ‘Kürt isyanından’ bahsedenler 
tarihin ezici gücü karşısında bugün yaşanan 
sorunun nasıl hızla sıradan bir vakıaya dö-

‘2013 Çözüm Süreci’, liberal-sol 

siyasal aklın Batılı çatışma çözümü 

teknikleriyle değil, bu topraklara 

özgü bir yöntemle hızla sıradan bir 

vakıaya dönüşerek nihayete erecek.
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nüşebileceği ihtimaline de saygı gösterme-
liydiler. Üzerinde yaşadığımız topraklarda, 
tarihin dikiz aynalarından bakarak görmek-
te ısrar ettiğimiz her şeyin aslında uzak bir 
ihtimal olmadığını idrak etmemiz gerekirdi. 
Maalesef böyle olmadı. Barışın uzakta ol-
duğuna ve hatta mümkün olmadığına dair 
tarih ve hayat dışı hurafeyi sivil ve devletlû 
aktörler elbirliğiyle inşa ettiler. Barışın ‘gö-
ründüğünden daha yakında olduğunu’ ses-
lendirenleri de ya hain ilan ettiler ya da risk 
analizleriyle mahkûm. Bugün, 2013 barış 
süreci, yarın itibariyle çökse bile, berabe-
rinde ‘yerlilik krizini aşamamış’ bütün un-
surları da enkazına dâhil edeceğinden emin 
olabilirsiniz. Özellikle prosedür ve yasallık 
ekseninde dünyasını kurmuş olan çatışma 
çözümü müptelalarının, artık ete kemiğe 
bürünen sürecin sonuçlarından bağımsız 
bir şekilde, her şey heba bile olsa başladı-
ğımız yere dönemeyeceğimizi anlamaları 
gerekiyor. Nehrin yarısı geçilmiş durumda 
ve gelinen noktaya bugüne kadar ‘meseleye 
dair’ dillendirilen ezberlerin hele de çatışma 
çözümü prosedürlerinin neredeyse tamamı 
atlanarak ulaşılmış durumda.

Kabaca bir tek teknoloji kullanıldı: istis-
nayı tayin eden muktedir ‘aktör(ler)’, siyase-
tin farklı araçlar ve vesilelerle boğulmasına 
müsaade etmeyip sürecin akmasını sağladı-
lar. Erdoğan on yıldır devam eden vesayetle 

mücadelesinin son bir buçuk yılında sürdür-
düğü siyasi mühendislikle; Öcalan ise karar-
sızlıklarını ve muktedir iktidar odağı arayış-
larını nihayete erdirerek çözümün önünü 
açmış oldular. Erdoğan’ın daha sonra verece-
ği ‘tarihi davete’ milletin bütün unsurlarını 
dâhil etmek için kullandığı farklı çağrılara 
faşizm diyecek kadar siyasal pragmatizmden 
nasibini almamış olanların, önümüzdeki 
süreci dışarıda iseler anlamaları, aktörle-
rin arasında iseler taşımaları uzun vadede 
mümkün değildir.

Bundan sonra olacak olanlar da yine ‘is-
tisnalar’ üzerinden yürüyecek. ‘Resmi mü-
hür ve imza’ ya hiç olmayacak ya da dikkate 
alınmayacak kadar az olacak. Bu topraklar-
da kan davaları sık sık yaşanır. Bazen birkaç 
nesli içine alacak şekilde yıllarca sürer. Lakin 
sonunda ‘bir kuzu kesilir, yenir ve helalleşi-
lir!’. Liberal-sol siyasal akıl yıllarca süren kan 
davasının bir kuzu maliyetine nasıl bittiğini 
anlamayabilir. Hakikat komisyonları, uzman 
heyetler, güven artırıcı adımlar, yabancı ara-
bulucular, yasal statüler, tazminatlar, güven-
celer vs. olmadan bu işin nasıl olduğunu da 
anlamayabilirler. Hatta daha ileri gidip dava-
lıların bir kuzuya tamah ettiğini bile söyleye-
bilirler. Lakin ‘barış yemeğine davet haberi’ 
hızla yayılmaktadır. Davet sahiplerinden ve 
davet edildikleri ‘yerden’ dolayı kimse ‘kuzu-
yu da’ sormamaktadır!.
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Building on its initial steps to disarm the 
PKK and resolve the Kurdish question from 
2009, Turkey initiated a new attempt to ad-
dress the two issues with greater emphasis 
earlier this year. It is no easy task for observ-
ers from outside the country and with no 
Turkish language skills to accurately make 
sense of ongoing developments. It is not 
only the language barrier that obstructs their 
view but also the failed, age-old notion that 
the PKK has a role to play within the broader 
Kurdish question – a perception that observ-
ers constructed over the years.

First and foremost, the Kurdish question 
in Turkey is too complex to yield to simple 
definitions. The Kurdish question is but one 
of the chronic problems stemming from the 
founding rationale of modern Turkey and 
its nation-state. Therefore, “the universe of 
the Kurdish question” as we know it, which 
emerged out of the hegemony of left-wing 
intellectuals, helps to understand only a 
fraction of what is currently going on in 

the country. “The Kurdish question and the 
PKK” – an age-old recipe brought to you by 
the liberal/left discourse – represents a view 
whose descriptions of the country’s prob-
lems are as mediocre as those of the Turk-
ish state and bear no importance whatsoever 
in the universe of neither Turks nor Kurds. 
Both ethnic groups’ continued support for 
Erdoğan, despite his simultaneous oppo-
sition to the liberal/left approach and the 
Turkish state’s outdated perspective, attests 
to the irrelevance of the aforementioned 
conceptual framework. Erdoğan states that 
he “ignores nationalism altogether” and 
seeks to emphasize “the need for democra-
tization across the board,” as opposed to the 
Kurdish question.

For years, the liberal/left discourse in 
Turkey misconstrued the “identity” debate 
to describe the “Kurdish question” through 
the Western-informed lens of the distinc-
tion between “good” and “bad.” Much like 
the question itself, they attempted to find an-
swers in the West, including in the “conflict 
resolution” literature, to no avail. Many who 
thought themselves to have thought about 
and worked on the Kurdish question over 
the years failed to notice that they were re-
ally talking about the history of the Kurdish 
question in an inadequate, misinformed and 
largely obsolete manner. Today, the emerg-
ing peace process has practically undone all 
the assumptions of the liberal/left discourse. 
Such great theories went to waste all due to 
some filthy, hurtful truth!

A Guide to the PKK and the 
Resolution Process

• APRIL 12, 2013 • HURRIYET DAILY NEWS

For years, the liberal/
left discourse in Turkey 
misconstrued the “identity” 

debate to describe the “Kurdish 
question” through the Western-
informed lens of the distinction 
between “good” and “bad.”

TAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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And what was the truth? Öcalan stated 
in his March 21 letter that, “there was no 
Kurdish question but an overall problem of 
democratization and that Kurds will benefit 
from Turkey’s steps toward democratization.” 
Later, he declared the armed struggle to be 
over due to “Turkey’s recent transformation 
and changes in the Middle East.” This way, 
the country skipped through all the various 
stages of the Western tale of conflict resolu-

tion at once. Unable to process this develop-
ment, the liberal/left discourse responded to 
the peace process with low-intensity opposi-
tion! Had they known, however, the merits 
of a simple dinner that the people of Anato-
lia used to cease numerous blood feuds over 
thousands of years, they would not be so sur-
prised. And they were so shocked that some 
even went as far as claiming that the PKK 
and Öcalan had betrayed the Kurds!.



284  |  NİSAN 2013

Domestic Drivers of Turkey’s  
Democratic Transformation

• APRIL 16, 2013SETA DC EVENT

To solve this “empirical puzzle,” he offered his 
alternative theory. Akturk argued that a state’s 
citizenship policy fits into one of three types, 
mono-ethnic, multi-ethnic, or anti-ethnic. In or-
der for a state to shift policy and change from 
one regime type to another, three domestic con-
ditions must exist simultaneously: 1) a signifi-
cant counter-elite party in government which is 
supported by and represents the minorities, 2) 
a new discourse on how identity is defined, 3) 
the government must have large enough popu-
lar support to enact reforms without resistance 
in parliament. He applied this theory to explain 
the policies of nationality and ethnicity in Tur-
key and the dramatic shift away from the anti-
ethnic framework under the AKP..

Event Summary 
Sener Akturk presented his framework and the-
ory of ethnic regime change from his recently 
published book,Regimes of Ethnicity and Na-
tionhood in Germany, Russia, and Turkey, to 
explain the domestic drivers of Turkey’s demo-
cratic policy reforms which have increased mi-
nority rights and ethnic expression since 2009. 
He asserts that the popular assumption that 
these policies were driven by factors such as 
the EU accession process or PKK violence were 
insufficient when looking at the chronology 
of democratic reform movements considering 
that in 2009, PKK violence had been relatively 
absent and EU accession had dropped off the 
Turkish agenda.

Speaker: Sener Akturk, Koc University
Moderator: Kadir Ustun, Research Director, SETA DC

EVENT
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There is only one way for the outlawed 
Kurdistan Workers’ Party (PKK) to become 
an actor in the resolution of the Kurdish 
question. We have been saying this for years: 
As long the PKK does not announce, even 
hypothetically, that it will disarm one day, it 
cannot become an actual actor. Today, we are 
at that juncture. With its jailed leader Abdul-
lah Öcalan taking the initiative, the “end of 
the armed conflict” has been announced. 
The next step in the process is the mutual de-
liberation on the conditions of disarmament.

Öcalan’s announcement of his decision 
to say “farewell to arms” revealed something 
interesting about the Kurdish question, 
not only from the perspectives of the PKK 
and the pro-Kurdish Peace and Democracy 
Party (BDP), but also from the perspectives 
of different segments of politics. It revealed 
that people from a wide political spectrum, 
from the right wing and nationalists to the 
left wing and liberals, were not ready to say 
farewell to arms. What’s tragic in this is that 
despite the differences in discourse and de-
mands, some leftist-liberals share the same 
stance as some right wing nationalists on this 
issue. In fact, it has reached the stage where 
marginal newspapers from each side display 
the same headlines. Even this would be okay, 
if it were not for the similar statements made 
by Turkish and Kurdish nationalists.

The PKK leader announced that the armed 
conflict had ended. While the National-
ist Movement Party (MHP) leader blatantly 
claimed that the PKK would never disarm, 

Aysel Tuğluk from BDP announced that the 
PKK would maintain its armed existence for 
at least the next 25 years. What the two people 
from the opposite ends of the political spec-
trum - two people who could be considered 
“political enemies” - seem to be saying in tan-
dem is that they don’t believe in the resolution 
process! Of course, they have the right not to 
believe in the process. However, when this be-
lief does not have a viable alternative solution 
to the process, we are faced with a political 
tragedy. In the simplest terms, we are faced 
with a political situation that is hard to com-
prehend and removed from reality - in other 
words a political world that is apolitical.

It seems that with the PKK’s disarmament 
these political positions will have to disarm 
politically. What I mean by this is that the 
PKK - and the debates that have been used 
by these political positions to further their 
own agenda - will be transformed for the bet-
ter by a more realistic expectation. However 
this process ends, the PKK and the Kurdish 
question will no longer be the same. The fu-
ture does not seem to offer a lot of options 
for those who have struggled to maintain the 
status quo. They will either become a part of 
the change, or will be rendered meaningless. 
Judging from their sharp and anachronistic 
language, they have already opted to be ren-
dered meaningless. As is the case in all peri-
ods of transition and change of this magni-
tude, there is nothing to do other than to try 
not to act too surprised about those being 
left out of history..

The PKK Trauma

• APRIL 19, 2013 • HURRIYET DAILY NEWSTAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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Kürt meselesinin çözümü ve PKK’nın si-
lahsızlandırılması süreci ilerledikçe cari si-
yasi pozisyonların en fazla zorlandıkları du-
rum statükoyu korumak olacaktır. Çözüm 
süreci toplum tarafından hızla sindirilirken, 
elitler düzeyinde oldukça maliyetli bir trans-
formasyon döneminin de önünü açmış oldu. 
Özellikle sürecin aktörü olanlar ve siyasi 
partiler yaşanan değişimi yönetmekte zor-
lanmaktalar. Siyasi partiler açısından sürece 
en hazırlıklı olan tartışmasız AK Parti. Bu 
durum AK Parti’nin siyasi kimliğindeki kod-
lardan ve Erdoğan’ın siyasi mühendislik ye-
teneğinden kaynaklandığı kadar, 2009 açılım 
sürecinin de baş aktörü olmasındandır. AK 
Parti, 2009 açılım süreciyle spesifik hedef-
lerine ulaşamasa da, genel olarak tabanının 
ve elitlerinin Kürt meselesinde yıllar sürecek 
bir dönüşümü hızla sindirmelerini sağladı. 
Bu yönüyle 2009 açılımı, AK Parti’nin 2013 
çözüm sürecinin dibacesi olmuştur. Aynı 
şekilde 2009 açılım sürecinde negatif rol oy-
nayan bütün aktörler açıktan veya zımnen 
bugün sıkıntılar yaşamaktalar.

Kılıçdaroğlu’nun Demirel-Baykal makası
2009 açılım karnesi oldukça zayıf olan CHP, 
MHP, BDP ve PKK’lı aktörler, 2013 çözüm 
sürecinde varoluşsal kararlar almak du-
rumundalar. İçinde barındırdığı ve fark-
lı olduğu farz edilen değişik kamplarla en 
sert imtihanı verecek olan parti ise elbette 
CHP’dir. Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde re-
torik düzeyde ‘yeni bir parti’ olduğu iddia 
edilen CHP; ‘fiilen yeni bir parti’ olup ol-

madığına karar vermek zorunda kalacak. 
Bir yönüyle Türkiye’nin en ‘eskiyeni’ partisi 
olan CHP’nin çözüm sürecini taşıma iradesi 
göstermesi pek mümkün gözükmemekte-
dir. CHP yönetimine alınan ve yeni partinin 
vitrin yüzleri olarak kabul edilen isimlerin 
CHP tabanında bir karşılığa sahip olmadığı 
muhakkak. Kaldı ki CHP tabanında çözüm 
sürecine verilen desteğin yeni vitrin yüzle-
rini su üzerinde tutmaya yetecek bir güçte 
olmadığı da aşikâr.

Bu durum sadece son bir iki ayda ortaya 
çıkan farklı CHP sesleriyle de alakalı değil. 
Aksine ‘yeni Türkiye’ tartışmasının fiilen bi-
dayetine denk gelen 2010 halkoylamasında 
‘yeni CHP’ diye ortaya çıkacak olan söylem 
‘eski Türkiye’ye bütün yatırımını yaparak var 
olmanın çelişkisiyle zuhur etmişti. 2010’da 
Kılıçdaroğlu liderliğini tahkim etme baha-
nesine sığındığı ‘hayır’ kampanyası büyük 
ölçüde CHP’nin değişemeyen siyasetinin ru-
hunu oluşturmaya devam etti. Anadilde sa-
vunma, yargı reform paketleri ve son olarak 
içinden geçtiğimiz çözüm sürecinde, CHP, 
2010 ruhunu korumaya devam etmekte. 
Çözüm sürecinde netice alındıkça CHP’nin 
yönetim düzeyinde krizinin derinleşmesi, 
taban düzeyinde ise MHP geçişkenliğinin 
artması mukadderdir. Kılıçdaroğlu, “Demi-
relleşerek” sadece CHP’nin lideri olarak kal-
ma hedefine yaslanan bir siyaset izlemezse, 
bir süre sonra tabanda derinleşen Kemalist 
hattın, haklı olarak CHP yönetimine doğru-
dan yansıması ve Kılıçdaroğlu’na “Baykallaş-
ma” baskısının artması mukadderdir.

Çözüm Sürecinin  
Dönüştürücü Gücü

• 20 NİSAN 2013 • SABAH PERSPEKTIF YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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MHP’nin açmazı
MHP bir yönüyle de eski Türkiye’nin baro-
metre partisidir. Bu yönüyle, Türkiye’de nor-
malleşmenin derinleşmesi ve eski Türkiye 
tartışmalarının sakinleşmesi MHP’nin de 
taban kaybetmesiyle doğru orantılıdır. Çö-
züm süreciyle orta vadede normalleşecek bir 
Türkiye için tartışmaların hararetlendiğine 
şahitlik ediyoruz. Bu geçiş sürecinde MHP 
tabanını ve kendisine ilgi duyan kitleleri 
normalleşmenin meyveleri alınmaya başla-
nacağı zamana kadar hareketlendirmesi nor-
mal karşılanmalıdır. Lakin somut sonuçlar 
geldikçe MHP’li kitleler neticeyi elde eden 
adrese doğru harekete geçecektir.

Benzer bir durumu açık bir şekilde 2010 
halkoylaması sürecinde yaşamıştık. Lakin 
çözüm sürecinin ardından MHP için sürdü-
rülebilir bir siyasi hat ortada kalmayabilir. 
Bu yönüyle Bahçeli’nin “PKK silah bırak(a)
maz” çıkışları manidardır. MHP çözüm sü-
recinde şimdilik PKK ile doldurduğu söy-
lemini, süreç ilerledikçe, geniş kitleler tara-
fından satın alınan, “büyük veya büyüyen 
Türkiye” mottosuyla baş etmek için şekil-
lendirmek zorunda kalacaktır. Bu durum ise 
milliyetçi bir söylemin en son içine düşmek 
isteyeceği makastır. Muhtemelen çok daha 
komplocu bir diskurla yeni Türkiye maka-
sından çıkmaya çalışacak olan MHP, hali 
hazırda gerilediği “tabii orta sınıf Türk” ta-
banında sorunlar yaşayacaktır.

BDP’nin normalleşmesi
BDP açısından ise durum karışık görünmek-
tedir. BDP, tabanı itibariyle, çözüm sürecine, 
AK Parti’den daha homojen bir desteğin 
olduğu bir partidir. BDP elitleri CHP’den 
daha fazla birlik görüntüsü verse de sürece 
dair farklı sesler mevcuttur. Bu farklı seslerin 
ciddiye alınmasının sebebi ise PKK vesaye-
tinin faklı uzantıları olmasından kaynaklan-
maktadır. Bu duruma, Öcalan’ın mesajıyla 
birlikte, tabandaki karşılığıyla telif edileme-

yecek Alevi temsili de eklenince, son birkaç 
haftadır devam eden “Alevi kesim” tartışması 
alevlenmiştir. BDP yıllardır içinde barındır-
dığı, “Kürt meselesi tartışması dışında kalan 
alanlardaki” taban-tavan çelişkisi, çözüm 
süreciyle sert bir imtihandan geçmek duru-
munda kalacaktır. İlk kez Kürt siyasi hareke-
ti içinde, tabanın sosyo-ekonomik ve İslami 
kimliğini Öcalan’ın sağladığı koruma ma-
rifetiyle siyasete tercüme etme potansiyeli 
ortaya çıkmış oldu. Çözüm süreciyle birlikte 
BDP tabanının renklerinin daha yoğun ve 
adil bir şekilde liderliğe yansıdığını dolayı-
sıyla da siyasal dilinde yapısal kırılmaların 
yaşanacağını söylemek mümkündür.

Partilerin siyasi stres testinden geçtiği 
çözüm sürecinde kurucu rol oynamayı ba-
şaramayan bütün aktörler sürecin selame-
tinden bağımsız olarak yapısal kırılmalar 
yaşayacaklar. Belki de bu duruma en güzel 
örnek “Akil Adamlar” topluluğudur. İçlerin-
de Erdoğan’ı en sert şekilde eleştirenlerden, 
Kürt meselesinde şu an devam etmekte olan 
çözüm yolunun tam aksini iddia edenlere 
kadar farklı isimler bulunmaktadır. Özellikle 
süreçten çok farklı beklentileri ve AK Parti’ye 
açık muhalefeti olan isimler sürecin parça-
sı ve kurucu aktörü olmak için adım atınca 
nasıl bir tablo ortaya çıktığını hepimiz görü-
yoruz. Reel siyasetin zor dünyasında, hem de 
“doğrudan demokrasiyle”, yani halkla muha-
tap oldukça geliştirdikleri olgun siyasal akıl 
muhalefete örneklik teşkil etmelidir..

Çözüm sürecinde kurucu rol 
oynamayı başaramayan bütün 
aktörler sürecin selametinden 

bağımsız olarak yapısal kırılmalar 
yaşayacaklar.
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Editors Note • On March 21, almost one 
million Kurds gathered in Diyarbakir to cel-
ebrate the Kurdish New Year, Newroz and 
listened to the message of Abdullah Ocalan, 
the imprisoned leader of the outlawed PKK. 
In the midst of the cheers and applauses, Oc-
alan declared that the era of armed struggle 
for the Kurds ended and the PKK would lay 
down its arms.

This was a historic public demonstration of 
a new peace process conducted by the Turk-
ish government on the one side and Abdul-
lah Ocalan on the other to reach a negotiated 
settlement for the Kurdish insurgency. 

After the failure of earlier attempts fol-
lowed by months of violence and political 
tension, the new process was a surprise but 
a most welcome one. Caution is in store but 
hopes are high. Many regard the prospect for 
a solution to the Kurdish problem as a his-
toric opportunity for Turkey to build peace 
among its citizens, consolidate its democra-
cy, and finally remove a significant obstacle 
to its full strength in the conduct of its re-
gional and global policy. 

The government’s priority is to secure 
withdrawal of the PKK militants out of Tur-
key and their eventual disarmament. This 
means, first, a ceasefire, and then disarming 
the PKK. But, there are also the demands and 
expectations of Ocalan and the PKK to take 
into consideration. As Ana Villellas from the 
Autonomous University of Barcelona reflects 
in her commentary “any peace negotiation 
involves some kind of deal where everyone is 

supposed to gain in some way. It would thus 
be naïve to expect withdrawal and eventual 
disarmament without security guarantees or 
progress with regard to Kurdish demands.”

The question is to find a formula that will 
satisfy the Kurds and be acceptable to the 
Turks. Not an impossible task, neither an 
easy one. As Güneş Murat Tezcür of Loyola 
University warns, “if the government does 
not act now, Kurdish nationalism would be-
come less containable.”

The prevailing mood in the country is that 
the current process provides a window of op-
portunity and that Tayyip Erdogan and Abdul-
lah Ocalan can find a solution to the problem.

Will this new process succeed?
In his contribution to this issue of Insight 

Turkey Yılmaz Ensaroğlu, the head of the 
Southeast subgroup of the 63-member Wise 
Men Commission reminds us “the peace 
process is at its earliest and easiest stage.”

We still do not know much on how the 
withdrawal, disarmament, and legal ar-
rangements will be conducted. Methods for 
conflict resolution and peace building devel-
oped in relation to various cases in the world 
may have provided the Turkish government 
with some important insights into the way in 
which to conduct the negotiations, commu-
nicate the process to the public, and imple-
ment the agreement. Yet, Turkey seems to be 
doing it on its own way, namely by making 
peace with the “leader” of the antagonist.

Thus, in this new initiative, Ocalan 
emerges as the primary interlocutor for the 

Kurdish Peace: A New Beginning 
for Turkey and Middle East

• APRIL - JUNE 2013 VOL. 15, NO. 2, SPRING INSIGHT TURKEYINSIGHT TURKEY
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government. Many believe that he can stop 
the violence, pull the PKK out of Turkey, and 
convince militants to lay down their weap-
ons. Whether Ocalan is powerful enough 
to deliver the terms of a possible agreement 
remains an open question. He certainly com-
mands the support of the Kurds in the street 
sympathetic to the PKK and so far seems to 
maintain the loyalty of the PKK militants too.

A solution to the problem also requires 
managing the public perception of the pro-
cess. Johanna Nykänen of the University of 
Warwick notes in her article that “despite 
the initial backlashes and unlike with the 
opening in 2009, the Imralı Process contin-
ues to wield an unprecedented amount of 
initial support from different circles.” The 
people tired of the conflict are looking for a 
political settlement. 

Still, neither the government nor Ocalan 
has much time. If they are really determined, 
they have to move fast to avert provoca-
tive assaults of some uncontrolled PKK ele-
ments and a possible public opinion backlash 
among the Turkish voters. A Kurdish peace 
will certainly be a new beginning for Turkey 
and the Middle East.

Apart from analyzing the new Kurdish ini-
tiative in this issue of Insight Turkey, we also 
commemorate the late president of Turkey, 
Turgut Ozal, who passed away 20 years ago. 
He was the person who conducted a process 
of change between 1983 and 1993 that led to 
the emergence of the “new Turkey” in 2000s. 
It was Ozal who introduced the ideas of 
“scaling down” the state, global competition, 
market economy, and privatization into the 
agenda of Turkish politics. 

Ozal held “unconventional” views about 
the Kurdish question that made him enemies 
as well as new friends. The Kurds of Turkey 
and Iraq found in him a brave and vision-
ary politician who sincerely yet unsuccess-
fully tried to solve the problem. In this issue 

of the journal, the essays of Cengiz Candar, 
Morton Abramowitz, and Metin Heper shed 
light on his personality and ideas as a man 
and a politician. 

We would also like to share the news that 
Insight Turkey held its 3rd Annual Confer-
ence in Brussels on March 25, 2013. In the 
last three years, Insight Turkey has organized 
its annual conference in three different con-
tinents, starting with America, moving to 
Asia, and most recently ending up in Europe. 
In Brussels, under the roof of the European 
Parliament, a distinguished group of aca-
demics, politicians, and journalists discussed 
the question of whether “Turkey and Europe 
are drifting apart.” Enjoy this spring issue of 
Insight Turkey! .
COMMENTARIES
Turkey’s Kurdish Question and the Peace Process | YILMAZ 
ENSAROĞLU
Turkey currently is witnessing a series of events that are most likely to go 
down in history as truly important milestones. The country is attempting 
to tackle the age-old Kurdish question. Thus far, the peace process has 
given rise to more hope than ever. Yet, it has not been devoid of worries 
and concerns. Hope arises out of the fact that we are witnessing major 
progress that was unimaginable until a short time ago. However, the 
shadow of past experiences makes it difficult to overcome reservations.  

New Peace Talks in Turkey: Opportunities and Challenges in  
Conflict Resolution | ANA VILLELLAS
The restart of peace talks between the Government and the  PKK has 
brought renewed optimism about the possibility to settle a nearly three-
decade conflict, one of the oldest ongoing armed conflicts in the world 
and one with a major impact on neighbouring countries. These new ef-
forts can be understood as part of the rapprochement process started in 
the mid 2000s. While it comes after a tremendous peak in violence, there 
seem to be very positive signs of the seriousness of this new  stage. How-
ever, there are also doubts on its strength, structure, and direction. 

Turgut Özal Twenty Years After: The Man and  
the Politician | CENGİZ ÇANDAR
Whether Turgut Özal was a good politician remains up for debate. How-
ever, there is no question that he indeed was (and is) a significant his-
torical persona. He guided his country into the twenty-first century. When 
Özal suddenly passed away in 1993, he had already led Turkey to the next 
century, even though the twenty-first century would technically begin 
only seven years later. 

Remembering Turgut Özal: Some Personal  
Recollections | MORTON ABRAMOWITZ
Two very different Turkish leaders have played impressively on both the 
world and domestic stages—Turgut Ozal and Recep Tayyip Erdogan. Both 
have been transformational leaders with great achievements. Ozal was a 
new type of Turkish leader with a realistic vision for where Turkey should 
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be headed, and the intellect, pragmatism, determination and political 
skill to remake the economy. He dominated the Turkish scene for a decade. 

Turkey and the European Union: 2014  
and Beyond | JOOST LAGENDIJK
It seems likely that in 2013 Turkey and the EU will restart technical nego-
tiations on one or more chapters. A real breakthrough, however, can only 
be expected in 2014, after the German elections and after the EU has re-
gained the confidence that the current euro crisis can be overcome. Turkey 
for its part first needs to successfully conclude the fundamental reforms 
it has started on the Kurdish problem and in writing a new constitution. 
The “Responsibility to Protect” Doctrine: Revived in Libya, Buried in Syria.

The “Responsibility to Protect” Doctrine: Revived in Libya,  
Buried in Syria | MOHAMMED NURUZZAMAN
Proponents of the “responsibility to protect” doctrine, commonly referred 
to as R2P, claim that it came of age with NATO’s successful military in-
tervention to protect the civilian population in Libya. This commentary 
raises questions of whether NATO’s intervention under UN Security Council 
Resolution 1973 followed the original 2001 R2P report and other related 
UN documents, and contends that if R2P had come of age with NATO’s 
intervention in Libya, it has had a tragic death with the Security Council’s 
inability to initiate actions on Syria. The death of R2P in Syria has been 
rendered inevitable by NATO’s abuses in Libya, and the doctrine is doomed 
to a bleak future. 

ARTICLES
Prospects for Resolution of the Kurdish Question:  
A Realist Perspective | GÜNEŞ MURAT TEZCÜR
The developments in early 2013 generated expectations that the almost 
three decades old armed conflict between the Turkish state and PKK 
would eventually come to an end. This article adopts a skeptical position 
and identifies two principal factors that make a peaceful settlement a 
distant possibility. First, the current military situation is a stalemate that 
is not ripe for peace. The costs of the conflict remain highly tolerable for 
both sides. Next, huge differences separate what the Turkish government 
is willing to deliver and what the Kurdish insurgency is willing to accept 
for disarmament. In particular, the PKK has no incentive to accept disar-
mament and demobilization given current geopolitical dynamics condu-
cive to Kurdish self-rule. Identity, Narrative and Frames: Assessing Turkey’s 
Kurdish Initiatives.

Identity, Narrative and Frames: Assessing Turkey’s  
Kurdish Initiatives | JOHANNA NYKÄNEN
In 2009 the Turkish government launched a novel initiative to tackle the 
Kurdish question. The initiative soon ran into deadlock, only to be un-
tangled towards the end of 2012 when a new policy  was announced. This 
comparative paper adopts Michael Barnett’s trinity of identity, narratives 
and frames to show how a cultural space within which a peaceful engage-
ment with the Kurdistan Workers’ Party (PKK) would be deemed legitimate 
and desirable was carved out. Comparisons between the two policies 
reveal that the framing of policy narratives can have a formative impact 
on their outcomes. The paper demonstrates how the governing quality of 
firmness fluctuated between different connotations and references, finally 
leading back to a deep-rooted tradition in Turkish  governance. 

Sharing Power: Turkey’s Democratization Challenge  
in the Age of the AKP Hegemony  | ZİYA ÖNİŞ
After a major wave of democratization over the last decade, the stalemate 
in Turkey’s reform process and the rising concerns about ‘creeping authori-
tarianism’ under the ruling AKP government attracted the attention of 

many scholars. How could Turkey manage to achieve substantial progress 
in democratization over the last ten years and why has the current gov-
ernment lost its reformist spirit? This article seeks to answer these ques-
tions by developing a multi-dimensional, holistic approach that tries to 
integrate structures and actors, domestic and external forces, rather  than 
single-mindedly focusing on certain aspects whilst downplaying other 
crucial elements. 

The AK Party and the Evolution of Turkish Political Islam’s  
Foreign Policy | GALİP DALAY AND DOV FRIEDMAN
Turkish foreign policy under the AK Party government has long drawn 
scrutiny from a wide range of analysts. The Syrian uprising has raised the 
intensity, variance, and rapid change of such analysis. Though the events 
in Syria have forced a recalibration of Turkish foreign policy, this change 
can be better understood with attention to the history of the AK Party’s 
foreign policy. That history is rooted in a tradition of both continuity and 
change vis-à-vis the AK Party’s political Islamist predecessors, the Refah 
and Fazilet parties. By understanding the values, motivations, failures, and 
lessons of the AK Party’s political forebears, we may better understand the 
last decade of the AK Party’s foreign  policy—and its continuing evolution. 

Islam, Conservatism, and Democracy in Turkey: Comparing  
Turgut Özal and Recep Tayyip Erdoğan | METİN HEPER
In the absence of a politically influential aristocracy and the entrepreneur-
ial middle class, the political and economic transformations in Republican 
Turkey have been the handiwork of the political elites.  Thus, late Dank-
wart A. Rustow talked of the cultural revolution of Atatürk, the demo-
cratic revolution of İsmet İnönü, and the economic revolution of Turgut 
Özal. The first two transformations were top-down revolutions and have 
not had a considerable impact on the social and economic stratification in 
the country. In contrast, with the Özal revolution a new entrepreneurial 
middle class began to flourish. Furthermore, during the current Recep 
Tayyip Erdoğan period, the peripheral social groups led by the entrepre-
neurial middle class have become influential players in Turkish polity.

Egypt’s Democratic Experiment: Challenges to a  
Positive Trajectory | MAHA AZZAM
As Egypt charts a path to democracy, it confronts the legacy of 60 years of 
dictatorship. President Morsi faces an ongoing power struggle with state 
institutions, including the judiciary, that are  resistant to change. Further-
more, the opposition is unwilling to play by the rules of the democratic 
game and is primarily focused on undermining the government through 
street protests rather than the ballot box. If Morsi can navigate through 
these political challenges, Egypt can emerge from the present economic 
downturn and move towards a potentially dynamic political and eco-
nomic  trajectory.

The Limits of Norm Promotion: The EU in Egypt and Israel/
Palestine | ELENA LAZAROU, MARIA GIANNIOU AND GERASIMOS 
TSOURAPAS
Policy implications aside, assessing the EU’s involvement in the Mediter-
ranean region necessitates a reconsideration of the impact and limits of 
the so-called ‘normative power’ upon which its approach has been based, 
implicitly or explicitly. This paper does so by examining the EU’s engage-
ment with Egypt and the Israel-Palestine conflict; it sets out to challenge 
the notion that EU-style normative power alone is well-suited to promote 
democracy and regional cooperation, particularly in regions with diverg-
ing dynamics where the promotion of EU-associated norms may stumble 
upon European trade- and diplomacy-related interests. In this sense, it 
aims to enrich and inform the debates on ‘normative power Europe’ and 
Euro-Mediterranean relations. 
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Çözüm süreci başladığından beri MHP’nin 
gerginliği arttırarak sürece öncülük eden AK 
Parti’ye siyasal fatura ödetmeye çalıştığına 
şahit olduk. Zaman zaman kitlesini çatışma-
ya davet tonu da içeren bu gerginlik geçti-
ğimiz günlerde farklı bir sahaya da taşındı. 
MHP’nin vatan hainliği ile suçladığı AK 
Parti, MHP’nin iktidar olduğu dönemle ilgili 
bir araştırma komisyonu kuracağını, vatan 
hainliğinin memlekete verilen ve ödetilen 
zarar ile ilişkilendirilerek değerlendirilmesi 
gerektiğini söyleyince gerginlik derinleşerek 
devam etmiş oldu.

MHP evvel eski bir icraat partisinden çok 
‘pozisyon partisi’ olagelmiştir. Bu pozisyo-
nun sinir uçları vatanın (son Türk toprağı-
nın) bir tehdit karşısında kalması ile özdeş-
leştirilmiştir. 1950’lerden 80’lere değin bu 
algının motoru komünizm karşıtlığı iken 
90’ların jeopolitiğinde bir tehdide dönüşen 
Kürt sorunu bu bilinçaltını hortlatmıştır.

Komünizm tehlikesi ile Kürt sorunu-
nu aynı saiklerle okumak MHP’yi içinden 
çıkılamaz bir tepkisellik çıkmazına sürük-
lemiştir. Komünizm tehlikesine karşı veri-
len tepkinin ardında son vatanın da elden 
gitmesi ihtimaline karşı farklı ideolojilere 
mensup unsurların oluşturduğu bir cephe-
nin söylemsel önderliğini MHP yürütmüş ve 
bunun sonucunda da kitleselleşme imkânı 
bulmuştur. Tepkiselliğin, Soğuk Savaş kon-
jonktüründe siyasal pozisyonun netleştiril-
mesi bağlamında anlamlı bir duruş olduğu 
savunulabilir. 1980 darbesi ile ülkücü genç-
lerin ve MHP üst yönetiminin yargı önüne 

çıkartılması günün sonunda geride büyük 
bir hayal kırıklığı bırakmıştır.

90’lı yıllar kimlik eksenli siyaset yapan 
partilerin yükselişi ve siyasal merkez üzerin-
de söz hakkı talebi ile şekillenmiş, bu bağ-
lamda Kürt siyasal hareketi de Kürtlere yö-
nelik siyasal talepleri dillendirme üzerinden 
örgütlenmiştir. Kürt siyasal hareketindeki bu 
gelişmeler, 80 sonrasında dağılan ve farklı 
siyasal partilerin çatısı altında siyaset yapan 
ülkücülerin MHP’deki yuvalarına dönmele-
rini sağlamak üzere bir fırsata dönüştürüldü. 
Tepkisel siyaset anlayışı işlevsel olduğu ölçü-
de Alparslan Türkeş tarafından öne çıkarıldı. 
Ancak 92 Nevruz’unun olaylı geçmesi ve bu 
olayların Güney ve Batı bölgelerine sıçra-
ması sonrası HEP ile görüşmeyi kabul eden 
Türkeş’in söyledikleri oldukça anlamlıdır. 
HEP heyetinde Meclis’in açılışında Kürtçe 
yemin krizine neden olan Leyla Zana’yı mu-
hatap alarak “Kızım, biz 900 yıldır kardeşiz... 
Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün 
değildir... Bu ülke Türk-Kürt çatışmasıyla 
bölünür... Bize düşen Türkiye’yi dış güçle-
rin müdahale edebilecekleri bir savaş alanı 

Çözüm Süreci MHP Açısından  
Bir İmkân mı, Açmaz mı?

• 20 NİSAN 2013 • SABAH PERSPEKTIF HAMZA TAŞDELEN

MHP’ye yakışan, ‘tepkisel 
milliyetçiliğin’ kısa vadede 
vaat ettiği oyları bir kenara 

bırakarak, Türkiye’nin geleceğine 
talip bir ‘kurucu milliyetçi’ yaklaşımı 
benimsemesidir.

YORUMYORUM
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olmaktan çıkarmaktır.” diyerek bir baba tav-
rıyla uyarmak isteyişi çok manidardır.

Bu anekdot, 1990’lı yıllarda siyasi önce-
likler değiştiğinde, Türkeş’in, 70’li yıllardaki 
reaksiyoner milliyetçi anlayışla arasına nasıl 
bir mesafe koyduğunu göstermektedir. An-
cak MHP, zaman içinde bu kurucu milliyetçi 
yaklaşımı terk ederek kendi etrafına tepkisel 
milliyetçilik ile kalın duvarlar örmeyi tercih 
etti. Bu tercih konjonktür gereği zaman za-
man rasyonel görünse de aslında bütün bir 
yapıyı ele geçirme ve esir etme potansiyeli 
taşıması nedeni ile de orta vadede MHP için 
oldukça ciddi bir tehlike de barındırmakta-
dır. 70’lerde olduğu gibi tepkiselliğin berabe-
rinde getirebileceği şiddet sarmalının için-
den çıkabilmek için hem insani olarak hem 
de kurumsal anlamda oldukça fazla bedeller 
ödenmiştir.

Çözüm süreci ile gelinen noktada MHP 
için oldukça önemli fırsatlar söz konudur. 
MHP’nin, Kürt sorununun çözümü üzerin-
den tahayyül edilen oyun kurucu, bölgesin-

de lider Türkiye’nin bir parçası olabilmesinin 
yolunu açacak olan bu yaklaşım, ancak ve 
ancak kuşatıcı, kucaklayıcı ve olayları geniş 
ve derin bir perspektifle değerlendiren yak-
laşımlarla mümkündür.

Sonuç olarak, MHP’nin son dönemdeki 
sert çıkışlarıyla çözüm sürecine verilecek 
tepkiden doğacak oyları kendisine tahvil 
etmeye çalıştığını söylemek mümkün. An-
cak MHP üst yönetiminin, tepki ile gelen 
kısa vadeli, duygusal oylara mı tamah ede-
ceğini yoksa soğukkanlı ve aklı öne çıka-
rarak Türkiye’nin en netameli sorununu 
kendisi için fırsat mı bileceğini önümüzde-
ki günlerde göreceğiz. Bu siyasal makasın 
imkânlarının ve açmazlarının analizi MHP 
tarafından yapılmak zorunda....
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Turkey has been talking about the out-
lawed Kurdistan Workers’ Party’s (PKK) 
disarmament for months now. There is a 
Kurdish question in Turkey. And the most 
important issue the Kurdish question faces 
is the PKK. The PKK is an organization that 
gets bigger by feeding on the Kurdish ques-
tion. Nevertheless, this observation does 
not take us to the conclusion that it was the 
Kurdish question that sustained the PKK. To 
the contrary, the PKK took arms in pursuit 
of its anachronistic ideological utopia. In 
the end it has become the factor that has not 
only prevented the nation from facing the 
Kurdish question at a deeper level, but also 
set Turkey’s democratic consolidation back 
at least 20 years. A Turkey without PKK vio-
lence would not have sustained a Kemalist 
tutelage regime that stood in front of Kurds 
gaining their most natural human rights for 
two decades.

As the 2013 resolution process began, 
Öcalan’s move verified the veracity of the 
above observation. Öcalan’s formulation 
was as simple: if Turkey consolidates its de-
mocracy the Kurdish question will have a 
resolution. The more Turkey democratizes, 
the better it will get for everyone includ-
ing the Kurds. Öcalan has recognized the 
fact that Turkey’s democratic consolidation 
would be delayed as long as the PKK con-
tinued to hold arms. He acknowledged it 
was this delay that prevented Kurds gaining 
their rights under democracy. He also no-
ticed that the PKK did not have a future as 

an armed organization in the new equilibri-
um of the Middle East. Having rejected the 
secular leftist jargon that has dominated the 
PKK’s discourse for years, he announced 
the “end of the armed struggle.”

Now we face a three-phased road map. 
1) The PKK retreats from Turkey. 2) Some 
legislative changes will be made. 3) The PKK 
will disarm completely. And the aim is to 
complete all this by the end of 2013. The 
number of seats AK Party and the Peace and 
Democracy Party (BDP) hold in the parlia-
ment is not enough for the second phase to 
actualize easily. As such, a referendum might 
be needed to secure the support for the nec-

As PKK Retreats From Turkey

• APRIL 26, 2013 • HURRIYET DAILY NEWS
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essary legislative changes. However, there is 
no guarantee a plebiscite would grant such 
support. Both the BDP and PKK will have 
to face the limitations and difficulties of 
a democratic struggle. The PKK will have 
two choices. In the face of the difficulties of 
a democratic struggle it might take to arms 
again as the most familiar strategy, or will 
say farewell to arms forever in order to be-
come a meaningful political actor.

The PKK’s reactions to the peace process 
after Öcalan’s March 21st, 2013, announce-
ment seem positive. The PKK might have 
difficulty in sustaining the rational ap-
proach it has displayed so far. There may 
be ups and downs. Nevertheless, an an-
nouncement of intention to retreat from 

Turkey in front of cameras indicates a point 
of no return from the PKK’s perspective. 
And from Turkey’s perspective, as long as 
the PKK does not take up arms again, tak-
ing the necessary democratic steps will no 
longer be a choice but an obligation. This 
process we are facing should be taken as an 
opportunity to get rid of all – de facto and 
de jure – anti democratic policies that have 
trapped Turkey into remaining a “modern 
tribal” state. This process of disarmament 
will not only disarm the PKK. It will also 
disarm old Turkey and its actors politically. 
Precisely for this reason, AK Party should 
overlook any resistance to a peaceful reso-
lution and take this opportunity to fortify 
their democratization angle..
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PKK’nın Türkiye’den fiili olarak çekilme sü-
reci, Murat Karayılan tarafından da ilan edile-
rek sürecin ismi konulmuş oldu. Karayılan’ın 
çekilme kararını açıkladığı mesajı dikkatle 
incelenirse, çözüm sürecin selameti adına ilk 
aşamaya dair ön hazırlığın muhkem olduğu 
hissedilmektedir. PKK’nın çözüm sürecinin 
ilk aşaması olarak kabul edilen çekilmeyi 
hayata geçiriyor olması çok büyük bir adım. 
Daha düne kadar elini tetikten çek(e)meyen 
bir örgüt son aşamasında silahsızlanma olan 
bir süreç için ülkeyi terk ediyor. Bu ilk kez 
yaşanan bir olgu. İlk kez PKK, belli bir mu-
tabakat çerçevesinde, geleceği olan bir süreçte 
aktör olma potansiyeli yakaladı.

Bu meyanda, 1999 çekilme süreci ile bu-
gün yaşananların mukayesesi mümkün de-
ğildir. 1999’da yaşananları uyarıcı mahiyet-
te hatırlatmanın faydaları olmakla birlikte, 
2013 sürecini 1999’u kullanarak makasa al-
maya çalışmanın anlamı bulunmamaktadır. 
Sırf diğer aşamalara dair önümüzde somut 
bir tablo olmaması da bugün yaşananların 
değerini küçültmez. Aksine ilk aşama için 
ortaya saçılan komplo teorilerinin büyük 
ölçüde havada kaldığını hatırlayacak olur-
sak; bundan sonraki aşamalara dair daha 
soğukkanlı analizler de yapabilir. Özellikle 
son bir aydır, yoğun bir şekilde, çözüm sü-
recinin doğrudan PKK’yı ilgilendiren silahlı 
başlıklarına dair ‘her ihtimali soruya dönüş-
türmeyi analiz’ zanneden yaklaşım tarzının 
çıkarması gereken dersler bulunmaktadır. 
Ortaya çıkan açıklamadan her ihtimalin 
hesaplandığını veya üzerinde mutabakat 

sağlandığını söyleyebilir miyiz? Elbette bu 
mümkün değil.

Ama daha önemlisi gerekli de değil. Bu 
süreç riskleri, hataları ve iniş-çıkışlarıyla yü-
rüyecek. Çözüm sürecinin en güçlü teminatı 
millette oluşan enerjidir. PKK ve sürece dâhil 
olan aktörler artık kendi özel gündemleriyle 
baş başa değiller. Milletin sürece dair ortaya 
koyduğu enerjinin baskısını üzerlerinde çok 
yoğun bir şekilde hissetmeye başladılar.

PKK otuz yıldır sadece bir tek gündeme 
boğulmuş, bütün enerjisini bir tek soruna 
odaklamış silahlı bir örgüt. Bu yönüyle PKK, 
tarihinde ilk kez, kendi dar gündeminin dı-
şına çıkarak ütopyasına bakmak durumunda 
kalıyor. Bu süreçte, PKK açısından, silah bı-
rakmaktan daha zorlu olan kendi icat ettiği 
mitolojisini normalleştirmek olacak. Öcalan, 
mesajıyla ütopyanın hızlı bir şekilde normal-
leşmesi için PKK’ya altın tepside bir fırsat 
sundu. Karayılan’ın açıklaması en azından 
bu aşamada PKK’nın bu fırsatı heba etmek 
istemeyeceğini gösteriyor. Elbette PKK’nın 
hali hazırdaki rasyonel tutumunu sonuna 
kadar sürdürebileceğinin teminatı yok. 

Silahlı mücadele mi demokratik  
mücadele mi?
PKK açısından varoluşsal soru şudur: 
Türkiye’den dışarı çıkma süreci tamamlan-
dıktan sonra ne olacak?

Bu sualin cevabı, sadece yol haritaları, 
mutabakatlar veya çatışma çözümü süreç-
leriyle verilemez. PKK, Öcalan’ın ‘silahlı 
mücadele devri bitmiştir’ yaklaşımının stra-

PKK Nereye Çekiliyor?

• APRIL 27, 2013 • SABAH PERSPEKTIFTAHA ÖZHAN OPINIONOPINION



ÇÖZÜM SÜRECİ’NİN  YOL İŞARETLERİ   |  297

tejik bir karar olduğunu fark ettiği oranda, 
sürecin ikinci ve son aşaması hayata geçme 
imkânı bulabilir. Kaldı ki, sürecin son aşa-
ması ile ikinci ayağının da doğrudan bir 
bağlantısı bulunmamaktadır. Bu ünsiyeti 
PKK kendi dünyasında kurmaktadır. Oysa 
bu büyük bir tuzaktır aslında. Sürecin ikinci 
aşaması olan demokrasinin derinleşmesinin 
PKK ile bugüne kadar tek alakası, örgütün 
bu süreci kan dökerek yıllardır geciktirmiş 
olmasıydı. PKK’dan bağımsız olarak, Türki-
ye, demokratikleşme adımlarını, Türkiye’nin 
normalleşmesini hitama erdirecek bir anaya-
sa ile muhakkak taçlandırmalıdır.

PKK önümüzdeki dönemde demokratik 
siyasetin zorluklarının ve sınırlarının sancısı 
ile muhatap olduğunda asıl imtihandan geçe-
cek. Önünde iki yol bulunuyor. Ya demokra-
tik siyasetin sabır ve basiret gerektiren zorlu 
yolunda sebat edecek ya da yıllardır en iyi bil-
diği sıradan ve tahrikçi yolu tercih ederek si-
lahlarına geri dönecek. Demokratik mücade-

leyi tercih edebilmenin tek yolu ise ‘reformlar 
yapılırsa silahsızlanırız’ yaklaşımından ‘silah-
lara ne kadar hızlı veda edersek reformlar o 
kadar hızlı yapılabilir’ siyasal düzeyine ulaş-
maktan geçiyor. Elbette, otuz yıldır silahla 
yaşayan bir örgütün fiili silahsızlanmasını 
birkaç ayda tamamlanmasını beklemiyoruz.

Burada konuştuğumuz PKK’nın ‘silahlara 
tamamen veda yaklaşımını’ varoluşsal bir kara-
ra dönüştürmesidir. Bu ise PKK’nın nereye çe-
kildiğine karar vermesiyle mümkündür ancak.

PKK nereye çekiliyor? Eğer PKK, 
Türkiye’den Kandil’e çekildiğini düşünüyorsa 
sürecin diğer aşamaları oldukça zahmetli bir 
şekilde hayata geçebilir.

PKK, 2013 çözüm süreci ile hem 
Türkiye’nin hem de Ortadoğu’nun kaçınıl-
maz kaderi olan değişim safına çekilmek 
zorunda olduğunu anlamalıdır. Kandil’e çe-
kilen PKK’nın millette karşılığı, yeni Mezo-
potamya düzeninde anlamı, yeni Türkiye’de 
ise yeri olması mümkün değildir..
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2010 yılında Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin düzenlediği 
operasyonda 9 Türk’ün hayatını kaybetmesi sonucu bitme noktasına gelen 
Türkiye-İsrail ilişkilerini etkileyecek önemli bir olay Mart ayında yaşandı. 
Başbakan Erdoğan sürekli olarak yinelediği İsrail’in özür ve tazminat 
talebi karşılık buldu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Başbakan 
Erdoğan’ı telefonla arayarak “can kaybına neden olan hatalar” nedeniy-
le Türk halkından özür diledi. Netanyahu ayrıca 9 Türk’ün öldüğü Mavi 
Marmara saldırısından ötürü duyduğu pişmanlığı dile getirdi ve “trajik 
sonuçların” kasıtlı olmadığını söyledi. Özür, ABD’nin ısrarla Türkiye-İsrail 
ilişkilerini yumuşatma girişiminin bir sonucu olarak da yorumlanırken, 
birçok çevre tarafından da bu olay Türkiye’nin bir diplomatik başarısı 
olarak değerlendirildi.

Türkiye-İsrail İlişkileri ve 
ABD’nin Bölgesel Politikaları
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İsrail’in Başkan Obama’nın nezaretinde 
Türkiye’den özür dilemesi hem zamanlaması 
hem de rasyonalitesi açısından birçok tartış-
maya neden oldu. Netanyahu’nun özür son-
rasında Suriye meselesini gerekçe gösterme-
si İsrail kamuoyunun tepkisini kontrol etme 
girişimi olarak okunmalı ancak bu konu tek 
başına İsrail’in Türkiye’yle ilişkileri düzelt-
mek istemesi için yeterli bir neden olmaktan 
çok uzak. Türkiye’nin özür konusundaki ka-
rarlı tavrı, İsrail’in Arap devrimleri sürecin-
de ortaya çıkan bölgesel istikrarsızlıkla bir-
likte giderek yalnızlaşmasına katkı sağladı. 
Barış Süreci’nden İran’ın nükleer programı-
na kadar birçok meselede uzlaşmaz tavrıyla 
Obama’yı Ortadoğu’da zor durumda bırakan 
Netanyahu’nun bu özrü, İsrail’in bölgede gi-
derek yalnızlaşmasına bir çare olarak gördü-
ğü kesin. Normalleşme sonrası özellikle Su-
riye ve diğer bölgesel meselelerde Türkiye’yle 
diyalog kurma imkanı bulacağını hesaplayan 
İsrail, Türkiye’yle ilişkilerin 1990’lardaki se-
viyeye çıkmasının mümkün olmadığının 
da farkında. İsrail’in bölgede sert, uzlaşmaz 
ve sadece güvenlik odaklı politikaları de-
vam ettikçe Türkiye’yle ilişkileri de sınırlı 
kalacaktır. Netanyahu hükümetinin uzun 
zamandır bir yolunu bularak Türkiye’yle 
yeniden yakınlaşmaya çalıştığı biliniyordu. 
Gerek sivil toplum ve medya gerekse dip-
lomatlar aracılığıyla girişimlerde bulunan 
Netanyahu’nun tam olarak özür dilemeden 
sadece üzüntü belirteceği bir formül arayı-
şında olduğu da biliniyordu. Türkiye’den di-
lenen özrün Obama’nın ikinci döneminin ilk 

ziyaretini İsrail’e yaparken gerçekleşmesinin, 
Netanyahu’ya olası siyasi maliyeti azaltacağı 
diye düşünülebilir.

Özür ve istikrar...
Zamanlamaya ilişkin hesapları bir kena-
ra bırakırsak, bu özürle Türkiye’nin büyük 
bir diplomatik başarı kazandığı kesin. Pal-
mer raporunun basına sızdırılması üzerine 
İsrail’e karşı yaptırımları açıklayan Türkiye, 
aynı günlerde NATO radar sisteminin de 
Türkiye’de kurulmasını kabul ettiğini açık-
lamıştı. Ankara’nın ABD’ye verdiği mesaj 
ikili ilişkilerini İsrail üzerinden kurgulamayı 
kabul etmediğiydi. Türkiye-İsrail ilişkileri ve 
Türkiye-ABD ilişkileri birbirinden bağımsız 
devam etmek zorundaydı. Başlangıçta hem 
İsrail’in hem de Amerika’nın adapte olmakta 
zorlandıkları bu durum iki buçuk yıl son-
ra normal ve sıradan bir hale geldi. İsrail’in 
özellikle NATO’yla ilişkilerini geliştirmesi-
ni engelleyen Türkiye, ABD’li siyasetçilerin 
İsrail’le bir şekilde arasını yapması yönünde-
ki telkinlerini de İsrail’e yönlendirmekle ye-
tindi. Türkiye, İsrail’le ikili siyasi ve diploma-
tik ilişkilerin normalleşmesinin ancak özür, 
tazminat ve Gazze üzerindeki ablukanın 
kaldırılmasıyla mümkün olduğunu kararlı 
bir şekilde tekrarladı. Amerikan yönetimi 
açısından özellikle özür konusunda yaşanan 
kilitlenmenin bir şekilde aşılması gerekiyor-
du zira iki müttefik ülke İsrail ve Türkiye’nin 
ilişkilerinin normalleşmesi Ortadoğu’da 
istikrarsızlığın zirve yaptığı bir dönemde 
son derece önemliydi. Başkan Obama’nın 

İsrail’in Özrü ve Amerika’nın  
Suriye Politikası

• 15 NİSAN 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞKADİR ÜSTÜN YORUMYORUM
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Ortadoğu’da yeni bir askeri müdahaleyle 
sonuçlanabilecek politika önerilerini kendi 
içinde tutarlı bir kararlılıkla reddettiği bilini-
yor. 2012 başkanlık seçimleri öncesi süreçte 
Netanyahu, İsrail lobisi ve Kongre’nin İran’a 
askeri müdahale için kırmızı çizgi belirle-
mesi yönündeki baskılarına direnen Obama, 
aynı zamanda Suriye’ye müdahale etmesi yö-
nündeki baskılara da direndi. Önümüzdeki 
dönemde de Ortadoğu’da Amerika’ya ciddi 
maliyet getirmesi ihtimali olan eylemler-
den kaçınacaktır. Ortadoğu’da nizam verici 
rolünden görece olarak vazgeçmiş bir ABD 
var karşımızda. Asya-Pasifik stratejisi doğ-
rultusunda ABD’nin bölgeden bütünüyle 
çekildiğini söylemek abartı olacaktır ancak 
Obama’nın Ortadoğu’ya bakışında özellikle 
Bush yıllarına nazaran çok daha dikkatli ol-
maya çalışan ve riskten kaçınan bir tavrı var.

Obama yönetimi bir yandan kendi seç-
mediği ve kontrol edemediği bir çatışmanın 
içine sürüklenmekten özenle imtina eder-
ken, öte yandan mevcut riskleri ve tehditleri 
de hem izole etmeye hem de yönetilebilir kıl-
maya çalışıyor. Bunu yaparken ABD’nin böl-
gedeki müttefikleriyle mümkün olduğunca 
koordineli çalışması şart, bu durumda da 
Türkiye-İsrail ilişkilerinin kötülüğü Ameri-
kan yönetiminin elini zorlar bir hale gelmiş-
ti. Türkiye’nin Ortadoğu’da son 90 yıllık tari-
hinin en aktif dış politikasını izliyor olması, 
bölgesel aktörlerin daha fazla sorumluluk 
almasını tercih etmesi itibariyle Obama yö-
netimi açısından gayet olumlu algılanıyor. 

Ancak bu politikanın İsrail aleyhine sonuç-
lar doğurması ABD’nin ulusal çıkarları açı-
sından sorun teşkil ediyordu.

Obama yönetimi petrol piyasalarının is-
tikrarı, İsrail’in güvenliği ve İran’ın nükleer 
silah sahibi olmasının önlenmesi gibi konu-
ları önceleyerek bu konulardaki çıkarlarını 
yüksek maliyet ödemeden korumaya çalışı-
yor. Obama Suriye’ye müdahale çağrılarına 
da bu çerçevede bakıyor. İran’ın Suriye’deki 
etkisini kırmayı ulusal çıkar olarak gören 
bazı çevrelerin Suriye’ye müdahale etmeli-
yiz çağrılarına tam da bu yüzden direniyor. 
Obama’nın Esad rejimini kimyasal silah kul-
lanımı veya Hizbullah gibi gruplara transfer 
etmesi konusunda kesin bir dille uyarmasını 
İsrail’in güvenliğini ulusal çıkar olarak ta-
nımlayan yaklaşım çerçevesinde değerlen-
dirmek gerekir. Ayrıca Suriye’deki savaşın 
Golan’da istikrarsızlığa yol açması da İsrail’i 
tedirgin etmiş durumda. Ürdün, Lübnan ve 
Türkiye’nin de Suriye’deki krizden negatif 
biçimde etkilenmesi, ABD’yi bu müttefik ül-
kelere krizin sıçrama riskine karşı hazırlıklı 
olmaya itiyor. ABD İsrail’le birlikte Suriye’ye 
komşu ülkelerde krizin etkilerini kontrol 
etmeye çalışırken Türkiye ve İsrail arasın-
da Suriye’ye ilişkin siyasi ve diplomatik ko-
ordinasyon yokluğunu önemli bir sorun 
olarak görüyor. Dışişleri Bakanı Kerry’nin 
Türkiye’ye bir ay içinde iki ziyaret yapması 
ve Türkiye-İsrail ilişkilerini canlandırmaya 
çalışması Obama yönetiminin Suriye konu-
sunda daha fazla koordinasyon sağlama ça-
bası olarak değerlendirilmeli.

ABD Suriye’de ne istiyor?
Şurası kesin ki ABD’nin Suriye’de dengeleri 
muhalefet lehine değiştirmek için gösterdi-
ği çaba Türkiye’nin oldukça gerisinde kal-
dı. Suriye muhalefetine ‘öldürücü olmayan’ 
yardım ve eğitim veren ABD’nin Körfez ül-
kelerinden Suriye’de aşırı olmayan gruplara 
silah akışına göz yumduğu da biliniyor. An-
cak bu çabalar rejimin ivedilikle devrilmesi 

ABD’nin Türkiye-İsrail’in 
ilişkilerinin normalleşmesi 

konusundaki çabalarını ABD’nin 
Suriye politikasında ciddi bir 
değişikliğe gideceğine yormak 
isabetli olmayacaktır.
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için yeterli değil. Bu sebeple Amerikan po-
litikasının aslında Esad rejimini devirmek 
üzere planlanmadığı sadece halihazırdaki 
çözümsüzlüğün devamını amaçladığı eleş-
tirileri de yapılıyor. Suriye’de korunması ge-
reken ‘hayati’ Amerikan çıkarı olmadığını 
savunan Obama yönetimine yakın analistler 
el-Kaide’nin yükselişi, kimyasal silahların 
kullanılması ve yayılması, Ürdün, Lübnan ve 
İsrail’in sınır güvenliği gibi konuları öncele-
miş görünüyorlar.

Ortadoğu barışı ve Suriye konularında 
daha cesur adımlar atmak isteyen Kerry’nin 
Obama’yı ciddi bir politika değişimine ikna 
etmesi pek ihtimal dahilinde gözükmüyor. 
Başkan kendini ekonomik olarak toparlama-
ya çalışan ABD’nin İran ve Kuzey Kore gibi 
daha acil problemler dururken Suriye’yle 

dikkatinin dağılmasını istemiyor. Dış politi-
ka uzmanları arasında mevcut haliyle Suriye 
krizinin bölgesel güçler için getirdiği siyasi 
maliyet ve prestij kaybını ABD için avantaj 
olarak değerlendirenler bile var. Dolayısıyla 
Suriye meselesinin bir an önce çözüme ka-
vuşmasının aslında ABD için acil bir mese-
le olmadığı hatta bundan kazançlı çıktığını 
savunuyorlar. Dolayısıyla ABD’nin Türkiye 
ile İsrail’in ilişkilerinin normalleşmesi ko-
nusundaki çabalarını ABD’nin Suriye po-
litikasında ciddi bir değişikliğe gideceğine 
yormak isabetli olmayacaktır. ABD yöneti-
mi için Suriye’de rejimin devrilerek yeni bir 
düzen kurulmasından ziyade krizin yönetil-
mesi ve bölgesel etkilerinin sınırlandırılması 
öncelik arz ediyor..
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ABD ve müttefik güçlerinin Irak’ı işgal etmesinin ardından on yıl geçti. 
ABD’nin yaptığı bu müdahalenin bilançosu ise korkunç boyutlara ulaştı. 
İşgalin gerçekleştiği Mart 2003’ten bu yana ülkede çıkan çatışmalarda ve 
düzenlenen saldırılarda en az 112 bin sivilin öldüğü açıklandı. Resmi olma-
yan kaynaklarda bu rakamı 1 milyona kadar çıkartanlar var. 4-5 milyon 
Iraklı ülke içi ve dışı göç yapmak zorunda kaldı. Ülkede yaşanan ölümlerin 
çoğunluğuna ABD’nin müdahalesi sonrasında gerçekleşen etnik ve mezhep 
kökenli saldırılar neden oldu. Yapılan bombalı saldırılar, suikastlar ve Sad-
dam Hüseyin’i deviren işgalden bu yana devam eden şiddet çıkmazı Irak 
işgalinin kafalarda bıraktığı soru işaretlerini arttırdı.

Onuncu Yılının Ardından 
ABD’nin Irak İşgali
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Geçtiğimiz sene oldukça ses getiren, Ben 
Fountain’in “Billy Lynns’s Long Halftime 
Walk” romanı Irak’ta önemli kahramanlıklar 
gösteren bir grup askerin kısa bir süreliği-
ne halkın moralini düzeltmek ve yönetimin 
halkla ilişkiler kampanyasını yapmak için 
Amerika’ya getirilmesini konu alır.

Romanın kahramanı Billy Lynn, çevre-
sinde olanları seyrederken yaşları ve pozis-
yonları ne olursa olsun Amerikalıların adeta 
çocuklara benzemeye başladığını düşünür. 
Akıllı çocuklarda olan cesaret, gurur ve 
kendine aşırı güven Amerikalılar tarafın-
dan o kadar benimsenmiştir ki savaşın ne 
kadar kötü olduğunu onlara anlatmak adeta 
imkânsız bir hal almıştır artık. Billy Lynn, 
bunları, savaşın sebepleri ile savaşta neler 
olduğunu değil savaşın yarattığı kahraman-
lar ve atmosferi önemseyen bir Amerika’yı 
görmeye devam ederken söylemektedir. Bu 
sırada Irak Savaşı devam etmekte ve her gün 
Irak’ta Billy Lynn ve arkadaşları ölümle bu-
run buruna gelmektedir.

Billy Lynn’in romanda çocukça buldu-
ğu Amerika aslında Irak Savaşı’nda bir er-
genlik heyecanı değil, bir orta yaş bunalımı 
yaşamaktaydı aslında. Soğuk Savaş’ın bit-
mesinden sonra ortaya çıkan tek kutuplu 
dünyada “dengelenemez bir güç” ve tarih-
teki ilk “küresel hegemon” olmuş, gücünün 
zirvesine ulaşmıştı. Birçokları bu dönemin 
belki on yıllarca devam edeceğini ve dünya-
nın çok kutuplu sistemin yarattığı iki dün-
ya savaşı ve iki kutuplu dünyanın yarattığı 
uzun Soğuk Savaş sonrasında, tek kutuplu 

bir dünyada hegemonun sağladığı istikrar 
dönemini yaşayacağını düşünmekte ve hat-
ta bazıları ummaktaydı. Ancak bu dönem, 
beklenildiğinden çok kısa sürdü. Bir dönem 
olacağı düşünülen tek kutuplu dünya göz 
açıp kapayana kadar sorgulanır hale gelmiş-
ti. Amerika’nın Irak Savaşı tartışmalarıyla 
içine girdiği maceralar çocukça hayaller, er-
gen heyecanları çok geride bırakan bir hal 
almıştı. Kevin Spacey’nin American Beauty 
filmindeki orta yaşlı karakterin kovaladığı 
maceraların yerini bu sefer ulus inşa etme 
fantezileri almıştı.

Savaşın başlaması ve sonrasında orta-
ya çıkan görüntüler işi daha da zora soktu. 
Bir taraftan savaş Ortadoğu’daki tüm etnik 
ve sekteryan fay hatlarını tetikleyerek bir iç 
savaşa neden olurken bu tip bir çatışma du-
rumu beklemeyen ve buna hazırlıksız olan 
bölgedeki Amerikan ordusu da zor duruma 
girmekteydi. Bağdat Müzesi’nin talan edil-
mesi ve sayıları hızla artan bombalamalar ve 
ölümler, bölgede gündemin ilk maddesini 
oluşturmaya başladı. Bunun yanında bölge-
deki diğer ülkeler Irak’ta baş gösteren anar-
şinin yayılma riskini ciddi bir şekilde tartışır 
oldu. Bunun yanında savaşın en netameli 
anlarının birinde ortaya çıkan Ebu Garib 
Hapishanesi fotoğrafları özelde bölgede, ge-
nelde ise dünya kamuoyunda Amerika’nın 
imajına unutulmaz bir darbe vurdu.

Tüm bunlar olurken Amerika’da durum 
daha farklıydı. Amerikalıların pek görmedi-
ği ama çok sık duyduğu bir savaştı Irak’taki. 
Savaş sırasında harcanan milyarlarca dolara 

Bir ‘Süper Güç’ün Orta Yaş  
Bunalımı Olarak Irak Savaşı
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rağmen ABD yönetiminin vergilerde indiri-
me gitmesi, Amerika’da bir savaş ekonomisi 
ve atmosferinin ortaya çıkmasını engellemiş-
ti. Savaşın henüz iki ayını doldurmadığı bir 
sırada Başkan Bush’un yaptığı “mission ac-
complished” (görev tamam) konuşması, san-
ki meseleyi kamuoyunda bitirmeye yetmişti. 
Vietnam Savaşı’ndan daha uzun sürmesine 
rağmen o dönemdeki toplumsal hareketler 
meydana gelmemiş, medya da bu savaşı son 
senelerine kadar tam manasıyla tartışmaya 
açmamıştı. Bu ilgisizlik Hollywood’da da 
kendini göstermiş, Irak Savaşı konusunda 
yapılan az sayıda film de gişede hayal kırıklı-
ğına yol açmıştı.

Kimse duymak ve bilmek istemezken 
savaş neredeyse 10 sene sürdükten sonra 
sona erdi. Amerikan askerleri eve dönerken 
ne zafer kutlamaları ne de aileler dışında 
onları heyecanla karşılayanlar vardı. İkin-
ci Dünya Savaşı ve Kore’den dönen asker-
ler için yapılan karşılama törenleri ve artık 
poster haline gelmiş kavuşma sahnelerini 
Irak’tan dönen askerler için göremedik. 
Ancak bu görünmezlik Amerikan halkının 
savaş sürmenajını engelleyemedi. 2008 yı-
lında savaşın beşinci yılı dolmuşken sıfır dış 
politika tecrübesine sahip Barack Obama, 
Irak Savaşı’na verdiği ret oyunu en büyük 
seçim malzemesi yaparak önce bir iki sene 
öncesine kadar kesin başkan olarak görülen 
Hillary Clinton’u ön seçimlerde, sonrasında 
da Cumhuriyetçilerin en önemli isimlerin-
den Vietnam gazisi John McCain’i seçim-
lerde devirerek başkan oldu.

Savaş, Amerikan dış politikasını da derin-
den etkiledi. Amerika’da hem kamuoyu hem 
de dış politika yapıcılar Irak Savaşı sonrası 
yeni bir askerî müdahale fikrinden şiddet-
le kaçınmaya çalıştılar. Irak’taki savaşın bu 
şekilde sonuçlanması, Obama yönetimine, 
savunma bütçesinde kısıntıya gitmesi için 
gerekli zemini sağladı. Bununla birlikte 

Amerikan savunma yapısının son 70 yıldır 
temelini oluşturan kara ordusunun olağanüs-
tü güce dayalı doktrinini de tamamen değiş-
tirilerek yeni bir kara işgalinin önü de alındı. 
Libya’da Amerika’nın isteksiz olarak ve sınırlı 
bir biçimde giriştiği müdahale sonrası Suri-
ye konusunda yaşanan eylemsizlik ve istek-
sizliğin de temel sebeplerinden biri Irak’ın 
hayaletinin Amerikan dış politikasında hâlâ 
canlı olmasıydı. Uzun süren savaş, aynı za-
manda Amerika’nın gerilemesi ve düşüşü 
konusundaki tartışmayı tetiklemiş oldu. Bir-
çok gözlemci için Irak Savaşı, Amerika’nın 
uluslararası meşruiyetini sarsması bakımın-
dan Amerikan yüzyılının sonunu getirmişti. 
Savaş öncesi ortaya konulan kanıtların çoğu-
nun asılsız çıkması, Amerika’nın uluslararası 
ilişkilerdeki inandırıcılığına da ciddi darbe 
vurmuş oldu. Bunun yanında Amerika’nın 
Irak Savaşı sırasında BM’yi de by-pass ede-
rek izlediği tek taraflı politika diğer önemli 
dünya güçlerinin Amerikan politikalarına 
olan yaklaşımını da derinden etkiledi. Sa-
vaş ve sonuçları aynı zamanda uluslararası 
sistemdeki güç dengelerini de derinden et-
kiledi. Hillary Clinton, dışişleri bakanlığı 
sırasında Asya politikası konusunda yazdığı 
uzun makalede Amerika’nın son on senedir 
Irak ve Afganistan ile karmaşık bir çatışma 
yaşarken dünyada Amerika’nın rakibi olan 
diğer ülkelerin özellikle de Çin’in bunu fırsat 
bilerek özellikle Asya’da Amerika’nın ulusal 
ve uluslararası çıkarlarına darbe vuracak bir 
şekilde etkisini artırdığını yazıyordu. Daha 
sonra yapılan analizler, Amerika’nın Irak’ta 
kaybettiği on yılın Amerikan yüzyılının ka-
derini belirleyen belki de en önemli zaman 
dilimi olduğunu ortaya koyuyordu. Bazıla-
rına göre Irak Savaşı’nın sonuçlarını değer-
lendirmek için erkense de şimdiye kadar 
savaşın Amerika’nın çıkarlarına ve bölgenin 
geleceğine yaptığı olumlu bir etkiden bah-
setmek oldukça zor görülüyor..
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9 Nisan 2003’te, on yıl önce, Bağdat’ın 
Firdevs meydanında, yüzüne ABD bayrağı 
sarılmış olduğu halde Saddam Hüseyin’in 
heykeli ABD askerlerince yıkılırken, işgal 
sonrası beyhude bir umutla yeni Irak’ın li-
deri olacağı da kulağına fısıldanan Ahmet 
Çelebi’nin organize ettiği bir kalabalık se-
vinç çığlıkları atıyordu. ABD, yeni milenyu-
mun ikinci işgalini hayata geçirirken post-11 
Eylül dünyasında, neocon misyoner ruhla 
Ortadoğu’daki statükoyu uzunca bir süre de-
ğişmeyecek şekilde tahkim ettiğini düşünü-
yordu. Aradan geçen on yılın ardından, ABD 
işgalinin siyasi ve fiili parçası olan aktörler 
derin değişimler yaşadılar. Büyük ölçüde iş-
gal ve oluşturacağı siyasi atmosferden kaza-
nacağını düşünenler, kaybettiler.

ABD, ‘Amerikan Yüzyılı’ mottosuyla 
merhaba dediği 20. yüzyıla, Irak işgaliyle 
büyük ölçüde elveda demek durumda kal-
dı. 21. yüzyılın hemen başındaki en hara-
retli tartışma ‘Post-Amerika’ya dönüşmüş-
tü. ‘Amerikan imparatorluğunun’ uzun süre 
üzerinde taşıması mümkün olmayan ve reel 
politik pozisyonunu sert bir şekilde makasa 
alan neocon misyonerliği, hızla üzerinden 
atmak durumunda kaldı. Hem işgalin or-
taya çıkardığı ekonomik fatura hem de kü-
resel mali krizin hızla ekonomik krize dö-
nüşmesiyle, neocon ekibin tasfiyesinin bile 
kurtarmaya yetmediği Cumhuriyetçi ikti-
dar, yerini Demokrat yönetime bırakmak 
zorunda kaldı. Neocon dönemin yoğun 
misyoner diskuru yerini artık açıkça eleştiri 
konusu olan Amerikan pasifizmine bırak-

mış oldu. Bu duruma ‘Asya eksen kayması’ 
güvenlik stratejisi de eklenince, ABD’nin 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika denklemi, Irak 
işgali sırasında arzı endam eden söylemleri 
tamamen neshetmiş oldu.

Irak’ın işgali ve Ortadoğu
On yıl önce, iktidara henüz gelmiş olan, çi-
çeği burnunda AK Parti, kendisini Irak iş-
galinin ortasında bulmuştu. Bir taraftan eski 
Türkiye’nin olanca ağırlığı diğer yandan ne-
oconların ‘eski- Türkiye ile paslaşarak’ oluş-
turduğu büyük bir baskı vardı. Eski Türkiye 
odakları o dönemde AK Parti tecrübesinin 
başlamadan bittiğini farz etmeye başlamış-
lardı. Hem Türkiye işgale ortak olarak ‘Ame-
rikalı dostlarını memnun edecek’ hem de bu 
vesile ile AK Parti tartışması, içerden, 28 Şu-
bat tarzı bir müdahaleye gerek kalmadan, iş-
galin oluşturacağı marifetle nihayete erecek-
ti. Irak işgaline ortak olarak ‘yerliliği şüpheli’ 
hale gelmiş iktidar, sahneden doğal yollarla 
çekilmek zorunda kalacaktı. AK Parti başa-
rılı bir mühendislikle süreci yönetti ve Türki-
ye işgal denkleminin tek istisnai aktörü oldu. 
Takip eden yıllarda, Irak, Türkiye’nin aktif 
dış politika hamlelerinin sıçrama tahtasına 
dönüşerek yeni-Türkiye’nin dış politika ze-
mininin oluşmasına büyük bir katkı sağladı.

Irak’ın işgalini, yirmi yıllık siyasi sıkışmış-
lığını aşmak ve Saddam’dan kurtulmak için 
bir fırsat olarak gören İran, kısa vadeli yatı-
rımlarının hızla geri dönmesinin avantajla-
rını bir süre yaşadı. Lakin, İran, işgalin or-
taya çıkardığı maliyeti kendisi için kazanım 

On Yılın Ardından Irak’ın İşgali 
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olarak kodlamanın nasıl sorunlu bir siyasal 
makas oluşturduğunu ilerleyen yıllarda gö-
recekti. İran, Irak üzerinden arzuladığı izo-
lasyonu kırmak bir yana, Arap Baharı çar-
panıyla birlikte, modern dönemde özellikle 
İslam devrimi sonrasında hiç olmadığı kadar 

bölgede yabancılaşan bir aktöre dönüştü.
Benzer şekilde, Irak işgali sırasında, neo-

con bazı fanatik isimlerin, Saddam’la beraber 
sahneden çıkarmak istedikleri Suriye Baas 
rejimi, Amerikan müdahalesinden, iktidarını 
büyük ölçüde Türkiye’nin açtığı alanı kulla-
narak korumuş olmasını, kısa vadeli bir ka-
zanım olarak okuyarak tarihi bir hata yaptı. 
Irak işgalinin bölgede harekete geçirdiği siya-

sal fay hatlarını idrak edemeyen Esed yöneti-
mi, Arap isyanlarıyla birlikte ideolojik kuzeni 
olan Irak Baas rejiminin yıllardır yaptıklarını 
tekrarlamaktan öteye geçemedi. On yıl önce 
ABD yönetiminin Genişletilmiş Kuzey Afri-
ka ve Ortadoğu Projesi şeklinde isimlendir-
diği ve özünde statükoyu korumayı ve de-
rinleştirmeyi hedefleyen girişim, son birkaç 
yılda halkların kendi iradeleriyle tam aksi bir 
hedefi, statükoyu ortadan kaldırmak üzere 
büyük bir değişim dalgası vücuda getirdi.

Irak işgali, üzerinden geçen on yılın ar-
dından, yeni Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
denkleminde tekrar değerlendirildiğinde, 
müstakil aktörlerin yaşadığı değişimi aşan 
bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gör-
memiz gerekiyor. On yıl önce Ortadoğu 
farklı bir jeopolitik ekosistemin içindeydi. 
Bugün ise bambaşka bir ekosistem vücuda 
geliyor. Henüz emekleme aşamasında. Ama 
şu çok açık, Irak işgaliyle ilkel Ortadoğu 
ekosistemi, Arap isyanlarıyla da Camp Da-
vid Düzeni çöktü. Yeni bölgesel düzen, yeni 
aktörlerin elinde, yüzyıllık statükonun mali-
yetine hızla şekilleniyor..

Irak işgaliyle ilkel Ortadoğu 
ekosistemi, Arap isyanlarıyla 

da Camp David Düzeni çöktü. Yeni 
bölgesel düzen, yeni aktörlerin 
elinde, yüzyıllık statükonun 
maliyetine hızla şekilleniyor.
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1982 Anayasası’nın yürürlüğe girdiği ilk günden beri yeni anayasa tartış-
maları ve siyasi partilerin bu konudaki vaatleri devam etti. 2011 seçim-
lerinde de siyasi partiler yeni anayasa taahhüdüyle seçmenin karşısına 
çıktılar. Seçim sonrası yeni bir anayasa yapılması hususunda TBMM’nin 
son yasama döneminde somut adım atıldı. AK Parti’nin çağrısını kabul 
eden Meclis’teki diğer partilerin de katılımıyla ve 4 partinin 3’er üye ile 
eşit sayıda temsil edildiği Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 19 Ekim 2011’de 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in başkanlığında göreve başladı. Komisyon’un 
Türkiye’ye yeni bir Anayasa kazandırıp kazandıramayacağı ise merak 
ediliyor. 

Yeni Anayasa Süreci



312  |  NİSAN 2013

Türkiye, iki yıla yakın bir zamandır, yeni 
Anayasa yazımıyla uğraşıyor. Meclis, Ana-
yasa yazım konusunu gündemine aldığında, 
2012’nin sonunda Türkiye’ye yeni bir Ana-
yasa kazandırabileceğini öngörmüştü ancak 
komisyonun süresi önce Mart ayına uzatıldı, 
geçen hafta da Mayıs sonuna ertelendi. Siya-
si partiler, masadan kalkmanın olası fatura-
sından çekinerek ardı ardına yazım sürecini 
uzatıyor ama takvim sıkışıklığından bağımsız 
bir şekilde, oldukça sahici ve yapısal gerek-
çeler dolayısıyla komisyonun uzlaşıya dayalı 
yeni bir Anayasa yapması neredeyse imkânsız. 
Bu imkânsızlık, siyasetin 1990’lardan itibaren 
yüklendiği işlevle ilgili. Mevcut siyasal iklimin, 
siyasi partilerin uzlaşmasına dayalı yeni bir 
Anayasa yazımını imkânsız kılan dinamikle-
rini üç madde üzerinden tartışmak mümkün.

Uzlaşıyı imkânsız kılan yapısal dinamikler
Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndan uzlaş-
maya dayalı yeni bir Anayasa’nın çıkmasını 
zora sokan ilk unsur, 2000’lerin siyasal önce-
likleriyle ilgili. Çok partili siyasal hayata ge-
çişimizden 1990’ların başına kadar süren So-
ğuk Savaş dönemi boyunca, siyaset yapımını 
belirleyen esas dinamik, kimlik taleplerini 
görmezden gelen bir kalkınma hedefiydi. 
Kemalist seçkinlerin uluslararası dinamik-
lerle uyum içinde dizayn ettiği vesayet siste-
mi doğrultusunda, kalkınmayı demokrasiye 
önceleyen merkez partiler toplumsal destek 
buluyordu. 1990’lar, birçok dinamiğin bir 
araya gelmesiyle kalkınma gündeminin de-
mokrasi lehine cazibesini yitirmesine ve bu 

değişime doğası gereği ayak uyduramayan 
merkez partilerin zayıflamasına tanıklık etti. 
Bu çerçevede, 2000’lerin siyasal gündemi, 
toplumsal eğilimlerin siyasal merkeze yansı-
tılması çabasıyla özetlenebilecek demokrasi 
talebiyle belirleniyor. Bu talepler, din-devlet 
ilişkilerinden Kürt sorununa, asker-siyaset 
ilişkilerinden siyasal sistem arayışına geniş 
bir yelpazeye yayılıyor. Yeni Anayasa ön-
celikle bu başlıklarla ilgili bir karar vermek 
durumunda. Ancak aşağıda da üzerinde du-
rulacağı üzere, bu başlıklarda uzlaşıya dayalı 
bir karara varmak neredeyse imkânsız.

Demokrasi talebinin son on yıldaki serü-
veni, siyasal merkezin toplumsal eğilimleri 
içerecek şekilde yeniden inşasına yönelik 
siyasal mücadelenin siyasetin merkezine 
yerleşmesine ve siyasetin statüko-değişim 
ekseninde hizalanmasına yol açtı. Bu duru-
mu, uzlaşmaya dayalı yeni bir Anayasa ya-
zımını imkânsızlaştıran ikinci unsur olarak 
saymak mümkün. Merkezin inşasına yönelik 
statüko- değişim hattında yaşanan mücade-
le, siyasal aktörlerin siyasal önceliklerini ve 
mevzilerini yeniden tanımlamalarına ve her 
türlü siyasal faaliyetin bu perspektif üzerin-
den değerlendirilmesine yol açtı. Yeni Ana-
yasa, öncelikle merkezin hangi değerler üze-
rinden inşa edileceği konusunda belirleyici 
olacağından, statüko-değişim hattında hi-
zalanan siyasi partilerin uzlaşması imkânsız. 
Bu noktada, statüko hattında mevzilenen 
CHP ve MHP’nin değişimin öncülüğünü ya-
pan AK Parti’nin önerilerini kabul etmesini 
beklemek gerçekçi olmaz.

Türkiye’nin Yeni Anayasa Serüveni

• 13 NİSAN 2013 • SABAH PERSPEKTIFHATEM ETE YORUMYORUM
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Yeni Anayasa’nın uzlaşıyla yazılmasını 
imkânsız kılan üçüncü unsur, Meclis’te tem-
sil edilen siyasi partilerin toplumsal sahici-
likleriyle ilişkili. 3 Kasım 2002 seçimlerinin 
yol açtığı siyasi depremden sonra, siyasi tem-
silde bir sadeleşme/arınma yaşandı. Bugün 
TBMM’de temsil edilen her dört siyasi parti 
de toplumda gerçek karşılıklara sahip, siyasi 
ve toplumsal eğilimleri temsilde sıkıntı yaşa-
mayan bir karakter arz ediyor. Bu sahici tem-
sil ilişkisi dolayısıyla toplumdaki farklı talep 
ve eğilimler siyasi partilerin Anayasa öneri-
lerine yansıdıkça uzlaşma imkânsızlaşıyor.

Toplumun anayasa talebi  
nasıl karşılanabilir?
Üç maddede özetlenmeye çalışılan yapısal 
gerekçeler dolayısıyla, Meclis’in uzlaşıya 
dayalı bir Anayasa çıkarması imkânsız gö-
rünüyor. Türkiye, referandumun tetiklediği 
siyasal iklim dolayısıyla, iki yıl önce, yeni 
Anayasa hedefini gündemine almak zorun-
da kaldı ama merkezi yeniden inşaya yö-
nelik kıran kırana bir mücadelenin yaşan-
dığı, bu mücadele ekseninde toplumun ve 
siyasetin değişim-statüko hattında ayrıştığı 
bir tarih diliminde, bu mücadeleyi yadsıya-

rak uzlaşmaya dayalı bir Anayasa yapmak 
imkansız(dı). Bu çerçeveden bakıldığında, 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun bugüne 
kadar sadece 30-35 maddede uzlaşma sağla-
yıp geriye kalan maddelerde ihtilafa düşmüş 
olması sürpriz değil.

Bu tabloya karşın, toplumun yeni anayasa 
talebi nasıl karşılanabilir?

Öncelikle, komisyona yeni süreler verip 
uzlaşma arayışını zorlamaktan vazgeçmek 
daha doğru olur. Bundan sonraki formüller, 
uzlaşma arayışını bir kenara bırakmak duru-
munda. Durum, bu şekilde sadeleştirildiğin-
de, geriye iki yol kalıyor.

İlk formül, AK Parti’nin dillendirdiği BDP 
ile uzlaşma formülü. Bu formül, AK Parti-
BDP öncülüğünde hazırlanacak Anayasa’nın 
referandumda en iyi ihtimalle %60 oranında 
kabul görme olasılığı dolayısıyla meşruiyet 
üzerinden sorgulanacak ve eleştirilecektir an-
cak şimdilik en olası formüllerden biri bu gö-
züküyor. Mutlak uzlaşı imkânsızsa, olası uzla-
şı formüllerine kapı aralamak daha gerçekçi.

Diğer formülse, uzlaşmayı arttıracak ya-
ratıcı önerileri de işleterek sayısı arttırılan 
uzlaşılmış maddeleri mevcut Anayasa’daki 
muadilleri yerine ikame etmek, geriye kalan 
maddeleri ise zamana bırakmak. Başka bir 
deyişle, yeni Anayasa hedefinden vazgeçe-
rek, mevcut Anayasa’yı revize etmek. Siyasal 
sistem tıkandıkça gerçekleştirilecek anayasal 
değişiklikler neticesinde, merkezin yeniden 
inşası süreci tamamlandığında Türkiye yeni 
bir Anayasa’ya da kavuşmuş olacak.

Türkiye’nin iki yıla yaklaşan çabalar neti-
cesinde geldiği yer burası. Açıkçası, bu du-
rum sürpriz olmadığı gibi kötü de değil..

Türkiye’deki mevcut siyasal 
iklimin, siyasi partilerin 

uzlaşmasına dayalı yeni bir 
Anayasa yazımını imkânsız kılan 
dinamiklerini üç madde üzerinden 
tartışmak mümkün.
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11 Eylül saldırılarının ardından sadece ABD’de değil, başta Avrupa ol-
mak üzere çok geniş bir coğrafyadaki toplumalara, İslamofobi adı altında 
bir bilinç, sistemli bir şekilde sirayet etmeye devam etti. Her yaşanan terör 
olayında tüm okların Müslümanlara çevrilmesi artık normal bir olgu ha-
line gelirken, dünyanın dört bir yanında özellikle azınlık halinde yaşayan 
Müslümanlar bu algının kurbanı olmayı sürdürdü. İslamofobi bir anlamda 
dışlama ve ötekileştirmenin en kaba aracı oldu. Her ülkede, bölgede ve 
kıtada İslamofobinin farklı farklı türevleri de belirdi. Ancak tüm bunların 
ortak yönü İslam’ı değil Müslümanları hedef almak oldu.

İslamofobi Tartışmaları 
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Batı dünyasında, İslam korkusu ve karşıt-
lığını ifade etmek amacıyla kullanılan “İsla-
mofobi” kavramı üstüne tartışmalar sürüyor. 
İslamofobi son olarak Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın Viyana’da düzenlenen Birleş-
miş Milletler Medeniyetler İttifakı 5. Küresel 
Forumu’nda yaptığı konuşma ile gündeme 
gelmişti. Erdoğan burada yaptığı konuşma-
da, İslamofobi’yi bir insanlık suçu olarak 
nitelemiş ve İslam dünyasını rencide eden 
bu kavramla etkin bir mücadeleye dikkat 
çekmişti. Dünya kamuoyunda geniş yankı 
bulan Erdoğan’ın sözleri, Türkiye’de de ilgi 
uyandırdı ve İslamofobi yeniden tartışma 
gündemimize girdi. Konu hakkında sonra 
olarak Türkiye’de İktidardergisi, Nisan 2013 
tarihli 4. sayısında geniş bir dosya hazırladı. 
“Batı’nın yeni ‘öteki’si: İslamofobi” başlıklı 
dosyada, konu hakkında birçok dikkate de-
ğer makale ve söyleşi yer aldı. Dosyada yer 
alan en çarpıcı söyleşilerden biri de, dosyayı 
hazırlayan Dilek Karagöz’ün, Siyaset Ekono-
mi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı 
Dış Politika Uzmanı Levent Baştürk ile yap-
tığı söyleşiydi. SöyleşiyeYeni Türkiye okurla-
rı için yer veriyoruz…

İslamofobi’nin yükselişini hangi 
etkenlerde aramak gerekir?
Aslında tek bir İslamofobi yerine, birden 
fazla İslamofobi’den söz etmek yerinde ola-
caktır. Bununla İslamofobi’nin çok katmanlı 
olduğunu söylemek istiyorum. Bazen bü-
tün durumları kapsayan genellemeler yap-
mak zor olabilmektedir. Örneğin, Avrupa’da 

İslamofobi’nin bir yönü göçmen sayısında 
artış iken, ABD’de Müslümanlar göçmen 
odaklı bir tartışmanın unsuru değillerdir. 
ABD’de göçmenlik sorunu denince akla ge-
nelde Latin Amerikalılar, özelde de Meksika-
lılar gelir. Bunu hatırda tutarak kısaca şunları 
söyleyebilirim: İslamofobi’den söz etmeden 
önce hiç aklımızdan çıkarmamamız gere-
ken husus, gerek ABD’de gerekse Avrupa’da 
İslamofobi’nin yeni ortaya çıkmış bir durum 
olmadığı, aksine köklerinin oldukça sağlam 
olduğudur. Diğer bir husus da, günümüzde 
İslamofobi’nin yükselişinden bahsederken 
genelde 11 Eylül’ü milat alıyoruz. Oysa hem 
ABD’de hem de Avrupa’da 11 Eylül öncesin-
de İslamofobi’nin canlı ve güçlü olduğunu 
biliyoruz. Ancak 11 Eylül, önceki dönemlere 
göre bir kırılmaya sebep olmuş ve daha önce 
olmayan yeni gelişmeleri beraberinde getir-
miştir. Bu gelişmelerin neler olduğuna bak-
mak, aynı zamanda günümüzdeki yükselişi 
de izah edecektir:

1- Soğuk Savaş döneminin daha çok dış 
tehdide dayalı ‘Yeşil Tehlike’ söylemi yerini, 
‘iç tehdit olarak militan İslam ile Müslüman 
nüfus bombası’ söylemlerine bırakmıştır. 
ABD’de daha çok orta sınıf profesyonel ke-
sime mensup Müslümanların sistemi içeri-
den ele geçireceği iddiaları her çeşit yayın-
cılık kullanılarak işlenmeye başlanmıştır. 
Avrupa’da ise ‘Eurobia’ olarak formüle edi-
len Müslüman tehdidi daha çok demografi 
odaklı bir söylem olarak gelişmiştir.

2- Milyonlarca doların harcandığı, sis-
temli ve organize bir faaliyet içerisinde İsla-

“Tek Bir İslamofobi Yok!”

• 17 NİSAN 2013LEVENT BAŞTÜRK YORUMYORUM
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mofobi çabaları hız kazanmış, özellikle pro-
İsrail çevreler hem mali hem de entelektüel 
olarak yoğun gayretler sarf etmiştir.

3- Gerek ABD’de gerekse Avrupa’da hü-
kümetlerin benimsediği ve genelde Müslü-
manları hedef alan güvenlikçi politikalar ve 
bu doğrultuda çıkardıkları yasalar, bu ülke 
vatandaşlarında vahim bir tehlike ve tehditle 
karşı karşıya oldukları düşüncelerini pekiş-
tirmiş ve zaten var olan Müslüman karşıtı 
tepkileri güçlendirmiş ve yaygınlaştırmıştır.

4- ABD’de milyonlarca doların döndüğü 
‘İslamofobi Endüstrisi’nin doğması ve bu 
sektörün özel şahısların/vakıfların kurduğu 
işbirliği ağı ve hükümetin yaratmış olduğu 
yeni güvenlik yapılanması ile devamlı çark-
larının yağlanması, her daim güçlü bir İs-
lamofobik söylem ve faaliyetlerin varlığını 
etkili kılmıştır.

5- Politikacılar, söylemleri ve politikaları 
ile İslamofobi’yi körüklemişlerdir. Özellikle 
ABD’de İslamofobi, devletin dış müdaha-
lelerini ve trilyonlarca dolara mal olan yeni 
güvenlik-istihbarat-sanayi kompleksini meş-
rulaştırmada etkin bir rol oynadığı için, du-
ruma göre hem açıkça pratiğe dökülmüş ve 
desteklenmiş hem de teşvik edilmiştir.

6- Farklı ülkelerdeki İslamofobik öğeler 

işbirliği ağları kurarak çabalarını uluslararası 
düzeyde sürdürür hale gelmişlerdir.

Yukarıda saydığımız unsurların etkisiyle 
artan İslamofobi, hemen hemen tüm Batı 
ülkelerinde ana akım bir hal almaya başladı. 
Ben göçmenlerin sayısındaki artış ve uyum 
sorunları gibi meselelerin etkisini kabul edi-
yorum; ama bunlar tamamen yan unsurlar.

İslamofobi’nin kökenlerinin sağlam 
olduğunu söylediniz. Haçlı seferlerindeki 
zihniyet ile bugünkü İslamofobi arasında 
bir bağ kurulabilir mi?
Evet, İslamofobi diye adlandırdığımız olgu-
nun kökleri derin ve Haçlı seferlerinin de 
öncesine, Müslümanların daha ilk dönem-
lerindeki hızlı yayılma sürecinde, Hıristi-
yanlarla olan erken temaslarına kadar git-
mektedir. Fuat Aydın’ın Batı İslam Algısının 
Arkeolojisi adlı eserinde listesini sunduğu 
erken dönem Doğu ve Batı Hıristiyanları-
nın İslam algısı, aslında bugün hâlâ hâkim 
olan ama 19. ve 20. yüzyıllarda sekülerize 
edilmiş İslam algısının tam bir prototipi 
şeklindedir.

İslam’ın ve Müslümanların tekdüze ola-
rak kabul edilmeleri, İslam’ın cinsiyetçi ve 
kadın düşmanı telakki edilmesi, Müslüman 
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zihnin akılcılıktan yoksunluğu, İslam’ın özü 
gereği şiddeti yücelttiği, Müslümanların 
despot veya zalim yönetimlerde yaşamaya 
mecbur oldukları ve İslam’ın dinsel olmak-
tan çok siyasal olduğu temaları, Müslü-
manların Hıristiyanlarla ilk temasa geçtiği 
döneme kadar gidiyor. Ancak Batı ve/veya 
Hıristiyan dünyasında her daim statik ve de 
hep olumsuz İslam algısı ve imajının hâkim 
olduğunu iddia etmek de yanlış. Olumsuz 
bakışın yanı sıra olumlu bakışın da var 
olduğu, hatta olumsuz bakışa ağır bastığı 
dönemler de olmuştur. Dolayısıyla, “Müs-
lümanlar ile diğerleri arasındaki kaçınılmaz 
ilişki biçimi çatışmadır” diye bir iddiam 
yok. Zaten tarihi verilerin bu iddiayı des-
teklemediği, bunun İslamofobik çevrelerin 
iddiası olduğu aşikâr.

Dünyada İslamofobi’nin yükselişi ve 
İslam’ın ‘öteki’leşmesi kimin işine yarar? 
Kim neden İslam karşıtlığını beslemek 
ister sizce?
Uzun vadede hiç kimsenin işine yaramaz. 
Çünkü çatışma kimseye yarar sağlamaz; 
artık birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. 
Bu korkuyu kimin beslediğini anlamak için 
İslamofobi’yi ırkçı bir söylem olarak pom-
palamada kimlerin kullandığına bakmak 
gerekir.

Pro-İsrail aşırı muhafazakârlar; katı, 
uzlaşmaz ve şahin Siyonist çevreler; eski 
Müslüman, şimdilerde ise ya başka dini be-
nimsemiş ya da ‘yeni ateizm’ akımına men-
sup kişiler ve Hıristiyan Siyonistler olarak 
bilinen aşırı sağcı Evanjelist kesimler. Eski 
Müslümanların ekonomik rant için bu çaba 
içinde yer aldıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz 
diye düşünüyorum. Bunların bir kısmı hak-
kında ortaya konan belgeler hiç şüphe bırak-
mıyor. İşin ilginç tarafı, bunların bir kısmını 
İsrail deşifre etmiştir. Diğer üç grubun bu 
projede İsrail’i hem ABD hem de Avrupa gö-
zünde vazgeçilmez kılmak konusunda hem-
fikir oldukları rahatlıkla söylenebilir.

İslamofobi’nin yükselişinde, 
Müslüman ülkelerin tutumunu nasıl 
değerlendirmeliyiz?
Maalesef pek parlak bir karne yok karşı-
mızda. Resmi bir mezhep veya dini görüş 
dayatmış, aynı inanca mensup ama bazı ko-
nularda farklı düşünen kesimlere söz hakkı 
vermeyenlerin, İslamofobi konusunda ba-
şarılı bir imtihan vermeleri zordur. Bu ko-
nuda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu 
kadar ısrarlı olabilmesi, en azından ülkede 
temsili bir siyasi yapı olması, hak ve hürri-
yetlerin olması gereken derecede olmasa da 
en azından belli ölçüde tanınmış olmasının 
yanı sıra daha iyiye gidilmesi için toplumda 
da, siyasilerde de bir talep olmasının önemi 
büyük. Belki İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesi 
altında bazı çabalar verimli olabilir. Ama üye 
ülkelerin büyük çoğunluğu kapalı rejimler 
olduğu sürece, Müslüman ülkelerin birlikte 
bu tip konularda kazanım elde etmeleri zor 
görünüyor. O yüzden ‘Arap Baharı’ denilen 
süreç oldukça önemli.

Batı ile sağlam ilişkileri olmuş; Müslüman 
bir topluma sahip, ama laik bir ülke 
olan Türkiye’nin, dünya üzerinde artan 
İslamofobi’den nasıl etkileneceğini ya da 
etkilendiğini düşünüyorsunuz?
Amerikan Kongre üyelerinin birkaç gün 
önce Başbakan Erdoğan’dan sözlerini geri 
almasını talep etme cüretini göstermesi 
bunun bir yansımasıdır. İslamcı bir siyasi 
partiden ayrılarak kurulmuş olması, AK 

SETA Dış Politika Uzmanı 
Levent Baştürk: “Aslında 

tek bir İslamofobi yerine, birden 
fazla İslamofobi’den söz etmek 
gerekiyor. Bununla İslamofobi’nin 
çok katmanlı olduğunu söylemek 
istiyorum.”



318  |  NİSAN 2013

Parti’yi zaten açık ırkçılık sergileyen İsla-
mofobik odakların hedefi yapıyor. Ancak 
ABD Başkanı Obama da bu kesimlerin 
gözünde ‘gizli Müslüman’ ve de ‘devlet 
kurumlarını Müslüman Kardeşler kadro-
larına açan ve içeriden işgale zemin ha-
zırlayan biri’ olarak hedef. Dolayısıyla, bu 
kesimlerden önemli bir zarar görmek şu 
anki şartlarda pek mümkün değil. Aynı şey 
Avrupa’da genelde aşırı sağ içinde yer alan 
gruplar için de geçerli.

Ancak daha önce de değindiğim gibi, 
İslamofobi sadece ırkçı bir ideolojinin dışa 
vurumu şeklinde kendini ifade etmemekte-
dir. Ana akım medyada, devlet adamları ve 
siyasetçilerin söylemlerinde, politikalarında 
ve güvenlik güçlerinin uygulamalarında gö-
rülen daha rafine İslamofobi örneklerinin 
varlığından haberdarız. Bunlar bazen daha 
önce de sözünü ettiğim grupların etkisiy-
le, bazen Batı kültürünün özünü oluşturan 
Avrupa-merkezci zihniyetin yansıması, ba-
zen de devletin bilinçli denetim ve sindirme 
siyasetinin bir parçası olarak kendini dışa 
vurur. Bu durum zaman zaman Türkiye’nin 
Batılı ülkelerle girdiği ilişkileri etkileyecektir. 
Şu an Türkiye’de var olan siyasi ve ekonomik 
iktidar, bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerini 
rasyonel temeller üzerinde kurmaya ittiği 
için ülke olarak şimdilik fazla olumsuz etki-
lenmediğimizi söyleyebiliriz.

Başbakan Erdoğan’ın, “Tıpkı Siyonizm gibi, 
antisemitizm, faşizm gibi, İslamofobi’nin 
de bir insanlık suçu olarak görülmesi 
kaçınılmaz olmuştur” sözlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Ben bu sözün, Obama İsrail’e gitmek üze-
reyken düşünülerek ve Obama’nın elini 
güçlendirmek amacıyla söylenmiş bir söz 
olduğunu düşünüyorum. Obama’ya bu 
şartlarda İsrail yönetimine, NATO’daki en 
önemli müttefiklerden ve bölgesel aktörler-
den birinden bu tepkilerin gelmesinin ABD 

çıkarlarına ters düştüğünü ve İsrail yüzün-
den ABD’nin güç durumda kalmaktan bık-
tığını söyleme fırsatı vermiştir.

Erdoğan’ın İslamofobi ile ilgili çıkışı, 
Türkiye’nin Batı dünyasıyla olan 
ilişkilerine nasıl yansır?
Avrupa ile olan ilişkilere ciddi olarak yansı-
yacağını düşünmüyorum. ABD yönetimi de 
hoşnutsuzluğunu belirtmenin ötesine fazla 
geçmeyecek, belki birkaç kere daha bunu 
gündeme getirecektir. Türkiye ile ilgili bir 
karar olduğunda İsrail lobisi, Türkiye aleyhi-
ne kongre üyelerini mobilize edebilir.  

Sizce, dünya üzerinde terör örgütlerinin 
çoğunluğunun İslam’ı referans almasını 
nasıl yorumlamak gerekir? Bu örgütlerin 
ortaya çıkışında ABD ve İsrail’in tutumları 
etkili olmuş mudur sizce?
Dünyada kaç terör örgütü olduğu ve bun-
ların ne kadarının İslami referans aldığı 
konusunda elimde hiçbir veri yok. Ancak 
“Müslümanların çoğu terörist değil, fakat 
teröristlerin çoğu Müslüman” şeklindeki 
bir klişenin ne kadar doğru olduğundan da 
emin değilim. Ayrıca kimin terörist kabul 
edilip kimin edilmediği de daha ilginç bir 
konu. ABD, Hizbullah’ı terörist kabul ediyor 
ama AB kabul etmiyor. Şimdi çok kapsayıcı 
bir bilgi olmadan kesin konuşmak zor. An-
cak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: ABD’nin 
Müslüman kamuoyunda itibarı her geçen 
gün azalıyor. İsrail’in bunda önemli payı 
var; ama tek sebep değil. ABD’nin İslam 
dünyasında izlediği genel siyaset, kitlele-
rin tepkisini çekiyor. Ama bunu Amerikan 
düşmanlığından ayırmak lazım. ABD’de 
yaşayan Müslüman nüfus devamlı artıyor. 
Amerikalılarla evlenmiş hatırı sayılır sa-
yıda Müslüman var. Yurtdışında öğrenim 
görmek isteyen pek çok Müslüman’ın birin-
ci tercihi Amerika. Müslümanların tepkisi 
daha çok izlenilen siyasete yönelik..
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11 Eylül 2001 sabahı bir yaşındaki oğlu-
mu Manhattan’ın Yukarı Batı Yakası (Upper 
West Side) tabir edilen bölgesindeki kreşine 
bıraktığımda İkiz Kuleler’in birine bir uçağın 
çarptığı haberini almıştım. Arabayla kuleler 
istikametinde Henry Hudson Otoyolu’nda 
seyrederken Manhattan’ın güneyinden yük-
selen dumanları görmemek imkânsızdı. Sol 
şeritten geçen güvenlik ve itfaiye araçlarının 
sayısı hayatımda görmediğim kadar fazlaydı. 
Radyoda ikinci bir uçağın diğer kuleye çarp-
tığını ve iki ayrı uçaktan da haber alınamadı-
ğını öğrenmiştik. Yanımda oturan eşime ‘fa-
iller inşallah bizimkiler değildir’ demiştim. 
Bugün de Boston’da yaşayan Müslümanların 
benzer bir ruh hali içerisinde olduğunu tah-
min etmek zor değil.

Saldırı sonrasında Amerika genelinde en 
göze çarpan mesele Müslümanlar ve İslam 
hakkındaki genel cehaletti. ‘Neden bizden 
nefret ediyorlar’ ve ‘biz onlara ne yaptık’ so-
ruları sorulurken, Müslümanlara karşı ade-
ta bir histeri havası oluşmuştu. Müslüman 
vatandaşlara karşı saldırı vakaları çoğalmış 
ancak çoğu durumda koyu tenli birçok va-
tandaş Ortadoğuluya benzedikleri için hedef 
alınmıştı. Hatta kendi memleketlerinde as-
lında Müslümanlarla hiç de iyi geçinemeyen 
Sih taksi şoförlerinden biri, başına sardığı 
sarık dolayısıyla Müslüman zannedilerek 
saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. 
Öte yandan bazı devlet yetkilileri, sivil top-
lum örgütü ve üniversite mensupları İslam’ın 
terörizmle bir arada gösterilmemesi gerekti-
ği yönünde mesajlar veren kampanyalar dü-

zenlemişti. Fiziki şiddete maruz kalanların 
dışında psikolojik baskı ve tehditle karşıla-
şan Müslümanlar için psikolojik destek mer-
kezleri faaliyet göstermişti. Müslümanlar bir 
yandan Amerika’nın İslam ve Müslümanlar-
la ilgili cehaletinin adeta cadı avına dönüş-
mesinden mustaripken bir yandan da terörle 
İslam’ı aynı kefeye koymak istemeyen ırkçı-
lık karşıtı gruplardan destek görmüşlerdi.

İslam’a karşı seferberlik
Amerika’da yaşayan Müslümanlar için 11 
Eylül’ün belki de en ‘hayırlı’ sonucu, ‘ortala-
ma’ Amerikan vatandaşları arasında İslam’a 
yönelik artan ilgi ve öğrenme arzusuydu. 
Başlığında Ortadoğu ve İslam olan panel, 
ders ve kitap sayısında patlama yaşanırken 
birçok üniversitede Arapça ders verecek 
hoca bulunamaz hale gelmişti. Öte yan-
dan ‘düşmanı öğrenmek’ için Arapça öğ-
renenlerin sayısı da az değildi. Dinler arası 
diyalog inisiyatiflerinde yaşanan patlama 
paralelinde, bazı kilise ve sinagoglar da 
cemaat mensupları için camilere ziyaretler 
düzenleyerek Müslümanların din anlayış-
ları ve yaşama biçimleriyle ilgili çalışmalar 
başlattı. Amerika’nın bir göçmenler ülkesi 
olduğu ve federal kanunlarla güvence altına 
alınmış olan kimseye din, dil, ırk ve kökeni 
dolayısıyla ayrımcılık yapılamayacağı ilke-
lerinden hareket ediyordu bu tür girişimler.

Bu iyi niyetli çalışmalara ve İslam’a artan 
ilgiye rağmen, Müslümanlara karşı ayrım-
cılık ve ırkçılık da arttı. Amerikan halkı 
bugün İslam’ı daha iyi biliyor ama Müslü-

11 Eylül’den Boston Maratonu’na 
ABD’de İslamofobi

• 21 NİSAN 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞKADİR ÜSTÜN YORUMYORUM
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manlara karşı ırkçı his besleyenler de art-
mış durumda. İş yerlerinde, okullarda ve 
devlet kademelerinde Müslümanlara karşı 
ayrımcılıkta gözle görülür bir yükseliş oldu. 
Kanunsuz gözaltı ve sorgulama, yıllarca 
süren gizli takip, şüphe üzerine sınır dışı 
etme, FBI’ın camilerde istihbarat toplaması 
ve hatta cami civarlarında ‘nükleer tarama’ 
yapılması gibi birçok hukuk dışı uygulama-
ya maruz kaldı Müslümanlar.

Siyasi bir operasyon
2000’de başkanlık seçimlerinde Amerikan 
Müslümanlarının ezici çoğunluğu sosyal 
konulardaki muhafazakâr değerleri dolayı-
sıyla Cumhuriyetçilere yönelmiş ve George 
W. Bush’u desteklemişti. Ancak Bush’un se-
çim kampanyasında aktif rol alan bazı önde 
gelen Müslümanların bile 11 Eylül sonrası 
gözaltına alınmaları ve baskı görmeleri bü-
yük bir şok etkisi yaratmıştı. Bush’un Afga-
nistan ve özellikle Irak işgalleriyle birlikte 
Amerika’nın Ortadoğu’ya demokrasi getir-
me projesi, İsrail’in uzlaşmaz ve saldırgan 
politikalarının da desteklenmesini berabe-
rinde getirdi. Ortadoğu politikasında etkili 
hale gelen neo-con çevreler, Evanjelistler, 
aşırı sağ muhafazakârlar ve İsrail lobisinin 
sağ kanadı arasında oluşturulan ittifakın 
İslamofobinin yükselmesine katkısı büyük 
oldu. Bu gruplar, New York’ta İkiz Kuleler’in 
yakınında İslami Merkez açılmasına karşı 
çıkmalarından Obama’nın aslında Müslü-
man olduğu iddialarına varana kadar birçok 
konuda ses getirirken, liberal çevrelerin tep-
kisini çektiler. Center for American Progress 
adlı Obama’ya yakın liberal bir think tank’in, 
‘Korku Ltd.’ (Fear Inc.) adlı raporu, Bush dö-
neminde zirve yapan İslamofobinin aslında 
5-6 kilit ismin planlı bir siyasi operasyonu 
dâhilinde yükseldiğini ve geniş bir finans 
altyapısı olduğunu gösteriyor.

İslam’a ve Müslümanlara negatif bakı-
şın özellikle 2005’ten itibaren Irak’ta işgale 
karşı başlayan Sünni ayaklanmasıyla bir-

likte arttığını söyleyebiliriz. Buna rağmen, 
kamuoyu araştırma kurumu Pew’ün yaptığı 
kamuoyu yoklamaları Amerikalıların İslam’a 
bakışında kendi içinde çelişkiler barındıran 
bir ikilemde olduklarını gösteriyor. 2010’da 
yapılan bir yoklamaya göre, kamuoyunun 
çoğunluğu İslam’ın şiddete diğer dinlerden 
daha yakın olmadığını düşünürken benzer 
bir çoğunluk da New York’ta İslami merke-
zin bir parçası olarak cami inşasına karşı çı-
kıyordu. Amerika’nın ücra yerelinde şeriatın 
yasaklanmaya çalışılması (ki bu gerçek ha-
yatta karşılığı olmayan absürt bir tasarıydı), 
Florida’da bir papazın Kur’an yakma çağrısı, 
İslam’ı hedef alan filmler çekilmesi gibi gi-
rişimler İslamofobinin yaygınlaştığını gös-
terse de Amerika’nın İslam algısını yalnızca 
bu uç örnekler üzerinden okumak isabetli 
olmayacaktır.

Müslim ABD’lilerin sadakati
11 Eylül’den beri Amerika içerisinde ger-
çekleştirilen ilk terör saldırısı Boston 
Maratonu’nun bitiş çizgisi yakınında meyda-
na geldi. İlk gelen bölük pörçük haberlerde 
‘koyu tenli veya siyahi ve yabancı aksanlı’ 
birinin şüpheli olduğu ve Suudi kökenli bir 
öğrencinin evinde arama yapıldığı haberleri 
vardı. Ayrıca düdüklü tencerenin içine pat-
layıcı malzeme koyarak irticalen hazırlanan 
patlayıcı bombanın Ortadoğu’da kullanılan 

ABD’de İslam’a ve 
Müslümanlara negatif 

bakışın özellikle 2005’ten itibaren 
Irak’ta işgale karşı başlayan Sünni 
ayaklanmasıyla birlikte arttığını 
söyleyebiliriz. Ancak araştırmalar, 
Amerikalıların İslam’a bakışında 
kendi içinde çelişkiler barındıran bir 
ikilemde olduklarını gösteriyor.
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yaygın metotlardan biri olduğu analizleri de 
yapılıyordu. Twitter’da ‘Müslümanları öldü-
relim’ naraları da atılmaya başlanmıştı. Öte 
yandan Boston faillerinin Atlanta Olimpi-
yatları ve Oklahoma City bombalamalarının 
failleri gibi aşırı sağ beyaz ırkçı olma ihtima-
line vurgu yapanlar da yok değil.

Amerikalı Müslümanlar hem 11 Eylül 
hem de Boston saldırısı sonrası üzerlerin-
deki psikolojik baskı yüzünden kendilerini 
ülkeye sadakatlerini ispat etmek zorunda 
hissettiler ve saldırıları kınayan açıklamalar 
yaptılar. 2011’de Amerikan Müs-
lümanları arasında yapılan bir 
kamuoyu yoklaması, Amerikan 
Müslümanlarının dünyada aşı-
rılığı ve terörü en fazla reddeden 
Müslüman topluluk olduğunu 
gösteriyor. Aynı çalışma, 2011’de 
2007’ye göre daha fazla Ameri-
kalı Müslümanın Amerika’nın 
terörle mücadelede samimi ol-
duğunu düşündüğünü gösteri-
yor. Bunda Bush’un Irak işgali-
nin adeta bir macera olduğunun 
tescil edilmiş olması ve Obama 
yönetiminin Bush’un terörle mü-
cadele ve demokrasi yayma söy-
leminden uzaklaşıp El-Kaide’yle 
mücadeleye odaklanmasının 
önemli rol oynadığı söylenebilir. 
Öte yandan New York polisinin 
hem New York’ta hem de yetki 
sınırlarını aşarak New Jersey’de 
Müslümanları ve camileri takip 
etmeye Obama döneminde de 
devam etmesi, 11 Eylül sonrası 
çıkarılan ve anayasal özgürlükle-
ri güvenlik politikaları lehine ze-
deleyen yasaların devam ettiğini 
gösteriyor.

11 Eylül’de kahraman olarak 
öne çıkan Rudy Giuliani ve Ge-
orge W. Bush modellerinin ak-
sine, Başkan Obama’nın Boston 

saldırısı sonrası ilk açıklamasında dikkatli 
bir dil kullanması ve insanları salt şüpheler 
üzerinden hareket etmemeleri noktasın-
da uyarması iyiye işaret sayılabilir. Ancak 
bu Amerikan Müslümanlarını yatıştırmaya 
yetmeyebilir zira işlemedikleri bir suç yü-
zünden dikkatli olmak zorunda kalacaklar. 
Washington’da Kongre ve Beyaz Saray’ın 
zehirli zarflar yüzünden alarmda olduğu şu 
sıralar, insan Boston saldırısının failleri ‘in-
şallah bizimkiler değildir’ demekten kendini 
alamıyor!.
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Islam and Politics in Southeast Asia

• APRIL 30, 2013SETA 

Tribunal which has started delivering verdicts 
on what it calls crimes committed in 1971 when 
Bangladesh was born out of a bloody war. These 
verdicts have ranged from death sentence to 
life imprisonment.

Abdullah al-Ahsan, professor at the Depart-
ment of History and Civilization, International 
Islamic University Malaysia discussed the recent 
developments in Bangladesh and its regional 
and global implications.

Especially after the Arab Spring, the transfor-
mation of Islamic movements has become one 
of the major issues both in academia and deci-
sion-making circles. Southeast Asia has a spe-
cial place in this discussion because terrorism, 
security and economic development are very 
much mixed in a way that shapes the domestic 
and regional politics.

In this general context, Bangladesh has re-
cently captured headlines in international me-
dia outlets thanks to its International War Crime 

EVENTEVENT
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ABD’nin de lojistik desteğiyle Fransız savaş uçaklarının Mali’nin 
kuzeyini ele geçiren isyancıların kontrolündeki bölgeleri bombalaması 
sonucu Mali yeniden dünya gündeminin üst sıralarına oturdu. Ancak bu 
operasyon, bölgenin çıkarlarına hizmet edip etmediği tartışmalarına 
neden olurken, özellikle operasyon hakkında verilen bilgilerin güvenilirliği 
ihtiyatla karşılandı. Öte yandan, Türkiye’nin Afrika açılımı devam ederken 
özellikle Somali’ye yönelik politikaları derinleşerek artmaya başladı. İlk 
başta sadece insani yardım eksenli gibi görünen politikaların Somali’de 
eleştirilerin aksine ciddi yankı uyandırması ile Türkiye bir anda ülkedeki 
en önemli aktörlerden biri haline geldi. 

Afrika ve Küresel Siyaset 
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Mali Geçici Hükümeti’ne ve Birleşmiş 
Milletler (BM)’e askerî müdahale baskısından 
sonra Fransa, Ocak 2013 itibarıyla Mali’nin 
kuzeyinde ‘Yaban Kedisi Operasyonu’nu 
(Operation Serval) başlattı. Birçoklarının ile-
ri sürdüğü gibi uluslararası toplumun çıkarla-
rına değil Fransa’nın çıkarlarına hizmet eden 
harekât, bölge ve ötesi için çeşitli nedenler-
den dolayı büyük risk içeriyor. Operasyonla 
ilgili bilgi ve haberler sadece sıradan olmakla 
kalmayıp aynı zamanda Fransız medyası ta-
rafından çoğunlukla çıkarlar doğrultusunda 
yönlendiriliyor. Özellikle, yaşanan insanî 
trajediyle ilgili bilgi eksikliği dikkat çekici ve 
harekâtın imajına hasar veriyor.

Mali’deki çatışmanın uluslararası üç aktörü
Kısaca göz atıldığında, bu çatışmada üç ulus-
lararası aktör görülüyor. Birincisi Fransa ve 
Fransa’nın Avrupa ülkelerindeki destekçileri. 
İkinci kilit aktör Afrika ülkeleri. Konu Batı 
Afrika’yla ilgili gibi görünse de, Mali’deki ça-
tışmanın sonuçları ve uyuşmazlığın çözüm 
şekli açısından bütün Afrika’da yansımaları 
mevcut. Üçüncü aktör ise genel olarak İs-
lam dünyası, zira çatışmanın her iki tarafı da 
Müslümanlardan oluşuyor.

Libya devriminden bu yana, tek tek dev-
letlerin liderliğinde gerçekleştirilen askerî 
müdahale biçimine uluslararası politikada 
giderek daha sık rastlanır oldu. Bunun en son 
örneği Mali. Fransa’nın Mali’ye müdahalesi 
ekonomik, siyasî ve terör tehdidi perspekti-
finden müzakere edilmesine rağmen, bu ko-
nuda en büyük yenilgi Batı ve Afrika’nın oldu.

“Afrika’nın sorunlarına Afrika çözümleri”
2000 yılı başlarından itibaren Afrika’nın so-
runlarının Afrikalılar tarafından çözülmesi 
konusunda büyük bir çaba gösteriliyor. He-
men her toplantıda “Afrika’nın sorunlarına 
Afrika çözümleri” sloganı konuşuluyor. As-
lında bu durum, Afrika’da Afrikalı liderlerin 
kıtadaki sorunların çözümü için büyük çaba 
gösterdikleri bir diplomasiye kaynaklık etti. 
2002 yılında Afrika Birliği Örgütü’ne yeni 
bir biçim verilirken, ismi Afrika Birliği ola-
rak değiştirildi. Kıtanın gelişmesi için ‘NE-
PAD ekonomik stratejisi’ ifade edildi. Ve Af-
rikalı liderler uluslararası camianın desteğini 
kazanmayı başardı. Afrika şimdilerde G-8 
ve G-20 ile diğer uluslararası platformlarda 
önemli bir gündem maddesini teşkil ediyor.

Afrikalıların uyuşmazlıklara karşı çözüm 
tedbirleri çok daha etkileyiciydi. Afrika Bir-
liği; Fildişi Sahili, Burundi, Kongo, Somali ve 
daha birçok çatışma bölgesinde arabulucu-
luk toplantıları düzenledi, bu amaçla çeşitli 
yerlere barış gücü gönderdi.

Bu noktadan bakıldığında, Afrikalıların 
girişimlerinin tamamının başarılı olduğu 
söylenemez ama kıtaya sahip çıkmak için ça-

Mali’ye Fransa Müdahalesi:  
İçerimler ve Sonuçlar

• 04 NİSAN 2013 • POLITICAL REFLECTION MAGAZINEMEHMET ÖZKAN

Fransa’nın Mali’ye 
müdahalesiyle birlikte, uzun 

vadede kaybeden yalnızca Afrika 
değil, aynı zamanda uluslararası 
camia veya Batı da oldu.
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lıştıkları ve istekli oldukları, çatışmasız bir kıta 
için tedbirler aldıkları aşikâr. Buna rağmen 
çoğu zaman malî ve yapısal sıkıntı içindeler.

Mali’ye Fransa’nın askerî müdahalesi 
Afrika’nın kıtaya sahip çıkma döneminin 
sonuna gelindiğinin bir işareti olarak görü-
lebilir. Gerçek şu ki; bölgesel organizasyon 
ECOWAS ile BM’nin müdahaleye destek 
vermeleri meseleyi değiştirmiyor. Afrikalılar 
kendi krizlerini çözme girişiminde bulun-
makta başarısız oldular ve aslında bu durum 
onlar için daha kolay olabilirdi ve uluslarara-
sı toplumun malî ve eğitim desteğini kazan-
mak için momentum oluşturulabilirdi. Zira 
güvenlik tehdidi nedeniyle meselenin ulusla-
rarası boyutu söz konusu.

Mali’de kaybedenler
Uzun vadede kaybeden sadece Afrika değil. 
Uluslararası camia veya Batı da kaybetti. Ca-
mianın Afrika’daki mevcut problemi çözebil-
mek için ne isteği ne de kaynakları mevcut. 
Kıtada yeterli bir Afrika liderliği oluşturmak 
ve buna destek vermek her zaman her iki ta-
raf için de en iyi çözüm. Görünüşe bakılırsa 
bu fırsat Mali müdahalesiyle kaçırılmış oldu.

Mali’deki çatışma sadece Afrika’yla değil, 
İslam dünyasıyla ilgili bir sorun. Batı (özel-

likle Fransa) durumu kendi bakış açısından 
değerlendiriyor ve bunun bir güvenlik, bir 
ulusal çıkar konusu olduğunu düşünü-
yor. Bu şekilde Paris, askerî müdahalenin 
tek çözüm olduğu konusunda ısrar ediyor. 
Açıktır ki, askerî operasyon ciddi bir mese-
le hâline dönüşecek ve İslam dünyasındaki 
örgütler, kuruluşlar tarafından inceleme al-
tına alınacak. Krizin özellikle din ve etnik 
boyutu özel dikkat gerektiriyor. Uluslararası 
İşbirliği Örgütü’nün Mali’de neler olup bit-
tiğini görecek ve rapor edecek gözlemciler 
göndermesi gerekiyor.

Neler yapılmalı?
Bu uyuşmazlık ve müdahale ile ilgili olarak 
bütün silâhlı taraflara acilen soğukkanlı ol-
maları ve diyalog aramaları konusunda çağ-
rıda bulunulması gerekiyor. Mülteci krizi gi-
derek büyüyor; Moritanya, Nijer ve Burkina 
Faso’dan Mali’nin güneyine giriş yapılıyor. Bu 
bölgelerde devlet desteği yeterli değil ve sivil 
toplum kuruluşlarının büyük bir rol üstlen-
mesi gerekiyor. Sağlık ve eğitim faaliyetlerine 
de benzer şekilde acilen ihtiyaç duyuluyor. 
Ancak şu anda en büyük sıkıntı önümüzdeki 
yıllarda kıtada Afrika çıkışlı bir gündem için 
nasıl momentum oluşturulacağı….
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Türkiye’nin Somali’ye yönelik politika-
sı iki yıldır gelişerek derinleşiyor. 13 Nisan 
günü Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh 
Mahmud ve Somaliland Cumhurbaşkanı 
Ahmed Silanyo’yu Ankara’da bir araya geti-
ren Türkiye, Afrika boynuzuna yönelik ciddi 
bir politika geliştirme konusunda inisiyatif 
kurmaya devam ediyor. Normalde iletişim 
içinde bile olmayan bu iki devlet başkanı, 
Ankara’nın inisiyatifiyle aynı zamanda An-
kara Deklarasyonu’nu imzaladı ve birbirleri-
ne yönelik provokatif bir dil kullanmamaya 
söz verdi.

Başbakan Erdoğan 2011 Ağustos’unda 
iki uçak dolusu insanla Somali’ye gittiğinde 
ülke içindeki ve dışındaki algı bunun bir tür 
kısa süreli insani yardımdan öteye geçeme-
yeceğiydi. Batılı devletler, Ankara zamanla 
Somali meselesinin derinliğinin farkına va-
racak derken, Türkiye’deki muhalefet dâhil 
birçok insan, insani yardımı iç politika 
malzemesi yapmaya çalışmıştı. Fakat iki yıl 
sonra bakılınca Türkiye’nin Somali politi-
kasının sadece bir insani yardım politikası 
olmaktan çıktığı ve siyasal boyutlarıyla be-
raber bölgeyi yeniden yapılandırma yolun-
da geliştiği söylenebilir.

Türk dış politikasında dikkatlerden kaçı-
rılmaması gereken temel nokta, Somali ile 
beraber Türkiye-Afrika ilişkilerinde yepyeni 
bir dönemin başladığıdır. Bu dönem şim-
diye kadar oluşturulan güç temerküzünün 
Afrika’da sorun çözmek için etkin bir şekil-
de kullanılması zorunluluğunu getirmesi 
yanında, bir nevi Türkiye’nin Afrika’daki 

gerçek etkisinin ölçülmesi için de temel bir 
veri olacak. Bu açıdan bakılınca Türkiye’nin 
Afrika’daki ilk sınavı Somali olacak gibi. Baş-
bakan Erdoğan’ın açlık ve Somali’ye çözüm 
bulma konusunu BM’ye taşıması, Somali’nin 
yeniden yapılandırılması için düzenlenen 
İstanbul toplantıları ve en son imza atılan 
Ankara Deklarasyonu, Türkiye’nin Somali’ye 
kalıcı çözüm bulma konusunda kararlı oldu-
ğunu gösteriyor.

Afrika jeopolitiğinin dinamikleri
Tüm bu gelişmelere rağmen, Türkiye’nin ba-
şarısı için bölgesel dengeleri iyi anlamak ve 
ona göre siyaset üretmek ciddi önem taşıyor. 
1992’deki BM barış gücünün başarısızlığının 
en temel sebeplerinden birisi Doğu Afri-
ka’daki tarihi, siyasi ve jeopolitik dengelerin 
dikkate alınmamasıydı. Bu açıdan bugünkü 
gelişmeleri sağlıklı analiz etmek için tarih 
boyunca Doğu Afrika’daki bölgesel dengenin 
siyasi ve jeopolitik olarak sağlandığı iki hattı 
iyi anlamak ve yeniden inşa etmek gerekiyor. 
Bunlardan ana denge hattını Etiyopya-So-
mali, yan hattı ise Kenya-Sudan sağlamıştır.

Türkiye, ilk başlarda daha çok insani yar-
dım söylemi üzerine oturduğu için bu den-
geleri göz ardı ediyordu. Bu dengelerin var 
olduğu dönemlerde Cibuti, Burundi, Ugan-
da ve sonrasında bağımsız olan Eritre bu 
dengeler çerçevesinde hareket etmişler ve 
Nil olmak üzere temel su paylaşımı bu den-
ge üzerinden yürümüştü. Aşağı Nil’i kontrol 
eden Mısır ise bu dengelerin bozulmadığı 
bir dönemde hep kendisini rahat hissetmiş 

Somali Politikasında Yeni Dönem
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ve o dengeleri birbirine karşı oynayarak Nil 
kaynaklarından en fazla faydalanan devlet 
olmuştu. Fakat Somali’de 1991’den beri yaşa-
nan iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık yü-
zünden Doğu Afrika’daki ana denge Etiyopya 
lehine gelişmişti.

Aynı şekilde Sudan’daki Darfur sorunu 
ve bölünme sonrasında yan dengenin Sudan 
unsuru da oyun dışı kalmış ve özellikle Erit-
re ile çatışmada üstünlüğünü kabul ettiren 
Etiyopya’ya geniş bir hareket alanı doğmuş-
tu. Bunun en bariz yansıması, Etiyopya’nın 
kendi öncülük ettiği yeni bir Nil Havzası 
Anlaşması’yla daha fazla pay istemesi ve 
Mısır’ın payının azalmasını talep etmesiydi.

Yıllardır Afrika’yı ihmal eden Mısır, böl-
gesel dengenin tamamıyla Etiyopya lehine 
geliştiğinin farkına vararak, devrim sonrası 
diplomasisinin neredeyse yarısını Nil so-
runu ve Etiyopya ile ilişkiler üzerine ayırdı. 
Mısır’ın yeniden bölgesel siyasete dönmeye 
çalıştığı bir dönemde hem bölgesel denge-
ler hem de bölgede ekonomik kalkınma ve 
siyasi istikrar için atılması gereken en temel 

adım Somali sorununa el atmaktı. Güneyin 
bağımsızlığı sonrası Sudan’da iç dengelerin 
önceki yıllara göre yerine oturmaya başladığı 
düşünürse, Türkiye’nin öncülüğünde gerek 
BM’de gerekse uluslararası toplumun da aktif 
katılımıyla Somali’ye barış getirme sürecini 
iyi değerlendirmek gerekiyor.

Bu çerçevede Türkiye’nin Somali politika-
sını bu dengeleri yeniden inşa etmek üzerine 
yoğunlaştırması ve bu çerçevede diğer adım-
ları atması Amerika dâhil bazı Batılı ülkeleri 
rahatsız edecek olsa da, ancak o zaman kalıcı 
barışın gelmesine yardımcı olabilir. Mısır, 
Mart ayında 20 yıl sonra Somali’de elçilik 
açmış olup Doğu Afrika politikasını yeni-
den gözden geçirdi. Türkiye ise iki yıl sonra 
entegre bir stratejiyle bölgeye bakıyor. Hem 
Somali’nin iç siyasetinde hem de Etiyopya, 
Eritre, Sudan, Güney Sudan ilişkilerinde bu 
ülkeler arasındaki gerilimi azaltmaya çalışan 
bir diplomasi yürüten Ankara, Eritre’de de 
bu yıl büyükelçilik açma niyetinde. Böylece 
bütün Afrika Boynuzu’nda her ülkede büyü-
kelçiliği olan tek ülke olacak olan Türkiye, 
bölgesel dinamikleri yeniden yapılandırma 
konusunda daha etkin bir rol oynamalıdır..

Türkiye’nin Somali politikasının 

sadece bir insani yardım politikası 

olmaktan çıktığı ve siyasal 

boyutlarıyla beraber bölgeyi 

yeniden yapılandırma yolunda 

geliştiği söylenebilir.
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Turkey’s Somalia policy has been ex-
panding and deepening over the past two 
years. On April 13, Turkey brought Somali 
President Hassan Sheikh Mohamud and So-
maliland President Ahmed Silanyo together 
in Ankara in a sign that it is maintaining a 
proactive stance in developing serious poli-
cies for the Horn of Africa.

As a result of Ankara’s efforts, the two 
heads of state, who would not even speak 
to each other under normal circumstances, 
signed the Ankara Declaration and pledged 
to avoid using provocative language against 
each other.

When Prime Minister Recep Tayyip Er-
dogan went to Somalia in August 2011 with 
a delegation that packed two planes, the 
prevalent perception at home and abroad 
was that the initiative would not go beyond a 
short-term effort of humanitarian assistance. 
Western states argued that Ankara would 
soon understand the complexity of the So-
mali problem, while in Turkey many people, 
including the opposition, attempted to use 
the humanitarian aid issue for domestic po-
litical purposes.

But two years on, one could say that 
Turkey’s Somalia policy has expanded be-
yond humanitarian aid and is evolving into 
a policy with political dimensions aimed at 
restructuring the region.

Another fundamental aspect of Turk-
ish foreign policy that calls for attention is 
that Somalia has ushered Turkey-Africa re-
lations into a new era. For Turkey, this new 

era brings the obligation to smartly uses the 
influence it has garnered in Africa for the 
resolution of problems that will effectively 
serve as a principal indicator of Turkey’s ac-
tual clout in Africa.

From this perspective, it appears that So-
malia will be Turkey’s first test in Africa. That 
Erdogan has taken the issue of finding a so-
lution for Somalia to the United Nations, the 
meetings held in Istanbul for the reconstruc-
tion of Somalia and, most recently, the sign-
ing of the Ankara Declaration demonstrate 
that Turkey is determined to find a durable 
and lasting solution for Somalia.

Dynamics of African geopolitics
Despite all those accomplishments, compre-
hending regional balances well and drawing 
up policies accordingly is crucial for Tur-
key’s success. One of the main reasons for 
the failure of the UN peace-keeping opera-
tion in 1992 was the fact that it ignored his-
toric, political and geopolitical balances in 
East Africa.

Therefore, a sound analysis of current de-
velopments requires a good understanding 
and reconstruction of the two axes that have 
historically set the regional balance in East 
African politics and geopolitics. The main 
axis of balance has been shaped by Ethiopia 
and Somalia and the auxiliary axis by Kenya 
and Sudan.

Turkey initially ignored those balances 
because its position was based mostly on the 
rhetoric of humanitarian assistance.

Turkey’s Somalia Policy Aims  
to Ease Regional Tensions

• APRIL 23, 2013 • AL-MONITORMEHMET ÖZKAN OPINIONOPINION



330  |  NİSAN 2013

When those balances existed, Djibouti, 
Burundi, Uganda and the subsequently in-
dependent Eritrea acted accordingly, and the 
basic sharing of water, primarily the Nile, 
rested on those balances. Egypt, which con-
trols the Lower Nile, felt comfortable and 
benefited most from the resources of the Nile 
by playing those balances against each other.

But the civil war and political instability 
plaguing Somalia since 1991 have tipped 
the main equilibrium in East Africa in favor 
of Ethiopia.

Similarly, Sudan, one of the components 
of the auxiliary balance, has been sidelined 
amid the Darfur conflict and as a result of its 
partition, leaving wide maneuvering room 
for Ethiopia, which proved its supremacy in 
the conflict with Eritrea.

The most obvious indication of the new 
situation is Ethiopia’s leadership of its bid for 
a new Nile Basin Agreement under which it 
demands a greater share of water for itself 
and a reduction of Egypt’s share.

Having ignored Africa for years, Egypt 
has now grasped that the regional balance is 

changing utterly in favor of Ethiopia, and has 
directed almost half its diplomatic activities 
in the post-revolution period to the issue of 
the Nile and relations with Ethiopia.

With Egypt trying to stage a comeback in 
regional politics, the Somalia problem has 
emerged as the fundamental issue that calls 
for action in order to restore regional bal-
ances and achieve economic development 
and political stability in the region.

Taking into account that Sudan’s internal 
balances have begun to settle in the wake 
of the South’s independence, the process of 
bringing peace to Somalia under Turkey’s 
leadership should be taken advantage of, be 
it at the UN or with the active participation 
of the international community.

Some Western nations, including the 
United States, are likely to be irked by a Tur-
key that intensifies its Somalia policy and 
takes other steps with the aim of restoring 
area balances, but that is the only way in 
which Turkey could contribute to bringing 
durable peace.

Egypt reopened its embassy in Somalia 
after 20 years in March and is reviewing 
its policy in East Africa. Turkey, after two 
years, is now looking at the region from the 
perspective of an integrated strategy. Pur-
suing a policy aimed at reducing tensions 
both in Somalia’s domestic politics and in 
relations between Ethiopia, Eritrea, Sudan 
and South Sudan, Ankara is planning to 
open an embassy in Eritrea by the end of 
the year. This would make Turkey the only 
country with embassies in all of the Horn 
of Africa countries and enable it to play a 
more active role in restructuring regional 
dynamics..

Some Western nations, 
including the United States, 

are likely to be irked by a Turkey 
that intensifies its Somalia policy 
and takes other steps with the 
aim of restoring area balances, 
but that is the only way in which 
Turkey could contribute to bringing 
durable peace.
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1. Libya’da Fransa Büyükelçiliği’ne yönelik 
gerçekleşen saldırıyı nasıl okumalıyız?
Bu saldırıyı iki şekilde okumak mümkün. 
İlkini, Fransa’nın yaklaşık üç aydan fazladır 
Mali’nin kuzeyinde yaptığı operasyon üze-
rinden, diğerini ise Libya iç siyasetindeki 
gelişmelerin bir yansıması üzerinden. Bu 
iki yaklaşımı göz önünde tutmakla beraber 
şunu en azından bu aşamada not etmek ge-
rekir ki, saldırıyı şu ana kadar herhangi bir 
örgüt üstlenmedi. Fakat akıllardaki olağan 
şüpheli olarak, Batı medyası Libya’daki Sele-
fileri işaret ediyor. Bunun doğru ya da yanlış 
olduğu bir süre sonra netleşecektir.

2. Saldırı hangi aktör ya da grupların  
işi olabilir?
İlk akla gelen, radikal eğilimli Selefi grupların 
bunu yapmış olabileceğidir. Fakat bununla 
beraber olayın arkasında, Libya iç siyasetiy-
le doğrudan alakalı ve küçük bir çekişme de 
olabilir. Bilindiği gibi, son dönemde Libya’da 
“Siyasi Tecrit Yasası” yoğun bir şekilde tartı-
şılmaktadır ki, bu yasanın nasıl bir formatta 
çıkacağı birçok kişinin siyaseten geleceğini 
belirleyecek. Libya’da devlet yapısı olmadığı 
için birçok saldırı ya da siyasal gelişme çok 
küçük ve kişisel hesaplar üzerinden yürüyor. 
Dolayısıyla bu saldırı bir tür Libya iç siyaseti-
nin dış siyasete yansıması da olabilir. Fakat şu 
aşamada bu konuda söylenecek şeyler spekü-
lasyonlardan öteye geçmeyecektir.

3. Bu saldırı, Libya iç siyaseti ve dış güçler 
açısından yeni bir dönemi başlatabilir mi?
Bu olayın Libya açısından en önemli sonucu 

uzun süredir bir nevi “bekle ve gör” siyaseti 
izleyen Batı’nın Libya’nın yapılandırılma-
sının hızlandırılması için biraz daha aktif 
bir rol oynamasını beraberinde getirmesi 
olabilir. Libya, özellikle orta vadede petrol 
ve ülkenin yeniden yapılandırılması dâhil 
birçok açıdan ekonomik anlamda cazip bir 
ülke konumunda. Son dönemde kendi iç 
siyasetine bırakılan bu ülkede, bütün dev-
letler açıkça pozisyon almak yerine bir nevi 
güç temerküzüne girmiş durumdalar. Bu 
saldırı belki de bu açıdan yeni bir dönemin 
önünü açabilir. Ayrıca Kuzey Afrika’da radi-
kal eğilimli gruplar için en güvenilir liman 
hâlâ Libya. Ülkede devlet aygıtının olma-
ması ve devrimci grupların silahlarını hâlâ 
bırakmamasına bir de Mali civarından radi-
kal grupların ülkeye gelmesini eklersek, bu 
saldırı hem bölgedeki sorunları artırtabilir 
hem de Libya iç siyasetindeki yapılandır-
mayı geciktirebilir. Bu açıdan da Libya’nın 
dünya gündemine daha fazla girmesine yol 
açabilir.

4. Fransa, Mali başta olmak üzere Afrika’da 
etkinliğini yeniden kurmanın arayışında. 
Bu olay, Fransa’nın genel olarak Afrika po-
litikasıyla ilişkilendirilebilir mi?
Libya’da bugün yaşanan saldırı Fransa’nın 
bölgesel politikalarından bağımsız oku-
namaz. Özellikle de Ocak ayından beri 
Fransa’nın Mali’ye yaptığı müdahalenin bir 
yansıması olarak görmek lazım bu olayı. 
Mali’nin kuzeyindeki müdahale artık Ma-
li’deki birliği sağlama amacından çıktı ve bir 
nevi Mağrib bölgesindeki El-Kaide varlığına 

Libya’da Fransız Büyükelçiliği’ne 
Gerçekleşen Saldırı
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yönelik bir operasyona dönüştü. Parmakla 
gösterilebilecek tek bir El-Kaide örgütü de 
olmadığı için, operasyon farklı amaçla ku-
rulmuş gruplara yönelmiş durumda. Çünkü 
bölgede kendisini El-Kaide’yle ilişkilendiren 
ve daha çok küçük gruplar halinde faaliyet 
gösteren gruplar var. Ve bu grupların hepsi 
farkı siyasi motivasyonlardan besleniyor-
lar. Hem bu saldırıyı anlamamızı hem de 
Mali’deki gelişmeleri zorlaştıran en önem-
li gelişme, Mali’deki mücadele hakkında 
edindiğimiz haberlerin çoğunun aynı haber 
kaynağından gelmesi. AFP üzerinden gelen 
haberlerin birçoğu belirli bir süre sonra ya 
yalanlanmış ya da doğrulanamamış durum-
da. Dolayısıyla bu saldırı, belki de Mali’nin 
kuzeyinde iyice sıkışan farklı grupların 
Fransa’ya Libya’daki elçilikleri üzerinden 
verdikleri bir mesaj da olabilir.

5. Saldırının Libya’nın ve bölgenin gelece-
ğine ya da yeniden dizaynına yönelik olası 
dış etkileri olabilir mi?
Fransa büyük ihtimalle bu saldırıyı Mağrib 
bölgesinde bir nevi tüm Batı adına El-Kaide 
varlığına yönelik olarak verdiği mücadeleye 
destek toplamak için kullanacaktır. Birçok 
Batılı devlet Fransa’ya eğitim amaçlı askerî 
ve lojistik destek vermiş olsa da, Fransa hâlâ 
Mali üzerinden giriştiği geniş çaplı “terör-
le mücadele” kampanyasına istediği desteği 
alamamış durumda. Dolayısıyla hem Fransa 
bu olayı bu desteği genişletmek için kullana-
bilir hem de diğer Batılı devletler bir sonraki 
saldırının kendi elçiliklerine olma ihtimalini 
düşünerek destek verme eğilimine girebilir-
ler. Aynı şekilde Fransa bu olayı Libya iç siya-
setinde etki alanını genişletme vesilesi olarak 
da kullanmaya teşebbüs edebilir..
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The New Geopolitics of North 
Africa: Turkey and Libya

• APRIL 07, 2013SETA

he said, Turkey experienced a silent revolution 
in its democratic system. In spite of the major 
problems the country was facing, Turkey took 
long-term strategic steps instead of seeking 
short-term solutions. Atalay highlighted how 
the AK Party takes the guidance of the people 
very seriously and that they “took the risks in 
this process by taking firm and brave steps”. 
Atalay added that social change should be ad-
ministered very carefully and that Libya should 
study its strategy of change very well. Libya is 
luckier than Tunisia and Egypt in the sense that 
its economy is better. Atalay urged Libyan de-
cision makers to follow an honest and sincere 
policy. Rulers, he said, should not be afraid of 
democracy. They should involve all segments of 
the society in governance. Atalay said that the 
AK Party’s relations with Libya are founded on 
friendship rather than on interest. Turkey wants 
to see Libya have its society’s support and they 
are ready to help Libya achieve this in any way.

Al-Magarif: “The biggest advantage the 
revolutions had was the presence of the 
AK Party in Turkey”
President Al-Magarif, who spoke after Deputy 
Prime Minister Atalay, began his speech by say-
ing that comes from a generation in which the 
people and the ummah were being divided and 
in which cruel dictators forbade freedom of 
speech. Al-Magarif said that the biggest advan-
tage that the revolutions had during an era in 
which the ummah was being silenced was the 
presence of the AK Party in Turkey at the time.

“Political and Social Transformation”
After the opening speeches, the first session of 
the panel titled “political and social transforma-

On April 7, a panel titled “The new geopolitics 
of Turkey and Libya” was organized by Insight 
Turkey in Tripoli, Libya. Deputy Prime Minister 
Beşir Atalay and President Muhammad Yusuf 
Al-Magarif of the General National Congress of 
Libya delivered speeches at the panel in which 
‘political and social transformation’ and ‘foreign 
policy and constitution making’ in Libya and 
Turkey were evaluated in two sessions.

Özhan “Interpreting change correctly and 
following constitutive politics”
Opening remarks delivered by SETA President 
Taha Özhan. Taha Özhan said that people talk-
ed about many negative scenarios for Libya. 
The first was the division of Libya after the fall 
of Gaddafi. However, Libya succeeded in form-
ing a government. The region, Özhan said, is 
going through an irrevocable change and that, 
at this stage, one should interpret the change 
correctly and follow constitutive politics. Su-
nusi Buseykiri, President of the Libyan Research 
and Development Center, spoke after Özhan. 
Buseykiri said that the AK Party’s experience is 
very significant for Libya. He added that Libya 
needs a new political foundation and that it 
wants to benefit from Turkey’s experience in its 
era of reconstruction.

Atalay: “Turkey experienced a silent 
revolution in its democratic system”
Deputy Prime Minister Beşir Atalay, who spoke 
after Buseykiri, began his speech by praising 
the struggle of Libyans for freedom, justice and 
honor. Atalay said that Turkey followed the rev-
olutionary process very closely and it was the 
only country that gave a clear stance in favor of 
the people during the revolutions. During the 
AK Party’s experience during the past 11 years, 

EVENTEVENT
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tion” took place. Four speakers from Libya and Tur-
key were present at the session and  Arif El Hoca, a 
political advisor to the Libyan prime minister, was 
the first speaker. In his speech titled “National secu-
rity in a time of democratic transformation,” El Hoca 
said that national security should be perceived on a 
multidimensional level. He said that our conception 
of national security should involve not only military 
and police but also the establishment of the politi-
cal security and stability of the state and the remov-
al of threats to the interests of the state. El Hoca said 
that the most dangerous stage in a transition from 
dictatorship to constitutional state is the transition 
process. He added that constructing a state based 
on the outcomes of the crisis is a mistake. First, the 
crisis should be overcome. El Hoca said that arma-
ment was taking place in Libyan society because of 
the absence of security in Libya. They were trying 
to establish a national security system in order to 
establish a stable political system.

SETA Political Research Director Hatem Ete, who 
spoke after El Hoca, said that one could come to a 
conclusion about what should not take place in Lib-
ya by looking at the old system upon which Turkey 
was founded. The fact that Kaddafi’s Libya did not 
have an institutional political system with clearly 
defined actors is an advantage for the new Libya, 
he said. Turkey had a system that was insensitive to 
social demands and incapable of adapting to the 
social dynamics of ideology and demography. He 
emphasized that the AK party is still struggling with 
the old system and its actors. For Libya to avoid a 
similar struggle, he said, there shouldn’t be a struc-
ture contrasting the social dynamics.

SETA research assistant Galip Dalay, who spoke 
after Ete, said that the AK Party, which hosts politi-
cians with centrist and center-right views, made de-
mocratization and economic development the cen-
ter of its political discourse. In this period, the party 
delayed the demands of its own grassroots sup-
porters in order not to scare the electorate. In the 
second term, Dalay said, the party struggled against 
the Turkish establishment’s political tutelage. In its 
third term, the AK Party focused on preparing the 
first civilian constitution and sought to overcome 
many of Turkey’s problems.

Salih Ubeyde, the last Libyan speaker, gave a pre-
sentation about the formation of political parties in 
Libya. During Gaddafi’s era, he said, even attempt-
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ing to create a political party was considered trea-
son against the nation. The formation of political 
parties revived after the revolution. It is important 
to decrease the ties of the tribes with today’s po-
litical parties, which he likened to houses without 
roofs. He added that any political party founded 
by tribes cannot address the general problems of 
Libya and would hinder the healthy formation of 
political parties in Libya.

The afternoon panel session, titled “Foreign 
Policy and Constitution Making,” was moderated 
by SETA’s Law and Human Rights director Yılmaz 
Ensaroglu. The first speaker, Hayri Ömer, said the 
Libyan revolution was a political upheaval rather 
than a fundamental transformation. Ömer stated 
that this upheaval would pave the way for the be-
ginning of a social process which would lead to fu-
ture political development. Pointing out that Libya 
would not face economic difficulties due its petrol, 
Ömer added that the country would overcome the 
political problems by looking at the countries such 
as Latin America and Morocco, which went through 
changes in their past.

After Ömer, SETA researcher Muhittin Ataman 
started his speech by touching upon Turkey’s for-
eign policy in the Middle East and recent changes 
in the region. Ataman explained that a “policy of 
omission” in the region was followed by Turkey for a 
long time. He added that during the entire twenti-
eth century, the Turkish Republic preferred to keep 
away from all the institutions which represented 
the Ottoman Empire and were represented by the 
Ottoman Empire itself. Ataman stated that Turkey’s 
quest for an axis of stability fulfilled an economy-
based foreign policy was started by the AK Party. 
Ataman added that Turkey carried out a supra-sec-
terian policy and undertook a mediator role during 
this period. Ataman drew attention to Turkey’s em-
phasis on the beginning of democratic and reform 
process even before the Arab uprisings broke out. 
Ataman asserted that Turkey has a common civili-
zational, political, and economic interest with the 
countries of the region, which requires it to have a 
common regional policy.

Following Ataman, Salih Zahhaf, a Libyan part-
cipant, said that the new order in Libya had impor-
tant regional and global impacts. Zahhaf stated 
that Western countries do not appreciate the for-
mation of an Islamic state in Libya. He pointed to 
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the absence of a middle-class in Libya as a criti-
cal defect. As a potential point of contention, this 
should be equalized in the constitution. Zahhaf 
put forward that there are not horizontal works 
or talks with the political parties in Libya. He also 
explained that the lack of being able to appeal 
to all parties and including all of them is a great 
problem. “In this regard, we continue to talk over 
the position of the religion and situation of minor-
ity groups such as the Amazigh and Berbers in the 
new constitution” he said.

The last speaker of the panel was Zühtü Arslan, a 
member of the Turkish Constitutional Court. Arslan 
argued it is not proper to say “Turkish constitutional 
model” but rather “the long experience of Turkey.” He 
stated constitutions in Turkey came as an outcome 
of some extraordinary periods and therefore each 
constitution sought a way to solve a certain prob-
lem. Arslan emphasized the constitutional policy 
has a top-down character and thus it brings about 
formation of a system of political tutelage. He stated 
that the constitution should not fall behind social, 
political and economic changes. Touching upon its 
participatory, mediational, and reconciliatory na-
ture, Arslan emphasized the necessity of a consti-
tution which would represent democratic will that 
protects fundamental rights and liberties as well as 
providing coexistence for the social diversities.
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21. Yüzyılda Afrika’nın Dönüşümü  
ve Türkiye’nin Rolü

• 18 NİSAN 2013SETA ETKİNLİK

Türkiye’nin bağlantısızlar bloğunda olmayı 
kabul etmeyerek NATO üyesi olmasını, Afri-
ka ile olan tarihî bağlarını inkâr etmesi olarak 
yorumlayan Mazrui, Afrika’nın bir kısmının 
Türkiye’yi hiç bilmediğini fakat bunun yeni bir 
tanışıklık oluşturma adına avantaja dönüşebi-
leceğini belirtti.

Afrika’da Hindistan ve Çin’in etkili modeller 
olduğundan bahseden Mazrui, Hindistan’ın 
yemek ve müzik kültürünü kullanarak yumu-
şak gücünü artırırken; Afrika’nın doğal kaynak-
larıyla ilgilenen, altyapıya yatırım yapan fakat 
Afrikalılar için iş imkânı oluşturmayan Çin’in de 
sert gücünü artırdığını ileri sürdü. Türkiye’nin 
Hindistan ve Çin’den farklı olarak üçüncü bir 
model olabileceğini ileri süren Mazrui, bu mo-
delin Hindistan’ın yumuşak güç stratejisi ve 
Çin’in katı uygulamalarından ayrışarak kapsamlı 
bir medeniyetler ittifakı pratiği olabileceğini be-
lirtti. Mazrui bu bağlamda Türkiye’nin Osmanlı 
sonrası dönemde kaçırdığı fırsatı 21. yüzyılda 
yakalamasını umduğunu ifade etti.

SETA, “21. Yüzyılda Afrika’nın Dönüşümü ve 
Türkiye’nin Rolü” başlıklı bir etkinlik düzenledi. 
Yaşayan en başarılı 100 halk entelektüeli arasın-
da gösterilen ve Afrika’da İslam kültürü ve de-
mokrasi çalışmaları alanında önde gelen isim-
lerden birisi olan Ali Mazrui, Afrika’da yaşanan 
dönüşümün tarihsel arka planını detaylarıyla 
anlatarak yeni durumda Türkiye’nin rolü üzerine 
bir konuşma yaptı.

Konuşmasına Türkiye’nin Afrika kıtasında-
ki etkisinin Osmanlı dönemine kadar uzan-
dığını belirterek başlayan Mazrui, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
güçlü olduğu coğrafyalardaki etkisini devam 
ettirmeyerek, bölgeden uzaklaştığını ifade etti. 
Osmanlı’nın son dönemlerinde Arap elitlerinin 
büyük kısmının hâlâ akıcı bir şekilde Osmanlı 
Türkçesi konuştuğunu hatırlatan Ali Mazrui, Tür-
kiye Cumhuriyeti elitlerinin farklı bir vizyon takip 
ederek İslam kültürünü de barındıran Osmanlı 
tarihini reddettikleri için Afrika ile yeni ortaklıklar 
kurma fırsatını değerlendirmediğini söyledi.

ETKİNLİK
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki 
yılın aynı dönemine göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki (GSYH) büyümenin 
yüzde 1,4 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yılın tamamında ise ekonomik 
büyümenin yüzde 2,2 olarak gerçekleştiği açıklandı. Böylece, GSYH cari 
fiyatlarla 1.416 trilyon lira (786 milyar dolar) olarak gerçekleşti. 

Ekonomide 2012 Yılı  
IV. Çeyrek Rakamları 
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SETA Ekonomi Direktörü Prof. 
Dr. Erdal Tanas Karagöl tarafın-
dan hazırlanan Gayri Safi Yurtiçi 
Hâsıla (GSYH) 2012-IV. Çeyrek 
(Ekim, Kasım, Aralık) ve 2012 
Yılı Değerlendirmesi yayımlan-
dı. Değerlendirmeye göre, Gayri 
Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) 2012 
yılı ilk çeyreğinde bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 
3,3, ikinci çeyrekte yüzde 2,9, üçüncü çey-
rekte yüzde 1,6 ve yılın son çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 
oranında arttı. 2012 yılı tamamında ise bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 
oranında artış kaydetti. Bu veriler ışığında 
Türkiye ekonomisi, global ekonomik krize 
rağmen 2009 yılının son çeyreğinden itiba-
ren geçen 13 çeyreklik dönemde büyümesi-
ni aralıksız sürdürdü.

2012 yılında küresel ekonomik belirsiz-
liklere rağmen Türkiye’de uygulanan maliye 
ve para politikaları sayesinde, iç talepte ya-
vaşlama yoluna gidildi ve ekonomik büyü-
meden feragat edilerek, cari açık düşürüldü. 
Cari açığı düşürmek için 2013 – 2015 Orta 
Vadeli Programı (OVP)’nda 2012 yılı için 
yüzde 3,2’ye düşürülen ekonomik büyüme 
hedefi ve gerçekleşen yüzde 2,2 oranında 
ekonomik büyüme, cari açık üzerinde azal-
tıcı etki yaparak, cari açığı sürdürülebilir 
seviyeye yaklaştırdı. Bunun sonucunda, cari 
açığın GSYH içindeki payı 2011 yılında yüz-
de 10 iken, 2012 yılında bu oran yüzde 6,2’ye 
düştü. Ancak, cari açığın düşürülmesinin 

maliyeti de GSYH’da meydana ge-
len azalış nedeniyle yüksek oldu.

AB’nin çok üzerinde ekonomik 
büyüme
Çalışmada yer alan verilere göre, 
2012 yılında seçilmiş ülkeler içeri-
sinde en yüksek ekonomik büyü-
me oranına sahip ülke yüzde 7,8 

ile Çin olurken, ikinci ülke yüzde 6,2 ile En-
donezya ve üçüncü en yüksek büyüme ora-
nına sahip olan ülke yüzde 4,5 ile Hindistan 
oldu. Türkiye ise beklentilerin altında kalsa 
da, yüzde 2,2’lik oran ile AB ülkeleri ortala-
masının çok üzerinde bir büyüme gerçekleş-
tirdi. Ancak Türkiye’nin 2023 yılına yönelik 
belirlediği “dünyanın ilk on ekonomisi ara-
sında yer alma” hedefine ulaşabilmesi için, 
önümüzdeki dönemlerde daha yüksek oran-
larda büyümeye ihtiyacı olduğuna dikkat 
çekmek gerekiyor.

İhracat büyümeyi getirdi
Değerlendirmeye göre, 2012 yılında gerçek-
leşen ihracat, 2011 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 13,1 artarak 152.6 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. İhracatın artış hızının it-
halattan fazla olması, net ihracatı da artırdı. 
Bu dönemde, Türkiye’nin en yoğun ihracatı 
yaptığı Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşen 
ihracatın toplam ihracat içindeki payı azal-
masına rağmen, Türkiye’nin Yakındoğu, Or-
tadoğu ve Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği 
ihracat sayesinde hem AB ülkelerine gerçek-
leşen ihracatta meydana gelen azalış telafi 

GSYH 2012-IV. Çeyrek 
Değerlendirmesi

• NİSAN 2013ERDAL TANAS KARAGÖL PERSPEKTİFPERSPEKTİF
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edildi, hem de toplam ihracatta artış sağlan-
dı. İhracatta gösterilen bu performans, ger-
çekleşen ticaret açılımlarının ve eksen geniş-
lemesinin bir sonucu olarak yorumlanabilir.

Sonuç ve beklentiler
Başta Euro Bölgesi ülkeleri olmak üzere, 
pek çok ülkede kamu borçları miktarının, 
sürdürülebilirliğinin ve bütçe açıklarının 
gündemde olduğu bir dönemde, son yıllarda 
kamu maliyesi alanında elde edilen başarılar, 
Türkiye’nin diğer gelişen ülkelerden ayrış-
masını sağladı. Çünkü Türkiye ekonomisinin 
küresel ekonomik krizden etkilenmemesinin 
en önemli nedenleri arasında, bütçe açığının 
ve kamu borcunun GSYH içindeki payının 
düşük olması yer alıyor. Önümüzdeki dö-
nemde de, mali disiplini sürdüren bir maliye 
politikası aracılığıyla üretimi ve dolayısıyla 
istihdamı artırmak, yurtiçi tasarrufları yük-
seltmek ve cari açığı azaltmayı içeren çoklu 
hedeflerin gerçekleşmesini sağlamak hayati 
derecede önem arz ediyor.

Raporda değinilen bir başka önemli 
nokta da, 2012 yılında cari açığın azalma-
sı, sürdürülebilir ekonomik büyümenin 
sağlanması, kamu borç yükünün azalması 
ve bankacılık sisteminin krizlere karşı di-
rencini artması neticesinde Türkiye eko-
nomisinin kredi notunun artırılmasıydı. 
Hatırlanacağı üzere, üç büyük uluslararası 
kredi derecelendirme kuruluşundan biri 
olan Fitch Derecelendirme Kuruluşu tara-
fından Türkiye’nin kredi notu 1994 yılın-
dan beri ilk kez yatırım yapılabilir seviyeye 
(BBB-) çıkarılmıştı. Fitch’in yanı sıra diğer 
kredi derecelendirme kuruluşlarının da 
Türkiye’nin notunu önümüzdeki dönemler-
de yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmele-

ri bekleniyor. Yatırım ortamının iyileştiğini 
gösteren bu durum, Türkiye’ye doğrudan 
yabancı yatırımların ve yurtdışındaki fonla-
rın ucuz maliyetle gelmesine ve son 10 yılda 
ekonomide gerçekleşen performansın sür-
dürülmesine katkı sağlayacaktır.

Öte yandan, değerlendirmeye göre önü-
müzdeki dönemlerde Merkez Bankası’nın 
olası politika faizinde indirime devam etmesi 
öngörülüyor. Politika faiz oranındaki indiri-
min kredi faizlerinin önemli oranda düşme-
sine ve dolayısıyla önümüzdeki dönemler-
de iç talebin de ekonomik büyümeye katkı 
yapmasına yol açması bekleniyor. Bununla 
beraber, Kürt meselesinde çözüm süreci-
nin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve barış 
yanlısı bir tutumla sonlandırılması Türkiye 
ekonomisi için önemli bir adım olacaktır. 
Çözüm sürecinin; ülke için risk unsurlarının 
azalması, bölgeye doğrudan yabancı yatırım-
ların artması, istihdam imkânları sağlaması, 
tarımda, hayvancılıkta ve turizmde ciddi 
ilerlemeler yaşanmasına katkı sağlaması 
bekleniyor. Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu böl-
gesi adeta dünyanın enerji kaynakları mer-
kezi için geçiş kapısı konumunda ve bu ne-
denle Türkiye’nin enerji kaynaklarına sahip 
ülkeler ile ilişkileri ve bulunduğu konumu 
stratejik bir öneme sahip. Bu bölgenin başta 
Ortadoğu olmak üzere birçok ülkeye yakın 
ve hatta köprü fonksiyonunun olması, bölge-
ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için 
çok önemli fırsatlar sunuyor.

Son olarak, 2013 yılında cari açık ve eko-
nomik büyüme arasında tercih noktasına 
gelmemek için, ekonomide uygulanacak 
uzun vadeli yapısal önlemler ile cari açığı ar-
tırmadan ekonomik büyümenin sağlanması 
gerekiyor..
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Ekonomik büyüme rakamlarının 2012 yılı için açıklanmasının ardından, 
pozitif ekonomik büyümesini sürdürmeye devam etti ve gelişmiş ülkeler-
den ayrıştı. Ekonomik büyümedeki sürekli artış enerji tüketimini ve dışa 
bağımlılığını da gündeme getirdi. Ayrıca 2012 yılında ekonomik büyüme-
nin, enerji ithalatına bağlı olarak artan cari açıktaki yükseliş nedeniyle hız 
kesmesi, enerjide dışa bağımlılığı önemli bir tartışma konusu yaptı. 

Enerjide Dışa Bağımlılık 
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Giriş
Türkiye ekonomisinin son 10 
yıldır gerçekleştirdiği ekonomik 
performans ile birlikte üretimin 
temel girdisi olan enerji ihtiyacı 
hızla artmaktadır. Ekonomik bü-
yüme hızının artmasıyla beraber 
enerji tüketimi de artmaya devam 
etmektedir. Yeterli enerji kaynak-
ları bulunmayan Türkiye enerjiyi zorunlu 
olarak dışarıdan ithal etmektedir. Bu zorun-
luluk ekonomik büyüme artışıyla birlikte 
toplam ithalatı artırırken, enerji ithalatının 
toplam ithalat içindeki oranını da artırmak-
tadır. Bu durum cari dengenin enerji itha-
latına bağlı olarak sürekli olarak açık ver-
mesine neden olmaktadır. Enerji talebinde 
meydana gelen bu artış ekonomik büyüme 
ve cari açık arasında tercih noktasına gelin-
mesine yol açmaktadır. 

2011 yılındaki yüzde 8,5’lik büyüme 
oranıyla beraber cari açığın GSYH içinde-
ki payının da yüzde 10’un üzerine çıkma-
sı ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kaynaklı 
küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle 
2012 yılında ekonomik büyüme de yavaş-
lamaya gidilmesine yol açmıştır. Bu yavaş-
lama ekonomik aktivitedeki canlılığı sınır-
larken, ekonomik büyümenin de yüzde 2,2 
ile hedeflenenin altında gerçekleşmesine ve 
GSYH miktarında önemli bir fedakârlığa 
neden olmuştur. Bu durum enerjide dışa 
bağımlılığın ekonomik büyümenin sürdü-
rülebilirliği açısından ne kadar önemli ol-
duğunun da bir göstergesidir.

Türkiye’de enerji üretimi
Dünya üzerinde ülkeler ve bölge-
ler arasında eşitsiz dağılan ve kıt 
olan enerji kaynakları Türkiye’de 
de kendi ihtiyacına yetecek öl-
çüde değildir. Türkiye ekonomi-
sinde 2011 yılı itibariyle enerji 
üretimi 32,2 Milyon Ton Eşdeğer 
Petrol’dür (MTEP). Enerji tüketimi 

ise 2012 yılı itibariyle 118,8 MTEP’tir. Enerji 
rezervlerinin dağılımına bakıldığında, enerji 
üretim kaynaklarının en önemlisi kömürdür. 
Türkiye zengin kömür rezervlerine sahip ol-
masına rağmen kömür de yurtiçi talebi kar-
şılayacak ölçüde üretim yapılamamaktadır. 
Bunun dışında diğer önemli enerji üretim 
kaynağı da yenilenebilir enerjidir. Yenilene-
bilir enerji kaynakları bakımından zengin 
bir coğrafyaya sahip olan Türkiye’deki enerji 
üretiminin ancak yaklaşık dörtte biri yeni-
lenebilir enerjiden elde edilmektedir. Fakat 
gerek yatırım maliyetlerinin yüksek olması 
gerekse bir takım yatırım koşulları zorluk-
ları potansiyelin altında üretim yapılmasına 
neden olmaktadır. Diğer yandan, dünyanın 
hemen bütün gelişmiş ülkelerinde var olan 
nükleer enerji santralleri Türkiye’de daha 
yeni kurulma aşamasındadır. 2023 yılında 
enerji tüketiminde nükleer enerji payının 
toplam enerji tüketiminde yüzde 10 seviyesi-
ne ulaşılacağı beklenmektedir. Elektrik ener-
jisi toplam kurulu gücü içindeki payının ise 
yüzde 20 düzeyinde olacağı hedeflenmek-
tedir. Doğalgaz petrol gibi en önemli enerji 
girdilerinde ise kaynak bakımından fakir 

Enerji Görünümü: Türkiye

• NİSAN 2013ERDAL TANAS KARAGÖL, ÜLKÜ İSTİKLAL MIHÇIOKUR PERSPEKTİFPERSPEKTİF
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olan Türkiye’de bu kaynakların üretimi çok 
az bir düzeydedir. 

Türkiye’deki elektrik üretimi 2012 yılı 
itibariyle 239.101 GWh; tüketimi 241.974 
GWh’dir; kurulu güç ise 57.058 MW’dir. 
Elektrik üretimi doğalgazdan, hidrolik-
ten, linyitten, kömürden ve az da olsa diğer 
kaynaklardan gerçekleşmektedir. Elektrik 
üretiminin birincil enerji kaynaklarına göre 
dağılımına bakıldığında, üretimin yüzde 
43’ü doğalgazdan, yüzde 24’ü hidrolikten, 
yüzde 14’ü linyitten, yüzde 15’i kömürden 
ve yüzde 3’ü rüzgardan elde edildiği görül-
mektedir. 2011 yılı elektrik enerjisi talebi ve 
elektrik enerjisi üretiminin kaynaklara göre 
dağılımına bakıldığında doğalgazda büyük 
ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye ekonomisi 
için bu durum ödemeler dengesine negatif 
yansımaktadır. Bu nedenle elektrik enerjisi 
üretimi içindeki yenilenebilir enerji kaynak-
larının payının artırılması ile başta ithal kay-
naklar olmak üzere fosil yakıtların payının 
azaltılması önem arz etmektedir.

Türkiye’de enerji tüketimi
Dünya ekonomilerinde ekonomik büyüme-
ye bağlı olarak enerji tüketimi de artmak-
tadır. Dünya enerji tüketiminde en yüksek 
payı 2010 yılı verilerine göre sırası ile Çin, 
ABD ve Rusya almaktadır. Bu ülkeleri Hin-
distan, Japonya ve Almanya takip etmekte-
dir. Türkiye’nin dünya enerji tüketimindeki 
payı ise yüzde 0,9’dur. Türkiye ekonomisinin 
büyüme hızı ve gelişmişlik düzeyi arttıkça 
enerji tüketimi de artmaktadır. Yurtiçi enerji 
üretiminin yeterli ölçüde artırılamaması se-
bebiyle tüketimdeki artış ile dışa olan bağım-
lılık artmaya devam etmektedir. Bu nedenle 
enerji için ayrılan kaynak sürekli artmakta-
dır. Uluslararası Enerji Ajansı’nın Raporuna 
göre de Türkiye enerji tüketimi en hızlı artan 
ikinci ülkedir.  

Enerji ihtiyacının karşılanmasında doğal 
kaynaktan yoksun olan Türkiye’de ekonomik 
büyüme arttıkça enerjide dışa bağımlılık da 
artmaktadır. Aynı zamanda enerjiye olan bu 

bağımlılık nedeniyle enerji kaynaklarındaki 
fiyat değişimleri tüm ekonomik göstergele-
ri doğrudan etkilemektedir. Enerji tüketimi 
ekonomik büyümeyi artırırken, ekonomik 
büyüme de enerji tüketimini sürekli hale ge-
tirmekte bu anlamda ekonomik büyüme ile 
enerji tüketimi arasında çift yönlü bir ilişki 
söz konusu olmaktadır. Diğer yandan, eko-
nomik büyüme ile birlikte enerji tüketiminin 
de artışı ve buna bağlı olarak dışa bağımlı-
lığın artması, aynı zamanda küresel ekono-
mideki belirsizlikler nedeniyle artan enerji 
fiyatları ile ekonomi üzerinde olumsuz bir 
etki meydana getirmektedir. Özellikle enerji 
tüketiminin yüzde 90’nının fosil yakıtlardan 
karşılandığı düşünüldüğünde enerjide dışa 
bağımlılığın önemi daha da artmaktadır.

Türkiye’deki enerji tüketiminin yüzde 71’i 
ithalat, yüzde 29’ü ise yurtiçi üretimden kar-
şılanmaktadır. 2012 yılı toplam ithalat mik-
tarı olan 236,5 milyar Dolar’ın 60,1 milyar 
doları enerji ithalatına ayrılmıştır. Dolayı-
sıyla, 2012 yılında gerçekleşen 46,9 milyar 
dolar olan cari açıkta enerji önemli bir paya 
sahip olmuştur. Yani 2012 yılında enerji dışı 
12 milyar dolardan fazla cari fazla verilmiş-
tir. Ayrıca enerji ithalatının toplam ithalat 
içindeki payı yıllara göre artmaktadır. 2011 
yılında enerji ithalatının toplam ithalat için-
deki payı yüzde 22,5 iken bu oran 2012 yılın-
da yüzde 25,1’e yükselmiştir.

Türkiye kömür rezervleri bakımından 
zengin ve yenilenebilir enerji potansiyeli yük-
sek olsa da enerji talebinin karşılanmasında 
temel rol oynayan petrol ve doğalgaza sahip 
değildir. Bu nedenle, Türkiye dünyanın en 
çok doğalgaz ithal eden yedinci; en çok petrol 
ithal eden on üçüncü ülkesidir. 2011 yılı iti-
bariyle petrol ithalatının yüzde 42’si İran’dan, 
yüzde 20’si Rusya’dan, yüzde 24’ü Irak ve Suu-
di Arabistan’dan kalanı ise Kazakistan, Suriye 
ve İtalya’dan ithal edilmektedir. Doğalgazda 
ise büyük ölçüde Rusya’ya bağımlı olan Türki-
ye doğalgaz ithalatının yüzde 48’ini Ruya’dan 
karşılamaktadır. İkinci olarak ise yüzde 22 ile 
İran’dan doğalgaz ithal etmektedir.
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Sonuç ve öneriler
Enerji ulusal ve uluslararası alanda politika 
belirlemede ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle 
Türkiye gibi enerjide dışa bağımlılığı yüksek 
ve enerji talebi ekonomik büyümeye paralel 
olarak hızla artan ülkelerde enerji politika-
ları önem arz etmektedir. Son yıllarda ger-
çekleşen ekonomik büyüme oranlarıyla be-
raber artan enerji ithalatı nedeniyle cari açık 
Türkiye’nin yapısal bir sorunu haline gelmiş 
ve sürdürülebilirliği tartışma konusu olmuş-
tur. Bu nedenle cari açık ve ekonomik büyü-
me arasında tercih noktasına gelinmiştir. 

Türkiye’nin potansiyelinin altında büyü-
mesinin önüne geçilmesi ve 2023 hedefleri-
nin yakalanabilmesi enerjide gerçekleştirile-
cek düzenlemeler ile sağlanacaktır. Cari açığı 
artırmadan ekonomik büyümenin sağlan-
ması için enerji kaynaklarının çeşitlenmesi 
ve mevcut enerji kaynaklarının verimli kul-
lanılması önemlidir. Bu nedenle enerji arz 
güvenliğinin sağlanması, enerji kaynakların-
da ve bölgelerinde çeşitlilik olması ve mev-
cut enerji kaynaklarının verimliliğinin artı-
rılarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılması 
Türkiye için en önemli politikalar olacaktır. 

Bunların yanı sıra Türkiye coğrafi ko-
numu itibariyle enerji alanında kritik bir 
önem sahiptir. Enerji kaynaklarına yakınlığı 
ve Avrupa ile enerji kaynakları arasında bir 
köprü görevi görmesi Türkiye’ye farklı mis-
yon yüklemektedir. Türkiye’nin bu konumu 
zengin enerji kaynaklarına sahip olmama-
sına rağmen, enerji kaynaklarıyla çevrelen-
miş durumda olması Türkiye’nin bir enerji 
merkezi olmasını sağlayacaktır. Dünya’nın 
kanıtlanmış petrol ve doğalgaz rezervlerinin 
dörtte üçünün Türkiye’ye komşu ülkelerde 
yer alması bunun bir göstergesidir. Özellikle 
OECD ve gelişmekte olan Asya ülkelerinin, 
Orta Doğu ve Hazar Havzası petrolüne artan 
bağımlılığı Türkiye’nin konumunun önemi-
nin gün geçtikçe artacağına işaret etmektedir.

Türkiye’nin Hazar Bölgesi’nde oynadı-
ğı rol her geçen gün artmaktadır. Hazar 
bölgesi zengin petrol ve doğalgaz kaynak-

larıyla Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının 
karşılanması bakımından önem arz eder-
ken, Türkiye’nin de hem tüketici olarak 
hem de bölge kaynaklarının Avrupa’daki 
pazarlara taşınmasında kilit bir transit ülke 
olarak doğal bir köprü rolü oynamaktadır. 
Türkiye’nin bölge ülkeleriyle tarihten gelen 
derin işbirliği özellikle son dönemde bü-
yük bir ivme kazanmıştır. Bu nedenle Hazar 
Bölgesi’ndeki doğalgazın Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşınmasına yönelik olarak hazır-
lanan TANAP ve NABUCCO projeleri hız 
kazanmalı, bu konuda daha fazla vakit kay-
bedilmemelidir. Böylece Türkiye kendi arz 
güvenliğini sağlayacak, enerji kaynaklarını 
çeşitlendirecek ve Avrupa’nın arz güvenliği-
ne katkı sağlamış olacaktır.

Enerji politikaları kapsamında Kuzey Irak 
da Türkiye’nin enerjide üstleneceği rol bakı-
mından önem arz etmektedir. Kuzey Irak’ın 
dünyaya açılması ve petrollerinin Avrupa’ya 
açılması Türkiye sayesinde gerçekleşecektir. 
Kuzey Irak’ta izlenecek politika Türkiye’nin 
bir enerji üssü olmasında atılacak en önemli 
adım olacaktır. Bu nedenle Türkiye’nin enerji 
kaynaklarına sahip olan ülkeler ile olan ilişki-
leri ve bulunduğu konumu stratejik bir öne-
me sahiptir. Türkiye’nin büyük güç olmasının 
önünde en büyük engel olan Kürt meselesi-
nin çözülmesi hem Türkiye’nin geleceği hem 
de uluslararası alanda politik arenada elinin 
güçlü olmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olmak-
tan kurtulmak için attığı bir diğer adımda 
Nükleer enerji santralinin kurulması kara-
rıdır. Enerji kaynakları hem siyasi hem de 
ekonomik ilişkiler açısından kriz unsuru 
oluşturabilecek niteliğe sahiptir. Bu neden-
le enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için 
kendi öz kaynaklarının geliştirilmesi anla-
mında nükleer enerji santralinin sayısının 
artırılması artık bir zorunluluk halini almış-
tır. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji potansiyelini büyük ölçüde kullanma-
sı dışa bağımlılığını azaltmada en etkili yön-
temlerden olacaktır. .
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01 MAYIS
• 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü yurt genelinde kutlandı. 
Yayalaştırma projesi nedeniyle 
trafiğe kapatılan Taksim’de 
tören düzenlemek isteyen 
gruplara ise polis izin vermedi. 
• Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre Nisan 
ayında Türkiye’nin ihracatı, 
geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 4.9 artışla 11 milyar 870 
milyon dolar oldu.

02 MAYIS
• Çözüm Süreci kapsamında 8 
Mayıs’tan itibaren sınır dışına 
çekileceği açıklanan PKK’lı 
grupların, Şırnak’ın Bestler-
Dereler bölgesindeki dağlık 
alandan sınır dışına doğru çe-
kilmeye başladıkları bildirildi. 
• Suriye’de Esed rejimi güçleri 
ve Şebbiha milisleri, ülkenin 
Tartus bölgesinde yer alan 
Banyas ve Beyda yerleşim 
birimlerinde, yakın tarihin en 
büyük katliamlarından birisini 
gerçekleştirdi. Tarihe ‘Banyas 
Katliamı’ olarak geçen vahşet-
te, aralarında çok sayıda çocuk 
ve kadının bulunduğu 850 sivil 
katledildi. 

03 MAYIS 
• Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan ve Japonya Başbakanı 
Şinzo Abe’nin katıldığı törenle 
Sinop’a yapılacak Türkiye’nin 
ikinci nükleer santrali için 
imzalar atıldı. 

04 MAYIS
• Başbakan Erdoğan, Çö-
züm Süreci’yle ilgili olarak 
“Geçmişte merhum Özal’ın, 
merhum Erbakan’ın çabaları, 
1999 sürecinde nasıl engel-
lendiyse, bu süreç de şimdi 
aynı tezgâhla engellenmek 
isteniyor. Biz bu tuzağı bozarız, 
bozuyoruz.” dedi. 

05 MAYIS 
• Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, Suriye’nin Banyas kentin-
deki katliamın ardından Suriye 
Devlet Başkanı Beşşar Esed’e, 
“Banyas’ta çocukların ferdayı 
arşı inletirken, biz susan dilsiz 
şeytanlardan olmayacağız. Ey 
Beşşar Esed vallahi bunun 
hesabını vereceksin. Başkala-
rına göstermediğin cesareti, 
ağzında emzik olan kundaktaki 
bebeğe göstermenin bedelini 
çok ama çok ağır ödeyeceksin.” 
sözleriyle tepkide bulundu. 

06 MAYIS
• Almanya’da, 2000-2007 
yılları arasında 8’i Türk 10 ki-
şiyi öldürmekle suçlanan aşırı 
sağcı Nasyonel Sosyalist Yeraltı 
(NSU) terör hücresi ile ilgili 
dava Münih’te başladı. Sanık 
avukatlarının reddi hâkim talebi 
nedeniyle dava, 14 Mayıs 2013 
tarihine ertelendi.

07 MAYIS
• Başbakan Erdoğan, PKK’nın 
çekilme süreciyle ilgili olarak, 

“İlkemiz nedir? Bir defa 
silahlar bırakılmak suretiyle 
ülkemizi terk etmeleridir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

08 MAYIS
• PKK’nın Kandil yönetiminin 
açıkladığı ‘8 Mayıs’ta çekilme’ 
kararı uygulanmaya başladı. 
15 kişilik bir grup, Hakkâri’nin 
Çukurca kırsalından sınırı 
geçerek Kuzey Irak’a ulaştı. 

09 MAYIS
• Başbakan Erdoğan, nükleer 
santral ile 7,2 milyar dolarlık 
gaz ithalatının önüne geçile-
ceğine dikkat çekerek, “sessiz 
devrim” yaptıklarını dile 
getirdi. 
• Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, Çözüm Süreci ile ilgili 
yaptığı açıklamada, “İyi niyetle 
yola çıktık. Örgütün silah 
bırakması, buradan gitmesi 
bizim için önemlidir.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

• CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na, partisinin 
“Ulusalcı” olarak nitelendirilen 
milletvekillerinden “Barışa 
111 İmza” tepkisi geldi. Bu 
bağlamda, İstanbul milletve-
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kili Nur Serter “Birliğe Çağrı” 
isimli bir metin okuyarak, 
Çözüm Süreci’ne karşı çıktı. 

10 MAYIS
• CHP lideri Kemal Kılıçdaroğ-
lu, partisinin, Çözüm Süreci’ne 
ilişkin 12 maddelik görüşlerini 
kamuoyuna duyurdu. Kılıçda-
roğlu, “İmralı ile görüşmeler 
geçmişte de yapıldı. Çözüme 
karşı değiliz, biz devletin gö-
rüşmesine karşıyız.” dedi. 

11 MAYIS
• Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 
500 metre arayla bomba yüklü 
2 aracın patlatıldığı saldırı-
da, 52 kişi öldü, 25’i ağır 146 
kişi de yaralandı. Saldırının 
arkasında Esed rejimi yanlısı 
Suriye gizli servisi El Muhabe-
rat bağlantılı silahlı bir grubun 
olduğu iddiasıyla 32 şüpheli 
gözaltına alınırken, şüpheliler-
den 20’si tutuklandı. 
• Reyhanlı’daki patlamalarla 
ilgili olarak açıklamalarda 
bulunan Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, “provokasyon-
lara karşı uyanık ve dikkatli 
olunması” konusunda uyarıda 
bulundu. 
• Başbakan Erdoğan, Rey-
hanlı’daki patlamalara ilişkin 
yaptığı açıklamada, “Özellikle 
Çözüm Süreci diye ülkemizde 
yeni bir dönemi başlattık ve bu 
yeni dönemi hazmedemeyen-
ler, ülkemizdeki bu özgürlük 
havasının teneffüs edilmesine 

ne yazık ki olumlu bakamayan-
lar, bu tür eylemler içerisine 
girebilir.” şeklinde konuştu. 

12 MAYIS
• Başbakan Erdoğan, 
Reyhanlı’daki patlamalara 
ilişkin “Türkiye’yi, Suriye’deki 
kanlı bataklığın içine çekme 
yönündeki her provokasyon, 
her tahrik eylemi karşısında 
son derece dikkatli, hassas ve 
son derece soğuk kanlı olmak 
zorundayız.” değerlendirme-
sinde bulundu. 

13 MAYIS
• Başbakan Yardımcısı Ali Ba-
bacan, Türkiye’nin, IMF’ye olan 
son kredi taksitli ödemesinin 
bugün gerçekleştirileceğini 
belirterek, “19 yıl sonra ilk 
defa borçsuz bir döneme giri-
yoruz. İnşallah tarihi bir gün 
yaşayacağız.” dedi.
• Siyaset, Ekonomi, Toplum 
Araştırmaları Vakfı (SETA) 
tarafından düzenlenen 
panelde konuşan Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan, IMF ile 
Türkiye’nin rollerinin bundan 
sonra değişeceğine dikkat 
çekerek, “Masanın oturma 

düzeninde ciddi bir değişiklik 
yaşıyoruz.” dedi.

14 MAYIS
• BDP Eşbaşkanı Selahattin 
Demirtaş, Hatay’ın Reyhanlı 
ilçesindeki olayın “AK Parti ile 
CHP arasındaki gerilim üzerin-
den Sünni-Alevi çatışması çı-
kartma amaçlı olduğunu” söy-
ledi. Demirtaş, “Bizi birbirimize 
düşürmeye çalışanlara karşı 
vicdan birliği içinde olmalıyız. 
Etnik ve mezhepsel çatışmalar, 
bir illet ve zehirdir. Toplumu 
kasıp kavurur. Bundan herkesin 
uzak durması gerekir.” dedi.
• Üçlü Balkan Zirvesi’nin 
üçüncüsü, Türkiye-Bosna-
Hersek-Sırbistan Devlet 
Başkanları’nın katılımıyla 
Ankara’da yapıldı. 

15 MAYIS
• Mavi Marmara saldırı-
sı Lahey’deki Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’ne taşındı. 
Mağdurların avukatları Mavi 
Marmara gemisinin Komor 
Adaları bayrağı taşıdığı için 
bu ülkeden yetki alarak İsrail 
aleyhine dava açtı. Mahkeme 
başvuruyu kabul etti.

16 MAYIS
• Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, 51 kişinin bombalı sal-
dırı sonucu yaşamını yitirdiği 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesini 
ziyaret etti. Suriye’deki kaosun 
Türkiye’ye taşınmasına izin 
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vermeyeceklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Gül, saldırıda 
sorumluluğu bulunanların 
mutlaka cezalarını göreceğine 
vurguda bulundu. 

19 MAYIS
• ABD ile Rusya, Suriye kri-
zine çözüm bulmak amacıyla 
Cenevre’de yeni bir konferans 
düzenlenmesi konusunda 
anlaştı. Moskova, İran’ın katı-
lımına destek verirken Fransa 
karşı çıktı. Ankara ise henüz 
kesin bir pozisyon belirlemedi.
• Suriye Devlet Başkanı Beş-
şar Esed, Arjantin medyasına 
verdiği röportajda, “Kimse 
Suriye halkı adına konuşma 
yetkisine sahip değil. Halk, 
2014’teki başkanlık seçiminde 
konuşacak. İstifa etmem, kaç-
mak anlamına gelir.” dedi.

21 MAYIS
• Washington’u ziyaret eden 
BDP heyeti, Amerikan yöne-
timiyle Türkiye’deki Çözüm 
Süreci’nin başta Suriye olmak 
üzere Ortadoğu’ya muhtemel 
etkilerini değerlendirdi. Mardin 
milletvekili Ahmet Türk ile Van 
milletvekili Nazmi Gür’den 
oluşan heyet, ABD Dışişleri Av-
rupa ve Avrasya’dan sorumlu 
Bakan Yardımcısı Vekili Eric 
Rubin’le görüştü. 

23 MAYIS
• Başbakan Erdoğan, 15 
Mayıs’ta Brüksel’de, “Türki-

ye Cumhuriyeti’nin seçilmiş 
Başbakanı katildir, Reyhanlı’da 
kanlı terör saldırısı sonucu 
hayatını kaybeden vatandaşla-
rımızı Başbakan öldürtmüştür. 
Esed ile Erdoğan arasında ton 
farkı var.” diyen CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
hakkında, 1 milyon liralık ma-
nevi tazminat davası açtı. 

24 MAYIS
• Başbakan Erdoğan, AK 
Parti’nin Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı’nda alkol 
düzenlemesi ile ilgili yaptığı 
konuşmada, gece gündüz içen, 
kafası kıyak bir nesil isteme-
diklerini belirterek “Uyanık 
olacak, diri olacak, bilgi ile 
mücehhez olacak. Böyle bir 
nesil istiyoruz.” dedi. 
• Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu, Show TV ve BMC’den 
sonra Çukurova Grubu’nun 
10 şirketinin daha yönetimini 
devraldı. 
• ABD Başkanı Barack Oba-
ma, ülkesinin bundan sonra 
terörle mücadelede izleyeceği 
yol haritası üzerine yaptığı 
konuşmasında, Amerika’nın 
İslam ile savaşta olmadığını, 

terör eylemlerinden en fazla 
mağdur olan Müslümanların 
büyük çoğunluğunun da terörü 
bir yöntem olarak reddettiğini 
söyledi.

25 MAYIS
• Türkiye, Azerbaycan ve 
Gürcistan ekonomi bakanları 
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 
İş Forumu’nda bir araya geldi. 
Daha önce Kars ve Tiflis’te 
gerçekleştirilen ve üç ülke 
arasındaki ekonomik ilişkilerin 
güçlendirilmesini amaçlayan 
forumun üçüncüsüne bu kez 
Azerbaycan ev sahipliği yaptı. 

26 MAYIS
• 2012 yılı Kurumlar Vergisi 
rekortmeni 1.18 milyar TL ile 
Garanti Bankası oldu. 

28 MAYIS 
• BDP Eşbaşkanı Gültan Kı-
şanak, “CHP lideri Sayın Kılıç-
daroğlu, ‘Barışa karşı değiliz.’ 
diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, barış 
kendi kendine olmuyor. Barış 
olmasını istiyorsanız, arzulu-
yorsanız çaba göstereceksiniz, 
katkı sunacaksınız, çözüm 
önereceksiniz.” şeklinde 
konuştu. 

29 MAYIS
• 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey 
Marmara Otoyolu’nun temeli 
törenle atıldı. Cumhurbaşkanı 
Gül, törende yaptığı konuşma-
da üçüncü köprünün isminin 
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“Yavuz Sultan Selim Köprüsü” 
olacağını belirtti. 
• İstanbul’un fethinin 560. yıl 
dönümü Balat’ta görsel bir 
şölenle kutlandı. 

31 MAYIS
• Başbakan Erdoğan, Taksim 
Gezi Parkı’na yapılması 
düşünülen Topçu Kışlası 
projesi hakkında İstanbul 6. 
İdare Mahkemesinin verdiği 
yürütmeyi durdurma kararını 

eleştirdi. Zamanlamaya dikkat 
çeken Başbakan Erdoğan, 
mahkemenin kararında soru 
işaretleri olduğunu savun-
du. Gezi Parkı eylemleriyle 
ilgili “Mesele ağaçlar değil, 
ideolojiktir.” diyen Erdoğan, 
eylemcilere “Kusura bakma-
yın, biz o tarihi Topçu Kışlası’nı 
yapacağız.” mesajı verdi.
• CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Taksim Gezi 
Parkı’nda başlayan olaylarda 

kalabalıkların özgürlük ve 
demokrasi istediklerini, kendi-
sinin de bunun için İstanbul’a 
gittiğini söyledi.
• İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, Gezi Parkı olaylarıyla 
ilgili “Bu grupların amacının 
doğa sevgisi, ağaç sevgisi 
olmadığını biliyorum.” dedi.
• Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Gezi Parkı olayları ile ilgili 
“Olayların yatışması için hepi-
mize düşen olgunluktur.” dedi.

MAYIS 2013
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PKK’nın 8 Mayıs itibariyle güçlerine sınır dışına çekmesi, Kürt 
Meselesi’nin doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilediği konuların kamu-
sal alanda sağlıklı bir şekilde tartışılma evresini başlattı. Çözümsüzlükten 
beslenen siyasi yapılar, Kürt meselesinin ekonomiye etkileri ve değişen 
Ortadoğu denkleminde Kürt meselesinin rolü bu tartışmalardan sadece 
birkaçı…

Uluslararası Denklemde 
Çözüm Süreci
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Kürt sorunu Türkiye’yi sadece bir iç sorun 
olarak meşgul etmemiş, yaratmış olduğu 
görece istikrarsızlaştırıcı etkisiyle küresel ve 
bölgesel ölçekte bir önem de kazanmıştır. 
Bugün içinde olduğumuz geçiş sürecinin 
en önemli nedenleri iç dinamiklerle ilgili 
olmakla birlikte, bütün resmi görebilmek 
için bu gelişmenin küresel ve bölgesel di-
namiklerine de bakmak gerekmektedir. Su-
riye’deki durumun bölge ülkeleri arasındaki 
gerilim hatlarını ısındırdığı ve küresel bir 
bilek güreşine dönüştüğü bir dönemde, geri-
lim unsurlarından birinin soğutularak başka 
gerilim unsurları üzerinde olası bir olumlu 
etkinin yaratılması gerekmiştir. Bu nedenle 
de uluslararası arenada etkisi olacak şekilde 
güvenlik ve istikrar ortamını artırıcı şekil-
de bir adımın atılması zorunluluğu ortaya 
çıkmıştır. Bu açıdan bakılınca Türkiye’de iç 
barışı artıracak şekilde atılan bu adımın dış 
boyutlarını incelemek gerekmektedir.

Bu bağlamda ilk akla gelen soru, ABD’nin 
çözüm sürecine giden yolda nerede durdu-
ğudur. ABD Başkanı Obama’nın Başbakan 
Erdoğan’ı barışçıl bir çözüm için adım atma-
sından dolayı tebrik etmesi sadece kuru bir 
siyasi jest değildir. Her ne kadar Asya-Pasifik 
bölgesi Obama yönetiminin yeni öncelik ala-
nı olmuşsa da, ABD’nin Ortadoğu’dan çekil-
mediği ortadadır. Ancak ABD artık bölgede 
eskisi gibi gelişmeleri büyük ölçüde dikte 
eden bir güç olmaktan çıkmıştır. 11 Eylül son-
rasında giriştiği hüsranla neticelen maceracı 
dış politika ve Arap isyanları sonucu ortaya 
çıkan yeni konjonktür bu imkanı ABD’nin 

elinden almıştır. Bu durumda ABD’nin böl-
gede yapıcı bir unsur olarak var olan aktör-
lerin çıkarları ile kendisininki arasında bir 
denge kurma arayışı ortaya çıkmıştır. Bu da 
ister istemez ABD yönetimini Türkiye’nin 
istikrarını güçlendirecek adımlara karşı, cid-
di bir çıkar çatışması söz konusu olmadıkça 
olumlu bir pozisyon almaya itmektedir. Çö-
züm arayışının devreye girmesinin ardından 
Paris’te ileri gelen üç PKK’lı kadının öldü-
rülmesi üzerine Başbakan Erdoğan’ın ver-
diği sert tepki ve PKK’nın Kandil’deki lideri 
Murat Karayılan’nın konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada “Avrupa’ya güvenilmemesi ge-
rektiğini” söylemesi ister istemez AB’nin tav-
rının ne olduğu sorusunu akla getirmektedir. 
Aslında herhangi bir konuda bir “AB bakışı” 
olduğundan söz etmek imkansızdır. Bundan 
kasıt birliğin başat ülkelerinin tavrıdır. Paris 
olayına verilen tepkilerde hissedilen, çözüm 
sürecine ilişkin olarak Avrupa cephesinde 
Türkiye’de Kürt sorununun çözümüne yö-
nelik atılan adımların bir rahatsızlık yarat-
mış olduğudur. Bu rahatsızlığın başlıca üç 
kaynağından söz edilebilir: Avrupa cephesi 
sürecin dışında kalmıştır. Geçmişte bir poli-
tik manevra vasıtası olarak kullandığı önemli 
bir kozu kaybetme ihtimali belirmiştir. Eskisi 
kadar hararetle olmasa da tekrar AB üyeliği 
kapısını zorlayacağı anlaşılan Türkiye’nin eli-
ne bir koz geçmiştir.

Ancak Avrupa cephesinde bir rahatsızlı-
ğın olduğunu varsaymak, zorunlu olarak sü-
recin sabote edileceğini düşünmeyi gerektir-
mez. Her şeye rağmen çözüm sürecinde AB 

Çözüm Sürecinin  
Uluslararası Boyutu

• 05 MAYIS 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞSALİHA ZİYA, LEVENT BAŞTÜRK YORUMYORUM
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üyeliği kriterlerinin mümkün olduğunca baz 
alınacağını ileri sürmek yanlış olmayacaktır. 
Ayrıca, mevcut şartlarda istikrar ve güvenlik 
ABD’nin olduğu kadar Avrupalı müttefikleri 
için de gereklidir. Nitekim resmi makam-
lardan yapılan açıklamalar süreci destekler 
mahiyettedir. Medya da genelde aynı tavır 
içinde görünmektedir. Özellikle Alman bası-
nında sürece değinen yazılarda süreci olma-
dık gerekçelerle açıklama gayretleri gözden 
kaçmamakla birlikte, çözüm girişimi hak-
kında olumsuz bir yargıda bulunulmamak-
tadır. İstikrar ve güvenlik bağlamında öne 
çıkan bir diğer önemli husus da enerjidir. Bu 
Türkiye’nin kendi açısından önem taşıdığı 
gibi, bölgesel ve küresel boyutları olan bir ko-
nudur. Öncelikle, mevcut şartlarda enerji açı-
sından Rusya ve İran’a bağımlı olan Türkiye 
kendi enerji güvenliğini sağlamak zorunda-
dır. Rusya ile girilmiş olan çok yönlü ilişkilere 
rağmen, yeniden küresel aktör olmaya aday 
bir ülkeye enerji açısından bu derece bağımlı 
olmak arzu edilir bir durum değildir. Yakın 
geçmişteki iyi ilişkilere rağmen, Suriye Krizi 
nedeniyle ilişkilerin gerilim arzetmeye baş-
ladığı bölgesel bir rakip olan İran’a da enerji 
açısından bağımlı olmak Türkiye’nin endişe-
lerini artırmaktadır. Irak Kürt Bölgesi Yöneti-
mi (IKBY) ile geliştirilen ilişkiler Türkiye’nin 
enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi ve daha 
güvenli hale getirmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bunda, IKBY’nin Türkiye ile 
olan ilişkisinin diğer iki ülke ile olandan daha 
sağlam bir karşılıklı bağımlılık esası üzerine 
oturmasının büyük önemi vardır. Türkiye’nin 
kendi Kürtleri ile olan ilişkisinin sağlam bir 
zemine oturtulması kendi enerji güvenliği 
açısından hayatidir.

Enerjinin güvenliği sorunu
Enerji bağlamında öne çıkan diğer önemli 
husus ise Türkiye’nin enerji akışının sağlan-
dığı bir kavşak ve bir enerji dağıtım mer-
kezi olma arzusu ve buna ABD ve AB’nin 
olumsuz bakmamasıdır. Ancak bunun için 

güvenlik ortamı ve istikrar gerekmektedir. 
Hatta Kıbrıs ve Filistin sorunlarının çözüm-
lenmesi yönünde olumlu adımların atılma-
sı halinde Doğu Akdeniz’den elde edilecek 
gazın da Türkiye üzerinden transferi de 
konuşulmaktadır. Bu bağlamda, bölgedeki 
gerilimlerin ve enerji altyapısının saldırıya 
uğrama riskinin azaltılması elzem olmakta-
dır. Dolayısıyla, sürecinin başarıya ulaşması 
enerji jeopolitiği açısından da bir zorunlu-
luk olarak belirmektedir.

Peki Türkiye’nin Rusya’ya olan enerji ba-
ğımlılığını azaltma yolundaki çabaları, çö-
züm sürecine bu ülkeden gelebilecek olası 
bir tehdite neden olabilir mi? Buna, Türki-
ye-Rusya ilişkilerinin kompleks yapısına ve 
Rusya’nın Ortadoğu siyasetinde Kürtlerle 
olan ilişkilerine verdiği önem açılarından 
bakıldığında evet demek mümkün değildir. 
Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve 
stratejik ilişkide Türkiye’nin Rusya’dan olan 
enerji ithalinin yeri çok önemli olmakla 
birlikte, iki ülke arasında ortaya çıkan eko-
nomik işbirliğinin hacminin her geçen gün 
artması ve Türk dış politikasında çok boyut-
luluk arayışları neticesinde Rusya ile olan 
ilişkilere özel önem atfedilmesi böyle bir ola-
sılığı geçersiz kılmaktadır.

Çözüm arayışı daha çok iç dinamiklerin 
ateşlediği bir gelişme olmasına rağmen, dış 
aktörlerin desteğinden bağımsız olmadığı-
nın en büyük göstergesi, IKYB’nin süreçte 
oynadığı roldür. Özellikle Başbakan Neşir-
van Barzani anahtar rol oynayanlardan biri 

Türkiye’nin çözüm süreci 
sonrasında Kürt coğrafyasını 

kucaklayıcı politikalar geliştirmesi, 
Tahran-Şam-Bağdat hattının 
sıkıştıklarında kullandıkları Kürt 
kartını ellerinden alma imkanı 
vermiştir.
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olmuştur. Ortadoğu coğrafyasında değişen 
dengelere bakıldığında, Bağdat hükümeti ve 
IKBY arasında 2010’dan itibaren artarak de-
vam eden gerilim ve bölge ülkeleri arasında 
Suriye krizi üzerinden belirginleşen bloklaş-
manın hem Türkiye, hem de Türkiye, Irak, 
İran ve Suriye’ye uzanan Kürt coğrafyası açı-
sından sonuçlar doğurduğu görülmektedir. 
Bu dinamiklerden IKBY-Bağdat gerginliği, 
IKBY’nin Bağdat’tan uzaklaştıkça Türkiye’ye 
yakınlaşmasına neden olmuş, Suriye krizi 
ise ülkenin kuzeyinde PKK’nın uzantısı olan 
PYD’nin otonom bir güç olma yolunda iler-
lemesiyle Türkiye için bir gerilim hattı oluş-
turması sonucunu doğurmuştur.

Irak işgali sonrasında kazandığı siyasi 
gücü sahip olduğu enerji kaynaklarıyla pe-
kiştirmeye çalışan IKBY, Bağdat hükümeti ile 
tartışmalı bölgelerin kontrolü, petrol gelirle-
rinin paylaşımı ve son zamanlarda Bağdat’ın 
onayına başvurmaksızın uluslararası şir-

ketlerle yaptığı enerji anlaşmaları nedeniy-
le sorunlar yaşamış ve iki taraf arasındaki 
gerginlik zaman zaman çatışmaya dönüş-
müştür. Maliki liderliğindeki Bağdat yöneti-
mi, Irak’ın barındırdığı etnik çeşitliliği hiçe 
sayarak merkezileşmeye devam etmiş ve 
bunun bir yansıması olarak Kürt bölgesinin 
otonomisini tanımaktan uzaklaşmıştır. De-
nize çıkışı olmayan IKBY için sahip olduğu 
enerji kaynaklarını uluslararası piyasalara 
ulaştırma ihtiyacı IKBY’i 2008’den itibaren 
Türkiye’ye yakınlaştırmış ekonomik işbirliği 
karşılıklı siyasal çıkar etrafında şekillenmeye 
başlamıştır. IKBY liderlerinin bölge Kürt-
lerinin refah ve barışını hedefleyen politik 
vizyonu onları, Türkiye’de Kürt sorununun 
çözümünde, bölgedeki tüm Kürtler için yeni 
fırsatlar getireceği düşüncesiyle aracı olma 
konumuna taşımıştır.

Çözüm sürecini tetikleyen konjonktürün 
oluşumunda en önemli faktörlerden biri de 
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Suriye krizi olmuştur. Bölgede etki alanını 
zayıflatmak istemeyen İran, Şam rejimine sa-
hip çıkmış ve bu doğrultuda Irak’ta Maliki’ye 
verdiği desteği de artırmıştır. Tahran-Şam-
Bağdat hattı, hem Suriye muhalefetine destek 
veren Türkiye’ye karşı ‘Kürt kartı’nı kullan-
mış, hem de Bağdat’tan koparken Türkiye’ye 
yakınlaşan IKBY’ye sert uyarılarda bulun-
muştur. Suriye krizinde Kürtlerin duruşu ise 
çözüm sürecinin önemli bir dış dinamiği ol-
muştur. Suriye Kürtlerinin bir kısmı muha-
lif harekete katılırken, Kürtler arasındaki en 
organize güç olan PYD, Şam rejimi ile yakın 
ilişkiler kurarak ülkenin kuzeyinde otono-
mi elde etmeye çalışmıştır. Türkiye’nin dış 
politika açılımındaki en büyük açmazı olan 
Suriye krizi, kuzeyde PYD’nin giderek güç-
lenmesi suretiyle Türkiye için yeni bir tehdit 
alanı oluşturmuştur. Türkiye ile iyi ilişkileri 
olan IKBY’nin devreye girmesi ve çözüm 
sürecinde aracı rolü oynaması PYD’nin hem 
Türkiye’ye hem de Türkiye’nin desteklediği 
Suriye muhalefetine karşı nötralize olmasını 
sağlamıştır.

Kürt kartı elinden alınanlar
IKBY ile geliştirdiği karşılıklı bağımlılık iliş-
kisi bağlamında, 1991 Körfez Savaşı ile baş-
layan ve giderek güçlenen ve bölgede değişen 
dengelerle önemli bir boyuta ulaşan Kürt je-
opolitiğini fırsata çevirme imkanını yakala-
mış olan Türkiye, demokratikleşme adımları 
ile Kürt kimliğinin ve haklarının tanınması 
yönünde yaşanan gelişmeler sonucunda hem 
kendi hem de bölge güvenliği ve istikrarı açı-
sından önemli bir adım atmıştır. Türkiye’nin 
çözüm süreci sonrasında Kürt coğrafyasını 
kucaklayıcı politikalar geliştirmesi, Tahran-
Şam-Bağdat hattının sıkıştıklarında kullan-
dıkları Kürt kartını ellerinden alma imkanını 
sağlayacaktır. Ayrıca İran’ın barındırdığı Kürt 
nüfusu için Kürtlerin aktör olarak tanındığı 
bu yapı bir cazibe merkezi olarak İran’ı da 
olumlu anlamda değişime iten bir etki ya-
ratabilecektir. Nitekim İran’ı rahatsız eden 

bu durum, İran basınında süreci ABD ile 
emperyalist Batılı güçlerin Ortadoğu’yu 
parçalamaya yönelik hedeflerinin bir parça-
sı olarak değerlendirilmiştir. Diğer yandan 
Esad sonrası kurulacak yeni rejimde Suriyeli 
Kürtlerin otonomi kazanması kaçınılmazdır. 
Gerek Mesut Barzani’nin Suriyeli Kürtler ge-
rekse Öcalan’ın PYD üzerindeki etkisi göz 
önüne alındığında Barzani ve Öcalan’ın çö-
züm süreci ile oluşacak atmosfere olan deste-
ğine Suriyeli Kürtlerin kayıtsız kalamayacağı 
görülmektedir. Nitekim Öcalan’ın PYD’ye 
gönderdiği mesaj sonrasında örgüt ve mu-
halif Kürtler arasındaki gerilim azalmıştır. 
Muhalifler arasında sıkışan, Şam’dan yeterli 
desteği alamayan ve uluslararası alanda da 
dışlanan PYD, otonom bir Kürt bölgesinde 
varlığını göstermek için çözüm sürecinin 
oluşturacağı yeni konjonktüre destek verecek 
dış dinamiklerden biri olacaktır. IKBY Baş-
bakanı Neçirvan Barzani ve Irak Başbakanı 
Maliki’nin birkaç gün önce yaptıkları anlaş-
ma ile uzlaşmaya varmaları, Erbil-Bağdat 
arasındaki temel sorunları öyle kolay çöze-
meyecek de olsa, hem Suriye krizi üzerinden 
yürüyen sürtüşmeyle Türkiye ile bağlarını 
koparan hem de IKBY’yle çatışan Maliki’nin 
tamamen İran’ın kucağına itilmesini engelle-
yecek bir adım olarak değerlendirilebilir. Her 
ne kadar bu anlaşma zemininin oluşmasında 
ABD’nin ısrarlarının rolü olsa da, çözüm sü-
recinin oluşturduğu konjonktür bu anlaşma-
yı kolaylaştıran bir etki oluşturmuştur.

Çözüm süreci öncesinde, Tahran-Şam-
Bağdat hattından da destek alan ve bir istik-
rarsızlık ve güvensizlik unsuru olan PKK, 
şimdilik yeni koşullarda hayati çıkarlarını 
yeniden tanımlamak suretiyle istikrara kat-
kıda bulunan bir unsur olmayı tercih etmiş 
gibi görünmektedir. Çözüm süreci ile ülke 
içinde barışı sağlama fırsatını yakalayan Tür-
kiye ise, güvenlik ve istikrar ortamının sağ-
lanmasıyla Suriye krizi sonrasında yaşadığı 
dış politika risklerini fırsata çevirme imkanı-
nı elde edecektir..
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The AK Party’s role in the resolution 
of the Kurdish issue and the disarma-
ment of the outlawed Kurdistan Workers’ 
Party (PKK) is an unprecedented political 
experience. In the past, center-right par-
ties avoided even articulating the issue, let 
alone initiating a resolution process. The ef-
forts of the only right-wing politician who 
faced the issue, Turgut Özal, were wasted by 
the PKK and the state’s provocations. An-
other name from the right wing, Necmet-
tin Erbakan, not only lacked a policy plan 
beyond criticizing the nation-state pub-
licly, but, having been forced to step down 
by a coup, never had time to do anything 
about it. In the 1990s, a social democrat 
party, The Socialist People’s Party (SHP), 
took courageous steps, published the first 
reports on the issue and was instrumental 
in bringing the issue to the floor of the Par-
liament. Nevertheless, under the political 
circumstances at the time, the SHP surren-
dered to the tutelage regime. Since then, the 
performance of both left-wing and social 
democratic parties on the floor has been no 
less harsh than the ultranationalist political 
movements. As such, it could be stated that 
the leftists and the social democrats’ stance 
on the issue displayed the most radical ups 
and downs. Consider this tragic example – 
the Republican People’s Party (CHP), the 
modern-day extension of the party that 
prepared the most progressive report the 
political conditions allowed on the Kurdish 
issue in 1989, has voted “no” on the bill that 

would grant the right to a court defense in 
one’s mother tongue.

A far-right party, the Nationalist Move-
ment Party (MHP), owes its post-1980 exis-
tence to a great extent to the Kurdish issue 
and the terrorist acts of the PKK. In the early 
1980s, as the political parties had just be-
gun to come back to Parliament, the MHP 
became stuck between the center-right po-
litical winds of Özal and the steadily rising 
Islamist movement of Erbakan. Had it not 
been for the PKK’s armed existence and the 
debates over the Kurdish issue, the MHP 
could have been left behind in the 1980s. 
Around the same time, as a response to 

The Kurdish Issue and  
the Political Parties

• MAY 03, 2013 • HURRIYET DAILY NEWSTAHA ÖZHAN

A far-right party, the Nationalist 

Movement Party (MHP), owes its 

post-1980 existence to a great 

extent to the Kurdish issue and the 

terrorist acts of the PKK.
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the tutelage regime’s repressive policies, the 
Kurdish nationalist movement also began to 
rise. The Kurdish political movement, which 
could not form an independent political par-
ty before 1980, began to form political par-
ties based on Kurdish nationalism as a result 
of the Kurdish issue turning bloody after the 
coup. The political party that represented the 
Kurdish political movement became the tar-
get of the military-judiciary tutelage regime, 
which frequently tried to close the many in-
carnations of the movement’s parties.

The center-right and the center-left par-
ties, which tried to avoid the identity de-
mands and any act of straying outside the red 
lines drawn by the nation-state, never really 
seriously brought the Kurdish issue to the 
floor. The Kurdish issue avoided by the center 

parties became the most important item for 
identity-based political parties. The Islamist, 
Kurdish and Turkish nationalist parties be-
came the most ardent entities discussing the 
issue. Although supported heavily by the 
Kurds, Erbakan hesitated to blatantly oppose 
the regime by stepping outside the red lines. 
Nevertheless, he continued to articulate that 
Kurds were being oppressed. On the other 
hand, the MHP, having reduced the Kurdish 
issue to a PKK issue, turned into the sternest 
voice for the nation-state. The Kurdish politi-
cal movement, as a reaction to the oppressive 
policies, transformed the struggle it began 
on more democratic premises into becoming 
the political wing of the PKK. I will continue 
to examine each party’s stance on the Kurd-
ish issue from there on..



ULUSLARARASI DENKLEMDE ÇÖZÜM SÜRECİ  |  361

Turkey’s Peace Process

• MAY 02, 2013SETA DC

lem has shifted over the last few decades from an 
economic issue in the 1980s, a security issues in 
the 1990s, and an identity issue in the 2000s. The 
AKP, he said, understands that complexity of the 
issue which influences all spheres of policy mak-
ing. If solved, Cebeci expects the AKP to be able 
to increase democratic reforms without the old 
security concerns. He too was optimistic, explain-
ing that the AKP’s effort is motivated, not only by 
short term political gains, but by long term ben-
efits. Both Cebeci and Barkey agreed that spoilers 
will arise on both sides of the issue but that the 
elimination of military tutelage had removed the 
greatest obstacle. Despite nationalist resistance 
on either side, they agreed that if the AKP remains 
resolute and violence ends, the process can shift 
the mood in the country..

Henri Barkey discussed Turkey’s most recent 
attempt to solve the Kurdish question with 
optimism, seeing the issue as the most fun-
damental to Turkey. He considered the AKP’s 
negotiations with Ocalan and ceasefire agree-
ment to be the beginning of the most promis-
ing attempt at resolution since 1993. He high-
lighted constitutional reform as a critical step 
for lasting change, and believed that the AKP 
will successfully redefine Turkish citizenship to 
include minority ethnic expression. He argued 
that Erdogan’s peace plan is not spontaneous 
and that he had been working since 2005 to 
solve the issue on the AKP’s terms.

Erol Cebeci presented a historical perspective 
of how the Turkish government has approached 
the Kurdish question. The definition of the prob-

Speakers: Henri Barkey, Lehigh University
 Erol Cebeci, Executive Director, SETA DC
Moderator:  Kilic Kanat, Research Director, SETA DC
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1980’li yılların başından beri ülkenin en 
can yakıcı meselesi olan Kürt meselesi eko-
nomik anlamda yalnızca Doğu ve Güneydo-
ğu Bölgesi’ni değil tüm ülkeyi olumsuz etki-
lemiştir. Son 30 yılda, başta eğitim, sağlık ve 
bayındırlık yatırımları olmak üzere gerekli 
alanlara ayrılması gereken kaynakların as-
keri harcamalara aktarılması ülkeye çok bü-
yük yük getirmiştir. Bu nedenle, özellikle de 
1990’lı yıllarda gerçekleşen yüksek enflasyon, 
dış borç, yüksek bütçe açığı ve cari açık nede-
niyle iç ve dış şoklara karşı dirençsiz hale ge-
len ekonomi kırılgan bir yapıya bürünmüştür.

Bununla beraber, bölgede yıllar önce baş-
latılan kalkınma projelerinin tamamlanama-
mış olması hem milli geliri azaltıcı bir etki 
yapmış hem de kişi başı milli gelirin daha 
düşük seviyede gerçekleşmesine neden ol-
muştur. Diğer yandan, bölgenin riskli gö-
rülmesi nedeniyle hükümetlerin yoğun teş-
vik politikalarına rağmen yatırımlar düşük 
kalmıştır. Bu da, bölgenin yüksek işsizlik 
oranlarıyla karşı karşıya kalmasına ve yük-
sek miktarda göç vermesine neden olmuştur.

Türkiye ekonomik güç merkezi olacak
Bölgenin siyasi ve ekonomik istikrarsızlı-
ğının ülke ekonomisine bir başka olumsuz 
etkisi de ülkenin uluslararası görünümünde 
olmuştur. Piyasayı yönlendirme gücü çok 
yüksek olan kredi derecelendirme kuruluş-
ları tarafından, Türkiye’nin kredi derece-
lendirme notu uzun süre yatırım yapılamaz 
seviyede tutulmuştur. Yatırım yapılabilir 
seviyenin altında not verilen Türkiye’ye ya-

tırım fonların girişi engellenmiş ve alınan 
borçlara ödenen yüksek faizlerin de ülkeye 
maliyeti ağır olmuştur.

Yıllarca ülkenin en önemli meselesi olan 
Kürt meselesinde çözüm sürecinin sağlıklı 
bir şekilde yürütülmesi ve barış ile sonlan-
dırılması ülkede sağlanan ekonomik istik-
rarın devam etmesine katkı sağlayacaktır. 
Türkiye’nin son 10 yıllık süreçte siyasette 
yakaladığı istikrar ve güven ortamı, ekono-
mik istikrara önemli katkılar sağlamıştır. Bu 
yüzden, son 9 yılda ülkeye 110 milyar dolar 
doğrudan yabancı yatırımın gelmesinin yanı 
sıra Türkiye’nin 2012’de yabancı yatırım açı-
sından en cazip 13. ülke olmasını sağlamıştır. 
Çözüm sürecinin de devreye girmesi ile yatı-
rım ortamının iyileşmesine, bölgede yıllarca 
atıl kalan kaynakların ve potansiyelin hare-
kete geçmesine ve ülke görünümünün iyileş-
mesine katkı sağlayacaktır. Hatta bazı kredi 
derecelendirme kuruluşları, bu anlamda not 
artırımı için olumlu sinyaller vermiştir.

Diğer yandan, yatırımcıların başta Or-
tadoğu, Afrika ve Kuzey Afrika bölgelerine 
yakın olma arzusu ve doğal olarak bu ülke-
lere ticaretlerini artırma istekleri, bu bölgeye 
doğrudan yabancı yatırımların miktarında 
önemli miktarda artışa neden olacaktır. Böl-
gede gerçekleştirilecek ekonomik dönüşüm, 
bölge kaynaklarının verimli kullanımına, ba-
rış ve güven ortamının kalıcılığına da destek 
sağlayacaktır. Bu süreçte bölgede, istihdam 
imkânları sağlamanın yanı sıra tarımda, hay-
vancılıkta ve turizmde de ciddi ilerlemeler 
kaydedilecektir. Bölgenin mevcut potansiyeli 

Çözüm Süreci ve Ekonomi
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ve bölgeye verilen teşvikler yeni yatırımcıları 
çekeceği gibi mevcut yatırımcılarında yatırım 
miktarını artıracaktır. Buna bağlı olarak böl-
genin zenginlikleri ülke ekonomisinin kal-
kınmasında kilit rol oynayacaktır.

Çözüm süreci ile birlikte yeni teşvik sis-
teminin devreye girmiş olması yatırımlara 
ve istihdama sağlayacağı önemli katkı yanı 
sıra, bölge illerini cazibe merkezi haline 
getirecektir. Son dönemde teşvik başvuru-
larının bu bölgede yoğunlaşması da bunun 
habercisidir. Bölgeye yapılacak olan yatı-
rımların artışı beraberinde göç sorununa 
çözüm olacak ve bölgeler arası gelişmişlik 
farklarını azaltacaktır. Bu sayede, önem-
li ekonomik potansiyellere sahip olan bu 
bölgede çok sayıda il önemli cazibe merke-
zi haline gelecektir. Ülkenin Doğu ve Gü-
neydoğu illeri başta Diyarbakır ve Mardin 
olmak üzere birçok il göz kamaştıran iller 
arasına girecektir.

Kuzey Irak’ın önemi artacak
Bölgenin çözüm süreci ile normalleştirilme-
si Türkiye’nin enerji sektöründeki jeopolitik 

konumunu ve stratejik önemini de güçlen-
direcektir. Türkiye’nin enerji kaynaklarına 
sahip olan ülkeler ile olan ilişkileri ve bu-
lunduğu konumu stratejik bir öneme sahip-
tir. Bugün Kuzey Irak’ın dünyaya açılması 
ve petrollerini Avrupa’ya taşınması ucuz ve 
güvenilir bir şekilde ancak Türkiye sayesin-
de gerçekleşecektir. Bu anlamda Türkiye’nin 
Doğu ve Güneydoğu Bölgesi adeta dünyanın 
enerji kaynakları merkezi için geçiş kapı-
sı konumundadır. Çözüm süreci ile birlikte 
bölgede sağlanacak olan barış ortamı orta ve 
uzun vadede enerji alanındaki yatırımların 
artmasını sağlayacaktır. Türkiye dünya enerji 
piyasasını etkileyebilecek konuma gelecektir. 
Bu durum, Türkiye ekonomisinin enerjideki 
dışa bağımlılığı azaltması açısından da önem 
arz etmektedir.

Bu nedenle, Türkiye’nin bölgede büyük güç 
olmasının ve 2023 yılı için belirlenen ekono-
mik ve sosyal hedeflere ulaşmanın önünde en 
büyük engel olan Kürt meselesinin çözülmesi 
hem Türkiye’nin geleceği hem de uluslararası 
alanda politik arenada elinin güçlü olmasına 
önemli katkılar sağlayacaktır..
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İçinden geçmekte olduğumuz çözüm süre-
ci, “Türkiye tekrar eski Türkiye’ye dönmesin” 
çabasının bir meyvesi. Çözüm sürecine artık 
bir trajik hal alan söylem ve tavırlarla dire-
nenlerde aslında eski Türkiye’nin konforlu 
siyasi dünyasını özlüyorlar. Eski Türkiye’de 
siyaset, askeri-yargı vesayet düzeninin müsa-
ade ettiği kimliksiz alanda, üç beş anlamsız 
tartışma ile senelerin geçirilebildiği yerdi. 
Kurumsal vesayet sisteminin gerilediği yeni 
Türkiye’de ise kurucu aktör olmayı göze ala-
mayan bir siyasetin kendi gettosu dışında var 
olma şansı her geçen gün daralıyor. Buna en 
açık delil son üç genel seçimde ortaya çıkan 
tablodur. Bugünlerde eski Türkiye denilince 
yaşadıklarımız hemen aklımıza gelmeyebilir. 
Hızlı bir hafıza tazelemesi yapmak gerekirse 
sadece son otuz yılda yaşadıklarımızı hatır-
lamamız bile nasıl bir felaketten bugünlere 
geldiğimizi görmemiz için yeterlidir. Darbe 
sonrası dayatılan anayasanın kalitesi para-
lelinde mahkûm olduğumuz Türkiye’de, son 
otuz yılda onbinlerce kişi Kürt meselesi ve 
terörden dolayı hayatını kaybetti. 1990’larla 
başlayan ağır ekonomik istikrarsızlık mi-
lenyumla ülkeyi bankacılık sisteminin ifla-
sına kadar götürdü. Aynı dönemi 28 Şubat 
darbesi, 27 Nisan muhtırası, darbe planları, 
binlerce faili meçhul, kapatılan partiler ve 
bol bol yasaklar doldurdu. Şimdi tekrar bu 
manzaraya bakınca bugünlerde aklımıza ge-
len yakın örneklerden birisi Irak’tan başkası 
değil. Şimdilerde dillere pelesenk olmuş olan 
“en az otuz bin kişi öldü, on yedi bin kişi faili 
meçhule kurban gitti” ifadeleri bizlere Irak 

manzaralarından başka ne hatırlatabilir ki? 
Merkez medyanın olabilecek en derin or-
yantalist bir krizle ele aldığı Irak manzarala-
rından ne farkı vardı 1990’ların. Kayıp yıllar 
olarak kayda geçmedi mi? Irak’ta da bir gün 
geçmiyor ki bir Şii veya Sünni mekânı bom-
balanmasın, faili meçhul ve katliam gelme-
sin ya da yoğun tutuklamalar yaşanmasın. 
Maliki yönetimi, seçimlerle kazanmadığı 
iktidarını korumak için Irak’a büyük bir ma-
liyet ödetiyor. Bugünkü Türkiye’ye bakıp Irak 
sahnelerinin bir daha yaşanmayacağını dü-
şünebilirsiniz. Lakin 2013 Kürt meselesi çö-
züm sürecinde Irak’tan hâlâ çıkarılacak çok 
önemli dersler bulunmaktadır. Özellikle son 
aylarda iyice gerilimin derinleştiği Kerkük’te-
ki çatışmaların yeni çözüm sürecinde nelerin 
yapılmaması gerektiğine dair altın bir rehber 
konumundadır. Ortadoğu’da olup da Irak’ta 
olmayan siyasi, etnik, mezhebi ve ekonomik 
bir unsur bulunmamaktadır. Benzer şekilde 
Irak’ta olup, Kerkük’te olmayan siyasi etnik, 
mezhebi ve ekonomik bir unsur bulunma-
maktadır. Kısaca Irak Ortadoğu’nun, Kerkük 
de Irak’ın mikrokozmozudur. Bu yönüyle 
Kerkük’te barış Irak’ta düzen anlamına gel-
mektedir. Bu kadar hassas bir konumda olan 
Kerkük’te çatışmalar niçin dinmemektedir?

Kerkük çözümsüzlüğü
15 Ekim 2005 halkoylamasıyla kabul edilen 
Irak anayasasının 140. maddesi Kerkük me-
selesini çözmek için yazılmıştı. ABD işgali-
nin en kanlı senesi olarak kayda geçen 2005, 
yaratılan de facto siyasi durum marifetiyle 

Çözüm Süreci ve Irak Dersleri
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siyasi katılım ve normalleşme kabul edile-
bilir bir safhaya ulaşmadan, hızlı bir şekilde 
anayasa metni referanduma sunuldu. Düşük 
bir katılımla geçen referandum, anayasa oy-
lamasından ziyade Irak’ta “siyasetin anlam-
sızlaştığı ve etnik-mezhebi şablonun” ilk kez 
kurumsallaşması olarak kayda geçti. 2005 
sonrasında, Irak’ta siyasi mücadele büyük öl-
çüde etnik-mezhebi alan kazanma mücade-
lesine dönüştü. Bu durumun en trajik örneği 
ise 2010 seçimlerinde, Irak’taki farklı etnik 
ve mezhebi unsurları içinde barındıran tek 
parti olan Irakiyye hareketi, seçimleri kazan-
masına rağmen, iktidarı Amerika ve İran’ın 
zımnen desteklediği Maliki’ye bırakmak zo-
runda kaldılar. Artık Irak’ta seçim yapmanın 
anlamsızlaştığının ya da siyasalın yok edil-
diğinin ilanıydı. Seçim sonuçları ne olursa 
olsun, iktidar unsurları belli etnik ve mezhe-
bi bir şablona göre dağıtılmaya başlanmıştı. 
Mezkûr şablonun rehberliğinde Irak’ın mik-
rokozmozu Kerkük derin bir kriz dönemine 
gömülmüş oldu.

Oysa 140. madde müthiş batılı çatışma 
çözümlerinin büyülü sorun çözme unsurla-
rını içinde barındırıyordu. Anayasaya göre 
Kerkük’te önce normalleşme sağlanacak, 
ardından nüfus sayımı yapılacak ve son aş-
mada da halkın nasıl bir yönetim ve nasıl bir 
model istediğine karar vermesi için seçimle-
re gidilecekti. Kerkük çatışma çözüm süreci 
yazılı hale getirildiği anda aslında çözümsüz-
lük de ilan edilmiş oldu. Bütün aktörler, aktif 
bir şekilde, ikinci aşamaya renklerini vermek 
için can havliyle yarışmaya başladılar. Sonuç 
elbette felaket oldu. İkinci aşamada güçlü bir 

pozisyon elde etmek için uğraşmak, birinci 
aşamanın, yani normalleşmenin bitmesini 
engelliyor, normalleşme sağlansa bile nüfus 
hareketlerine yatırım yapıldığı için hukuki 
tartışma bitmez bir hal alıyordu. 2005 ana-
yasa referandumu sonrası 140. madde ile 
Kerkük sorununun çözüleceğini iddia eden 
aktörler ile bugün Türkiye’deki çözüm süre-
cine dair resmi mühür, imza ve aşamalı yol 
haritası olmazsa olmaz diyenlerin rasyo-
nalitesi birbirine çok benzemektedir. Kürt 
meselesinin çözümü ve PKK’nın silahsızlan-
dırılması sürecinde yapılabilecek en büyük 
felaket muhtemel aşamaların yasal güvence 
veya yazılı şartname altına alınmasıdır. İçe-
riğinden bağımsız olarak böylesi bir adım 
sürecin “al-ver” dünyasına hapsolmasına ye-
terli olacaktır. Şu an işlemekte olan sürecin 
istisnalar ve geleceği beraberce inşa arzusu 
temelinde devam etmesi en hayırlı metottur. 
Kerkük’te gelinen nokta itibariyle muhteme-
len ilk yapılması gereken ya 140. maddenin 
iptali ya da tamamen göz ardı edilmesiyle 
yeni bir barış süreci başlayabilecek durum-
dalar. Türkiye’nin en son arzulayacağı şey 
çözüm sürecinin bir Kerkük tuzağına kurban 
gitmesi olmalıdır..Türkiye’nin en son 

arzulayacağı şey çözüm 
sürecinin bir Kerkük tuzağına 
kurban gitmesi olmalıdır.
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The story of the AK Party’s involvement 
in the Kurdish issue is unprecedented in 
Turkish political history. For years, getting 
involved in the Kurdish issue meant getting 
involved with the establishment in Turkey. 
There were two great fears the tutelage re-
gime successfully instilled as the two biggest 
threats to the nation: Islamism and separat-
ism. From the perspective of the military tu-
telage order, Islam and Islamism are to a great 
extent represented by the AK Party. The mili-
tary tutelage carried out the 1997 coup pre-
cisely to eliminate “this threat.” The AK Party 
came to power five years after the coup. It 
was not anticipated that a political party that 
itself was perceived as “a threat” would take 
a firm stance on the “other threat.” The AK 
Party, unprecedentedly, took this risk. It an-
nounced its intention to work on a resolution 
to the Kurdish issue in its political program 
published before it came to power. Erdoğan’s 
visit to Diyarbakır in 2005 was a turning 
point where he declared, “My response to 
those who ask ‘What about the Kurdish is-
sue,’ is this: As the prime minister of this 
country the Kurdish issue is my issue.” This 
was an important statement at a time when 
the Kurdish issue could not even be uttered.

Erdoğan, whose party was the target of 
an attempted coup by the military-judiciary 
tutelage on April 27th, 2007 and of an at-
tempt to disband in 2008, did not have the 
opportunity to put the Kurdish issue on its 
agenda again until 2009. In 2009, the AK 
Party, after having made headway in its 

struggle with the military tutelage, for the 
first time in Turkish history launched an of-
ficial democratic initiative in order to bring a 
resolution to the Kurdish issue. Even though 
the AK Party could not achieve everything it 
set out to during the initiative, it managed to 
get its constituency and the elite to be more 
responsive to the imminent changes on the 
Kurdish issue. As such, the 2009 initiative 
was in fact a preamble to the 2013 resolution 
process. It seems that in this resolution pro-
cess the AK Party alone will carry the weight 
of democratization. If this process, which 
has already begun with the Kurdistan Work-
ers’ Party’s (PKK) disarmament and retreat 
from Turkey, results in sustainable peace, the 
AK Party will have efficiently debunked the 
alleged Islamism and separatism threats in-
vented by the nation state.

Modern Turkey, founded on the legacy of 
an empire, spent most of the 20th century 
trying to actualize the Kemalist state and its 
society project. At the turn of the 21st cen-
tury, Turkey was an economically bankrupt 
and ideologically meaningless nation state 
with depleted resources and four military 
coups in its trail. Erdoğan carried the coun-
try away from an undeclared bankruptcy 
into a great transformation in 10 years. The 
Kurdish issue and the PKK are the most dif-
ficult obstacles in Erdoğan’s path to complete 
this transformation. Turkey can finalize its 
consolidation if these obstacles are over-
come. I will continue by analyzing what the 
AK Party did on the Kurdish issue..

The Resolution Process  
and AK Party
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Vesayet sistemi yıllarca kendi icat ettiği iki 
iç tehditle hem kavga etti hem de varlığını 
onlar üzerinden sürdürdü. Pejoratif isimle-
riyle ‘irtica ve bölücülük’, siyasal adlandırıl-
malarıyla ‘İslam ve Kürt sorunu.’ 1980 dar-
besiyle resmi ideolojiye mugayir her türlü 
siyasal alternatifin bastırıldığını düşünen 
müesses nizam, on yıl içerisinde cumhuri-
yet tarihin en güçlü iki akımının zuhur et-
mesine en ilkel yollarla müdahale etmekten 
geri durmadı. Her iki ‘iç tehditle’ özellikle 
1990’larda amansız bir kavgaya giren vesayet 
rejimi, işi 28 Şubat’ta ‘irtica tehdidini’ ber-
taraf etmek üzere darbe yapmaya kadar gö-
türdü. ‘Bölücülük tehdidiyle’ mücadelesinin 
bedeli ise PKK terörü ve büyük bir yıkımın 
ortaya çıkması oldu. Son tahlilde, bugün de-
vam etmekte olan demokratikleşme süreci-
nin 20-25 yıl önce niye başlamadığının izaha 
ihtiyacı bulunmaktadır. Zamanın ruhu el-
bette önemli bir belirleyici olmakla beraber, 
sorumuzun cevabı, büyük ölçüde merkez sağ 
veya sol partilerin niçin vesayet rejiminin ‘iç 
tehdit’ mühendislikleriyle mücadele edeme-
diklerinde gizlidir.

Merkez sağ partilerin vesayet rejiminin 
kurumları ve ideolojisi ile sol partilerin ise 
milleti yatay kesen siyasal dünyanın yapıla-
rı ve ruhu ile ilişki kurma biçimleri, netice 
alıcı adımlar atmalarını engelledi. Başka bir 
deyişle Kemalist siyasal dünya belli ölçüde 
ortak kesen olduğundan sağdan veya sol-
dan Kürt sorununa dair benzer manzaraları 
gördük durduk. Bütün bu tıkanmışlığa bir 
de PKK’nın akıttığı kan eklenince vesayet 

rejimi kendisini tahkim etmeye devam etti. 
Sadece Kürt sorunun var ettiği Kürt siyasi 
hareketi ise bir çözüm adresi olmaktan zi-
yade sorunun canlılığını hatırlatan mağdur 
ama Türkiye’ye bir şey söylemesi imkânsız 
bir adrese dönüştü. Zaten kısa bir zaman 
içerisinde PKK’nın yedeğinde kalarak siya-
si manevra ve kabiliyetini de büyük ölçüde 
kendi eliyle tasfiye etmiş oldu.

Yukarıdaki kısır döngü Erbakan’ın ür-
kek ve sorunu tariften yoksun çıkışlarıyla 
ilk kez cılız da olsa darbe yemeye başladı. 
Refah Partisi ilk yükselişini ‘iç tehdidin’ iki 
unsurunu da bünyesinde barındırmasından 
dolayı Güneydoğu’da yaşadı. Refah Partisi 
geçmişinden gelen AK Parti, Kürt sorunu-
nun nasıl çözüleceğine dair önerileri parti 
programına dahil ederek, kendi geleneğinde 
bir ilke imza atmıştı. Kendisi müesses nizam 
tarafından ‘öteki’ kabul edilen bir siyasi ha-
reketin bir başka ‘ötekinin’ sorunu olarak 
görülen bir alanda siyaset yapması birçok 
açıdan hem zor hem de beklenen bir durum 
değildi. AK Parti’ye kadar bunun bir örne-
ği de vuku bulmadı. Başbakan Erdoğan’ın 
2005’te Diyarbakır’da ezber bozan konuşma-
sını yaptığı günlerde darbe tehditleriyle uğ-
raştığını da yıllar sonra öğrenecektik. Ben-
zer şekilde birinci açılım süreci de kendisi 
henüz kapatma davasından kurtulalı bir yıl 
olan AK Parti tarafından başlatılacaktı. 2013 
açılım süreci de AK Parti’yi tatbik ettiği si-
yasi mühendislik koordinatlarıyla değil de 
salt meclis ve seçim matematiği dünyasında 
değerlendirenlerin beklemediği bir şekilde 

Geleceği İnşa Eden ‘Tehditler’
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gelişti. 2014’le beraber ‘seçim üçlemesine’ gi-
recek olan Erdoğan, özellikle 2012 boyunca 
Kürt meselesine dair yapılmış analizleri bü-
yük ölçüde boşa çıkararak proaktif bir adım 
atmış oldu.

AK Parti’nin ortaya çıkardığı manzaranın 
bizlere söylediği tek şey paradigmanın iflas 
ettiği, yeni düzene geçişin de başladığıdır. 
Çünkü vesayet rejimini yıllarca var eden 
dost-düşman dünyası allak bullak olmuş 
durumdadır. Bu aşamadan sonra sistemin 
kabaca elinde kalan tek şey fiilen anlamsız 
bir yazılımdan başka bir şey değil. CHP ve 
MHP’nin amansız bir şekilde mezkûr yazı-

lımın değiştirilemez başlıklarına sarılması 
da sadece bir zaman sorunu ortaya çıkar-
maktadır. Süreç olgunlaşmaya devam ettikçe 
bugün de facto anlamsız olan yazılım, siyasi 
ve toplumsal bir sorun olmaktan çıkıp mec-
lis matematiği meselesine dönüşmektedir. 
Ezcümle, sistemin siyaset yoluyla tedrici bir 
şekilde ‘iç tehditlerin’ ülkenin geleceğini inşa 
eden en dinamik unsurlara dönüştüğü bir 
süreç yaşıyoruz. Daha ilginci, orta vadede, 
değişimin ve dinamizmin hızına yetişeme-
yenler, normalleşme ile irrasyonel kavgaya 
girişen birer ‘iç huzursuzluk’ odağına dönüş-
me riski yaşıyorlar!.
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Conceiving of the Kurdish issue in political 
terms - rather than security ones - represents 
the third and final phase of de-securitisation 
politics in Turkey, which is an indication of 
the growing normalisation of the country.

Since the beginning of 2013, Turkey’s 
political agenda has been dominated by the 
Kurdish peace process initiated through ne-
gotiations between the Kurdistan Workers’ 
Party’s (PKK) incarcerated leader, Abdullah 
Ocalan, and the chief of Turkey’s National 
Intelligence Organisation (MIT), Hakan 
Fidan. So far, the process has progressed 
smoothly. Some important milestones have 
been reached. First, a ceasefire has effectively 
been in place since the start of negotiations. 
Second, on March 21 - a symbolic day, Ne-
wroz, celebrated to mark the beginning of 
spring in Mesopotamia and Central Asia - a 
letter written by Ocalan was read aloud to a 
crowd of one million gathered in Diyarbak?r 
- the largest Kurdish city in southeastern 
Turkey - to celebrate the day.

In his letter, Ocalan declared two things: 
first, the PKK seeks a solution to the Kurdish 
issue within Turkey’s borders and through 
further democratisation. Second, the era of 
armed struggle has come to an end. In the 
new era, the struggle for Kurdish rights will 
be advanced through political means. To that 
end, Ocalan called upon PKK members to 
withdraw from Turkey in order to demon-
strate their commitment to the peace process 
and clear the way for further negotiations and 
democratisation steps. The PKK leadership 
in the Qandil mountains in Iraq responded 

positively. They held a press conference on 
April 25, 2013 in which they declared that 
the withdrawal would commence on May 8, 
2013. Withdrawal from Turkey constitutes 
the first of a three-phased process. In the sec-
ond phase, the government will undertake 
legal, constitutional, and democratisation 
steps, and the third phase will focus on the 
reintegration of PKK members into society.

The speed and nature of the process have 
puzzled many people, both inside and out-
side Turkey. That Turkey attempts to solve its 
most intractable issue through open political 
dialogue - and with no serious public back-
lash to date - has further surprised many.

To comprehend this thoroughly, one 
needs to analyse carefully Ocalan’s message 
and then situate this latest initiative within 
a historical context, starting from 2002. 
Among all of Ocalan’s statements, his pro-
nouncements that the era of armed struggle 
is over and that any solution will be sought 
within the boundaries of Turkey - effectively 
renouncing any irredentist claims - are the 
most important ones. These two messages 
alone illustrate Ocalan’s transformed mindset 
in seeing the Kurdish issue strictly through 
political, not security, terms. It is unlikely 
that Ocalan’s view would have evolved unless 
he perceived a similar trend of de-securitis-
ing the Kurdish issue among Ankara’s politi-
cal elite. In fact, de-securitisation politics in 
Turkey did not begin with the Kurdish issue; 
rather, it marks the latest phase of broader 
de-securitisation politics that have defined 
Turkey’s political landscape over the last de-

Kurdish Peace Process: The Latest 
Phase of de-Securitisation Politics

• MAY 15, 2013 • ALJAZEERAGALİP DALAY OPINIONOPINION
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cade. The process began with geography - the 
Middle East - and extended later to ideology 
- Islamism. With the Kurdish peace process, 
the de-securitisation process now extends in 
its final phase to identity - Kurdishness.

Nation-state building and  
politics of securitisation
After the break-up of the Ottoman Empire, 
and the establishment of modern Turkey, 
the republican elites embarked on a process 
of fashioning a cohesive nation-state. This 
project required significant social engineer-
ing, and maintenance of it depended on the 
guardianship of a military-bureaucracy alli-
ance. The main tenets of this newly crafted 
idea of nationhood were Turkishness, la-
icism, and Western orientation.

From this perspective, Kurds - the largest 
non-Turkish ethnic group in Turkey - have 
been regarded as a potential threat to Turk-
ishness, and thus to the territorial integ-
rity of the state. Islamist ideology had been 
perceived as a central threat to laic-secular 
nature of the state. The Middle East, as the 
geography of both of these respective iden-
tity-ideologies, had been seen as antithetical 
to country’s Western orientation.

Republican Turkey’s policies and ap-
proaches pertaining to the Middle East, Is-
lamism and Kurdishness clearly demonstrate 
the securitisation of them. Turkey placed a 
geographic limitation on its accession to the 
1951 Geneva Convention addressing refu-
gees - a clear demonstration of Turkey’s se-
curitisation of Middle East policy. Turkey 
only accepts refugees from Europe and does 
not accord refugee status to anyone from the 
Middle East. Moreover, war and instability 
have been commonplace both in countries 
to Turkey’s east and southeast, and in coun-
tries to Turkey’s west. Yet, while Turkey cast 
instances of conflict on its western borders in 
terms of human tragedy, as with the Balkans 
wars, similar events on its eastern and south-
eastern frontiers - the Middle East - have been 

framed in the language of national security.
Over the years, Turkey acquired an infa-

mous reputation as the graveyard of political 
parties, having banned a total of 28 political 
parties so far. The bans typically cited the 
secular nature of the state (read as pro-Islam-
ic political claims) or the territorial integrity 
of the state (read as pro-Kurdish claims) as 
the reasons for closure. Among the frivo-
lous and tendentious pretexts for party ha-
rassment include having a headscarved MP, 
reciting a poem, and speaking in Kurdish in 
Parliament. With only intermittent breaks, 
this security-oriented approach dominated 
Turkish politics for nearly 80 years.

The era of de-securitisation politics
However, with the rise to power in 2002 of 
the Islamically sensitive Justice and Develop-
ment Party (AK Party), Turkey has witnessed 
to a gradual politics of de-securitisation.

The de-securitisation politics firstly start-
ed with geography - the Middle East - and 
had mainly been economy and energy fo-
cused in the beginning. Soon after the AK 
Party came to power, Turkey increased its 
economic and energy engagement with the 
countries of the region. Iraq has served as a 
prime destination for Turkey’s exports, while 
Iran has ranked second to Russia in meeting 
Turkey’s energy demands. Trade relations 
with other regional countries flourished dur-
ing the same period as well. For instance, 
trade with Iran - which stood at about $1 bil-
lion in 2000 - reached about $6.7 billion by 
2006. Good relations with regional countries 
delivered significant economic- and energy-
related gains for Turkey.

Unlike the republican project, the de-
securitisation of Turkey’s relations with the 
Middle East did not coincide with securitisa-
tion of any other regional policies. The pe-
riod marked by de-securitisation of Turkey’s 
Middle East politics has also constituted the 
golden era in Turkey-EU relations. Thus, 
Turkey did not only improve relations with 
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Middle Eastern countries significantly, it also 
started the membership accession negotia-
tions with the EU during the same period.

The economic and political reforms of the 
AK Party’s early years yielded stability and 
economic growth, and the party began in 
2005-2006 both to normalise relations be-
tween the state and religious segments of so-
ciety and to leverage its economic and energy 
relations for regional political engagement.

With a more liberal reading of secular-
ism, the government became more respon-
sive to the needs of religious people. The 
government enabled female students to at-
tend universities with headscarves, offered 
religious classes as electives within school 
curricula, and ceased discriminatory regula-
tions against religious and vocational high 
school graduates on the statewide university 
entrance exam. Instead of casting citizens’ 
religious claims as politically threatening, 
the government treated them as a religious 
liberty issue. This approach helped improve 
state-society relations.

In foreign policy, the AK Party discarded 
previous Turkish governments’ avoidance 
of Islamic movements, issues, and organ-
isations. Turkey actively engaged with the 

Organisation of Islamic Cooperation (OIC) 
and sought a more prominent profile within 
it. As a result of this activism, Ekmeleddin 
Ihsanoglu became the first Turkish candidate 
to be elected Secretary General of the OIC in 
2005, and he has been serving in that capaci-
ty since then. When Hamas won the election 
in Palestine in 2006, Turkey invited Khaled 
Meshaal, the leader of Hamas’ political bu-
reau, for talks in Ankara.

The government’s de-securitisation of 
Middle East and of Islamism enabled Tur-
key to mediate on intractable regional and 
international issues. These included media-
tion between Iran and the West on nuclear 
development, between Israel and Syria in 
2008, and between Hamas and Fatah on in-
ternal Palestinian reconciliation. At the same 
time, Turkey gained observer status at both 
the Arab League and the Gulf Cooperation 
Council. More recently, Turkey’s new ap-
proach has facilitated closer relations with 
new Islamist governments in post-Arab 
Spring countries. These results would be in-
conceivable had Turkey not de-securitised 
its Middle East policies and its approach to 
Islamism. De-securitisation has thus not 
only improved state-society relations and 
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produced economic gains, but it has also 
provided an opportunity for Turkey to oc-
cupy a more prominent role regionally and 
internationally.

Solving the Kurdish issue
With the AK Party’s consolidated power vis-
a-vis the military and bureaucracy and the 
demonstrated results from earlier phases of 
de-securitisation, the government attempted 
to de-securitise - and finally solve - Turkey’s 
intractable Kurdish issue. The current peace 
process is not the first attempt to solve the 
Kurdish issue through peaceful means, but 
the third attempt. Prime Minister Erdogan’s 
speech in Diyarbak?r in 2005, in which he 
publicly accepted the existence of a Kurdish 
issue and referred to further democratisation 
as the solution, marked the first attempt. The 
Kurdish opening of 2009, which included 
confidential negotiations between PKK rep-
resentatives and MIT officials, represented 
the second attempt.

However, a combination of factors - in-
cluding military and bureaucracy opposition, 
mutual uncertainty regarding the parameters 
of a solution and PKK’s resort to violence on 
some instances - stifled the process, which 
failed to produce the desired outcome. The 
military’s retreat from the political scene, the 
emergence of a common framework between 
the government and the PKK leadership for 
solving the conflict, and shared determina-
tion to settle the issue paved the way for the 
latest attempt. Its success would not only dra-
matically transform Kurds’ relations with the 
state, it would also have major implications 
domestically, regionally, and internationally.

Domestically, analysts have described Tur-
key as possessing a hybrid - partially demo-
cratic - regime. Turkey’s democratic political 
character was compromised by the existence 
of military-bureaucratic guardianship. The 
securitisation of Kurdish identity - indeed, 
the very existence of the Kurdish issue - was 
the principle justification provided by non-

democratic forces for their own existence 
within the political system. In other words, 
the securitisation of Kurdish identity facili-
tated the stifling of free expression, demo-
cratic progress, and economic development. 
The solution of the Kurdish issue and the de-
securitisation of Kurdish identity will remove 
an enormous impediment to further democ-
ratisation and economic development.

Regionally, the AK Party govermment has 
already achieved partial de-securitisation of 
Kurdish identity through its extenive and 
cordial engagement with the Kurdistan Re-
gional Government (KRG) in Iraq. This re-
lationship has produced economic, energy, 
political, and strategic gains for both sides. 
Though accurate data on Turkey-KRG trade 
are difficult to generate, most estimates place 
annual volume at $11-13 billion. At the same 
time, settling the Kurdish issue domestically 
will enable better relations between Turkey 
and the Syrian Kurds. The largest Kurd-
ish political group in Syria, the Democratic 
Union Party (PYD) maintains ideological 
and organic links with the PKK. In the con-
text of solving the Kurdish issue domestical-
ly, Turkey may help persuade PYD to join the 
anti-Assad Syrian opposition. Such a devel-
opment could help tip the balance of power 
in favour of the opposition. The de-securiti-
sation of Kurdish identity domestically may 
thus pave the way for strategic relations with 
another rising group - besides Islamists - in 
the region: the Kurds.  

Thus, this process will not only free Tur-
key from its domestic chains by eradicat-
ing the vestiges of a long-dominant tutelage 
system; it will also free Turkey from many 
constraints in its foreign policy engagement 
regionally and internationally, thereby fa-
cilitating more ambitious foreign policy ac-
tivism. The de-securitisation of the Middle 
East, Islamism, and Kurdishness do not just 
represent normalisation within Turkey; they 
also provide grounds for increasing regional 
and international prominence..
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When the Justice and Development Party 
(AK Party) came to power on Nov. 3, 2002, 
the state of martial rule in the eastern and 
southeastern regions of Turkey was reach-
ing its 25th year. The state of emergency 
that was particular to southeastern Turkey 
before the 1980 coup d’état was expanded 
to cover the entire country for a period of 
time. On July 19, 1987, the state of emer-
gency exercised in southeastern Turkey was 
turned into a permanent state of martial 
law by legislative changes. Only 27 days af-
ter it came to power, the AK Party lifted the 
state of martial law and ensured the estab-
lishment civil administration in these areas. 
This move, which is by itself a harbinger of 
fundamental change, can be considered the 
AK Party’s first move toward a resolution to 
the Kurdish issue.

Another important step was taken on 
June 9, 2004. The government had denied 
even the existence of the Kurdish language 
for years. The AK Party provided for the 
broadcasting of one-hour Kurdish language 
programming daily. And on Sept. 14, 2004, 
language courses in Kurdish were allowed 
for the first time in Turkey. Kurdish, which 
was not only banned, but completely denied, 
was recognized officially. Aug. 12, 2005, was 
another turning point on the path to reso-
lution. During a visit to Diyarbakır, Prime 
Minister Recep Tayyip Erdoğan declared 
that the government had made mistakes in 
the past and from that point forward, the 
Kurdish issue was his “personal issue.”

It was the first time such words had been 
uttered by a head of state. The outlawed 
Kurdistan Workers’ Party’s (PKK) response 
to these first steps was to carry out attacks on 
civilians, the responsibility for which it has 
accepted but not announced publicly. The 
year following these attacks saw Erdoğan 
become the first civilian prime minister to 
resist the military during a crisis involving 
the appointment of the head of the state. In 
2008, a legal suit was brought against the AK 
Party in order to force it to disband. While 
Erdoğan was occupied with legal troubles, 
the PKK continued to carry out bloody acts. 
Despite a bloody 2008, Erdogan provided 
for the establishment of a national TV chan-
nel that broadcast 24 hours a day in Kurdish 
in 2009.

The same year, the AK Party launched a 
resolution initiative on the Kurdish issue, 
marking the first time an incumbent party 
had made such a move. On Oct. 19, 2009, 
a group of PKK combatants disarmed and 
came to Turkey to support the resolution 
process. On Nov. 10, 2009, Erdoğan, despite 
all the pressure from the opposition, brought 
the resolution process to the floor of Par-

What Has the AK Party Done  
on the Kurdish Issue?
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The AK Party, as the author of 
many firsts in the resolution of 

the Kurdish issue, has taken a huge 
lead over other parties.
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liament and opened it for discussions. The 
PKK’s response to these moves was to carry 
on more bloody actions, and the judicial tute-
lage’s response was to shut down the Demo-
cratic Society Party (DTP) on Dec. 11, 2009.

The bloody acts tainted the democratic at-
mosphere of the process and the resolution 
of the Kurdish issue was shelved once again. 
The year 2012 was the year PKK suffered 
heavy losses.

Erdoğan, by launching another resolution 
initiative, exhibited a pragmatic attitude that 
is rarely seen in incumbent parties. In 2013, 
the first phase of the reconciliation process, 
which required the PKK to retreat beyond 
Turkey’s borders, is reaching its end without 
any major obstacles. The AK Party, as the au-
thor of many firsts in the resolution of the 
Kurdish issue, has taken a huge lead over 
other parties..
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1. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin 
Doğu ve Güneydoğu’daki il başkanlarıyla 
Antalya’da yaptığı üç saatlik toplantıdan 
“çözüm sürecine aktif katılım” talebi çıktı. 
Bu talebi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hükümetin PKK’nın silahsızlandırılması he-
defiyle başlattığı çözüm süreci, Cumhuriyet 
Halk Partisi’ni üç yıldır devam eden düşük 
yoğunluklu bir değişim çabasının ortasında 
yakaladı. Bu kapsamda parti içerisindeki bir-
çok gruptan kamuoyunda ulusalcı ve yenilik-
çi olarak bilinenler, Kürt meselesi ve çözüm 
süreci çerçevesinde partinin alması gereken 
tavrı Ocak ayından beri tartışıyor. Buna kar-
şılık Kılıçdaroğlu yönetimi, herhangi bir ka-
nadı karşısına almamak adına tartışmayı Kürt 
meselesinden herkesin üzerinde anlaşabile-
ceği iki zemine çekmeye çalışıyor: Bunlardan 
ilki, 33. Kurultay’da ortaya çıkan ve bugün de 
varlığını koruyan ‘emek mücadelesi’ ve ‘sınıf 
siyaseti’ yaklaşımları oldu. CHP’liler açısın-
dan ortak payda işlevi gören bu meseleyi sık 
sık taşeron işçilik tartışmalarında gözlemle-
me fırsatımız oldu. Kılıçdaroğlu’nun Mayıs 
ayında kamuoyuna açıkladığı ‘Demokrasi 
ve Özgürlük Bildirgesi’ ise çözüm sürecinde 
kendisine yer bulamayan partinin genel bir 
demokratikleşme perspektifi ortaya koyarak 
özellikle Kürtleri ve Kürtlerin statüsünü tar-
tışmayı reddetme çabası olarak okunmalı.

2. Söz konusu talebi Kılıçdaroğlu 
ve partinin yetkili organları nasıl 
karşılayacaktır?

Kılıçdaroğlu yönetimi, göreve geldiği günden 
beri doğal yollardan iktidara gelmemiş olma-
nın sancılarını yaşadı. Kılıçdaroğlu’nun teş-
kilatlar ve delege üzerindeki etkisizliği, ‘de-
ğişim’ parolasıyla göreve gelen yenilikçileri 
Önder Sav ile ittifak kurmak zorunda bıraktı. 
Sav ekibinin tasfiyesinden sonra da ulusal-
cı-yenilikçi kanatlar arasında denge siyaseti 
izlenerek değişim iradesi erozyona uğratıldı. 
Son dönemde Deniz Baykal’ın bir Genel Baş-
kan adayı değil, Kılıçdaroğlu’nun da üzerinde 
bir ‘ağabey’ olarak ortaya çıktığını görüyoruz. 
Aynı şekilde Muharrem İnce ile Sezgin Tan-
rıkulu arasında yaşanan ‘ev sahipliği’ polemi-
ği de yenilikçilerin parti üzerindeki iktidar 
eksikliğine işaret ediyor. Bu ortamda Kılıçda-
roğlu yönetiminin hiçbir varlık gösteremedi-
ği bölgelerden gelen talepleri çözüm sürecine 
mesafeli duran Ege, Trakya ve Karadeniz seç-
menini ürkütmek pahasına kabul edeceğini 
iddia etmek çok zor.

3. CHP içindeki ulusalcı kanadın bu talebe 
tepkisi ne olacaktır?
Ulusalcı kanat, yenilikçilerle olan mücade-
lesinde kendisini ev sahibi olarak görüyor. 
Nitekim kamuoyunda en çok gündeme gelen 
ulusalcı vekillerin önseçim sürecinden geç-
tikleri, yenilikçilerin ise merkez yoklaması 
yoluyla aday listelerinde yer bulabildikleri 
hatırlanmalı. Bir başka deyişle ulusalcılar 
açısından aslında bir mücadele değil, partiyi 
rotasından saptırmak isteyen bazı acemi siya-
setçiler var. CHP yönetiminin çözüm süreci 
politikasında bugün geldiği nokta, ulusal-

Çözüm Süreci ve CHP

• 29 MAYIS 2013 •DOĞAN EŞKİNAT 5 SORU5 SORUSÖYLEŞİ: SADIK ŞANLI



ULUSLARARASI DENKLEMDE ÇÖZÜM SÜRECİ  |  377

cıların hanesine yazılmalı. Zira 2011-2012 
döneminde ana muhalefet, hükümeti güven-
likçi politikalar üretmekle suçlayarak diyalog 
çağrısı yapıyordu. Bu kapsamda önerilerini 
geçen Haziran ayında Başbakan Erdoğan’a da 
götürdüler. Ancak parti yönetimi, bu avan-
tajını AK Parti’ye kaptırdı ve aylar süren tar-
tışmalar sonunda genel bir demokratikleşme 
perspektifinde karar kıldı. Yani ulusalcılar, 
kendi adlarına CHP’nin içerisinde bulundu-
ğu bir ‘tehlike’yi daha savuşturmuş oldu.

4. CHP’nin bundan sonra sürece aktif 
katılımı ne derece mümkün?
CHP sürece katılma şansını kaybetti. Za-
ten başarılı şekilde devam eden bir çözüm 
sürecinde öncelikle çözümün aktörleri, ana 
muhalefeti kendileriyle eşit bir pozisyonda 
görmek istemeyecektir. Öte yandan CHP’nin 
kendisini çözüm karşıtı bir yerde konumlan-
dırması da merkez parti kimliği nedeniyle 
mümkün değil. Böylece parti, büyük ölçüde 
kendi kararsızlıkları nedeniyle kaybettiği bir-
kaç ayı telafi edebilmek ve oy oranlarındaki 
erozyonu engellemek için aslında PKK’nın si-
lahsızlandırılmasına yönelik görüşmelerden 
farklı olan genel demokratikleşme adımlarını 
ortaya koyarak seçmeni etkilemeye çabalıyor.

5. Çözüm sürecine aktif katılım 
göstermeyen CHP’yi nasıl bir gelecek 
bekliyor?
Türkiye toplumu, 2007 yılından itibaren 
daha önce tabu addettiği birçok meseleyi 
açıkça tartışmaya başladı. Ordunun siyaset 
üzerindeki etkisinin zayıflatılması, bu dönü-
şümün ilk aşamasını teşkil etti. 30 yıldır ülke 
gündeminin bir numaralı maddesi olan Kürt 
meselesine dair reformlar yapıldı. Birkaç ay-
dır Abdullah Öcalan muhatap kabul edilerek 
nihai bir çözüm aranıyor. Bu kadar yapısal 
meselenin kısa sürede tartışmaya açıldığı 
bir ortamda CHP seçmeni, partisinden so-
mut ve net bir pozisyon belirlemesini bek-
ledi. ‘Demokrasi ve Özgürlük Bildirgesi’nin 
açıklanmasına kadar ortalama bir CHP’li, 
Meclis’te temsil edilen diğer üç partinin po-
zisyonunu biliyor ancak kendi partisinden 
emin olamıyordu. Bu belirsizlik, CHP oyla-
rında 3-4 puanlık düşüşe neden oldu. Ana 
muhalefet, artık kaçırdığı çözüm süreci tre-
nini silahsızlanma sonrası atılması gereken 
demokratikleşme adımlarını kamuoyuyla 
paylaşarak telafi etmeye çabalıyor. Ancak 
mevcut tartışmaya katkı sunmayan bu tavır, 
CHP’yi yüzde 30 seviyesinin üzerine taşıma 
potansiyeli taşımıyor..
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Türkiye’nin, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan kredi borcunun son 
taksitinin transferi, Ali Babacan ve Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı’nın 
katılımıyla gerçekleştirildi. Babacan’ın tuşa basmasıyla ikisi dolar, ikisi 
euro olmak üzere 4 ayrı transferle IMF’ye son taksit ödenmiş oldu. Yaklaşık 
19 yıldan sonra Türkiye’nin IMF’ye olan borcu ilk kez sıfırlandı.

Türkiye-IMF İlişkileri



TÜRKİYE-IMF İLİŞKİLERİ  |  379

Kuruluşundan kısa bir süre 
sonra IMF’ye üye olan Türkiye 
ilk kez 1961 yılında stand-by an-
laşması yapmıştır. 2008 yılında 
sona eren 19. stand-by ise IMF 
ile yapılan son anlaşma olmuştur. 
Türkiye ekonomisinin 30 yılı aşan 
bir stand-by ile yönetim sürecin-
de, IMF’nin en çok mali destek 
sağladığı ülkelerden biri olmuş-
tur. Türkiye’nin, IMF ile 52 yıl içinde ger-
çekleştirdiği stand-by anlaşmaları genelde, 
bitmesi gereken zamandan önce hedeflere 
ulaşılamadan sona ermiştir. 52 yıllık süreçte, 
genellikle ekonomik krizlerin ardından mec-
buri olarak IMF ile stand-by düzenlemesine 
giden Türkiye, bu zaman aralığında IMF’den 
50 milyar doların üstünde kaynak sağlamış-
tır. Diğer yandan, Türkiye’nin IMF ile yaptığı 
18. ve 19. stand-by anlaşmalarında dikkati 
çeken nokta her iki anlaşmanın da herhangi 
bir ekonomik kriz olmadan gerçekleştirilmiş 
olmasıdır. Son iki stand-by anlaşmaları ile 
birlikte yeni kurulan AK Parti hükümetinin 
siyasi iradesiyle Türkiye’de çok önemli yapı-
sal reformlara imza atılmış ve yıllarca sürüp 
gelen ekonomik sorunlar önemli ölçüde 
ortadan kaldırılmıştır. Türkiye’de son yıllar-
da gerçekleşen ekonomik istikrar sayesinde 
IMF ile ilgili beklentiler de azalmıştır.

Türkiye’nin son 10 yıllık periyotta, eko-
nomide tüm makroekonomik göstergelerde 
gerçekleştirdiği iyileşmeler sayesinde, 2008 
yılında biten 19. stand-by anlaşması global 
ekonomik krize denk gelmesine rağmen, 
Türkiye IMF ile yeni bir stand-by anlaşması 

imzalamamıştır. Türkiye’de aynı 
zamanda 2001 krizinden fark-
lı olarak, bu dönemde yaşanan 
küresel krizde hiçbir banka iflası 
yaşanmamış ve Türkiye OECD 
ülkeleri içinde banka batmayan 
tek ülke olmuştur. Türkiye, 2002 
yılında IMF’ye olan 23,5 milyar 
dolar borcunun son taksiti olan 
281 milyon SDR’lik kısmını (yak-

laşık 431 milyon dolar) Mayıs 2013 tarihin-
de ödeyerek, IMF’ye yıllarca olan borçlu 
konumundan çıkmış olacaktır.

Hatta, 2012 yılı başından itibaren sürdü-
rülen IMF kaynaklarının artırılmasına yöne-
lik çalışmalar kapsamında, çeşitli ülkeler ta-
rafından 461 milyar dolar tutarında kaynak 
taahhüt edilmiştir. Türkiye de bu çabaya kat-
kıda bulunmak üzere Haziran 2012 gerçek-
leşen G-20 Los Cabos Liderler Zirvesi’nde 5 
milyar dolar tutarında taahhütte bulunmuş, 
konuya ilişkin teknik düzeyde görüşmeler 
IMF ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
arasında sürdürülmektedir.

Sonuç, öneriler ve gelecek beklentileri
•	 1961 yılında başlayan Türkiye-IMF iliş-

kileri 1970 yılında kadar her yıl gerçek-
leştirilen stand-by anlaşmaları ile devam 
etmiştir. Bu yıllar arasında yapılan anlaş-
malar 1 yıl gibi kısa sürede sona ermiştir.

•	 Türkiye-IMF ilişkileri 1970-1978 arası 
dönemde her hangi bir anlaşma yapılma-
dan sadece ülke ekonomisinin izlenmesi 
ve çeşitli tedbirlerin uygulanması öneri-
leri ile geçmiştir. Geçirilen bu uzun ara-

Türkiye-IMF İlişkilerinde  
Yeni Dönem

• MAYIS 2013 ERDAL TANAS KARAGÖL, AHMET SEMİH BİNGÖL ANALİZANALİZ



380  |  MAYIS 2013

dan sonra 1978 yılında IMF ile bir yıllık 
stand-by anlaşması yapılmış ve 1985 yılı-
na kadar iki ve bir yıllık süreleri kapsayan 
stand-by anlaşmalarına devam edilmiştir. 
Bu yıllar arasında yapılan anlaşmalarda 
IMF’ye serbest piyasa ekonomisi ile dışa 
açılmaya yönelik taahhütler verilmiştir. 

•	 1985-1994 yılları arasında IMF ile anlaş-
ma yapılmamış ancak yaşanan 1994 eko-
nomik krizi sonrası hem “5 Nisan Ekono-
mi Kararları” adı altında istikrar programı 
hazırlanmış hem de IMF ile 16. stand-by 
anlaşması imzalanmıştır. 

•	 Türkiye, 1994-2001 yılları arasında tarihi-
nin en büyük krizlerini yaşamış ve 1999-
2008 yıllarını kapsayan dönemde 17. 18. 
ve 19. stand-by anlaşmalarını imzalamış-
tır. İmzalanan 18. ve 19. stand-by anlaş-
maları önceki anlaşmalarından farklı ola-
rak herhangi bir ekonomik kriz nedeniyle 
değil, ekonomik istikrarı sağlama amacıy-
la imzalanmıştır. 

•	 Türkiye’nin, IMF ile 52 yıl içinde gerçek-
leştirdiği stand-by anlaşmaları genelde, 
bitmesi gereken zamandan önce hedeflere 
ulaşılamadan bitmiştir. 52 yıllık süreçte, 
Türkiye, IMF’den 50 milyar doların üs-
tünde kaynak sağlamıştır. 

•	 19. stand-by anlaşmasının sona erdiği, kü-
resel ekonomik kriz etkilerinin yayılmaya 
başladığı tarih olan 2008 yılından itibaren 
Türkiye, IMF ile yeni bir anlaşma yapma 
gereği hissetmemiştir. O tarihten itibaren 
Türkiye yaklaşık beş yıldır yoluna IMF’siz 
devam ettiği gibi bu süre içerisinde hazır-
ladığı Orta Vadeli Programlarda ve 2023 
ekonomi hedeflerine ulaşılmasında IMF 
‘den destek alınması öngörülmemiştir. 

•	 2008 yılı sonrasında, IMF’siz geçirilen bu 
süre zarfında Türkiye hem kendi ekono-
misinde başarılı bir performans sergile-
miş hem de bölgesel ve küresel piyasalar-
da önemli bir aktör haline gelmiştir. 

•	 Ayrıca bu dönemde önde gelen kredi 
derecelendirme kuruluşlarından Fitch, 

18 yıl aradan sonra ilk defa Türkiye’nin 
kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye  
yükseltmiştir. 

•	 Türkiye, 2008 küresel ekonomik krizin-
den sonra alternatif arayışlara yönelmiş 
ve yönünü krizden ziyadesiyle etkilenen 
Avrupa Birliği ülkelerinden Kuzey Afrika 
ve MENA ülkelerine çevirmiştir.

IMF’ye yönelik eleştiriler
IMF, ülkeleri ekonomik krizlerden kurtar-
ma da üslendiği hassas pozisyon nedeniyle 
birçok eleştiriye de maruz kalmaktadır. IMF, 
uyguladığı ekonomik programların politik 
baskılara maruz kaldığı, özellikle ABD ve 
Avrupa ülkeleri gibi zengin ülkeler tarafın-
dan yönlendirildiği, küresel gözetim ve de-
netim mekanizmasının yetersiz kaldığı ge-
rekçeleriyle eleştirilmektedir. Dolayısıyla, bu 
eleştiriler IMF’nin gücünü ve kredibilitesini 
olumsuz etkilemektedir.

Şöyle ki;
•	 IMF kotalarının ülkelerin alınacak ka-

rarlarda oy gücünü ve dünya ekonomisi 
içindeki yerini belirlediği için önemi göz 
ardı edilemez. Örneğin ABD tek başına 
tüm oyların yüzde 16,75’ine sahip olması 
nedeniyle, karar almak için yüzde 85 oy 
istenmesi ABD’nin IMF’nin önemli karar-
larını veto etme hakkını elinde bulundur-
duğunu göstermektedir. Benzer şekilde 
Belçika’nın Bangladeş’ten 8 kat daha fazla 
oy hakkına sahip olması da kota ve oy sis-
temindeki dağılımın eleştirilmesine neden 
olmaktadır. 

•	 Yüksek kotaya sahip ülkelerin veto etme 
hakkı ve oy sayısı nedeniyle IMF, güçlü 
ülkelerin lehine olacak şekilde iyimser 
ya da kötümser tahminlerde bulunabil-
mektedir. Dolayısıyla, makroekonomik 
göstergelerle ilgili yanlış bir tahmin eko-
nomik kriz ortamını derinleştirmektedir. 

•	 IMF ve Dünya Bankasının kuruluşundan 
beri sürekli Avrupalı ve Amerikalı baş-
kanlar tarafından yönetilmesi nedeniyle 
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de bu kuruluşlara uluslararası kuruluş 
olma niteliğini kaybettikleri yönünde cid-
di eleştiriler gelmektedir.

•	 IMF’nin gelişmekte olan ülkeler ile ya-
kın ilişkiler kurması bilgiye daha kolay 
erişebilmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla 
IMF bu yakın ilişkiler sayesinde hesap-
lama kolaylıkları ve finansal standartları 
belirleyerek bilgiyi elde etme maliyetini 
azaltmaktadır. Fakat son yıllarda yaşa-
nan krizler incelendiğinde, IMF’nin yeni 
standart ve uygulamaları geliştirmede ve 
kamuoyunu bu konuda bilgilendirmede 
yetersiz kaldığı görülmektedir. 

•	 IMF, kriz yaşayan ülkelere genellikle ben-
zer uygulama ve önlemleri içeren istikrar 
programlarını önermekte, böyle bir du-
rum da bu ülkelerin makroekonomik per-
formansları ve özellikle üretimleri üze-
rinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Aynı 
zamanda, IMF tarafından sunulan çözüm 
önerilerinin ekonomik durumu daha da 
kötüleştirdiği, ekonomideki yavaşlamayı 
önce resesyona ve resesyonları da depres-
yona dönüştürdüğü belirtilmektedir.

•	 IMF, kriz dönemleri ve kriz sonrası dö-
nemlerde yüksek faiz oranı uygulamasına 
gitmektedir. Bu uygulamadaki amaç, kriz-
den etkilenen ülkelerde ekonomik istikra-
rı sağlamak, sermaye çıkışlarını önlemek 
ve paraya istikrar kazandırmaktır. Fakat 
bu uygulama bazı durumlarda şirketlerin 
iflas ile karşılaşmasına, dolayısıyla ticari 
sektörlerdeki iflasların artması neticesin-
de de bankaların ticari müşterilerine olan 
borçların ödenmesinde sorunların yaşan-
masına ve bankaların da iflas etmelerine 
neden olabilmektedir. Olası banka iflasla-
rı neticesinde de finansal sistem zayıfla-
makta, sermaye çıkışları artmakta ve kriz 
etkileri derinleşmektedir. 

•	 IMF’nin önerdiği programların büt-
çe açıklarını karşılamaya yönelik vergi 
oranlarının yükseltilmesi ve cari açığı 
kapatmaya yönelik devalüasyon öneri-

lerinin, genellikle durgunluğa yol açtığı 
belirtilmektedir. Dolayısıyla bu uygula-
manın ülkeleri daha da yoksullaştırdığı 
ve borçlarını ödeyemez duruma getirdiği 
savunulmaktadır. Bu tür değerlendirme-
ler IMF’nin bazı politikalarının ülkeleri 
kriz ortamından kurtarmasının aksine, 
durgunluğu daha da arttırdığı yönünde 
yoğunlaşmaktadır. 

•	 IMF’nin kredi uygulamaları, son za-
manlarda tartışılan bir durum olmuş-
tur. Bu kredilerin özellikle şartlılık ilke-
si dahilinde tahsis edildiği ve kredilerin 
kesilmesi durumunda kredi alan ülke-
leri zor durumda bıraktığı belirtilmek-
tedir. Kredilerin kesilmesi ile birlikte 
bu ülkelerde uygulanan politikalarda 
da değişiklik olmakta ve yeni bir anlaş-
manın yapılması ve finansal desteğin 
tekrar sağlanmasına kadar geçen süre-
de önceden belirlenen reformların uy-
gulamaya koyulması gecikmektedir.

•	 IMF’nin uyguladığı kredi politikalarının 
özel kesimi ve hükümetleri daha fazla risk 
almaya teşvik ederek mali disiplinsizli-
ği arttırdığı IMF’ye yöneltilen başka bir 
eleştiridir. Her koşulda IMF’den yardım 
alınacağı beklentisi, yapılan hataların tek-
rarlanmasına neden olmaktadır. Ayrıca 
küresel piyasalarda borç vericilerin de 
bir ülkenin borcunu ödeyememesi du-
rumunda IMF tarafından destekleneceği 
beklentisi bu ülkelerin borçlanmalarını 
sürdürmelerini teşvik etmektedir.

•	 1990’lı yıllarda IMF’nin desteklediği fi-
nansal sektör liberalizasyonu, Güneydo-
ğu Asya ülkelerini aşırı küresel sermaye 
birikmesi ile karşı karşıya bırakmıştır. 
Dolayısıyla söz konusu dönemde bu ül-
kelerde, yatırımcılar yeterli bilgiye sahip 
olmadan yatırım kararları almış, serma-
ye kaçışları, devalüasyonlar ve borçlan-
ma oranlarında artışlar yaşanmıştır. Bu 
noktada belirtilmesi gereken, uygulanan 
politikalar sonrasında, bu ülkelerin eko-
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nomik performanslarının iyi olduğu dek-
lare edilmiş fakat kısa bir süre sonra bu 
ülkelerde ekonomik krizler başlamıştır. 
Bu durumda IMF’nin yaşanan krizi ön-
ceden tahmin etmede başarısız olduğu ve 
bu ülkeleri yanlış yönlendirerek kriz ya-
şamalarına neden olduğu doğrultusunda 
tepkiler dile getirilmiştir.

•	 IMF’nin ülkelere uyguladığı yardım ve 
kurtarma paketleri genellikle bazı yü-
kümlülükler içermiş ve verilen krediler 
ekonomik reform şartı dâhilinde belirli 
dilimler halinde tahsis edilmiştir. IMF’nin 
bu yardımları genellikle her ülke için 
benzer politikalarından oluşmuş ve çoğu 
zaman krizin nedenleri yanlış tespit edil-
miş ve uygulanan yardımlar da ekonomik 
durgunluk ya da kriz ortamını daha da 
derinleştirmiştir. IMF gözetim mekaniz-
ması ekonomik kriz ihtimali yaşanması 
olası ülkelere müdahalelerinde çok da adil 
davranmamıştır. Örneğin Güney Kore’ye 
acil müdahale gerçekleştirilirken Brezilya 
ve Arjantin’de aynı hassasiyet gösterile-
memiş kriz etkilerinin derinleşmesine göz 
yumulmuştur. IMF ile yardım anlaşması 
imzalayan tüm ülkelerin ortak özelliği, bir 
an önce borçlarını ödeyip IMF ile ilişki-
lerini normalleşme düzeyinde sürdürmek 
istemeleridir. Zira IMF ile belirli şartlar 
altında ilişkilerin sürdürülmesi, ülkelerin 
ekonomik büyümelerinin gerçek perfor-
manslarının altında olmasına neden ol-
maktadır. Hem IMF ile ilişkilerin devam 
etmesi hem de ekonomik büyümede istik-
rarın sağlanamaması ülkelerin global eko-
nomideki etkinliğini azalttığı için anlaşma 
yapan ülkeler IMF ile ilişkilerini asgari 
düzeyde sürdürmeyi tercih etmektedirler.  

•	 2008 küresel ekonomik krizinden önce 
küreselleşme süreciyle birlikte IMF’nin 
ekonomide istikrar sağlaması, özelleştir-
melerin yaygınlaşması ve serbestleşme gibi 
kurallar çerçevesinde uyguladığı politika-
ların merkezden çevreye tek yönlü olarak 

iletilmesi, bu uygulamaların demokratik 
olmadığı görüşlerini gündeme getirmiştir.  

Öneriler
•	 Gelişmekte olan ülkelerde finansal krizler 

yaşanmaya ve bu finansal krizlerin küre-
sel ekonomide yarattığı dengesizlikleri 
azaltacak uluslararası bir kuruluşa ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu amaçla bölgesel bazı 
örgütlenmelere gidilmekle beraber, tüm 
dünyayı etkileyecek nitelikte olan krizlerin 
bölgesel veya yerel kuruluşlar tarafından 
çözülmesi oldukça güçtür. IMF ise yıl-
lardır dünyanın her kıtasındaki üye ülke 
ekonomilerini yakından takip etmenin 
avantajı ve ilgili ülkelere sunacağı finansal 
imkanlar ile kriz dönemlerinde kilit rol 
oynayabilecek nitelikte bir kuruluştur. An-
cak IMF’nin üzerine düşenleri doğru bir 
şekilde yerine getirebilmesi ve gelecekteki 
konumunu pekiştirmesi için çok ciddi bir 
değişim sürecinden geçmesi şarttır. 

•	 IMF, geçmiş uygulamaları sonucunda 
maruz kaldığı eleştirileri asgari seviyeye 
indirmek ve kurumsal güvenirliğini art-
tırmak için uygulamalarında iyileştirme 
yapmak, özellikle 2008 küresel ekonomik 
krizinden etkilenen ülkelerdeki yoksul-
luğu azaltmak ve ekonomik büyümeyi 
artırmak için bu ülkelere sağladığı fi-
nansmanını artırmıştır. Nisan 2009’da 
da küresel ekonomik krizin gelişmekte 
olan ve düşük gelirli ülkelerdeki etkisini 
azaltmak için G-20 ülkeleri toplanarak 
IMF’nin olağan kapasitesini artırmayı 
karalaştırmıştır. Buna rağmen, halen ge-
lişmekte olan ülkelerin değişen küresel 
dengelerdeki rolüne uyumlu bir işleyişe 
kavuşamamıştır.

•	 IMF’nin olası finansal krizlere ve istikrar-
sız bir küresel makroekonomik ortama 
karşı mali olarak hazırlıklı olması gerek-
mektedir. Bu noktada IMF’nin üzerine 
düşen en kritik görev; finansal istikrarın 
bekçiliğini yapmak, parasal sistemlerdeki 
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aksaklıkları önceden tespit edip bunla-
rı krize yol açmadan düzeltmektir. Aksi 
takdirde yüksek borç stokuna sahip ülke-
lere olan güvenin değişik sebeplerle azal-
ması, bu ülkelerde küresel bir krize yol 
açabilecek niteliktedir.

•	 Kriz etkilerinin en aza indirilmesi ve 
IMF’ye olan güvenin arttırılması için; 
küresel ekonomik ve finansal sistemin 
doğru kararlarla oluşturulması şarttır. 
IMF’nin doğru zamanda doğru kararlar-
la hemen harekete geçebilmesi bağımsız 
bir kuruluş olmasına bağlıdır. Bunun için 
IMF’nin gelişmiş ülkelerin etkisinden sıy-
rılıp azgelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lerin yanında yer alması beklenmektedir. 

•	 Başta IMF olmak üzere uluslararası ku-
rum ve kuruluşlarda, temsilde yaşanan 
adaletsizlik nedeniyle alternatif olarak 

geliştirilen G-20 platformu doğru bir ka-
rar olmakla birlikte, yeterli değildir. Kü-
resel ekonomi ve ticareti ilgilendiren ya-
pısal hiçbir konu ile ilgilenmeyen G-20, 
daha çok kriz dönemlerinde ülkelerin 
krize karşı alacağı önlemleri koordine 
eden bir istişare platformu niteliğinde-
dir. Bu nedenle G-20’nin alternatif olarak 
daha kurumsal bir yapıya kavuşturulma-
sı gelişmekte olan ülkeler için önem arz 
etmektedir.

•	 Yıllarca IMF politikaları uygulayan ve 
beklenilen sonuçları alamayan gelişmek-
te olan ülkeler IMF’ye alternatif oluştur-
ma çabasına girmişlerdir. Küresel piyasa-
larda Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi 
ülkeler güçlü ekonomileri ve Latin Ame-
rika ülkeleri de kendi aralarında alterna-
tif arayışlar içindedir. .
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52 yıllık süreçte, 2002-2008 yılları ara-
sında imzalanan son iki stand-by anlaşması 
haricinde genellikle ekonomik krizlerin ar-
dından mecburi olarak IMF ile stand-by dü-
zenlemesine giden Türkiye, gerçekleştirdiği 
stand-by anlaşmaları genelde, bitmesi gere-
ken zamandan önce ve belirlenen hedeflere 
ulaşılamadan sona ermiştir. Siyasi tarihinde 
yaşanan darbeler, koalisyon hükümetleri ve 
bunların sebep olduğu siyasi kaos Türkiye 
ekonomisinin potansiyelin altında bir per-
formans göstermesine neden olmuştur. Bu 
koşullarda IMF’den alınan koşullu krediler 
ve dayatılan ekonomik politikalar ekonomi-
ye bir katkı sağlayamamıştır. Uygulanan po-
pülist politikalar ve siyasi iktidarların sürekli 
değişmesi nedeniyle uygulanan politikalarda 
istikrar ve süreklilik sağlanamaması IMF’den 
sağlanan kaynaklar verimsiz kullanılmasına 
neden olmuştur.

Krizden büyümeye...
Diğer yandan, IMF, kriz yaşayan ülkelere 
başta Türkiye’ye genellikle benzer uygulama 
ve önlemleri içeren istikrar programlarını 
önermiş, böyle bir durum da ülkenin mak-
roekonomik performansı ve özellikle üreti-
mi üzerinde olumsuz etkiler yapmıştır. Aynı 
zamanda, IMF tarafından sunulan çözüm 
önerilerinin ekonomik durumu daha da kö-
tüleştirdiği, ekonomideki yavaşlamayı önce 
resesyona ve resesyonları da depresyona 
dönüştürdüğü gözlemlenmiştir. Yine, IMF, 
kriz dönemleri ve kriz sonrası dönemlerde 
yüksek faiz oranı uygulamasına gitmiştir. 

Bu uygulama ile, krizden etkilenen ülkeler-
de ekonomik istikrarı sağlamak, sermaye 
çıkışlarını önlemek ve paraya istikrar kazan-
dırmak hedeflenmiştir. Fakat bu uygulama 
bazı durumlarda şirketlerin iflas ile karşı-
laşmasına, dolayısıyla ticari sektörlerdeki 
iflasların artması neticesinde de bankaların 
ticari müşterilerine olan borçların ödenme-
sinde sorunların yaşanmasına ve bankaların 
da iflas etmelerine neden olabilmiştir. Olası 
banka iflasları neticesinde de finansal sistem 
zayıflamış, sermaye çıkışları artmış ve kri-
zin etkileri derinleşmiştir. IMF’nin önerdiği 
programlarda bütçe açıklarını karşılamaya 
yönelik vergi oranlarının yükseltilmesi ve 
cari açığı kapatmaya yönelik devalüasyon 
önerileri, genellikle ekonomide durgunluğa 
yol açmıştır. Dolayısıyla bu uygulamanın 
ülkeyi daha da yoksullaştırdığı ve borçları-
nı ödeyemez duruma getirdiği görülmüş-
tür. Bu tür değerlendirmeler IMF’nin bazı 
politikalarının ülkeleri kriz ortamından 
kurtarmasının aksine, durgunluğu daha da 
arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, uzun 
yıllar stand-by anlaşması yapılmasına rağ-
men ekonomik problemler çözülememiştir.

Bu yüzden, 2002 sonrası iktidara gelen 
AK Parti hükümetinin imzalanan son iki 
stand-by anlaşmalarını kendi programlarına 
uyumlu hale getirmeleri ile Türkiye’de çok 
önemli yapısal reformlara katkı sağlamıştır. 
Son on yılda gerçekleştirilen ekonomik per-
formansla birlikte ekonomi pozitif ve istik-
rarlı büyüme trendine girmiş, bütçe açıkları 
ve kamu borçları önemli ölçüde azalmış, ül-

Türkiye-IMF İlişkilerinde  
Yeni Dönem

• 18 MAYIS 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞERDAL TANAS KARAGÖL YORUMYORUM
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keye rekor seviyede yabancı yatırımı girmiş 
ve en önemlisi fiyat istikrarı sağlanmıştır...

AK Parti hükümetinin siyasi iradesiy-
le Türkiye’de çok önemli yapısal reformlara 
imza atılmış ve yıllarca sürüp gelen ekono-
mik sorunlar önemli ölçüde ortadan kaldı-
rılmıştır.Bu yüzden, Türkiye’de son yıllarda 
gerçekleşen ekonomik istikrar sayesinde 
IMF’den beklentiler sona ermiştir. Bu ge-
lişmeler ve ekonomide yapılan yapısal re-
formlar ülkeyi uluslararası kuruluşlara ba-
ğımlılıktan da kurtarmıştır. Son stand-by 
anlaşmasının bitiş tarihi küresel ekonomik 
krizin olduğu bir konjonktüre denk gelme-
sine rağmen 2008 yılında yeni bir anlaşma 
yapılmamıştır. Bu dönemde Orta vadeli 
programlar kapsamında koyulan hedefler 
güven ortamını artırarak Türkiye’yi yatırım-
cılar için güvenli bir liman haline getirmiştir. 
Gerçekleştirilen bütçe disiplini ve popülizm-
den uzak karar alma mekanizması sayesinde 
Türkiye, IMF’siz dönemde de mali disiplinini 
sağlayacak duruşa sahip olmuştur. Türkiye, 
2009 yılı son çeyreğinden itibaren başladığı 
büyüme performansına 2012 yılının son çey-

reğine kadar yani 13 çeyrek boyunca devam 
etmiştir. Son beş yıldır IMF olmadan eko-
nomi politikalarını uygulayan Türkiye, 2009 
yılından beri pozitif ekonomik büyümesini 
sürdürmüş, borç ve bütçe göstergeleri birçok 
ülkenin hayal edemediği düşük seviyelere 
ulaşmıştır. Bu dönemde ülkedeki ekonomik 
ve siyasi istikrar, uluslararası kredi derece-
lendirme kuruluşları tarafından ülkenin kre-
di notuna da yansımıştır. IMF’siz dönemde 
18 yıl sonra, yani 2012 yılında önde gelen 
kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, 
Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir 
seviyeye yükseltmiştir.

Diğer yandan, Türkiye’nin IMF ile yeni 
bir stand-by anlaşması yapmaması ikili 
ilişkilerin tamamen sona ermesi anlamına 
gelmemektedir. Zira, Türkiye IMF ilişkileri 
Türkiye’nin IMF ile herhangi bir stand-by 
anlaşması yapmadığı dönemlerde de devam 
etmiştir. 2012 yılı başından itibaren sürdürü-
len IMF kaynaklarının artırılmasına yönelik 
çalışmalar kapsamında, çeşitli ülkeler tara-
fından ek kaynak taahhüt edilmiştir. Tür-
kiye de bu çabaya katkıda bulunmak üzere 
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Haziran 2012’ de gerçekleşen ve Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu en gelişmiş ve dünyada 
GSYH en büyük 20 ülkesinin temsil ettiği ve 
devlet başkanları veya başbakanlarının katıl-
dığı G-20 Los Cabos Liderler Zirvesi’nde 5 
milyar dolar tutarında taahhütte bulunmuş-
tur. Bu nedenle, yıllarca hep borçlu konu-
munda masada oturan Türkiye, şimdi krize 
girecek ülkelere kredi verebilecek ve masa-
nın diğer tarafında oturan bir aktör duru-
muna gelmiştir.

IMF’nin geleceği
IMF mevcut kota sistemi dolayısıyla ülke-
lerini adaletsiz temsili ve uluslararası plat-
formda üstlendiği krizden kurtarıcı sorunlu 
rolü ve uyguladığı politikaları nedeniyle bir-
çok eleştiriye maruz kalmaktadır. Söz konu-
su eleştirilerin en önemli dayanağı IMF’nin 
mevcut yapısını oluşturan kota sistemidir. 
IMF kotalarının ülkelerin alınacak kararlar-
da oy gücünü ve dünya ekonomisi içindeki 
yerini belirlediği için önemi göz ardı edile-
mez. Örneğin ABD tek başına tüm oyların 
yüzde 16,75’ine sahip olması nedeniyle, ka-
rar almak için yüzde 85 oranında oy isten-
mesi ABD’nin IMF’nin önemli kararlarını 
veto etme hakkını elinde bulundurduğunu 
gös≠termektedir. Benzer şekilde Belçika’nın 
Bangladeş’ten 8 kat daha fazla oy hakkı-
na sahip olması da kota ve oy sistemindeki 
dağılımın eleştirilmesine neden olmakta-
dır. IMF’nin ekonomik krizlerde doğru za-
manda ve doğru kararlarla hemen harekete 
geçebilmesi bağımsız bir kuruluş olmasına 
ve uluslararası kuruluş niteliğini taşımasına 
bağlıdır. Bunun için IMF’nin ABD ve Avru-
pa gibi zengin ülkelerin etkisinden sıyrılıp, 
dünya üretiminin yarısını gerçekleştiren ül-
keler olan azgelişmiş ve gelişmekte olan ül-
kelerin yanında yer alması beklenmektedir. 

Diğer yandan, kuruluşundan beri IMF’nin 
Avrupalı ve Dünya Bankası’nın da Amerikalı 
başkanlar tarafından yönetilmesi nedeniyle 
de bu kuruluşlara uluslararası kuruluş olma 
niteliğini kaybettikleri yönünde ciddi eleşti-
riler yöneltilmiştir.

Özellikle, gelişmekte olan ülkelerin içinde 
bulunduğu değişim süreciyle IMF uygula-
malarının bağdaşmaması, küresel gözetim 
ve denetim mekanizmasının yetersiz kalması 
önemli bir sorun teşkil etmektedir. Çünkü ül-
kelerde ekonomik krizler yaşanmaya devam 
etmekte ve bu krizlerin neden olduğu dünya 
ekonomisindeki belirsizlik ortamını giderici 
uluslararası bir yapıya ihtiyaç giderek art-
maktadır. IMF’nin mevcut yapısı itibariyle 
188 üye ülkenin bilgilerine ve ekonomik ve-
rilerine kolaylıkla ulaşabiliyor olması kuru-
luştan beklentilerin artmasına neden olmak-
tadır. Bu beklentiler doğrultusunda IMF’nin 
çözüm odaklı bir perspektife sahip olması, 
mevcut görevini başarıyla yerine getirebil-
mesi ve gelecekte de uluslararası platformda 
başvurulan en önemli finansal kaynak olma-
sı için küresel ekonomideki değişime uygun 
bir reform geçirmesi gerekmektedir.

Temsilde yaşanan adaletsizliği azaltmak 
ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomi-
lerinde söz söylemleri için alternatif olarak 
geliştirilen G-20 platformu doğru bir karar 
olmakla birlikte, eksiktir. Küresel ekonomi 
ve ticareti ilgilendiren yapısal hiçbir konu ile 
ilgilenmeyen G-20, daha çok kriz dönemle-
rinde ülkelerin krize karşı alacağı önlemleri 
koordine eden bir istişare platformu niteli-
ğindedir. Bu nedenle, G-20’nin daha kurum-
sal bir yapıya kavuşturulması önem arz et-
mektedir. Ayrıca, yıllarca IMF politikaları 
uygulayan ve beklenilen sonuçları alamayan 
gelişmekte olan ülkeler IMF’ye alternatif 
oluşturma çabalarını hızlandırmalıdırlar..
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Türkiye, 11 Mayıs’ta Hatay’ın Reyhan-
lı ilçesinde arka arkaya patlayan iki 
bombayla sarsıldı. Saldırılar 52 kişinin 
ölümüne sebep olurken, aynı zamanda 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı 
terör eylemi olarak da tarihe geçti. 
Türkiye Hükümeti saldırıların faili 
olarak Suriye Muhaberatı’nı işaret etti 
ve olayın Çözüm Süreci ile bağlantısına 
dikkat çekti. Olay sonrasında Türk Hü-
kümeti sınırdan geçişleri daha kontrol-
lü hale getirdi ve bölgedeki önlemleri 
artırdı. Olay sonrasında, ilçede yaşayan 
Suriyeliler bir kısım politize olmuş 
gruplar tarafından hedef tahtası haline 
getirildi ve darba ve linç girişimine ma-
ruz kaldı. Olayla ilgili soruşturma halen 
devam ediyor.

Uluslararası Arenada 
Suriye Gündemi
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Geçtiğimiz hafta içinde Hizbullah lideri 
Hasan Nasrallah Suriye Baas rejimine ver-
diği açık ve doğrudan desteğini yineleyen 
konuşmasını yaparken, başından beri Su-
riye devriminin retorik olarak yanında du-
ran Arap dünyasının ekserisi (Cezayir, Bağ-
dat yönetimi gibi istisnalar dışında) Suriye 
halkına sonuca gidecek desteği vermekten 
uzak durmaktaydı. Yardım yok değil. Fakat 
yardım derecesinin kritik eşiği aşamaması, 
çatışmanın sona ermesine değil uzamasına 
sebep olmakta.

Türkiye ve Katar’a ayrı bir parantez açar-
sak Suriye üzerinden yürüyen güç müca-
delesinin bölgede iki temel kampı var: İran 
ve bölgesel uzantısı Hizbullah ile Suudi 
Arabistan’ın başını çektiği Körfez bloğu. Bir 
blok Baas rejimine hayat üflemek isterken, 
diğeri de en azından görünürde Suriye po-
litikalarını Baas rejiminin düşmesi üzerine 
yapıyor. Soru şu: Suriye üzerinden yürüyen 
mücadelenin ana motivasyon kaynağı ideo-
lojik siyaset mi yoksa reel politik hesaplama-
lar mı? Mesele İran-Körfez mücadelesi oldu-
ğunda rahatlıkla flulaşan sınırlara sahip bu 
dikotomi, iki bloğun bu güne kadarki Suriye 
performanslarının ana belirleyicisi oldu.

İran’ın “vicdansız” reelpolitiği
Motivasyon kaynağı ve performans bir yana, 
iki bloğun Suriye’deki nihai amaçları birbi-
rinden öncelikle vicdani açıdan net bir şekil-
de ayrılmakta. İran’ın Baas’ı Suriyeli onbin-
lerin kanı pahasına ayakta tutma çabası ile 
Körfez’in Baas rejimine karşı konumlanması 

nihayetinde çok açık bir vicdani ayrıma işa-
ret etmekte. Fakat, bu noktada performansı 
da tayin eden motivasyon kaynağı tartışması 
anlam kazanıyor. Diğer bir ifadeyle sorgula-
nan nihai amaç değil, her iki bloğun o nihai 
noktaya ulaşmak için neyi neden yaptıkları 
veya yapmadıkları.

Şiilik ile Selefilik arasındaki düşmanca çe-
kişmenin İran-Körfez mücadelesini yönlen-
dirdiği yaygın ama kolaya kaçan bir analiz 
tarzı. İdeolojik siyaset amaca ulaşmayı mer-
keze alan fakat amaca ulaşmak için izlenecek 
yolu belirlemede verimlilikten uzaklaşabilen 
bir motivasyon tarzıdır. Reel politik ise doğ-
ru olduğuna kanaat getirilen bir pozisyon 
belirlemeyi ve amaca ulaşmak için net yollar 
izlemeyi gerektirir.

İran’ın Suriye politikası küçük ideolojik 
tonlamalara sahip ve yanlış analizden ha-
reketle de olsa reel politik netliğe sahiptir. 
İran’ın teolojik çekirdeğinin Suriye rejimini 
Şii olarak kabul edip etmediği sorusu bir 
tarafa, İran anlamlı ilişki kurabildiği, İran 
cephesinin tampon bölgesi olarak gördüğü 
ve Hizbullah eliyle Levant siyasetine ulaştı-

İdeolojik Siyaset-Reel Politik 
Makasında Suriye
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Körfez, Suriye 
muhalefetindeki ayrımları 

körüklemek ve güçlü destek 
vermemek suretiyle Baas rejiminin 
ömrünün uzamasına vesile 
olmaktadır.
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ğı Suriye kapısını bırakmama niyetinde. Su-
riye’deki varlığını Baas rejimine bağlı gören 
İran, statükoyu korumak için askeri ve siya-
si imkânlarını kullanıma açmış durumda. 
Amaç Suriye Baası’nın ayakta kalmasıysa bu 
güne kadarki Suriye performansının da gös-
terdiği gibi İran’ın izlediği metotlar net, ara-
lıksız ve doğrudan yardım üzerine kurulu.

Körfez’in ideolojik gelgitleri
Körfez ise nihai amaç konusundaki doğ-
ru pozisyonuna rağmen destek ve metotlar 
konusunda istikrarsızlıklar yaşamakta. Bu 
istikrarsızlıkların temelinde ideolojik siya-
set-reel politik dengesinde kantarın ucunu 
kaçırması yer almaktadır. Diğer bir deyişle 
Körfez, Baas rejiminin neden yıkılması ge-
rektiği sorusuna İran’dan sıyrılmış, reel po-
litik netliğinde bir cevap verememektedir. 
Bu sebepten içerde ve dışarıda muhalif seç-
mekte, yeri geldiğinde İslami gruplara karşı 
pozisyon almakta, muhalefet arası ayrımlara 
oynamakta ve hükmettiği muazzam ekono-
mik gücü Suriyeli muhaliflerin en çok muh-

taç olduğu bir ortamda oyun değiştirici bir 
araca dönüştürememektedir. Kısacası, çatış-
manın bu kadar uzamasının doğurduğu reel 
tehlikeleri bir tarafa koyup Suriye’de sonuca 
ulaşmaktan ziyade Suriye muhalefetindeki 
ayrımları körüklemek ve güçlü destek ver-
memek suretiyle Baas rejiminin ömrünün 
uzamasına vesile olmaktadır.

Bu noktada, mesele amaca ulaşmak ol-
duğunda İran-Irak savaşında İsrail’in bile 
desteğini alan ve onbinlerin canı paha-
sına Baas rejimini destekleyen İran’ın ve 
Suriye’de “muhalif seçiciliği” yapan ve des-
teğini efektif bir şekilde araziye yansıtama-
yan Körfez’in, Suriye’de reelpolitik-ideolojik 
siyaset makasında nerede konumlandıkları 
ortaya çıkmaktadır..
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Suriye’de son iki yıldır meydana gelen-
ler artık Suriye’nin sınırlarını ve bölge ül-
kelerinin istikrarını aşarak küresel anlam-
da dünya politikasının geleceği konusunda 
bazı ciddi sonuçları beraberinde getirmeye 
başladı. Sorun artık küresel anlamda lider-
lik ve uluslararası meşruiyetin anlam ve 
ölçülerini belirleyen önemli bir turnusol 
kağıdı olma yolunda ilerliyor. Suriye me-
selesinin geldiği hal sebebiyle gün geçtik-
çe uluslararası sistemin temel taşları daha 
fazla sorgulanmaya başlarken, uluslararası 
kurum ve normların ve özellikle de BM 
Güvenlik Konseyi’nin mevcudiyeti anlam 
yitirmeye devam ediyor.

Bir yandan bu konseye İngiltere ve 
Fransa’nın hala neden daimi üye olduğu so-
rusu akıllara daha fazla gelmeye başlarken 
öte yandan da diğer iki üye olan Rusya ve 
Çin’in artık birer “veto gücü” olmaya başla-
maları veto hakkının yeniden tartışılmaya 
başlamasına sebep olabiliyor. Bunların dı-
şındaki son üye ve gerilemesine rağmen tek 
süper güç olan ABD için ise durum oldukça 
farklı. ABD dış politikasında son yıllardaki 
en büyük imtihanını Suriye krizi ile veri-
yor. BM Güvenlik Konseyi’ndeki veto edilen 
yaptırımlar oylaması sırasında yapılan ağır 
konuşma sonrasında meselenin üzerine pek 
gitmek istemeyen bir imaj çizen ABD için 
Suriye meselesi ABD’nin uluslararası imajı 
ve gelecek stratejik hamleleri konusundaki 
soru işaretlerini daha da artırıyor.

İkinci yılını dolduran kriz sonrasında 
bugün ABD’de ‘en az müdahalenin en iyi 

çözüm olduğuna inanmış’ ve bunu ‘eski ha-
talardan alınan bir ders’ olarak kodlayan bir 
yönetim göze çarpıyor. Özellikle yönetim-
den ayrılanların yazdıklarında içeride her 
türlü müdahale fikrine direnen bir yürütme 
merciinin bulunduğu ortaya çıkıyor. Yöne-
tim bu tutumu bazen uzun uzadıya risklerini 
ortaya koyarak anlatmaya çalışırken, bazen 
de farklı kanallardan olası bir müdahalenin 
kamuoyundaki desteği veya muhtemel eko-
nomik maliyeti argümanlarına sığınıyor. 
Öyleki daha önce kırmızı çizgi olduğu ifade 
edilen ve ABD tarafından yeni bir uluslara-
rası müdahalenin sebebi olabileceği düşü-
nülen, rejimin Suriye halkına karşı kimya-
sal silah kullanması konusunda dahi, artık 
geri adım atma görüntüsü veriliyor. Bunun 
için bir yönden yönetime yakın isimler kır-
mızı çizgi tanımı üzerine kelime oyunları 
oynarken, uluslararası kamuoyuyla birlikte 
ABD’deki meseleyi takip edenler de ne olup 
bittiğini anlamaya çalışıyor.

Kararsızlık mı, bilinçli bir eylemsizlik mi?
Başlarda birçokları tarafından ABD yöne-
timinin kararsızlığı ve iç politik kaygıları-
temelli olduğu düşünülen ABD’nin Suriye 
konusundaki eylemsizliği gün geçtikçe farklı 
şekillerde yorumlanmaya ve bilinçli ve he-
saplanmış bir eylemsizlik olarak algılanmaya 
başlıyor.İzlenen eylemsizlik politikası sonu-
cunda ABD yönetiminin beklediği getiri ve 
kaçınmak istediği asıl riskin ne olduğu ko-
nusundaki tartışma ise her gün yeni senar-
yoların ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Bir Süper Gücün  
Suriye ile İmtihanı
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Seçimlerin de sona ermesiyle iç politik 
kaygılarından kısmen kurtulmuş olması 
beklenen yönetimin hala bu tür soru işaret-
leri ile uğraşıyor olduğu yolundaki açıkla-
malar artık kimseye tatmin edici gelmiyor. 
Aynı şekilde Suriye konusunda atılacak daha 
cesur adımların yaratabileceği riskler ile ilgi-
li açıklamalar da artık yavaş yavaş anlamını 
kaybetmeye başlamış durumda. Suriye’deki 
durumun iki sene önce yapılan tartışmalar-
da ABD’li uzmanlar tarafından ortaya konan 
olası bir müdahalenin sonuçları üzerine ya-
zılan felaket senaryolarının çok ötesine geç-
miş olmasının bunda rolü büyük elbette.

Eylemsizliğin gerekçesi olarak ortaya 
sürülen Irak kartı ise yapılan karşılaştırma 
ile ilgili sorunlu bir durumu ortaya çıkarı-
yor. Yeni dünya sisteminde Irak savaşı son-
rasında kaybettiği uluslararası meşruiyeti 
yeniden kazanmak için Suriye’ye müdahale 
etmemeyi seçen ABD yönetimi, bir yanlı-
şı başka bir yanlışla düzeltmeye çalışır gibi 
görünüyor.

Bu durum uluslararası çevrelerde ABD’nin 
Suriye politikası konusundaki tartışmaların 
da çehresini değiştiriyor. Şimdilerde yapılan 
analizler ABD’nin karşılaşacağı riskler yeri-
ne Suriye probleminin uzamasının ABD’ye 
kazandıracakları üzerine odaklanmaya baş-
ladı. Bazıları, artık meselenin Suriye’den çok 
ABD’nin bölgedeki politikalarının genel 
çerçevesi ile ilgili olduğu ve ABD’nin krizin 
derinleşmesine Suriye’ye destek veren güçle-
rin meşruiyet ve zemin kaybetmesi için göz 
yumduğu yolunda iddialar ortaya koyuyor. 
Hatta artık ABD’nin Suriye’yi bir nevi tek 
kutuplu dünya sonrası diğer güçleri terbiye 
etmek ve kendi yokluğunun sonuçlarını his-
settirmek için bir kurban olarak seçtiğini id-
dia edenler dahi var. Bu söylem ve iddiaların 
giderek güç kazanması bir yandan ABD’nin 
meşruiyetini daha sorunlu bir hale getirirken 
öte yandan da bölgede ABD politikalarının 
geleceğine yönelik yaklaşımlar da ciddi so-
runlar meydana getirebilecek nitelikte.

Kısacası Suriye’deki eylemsizlik bu haliyle 
sadece Suriye’deki trajedinin devam etmesi 
değil aynı zamanda da uluslararası sistemin 
yeniden şekillenmesi konusunda önemli 
soru işaretleri taşıyor..

ABD’nin Suriye politikasını konu alan 

analizler, Washington’ın karşılaşacağı 

riskler yerine Suriye probleminin 

uzamasının ona kazandıracakları 

üzerine odaklanmaya başladı.
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Suriye krizinde Türkiye açısından dönüm 
noktası teşkil edecek olaylardan birinin 
Reyhanlı olacağı muhakkak. Reyhanlı ile 
birlikte resmi ağızlarca yakın tarihimizde 
ilk kez başka bir ülke Türkiye içinde vuku 
bulan kanlı eylemden sorumlu tutulmuş 
oldu. Bu durumun sadece devlet nezdin-
de değil medya, siyasi partiler, entelektü-
eller ve halkın geniş kesimleri tarafından 
hazmedilmesi ya da rasyonalize edilme-
sinin zaman alacağı muhakkak. İlk anda 
ortaya çıkan tepkilerin olgun olmaktan 
uzak, çok sıradan bir “1930’lar Amerikan 
izolasyonizmi”ni hatırlatır türden olduğunu 
tespit etmek gerekiyor. Türkiye’nin bedeller 
ödeyerek de olsa Ortadoğu jeopolitiğindeki 
pozisyonunu şekillendirmekten başka bir 
çıkar yolu bulunmamaktadır.

İşin hazin yanı ise son otuz yılında otuz 
binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesi-
ne yol açan terörle Türkiye’nin test edilebile-
ceğinin zannedilmesidir. Baas rejimi ateşini 
Türkiye’ye taşıdığı her vakıadan sonra çok 
ağır kayıplar verdi.

Türkiye’nin uçağını düşürdükten sonra 
bütün sınır kapılarını ve ülkenin kuzeyini 
büyük ölçüde muhaliflere bırakmak zorun-

da kalan Esed yönetiminin, Reyhanlı sonrası 
daha fazla sıkışması sürpriz olmayacaktır. 
Amerika’nın Suriye krizine bakışı Arap is-
yanlarına bakışından çok farklı değil.

Amerika’nın, Arap Baharı’na bakarken 
gördüğü şey otuz yıldır inşa ettiği bölgesel 
düzenin çöküşünden başka bir şey değildi. 
İsrail’i siyasal olarak, enerji-politiği ise eko-
nomik olarak merkezine koyduğu Camp 
David Düzeni, Arap isyanlarıyla çökmeye 
başladı. 11 Eylül sonrası neocon fanatiklerin 
“Yeni Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projeleri” 
Irak macerasıyla başlamadan bitmişti.

Arap isyanları, Amerika’ya ve bölgedeki 
totaliter rejimlere rağmen hayata geçti. Arap 
isyanlarının bugün için son durağı olan Su-
riye, Amerika açısından arzulanan bir si-
yasal Tsunami’nin sonucu değildir. Aksine 
Tunus’ta ilgisiz, Mısır’da kararsız, Libya’da 
etkisiz olan Amerikan duruşu; Suriye isya-
nına da mesafeli bir tavır takındı. Başından 
beri, Arap isyanlarının bölgedeki en cesur 
destekleyicisi Türkiye oldu.

Arap isyanlarına Tunus’la başlayan Türki-
ye desteği, Suriye’de muhalefete ev sahipliği 
yapmaya kadar gitti. Suriye krizinde, tıpkı 
Suriye muhalefeti gibi Türkiye’nin açık bir 
şekilde yanında olan güçlü bir aktörden bah-
setmek imkânsız.

Bu durum bile Türkiye’nin Suriye reji-
mine karşı tavrında bir politika değişimine 
yol açmadı. Yüzbinlerce Suriyelinin Türkiye 
sınırına hücum ettiği bir durum karşısında, 
Türkiye’nin farklı bir pozisyon takınması da 
siyasi ve jeopolitik olarak imkânsızdı.

Türkiye, Amerika ve Suriye Krizi

• 18 MAYIS 2013 • SABAH PERPSEKTIF

Bugün gelinen noktada Suriye 
krizi, ilgili bütün aktörler 

açısından ahlaki ve reel politik bir 
imtihana dönüşmüş durumda.
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Bugün gelinen noktada Suriye krizi, ilgili 
bütün aktörler açısından ahlaki ve reel poli-
tik bir imtihana dönüşmüş durumda.

İran ve Rusya tercihlerini kanlı diktatörden 
yaparak hem ahlaki hem de jeopolitik olarak 
uzun vadede kaybeden aktörler olacaklar.

Batı’nın, özellikle Amerika’nın duruşu 
ise koskoca bir jeopolitik çıkmazdan baş-
ka bir şeye tekabül etmemektedir. Yanlış 
anlaşılmasın, hiç kimse, en başta da Türki-
ye, Amerika’dan Suriye’ye askeri bir müda-
hale talep etmemektedir. Talep edilen şey 
Suriye’ye müdahil olan aktörlerin, özellikle 
de Rusya’nın bu kadar kolay şekilde Esed 
rejimine destek vermesine göz yumulmasını 
engelleyecek “siyasi müdahaledir.”

Amerika, Suriye’de, II. Dünya Savaşı 
sonrası elde ettiği BM veto gücüne yaslanan 
Rusya’nın yıkıcı rolünü istediği gibi oyna-
masına göz yumarak sadece Rusya’nın Or-
tadoğu kaderine ortak olabilir. Ne 
midir Rusya’nın kaderi? Ortadoğu 
jeopolitiğinde ciddi bir meşruiyet 
krizine gömülerek çekilmektir. 
Suriye’de Esed’i Rus yardımıy-
la ayakta tutan politika, Irak’ta 
Maliki’yi ayakta tutmak, Filistin’de 
çözümsüzlüğü sürdürmek anla-
mına gelmektedir. Oysa anlaşıl-
ması gereken, “Arap Baharı” deni-
len sürecin, yeni Ortadoğu siyasal 
Tsunami’sinin henüz birinci dal-
gası olduğudur. II. Arap isyanları 
dalgası da muhtemelen “Ameri-
kan kararsızlığı” ile boğuşacaktır. 
Öyle ki yüzyıl önce İngiliz-Fran-
sız gizli anlaşmasının yeni bir 
versiyonu olarak Rus-Amerikan 
“neo-Sykes-Picot” pazarlığı ko-
nuşulmaya başlandı bile. Türki-
ye, eğer varsa, neo-Sykes-Picot’u 
bozan tek aktör konumundadır. 
Bu pozisyonunu koruduğu sü-
rece Suriye’de Esed’in yeniden 

iktidarına kavuşması imkânsız görünmek-
tedir.

Ülkesini enkaza dönüştürmeyi göze aldığı 
için hâlâ ayakta duran Esed rejimi değildir.

Suriye halkı Baas rejimine karşı korku eşi-
ğini aştıkları gün Esed iktidarını kaybetmiş-
ti. Öyle ki Suriye muhalefeti, üç yıl önce ilk 
Baas katliamına isyan ederek Esed rejimini 
yıktılar. İki yıl önce ise Suriye’de İran’ın bü-
tün bölgede kredisini sıfırlayarak yendiler.

Şu an mücadele ettikleri Rusya ve ona göz 
yuman küresel atmosferden başkası değil! 
Suriye üzerinden geleceği olacak şekilde ka-
zanacağı veya kaybedeceği bir şeyi olmayan 
bir nihilist güç konumundaki Rusya’nın, So-
ğuk Savaş dünyasını aşması nereyse imkânsız 
görünmektedir. Görünen o ki; Baas rejimi 
kazanamayacağını her geçen gün daha fazla 
idrak ettiği savaşı, benzer bir nihilizm ile “tü-
kenişe” kadar sürdürecek..
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İki seneyi aşkın bir süredir Suriye, ülke-
mizin gündemini tarihte hiçbir zaman ol-
madığından fazla meşgul ediyor. Haberler-
de Suriye’nin şehirlerinin Türkiye’deki bazı 
şehirlerden daha fazla yer kapladığı bir dö-
nem yaşıyoruz. İdlib, Dera, Rakka, Lazkiye, 
Deyrizor vs.... Daha önce Türkiye’nin kahır 
ekseriyetinin ismini duymadığı şehirler ar-
tık siyasi gündemimizde. Fakat, Türkiye’nin 
güney-güneydoğu sınır şehirlerinde yaşayan 
insanlar için bu yeni bir durum değil. Yüz-
yıllar boyudur devam eden içiçe geçmişliği 
resmeder güney-güneydoğu sınırlarımız. 
Ulus devlet sınırlarının bölemediği birlikte-
liğin de sembolüdür Hatay, Gaziantep, Kilis, 
Şanlıurfa, Şırnak vs.

Halep’in, İdlib’in, Lazkiye’nin vs. kelime 
hazinelerine yeni geçtiği kesimlerin aksine 
bir Samandağlı için Lazkiye, Yayladağlı veya 
Altınözülü için Lazkiye veya İdlib, Reyhan-
lılı için Halep ve İdlib, Kırıkhanlı, Kilisli 
veya Gaziantepli için Halep, Şanlıurfalı için 
Rakka veya Haseke, Mardinli ve Şırnaklı 
içinse Kamışlı, “yabancı şehir” kavramının 
çok dışındadır. Yüzyıllardır süren ekono-
mik bağımlılık, sosyal birliktelik ve coğrafi 
yakınlık modern sınırın Türkiyeve Suriye 
tarafında yer alan şehirleri ulus devlet sınır-
larını hiçe sayarcasına doğal “kardeş şehir” 
kılmıştır. Bu sebepten İdlib’te meydana ge-
len herhangi bir hadisenin Reyhanlı’ya veya 
Altınözü’ne, Halep’in yaşadığı bir acının 
Kilis’e, Lazkiye’nin acısının Samandağ’a sıç-
ramama gibi bir ihtimali yoktur.

Bu içe içe geçmişlik genelde sınır şehir-
lerimize, özelde ise Hatay’a ayırt edici vasıf-

lar kazandırmıştır. Çok kültürlülük, birlikte 
yaşama alışkanlığı, etnik-dini-mezhepsel 
ayrımları zenginliğe dönüştürebilme bece-
risi, günlük yaşama, ticarete, insanlararası 
ilişkilere ve bölge insanının dünyayı oku-
yuş tarzına birebir yansımıştır. Burda Hatay 
için özel bir parantez açmak gerekmektedir. 
Türkiye’ye 1939’da ilhak edilen Hatay, erken 
dönem cumhuriyetin çok kültürlülüğü felç 
eden homojenizasyon politikalarının mağ-
duru olmayan tek ilimizdir.

Hatay ve Suriye krizi
Suriye krizini tam da bu sosyo-ekonomik 
ve tarihi arka plan üzerine karşılayan Ha-
tay, krizin başından beri Suriye’de yaşanan 
hadiselerden doğal olarak beri duramadı. 
Bir yandan kamplarda ve şehirlerde yaşayan 
Suriyeli akımının yarattığı sosyo-ekonomik 
sıkıntılarla karşılaşırken, diğer taraftan da 
“ekmek kapılarından” olan Suriye’nin hali-
hazırdaki durumundan ekonomik zararlar 
gördü. Örneğin, Hatay ekonomisinin can 
damarlarından olan nakliye sektörü Suriye 
krizi sebebiyle durma noktasına geldi. Suri-
yeli akımı, sağlık hizmetlerinden kira fiyat-
larına, asayişten bir takım ailevi problemlere 
kadar bir dizi reel problemi de beraberinde 
getirdi. Küçük ve geçici işlerde çalışan, park-
larda oturan, bodrum dairelerinde yaşayan 
Suriyeliler ve Suriye plakalı arabalar günlük 
hayatın sıradan bir parçası haline dönüştü. 
İroniktir ki “Suriyelileri kabul etmeseydik” 
argümanını dillendiren kesimlerin aksine 
Suriyeli mülteci sorununu bizzatihi yaşayan 
Hatay insanının ekserisi, yukarıda bahsedi-

Sadece Reyhanlı’yı Konuşabilmek
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len sebeplerden ötürü bu argümanı anlamsız 
buldu. Diğer bir deyişle Hataylılar, Suriyeli-
leri geri çevirme imkanımızın olmadığını en 
iyi bilenlerdendi.

Hataylıların Suriyelileri kabulu ile bir-
likte Hatay’daki bazı fay hatlarını harekete 
geçirme çabaları da başladı. İki ana nokta-
da kardeş iki halk arasındaki ilişki sınan-
maya çalışıldı. Özellikle Antakya’da “şehir 
efsaneleri” uydurularak, halk Suriyelilere 
karşı galeyana getirilmek istendi. Bu uğraş 
amacına tam olarak ulaşmamakla birlikte 
bu süreçte üretilen sanal gündem Hatay’ın 
reel sosyo-ekonomik sorunlarının önüne 
perde çekti. Burda vurgulanması gereken 
husus, Hatay’ın Alevisi’nden Sünnisi’ne tüm 
kesimlerinin zaman zaman “şikayet etseler 
bile” Suriyelilerle birlikte bir ortak yaşam 
formuna girmiş olmalarıdır.

İkinci kritik nokta ise Reyhanlı saldırısı-
dır. Daha önce hedeflenen iki halk arasına 
husumet sokma çabası Reyhanlı ile birlik-
te kanlı ve somut hale dönüştürüldü. Hem 
Suriye içine, hem Türkiye’ye hem de bölge-

ye yönelik amaçlara matuf olarak gerçek-
leştirilen bu saldırı ile daha önce Hatay’da 
fitne faaliyeti yürüten küçük ve marjinal 
grupların ve bu grupların beslendiği Suriye 
muhaberatının Cilvegözü patlamasından 
sonra bir kez daha teröre başvurmasına şa-
hitlik ettik.

Reyhanlı’nın acısının merkeze alınma-
dığı hiçbir analiz bizi Suriye meselesinde 
vicdanen ve stratejik olarak doğru yola ilet-
mez. Yine de Reyhanlı saldırısından sonra 
konuşulan çoğunlukla siyasi pozisyonlar 
oldu. Reyhanlı üzerinden yapılan siyasi he-
saplaşmalar ve “fatura kesme” operasyonla-
rı, bir taraftan daha önceki gibi reel sorun-
ların önüne perde çekerken diğer taraftan 
ise Hatay özelinde yoğun faaliyet gösteren 
grupların operasyon kaabiliyetini de artırdı. 
Bu sebepten “neden Reyhanlı?” sorusundan 
hareketle ve siyasi hesaplaşmaları kenara bı-
rakarak Reyhanlı üzerinden Suriye krizi algı-
mızı yeniden gözden geçirmeliyiz.

Reyhanlı neredeyse şehir nüfusu kadar 
Suriyeli’ye ev sahipliği yapan bir şehir. Coğ-



396  |  MAYIS 2013

rafi olarak çatışmaların en yoğun olduğu 
şehirlerden olan Halep ve İdlib’e yakınlığı 
Suriyeli akımının en önemli sebeplerinden. 
Aynı zamanda yukarda bahsedilen bağlar 
da Suriyeliler’in Reyhanlı’yı tercih etmesin-
de büyük rol oynadı. Cilvegözü sınır kapısı 
muhalefete ulaştırılan yardımların ana kay-
naklarından birisi, dahası sadece kriz başla-
dığından beri değil on yıllardır gayri resmi 
birçok Cilvegözü’ne sahip bir şehir Reyhanlı. 
Bu Cilvegözleri kriz öncesinde “ekmek kapı-
sı” olsalar da daha önce de olduğu gibi şimdi 
de güvenlik zaafiyetlerine sebep olmakta.

Neden Reyhanlı?
Arap kökenli nüfus ile birlikte büyük Türk-
men aşiretleri etrafında gelişen geleneksel 
ve güçlü bir milliyetçi damara da sahip olan 
Reyhanlı, bu damarı istismar etmek isteyen 
çevreler için sınır hattı boyunca operasyona 
en açık şehirlerden birisi. Suriyeli akımıy-
la birlikte artan nüfus ve şehirdeki yabancı 
simalar, provokatörlerin de nispeten rahat 
hareket etmelerini mümkün kılmakta. Bu 
sorunların büyümesinin önündeki en büyük 
engel ise halihazırda test edilen Reyhanlı hal-
kının feraseti.

Böyle bir zemin üzerine yapılan saldırı, 
Reyhanlı’nın reel sorunlarından istifade ede-
rek Türkiye’ye “Baas bataklığını” bulaştırma 
çabası olarak okunmalıdır. İçlerine virüs 
girmişçesine Suriye krizinin Türkiye’ye her 
sıçrayışında Suriyeli muhalifleri hedef göste-

ren kesimlerin iddialarının aksine Reyhanlı 
saldırısı amacı ve failleri açısından oldukça 
net bir saldırıdır.

Uluslararası camiada Esedli-Esedsiz çö-
züm tartışmalarının yaşandığı şu günlerde 
“benden kolay vazgeçemezsiniz” mesajını 
bölgesel uzantılarını kullanarak ve alışık ol-
duğu yöntem ile veren Baas rejiminin ateşi 
Türkiye topraklarına taşıma çabası gözlerden 
kaçırılmamalıdır. Muhaliflere destek veren 
kırılgan bölge ülkelerine de Türkiye üzerin-
den “aba altından sopa gösteren” Baas reji-
mi, bir taraftan şiddet yoluyla bölgeyi terbiye 
edeceğini hesap etmekte diğer taraftan ise 
bölgenin kara kutusu olan Suriye’nin yıkıl-
masıyla etrafa saçılacak kirli çamaşırlar üze-
rinden hem bölge ülkelerine hem de global 
aktörlere mesaj yollamakta.

Suriye krizinin geldiği nokta ve Baas re-
jiminin iktidarda kalabilmek için göze ala-
bildikleri, Türkiye’nin Suriye politikasını 
daha da önemli kılmaktadır. İnsani ve vicda-
ni olarak başarılı bir sınav geçiren Türkiye, 
aynı başarıyı gelecek kurgulama konusun-
da da göstermek zorundadır. Çokça takdir 
edilen niyet ve emek bir yana; verimlilik ve 
kapsamlı vizyon esasları üzerinden hareketle 
derin bir nefes alıp siyasi hesaplaşma uğruna 
eleştirilen adımlarını değil siyasi hesaplaş-
ma körlüğüyle es geçilen eksiklerini yeniden 
gözden geçirmelidir.

Zamanlama ve güvenlik zaafı tartışma-
ları üzerinden siyaset yapılan bir dönemde, 
sadece Reyhanlı konuşanlar için önemli 
olan yitirilen 50 can ve devam eden bir ta-
kım toplumsal gerginliklerin ve sosyo-eko-
nomik problemlerin nasıl çözüleceğidir. 
Diğer tarafı kaos içinde olan bir sınırda gü-
venlik sağlamak gerçekten de zordur. Bu ko-
nuda atılacak en etkili ve sonuca götürücü 
adım sınırın Türkiye tarafındaki sorunların 
ve aksaklıkların zaman kaybedilmeden ve 
büyük-küçük sorun ayrımı yapılmadan gi-
derilmesidir. Mobese kameralarından start 
verilebilir....
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‘Siyasi çözüm’ ifadesini herhalde bizim ka-
dar çok duyan millet azdır. Geçmiş tecrübe-
ler bize ‘siyasi çözümden’ murad olunan sul-
hun genellikle vuku bulmadığını ya da çok 
gecikerek hayata geçebildiğini göstermek-
tedir. Türkiye açısından senelerce en sıcak 
şekilde yaşadığımız Kürt meselesi ve PKK 
terörü bu duruma en acı örneklerdir.

Mahiyeti çok farklı olsa da metodolojik 
olarak benzer bir tartışma bugünlerde Suriye 
krizi içinde popüler bir başlık halinde dola-
şıma sokulmaya başlandı.

Suriye krizine siyasi çözüm konuşulurken 
yaygın medyatik söylemde kabaca üç dina-
mik ön plana çıkmaktadır: a) Esed iktidarı 
bırakmadığı ya da devrilmediği için bu yol 
denenmelidir, b) Türkiye Suriye politikasını 
değiştirmelidir ve müzakereyi tercih etmeli-
dir ve c) Rusya’nın siyasi çözüm tezleri haklı 
çıkmıştır.

İşin ilginç yanı bu yaygın söylemi Türkiye 
içerisinde yüksek sesle dillendiren siyasilerin 
ya da medyadan isimlerin kahir ekseriyeti, 
Kürt meselesi ve PKK’nın silahsızlandırıl-
ması sürecinde kaba bir güvenlikçi perspek-
tifi sahiplenmekteler. Türkiye’de güvenlikçi, 
Suriye’de siyasi çözümcü yaklaşımın derin 
çelişkisini öncelikle not etmekte fayda var. 
Dolayısıyla Suriye’de ‘siyasi çözümden’ yük-
sek sesle bahseden muhalefet partileri ve 
ilgili isimlerin gerçekten bir çözüm istedik-
leri şüphelidir. Baas rejiminin katliamları 
karşısında soğukkanlılığını ahlaki bir iflasla 
koruyarak ‘siyasi çözümü’ dillerinden düşür-
meyen isimlerin, kendi ülkesinde akan kanı 

durdurmak için başlatılan bir girişimi ihanet 
düzeyinde değerlendirmesi en nazik ifade ile 
tutarlı değildir.

Benzer bir tutarsızlık Suriye krizinde de 
hayata geçmektedir. Öncelikle Suriye’deki 
kriz, Arap isyanlarına benzer bir süreçle baş-
lamadı. Yani milyonlar sokaklara döküldüğü 
için Baas ile halk arasında bir gerilimle süreç 
başlamadı. Aksine Baas rejiminin katliamı-
nı protesto eden lokal ve sayıca oldukça az 
olan kitleleri bile kanlı bir şekilde sokaktan 
çıkarmak için tekrar katliam yapmasıyla baş-
ladı. Yani basit siyasi müdahalelerle yöneti-
lebilecek bir sorun, Esed tarafından kanlı 
bir hale sokuldu. Esed’in iktidarı kesinlikle 
tartışma konusu değilken bile, başvurmadığı 
siyasi çözümden, iktidarına yeniden dönme 
umudunu yitirdiği bir dönemde Esed’in ve 
Rusya’nın ne anladığı muğlaktır. Krizin ba-
şında da bugün de Esed için mesele hiçbir 
zaman siyasi çözüm değil, iktidarının gele-

Suriye’de Siyasi Çözüm!
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ceğiydi. Dün iktidarını koruyarak bile geçiş 
sürecine razı olmayan Esed’in, bugün kay-
bedeceği şeylerin asgari düzeyde olduğu bir 
senaryoda çözüme rıza göstermesi gerçekçi 
değildir. Kaldı ki, geçmişteki Arap Ligi girişi-
mi, Annan Planı, Brahimi görüşmeleri ve ilk 
Cenevre toplantısı bugün Baas yönetimine 
önerilenden çok daha ileri teklifler getirmiş 
ve sonuçsuz kalmıştı.

İkinci husus olarak, Türkiye’nin “Esed yı-
kılmadı, o halde Türkiye hatasından dönüp 
siyasi çözümü desteklemelidir” tezinin ciddi 
bir analiz veya tespit olarak yaygın hale gel-
mesini hayretle izliyoruz. Eğer Suriye’de ya-
şananlara dair bir hafıza kaybı yaşamadıysak, 
Suriye krizine siyasi bir çözüm bulmak için, 
geçmiş üç yıl içerisinde en fazla mesai harca-
mış ülkenin Türkiye olduğunu hatırlamamız 
gerekmektedir. Kriz başladıktan sonraki altı 
ay boyunca neredeyse her hafta farklı kurum-
lardan isimler bir siyasi çözüm ümidiyle Şam-
Ankara arasında mekik dokumuştu. Esed’in 
katliamlarının sürdüğü bir dönemde, Ağustos 
2011’deki saatler süren son toplantıdan sonra 
ümitler yitirilince, kamuya açık bir şekilde ye-
niden temas kurulmamıştır. Ama farklı kanal-

larla Esed yönetimini siyasi bir çözüme ikna 
çabaları bir süre daha devam etmiştir. Dolayı-
sıyla bugünlerde çok stratejik bir müdahaley-
miş havasıyla pazarlanan siyasi çözüm öneri-
si, hiçbir Arap isyanı ülkesinde yaşanmadığı 
kadar Suriye’de yaşanmıştır.

Üçüncü olarak, Suriye krizinde Rusya’nın 
ve kısmen İran’ın siyasi çözümden yana, 
Türkiye’nin ise mücadeleci yöntemden yana 
olduğuna dair bir algı oluşturulmaya çalışıl-
maktadır. Daha en baştan Çeçenistan ve Irak 
tecrübelerini isyanı bastırma yöntemi olarak 
Baas rejimine tavsiye eden, Suriye krizinin 
kanlı bir hal almasına en az Baas rejimi ka-
dar katkı sağlamış, daha geçen hafta S-300 
füzelerini ve Hizbullah milislerini Suriye’ye 
transfer eden aktörlerin siyasi çözümden 
yana olduklarını söylemek mümkün müdür? 
Eğer bu iddia edilmiyorsa Rusya ve İran’ın 
Suriye krizinde siyasi çözüm olarak değer-
lendirilebilecek hangi yol haritasından bah-
sediyoruz? Siyasi çözümden birinin Kadirov 
modeli, diğerinin ise nükleer meselesinde ol-
duğu üzere “ilanihaye müzakere nihilizmi”ni 
anladığı bir senaryo mu Suriye krizine ger-
çekçi bir siyasi çözüm önermektedir?.
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Reyhanlı terör saldırılarına gelen tep-
kilerin en yaygın ve en sıradan olanı, felaket 
söylemleriyle süslenmiş, şikâyet düzeyini 
aşamayan ihbar tadındaki liberal-sol söyle-
min şekillendirdiği naif ‘gördünüz mü işte!’ 
yaklaşımıydı. Binlerce insanını son otuz yıl 
boyunca benzer eylemlere kurban vermiş 
olan Türkiye’yi bir terör saldırısı sonrası bu 
düzeyde uyarmaya gayret etmek gerçekten 
hazin bir durum. Bu düzeyin bir başka teza-
hürü ise bugün olanların yani on binlerce in-
sanın öldüğü Suriye krizinde Türkiye’nin po-
zisyonunun ‘Ortadoğu’yu tanınmadığından 
veya hayalciliğe’ dayalı bir dış politikadan 
dolayı sıkıntıya girdiğini hatta çöktüğünü 
iddia etmektedir. Her iki yaklaşım tarzının 
eleştirilerinin ardından ciddiye alınabilecek 
bir siyaset önerisi bulunmadığı gibi böyle 
bir sorumluluk da hissetmedikleri aşikârdır. 
Özellikle ikinci pozisyonu dillendirenler bir 
‘siyaset’ önermeyip ‘siyaset eleştirisi’ yap-
tıklarının ve elbette ikisi arasındaki derin 
‘siyasal farkı’ anlamaları da mümkün gö-
rünmemektedir. Trajik olan ise en sert libe-
ralizm eleştirisi yaptığını düşünenlerin, tam 
da liberalizm metodolojik amentüsüne denk 
gelen ‘siyaset eleştirisini, siyaset zannetme’ 
pozisyonuna sarılmış olmalarıdır.

‘Türkiye’nin Suriye politikası yanlış’ tes-
pitinin anlamlı bir cümle olabilmesinin yolu 
devamında maddi bilgi ve analiz düzeyinde 
ciddiye alınabilecek bazı cümlelerin kurul-
masıyla mümkün olabilir. Kaldı ki güven-
lik analizlerinden mülteci sorununa, İsrail 
faktöründen İran’ın pozisyonuna, istihba-

rat kapasitesinden askeri kabiliyete, vekalet 
savaşı maliyetlerinden uluslararası hukuki 
meselelere, ekonomik değerlendirmelerden 
toplumsal risk analizlerine kadar devasa bir 
alan ve malzeme de önümüzde durmaktadır. 
Hal bu olunca, bütün bu başlıklar hızla atla-
narak yapılan analizlerin raf ömrü de fazla 
olmamaktadır. Türkiye’nin dış politikasının 
inşa etmeye çalıştığı geniş bir bağlam var. 
Öncelikle bu bağlamın nereye oturduğu ve 
özellikle son on yılda nasıl şekillendiğinin 
doğru anlaşılması gerekmektedir. Çünkü 
Suriye politikası bu ekosistemin bir cüzün-
den ibarettir. Mevzu bahis yaptığımız si-
yasal bağlam henüz inşa aşamasında olup 
genel anlamda Türkiye içerisinde yaşanan 
değişimin dış politikaya yansımasından iba-
ret diyebiliriz. Türkiye’de devlet kendisini 
tahkim ettikçe inşa süreci de ilerlemektedir. 
Hem metodolojik olarak hem de kapasite 
sınırları anlamında Türkiye kendi içerisin-
de yaşadığı dönüşümü paralel bir şekilde dış 
politikasına da yansıtmaya gayret etmekte-
dir. Yine genel anlamda Türkiye içerisinde 
değişim sancıları sırasında verilen olumlu 
olumsuz tepkilerin hem sahipleri hem de 
söylemleri dış politikada da kendilerini gös-
termektedirler. Bugün şaşırtıcı gibi görünen 
yeni durum ise dün Erdoğan için ‘muhtar 
bile olamaz!’ manşetleri atarak, AK Par-
ti dönemine ‘Türkiye Malezya olmayacak’ 
düzeyinde tepki verenlerle, 2007 seçimleri 
öncesinde ‘AK Parti 2002’de aldığı yüzde 
34’ü bile alamaz’ diyerek iddiaya tutuştuğu 
isim üzerinden, Kemalist refleksleri ‘İslam 

Suriye’de ‘Türkiye Sıkıntısı!’

• 27 MAYIS 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞ YORUMYORUMTAHA ÖZHAN



400  |  MAYIS 2013

dünyası Malezya olmayacak’ düzeyine terfi 
ettirenlerin yan yana gelmiş olmasıdır.

Suriye’siz Suriye analizleri
Suriye krizine ve Türkiye’nin dış politika-
sına medyada ve siyasette arzı endam eden 
değerlendirmelerin kahir ekseriyetinin ortak 
üç noktası bulunmaktadır: Suriyesizlik, mes-
netsizdik ve komploculuk. Bu üç özelliğin 
bir arada bulunmasını ve fark edilmemesini 
sağlayan tarz ise jenerik değerlendirmeler-
dir. Analizler ağırlıklı olarak Suriyesiz ya-
pılmaktadır. Zira Suriye analizlerinin büyük 
bir kısmında Suriye’ye dair medya okurya-
zarlığını aşan bir birikim görmek neredeyse 
imkânsızdır.

Suriye’de olup bitenleri ‘doğal afet düze-
yinde’ ele alan bu yaklaşım tarzı, Suriye ile 
başladığı cümlelerin tamamını başka bir 
aktörle veya konuyla bitirmektedir. Daha 
da hazin olanı Batılı medya organlarından 
tercüme yoluyla aktarılan tartışmaların nas 
düzeyinde itibar görmesidir. Batılı refikle-
rinin büyük kısmı da yerli versiyonları gibi 
Suriye’yi ya da Suriye’de olanları takip eden-
lerden ziyade Türkiye’yi izleyen isimlerdir. 
Mesela Erdoğan’ın son Amerika ziyareti son-
rasında, açıktan Türkiye karşıtı olduğu bili-
nen, ABD yönetimine ulaşımı asgari düzeye 
inmiş ve son yıllardaki Türkiye analizleri 
ardı ardına boşa çıkmış isimlerin değerlen-
dirmelerinin Türkçe aktarılması veya tekrar 
edilmesi ne kadar ciddiye alınabilir? Diğer 
bir husus ise Suriye değerlendirmelerinde 
maddi bilgi veya analiz tutarlığına neredey-
se ihtiyaç duyulmamasıdır. Diplomatik iliş-
kileri bile olmayan Mısır ve İran’ı bir araya 
getirip Suriye krizini çözmeyi önerenlerden, 
Türkiye’yi Suriye meselesinde aynı anda 
‘Batı taşeronu ve Batı tarafından yalnız bı-
rakılan ülke’ olarak tarif edenlere kadar il-
ginç bir yelpaze var karşımızda. Son olarak 
derin bir komploculuk Suriye analizlerinin 
vazgeçilmez aracı konumunda. Yanlışlana-
maz önermeleri ardı ardına sıralayıp, risk 

farktörlerini cümleye dönüştürüp sonuna 
soru işareti koymak kabaca bu analiz tarzı 
için yeterli olmaktadır. Komplocu yaklaşım 
tarzını ağırlıklı olarak sol ve muhafazakar 
isimler kullanmaktadır. Elbette ki bu tarzın 
oluşmasında saplantı düzeyine ulaşan Erdo-
ğan düşmanlığı, mezhebi pozisyon ve İran’la 
ilişkiler hareket ettirici etkenlerdendir. Bu üç 
yaklaşım tarzının büyük bir sıkıntı çıkmadan 
arzı endam edebilmesi ise jenerik üslupla 
mümkündür. Suriye’ye dair en temel bilgiler-
den bile yoksun olmak veya bilinçli şekilde 
görmezden gelmek jenerik kamuflajla pekala 
sorunsuz bir hale gelebilmektedir.

Meseleyi özetlemek gerekirse, Suriye kri-
zi, Arap isyanlarından farklı olarak, Baas re-
jiminin çocukları katletmesiyle lokal bir pro-
testo hareketi olarak başlamıştır. Üç kişinin 
bile bir araya gelmeye çekindiği Suriye’de, 
başlarına gelecekleri bilmelerine rağmen 
ayağa kalkan Suriye halkı, Baas rejimi kat-
liamlarına devam ettikçe isyanı büyütmüş 
ve neredeyse bir yıl sonra isyan dağınık bir 
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silahlı çatışmaya dönmüştür. 2011 sonundan 
itibaren ise Suriyeliler korku eşiğini aşarak 
rejime karşı genel isyanı başlatmışlardır. Bu 
aşamadan sonra Suriye’de yoğun bir vekalet 
savaşı da başlamıştır. Oldukça aşikâr oldu-
ğunu düşündüğümüz Suriye kronolojisini 
ısrarla ıskalamayı tercih edenler Türkiye’ye 
odaklanmaktan kendilerini alamıyorlar. 
Türkiye fokusunun ise yaslandığı tek eksen 
Esed’in hala gitmemiş olmasıdır. İşin hazin 
yanı ise Türkiye Esed’in gitmesi için fiilen 
daha aktif hale geldiği veya gelmesi duru-
munda ise yine aynı isimler tarafından he-
defe konulmaktadır. Mezkur pozisyonun 
‘Türkiye sıkıntısı’ oldukça ilginç bir şekilde 
Suriye krizindeki paydaşların ‘Türkiye sı-
kıntısının’ bir uzantısıdır. Baas rejiminin 
Suriye’den tamamen çıkarılmasına yönelik 
Türkiye’nin kurucu adım attığı anlar ‘tahrik’, 
pragmatizm sergilediği anlar “Batı ile işbir-
liği”, ahlaki tutum sergilediği anlar ise “ro-
mantizmle” mahkum edilmeye çalışılmak-
tadır. Bu yaklaşımın “görünmeyen, pozisyon 
almayan, karar vermeyen” dış politika öneri-
si, siyaset eleştirisi düzeyini aşamadığı sürece 
de ciddiye alınabilecek bir siyasal pozisyon 
inşa etmesi mümkün görünmemektedir.

Türkiye’nin Suriye politikasında kapasite 
sorunları ve taktik iniş çıkışların olduğu mu-
hakkak. Bundan da daha normal bir durum 
düşünülemez. Lakin bu durum genel Suriye 
politikasında varoluşsal ya da neticeye dö-
nük yapısal bir değişimi etkileyecek cinsten 
değildir. Öyle ki kapasite sorunlarının bir 
kısmı Türkiye’den büyük bir kısmı ise küresel 
ve bölgesel siyasal denklemlerden kaynak-
lanmaktadır. Taktik iniş çıkışlar ise krizin ta-
biatı gereği zaten kaçınılmazdır. Eğer ciddiye 
alınacak bir Suriye analizi yapmak istiyorsak 
taktik iniş çıkışları stratejik kırılma, kapasite 
sorunlarını makro pozisyon değişimi zan-
netmememiz gerekmektedir. Bu tuzağın bil-
lurlaşmış hali ise ‘Esed gidecekti, n’oldu?’ je-
nerik sorusudur. Esed’in gitmesi gerektiğini 
söylemek ve bu yönde pozisyon almak kuru-

cu bir siyasete tekabül eder. Esed’in gitmemiş 
olması ise sürecin değiştiğine delalet etmek-
tedir. Böylesi bir durumda Türkiye’nin po-
zisyonunu ve siyaset opsiyonlarını esnetmesi 
ve takvimini revize etmesinden daha normal 
bir durum olamaz. Bu oldukça basit siyaset 
yapımının farkında olmak için özellikle bol 
ayetli analizler yapanların niyetlerinin sahih, 
perspektiflerinin ise ‘çaba’ ile ‘tevfik’i bir-
birinden ayırmaya yetecek düzeyde olması 
yeterlidir. Başka bir deyişle, İsrail işgalinin 
Filistin’de hala devam ediyor olması nasıl 
meşrulaştırılamaz ve Filistinliler sorumlu 
tutulamazsa; Esed’in gitmemiş olmasından 
dolayı Baas rejimine direnenler ‘tedhişle’, 
muhalefete ve değişime destek veren siyasi 
pozisyon da kategorik olarak ‘hatalı’ olmakla 
suçlanamaz.

Suriye’de vekalet savaşı
Suriye krizi üzerinden sadece Türkiye dış po-
litikası değil Türkiye’nin bütün unsurları si-
yasal bir stres testinden geçmektedir. Türkiye 
bir asır önce pasif bir aktör olarak tecrübe 
ettiği bir krizle bu kez aktif bir aktör olarak 
yüzleşmektedir. Bu testin bir ayağı siyaset 
üretimi diğer ayağı ise kapasite artırımıdır. 
Bu yönüyle Suriye krizi, Türkiye’yi bölgede 
olgunlaştıran bir araç görevi de ifa etmek-
tedir. Vekâlet savaşlarının yoğun bir şekilde 
yaşandığı Suriye’de, Esed’in varlığı bir detaya 
dönüşeli uzunca bir zaman oldu. Tam da bu 
sebepten Türkiye Suriye’de Esed’ten ziyade 
vekalet savaşlarının sahipleriyle karşı kar-
şıyadır. Bu mücadele ise sürecin uzamasına 
yol açmaktadır. Esed’in gelinen aşamadan 
sonra Suriye’de eski günlerine dönme ihti-
mali ne kadar ciddi ise Türkiye’nin Suriye 
krizinden dolayı bölgesel rolünü kaybetme 
riski de o kadar ciddidir. Ayrıca bir netice 
olarak Esed’in gitmesi Suriye krizinde bir 
sona da tekabül etmemektedir. Esed sonrası 
dönemin nasıl şekilleneceği de en az Esed’in 
gitmesi kadar zorlu olacağı ortadır. Hal bu 
iken ısrarla bütün Suriye krizini ‘Esed odaklı’ 
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okumanın bir çok kör nokta ürettiğini söyle-
mek gerekiyor. Kaldı ki, Esed’i, Rusya ve İran 
desteği, hesapsız bir şekilde kan dökmesi ve 
ülkeyi enkaza çevirmesinden dolayı ayakta 
tutan süreç, Esed sonrasında destekçilerinin 
var olamadığı bir Suriye’yi de ortaya çıka-
rabilir. Bu yönüyle Baas sonrasında Suriye-
lilerin mücadele etmek zorunda kalacakları 
‘vesayet ve çatışma odaklarıyla’ bugünden 
mücadele ettikleri de söylenebilir.

Türkiye’nin, Suriye krizinin mahiyetinde 
açık bir değişim yaşanmadığı sürece genel 
pozisyonunu değiştirmesi gerçekçi görün-
memektedir. Kaldı ki, Türkiye en baştan 
sınırlarını mültecilere kapatsa, toprakları-

nı Suriye muhalefetine yasak ilan etse dahi 
bugün bulunduğu siyasi pozisyondan farklı 
bir yerde olmazdı. Türkiye, vekalet savaş-
larının sürdüğü Suriye krizinde provokatif 
saldırıları aşacak düzeyde açıktan bir askeri 
tehdit görmediği sürece Suriye’ye tek taraflı 
müdahale etmeme politikasından vazgeçme-
melidir. Bugün ısrarla ‘Türkiye niye Suriye’ye 
müdahale etmedi?’ sualini soranların merak-
lı mı yoksa tahrikçi mi olduğu çok muğlak 
değildir. Öyle ki bu suali dillendirenlerin 
kahir ekseriyeti Türkiye’nin Suriye krizine 
müdahil olmasından açık rahatsızlıklarını 
da gizleyemeyenlerdir. Ezcümle yüzyıl önce 
bugüne göre mukayese götürmeyecek dü-

zeyde kapasite sorunları ve 
yine bugünle kıyaslanma-
yacak şekilde emperyalist 
bölgesel atmosfer dezavan-
tajına direnemeyen bölge-
miz, ilkel bir dizayn olan 
Sykes-Picot’a yenilmişti. 
Yüzyıl sonra benzer makası 
yeniden kurmak isteyen-
lere karşı çok daha güçlü 
durumda olan Türkiye ve 
bölge halklarının iradesini 
neo-Sykes-Picot’a teslim 
etmesi düşünülemez..
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The Syrian people’s tragic experiences in 
their struggle against the Baath regime are 
a litmus test for our region. The Syrian up-
rising has unleashed a crisis for which the 
Baath regime, along with all those who stood 
by it, will have to pay for in the years to come. 
Since Russia, as the external actor interven-
ing in the crisis on behalf of the Baathists, 
does not have any real stake in the region, it 
does not care about the cost. The two actors 
that have really been harmed in this crisis are 
Iran and Hezbollah.

If one replaced all occurrences of “Baath 
dictatorship,” “al-Assad” or “the regime” in 
any text the Syrian rebels expressed them-
selves, with “Pahlavi dictatorship” or “Shah” 
and read this text in some demonstration in 
Iran in 1978, no one would be the wiser. Or, 
if one replaced “USA” with “Russia” in any 
statement released during the Iranian revolu-
tion and used this in the Syrian crisis context 
today, no one would know the difference. 
Similarly, if one replaced “Hezbollah” with 
“Syrian Opposition” and “Israel” with “Syria” 
in any statement issued by Israel in 2006, it 
could be easily believed that it was as a state-
ment issued by Hasan Nasrallah, today.

What made Hezbollah powerful was nev-
er the fact that it fought against Israel. What 
made Hezbollah strong and respected was 
that its constituency transcended sectarian, 
and even religious and ideological boundar-
ies. Hezbollah found support among Shiites, 
Sunnis, Christians, nationalists, leftists and 
even in political movements in the West. 

Hezbollah’s power came from its legitimate 
and rightful cause. Hezbollah has not only 
lost this wide support base, but limited its 
support within Lebanon to a sectarian base. 
As of May 25, 2013, Hezbollah has become a 
local actor only supported by the Shiite pop-
ulation, acting on behalf of Iran. Hezbollah, 
which has even become a controversial topic 
for the Shiite elite in Lebanon, has made a 
politically imprudent move that not even 
Russia or Iran has made by confessing to its 
involvement in the Syrian crisis.

Hamas’ withdrawal from Syria had al-
ready left Hezbollah between a rock and a 
hard place because it negated Hezbollah’s 
“axis of resistance” defense. Hezbollah faced 
its second crisis when it declared that Assef 
Shawkat, brother-in-law to Bashar al-Assad 
and suspected of involvement in the assas-
sination of one of Hezbollah’s founding lead-
ers, Imad Mughniyah, “a martyr” following 
his death on July 18, 2012. It is impossible for 
Hezbollah to play any kind of determinative 
role in a military victory over the Syrian op-
position. As such, it is not really possible for 
Hezbollah to fit a role different than those 
externals actors that come to Syria to fight 
against the Baath regime. Just as al-Qaeda 
does not have the determinative power the 
Baath regime and the West exaggeratedly at-
tribute to it, Hezbollah will never become a 
conclusive power. Besides all of this, Hezbol-
lah will face its real crisis when it completes 
its transformation from a respected regional 
actor to a lonely actor..

The Syrian Crisis and Hezbollah

• MAY 31, 2013 • HURRIYET DAILY NEWSTAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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Turkey’s Asylum Policy

• JUNE 05, 2013SETA DC

law on asylum passed in April of 2013. Accessing 
these four variables, Benam tests them against 
the historical waves of refugees during Saddam 
Hussein’s repression of the Kurdish rebellion in 
1988, the Gulf War in 1991 and the present Syr-
ian conflict. Benam concludes that Turkey’s asy-
lum policy has seen both continuity and change 
which result from the influence of Europeaniza-
tion of both asylum and migration policies as 
well as a shift in the country’s foreign policy and 
self-definition..

Cigdem H. Benam presented research on Tur-
key’s policies for refugees and those seeking 
asylum, seeking to discover why this change 
may have occurred. She highlights a definite 
contrast in Turkey’s response to the influx of ref-
ugees during the 1991 Gulf War and the modern 
day Syrian crisis. She asserts four possible rea-
sons for this shift: the Europeanization of Turkey; 
change in the definition of actors; change in the 
foreign policy of the country; change in the defi-
nition of national security and the most recent 

EVENTEVENT
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12 Eylül 2010 Referandumu’nda iktidar partisi AK Parti ve muhalafet 
partileri CHP ve MHP’nin pozisyon alışında paradoksal bir durumdan söz 
edilebilir. Muhalefet partilerinin, değişim ve yenilik istencinin bayraktarlı-
ğını yapmaları beklenirken statükonun tarafında yer alması ve referandu-
ma “hayır”demeleri; buna karşın AK Parti’nin bu konuda risk alarak çözüm 
sunması iktidar partisinin muhalefet konumunda muhalefet partilerinin 
ise iktidar gibi görünmesine neden oldu. Diğer yandan, 28 Şubat post-
modern darbesine yönelik gelişmeler ay içerisinde de güncelliğini korudu.

Türkiye’de İktidar  
ve Muhalefet
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2002’den itibaren siyasette yeni sayılabile-
cek bir durumla karşı karşıyayız: Fiili olarak 
iktidarda olan AK Parti, aldığı pozisyon ve 
getirdiği yenilikler dikkate alındığında mu-
halif bir duruşun merkezi olduğunu göster-
di. Siyasette yeni sayılabilecek bu durum, 
siyasi haritanın her defasında sarsılıp yeni-
den oluşmasına sebebiyet verdi, vermeye de 
devam etmektedir.

Türkiye’nin en can yakıcı ve kronikleşmiş 
sorunların(d)a AK Parti cesaretle risk alıp 
çözüm üretmeye çalışırken, muhalefet parti-
leri var olan durumu olduğu gibi korumaya 
yöneldiler ve neredeyse yeni sayılabilecek 
tek bir kelam bile etmediler. Bu durum, si-
yasetin denklemini değiştirdiği gibi muha-
lefetin seçmenleriyle ilişkilerini de yapısal 
kırılmalara uğrattı.

12 Eylül askeri Anayasası’nın bazı mad-
delerinin değiştirilmesini öngören Anayasa 
Paketi’ni halka götüren AK Parti karşısında, 
söylem düzeyinde var olan Anayasa’nın ko-
runmasını isteyen ve referandumda ‘Hayır’ 
diyen bir muhalefet cephesini buldu. Ken-
di tabanı açısından ‘Hayır’ cephesinde yer 
almak, CHP için ne bir maliyet ne de bir 
sorun üretebi(lir)di. Ancak 12 Eylül’ün hış-
mına en sert şekilde maruz kalmış MHP’nin 
‘Hayır’ cephesinde yer alması milliyetçi 
muhafazakâr tabanı açısından oldukça yıkıcı 
bir durum olmuştu. Orta Anadolulu milli-
yetçi muhafazakâr MHP tabanı, partisinin 
aldığı kararın tersi yönde hareket ederek 
‘Evet’ demiş ve partisine rağmen bir seçmen 
pozisyonu sergilemişti.

MHP referandum sürecinde 
muhafazakâr kitlesini kaybetme pahası-
na, işlevsel gerekçelerle ulusalcı söylemle 
siyaset yapmayı tercih etti. MHP’nin hem 
batıda bulduğu ulusalcı yeni seçmenini ür-
kütmemek hem de AK Parti’ye muhalefet 
yapabilmenin kanallarını açık tutmak adı-
na geliştirdiği ve 2010’da ‘Hayır’ cephesinde 
yer alarak da net bir şekilde ortaya koydu-
ğu ulusalcı dil ile tarzın, sanılanın aksine, 
işlevsel gerekçelerle kullanılmadığını son 
olaylarla net şekilde görmekteyiz. Devlet 
Bahçeli, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde terör 
saldırılarında kaybettiğimiz vatandaşları-
mızın Suriye’nin Banyas kasabasında Baasçı 
Esed rejimi tarafından katledilen insanlar-
dan daha değerli olduğu vurgusunu yapa-
rak işlevsel olarak kullanmak istediği ulu-
salcı dile ideolojik olarak da esir düştüğünü 
ortaya koydu. Bahçeli’nin her iki bölgede 
(Reyhanlı ve Banyas) yaşanan ölümleri 
‘değer’ kavramı üzerinden karşılaştırması 
Türkiye siyasi muhalefetinin içine düştüğü 
talihsiz durumu gözler önüne sermektedir.

2010 Anayasa Referandumu’nun aksine, 
Çözüm Süreci MHP açısından bir fırsata dö-
nüşürken Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki 
CHP’nin kendi içinde sorunlar yaşamasına 
neden oldu. CHP lideri, AK Parti’nin Çö-
züm Süreci’nin başında kullandığı kurucu 
dili belki sezgisel olarak anladığı için belki 
de tüm Türkiye sosyal demokratlarının da 
destekleyeceği bir tutumdan yola çıkarak 
destekleyeceğini belirtmişti. Ancak belli ki 
CHP de MHP’nin 12 Eylül Referandumu 

İktidarda Muhalif Olmak

• 18 MAYIS 2013 • SABAH PERPSEKTIFHAMZA TAŞDELEN YORUMYORUM
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ile içine düştüğü ‘buradan olumlu bir sonuç 
çıkarsa biz oy kaybederiz ve bu kazanımlar 
AK Parti’ye yarar’ endişesiyle sürecin başın-
da kullandığı olumlu dili terk edip fiili ola-
rak sürecin karşısında yer alan bir pozisyona 
yöneldi.

CHP’den sosyal demokrat çizgiye uygun 
özgürlükçü bir siyasal yaklaşım bekleyenle-
rin hayal kırıklığına uğradıkları aşikâr. En iyi 
niyetli yorumla, bu siyaset tarzının sebebini 
temel bir mesele gündeme geldiğinde CHP 
içinde ortaya çıkan ikili yapıya bağlayabili-
riz. Uzun süredir Türkiye kamuoyu CHP’nin 

parti pozisyonundan ziyade CHP içindeki 
ulusalcı ve/ya sosyal demokrat kanatların po-
zisyonlarından bahsetmektedir. Çözüm süre-
ci CHP içindeki bu ikilemi en berrak şekilde 
ortaya koydu. Toplum, CHP’nin önümüzdeki 
dönemde hangi kanadın ilkeleri üzerinden 
siyaset yapacağını merak etmektedir. Bu bağ-
lamda, Reyhanlı saldırısında CHP’nin ortaya 
koyduğu tavır partinin ulusalcı kanadın pers-
pektifi çerçevesinde siyaset yaptığını ortaya 
koymaktadır. Muhalefet partilerinin kurma-
sı gereken dili iktidardaki AK Parti kurunca 
ortaya demokratik toplumların alışık olma-
dığı bir durum çıkıyor ve bütün paradigma 
alt üst oluyor. Bu yeni paradigma karşısında 
şaşkınlıktan öteye geçemeyen ve kendini 
dönüştüremeyen muhalefetin içine düştüğü 
statükoculuktan çıkması bu bağlamda imkân 
dahilinde görünmüyor.

Sonuç olarak, klasik demokrasi paradig-
ması AK Parti’nin Türkiye siyasal hayatında 
takındığı pozisyon ile sarsılmış ve siyasal ref-
leksler anlamında iktidar muhalefete ve mu-
halefet ise iktidara dönüşmüştür..

Klasik demokrasi paradigması 
AK Parti’nin Türkiye siyasal 

hayatında takındığı pozisyon 
ile sarsılmış ve siyasal refleksler 
anlamında iktidar muhalefete 
ve muhalefet ise iktidara 
dönüşmüştür.
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2011 yılının Nisan ayında başlayan 28 
Şubat soruşturmasında ilk savcılık iddiana-
mesi, bu hafta başında, 2 yıl sonra, Ankara 
13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 
TCK’nın 312. Maddesi’ne dayanılarak 103 
şüpheli hakkında “cebir ve şiddet kulla-
narak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini 
ortadan kaldırmaya veya görevlerini yap-
masını kısmen veya tamamen engellemeye 
teşebbüs”ten müebbet hapis istemiyle kamu 
davası açıldı.

Soruşturmanın yalnızca Batı Çalışma 
Grubu’nun faaliyetleri üzerinden ilerlemesi 
ve şüpheliler arasında sivil olarak yalnızca 
dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün yer 
alması, darbeyle kapsamlı bir hesaplaşmanın 
gerçekleşmeyeceği endişesini doğurmuştu. 
Savcılık iddianamesi bu endişelerin haksız 
olmadığını ortaya koymuş oldu.

Nev’i şahsına münhasır bir darbe
Askerin onaylamadığı bir toplumsal kesimin, 
‘çevre’den siyasi ve ekonomik güç merkezle-
rine temerküzünü engellemeyi ve kamusal 

alanı İslam’dan arındırmayı amaçlayan 28 
Şubat bir “veto darbesi”dir -darbe teşebbüsü 
değil. 28 Şubat, aktör çeşitliliği, aniden de-
ğil sürece yayılarak yapılması ve kaba şiddet 
yerine yoğun psikolojik harekâta ve kargaşa 
ortamı yaratılmasına dayalı olması bakımın-
dan yeni tür bir darbedir. 28 Şubat’ın kendi-
ne has bu özellikleri gözden kaçırılarak 27 
Mayıs veya 12 Eylül gibi darbelerle bir tutul-
ması, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 
görevlerini yerine getirmesinin önüne geçen’ 
silahsız kuvvetlerinin görmezden gelinmesi 
sonucunu doğuracaktır.

28 Şubat, darbelerin temel karakteristiği 
olan “yasadışılık” kriterini de karşılamakta-
dır. Darbe sürecinde kullanılan MGK gibi saf 
vesayetçi bir kurum ne kadar yasal ise, MGK 
kararlarının, bunları yalnızca ‘öncelikle dik-
kate alması’ gereken, dolayısıyla ‘dikkate al-
dıktan sonra katılmayıp uygulamama’ hakkı 
olan hükümete Cumhurbaşkanı’nın da kat-
kısı ile dayatılması bir o kadar yasadışıdır. 28 
Şubat darbe dönemi darbecilerin iddia ettik-
leri gibi ‘radikal İslam’ tehdidi barındıran bir 
dönem de değildir. İrtica paranoyaları toplu-
mun geneli nezdinde karşılık bulmadığı gibi 
reel bir dayanaktan da yoksundu. Refahyol 
Hükümeti’nin görevde kaldığı yaklaşık bir 
sene boyunca ne Kur’an Kursu ve İmam Ha-
tip okulları öğrencileri ne de İmam Hatip 
okulları sayılarında ciddiye alınacak bir artış 
gerçekleşmiştir.

Muhakkak ki, müdahaleci ‘organizasyon 
kültürü’ne sahip pretoryan asker, 28 Şubat 
darbe sürecinin orkestra şefi ve en etkili oyun-

28 Şubat: Gerçekleşmiş Darbenin 
Akim Kalan Hesaplaşması

• 27 MAYIS 2013 • SABAH PERPSEKTIFÖMER ASLAN

28 Şubat soruşturmasının, 
bir döneme gerçek anlamıyla 

ışık tutması ve darbeyle yüzleşme 
misyonunu karşılaması için, bugüne 
kadar anlaşılmaz bir tedirginlikle 
uzak durulan sivil dinamiklere de 
uzanması gerekmektedir.

YORUMYORUM
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cusuydu. Ancak asker, 28 Şubat’ın yalnızca 
Türkiye’de değil diğer ülkelerdeki darbelerden 
de farklı bir darbe olarak gerçekleşebilmesinin 
gerekli ama yetersiz aktörüdür. 28 Şubat silah-
sız “tetikçileri” olmadan gerçekleşemezdi.

Darbenin sorgulanmayan ekonomi politiği
28 Şubat darbesinin olabilmesini sağlayan 
‘jurnalci’ medyanın göz ardı edilmesi, as-
kerlerden aldıkları “bu defa işi silahsız kuv-
vetler halletsin!” tüyosunu gazete sütunla-
rına taşıyan ‘brifing gazetecileri’nin hangi 
işin halledilmesi çağrısını verdiklerinden 
bihaber oldukları gibi bir anlama gelecektir. 
Refahyol Hükümeti döneminde ülke eko-
nomisinin kötüye gitmediği sabitken çeşit-
li sendika liderlerinin zaman zaman kendi 
tabanlarının da aksine hükümet karşıtı ha-
reketlerinin sorgulanmaması, bizleri bunla-
rın “demokratik kitle inisiyatifi” görüldüğü 
gibi saçma bir sonuca götürecektir. Daha 
da önemlisi, 28 Şubat darbesinin farklı çı-
kar gruplarını da içine alan ekonomi-po-
litiği açıklığa kavuşturulmadan, darbe ile 
yüzleşmek ve darbecilerden hesap sormak 
mümkün olamaz. TÜSİAD Yüksek İstişare 
Kurulu’nun 1996 yılının Aralık ayında Ati-

na’daki Amerikan Büyükelçiliği’nde topla-
nıp toplanmadığı, böyle bir toplantı yapıl-
dıysa toplantıya kimlerin katıldığı, darbe 
sürecinde bankaların içlerini kimlerin bo-
şalttığı gibi sorular Refahyol Hükümeti’nin 
‘havuz sistemi’ni de içeren politikaları ile 
ilişkili olarak cevaplanmadığı müddetçe, 28 
Şubat soruşturmasının “vesayetçi anlayış ve 
darbeci zihniyetin tasfiyesi”ne katkısı sınırlı 
olacaktır.

Sonuç olarak, 28 Şubat darbesi, yukarıda 
tartışılan yapısı dolayısıyla sadece askerle 
sınırlandırılabilecek, sivil uzantıları ihmal 
edilecek bir darbe değildir. Bugüne kadarki 
kapsamı ve ilk iddianameye yansıyan içeriği 
dolayısıyla, sadece askeri personelle sınırlı 
kaldığı ölçüde, 28 Şubat soruşturması, ken-
disinden beklenen yüzleşme-hesaplaşma 
misyonunu karşılamamaktadır. Soruşturma-
nın, bir döneme gerçek anlamıyla ışık tut-
ması ve darbeyle yüzleşme misyonunu kar-
şılaması için, bugüne kadar anlaşılmaz bir 
tedirginlikle uzak durulan sivil dinamiklere 
de uzanması gerekmektedir. Aksi takdirde, 
adalet yerini bulmayacağı gibi, aktörler ara-
sında yapılan tercihler, önü alınamaz siyasi 
spekülasyonlara da yol açacaktır..
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Pakistan’da 2013 yılında gerçekleştirilen seçimler, ülke açısından büyük 
önem taşıyordu. Öncelikle ülke tarihinde ilk kez, seçim sonucu iktidara 
gelen bir lider, görevini bir sonraki seçimlere kadar sürdürmüş oldu. 60 
seneyi aşan ulus devlet tecrübesinde çoğunlukla askeri cunta tarafından 
idare edilen Pakistan için 2013 seçimleri gelişen demokrasi açısından bir 
umut kaynağı oldu. Önümüzdeki süreçte ise partisi PML-N ile seçimlerde 
muvaffakiyet elde eden Navaz Şerif ’i ise zor bir dönem bekliyor. Zira iç 
politikada Taliban, ekonomik ve güvenlik eksenli problemler; dış politikada 
ise Amerikan insansız hava araçlarının yarattığı gerilim, ülke açısından 
acil çözüm bekleyen sorunlar arasında yer alıyor. 

Pakistan Siyaseti ve 
Seçimleri
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Pakistan iki yüz milyona yakla-
şan nüfusu ve stratejik coğrafyası 
ile dünya siyasetinin önemli ülke-
lerinden birisidir. Orta Doğu, Orta 
Asya ve Güney Asya’nın kesişme 
noktalarında yer alan Pakistan’ın 
stratejik önemi son yıllarda kom-
şu bulunduğu coğrafyaların dün-
ya siyasetindeki ağırlığına paralel 
olarak sürekli artmaktadır. Üstelik 
Pakistan nükleer güce sahip sayılı ülkelerden 
birisidir. Zaman zaman bir diğer nükleer güç 
olan Hindistan ile yaşanan sınır gerilimleri, 
öte yandan Afganistan sınırında süreklilik 
arz eden çatışmalar ve El-Kaide ve Taliban’ın 
varlığı Pakistan’ı dünya gündeminin üst sı-
ralarına taşımaktadır. Bütün bunlara rağmen 
Pakistan ülkemizde yeterince tanınmamak-
tadır. Haklı olarak her fırsatta Türk ve Pakis-
tan halkları arasında tarihi köklere dayanan 
iyi niyet ve dostluk vurgulansa da bu tarihsel 
bağlar henüz siyasi-ekonomik veya kültürel 
ilişkilerle yeterince desteklenmemiştir.

Bu çalışma Pakistan’ı ve Pakistan siyasal 
hayatını Türk kamuoyuna ve bölge üzerine 
çalışmak isteyen araştırmacılara tanıtmayı 
hedeflemektedir. Bu amaçla ülkenin tarihi ve 
siyasi sistemi ile ilgili temel bilgiler kısaca ve-
rildikten sonra ülkenin siyasal yapısı ayrıntılı 
olarak ele alınmaktadır. Bu bölümde ülkede-
ki siyasal parti ve aktörler; ulusal, bölgesel ve 
dini parti ve aktörler olarak sınıflandırılarak 
liderlerin biyografik analizi ve partilerin tar-
tışmalı meselelere karşı tutumları ve seçmen 
kitleleri değerlendirilmektedir. Üçüncü bö-
lümde ise ülkedeki dini kompozisyon analiz 

edilmekte, ülke içindeki farklı dini 
yapılanmalar ve bunların birbirle-
riyle olan ilişkileri, ortaklıkları ve 
rekabetleri incelenmektedir. Ulus-
lararası alanda da giderek önemli 
bir konu haline gelen silahlı dini 
gruplar da ayrıca ele alınmakta ve 
haklarında ayrıntılı analizler su-
nulmaktadır.

Dördüncü bölümde ise ülke ka-
derine uzun yıllardı hükmeden askeri yapı 
incelenmekte ve Pakistan’daki ordu ve onun 
yönetimi ile ilgili belli başlı önemli noktalar 
ve soru işaretleri tartışılmaktadır. Takip eden 
iki bölümde ise Pakistan’da giderek güçlenen 
ve ülke içindeki etkinliği artan medya ve iş 
dünyası hakkında genel bilgiler verilmekte-
dir. Son bölümde ise Pakistan toplumunda 
diğer etkin kişilerin portreleri sunulmakta-
dır. Yaklaşan genel seçimler de dikkate alın-
dığında elinizdeki eser, Pakistan siyasetini 
tarihi bağlama oturtma ve sıhhatlice değer-
lendirme imkânı sağlayan zamanlı ve kapsa-
yıcı bir çalışma olup bundan sonra Türkçe’de 
yapılacak diğer çalışmalara da kaynaklı et-
mesi umulmaktadır.

Pakistan Siyasetini  
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Pakistan seçimlerinin ana aktörleri kimlerdir?
Pakistan’da geleneksel olarak iki büyük 
parti her seçimin favorisidir. Bunlar But-
to ailesinin partisi olan merkez sol PPP ile 
Şerif ailesinin kontrolünde olan merkez sağ 
PML-N’dir. Bu seçimlerde ilk kez üçüncü bir 
parti, İmran Han liderliğindeki PTI da ikti-
dar adaylarından birisi. Bunun dışında böl-
gesel partilerin de özellikle Sind ve Hayber 
Paktunva Eyalet Meclislerinde etkin olma 
şansları var. Dahası muhtemelen hiçbir par-
tinin tek başına iktidar olmak için yeterli oyu 
alamayacağı ve seçim sonucunda bir koalis-
yon hükümeti kurulacağı göz önüne alındı-
ğında küçük partiler de koalisyonda küçük 
ortak olabilmek için yarışacaklardır.

Seçimlerden nasıl bir sonuç beklenmeli. 
Sürpriz ihtimaller nelerdir?
Normal şartlarda beş yıldır iktidarda olan 
ve pek de başarılı bir performans ortaya ko-
yamayan PPP’nin yıpranmasıyla beraber bu 
seçimleri PML-N’in kazanmasına garanti 
gözüyle bakılabilirdi. Ancak İmran Han ve 
partisi PTI’nın beklenmedik yükselişi seçim 
sonucuna yönelik tahminleri zorlaştırıyor. 
Pakistan genelinde yapılan anketlerin çok bü-
yük yanılma payları olduğu göz önüne alındı-
ğında anketlere de güvenmek zor. Daha önce 
de büyük ümitlerle girdiği 1997 ve 2002 se-
çimlerinden hayal kırıklığı ile ayrılan PTI’nın 
bu sefer eskisiyle kıyaslanmayacak bir seçim 
başarısı ortaya koyacağı kesin görünüyor. So-
run PTI’nın ne kadar başarılı olacağı konu-
sunda kilitleniyor. Önemli olan nokta şu ki; 

PTI, PML-N ile hemen hemen aynı tabana 
sesleniyor, mevcut iktidara benzer eleştiriler 
getiriyor. Dolayısıyla PTI’ya gidecek oyların 
büyük kısmı PML-N’den gitmiş olacağı için 
PTI’nın seçim performansı PML-N’in ikti-
dar şansını doğrudan etkileyecektir. Hatta 
oyların PML-N ve PTI arasında bölünmesi 
ile PPP’nin yeniden seçimlerden birinci par-
ti çıkması bile mümkün. Daha önce PTI’nın 
seçimlerden birinci parti çıkmasını öngören 
tahminlere ve seçim anketlerine ise artık çok 
itibar edilmiyor. Bütün risklerine rağmen bir 
seçim tahmini yapmak gerekirse PML-N’in 
birinci, PPP’nin ikinci ve PTI’nın da üçün-
cü olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda da 
muhtemelen PML-N liderliğinde bir koalis-
yon hükümeti doğacaktır.

Seçimlerin ana gündemi nedir?
Seçimlerde üç konunun belirleyici oldu-
ğu söylenebilir. Bunların başında ülkedeki 
ciddi ekonomik sorunlar geliyor. 2010 yı-
lında gerçekleşen sel felaketinin yaralarını 
hala saramayan Pakistan’da kırsal bölgeler-
de milyonlarca kişi hala en temel barınma 
imkânlarından mahrum halde yaşarken 
yüksek işsizlik oranları da şehirlerde de 
hayatı zorlaştırmakta. Artık ciddi bir kriz 
haline gelen enerji sorunu ekonomik dur-
gunluğun önemli bir ayağını oluşturuyor 
ve mevcut hükümete yönelik eleştirile-
rin başında geliyor. Ekonomik sorunlar-
la doğrudan ilintili ikinci seçim gündemi 
de yolsuzluklar. Cumhurbaşkanı’ndan en 
alt seviyedeki politikacıya kadar herkesin 

Pakistan Genel Seçimleri
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yolsuzlukla suçlandığı ülkede halkın yol-
suzluklara karşı ciddi bir tepkisinin olduğu 
biliniyor. Bu yüzden de bu politikaları çok 
sert şekilde eleştiren ve henüz denenmemiş 
olduğu için temiz bir imaja sahip olan PTI 
bu konunun üzerine çok gidiyor. İlk iki konu 
kadar önemli olan üçüncü konuyu ise ülke-
deki güvenlik sorunu ve bununla bağlantılı 
olarak ABD’nin ülke içerisindeki askeri ope-
rasyonları oluşturuyor. Ülkenin en büyük 
şehri Karaçi’de ve Belucistan eyaletinde ciddi 
güvenlik krizi mevcut olup mevcut hükümet 
asayişi bir türlü sağlayamamakla eleştirili-
yor. Öte yandan Afganistan sınırındaki Ka-
bileler Bölgesi’ndeki Taliban varlığı ve buna 
karşın ABD’nin sürekli hale gelen hava saldı-
rıları da toplumdaki büyük rahatsızlıklardan 
birisi. Özellikle Amerikan hava saldırıların-
da sıklıkla gerçekleşen sivil ölümleri ve buna 
karşın Pakistan hükümeti ve ordusunun 
sessiz kalması toplumda infial derecesinde 
bir tepkiye yol açıyor. Bu tepki Hayber Pak-
tunva bölgesinde İslamcı partilere, ülkenin 
geri kalanında ise PML-N’e ve PTI’ya destek 
şeklinde dönüşüyor. Öte yandan seçim kam-
panyaları boyunca ülke genelindeki saldırı-
larını sürdüren Taliban’ın seçim gününü de 
kana bulamasından endişe ediliyor.

Bu seçimlerin Pakistan siyaseti açısından 
uzun vadede anlamı nedir?
Bu seçimlerin Pakistan tarihi açısından pek 
çok ilki gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. İlk 
kez seçilmiş bir hükümet görev süresinin so-
nuna kadar iktidarda kalmayı başardı ve ül-
keyi bir sonraki seçime ulaştırdı. Daha önce 
seçilen bütün hükümetler ya askeri bir darbe 
ile ya da cumhurbaşkanı tarafından görevin-
den alınmış, seçilmiş bir hükümet beş yıllık 
iktidar dönemini tamamlamayı başarama-
mıştı. Bu seçimlerin ülkede demokrasi ve 
seçilmiş güçlerin iktidarının yerleşmesi açı-
sından tarihi bir önemi var. Eğer iktidar de-
vir teslimi de barışçıl bir şekilde gerçekleşir 
ve yeni gelen hükümet te ülkeyi bir sonraki 

seçim dönemine kadar başarıyla taşıyabi-
lirse Pakistan’da demokrasinin yerleşmesi 
açısından kritik bir eşiğin aşılacağını söyle-
yebiliriz. Ordunun şimdiye kadar demok-
ratik sürece müdahale etmemesi önemli bir 
gelişme olmakla beraber seçilmiş hükümetin 
ordu üzerinde bir denetim kurduğu da söy-
lenemez. Gelecek iktidarın önündeki en te-
mel sorunlardan birisi de ülke yönetiminde 
ordunun etkinliğini sınırlayarak orduyu ve 
askeri istihbaratı sivil hükümetin denetimine 
almak olacaktır.

Bu seçimlerin bölge siyaseti ve dünya gün-
demi açısından uzun vadede anlamı nedir?
Pakistan’ı dünya gündeminin üst sıralarına 
taşıyan konuların başında ülkedeki Taliban 
varlığı ve Taliban’ın Afganistan’a yönelik sal-
dırıları geliyor. Bu konu zaten seçimin de ana 
gündemlerinden birisi. Pakistan ülke içinde-
ki Taliban varlığını durdurmakta başarısız 
olurken ABD’nin de Taliban ile mücadele 
kapsamında Pakistan topraklarını sürekli 
bombalamasını da engelleyemedi. Bu sal-
dırılar ve yaşanan sivil kayıplar sonrasında 
ABD Pakistan ilişkilerinin tarihin en kötü 
dönemini yaşadığı söylenebilir. Hem PML-N 
hem de PTI Amerikan karşıtı söylemleri ile 
öne çıkıyorlar. Yine de temelde pragmatist 
bir parti olan PML-N’in iktidara gelmesi 
durumunda ABD ile ilişkileri düzeltmeye 
çalışmasını bekleyebiliriz. Daha radikal bir 
siyasi duruşu olan PTI’nın iktidara gelmesi 
ya da iktidar ortağı olması durumunda ise 
Pakistan-ABD gerilimi büyüyecektir. Tali-
ban sorunu çözülmeden Afganistan ile iyi 
ilişkiler kurması pek de mümkün olmayan 
Pakistan’ın diğer komşuları Hindistan, İran 
ve Çin ile ilişkileri ise ABD ile olan ilişki-
lerinin seyrine bağlı olarak değişecektir. 
ABD ile tansiyon yükselmeye devam ederse 
İran ve Çin ile ilişkilerin gelişeceğini, ancak 
ABD ile ilişkilerdeki olası bir düzelmenin 
Hindistan’la ilişkilere doğrudan olumlu bir 
etki yapmasını bekleyebiliriz..
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Pakistan tarihinin en kritik dönemeçle-
rinden birinden geçiyor. Geçtiğimiz Cumar-
tesi günü gerçekleştirilen seçimler Pakistan 
siyaseti açısından tarihi sayılabilecek özellik-
lere sahip. İlk kez seçilmiş bir hükümet görev 
süresinin sonuna kadar iktidarda kalmayı 
başardı ve ülkeyi bir sonraki seçime ulaş-
tırdı. Daha önce seçilen bütün hükümetler 
ya askeri bir darbe ile ya da cumhurbaşkanı 
tarafından görevinden alınmış, seçilmiş bir 
hükümet beş yıllık iktidar dönemini tamam-
lamayı başaramamıştı. Seçimlerde beklenil-
diği gibi Navaz Şerif liderliğindeki PML-N 
partisi birinci çıktı. Eğer iktidar devir teslimi 
de barışçıl bir şekilde gerçekleşir ve Şerif hü-
kümeti de ülkeyi bir sonraki seçim dönemi-
ne kadar başarıyla taşıyabilirse, Pakistan’da 
demokrasinin yerleşmesi açısından kritik bir 
eşiğin aşılacağını söyleyebiliriz.

Bu seçimler açısından en sevindirici ko-
nulardan birisi de yüzde altmışa ulaşan yük-
sek katılım oranı oldu. Bu oran Türkiye’den 
bakınca çok yüksek görünmeyebilir ancak 
ülke tarihinde bir rekor. Bir önceki seçim-
de katılım oranı yüzde kırk beş idi. Üstelik 
seçimlerin Taliban tehditi altında gerçekleş-
tiği ve oy kullanan insanların bu riski göze 
alarak oy vermeye gittiği düşünülürse, yüzde 
altmışlık bir katılımın ne kadar yüksek oldu-
ğu anlaşılabilir.

Can güvenliği kaygısının suni bir kaygı 
olmadığı seçim günü gerçekleştirilen saldırı-
larda toplam 38 kişinin hayatını kaybetme-
si ile de ortaya çıktı. Zaten terör saldırıları 
daha seçim kampanyaları sırasında başlamış 

ve parti merkezlerine ve seçim mitinglerine 
yönelik saldırılarda yüzden fazla kişi hayatı-
nı kaybetmişti. Bütün bu şiddet görüntüleri-
ne ve can kayıplarına rağmen gene de seçim-
lerin gerçekleşebilmiş olmasının bile kendi 
başına bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
ortamda her türlü tehlikeyi göze alarak se-
çim sandığına giden Pakistan halkı da hem 
ülke içine hem de bütün dünyaya net bir me-
saj vermiş oldu.

Ordu ve siyaset
Bu mesajın en önemli muhataplarından bi-
risi şüphesiz ki Pakistan ordusu. Pakistan 
bir askeri darbeler ülkesi. Üstelik Türkiye’de 
olduğu gibi asker geldikten birkaç yıl sonra 
geri gitmiyor, deyim yerindeyse iktidara ya-
pışıyor. Daha önce her biri “ülkeyi en kısa 
zamanda seçimlere taşımak üzere” darbe 
yapan generallerin koltuklarını terk etme-
leri için Pakistan halkının büyük bedeller 
ödemesi gerekti. 65 yıllık ülke tarihinin 34 
yılının askeri rejim, 11 yılının teknokrat hü-
kümeti yönetiminde geçtiği, sivil iktidarların 
ise sadece 20 yıl yönetimde olduğu göz önü-
ne alınırsa ordunun ülke siyasetindeki et-
kinliği daha net anlaşılabilir. Ancak bu sefer 
ordunun seçimlere yönelik desteğinin altını 
çizmek gerekiyor.

Pervez Müşerref ’in dokuz yıllık darbe 
rejimi döneminde iyice yıpranan ordu hem 
siyasetten uzak duruyor hem de seçimlerin 
gerçekleşebilmesi adına üzerine düşen so-
rumlulukları yerine getiriyor. Her ne kadar 
seçim günü 38 kişi hayatını kaybetmiş olsa 

Pakistan Seçimleri 
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da Taliban’ın ülkeyi kana bulma tehditi göz 
önüne alınırsa ordunun bunu engelledi-
ği söylenebilir. Sadece Peştun bölgesi olan 
Hayber Paktunva’da yüz bine yakın asker 
seçimlerin güvenliği için görev aldı. Ordu 
Komutanı Eşfak Kayani’nin seçim günü 
üniformasıyla sandık başına giderek oy kul-
lanması da ordunun demokratik sisteme 
desteğini ifade eden sembolik bir jest olarak 
okunuyor.

Ancak burada ordunun demokratik bir 
kültüre adapte olduğu gibi naif bir sonuca 
varamayız. Diğer Müslüman ülkelerde ol-
duğu gibi Pakistan’da da AK Parti üzerinden 
Türkiye modeli tartışıla dursun esas Pakistan 
ordusunun Türk modelini takip ettiğini gö-
rüyoruz. Eski Türk modeli demokraside se-
çimler ve demokratik sistem ufak kesintilerle 
de olsa devam eder, ancak ülkenin kritik ko-
nuları askeri vesayet sisteminin kontrolüne 
bırakılırdı. Benzer şekilde bugün Pakistan’da 
ordu demokrasinin devamını arzulamakla 
beraber dış politika ve güvenlik gibi konu-
ları kendi kontrolü altında tutmak istiyor. 
Bir önceki iktidarında askerin yetki alanla-
rını kısıtlamaya çalışırken birden kendisini 
hapiste bulan Navaz Şerif ’in önündeki en 
kritik konulardan birisi güvenlik ve dış po-

litika alanlarının de-seküritizasyonu ve sivil 
siyasetin ülkenin gerçek yönetici konumuna 
yükselmesi olacaktır.

Taliban
Güvenlik, dış politika ve demokrasi sorunla-
rının kesişiminde ise Taliban yer alıyor. Pa-
kistan ordusunun himayesinde büyüyen ama 
artık kontrolden çıkmaya başlayan örgüt 
açısından seçim sonuçları çelişkili sonuçlar 
veriyor. Pakistan halkı bir yandan Taliban’ın 
tehditlerine boyun eğmeyerek sandığa gider-
ken, öte yandan Taliban’a yönelik ABD ve 
Pakistan ordusu operasyonlarından duydu-
ğu rahatsızlığı da sandıkta gösterdi. Özellikle 
Taliban’ın merkezi olan Peştun bölgelerinde, 
Taliban’a yönelik operasyonlara karşı çıkan 
İmran Han’ın ezici zaferi Taliban sorununun 
askeri operasyonlarla çözülmesinin istenme-
diğini gösteriyor. Pakistan ordusunun böyle 
bir niyetinin veya gücünün olup olmadığı 
da zaten meçhul. Bu ortamda sorun ancak 
Pakistan, Afganistan, Taliban, ABD ve hatta 
Hindistan’ı da içeren çok taraflı bir müzake-
re ve pazarlık sürecinde çözülebilir. Bu bol 
denklemli süreçte herkesin güvenine sahip 
tek ülke olan Türkiye’ye de düşen görevler 
olacaktır..
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Soğuk Savaş’ın ardından değişen dinamikler, dünya diplomatik ilişki-
ler ağını da derin bir şekilde etkiledi. Öte yandan, değişen dinamikler 
Türkiye’nin komşularında da belli başlı dönüşümlere sebebiyet verdi. Za-
man içerisinde Türkiye-ABD ilişkileri de bu dönüşümlerden etkilendi. Son 
yıllarda, 2010 yılında Mavi Marmara ile Türkiye-ABD ilişkileri sarsılırken, 
Ortadoğu’da yaşanan Arap Baharı 2011 yılından itibaren Türkiye-ABD 
ilişkilerini belirleyen en önemli gündem maddesi haline geldi. Bu yüzden, 
ilişkilerin inişli çıkışlı bir grafik izlediği gözlemlendi. Türk-Amerikan ilişki-
leri kimi zaman model ortaklık olarak görülürken, kimi zaman Türkiye’nin 
Ortadoğu’da aldığı inisiyatif belli çevrelerce eleştiri odağı haline getirildi.

Değişen Küresel Sistem ve 
Türkiye-ABD İlişkileri
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Görüşmenin gündemi ve iki lider arasın-
daki sıcak ilişkiler haricinde Washington’da 
gerçekleşecek görüşmeler değişen ve dönü-
şen uluslararası sistemin rotası ve bölgesel 
güçlerin etkinliği ile ilgili de önemli ipuçları 
verecek. Zira artık iki ülke arasındaki ilişkile-
rin daha istikrarlı ve düzenli bir hale gelme-
sinin yolu sadece ikili ilişkilerdeki problem-
lerin çözümü değil, aynı zamanda bölgesel 
ve küresel olarak iki ülkenin idare edilebilir 
bir işbirliği modeli gerçekleştirmesinden 
geçiyor. Bu sebeple Başbakan Erdoğan’ın ya-
pacağı bu gezi sırasında iki ülke arasındaki 
ilişkinin sadece kısa vadedeki sonuçları değil 
aynı zamanda daha geniş bir düzlemde uzun 
vadede yaratacağı sistemsel etki ve ortaya 
çıkacak ikili etkileşim modelinin de tartışıl-
ması gerekiyor.

Değişen uluslararası sistem
Soğuk Savaş’ın sonrasında ortaya çıkan tek 
kutuplu dünyanın Amerika’nın yaşadığı si-
yasi ve ekonomik sorunlar sebebiyle sona 
ermeye başlaması yeni dünyanın ve uluslara-
rası sistemin şeklinin ne olacağı yolunda tar-
tışmalara çoktan start verdi bile. Kimilerine 
göre Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile 2008’deki 
Amerika’da meydana gelen finansal kriz ara-
sında yaşanan tek kutuplu dünya artık Çin’in 
ekonomik yükselişi ile iki kutuplu dünyaya 
evrilirken, başkaları ise yeni dünyanın es-
kisinden çok farklı bir şekilde çok kutup-
lu ve artık ikiden fazla ağırlık merkezinin 
bulunduğu bir yapıya dönüştüğü iddiasını 
gündeme getiriyor. Bu yapılan tartışmalarda 

Amerika’nın nereye gittiği ve bundan sonra-
ki uluslararası sistemde nasıl bir rol üstlene-
ceği sorusu en sık sorulan sorular arasında 
yer alıyor.

Her ne kadar Amerika’nın nereye gittiği 
sorusu oldukça farklı cevapları beraberinde 
getirse de tartışmaya katkıda bulunan her-
kesin hemfikir olduğu en önemli nokta yeni 
dünya sisteminin tarihte eşi olmayan bir siste-
me doğru yol almaya başladığı. Bu yeni dün-
ya sistemi askeri anlamda hâlâ Amerika’nın 
önderliğinde tek kutuplu bir özellik içeriyor 
olsa da ekonomik ve siyasal bakımdan artık 
farklı bir manzarayı ortaya koyuyor. Önce-
likle ekonomik anlamda Amerika yine en 
büyük ekonomi olma özelliğini koruyor olsa 
da yapılan tüm projeksiyonlar önümüzdeki 
yıllarda Çin’in Amerika’yı bu konuda –en 
azından toplam gayri safi milli hasıla açısın-
dan- geride bırakacağını ve ekonomik siste-
min bir nevi G2 şeklinde Çin ve Amerika’nın 
iki büyük ekonomik güç merkezi olarak var 
olacağı bir modeli yarattığı iddiasını ortaya 
koyuyor. Siyasi bakımdan ise durum çok 
daha karmaşık. Özellikle Irak Savaşı sonrası 
Amerika’nın uluslararası arenada kaybettiği 
meşruiyet ve Obama yönetiminin uluslara-
rası mükellefiyet ve sorumlulukları bölgesel 
güçlerle paylaşmaya yönelik stratejisi ortaya 
yarı çok kutuplu bir dünya düzeni çıkarıyor. 
Yapılan çalışmalarda isim bulunmakta zorla-
nan bu yeni sistem kimilerine göre kutupsuz 
bir dünya, kimilerine göre ise merkezinde 
Amerika’nın olduğu tek-çok kutuplu yeni 
bir düzen. Üç ayrı alanda görülen üç farklı 

Değişen Küresel Sistem ve  
Türk-Amerikan İlişkileri
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düzen, dünyanın önümüzdeki dönemde bu 
alanda istikrar ve işbirliğini sağlayabilecek 
yeni kurum ve normlara ihtiyaç duyduğunu 
gösteriyor. Özellikle de şu anda geçiş dönemi 
olarak adlandırılan bu sistemin geçiş dönemi 
olmak yerine bir düzen olarak varlığını sür-
dürme ihtimali varken bu ihtiyaç daha açık 
hale geliyor.

Türkiye bu yeni sistemin neresinde?
Uluslararası sistemin geleceği hakkında ya-
pılan çalışmalar ve öngörülerde en sık olarak 
ortaya çıkan unsur, bölgesel güçlerin yükse-
lerek tek kutuplu dünyayı dönüştürme po-
tansiyeline yönelik. 1990’lı yıllarda modern 
uluslararası sistemin ortaya çıkmasından 
bu yana ilk kez tek kutuplu dünyaya tanık-
lık eden dünya politikası şimdi de ilk kez 
tek kutuplu dünyaya meydan okunmasını 
izliyor. Bu süreç içinde oluşan yeni dinamik 
uluslararası sistem eski tip ittifak ilişkilerinin 
yerine yeni, hareketli ve inişli-çıkışlı bir ilişki 
yumağının ortaya çıkmasına sebep oluyor. 
Özellikle bu dinamik yapı Amerika ile böl-
gesel güçler arasındaki ilişkilerde de artan 

bir istikrarsızlık ve belirsizliği beraberinde 
getiriyor. Bu konuda son zamanlarda yapı-
lan çalışmalar yükselen bölgesel güçler ara-
sında gösterilen Türkiye’nin bundan sonraki 
uluslararası sistemde oynayabileceği roller 
ve yüklenebileceği sorumluluklar ve siste-
min istikrarına yapacağı katkılar üzerine 
geniş bir tartışmayı da tetiklemişe benziyor. 
1990’lardaki izafeten sorunlu yıllarda “eksen 
ülke” olarak görülen Türkiye’nin 2000’li yıl-
larda yakaladığı iç politik ve ekonomik istik-
rar ve bölgesinde artan etkinliği Türkiye’nin 
yeni uluslararası sistemin kilit parçalarından 
biri olacağını gözler önüne seriyor. Daha 
önceki yıllarda özellikle Goldman Sachs’in 
meşhur BRIC raporu sonrasında Brezilya, 
Rusya Federasyonu, Hindistan ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’nden ibaret olacağı düşünülen 
yükselen güçler projeksiyonu artık hemen 
hemen her analizde Türkiye’yi de içeriyor. 
Bu analizlerde Türkiye sadece sahip olduğu 
ekonomik potansiyel ve istikrar ve diploma-
tik ataklarla değil aynı zamanda bulunduğu 
jeopolitik konum itibarıyla da önemli bir 
bölgesel güç namzeti olarak ortaya çıkıyor.

Yapılan tüm bu bölgesel güç projeksiyon-
ları Türk-Amerikan ilişkilerinin doğasın-
da nelerin değişebileceği konusunda bazı 
ipuçlarını da veriyor. Son yıllarda bir türlü 
adı konulamayan ikili ilişkilerde bir yandan 
iki ülke de yeni konumları ve öncelikleri ile 
birbirinin nabzını yoklarken öte yandan da 
ikili ilişkileri meydana gelecek kriz ve kon-
jonktürel değişimlerin yaratacağı sorunlar-
dan koruyacak mekanizmaları geliştirme-
ye çalışıyor. Sovyetler Birliği gibi bir ortak 
düşmanın yokluğunda ikili ilişkileri Soğuk 
Savaş seviyesi ve hiyerarşisine dönüştürmek 
artık imkansız. Dahası değişen güç dengesi 
bu durumu daha da farklı bir hale getiriyor. 
İki ülke lideri arasında önümüzdeki günler-
de yapılacak görüşme Soğuk Savaş’ın başla-
masından bu yana iki ülke arasında güç ve 
etki farkının en az olduğu görüşme olacak. 
Bu da önümüzdeki dönemde ikili ilişkilerde 

Bu hafta gerçekleşecek Obama-

Erdoğan görüşmesi, ikili ilişkilerin 

tarihindeki en önemli ve üst düzey 

görüşmeler arasındaki yerini alacak.
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daha kaygan bir zemin olacağı ve daha farklı 
değişkenlerin hesaba katılmasını gerektire-
ceğini ortaya koyuyor.

Bu yeni dünyada ikili ilişkilerdeki istikrarı 
sağlamanın en önemli yolu küresel anlamda 
sadece Türkiye’nin değil, Brezilya ve Hindis-
tan gibi diğer yükselen güçlerin de sıklıkla 
ifade ettiği üzere başta BM sistemi olmak 
üzere uluslararası sistemdeki adil olmayan 
kriterlerin ortadan kaldırılması ve daha 
adaletli ve makul bir sistemin inşasından 
geçiyor. ABD elinde kalan süper güç potan-
siyelini uluslararası sistemin reform edilmesi 
yolunda harcamadığı sürece bu arkaik siste-
min sorunlarını üstlenmek zorunda kalacak. 
Ayrıca Türkiye’nin küresel ve bölgesel sis-
temlerin değişmesi sonrası oynamak istediği 
rolü ve yapabileceği katkıları da iyi bir şe-
kilde değerlendirmesi ve özgür ve realist bir 
biçimde fırsat ve tehditleri değerlendirmesi 
gerekiyor. Özellikle mesuliyet ve haklar ara-
sında ilişkinin iyi bir şekilde dengelenebil-
mesi ve bunun uluslararası platformlarda ve 
Amerika ile müzakerelerde ortaya konması 
özel önem arz ediyor. Amerika’nın bölgesel 

mesuliyet paylaşma siyasetinin sorumlu-
luklardan kaçma olarak uygulanmamasına 
yönelik uyarılar bu noktada sıklıkla ifade 
edilmek zorunda. Bu gibi sorunlu alanların 
bir güven bunalımına dönüşmeden iki lider 
arasında çözümlenmesi ve sonrasında da 
kurumsallaştırılması oldukça önemli gerek-
lilikler arasında yer alıyor.

Başbakan Erdoğan ile görüşmesi öncesi 
önce geçtiğimiz hafta Güney Kore başkanını 
ve bu hafta da İngiltere başbakanını ağırla-
yacak olan Obama için on gün içinde üç ana 
bölgeden üç müttefik ile yapılan kapsamlı 
görüşmeler uluslararası sistemin temel taş-
larının ortaya çıkması açısından özel önem 
taşıyor. Bölgesel güçlerin bu noktada bağım-
sız dış politika çizgilerini Washington’a an-
latması tek-çok kutuplu dünyanın daha adil, 
demokratik ve çoğulcu olması için önemli bir 
ilk adım olacak. Bu sebeple önümüzdeki gün-
lerde gerçekleşecek görüşmeleri satır araları, 
kulis haberleri ve diplomatik mekanizmalar-
dan bağımsız daha farklı bir şekilde küresel 
düzlemde yapacağı ve yol açacağı sonuçlar 
açısından da değerlendirmek gerekiyor..
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US-Turkey relations in 2011 
were in stark contrast to the “trou-
bled” year of 2010. Policy debates 
in 2010 focused on the political 
and diplomatic fallout from the 
Mavi Marmara incident and Tur-
key’s “No” vote against the UN 
Security Council resolution on 
Iran. Policymakers in Washington 
called into question Turkey’s foreign policy 
direction and the intentions of its leadership. 
Extrication of the Turkish-Israeli relationship 
from the US-Turkey relationship represented 
a structural change. As the two sides were 
seeking ways to adjust to the new reality, the 
historic transformations sweeping the Middle 
East in 2011 created a new dynamic in the 
bilateral relationship. Creation of a special 
personal rapport between President Obama 
and Prime Minister Erdoğan was critical for 
the leadership on both sides to recognize once 
again that their countries’ relationship needed 
strengthening. Notwithstanding the differ-
ences on a variety of issues, the move toward 
forging a “model partnership” has begun.

One of the most significant turning points 
in Turkish- American relations took place as 
a result of the “frank” conversation between 
Obama and Erdoğan during the Toronto 
G-20 Summit in June 2010. Although early 
reports of the meeting suggested that it was a 
rather frigid encounter, relations between the 
two countries and communication between 
the two leaders improved dramatically in its 
aftermath. While the grumbling in Wash-
ington continued and policymakers were re-
considering and possibly reformulating their 

approach toward Turkey, the onset 
of the Arab Spring changed the dy-
namics in a big way. The momen-
tous events in the Middle East led 
to increased appreciation on both 
sides for the need to better coordi-
nate their regional foreign policies 
and collaborate more closely, espe-
cially in international forums. In 

the meantime, for many in Washington, Tur-
key emerged as a “model” for the democratiz-
ing movements in the Middle East. Turkey’s 
consistent endorsement of the peoples’ move-
ments was an assurance to US policymakers 
that Turkey shared their interest in achieving 
and maintaining a stable Middle East, espe-
cially in the aftermath of the US withdrawal 
from Iraq.

The security dimension of relations also 
improved dramatically in this period as a re-
sult of Turkey’s agreement to host the NATO 
radar system. Turkey’s approval created a 
significant and positive impetus to bilateral 
relations despite the fact that Turkey an-
nounced sanctions against Israel at the same 
time. This move was a deliberate message to 
Washington that Turkey, after two decades 
of a “trilateral” relationship, wanted to deal 
with the US one-on-one instead of having 
to factor in its relations with Israel. Turkey’s 
decision also demonstrated that its relations 
with the Western world, and specifically 
with the United States, should not be viewed 
through the lens of its relations with Israel. 
Thus, Turkey, with this new course of foreign 
policy, intended to end the “linkage politics” 
in its relations with the United States..

US-Turkey Relations: Arab Spring and 
the Search for Model Partnership

• MAY 2013KADİR ÜSTÜN , KILIÇ BUĞRA KANAT PERSPECTIVEPERSPECTIVE
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The AK Party decade in Turkish 
foreign policy has been an age of 
change and transformation. Since 
its election in November 2002, the 
AK Party has not only brought 
major changes to Turkish domes-
tic politics, such as the reform of 
civil-military relations and democ-
ratization in the political realm, 
but it has also revised Turkey’s foreign policy 
and national security doctrine. These changes 
have been critical to Turkey’s rise as a regional 
power in the Middle East and have increased 
its visibility and impact in the international 
system. This analysis focuses on the transfor-
mation of Turkish foreign policy with respect 
to three major areas: changes in regional poli-
tics, increasing global activism, and the im-
pact of civilianization and public opinion.

Return to the Middle East
Since the founding of the Turkish Republic, 
Turkey has followed a pro-Western foreign 
policy doctrine, which entailed not only a 
disproportionate emphasis on relations with 
Western countries but also minimal interac-
tion with its neighbors to the east and south. 
Apart from a few exceptions, Turkey fol-
lowed a non-involvement and non-interfer-
ence policytowards most of the Middle East. 
Ideological and political polarization during 
the Cold War intensified this self-sustained 
exclusion from the region. While Western 
nations were building solid alliances and 
partnerships with various Middle Eastern 
countries, Turkish policy makers consid-

ered the region a quagmire and 
avoided any sort of partnership 
with neighboring countries. Fol-
lowing Turkey’s newly energized 
interest in the Middle East during 
the Özal era and its active involve-
ment in the First Gulf War, Turkey 
became involved in regional dis-
putes and indicated its readiness 

to contribute to the resolution of problems 
between Arab nations and the state of Is-
rael. However, this process was interrupted 
by increasing domestic instability in Turkey 
during the 1990s. The only notable exception 
to this pattern was the Turkish-Israeli rap-
prochement, which was launched after the 
initiation of the Arab-Israeli peace process.

Turkey could not take positive steps to-
wards more engagement with the Middle 
East until 1999 in the wake of the crisis with 
Syria over PKK leader Öcalan’s departure 
from Damascus. In a short period of time, 
the crisis was transformed into an oppor-
tunity and the two states signed the Adana 
Protocol, which paved the way for increas-
ing diplomatic interactions, military and 
security dialogues, and the improvement of 
economic relations between these two coun-
tries. The normalization of relations with 
Syria accelerated with the AK Party’s elector-
al victory in 2002. While trying to fulfill the 
European Union requirements for accession 
negotiations, Turkish diplomacy also spent a 
great amount of time and energy establish-
ing and improving relations with its south-
ern neighbors.

Drivers of Foreign Policy Change  
in the AK Party Decade 

• MAY 2013 PERSPECTIVEPERSPECTIVE
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Turkey’s main goals in this period were 
to foster peace and prosperity in the Middle 
East by increasing economic and social rela-
tions and by actively pursuing peaceful reso-
lution of conflicts in the region through ac-
tive mediation and diplomacy. Turkey took 
several important steps to reach this new 
foreign policy goal. First, the Turkish gov-
ernment became a more active player in re-
gional organizations and other multilateral 
institutions. For example, Turkish scholar 
Ekmeleddin İhsanoğlu has been the secretary 
general of the Organization of Islamic Con-
ference (OIC) since 2004. Additionally, Tur-
key gained observer status in regional orga-
nizations, suchas Arab League, and improved 
its business and strategic relations with the 
countries of the Gulf Cooperation Council 
(GCC). Secondly, with a more proactive di-
plomacy, Turkey started to repair its relations 
with its neighbors by revitalizing diplomatic 
interactions with Middle Eastern countries 
and leaders and foreign policy bureaucracies 
started to know and communicate with each 
other regularly. By increasing the relevance 
of economic diplomacy in the region, Turk-
ish foreign policy sought to create complex 
economic interdependency between different 
sectors of Middle Eastern societies.

Turkish investors and businessmen have 
played an important role in Iraqi reconstruc-
tion efforts, in particular in Northern Iraq. 
While the war in Iraq was going on, Ankara 
contributed to Iraq’s political stability and 
territorial integrity by following and lead-
ing different diplomatic initiatives, such as 
the “Platform for Iraqi Neighbors,” which 
met for the first time in Istanbul in 2003 to 
find a peaceful solution to disputes between 
Iraq and its neighbors as well as to stop the 
sectarian conflict in the region. Turkish rela-
tions with Iran also improved until the Arab 
Spring and the crisis in Syria. Turkey not 
only increased its economic relations with 
Iran but also brokered a deal between Iran 

and the international community, known as 
the Tehran Declaration, to help resolve the 
nuclear crisis. Although the agreement was 
not accepted by Western powers, it was a sig-
nificant case in demonstrating Turkey’s in-
valuable ability to mediate between regional 
actors to resolve crises.

The Arab Spring and the revolutions in 
the Arab World transformed the nature of 
Turkey’s foreign policy and especially affect-
ed relations with many Middle Eastern coun-
tries. Like other global and regional political 
actors caught by surprise by the develop-
ments in the Arab world, Turkey recalibrated 
its foreign policy to be “on the right side of 
history.” Turkey was the first country to call 
on Hosni Mubarak to resign in support of 
the Egyptian people’s movement. After a pe-
riod of hesitation due to the presence of rela-
tively large numbers of Turkish construction 
workers in Libya, Turkey also participated in 
the humanitarian intervention in Libya after 
the evacuation of their workers.

During the Arab Spring, one of the most 
significanttests for Turkish foreign policy was 
deciding where Turkey would stand on Syria. 
Turkey had heavily invested in Syria during 
the AK Party decade and worked toward its 
economic integration. Personal diplomacy 
between Prime Minister Erdoğan and Presi-
dent Assad was at its best. However, with the 
spread of demonstrations to Syria, Turkey 
heavily encouraged the Syrian government 
to reform its political structure and answer 
to the people’s demands. But after promising 
several times that they would be initiating the 
reforms immediately, the Assad regime re-
fused to implement any meaningful reforms 
and started to use heavy force to stop the 
peaceful demonstrations against the regime. 
Turkey reacted to the bloodshed first by call-
ing Assad to step down and then engaging in 
multilateral initiatives to resolve the conflict.

Under the AK Party, Turkey has also taken 
politically bold initiatives in foreign policy. 
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The Tehran Declaration was one of the most 
significant attempts to resolve the nuclear 
crisis between Iran and the international 
community while simultaneously working to 
broker a peace deal between Syria and Israel. 
In this new approach, Turkey continued to 
be the only regional power who could talk to 
every political actor in the region. Up until 
Operation Cast Lead in late 2008 and early 
2009, Turkey pursued a policy of active en-
gagement with all actors in the conflict.

As a result of these policies, Turkey’s in-
ternational stature and standing in the re-
gion increased consistently. Turkey started to 
be considered more of a policy-maker than 
just a policy-implementer and has risen as an 
indigenous power rather than being viewed 
as a satellite or an extension of a power 
bloc. With increased emphasis on people-
to-people relationships, different agencies 
of Turkish public diplomacy and civil soci-
ety organizations increased their activities 
in the Middle East. Because of this, Turkey 
has achieved popularity in the Arab street at 
unprecedented levels. According to the lat-
est research in this field, Turkey is considered 
the country that has played the most con-
structive role throughout the Arab Spring.

Global initatives
The expansion of the scope of Turkish for-
eign policy stretches beyond the Middle 
East. Turkey’s foreign policy under the AKP 
has increasingly engaged with other regions 
of the world, which had been neglected by 
Turkish foreign policy in the past. Under the 
framework of this new multidimensional 
foreign policy, Turkey increased the num-
ber of bilateral and free trade agreements 
with other countries and extended its eco-
nomic activity into other regions. In addi-
tion, bureaucratic structures and institutions 
in Turkey were also recalibrated in order to 
meet the requirements of these new regional 
openings. Institutions like the Turkish Co-

operation and Coordination Agency (TIKA) 
supported development work in different 
areas. The Turkish government has also in-
creased attention to the humanitarian issues 
beyond its borders. It became the first coun-
try to respond to the humanitarian crisis in 
Somalia and one of the few countries that 
reacted harshly to the massacre of Muslims 
in the Rohingya region of Burma as well as 
the ethnic tension that led to the killings of 
Uyghurs in East Turkistan.

As part of these regional openings, 2005 
was declared the “Year of Africa” in Tur-
key. With this project, Turkey opened new 
embassies and consulates in different Afri-
can capitals, where Turkish policy makers 
paid high level visits to build political and 
economic ties. In order to repair previously 
neglected relations, ambitious and aggres-
sive initiatives were launched to jump-start a 
new era of cooperation. The Turkish govern-
ment also encouraged business associations, 
including the Turkish Union of Chambers 
and Commodity Exchanges (TOBB), the 
Turkish Confederation of Businessmen, In-
dustrialists (TUSKON), and Independent 
Businessmen and Industrialists (MUSIAD) 
to invest and establish business ties in Af-
rica. Furthermore, government-affiliated 
educational institutions like the Yunus Emre 
Institutes opened new offices to increase cul-
tural exchanges and now thousands of Afri-
can students have been accepted to Turkish 
universities. In addition to building bilateral 
ties, Turkey also launched initiatives to insti-
tutionalize its ties with African countries and 
organized conferences to discuss the future 

The AK Party decade in 
Turkish foreign policy has 

been an age of change and 
transformation.
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of its economic and political relations Af-
rica was not the only opening for  Turkish 
foreign policy. Turkey reached out to Latin 
America as well. The Turkish Foreign Minis-
try declared the year 2007 the “Year of Latin 
America” in Turkish foreign policy. Similar 
to the Africa initiative, new economic and 
political ties were built between Turkey and 
Latin American countries, including the es-
tablishment of a Brazilian-Turkish economic 
council. New strategies and new ways of 
communication have been crafted to increase 
the level of cooperation with these countries, 
including increased number of flights to the 
region’s capitals. Turkish- Brazilian coop-
eration during the Tehran Declaration was 
particularly significant in demonstrating the 
possible areas of cooperation.

A more civilian foreign policy
In addition to extending the reach of Turkish 
diplomacy, Turkey underwent a transforma-
tion in its domestic structure of decision-
making. The role that civilian experts play 
in planning, deliberating and implementing 
foreign policy is one of its most defining fea-
tures today. Turkish foreign policy tradition-
ally was considered an elite business and run 
only by the foreign policy bureaucracy with 
the consultation of the military and through 
standard operating procedures. The National 
Security Council, which was dominated by 
the military, was considered the most im-
portant body in designing and determin-
ing the foreign policy and national security 
strategies. Civilian experts had never before 
become members of the inner policy circle 
and remained outside the policy formulation 
process. The monopoly on information pos-
sessed by bureaucrats and their privileged 
access to decision makers had created an in-
efficient, one-dimensional, and crisis-driven 
foreign policy decision-making.

In the last ten years, this inflexible poli-
cymaking structure was challenged by vari-

ous developments. The first challenge came 
from civilian experts. These non-state civil-
ian actors continue to challenge the conven-
tional form of policy making and contribute 
to the emergence of new ways of thinking in 
Turkish foreign policy. Their opinions gener-
ated new debates and discussions, which in-
creased the visibility of multiple viewpoints 
on critical foreign issues. This new structure 
also energized experts and intellectuals and 
led to the creation of new think tanks and 
institutes to inform and influence foreign 
policy decisions.

In addition to the rise of these new elites, 
the Turkish public’s interest and involvement 
in foreign policy-related issues has increased 
dramatically. In recent years, Turkish so-
ciety’s interest in foreign policy issues has 
increased rapidly. This was partly the result 
of advances in communication technologies 
and the greater ease of reaching information 
through social media. Nongovernmental or-
ganizations have also played a more active 
role in Turkish foreign policy making, and 
some of these have already been active in 
influencing Turkey’s relations with the West. 
In recent years, these organizations started 
to influence Turkish foreign policy in a more 
assertive and organized manner. 

The dramatic transformation of Turkish 
foreign policy during the AK Party decade is 
characterized by three major changes: 1- the 
Middle East was brought back to the agenda 
of Turkish foreign policy through engage-
ment policy and economic integration initia-
tives, 2- Turkish foreign policy embarked on 
ambitious new programs in non-traditional 
regions such as Latin America and Africa, 3- 
the civilianization of and public  interest in 
foreign policy issues influenced the decision 
making processes in unprecedented ways. In 
the wake of an evolving international system, 
these developments have redefined Turkish 
foreign policy and positioned Turkey as a 
major player in regional and global affairs..
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Kaddafi’nin devrilmesi ve katledilmesiyle sonuçlanan Libya devriminin 
üzerinden geçen iki yılın ardından, ülkede sular halen durulmadı. Siyasi 
belirsizlik gündemi belirleyen en önemli faktör olarak kalırken, devrimin 
ardından oluşan sosyal ve ekonomik beklentiler karşılanamadı. Libya, 
Devlet Başkanı Magarif ’in Mayıs ayında istifasıyla tekrar gündeme geldi. 
Magarif 2013’ün başından itibaren gündeme gelen ‘Siyasi Tecrit Yasası’nı 
gerekçe göstererek istifasını sundu. Tartışmalara konu olan yasa, Kaddafi 
döneminde Libya yönetiminde görev yapmış bürokratların yeni yönetim-
de yer almamasını öngörmekteydi. Ve bu sebeple, Magarif ’in de Kaddafi 
döneminde görev yapmış olması meseleyi daha da karmaşık hale getirdi. 
Magarif ülkenin karmaşaya sürüklenmemesi amacıyla istifasını sunmak 
zorunda kaldı. 

Kaddafi Sonrası Libya
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Şu an Libya’nın gündemindeki en önem-
li konulardan biri Siyasi Tecrit Yasası (TY). 
Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının da arala-
rında olduğu bazı devlet kurumlarında bir 
hafta boyunca devam eden milis kuşatması-
nın ardından 5 Mayıs’ta toplanan Milli Genel 
Kongre yasayı kabul etti. Yasa, Kaddafi’nin 
42 yıllık yönetimi döneminde, ülkede idari, 
siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın yozlaşma-
sından doğrudan sorumlu olan kişilerin yö-
netimden uzaklaştırılmasını ve on yıl boyun-
ca siyasetten men edilmelerini öngörüyor.

Ancak insan hakları örgütleri ve bazı si-
yasi oluşumlar belirlenen kategorilerin çok 
muğlak tanımlandıkları kanısındalar. Kong-
re tarafından kurulacak bir komisyon yasa 
maddelerindeki muğlaklığa netlik kazandı-
racak istisnalar üzerinde çalışacak. Şu anki 
haliyle yasa yarım milyon insanın hayatını 
etkileyecek durumda. Batı’da tecrit odaklı 
tartışmaları, meşru seçimleri kaybedenlerin 
başka metotlarla iktidarı elde etme mücade-
lesi olarak gösterme eğilimi göze çarpıyor. 
Ancak TY’nı savunan çevrelerin, aynı za-
manda Batı yanlısı unsurların karşıtı çevre-
ler oldukları da hesaba katılmalı. Ayrıca ülke 
içindeki bölgesel dinamikler de meselenin 
bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Yasadan etkilenmesi muhtemel  
siyasi aktörler
Yasa şu anki haliyle, başta Kongre Başkanı 
Muhammed Magarif ve Başbakan Ali Zidan 
olmak üzere hükümet ve Kongre üyelerinin 
yarısına yakınının tasfiyesini gerektirebilecek 

bir içeriğe sahip. Nitekim TY’nın oylanmasını 
temin için devlet binalarını kuşatan bazı milis 
gruplarının talepleri arasında Başbakan’ın is-
tifası da bulunuyordu. Ancak Zidan 1980’ler-
de Kaddafi yönetimine karşı muhalefete 
geçenler arasındaydı. Bu durum, yasanın 
mevcut haliyle uygulanmaya konması halin-
de çok geniş yorumlanacağının delilidir.

Kongre’de en büyük grubu oluşturan 
Mahmud Cibril’in liderliğini yürüttüğü 
Milli Güçler İttifakı (MGİ) tasarıya en faz-
la itiraz edenler arasında. MGİ mensupları 
yasa tasarısının doğrudan Cibril’i hedefle-
diği kanaatindeler. 2007-2011 yılları arasın-
da Cibril bir teknokrat olarak Seyfülislam 
Kaddafi’nin ekonomik liberalizasyon çabala-
rında Libya Milli Planlama Konseyi ve Milli 
Ekonomik Kalkınma Kurulu başkanlıklarını 
yürüten kişi olarak öncü rol oynamıştı. Ay-
rıca Cibril’in, Kaddafi rejimine desteğiyle de 
bilinen Libya’nın en büyük kabilesi Verfala 
mensubu ve şu an bile Kaddafi’ye sadakati 
ile bilinen Beni Velid doğumlu olması onun 
durumunu biraz daha karmaşıklaştırıyor. 
Cibril’in tasfiye olması, başını çektiği MGİ’nı 
büyük ölçüde zayıflatacaktır.

TY kapsamında isimleri etrafında en fazla 
spekülasyon olan Cibril ile Başbakan Zidan, 
Batı yanlısı bir dış siyaseti savunmaktadırlar. 
Libya seçimlerinden Cibril’in oluşumunun 
başarılı çıkmasının Batı’da coşkuyla karşı-
lanması bir teferruat değildir. Geniş taban-
lı bir hükümet kurabilmek için Müslüman 
Kardeşleri (MK) de hükümete dâhil eden 
Başbakan Zidan’ın öte yandan MK’nin si-

Libya’nın Siyasi Tecrit Yasası
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yasi etkisini kırmaya yönelik çabalar içinde 
olduğu görülmektedir. Başbakan Zidan’ın 
ve hatta Kongre Başkanı Magarif ’in tecrit 
kapsamına girip girmeyeceği henüz netlik 
arzetmezken, Cibril’in resmi, siyasi ve sivil 
toplum örgütlerinde gelecek on yıl içinde 
herhangi bir pozisyon sahibi olmamasına şu 
an neredeyse kesin gözüyle bakılmaktadır.

Yasaya en büyük desteği veren kesimler
Müslüman Kardeşler, daha tasarı halindey-
ken TY’nı destekleyeceklerini açıklamıştır. 
MK’e göre, yasa, iddia edildiği gibi geniş çap-
lı tasfiyelere yol açmayı amaçlamamaktadır. 
MK’in liderlik kadrosu Kaddafi döneminde 
sürgünde olduğu için kendilerinin etkilen-
meyeceğini de düşünmektedirler. Tasarıda 

MK’e zarar verici nitelikte olan bir madde ise, 
tasarı Kongre’ye sunulmadan önce metinden 
çıkarılmıştır.

Ayrıca MK’in dışında kalan diğer İslam-
cı gruplar da Cibril ve Zidan’ın tasfiyesine 
neden olacağı beklentisi icinde TY’nı des-
tekler bir tutum takınmışlardır. Mısrata 
merkezli Vatan İçin Birlik Partisi Başkanı 
Abdurrahman Suvehli ve Mısrata milisleri 
de TY’nın oldukça geniş kapsamlı geçmesi-
ni savunanların önde gelenleri arasındadır. 
Mısrata milisleri de şu an var olan hassas 
dengeler açısından önemli bir askeri güç 
durumundadır. Kaddafi karşıtı güçler için-
de en fazla insan kaybını da veren Mısra-
talılar kendilerini devrimin bekçisi olarak 
görmekte ve Cibril ve çevresinin iktidara 
gelmesine karşı-devrim olarak bakmakta-
dırlar. TY’nın oylanması öncesinde çeşitli 
devlet kurumlarını işgal eden milislerin 
içinde Mısratalıların önemli bir yekûn oluş-
turmasına bu açıdan bakılmalıdır.

Kısaca, TY kapsamındaki tartışmaları sa-
dece iktidar hırsı çerçevesinde bir siyasi mü-
cadele olarak değerlendirmek Batılı çevreler 
ile Libya içindeki “liberal” çevrelerde hâkim 
olan bir bakış açısıdır. İç ve dış dinamiklerin 
de etkisinin olduğu bir gelişmeyi bir geçiş 
döneminin bütün özellikleri ve hassasiyet-
leri hesaba katılmadan anlamak mümkün 
değildir..

Libya’da yeni uygulamaya 
konan Siyasi Tecrit Yasası’nı 

savunan çevrelerin, aynı zamanda 
Batı yanlısı unsurların karşıtı 
çevreler oldukları da hesaba 
katılmalıdır. Ayrıca ülke içindeki 
bölgesel dinamikler de meselenin 
bir parçası olarak karşımıza 
çıkmaktadır.
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Arap baharı gibi olumlu çağrışımlarla yüklü 
ayaklanmalardan sonra yönetim değişikliği 
meydana gelen Arap ülkelerinde halkların 
beklentileri ne kadar gerçekleşti? Yaşanan-
lar gerçek bir halk devrimi miydi? Batılı 
devletlerin askeri müdahalesini de yaşamış 
olan Libya’da toplum istikrara ve refaha ka-
vuşabildi mi? Savaşan milis güçler topluma 
entegre olabildi mi? Bu soruların cevapla-
rını Libya seçimleri sonrasında bu ülkede 
bulunmuş olan SETA araştırmacısı Levent 
Baştürk, Dünya Bülteni’nden Saffet Can’a an-
lattı. Söyleşinin ilk bölümünü sunuyoruz…

Devrim sonrası Libya’da seçimleri 
gözlemci olarak izlediniz. Geçtiğimiz 
günlerde de SETA’nın organize ettiği bir 
toplantı vesilesi ile son durumu inceleme  
fırsatı buldunuz. Libya deneyimi liberal 
müdahalecilikle gerçekleşen bir değişime 
işaret ediyor. Bu açıdan bakılınca Libya’da 
seçimlerden sonra durum nedir?
Devrim tanımlanması hayli sorunlu bir kav-
ram. Ben Arap dünyasında son iki yılda eski 
rejimlere yönelik karşılaştığımız kitlesel tep-
kileri, ayaklanma, başkaldırı veya isyan ola-
rak adlandırmayı daha uygun buluyorum. 
Ancak Libya örneğinde bir şahıs etrafında ve 
onun fikirleri üzerine inşa edilmiş bir rejim 
tamamıyla ortadan kalkmış ve yeni bir reji-
min inşası söz konusu olduğu için, kavrama 
hiç bir idealist normatif yükleme yapmadan, 
yani olanları hiç romantize etmeden, bu sü-
recin devrim olarak nitelenmesine de itiraz 
edecek değilim.

Bir de dışarıdan müdahale söz konusu. Bu 
da halk ayaklanmasıyla değişim yaşandığı 
görüşüne gölge düşürmez mi?
Libya’daki değişimi sadece “liberal/‘insancıl’ 
müdahalecilik” başlığı altında okumanın 
Libya insanının mücadelesine haksızlık et-
mek olduğunu düşünüyorum. Kaddafi dö-
nemi bütün boyutları ile anlatılmadan ve 
anlaşılmadan bu dönüşümün de doğru algı-
lanamayacağı kanaatindeyim. Bunun için de 
her şeyden önce Kaddafi hakkında üretilmiş 
şehir efsanelerinin yapı-çözümü zaruri. Bi-
zim ülkemiz de dâhil olmak üzere, pek çok 
yerde bir “Afrika’yı bile korumuş, kollamış 
ve ayakta tutmuş Kaddafi” imajı var. Oysa o 
Kaddafi’nin Libya’sında hasta insanlar vardı, 
kişi başına düşen milli gelir çok düşüktü, 
Tunus’a muayene olmak için gitmek zorun-
da kalınıyordu. Bingazi başta olmak üzere 
doğu bölgesinin tamamı kasıtlı olarak ihmal 
edilmiş bir durumdaydı.  Ve hatta başkent 
Trablus bile bizim orta derecede mamur bir 
Orta Anadolu ilimizden farksız halde. Dubai 
olmasını beklemiyoruz, ama haklı olarak da 
sormamak mümkün değil: Petrol zengini, 
Afrika kıtasının en yüksek milli gelirine sa-
hip ülkesinin hali bu mu? Tunus’taki yollar 
Libya’dakilerden birkaç misli daha iyi. Hadi 
maddi olanı bir yana bırakın, Libya’daki 
diktatörlüğün yol açtığı psikolojik ve moral 
tahribat eşine az rastlanır bir görünüm arz 
ediyor. Halka sadece bazı sübvansiyonlar 
verilerek hayatlarını ucuz sürdürme imkânı 
sağlanmış, ama bunun karşısında itirazsız 
bir boyun eğme istenmiş. İnsanlara nefes 

Yol Ayrımındaki Libya
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alacak hiçbir alan bırakılmamış. Bu rejimi 
ayakta tutmak için izlenen böl ve yönet stra-
tejisi, patronaj ve nepotizm üzerine kurulan 
bir yapı müthiş bir korku ile de perçinlenmiş.

Ayaklanma kaçınılmaz hale gelmiş?
Bunun zaten sürdürülebilir olduğunu id-
dia etmek mümkün değildir. Burada belki 
İngiltere’de yaşayan romancı Hişam Matar’ın 
hikâyesini kısaca anmak yerinde olacak. Aile 
Mısır’da sürgünde yaşarken babası Mısır is-
tihbaratınca evinden alınır ve Libya’ya gön-
derilir. Libya’da cezaevinden 1992 ve 1995’te 
iki defa ailesine, gizlice mektup göndermeye 
muvaffak olur ve bir daha kendisinden ha-
ber alınamaz. Kaddafi’nin devrilmesinden 
sonra, babasını aramak için Libya’ya dönen 
romancı hücre cezası çekmekte iken serbest 
bırakılan birisiyle tanıştırılır. Adamın elinde 
Matar’ın babasının resmi vardır ama Matar’a 
resmin neden kendisinde olduğunu bile söy-
leyemez, çünkü hafızasını kaybetmiştir. Sos-
yal bilimciler ve siyasal analizciler bir baskı 
rejimini izah etmeye çalışırken genellikle 
özel hikâyeler üzerinde durmazlar ama o özel 
hikâyeler çoğu zaman o rejimleri anlatmada 
sosyal ve siyasi gelişmeleri izah etmekten çok 
daha fazla şeyler söyler bizlere.  

Peki, ya dış müdahale olmasaydı, yönetim 
değişikliği gene de meydana gelir miydi?
Kaddafi’nin devrilişinden devam edersek, 
eğer dış müdahale olmasaydı, Kaddafi’nin 
Bingazi ve diğer şehirlerde çıkan isyanı bas-
tırabileceği ve iktidarını bir süre daha sürdü-
rebileceği Kaddafi muhaliflerince de kabul 
edilen bir gerçek. Bunu hem geçen yıl Mısra-
ta’daki seçim gözlemciliğim esnasında Mıs-
ratalılar tarafından anlatılanlara, hem de son 
ziyaretimde Müslüman Kardeşler mensupla-
rıyla yaptığım mülakatlara dayanarak ifade 
ediyorum. Ama bu durum, Kaddafi’nin po-
püler desteğe sahip olmasından dolayı değil, 
silah üstünlüğünü elinde bulundurmasından 
dolayı olacaktı.

Bu yüzden mi Batılı güçler memnuniyetle 
karşılandı? Dışarıdan bakıldığında bu çok 
onur kırıcı görünüyordu…
Müdahale sonrasında hem bazı Libyalı lider-
lerin hem de Libya halkı arasından bazı un-
surların Fransa, İtalya ve diğer batılı devlet-
leri takdir ve hatta hayranlık içeren ifadeler 
sarf ettikleri ve neredeyse ülkeyi sömürmeye 
davet edici tavırlar sergiledikleri doğrudur. 
Ancak ülkeye olan iki ziyaretimin neticesinde 
bu tavra bakarak genelleme yapmanın yanlış 
olduğu kanaatine ulaştım. Libya üzerindeki 
“Kaddafi hayaleti” olgusunu anlamadan o da-
vet edici tavrı fazla genelleyip Libya’da olanla-
rı açıklamada kullanmanın doğru olmadığını 
düşünüyorum. Ülkede şu an lider veya siya-
setçi konumundaki insanların büyük kısmı 
Batılı ülkelerde sürgünde yaşamış olmalarına 
rağmen hepsi “milliyetçilik” vurgusu üzerin-
de de siyaset yapmaya çalışıyor ve dış odaklı 
olmakla suçlanmamak için “laik ve liberal” 
gibi kendilerine yönelik yapılan tanımlama-
ları reddediyorlar. İşin enteresan tarafı, Müs-
lüman Kardeşleri (MK) de milliyetçi söylem 
üzerinden vurmaya çalışıyorlar.

Seçimlerden konuşalım biraz da. Libya’da 
seçimlerden sonraki görünüm nasıldı?
Temmuz 2012’de seçimler yapıldı ve 200 
kişilik bir Kongre oluştu. Ancak bu Kongre 
üyelerinin yalnızca 80 tanesi parti listele-
rinden seçildi, 120’si bağımsız. Bu 120’nin 
içinde bir kısmı Kongre’de parti grupları ile 
birlikte hareket etmeye başladı. Seçimler-
den birinci çıkan parti, daha doğrusu siyasi 
blok, eski Milli Geçiş Konseyi döneminde 
Başbakanlık yapmış ve Fransa, İngiltere ve 
ABD’yi MGK’nin Libya’nın meşru temsil-
cisi olarak tanınmasında etkili olmuş bir 
isim, Mahmut Cibril. Cibril’in Milli Güçler 
İttifakı seçimlerde 39 sandalye kazandı ve 
bağımsız seçilenlerden bu blokla hareket 
edenlerle birlikte sayıları 75’i buluyor. Müs-
lüman Kardeşlerin partisi Hürriyet ve İnşa 
ise seçimde 17 sandalye kazandı, bağımsız-
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larla birlikte 55 civarında Kongre üyesine 
sahip oldukları söylenebilir.

Seçim sonuçları yönetime yansıdı mı?
Ne aynı zamanda Devlet Başkanı olan Kongre 
Başkanı, ne de Başbakan seçimlerden en bü-
yük iki siyasi güç olarak çıkan bu iki oluşum-
dan değil. Her ikisi de Kongre içinden uzlaşı 
ile çıkmış kişiler. Kongre ve Devlet Başkanı 
Muhammed Magarif, şu anki Başbakan Ali 
Zidan’a karşı Müslüman Kardeşler, diğer kü-
çük partiler ve bağımsızların çoğunun oyunu 
alarak seçilmişti. Kendisi seçimlerden üçüncü 
çıkan Milli Cephe Partisi’nin lideri. 1960’lı 
yıllarda Müslüman Kardeşler mensubu olan 
birisi. 1980 yılında Hindistan büyükelçisi iken 
rejimle yollarını ayırıp Kaddafi’ye karşı mü-
cadeleye başlamış. Şu anki çizgisi, iç siyasette 
dinin siyasi bir rol üstlenmesine karşı oldukça 
mesafeli ama dış politikada ümmetçi bir an-
layışı açıkça savunuyor. Ali Zidan’ın Kongre 
Başkanlığı için adaylığını Cibril ve onun ba-
ğımsız müttefikleri desteklemişti ama Baş-
bakan olması Adalet ve İnşa Partisi (AİP) ile 
varılan bir uzlaşı sonucunda oldu. İhvan’ın ilk 
başbakan adayı Mustafa Ebuşagur’un Müslü-
man Kardeşlerin bile destekleyemeyeceği bir 
kabine kurmaya çalışması sonucunda saf dışı 
olması üzerine bağımsız Kongre üyesi Ali Zi-
dan, Cibril’in İttifakı ile AİP’nin uzlaşı adayı 
olarak belirdi. Şu an kabinede başbakan yar-
dımcılarından biri dâhil olmak üzere, yedi 
İhvan mensubu var. Bunlardan birisi, İhvan’ın 
sunduğu adaylardan ayrı, Zidan’ın kendisinin 
seçtiği bağımsızlar listesinden seçilen bir isim. 
Ve kabinede seçimden birinci çıkan Cibril’in 
İttifak’ı ile Müslüman Kardeşler veya AİP 
eşit sayıda bakanlığa sahip. Kabinenin kurul-
masında Kongre’deki siyasi dengelere dikkat 
edildiği gibi, bölgesel ve kabile dengeleri de 
dikkate alınmıştır.

O halde halkın oylarının yönetime 
yansıdığını söyleyebiliriz?
Ortada adil bir seçim sonucu popüler desteği 

ve meşruiyeti olan bir meclis ve hükümetin 
olduğunu söylemekte bir sakınca olmadığı 
kanaatindeyim. Ancak ülkede istikrar ve gü-
venlik hâlâ en ciddi sorunlar olarak varlığını 
devam ettirmekte. Görüşme şansı bulduğum 
siyasetçiler de bunu teyit etti. Güvenliğin 
sağlanamamış olması çalışmalarını durdur-
muş olan şirketlerin geri dönmede gönülsüz 
davranmalarına yol açıyor, bu da normalleş-
menin yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Güvenliğin sağlanamamasında Kaddafi’ye 
karşı savaşan milislerin rolü nedir, onlar 
şimdi ne durumdalar?
İç savaş sonrası en ciddi sorun olarak kar-
şımıza çıkan milislerin durumuna gelecek 
olursak, Kaddafi rejimine karşı mücadele 
esnasında Kaddafi’ye karşı mücadele eden 
milislerin sayısının 25 bin kişi olduğu tah-
min edilirken, şu an bu rakamın 250 bin ci-
varında olduğu rivayet ediliyor. Rakamın bu 
boyuta ulaşmasında rant faktörünün rol oy-
nadığını söylemek mümkün. Milislere belli 
bir miktar maaş bağlanmış olması, yeni milis 
güçlerinin ortaya çıkmasına yol açtığı gibi, 
var olanların bir kısmının da genişlemesine 
sebep olmuş durumda.

Peki, bu milisler savaşın bittiğine nasıl ikna 
edilecek? Bu yönde bir çalışma var mı?
Milis güçlerini tasfiye etmek için çeşitli yön-
temler belirlenmiş. İş kurmak isteyenlere 
mali destek sağlanmasının yanı sıra, bunla-
rın polis ve orduya entegrasyon edilmeleri 
çalışmaları var ve bu konuda belli bir mesa-
fe de alınmış durumda. Bu hususta kararlı 
tutumundan dolayı Başbakan Zidan’a epey 
kredi verenler var. Ancak olumlu gelişme-
lere rağmen süreç hâlâ yavaş işliyor. Sürecin 
yavaş işlemesine sebep olan çeşitli faktörler 
var. Yukarıda sözünü ettiğim maaş faktörü 
milislerin entegrasyonunun önünde en bü-
yük engellerden biri. Düzenli ordu veya po-
lis teşkilatına dâhil olup daha fazla maaş al-
maktansa, kendi başına buyruk olup yine de 
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belli bir gelire sahip olmak bazıları için daha 
cazip gelebiliyor. Milis kuvvetlerin varlıkları-
nı devam ettirmek istemelerinin bölgesel ve 
siyasi faktörlerden kaynaklanan çeşitli başka 
sebepleri de var.

Milis güçlerine karşı hükümetin kararlı 
tutumu ve halktan da gelen tepkiler, eskiye 
oranla milis güçlerinin görünürlüğünü ve taş-
kınlıklarını azaltmışsa da, hâlâ yer yer siyaset-
çilere karşı bazen ciddi boyutlara varan milis 
eylemlerinin devam ettiğini de belirtmek ge-
rekir. Ancak, bölgesel talepleri temsil edenleri 
dışında kalan milis güçleri artık halktan ken-
dilerine karşı olan tahammülün iyice azaldı-
ğının farkında oldukları yönünde oluşmuş bir 
kanaat var. Eskisine oranla şehir içinde fazla 
görünürlük arz etmemelerinin en büyük se-
bebinin bu farkındalık olduğu söyleniyor.

Bir de Kaddafi için savaşanlar vardı. Onlar 
silah bıraktı mı?
Kaddafi yanlıları da yer yer çeşitli eylemler-
de bulunmaya devam etmekte. Bu genellikle 
Trablus şehrinde gerçekleştirilen şiddet ey-
lemleri şeklinde belirdiği gibi, Beni Velid’de 
konuşlanmış Kaddafi taraftarlarının gerçek-
leştirdiği eylemler şeklinde de kendini gös-
termektedir. Nitekim bu eylemlerden birinin 
Mısratalı bir milisin ölümüyle sonuçlanması 
bu şehrin uzun süreli kuşatma altına alınma-
sına sebep olmuş ve şehrin kontrolü ele geçi-
rilene kadar kuşatma sürmüştür.

Diğer yandan sınır güvenliğinin sağlan-
ması, kaçakçılık ve silahların Libya dışına 
yayılması gibi sorunlar hâlâ devam etmekte-
dir. Güneyde yer yer etnik içeriği de olan ka-
bile çatışmaları yaşanmaktadır. Ancak seçim 
öncesine göre milisler ve kabileler arası ça-
tışmalar arasında önemli bir azalma olduğu 
söylenebilir.

Milis güçlerinin kontrolü altındaki ha-
pishanelerde hâlâ çok sayıda Kaddafi taraf-
tarlarının alıkonduğu ve kötü muamelelere 
maruz kaldıkları yönündeki şikâyetler var. 
Ancak bir ara sayıları 7 bini aşan bu tutuklu-
ların sayısının 4 bine kadar indiği ifade edili-

yor. Kasabalarından kovulan Afrika kökenli 
Tavergalılar için de Trablus yakınlarında 
yeni konutların yapıldığı ve bunda epey bir 
mesafe kat edildiği söylenmekte.

Savaş ortamının ardından geçiş dönemi 
yaşadıkları anlaşılıyor söylediklerinizden. 
Diğer taraftan demokratik yapılanma 
yönünde yol alındı mı?
Şu anki Kongre’nin asıl amacı Anayasa’yı 
yapmak. Ancak bunun için oluşturulacak 
komitenin üyelerinin nasıl seçileceği tartış-
maları çok uzun sürdü. Sonunda bu üyelerin 
seçimle belirlenmesine karar verildi. Şimdi 
oluşturulan bir komisyon bu üyelerin seçil-
mesini sağlayacak seçimler için kanun tasla-
ğı hazırlamak için çalışıyor.

Bu arada komisyon tarafından hazırlanan 
ve Kongre’ye sunulmuş olan Siyasi Tecrit 
Yasası taslağı ülkede yeni bir gerilimin oluş-
masına yol açmıştır. Bu konuda nasıl bir uz-
laşmanın sağlanacağı ve gerilimin nasıl aşıla-
cağı halen bir belirsizlik arz etmektedir. 

Toplumsal alanda bir değişim gözleniyor 
mu? Diktatörün ardından örneğin fikir 
hürriyeti oluşuyor mu?
Ülkede basın ve yayın kuruluşlarının sayısı 
hızla artıyor. Pek çok gazete, dergi, radyo ve 
televizyon kanalı faaliyete geçmiş durum-
dadır. Bunların içerik açısından önemli ço-
ğunluğu amatörce ve nitelik açısından zayıf 
olmakla birlikte, ülkede insanların kendisi-
ni ifade etmeye ne kadar susamış olduğunu 
göstermesi bakımından kayda değer bir ge-
lişmedir. Ayrıca yeni siyasi partilerin kurul-
ma çalışmaları da devam etmektedir.

Devrime katılan güçlerin ortak hedefi var 
mıydı? Yahut şu anda devleti şekillendiren 
siyasal güç hangisi?
Önce isterseniz devlet meselesi ile başlaya-
lım. Devletten ne anlıyoruz? Eğer devletten 
kasıt bir toprak parçası üzerinde fizik güç 
kullanma meşruiyeti tekelini elinde bulun-
durmaksa, bu anlamda şu anda Libya’da dev-
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letin varlığı sorgulanır bir durum.  Maalesef 
şu an devleti temsil etme durumunda olan 
insanlar bu meşru güç kullanma tekeline 
sahip değiller.  Haliyle de silahlı güce sahip 
olanlar üzerinde de tam anlamıyla sağlan-
mış ciddi bir kontrolleri yok. Eğer devlet-
ten kasıt, bir insan topluluğunun siyasi bir 
ünite olarak varlığını devam ettirmesi için 
zaruri kurumsal donanıma sahip olması ise 
Libya’da uzun zamandır devlet denilen bir 
yapıdan söz etmek mümkün değil: Çünkü 
Osmanlı dönemi de dâhil olmak üzere bugü-
nün Libya’sını bir araya getiren Trablusgarb, 
Sireneyka ve Fizan bölgelerinin bir bütün 
olarak kurumsallaşmış bir devlet otoritesi 
altında bulunduğu dönem maalesef yok. Bu 
yönde en ciddi teşebbüs Sultan II. Mahmut 
zamanında başlamış ve bu çabalar Libya’nın 
Osmanlı hâkimiyetinden çıktığı 1911 yılına 
kadar devam etmiş. İtalyan işgali ise bütün 
bu süreci tersine çevirmiş, Libya halkını 
tamamen saf dışı bırakan bir yönetime dö-
nüşmüş. Mussolini’nin iktidara gelmesiyle 
1922’den sonra da Libya, sömürge olmanın 
üstüne bir de faşizm belasının zulmünü ya-
şamış. Aslında bazı sürgünde yaşayan Libyalı 
edebiyatçıların dediği gibi, Libya neredeyse 

bir asırdır bir faşizm belasıyla karşı karşıya. 
İtalyan faşizminin sömürge yönetiminden 
geriye kalan bir kurumsal miras yok. İkinci 
Dünya Savaşı sonrası İtalyan idaresinin son 
bulmasının peşinden İngilizlerin desteği ile 
kurulan Kral İdris idaresi de kurumsallaş-
ması zayıf bir siyasi yapı olarak kalmış ve 
1950’lerin sonunda işletilmeye başlatılan 
hidrokarbon kaynaklarından elde edilen rant 
üzerinden bir düzen tesis etmeye çalışmıştır.

Kaddafi dönemini nasıl tanımlıyorsunuz?
Aslında Mısır lideri Cemal Abdulnasır’ın iyi 
bir takipçisi olan Muammer Kaddafi, Arap 
siyasi arenasına Arap milliyetçiliğinin 1967 
Arap-İsrail savaşında alınan yenilginin ar-
dından Arap milliyetçiliğinin bir ideoloji 
olarak çöktüğü bir dönemde girdi. Nasiriz-
min ve onunla birlikte Arap milliyetçiliğinin 
bir ideoloji olarak çöktüğü bir dönemde ye-
niden Arap milliyetçiliğini ateşlemek istedi 
Kaddafi. Bu, Kaddafi’ye göre, hem kabilecilik 
yüzünden ulus olma bilincine varamamış 
Libya halkı hem de Arap dünyası için zaru-
ri idi. Kuzey Afrika ülkeleriyle bir dizi siyasi 
birlik veya işbirliği teşebbüslerine girdi, ama 
o dönemde Arap dünyasının genelinde ya-
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şanan kırılma, bu denemelerden bir sonuç 
çıkmamasına neden oldu.

Başarılı oldu mu bu teşebbüsler?
Aksine Kaddafi hepsi ile sorunlu hale geldi. 
Bu sefer Kaddafi, Afrika kıtasına döndü. Bir-
birine yer yer ters düşen çeşitli  kaynaklardan 
devşirdiği eklektik Üçüncü Yol projesi çerçe-
vesinde Libya ve halkını bir “sürekli devrim” 
projesinin nesnesi haline dönüştürdü.  Ona 
göre, Libya devleti aslında bir “devletsiz 
devlet”ti; çünkü o kitlelere aitti. Bir yerde 
“kitlelerin devleti” idi. Siyasi partilere gerek 
yoktu; çünkü Halk Kongreleri ve Devrim 
Komiteleri yoluyla halk yönetime doğrudan 
katılıyor ve söz sahibi oluyordu. Kaddafi hat-
ta kendi resmi sıfatlarını da bıraktı; çünkü o 
bu devrimin babası, gözcüsü ve sözcüsüydü. 
Halkın “Büyük Birader”i olarak rehberlik ro-
lünü üstlenmekle “yetinecekti”. Kısaca, Kad-
dafi ekleme-yapıştırma yoluyla kafasında 
oluşturduğu ütopik projeyi hayata geçirme 
uğruna Libya’yı bir yaz boz tahtasına çevirme 
hakkını kendinde gördü. Kaddafi’nin amacı 
bir ulus inşa etmekti. Kabile yapılarını da bu-
nun önünde bir engel olarak görüyordu.  An-
cak ta 1973’ten itibaren Kaddafi’ye yönelik 
suikast ve/veya darbe girişimleri, onu kabile 
yapılarına geri dönmesine ve onları manipü-
le ederek iktidarını perçinleştirme arayışları-
na sevk etti. Kendi kabilesi ve ittifak kurduğu 
kabileler üzerinden bir patronaj ve nepotizm 
sistemi kuruldu. Düzenli bir orduyu kendi 
iktidarına tehdit olarak gördü, onun yerine 
Devrim Muhafızları ve benzeri elit kuvvetle-
ri kurdu; onların başına güvendiği yakın ak-
rabalarını getirdi. Ayrıca güvenilen kabileler 
silahlandırıldı ve bir milis güç olarak hazır 
tutulmaya çalışıldı. Güvensizlik faktörü esas 
alınarak oluşturulan silahlı güç yapılanması-
na Afrikalı paralı askerlerden oluşan birlikler 
de eklendi. Dolayısıyla, ordu bile bir kurum 
olarak gelişemedi, geliştirilmedi.

Kabileler arasındaki ihtilaftan beslenmiş 
Kaddafi iktidarı?

Kaddafi sadece kabileleri birbirine karşı kul-
lanarak iktidarını perçinleme yoluna gitme-
di; bölgeleri ve hatta şehirleri de birbirine 
karşı hale getirdi. Petrolün yüzde sekseninin 
elde edildiği Bingazi’nin dâhil olduğu doğu 
bölgesi (Sirenayka) ihmal edildi, nüfusun 
en fazla olduğu batı bölgeleri öne çıkarıldı. 
Batı’da Mısrata ve Beni Velid gibi şehirler 
arasındaki ayrım manipüle edildi.

Kısaca Kaddafi’nin Devletsiz Devlet ve/
veya Kitlelerin Devleti rüyası kurumsallaş-
ması hayli zayıf bir devlet mekanizmasından 
öte gitmedi. Kaddafi rejiminin devrilmesi 
sonucu yaşanan kaosun en büyük sebep-
lerinden biri aslında budur. Libya’nın bir 
kabileler toplumu olması, sanıldığı gibi bu 
kaosu ortaya çıkarmamış, aksine bu kaosun 
katastrofik hale dönüşmesine  engel olmuş-
tur. Tabii ki bundan kastımız kabile toplumu 
olmaktan kaynaklanan çatışmalar hiç olmadı 
demek değil. Ancak genel bilançoya bakınca, 
kabilelerin kaotik ortamda oynadıkları rolün 
çoğunlukla olumlu olduğunu görüyoruz.

Bu tarihi geçmişe bakarak bugünkü 
yapılanmanın yönü hakkında ne söylersiniz?
Şimdi, buraya kadar söylediklerimizden yola 
çıkarak, Kaddafi sonrası döneme, günümüze 
gelirsek, şunu söyleyebiliriz: Devrime ya da 
Kaddafi rejimine karşı mücadeleye katılan 
kitlelerin en büyük ortak hedefi Kaddafi ve 
onun kişiliği etrafında kurulan ve böl-yönet, 
baskı ve korku taktikleri üzerine inşa edilen 
bir rejimden kurtulmak ve kendi gelecekleri 
hakkında söz sahibi olmak. İnsan görmeden 
anlayamıyor ama Kaddafi kabusundan/ha-
yaletinden kurtulmak sadece bir siyasi me-
sele değil, aynı zamanda derin bir psikolojik 
mesele. Seçimlerden sonra partisinin genel 
merkezinde konuştuğumuz Mısrata merkezli 
Vatan için Birlik Partisi lideri Abdurrahman 
Suvehli konuşurken gözyaşlarını tutamamış-
tı.  Sandıklar açıldıktan sonra, oyların sayımı 
sırasında konuştuğumuz bazı Libyalı seçim 
gözlemcileri ve güvenlik görevlilerinin dile ge-
tirdikleri de bu boyutu açıkça sergiliyordu..
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1. Libya Devlet Başkanı Muhammed 
Magarif istifasını açıkladığı konuşmasında 
5 Mayıs’ta Milli Genel Kongre tarafından 
kabul edilen Siyasi Tecrit Yasası’nı gerekçe 
olarak gösterdi. Bu yasa neden Magarif’in 
istifasını gerektirdi?
Son birkaç aydır Libya’da, güvenlik mesele-
sinin yanısıra gündemi en fazla meşgul eden 
konuların başında Siyasi Tecrit Yasası geli-
yordu. Yasa, Kaddafi’nin 42 yıllık yönetimi 
döneminde, ülke yönetiminde üst düzey gö-
rev yapmış olanların uzaklaştırılmasını ve on 
yıl boyunca siyasetten men edilmelerini ön-
görüyordu. Ancak yasa, spesifik olarak kim-
leri içereceği konusunda yeterli netlik içeren 
hükümlere sahip değildi. Bu nedenle de şu 
anki haliyle, Kaddafi döneminde üst dü-
zey görevlerde bulunmuş herkes, sonradan 
Kaddafi’ye karşı muhalefete geçmiş olsa bile, 
yasanın kapsamı dâhilinde. Ancak kurulacak 
olan bir komisyonun belirleyeceği kıstaslara 
göre, yasanın muğlaklığının sebep olacağı 
mağduriyetlerin giderilmesi öngörülmüştü.

Yasanın mevcut haliyle mağduru ola-
bilecek kişilerin başında da Milli Genel 
Kongre Başkanı Muhammed Magarif geli-
yordu. Magarif ’in asıl resmi sıfatı Kongre 
Başkanlığı’ydı. Geçici Dönem’de ayrı bir dev-
let başkanlığı makamına gerek görülmemiş 
ve Kongre Başkanı’nın aynı zamanda Devlet 
Başkanı görevini yürütmesi uygun bulun-
muştu. Magarif ’in Kaddafi döneminde son 
görevi Hindistan Büyükelçiliği idi. Ancak 
1980’li yılların başında Kaddafi’ye karşı mu-
halefete geçmiş ve kurduğu Libya’nın Kurtu-

luşu için Milli Cephe teşkilatı çatısı altında, 
şiddeti de içerecek şekilde Kaddafi rejiminin 
devrilmesi için mücadeleye girişmişti. Bu 
süreçte kendisi de birkaç defa ölümle bu-
run buruna gelmişti. Şimdi böyle bir tarihi 
geçmiş açısından bakınca, açıktır ki, Tecrit 
Yasası’nın Magarif ’e karşı uygulanması apa-
çık bir haksızlık içeriyor.

Ancak Magarif kendi ismi etrafında yapı-
lan spekülasyonlara bir son vermek istemiş 
ve halkın iradesini temsil eden Meclis’in ver-
diği karara, demokrasi ve yasalara itaat çer-
çevesinde uymak gerektiğini beyan ederek 
istifasını açıklamıştır.

Magarif muhtemelen bu yasadan muaf 
tutulacaktı. Ancak konuşmasının metninde 
dile getirdiklerine dikkatlice bakınca, Kad-
dafi sonrası süreçte yaşanılanlara bir tepki 
olarak da istifaya teşebbüs ettiği görülmekte-
dir. Böyle bir ortamda kendisi hakkında ya-
pılacak ‘yasa kapsamına girip girmeyeceğine’ 
dair tartışmaları uygun bulmamış ve bir de-
mokrasi dersi vererek istifayı tercih etmiştir.

2. Magarif’in istifasının arka planında 
Siyasi Tecrit Yasası dışında sebepler de 
olabilir mi?
Elbette. Aslında Magarif ile başkanı olduğu 
Milli Güç Partisi, Siyasi Tecrit Yasası’nın ge-
reğini ilk dile getirenler arasında olmuşlardı. 
Ancak komisyonda yer alan bazı partiler/
gruplar bu yasadan kendilerinin zarar gör-
mesini engellemek için hemen hemen bütün 
siyasi oluşumları etkileyecek şekilde bir yasa 
taslağı oluşturmak için gayret göstermişlerdi. 

Libya Devlet Başkanı  
Magarif’in İstifası
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Beklenti şuydu: Kimsenin kabullenemeye-
ceği bir taslak metni ortaya çıkarsa, o zaman 
otomatikman bu yasa gündemden düşecek-
tir. Özellikle de Mahmut Cibril’in liderliğini 
yaptığı Milli Güçler İttifakı yasanın ta Kaddafi 
yönetiminin başladığı 1969 yılına kadar uza-
tılmasını dayatan taraftı. Ancak bu beklenti 
doğru çıkmadı, Siyasi Tecrit şu anki kapsamıy-
la olmasa da toplumun genelinin talebi haline 
gelmişti. Bazı milis güçlerinin de Yasa’ya olan 
destekleri işi geri dönülemez bir noktaya getir-
mişti. Böylece Magarif gibi böyle bir yasanın 
kapsamına hiç girmemesi gereken bir kişi de 
ismi tartışılanlar arasına girmiş oldu.

Ayrıca Başbakan Ali Zidan ile Kong-
re Başkanı Magarif arasında bazı sorunlar 
olduğu bilinmekteydi. İlaveten, Magarif ’in 
Kongre Başkanı olarak performansı kendi-
sinin seçilmesinde en büyük desteği sağla-
mış siyasi blok tarafından da pek verimli 
bulunmuyordu. Magarif asıl görevi Kongre 
Başkanlığı olmasına rağmen, Devlet Baş-
kanlığı görevini öncelemekle eleştiriliyor-
du. Magarif ’in partisi seçimlerden üçüncü 
parti olarak çıktı ve Kongre’de sadece üç 
sandalyesi var. Hem Kaddafi’ye karşı direni-
şin sembol isimlerinden olması hem de dü-
şünce adamı olarak saygınlığı olan bir kişi 
olması, onun Kongre Başkanlığı seçimlerin-
de denge unsuru olabilecek bir isim olarak 
öne çıkmasına ve destek bulmasına neden 
olmuştu. Ancak, kendisine Kongre’deki se-
çimde en büyük desteği vermiş olan grubun 
nazarında, bir geçiş dönemi yaşayan ülkede 
meşruiyetini halktan alan en önemli kuru-
mun başındaki kişi olarak beklentileri kar-
şılayamadı ve zayıf bir liderlik performan-
sı gösterdi. Bu grup, ülkede istikrarı daha 
olumsuz anlamda etkilemek istemediği 
için Magarif ’e karşı olan eleştirel tutumu-
nu açıkça ortaya koymadı ama Magarif ’in 
bundan habersiz olduğunu düşünmek saflık 
olur. Aslında Tecrit Yasası, Magarif ’e her-
hangi bir siyasi krize yol açmadan bir çıkış 
kapısı da açtı denilebilir.

3. Bu istifanın Libya siyasetini istikrarsız-
laştırıcı bir etkisi olabilir mi? Ufukta bir 
siyasi kriz var mı?
Libya siyaseti şu an kişiler etrafında dönen 
bir siyaset olma niteliğini taşımıyor. Evet, 
Mahmut Cibril gibi bazı kişilerin isimlerinin 
çeşitli nedenlerle bir ağırlığı var ama bir is-
min siyaset sahnesinden çekilmesi, var olan 
durumu çok vahimleştirecek bir hal arzet-
miyor. Magarif geçmişteki mücadeleci kim-
liğinden dolayı saygı gören biri olmakla bir-
likte, başkanı olduğu parti Libya’daki şu anki 
siyasi güçler yelpazesinde fazla bir ağırlık ta-
şımıyor. Kendisi eski bir Müslüman Kardeş-
ler mensubu olan Magarif, bu harekete men-
sup partinin oyları ve Cibril’in karşısında yer 
alan diğer grupların desteği ile seçilmişti. Bu 
istifa, ülkede şu an zaten var olan zayıf ku-
rumsallaşma, iktidar boşluğu ve milislerden 
kaynaklanan güvenlik eksikliği ve istikrarsız-
lıktan kaynaklanan sorunları daha ağırlaştı-
ran bir durum oluşturmayacaktır.

4. İstifanın sonuçları Libya siyasetinde ne 
tür karşılık bulacak; siyasi ve toplumsal 
olarak nasıl sonuçlar doğuracaktır?
Her şeyden önce toplum genelince talep edi-
len ama mevcut haliyle toplumun beklenti-
lerini karşılamayan Siyasi Tecrit Yasası hak-
kında sağlıklı bir tartışmanın başlamasına 
vesile olacaktır. Magarif ve benzeri kişilerin 
tecrit kapsamına girmesini toplumun geneli 
kabullenmeyecektir. Bu da tecrite ilişkin kıs-
tasları belirleyecek komitenin daha dikkatli 
çalışmasına sebep olabilir. Bu yasanın apar 
topar oylanmasında milislerin katkısı, top-
lumda var olan milislerin meşruiyeti tartış-
masını daha da derinleştirecektir.

5. Yeni Kongre başkanının seçilmesinde 
ülkeyi ne tür bir süreç ve muhtemel 
ittifaklar bekliyor? Şu an muhtemel başkanı 
adayları olarak öne çıkan isimler var mı?
Şu an için Kongre Başkanlığı için ismi ge-
çen birisi yok. Libya Kongre’sine 80’i siyasi 
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partilerden, 120’si bağımsız toplam 200 üye 
seçildi. Ancak bunların yaklaşık 15 tanesi, 
Kaddafi dönemindeki bağlantıları nedeniy-
le tasfiye edildi. Kongre’de iki büyük blok 
var: Birincisi Mahmut Cibril’in önderliğin-
deki Milli Güçler İttifakı. Bu İttifak, bağım-
sızlardan gelen destekle beraber yaklaşık 
70-75 oyluk bir potansiyele sahip. İkinci 
büyük grup ise Müslüman Kardeşler’in si-
yasi kanadı Adalet ve İnşa Partisi ve bağım-
sız destekçilerinden oluşan blok. Bu blokun 
oy potansiyeli ise yaklaşık 50-55 civarında. 
Eğer bu iki blok kendi adaylarını dayatma 
yoluna giderlerse, Başkan’ın seçilmesi, ye-
terli çoğunluk sağlanamadığı için çok uzun 
zaman alabilir. Eğer bu oylama, yeni tecrit 
kriterlerine göre kongre üyelerinden kimin 
tasfiye edileceği belli olmadan yapılır ve de 
bir bloğun adayı diğer küçük gruplardan da 
alınan destek ile başkan seçilirse, yeni başka-
nın meşruiyeti sorgulanır hale gelir. Ayrıca 
daha yeni anayasayı hazırlayacak 60 kişilik 

komite için de seçimlerin yapılacağı düşünü-
lürse, daha fazla zaman kaybedilmemesi için 
en doğru olan tavır iki büyük bloğun bir ara-
ya gelerek ortak aday belirleyip bir an önce 
Kongre Başkanı’nı seçmesidir. Ancak Siyasi 
Tecrit Yasası sürecinde bu iki blok arasında 
yaşanan çekişmeler ve gerilim şu an böyle bir 
uzlaşı imkânının olduğu kanaatini vermi-
yor. Öte yandan Libyalıların yeni dönemde 
zorunlu kaldıklarında, zor denilen şartlarda 
bazı uzlaşılara vardıkları da görüldü. Örne-
ğin; Başbakan Ali Zidan, Müslüman Kardeş-
lerin adayı değildi. Ancak hükümete onları 
da dâhil etti ve onlara Cibril’in grubu ile aynı 
sayıda bakanlık verdi. Özetle, şu anki hükü-
met de böyle bir uzlaşının ürünü..
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İran’da 14 Haziran günü yapılan seçimler sonucu Mahmud 
Ahmedinejad’ın 2 dönemlik cumhurbaşkanlığı serüveni yeni cumhur-
başkanı Hasan Ruhani’nin seçilmesi ile son buldu. İran’da seçimler iki 
nokta üzerinden sürekli eleştiriliyordu: Öncelikle, özellikle Ahmedinejad 
döneminde ayyuka çıkan sandık yolsuzlukları İran halkının sandığa olan 
güvenin sarsmıştı. Bu seçimlerde ise sürekli gündeme gelen Ahmedinejad-
Hamaney çekişmesi, devrim muhafızlarının yönetimdeki etkisini tartışma-
ya açtı. Seçim öncesinde yapılan Hamaney’in Ruhani’nin seçilmesine izin 
vermeyeceği spekülasyonlarının aksine Ruhani açık farkla galibiyetini ilan 
etti. Irak’ta ise yerel seçimler gündemin ana maddesiydi. Amerikan asker-
lerinin çekilmesinin ardından yapılan seçimlerde, Irak’ın yerel yöneticileri 
belirlendi.

İran ve Irak Seçimleri 
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İran on birinci kez cumhurbaşkanlığı se-
çimlerine hazırlanıyor. Bazı insanlara göre 
seçimler, sonucu hiç bir şeyi değiştirmeye-
cek bir tiyatro oyununa benziyor. Çünkü 
seçimler adil ve güvenilir bulunmuyor. Son 
on yıldır yapılan her seçimden sonra usul-
süzlük iddiaları ortaya atılmıştır. Bu iddialar 
2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 
büyük kitle gösterilerine neden olmuştu. Bu 
gösteriler şiddetle bastırılmış ve muhalefet 
susturulmuştu. Daha geçen ay Cumhurbaş-
kanı Ahmedinecad’ın o seçimlerde usulsüz-
lük yapıldığını bizzat itiraf ettiği bir ses kaydı 
olduğu iddia edilmişti. Seçimlere olan inan-
cın yitirilmesinin ikinci nedeni siyasetin ala-
nının giderek daralmasıdır. ‘İslam Cumhuri-
yeti’ rejiminin kuruluşundan beri ‘seçilmişler’ 
ile ‘atanmışlar’ arasında bir çekişme vardır. 
Seçilmişlerin öngörülemeyen davranışlarını 
dengelemek için İslam Cumhuriyeti rejimi, 
devlet örgütlenmesinin kilit noktalarına dev-
rimci ideoloji ve liderliğe sadık kişileri yerleş-
tirmiştir. Seçilmişleri dengelemeye dönük bu 
çabalar sistem üzerinde ‘ulema vesayeti’nin 
kurulmasına neden olmuştur. Seçilmişlerin 
diktatörleşebileceği endişesiyle ulema vesa-
yetine tabi bir sistem kuran İran devrimcileri, 
kurdukları vesayet sisteminin en tepesinde 
oturan ‘Devrim Rehberi’nin ‘diktatörleşebile-
ceğini’ hesaba katmamıştır. Yetkilerine hiçbir 
anayasal kısıtlama ve denetleme getirilmemiş 
olan Rehber Ayetullah Hamanei, devletin 
erkleri ve siyasi hizipler arasında denge ve 
koordinasyon sağlama misyonunun ötesine 
geçerek otoritesini her geçen gün meclis ve 

cumhurbaşkanlığı gibi seçimle işbaşına geli-
nen makamların aleyhine genişletmiştir. Öyle 
ki meclis ve cumhurbaşkanlığı Hamanei’nin 
iradesinin dışına çıkamaz olmuştur. Geçen 
birkaç yıla damgasını vuran Ahmedinecad-
Hamanei çekişmesinin işte böyle bir arka pla-
nı vardır. Hükümeti kurmak, bakanları ata-
mak ve görevden almak cumhurbaşkanının 
yetkisi dâhilinde olduğu halde Ahmedinecad 
Rehber’in müdahalesiyle karşılaşmıştır. Keza 
hükümetin dış politika yapma yetkisi de nere-
deyse bitirilmiştir.

Ulema-siyaset çekişmesi
İran’da siyasetin alanının daralmasının bir 
diğer tezahürü rejimin dayandığı halk ta-
banının ve seçkinlerin her geçen krizde bi-
raz daha zayıflamasıdır. İran’ın nüfusunun 
demografik dönüşümü, bu dönüşüm sonu-
cunda ortaya çıkan genç nüfusun talepleri-
nin farklılaşması, buna karşılık rejimin dış 
dünyanın çoğu ile çekişme içine girmesi, 
halk üzerindeki baskı ve kontrolü artırma-
ya çalışması özellikle genç nüfus ile rejimin 
yabancılaşmasına neden olmuştur. Gençle-
rin beklediği fırsatları onlara sağlamaktan 
sakınan İslam Cumhuriyeti, uluslararası 
yaptırımların etkisiyle ekonomik refah sağ-
lamak hususunda da pek başarılı olamamış-
tır. Diğer taraftan rejimin karşılaştığı her 
siyasal krizde içerideki muhalif sesler sustu-
rulmuştur. Öyle ki devrimi yapan kadrola-
rın önemli bir kısmı geçen otuz yıl zarfında 
çeşitli vesilelerle siyasetten tasfiye edilmiş ve 
marjinalleştirilmiştir. Mesela yakın zaman-

Rehber Vesayetinin  
Gölgesinde İran Seçimleri
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da ‘Yeşil Hareket’in protesto gösterilerinden 
sonra eski Cumhurbaşkanı Hatemi, Başba-
kan Musevi ve Meclis Başkanı Kerrubi ‘fit-
neci’ olmakla itham edilmiştir. Hatemi’nin 
yurtdışına çıkması yasaklanmış, Musevi ve 
Kerrubi ev hapsine alınmıştır. Ahmedine-
cad- Hamanei çekişmesi reformcular kar-
şısında tek bir cephe olan ‘usulgera’ (ilkeci/
muhafazakar) cephenin çatlamasına neden 
olmuştur. Hamanei, emrindeki vesayet me-
kanizmasını etkili bir şekilde kullanarak her 
krizden sonra marjinalleştirilen siyasi elitleri 
tasfiye etmiştir. Siyasetin alanı daralmış, faal 
siyasi elitler Hamanei etrafında kenetlenen 
‘küçük’ bir gruptan ibaret kalmıştır.

Önümüzdeki seçimler için ulema vesaye-
ti mekanizmalarından birisi olan Anayasayı 
Koruyucular Şurası adet olduğu üzere dev-
reye girmiş ve 600’ü aşkın namzet arasından 
sadece sekiz kişiyi adaylığa ‘layık’ görmüştür. 
Adaylığı uygun görülmeyenlerden iki kişi-
nin kimliği özellikle ilgi çekmiştir; Haşimi 
Rafsancani ve İsfendiyar Rahim Meşai.

İslam Cumhuriyeti rejiminin tesisinde et-
kili olan sayılı birkaç kişi arasında yer alan 
eski cumhurbaşkanı Rafsancani bu defa 
cumhurbaşkanlığına uygun bulunmamıştır. 
Kararlarının gerekçesi hiçbir surette açık-
lanmayan Koruyucular Şurası’nın sözcüsü 
78 yaşındaki Rafsancani’nin bu makam için 
uygun olmayabileceğini daha önce ima et-
mişti. Bir grup milletvekili de aynı gerekçe 
ile Rafsancani’nin adaylığına karşı çıkmış-
tı. Oysa son dakikada adaylığını ilan eden 

Rafsancani, ilerleyen yaşına karşın bir hayli 
zayıflatılmış olan reformcu partilerin bir kıs-
mının umudu haline gelmişti. Rafsancani’nin 
hem siyasal alanı liberalleştirmesi, hem de 
dış politikayı mutedilleştirmesi bekleniyor-
du. Yeşil Hareketin protestoları sırasında 
ve sonrasında rejimi eleştirmesi ve dolaylı 
olarak muhalefete destek vermesi nedeniy-
le Rafsancani’nin Hamanei ile ilişkileri bo-
zulmuştu. Bununla beraber Rafsancani’nin 
adaylığının reddedilmesi, rejimin dayandığı 
çevrenin ne ölçüde daraldığını ve otoriter-
leştiğini çarpıcı bir şekilde sergilemiştir.

Meşai’nin adaylığını ilan etmesi ise ade-
ta ‘bile bile lades’ demekti. Rejimin ‘yan-
daşları’ tarafından Ahmedinecad-Hama-
nei çekişmesinin sorumlusu olarak Meşai 
görülmüştür. Hatta Meşai, Hamanei’ye 
yakın kimi çevreler tarafından ‘sapkın ce-
reyanın başı’ şeklinde lanse edilmiştir. Hal 
böyle iken Meşai’nin adaylığını ilan etmesi 
ve Ahmedinecad’ın açık desteği iki amaca 
matuf olabilirdi. Bunlardan birincisi Ahme-
dinecad grubunun Hamanei ve etrafındaki 
muhafazakârlara yaptığı ‘şantajın’ sonuç ver-
mesi ve Meşai’nin adaylığının onaylanması 
beklentisidir. Bir süreden beri Ahmedine-
cad, ‘önemli kişilerin’ yolsuzlukları hakkın-
da elinde bilgi ve belgelerin olduğunu ima 
ediyordu. Hatta geçtiğimiz aylarda bir baka-
na yönelik gensoru görüşmesi sırasında ba-
kanı savunmak için bu yöntemi kullanmıştı. 
Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Ah-
medinecad, Meclis Başkanı Ali Laricani’nin 
kardeşlerinden birisinin rüşvet teklif ettiği 
iddia edilen ses kaydını milletvekillerine 
dinletmişti. Ahmedinecad’ın bu yolla kendi 
favori adayının cumhurbaşkanlığı seçimin-
de onaylanmaması durumunda belgeleri 
ifşa ederek rejimin ileri gelenlerinin itibarı-
nı zedelemekle tehdit ettiği düşünülüyordu. 
Buna rağmen Meşai’nin adaylığının reddi 
Rehber ve çevresinin Ahmedinecad’ın şan-
tajına boyun eğmediğini göstermektedir. 
Ortaya çıkan tablo göstermektedir ki Koru-

İran’da siyasetin alanının 
giderek daralmasına ve 

otoriterleşmesine karşılık siyasetin 
dinamik yapısı ve sürprizleri 
önümüzdeki seçimlere heyecan 
katmaktadır.
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yucular Şurası, Rehber Hamanei’ye sadık ve 
bağımsız hareket ederek yeni problem çıkar-
ması ihtimali düşük kimselerin adaylığını 
onaylamıştır. Bununla beraber önümüzdeki 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri İran siyaseti 
için önemlidir. Her şeyden önce seçimler 
İran’a dış dünya ile ilişkilerini düzeltmesi 
için bir fırsat sağlayacaktır. Dış politikanın 
kontrolü Hamanei’nin uhdesinde kalmaya 
devam etse de halkın çoğunluğunun tevec-
cühüne mazhar olabilecek pragmatik bir 
cumhurbaşkanı, İran’ın içinde bulunduğu 
bunalımdan çıkmasını kolaylaştırabilir. Ni-
tekim adaylığı onaylanan kişilerin önemli 
bir kısmı muhafazakar altyapıdan gelmekle 
birlikte pragmatik olarak bilinmektedir.

Dış politika değişir mi?
Seçimleri önemli kılan bir başka unsur ise 
tercihlerin kısıtlı ve sonuçların şüpheli olma-
sına rağmen seçim sandığının halkın önüne 
konulması, sistem içindeki elitlerin değişi-
minde halkın hakemliğine başvurulması an-
lamına gelmektedir. Nitekim ortak nitelikle-
rine rağmen adaylığı onaylanan sekiz kişinin 
birbirlerinin kopyası olduğu ileri sürülemez. 
Mesela Hasan Ruhani, daha önce Hatemi ve 
Rafsancani ile çalışmış bir kişidir. Uzmanlar 
Meclisi üyesi olan Ruhani, uzun yıllardan beri 
Hamanei’nin Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki 
temsilciliğini yapmıştır. Ruhani, AB Üçlüsü 
ile 2003-2005 arasında yürütülen nükleer 
müzakerelerde İran’ı temsil etmiş ve göreceli 
olarak başarı sağlamıştı. Seçim sloganı ‘İti-
dal, Akıl ve Basiret’ olan Ruhani teknokrasiyi 
ve pragmatizmi temsil etmekte, hem reform-
culara hem de muhafazakârlara hitap ede-
bilmektedir. Adaylar arasında reformculara 
hitap eden ikinci kişi, Hatemi’nin yardımcı-
lığını yapmış olan Muhammed Rıza Arif ’tir. 
Arif de kampanyasında ‘rasyonalite’yi öne 
çıkarmaktadır.

İran adına nükleer müzakereleri yürüten 
şimdiki Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri 
Said Celili ise somut sonuç alamasa bile mü-

zakerelerin kopmadan devam etmesinde, 
dolayısıyla İran’ın haklarının savunulmasın-
da etkili olmuştur. Diğer taraftan Celili, İran 
devriminin ikinci neslini temsil etmektedir 
ki bu nesil devrim sırasında sokaklarda etkili 
olmuş, daha sonra Irak’a karşı savaşmak üze-
re cepheye gitmiştir. Savaş gazisi olan Celili, 
‘mütevazi’ hayatı ile devrime ‘kan’ vermiş, 
göreceli olarak genç nesle hitap etmektedir 
ve Hamanei’ye yakınlığı ve güvenlik mese-
lelerindeki hakimiyeti nedeniyle seçimlerin 
favorisi olarak görülmektedir. Bu seçim-
lerin favorilerinden birisi de Muhammed 
Bakır Qalibaf ’dır. İran-Irak savaşı sırasında 
cephede olan Qalibaf, 2005 seçimlerinde 
şaşaalı bir seçim kampanyası yürütmüş ve 
4 milyondan fazla oy almıştı. 2005’ten beri 
Tahran Belediye Başkanlığı yapan Qalibaf 
burada oldukça başarılı bir performans ser-
gilemiştir. Qalibaf, ‘daha iyi ekonomi ve in-
sanlar için hayat’ sloganıyla hem ‘reformcu’ 
gençlere, hem de ‘muhafazakârlara’ hitap et-
mektedir. Diğer adaylar Muhsin Rızai, Gu-
lamali Haddad Adel, Ali Ekber Velayeti ve 
Muhammed Harrazi, hem sloganları, hem 
kişilikleri itibariyle İran elitlerinden ‘eski 
nesli’ temsil etmektedir.

İran seçimleri her şeye rağmen yeni 
sürprizlere gebedir. Hatemi’nin seçilmesi, 
Ahmedinecad’ın seçilmesi ve daha sonra 
ortaya çıkan Hamanei -Ahmedinecad çekiş-
mesi hep sürpriz olmuştur. İran’da siyasetin 
alanının giderek daralmasına ve otoriterleş-
mesine karşılık siyasetin dinamik yapısı ve 
sürprizleri önümüzdeki seçimlere heyecan 
katmaktadır..
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1. İran’da 14 Haziran’da yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 
8 aday, Anayasayı Koruyucular Konseyi 
tarafından hangi kriterlere göre belirlendi 
ve bu adayların ülke siyaseti ve toplum 
nezdindeki karşılıkları nelerdir?
İran’da 14 Haziran’da gerçekleştirilecek 
Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda en 
önemli dönemeçlerden birisi, bilindiği gibi 
Cumhurbaşkanı aday adaylarının başvurula-
rının Anayasa Koruyucular Konseyi tarafın-
dan değerlendirilip seçime katılması uygun 
görülen şahısların ilan edilmesidir. Bu yıl 
Cumhurbaşkanlığı seçimi yarışlarında yer 
almak isteyen 686 aday adayı bu yarışta yer 
almak için başvurdu. Bu adaylardan sadece 
8’inin adaylığı Anayasa Koruyucular Kon-
seyi tarafından uygun görülürken geri ka-
lan adayların başvurusu reddedildi. Elbette 
başvuran adayların kahir ekseriyetinin aday 
olmak gibi bir beklentilerinin olmadığını, 
bir tür PR çalışması amacıyla başvuruda 
bulunduklarını hatırlatmakta fayda var. Do-
layısıyla da adaylığı reddedilenler arasında 
tartışmaya yol açabilecek isimlerin sayısının 
birkaç kişiyle sınırlı kaldığını bilmek gerekir. 
Bu kısa ön bilgiden sonra adaylığı kabul edi-
lenlerin hangi kriterlere göre belirlendiğine 
bakabiliriz. Öncelikle, İran İslam Cumhu-
riyeti Anayasası’nda cumhurbaşkanı olacak 
kişilerde aranan kriterlere göz atmak faydalı 
olacaktır. İran Anayasası’nda cumhurbaş-
kanı olabilecek kişiler Anayasa’nın 115’inci 
maddesinde İran asıllı, İran vatandaşı, yöne-
tici, tedbirli, sabıkası temiz, güvenilir, takva 

sahibi, mümin, İslam Cumhuriyeti’nin temel 
ilkelerine ve ülkenin resmi mezhebine bağlı 
dini ve siyasi şahsiyetler olarak belirtilmiştir. 
Burada söz konusu edilen şartların çoğu-
nun öznel değerlendirmelere müsait olduğu 
açıkça görülebilir. Yani kimin yöneticilik, 
tedbirlilik, güvenilirlik açısından uygun ol-
duğu, kimin takvalı ve mümin olduğu hatta 
kimin siyasi şahsiyet olarak görülebileceği 
bile kolaylıkla speküle edilebilecek konular. 
Hâl böyle olunca, adaylığı kabul edilen şa-
hıslar Anayasa Koruyucular Konseyi’nin söz 
konusu vasıflara sahip olduğunu düşündüğü 
kişiler olmaktadır. Bu yüzdendir ki, Anayasa 
Koruyucular Konseyi’nin kabul veya reddet-
tiği isimler nerdeyse her seçim döneminde 
tartışma yaratmış ve Konsey sık sık ada-
let eksenli değil siyasi davranmakla itham 
edilmiştir. Bu seçim döneminde adaylığı 
onaylanan şahsiyetlerin siyasi duruşları ve 
ait oldukları siyasi cenahlar irdelendiğinde, 
Anayasa Koruyucular Konseyi’nin adayların 
gerçekte hangi kriterlere göre belirlendiği 
daha kolay anlaşılacaktır.

Söz konusu 8 aday içerisinde esas olarak 
3 farklı cenahtan şahsiyetler yer almakta-
dır. Bunlar muhafazakârlar, reformcular ve 
bağımsızlardır. Muhafazakârlar Said Celili, 
Gulam Ali Haddad Adil, Muhammed Bakır 
Kalibaf ve Ali Ekber Velayeti’den oluşmak-
tadır. Adaylardan Muhammed Rıza Arif ve 
Hasan Ruhani reformcu cenahın adayları 
olarak bilinmektedir. Gerçi Ruhani’nin bir 
taraftan muhafazakârlara da yakın olduğunu 
belirtmek gerekir. Bağımsız adaylar ise Muh-

İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
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sin Rızai ve Seyyid Muhammed Garezi’dir. 
Bu isimler reddedilen adaylarla birlikte 
değerlendirildiğinde kolaylıkla şu sonuca 
varılabilir: Muhafazakâr adaylar bir kişi-
nin lehine yarıştan çekilebilecek kişilerden 
oluşurken reformcu ve bağımsız adayların 
seçilme şansı düşük profillerden oluştuğu 
görülmektedir. Dolayısıyla da sistemin yola 
muhafazakâr bir cumhurbaşkanı ile devam 
etmek istediği rahatlıkla söylenebilir. Bura-
da göze çarpan isim Said Celili’dir. Celili’nin 
dini lider Hamaney’in adayı olduğuna dair 
genel kanı diğer muhafazakâr adayların 
onun lehine çekileceği ihtimalini güçlendi-
riyor. Bu durum Hamaney’in yürütme or-
ganını doğrudan eline almak istemesi olarak 
okunabilir. Çünkü Celili kendi programı 
olan bir aday olmaktan çok Rehberlik maka-
mının programını uygulayacak bir şahsiyet 
olarak görülüyor. Nitekim İran’ın nükleer 
programı hakkında Batı ile gerçekleştirilen 
görüşmelerde Celili yer almasına rağmen as-
lında görüşmelerin bizzat Hamaney tarafın-
dan yürütüldüğünü söylemek mümkün. Öte 

taraftan Celili’nin müzakereci kimliğini göz 
önünde bulundurursak, onun cumhurbaş-
kanı olması durumunda İran’ın önümüzdeki 
dönemde Amerika ile resmen müzakerelere 
başlaması -elbette doğrudan dini lider kont-
rolünde olacak bir müzakere sürecinden 
bahsediyoruz- sürpriz olmayacaktır.

2. Cumhurbaşkanlığı konusunda oldukça 
iddialı olmalarına rağmen Konsey’in 
vetosuna takılan Rafsancani, Meşai 
gibi isimler neden reddedildiler? Bu 
isimlerin reddedilmeleri ne tür sonuçlar 
doğurabilir?
Seçimlere dair iddiası olan ve adaylıkları-
nın kabul edilmesi halinde seçim sonuçla-
rını değiştirebilme ihtimali olduğu halde 
adaylıkları Anayasa Koruyucular Konseyi 
tarafından reddedilen iki isim var. Bunlar-
dan birisi İsfendiyar Rahim Meşai, diğeri 
ise Haşimi Rafsancani’dir. Aslında Meşai’nin 
adaylığının reddedileceği biliniyor ve bek-
leniyordu. Çünkü kendisi İran’da özellikle 
muhafazakâr kesim tarafından sapkın akım 
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olarak isimlendirilen oluşumun üyesi ve yö-
neticisi olmakla itham ediliyor. Bu akımın 
temel olarak İslam yerine İran’ı merkeze alan 
bir tutum içerisinde olduğu ve bir tür sekü-
ler sistem hedeflediği iddia ediliyor. Kaldı ki, 
Meşai daha önce dini lider tarafından veto 
edilmiş bir isimdi. Cumhurbaşkanı Ahmedi-
nejad, Meşai’yi cumhurbaşkanı yardımcılığı 
görevine getirmek istemiş ancak Hamaney’in 
bunu kabul etmemesi üzerine bu kararından 
vazgeçmek zorunda kalmıştı. Genel kabule 
bakılırsa Ahmedinejad ile dini liderin arala-
rının açılmasının temel nedeni de Meşai’dir. 
Bu kabule göre Ahmedinejad, Meşai’nin etki-
sinde kalarak devrimin ilkelerinden uzaklaş-
mış, sapkın akıma yaklaşmıştır. Bütün bunlar 
göz önüne alındığında Meşai’nin adaylığının 
kabul edilmesi zaten pek mümkün gözük-
müyordu. Ancak Rafsancani’nin adaylığının 
reddedilmesi şaşırtıcı oldu. Zira Rafsancani 
başından beri devrimin çekirdek kadrosu içe-
risinde yer alan ender kişilerden biriydi. Şu 
anda da dini liderle birlikte söz konusu ana 
kadrodan geriye kalan 2 kişiden birisi. Öte 
taraftan Rafsancani halen sistemin en önemli 
kurumlarından birisi olan Düzenin Yararını 
Teşhis Konseyi’nin başkanlığını yürütüyor. 
Bu konseyin temel görevi Anayasayı Koru-
yucular Konseyi ile Millet Meclisi arasında 
çıkacak ihtilaflarda karar vermek ve son sözü 
söylemektir. Bu yönüyle Anayasayı Koruyu-
cular Konseyi’nin bile üstünde görülebilecek 
bir kurumun başında bulunan birisinin cum-
hurbaşkanlığına uygun görülmemesi tartış-
ma yaratacak bir konu olarak karşımızda du-
ruyor. Üstelik bu konseyin başkanı doğrudan 
dini lider tarafından tayin ediliyor. Yani dini 
liderin böyle bir konseyin başına geçmesini 
uygun bulduğu bir şahsiyet cumhurbaşkanlı-
ğına uygun görülmemiş oluyor.

Bütün bunlarla birlikte Rafsancani’nin 
aday olmasının bizzat dini lider tarafından 
yönetilen ince hesaplanmış bir siyasi hamle 
olduğu ihtimali de göz ardı edilmemelidir. 
Nitekim Rafsancani adaylık başvurularının 

son dakikalarında ve Meşai’nin adaylık baş-
vurusuyla aynı anlarda üstelik dini liderin 
ofisinden aldığı bir telefondan hemen sonra 
adaylığa müracaat etti. Burada akla şu ihti-
mal geliyor: Son ana kadar Meşai adaylıktan 
vazgeçirilmeye çalışıldı ancak bunda başarılı 
olunamayınca denge unsuru olarak Rafsan-
cani devreye sokuldu. İkisinin adaylığının 
da reddedilmesiyle birlikte aynı anda birkaç 
hedef gerçekleştirilmiş oldu. Öncelikle eğer 
önemli adaylardan sadece Meşai’nin aday-
lığı reddedilseydi ortaya büyük bir mağdu-
riyet fotoğrafı çıkacaktı ve Meşai elbette bu 
durumdan faydalanmak isteyecekti. İkinci 
olarak Rafsancani’nin adaylığının reddedil-
mesi gündemin birinci sırasına oturdu ve 
Meşai’nin durumu gölgede kaldı. Böylece 
Meşai taraftarlarının çıkaracağı muhtemel 
sorunlar engellenmiş oldu. Elbette bahset-
tiğimiz bu ihtimal doğru ise Rafsancani’nin 
bu siyasi hamleden haberdar olmama-
sı mümkün görünmüyor. Bu durumda 
Rafsancani’nin reddedileceğini bilerek baş-
vuruda bulunduğu kolaylıkla söylenebilir. 
Son tahlilde Rafsancani’nin hâlâ devrimin 
ve devletin en önemli aktörlerinden birisi 
olduğunu ve devletin karşılaşması muhtemel 
krizleri aşmak için üzerine düşen görevi ye-
rine getirmekten geri durmayacağını unut-
mamak gerekir.

Ancak bütün bunlara rağmen her iki 
adayın adaylıklarının reddedilmesinin ka-
muoyunda ve onun da ötesinde sistemin 
kendi içerisinde özellikle meşruiyet – en 
azından bazı önemli kurumların meşrui-
yeti- açısından bazı sıkıntılar yaratması ka-
çınılmaz görünüyor. Özellikle de yukarıda 
birkaç cümleyle sistem için ne kadar önem-
li birisi olduğunu göstermeye çalıştığımız 
Rafsancani gibi bir şahsiyetin adaylığının 
reddedilmesinin önemli tartışmalara yol 
açacağı muhakkak. Hatta bu konuda bazı 
cümleler kurulmaya başlandı bile. Örnek 
olarak İran İslam Devrimi’nin lideri ve İran 
İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu olan İmam 
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Humeyni’nin kızının, Rafsancani’nin redde-
dilmesine itiraz amacı ve bu hatanın düzel-
tilmesi talebiyle dini lidere yazdığı mektupta 
çok önemli bir ayrıntı göze çarpıyor. Mek-
tupta İmam Humeyni’nin hayattayken ken-
disinden sonra dini lider olmaya layık kişi-
nin Hamaney olduğunu zikrederken, onunla 
birlikte Rafsancani’nin adını da zikrettiği 
belirtiliyor. Bu, ilk kez resmen dile getirilen 
bir konu. Bu durumda Anayasayı Koruyu-
cular Konseyi, devletin kurucusu tarafın-
dan dini lider olmaya layık görülen birisini 
cumhurbaşkanlığına layık görmemiş oluyor. 
Elbette dini liderin duruma müdahale edip 
Rafsancani’nin adaylığını onaylatma ihtimali 
hâlâ mevcut.

Öte taraftan Meşai cephesi de sistemi te-
melden sorgulayacak bir tavır içerisine gire-
bileceğinin ilk sinyallerini verdi. Bu cenah 
Meşai’nin adaylığının reddedilmesini zulüm 
olarak tanımladı ve Velayet-i Fakih (dini 
lider)’in olduğu bir ülkede zulüm olmaya-
cağını, bu noktadan hareketle kararın dü-
zeltilmesi için dini lidere başvuracaklarını 

belirterek, dini liderin bu zulmü ortadan kal-
dıracağına inandıklarını beyan ettiler. Böyle 
bir durumda dini liderin Meşai’nin adaylı-
ğının kabulü ile ilgili bir girişimde bulun-
maması durumunda – ki böyle bir girişimde 
bulunması çok zayıf bir ihtimal- Meşai cep-
hesi açısından tartışma şu noktaya geliyor: 
Ya İran’da gerçek anlamda bir Velayet-i Fakih 
yok ya da Velayet-i Fakih’in olduğu ülkede de 
zulüm oluyor. Her iki çıkarım da sistemle kri-
tik ve köklü bir hesaplaşma anlamına geliyor.

3. 2009 seçimleri sırası ve sonrasında 
muhalif Mir Hüseyin Musavi ve o dönemde 
Ayetullah Ali Hamaney’e yakın olan 
Ahmedinejad arasında büyük gerilimler 
yaşanmış, bu gerilimler sokaklara da 
taşmıştı. Ahmedinejad’ın bugün gelinen 
noktada Hamaney’le çatışmalı pozisyonu 
da göz önüne alınırsa, seçim sürecinde 
ülkeyi nasıl bir atmosfer bekliyor?
2009 ile bugünkü durum arasında önem-
li farklar var. Birincisi, o dönemde itirazlar 
adayların reddedilmesine değil, seçimlere 
hile karıştırıldığı iddialarına dayanıyordu. 
İkincisi, o dönem olaylar biraz da spontane 
gelişti ve aslında Musavi ve diğer reformcu 
liderlerin iradesini de aştı ve göstericiler li-
derleri peşlerinden sürüklediler. Bugün ise 
durum oldukça farklı. Meşai taraftarları yo-
ğun olarak rejim yanlısı kitlelerden oluşuyor. 
Böyle bir kitleyi devlet aleyhine protesto dü-
zenlemek amacıyla sokağa çıkarmak kolay 
değil. Kaldı ki hem Meşai hem de Ahmedi-
nejad böyle bir girişimde bulunmayacakla-
rını, haklarını yasal yollardan ve dini lider 
aracılığıyla arayacaklarını belirttiler. Rafsan-
cani taraftarı olan reformcular açısından da 
durum farklı değil. Bir yandan Rafsancani 
reformcular tarafından sembolleştirilip bu 
sembol etrafında meydana çıkacakları bir 
isim değil, diğer taraftan Rafsancani böyle 
bir duruma izin verecek birisi değil. Nitekim 
aday başvuru sonuçları açıklandıktan sonra 
Rafsancani’nin ofisinden yapılan açıklama-

Anayasayı Koruyucular Konseyi 

kararlarının bizzat dini lider 

tarafından yönetilen ince 

hesaplanmış hamleler olduğu 

ihtimali göz ardı edilmemeli.
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da kendisinin sonuçlara itiraz etmeyeceği ve 
bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra 
da dini liderin yanında devrime hizmet et-
meye devam edeceği belirtildi. Bütün bunlar 
dikkate alındığında görünen manzara, halk 
kitlelerinin herhangi bir protesto eylemi dü-
zenlemeyeceğini, tepki gösterecek olanların 
da sandığı boykot etmekle yetineceğini gös-
teriyor. Elbette öngörülemez hesaplar ülke-
si olan bir yerden bahsettiğimizi ve herkesi 
yanıltabilecek pozisyonların ortaya çıkma 
ihtimalinin hep var olduğunu da akılda tut-
makta fayda var.

4. Seçim sürecinde olası ittifaklar neler?
Seçim sürecine dair birçok ittifak ihtimalin-
den bahsedebiliriz. Muhafazakâr adayların 
tamamı muhafazakârların tek adayla seçime 
girmesi gerektiğini söylüyorlar. Zaten Had-
dad Adil, Ali Ekber Velayeti ve Muhammed 
Kalibaf adaylık sürecinin öncesinde bir ko-
alisyon kurup aralarında en çok oyu alabi-
leceğini düşündükleri aday lehine diğer 2 
adayın çekilmesi konusunda anlaşmışlardı. 
Celili’nin sürpriz bir şekilde seçime katılma 
kararı almasından sonra muhafazakâr cep-
he açısından durum biraz karmaşık bir va-
ziyet aldı. Bu cephe arasındaki ittifaka dair 
iki ihtimalden bahsetmek mümkün. Birinci 
ihtimal, 4 adayın 1 isim üzerinde ve büyük 
bir ihtimalle Celili üzerinde anlaşarak diğer 
adayların onun lehine seçimden çekilme-
sidir. İkinci ihtimal olarak, yüksek oy po-
tansiyeline sahip Kalibaf bu durumu kabul 
etmeyip seçimlere katılabilir. Bu durumda 
doğal olarak muhafazakâr oylar bölünecek-
tir. Reformcu adaylardan Muhammed Rıza 
Arif, Hasan Ruhani lehine çekilerek bir it-
tifak gerçekleştirebilir. Meşai taraftarlarının 
da muhafazakârlara karşı reformcu bir ada-
yı fiilen desteklemesi mümkün. Son olarak, 
popüler ve popülist bir isim olan Kalibaf, 
seçimlerden çekilmemesi durumunda diğer 
muhafazakâr adaylara karşı bazı reformcu-
lardan ve Meşai taraftarlarından oy alabilir.

5. İranlı seçmenin beklentileri ve ülkenin 
acil çözüm bekleyen başlıca sorunları 
neler? Ve seçim sürecinde adaylar 
çalışmalarını hangi söylemler üzerine inşa 
edecekler?
Doğrusu İranlı seçmenin seçimlere ve seçim 
sonrasında görevi üstlenecek cumhurbaşka-
nına yönelik bir heyecan içerisinde olduğu-
nu söylemek mümkün değil. Rafsancani’nin 
adaylığa başvurmasıyla bir anda hareketle-
nen kamuoyu, başvuru sonuçları açıklandı-
ğında adaylığı kabul edilen kişiler arasında 
Rafsancani’yi görmeyince heyecan yerini 
sönük bir atmosfere bıraktı. İran halkının en 
önemli gündemi ve sorunu yaşanılan büyük 
ekonomik sıkıntılardır. Özellikle son birkaç 
yılda İran’da her şeyin fiyatında birkaç kat 
artış yaşandı. Bu artışın en önemli nedeni 
İran’a uygulanan ekonomik ambargolardır. 
Bunun yanında devletin uzun yıllardır uygu-
ladığı sübvansiyon politikasından vazgeçme-
si de ekonomik sıkıntılarda etkili oldu. Öte 
taraftan Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanlığı-
nın ikinci döneminde dini liderle yaşadığı 
anlaşmazlıklar sistemin işleyişinde aksama-
lara yol açtı ve bu durumun da halka olum-
suz ekonomik yansımaları oldu.

Mevcut adaylar doğal olarak seçim pro-
pagandalarını ekonomik sorunlara çözüm 
söylemi üzerine kuracaklardır. Ancak bu 
sorunların temel kaynağı olan ambargola-
rın İran’ın nükleer faaliyetlerinden kaynak-
landığı göz önüne alındığında hiçbir adayın 
heyecan uyandıracak bir çözüm iddiasında 
bulunmayacağı açıktır. Çünkü hiçbir aday 
nükleer faaliyetleri gözden geçirme politika-
sı izleyeceği görüntüsünü vermez. Hal böyle 
olunca söylemler daha çok ikincil etkenler 
çerçevesinde dile getirilecektir..
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Amerika’nın Irak’a müdahale-
sinden en karlı çıkan ülkelerden 
birisi İran’dır. Bu müdahaleyle 
hem Bağdat’ta İran’a düşman olan 
Baas rejimi yıkılmış, hem de İran 
ile yakın ilişki içindeki Şii ve Kürt 
siyasi hareketlerinin Irak’ta etki-
sinin artması beraberinde İran’ın 
nüfuzunun artmasını sağlamış-
tır. Amerikan işgalinden sonra Irak’ta tesis 
edilen yeni yönetimin İran ile yakınlaşması 
bölgedeki siyasi dengeleri değiştirmiştir. Şii 
ekseninin yükselişi tartışmalarının merke-
zinde İran ile Irak arasındaki yakınlaşma 
yer almıştır. Şii jeopolitiğinin yükselmesiyle 
İran liderliğindeki “direniş cephesi” ile Su-
udi Arabistan’ın başını çektiği Körfez ülke-
leri arasında şiddetlenen bölgesel gerilimin, 
Arap Baharı ile birlikte Suriye üzerinden 
örtülü çatışmaya dönüştüğü bir zamanda 
Amerikan askerleri Irak’tan çekilmiştir. Peki 
Irak’a girmesiyle hem bu ülkedeki hem de 
bölgedeki siyasi dengeleri temelli şekilde 
değiştiren Amerikan askerlerinin Irak’tan 
çekilmesi İran-Irak ilişkilerini ve bölge siya-
setini nasıl etkilemiştir?

Aralık 2011’de Amerikan askerlerinin 
çekilmesi İran ile Irak arasındaki ilişkilerin 
daha fazla gelişmesinin önündeki en önem-
li engelin, yani Irak’taki Amerikan etkisinin 
azalmasına neden olmuştur. Çekilme tak-
viminin netleşmesiyle birlikte halihazırda 
siyasi ve iktisadi alanlarda ilişkilerini geliş-
tirmiş olan Irak ve İran yönetimleri savun-
ma alanında ve bölgesel meselelerde işbirliği 

arayışına girmiştir. Bu dönemde 
yükselmiş olan bölgesel gerilimin 
Suriye krizi üzerinden örtülü bir 
çatışmaya dönüşmüş olması ve 
krizin Irak’a yakınlığı, Bağdat yö-
netimini taraf olmaya zorlamıştır. 
Bölgesel meselelerde başlangıçta 
daha ihtiyatlı bir politika benimse-
yen ve İran’a karşı mesafeli duran 

Maliki hükümeti giderek İran’a yakınlaşmış-
tır. İran ile Irak arasındaki yakınlaşmanın üç 
temel nedeni vardır. Bunlardan birisi, İran’ın 
stratejik hesaplarla desteklediği Şii ve Kürt 
partilerinin yeni Irak yönetiminde etkili bir 
rol oynamasıdır.

İran- Irak yakınlaşmasının ikinci nede-
ni Irak’ta yönetimin yeniden inşası süre-
cinde siyasi konumlarını güçlendirmek ve 
kazanımlarını korumak isteyen Şii ve Kürt 
partilerinin dış destek arayışıdır. Bölge ül-
kelerinin çoğunun Şiilere ve Kürtlere me-
safeli duruşu ve onların kazanımlarından 
rahatsız olması, bu unsurları yönetimin 
yeniden tesisi sürecine en güçlü desteği 
veren İran ile iyi geçinmeye zorlamıştır. 
Son olarak, Maliki hükümetinin içeride ve 
dışarıda karşılaştığı problemler karşısında 
kendisine destek veren tek bölge ülkesi İran 
olmuştur. İran’ın bu desteğine karşılık Baş-
bakan Maliki’nin yönetimindeki Irak, bölge 
siyasetinde İran’ın çizgisine doğru kaymış-
tır. Irak-İran ilişkilerinde Şiiliğin rolü, Şii 
ekseni oluşturulmasına matuf stratejik bir 
kararın temel objesi olmaktan ziyade, her 
iki tarafın milli çıkarları doğrultusunda si-

Amerikan Askerlerinin Çekilmesinden 
Sonra Irak-İran İlişkileri
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yasi ve kültürel etkileşimi kolaylaştıran bir 
faktör olarak değerlendirilmelidir.

Son iki yıldır Irak siyasetinde ortaya çıkan 
hareketlilik ile üst üste gelen krizler, Irak’ta 
Amerikan işgaliyle başlayan geçiş sürecinin 
henüz tamamlanmadığını göstermektedir. 
Hâlihazırda ABD’nin Irak’a müdahalesinden 
en karlı çıkan ülke İran görünmesine rağmen 
İran’ın kazanımları tam olarak garanti altına 
alınmamıştır. Bu süreç içerisinde İran rejimi-
nin Irak politikasını endekslediği Maliki hü-
kümetinin iktidardan düşmesi ve İran-Irak 
ilişkilerini sınırlayan potansiyel faktörlerin 
harekete geçmesi, İran’ın Irak’taki kazanım-
larını tersine çevirebilir. 

Sonuç 
ABD’nin Irak’a müdahalesinden en karlı çı-
kan ülkelerden birisi İran olmuştur. Hem 
yıllardır İran’ın başını ağrıtan düşman bir 
rejim yıkılmış, hem de İran’ın tesirine açık 
bir yönetim inşa edilmiştir. Bu müdahale-
den İran’ın kazançlı çıkmasının baş¬lıca iki 
sebebi vardır. Birincisi, İran’ın yıllarca ev 
sahipliği yaptığı ve desteklediği Saddam kar-
şıtı Şii ve Kürt partiler yeni yönetimin tesisi 
sürecinde başrollerde yer almıştır. Baas reji-
minin yıkılmasından sonra Irak’a dönen bu 
partiler beraberinde İran nüfuzunu da getir-
miştir. Bu süreçten İran’ın kazançlı çıkmasını 
sağlayan ikinci faktör ise federal, istikrarlı bir 
rejimin tesisi hususunda İran’ın ve ABD’nin 
çıkarlarının örtüşmüş olmasıdır. Bu sayede 
Irak’taki Amerikan askeri varlığına rağmen 
Tahran ile Bağdat arasında iyi ilişkiler tesis 

edilmiş, bilhassa siyasi ve iktisadi ilişkilerde 
büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. 

Aralık 2011’de Amerikan askerlerinin 
çekilmesi İran ile Irak arasındaki ilişkilerin 
daha fazla gelişmesini engelleyen önemli bir 
faktörün, yani Irak’taki Amerikan etkisinin 
azalmasına neden olmuştur. Çekilme takvi-
minin netleşmesinden sonra, ha¬lihazırda 
siyasi ve iktisadi alanlarda ilişkilerini ge-
liştirmiş olan Irak ve İran yönetimlerinin 
işbirliği ajandasına iki yeni husus daha gir-
miştir. Bunlardan birisi savunma ve güven-
lik alanında işbirliğinin geliştirilmesidir. 
Mevcut durumda iki ülkenin askeri birim-
leri ve Savunma Bakanlıkları arasında temas 
kurulmuş; savunma ve güvenlik alanında 
işbirliğinin geliştiril¬mesi için ortak irade 
beyan edilmiştir. İran-Irak ilişkilerinin gün-
demine giren ikinci husus bölgesel düzeyde 
işbirliğidir. Amerikan askerlerinin çekilme-
sinden sonra Irak, bölge siyasetinde yeniden 
aktif bir rol arayışına girmiştir. Bu dönemde 
bölgesel güçlerin Suriye krizi üzerinden bir 
tarafta muhalefeti savunan Suudi Arabistan, 
Katar ve Türkiye, diğer tarafta 

Esad yönetimine destek veren İran ve 
Hizbullah olmak üzere kutuplaşmış olma-
sı ve Suriye krizinin Irak’a yakınlığı Bağdat 
yönetimini taraf olmaya zorlamıştır. Bölgesel 
meselelerde başlangıçta daha ihtiyatlı bir po-
litika benimseyen Maliki hükü¬meti giderek 
İran’ın çizgisine kaymıştır. 

Irak’ın bölge politikasında İran ile aynı 
çizgide buluşması, yaygın bir şekilde, “Şii ek-
seni” içinde yer almasına ve Şii jeo¬politiğine 
dayandırılmaktadır. Oysa Şiiliğin iki ülke iliş-
kileri üzerinde hem olumlu (ortak değerler ve 
inançlar) hem de olumsuz etkileri (Şii okullar 
arasındaki farklılıklar, Irak Şiilerinin Arap 
kimliği vb. nedenlerle) vardır. Unutulmama-
lıdır ki “Şii jeopolitiği”nin güçlenmesini ve 
bölgesel bir faktör olarak ortaya çıkmasını 
sağlayan şey İran’ın “büyük” stratejileri de-
ğil, Amerika’nın Irak’a müdahalesidir. Üstelik 
özellikle Şii jeopolitiği üzerinden siyaset yap-

Aralık 2011’de Amerikan 
askerlerinin çekilmesi İran ile 

Irak arasındaki ilişkilerin daha fazla 
gelişmesinin önündeki en önemli 
engelin, yani Irak’taki Amerikan 
etkisinin azalmasına neden oldu.
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mak kısa vadede İran’ın stratejik çıkarlarına 
hizmet edebilir fakat orta vadede İran’ın daha 
geniş İslam dünyasından izole edilmesine ve 
kuşatılmasına neden olacağından tehlikeli-
dir. Dolayısıyla Irak-İran ilişkilerinde Şiiliğin 
rolü, Şii ekseni oluşturulmasına matuf strate-
jik bir kararın temel objesi olmaktan ziyade, 
her iki tarafın milli çıkarları doğrultusunda 
siyasi ve kültürel etkileşimi kolaylaştıran bir 
faktör olarak değerlendirilmelidir. 

İran ile Irak arasındaki yakınlaşmanın 
üç temel nedeni vardır. Bunlardan birisi, 
yukarıda bahsedildiği üzere, İran’ın ortak 
değerlerden ziyade siyasi sebeplerle destek-
lediği Şii ve Kürt partilerinin yeni Irak yö-
netiminde etkili bir rol oynamasıdır. İran-
Irak yakınlaşmasının ikinci nedeni Irak’ta 
yönetimin yeniden inşası sürecinde siyasi 
konumlarını güçlendirmek ve kazanımları-
nı korumak isteyen Şii ve Kürt partilerinin 
dış destek arayışıdır. Bölge ülkelerinin ço-
ğunun Şiilere ve Kürtlere mesafeli duruşu ve 
onların kazanımlarından rahatsız olması, bu 
unsurları yönetimin yeniden tesisi sürecine 
en güçlü desteği veren İran ile iyi geçinmeye 
zorlamıştır. Son olarak, Maliki hükümetinin 
içeride ve dışarıda karşılaştığı problemler 
karşısında kendisine destek veren tek bölge 
ülkesi İran olmuştur. İran’ın bu desteğine 
karşılık Maliki’nin yönetimindeki Irak, bölge 
siyasetinde İran’ın çizgisine doğru kaymıştır. 
Bununla beraber Irak siyasetinin karmaşık 
denklemleri arasında İran’ın Irak politikası-
nın giderek ve eski müttefiklerinin bir kıs-
mını (Kürtleri) yabancılaştırmak pahasına 
Başbakan Mali¬ki’ye endekslenmesi, Tahran 
yönetiminin Irak’taki etki sahasının ve oyun 
alanının daralmasına neden olmaktadır. 

Amerikan askerlerinin çekilmesinden 
sonra Irak siyasetinde ortaya çıkan hareket-
lilik ile üst üste gelen siyasi krizler, Irak’ta 
Amerikan işgaliyle başlayan geçiş sürecinin 
henüz tamamlanmadığını göstermektedir. 
Hâlihazırda Amerika’nın Irak’a müdahale-
sinden en karlı çıkan ülke İran görünmekte-

dir; fakat İran’ın kazanımları henüz tam ola-
rak garanti altına alın¬mış değildir. Bu süreç 
içerisinde İran rejiminin Irak politikasını 
endekslediği Maliki hükümetinin iktidardan 
düşmesi ve İran-Irak ilişkilerini sınırlayan 
potansiyel faktörlerin (Irak milliyetçiliğinin 
yükselmesi, sınır anlaşmazlıklarının gün yü-
züne çıkması vs.) harekete geçmesi, İran’ın 
Irak üzerindeki kazanımlarını tersine çevire-
bilir. Geçiş sürecindeki Irak’ta yönetimin de-
ğişmesi ve müstakbel yönetimlerin stratejik 
tercihlerindeki muhtemel değişiklikler İran 
ile Irak arasındaki ilişkilerin şeklinin değiş-
mesine neden olabilir..
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Giriş
Irak’ta 2003 yılındaki ABD işga-
linin ardından üçüncü yerel se-
çimler 20 Nisan 2013 tarihinde 
düzenlenmiştir. Vali ve vilayet yö-
netimlerini belirlemek üzere yapı-
lan seçimlerde 8143 aday, 12 vila-
yette 378 sandalye için yarışmıştır. 
Seçimlerde, Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi’ne bağlı Dohuk, Erbil, Süleyma-
niye vilayetleri, anlaşmazlık bölgesi Kerkük 
ve Maliki hükümetine karşı protesto gösteri-
lerinin sürdüğü Nineva ve Enbar vilayetleri 
dışarıda tutulmuştur. Dolayısıyla seçimler, 
Şiilerin yoğun olduğu 9 güney vilayeti, Sün-
nilerin yoğun olduğu 2 orta Irak vilayeti ile 
Sünni ve Şiilerin karışık yaşadığı Bağdat vi-
layetinde gerçekleştirilmiştir.

Siyasi ittifaklar ve liderler 
Seçimlere gerek Şii Arap partilerin kurduk-
ları “Ulusal İttifak”, gerekse Sünnilerin ağır-
lıkta olduğu “El Irakiyye İttifakı “ayrı listeler 
halinde katılmışlardır. Bu doğrultuda se-
çimlere “Ulusal İttifak” içerisinden Başba-
kan Nuri el Maliki’nin lideri olduğu “Hukuk 
Devleti İttifakı”, Ammar el Hekim’in başı-
nı çektiği “Vatandaş İttifakı” ve Mukteda 
Sadr’ın lideri olduğu “Özgürler İttifakı” ayrı 
listelerle girmişlerdir. Ulusal İttifak lideri 
İbrahim Caferi ise Hukuk Devleti İttifakı 
listesiyle seçimlere katılmıştır. El Irakiyye 
İttifakı’dan eski Başbakan İyad Allavi’nin 
başkanlığındaki “Birleşik Irak Ulusal İttifa-
kı”, Irak Meclis Başkanı Üsame Nuceyfi’nin 

liderliğindeki “Birleşikler” İtti-
fakı, Irak Başbakan Yardımcısı 
Salih El Mutlak’ın başı çektiği 
“Irakiyye Arapları” farklı listeler-
le katılmıştır. Selahattin ve Diya-
la’daki Kürt oyları içinse KDP ve 
KYB önderliğindeki “Kardeşlik ve 
Ortak Yaşam Listesi” seçimlerde 
yarışmıştır. 

Öte yandan seçimlere farklı bölgelerde 
ayrı listelerle katılan partilerin bazı bölgeler-
de de mezhep eksenli ittifaklar geliştirdikleri 
görülmüştür. Örneğin Şiilerin yoğun olduğu 
Vasıt ile Sünnilerin yoğun olduğu Selahattin 
kentlerine komşu olan Diyala’da Şii Araplar 
eski seçimlerin aksine seçimlere tek bir grup 
olarak katılmış ve “Ulusal Diyala İttifakı”nı 
kurmuştur. Buna karşı aynı kentte Sünni 
Araplar da güç birliğine gitmiş ve “Diyala 
Irakiyye” listesi şemsiyesi altında birleştir-
mişlerdir. Seküler Şii lider İyad Allavi ise 
geleneksel El Irakiyye grubu dışında hareket 
ederek Diyala seçimlerine diğer illerdeki gibi 
ayrı listeyle katılmıştır.

Yerel seçimlerin yürütüldüğü atmosfere 
bakıldığında Şii Arapların içerisinde Baş-
bakan Nuri el Maliki ile Mukteda es Sadr 
arasında, başta merkezi hükümetin yöne-
timi, Sünni Araplarla ilişkiler ve Kürdistan 
Bölgesel Yönetimi ile ilişkiler noktasında bir 
gerginliğin yaşandığı görülmüştür. Maliki, 
tüm bu konularda çatışmacı pozisyonuyla 
öne çıkmış, Sadr grubu ise diğer gruplarla 
ilişkilerde Maliki’yi eleştiren bir tavır sergile-
miştir. Ammar el Hekim grubu ise Maliki’yi 

Irak Yerel Seçimleri:  
Kırılgan Siyasi Süreç
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eleştirse de karşı kampta yer almamış, sağdu-
yu çağrıları ve arabulucu tutumuyla dikkatle-
ri çekmiştir. Bunun dışında kalan konularda 
yerel yönetici adayları mevcut yönetimleri ve 
birbirlerini yolsuzluğa bulaşmakla ve vatan-
daşa hizmet götürmemekle suçlamıştır. 

Sünni Arap partileri içerisinde ise esas 
yarış Meclis Başkanı Üsame Nuceyfi ve 
onunla birlikte hareket eden eski Maliye 
Bakanı Rafi el İsavi ile Başbakan Yardımcı-
sı Salih el Mutlak arasında geçmiştir. Salih 
el Mutlak, Sünni Arap vilayetlerinde Maliki 
hükümeti karşıtı protestolar yürüten taban-
la sorunlu ilişkiler geliştirmiş, buna karşılık 
İsavi görevinden istifaederek protestocular 
yanında yer almış, Nuceyfi de protestocu-
ların taleplerini siyasi zeminde yüksek sesle 
dile getiren pozisyonda olmuştur. Sünni ana 
akımı temsil eden partiler dışında Sünni 
Arap aşiretleri ve yerel liderler de seçimler-
de aktif kampanya içerisinde yer almıştır. Bu 
çerçevede Sünni Arap politikacıların tabanı 
ne kadar temsil ettiği, edebildiği tartışılmış; 
adayların Maliki’ye yönelik eleştirilerde 
özellikle de gösteri meydanlarında bir reka-
bet içerisine girdiği gözlenmiştir.

Seçim sonuçları 
Seçim sonuçlarına göre Başbakan Nuri el 
Maliki’nin başını çektiği Hukuk Devleti 
Listesi, toplamda 97 sandalye kazanarak se-
çimlerden birinci çıkmıştır. Şiilerin yoğun 
olduğu 9 vilayetin 7’sinde birinci gelen Ma-
liki grubu, Bağdat’ta da en fazla oyu almıştır. 
El Hekim grubu ise toplamda 60 sandalye 
ile seçimlerden ikinci çıkmıştır. Şiilerin yo-
ğun olduğu vilayetlerde birinci olamayan El 
Hekim grubu, 8 vilayette ikinci olmayı ba-
şarmış, Bağdat’ta ise üçüncü çıkmıştır. Sadr 
grubu ise toplamda 44 sandalye ile seçimler-
den üçüncü çıkmış, sadece Meysan’da birinci 
olabilmiş, Bağdat’ta ise dördüncülüğü elde 
etmiştir. Bir rüşvet davası nedeniyle Başba-
kan Maliki’den ayrılan eski Irak Hükümet 
Sözcüsü Ali Dabbağ ise “Kefaat” listesi ile 
sürpriz bir çıkış yaparak Babil ve Müsenna’da 
toplam 7 sandalye kazanabilmiştir. 

El Irakiyye Cephesi’ne baktığımızda İyad 
Allavi’nin “Birleşik Irak Ulusal İttifakı”nın 
toplamda 11 sandalye kazanarak seçimlerden 
beşinci çıktığı görülmüştür. Allavi, Şiilerin yo-
ğun olduğu 9 vilayetten 6’sında hiç sandalye 
kazanamayan Allavi, 3 vilayette ise 3 sandal-
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ye kazanabilmiştir. Allavi Sünni bölgelerde 
5, Bağdat’ta 3 sandalye elde etmiştir. Meclis 
Başkanı Üsame Nuceyfi’nin, “Birleşikler” İtti-
fakı ise toplamda kazandığı 13 sandalye ile se-
çimlerden dördüncü çıkmış, Bağdat’ta ikinci 
olmuş, Şiilerin yoğun olduğu Basra’da 1 san-
dalye kazanmayı başarabilmiştir. Seçimlerde 
en büyük yenilgiyi Irak Başbakan Yardımcısı 
Salih el Mutlak’ın yaşadığı ve toplamda sa-
dece 5 sandalye kazanabildiği görülmüştür. 
Mutlak’ın kazandığı sandalyeler eski hükümet 
sözcüsü Ali Dabbağ’ın aldığı oylardan bile 
düşük kalmıştır. KBY Bölgesi dışında yerel 
seçimlere katılan “Kardeşlik ve Ortak Yaşam 
Listesi” ise Bağdat’ta hiç sandalye kazanama-
mış, Selahattin’de 1, Diyala’da 3, toplamda 4 
sandalye elde edebilmiştir. Diyala’da ise tar-
tışmalı bir durum meydana gelmiş, Şiilerin 
Diyala el Vatani İttifakı, Sünnilerin Diyala 
el Irakiyye İttifakını 2 sandalyeyle geçmiştir. 
Böylece Diyala’da Allavi’nin kazandığı 2 ve 
Kürtlerin kazandığı 3 sandalye valinin belir-
lenmesinde kritik önem kazanmıştır. 

Seçim sonuçlarında dikkat çeken bir başka 
husus, barajın olmaması nedeniyle özellikle 
dört vilayette yerel aktörlerin önemli bir et-
kinlik göstererek büyük partilerden büyük 
ölçüde oy koparmaları olmuştur. Kerbela’da 
“Liva”, “Adil Devlet” ve “Emel” İttifakları top-
lamda 100 bin oyla toplamda 3’erden 9 san-
dalye kazanmışlardır. Necef ’te ise “Necef ’e 
Vefa” listesi 120 bin oy alarak 9 sandalye elde 
etmiş ve tüm partilerin önüne geçerek birin-
ci olmuştur. Kadisiye’de “Divaniye İttifakı” ve 
“Beyda” grupları 82 bin oyla 6 (4+2) sandal-

ye kazanmışlardır. Sünnilerin yoğun olduğu 
Selahaddin kentinde ise ana akım partiler 
oldukça zayıf kalmış, Vali Ahmed Abdullah 
95 bin oyla birinci olmuş ve 7 sandalye ka-
zanmıştır. Aynı kentte milletvekili Şalan el 
Kerim’in kurduğu “Irak Asaleti İttifakı” 66 bin 
oyla 5 sandalye kazanarak üçüncü olmuştur. 

Yerel seçimlerin siyasi yelpazeye etkileri 
ABD’nin çekilmesi sonrası Irak Yüksek Se-
çim Kurulu tarafından yönetilen ve Irak gü-
venlik güçleri tarafından emniyet önlemleri 
alınan seçimlere 12 vilayette katılım oranı % 
51’i bulmuştur. 2009’da düzenlenen yerel se-
çimlere katılımın da % 51 olduğu dikkate alı-
nırsa siyasetçilerin halkı seçimlere katılmaya 
ikna etmekte pek başarılı olamadığı değer-
lendirilmiştir. Üstelik 2010 genel seçimlerine 
katılımın % 62 oranında olması dikkate alın-
dığında bir sorun olduğu algısı pekişmiştir. 
Bu sonuçta, alınan güvenlik önlemlerinin 
yoğunluğu, seçim sırasında trafiğin durdu-
rulması ve saldırıların etkisi olduğu gerekçe-
leri de ifade edilmektedir. Ancak Sünni Arap 
seçmenin gerek siyasetçilere gerekse Bağ-
dat’taki merkezi yönetime tepkisinin Diyala, 
Salahaddin ve Bağdat’taki katılıma negatif 
etkide bulunduğu kuşkusuzdur. Şii Arap ta-
banın katılımının düşük olması yerel yöneti-
cilerden hizmet bekleyen seçmenlerin siyasi 
ve idari süreçlerden memnun olmadıklarını 
göstermiştir. 

Diğer taraftan seçimlerde Şii Arapların 
Sünnilerin yoğun olduğu dört vilayetten 
seçimlerin yapıldığı sadece Diyala’da varlık 
gösterebildiği anlaşılmıştır. Buna karşılık 
Sünni Arapların Şiilerin yoğun olarak yaşa-
dığı vilayetlerde varlık gösteremediği, sadece 
Basra’da Nuceyfi grubunun bir sandalye ka-
zanabildiği görülmüştür. Iraklı Kürtlerin lis-
tesininde Sünni ve Şii Arapların yaşadığı böl-
gelerde etkin gösteremedikleri görülmüştür. 
Iraklı Kürtlerin özellikle Diyala’daki sınırlı 
varlıkları Irak’ın Arap bölgesiyle coğrafi etki-
leşim bölgesinin bu vilayette yoğunlaştığını 

Seçimlerin, 2005’te Sünni 
Arapların süreç dışında 

kaldıkları yerel seçim ortamını 
anımsatması riskli bir gösterge 
olarak karşımıza çıkıyor ve geleceğe 
dair soru işaretleri oluşturuyor.
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göstermiştir. Genel fotoğrafa bakıldığında 
ülke içerisindeki homojenleşme olgusunun 
değişmediği görülmüştür. 

Seçimlerin Sünnilerin yoğun olarak yaşa-
dığı sadece 2 vilayette gerçekleşmiş olması, 
seçim atmosferinin genel olarak Şii partilerin 
kendi aralarındaki rekabet mücadelesini yan-
sıtması sonucunu doğurmuştur. Bu noktada 
Irak Başbakanı Nuri el Maliki’nin lideri ol-
duğu Hukuk Devleti İttifakı’nın her ne kadar 
seçimlerden birinci çıkan ittifak olsa da geç-
tiğimiz yerel seçimlere göre oy oranında dü-
şüş olduğu görülmüştür. Esasında Başbakan 
Maliki, yerel seçimlerden ezici bir zaferle çık-
mayı planlamış ve muhtemel zaferini seçim 
sonrasında erken genel seçim ilanı ile Irak 
parlamentosuna taşımayı hedeflemiştir. Buna 
göre düzenlenecek erken seçimle Maliki, Şii 
oyların ezici çoğunluğunu arkasına alacak ve 
özellikle Kürtlere karşı kendisini destekleye-
cek Sünni aşiret ve siyasetçilerle çoğunluk 
hükümetini kuracaktır. Nitekim Maliki, bu 
konudaki görüşlerini yerel seçimlere bir haf-
ta kala Meysan Vilayeti’nde parti teşkilatına 
yaptığı konuşmada dile getirmiştir. 

Ancak işler Başbakan Nuri el Maliki’nin 
hesapladığı gibi gitmemiş, “Hukuk Devle-
ti İttifakı” her ne kadar birinciliği elde etse 
de yerel seçimlerde umduğu desteği bula-
mamıştır. Zira Şii seçmen, Başbakan Nuri 
el Maliki’nin içeride Kürt, Sünni ve hatta Şii 
siyasetçilere, hem de dışarıda bölgesel ülke-
lere karşı yürüttüğü “siyasi gerginlik” üzeri-
ne kurulu politikaların arkasından sürüklen-
meyeceğine dair bir mesaj vermiştir. Gerek 
içeride gerek dışarıda diyalogu savunan El 
Hekim grubunun, parti bazında en yüksek 
oyu alması ve seçimlerde yükselişe geçmesi 
de bunu göstermektedir. 

Her ne kadar Şii seçmen, çatışma yerine 
uzlaşmayı temsil eden ılımlı el Hekim çizgi-
sine kredi vermeyi tercih etse de Maliki’ye 
karşı Kürtlerle yakınlaşmayı deneyen ve 
Sünni Araplarla İttifak arayışlarına giren 
Sadr grubuna da destek vermemiştir. Diğer 

taraftan Şiilerin yoğun olduğu kentlerde oy 
veren seçmenlerin ortalama üç ila dörtte biri 
Maliki, Sadr ve El Hekim’e oy vermeyerek 
geleneksel üç parti dışında arayışlara da yeşil 
ışık yakabileceklerini göstermişlerdir. Bu-
nunla birlikte bu oyların gittiği yerel liderle-
rin genel seçimleri etkileyebilecek şekilde 
kendi illerinin dışına çıkıp organize olabile-
cekleri de kuşkuludur. 

Seçim sonrası dikkat edilmesi gereken 
en önemli husus ise Sünni Arapların yoğun 
olduğu ve bir ölçüde seçimlere katılmadığı 
Diyala’da ortaya çıkan tablodur. Zira Şiilerin 
Diyala’da kurdukları İttifak ile Kürtlerin İtti-
fakı seçimlerde vilayet meclisindeki toplan 29 
sandalyenin 15’ini elde etmişlerdir ve seçim 
sonrası ittifak kurmayı görüşmeye başlamış-
lardır. Özellikle Sünni Arapların yoğun oldu-
ğu bir vilayette valinin Sünni Arapların dışın-
dan atanması yahut Sünni Arapların kendi 
vilayetlerinde yönetimden dışlanmaları gibi 
bir durum genel olarak siyasi sürece zarar 
verebilir, özel olarak da kentte kanlı hesaplaş-
malara ve şiddetin artmasına yol açabilir. 

Gelinen nokta itibariyle 2013 Irak yerel 
seçimlerinin 2009 yerel seçimlerinin aksine 
Irak’taki yerel dengeleri ve aktörleri çok fazla 
değiştirmediği görülmüştür. Diğer taraftan 
hem Şii hem de Sünni tabanda seçmenlerin 
yer yer ana akım partiler dışında arayışlara 
girdikleri ve merkez dışında bulunan yerel 
aktörlere kredi açtıkları değerlendirilmiştir. 
Neticede 2013 seçimlerinin genel olarak ül-
kede siyasi sürecin zayıfladığı bir ortamda 
sönük geçtiği söylenebilir. 2005’te gerçekle-
şen ilk yerel seçimlerin 18 vilayette, 2009’da 
gerçekleşen yerel seçimlerin 14 vilayette, 
2013’te gerçekleşen bu seçimlerin 12 vila-
yette gerçekleşmesi dikkate alındığı siyasi 
süreçteki gerileme daha rahat anlaşılacak-
tır. Seçimlerin, 2005’te Sünni Arapların sü-
reç dışında kaldıkları yerel seçim ortamını 
anımsatması ise riskli bir gösterge olarak 
karşımıza çıkmakta ve geleceğe dair soru işa-
retleri oluşturmaktadır..
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Çin’in, özellikle Uygur Türklerinin nüfusunun yüksek olduğu bölgelerde 
uyguladığı politikalar 2013 yılında da hatırlandı. On yıllardır komünist 
Çin hükümetinin baskısı altında acı çeken Uygur halkı, son yıllarda Çin’in 
modernleşme hamlesiyle yüz yüze geldi. Modernleşme adı altında böl-
genin etnik yapısını değiştiren ve Türk kültürü kalıntılarını yok eden Çin 
hükümetinin politikaları Kaşgar eyaletinde yaşananlarla tekrar gündeme 
geldi. Çıkan olaylarda 21 kişi hayatını kaybederken, Çin hükümeti yaptığı 
açıklamada yer alan “terörizm retoriğiyle”, bölgede uyguladığı politikasını 
değiştirmekten ne kadar uzak olduğunu gösterdi.

Çin’in Emperyalist Doğu 
Türkistan Politikaları 
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The ethnic conflict in East Turkistan, 
(aka Uyghur Autonomous Region of China) 
erupted again on Wednesday, leaving 21 
dead according to official numbers in Kash-
gar. Immediately afterward the spokesman 
for the regional government called the inci-
dent a terrorist attack committed by groups 
that targets stability and development in the 
area. His statement includes every buzzword 
that Beijing has kept using to describe the 
situation in the region, especially since 9/11. 
Although the information blackout prevents 
independent sources from getting informa-
tion about the nature of the incident, these 
three buzzwords give us some clues about 
the nature of the incident.

After the deadly 2009 clampdown of Uy-
ghurs in Urumchi, the Uyghur Autonomous 
Region is once again witnessing ethnic con-
flict and clashes. The city of Kashgar has been 
on the spot for the last few years because of 
Beijing’s policy of “modernization” and “de-
velopment” in the city within the context of 
the Western Development Plan. The plan in-
cludes eradicating most of the city’s historic 
downtown and erasing many signs of Uy-
ghur heritage, resulting in further cultural 
assimilation. Considering the significance of 
the city for Turkic history and ethnic affinity 
among the people of Turkey and the region, 
Turkish Foreign Minister Davutoğlu visited 
the city a couple of years ago and asked the 
Chinese government to protect the city’s 
historical landmarks. However, the recent 
reports reflected growing Sinicization of the 

city and increasing levels of poverty and es-
trangement among Uyghurs. Furthermore, 
the “development” also brings increasing 
Han migration to the city and gives them op-
portunities for employment at the expense 
of the local Uyghur population, leading a 
demographic threat. Studies show that the 
groups, which enjoy the benefits of “devel-
opment” in most instances, are the newcom-
ers instead of Uyghurs. In several different 
reports human rights organizations warned 
of the increasing ethnic restiveness in the re-
gion as a result of economic and spatial mar-
ginalization of Uyghurs in the city.

Kashgar is far from a unique case. In 
several different instances, the Beijing gov-
ernment attempted to “modernize” cities 
without protecting the local people and led 
to increasing ghettoization of them, destroy-
ing the ethnic balance in the region. In part 
this was a facet of the significant strategy 
for China to pacify the restive regions in 
its borderlands, including Tibet and East 
Turkistan. The paranoia of Balkanization in 
the 1990s led to Beijing’s harsh ‘strike hard` 
campaigns to eradicate any form of opposi-
tion and dissent activity in the region. The 
policy also served the Chinese government 
well in diverting attention from the prob-
lems of rapid economic modernization, such 
as an increasing income gap and high level 
of corruption, and the question of the state’s 
legitimacy after the fall of communism in 
the Soviet Union. The government rallied 
its people around its flag of creating a “har-

The Kashgar Incident and  
China’s Uyghur Question

• MAY 09, 2013 • WORLDBULLETINKILIÇ BUĞRA KANAT OPINIONOPINION
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monious society” and protecting stability of 
the country and subsequently named any 
dissenting activity in the region as separat-
ist, religious fundamentalist, or terrorist. The 
strike hard campaigns, however, turned out 
to be counterproductive in most instances. 
The number of demonstrations increased 
rapidly in the region and the people became 
estranged from the Chinese government.

With the independence of Central Asian 
republics, the increasing internationaliza-
tion problem pushed China to deny the 
existence of the problem for the first time. 
Instead Beijing started to pursue regional 
cooperation to clamp down on Uyghur ac-
tivity in Central Asia. Strike hard policies, 
which were pursued to protect domestic 
stability and form a “harmonious society” 
started to be adopted region wide. This time 
the Uyghur question was represented as a 
threat to regional stability. It formed one of 
the founding pillars of the Shanghai Coop-

eration Organization. At several summits 
China bought the support of these nascent 
countries to round up Uyghur activists and 
extradite them to China whenever neces-
sary. Although the people of Central Asia 
were in most instances sympathetic to the 
Uyghur cause, the authoritarian govern-
ments acted in accordance with the Chinese 
government in return for support for the 
sitting regimes in the region. Furthermore, 
cities like Kashgar started to be organized as 
a benchmark for the Chinese pivot to Cen-
tral Asia and to increase its zone of influ-
ence in this region. The region was already 
a significant source of natural resources 
and fossil fuels for China’s rapidly increas-
ing economy. With the independence of the 
Central Asian countries, the region became 
not only a transit zone for oil and natural 
gas from these countries but also became a 
springboard for Chinese economic activity. 
China’s increasing economic activity and its 
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foreign aid to these countries in return for 
their support for China’s policy led to a pact 
between the Central Asian republics and 
China against the Uyghur question.

September 11th launched a new policy 
in the region and this time China was one 
of the first countries to join the global war 
on terror and for the first time announce the 
existence of terrorist networks in the region. 
It provided a fertile ground for China to re-
strict religious freedoms, freedom of expres-
sion and an excuse for the government to call 
any dissenting activity in the region terrorist 
activity. The discourse of China as a victim 
of international terrorism aimed to create in-
ternational legitimacy for Beijing to suppress 
Uyghurs in the region and a shield for China 
to protect itself from international criticism 
and denunciation, whereas the discourse of 
the Chinese government fighting heroically 
against domestic terrorism aimed to unify 
the people of China behind the regime, to 
postpone any demands for political reform, 
and to create a national security state. This 
new image of the region as a bedrock of ter-

rorism also fit nicely with the domestic ori-
entalism that China had pursued for many 
years in the region. The binary opposition 
that Beijing fostered between Han Chi-
nese and minorities and the role that China 
adopts as the modernizer of primitive, bar-
baric, counterrevolutionary, and finally ter-
rorist people of its “Wild West” earned the 
government a sense of mission in the eyes of 
its own people.

All these policies led to further crack-
downs on Uyghurs and strain in Han Chi-
nese-Uyghur relations. The fact that the 
Uyghur image in China is increasingly 
identified with terrorism and anti-Uyghur 
discrimination is started to be reported is 
transforming the violence in the region to 
a communitarian level, just as occurred in 
Urumchi in 2009. Moreover, the three words, 
that spokesman used—terrorism, stability, 
and development—continue to endanger the 
cultural, economic, and physical existence of 
the Uyghur people.

The increasing timidity of Western de-
mocracies to pursue the principle of respon-
sibility to protect at an international level is 
leaving the Chinese government with the 
freedom to oppress. Under these circum-
stances the US and other Western democra-
cies must have something more to say than 
‘calling parties to calm down’ if they want to 
remain relevant in the protection and pro-
motion of human rights and liberties in Asia. 
The much commercialized and securitized 
pivot to Asia and rebalancing strategies lack 
a humanitarian face and continue to sacrifice 
human rights and liberties for the sake of 
trade. This will create not only a humanitar-
ian disaster in the region but will also pave 
the way for a crisis of legitimacy for the poli-
cies of Western democracies..

The increasing timidity of Western 

democracies to pursue the principle 

of responsibility to protect at an 

international level is leaving the 

Chinese government with the 

freedom to oppress .
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01 HAZİRAN
• Taksim Gezi Parkı’nda 
devam eden olaylara ilişkin 
Cumhurbaşkanı Gül, “De-
mokratik bir toplumda 
tepkiler istismara mahal 
vermeyecek şekilde kurallara 
uyarak, sağduyu ve sükûnet 
ile verilebilmeli; buna muka-
bil yönetenler de farklı dü-
şüncelere ve kaygılara kulak 
vermek için daha çok çaba 
sarf etmelidir.” dedi.
• İçişleri Bakanlığı yapılan 
yazılı açıklamada, “Güvenlik 
güçlerimizce amacını aşan ve 
yasaların vermiş olduğu yetki 
sınırlarını aşmak suretiyle 
orantısız güç kullandığı tespit 
edilen personel hakkında 
yasal işlemler yapılacak olup, 
incelemeler devam etmekte-
dir.” denildi. 

02 HAZİRAN
• Başbakan Erdoğan, Gezi 
Parkı’nda alışveriş merkezi 
yapılacağı iddialarına yönelik 
“Kesinleşmiş olarak bir AVM 
projesi yok. Biz Gezi Parkı or-
tadan kalksın iddiasında deği-
liz. Aslına uygun olarak Topçu 
Kışlası’nı yapmak istiyoruz. Biz 
bunu yeşili muhafaza edecek 
şekilde yapacağız.” şeklinde 
konuştu.
• İçişleri Bakanı Muammer 
Güler yaptığı açıklamada, 6 
günde 67 ilde 235 eylem ve et-
kinlik yapıldığını, 1730 kişinin 
gözaltına alındığını ve zararın 

20 milyon liranın üzerinde 
olduğunu ifade etti.

03 HAZİRAN
• Başbakan Erdoğan, Gezi 
Parkı’na yönelik eylemlerin iç 
ve dış bağlantılarının bulun-
duğunu, istihbarat birimlerinin 
bu konuda çalışmalarını sür-
dürdüğünü belirtti. Başba-
kan Erdoğan, “Bu olayların 
arkasında aynı zamanda CHP 
zihniyeti var. Aşırı uçlarla müş-
terek dayanışma içerisinde 
bunları yapıyorlar.” dedi.
• İstanbul Taksim’deki Gezi 
Parkı’nda başlayan eylemlerin 
ülke geneline yayılması, piya-
saları etkiledi. Faizler yüzde 
6,78 seviyesine tırmandı. Dolar 
1,90 liraya dayandı. Borsa 
güne yüzde 6,43 oranında sert 
bir düşüşle başladı.

04 HAZİRAN
MHP Genel Başkanı Devlet • 
Bahçeli, “Biz dibi görünme-
yen kuyulardan su içmeyiz, 
tahrik ve kışkırtmalardan pay 
kapmak niyetiyle pusuya yat-
mayız. Bizim için AK Parti’nin 
devrileceği, görevden alınacağı 
tek yer sandıktır.” dedi. 

• BDP Genel Başkanı De-
mirtaş, Taksim’deki olaylarla 
ilgili eylemcileri, demokratik 
sınırların dışına çıkılmaması 
konusunda uyardı. 
• Taksim Gezi Parkı’yla baş-
layan protesto ve akabindeki 
gelişmelerle ilgili ABD’den 
ardı ardına açıklamalara 
ilişkin Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, ABD Dışişleri 
Bakanı John Kerry’yi telefonla 
arayarak Türkiye’nin tepkisini 
iletti. Görüşmede ABD’de 2011 
yılında yaşanan “Occupy Wall 
Street” olaylarında çok sayıda 
kişinin hayatını kaybettiğini; 
Avrupa’da farklı başkentlerde 
benzer olayların yaşandığını 
hatırlatan Bakan Davutoğ-
lu, “Birçok demokratik ülke 
benzer eylemlerle karşılaşır ve 
bu da demokratik sistemlerin 
sınavıdır.” dedi. 

05 HAZİRAN
• Cumhurbaşkanı Gül, “Ne 
güzel ki insanlar ‘Ağaçlar 
katledilmesin, düşüncelerimiz 
kale alınsın’ diye meydan-
lara çıkıyor. Bunlar medeni 
davranışlar, bu sevindirici. 
Ben bunlara çok karamsar 
bakmıyorum.” değerlendirme-
sini yaptı. 

06 HAZİRAN
• Tunus gezisi dönüşün-
de kendisini karşılayan AK 
Partililere seslenen Başbakan 
Erdoğan, “Kavga ile işimiz 



ÇİN’İN EMPERYALİST DOĞU TÜRKİSTAN POLİTİKALARI   |  463

olmaz, Vandallıkla, kırıp 
dökmeyle işimiz olmaz. Faiz 
lobisine rağmen buralara gel-
dik, bunlar borsada spekülas-
yonlarla bizi tehdit ediyorlar, 
milletin alın terini yedirtme-
yeceğiz. Aşırı güç kullanımı 
olabilir, gereği yapılıyor. 
Vandallığa dönüşen bu eylem 
derhal sona ermeli.” dedi.
• İçişleri Bakanı Muammer 
Güler, Taksim Gezi Parkı olay-
larıyla ilişkili şimdiye kadar 
915 vatandaşın hastanelere 
kaldırıldığını, 79 kişinin has-
tanelerde yattığını, dördünün 
hayati tehlikesinin bulun-
duğunu, sekiz kişinin yoğun 
bakımda olduğunu, bu süreçte 
516 güvenlik görevlisinin de 
yaralandığını açıkladı. 
• Adana’da Gezi Parkı eylem-
lerini sürdüren göstericilere 
müdahale sırasında inşaat 
halindeki köprüden aşağı 
düşen komiser Mustafa Sarı, 
hayatını kaybetti. 

07 HAZİRAN
• İçişleri Bakanı Muammer 
Güler, Taksim Gezi Parkı Pro-
testolarına ilişkin “Protestolar 
amacını aşan bir boyuta yö-
neldi. Gösterilerin bir an önce 
sonlandırılması için sağduyulu 
davranmaya herkesi davet 
ediyorum. Kaostan kimse bir 
şey elde edemez.” dedi. 
• BDP Genel Başkanı Selahat-
tin Demirtaş ile Grup Başkan-
vekili Pervin Buldan, Öcalan 

ile 6. görüşmeyi yapmak üzere 
İmralı Adası’na gitti. 

09 HAZİRAN
• Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, Taksim eylemlerinin sami-
miyetsiz ve ideolojik olduğunu 
söyledi ve 2 milyar 800 milyon 
ağaç diktiklerini vurguladı. 
Başbakan Erdoğan, “Demok-
rasi yoluyla iktidar arıyorsanız, 
7 ay sonra seçimler var, biz 
sandıkta konuşuruz.” dedi.
• İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, Twitter’daki hesa-
bından yaptığı açıklamada, 
Taksim Gezi Parkı olaylarıyla 
ilgili özeleştiride bulunarak, 
şiddete karışmayan gösteri-
cilerden özür diledi. Mutlu, 
“Yaşanan olaylar içinde za-
man zaman görülen ferdi hata 
ve aşırılıklar özür dilemeyi 
gerektirir. Bir gönül için bin 
özür dilerim.” dedi.

10 HAZİRAN
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
alkollü içkilere reklam ve gece 
satış yasağı getiren, trafikte 
alkol ve sigara kullanımına da 
ceza öngören kanunu onayladı. 
Yasa, 9 Eylül 2013 tarihi itiba-
riyle yürürlüğe girecek.

12 HAZİRAN
• Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Gezi Parkı olay-
larıyla ilgili oluşturulan 11 
kişilik heyeti AK Parti Genel 
Merkezi’nde kabul etti. Toplan-

tının ardından AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Çelik, Taksim Meydanı’nda 
yapılan yayalaştırma projesinin 
devam edeceğini söyledi. 

13 HAZİRAN
• Beyaz Saray Ulusal Güvenlik 
Konseyi Danışman Yardımcısı 
Ben Rhodes, Suriye’de Esed 
rejiminin sarin gazı dahil kim-
yasal silah kullandığının kesin 
olduğunu ve kimyasal silah 
kullanımı nedeniyle en az 100-
150 kişinin hayatını kaybettiği-
ni ve rakamın daha da yüksek 
olabileceğini açıkladı. 

14 HAZİRAN
• Taksim Gezi Parkı protes-
tolarına ilişkin yapılan son 
görüşmelere dikkat çeken 
Cumhurbaşkanı Gül, “Bu 
saatten sonra artık herkese 
gerçekten sükûneti tavsiye 
ediyorum.” dedi.
• AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Çelik, Gezi 
Parkı eylemlerinde direnişe 
devam kararı alınmasıyla ilgili, 
“Mesele çevre duyarlılığı ise bu 
mesaj alınmıştır. Gerekli de-
ğerlendirmeler yapılmıştır. Bu 
saatten sonra bunu uzatmak 

HAZİRAN 2013
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işin tadını kaçırmaktır ve bu işi 
marjinalleştirmektir.” dedi. 

15 HAZİRAN
• İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, Gezi Parkı’nın boşal-
tılmasına ilişkin, “Marjinal 
grupların polisimizle bir ça-
tışma pozisyonu oldu. Bunlara 
da uygun bir müdahaleyle 
Gezi Parkı boşaltılmış oldu. 
Gezi Parkı’yla ilgili yapmış 
olduğumuz bu çalışmanın 
fevkalade düzgün, sıkıntı ol-
maksızın, kısa sürede tamam-
lanmış olması memnuniyet 
vericidir.” dedi.
• AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Çelik, Gezi Parkı’na 
yapılan müdahalenin ardından 
yaptığı açıklamada “Mesele 
üzüm yemekse üzümü yediniz. 
Mesele bağcıyı dövmekse ku-
sura bakmayın devlet asayişi 
sağlamak zorundadır. Bu park 
bütün İstanbullulara aittir. 
Türkiye demokratik bir ülke 
olmasaydı yapılanlara 19 gün 
boyunca tahammül edilemez-
di.” şeklinde konuştu.
• İran’ın yeni cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani oldu. 

16 HAZİRAN
• Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Ankara’nın ardın-
dan İstanbul Kazlıçeşme’deki 
Milli İradeye Saygı mitinginde 
halkla buluştu.

18 HAZİRAN
• Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, üçüncü köprüye Yavuz 
Sultan Selim’in adının verilme-
si sebebiyle, Alevi vatandaş-
lardan gelen tepkilere yeni bir 
öneriyle cevap verdi. Cumhur-
başkanı Gül, büyük bir devlet 
projesine Pir Sultan Abdal ya 
da Hacı Bektaş Veli isminin 
verilebileceğini söyleyerek, “Bu 
şekilde kaynaşmayı sağlama-
mız gerekir.” dedi.

19 HAZİRAN
• Gezi Parkı olayları sebebiyle 
3 haftadır Taksim’de görev 
yapan polisleri ziyaret eden 
İstanbul Emniyet Müdürü Hü-
seyin Çapkın, “Kirli bilgiler ve 
sosyal medya üzerinden atılan 
iftiralarla polisi pasifize etme-
ye çalışıyorlar. Arkadaşlarımız 
40 saatte 4 saat uyuyabildi. 18 
günde ancak 1 kez evlerine 
gidebildiler.” dedi.

21 HAZİRAN
• Başbakan Erdoğan, Gezi 
Parkı eylemlerine tepki olarak 
planlanan mitinglerinin üçün-
cüsünü Kayseri’de yaptı. 
• Mısır Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi’ye destek 

vermek ve 30 Haziran’da ya-
pılması planlanan gösterileri 
protesto etmek amacıyla yak-
laşık 2 milyon kişi Rabiat’ul 
Adeviyye Meydanı’nda bir 
araya geldi.

22 HAZİRAN
• Samsun’da “Milli İradeye 
Saygı” mitinginde konuşan 
Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, muhalefeti ve Gezi Parkı 
eylemlerini eleştirerek “Onlar 
milyonlarca tweet atsınlar, 
bizim tek bir besmelemiz 
oyunları bozar.” dedi. 

23 HAZİRAN
Mısır’da, ülkenin pek çok ken-
tinde Cumhurbaşkanı Mursi 
karşıtları ve yandaşları arasın-
da kanlı çatışmalar yaşandığı 
bildirildi. 

24 HAZİRAN
• İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş, 
Gezi Parkı protestolarından 
en çok turizm sektörünün 
etkilendiğini, olayların devam 
etmesi durumunda 2020 
Olimpiyatları’nın hayal olaca-
ğını söyledi. 
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26 HAZİRAN
• Başbakan Erdoğan, iki ay 
boyunca Çözüm Süreci’ni an-
latan ve 60 binden fazla kişiyle 
görüşerek toplumun nabzını 
tutan Akil İnsanlar Heyeti’yle 
son toplantısını yaptı. 

27 HAZİRAN
• İçişleri Bakanlığı Gezi ey-
lemlerinde yoğun gaz bombası 
kullanılmasına gösterilen tep-
kiler üzerine “gaz”ı azaltacak 
tedbirler belirledi. 

28 HAZİRAN
• Başbakan Erdoğan, Gezi Par-
kı eylemlerine ilişkin olarak, 
“Gezi Parkı’nda, ağaç, çevre, 

park hassasiyetini kendisine 
perde yaparak başlatılan ey-
lemler, ekonomimizi, demok-
rasimizi, Çözüm Süreci’ni, yani 
istikbalimizi hedef almasına 
rağmen, geleceğimizi kararta-
mamıştır.” dedi.
• Diyarbakır’ın Lice ilçesine 
bağlı Kayacık Köyü’ndeki 
karakola ek bina yapılmasını 
protesto edenlere askerlerin 
müdahale etmesi sonucu bir 
kişi öldü, en az sekiz kişi de 
yaralandı. AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Hüseyin Çelik, 
olayı, “Çözüm Süreci’ni hedef 
alan kirli bir tezgâh” olarak ni-
telerken, İçişleri Bakanlığı olay 
hakkında soruşturma başlattı. 

29 HAZİRAN
• Mısır’da Hüsnü Mübarek’in 
devrilmesinin ardından seçim-
le gelen ilk Cumhurbaşkanı 
olan Muhammed Mursi taraf-
tarları ile karşıtları arasındaki 
çatışmalarda ölenlerin sayısı-
nın 7’ye yükseldiği bildirildi.
 
30 HAZİRAN
• Mısır’da Müslüman Kar-
deşler Hareketi’nin destek-
lediği Muhammed Mursi’nin 
göreve başlamasının birinci yıl 
dönümünde muhalifler, ülke 
genelinde gösteriler düzenledi. 
İktidar yanlıları ve karşıtları 
arasında çıkan olaylarda en az 
10 kişinin öldüğü bildirildi. 

HAZİRAN 2013
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Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne tepki olarak 27 Mayıs 2013’te 
ortaya çıkan ve kısa sürede hükümet karşıtı bir sokak hareketine dönüşen 
Gezi Parkı eylemleri, 2013 yılında Türkiye’nin siyasi ve toplumsal gündemi-
nin şüphesiz en önemli başlıkları arasındaydı. Yaklaşık iki ay kadar süren 
eylemlere özgünlüğünü veren iki unsurun altını çizmek gerekir: Eylemci 
kitlelerin heterojen yapısı ve siyasi muhalefete olmayan inançtan ötürü 
bizzat kitlelerin muhalefeti sokakta kendilerinin üstlenmesi.

Taksim Gezi Parkı 
Protestoları 
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Suriye halkının Baas rejimine isyanıyla ya-
şananlar bölgemizde tam bir turnusol kağıdı 
vazifesi görüyor. Suriye isyanı sadece Baas 
rejiminin değil arkasında duran bütün aktör-
lerin de uzun yıllar bedelini ödeyecekleri bir 
krize girmelerinin önünü açtı. İsyana bölge 
dışından Baas lehine dâhil olan Rusya zaten 
Ortadoğu’da kurucu bir aktör olma iddiasın-
da olmadığından, ortaya çıkan maliyeti de 
pek umursamamaktadır. Tam tersine Suriye 
halkının acıları üzerinden oldukça maliyet-
siz bir şekilde yeniden uluslararası bir güç 
odağı haline dönüştüğünü bile düşünmekte-
dir. Suriye krizinin geri dönüşü olmaksızın 
asıl vurduğu aktörler İran ve Hizbullah’tan 
başkası değildir.

Suriye’de Baas rejimine isyan eden kit-
lelerin kendilerini ifade ettikleri herhangi 
bir metinde ‘Baas diktası, Esed veya rejim’ 
yazan yerleri ‘Pehlevi diktası veya Şah’ diye 
değiştirerek 1978’de herhangi bir İran mey-
danında bir gösteride okusaydınız kimse ga-
ripsemezdi. Aynı şekilde 1978’de Tahran’da 
herhangi bir gösteride okunan metinde ‘Şah 
geçen yerlere Esed’ yazıp bugün Şam’da veya 
Halep’te okusanız hiç kimse garipsemezdi. 
Benzer şekilde 1978’de İran’a dair ABD’den 
gelen herhangi bir açıklamada ‘ABD yerine 
Rusya’ yazıp bugün Suriye krizinde kullan-
sanız herhalde kimse farkı göremezdi. Ya da 
2006’da İsrail’den Hizbullah’a dair herhangi 
bir açıklamada ‘Hizbullah’ı kaldırıp Suri-
ye muhalefeti, İsrail’i kaldırıp Suriye’ yazıp 
bugün ‘Nasrallah’ın bir açıklaması olarak’ 
kullansanız kimse garipsemeyecektir. Aynı 

şekilde Hizbullah’ın Arap İsyanları deyince 
bugünlerde neredeyse aklına gelen tek örnek 
olan Bahreyn’de, rejimin baskısına maruz 
kalan halkın protesto metinlerinde ‘Bahreyn 
rejimi’ yazan yerleri ‘Baas rejimiyle’ değiştir-
seniz ve Suriye için dillendirseniz pek kimse 
fark etmeyecektir. Tam da böyle olduğundan 
olsa gerek İran’da Mursi’nin konuşması sıra-
sında Suriye’den bahsettiği kısımlar simulta-
ne tercüme sırasında ‘Bahreyn’ diye değişti-
rilmeye kalkışılmıştı!

Hermel-Lazkiye hattı
Hizbullah’ı güçlü kılan, hiçbir zaman sadece 
İsrail’le savaşması olmadı. Hizbullah’ı saygın 
ve güçlü kılan mezhep sınırlarını hatta din 
ve ideoloji sınırlarını bile aşan bir desteğe 
sahip olmasıydı. Hizbullah aynı anda Şiiler-
den, Sünnilerden, Hıristiyanlardan, milliyet-
çilerden, solculardan ve hatta Batı’daki siyasi 
hareketlerden bile moral destek almaktaydı. 
Hizbullah’ın gücü meşruiyetten ve haklı da-
vasından geliyordu. Hizbullah Esed safında 
savaşarak, bütün bu yaygın desteği kaybet-
menin yanında Lübnan içindeki tabanını 
da sadece mezhebi bir desteğe dönüştürmüş 
oldu. Hizbullah 25 Mayıs 2013 itibariyle 
Lübnan’da sadece Şii nüfustan destek ala-
rak İran adına hareket eden lokal bir aktö-
re dönüşmüş durumdadır. Lübnan içinde 
Şii elitler düzeyinde de tartışmalı hale gelen 
Hizbullah, Suriye krizine fiili olarak dâhil ol-
duklarını itiraf ederek, Rusya ve İran’ın bile 
resmi olarak kabul etmedikleri dev bir siyasi 
basiretsizliğe de imza atmıştır.

‘Direniş Ekseni’nin  
Direnişle Savaşı! 

• 03 HAZİRAN 2013 • SABAH PERSPEKTIF YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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Hizbullah en başından beri Suriye krizi-
ne rejim lehine dâhil olmuştu. Krizin baş-
larında Hizbullah’ın rolünün oldukça sınırlı 
olduğu da söylenebilir. Lakin 2012’ye girer-
ken Hizbullah doğrudan krize dâhil olmaya 
başladı. Suriye ordusunun yarıdan fazlasının 
çözüldüğü bir ortamda Hizbullah doğrudan 
Şebbiha ve ordunun operasyonel birimlerine 
rehberlik etmeye başladı. 2013’e geldiğimiz-
de ise İsrail saldırılarının meşru bir zemin 
yarattığını düşünen Nasrallah’ın da ilan et-
mesiyle, Hizbullah, Baas rejimiyle beraber 
gözükmekten imtina etmeyen bir pozisyonu 
içselleştirdi. Mezkur pozisyon kısa vadede 
Hizbullah’ın Lübnan’da bulunan Hermel’deki 
varlığını Kuseyr’e doğru hem askeri hem de 
coğrafi olarak genişletme hedefine dönüş-
tü. Yani Hizbullah geldiği aşama itibariyle 
Esed’in Suriye içindeki maceralarına inanıl-
maz bir siyasi basiretsizlikle dâhil olmaktan 
imtina etmeyecektir.

Lübnan’da Hizbullah ya da Şii bölgesi ile 
Suriye Nusayri bölgesi arasında kesintisiz bir 
coğrafi akış için Hizbullah’ın ve Baas’ın kısa 
vadeli hedefini bozan Kuseyr bundan dolayı 
kritik önem taşıyor. Kuseyr etrafındaki Juse-
ya, Kemam, Saalumeya bölgelerinde Nisan 
sonundan beri Hizbullah Suriyeli muhalifler-
le çatışmalara girmeye başladı. Hizbullah’ın, 
Esed’in Şam’ı kaybettiği bir senaryoda, Suri-
ye-Lübnan sınırını tartışmalı hale getirerek 
Hermel - Lazkiye hattına yatırım stratejisi, 
Suriye içindeki denklemleri ıskalamanın ya-

nında Lübnan içinde de istikrarı doğrudan 
tehdit eden bir stratejidir.

Geçen seneden beri kendi kongresini ya-
pamayan Hizbullah, bu sene de Lübnan’da 
seçimlerin hâlâ ufukta gözükmemesinin 
oluşturduğu siyasi atmosferde çok daha sı-
kıntılı günlere hazır olmalıdır. Hizbullah-Ba-
as ekseni gelinen aşamada çok daha provo-
katif bir adım olarak İsrail’in krize doğrudan 
müdahil olmasını sağlayacak eylemleri son 
koz olarak deneyebilir.

Hizbullah, Hamas’ın Suriye’den çekil-
mesiyle zaten siyasi olarak köşeye sıkışma-
ya başlamıştı. Hamas’ın çekilişiyle ‘direniş 
ekseni’ savunması geçersiz hale gelmişti. 
Hizbullah’ın ikinci krizi ise ismi Hizbullah’ın 
liderlerinden İmad Muğniye’nin Suriye’de 
öldürülmesine de bulaşan, Baas rejiminin 
eli en kanlı aktörü olan Esed’in eniştesi Asıf 
Şevket’in 18 Temmuz 2012’de öldürülme-
sinin ardından ‘şehid ilan’ etmesiyle devam 
etmişti. Hizbullah’ın Suriye isyanına müda-
hil oluşu, Baas rejimine karşı Suriye dışından 
savaşmaya gelen aktörlerden daha farklı bir 
pozisyona da oturması imkânsızdır. Nasıl El-
Kaide, Baas rejimi ve Batı’nın abarttığı kadar 
Suriye isyanında belirleyici bir role sahip 
değilse, Hizbullah da benzer bir pozisyona 
mahkûmdur.

Bütün bunların dışında, Hizbullah asıl 
krizini, bütün bölgenin saygı duyduğu bir 
aktörden yalnız bir aktöre dönüşmesiyle 
yaşamaktadır. Bu yalnızlığın en açık delili, 
Nasrallah’ın birkaç günde düşürebileceği-
ni düşündüğü 40 bin sivilin mahsur olduğu 
Kuseyr kasabasında, binlerce militanı, Baas 
ordusunun topçu ateşine rağmen iki haftadır 
direnişi kıramamasıdır..

Lübnan içinde Şii elitler 
düzeyinde de tartışmalı hale 

gelen Hizbullah, Suriye krizine 
fiili olarak dâhil olduklarını itiraf 
ederek, Rusya ve İran’ın bile resmi 
olarak kabul etmedikleri dev bir 
siyasi basiretsizliğe imza attı.
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The ongoing protests have occupied the 
daily agenda in Turkey for more than a week 
now. Given that these events run parallel to 
the spirit of the times, the interest they have 
attracted is not all that surprising. Who the 
protesters are and what exactly they are pro-
testing against is not easy to comprehend for 
those who are following the events from the 
outside. Precisely for this reason, the protests 
in Turkey cannot be easily labeled a “Turkish 
Spring,” just as the Occupy Wall Street can-
not be labeled an “American Spring,” or the 
London protests, the “English Spring.”

There is a strong political movement in 
Turkey that has won all the elections and ref-
erendums it campaigned for, that has been 
the incumbent party for the last three terms, 
and that received 50% of majority vote in the 
latest elections. If AK Party wins the next 
elections, it will mark a new phenomenon 
not only for Turkey but for the region. The 
main opposition party that consistently fails 
to demonstrate a coherent political perspec-
tive on fundamental issues relating to Turkey 
and the region, without a doubt contributed 
to AK Party’s success in becoming the domi-
nant party.

Despite all the protests, if we wanted to 
offer an evaluation of Turkey’s democratic 
performance, this would be the result: AK 
Party that maintains its commitment to the 
democratization of Turkey and an opposi-
tion party that resists at every turn. The op-
position has accused AK Party, which initi-
ated peace talks with the Kurdistan Workers’ 

Party (PKK) in order to resolve the Kurdish 
issue, of treason. There is a main opposition 
party that defends the most fascist articles of 
the Constitution against an incumbent party 
that is struggling to change the Constitution 
drafted by a military junta. This is an op-
position party that accuses the incumbent 
party of defending terrorists in the face of 
the unfolding drama in Syria, regardless of 
the tragedy taking place in Syria. Becoming 
a political alternative that promises a future 
has already become impossible for the op-
position. Under these circumstances, the op-
position is reduced to defiance of the incum-
bent party over the issue of lifestyles.

The Meaning of the Protests

• JUNE 07, 2013 • HURRIYET DAILY NEWS

The discourse over the protest 

shows more of a tendency for 

psychological analyses than a 

political stance. Explanations 

such as “fear, feeling confined and 

repressed” do not offer us any 

political clarification.

TAHA ÖZHAN OPINIONOPINION



470  |  HAZİRAN 2013

The Gezi Park project of Taksim Square 
in Istanbul was a project that all political 
parties voted unanimously for at the local 
council. Nevertheless, the protesters want-
ed to make their opposition to this project 
themselves. The mass movement that fol-
lowed this protest has surprised all. Masses 
that did not take to the streets on issues such 
as Syria, coup attempts or the Kurdish issue 
are conducting large demonstrations for a 
very minor-scale renovation project of a city 
square in Istanbul. We will see whether this 
urbanite, educated, affluent and high-class 
consumerist group will be transformed into 
a social and political phenomenon.

At this point, the discourse over the pro-
test shows more of a tendency for psycho-
logical analyses than a political stance. Ex-
planations such as “fear, feeling confined and 
repressed” do not offer us any political clari-
fication. The transformation of this emerging 
group into a positive actor in Turkey’s politi-
cal future could only be possible by adopting 

a democratic stance on Turkey’s, as well as 
the regions, fundamental issues. Only then, 
can those who took to the streets have the 
potential to effect positive changes both in 
the incumbent and opposition parties..
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Taksim is one of the least visually attrac-
tive squares in Turkey. A group of critics had 
been vocal, for some time, about their oppo-
sition to the renovation plan of the square. 
The plan was accepted unanimously at the 
city council receiving the support of all of 
the opposition parties. But critics continue 
to demand that Gezi Park in Taksim Square 
be left untouched.

The events at Gezi Park unfolded in a 
similar way to the events of Occupy Wall 
Street in New York. The police used brutal 
force. Masses reacting to the use of brutal 
police force took to the streets. When the 
government failed to communicate with the 
protesters properly, things got even worse. In 
a matter of 24 hours, the outcry was trans-
formed into a protest in which the political 
opposition found legitimate ground to pro-
test for the first time in the eleven years the 
ruling AK Party has been in power.

A number of marginal groups who want-
ed to take advantage of the situation got 
involved in the protest from the beginning. 
Vandalism took off almost immediately. 
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan con-
demned the disproportionate use of force by 
the police,and ordered investigations into 
any wrongdoing.

Following this statement, he announced 
that vandals would be held accountable, 
not unlike British premier David Cameron 
commenting on the disturbances in Lon-
don in 2011. This is what happened last 
week in short.

But it is not the whole story. No one had 
really taken to the streets for a few trees. 
“Discontent with administration” was the 
primary motivation behind the demonstra-
tions. Wealthy Turks have been content to 
have the AK Party in power even though 
they won’t vote for it. “Let Erdogan win the 
elections because he is good for the econ-
omy,” they say, “but let him not make any 
other political decisions.”

What they meant by “any other decisions” 
include issues that effect their own lives and 
the lives of the population as a whole.

Recently, the government passed a new 
law that regulates alcohol sales. With the 
new regulation, Turkey is no longer the 
country with the “easiest access” to alcohol 
in Europe.

Parents can no longer send a child off to 
the market at 11pm to buy alcohol; alcohol 
sales after 10pm are banned just like they are 
in many European countries.

The secularists reacted to this ordinary leg-
islation as if alcohol was banned completely. 
The real reason behind this reaction was the 

What Really Happened in Turkey?

• JUNE 07, 2013 • FINANCIAL TIMES

A wish for the AK Party to be 
thrown out of power through 

undemocratic means is not a stance 
that can bring about meaningful 
political change. It’s a psychological 
reflex from a bygone era.

TAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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speedy way the government legislated a pre-
existing regulation. The ultra secularists con-
sistently failed to achieve power at the polls. 
They had felt that they held the real power for 
almost a century even after their parties had 
lost in elections to the AKP; they felt the pow-
erful military and judiciary were on their side. 
As the influence of the military and the high 
judiciary (the guardians of the tutelage sys-
tem) has been weakened in the last five years 
through Erdogan’s democratization efforts, 
the secularists began to feel unprotected.

Those who felt unprotected, but could not 
find a political representation that satisfied 
them in the democratic race, form the ma-
jority of those who took to the streets.

Some of these protestors still vote for the 
main opposition party, the CHP. Neverthe-
less, the CHP lags far behind AK Party and 
continues to score dismally at the polls.

The opposition accuses Erdogan of trea-
son for trying to resolve the Kurdish issue 
by holding peace talks with the PKK. It 
strongly opposes any change even to the 
most anti-democratic and overtly fascist ar-
ticles of the 1982 constitution imposed after 
a military coup.

The same opposition party perceives the 
opposition in Syria as terrorists trying to 
bring down President Assad. It is not sur-
prising that Erdogan regards as insincere an 
opposition that adopts an anti-democratic 
stance on the most basic human rights vio-
lations but makes such a big splash over a 
few trees.

A wish for the AK Party to be thrown out 
of power through undemocratic means is 
not a stance that can bring about meaning-
ful political change. It’s a psychological reflex 
from a bygone era.

The AK Party has made its agenda clear 
and has won every election in which it has 
participated. The protestors can become a 
significant political actor in Turkey’s future 
only if they can develop more democratic – 
and more effective - positions than Erdogan 
on issues such as the Kurdish question, mili-
tary tutelage, and the Arab Spring.

If not, these protests will simply be re-
membered as what they are - street demon-
strations that have failed to generate an alter-
native political movement..
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Tens of thousands of people have joined 
protests that began as a civic response to the 
Justice and Development Party government’s 
urban reconstruction plans in Taksim, Istan-
bul’s largest public square. What started as 
a small group of local activists has evolved 
into one of the largest public protests in 
the Republic’s history. Having primarily at-
tracted middle-class urbanites, the protest 
movement represents a reaction to perceived 
restrictions on personal rights and liber-
ties. Despite its broad appeal, however, this 
amorphous coalition of concerned citizens 
and others failed to produce a coherent po-
litical agenda. As such, the Erdogan admin-
istration has now a historic opportunity to 
initiate efforts toward bolstering Turkey’s 
liberal democratic credentials.

Before moving onto a discussion of what 
the Gezi Park protests mean for the JDP, it is 
necessary to raise certain points in the face 
of efforts to brand the protests as a Turk-
ish Spring. There are various differences 
between Istanbul’s Taksim protests and the 
Egyptian revolution that do not undermine 
the central role that the movement may play 
in building a better country. First of all, we 
must establish that unlike the Arab Spring, 
the great majority of protestors constitute a 
privileged class who demand greater repre-
sentation in decision-making processes as 
opposed to overthrowing the government. 
Furthermore, Turkey –unlike pre-revolu-
tionary Arab world- has strongly institu-
tionalized electoral mechanisms where voter 

turnout regularly exceeds 90 percent. As 
such, the Gezi Park protests must be viewed 
as a fertile ground to build a liberal democ-
racy. This ambitious project requires institu-
tional arrangements –a country where police 
brutality will be adequately investigated, the 
right to assembly will be freely exercised and 
the now-disillusioned voters will have their 
voices heard.

To a great extent, the Justice and Develop-
ment Party’s ongoing popularity and legacy 
lie at the heart of the protest movement’s 
universally acceptable demands. Ever since 
its rise to power over a decade ago, the JDP 
has worked to dismantle traditional mecha-
nisms that restricted the power of elected 
representatives. During its first term in pow-
er, the party employed the European Union 
accession agenda to bolster legislative and 
executive power at the expense of the coun-
try’s military. Following the 2007 presiden-
tial crisis and the people’s increased support 
for the party in early elections, efforts to curb 
military power over parliamentary politics 
took the form of various reforms and trials. 
Finally, the 2010 constitutional referendum 
effectively restricted the high judiciary’s in-
fluence over public policy. The Erdogan ad-
ministration’s continued efforts to dismantle 
Turkey’s authoritarian regime received con-
tinuous support from voters: In June 2011, 
the Justice and Development Party nearly 
captured the majority vote and –exceptions 
notwithstanding- the government’s approv-
al rate remained steady at over 50 percent. 

Gezi Park: Ground Zero for New 
Wave of Democratization

• JUNE 07, 2013 • TODAY’S ZAMANDOĞAN EŞKİNAT OPINIONOPINION
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(Hence the administration’s consistent em-
phasis on the ballot box as the sole means of 
attaining power.)

While the gradual empowerment of par-
liamentary politics through legislative and 
sructural military changes received positive 
feedback from the majority, many opponents 
felt underrepresented at the national level 
and disempowered in social and economic 
terms. Furthermore, the parliamentary op-
position –due to poor performance as well as 
on structural grounds- failed to address their 
demands for a more open society. This lack of 
adequate means of representation was most 
severely felt on controversial issues such as 
presidentialism and the 2013 peace pro-

cess. As such, the Erdogan administration’s 
most recent attempts to impose temporal 
and spatial restrictions on the sale of alcohol 
as well as plans to unilaterally design public 
spaces to whom the aforementioned, disillu-
sioned social class attributed symbolic value 
served as a tipping point. Although certain 
anti-democratic groups eventually joined 
the already underway protests, the core of 
the resistance demanded the government to 
help install a liberal democracy.

All in all, the Gezi Park movement repre-
sents a blessing in disguise for the country. 
The Erdogan administration must take the 
next step toward a consolidated democracy 

and help build a more representa-
tive political system with help from 
the movement’s decentralized yet 
strong sentiments. Similarly, the 
ongoing protests send a strong 
signal to the parliamentary oppo-
sition regarding their inefficiency 
and inadequate efforts to push for 
a pluralistic democracy. In its ca-
pacity as a wake-up call for all, the 
demonstrations will go down in 
Turkey’s political history as a con-
structive, democratic statement if 
all parties work together to estab-
lish common ground for dialogue 
and progress..
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Günlerdir, Türkiye, Taksim Gezi 
Parkı’nda başlayan eylemin hangi dinamik-
ler dolayısıyla ülkenin genelinde gençleri 
meydanlara döktüğünü ve birkaç büyükşe-
hirde halen meydanda tutmaya devam etti-
ğini anlamaya çalışıyor. Bu anlama çabasının 
daha uzunca bir süre kamuoyunu ve siyaset 
dünyasını meşgul edeceği öngörülebilir.

Bir kaç gündür, tedavüle sokulan mey-
dan güzellemelerini, devrim romantizmini, 
insanların kentlerine sahip çıktığına dair 
çevreci efsaneleri bir kenara bırakırsak, her 
şeyden önce, sokağın kitlelerin doğal uğrağı 
olmadığını, olağan olmayan bazı dinamik-
lerin kitleleri özellikle de gençleri sokağa 
yönelttiğini, bu nedenle de sokağa çıkma-
nın istisnai bir durum olduğunu teslim 
etmemiz gerekiyor. Ardından da kitleleri 
özellikle de gençleri sokağa yönelten dina-
miklere dair yüzeysel, günübirlik, her du-
ruma uyarlanabilen anonim tespitlerimizi 
biraz geri plana itip daha soğukkanlı, daha 
ciddi, daha yapısal analizler yapmaya mesai 
harcamamız lazım.

Olayların nasıl birden büyüyerek bir pat-
lamaya dönüştüğü konusunda tevatür dere-
cesinde tekrarlanan gerekçelerde bir anlaş-
mazlık yok. Çevre duyarlılığı için toplanan 
eylemcilere polisin uyguladığı aşırı şiddet ve 
Hükümetin bu durumu doğru analiz edeme-
yip duyarsız kalması karşısında dipte biriken 
gerilimin patlaması. Çevre duyarlılığı, polis 
şiddeti ve iktidarın yanlış teşhisi ve duyarsız-
lığı derinlerde biriken öfkenin patlamasını 
sağlayan temel unsurlar.

Öfke patlamasını öfke  
birikmesinden ayırmak
Gezi eylemlerinin üzerinden on günü aş-
kın süre geçti ama hala patlama anının nasıl 
oluştuğunu konuşuyoruz. Herkesin hemfikir 
gözüktüğü ve neredeyse tek düşünce olarak 
dillendirdiği görüş, eylemlerin bu noktaya 
gelmesinin tek nedeninin Başbakan’ın üslu-
bu olduğu. Bu minvalde en iyimser yorumla, 
politik psikoloji alanına yerleştirebileceği-
miz görüşler okuyoruz- duyuyoruz. Oysa 
artık, politik psikoloji terminolojisini azaltıp 
sosyoloji, siyaset bilimi ve siyaset sosyoloji-
sinin terminolojisini yardıma çağırmamız 
gerekir. Başka bir deyişle, gençlerin neden 
sokağa aktığını anlamak için artık öfke pat-
laması ile öfke birikmesi arasında bir ayırım 
yapıp daha soğukkanlı ve yapısal analizler 
yapmaya başlamamız lazım.

Polis şiddeti ve Başbakan’ın üslubu genç-
lerin öfkelerinin patlamasına yol açmış ola-
bilir ama bu iki gerekçe patlama noktasına 
gelecek düzeyde bir öfkenin nasıl biriktiğini 
anlamaya yetmiyor.

Kitleler, mağduriyet yaşadıklarını ve bu 
mağduriyetin siyasete yeterince yansı(tıl)
madığını hissettikleri durumlarda meydan-

Gençler Neden Sokakta? 
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Protestolar, sadece AK Parti 
iktidarına bir isyan değil, aynı 

zamanda etkili bir muhalefetin 
olmayışına bir tepkidir.
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lara çıkmaya yeltenirler. Buradaki anahtar 
unsurlar, mağduriyet hissi ve bu hissin siyasal 
kanallarda yer bulmadığına, bulmayacağına 
yönelik umutsuzluk ve çaresizlik duygusudur. 
Mağduriyet hissi iktidarın söylem ve politika-
larıyla, şikâyetlerin-kaygıların siyasal kanalla-
ra akmadığına yönelik çaresizlik duygusu ise 
muhalefetin performansıyla ilişkilidir.

AK Parti, on yıllık iktidarında, dillendir-
diği söylem ve hayata geçirdiği politikalarla 
bazı toplumsal kesimler nezdinde desteğini 
arttırırken bazı toplumsal kesimler nezdinde 
de hoşnutsuzluğa yol açtı. Kendisini destekle-
yen toplumsal kesimlerin demokrasi, özgür-
lük, kimliklerin tanınması, aktif dış politika, 
dindar-muhafazakâr yaşam tarzı vb talepleri-
ni siyasete yansıtmaya yönelik hamleleri bazı 
toplumsal kesimler nezdinde ciddi hayal kırık-
lıklarına, hoşnutsuzluğa ve öfkeye sebep oldu.

Aslında normal işleyen her demokratik 
sistemde, iktidar, bazı kesimlerin talep ve 
şikâyetlerini ıskala(yabili)r. Yürütmenin kap-
sama alanı dışında kalan şikâyet ve talepler, 
başka kanallar edinerek siyasete yansır. Bu 
kanalları, yürütme erkinin dengelenmesini 
sağlayan kurumlar, şikâyetleri duyup siyasete 
yansıtacak sivil toplum örgütleri ve/ya muha-
lif siyasi oluşum veya partiler olarak sırala-
mak mümkün. Bu mekanizmalar, yürütmeyi 
denetlediği-dengelediği ölçüde iktidarın po-
litika ve söylemlerinden mağduriyet duyan 
kesimlerin sistem dışına itilmesini de engeller.

Ancak AK Parti iktidarının desteğini sür-
dürerek devam edeceğine dair öngörüler, AK 
Parti’nin vesayetçi kurumları kendi tasarruf-
larına engel olmaktan çıkarırken fren ve den-
ge mekanizmalarını da zayıflatmış olması ve 
muhalefetin AK Parti iktidarının tasarrufla-
rını dengeleyecek kadar güçlenebileceğine 
yönelik umutsuzluk öfkenin birikmesine yol 
açmış görünüyor.

Muhalefet eksikliği
Dolayısıyla, kitlelerin siyasetle kurdukla-
rı ilişkinin sıhhati, büyük oranda, iktidar 

dışı-muhalif siyasi oluşumların gücüne ve 
performansına bağlıdır. Muhalif siyasi olu-
şumlar, toplumdaki şikâyetleri duyar, siyasal 
bir terminolojiye dönüştürür ve belli başlı 
siyasal mekanizmalardan geçirerek politika-
lara yansımasına yardımcı olur. Bu süreçler 
sağlıklı işlediğinde, muhalif hareketlerin 
talepleri siyasete yansıtıldığı için sokaklara 
dökülmeye ihtiyaç kalmaz. Ancak bu me-
kanizmalar sağlıklı işlemediğinde, kitleler 
şikâyetlerinin siyasal kararlara yansımadı-
ğını hissettiklerinde, mağduriyet psikoloji-
si umutsuzluğa dönüşür ve meydanlar son 
çare olarak devreye girer.

Türkiye’de, ilk defa kitleler mağduriyet 
hissi yaşıyor değiller. 1990’larda, Kürtler de 
dindar- muhafazakârlar da, bugün hisset-
tikleri mağduriyet psikolojisiyle meydanla-
ra dökülen kitlelerden kat be kat daha fazla 
mağduriyet yaşadılar. Ancak, her iki hareke-
tin mensupları da meydanları bir hak arama 
yeri olarak görmediler. Bunun en önemli ne-
deni, şikâyetlerini siyasal katmanlara taşıya-
cak bir liderliğe sahip olmaları ve umutsuz-
luğa kapılmamalarıydı.

Bu çerçevede, her iktidara karşı ciddi bir 
muhalefetin ol(uş)masının normal olduğunu 
görmek gerekir. AK Parti gibi güçlü bir kim-
lik ve söylem üzerinden politika yapan bir 
partiye karşı daha sert bir muhalefetin olması 
da olağandır. Normal olmayan bu muhale-
fetin sokağa dökülmek durumunda kalma-
sıdır. Dolayısıyla, iktidar gücünün ürettiği 
tedirginlik kadar, muhalefet yokluğunun bu 
tedirginliğin birikerek patlama noktasına gel-
mesindeki payını da hesaba katmak gerekir. 
Protestolar, sadece AK Parti iktidarına bir 
isyan değil, aynı zamanda etkili bir muhale-
fetin olmayışına bir tepkidir. Bu öfke birikimi 
ve patlaması, iktidar kadar muhalefete de cid-
di sorumluluk yüklemektedir..
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22 Temmuz 2007 seçimleri sırasında Finan-
cial Times’a konuşan Türk işadamları “Beyaz 
Türkler AK Parti’yi iktidarda istiyorlar ama 
CHP’ye oy verecekler” manşetinin atılma-
sını sağlamışlardı. O dönem bu tutumlarını 
değerlendirirken Edgeworth ve Sen’e başvur-
muştuk: Edgeworth 1881’de “Cebirsel Fizik” 
isimli ünlü makalesinde “iktisadın birinci 
ilkesinin bireylerin şahsi çıkarlarıyla hareket 
etmesi” olduğunu ilan etmişti. O günden bu 
güne, neoklasik teorinin iktisadi kararların, 
“şahsi çıkar temelli” belli bir rasyonalite çer-
çevesinde alındığı inanışı yaygın bir kabul 
görür. Tartışma mezkûr rasyonalite sürecin-
de ahlakın ya da normatif değerlendirmele-
rin kendisine yer bulup bulamayacağından, 
farklı rasyonalite tariflerine kadar çeşitlilik 
arz etmektedir. Ortodoks okuma pozitif ik-
tisadın normatif yargılardan bağımsız, yani 
salt “şahsi çıkar” ile şekillendiğini vazet-
mektedir. Amartya Sen bu karmaşık ve so-
yut homo economicus kurgusuna insanları 
“Rasyonel Ahmaklar” ilan ettiği için karşı 
çıktı. Soyut insan indirgemesinden farksız 
olan rasyonel iktisadi beşer tarifi bünyesin-
de birçok çelişkiyi de barındırmaktadır. Bu 
çelişki haline en ilginç örnek olarak “beyaz 
Türkler” denilen bazı kapitalistlerin, kendi 
ekonomik çıkarlarını nesh eden normatif 
yargıları gösterilebilir.

Taksim olaylarıyla başlayan sürecin ardın-
dan “Elit Kemalizm’i”, altı yıl önceki pozis-
yonundan da koparak “AK Parti’yi iktidarda 
da istemediklerini” açıkça ilan etmiş oldular. 
Son on gündür yaşadıklarımız “bu ilanın” 

ifade ediliş süreçleri, tarzları ve müdahil 
olan aktörlerin şekillenmesinden başka bir 
şey değildi. Her ne kadar ifade ediliş süreçle-
ri tedhişe dönüşse de, söylem tutarsızlıkları 
olsa da, ne siyasal ne sosyolojik ne de eko-
nomi-politik olarak yan yana gelmelerinden 
anlamlı bir pozisyon çıkmayan kitleler zuhur 
etse de ortada ciddi bir sorun bulunmuyor.

Elbette böylesi bir itiraz protesto ve kitle 
oluşabilir. Sorun, ortaya çıkan manzarayı 
nasıl analiz edeceğimizde. Her yönüyle “he-
terojen bir kitle” var karşımızda demek ne 
anlama geliyor? Bu heterojen kitlenin psi-
kolojik gerilimlerini aşarak bizlere siyasal 
ve sosyolojik analiz yapmamıza yardımcı 
olacak noktalara mı odaklanacağız, yoksa je-
nerik temenni ve arzuları mı tekrar edip du-
racağız? Liberal okuma nihilist bir şekilde si-
yasalı, sosyolojiyi ve iktisadı atlayarak “ilkel 
bir toplumsal ve siyasal al-ver medeniyeti” 
ile sorunların hal yoluna konulacağını bizle-

Edgeworth’un Kemikleri Sızlar mı? 
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Son on gündür ortaya 
çıkan manzara psikolojik 

gerilimler, kamuflajlı itirazlar ve 
bencil hassasiyetler dünyasından 
çıkarak “açık bir siyasal” pozisyona 
tevdi edilmediği sürece, psikolojik 
gerilimlerin dışında, siyasalın 
dünyasında uzun vadeli bir karşılığı 
olmayacaktır.
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re vazediyor. Oysa bu yaklaşım bizlere kes-
tirmeden “siyasalın katlinden” başka bir şey 
önermemektedir. Başka bir deyişle, son on 
gündür ortaya çıkan manzara psikolojik ge-
rilimler, kamuflajlı itirazlar ve bencil hassasi-
yetler dünyasından çıkarak “açık bir siyasal” 
pozisyona tevdi edilmediği sürece, psikolo-
jik gerilimlerin dışında, siyasalın dünyasında 
uzun vadeli bir karşılığı olmayacaktır.

Kürt meselesinden Suriye krizine, yeni bir 
anayasadan devlet-vatandaş ilişkilerine, yeni 
Türkiye ekonomi- politiğinden din-devlet 
ilişkilerine dair nasıl bir pozisyonda durdu-
ğunuz ve ne kadar tutarlı olduğunuz siyasal 
olarak tarif edilmenizi sağlar. Sadece biraz 
önce sıraladığımız başlıkların tamamında 
pozisyon ihsas edemiyorsanız ya da birbiriy-
le tutarlı önermeleriniz yoksa itirazlarınızın 
siyasal bir dünyaya tekabül etmesini bekle-
meniz de nafile olacaktır. Böylesi durumda 
ise seçici bir demokrat tavır takınarak, kon-
jonktürel çıkışlar marifetiyle temenni dün-
yası inşa edersiniz. Temenni dünyasından 
fiili sonuçlar çıkmayınca da siyasaldan kopa-

rak “korkuyorum, baskı hissediyorum, ne-
fes alamıyorum” dünyasına hapsolursunuz. 
Hele bu duruma Türkiye’nin ana muhalefet 
partisi yıllardır öncülük ederse, kitleler siya-
sal olarak taleplerini karar alma merkezleri-
ne taşınamadığı hissi ile “kendi işimi kendim 
göreyim dinamiği” diyerek harekete geçer. 
Bu noktada eğer ister ve becerebilirse iktidar 
sürece müdahil olup muhalefet maliyetine 
yaşananları çerçeveleyip çözüm odaklı bir 
şekilde yönetme imkânına da kavuşabilir.

Siyasal olarak anlamlı bir dünya inşa ede-
meyen bu kitle tam da yukarıdaki sebepten 
dolayı “apolitik bir dinamikle” harekete geç-
miştir. Taraf olmamanın sağladığı konforlu 
ve maliyetsiz bir dünyada, birilerinin “mali-
yet ödemesini” talep edecek kadar naif olan 
mezkûr yaklaşım tarzı, siyasalın ciddi dün-
yasında bir yere oturmamaktadır. Ortaya çı-
kan manzarada, gösterilerin kitleselleşmesi-
ne yardımcı olan kitle ile gösterilerin ulusal 
ve uluslararası bir medya bombardımanına 
dönüşmesini sağlayan kitlenin ekonomi- 

politik farkları ve makasının ka-
panma ihtimali ortada olmadığı 
sürece siyasal bir hüviyete bürün-
mesi imkânsızdır.

Bu noktada “yaşam tarzları-
na” açıktan, yapısal bir kırılma 
olacak düzeyde somut hiçbir 
müdahale olduğunu göstereme-
yen “rasyonel ahmaklarımızın”, 
bir süre sonra siyasal bir pozis-
yonun “yaşam standartlarını” 
da tartışmanın içine çekeceğini 
görmeleri gerekiyor. Böylesi 
bir durumda “yaşam standart-
larını” oluşturan dinamiklerle 
beraber bir tutum takınırlarsa 
“siyasal bir pozisyona” tevdi 
edebilirler. İşte o zaman hem si-
yaset hem de millet tarafından 
ciddiye alınabilirler. Bunun 
için Edgeworth’un kemiklerini 
sızlatmaları yeterli olacaktır!.
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Türkiye, bir haftayı aşkın süredir, daha önce 
tanıklık etmediği ve bu nedenle de teşhis et-
mekte zorlandığı bir eylem türüyle karşı kar-
şıya. Taksim Gezi Parkı’ndaki düzenlemeye 
yönelik protestoyla başlayan olaylar, polisin 
aşırı şiddeti ve hükümetin yanlış teşhisinden 
beslenerek, kısa süre içinde, ülkenin dört 
bir yanına yayıldı. Başlarda çevre duyarlı-
lığı üzerinden mobilize olan eylemciler, bir 
süre sonra, özne olma arayışından özneliği 
kaybetmenin tetiklediği öfkeye, katılımcı 
demokrasi talebinden demokratikleşmeye 
duyulan tepkiye, iktidara ses duyurma moti-
vasyonundan iktidarı alaşağı etme hevesine, 
birbiriyle telif edilemeyecek amaca ve duy-
guya sahip birçok çevreyi bünyesine kattı. 

Eylemin mesajı ve gücü
Gösterilerin etkisi ve gücü, yaşanan duygu 
patlamasında; akıldan çok duygunun, mu-
hakeme yerine vicdanın açığa çıkmasında; 
mesajın soyutluğunda, bir kelimeye, kavra-
ma, duyguya sıkışmamasında; göstericilerin 
kolaylıkla bir sınıfla, partiyle, ideolojiyle öz-
deşleştirilmemesindeydi. Hafta sonundaki 
gösterileri tanımlayan bu durum, siyasetin 
daha önce karşılaşmadığı ve bu yönüyle de, 
AK Parti iktidarının karşılaştığı en kırılgan 
gelişme olma özelliğini ifade ediyor(du). Ni-
tekim hükümet cenahından yapılan ilk açık-
lamadaki sertlik de durumun kırılganlığını 
ve tanımlama zorluğunu yansıtıyordu. 

Ancak günler ilerleyip kalabalıklar arttık-
ça gösteriler, meydan tecrübesi daha fazla, 
siyasal terminolojisi daha güçlü, AK Parti 

karşıtlığı daha keskin ve polisle çatışma-
da daha dayanıklı olanların hâkim olduğu 
bir yapıya dönüştü. Meydan(lar) boşalıp 
tekrar dolmaya başladıkça, gösteriler Gezi 
Parkı’nı veya Taksim’i aşıp bütün ülkeye, 
meydanları aşıp yollara, sokaklara ve evlere 
yayıldıkça özgünlüğünü kaybetmeye baş-
ladı. Gösteri(ci)ler tanımlanamamaktan ve 
siyaset-üstülükten aldığı gücü kaybetmeye 
ve Türkiye siyasal haritasının geleneksel fay 
hatlarına konumlandırılmaya başladı. 

Kısacası, Pazartesi gününden itibaren 
eylemciler kimlik, eylemler de misyon de-
ğiştirmeye başladı. Bu süreç devam ettikçe, 
gösteriler ilk günkü kurucu ve öngörülemez 
gücünü/etkisini yitirmeye başlayarak, siya-
setin geleneksel karşıtlıklarını besleyen yeni 
bir çatışma unsuruna dönüştü. Türkiye siya-
setinin geleneksel siyasi fay hatları bu yeni 
enerjiyle beslenerek tekrar gün yüzüne çık-
maya başladı. Tam da burada, gösteriler baş-
lardaki kurucu ve üretken işlevini tamamla-
dı. Bugün, bitirildiğinde halen eski kurucu 
işleviyle ele alınması ve siyasetin demokra-
tikleşme performansını arttırması muhtemel 
gösteriler, sürdürüldüğünde hem bu güçlü 
etkisini yitirecek hem de göstericiler tarafın-
dan da arzu edilmediğini sandığım şekilde, 
geleneksel siyasal kutuplaşmalara odun taşı-
yan bir işlev yüklenecektir. 

Gösteri(ci)leri anlamak
Bu kısa betimlemeden de anlaşılabileceği 
üzere, göstericilerin kimliği, verdikleri mesaj 
ve hedefledikleri etki yekpare değil. İlk gün-

Bir Eylemin Anatomisi
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den itibaren yekpare olmayan bu unsurlar, 
gün geçtikçe daha da farklılaşmaya, ayrışma-
ya başladılar. Dolayısıyla da, eylemlerin hete-
rojenliğini ve farklılığını gözeten bir analize 
ihtiyaç var. Bugün için yaygın olan açıklama 
tarzı, neredeyse tamamen politik psikolojiye 
yaslanıyor. Gün geçtikçe hegemonik bir güç 
kazanarak yegâne açıklamaya dönüşen bu 
görüşe göre, protestocular, herhangi bir siya-
si parti veya hareketle ilişkisi olmayan kişi-
lerden oluşuyor ve otoriter iktidar pratiğine, 
Başbakan’ın kendi muhafazakâr yaşam tarzı-
nı dayatan otoriter üslubuna karşı katılımcı 
demokrasi talebinde bulunuyorlar. 

Hızla kotarılan bir anketle de “doğruluğu” 
teyit edilen bu analiz, gösteri(ci)lerin kat-
manlı yapısını açıklamaya yetmiyor. Bu açık-
lama tarzı, öncelikle, göstericilerin homojen 
bir kitle olduğunu varsayıyor. Yalnızca Gezi 
Parkı’nda mevzilenen eylemcilere ve gösteri-
lerin ilk haftasında büyükşehirlerde meydan-
lara çıkan gençlere odaklanıyor. Üstelik bu iki 
kitle arasındaki farklılığı da hesaba katmıyor. 

İkinci olarak, gösterilerin, ilk günkü ken-
diliğindenliğini veri alarak, ilerleyen günler-
de gösterilerin evrildiği yeni yeri görmeyi 
ıskalıyor. İlk günkü kendiliğinden tepkinin 
kısa sürede AK Parti karşıtlığına, hükümete 
ve Başbakan’a ses duyurmanın hükümet ve 
Başbakan’ın istifasını sağlamaya, çevre du-

yarlılığının proje dayatmaya dönüşmesini 
hesaba katmıyor.  

Üçüncü ve en önemlisi olarak, politik psi-
koloji terminolojisine yaslanarak olup biteni 
vicdan, haysiyet gibi psikolojik hallerle açık-
layan bu analiz, sosyolojik ve siyasal dina-
mikleri ıskalıyor. Erdoğan’ın üslubunun yol 
açtığı rahatsızlığın, sosyolojik ve siyasal kod-
lardan beslenmediği müddetçe kitleleri so-
kağa dökmeye yetmeyeceği göz ardı ediliyor. 
AK Parti’nin on yılı aşkın iktidarı boyunca 
gerçekleştirdiği politikaların siyasal yansıma-
larını, kimlik siyasetini, kısacası, siyasal hari-
tamızı şekillendiren etnik-mezhepsel-ideolo-
jik-siyasal kutuplaşmayı hesaba katmıyor.

Yıllardır, AK Parti’yi otoriterlik parante-
zine hapsederek okumaya çalışan analizlerin 
bu sefer de sokağa doğrulatılarak tedavüle 
sokulmasındaki naifliği bir tarafa bırakıp, 
çözülemeyen yüzyıllık sorunları liseli genç-
lerin omzuna yüklemekten vazgeçip yapısal, 
katmanlı analizler yapmaya ihtiyaç var. Her 
şeyden önce, gösterilerin yeni bir muhalefet 
biçimi ortaya çıkardığını, dolayısıyla da hem 
kamuoyu hem de siyaset için tanımlanması 
zor bir içeriğe sahip olduğunu teslim etmek 
gerekiyor. Siyaset ve kamuoyu, daha uzun 
süre, gençlerin hangi süreç, politika ve söy-
lemlerin etkisinde bu kadar negatif enerji bi-
riktirdiğini anlamaya, bu enerjiyi boşaltmak 
için ne tür söylem ve politikalar geliştirilmesi 
gerektiğini araştırmaya mesai harcayacak-
tır. Bu kaydı düştükten sonra, göstericilerin 
kimliğini ve verilmek istenen mesajı anla-
maya çalışan bir analizin öncelikle heterojen 
bir kimlikle karşı karşıya olduğumuzu ortaya 
koyması gerekir. Bu çerçevede, göstericiler, 
en genel anlamda, üç farklı kategoriye-kat-
mana yerleştirilebilir.  

İlk kategoride, gezi parkı protestocuları ve 
bu protestoların polis şiddetiyle dağıtılmaya 
çalışılmasından rahatsız olan ve omurgasını 
gençlerin oluşturduğu geniş bir kesim yer 
alıyor. En heterojen, meşru ve yaratıcı gös-
tericiler bu katmanda yer alıyor. Bu kitlenin, 

Gezi Parkı eylemleri devam 
ettiği ölçüde, hem ilk günkü 

kurucu etkilerini yitirecek hem 
de başlangıçta ve bitirilmesi 
durumunda bugün de, demokrasiyi 
güçlendirme potansiyeli yüksek 
olan bir gelişme, siyasal gerilimi 
keskinleştirerek demokrasiyi 
daraltan bir iklimin doğmasına yol 
açacaktır.
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ağırlıkla da gençlerin varsayıldığı gibi ideo-
lojiden azade olduğu yanıltıcı olsa da keskin 
ve kutuplaştırıcı bir ideolojik formasyona 
sahip olmadığı söylenebilir. AK Parti’nin on 
yıllık iktidar pratiğinin demokratikleştirdiği 
kamusal tartışma alanının daha da demok-
ratikleştirilmesine yönelik bir mesajın veril-
mesine aracılık ettiği ölçüde bu göstericile-
rin Türkiye’nin demokratikleşmesine hizmet 
edeceğini söylemek mümkün.

Umudu sokakta aramak
Gösterilerin meşruiyetini bu kitlenin katı-
lımcı, kuşatıcı ve üretken mesajları sağlıyor. 
Ancak bu grubu tanımlayan yegâne duyar-
lılığın çevre ve katılımcı demokrasi talebi 
olduğunu söylemek zor. Dolayısıyla da, bu 
gruba yaslanarak yazılan demokrasi mani-
festolarına da ihtiyatla yaklaşmakta yarar 
var. Bu kategorideki göstericiler, basbayağı, 
sınıfsal ve siyasal bir eksene de yaslanıyorlar. 
Yaşam tarzı kaygısında kristalleşen itirazlar, 
sadece AK Parti’nin söylemine değil politi-
kalarına da yöneltiliyor. AK Parti karşıtlığı 
henüz bu grubun kimliğini tanımlayıcı güçlü 

bir dinamiğe dönüşmemişse de, zayıflatılmış 
bir Erdoğan ve AK Parti’nin bu grubun en 
önemli motivasyonlarından biri olduğu açık. 
Bu motivasyon, iş dünyasından uluslararası 
medya ve siyaset çevrelerine kadar birçok 
kesimin destek açıklamasındaki coşkuda da 
görülebilir.  

İkinci kategoride, protestoların ülke sathı-
na yayılmasını sağlayan toplumsal kesimler 
yer alıyor. Şehir meydanlarından çok ma-
halle ve sokakları mesken edinen bu kesim, 
büyük oranda CHP tabanını teşkil ediyor. 
Daha fazla demokrasi talep etmekten öte 
ülkenin son on yılındaki demokratikleşme 
hamlelerine karşı çıkıyor. Yer yer mezhepsel 
haritadan da beslenen bu grup, geleneksel 
siyasal kodların aşina olduğu ve tedirginlik 
hissetmediği bir grup. Siyasal bir tedirginliğe 
yol açmadığı oranda toplumsal gerilime kapı 
aralayan bu grubu, protestoların mecrasın-
dan çıkmasından sorumlu tutmak da müm-
kün. Bu grup, gücünü tanımlanamayışından 
ve mesajın dağınıklığından alan protestola-
rın siyasal dile tercüme edilmesine, kodlan-
masına ve homojenleşmesine yol açtığı ölçü-
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de, protestoların meşruiyetini rehin alan bir 
işlev gördü. Bu sonuç, her meseleyi kısa süre-
de ele geçirecek kadar güçlü bir dinamiğe ve 
söyleme sahip olan kimlik siyasetinin kutup-
laştırıcı etkisi dolayısıyla, toplumsal barışı da 
riske sokan bir potansiyel taşıyor. 

Üçüncü kategoride,  radikal sol örgütler, 
twitter üzerinden asparagas haberler ve ma-
nipülatif mesajlar vererek gösterileri teröri-
ze etmeyi amaçlayan organizatörler, darbe 
çığırtkanlığı, sivil iktidara yönelik kalkışma 
teşebbüsleri içeren gruplar yer alıyor.  Ge-
celeri sokak ve yolları işgal ederek kamusal 
otoriteyi işlemez kılan, farklı düşünce ve 
inanca mensup olan kesimleri mağdur eden 
bu gruplar da protestoların başlangıçtaki 
işlev ve konumunun rehin alınmasına yol 
açtı. Kamuoyunun ve siyasetin gösterileri 

değerlendirmesinde bu üç kategorinin de 
farklı ağırlıklarla da olsa payı var. Bu neden-
le, gösterilerin ilk günkü bileşenlerinin en 
meşru kısmını mercek altında tutup zaman 
içerisinde yüklendiği yeni içerikleri hesaba 
katmayan analizler, naif ve zaman zaman da 
maksatlı olmakla malul oluyor. Gösterilerin 
ilk gününde de, sahnede hiç de küçümsen-
meyecek bir boyutta yer bulan AK Parti ve 
Erdoğan karşıtlığı, gösteriler devam ettikçe, 
en fazla ön plana çıkan, diğer mesajları silik-
leştirecek kadar vitrine çıkan hâkim duyguya 
dönüştü. Bu, gücünü doğallığından alan tep-
kilerin, siyasetin bilindik kodları tarafından 
ele geçirilmesi anlamına geliyor. Bu saatten 
itibaren olay, Gezi Parkı’nı da, çevre duyarlı-
lığını da, katılımcı demokrasi talebini de aş-
mış; sandıkta yenemediği AK Parti’yi sokak-
ta yenmeye çalışan grupların ön plana çıktığı 
bir görüntüye bürünmüştür. 

Toparlamak gerekirse, gücünü doğal-
lıktan ve mesajın dağınıklığından alan bu 
gösteriler, kısa süre içerisinde, Türkiye siya-
setinin geleneksel siyasal kodları tarafından 
rehin alınmış; gösterilere yönelik destek veya 
karşıtlıklarda kullanılan siyasal terminoloji, 
olayları tanımlanabilir, öngörülebilir bir for-
ma dönüştürmüştür. Dahası, artık bir kam-
panya olduğu şüphe götürmeyecek şekilde 
belirginleşen uluslararası medyadaki yoğun 
ilgi ve maksatlı yorumlar, gösterilerin meş-
ruiyetini zedelemiştir. Bu süreçten sonra, 
eylemler, duyarlılık gösterisinden bilek bük-
me ısrarına dönüşmüş, katılımcı demokrasi 
talebi AK Parti’yi ve Erdoğan’ı bitirme he-
define yönelmiş, birçok kesim bu özlemle 
meydanlara dökülmüştür. 

Bu saatten sonra, Gezi Parkı eylemleri 
devam ettiği ölçüde, hem ilk günkü kurucu 
etkilerini yitirecek hem de başlangıçta ve 
bitirilmesi durumunda bugün de, demok-
rasiyi güçlendirme potansiyeli yüksek olan 
bir gelişme, siyasal gerilimi keskinleştire-
rek demokrasiyi daraltan bir iklimin doğ-
masına yol açacaktır.. 
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Gezi parkıyla başlayan ve daha sonra da 
daha geniş kitlelere ulaşarak farklı şehirler-
de devam eden protestolar ilk haftasını bi-
tirirken anın harareti ile (dez)enformasyon 
mücadelelerinin etkisinde kalmadan bu pro-
testoların sağlıklı bir muhasebesinin ortaya 
konulması gerekmektedir. Bu süreçle alakalı 
yapılması gereken ilk tespit, hükümetin bu 
süreçte başarılı bir kitle iletişim ve kamu 
diplomasi çalışması ortaya koyamadığıyla 
alakalıdır.  Toplumun meseleyle alakalı algısı 
önemli ölçüde sosyal medya üzerinden dola-
şıma sokulan bir kısmı gerçek olsa da önemli 
kısmı dezenformasyon ürünü olan haber ve 
paylaşımlarla şekillenmektedir. AK Partili 
yetkililerin Gezi Parkı’na AVM yapılmasının 
hiçbir zaman gündemlerinde olmadığına 
dair beyanatlarına rağmen protestocuların 
ve halkın olayları “hükümetin Gezi Parkına 
AVM yapmak için ağaçları kesmesini engel-
leme” girişimi olarak okuması hükümetin 
toplumsal algıyı yönetmedeki başarısızlığı-
nın açık bir göstergesidir.

Bu süreçle alakalı söylenmesi gereken 
ikinci husus ise polisin olayların ilk baş-
langıç aşamasında göstericilere karşı aşırı 
güç kullanarak siyasal alanda tutulabilecek 
bir meseleyi polisiye alana ittiğidir. Polisin, 
buna benzer toplumsal olaylarda çok ko-
lay bir şekilde aşırı güç ve gaz kullanmaya 
başvurması siyasal alanı daralttığı gibi po-
lisiye meselelerin alanını genişletmektedir. 
Bu yaklaşım reddedilmelidir. Tabii ki, bu 
polisin varlık sebebini teşkil eden asayişi 
sağlama görevinin ortadan kaldırılması ma-

nasına gelmez. İstiklal Caddesi’nde Ziraat 
Bankası ve diğer birçok işyerinin yakılması, 
Karşıyaka’da AK Parti merkezinin yakılma-
sı, İzmir’de BDP il binasının göstericiler ta-
rafında kuşatılması ve benzeri durumlarda 
polisin göstericilere müdahale etmesi var-
lıklarının ana gerekçesini oluşturmaktadır. 
Fakat, bu müdahale alanının sınırları iyi ta-
yin edilmeli ki, toplumsal asayişten sorumlu 
bir kurum toplumsal huzursuzluğun merke-
zi haline dönüşmesin.

Arap baharı benzetmesi 
Bunlara karşın, devam eden bu protestolarla 
Arap devrim(ci)leri arasında parallelik ku-
rulması yüzeysel bir okumaya işaret etmek-
tedir. Bir protestonun ruhunu ve niteliğini 
en iyi belirleyen unsurların başında o pro-
testolar süresince kullanılan baskın söylem 
ile atılan sloganlar oluşturmaktadır. Arap 
Devrimlerin ana sloganını “ekmek, adalet ve 
özgürlük” oluşturmaktadır. Bu sloganla ifade 
edilen üç husus da eski rejimler tarafından 
karşılanmayan talepleri ifade etmektedir. 
Bu taleplerin halk ayaklanmalarıyla sokakta 
dillendirilmelerinin sebebi ise bunların san-
dıkta ve demokratik kanallarla ifade edilme 
imkanlarından yoksun olmalarından kay-
naklanmaktadır. Başka bir ifadeyle, Arap 
toplumlarının meşru, insani ve demokratik 
taleplerini yansıtan gösteriler bugüne kadar 
o ülkelerde hüküm süren ve sandıkta değiş-
tirilemeyen tek bir siyaset yapma mantık ve 
tarzının sokakta değiştirilip, çoğulculaştır-
ma girişimini ifade etmektedir. 

Gezi Parkı Muhasebesi

• 09 HAZİRAN 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞGALİP DALAY YORUMYORUM
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Türkiye’de bu protestoları başlatan ve ilk 
katılan grupların  bir kısmı son derece meş-
ru ve haklı hem çevre hem de genel demok-
ratikleşmeyle alakalı taleplere sahipti. Buna 
karşın, protestoların küçük bir gruptan çıkıp 
toplumsallaşmasını sağlayan ana dinamik 
Türkiye’nin her yönüyle yeniden tanım-
lanma sürecine girdiği bir dönemde farklı 
Türkiye vizyon ve perspektiflerinden biri-
nin (önemli ölçüde eski rejimi temsil eden 
milliyetçi, Kemalist ve seküler kesim) sürekli 
sandıkta yenilmesinin yanında daha önce 
dayandığı askeri ve sivil bürokratik zeminin 
de ortadan kaybolması nedeniyle mücade-
leyi farklı bir alanda devam etme girişimini 
temsil etmektedir. 

Protestoların toplumsallaşması
Bu yaşananların en nihayetinde farkı pers-
pektiflerin mücadelesi olduğunu en rahat şe-
kilde idrak edebileceğimiz alanların başında 
eylemlerde kullanılan sloganlar oluşturmak-
tadır. Tahmin edilebileceği gibi “Erdoğan 

istifa!” sloganı bu protestolarda en fazla du-
yulan slogan olurken bunu takip eden ikinci 
sloganı “hepimiz Mustafa Kemal’in asker-
leriyiz” sloganı oluşturmaktadır. Bu sloga-
nı tahkim eden başka bir slogan ise sık sık 
duyulan “ne mutlu Türküm diyene” sloganı 
teşkil etmektedir.

Bu her iki sloganın ruhunu belirleyen 
ve eylemlerin toplumsallaşmasını sağlayan 
ana perspektifi ulusalcı yaklaşım oluştur-
maktadır. Bu tartışmayla doğrudan bir ala-
kası olmayan BDP’nin İzmir İl Binasının 
geçtiğimiz Cumartesi günü iki sefer sayıları 
3 - 4 bine varan göstericiler tarafından ab-
lukaya alınmaya çalışılması bu ulusalcı yak-
laşımın bir tezahürüdür. Bu gösterilerin son 
10 yılda devlet ve toplumsal algıda yaşanan 
laiklik algısının yanında son dönemlerde 
yaşanan barış süreci ve bunun uzantısı ola-
rak yaşadığımız kimlik tartışmasının arka 
planda olduğu bir zaman diliminin Türki-
ye’sinde yaşandığının da akılda tutulması 
gerekmektedir.   

Dolayısıyla, Arap Baharı’yla kavram-
sallaştırılan olaylar tek bir siyaset yapma 
yöntem ve perspektifine itirazı ifade etmek-
tedir. Bu itirazda kendisini seçim sandığın-
da ifade etme imkanından yoksun olduğu 
için ancak sokakta ifade edebildi. Buna 
karşın, Türkiye’de Gezi Parkı’yla başlayan 
protestolar temelinde farklı perspektiflerin 
Türkiye’yi tanımlama mücadelelerinin farklı 
bir alanda devam etmeleriyle alakalıdır. Bu 
perspektiflerden birini temsil eden ulusalcı 
vizyon, son 10 yılda sandık ve demokratik 
mekanizmalar aracılığıyla yapamadığını 
sokağa taşıyıp toplumsallaştırarak yapmaya 
çalışmaktadır. Sonuç olarak, nasıl ki Arap 
Dünyası için pazarlanan Türkiye modeli her 
daim problemli bir önermeyi teşkil ettiyse, 
Türkiye’nin büyük şehirlerinde yaşanan pro-
testo gösterileriyle Arap Dünyasında yaşa-
nan halk ayaklanmaları arasında paralellik 
kurulması da eşit ölçüde sorunlu bir mantı-
ğa işaret etmektedir..

Türkiye’de Gezi Parkı’yla başlayan 

protestolar temelinde farklı 

perspektiflerin Türkiye’yi tanımlama 

mücadelelerinin farklı bir alanda 

devam etmeleriyle alakalıdır.
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Although the events that began in Gezi 
Park have calmed down, the problem is not 
yet resolved. The dimensions of the events, 
which were local and apolitical in the be-
ginning, changed with the involvement of 
the international media, which did not have 
any qualms about appearing biased at times. 
This marked the first time in a long time that 
Iranian, U.S., Russian, Israeli and European 
media had a similar perspective on a story. 
A caricature published in Le Monde disp-
layed an Erdoğan who made a weapon out 
of a minaret, with the support of the heads-
carved women and an Ottoman soldier hol-
ding a sword pictured behind him, was at-
tacking masses that held a banner that read 
“laicite.” Le Monde is the perfect instance of 
the orientalist and Islamaphobic take of the 
Western media on the events in general. The 
only thing changed in other countries was 
the phrase on the banner.

The recent event was the perfect oppor-
tunity to declare Erdoğan, who called for 
elections almost every other year and won 
all of them, a dictator. The groundless ac-
cusations of totalitarianism began when 
Erdoğan came out of the 2010 referendum 
with the crushing majority vote of 58 per-
cent. In other words, the AK Party faced 
accusations of totalitarianism just when 
the military-judiciary tutelage was pushed 
back and the AK Party came close to being 
really in power, as it deserved. It would be 
telling to assess the Gezi Park events in this 
context.

Erdoğan faced the accusations of totali-
tarianism with only one response: “Do not 
come to me with abstract accusations that 
are outside the realm of politics. Can you 
give me specific and tangible examples?” 
This simple question does not have a tangib-
le response other than, “We are afraid and we 
feel repressed.” Similarly, Erdoğan asks the 
same question to those who stated that they 
don’t want intervention in their lifestyle. 
Those who want to lead Western and secula-
rist lifestyles cannot point out to a structural 
instance that impacted their lifestyle. In fact, 
it could be easily stated that the standards 
for socialization and consumerism for those 
who would like to lead such lifestyles have 
vastly improved in the last few years.

When the above questions do not pro-
duce any concrete results, they focus on 
one question alone: We would like to par-
take in decisions that involve our city, we 
want participatory democracy. Erdoğan, 
then, asks, “Who are you?” This question 
does not have a tangible answer either, be-
cause the Gezi Park protests are no one and 

The Protests and Erdoğan
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If Erdoğan can overcome 
19th century positivism, then 

we can have our participatory 
democracy and Erdoğan can 
finally be free of accusations of 
totalitarianism.
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everyone at the same time. Erdoğan states 
one more fact. The Taksim project that 
you are protesting against passed the city 
council unanimously, in other words with 
100 percent of votes. The project was an-
nounced before the elections and received 
50 percent electoral support. More impor-
tantly, for the last year, no objections were 
raised against the project that has been 
known for a year and a half. Nevertheless, 

the protestors still claim that they were not 
consulted on the project. So the govern-
ment says, “Let’s have a referendum.” The 
Taksim Platform responds: No, because 
scientific facts (read: the platform’s argu-
ment) cannot be decided in referendum! If 
Erdoğan can overcome 19th century posi-
tivism, then we can have our participatory 
democracy and Erdoğan can finally be free 
of accusations of totalitarianism..
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Taksim protestolarıyla karşımıza çıkan 
manzaranın sular durulduğu zaman siyasal 
anlamda hiçbir orijinalliği olmadığı ortaya 
çıkacak. Sular kimin lehine durulursa du-
rulsun, Gezi Parkı medyumu üzerinden at 
gözlüğü takılarak yapılan analizler, şişiril-
miş göstergebilim değerlendirmeleri, hiçbir 
zaman hayatımızdan çıkmamış olan mizahı 
ergenler üzerinden şaşırarak yeniden keş-
fedenler, basit bir yazılım kodunu trigono-
metri formülü zannedecek isimlerin tekno-
loji analizleri, kendi ülkesinde mahallesinin 
dışındaki yaşıtlarıyla bile iki kelime anlamlı 
cümle kurmamış olanların Y nesli güzelle-
meleri, buz gibi meşhuriyet krizlerini iktidar 
üzerinden aceleci bir meşruiyet sorununa 
dönüştürmeye çalışanlar, aynı anda herkesi 
ve hiç kimseyi temsil etmeyen ama seçilmiş 
iktidarın anlamsızlığına bizi ikna etmeye ça-
lışan hakikat sorununu halletmiş liberaller...

Daha geçen sene yargı-polis marifetiyle 
zuhur eden vesayet girişimi sırasında ıslık 
çalıp ortada dolaşanların bugünlerde ani-
den muhaberat devletini hatırlatmaları, % 
99’un içinden konuşan anti-kapitalistle-
re % 1’in içindeki kapitalistlerden açıktan 
desteğin verilebildiği yeryüzünün gördüğü 
tek eylemi ekonomi-politik olarak anlama-
mızı isteyenler, son otuz yılda on binlerce 
insanın öldüğü, darbe dönemlerinde yüz 
binlercesinin mağdur olduğu, işkenceden 
geçtiği, hâlâ hapishanelerde günahsız dar-
be mağdurlarının ömür çürüttüğü ülke-
mizde polis şiddetinin ne kadar vahşi ol-
duğuna bizleri ikna etmeye çalışanlar, elit 

Kemalizm’in meydana ilk kez iniyor olma-
sının sonradan görme heyecanını herkesin 
yaşaması için gösterilen yerli ve yabancı 
büyük medya köpürtmesi, siyasi ve sosyal 
sorunlarımızın ana kaynağını teşkil eden 
darbe anayasasının en faşist maddeleri ol-
duğu gibi dururken otoriterlik tekerleme-
lerini ciddiye almamızı isteyenler, sadece 
geçen sene binden fazla cana mal olan Kürt 
sorununun çözülmesi için her türlü tehdide 
rağmen en büyük riski alan Başbakan’ın fii-
li politikalarını unutup karakter suikastıyla 
saf dışı etmek isteyenler...

Bu listeyi sayfalarca uzatmak mümkün. 
Ama kabaca son iki haftayı eğer ciddi bir 
şekilde konuşacaksak, karşımızda yukarıda 
bir kısmını sıraladığımız koskoca siyasi an-
lamsızlıktan başka bir şey bulunmuyor. Bü-
tün bu tutarsızlık ve siyaset dışı hafriyatın 
yanında Gezi Parkı ve hükümetin tutumunu 
konuşmak hem imkânsız hem de anlamsız. 
Oysa bizim ilgi alanımıza girmese de ilgili, 
uzman veya duyarlı isimlerin şehir ve çevre 
üzerine sağlıklı bir tartışma yapmalarını ar-
zulardık. Oldukça çirkin şehirlerin olduğu 
bir ülkenin belki de şehircilik açısından en 
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Kabaca son iki haftayı ciddi 
bir şekilde konuşacaksak, 

karşımızda koskoca siyasi 
anlamsızlıktan başka bir şey 
bulunmuyor.
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çirkin meydanına uzun yıllar sonra ciddiye 
alınacak bir çevre düzenlemesi böylesi bir 
tartışmayı hak ederdi. Ama mesele elbette bu 
değil. Pekâlâ, o halde, asıl meseleyi tartışmak 
mümkün mü? Geldiğimiz nokta itibariyle 
entelektüel bir münazara alanı kaldığına dair 
fazlaca işaret bulunmuyor. Bütün bunlardan 
ne gibi sonuçlar çıkarılabilir.

1. Erdoğan somut ve tutarlı bir siyaset 
izlediğini düşünüyor. Buna karşılık sokak-
ları dinleyebileceğini ama muhatap alması-
nın siyaseten imkânsız ve yanlış olduğunu 
görüyor. Benzer şekilde seçilmiş muhalefet 
maliyetine bile olsa maksimalist ve tutarsız 
talepleri ciddiye almaması gerektiğini bili-
yor. Öyle ki Erdoğan çok rahat bir şekilde 
CHP’yi siyaseten neredeyse tamamen an-
lamsız kılacak bir şekilde sokakları muhatap 
alma yoluna gidebilir. Bu kısa vadeli taktik 
üstünlüğün uzun vadeli meşru siyasetin di-
bine kibrit suyu dökmek anlamına geleceği-
nin de farkında.

2. AK Parti somut uygulamalardan dolayı 
varoluşsal bir endişe inşa edecek düzeyde ha-
yat tarzlarına müdahale edildiğini düşünmü-
yor. Benzer şekilde hayat tarzı tartışmalarını 
ilgilendiren başlıklarda çok rahat bir şekilde 
pragmatizm geliştirecek tecrübeye de sa-
hiptir. Erdoğan bu pragmatizmi gösterirken 
karşısındaki muhalefetin hayat tarzını ilgi-
lendiren en temel başlıklarda bile kolay adım 
atamayacağının da farkında. Başbakan daha 
geçtiğimiz aylarda anadilde mahkemelerde 
savunma yapma hakkına bile destek ver-
meyen muhalefetin bugün içki düzenlemesi 
üzerinden tutarlı görülmediğinin farkında-
dır. Hatta muhalefet “laiklik sloganlarından” 
naif bir şekilde kurtulduğunu zannederken 
“içki kod ismi” üzerinden kabaca aynı eski 
mesajını tekrarladığını fark etmiyor. Tam 
da bu sebepten dolayı, Erdoğan, orta vadede 
kendi duruşunun tutarlı ve destek gören po-
zisyon olacağını biliyor.

3. Türkiye normalleşmesini hitama erdir-
miş bir ülke değil. Hâlâ devlet ve vatandaş 

arasında ciddi sorunların devam etmekte 
olduğu bir ülke. Aynı şekilde ekonomik kal-
kınma ve refah iyileşme trendinde ama he-
nüz üst standartlara ulaşmış değil. Taksim 
protestolarıyla ortaya çıkan manzaranın po-
lisiye ve idari analizlerinin Türkiye’nin hali 
hazırdaki standartlarına dair sağlayacağı po-
zitif katkı oldukça sınırlı.

4. Kendisini Taksim Meydanı’na hapsedip 
anahtarı da kapı altından Başbakan’a atanla-
rın Türkiye’ye iyilik yaptıklarını da söyleme-
miz zor. Allah’tan Erdoğan anahtarı cebine 
koyup yoluna devam etmek yerine kapıyı 
açıp içeridekileri dinlemeyi tercih etti. Aksi 
takdirde toplumsal muhalefetin CHP ile an-
lamsızlaşan ve biriken gazına kibrit çakan 
‘Elit Kemalizm’ine’ biraz daha teslim edilme-
sinin önü açılacaktı.

5. Taksim’den bir ‘Tahrir’ çıkmayınca 
‘Agora’ çıkarma girişimleri hem sürdürülebi-
lir hem de anlamlı değildir. Çünkü Taksim’i 
Tahrir yapamayan sosyo-ekonomik dina-
miklerin yoksunluğu ‘Agora’ beklentileri için 
de geçerlidir. Siyaseti ve toplumu Taksim’de 
kimlerin bulunduğu değil Taksim’in hem 
nicelik hem de nitelik anlamında kimleri ve 
neleri temsil ettiği şekillendirecektir..
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Turkey is at a turning point. Under the 
Justice and Development Party (AKP) in-
cumbency, the country has been transform-
ing. The AKP’s progressive policies have car-
ried the side effect of making the country’s 
fault lines overt. Political dissent that has been 
publicly on display is the manifestation of 
this side effect. The material conditions for a 
solution are already being formed in Turkey. 
Any analysis of these protests should be able 
to transform political dissent into a concrete 
policy that takes different popular dynamics 
into account. The political future of the ruling 
AKP and the opposition is at a cross-roads.

How did the protests develop?
What began as an outcry against a local proj-
ect in Istanbul has snowballed into wide-
spread anger against the Turkish govern-
ment. Protests began in Gezi Park on May 
27, 2013, when approximately sixty protest-
ers reacted to an ongoing construction plan 
that was misunderstood by demonstrators. 
According to Kadir Topbaş, mayor of Istan-
bul, the work was neither about the building 
of a shopping mall, nor the demolition of the 
park, but about the displacement of trees. 
The plan was announced to the public after 
demonstrations over the protection of a park 
turned into a movement against the Turkish 
prime minister and the AKP government. 
What was perceived as a heavy-handed re-
sponse by the police has intensified the rage 
of street clashes. Consequently, unrest has 
spread all over the country.

During the second week of protests, dem-
onstrations protecting trees or the park itself 
developed into a social breakdown. It is im-
portant to focus on the sociological aspects 
of the protests in order to be prepared for 
the long-term consequences of such a break-
down. Therefore, we need to analyse who the 
protesters are and what they are asking for.

The general atmosphere of the protests
The social aspect of the protests is a lot clear-
er than its political side. Protesters consist 
of people from different backgrounds and 
ideologies. Practically, the protesters can be 
categorized under three different layers that 
do not share a common ground under nor-
mal conditions. What binds these protesters 
together are their anti-Erdogan stance and 
their reaction to the excessive use of force 
by police at the start of the demonstrations. 
Therefore, their alliance is temporal.

The common ground for these protests is 
the rising fear and ignorance of some groups 
in Turkey due to the polarized structures of 
society that are Alevi-Sunni, Islamist-sec-
ularist, and Turk-Kurd. The AKP symbol-
izes the Sunni, Islamist, and Turkish side of 
this bipolar structure that creates the feeling 
of defeat and despair for other camps. The 
main reason for this feeling is the failure of 
the opposition to represent the voice of the 
masses in Turkey.

In a political system like Turkey’s, the 
prime minister of a country does not direct-
ly communicate with the masses as there are 

A Social Breakdown in Turkey
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intermediate mechanisms like professional 
bodies, trade unions, and various NGOs that 
function as the voice of the people. In Turkey, 
those mechanisms do not function prop-
erly and people feel the necessity to express 
themselves on the streets. The dissent should 
not be interpreted as a list of demands re-
garding the political system, but rather as the 
expression of the protesters’ rejections of the 
increasing intervention into their lifestyle.

It is also noteworthy to mention the pre-
vious month’s political developments in Tur-
key in order to have a better understanding 
of what has been happening. It is clear that 
protesters have a feeling of despair, precipi-
tated by a decade of AKP rule. The recent 
political unrest should be seen as the last 
brick on the wall. The Turkish government 
passed a law regulating the sale hours of 
alcohol, which is common practice in the 
United States and in Europe.

However, unlike those western countries, 
intervention regarding alcohol sales in Tur-
key has sociological connotations that were 
overlooked by the government. Due to the 
intensification of a polarized Turkish soci-
ety, alcohol has turned out to be a matter of 
identity in the country. Hence, the passing of 
this law was considered as a direct attack and 
intervention against the lifestyle of certain 
portions of society.

Furthermore, the construction of a third 
bridge over the Bosphorous was not well re-
ceived by the Alevi community. Named after 
the ninth Sultan of the Ottoman Empire, Ya-
vuz Sultan Selim, the bridge triggered collec-
tive memories of oppression under his rule. 

Today’s Alevi identity is established through 
the narratives of this collective memory.

Finally, the excessive use of force by po-
lice caused a wave of indignation in Turkish 
society. The failure of the opposition to effec-
tively represent these groups, as well as the 
lack of strong leadership, led the protesters 
to feel that their voices were not being heard. 
Secularism has become a significant part of 
their identity, and any intervention in that 
realm has led them to take on a reactionary 
position.

Having portrayed the general atmosphere, 
we can focus on the participant groups.

Taksim solidarity and  
concerns about lifestyle
Taksim Solidarity Platform is the first and 
core layer of the protesters. The recent ur-
ban transformation in Istanbul brought the 
group’s members together. They created the 
platform in order to unite their voices and 
to take part in the decision-making process 
that concerns their cities. Most members of 
this layer are youth from upper middle- or 
upper-class families with graduate degrees 
from reputable universities. They were the 
catalysts behind the protests and represent 
the core of the contemporary alliance.

During the last decade, members of the 
platform supported the government’s fight 
against military tutelage. In a 2010 ref-
erendum, they differentiated themselves 
with their “Yetmez ama Evet” (Yes, but not 
enough) campaign when the Turkish gov-
ernment wanted to change the militaristic 
spirit of the constitution. The Taksim Soli-
darity Platform does not consider the po-
litical opposition parties to be a functional 
agent for their demands, and therefore they 
are not represented in the political arena.

Kemalist outbreak (once again)
The constituency of the Republican People’s 
Party (CHP), commonly identified as Kemal-

Recent demonstrations have 
revealed a polarized Turkish 

society. The only way forward is 
through genuine dialogue.
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ist, makes up the second layer. It would be 
wrong to evaluate this layer as homogenous, 
as it brings together different political view-
points. The older generation of these groups 
supported protesters through trumpeting 
with pots and pans from their balconies. In 
Turkish history, the demands and sensitivi-
ties of the Kemalists had been protected for 
over 80 years at the expense of Islamists.

Since the AKP came to power, Kemalists 
started to voice their discontent and fought 
for the preservation of their privileges in var-
ious domains. The more they lost their privi-
leges, the more radical their stance became 
in the political arena. The CHP constituency 
has never taken a democratic stance since 
that would be synonymous with losing the 
power they had been holding onto.

This layer dominates the demonstrations 
all over the country and chants slogans in fa-
vor of Atatürk, the founder of the Republic 
of Turkey. Although Kemalists chant slogans 
such as “Dictator Tayyip,” they have never 
given up the militaristic tone in their slogans 
with various eulogies to the army. They call 
themselves the soldiers of Atatürk. There is 

nothing democratic in their demands, which 
display a nostalgia for their previously privi-
leged positions. They are convinced that it is 
not possible to bring down the government 
in democratic ways; a coup d’etat is always an 
option for the CHP.

Another distinctive group of the second 
layer is the Alevi community. Their collective 
identity is built upon anti-Sunni characteris-
tics. They are prone to interpret any policy 
implemented by the AKP as a direct attack 
on their communal identity. For instance, 
they consider the government’s policy on 
Syria solely as a Sunni approach.

A critical issue for the majority of the 
Alevi community is the ongoing Kurdish 
peace process. The peace process between 
the Kurdistan Workers’ Party’s (PKK) im-
prisoned leader, Abdullah Öcalan, and the 
Turkish government has been occupying the 
political agenda of the country since early 
2013. In order to convince the PKK to agree 
to a ceasefire, a letter by Öcalan was read 
aloud to a crowd on Newroz Day. Despite the 
emphasis on many different ethnic and ideo-
logical groups in his letter, Öcalan neglected 
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to mention the Alevi community. This was 
interpreted as a re-union of a Sunni alliance 
between Kurds and Turks against the Alevi 
community.

Finally, the naming of third bridge as Ya-
vuz Sultan Selim led the Alevis to become 
outspoken critics of the AKP government. 
Similar to other groups — although they 
constitute approximately 10% of the soci-
ety — their political representation is very 
weak. Alevis are the backbone of the CHP. 
However, they do not think that they are rep-
resented well enough in the party. The CHP 
has never made their rights or demands a 
part of its political agenda.

Marginalized groups
The last and third layer of the protesters is a 
black box. This group constantly fights against 
the police. Although the police began retreat-
ing, this layer of protesters have continued to 
battle the police forces with stones and make-
shift barricades in the vicinity of Dolmabahce 
Palace, near the prime minister’s office.

The existence of those marginal groups 
justifies the presence of the police since 
their actions turn out to be criminal cases. 
Most people in this layer are already mem-
bers of an outlawed marginal group, such as 
the DHKP-C, which is already inclined to 
use terror tactics. Therefore, the separation 
of these groups from the core of protests is 

crucial. Otherwise, it will be challenging to 
transform the protests into concrete demo-
cratic policies.

The need for dialogue
A common ground for the sake of a demo-
cratic culture in Turkey can only be achieved 
through a healthy dialogue between the gov-
ernment and protesters at the core of Taksim 
Gezi Park. On June 12, Erdogan met with a 
group from the Taksim Solidarity Platform in 
order to establish the foundation for dialogue. 
It remains to be seen how these efforts will 
develop. The objections of the platform have 
to be taken into consideration by the gov-
ernment. Those objections have to be trans-
formed into a policy in order to reach a more 
democratic understanding. This Taksim Soli-
darity Platform, which has the fewest number 
of protesters, cannot tip the government into a 
crisis but this could very well be a trial for the 
AKP’s commitment to democracy.

The objections by the Kemalists, on the 
other hand, directly concern the opposition. 
The CHP and other opposition parties have 
to reconsider their strategies and policies. 
Otherwise, protests will lead to the emer-
gence of a new opposition in Turkey. If the 
masses are on Turkish streets, it will officially 
be a crisis for the country. The future of poli-
tics in Turkey depends on the future of these 
demonstrations..
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On May 27, a small group of people initiated 
a sit-in to prevent the uprooting of trees in 
Gezi Park, a small park in central Istanbul, 
Turkey. Uprooting the trees was part of a 
plan to redesign the nearby Taksim Square. 
The persistence of the demonstrators led the 
police to use water cannon and tear gas in 
their attempts to evict them starting from 
May 31. This approach backfired, and the 
protest movement gained momentum by 
drawing in large numbers of people of differ-
ent political persuasions.

What had previously been a sit-in of a 
handful people morphed into a larger protest 
movement, encompassing diverse groups of 
people with disparate aims and demands.

A few pundits rushed to describe the event 
as the “Turkish Spring”, and asserted that the 
protests were precipitated by the govern-
ment’s repressive - perhaps even authoritar-
ian - behaviours and policies. To substantiate 
their arguments, they referred to the recent 
alcohol law, which was approved by the par-
liament the preceding week.

While the government claimed that the 
new legislation was similar in nature to the al-
cohol regulations in countries such as the US, 
France and Sweden, and motivated by health 
and safety considerations, the opposition con-
tended that the level of alcohol consumption 
in Turkey was already significantly lower than 
in the countries mentioned, and as such this 
bill was driven by ideological considerations.

These claims and picture beg some ques-
tions: “Who are the protesters and what is 

this protest all about?” and “Should these 
protests be treated as a single incident or sit-
uated within a historical-political context?” 
Before delving into these aspects of the issue, 
some clarifications are warranted.

First, throughout the events, the govern-
ment has failed to adopt appropriate and 
coherent language. The lack of clear infor-
mation sharing with the public on the rede-
signing of the park culminated in confusion 
and an information void, which was eagerly 
filled by social media speculations and unin-
formed third parties.

While initially protesters justified their 
protest as preventing the uprooting of trees 
for the construction of a shopping mall, 
some officials of Turkey’s ruling AK Party 
claim that plans to build a mall never ex-
isted. Erdogan himself, however, reportedly 
said that the ground floor of the replica bar-
racks development could serve as a shopping 
centre or museum. This is a testament to the 
government’s failure to communicate with 
the public throughout the event.

Second, the police’s disproportionate re-
action and the excessive use of water cannon 
and tear gas have had deleterious effects by 
escalating the protest into a confrontational 
security issue.

Who are the protesters?
There are, broadly speaking, three main 
groups in these protests: first, a group of 
environmentalists and non-politically af-
filiated ordinary citizens; second, support-

The Contest to Define Turkey
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ers (secular and Kemalists) of the main op-
position party, the Republican People Party 
(CHP); and finally, far-left and neo-nation-
alist groups. That said, however, one online 
poll said that most protesters did not affiliate 
themselves with any particular group.

The first group initiated the protests, their 
slogans and demands were essentially envi-
ronmentalist, and their numbers relatively 
small. The second group is more numerous, 
and actively mobilised the masses bybang-
ing pans and pots in protest. The third group 
consists of radical groups such as the far-left 
Turkey Communist Party and neo-national-
ist groups such as the Turkish Youth Union 
(TGB) and the Turkey’s Workers Party (IP), 
and have allegedly engaged in acts of vandal-
ism and arson.

Some analysts eagerly described these 
protests as the culmination of creeping au-
thoritarianism in Turkey. However, a better 
examination of Turkey’s record over a decade 
would find it to be the exact opposite. These 
protests are precisely the product of the de-
mocratisation that has taken place over the 
past decade. Previously, the demands and 
interests of the secularists and the Kemalists 

were represented by military and civilian bu-
reaucracy and big business in Istanbul.

The government’s strict defence of these 
establishment groups usually resulted in the 
infringement of the rights of other segments 
of society - namely the pious segment. This 
is because the staunchly secular Kemalist 
establishment regarded itself as the sole pos-
sessor of the authority to regulate the lifestyle 
and the limits of the political sphere.

However, what we have been witnessing 
with the current protests is that ordinary citi-
zens are becoming actors in their own right, 
with their own demands and liberties, not 
delegating this task to undemocratic and un-
accountable institutions. This has happened 
only because the military was sent back to 
the barracks and the political sphere purged 
of the elements of the tutelage system.

Citizens have now become the principal 
actor on major issues, and Turkey’s democ-
racy has become noisy - a development that 
needs to be cherished by anyone who cares 
about democracy and citizen empowerment.

Sensitive topics such as the Kurdish issue, 
the peace process, the definition of citizen-
ship, state-religion relations, and foreign and 
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security issues can no longer be settled by 
the National Security Council without in-
put from citizens, as had been the case for 
so long. People in a democracy need to be 
consulted and convinced, which is why the 
AK Party has been lauded for conducting 
monthly surveys on these issues.

The first public contention
The dominant slogans of the protests are 
testament to this contention of defining a 
“new” Turkey. As expected, “resign Erdogan” 
has been the most-heard chant. But another 
popular chant was neither about the park, 
the environment nor the alcohol bill. Rath-
er, it has been “hepimiz Mustafa Kemal’in 
askerleriyiz” - we all are soldiers of Mustafa 
Kemal, the founder of modern Turkey.

In addition, besides AK Party’s branches, 
the pro-Kurdish Peace and Democracy Par-
ty’s (BDP) headquarters at Izmir was sur-
rounded twice on June 1 by a group of 3,000-
4,000 people chanting nationalist slogans, 
even though BDP has nothing to do with the 
park project or any of the so-called restric-
tive legislations either.

One should keep in mind that this is hap-
pening at a time when the government has 
taken audacious steps to settle the Kurdish 
issue politically through open negotiations 
with Kurdistan Worker Party’s (PKK) incar-
cerated leader Abdullah Ocalan and while 
the debate about redefining Turkey’s citizen-
ship clause has been the most intense.

The park project has provided a good me-
dium for these neo-nationalist secular groups 
to convey their displeasure over the govern-
ment challenging the established orthodoxy 
of the Kemalist regime and touching on is-
sues of identity. Thus, for a significant chunk 
of protesters, this whole affair is the continu-
ation of the contest of perspectives-vision for 
redefining Turkey.

In fact, this protest is not the first public 
contention between different perspectives 

in defining Turkey. Rather, it is the latest 
evolution of a process that has spanned the 
past decade. In 2007, similar protests, more 
peaceful but more crowded, took place 
across major cities to prevent the AK Party’s 
candidate, Abdullah Gul, from replacing the 
incumbent president on the grounds that his 
wife was wearing a headscarf.

For protesters, the election of Abdul-
lah Gul was posing a threat to the secular 
nature of the republic, which needed to be 
prevented by all means, including military 
means. In fact, this military threat was made 
clear when the chief of staff, Yasar Buyukanit, 
posted a threatening letter against Abdullah 
Gul’s candidacy for the presidency on the 
military’s website. Thus, this latest dispute 
represents yet another dimension of conten-
tion for redefining Turkey.

Recent events in Turkey are essentially 
the result of the democratisation programme 
of the past decade, which facilitated the 
ground for diverse perspectives in the politi-
cal sphere to compete to redefine Turkey, as 
the tutelary regime has been weakened and 
Turkey has embarked on a process of settling 
its major issues.

Given the nature and magnitude of the 
issues that Turkey needs to deal with and 
rectify, it is only natural to expect that Tur-
key’s democracy will only get more conten-
tious and noisier - due to the fact that most of 
these issues are related to notions and identi-
ties crafted both for and by nation and state. 
Should Turkey draw the correct lessons from 
these protests, the country’s democracy might 
emerge strengthened from this turmoil..

Are the current protests 
in Turkey the product of 

democratisation that has taken 
place over the last decade?
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Once the storm that broke over the Tak-
sim protests is over, it will become clear that 
these protests are not original in the politi-
cal sense. As such, it would be useful to draw 
some lessons from these events.

1. Erdoğan believes he followed a steady 
and consistent policy throughout the events. 
He knows he could have given in to the de-
mands coming from the streets, but believes 
that would be politically wrong, not to men-
tion impossible. Furthermore, he knows 
maximalist and inconsistent demands 
should not be taken seriously even if that 
means weakening of the opposition. That is 
to say, Erdoğan – in a move that would ren-
der the CHP politically irrelevant – can take 
the easy way out and bypass the opposition 
to address the crowds’ demands directly. 
Nevertheless, he is aware that this strategy 
that would prove successful in the short run, 
would undermine the legitimacy of the po-
litical in the long run.

2. The Justice and Development Party 
(AKP) does not believe that any of its im-
plemented policies constitute a level of in-
tervention in lifestyles that could be cause 
for existential concerns. Similarly, the AKP 
possesses the necessary experience to act 
pragmatically on any issue that relates to 
life styles. Erdoğan is very much aware that 
while it is capable of acting pragmatically on 
these issues the opposition lacks the ideo-
logical flexibility to act on the most funda-
mental rights (such as the Kurdish question 
or the ban that prevents women who wear 

the headscarf from working in public of-
fices), let alone life style. The prime minister 
is also aware that the opposition’s objections 
to the alcohol regulation legislation show an 
inconsistency of policy, in the face of its lack 
of support for the right to defend oneself in 
one’s mother tongue. In fact, the opposition 
seems to be unaware that, with its discourse 
over alcohol regulation, it appears to give the 
same message of the “slogans of laicity” they 
naively claim to have disavowed.

3. Turkey has not yet finished its process 
of normalization. Turkey is still a country in 
which the relationship between the state and 
the citizen is seriously flawed. In the same 
way, although the economic development 
and social welfare are on the rise, they have 
not yet reached a level of high standards. The 
contribution of the analyses of the current 
political situation, borne out of the Taksim 
protests, from a perspective of law enforce-
ment and administration, to Turkey’s de-
mocratization is at best limited. That is to say, 
it is not possible for the opposition to con-
tribute to the consolidation of democracy in 

Lessons Learned From Taksim
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What will shape politics and 
the society in Turkey from 

now on is not the identity of those 
who were in Taksim, but who they 
represented both qualitatively and 
quantitatively.
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Turkey with their discourse over the recent 
events when they did not stand by Erdoğan 
on important issues such as the resolution of 
the Kurdish question, the drafting of a more 
democratic Constitution and the normaliza-
tion of the state-religion dialectic.

4. It is hard to say that those who locked 
themselves in Taksim Square and passed the 
key to the prime minister constituted a posi-
tive influence for Turkey. It is a good thing 
that Erdoğan has opted to unlock the door 
and listen to those inside instead of taking 
the key and walking away. Had Erdoğan 
walked away with the key, it would only be 
easier for the social opposition, rendered less 
meaningful with CHP provocations, to sur-
render to “Elite Kemalism.”

5. It is neither sustainable nor meaningful 
to try to make an “Agora” out of Taksim when 
the attempts to make a Tahrir out of Taksim 
have failed. The lack of socio-economic dy-
namics that excluded the possibility of Tak-
sim becoming a Tahrir still applies. What 

will shape politics and the society in Turkey 
from now on is not the identity of those who 
were in Taksim, but who they represented 
both qualitatively and quantitatively..
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Gezi Parkı eylemlerini daha soğukkanlı 
analiz etmenin zamanı geldi. Başlangıcın-
dan bitimine, gün be gün, hem göstericilerin 
kompozisyonu değişti hem de gösterilerin 
gerekçesi ve hedefi. Bu nedenle, ilk gün-
kü coşkulu güzelleme ve değerlendirmeleri 
bir kenara bırakmakta yarar var. Bugünden 
geriye bakıldığında, eylemi şu şekilde tarif 
etmek mümkün: Gezi eylemleri, kendili-
ğinden başlayan ve hedefi bazı duyarlılıkları 
dillendirmek olan bir eylemin kısa sürede 
birçok iç ve dış aktörün farklı gerekçe ve he-
deflerle katılmasıyla makas değiştirerek AK 
Parti karşıtı büyük bir operasyona dönüşme-
sini ifade ediyor.

Önce kısa birkaç tespitle başlayalım: Gezi 
Eylemleri, vesayet sistemiyle sembolize edi-
len eski Türkiye’nin tasfiye edildiği ve yeni 
Türkiye’nin AK Parti eliyle inşa edileceği-
nin anlaşıldığı bir dönemin ürünü. Eylem-
cileri ise kabaca iki kategoriye indirgemek 
mümkün: Eski Türkiye’nin tasfiye edilme-
sini hazmedemeyenler ve eski Türkiye’nin 
tasfiye edilmesine katkı verdiği halde yeni 
Türkiye’nin AK Parti eliyle inşa edilmesini 
kabullenemeyenler. 12 Eylül referandumuna 
kadar muhalif olan bu iki kesimi buluşturan 
ruh hali, yeni Türkiye’nin AK Parti eliyle inşa 
edilme ihtimali. Şimdi, kısaca özetlediğimiz 
bu önermeleri biraz açalım.

12 Eylül referandumu, vesayetçi aktör-
lerin hâkim olduğu eski Türkiye’yi tasfiye 
etme sürecinde önemli bir durağı sembolize 
ediyordu. Tasfiye sürecinde aşılan virajla be-
raber siyasetin misyonu yeni Türkiye’yi inşa 

olarak kodlandı. Bu evrede, Türkiye, önü-
müzdeki siyasal gelişmeleri de etkilemesi 
muhtemel çok önemli bir gelişmeye şahitlik 
etti. Eski Türkiye’yi tasfiye etme sürecin-
de AK Parti ile ittifak kuran bazı kesimler, 
özellikle de liberal sol kesim, yeni Türkiye’yi 
inşa sürecinde AK Parti’den ayrışmaya ve 
muhalefet etmeye başladı. Ayrışma, yeni 
Türkiye’nin hangi değerler üzerinde inşa 
edileceğiyle ilgiliydi. Eski Türkiye’nin tasfiye 
edilmesi sürecinde razı olunan AK Parti’nin 
muhafazakâr- dindar karakteri, inşa sürecin-
de sorun olarak görüldü.

(Ayrışma, demokrasi söyleminden öte 
iktidar mücadelesi zaviyesinden anlam-
landırıldığı ölçüde normal okunabilir. 

Su Akar, Kum Kalır
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Gezi eylemleri, eski Türkiye’nin 

tasfiye edilmesine karşı çıkan 

kesimlerle yeni Türkiye’nin AK Parti 

eliyle-değerleriyle inşa edilmesine 

itiraz edenlerin ittifak kurarak 

gerçekleştirdikleri bir eylem.
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Ancak, tartışma bu şekilde kodlanmıyor. 
Referandum’dan bu yana, özünde yeni 
Türkiye’nin hangi paradigmanın rengini ta-
şıyacağına yönelik bir iktidar mücadelesiyle 
şekillenen ayrışma, demokrasi, otoriterlik, 
sivil vesayet vb. söylem ve kavramlarla yürü-
tülüyor. Liberal sol kesimler, demokrasi söy-
lemi üzerinden aslında yeni Türkiye’de mevzi 
talebinde bulunuyorlar.)

Bu çerçevede, Gezi Parkı eylemlerinin 
özgünlüğü, eski Türkiye’nin tasfiye sürecine 
direnen kesimlerin çok güçlü bir müttefik 
bulmuş olmasıdır. 10 yıl boyunca, vesayet 
sistemine tutunarak AK Parti karşısında 
mevzilenen kesimler, inşa sürecinde AK Par-
ti ile ayrışan kesimlerin katılımıyla muaz-
zam bir ivme ve coşku yakaladılar. Aslında, 
Türkiye’nin AK Parti iktidarında demokra-
tikleşmesiyle uğradıkları imtiyaz kaybı ne-
deniyle AK Parti’ye karşıt olan kesimler, inşa 
sürecinde AK Parti’yle ayrışan kesimlerin 
katılımıyla, karşıtlıklarını demokrasi talebi 
üzerinden dillendirme fırsatına kavuşmuş 
oldular. Bu da, Türkiye’yi demokratikleşme 
performansı dolayısıyla karşı oldukları AK 
Parti’yle demokrasi talebi üzerinden müca-
dele etmelerine imkân sağladı.

Bu çerçevede, Gezi eylemlerini, genel ola-
rak, Türkiye’nin AK Parti eliyle inşa edilme-
sine bir itiraz olarak okumak mümkün. Gezi 
eylemleri, eski Türkiye’nin tasfiye edilmesi-
ne karşı çıkan kesimlerle yeni Türkiye’nin 
AK Parti eliyle-değerleriyle inşa edilmesine 
itiraz edenlerin ittifak kurarak gerçekleştir-
dikleri bir eylem. Başka bir deyişle, tasfiye 
sürecinde yenilenler ile inşa sürecinde dış-
landıklarını hissedenlerin ittifakı. Bu ittifa-
kı mümkün kılan, AK Parti’nin otoriterliği 
falan değil; yeni Türkiye’nin AK Parti eliyle 
inşa ediliyor olduğu gerçeği. Dolayısıyla da, 
eylemler, inşa sürecinin AK Parti eliyle yü-
rütülüşüne bir isyan/ itiraz olarak okunabilir.

Öte taraftan, Gezi Parkı eylemlerinde 
AK Parti karşıtlığında ittifak kuran bu iki 
kesimin eylemlerden bekledikleri sonucun 

farklı olduğuna da işaret etmek gerekir. Eski 
Türkiye’nin tasfiye edilmesinden rahatsız 
olan vesayet yanlısı kesimler, bu süreçten 
AK Parti’yi devirme hayalleri kurarken; inşa 
sürecinde dışlandıklarını düşünenler ise bu 
süreç aracılığıyla ‘terbiye edilmiş, yardıma 
muhtaç bırakılmış bir AK Parti ve Erdoğan’ 
çıkarma hayalleri kurdular.

Bu haliyle, Gezi eylemleri, inşa sürecinin 
ilk büyük krizi, yeni Türkiye yolundaki ilk 
büyük kaza olarak kodlanabilir. Bu süreç, ku-
rulan ittifaklar, kullanılan söylem, güdülen 
hedef hasebiyle süreçte rol alan-almayan her-
kese muazzam dersler sağladı. İnşa sürecinin 
yegâne güçlü aktörü olan AK Parti elbette bu 
süreçten gerekli dersleri çıkarmalı, çıkarma-
ması da düşünülemez. Nitekim bir aydır her-
kes AK Parti’yi ders çıkarmaya davet ediyor. 
Ancak, AK Parti’yi zayıflatma uğruna, tasfiye 
sürecine katkı veren ‘demokrat’ kesimlerin, 
vesayet sistemini sahiplendikleri için tasfiye 
edilenlerle aynı safta yer almasının garipli-
ğinden bahseden çıkmayacak mı?.
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Mayıs’ta barışçıl yöntem ve çevre hassa-
siyeti ile başlayan ancak polisin orantısız güç 
kullanımı sonrasında yayılmasıyla marjinal 
grupların kendi gündem ve amaçlarına esir 
düşen Gezi Parkı eylemlerinin bir nedeni-
nin de hükümetin halkın bir kesiminin ya-
şam tarzını ilgilendiren konulardaki söylemi 
oluşturdu. Gezi Parkı eylemcileri ile yapılan 
bir anket eylemcilerin yüzde 58’inin özgür-
lükleri kısıtlandığı için protestolara katıldık-
larını ortaya koymaktadır.

Bu özgürlük mücadelesine destek veren 
kesimler, eylemcilerin post-endüstriyel li-
beral değerleri savunduklarını, dolayısıyla 
sağlıklı ekmek ve üç çocuk sahibi olmanın 
Başbakanca teşvik edilmesini ve sigara içe-
bilecekleri yer ve alkol satın alabilecekleri 
mekan ve saatlerin hükümetçe belirlenme-
sini istemediklerini belirtmekteler. Örneğin, 
Nilüfer Göle, ‘hükümetçe dile getirilen bazı 
ahlak temalarının muhafazakar demokratlığı 
değil, geçmişin tutucu, “yobaz” kategorisini 
çağrıştırdığı’ ifade etti. Yani bir bakıma, 2009 
ve 2010 yıllarında koparılan ‘eksen kayması’ 
iddialı ‘Türkiye’nin İslamileşmesi’ tartışması 
yeniden alevlendirilmiş gibi duruyor. Birkaç 
yıl önce ‘eksen kayması’ iddiasıyla AK Parti 
Hükümeti’nden Türkiye’nin geleneksel Batı 
merkezli dış politika yöneliminden sapmadı-
ğını kanıtlamasını bekleyenler, bugün muha-
fazakar demokrat olduğunu yıllar önce beyan 
etmiş hükümetten liberal demokratlık yemini 
etmesini bekliyorlar. Bu beklenti ise, birey, 
toplum, haklar ve özgürlükler tasavvurlarıyla 
halka inemeyen, inmeye çalıştıklarında ise sa-

vundukları bazı değer ve doğruları halk nez-
dinde genel bir kabul görmeyen kesimlerin, 
özellikle de liberallerin, diğer siyasal partilere 
eklemlenerek kurmaya çalıştıkları liberal en-
telektüel hegemonyaya işaret ediyor.

Demokratlar ne kadar demokrat?
Türkiye’de liberal kesim partileşip seçimlere 
katılarak savunduğı politika ve değerler üze-
rinde seçmen mührünü arama gereği his-
setmedi, birkaç kez sandığa gittiklerinde ise 
milletten itibar görmedi. Tek makbul demok-
rasinin liberal demokrasi olduğu şeklindeki 
Batılı anlayışın da desteği ile kendi değer ve 
doğrularını diğer partiler üzerinden hayata 
geçirmeye çalıştı. Bu araçsal bakışlarının en 
güzel örneğini de kuruluşundan bu yana AK 
Parti ile ilişkilerinde geliştirdikleri tavırda 
görmek mümkün oldu. AK Parti Hükümeti, 
liberal kesimlerin de tereddütsüz destekledi-
ği Avrupa Birliği reformlarını yapar, askeri 
ve bürokratik vesayetle mücadele eder ve 
Kürt sorununun çözümü için çaba gösterir-
ken, liberaller için ideale yakın bir partiydi. 
Kuruluşundan bu yana muhafazakâr de-
mokrat parti olduğunu açık seçik beyan et-
miş olan AK Parti, eski Türkiye ile yüzleşme 
ve mücadele dönemlerinde muhafazakâr de-
mokrat olmayıp sadece demokrat kaldığı sü-
rece idare edilebilirdi. Ama yeni bir Türkiye 
inşası döneminde AK Parti’den muhafazakâr 
demokrat kimliğini seçim beyannamesi say-
falarında bırakması, reel politikada liberal 
demokrat gibi davranması beklenmektedir. 
Bu nedenle de alkol düzenlemesi, din öğ-

‘Liberal Demokrasi’ Hegemonyası
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reniminin teşvik edilmesi, üç çocuk teşviki 
ve kürtajın Başbakanca ‘cinayet’ olarak de-
ğerlendirilmesi sonrasında liberal kesimden 
“postmodern otoriterlik”, “müdahaleci püri-
tenizm” suçlamaları duyulmaktadır. “Değer 
yargıları üzerinden bir adım atamıyorsunuz. 
Sadece ekonomik yatırımlar yapabiliyorsu-
nuz. Mesele kültürel değerlere gelince prob-
lem çıkıyor. Siz ortaya seçim beyannamesi 
koyuyorsunuz. Sen iktidara gel CHP gibi ha-
reket et. O zaman CHP iktidara gelir” derken 
Başbakan’ın Danışmanı Yalçın Akdoğan da 
bu suçlamaların anlamsızlığına dikkati çe-
kiyor. AK Parti’ye yönelik bu araçsal bakışın 
izlerini El-Cezire’nin son günlerde Gezi Par-
kı eylemleri ve AK Parti Hükümeti ile ilintili 
telaffuz ettiği şu cümlede de görmek müm-
kün: “Türkiye’nin Başbakanı bir zamanlar 
demokratik reformlar yaptığı için övülüyor-
du ancak muhalifleri onu şimdi bu becerisini 
kaybetmekle suçluyorlar.”

Liberal demokrasi tahakkümü paradoksal 
şekilde demokrasiyi, en başta da çok partili 
demokrasiye sahip olmayı anlamsız kılmak-
tadır. Çok partili demokrasilerde toplumun 
farklı kesimlerinin benimsediği farklı değer 
ve doğruların kendilerini özgür bir şekilde 

halka anlatmaları, halkın geri kalanını ikna 
etmeye çalışmaları ve bu alternatif değer ve 
doğrular ışığında da seçimler vasıtasıyla de-
mokratik bir yarış içerisine girmeleri arzu 
edilmektedir. Belli değer ve doğruları temsil 
ederek seçilmiş olan hükümetlerin ise, di-
ğer fikir ve tasavvurların dile getirilmesini 
hiçbir şekilde kısıtlamadan, toplumsal po-
litikalar izleyebilmesi demokrasinin gereği 
ve doğal sonucudur. Aksi takdirde, seçilmiş 
muhafazakâr hükümet, “bireyin tabutu de-
ğil beşiği” olarak toplum, “fiziksel ve ahlaki 
iki parçadan oluşan bir bütün olarak birey”, 
“geleneğin ve toplumsal değerlerin taşıyıcısı 
olarak aile” ve ‘adet, gelenek, görenek, ahlak 
ve din gibi toplumsal normlar bütünü’ içinde 
algıladığı özgürlük tahayyülleri doğrultu-
sunda politikalar izleyemeyecekse çok partili 
demokrasiye sahip olmanın anlamı ve man-
tığı ne olacaktır?

Liberal nesil projesi
Toplumda farklı değer ve doğruların oldu-
ğu görüşünü paylaşan liberaller, bu değer ve 
doğruların birbirleriyle kıyaslanamaz doğru-
lar ve iyiler olduklarını ve her şeye rağmen 
farklı, zaman zaman da çatışan değerlerin bir 
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şekilde uzlaştırılabileceğini de iddia ederler. 
Raymond Geuss’un da dediği gibi, “liberaliz-
min kabul ettiği birden fazla yaşam biçiminin 
açıkça itiraf edilmeyen bir ahlaki öneme sa-
hip, geniş bir uzlaşmaya mücehhez olduğu 
varsayılır.” Ancak bu ‘liberal nas’ çoğu zaman 
bir illüzyondan ibaret kalmaktadır. Fransa’da 
eşcinsel evlilikler meselesinde olduğu gibi, 
farklı doğrular arasında uzlaşmanın sağla-
namadığı durumlarda, liberal kesimin de sa-
vunduğu değer ve doğru demokratik Fransız 
hükümeti tarafından yüz binlerin itirazına 
rağmen yasalaştırıldığında, muhalif kesimler-
den meşru hükümetin yasasına saygı göster-
meleri beklenmektedir. Ancak demokrasinin 
gerektirdiği bu türden bir saygı bazı kesimle-
rin itirazlarına rağmen seçim vaatleri doğrul-
tusunda muhafazakâr politikalar izlediğinde 
Türkiye’nin muhafazakâr hükümetinden ne-
dense esirgenmektedir. Başbakan Erdoğan’ın 
‘dindar nesil’ dileğine tepki gösteren kesim-
ler, ‘bilimin ışığından sapmayan, rasyonel ve 
eleştirel düşünen nesiller’ yetiştirmenin daha 
doğru ve daha değerli olduğu noktasında hiç-
bir şüpheye sahip değildir. Halbuki ‘dünyevi 
olan’ ‘kutsal olan’dan a priori olarak üstün 
varsayılmadığı sürece, açıkça söylenmeyen li-
beral nesil projesinin muhafazakar nesil pro-
jesinden hiçbir ontolojik üstünlüğü yoktur. 
Buna ek olarak, dindar nesil söyleminde topa 
tutulması gereken bir ‘toplum mühendisli-
ği’ tehdidinden şikayet edilirken, liberal bir 
hükümetin iş başına gelmesi halinde, doğru-
luğuna inandığı birey, haklar ve özgürlükler 
görüşlerini teşvik ederek toplum mühendisli-
ğine girişmeyeceği, ‘liberal bir toplum mode-
li’ inşa etmeye çalışmayacağı imajı verilmeye 
çalışılmaktadır. Ancak Alasdair MacIntyre’ın 
da dediği gibi, “liberal bireyciliğin de güce 
eriştiğinde kültürel, siyasal, yasal ve sosyal 
olarak empoze etmekten çekinmediği bir ‘iyi’ 
anlayışı bulunmaktadır ve böyle yaparken 
mevcut diğer ‘iyi’ tahayyüllerinin kamusal 
alanda ifade bulmasına karşı hoşgörüsü de 
oldukça sınırlıdır.”

Alternatif moderniteler
Yukarıda anlatılan gerekçelerle liberal de-
mokrasi tahakkümü, hangi kesimden gelirse 
gelsin, akademik çevrelerde umutla bahse-
dilen ‘alternatif/çoklu moderniteleri’ de im-
kansız kılmaktadır. Bu kavram, çoktan çöpe 
atıldığına inanılan ‘modernizasyon teorisi’nin 
iddia ettiği ‘tekil Batı modernitesinin yönü 
önceden tayin edilmiş yayılımı’ iddiasının ak-
sine modernitenin kültürel programının tüm 
ülkelerde yeknesak tezahür etmek zorunda 
olmadığı iddiasına dayanmaktaydı. Samuel 
Eisenstadt’ın deyimiyle ‘toplumlar moderni-
teyi, kendi kültürel kodları, gelenekleri ve tari-
hi tecrübeleri ile Batılı emsalini bire bir taklit 
etmeyerek kurup yaşayabileceklerdi’.

Ancak Türkiye’nin muhafazakâr demok-
rat hükümeti, serbest ve adil seçimlerden 
aldığı yetki ve otoriteyle Batı modernitesinin 
otonom birey, kısıtlayıcı toplum, ucu açık 
haklar ve özgürlükler tasavvuruna alterna-
tif olarak, kendi benimsediği tahayyüllerini 
teşvik edecek sosyal politikalar geliştire-
meyecekse, ‘alternatif/çoklu moderniteler’ 
hayalden öteye gidemeyecektir. Konuya bu 
zaviyeden bakınca, kişilerin alkole erişim 
özgürlüğünü tamamen engellemediği ve üç 
çocuk teşvikini yasal zorunluluğa dönüştür-
mediği sürece, muhafazakâr demokrat bir 
hükümetin bu ve benzeri politikalar geliştir-
mesi ve muhafazakâr söylemlerde bulunması 
çok partili demokrasilerin en tabii sonucu-
dur ve gerekliliğidir.

Gezi Parkı eylemleri vesilesiyle hüküme-
tin ülke içerisinde ve dışarısında kendisine 
‘illiberal demokrasi’ suçlamasında bulunan 
kesimlere vermesi gereken iki önemli mesaj 
bulunmaktadır: ‘muhafazakar demokrasi’ 
en az ‘liberal demokrasi’ kadar anlamlıdır 
ve demokrattır; birçoklarının sandığının 
aksine, demokrasi, muhafazakar demokrat 
hükümetlerin muhafazakar politikalarının 
hükümete yönelik otoriterlik suçlamalarına 
çelişkiye düşmeksizin, meşru bir zemin oluş-
turabileceği bir rejim de değildir..
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Türkiye’nin farklı şehirlerinde ortaya 
çıkan protesto hareketleri, kentsel dönüşüm 
ve çevre odaklı gösterilerin kapsamını AK 
Parti iktidarında mağdur olduğunu hisseden 
tüm grupların taleplerini içerecek şekilde 
genişletti. Böylece ilk günlerinde kısıtlı bir 
gruba hitap eden eylemler, Haziran ayının ilk 
günlerinde sol muhalefetin tüm renklerinden 
insanlar için bir cazibe odağı oluşturdu. Siya-
set kamuoyu açısından aniden ortaya çıkan 
bu kitle hareketi, bir tanımlama sorununu 
da beraberinde getirdi. Sokağa çıkan kitlenin 
karmaşık yapısı, protestoları kavramsallaştır-
ma çabalarında Başbakan Erdoğan’ın üslubu 
ve kolluk kuvvetlerinin olaylara müdahale 
şekli gibi eylemcilerle ancak dolaylı yoldan 
ilişkili faktörlerin ön plana çıkmasına neden 
oldu. Öte yandan üslup ve aksiyon merkez-
li bu tartışmalar, ortada doğrudan doğruya 
Türkiye solunun geleceğini ilgilendiren bir 
süreç olduğu gerçeğini gözardı etmemelidir. 
Bu çerçevede Türkiye siyasetinde yeni bir or-
ganizma olarak Gezi Parkı protestolarının en 
doğru tanımı, Sol muhalefeti orantısız şekilde 
etkileyen bir temsiliyet krizi ile karşı karşıya 
olduğumuzdur. Gezi Parkı protestolarının 
niteliğine dair değerlendirmeler, kuşkusuz 
hükümetin kriz yönetimi konusunda çeşitli 
hatalar yaptığı gerçeğini gözardı etmemelidir. 
Eylemlerin kitleselleşmesinde ve şiddetle iliş-
kisinde kolluk kuvvetlerinin Gezi Parkı’ndaki 
göstericilere ait çadırların yakılmasını da kap-
sayan bir şekilde müdahale etmesi, AK Parti 
iktidarına karşı bazı çevrelerde uzun süredir 
biriken gerilimlerin sokağa yansımasında bü-
yük rol oynamıştır. Sürecin ilk günlerinde hü-

kümetin de eylemleri bir asayiş sorunu olarak 
değerlendirerek hareket ettiği not edilmelidir. 
Takip eden günlerde hükümet yetkililerinin 
İstanbul Gezi Parkı’na müdahale çabalarına 
son vererek diyalog kanallarını açması, daha 
önce hiyerarşik olmayan ve somut bir kurum-
sal angajmanı bulunmayan bir kitlesel gös-
teriyle karşılaşmayan hükümet açısından da 
Gezi Parkı protestolarının bir öğrenme süreci 
içerdiğini göstermektedir. Sonuç olarak Tak-
sim Dayanışması’nın 15 Haziran Cumartesi 
günü parkın boşaltılmayacağını açıklaması 
üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yapılan 
müdahale ile Gezi Parkı boşaltılmıştır. Bunun 
üzerine farklı kentlerde ve yerel düzeyde tar-
tışma forumları kurularak hareketin bu aşa-
madan sonra izleyeceği strateji değerlendiril-
meye başlanmıştır.

Eylemcilerin kompozisyonu
Kamuoyunun Gezi Parkı protestolarını ta-
nımlama çabası kapsamında ortaya koyduğu 
ilk çaba, eylemcilerin kimliklerini ve siyasi 
eğilimlerini anlamaya yönelik oldu. Geride 
kalan süreçte yapılan nicel çalışmalarda ka-
tılımcıların CHP ve BDP-Blok adayları başta 
olmak üzere, parlamenter Sol’un farklı tem-
silcilerini desteklediklerini ortaya koydu. Bu 
kapsamda kişisel gözlemlerimiz ışığında en 
az üç farklı kitlenin Gezi Parkı protestoların-
da yer aldığını söylememiz mümkün: Bun-
lardan ilki, kamuoyunda yer alan değerlen-
dirmelerde en çok temsil edilen ve ‘90 kuşağı’ 
olarak tanımlanan grup oldu. Bu kategorinin 
tanımlanmasında yaş aralığı ön plana çık-
sa da asıl kastedilen, daha önce sokak gös-

Gezi Parkı: Bir Temsiliyet Krizi
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terilerine katılmamış bir sınıfın Gezi Parkı 
sürecinde ilk kez siyasi temsili parlamenter 
sistemin dışında aramasıydı. Bu kitlenin 
Türkiye toplumunda Sol’a dair geleneksel ön-
yargıları aşarak daha nötr (dolayısıyla daha 
kabul edilebilir) bir alan yaratması, Başbakan 
Erdoğan’ın 2 Haziran’da göstericileri tanım-
lamak için kullandığı ‘çapulcu’ ifadesinin de 
doğaçlama bir üst kimlik olarak kabul edil-
mesini beraberinde getirdi. Böylece aslında 
yeni bir Sol muhalefetin doğum sancılarını 
temsil eden hareket, tarihsel yükleri ve siyasi 
bağlamı olmaksızın nötr bir hareket olarak 
kodlanmış oldu. Bu kavramsallaştırma, Gezi 
Parkı hareketine 31 Mayıs ve sonrasında ek-
lemlenen (1) alt sınıflar ve (2) devrimci Sol 
hareketlerin kamuoyu nezdinde temsilini çok 
sınırlı tuttu ve çevreci hareketten eşcinsellere 
Avrupa solunda bulduğu temsili Türkiye’de 
de arayan grupların söz hakkına dair tartış-
maları ikinci plana atmış oldu.

Muhalefet açığı
Peki birbirinden çok farklı siyasi öncelikleri 
ve dünya görüşleri olan bu grupların birlikte 
sokağa çıkmasını nasıl açıklamalıyız? Bu so-
runun kısa cevabı, AK Parti’nin geride kalan 
on yıllık dönemde tartışılmaz bir hakimiyet 
kurduğu parlamenter siyaset alanında talep 
ve beklentilerin yeterince temsil edilemedi-
ği algısıdır. Bu kapsamda kamuoyunda ön 
plana çıkan hayat tarzı kaygılarının ötesinde 
başkanlık sistemi ve çözüm süreci gibi yapısal 
tartışmalarda muhalefetin söz sahibi olama-

dığı yönündeki hissiyat da göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Bu kapsamda 31 Mayıs’tan 
itibaren gündemi meşgul eden gösteriler, 
somut olarak iktidar partisini hedef alsa da 
aslında parlamenter muhalefet açısından da 
ciddi bir uyarı niteliği taşımaktadır. (Nitekim 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 
parti olarak devletçi ve resmi söylemler üret-
tikleri algısını kıramadıklarını ifade ederek 
muhalefetin süreçten ders almaya çalıştığını 
ortaya koydu.) Yukarıda da ifade ettiğimiz 
üzere katılımcıların ezici çoğunluğunun CHP 
seçmeni olduğu göz önünde bulunduruldu-
ğunda seçim barajından yerel yönetimlerin 
güçsüzlüğüne bir dizi yapısal sıkıntının, san-
dıkta elde edilen sonuçlara gölge düşürdüğü-
nü tespit etmek gerekiyor. Bir başka deyişle 
gösteriler Başbakan Erdoğan’ın şahsına dair 
bir kampanyaya dönüşmekle birlikte aslın-
da parlamenter siyasetin bir bütün olarak ve 
spontane şekilde eleştirilmesi anlamına gel-
mektedir. Gezi Parkı eylemlerinin 15 Haziran 
sonrasında yerelleşmesi ve siyasi tartışma ze-
mininde yeniden kurgulanması ile birlikte yu-
karıda kısaca ifade etmeye çalıştığımız temsi-
liyet krizinin nasıl çözümleneceği tartışılmaya 
başlanmalıdır. Bu anlamda Gezi protestoları, 
2000’li yıllarda karar alma yetkisini gayrımeş-
ru şekilde kısıtlayan bazı yapıları tasfiye eden 
Türkiye demokrasisinin konsolide edilmesi 
açısından topyekun bir çabaya dikkat çek-
mektedir. (En somut anlamda 2007 Cumhu-
riyet mitingleri dahil siyasi aktörlüğünü ordu-
nun sivil siyaset üzerindeki otoritesine delege 

eden bir kesimin -ki bu grup göstericilerin 
ancak bir kısmını temsil etmektedir- bugün 
kendisini sokağa çıkmak durumunda his-
setmesi, doğrudan doğruya sivil siyaset ala-
nının genişlemesi ile ilişkilendirilmelidir.) 
Sivil Anayasa tartışmaları ve açılımların ye-
niden başlaması başta olmak üzere siyaset 
gündemini bir süredir meşgul eden bir dizi 
mesele, Türkiye’ye bu yönde yürüme olana-
ğını sunacak ve Gezi Parkı’nın sonucunda 
kazanan Türkiye demokrasisi olacaktır..
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Taksim olayları üzerinden hareketlenen 
fay hattı yabancısı olduğumuz bir kırılma 
değil. AK Parti’nin iktidara geldiği günden 
itibaren defalarca karşılaştığı bir fay hattı var 
karşımızda. Türkiye içinde sosyal ve iktisadi 
derin farklılıklar üzerinden ortaya çıkan bu 
fay hattının dışarıda da yeterince müşterisi 
olduğu muhakkak. Son üç hafta Osmanlı 
son dönemine kadar götürülebilecek ‘kavga-
nın’ özellikle Türkiye dışındaki paydaşlarını 
bir kez daha görmek açısından ibret verici 
oldu. Türkiye ile başka başkentler üzerinden 
konuşmanın hiçbir orijinalliğinin bulunma-
dığı da aşikâr. Asrı aşkın bir zamandır bu 
entelektüel tacize maruz kalıyoruz. Yeni olan 
tek durum dağılmış olan hedefin oldukça 
profesyonel bir mühendislikle tekleştirilme-
sinden ibaret. Cumhuriyet tarihi boyunca 
ilk kez Kemalist elitlerin kaldıracıyla kü-
resel elitlerin aynı frekans boyunda Tayyip 
Erdoğan’a karşı bir karakter suikastına giriş-
tiğine şahitlik ediyoruz.

Geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye için-
de ne yaşanırsa yaşansın Taksim üzerinden 
referans noktası haline getirilen ‘Erdoğan 
kimliği’ uzunca bir süre Türkiye ile alakalı 
her konuda değişmez bir dipnota ve ezbe-
re dönüştürülmüş oldu. Bu aslında yeni bir 
durum da değil. İlk olarak Türkiye’nin Irak 
işgaline ortak olmamasıyla denenmişti. La-
kin o dönem çiçeği burnunda bir iktidara 
dair fazlaca bir referans noktası olmadığın-
dan dolayı saldırılar genellikle ‘islamofobik 
bir parantezin’ içinde kendi kendisini an-
lamsızlaştırıyordu. 2008 Gazze katliamına 

Türkiye’nin açıktan tavır almasıyla tekrar 
başlayan huruç ise İsrail’in gayri meşru po-
zisyonu tarafından absorbe ediliyordu. 2008 
sonrası Erdoğan’ı kısmen, Türkiye’yi ise ge-
nel anlamda hedefe alan eleştiriler ‘İsrail 
parantezinde’ kalarak etkili olamadı. Benzer 
şekilde o yıllarda Türkiye içinden eleştirilere 
katkı sağlayacak isimler de İsrail-Washing-
ton ekseninin kaba aktörleri olduğundan 
çarpan etkisi de oluşturamıyorlardı. Taksim 
son on yıl içinde bilenmiş olan birçok odağı 
aynı anda harekete geçirmeye yetti.

Bu aşamadan sonra Türkiye en büyük de-
mokratikleşme sorunlarını bile hal yoluna 
soksa; yani yeni bir anayasa, çözüm süreci, 
din-devlet ilişkileri ve diğer başlıklarda cid-
di mesafe alsa bile dışarıda harekete geçen 
makinenin sakinleşmesi beklenmemelidir. 
Emir kipsiz cümle kuramayan liberalleri-
mizin marifetiyle de ivme kazanan küresel 
hegemonik diskurun bundan sonra Türkiye 
ile alakalı konuşacakları tek şey Erdoğan’dan 
başkası olmayacak. Irak işgali sırasında Bal-
yoz darbe girişimini, Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri sırasında 27 Nisan’ı, %47 oyla ikti-
dara gelmiş olan hükümete karşı yapılan 14 
Mart siyasal suikast girişimini ve yargı-po-
lis marifetiyle başarılsaydı Erdoğan’a kadar 
ulaşma riski taşıyan 7 Şubat sabotajını atlat-
mış bir Erdoğan var karşılarında. Erdoğan 
sadece bu girişimleri atlatmış olan isim de 
değil. Aynı zamanda küresel düzeyde liderlik 
sıkıntısının had safhaya çıktığı bir dönemde 
ayakta kalmış bir isim. Ülkesini sürükleyebi-
len, yapısal kararlar alabilen, pozisyon inşa 

Karakter Suikastı
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edebilen, kurucu siyaset üretebilen lider sı-
kıntısının had safhada olduğu bir dönemde 
tavır alarak kazanan bir lider.

Taksim makası
Türkiye Avrupa, Kafkasya ve Ortadoğu-
Kuzey Afrika ekosistemlerinin ortasında 
bulunan bir ülke. Avrupa’da ekonomik kriz, 
Ortadoğu’da siyasi kriz, Kafkasya’da ise So-
ğuk Savaş düzeni devam ediyor. Bütün bu 
negatif merkezkaç kuvvetlere rağmen Tür-
kiye siyasi, iktisadi ve sosyal olarak istik-
rarını korumaya devam ediyor. Bunda en 
temel unsur, demokratikleşme yönünün 
pozitif olması ve güçlü bir liderin varlığı. 
Taksim üzerinden Erdoğan’ı hedef alanlar 
büyük ölçüde kendi kehanetlerine fazlaca 
kapılarak entelektüel bir vandalizm estiri-
yorlar. Mütemadiyen birbirleriyle konuşup 
sürekli ne kadar haklı olduklarına ve doğru 
analiz yaptıklarına kendi kendilerini inan-
dıran bu beyaz elitlerin, sadece son on yıl 
boyunca kehanet karnesini gözümüzün 
önüne getirmemiz, ortaya çıkan entelektüel 
tasdiknamenin manzarasını tahmin etmek 
için yeterlidir. Çoğu kez başarısız birer mü-
tercimin ötesine geçemeyen aydın sınıfımı-
zın son krizde küresel hegemonik diskura 
sağladığı gönüllü katkılarla Erdoğan’a karşı 
girişilen karakter suikastının an itibariy-
le netice almayı hedeflemediği muhakkak. 
Karakter suikastının hedefi 2015’e kadar 
Erdoğan’ı karar alamaz duruma getirmek. 
İşte tam da bu noktada Erdoğan’ın liderlik 
imtihanı başlıyor.

Erdoğan’ın protestoların oluşturduğu 
dalgalarla arzı endam eden yaftalara ve eleş-
tirilere ne cevap verirse versin tatmin edici 
olmayacağı aşikâr. Çünkü ortada şikâyet ve 
tenkit sahiplerini tatmin edecek neredeyse 
somut bir başlık bile bulunmuyor. Erdoğan’ı 
en fazla üslup üzerinden eleştirenler ise biz-
leri içinden çıkamayacağımız anlamsız bir 
tartışmaya davet ediyorlar. Kaldı ki on bir 
yıldır Erdoğan’ın partisinin resmi kayıtlı is-

mini telaffuz edecek asgari ahlaki olgunlu-
ğu gösteremeyenlerin üslup konusunda çok 
meşru bir yerden konuştuklarını da kimse 
iddia edemez.

Erdoğan’ın Taksim’le beraber ortaya çı-
kan manzara karşısında yükünün çok ağır 
olduğunu şimdiden kayda geçirmekte fayda 
var. Öyle ki Erdoğan siyaseten sadece kos-
koca bir anlamsızlığa denk gelen Taksim 
nihilizmi ile uğraşmak zorunda değil; aynı 
zamanda hakikatin sahibi olduğuna iman 
etmiş, dillendirdiği şeylerin Taksim platfor-
munun ifadesiyle ‘bilimsel gerçekler’ olduğu 
konusunda hiçbir şüphesi olmayan siyaset 
düşmanı 19.yy ilkelliği ile baş etmek zorun-
da. Erdoğan geçmişte İsrail lobisinin yerli 
ve yabancı unsurlarıyla defalarca karşı kar-
şıya geldi. Dolayısıyla tanımadığı aktörler 
ve söylemler yok karşısında. Ama ‘bilimsel 
gerçekler cemaati’ karşısında ne siyasetin ne 
ahlakın ne de zekânın fazlaca bir aracı ve ar-
gümanı bulunmuyor.

Erdoğan yeni karakter suikastını ancak ve 
ancak Türkiye’nin temel demokratikleşme 
meselelerine odaklanmaktan vazgeçmeyerek 
bertaraf edebilir. Çözüm süreci ilerledikçe, 
Anayasa’da neticeden bağımsız olarak AK 
Parti açık bir şekilde değişimden yana pozis-
yonunu korudukça, kamuda ve özel sektörde 
devam eden ırkçı başörtüsü yasağı ortadan 
kalkarsa, Alevilerin geçtiğimiz yıllarda ilk 
kez başbakanın alan açmasıyla resmen dile 
getirdikleri mağduriyetleri somut çözümlere 
doğru ilerledikçe, karakter suikastı boşa çı-
kacağı gibi yerli ve yabancı unsurları da bir 
kez daha anlamsız hale gelecektir..

Erdoğan yeni karakter 
suikastını ancak ve ancak 

Türkiye’nin temel demokratikleşme 
meselelerine odaklanmaktan 
vazgeçmeyerek bertaraf edebilir.
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Taksim, an otherwise major attraction point 
for many foreign visitors, has been hit with 
protests for the last couple of weeks. A tiny 
sit-in in a tiny park at the heart of Istanbul 
morphed into a sizeable but amorphous pro-
test movement against the ruling Justice and 
Development Party (AK Party) and its leader 
PM Recep Tayyip Erdoğan. Since then, the 
protest movement has attracted big, and in 
some cases disproportional, attention from 
many at home and abroad.

On the one hand, the amorphous style 
of the protest and the evolution it went 
through since its inception on late May un-
til the third week of June, when it began to 
deflate, made understanding the roots of it 
rather difficult. On the other hand, its evolu-
tion from a local incident into international 
breaking news and the way the Western 
media portrayed it in comparison with the 
Arab uprisings made many to question the 
agenda of outside actors.

For those who tend to see the world black 
and white both at home and abroad, what 
happened in Taksim must be something be-
tween authoritarianism and democracy. In 
this line of thinking, the context is more than 
often sacrificed for political positions. That is 
to say, the way one adopts politics becomes 
the sole method of interpreting every single 
incident, without having the need to set its 
background and establish its context.

To begin with, the AK Party government 
was elected for its 3rd term through interna-
tionally recognized free elections; and fairly 

speaking, it has proved to be the strongest 
democratizing force in the history of the 
Republic of Turkey. The Turkish democracy, 
which is still a work in progress, has been 
consolidated through several reforms imple-
mented and steps taken by the AK Party. 
This is “History of Turkish Political Devel-
opment 101”.

Taksim’s ‘phase 2’
One should analyze the Taksim incident 
against this background. Incidentally, when 
one says Taksim, he/she is not speaking of 
a single phased incident. In the first phase, 
from the beginning of the sit-in in the Gezi 
Park to the first intervention of the police to 
the protesters, the movement was tiny and 
had a clear, and from an environmentalist 
perspective, understandable demand, which 
is the cancellation of the Gezi Park project. 
It has become clear that there was a huge 
gap between what the protesters thought 
the Gezi Park project would bring and what 
the project was actually proposing. Brand-
ing this as a miscommunication or lack of 
transparency at this point does not mean a 
lot. Regardless of this gap, having to do crisis 
management instead of managing the sit-in 
is a failure on the official side. In this sense, 
officials unwittingly helped transformation 
of the protests into the phase 2.

Phase 2 is characterized by culmination of 
anti-government sentiments run by various 
motivations. From this moment on, while 
the protest movement began to diverge po-

Taksim in-Between Spontaneity 
and Conspiracy

• JUNE 24, 2013 • AL ARABIYA ENGLISHUFUK ULUTAŞ OPINIONOPINION



508  |  HAZİRAN 2013

litically and socially, it also became vulner-
able to political manipulation and outside 
interference. A tiny group of environmen-
talists were joined by groups with differing 
agendas: those who are angry at the first in-
tervention of the police; the social base of the 
main opposition party CHP seeing this as an 
opportunity for shaking the AK Party rule, 
those without a strong party affiliation and 
some business conglomerates who wanted to 
settle personal or group accounts with a de-
cade long AK Party rule, as well as marginal 
and predominantly radical leftist groups and 
terrorist organizations.

Apparently, a decade long AK Party rule, 
which symbolizes- to use a popular term- 
the “Turkish Spring”, worked in two ways. It 
consolidated AK Party’s political and social 
base, and made it a “dominant party” with 
no prospects through democratıc means of 
losing power in the short term. Meanwhile, 
it created a relatively minor but outspoken 
and ideologically ossified opposition of dif-
ferent kind. Probably, the common point 
between them is their reading of the AK 
Party through ideological lenses, toned with 

“identity politics”. The socıal base of the AK 
Party symbolizes the essential “other”. There-
fore, regardless of their actual targets, many 
policies introduced by the government have 
been perceived as interference in the lifestyle 
of anti-AK Party social base. Another com-
mon point is their eventual understanding of 
the difficulty, if not impossibility, of winning 
an election against the AK Party in the short 
term. This absence of a democratic alterna-
tive to the AK Party in the ballot box also 
worked to direct opposition’s anger towards 
the streets.

The push to protest
Here one should draw a clear line between 
the initial motivation of the protests and the 
eventual point it evolved into. This is some-
thing that has been missing in many of the 
analyses written and said about Turkey. At 
this moment, only few discuss the initial 
handling of the protests by the security ap-
paratus. But this is no reason for ignoring the 
bigger picture. The main body of the protests 
were hijacked by previously dormant un-
democratic groups and turned into a revenge 
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fight against the government. Rejectionism 
and vandalism followed suit, which con-
sequently created a vicious circle of clashes 
between the police and violent protestors, 
which is not unprecedented in the recent his-
tory of the democratic world. Not an excuse, 
but mass arrests, use of pepper gas and water 
cannons, and abusive police force are also 
prevalent in Western democracies; Occupy 
Wall Street demonstrations, mass rallies in 
Spain in 2012, and most recently G-8 pro-
tests in London are but few examples of it.

To call a spade a spade, Erdoğan is not 
very popular in some parts of the world. He 
has been an outspoken critic of the status 
quo; and the ascendance of Islamist poli-
tics in the Middle East and his success as a 
leader of an Islamist-rooted party has been 
alarming for secularist and status-quoist 
segments in the region and the world. Tur-
key’s increasing involvement in regional and 
global affairs and self-confidence is nerve-
racking to some. During the Syria crisis, for 
instance, this alarmism and reservation for 
Turkey has put into play not only by pro-
Assad folks but also some “pro-opposition” 
countries and actors.

The Syria crisis, among else, became a 
mechanism to tame Turkey’s self-confidence 
in the region. Similarly, the riots in Taksim 
and elsewhere in the 2nd phase were used 
by some regional and global actors to give a 
clear warning to Turkey.

This is not necessarily to say that the crisis 
was created by outside actors. However, the 
crisis was seen as an opportunity to gain rhe-
torical superiority and moral high ground 
against an ascendant Turkey, which has been 
propagating an ethical standpoint to region-
al and global affairs, by several regional and 
global actors. The riots deserved foreign me-
dia coverage, but an unprecedented coverage 
of the not unprecedented events with one-
sided analysis, including a seven hour live 
coverage by CNN International, definitely 
deserves questioning the rationale behind 
this unusual interest in Turkey. This becomes 
even more questionable when one consid-
ers the fact that the Western media reserved 
minimal space to the recent Reyhanli bomb-
ing of May 2013, worst terror attack Turkey 
has witnessed.

Like elsewhere, nothing is black and white 
Turkey. The political and sociological back-
ground of the riots is there to analyze. But, 
the picture is not complete when the regional 
and global contexts are left out..

The Syria crisis, among else, 
became a mechanism to 

tame Turkey’s self-confidence in 
the region. Similarly, the riots in 
Taksim and elsewhere in the 2nd 
phase were used by some regional 
and global actors to give a clear 
warning to Turkey.
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Taksim protestolarıyla bir kez daha sol 
ve liberal diskurun -başka hiçbir yaklaşıma 
tahammül bile etmeden ana sponsora dö-
nüşmesine şahitlik ettik. Taksim’i, Gezi’yi ve 
yaşananları ‘anlamak’ için mezkûr sol-liberal 
sponsorluktan icazet almamış her yaklaşım 
tarzı, entelektüel bir vandalizme muhatap 
oldu. Tartışmanın nasıl olması gerektiğinden 
asıl meselenin ne olduğuna, ne anlamamız 
gerektiğinden nasıl anlamamız gerektiğine, 
ortaya çıkan tahribatın ne olduğundan nasıl 
tadilata tabi tutulacağına kadar her başlıkta 
kerameti kendinden menkul bir sol-liberal 
şablon dayatıldı. Asayiş sorunları gündeme 

gelince sosyolojiden dem vurdular, sosyoloji 
tartışılınca psikolojiden dem vurdular, siya-
set konuşulduğunda yaşam tarzından. Glo-
bal demokratik sorunlar gündeme gelince 
tekil insan haklarına, somut sorunlar zikre-
dilince soyut mecralara rücu edip durdular.

Bu süreçte demokrasi seçimden, katılım-
cı demokrasi referandumdan, seçilmişler-
den oluşan il meclisleri karar alma sorum-
luluğundan, ana muhalefet partisi meclis 
yükünden kurtulmuş oldu! Anti-siyasetin 
zirve yaptığı Taksim nihilizmine meşruiyet 
kamuflajı, büyük ölçüde sol-liberal diskur 
tarafından giydirildi. Biraz daha ileri gide-
bilselerdi, sol külliyat giydirilmiş Smith’ten 
mütevellit ‘iş bölümü’ analizleri rehberliğin-
de liberal ‘katılımcılık’ desteğiyle, ‘anlaşalım, 
bir arada yaşayalım, hatta aramızda bir ‘iş 
bölümü’ yapalım, AK Parti seçimleri ka-
zansın biz de yönetelim’ optimal çözümünü 
önermelerine ramak kalmıştı!

Sol ile ilgili en büyük sorunumuz, dünya 
sol tarihinde ender görülecek bir şekilde, en 
üst sınıfların, yani burjuvazinin şikâyetleriyle 
şekillenen bir protesto hareketinden işi dev-
rim hayallerine kadar götürmeye kalkmaları. 
Liberallerle ilgili en büyük sıkıntımız haki-
kati uzun zaman önce keşfettiklerine dair 
tartışmasız ve sorgulanamaz imanları. Sol 
ile liberalleri son olaylarda buluşturan başlık 
ise oldukça sıradan. Öyle çok derin bir felsefi 
birliktelik, dünya görüşü ortaklığı filan yok 
ortada. Ortak şemsiyeleri seküler bir dünya-
da bir araya gelerek ürettikleri siyasetsizlik 
ya da siyasal düşmanlığı.

Sol, Liberalizm ve Anti-Siyaset

• 29 HAZİRAN 2013 • SABAH PERSPEKTIF

Gezi olayları bir kez daha gösterdi 

ki, liberallerle ilgili en büyük 

sıkıntımız hakikati uzun zaman önce 

keşfettiklerine dair tartışmasız ve 

sorgulanamaz imanları.

YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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Sol, maksimalist talepler dünyasından; 
liberaller ise toptancı demokratikleşme dün-
yasından konuşarak benzer bir pozisyon 
inşa ediyorlar. Maksimalist talepler rasyonel 
beklenti sınırlarını hızla aşarak anlamsızla-
şırken; toptancı demokratikleşme yeryüzü 
şartlarında imkânsızı isteyerek siyasal bir 
trajediye dönüşüyor. Son tahlilde siyasalın 
dünyasında hiçbir karşılığı olmayan politik 
görünümlü şikâyet ve temenni dünyası orta-
ya çıkıyor. Şikâyet dünyasından adalet arayışı 
çıkmayınca, temenni dünyasından da somut 
demokratikleşme adımları ufukta görünme-
yince hırçınlaşıyorlar. Sol maksimalizm ile 
liberal toptancı demokrasi talebinin ürettiği 
tek şey, çocuksu bir siyasal dünyadan başka 
bir şey değil. Bağlamı, imkânları, aktörleri, 
ekonomi-politik şartları, ahlakı ve zekâyı ıs-
kalayarak talepte bulunan bu diskurun ergen 
bir şikâyet-temenni dünyası üretmekten baş-
ka bir yere gitmesi mümkün değil.

Tam da bundan dolayı bencil hassasi-
yetlere sahip olmalarını demokrasi talebi, 
rahatlama arzularını özgürlük, kendi 
doğrularını tekrar edip durmayı ifade 
özgürlüğü, korkularını dillendirmeyi 
siyaset, kendi çözüm önerilerini adalet 
arayışı ve şikâyet etmeyi ise siyaset zan-
nediyorlar. Emir kipsiz cümle kuramı-
yorlar, mümkün olanı ideal olanla, yapı-
labilir olanı yapılmasını arzu ettikleriyle 
karıştırıp duruyorlar. Toplumda farklı 
kesimlerin olduğunu en fazla onlar dil-
lendiriyor ama bütün çözüm önerileri 
farklılıkları kategorik olarak yok sayan 
totaliter ve hızlı çözümlerden ibaret. 
Metotları oldukça basit. Her bir sorunu 
önce toplumsal ve siyasal dinamiklerini 
yok sayarak ele alıyorlar ve laboratuvar 
şartlarında tek hamlede çözüyorlar.

Bu sol-liberal Disneyland dünyasın-
da sosyal ve siyasal sorunların karmaşık 
yapısının fazlaca bir anlamı bulunmu-
yor. Suriye krizini savaşa karşı olarak, 
Kürt meselesini demokrasi isteyerek, 

yeni anayasayı ısrarla talep ederek, ekonomik 
refahı liberal gizli ele havale ederek, farklı 
hayat tarzları sorunsalını ‘evrensel normlar 
dünyasına’ referans vererek, dış politikayı 
jeopolitik kavgalardan kurtararak bir güzel 
çözüyorlar. Usanmadan bıkmadan ‘siyaset 
eleştirisi yapmayı siyaset yapmak’ zannetme-
ye devam ediyorlar. Zaman ve mekânla kur-
dukları sorunlu ilişkiden dolayı, herhangi 
bir meselede, yüzlerce farklı dinamiğin aynı 
anda hareket etmesinin de mezkûr söylem 
için bir anlamı yok. Ellerinde her sorunu 
19.yy ilkel pozitivizmi ile soyutlayıp çözecek 
modeller mevcut. Güzelim teorilerini mah-
veden pis gerçekler ise umurlarında değil 
zaten. Buradan bakınca Erdoğan’ı düşman 
ilan etmelerinden daha doğal bir durum da 
olamaz. Çünkü görmek bile istemedikleri ne 
kadar pis gerçek var ise Erdoğan tarafından 
hatırlatılıyor. Erdoğan’ın hatırlattığı ve red-
dedilmesi imkânsız somut sorunlar ve adım-
lar karşısında ise bir tek cevapları var: ‘iyi de 
senin de üslubun çok sert!’.
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Gezi olayları hararetini kaybedeli epey 
zaman oldu. Üzerinden zaman geçtikçe, 
hem olayın kendisi hem de siyasi yansıma-
ları farklılaşıyor, başkalaşıyor. Bir süre sonra, 
olayların gerçekte nasıl geliştiği veya protes-
tocuların kim oldukları önemini kaybetme-
ye başlıyor, oluşan algı ve siyasal yansımalar 
ön plana çıkıyor. Dolayısıyla, olayın başla-
ması, büyümesi ve sonlanması üzerine etkili 
olan refleksleri, anlık müdahaleleri bırakıp, 
olayların bugüne ve yarına bıraktığı tortuyu-
mirası tartışmak daha anlamlı olur.

Bugünden geriye bakıldığında, Gezi ola-
yının Yeni Türkiye’nin AK Parti eliyle ve/ya 
Erdoğan önderliğinde inşa edilmesine yöne-
lik bir itiraz olduğu söylenebilir. Protestocu-
ların bir kısmı, -kim eliyle inşa edildiğinden 
bağımsız olarak- eski Türkiye’nin tasfiye 
edilmesine ve yeni Türkiye’nin inşasına karşı 
oldukları için eylemlere katılırken; bir kıs-
mı ise, -eski Türkiye’nin tasfiyesine ve yeni 
Türkiye’nin inşasına taraftar olmakla bera-
ber- inşa sürecinin AK Parti ve/ya Erdoğan 
eliyle inşa ediliyor olmasına karşı çıktıkları 
için eylemlere katıldılar. Siyasal vizyonu bir 
birine zıt her iki kesimi birleştiren, demok-
rasi talebi değil geleceğin Erdoğan eliyle inşa 
edileceğine dair öngörüydü. Protestocular, 
proaktif değil reaktif bir duyguyla, (bir şey-
ler) talep etmek için değil (bir şeylere) itiraz 
etmek üzere sokağa çıktılar. “Yeter be” ve/ya 
“Kahrolsun Bağzı Şeyler” gibi sloganlardan 
da anlaşılabileceği üzere, Gezi eylemcile-
ri iddiası, hedefi, tezi olan bir kitle değildi; 
itirazı, hoşnutsuzluğu, kızgınlığı olan bir kit-
leydi. Bu nedenle, protestocuların ne talep 

ettiklerine yoğunlaşmak yerine neye, niçin 
karşı çıktıklarını, hangi duygularla meydan-
lara çıktıklarını anlamak ve çözümlemek 
daha doğru olur.

Referans olarak seçkincilik
Gezi eylemcilerini harekete geçiren dört 
duygudan bahsedilebilir: seçkincilik, yenilgi-
mağlubiyet, umutsuzluk-çaresizlik ve korku-
paranoya. Bu duyguların tamamı, bazı eylem-
cilerde az bazılarında çok, birbirine eklenerek 
duygusal gerilimi arttıran bir işlev gördü.

Gezi’de neredeyse ilk günden son güne 
bütün toplumsal kesim ve aktörleri ortak 
kesen en güçlü duygunun seçkincilik olduğu 
söylenebilir. Seçkincilik kendisinden sonraki 
üç duyguyu doğuran ve besleyen ana duygu 
konumunda. Gezi’de seçkinciliğin siyasal, 
kültürel, ideolojik, ekonomik ve tabi ki sı-
nıfsal türlerine rastlamak mümkün. Gezi’de 
seçkincilik bazı kesimler için AK Parti ikti-
darında kaybedilen siyasal-ekonomik-kül-
türel imtiyazlara bir ağıt formunda, bazı 
kesimler içinse yüzyıldır dışlanan-ötekileşti-
rilen dindar-muhafazakâr tabanın başarıla-
rını, kazanımlarını kabullenememe formun-
da tezahür etti. Bu çerçeveden bakıldığında, 
seçkinciliğin militarist vesayet sisteminin 
varlığını sürdürmesi için mücadele eden 
ulusalcı kesimlerle buna karşı olan liberal sol 
kesimleri birleştiren ana damar işlevi gördü-
ğü söylenebilir. Ulusalcı kesimdeki seçkin-
ci duygunun, son on yıldır AK Parti lehine 
sonuç ürettiği için siyasete ve demokrasiye 
küsmeye ve demokrasi dışı yollara tevessül 
etmeye yol açtığını biliyoruz.

Gezi Parkı Sakinlerinin Ruh Hali

• 30 HAZİRAN 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞHATEM ETE YORUMYORUM
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Ancak, siyasal sistemin demokratikleş-
mesine ilişkin arayışlarda bütün kesimleri 
geride bırakan sol-liberal kesimlerin, de-
mokratikleşmeye yönelik hamlelerin AK 
Parti eliyle yapılıyor olması dolayısıyla yaşa-
dıkları ikircikli durum tahlil edilmeyi bekli-
yor. Yıllardır, gerici, eğitimsiz, köylü adde-
dilen kesimlerin yüzyıllık demokratikleşme 
ajandasını siyasal faaliyetinin merkezine alıp 
vesayet kalelerini teker teker düşürmesi, bu 
kesim için kesif bir gerilim üretti. Bu geri-
lim en rafine şekilde, 12 Eylül 2010 referan-
dumundaki “Yetmez ama Evet” çizgisinde 
hayat buldu. “Yetmez” vurgusu, düzenle-
menin demokratik eksikliğine işaret olarak 
lanse edilse de, aslında vesayet sisteminin 
hem AK Parti eliyle geriletiliyor olmasına 
yönelik hayıflanmanın hem de bu düzenle-
menin AK Parti’nin siyasal gücünü arttıraca-
ğına yönelik endişenin dışavurumuydu. En 
önemlisi de, hor görülen AK Partiyle ittifak 
kurmanın harekete geçirdiği mahalle baskı-
sını devre dışında bırakmanın bir yoluydu. 
Etyen Mahçupyan’ın dikkat çektiği, Markar 
Esayan’ın Gezi eylemleri bağlamında tekrar 
hatırlattığı üzere, “yetmez” vurgusu, pake-
tin içeriğine yönelik bir itiraz değil, paketin 
demokratik niteliği dolayısıyla AK Parti’nin 
kerhen desteklenmek durumunda kalındı-
ğının kayda geçirilmesiydi. Bu konu daha 
da detaylandırılabilir ama buradaki mera-
mımız için bu kadarı yeter sanırım. Sonuç 
olarak, seçkinciliğin her iki formu altında 
eylemcilerin önemli bir kısmı, AK Parti ik-
tidarında, yıllarca küçümsenen mütedeyyin-
muhafazakâr-dindarlarla eşitlenme ihtima-
line isyan-ağıt karışımı bir duyguyla tepki 
göstermiş oldular.

Yenilmişlikten nihilizme...
Gezi Parkı’nı kuşatan ikinci duygunun ye-
nilgi-mağlubiyet hissi olduğu söylenebilir. 
Eylemcilerin seçkinci duyguları, yenilgi 
duygusunun şiddetini arttırmasına yol açı-
yor. Mağlubiyet duygusu, Cumhuriyet’in 
kuruluşundan beri imtiyazlı bir azınlık ola-

rak ülkeyi yöneten laik kesimlerin, son on 
yılda vesayet sisteminin zayıflaması ve de-
mokratik kuralların işlemesiyle imtiyazlarını 
kaybetmelerinden kaynaklanıyor. Yüzyıldır 
çoğunluk oldukları halde kamusal varlıkla-
rına müsaade edilmeyen kesimlerin nihayet 
demokratik teamüllerin işlemesi dolayısıyla 
muktedir olmaya başlamaları, laik kesimin 
yenilgi duygusunu besliyor.

Gezi’yi kuşatan üçüncü duygu umutsuz-
luk-çaresizlik duygusu. Bu duyguyu yenilgi 
duygusunun bir üst aşaması olarak konum-
landırmak mümkün. Çaresizlik duygusu, 
yenilginin kalıcılığına dair gözlemden bes-
leniyor. Birkaç dinamik, yenilgi durumunun 
geçici değil, kalıcı bir durum olduğunun an-
laşılmasına ve çaresizlik-umutsuzluk duygu-
sunu beslemesine yol açtı. Öncelikle, seçim 
sandığındaki başarının iktidar denklemine 
yansımasını engelleyen vesayetçi aktör ve 
kurumların işlevlerini yitirmelerine işaret 
etmek gerekir. İkinci olarak, vesayetçi aktör-
lerin denklem dışında kalması sonrasında 
medet umulan CHP’nin, bütün müdahalele-
re rağmen, etkili bir muhalefet partisi olma-
yı başaramamasına işaret etmek mümkün. 
Üçüncü olarak, AK Parti’nin katıldığı bütün 
seçimleri kazanması, toplumsal desteğini 
korudukça iktidarını güçlendirmesi ve en 
önemlisi önümüzdeki birkaç seçimi de kaza-
nacağının öngörülmesi bu duyguyu beslemiş 
olabilir. Kısacası, AK Parti’nin siyasal sistem 
üzerindeki etkisini arttırması, toplumsal des-
teğini koruması ve en önemlisi AK Parti’nin 
söylem ve politikalarını dengeleyecek bir si-
yasal muhalefetin yokluğu, üstün oldukları-
na dair en ufak bir şüphesi olmayan lak kesi-
min yenilmişlik duygusunu katmerleştirerek 
çaresizliğe savrulmasına yol açtı.

Gezi Parkı’nı kuşatan dördüncü duygu-
nun korku-paranoya olduğunu söylemek 
mümkün. Seçkincilik, yenilgi ve çaresizlik 
duyguları bir sonraki adımda korku ve para-
noyaya, ‘her şey elimizden gidiyor-gidecek’ 
duygusuna yol açıyor. Birçok gelişmiş batılı 
demokraside mevcut olan içki düzenleme-
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sinin hayata geçirilmesine gösterilen tepki, 
bu paranoyaya hazır psikolojiden kaynakla-
nıyor. AK Parti’nin muhafazakâr-dindar ya-
şam tarzını dayatacağına yönelik neredeyse 
eminlik derecesindeki varsayım, bu kaygının 
paranoyaya dönüşmesine yol açıyor.

Demokrasiyi özümsemek...
Bütün bu duygular, gösterilerin temelde bir 
yaşam tarzı savunusu kaygısıyla gerçekleş-
tirildiğini ortaya koyuyor. Başka bir deyişle, 
siyasal vizyonları birbirinden farklı birçok 
kesim, birbirine benzer duygularla, tehdit al-
tında olduğuna inandıkları yaşam tarzlarını 
Erdoğan ve/ya AK Parti’ye karşı savunmak 
üzere eylemlerde yer aldılar. Eylemlere yön 
veren ana eksen, ne demokrasi talebi ne de 
otoriter eğilimlere itirazdı. Seçkinci duygula-
ra sahip bir kitlenin, son on yılki gelişmeler 
dolayısıyla savrulduğu yenilgi, çaresizlik ve 
paranoya duygularıyla biriktirdiği negatif 

enerjiyi boşaltmasıydı. Negatif enerji, yaşam 
tarzında düğümlendi ve eyleme dönüştü. 
Yüzyıllık imtiyazlar yaşam tarzında billurlaş-
tığı ölçüde, iktidar ve imtiyaz kaybına yönelik 
savunma da yaşam tarzı üzerinden verildi.

Demokrasi talebinden öte yaşam tar-
zı savunusundan beslenmesi ve uygulanan 
politikalara yönelik itirazdan öte uygulan-
ması muhtemel politikalara yönelik bir ön 
savunma olarak gerçekleşmesi, eylemlerin 
siyasal değerini azaltmıyor. Siyasi iktidar, ge-
rekçesi ve dinamiği ne olursa olsun, sokağa 
akın eden insanları dikkate almak zorunda. 
Eylemciler, Erdoğan’a ve AK Parti’ye ses ver-
diler. Yaşam tarzının savunulacak en önemli 
kale olduğunu hatırlattılar. Bu sesin duyula-
cağına şüphem yok.

Ancak, eylemlerin siyasal önemi ve siya-
setin eylemlerle yüzleşme zorunluluğu, olu-
şan durumun anormalliğini, harekete geçen 
duyguların sağlıksız oluşunu tartışmamızı 

engellemiyor. Seçkincilikle başlayıp para-
noyayla ve bir adım sonra da muhteme-
len nihilizmle sonuçlanacak duyguların, 
sağlıklı bir toplumsal yaşamı ve bir arada 
yaşamayı zorlaştırdığını, hatta belki de 
imkânsız kıldığını görmemiz gerekir. Bu 
sorunlu bir ruh hali. Bu ruh halini sağalt-
manın yolu, olduğu gibi kabul edip haklı 
bulmak değil; reel hayatla yüzleşmeye zor-
lamak olmalı.

Şuradan başlayabiliriz: imtiyazların ol-
madığı, iktidar denkleminin herkes için 
geçerli şeffaf kurallarla şekillendiği, seçim 
sandığının iktidar kullanımına yansıdığı 
yeni bir siyasal sistem inşa ediliyor. Siyasi 
iktidara-AK Parti’ye, toplumdaki farklılığı 
tanıma, farklı yaşam tarzlarına saygı gös-
terme gereğini hatırlatalım. Öte taraftan, 
Gezi’ye katılanlara da, demokrasiye geçiş 
iradesi gösteren Türkiye’de, seçkinci ruh 
halinin gerçek dünyaya uyum sağlamayı 
zorlaştırmaktan başka bir işe yaramadığı-
nı hatırlatıp reel gerçeklikle, zamanın-ha-
yatın değişim yönüyle yüzleşmeyi tavsiye 
edelim..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı birinci çeyreğinde 
Türkiye’nin yüzde 3 büyüdüğünü açıkladı. Buna göre, üretim yöntemiyle 
hesaplanan GSYH tahmininde, 2013 yılı birinci üç aylık döneminde GSYH 
cari fiyatlarla 357.854 milyon Türk Lirası’na ve 200.319 milyon Amerikan 
Doları’na ulaştı. 2013 yılı ilk çeyreğindeki pozitif büyüme ile birlikte, 2009 
yılı son çeyreğinden itibaren 14 çeyreklik dönem boyunca aralıksız pozitif 
büyüme böylece sürmüş oldu. 

2013’ün I. Çeyreğinde 
Ekonomik Büyüme
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Giriş
2012 yılında Türkiye ekonomisin-
deki önceki yıllara göreceli olarak 
düşük olan ekonomik aktivitede, 
küresel ekonomideki belirsizlikler 
etkili olmuştur. Bu belirsizlikler ve 
cari açığı azaltma çabaları nedeniy-
le ekonomik büyüme beklenenin 
altında gerçekleşmiştir. 2013 yılı ilk 
çeyreğinde ise küresel ekonomik belirsizlikler 
sürmekle birlikte gelişmiş ülkelerden kaynak-
lanan mali istikrarsızlık nedeniyle Türkiye’nin 
gelişmiş ülkelere olan ihracat hızı da azalmış-
tır. İhracatın ekonomik büyümeye katkısı ya-
nında tüketimin yapacağı katkıyı da artırmak 
için ekonomide iç talep canlandırılmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri-
lerine göre, 2012 yılı son çeyrekte yüzde 1,4 
ve tamamında 2,2 büyüyen Gayri Safi Yur-
tiçi Hasıla (GSYH) oranı, 2013 ilk çeyrekte 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
3,0 ile beklentilerin üstünde büyümüştür. 
Böylece 2013 yılı ilk çeyreğinde GSYH cari 
fiyatlarla 357.854 milyon Türk Lirası’na ve 
200.319 milyon Amerikan Doları’na ulaş-
mıştır. 2013 yılı ilk çeyreğindeki pozitif bü-
yüme ile birlikte 2009 yılı son çeyreğinden 
itibaren 14 çeyreklik dönem boyunca aralık-
sız pozitif büyümesini sürdürmüştür. Ger-
çekleşen bu büyüme oranı ile birlikte, 2013 
– 2015 Orta Vadeli Program’da (OVP) yüzde 
4,0 olan 2013 yılı ekonomik büyüme hedefi-
ne yaklaşıldığı gözlenmiştir.

2013 yılı ilk çeyreğinde, iktisadi faaliyet 
kollarına göre GSYH gelişme hızları incelen-

diğinde, en yüksek büyüme oranı 
yüzde 13,7 ile oteller ve lokantalar 
sektöründe gerçekleşmiştir. Bu 
açıdan bakıldığında, yılın ikinci 
çeyreğinde, turizm sektörünün 
zirve yapacağı ikinci dönemde tu-
rizm sektörünün katkısı gittikçe 
artmaya devam edecektir. İkinci 
en yüksek oran yüzde 6,5 ile mali 

aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründe, 
üçüncü en yüksek oran ise yüzde 5,9 ile in-
şaat sektöründe meydana gelmiştir. Ayrıca, 
mali aracı kuruluşların faaliyetleri ve dolaylı 
ölçülen mali aracılık hizmetleri birlikte ele 
alındığında sermaye kesiminin gelişme hı-
zının 12,9 oranında artışla en büyük ikinci 
iktisadi faaliyet kolu olduğu görülmektedir. 
Son dönemlerde, faiz lobisinin ekonomide 
sıkça konuşulması da bu durumu teyit et-
mektedir. Bilindiği gibi, bu mali kuruluşlar 
Türkiye gibi ülkelerden aldıkları çok yüksek 
faizlerle önemli miktarda gelir elde etmekte 
ve Türkiye içindeki bazı banka ve finans ku-
ruluşları da bunlara aracılık etmektedir. Bu 
sistemle faiz lobisi olarak adlandırılan kesim 
önemli miktarda kazanç elde etmektedir. Di-
ğer yandan, 2013 yılı ilk çeyreğinde sanayi 
üretimi endeksi bir önceki yılın ocak, şubat 
ve mart ayına göre sırasıyla yüzde 1,9, 4,4 ve 
1,4 oranında artmıştır. İmalat sanayinde ise 
yüzde 2,8 gelişme yaşanmıştır.

Ülkeler ve ekonomik büyüme
2013 yılı ilk çeyreğinde G-20 ülkeleri içerisin-
de en yüksek ekonomik büyüme oranına sa-

GSYH 2013-I. Çeyrek 
Değerlendirmesi

• HAZİRAN 2013ERDAL TANAS KARAGÖL PERSPEKTİFPERSPEKTİF
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hip olan ülke yüzde 7,7 ile Çin olmuştur. Dün-
yanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’deki 
ekonomik büyümenin de beklentilerin altın-
da gerçekleşmesi küresel ekonomideki ya-
vaşlamanın önemli bir göstergesi olmuştur. 
Endonezya ise yüzde 6,0 ekonomik büyüme 
oranı ile ikinci en yüksek büyüme oranına 
sahip olan ülke olmuştur. Türkiye ise yüzde 3 
oranında büyüyerek G-20 ülkeleri içinde en 
hızlı büyüyen üçüncü ülke olmuştur. Gelişmiş 
ülkelerin birçoğu negatif büyüme gerçekleş-
tirirken, yükselen piyasalar içinde yer alan 
Türkiye ekonomisi, pozitif ekonomik büyüme 
gerçekleştirerek gelişmiş ülkelerden önemli 
ölçüde ayrışmıştır. Türkiye 2013 yılı ilk çey-
reğinde yüzde 3,0 ile Euro Bölgesi’ne üye 17 
ülkenin tamamından daha yüksek bir ekono-
mik büyüme gerçekleştirmiştir.

Diğer yandan, OECD ülkeleri içinde en 
yüksek büyüme oranına sahip olan ülke yüz-
de 4,1 ile Şili olmuştur. Şili’yi, yüzde 3,4 ile 
İsrail ve yüzde 3 ile Türkiye takip etmiştir. 
OECD ülkeleri arasında Türkiye’den sonra 
en hızlı büyüyen ülke ise ABD olmuştur. Av-
rupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere diğer 
OECD ülkeleri de Türkiye’nin gerçekleştirdi-
ği ekonomik büyümenin gerisinde kalmıştır. 

Harcamaların ekonomik büyümeye  
katkısı artıyor 
2013 yılı ilk üç aylık dönemde ekonomik bü-
yümeyi canlandırmak için alınan önlemler 
sonuç vermeye başlamış ve hedeflenen yüzde 
4’lük ekonomik büyüme rakamına yaklaşıl-
mıştır. Ekonomik büyümeye en yüksek katkı 
kamunun yaptığı yatırımlardaki artışla bir-
likte, kamu harcamalarında meydana gelen 
artış yüzde 81,9 olmuştur. Kamunun yanında 
iç talepteki canlanma da büyümeye önemli 
katkı sağlamıştır. 2012 boyunca azalan yerle-
şik hanehalkının tüketimi 2013 yılı ilk çeyre-
ğinde yüzde 3 oranında artmıştır. Özel sektö-
rün ekonomik büyümeye katkısı ise negatif 
olmuş ve yüzde 9,1’lik azalış gerçekleşmiştir. 
İthalat gelişim hızı ise bir önceki çeyrekle 

aynı kalarak, iç talebi canlandırmaya yönelik 
girişimlerin de etkisiyle yüzde 3,2’lik bir artış 
gerçekleşmiştir. 

Ekonomik büyümeye en yüksek katkı 
geçtiğimiz dönemlerde ihracattan gelirken 
bu dönemde ihracatın katkısı önceki dö-
nemlere göreceli olarak düşük kalmıştır. İh-
racatın gelişme hızı 2012 yılı ilk çeyreği ve 
bir önceki çeyrekte yüzde 15 iken 2013 yılı 
ilk çeyreğinde yüzde 3,4 olarak gerçekleş-
miştir. Diğer yandan, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ihracat yüzde 5 artarak 2013 
yılı ilk çeyreğinde 37 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama 
oranı ise bir önceki döneme göre az da olsa 
artarak yüzde 63,9’dan yüzde 64,1 seviye-
sine yükselmiştir. Türkiye ekonomisindeki 
ihracatın ülke gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında ise Avrupa Birliği bölgesinde 
meydana gelen borç krizinin etkisinin de-
vam etmesi nedeniyle, bu bölgeye gerçek-
leşen ihracatta düşüş gerçekleşmesine rağ-
men, ihracat 2013 yılı ilk üç aylık dönemde 
AB ülkelerine yapılan ihracat bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artmıştır. 
Diğer ülkelere yapılan ihracat ise yüzde 7,2 
oranında artmıştır.

Değişen dengeler sonrasında, Türkiye’de 
dış politika kararları ekonomi ile uyumlu 
biçimde uygulanmaya başlamıştır. Hüküme-
tin Ortadoğu ve Afrika’ya yönelik açılımları 
Türkiye’nin bu ülkelerle olan ticari ilişkileri-
nin gelişmesini de sağlamıştır. Bu açılımlar 
dış ticarette eksen kayması olarak tartışılsa 
da esasen bu açılımların dış ticarette ülke 
çeşitliliğini arttırdığı görülmüştür. Bu çe-
şitliliği artırmaya yönelik yapılan serbest 
ticaret anlaşmaları ve vize muafiyetleri gibi 
uygulamalar Türkiye ekonomisinin dış tica-
retteki eksen genişlemesine katkı sağlamıştır. 
Türkiye’nin küresel ekonomik krizle birlikte 
başlayan ekonomik güç eksenindeki kayma-
yı doğru okuması ve gerçekleştirdiği pazar 
çeşitlenmesi sayesinde ihracat artış eğilimini 
korumayı başarmıştır.
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Sonuç ve beklentiler
2013 yılına dair küresel görünüm, ekono-
milerin büyük bir bölümünde yavaşlamaya 
işaret ederken, küresel sorunların dış talebi 
sınırlamaya devam edebileceği beklentisi art-
mıştır. 2011 yılındaki yüksek cari açığa önlem 
olarak, 2012 yılında Türkiye ekonomisi, eko-
nomik büyüme ve cari açık arasında tercih 
noktasına gelmiştir. Bu tercih doğrultusunda 
Avrupa Birliği ülkelerindeki parasal genişle-
menin aksine bir politika izlenerek sıkı para 
politikası hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik 
olarak Merkez Bankası tarafından kredi hac-
mi daraltılarak iç talep yavaşlatılmıştır. 2012 
yılı üçüncü çeyreği itibariyle yurt içi nihai 
talep daralmaya devam etmiş, ihracat ise kü-
resel büyüme görünümündeki zayıflamaya 
rağmen artış eğilimini korumuştur. 

TÜİK’in 2013 yılı ilk çeyrek büyümesine 
ilişkin verileri, iç dinamikleri ile büyüyen bir 
ekonomik alt yapıya ihtiyacın olduğu bu dö-
nemde, uzun vadeli yapısal önlemler ile cari 
açığın yükseltilmeden ekonomik büyüme-
nin sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca, 2013 yılı ilk çeyrekte iç talebin 
büyümeye katkı yaptığı görülürken net ih-
racatın katkısı azalmıştır. Ancak ekonomi-

deki güçlü kamu maliyesi, sağlam bankacılık 
sektörü, güçlü reel sektör ve hane halkının 
güçlü yapısı, 2013 yılı ikinci çeyrek ve son-
raki dönemlerde gerçekleşecek olan aralıksız 
büyümeyi destekleyecektir. Diğer taraftan, 
daralan tüketici kredilerindeki güçlü seyir 
de ekonomideki toparlanmayı olumlu yönde 
etkileyecektir.

Türkiye ekonomisinin sahip olduğu kamu 
maliyesi, kamu mali dengesi, sağlam banka-
cılık sektörü, güçlü reel sektör ve hane halkı-
nın güçlü yapısı ekonomiyi dış şoklara karşı 
koruyan başlıca faktörlerdir. Küresel ekono-
mideki olumsuzlukların yüksek olduğu bu 
dönemde hızlı tedbir alacak bir siyasi irade-
nin varlığı Türkiye ekonomisinin daha daya-
nıklı olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda 
Türkiye’nin beşeri ve fiziki altyapısını geliş-
tirerek ve rekabetçiliği artırarak iç talebin 
yanında ihracatın artırılması ile ekonomide 
sağlanan pozitif ivmenin sürdürülmesine 
katkı sağlayacaktır. Ayrıca, 2013 yılında Orta 
Vadeli Programda ekonomik büyüme için 
hedeflenen yüzde 4 oranı üzerinde bir bü-
yüme oranının gerçekleşmesi için, iç talebin 
yanında ihracatında ekonomik büyümeye 
katkısının artırılması gerekmektedir. .
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İran, nükleer gerilim ve Suriye savaşı üzerinden dünya gündemini uzun 
süredir meşgul etmeye devam ettiği bir süreçte seçimlere gitti. Görece 
ılımlı bir aday olarak lanse edilen Hasan Ruhani büyük bir destek alarak 
yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Ambargolar ve yaptırımlar altında ciddi bir 
ekonomik kriz ile yüzleşen İran için, Ruhani’nin Cumhurbaşkanlığı ulusla-
rarası sistem içinde normalleşmek adına yeni bir fırsat olabilir. Ancak yeni 
liderliği altında İran’ın dış politikasının nasıl şekillenebileceği muğlaklığını 
korurken, SETA’nın yayınladığı “İran Siyasetini Anlama Kılavuzu” önemli 
bir rehber özelliği taşımayı vaad ediyor. Diğer yandan, İran’ın yanı sıra 
Türkiye’nin bölgesel siyasetinde önem verdiği ülkeler arasında yer alan 
Irak ve Arnavutluk da seçimlerle, Libya ise yaşadığı lider değişimiyle gün-
deme gelen ülkeler arasındaydı. 

Bölgesel Siyasetten 
Yansımalar 
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Tarih boyunca bölgenin önem-
li güçleri arasında yer alan İran, 
bugün çok önemli bir kavşağın 
başında durmaktadır. Bir yandan 
ekonomik ambargolarla ulus-
lararası sistemden yalıtılmaya 
çalışılırken diğer taraftan kendi 
politikaları neticesinde İslam dün-
yasında da yeri sorgulanır bir ko-
numa gelmiştir. Ekonomik ambargolar yü-
zünden dışarıda, siyasi çekişmeler yüzünden 
içeride ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olan 
İran kritik bir cumhurbaşkanlığı seçimleri-
nin eğişindedir. Ortadoğu ve bütün dünya 
için de önemi haiz bu seçimlerde İran hal-
kının tercihi hiç kuşkusuz sadece İranlıları 
değil bölgede yaşayan herkesi etkileyecek-
tir. Acaba Fars siyasal aklı bu süreci tersine 
çevirebilecek bir hamle mi gerçekleştirecek, 
yoksa pozisyonunu korumayı mı tercih ede-
cek? Bu sorunun cevabının bütün bölge için 
kritik bir dönemece işaret ettiği açıktır. Bu 
raporun yukarıdaki soruya cevap ararken 
ihtiyaç duyulacak verilere ulaşılması konu-
sunda araştırmacılara yardımcı olacağını 
düşünüyoruz.

İran Siyasetini Anlama Kılavuzu, İran ile 
ilgili temel bilgilerin sunulması amacıyla ha-
zırlanmıştır. Bu bağlamda Fars/İran siyasal 
aklının oluşum süreci ve geçirdiği aşamalar 
özet tarihi bilgiler olarak sunulmuş, ortaya 
çıkan sosyalsiyasi hareketler bu tarihsel sü-
reç içerisinde anlatılarak günümüze kadar 
getirilmiştir. Bunun yanında halihazırda 
İran’da sistemin nasıl işlediği İran’daki ku-

rumlar ele alınarak incelenmiş, 
böylece dışarıdan bakıldığında 
karmaşık bir izlenim veren siste-
min anlaşılmasını kolaylaştıracak 
veriler ortaya konulmuştur. Etnik 
ve dini gruplar, medya organla-
rı ve sosyalsiyasi yaşamda etkin 
şahıslara dair verilen bilgilerle de 
okuyucunun İran’ın güncel siyase-

tine dair fikir edinmesi hedeflenmiştir..

İran Siyasetini Anlama Kılavuzu
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1. Hasan Ruhani’nin ilk turda seçimleri 
kazanmış olması ne anlama geliyor?
İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genel 
beklentilerin aksine reform kanadının des-
teğini alan Hasan Ruhani’nin şaşırtıcı bir 
şekilde seçimlerden galip çıkmasının nede-
nini iki açıdan değerlendirmek mümkün. 
Birincisi seçimlerde yarışan diğer adayların 
konumu, ikincisi ise Ruhani’nin kişiliğidir. 
Seçime katılan adaylara bakıldığında Ruhani 
dışındaki diğer güçlü adayların muhafazakar 
olduğu görülmektedir. Söz konusu adayların 
aralarından birisi lehine seçimlerden çekilip 
muhafazakar cephenin tek adayla seçime gi-
receği öngörülüyordu. Nitekim muhafazakar 
adaylar da seçim öncesi süreçte bu konuda 
anlaşmışlardı. Ancak seçim sürecinde bu an-
laşmayı pratiğe aktaramadılar ve adaylardan 
Haddad Adil dışında yarıştan çekilen olmadı. 
Bu durum bir taraftan muhafazakar oyların 
bölünmesine neden olurken diğer taraftan 
halk nezdinde muhafazakar bir adayın seçimi 
kazanması durumunda bile mevcut anlaş-
mazlıklar nedeniyle istikrarsız bir hükümet 
ihtimalini güçlendirdi. Özellikle son 4 yılda 
yönetimde yaşanan istikrarsızlığın bedelini 
bizzat ödeyen halk tekrar aynı durumu yaşa-
mayı göze alamadı ve muhafazakar adaylar-
dan uzak durdu. Reform kanadında ise muha-
fazakarların başaramadığı birleşme sağlandı 
ve bir diğer reformcu aday olan Muhammed 
Rıza Arif seçimlerden çekilerek reformcuların 
seçime tek adayla girmesinin yolunu açtı.

Seçimlerden Ruhani’nin galip çıkması-
nın ikinci nedeni ise Ruhani’nin seçim dö-

nemindeki vaatleriydi. Ruhani seçim döne-
minde ekonomiden dış politikaya, sosyal 
yaşamdan külturel haklara İran halkının 
özlemlerini doğru okudu ve bu doğrultuda 
söylemler geliştirdi. Tüm bu alanlarda ayrın-
tılı vaatlerini özetlemek adına bir kaç örnek 
zikretmek yerinde olacaktır. Ekonomik alan-
da Merkez Bankası’nın bağımsız hale getiril-
mesi, tüm vatandaşların sigortalı yapılması, 
petrol ambargolarının müzakereler yoluyla 
kaldırılması ve petrol gelirlerinin hüküme-
tin kısa vadeli harcamaları yerine yatırıma 
dönüştürülmesi gibi söylemler; kültürel 
alanda devletin kültürel faaliyetleri kontrol-
den uzaklaştırılarak kültür ve sanatın gerçek 
sahibi olan sanatçılara bırakılması, kültürel 
meselelerin güvenlik konusu edilmemesi, 
medya organlarının özgürleştirilmesi, İn-
ternet bandının genişletilmesi gibi vaatler; 
sosyal alanda kadın bakanlığının kurulması, 
gezici irşat polisliğinin kaldırılması, engelli 
çalışan oranının yükseltilmesi gibi vaatler 
halkın temel beklentilerine işaret ediyordu.

2. Seçmenin reformist bir adayı tercih 
etmesi ne anlama geliyor?
Öncelikle Ruhani’nin profiline bakmak ya-
rarlı olacaktır. Esas olarak Ruhani reformcu 
bir kişilik olmaktan ziyade reformcuların 
desteklediği birisidir. Ruhani İran’da bilinen 
anlamda reformcu birisi değil. Daha çok ya-
kınında durduğu Rafsancani gibi pragmatist 
bir isim. Zaten İran’da da reformcu olmak-
tan çok mutedil olarak vasıflandırılıyor. Bir 
yandan reformistlerin ilgi duyacağı söylem-

İran’ın Seçimi: Hasan Ruhani
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lerle halkın teveccühünu kazanırken, diğer 
yandan uygulayacağı politikaların devrim 
ilkeleri ve dini liderin yaklaşımıyla paralel 
olacağını dile getirerek muhafazakarları ra-
hatlatıyor. Zaten kariyerine bakıldığında bu 
durum açıkça görülebilir. Kendisi Ulusal Gü-
venlik Konseyi’nin eski başkanı ve halen aynı 
konseyde dini liderin temsilciliğini yürü-
tüyor. Öte taraftan Düzenin Yararını Teşhis 
Konseyi üyesi ve aynı zamanda bu konseyin 
Stratejik Araştırmalar Kurumu’nun başında 
bulunuyor. Bunlar dikkate alındığında yeni 
cumhurbaşkanının rejim için bir sorun teşkil 
etmeyeceğini söylemek mümkün. Hal böyle 
olunca iç politik dengelerde özellikle dini li-
deri sıkıntıya sokmayacak ama aynı zaman-
da halkın taleplerine de cevap verebilecek bir 
cumhurbaşkanı profili çizdiği söylenebilir. 
Ancak pratikte bunun ne kadar mümkün 
olduğu ve Ruhani’nin tüm tarafları nasıl 
hoşnut kılacağı büyük bir soru işareti olarak 
önümüzde duruyor. Yukarıda belirtilenlere 
bakıldığında aslında halkın nasıl bir tercih-
te bulunduğu daha açık ortaya çıkıyor. Se-
çim öncesi yapılan araştırmalarda reformist 
kimliğiyle bilinen Arif ’ten daha çok dengeyi 
temsil eden Ruhani’ye teveccüh edilmesi ve 

reformcu kanadın da bu sebeple seçimlere 
Arif yerine Ruhani’yle girmeye karar ver-
mesi halkın seçimi konusunda karşımıza şu 
tabloyu çıkarıyor: halk, içeride de dışarıda da 
çatışmadan uzak duran, politik dengeleri gö-
zeten bir cumhurbaşkanı istiyor. Çünkü bir 
önceki cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın içe-
ride ve dışarıda izlediği gerilime dayalı poli-
tika halkta büyük memnuniyetsizlik yarattı.

3. Ruhani’nin seçimleri kazanmış 
olmasının İran’ın bölgesel politikalarına 
etkileri neler olacaktır?
İran İslam Cumhuriyeti’nin politikalarının 
belirleyicisi cumhurbaşkanı değil dini lider-
dir. Bu durum anayasanın 110. Maddesinde 
de açık bir şekilde belirtilmiştir. Hal böyle 
olunca Ruhani’nin bölgesel politikalarda re-
jimin genel teamülü ve politik yaklaşımına 
aykırı davranması beklenmemelidir. Ancak 
siyasal aklın Ruhani gibi bir cumhurbaşkanı-
nı tercih etmiş olması bölgesel politikalarda 
en azından farklı bir üslup kullanılabileceği 
ihtimalini doğuruyor. Her ne kadar politik 
duruş dini lider tarafından belirleniyorsa da 
bu durum cumhurbaşkanının dış politikada 
hiçbir etkisi olmadığı anlamına gelmiyor. Bu 
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açılardan bakıldığında yeni dönemde bölge 
politikalarında daha yumuşak ve birleştirici 
bir söylem ile bölgedeki sair Müslüman dev-
letlerle daha fazla işbirliği ve İran’ın genel 
politikasını da zedelemeyecek bir uzlaşma 
arayışına girilebilir.

4. Ruhani’nin kazanması Türkiye-İran 
ilişkilerini ne yönde etkileyebilir?
Ruhani’nin Türkiye söz konusu olduğunda 
yaptığı açıklamalara bakıldığında Türkiye’ye 
mesafeli olduğu görülüyor. Ancak bu daha 
çok stratejik bir yaklaşımı ifade ediyor ve 
arka planında iki ülkenin bölgesel rekabeti 
var. Örneğin Arap Baharı bağlamında Tunus 
ve Mısır gibi ülkelerde meydana gelen deği-
şimlerle ilgili yaptığı değerlendirmelerde bu 
rekabeti açıkça dile getirmiş bir isimdir. Bu 
doğrultudaki açıklamalarında Türkiye’nin 
söz konusu ülkelere model olamayacağını, 
bu ülkelerin Türkiye’yi değil İran’ı örnek ala-
rak bu değişimleri gerçekleştirdiklerini sa-
vunmuş, buna gerekçe olarak da Türkiye’nin 
hem İsrail dostu olduğunu hem de bölgede 
Batı çıkarlarını temsil ettiğini iddia etmiştir. 
Ancak bu durum Ruhani’nin cumhurbaş-
kanlığı döneminde İran-Türkiye ilişkilerinin 
olumsuz etkileneceği anlamına gelmiyor. 
Bunun bir nedeni genel dış politikanın daha 

üst bir mevkide belirleniyor olması iken bir 
diğer nedeni de Ruhani’nin şu anda görün-
düğü kadarıyla yumuşak bir dış politika söy-
lemi geliştireceğine dair belirtilerdir.

5. Ruhani’nin kazanması küresel 
denklemde nasıl karşılanacak?
İran yeni dönemde eski müttefikleri olan 
Rusya ve Çin ile bir politika değişikliğine git-
meyecektir. Bu ülkelerle mevcut iyi ilişkiler 
iki tarafın da lehine olup, bunlar dönemsel 
olarak değişmeyecek kadar sağlam ilişkiler-
dir. Örneğin Çin ve İran arasında imzalanan 
100 yıllık enerji anlaşmasına bakıldığında 
durum açıkça görülmektedir. İran’ın Avru-
pa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile 
olan ilişkileri ise nükleer enerji ve bununla 
bağlantılı olarak İran’a uygulanan ambargo-
lar paralelinde yürüyecektir. Bu konularda 
bugünkünden farklı bir manzarayla karşı-
laşma ihtimalimiz ise kuvvetle muhtemeldir. 
Ruhani bir yandan seçimlerde verdiği vaat-
lerde ambargoları siyasi müzakerelerle orta-
dan kaldıracağını belirtirken, diğer taraftan 
Amerika ile görüşmenin kendisi için bir tabu 
olmadığını da söyledi. Seçimlerden hemen 
sonra Amerika tarafından yapılan açıkla-
mada İran ile doğrudan müzakerelere açık 
olduklarının hatırlatılması da not edilmesi 
gereken bir husus. Ayrıca Ruhani, Ulusal Gü-
venlik Konseyi başkanı iken Batı ile nükleer 
müzakereleri yürüten isimdi. Bu müzakere-
lerde oldukça uzlaşmacı bir tavır takındığı 
hatırlandığında yeni dönemde İran’ın Batı 
ile müzakereleri olumlu bir noktaya çekeceği 
beklenebilir. Bu durumun İran’ın Amerika 
ile doğrudan görüşmelere başlaması ile neti-
celenmesi şaşırtıcı olmayacaktır..

Ruhani’nin zaferi şunu 
gösteriyor: Halk, içeride 

de dışarıda da çatışmadan uzak 
duran, politik dengeleri gözeten bir 
cumhurbaşkanı istiyor.
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İran 14 Haziran Cuma günü 11. dönem 
cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa 
gitti. Seçimlerin öncesinde Anayasayı Ko-
ruyucular Konseyi’nin adaylık başvuruları 
neticesinde özellikle Meşşai ve Rafsancani 
gibi güçlü isimleri veto ederek saf dışı bı-
rakması tartışmalara yol açmıştı. Görünen 
tablo sistemin bir şekilde muhafazakâr bir 
ismi cumhurbaşkanı olarak görmek istedi-
ği izlenimi verirken diğer taraftan adaylığı 
kabul edilenlerin hiç birisinin sistem açı-
sından sorun çıkaracak şahsiyetler olma-
ması dikkat çekiciydi. Genel kanı seçimleri 
muhafazakâr bir adayın kazanacağı yönün-
deydi. Muhafazakâr adaylar aralarında en 
fazla oy alması muhtemel kişi lehine seçim-
lerden çekilme konusunda anlaşmışlardı. 
Böylece muhafazakâr cephe tek adayla seçi-
me girecek ve kazanma şansını arttıracaktı. 
Fakat beklendiği gibi olmadı. Muhafazakâr 
adaylardan biri (Haddad Adil) dışında kim-
se yarıştan çekilmedi. Tersine bu yönde bir 
birleşmeyi reformcu kanat gerçekleştirdi ve 
iki adaydan Muhammed Rıza Arif, Hasan 
Ruhani lehine seçimlerden çekilerek bu cep-
henin seçimlere tek adayla girmesini sağla-
mış oldu. Bu manzara ile seçimlerin başla-
dığı İran’da seçim sonuçları açıklandığında 
neredeyse herkes şaşkınlık içerisindeydi. 
Zira seçimlerden genel beklentinin aksi-
ne muhafazakâr adaylardan birisi değil re-
formcu kanadın desteklediği Ruhani üstelik 
en yakın rakibine büyük fark atarak zaferle 
çıkmıştı. Ruhani oyların yüzde 51’ini almayı 
başarırken, diğer adaylardan Kalibaf yüzde 

17, Celili yüzde 11, Rızai yüzde 11, Velayeti 
yüzde 6 Garezi ise yüzde 1 oy alabilmişti. El-
bette Ruhani’nin seçimleri kazanmasının ne-
denlerine dair birçok şey söylenebilir. Ancak 
bu yazıda daha çok yeni cumhurbaşkanı ile 
birlikte İran’ın politikalarının nasıl bir seyir 
izleyeceği ele alınacağı için bu konuya fazla 
girilmeyecektir.

Ruhani reformcu mu?
Diplomat Şeyh lakabı ile bilinen Ruhani’nin 
profiline göz atmak, sonraki süreçte iç ve dış 
politikada izleyeceği politikalara dair ipuçla-
rı vermesi açısından faydalı olacaktır. Ruhani 
1949 yılında doğdu. Henüz 13 yaşında iken 
dini eğitim almak üzere Kum kentine gitti 
ve orada klasik medrese eğitimi aldı. Dini 
eğitiminin yanında Tahran Üniversitesi’nde 
hukuk eğitimi de aldı. Ardından İngiltere’ye 
gidip Hukuk Sosyolojisi alanında doktora 
yaptı. İran İslam Cumhuriyetinin kurucusu 
olan Humeyni’ye İmam lakabı verilmesini 
öneren kişidir. Onun bu önerisi neticesinde 
Humeyni’ye İmam Humeyni dendi. Devrim 
öncesi aktif olarak siyasi faaliyetlere katılan 
Ruhani, Devrimden sonra muhtelif görev-
lerde bulundu. 5 dönem milletvekilliği yaptı. 
İki dönem Savunma Komisyonu Başkanı, iki 
dönem de Dış Politika Komisyonu başkanlığı 
ve Meclis Başkanvekilliğinde bulundu. Irak 
Savaşı esnasında üst düzey komutanlıklar 
ve Uzmanlar Konseyi Üyeliği yaptı. Yüksek 
Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kurulması ile 
birlikte bu Konseyde dini liderin temsilcisi 
ve Konsey genel sekreteri oldu. Hatemi Hü-

İran’da Diplomat Şeyh Dönemi
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Dini Liderin, Yüksek Ulusal Güvenlik 
Konseyindeki temsilcisi olduğu 
dikkate alındığında Ruhani’nin 
reformcu bir aday olmaktan 
çok reformcuların taleplerini de 
dillendiren ve böylece onların 
desteğini almayı başarmış ve 
sistemle çatışmayacak birisi 
olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır.

kümeti döneminde Yüksek Ulusal Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliğine devam etti ve 
baş müzakereci olarak nükleer müzakereleri 
yürüttü. Halen Düzenin Yararını Teşhis Kon-
seyi üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı olan 
Ruhani bu kurumun Stratejik Araştırma-
lar Merkezi Başkanlığı’nı da yürütmektedir. 
Aynı zaman da Dini Liderin, Yüksek Ulusal 
Güvenlik Konseyindeki temsilcisi olduğu da 
dikkate alındığında Ruhani’nin reformcu bir 
aday olmaktan çok reformcuların taleplerini 
de dillendiren ve böylece onların desteğini 
almayı başarmış aynı zamanda sistemle ça-
tışmayacak birisi olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır.

Ruhani, İran siyasetinin önemli aktörle-
rinden Rafsancani’ye yakın bir isim ve onun 
gibi pragmatist bir şahsiyet olarak öne çıkı-
yor. Kendisi seçim sürecinde bir tarafın ada-
yı olmaktan çok bütün kesimlerdeki ılımlı 
ve mutedil eğilimleri çevresinde toplamaya 
çalıştı. Bu kişiliğiyle sistem içi çatışmadan 
uzak durması beklenirken diğer taraftan İran 
halkının ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel 
taleplerini doğru okumuş, seçim çalışmala-
rında bu yönde mesajlar vermiş olmasından 
ötürü bugün İran’ın karşı karşıya olduğu 
sorunlara çözüm üreteceği beklentisini de 
oluşturmuştur. Bu beklentiler; içeride derin 
bir şekilde hissedilen ekonomik sorunlar, 
basın yayın özgürlüğü, internet kullanımına 
dair kısıtlamaların ortadan kaldırılması, sos-
yal hayatta özgür bir iklimin sağlanması ve 
genel olarak sansürün ortadan kaldırılması 
olarak özetlenebilir. Bunun yanında 2009 
seçimleri sonrasında meydana gelen olaylar 
neticesinde tutuklanan siyasi mahkumların 
serbest bırakılması ve Musevi, Kerrubi gibi 
Yeşil Hareketin liderlerinin ev hapislerinin 
sona erdirilmesi gibi meseleler de birer iç 
sorun olarak Ruhani’nin karşısında duruyor.

Dış politika zor değişir
Dış politikada ise Ruhani’nin karşı karşıya 
olduğu en önemli meseleler İran’ın nükle-

er çalışmaları konusunda 5+1 ülkeleri ile 
yürütülen müzakereler, BM, ABD ve AB 
tarafından İran’a uygulanan ambargolar ve 
Suriye’deki durumdur. Bütün bunlara bakıl-
dığında yeni Cumhurbaşkanı’nın işinin pek 
kolay olmadığı kolaylıkla görülebilir. Çün-
kü Ruhani bir yandan kendisine yönelik bu 
beklentileri karşılamak durumunda, diğer 
taraftan tüm bunları yaparken sistemle de 
çatışmadan ilerlemesi gerekiyor. Sonuçta 
İran’dan bahsedildiğinde ideolojik ve dini 
bir devletten bahsedildiği unutulmamalıdır. 
Hal böyle olunca atılacak her adımda ideolo-
jik prensiplere dikkat edilmesi gerekecektir. 
Öte taraftan İran’da ister iç politikada ister 

dış politikada olsun genel çerçeveyi belirle-
yen makam cumhurbaşkanlığı değil Dini li-
derlik kurumu ve onun başında bulunan Ali 
Hamanei’dir. Bu yüzden Ruhani’nin kendi 
başına ve Hamanei’in rağmına bir politika 
geliştirmesi beklenmemelidir. Elbette bunu 
söylerken Cumhurbaşkanı’nın hiç bir etki-
si olmadığını iddia etmiyoruz. Bir yandan 
siyasal aklın uzlaşmacı ve aynı zamanda 
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reformist kanadın taleplerini öne çıkarmış 
birisini seçmiş olması sistemin de uzlaşmacı 
bir siyasete onay verdiği şeklinde okunabilir. 
Diğer yandan yeni cumhurbaşkanı en azın-
dan üslup açısından kendi tarzını siyasete 
hakim kılabilir. Örneğin gündelik yaşamda 
çokça şikayet edilen ve bir tür ahlak zabıta-
lığı görevini yerine getiren irşad polisinin 
ortadan kaldırılmasıyla sosyal hayattaki 
özgürlükler alanında önemli bir adım atıla-
bilir. Bunun yanında devlet kültür ve sanat 
alanına güvenlikçi yaklaşımdan vazgeçerek 
bu alanı sahiplerine yani aydın ve sanatçılara 
bırakabilir. Öte taraftan internet kullanımına 
yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi ve inter-
net hızının yükseltilmesi gibi konularda da 
yeni cumhurbaşkanından adımlar atması 
bekleniyor ki bunlar cumhurbaşkanının ira-
desi dışında şeyler değil. Ekonomik sorunla-
rın çözümü ise daha çok dış politika ile ilgili 
bir durum zira mevcut ekonomik krizin en 
önemli nedeninin Batı tarafından İran’a uy-
gulanan ambargolar olduğu su götürmez bir 
gerçek olarak karşımızda duruyor.

Yeni dönem İran’ının asıl önemli gündemi 
dış politika olacaktır. Yukarıda da değindiği-
miz gibi İran’da genel politikalar Dini lider 
tarafından belirlenir. Bu durum özellikle dış 
politika söz konusu olduğunda daha kesin 
ve belirgindir. Bu yüzden bu konuda söy-
lenecek bütün sözlerde söz konusu durum 
akılda tutulmalıdır. Bununla birlikte Hasan 
Ruhani’nin İran dış politikasına yeni bir so-
luk getireceği de kesin görünüyor. Çünkü 
Ruhani esas olarak iyi bir diplomat olmasıyla 
tanınıyor. Bu yönüyle hem Batı’nın hem de 
bölge ülkelerinin yakından bildiği bir isim. 
Batı onu nükleer baş müzakereci olduğu 
dönemden ve uzlaşmacı, diyaloga açık yak-
laşımı ile hatırlıyor. Bu yüzden de cumhur-
başkanı seçilmesi Amerika dahil tüm batıda 
olumlu karşılandı ve bu doğrultuda mesajlar 
yayınlandı. Ortadoğu’da ise İran İslam Dev-
riminden sonra Suudi Arabistan ile İran ara-
sında kurulan ilk diyalogun mimarı olarak 

yerini aldı. Yeni dönemde İran’ın temel dış 
politika konularında iddialarından vazgeç-
mesi beklenmese bile Ruhani’nin meselelere 
uzlaşmacı bir üslupla yaklaşacak olması yine 
de bazı değişiklikleri mümkün kılacaktır. 
Ruhani seçildikten sonra gerçekleştirdiği ilk 
basın toplantısında izleyeceği dış politika ko-
nusunda bazı ipuçları verdi. Bu ipuçlarından 
yola çıkarak önümüzdeki dönemde İran’ın 
önemli dış politika gündemlerine dair yak-
laşımının ne olacağı konusunda fikir yürüt-
mek mümkün olacaktır.

Nükleerde şeffaflık sözü
İran’ın halihazırdaki en önemli dış politika 
gündemini nükleer enerji ile ilgili müzake-
reler oluşturuyor. Bilindiği üzere İran ısrar-
la nükleer çalışmalarının barışçıl olduğunu 
iddia ederken başta ABD olmak üzere Batı 
dünyası bu çalışmaların nihai hedefinin nük-
leer silah olduğunu düşünüyor ve İran’dan 
bu konudaki çalışmalarını askıya almasını 
istiyor. Ruhani ile birlikte Batıda müzakereler 
konusunda bir umut belirmiş olsa da İran’ın 
bu noktadan sonra çalışmaları askıya alması 
söz konusu değil. İran bu konunun kendi-
leri açısından kapandığını, müzakerelerin 
yardımlaşma ve güven duygusunu arttırma 
ekseninde gelişmesi gerektiğini savunuyor. 
Ruhani de bu konuda farklı bir tutum sergi-
lemeyecektir. Nitekim gerçekleştirdiği basın 
toplantısında nükleer çalışmaların en doğal 
hakları olduğunu, bundan geri adım atma-
yacaklarını açık bir şekilde dile getirdi. Ru-
hani ile birlikte bu konuda yaşanacak deği-
şim işbirliğine vurgu yapılacak yumuşak bir 
söylem ve çalışmaların şeffaf yürütüleceğine 
dair verilecek teminatlar olacaktır. Bir diğer 
gündem maddesi olan ekonomik ambargolar 
da esasen nükleer çalışmalarla yakından ilgili 
olduğu için yukarıda bahsedilen yumuşak üs-
lup, uzlaşmacı yaklaşım ve güven verici tavır-
larla ambargoların kalkması yada hafifletil-
mesi için çaba sarfedilecek, önceki dönemde 
olduğu gibi restleşmeye gidilmeyecektir. Su-
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riye konusunda da Ruhani basın toplantısın-
da mevcut politikanın sürdürüleceğine dair 
ipuçları verdi. Farklı olarak taraflar arasında 
daha fazla diyalog kurularak meselenin çözü-
mü için çalışacağını dile getirdi.

Anti-emperyalist çizgi...
Ruhani döneminde asıl beklenmesi gereken 
değişiklik ise bir önceki döneme göre kom-
şu ve bölge ülkeleri ile ilişkilerin geliştiril-
meye çalışılacağıdır. Bilindiği gibi önceki 
dönemde İran daha çok Latin Amerika ile 
sıcak ilişkiler geliştirmeyi öncelemişti. Yeni 
dönemde bu ilişkilerin sürdürülmesiyle be-
raber komşu ülkelerle ilişkilere daha ağırlık 
verilmesi bekleniyor. Rusya ve Çin gibi müt-
tefiklerle ise ilişkilerin aynı şekilde sürdü-
rülmesine çalışılacaktır.

Ruhani’nin cumhurbaşkanlığı ile birlikte 
asıl sürpriz ise İran-ABD arasında yaşanabi-
lir. Devrimin ilk yıllarından beri kesilmiş 
olan ilişkilerin bu dönemde kurulması 
pekala muhtemeldir. Bir yandan Ruhani 
seçim sürecinde Amerika ile görüşme-
nin kendisi için tabu olmadığını belirtip, 
seçim sonrası gerçekleştirdiği basın top-
lantısında İran’ın resmi olarak tanıdığı 
tüm ülkelerle görüşebileceğini belirtir-
ken, diğer taraftan ABD’nin İran seçim-
lerinden hemen sonra İran’la doğrudan 
müzakerelere açık olduğunu hatırlatma-
sı bugünden bir kenara not alınması ge-
reken bir durum. Üstelik İran dini lideri 
Ayetullah Hamanei bir kaç ay önce yap-
tığı bir açıklamada sonucundan umut-
lu olmasa da Amerika ile görüşmelere 
karşı olmadığını belirtmişti. Bu açıkla-
ma bazılarınca İran’ın Amerika ile doğ-
rudan görüşmelere hazırlandığı şek-
linde yorumlandı. Elbette böyle köklü 
bir politika değişimi ancak dini liderin 
onayı ve bizzat kontrolünde gerçekle-
şebilecek bir durum ve böyle bir du-
rumun gerçekleşmesi halinde Ruhani, 
Hamanei’in direktiflerini uygulayan 

iyi bir müzakerecinin ötesinde bir rol üstle-
nemeyecektir. Diğer taraftan böyle bir ihti-
malin gerçekleşmesi durumunda yukarıda 
değindiğimiz tüm konularda İran mevcut 
pozisyonunu gözden geçirecektir. Fakat bu 
kadar köklü bir değişim gerçekleşse bile bu 
bir anda ve o kadar da kolay olmayacaktır.

Sonuç olarak ılımlı, uzlaşmacı ve diya-
logdan yana yaklaşıma sahip bir isim olan 
Hasan Ruhani’nin İran’da cumhurbaşkanı ol-
masıyla birlikte İran’ın hem içeride hem dı-
şarıda bir önceki dönemden farklı bir siyaset 
izleyeceğine dair beklentiler artmış bulunu-
yor. Eğer Hasan Ruhani bu konularda Dini 
lider Hamanei’in de onayını alabilirse İran’ın 
önümüzdeki dönemde bugünkünden farklı 
bir manzara sergilemesi ve beklentilere uy-
gun hareket etmesi uzak bir ihtimal değil..
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1. Irak yerel seçimlerini kısaca 
değerlendirir misiniz?
2013 Irak Yerel Seçimleri gerek sonuçları ge-
rekse de yol açabileceği ittifaklar dolayısıyla 
2014 yılında yapılacak olan genel seçimler 
öncesi fikir verebilecek niteliktedir.

Irak’ta üçüncü yerel seçimler iki kademeli 
olarak, 20 Nisan 2013 tarihinde 12 vilayette, 
20 Haziran 2013’te ise 2 vilayette gerçekleş-
tirilmiştir. Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne 
bağlı Dohuk, Erbil, Süleymaniye vilayetleri, 
ve anlaşmazlık bölgesi Kerkük seçim dışın-
da tutulmuştur. Dolayısıyla seçimler, Şiilerin 
yoğun olduğu 9 güney vilayeti, Sünnilerin 
yoğun olduğu 4 orta Irak vilayeti ile Sünni 
ve Şiilerin karışık yaşadığı Bağdat vilayetin-
de gerçekleştirilmiştir. 2013 yerel seçimleri, 
bir önceki yerel seçimlerinin aksine Irak’ta-
ki yerel dengeleri değiştirmemiş ve bir nevi 
siyasi sürecin zayıfladığı bir ortamda sönük 
geçtiği için 2005’te Sünni Arapların boykot 
ettiği yerel seçimleri anımsatmıştır. Seçim-
lere katılım oranı % 51 civarında olmuştur. 
2009 yerel seçimlere katılımın % 51, 2010 
genel seçimlerine katılımın % 62 olduğu 
dikkate alınırsa, siyasetçilerin halkı seçim-
lere katılmaya ikna edemedikleri söylene-
bilir. Güvenlik önlemlerinin yoğunluğu ve 
gerçekleştirilen bombalı saldırıların da bu 
sonuçta etkisi vardır. Ancak Sünni Arap seç-
menin gerek Bağdat’taki merkezi yönetime 
gerek siyasi sürece yönelik ümitsizliği Diya-
la, Salahaddin, Musul, Enbar ve Bağdat’taki 
katılımı olumsuz etkilemiştir. Şii Arapların 
katılımının düşüklüğü ise seçmenlerin siya-

si ve idari süreçlere yönelik memnuniyetiz-
liğini göstermiştir.

2. Daha önce ertelenmiş olan Musul ve 
Anbar’da yapılan yerel seçimlerdeki ana 
aktörler kimlerdir ve sonuçları neler 
olmuştur?
Musul ve Enbar Sünni Arapların yoğun ola-
rak yaşadıkları bölgeler olup doğrudan Şii 
Arapların seçimlere katılabilecekleri bölge-
ler değildir. Bu nedenle bu bölgelerde Meclis 
Başkanı Usame Nuceyfi’nin Birleşikler İtti-
fakı, Salih Mutlak’ın başını çektiği Irakiyye 
Arapları, İyad Allavi’nin başını çektiği Bir-
leşik Irak Ulusal İttifakı ve bağımsız Sünni 
aşiret ve aktörler etkindir. Bununla birlikte 
Maliki’nin özellikle Musul gibi Kürt-Arap 
gerginliğinin yaşadığı bölgelerde milliyetçi 
çizgideki aktörleri desteklediği görülmüş ve 
böylelikle hem Sünni Arapların bütünlüğü-
nü hem de Kürt-Sünni uyumunu bozmaya 
çalıştığı söylenebilir. Maliki başta Musul 
ve Telafer olmak üzere Türkmenlerin ya-
şadığı bölgelerde özellikle Şii Türkmenleri 
Nuceyfi’den uzaklaştıracak şekilde yönlendi-
rici bir politika izlemiştir.

3. Bu seçimler genel Irak siyaseti açısından 
ne anlama gelmektedir?
Yerel seçimlerin Irak genel siyasetine yansı-
ması açısından bakıldığında ülkedeki statüko 
korunmuştur. Fakat özellikle dikkat çekilme-
si gereken husus Başbakan Maliki’nin Hukuk 
Devleti İttifakı’nın her ne kadar seçimlerden 
birinci çıksa da geçtiğimiz yerel seçimlere 

Irak Yerel Seçimleri
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göre oy oranında yaşadığı düşüştür. Oysa 
Başbakan Maliki, yerel seçimlerden ezici bir 
zaferle çıkmayı planlamış ve muhtemel zafe-
rini seçim sonrasında erken genel seçim ilanı 
ile Irak parlamentosuna taşımayı hedeflemiş-
ti. Buna göre, düzenlenecek erken seçimle 
Maliki, Şii oyların ezici çoğunluğunu alacak 
ve özellikle Kürtlere karşı kendisini destekle-
yecek Sünni aşiretlerin desteğiyle çoğunluk 
hükümeti kuracaktı. Ancak süreç Maliki’nin 
hesapladığı gibi gitmemiş, Hukuk Devleti 
İttifakı umduğu desteği bulamamıştır. Bu se-
çimlerde Şii seçmen Maliki’nin içeride Kürt, 
Sünni ve hatta Şii siyasetçilere, dışarıda bölge 
ülkelerine karşı “siyasi gerginlik” üzerine ku-
rulu politikalarının arkasından sürüklenme-
yeceğine işaret vermiştir. Hem içeride hem 
dışarıda diyalogu savunan El Hekim grubu-
nun parti bazında en yüksek oyu alması da bu 
görüşü desteklemektedir. Ancak her ne kadar 
Şii seçmen, uzlaşmayı temsil eden ılımlı El 
Hekim çizgisine prim verse de, Maliki’ye kar-
şı Kürtlerle ve Sünni Araplarla yakınlaşmayı 
deneyen Sadr grubunu desteklememiştir.

4. Bu seçimler ülkedeki Sunni-Sii-Kürtler 
dengesini şekillendirme açısından ne tür 
bir öneme sahiptir?
Kuşkusuz yerel seçimlerde öne çıkan itti-
faklar Bağdat’taki merkezi yönetimi etki-
leyecektir. Şii siyaset açısından Maliki’nin 
statükoyu koruması, Sadr’ın teşkilat ve söy-
lemlerini gözden geçirmesi, El Hekim’in ise 
etkinliğini arttırması beklenmektedir. Gele-
neksel Şii partilerinin güçlerini korudukları 
şartlarda seçim öncesi tekrar ittifak kurmala-
rı güç olmayacaktır. Bununla birlikte El He-
kim grubunun yerel seçimlerdeki başarısına 
güvenerek önümüzdeki genel seçimlere de 
ayrı parti olarak gitmesi muhtemel gözük-
mektedir. Ancak Şiilerin seçim sonrası hü-
kümeti yeniden kurabilmek için birleşmeleri 
mümkündür.

Irak’taki Sünni siyaset açısından Meclis 
Başkanı Nuceyfi’nin Birleşikler grubunun en 

güçlü temsilci olarak öne çıkması ve Başba-
kan Yardımcısı Salih El Mutlak’ın ise daha 
da zayıflaması beklenebilir. Bununla birlikte 
yerel ve bağımsız Sünni aktörlerin Maliki’nin 
de desteğiyle Salih El Mutlak’la birlikte ha-
reket etmesi durumunda Sünni Arap siya-
setinde Bağdat ve Şii Araplarla ilişkiler ba-
kımından yeni bir denge oluşabilir. Ancak 
seçimlerde önemli bir etkinlik gösteremeyen 
El Irakiyye grubu lideri İyad Allavi’nin önü-
müzdeki genel seçimler öncesi İttifak liderli-
ğini koruması kolay olmayacaktır.

Yerel seçimler henüz Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi’nde (KBY) gerçekleşmediği için 
genel seçimlere dönük tahmin yürütmek 
kolay değildir. Bununla birlikte Musul’a ba-
karak Kürtlerle Sünni Araplar; Diyala’ya ba-
karak da Kürtlerle Şii Araplar arasında bir 
yakınlaşmanın olduğu söylenebilir. Buradan 
çıkartılabilecek sonuç Kürtlerin genel seçim-
lerde kendilerine en fazla kazanç sağlayacak 
grupla pragmatik bir zeminde ittifak ilişkisi-
ne girebileceği gerçeğidir.

5. Bu seçimlerin Türkiye-Irak ilişkilerine et-
kisi nedir?
Irak yerel seçimlerinin Türkiye-Irak ilişkile-
rine doğrudan ve kritik bir yansıması yoktur. 
Bununla birlikte Sünni Arapları kendi arala-
rında Kürtlerle işbirliği ekseninde bölmeye 
çalışan aktörlerin çabalarını Türkiye dikkat-
le takip etmelidir. Başta Musul olmak üzere 
Sünni Araplarla Kürtler arasında olumlu 
ilişkilerden yana olan Ankara’nın bu süreç-
te bazı aktörlerin hedefi olması da ihtimal 
dahilindedir. Irak’ta Aktörlerin seçimlerde 
istediği başarıyı elde edememesi de dikkate 
alındığında Türkiye karşıtı çıkışları şaşırtıcı 
olmamalıdır. .
NOT: Furkan Torlak ve Mehmet Özkan 
Musul’da 20 Haziran’da yapılan seçimlere göz-
lemci olarak katılmışlardır.
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23 Haziran Pazar günü Arnavutluk halkı 
genel seçimler için sandık başına gitti. Şu 
ana kadar oyların yüzde 82’sinin sayıldı-
ğı seçimlerde Sosyalist Parti’nin (PS) başı 
çektiği “Avrupalı Bir Arnavutluk İçin” adlı 
seçim koalisyonu yüzde 60 oyla önde gidi-
yor. Seçimlerin kesin sonucu henüz açık-
lanmamış olmakla beraber Demokrat Parti 
(PD) liderliğindeki “İş, Refah ve Bütünleşme 
İttifakı”na çıkan oyların yüzde 40 civarında 
kalmış olması ülkede iki dönemdir devam 
eden Demokrat Parti iktidarının sona erece-
ği anlamına geliyor.

1. Seçimlerin ana aktörleri kimlerdi? Bu ak-
törlerin siyasi pozisyonları nedir?
Seçimlere toplam 66 parti katılsa da seçim 
yarışı iki büyük partinin liderliğindeki iki 
ana blok arasında geçti. Demokratlar’ın li-
derliğindeki blok 25, Sosyalistler’in liderli-
ğindeki geniş tabanlı seçim koalisyonu ise 
tam 37 partiden oluştu. Bu iki blok dışında 
seçimlerde dört küçük parti ve üç bağımsız 
aday yarıştı.

Ülkede çok partili hayata geçildiği 1991 
yılından beri Demokratlar ile Sosyalistler 
arasında kıyasıya bir rekabet var. Partilerin 
oy oranları son dönemlerde birbirine çok 
yakın olduğundan ülke siyaseten iki kutba 
ayrılmış durumda. Merkez-sağ çizgideki 
Demokrat Parti, Enver Hoca çizgisindeki 
İşçi Partisi’ne karşı kurulan ilk muhalefet 
partisi olduğundan bir bakıma ülkedeki 
demokratik değişimi simgeliyor. Sali Berişa 
başkanlığındaki bu parti 2005 yılından beri 

iktidardaydı. Daha önce cumhurbaşkanlığı 
görevinde de bulunmuş tecrübeli bir siyaset-
çi olan Berişa, popülist politikaları ve zaman 
zaman başvurduğu milliyetçi söylemlerle 
ülke içinde olduğu kadar çevre ülkelerdeki 
Arnavutlar arasında popülaritesi yüksek bir 
lider profili çizdi. Liderliğini eski Tiran Bele-
diye Başkanı Edi Rama’nın yaptığı Sosyalist 
Parti ise İşçi Partisi’nin devamı olmakla be-
raber sosyal demokrat bir görüş benimsiyor. 
Başarılı bir belediye başkanlığı dönemi ge-
çirmesi ve siyasi geçmişine ilişkin Berişa’ya 
nazaran daha az şayia bulunması Rama’nın 
imajını olumlu etkiledi.

Bunların dışında bahsedilmesi gereken 
bir diğer parti, kilit parti konumundaki En-
tegrasyon İçin Sosyalist Hareket (LSI). İlir 
Meta başkanlığındaki bu parti 2004 yılın-
da Sosyalist Parti’den kopmuş ve Demokrat 
Parti ile koalisyona girmişti. Partinin geç-
tiğimiz Nisan ayında koalisyonu bozarak 
Sosyalist Parti ile ittifaka girmesi seçimlerin 
sonucunu belirledi.

2. Seçimler nasıl bir atmosferde gerçekleşti?
Arnavutluk’ta seçimler 1991’den beri hep 
gergin, tartışmalı, hatta kavgalı geçti. Bun-
dan önceki seçimleri takip eden uluslararası 
gözlemciler özellikle partilerin tam anlamıy-
la hukuka bağlı ve sorumlu hareket etmedik-
lerinin altını çizmekteydiler. Son seçimlerin 
öncesinde de ortada oyların satın alınacağı, 
yurt dışında yaşayanlar adına sahte oy kul-
lanılacağı, sayım ve tasnifte usulsüzlük ya-
pılacağı gibi şayialar vardı. Ayrıca iki büyük 

Arnavutluk Seçimleri 
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partinin geçen seçimlerde aldıkları oy oran-
larının birbirine çok yakın olması dolayısıyla 
aralarındaki rekabet had safhadaydı. Özel-
likle Sosyalist Parti, iktidardaki Demokrat 
Parti’ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk gibi ağır 
suçlamalarda bulundu.

Seçimler yaklaştıkça tansiyon daha da 
arttı. Geçtiğimiz Nisan ayında iktidar ortağı 
LSI’nin seçimlerde muhalefetin yanında yer 
alacağını ilan etmesi üzerine Başbakan Berişa 
bu partinin Merkez Seçim Kurulu’ndaki üye-
sini azletti. Bunun üzerine muhalefet lideri 
Rama da partisinin kuruldaki temsilcileri-
ni çekti ve böylece kurulda muhalefetin bir 
üyesi kalmadı. Ülkenin çeşitli yerlerinde iki 
partinin yandaşları arasında bazısı yaralan-
malarla sonuçlanan kavgalar meydana geldi.

Gerek artan gerginliklerden dolayı, gerek-
se AB’nin Arnavutluk’tan öncelikle talep ettiği 
reformlardan birinin seçimlerin uluslararası 
standartlarda yürütülmesi olduğundan ulus-
lararası kamuoyu seçimlere özel ilgi gösterdi. 
Seçimleri takip için ülkeye 500 kadar yabancı 
gözlemci geldi. Partilerin birbirlerine güven-
memeleri yüzünden sandık başlarında ayrıca 
8000 kadar Arnavut gözlemci hazır bulundu.

Seçimler bu şartlar altında yapılmaktay-
ken Laçi kentinde Demokrat Parti adayıyla 
silahlı çatışmaya giren bir muhalefet temsil-
cisi hayatını kaybetti. Ayrıca çeşitli şehirler-
de seçmenlere zarf içinde para dağıtan bir-
takım kişiler yakalandı. Bunlara rağmen son 
seçimler öncekilere nazaran çok daha olaysız 
geçti. Nitekim AGİK gözlemci heyeti, seçim-
lerden sonra yaptığı ilk açıklamada ülkede 
seçimlerin adil yürütülmesi konusunda az da 
olsa ilerleme kaydedildiğini belirtti. AGİK’in 
nihai raporu olumlu olduğu takdirde ülke-
nin kısa süre zarfında (hatta belki de bu yıl) 
AB adaylık statüsünü alması bekleniyor.

3. Seçim sonuçları ülkenin iç siyasetinde 
nelere yol açabilir?
İki blok arasındaki siyasi mücadele oldukça 
çetin geçmiş olmasına rağmen partilerin se-

çim program ve vaatleri arasında çok büyük 
farklar bulunmuyor. Seçimler öncesinde her 
iki parti de istihdamın artırılması, ekonomik 
kalkınma, yolsuzluk ve organize suçla müca-
dele, mali reformların devam ettirilmesi ve 
vergilerin gözden geçirilmesi gibi ortak vaat-
lerde bulundu. Dolayısıyla iktidarın el değiş-
tirmesinin ülkede köklü bir değişim meyda-
na getirmesi beklenmiyor. Bununla beraber 
sosyal adalete daha fazla vurgu yapan, kal-
kınmada dengeli bir yol izleyeceğini, tarım 
ve turizmi destekleyeceğini ve çevrenin ko-
runmasına dikkat edeceğini taahhüt eden 
Sosyalist Parti’nin ekonomi politikalarını 
buna göre şekillendirmesi, bilhassa vergi ve 
özelleştirme konularında yeni düzenlemeler 
getirmesi muhtemel.

Yine de toplumdaki siyasi kutuplaşmanın 
devam edecek olmasından dolayı seçimle-
ri kimin kazandığından ziyade kaybeden 
tarafın mağlubiyeti ne kadar kabulleneceği 
önem taşıyor. Nitekim 2009 genel seçimleri-
ni çok az bir farkla kaybeden Sosyalist Par-
ti mağlubiyeti kabullenmemiş, bir taraftan 
seçimlerde usulsüzlük yapıldığı konusunda 
iktidarı suçlarken diğer taraftan hükümete 
karşı protesto ve boykot eylemlerine giriş-
mişti. Son seçimlerde de oylar sayıldığı es-
nada Demokrat Parti’nin kendini uzun süre 
galip görmeye devam etmesinden 8 yıllık 
iktidarın ardından gelen bu mağlubiyeti ağır 
karşılayacağı anlaşılıyor. İki parti arasındaki 
söz düellosu ve gerilimin seçimlerin ardın-
dan da aynen devam edeceğini ve muhalefet-
te kalan Demokratlar’ın yeni iktidara yönelik 
eylemlere girişeceğini tahmin etmek zor de-
ğil. Bu şartlar altında hükümeti devralacak 
olan Sosyalistler’in ülkede iktidarı ne ölçüde 
eline alabileceği merak konusu.

4. Seçim sonuçları uluslararası toplumda 
nasıl karşılanır?
Arnavutluk ile stratejik ortaklığı bulunan 
ABD son yıllarda Berişa hükümetini eleştiren 
bir tutum sergilemekteydi. Hükümet karşıtı 



532  |  HAZİRAN 2013

gösterilere müdahalenin sertleşmesi ABD’li 
yetkililerce Berişa’nın otoriterleştiği yönünde 
yorumlanırken ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 
2012 raporunda ülkede bürokrasi ve yargıda 
rüşvet ve yolsuzluğun fazlasıyla yaygın oldu-
ğu kaydedilmişti. Yine de Sosyalist Parti’ye 
nazaran ABD ile daha köklü ilişkileri olan 
Demokratlar’ın seçim kampanyasına eski Be-
yaz Saray Personel Şefi John Podesta destek 
verdi. Fakat ne olursa olsun, ABD’nin bölge-
deki en yakın müttefiklerinden Arnavutluk 
ile ortaklığını devam ettirmek isteyeceğini 
ve Sosyalist Parti ile ilişkilerini de bu sebeple 
kuvvetlendireceğini öngörmek zor değil.

AB’nin yeni hükümete bakışı, 
Sosyalistler’in ülkedeki yapısal ve demokra-
tik reformları ne ölçüde gerçekleştireceğine 
bağlı olacak. Zira Demokrat Parti öteden 
beri ısrarlı biçimde kullandığı AB retoriğine 
rağmen bu reformları hayata geçirmekte ba-
şarısız olmuştu.

Balkanlar’a gelince, eski Başbakan 
Berişa’nın milliyetçi söylemleri başta Sır-
bistan olmak üzere komşu ülkelerde rahat-
sızlıklara sebep olmakta, konuşmalarında 
tüm bölge Arnavutlarının başbakanı olduğu 
imajını çizmeye çalışması, Arnavutların bir 
gün birleşeceğini açıkça beyan etmesi ve Ko-
sovalılara Arnavutluk pasaportu verilmesi 
gibi konuları gündeme getirmesi tepkiyle 
karşılanmaktaydı. Bu bakımdan Sosyalist 
Parti’nin iktidara gelmesi, çevre ülkelerde 
yaşayan milliyetçi Arnavutlar hariç bölgesel 
aktörlerce sıcak karşılanacaktır.

5. İktidarın el değiştirmesi Arnavutluk’un 
dış politikasını nasıl etkileyebilir?
İki büyük partinin dış politika anlayışları 
arasında önemli bir fark bulunmuyor. Nite-
kim seçim propagandalarında dış politikaya 
fazla yer vermediler. Dolayısıyla Sosyalist 
Parti’nin iktidara gelmesinin dış politikada 
büyük bir değişikliğe yol açması beklenmi-
yor. En fazla söylemlerde ve yöntemlerde 
ufak nüanslarla karşılaşılabilir.

Eski hükümetin dış politika vizyonuna 
paralel olarak yeni hükümetin dış politika-
daki önceliği, ülke için stratejik hedef adde-
dilen AB üyeliği olacak. Edi Rama’nın başta 
Tony Blair olmak üzere Avrupa’daki sol gö-
rüşlü politikacılarla yakın ilişkilerini kulla-
narak Arnavutluk’un bugüne değin iki kez 
reddedilmiş AB adaylığı için destek bulmaya 
çalışacağı öngörülüyor.

Sosyalist Parti’nin iktidara gelişinin ABD 
ile olan ilişkilere olumsuz bir etki yapması 
beklenmiyor. Rama’nın seçimlerden önce Fa-
cebook ve Twitter hesaplarında Obama’ya dair 
samimi sözler sarf etmesi ABD ile yakın iliş-
kileri devam ettirmek istediğini işaret ediyor.

Milliyetçilik bakımından Berişa’ya göre 
daha ılımlı bir duruş benimseyen Rama’nın 
Kosova konusunda daha az müdahil bir tavır 
sergilemesi bekleniyor.

Son olarak Türkiye-Arnavutluk ilişkile-
rine değinecek olursak, birbirini stratejik 
ortak olarak gören ve özellikle ticari ilişki-
leri son yıllarda hızla gelişen iki ülke ara-
sındaki işbirliğinin bundan sonra da devam 
edeceği rahatlıkla söylenebilir. Seçimler-
den yaklaşık bir ay önce Türkiye’ye gelen 
ve Başbakan Erdoğan’ı ziyaret eden Edi 
Rama, Türkiye’deki son yıllarda yaşanan 
gelişime yönelik hayranlığını gizlememiş, 
Arnavutluk’un işsizlik ve yolsuzlukla mü-
cadele, iktisadi kalkınma, sağlık ve eğitim 
reformu gibi konularda Türkiye’nin takipçi-
si olacağını beyan etmişti. Dolayısıyla lider-
ler arasında Berişa ile Erdoğan arasındaki 
kadar samimi bir diyalog kurulamasa dahi 
yeni başbakanın Türkiye ile sıkı ilişkilerin 
devam ettirilmesine dair niyeti açık..
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1. 7 Temmuz 2012’de yapılan genel seçim-
ler sonucunda oluşan Libya Milli Genel 
Kongresi, daha seçimlerden bir yıl bile geç-
memişken neden yeni bir başkan seçmek 
zorunda kaldı?
7 Temmuz seçimlerinin ardından oluşan 
Milli Genel Kongre’de (MGK) 9 Ağustos’ta 
başkanlığa seçilen Muhammed Yusuf Maga-
rif, 5 Mayıs 2013 tarihinde MGK’nin kabul 
ettiği Siyasi Tecrit Yasası’nın (STY) ardından 
28 Mayıs’ta istifa etti. Yasa, Kaddafi’nin 42 
yıllık yönetimi döneminde, ülke yönetimin-
de üst düzey görev yapmış olanların uzak-
laştırılmasını ve on yıl boyunca siyasetten 
men edilmelerini öngörmekteydi. Ancak 
yasa, spesifik olarak kimleri içereceği konu-
sunda yeterli netlik içeren hükümlere sahip 
değildi. Yasanın mevcut haliyle mağduru 
olabilecek kişilerin başında da Milli Genel 
Kongre Başkanı Muhammed Magarif geli-
yordu. Magarif ’in asıl resmi sıfatı Kongre 
Başkanlığı’ydı. Geçici Dönem’de ayrı bir dev-
let başkanlığı makamına gerek görülmemiş 
ve Kongre Başkanı’nın aynı zamanda Devlet 
Başkanı görevini yürütmesi uygun bulun-
muştu. Magarif ’in Kaddafi döneminde son 
görevi Hindistan Büyükelçiliği idi. Magarif 
kendi ismi etrafında yapılan spekülasyonla-
ra bir son vermek istemiş ve halkın iradesini 
temsil eden Meclis’in verdiği karara, demok-
rasi ve yasalara itaat çerçevesinde uymak ge-
rektiğini beyan ederek istifa etmişti.

Magarif muhtemelen bu yasadan muaf 
tutulacaktı. Ancak konuşmasının metninde 
dile getirdiklerine dikkatlice bakınca, Kad-

dafi sonrası süreçte yaşananlara bir tepki 
olarak da istifaya teşebbüs ettiği görülmekte-
dir. Böyle bir ortamda kendisi hakkında ya-
pılacak ‘yasa kapsamına girip girmeyeceğine’ 
dair tartışmaları uygun bulmayarak ve bir 
demokrasi dersi vererek istifayı tercih etti.

Magarif ’in istifası üzerine boşalan 
MGK ve Devlet Başkanlığı’na MGK’da 25 
Haziran’da yapılan oylama sonucunda, ikin-
ci turda, 184 temsilcinin katıldığı oylamada 
Nuri Ali Ebusehmen 96 oyla seçildi.

2. Nuri Ali Ebusehmen’in seçilmesinde 
MGK’daki hangi siyasi dengeler etkili oldu?
MGK’daki ilk oylamaya yaklaşık 10 aday ka-
tıldı. Bu adaylardan birisi dışında, hepsi ba-
ğımsız aday olarak seçim yarışına katıldı. 7 
Temmuz seçimlerinde birinci olan Mahmut 
Cibril’in önderliğindeki Mili Güçler İttifakı 
(MGİ) ve Müslüman Kardeşler’in siyasi ka-
nadını oluşturan Adalet ve İnşa Partisi (AİP) 
doğrudan aday çıkarmadı. İlk turda MGİ’nin 
desteğini alan Şerif el-Vefi Muhammed 60, 
AİP’nin desteğini alan Nuri Ali Ebusehmen 
de 73 oy alarak ikinci tur oylamasında re-
kabet etme hakkı kazandı. 184 temsilcinin 
katıldığı ikinci tur oylamada Buseyhmen 96, 
el-Vefi de 80 oy almış ve 8 temsilci de çekim-
ser kalmıştı.

7 Temmuz seçimleri sonucunda oluşan 
MGK toplam 200 üyeye sahip. Ancak se-
çilen üyelerin yaklaşık 15 tanesi Kaddafi 
dönemindeki pozisyonları ve bağlantıları 
nedeniyle tasfiye edilmiştir. 200 sandalye-
nin sadece 80 tanesi siyasi partilere aittir. 

Libya’nın Yeni Berberî Lideri  
Nuri Ali Ebusehmen
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120 üye de bağımsız adaylardan seçilmiştir. 
MGK toplandıktan sonra, içinde yeni siyasi 
bloklaşmaklar oluşmuştur. AİP’in merkezini 
oluşturduğu Şehitlere Sadakat Bloku yakla-
şık 60 sandalyeye sahiptir. MGİ’nin merkezi-
ni oluşturduğu blok ise yaklaşık 75 temsilci-
den oluşmaktadır. Seçimlerden birinci çıkan 
ve MGK’da sayısal üstünlüğe sahip olan 
MGİ’nin ikinci defa MGK (ve dolayısıyla 
Devlet) Başkanlığı’na, kendi desteklediği 
adayı seçtirememesi Müslüman Kardeşler’in 
siyasi pragmatizmini ve çeşitli gruplara eriş-
mede MGİ’den daha fazla başarılı olduğunu 
göstermesi açısından manidardır.

3. Müslüman Kardeşler tarafından des-
teklenen Nuri Ali Ebusehmen’in MGK 
Başkanlığı’na seçilmesinin, hareketin yeni 
Libya’daki gücü ve ağırlığı açısından anla-
mı nedir?
Pek çok dış gözlemcinin 7 Temmuz seçim-
lerinde favori göstermesine rağmen Müs-
lüman Kardeşler’in siyasi yapılanması olan 
AİP seçimlerde yüzde 21.2 oranında oy ala-
bilmişti. Buna karşılık MGİ yüzde 48.7 oyla 
birinci olmuştu. Yabancı basın bu seçim so-
nucunu laik liberallerin İslamcılar üzerinde 
zaferi olarak yorumlamıştı. Ancak Mahmut 
Cibril kendisinin ve MGİ’nin laik ve liberal 
olduğu iddialarını defalarca reddetti. Bu red-
detmenin nedeni, Libya’da laik-liberal ve dini 
eğilim temelinde bir ayrımın hiçbir değer 
taşımaması. Libya’da İslam’ın toplum hayatı 

ve siyasetteki rolü üzerinde neredeyse hiç-
bir görüş ayrılığı bulunmamakta. Bu durum 
AİP açısından bir avantaj sağlamaktan öte, 
bir tepkiye de neden olmakta. Halkın önemli 
bir kısmınca İslam’ı referans alan bir parti-
nin Müslüman halka dinini öğretme girişimi 
olarak yorumlanmasına neden olmakta. Ay-
rıca Müslüman Kardeşler’in Mısır orijinli bir 
hareket olması da halkın bir kısmının tepki-
sini çekmekte. Bu duruma rağmen hareketin 
yeni Libya siyasetinde belirleyici bir rol oy-
nar duruma geldiği de bir gerçek.

Müslüman Kardeşler sadece 
Ebusehmen’in seçiminde değil, önceki baş-
kan Magarif ’in seçilmesinde de belirleyi-
ci bir rol oynamıştı. Şu anki Başbakan Ali 
Zidan harekete oldukça mesafeli bir isim 
olmasına rağmen, AİP’i dâhil etmeden ku-
rulacak bir hükümetin MGK tarafından 
onaylanması ihtimalinin çok düşük olaca-
ğını hesaba katmış ve kurduğu hükümette 
AİP ile MGİ’na eşit sayıda bakanlık ayırmış 
ve yardımcılarından birini AİP’ten seçmişti. 
Ayrıca Mayıs ayında kabul edilen STY’nın 
MGİ’nin muhalefetine rağmen, oldukça 
kapsamlı bir içerikte çıkmasında Müslüman 
Kardeşler hareketinin önemli etkisi olmuştu.

Müslüman Kardeşler’in MGİ ile kıyas-
landığında gücünün ötesinde etkide bulu-
nabilmesinin sebebi, hareket liderlerinin 
Libya’daki kabileler, şehirler, bölgeler ve 
etnik gruplar üzerinde oluşan fay hatlarını 
ve bundan doğan gerilimi iyi okumaları ve 
siyasetlerini bunun üzerinde geliştirmeleri-
nin rolüydü. Kaddafi döneminde hareketin 
önde gelen isimlerinin neredeyse hepsinin 
sürgünde olmasına rağmen Libya’daki yerel 
aktörlerle oldukça başarılı bir etkileşime gi-
rebilmelerinin önemli rolü vardı. Bunda ha-
reketin dünya görüşünün Libya şartlarında 
kucaklayıcı bir siyaset geliştirmelerinde kat-
kısının olduğu söylenebilir. Ayrıca, uzun yıl-
lar boyunca özellikle de Batılı ülkelerde geçi-
rilen sürgün hayatının, farklılıklara açık bir 
siyaset anlayışı geliştirmelerinde etkisi oldu-

Libya’da Magarif’in istifası 
üzerine boşalan MGK ve 

Devlet Başkanlığı’na Berberî bir 
isim olan Nuri Ali Ebusehmen 
seçildi. Yaklaşık 100 yıl sonra önemli 
bir liderlik pozisyonuna gelen ilk 
Berberî isim Ebusehmen’in ülke için 
sembolik önemi büyük.
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ğu söylenebilir. Bu kapsayıcılık ve farklılık-
lara açıklık Müslüman Kardeşler liderlerine, 
farklı unsurlarla kolay diyalog kurma imkânı 
sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, yeni 
MGK Başkanı Ebusehmen’in nüfusun yüzde 
10’undan daha küçük bir kesimi oluşturan 
bir etnik grup olan Berberîlerden olması ol-
dukça manidardır.

4. Nuri Ali Ebusehmen’in Berberî asıllı ol-
masının yeni Libya açısından önemi nedir?
Libya nüfusunun yüzde 90’a yakını Araplar-
dan oluşuyor. Ancak belli bölgelerde çeşitli 
etnik gruplar (Tuaregler, Tebular, Berberîler) 
nüfus yoğunluğuna sahip. Bu etnik grup-
lar 42 yıl süren Kaddafi yönetimi esnasın-
da koyu bir ayrımcılığa maruz kalmışlardı. 
Libya halkının önemli kısmı Berberî orijinli 
Araplaşmış insanlardan oluşuyor. Berberîler 
Libya’nın yerli halkı olmasına rağmen, Kad-
dafi yönetiminde dilleri ve kültürleri inkâr 
edilmiş ve zorla Araplaştırılmaya çalışıl-
mışlardı. Bu nedenle, Kaddafi’ye karşı isya-
nı Berberîler desteklediler ve yeni dönem-
de haklarının tanınmasını talep ediyorlar. 

1919-1923 yılları arasında varlığını sürdür-
müş olan Trablusgarp Cumhuriyeti Başkanı 
Süleyman el-Beruni dışında, yaklaşık son 
yüzyıl içinde hiçbir Berberî Libya’da önemli 
bir liderlik pozisyonuna yükselememişti. Bu 
nedenle, Ebusehmen’in MGK ve Devlet Baş-
kanı seçilmesinin sembolik bir önemi bulu-
nuyor. Kurucu Meclis işlevi gören MGK’nin 
başına bir Berberî’nin halkın vekilleri tara-
fından seçilmiş olması bu bakımdan oldukça 
büyük önem taşıyor.

5. Nuri Ali Ebusehmen’in MGK ve Devlet 
Başkanı olmasının Türkiye-Libya ilişkileri 
üzerinde nasıl bir etkisi olur?
Libya halkının geneli üzerinde çok olumlu bir 
Türkiye imajının olduğu bir gerçek. Birtakım 
istisnaları olmakla birlikte bunu Libyalı siya-
setçiler için de söylemek mümkün. Türkiye’ye 
en olumlu bakan siyasi aktörler arasında AİP 
mensupları da bulunuyor. AİP desteği ile se-
çilmiş olan eski Başkan Magarif Türkiye ile 
olan ilişkilere büyük önem atfetmişti. Bu tav-
rın Ebusehmen zamanında da devam edece-
ğini söylemek yanlış olmayacaktır..
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Kalkınma Bakanlığı tarafından 5. İzmir İktisat Kongresi’nin son gününde 
‘Onuncu Kalkınma Planı’ açıklandı. Vatandaşların daha mutlu, müreffeh 
ve onurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak temeline dayandırarak Onuncu 
Kalkınma Planı’nı açıkladıklarını belirten Bakan Cevdet Yılmaz, “Amacımız; 
ülkemizin büyüme performansını daha yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir 
bir yapıya kavuşturmak. Yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmek. Mille-
timizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alan yapısal dönüşümleri 
gerçekleştirmek. Gelir dağılımını iyileştirerek yaygınlaştırmak.” şeklinde 
açıklama yaptı.

Onuncu Kalkınma Planı 
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Giriş 
Kalkınma Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve ülke ekonomisinin 
5 yıl vadeli amaç, beklenti ve he-
deflerini içeren Onuncu Kalkınma 
Planı (2014-2018) açıklandı. Plan, 
küresel ekonomide geleceğe dö-
nük risk ve belirsizliklerin devam 
ettiği, dünya ekonomisinde deği-
şim ve dönüşümlerin yaşandığı, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler arasında güç denge-
lerinin yeniden şekillendiği bir ortam dikka-
te alınarak hazırlanmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planı yüksek, istikrarlı 
ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra 
hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslara-
rası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevre-
nin korunması ve kaynakların sürdürülebilir 
kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Plan 2023 hedefleri doğrultu-
sunda ülke potansiyelini, bölgesel dinamik-
leri ve insan yeteneklerini harekete geçirerek 
kalkınma sürecinin hızlandırılması amacıyla 
hazırlanmıştır. Aynı zamanda yeniden şe-
killenen küresel ekonomilerde uluslarara-
sı işbölümü ve değer zinciri hiyerarşisinde 
Türkiye’nin konumunu üst basamaklara çı-
karmayı hedeflemektedir.

Temel hedef ve politikalar
Onuncu Kalkınma Planı hazırlanırken ya-
pısal dönüşümlere ağırlık verilmiş özellikle 
2008 yılındaki küresel ekonomik krizden 
sonra yeniden şekillenmekte olan küresel 
sistemde, Türkiye’nin temel değer ve beklen-

tileri referans alınmıştır. Dolayı-
sıyla bu gelişmeler doğrultusunda 
ekonomik büyümenin hızlandırıl-
ması, rekabet gücünün ve toplum-
sal refah seviyesinin artırılması 
öngörülmektedir. Bu amaçlarla 
bağlantılı olarak sermaye birikimi 
ve sanayileşme sürecinin hızlan-
dırılması, yurtiçi tasarrufların ve 

üretken yatırımların arttırılması, cari açığın 
kalıcı bir biçimde makul düzeylere çekilmesi 
ve ithalata bağımlılığı azalmış yenilikçi bir 
ekonominin oluşturulması hedeflenmiştir. 

Kalkınma Planı’ndaki hedef ve politikalar 
dört alt başlık çerçevesinde oluşturulmuş-
tur. Bunlardan ilki nitelikli insan ve güçlü 
toplumun oluşturulmasıdır. Bu başlık altın-
da, insan için ve insanla beraber kalkınma 
yaklaşımının hayata geçirilmesi ve refahın 
toplumda tüm kesimlere ulaştırılması te-
mel öncelik olarak belirlenmiştir. Bu amaç-
lar doğrultusunda da eğitim, sağlık, adalet, 
temel hak ve özgürlükler ve sosyal güvenlik 
gibi alanlarda iyileşmeyi öngören politikala-
rın uygulanmasına önem verilmiştir.

Temel hedef ve politikaların ikinci alt 
başlığı ise uzun vadeli hedeflerin gerçekleş-
tirilmesi için üretimde yenilikçilik ve istik-
rarlı yüksek ekonomik büyümeyi amaçlayan 
politikalardan oluşmaktadır. Bu doğrultuda 
hem vatandaşların refah seviyesinin artırıl-
ması hem de refah seviyesinde gelişmiş ülke-
ler ile arasındaki farkın azaltılması amacıyla, 
Türkiye’nin ekonomik büyüme performansı-
nın daha ileri seviyelere taşınması ve yenilik-

Onuncu Kalkınma Planı  
(2014-2018) Değerlendirmesi 
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çi bir üretim yapısının oluşturulması önem 
arz etmektedir. Bu istikrarlı performansın 
gerçekleştirilmesi için de yurtiçi tasarruflar, 
ödemeler dengesi, enflasyon ve para politi-
kaları, enerji ve yatırım politikaları gibi bir-
çok alanda yeni politikaların uygulanması 
amaçlanmaktadır. 

Diğer yandan, yüksek ve istikrarlı eko-
nomik büyümeye yönelik temel stratejinin 
özel sektör öncülüğünde dışa açık ve reka-
betçi üretim yapısının güçlendirileceği ifade 
edilmiştir. Planda 2013 yılı için hedeflenen 
ekonomik büyüme oranı yüzde 4 olurken, 
2018 yılı için öngörülen ekonomik büyüme 
oranı ise yüzde 5,9 olmuştur. Ayrıca Kalkın-
ma Planı süresi boyunca hedeflenen büyüme 
oranı ortalama yüzde 5,5 olarak öngörülmüş-
tür. Aynı zamanda 2018 yılı için hedeflenen 
GSYH 1.3 trilyon dolar olarak belirlenirken, 
2018 yılı için hedeflenen kişi başı milli gelirin 
de 16 bin dolar olması öngörülmüştür. Bah-
sedilen bu rakamlara ulaşılabilmek ve orta 
gelir tuzağına yakalanmamak için dışa açık, 
rekabetçi üretim yapısı ve verimlilik artışı ile 
sanayi yapısının güçlendirilmesi, para, ma-
liye ve teşvik politikalarının uygulamasında 
kaynakların üretken sektörlere aktarılması 
amaçlanmıştır. Ayrıca makroekonomik istik-
rarın güçlendirilmesi, teknoloji ve yenilik ge-
liştirme kapasitesinin artırılması, fiziki altya-
pının güçlendirilmesi ve kurumsal altyapının 
iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Kamu gelir ve 
harcamalarında kalitenin artırılması, kamu 
harcamalarının toplam hâsıla içerisindeki pa-
yının artırılması ve böylelikle kamunun özel 
sektörü dışlayıcı etkisinin en aza indirilmesi, 
verginin tabana yayılması, fiyat istikrarını 
sağlanması gibi politika araçları öncelikli he-
defler olarak belirlenmiştir. 

Plandaki Türkiye’nin uzun vadeli kalkın-
ma hedeflerin gerçekleştirilmesi için ihracat 
alanında halen önemli mesafe kat edilmesi 
gerekmektedir. Bu bağlamda da Ar-Ge, pa-
tent, yüksek teknoloji ve bilgiye dayalı üre-
timde Türkiye’nin rekabet gücünün istenilen 

düzeyde olmadığı tespit edilmiş, imalat sana-
yiinde özellikle büyük ve küçük işletmelerin 
verimlilikleri arasındaki ciddi farkların de-
vam ettiği gözlemlenmiştir. Türkiye’nin he-
deflediği atılımı gerçekleştirmesi için bahse-
dilen bu alanlarda ilerlemelere ihtiyaç olduğu 
açıklanmıştır. Bu ilerlemelerin de bir taraftan 
yüksek düzeyde üretken yatırımlarla, diğer 
taraftan da nüfusun daha büyük bir bölümü-
nün ekonomik olarak aktif hale gelmesi ve 
daha verimli bir biçimde üretim faaliyeti içe-
risinde yer almasıyla sağlanacağı ifade edil-
miştir. Planda da belirtildiği gibi ekonomide 
üretken yatırımları artırma ihtiyacı iki temel 
sorun alanını gündeme getirmektedir. 

Bunların ilki, Türkiye ekonomisinde yur-
tiçi tasarruf oranlarının son yıllarda düşük 
olması ve yatırım finansmanında dış tasar-
rufların önemli bir rol üstlenmesidir. Yük-
sek oranlı cari işlemler açığının arkasındaki 
dinamik olan tasarruf-yatırım açığı, ekono-
miyi dış finansman şartlarında yaşanabile-
cek olumsuzluklara karşı daha duyarlı hale 
getirmektedir. Bu sebeple, yurtiçi tasarruf 
oranlarının artırılması Onuncu Kalkınma 
Planı’nın temel makroekonomik hedefleri 
arasında yer almıştır. İkinci temel sorun ise 
tasarrufların üretken yatırımlara yeterince 
yönlendirilememesidir. Cari işlemler açı-
ğı veren bir ekonomide, üretim kapasitesi-
ni ve ihracatı artıracak yatırımlar öncelikli 
olmalıdır. Dolayısıyla, Onuncu Kalkınma 
Planı’nda tasarrufların artması kadar, artan 
tasarrufların üretken yatırımlara dönüşmesi 
de öncelikli konular arasında yer almakta-
dır. 2012 yılında toplam yurtiçi tasarrufların 
GSYH’ye oranı yüzde 14,8 iken, 2018 yılında 
bu oranın yüzde 19’ a yükselmesi hedeflen-
miştir. Planda aynı zamanda katma değeri 
yüksek ürünlerin üretilmesi ve sürdürüle-
bilir üretime imkân veren daha yüksek tek-
nolojili ürün kompozisyonuna geçilmesi, 
Türkiye’nin küresel piyasalarda daha üst se-
viyelere çıkması açısından önemli bir faktör 
olarak belirtilmiştir. 
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Kalkınma Planı’nda cari açığın ekono-
mik büyüme üzerinde baskı oluşturmaya-
cak seviyelerde tutulması ve ağırlıklı ola-
rak uluslararası doğrudan yatırımlar, borç 
yaratmayan ve uzun vadeli diğer sermaye 
girişleriyle finanse edilmesi amaçlanmıştır. 
Plan döneminde öngörülen yüksek ekono-
mik büyümeyle birlikte cari açığın GSYH’ye 
oranının dönem sonunda kademeli olarak 
yüzde 5,2’ye düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu 
dönemde ayrıca reel olarak ortalama ihracat 
artışının ithalat artışından yüksek olması, 
ihracatın ithalata olan bağımlılığının azal-
tılması, ihracat içinde orta-yüksek ve yüksek 
teknolojili imalat sanayii ürünlerinin payı-
nın yükseltilmesi, hizmet ihracatının artı-
rılması ve çeşitlendirilmesi hedeflenmiştir. 
Planda 2012 yılında 152.5 milyar dolar olan 
ihracat miktarının 2018 yılında 277.2 milyar 
dolar olacağı öngörülmüştür.

Onuncu Kalkınma Planı’nda para politi-
kasının temel amacının fiyat istikrarın sağ-
lanması ve korunması olduğu belirtilmiştir. 
Dolayısıyla bu amaca yönelik olarak uygu-
lanan enflasyon hedeflemesi rejiminde fi-
nansal istikrarın gözetilmeye devam edeceği 
planlanmıştır. Plan döneminin ilk yıllarında 
TÜFE yıllık artış hızının yüzde 5 civarında 
korunması, sonrasında ise yüzde 4,5’e indi-
rilmesi hedeflenmektedir. Enflasyonun kont-
rol altına alınması için izlenecek politikalar 
incelendiğinde kredi ve döviz kuru kanalla-
rının daha etkin kullanılması ve bunun için 
geleneksel araçların yanı sıra fiyat istikrarı 
ile çelişmemesi kaydıyla makroekonomik 
risklere göre para politikasının uygulanması 
amaçlanmıştır. 

Kalkınma Planı’nın en önemli hedeflerin-
den biri de istihdam alanında belirlenmiş-
tir. Zira planda 2014-2018 yılları arasında 
hedeflenen ortalama yıllık istihdam artışı 
yüzde 2,9 (toplamda 4 milyon yeni istihdam) 
olarak belirlendiği gibi 2018 yılında da işsiz-
lik oranın yüzde 8,2 olacağı açıklanmıştır. Bu 
hedeflere ulaşılması için de işgücüne katılım 

oranın artırılması, işgücü piyasasının etkin-
leştirilmesi ve beşeri sermayenin geliştiril-
mesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda eğitimin 
özellikle niteliksel yapısının geliştirilmesi ve 
işgücü piyasasına göre eğitim politikalarının 
belirlenmesi gibi öncelikli hedeflere ağır-
lık verilmesi amaçlanmıştır. Sosyal koruma 
alanında ise yoksul kesimin sosyal transfer-
lerden daha etkin yararlandırılması ve yok-
sulluk riski görece daha yüksek nüfusa odak-
lanılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 
Bu kapsamda sosyal hizmet ve yardım ala-
nında ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak 
yaklaşan arz odaklı ve istihdam bağlantılı 
bir sistemin kurulmasının esas olduğu ifade 
edilmiştir. Sosyal güvenlikte hak ve prim ge-
liri kayıplarına yol açan kayıt dışılıkla etkin 
mücadele kapsamında, denetime, koordi-
nasyona, bilişim altyapısına ve bilinçlendir-
me faaliyetlerine önem verileceği ifade edil-
miştir. Ayrıca sosyal güvenlik reformunun 
kararlılıkla uygulanması ve sistemin aktüer-
yal dengesini bozucu uygulamalardan uzak 
durulması şartıyla sosyal güvenlik sistemi-
nin uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin 
iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu alanda da 
plan süresi boyunca merkezi yönetim büt-
çesinden sosyal güvenlik sistemine yapılacak 
bütçe transferlerinin GSYH’ye oranının yüz-
de 4’e düşürülmesi hedeflenmektedir.  

Temel hedef ve politikalar adı altın-
da belirlen üçüncü alt başlıkta yaşanabilir 
mekânlar ve sürdürülebilir çevrenin sağ-
lanması ile ilgilidir. Bu hedefler ekonomik 
büyüme, kalkınma, bölgesel gelişme ve 
mekânsal gelişme politikalarının birbiriyle 
uyumlu olarak yürütülmesini öngörmekte-
dir. Zira son dönemde kalkınmada önemli 
ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, bölgesel 
farklılıkların devam etmesi üretimin yurt 
geneline daha dengeli yayılmasını ve aynı 
zamanda bölgelerin rekabet güçlerinin gö-
zetildiği ve birbirleriyle etkileşimini artıran, 
mekânsal boyutu da içeren bir üretim or-
ganizasyonunu zorunlu kılmıştır. Bu başlık 
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altında aynı zamanda yaşanabilir mekân ol-
gusunun en önemli boyutlarından olan çev-
resel kalitenin korunması, doğal kaynakların 
ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim 
ve tüketimde çevre standartların rekabetçilik 
ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesinin 
önemi ifade edilmiştir. 

Temel hedef ve politikalar kısmının son 
alt başlığında Türkiye’nin son yıllarda ar-
tarak devam ettirdiği resmi kalkınma yar-
dımları miktarının Kalkınma Planı’nda da 
arttırılacağı belirtilmiş ve bu doğrultuda 
kalkınma işbirliğinin sürdürülebilir ve güçlü 
olması için ulusal, idari ve beşeri kapasitenin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğ-
rultusunda da Kalkınma İşbirliği Stratejisi-
nin oluşturulacağı ayrıca, AB’ye tam üyelik 
hedefi doğrultusunda ilişkilerin kesintisiz 
olarak sürdürülmesi, AB ve bölge ülkele-
ri ile karşılıklı ekonomik, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerin artırılması, çok taraflı ve böl-
gesel işbirliklerinden daha etkin yararlanıl-
ması temel amaç olarak belirlenmiştir. Yine, 
Türkiye’nin komşu ülkeler ve bölge ülkeleriy-
le özellikle 2008 ekonomik krizinden sonra 
ticaret payının artması ile bu ülkeler ile kap-
samlı bir ekonomik işbirliği ve serbest ticaret 
anlaşmalarının geliştirilmesi ve bu doğrultu-
da karşılıklı ekonomik faaliyetlerin arttırılıp 
çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bölgesel 
ölçekte özellikle enerji, eğitim, sağlık, gıda, 
tarım, ulaştırma ve turizm gibi sektörlerde 
işbirliği imkânlarının geliştirilmesine ağırlık 
verileceği vurgulanmıştır.

Öncelikli dönüşüm programları
Türkiye’nin 2023 yılı için belirlenen hedef-
lere ulaşmada karşılaşabileceği muhtemel 
temel yapısal sorunlara çözüm olması ve 
Onuncu Kalkınma Planı amaçlarına ulaşma-
da katkıda bulunabilecek kritik reformları 
hayata geçirmesi amacıyla öncelikli dönü-
şüm programları belirlenmiştir. Hedeflenen 
programların sınırlı sayıda olması yönetim 
ve denetim kolaylığını sağlarken; kurumlar 

ve bakanlıklar arasındaki etkin koordinas-
yonun ortak sorumluluğu yerine getirmeyi 
kolaylaştıracağı öngörülmüştür. Bu amaçla 
önerilen öncelikli dönüşüm programları; 
• Verimlilik odaklı bir yaklaşımla rekabet 

gücünün arttırılıp, cari açık sorunu ya-
şanmadan üretimde artışın sağlanması,

• Yurtiçinde üretilen ürünlerin standart ve 
kaliteleri ile teknoloji kapasitelerinin yük-
seltilmesi, üretimde ithal ürün kullanımı-
nın dengelenmesi ve plan dönemi boyun-
ca dış ticaret açığının GSYH’ye oranının 
hedeflenen rakamda gerçekleştirilebilme-
si için ithalata olan bağımlığın azaltılması,

• Yüksek ve istikrarlı büyümenin sağlan-
ması amacıyla, en güvenilir ve kalıcı fi-
nansman kaynağı olan yurtiçi tasarrufla-
rın artırılması, artan yurtiçi tasarrufların 
üretken yatırımlara yönlendirilmesi ve 
israfın azaltılması,

• Türkiye’nin Finansal Gelişmişlik Endek-
sinde ilk 30 içinde yer alması, İstanbul’un 
Küresel Finans Merkezleri Endeksinde ilk 
25 içinde yer alması ve küresel piyasala-
ra entegre ve uluslararası alanda rekabet 
gücüne sahip bir finans merkezinin oluş-
ması için İstanbul’un uluslararası finans 
merkezi olması, 

• Orta ve uzun dönemde ekonomik istik-
rar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok 
makroekonomik unsurun iyileşmesine 
neden olacağı için kayıt dışı ekonominin 
azaltılması, 

• Kalkınma işbirliği politikasının stratejik 
bir çerçeveye kavuşturulması ve kalkın-
ma için uluslararası işbirliği altyapısının 
pekiştirilmesi,

gibi uygulamaları barındırmaktadır. 

Sonuç ve öneriler
Kalkınma Planı’nın öngördüğü beş yıllık 

süre içinde belirlenen hedeflere ulaşılması, 
2018 sonrası dönem için de yol belirleyici 
olacaktır. Plandaki yapısal reformların ger-
çekleştirilmesi 2023 ekonomi hedeflerine 
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ulaşılmasında da belirleyici olacaktır. Tür-
kiye, uzun vadeli beklenti ve hedeflerini ger-
çekleştirmek için tasarruf oranları yüksek 
büyüme oranına sahip ülkeler ile rekabet 
edebilecek durumda olmalıdır. Bu doğrul-
tuda toplam tasarrufun artırılması, kamu 
ve özel sektör tasarruflarının birbirlerini 
tamamlayıcı nitelikte olması ve tasarruf ora-
nının yıllık ortalama yüzde 20’nin üzerinde 
bir seviyede gerçekleştirilmesi önem arz et-
mektedir. 

Türkiye’nin son zamanlarda önde gelen 
kredi derecelendirme kuruluşlarından aldığı 
not artırımı ve ticari ilişkilerinde Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika ülkelerine açılması, Onuncu 
Kalkınma Planı hedeflerine ulaşılmasında 
ciddi katkılar sağlayacağı beklenmektedir. 
Türkiye’de ithalatın ve cari açığın azaltılma-
sı için Kalkınma Planı’nda da ifade edildiği 
gibi üretimi olmayan ya da üretimi kısıtlı 
olan malların üretilmesine önem vermelidir. 
Kalkınma Planı çerçevesinde hem Orta Va-
deli Program (OVP) hem de bölgesel teşvik 
uygulamaları ile koordinasyon artırılmalı ve 
sanayinin yapısal dönüşümüne katkı sağla-
yacak stratejik sektörlere destek verilmeli-
dir. Ayrıca cari açığın azaltılması amacıyla 
Türkiye’de ucuz ve sürdürülebilir enerji kay-
naklarının temin edilmesi için Kalkınma 
Planı çerçevesinde çalışmaların yapılması 
enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında 
faydalı olacaktır. 

Plandaki hedeflerin gerçekleştirilme-
si ve kısa vadede sonuç alınabilmesi için 
Türkiye’nin Ar-Ge iyileştirici uygulamalara 
yönelmesi, Ar-Ge harcamalarının GSYH 
içindeki payının artırılması ve ileri teknolo-
jiye ulaşması için politika yapıcıların karar-
lılıkla hareket etmesi gerekmektedir. 2023 
yılına kadar Türkiye’nin dünyanın ilk 10 eko-
nomisi arasında yer alması için piyasa aktör-
lerine geleceğe yönelik güven vermesi, aynı 
zamanda Kalkınma Planı’ndaki hedeflerin 
koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçek-
leştirilmesi önem arz etmektedir. 

Plandaki hedeflerin gerçekleştirilme-
si ve kısa vadede sonuç alınabilmesi için 
Türkiye’nin Ar-Ge iyileştirici uygulamalara 
yönelmesi, Ar-Ge harcamalarının GSYH 
içindeki payının artırılması ve ileri teknolo-
jiye ulaşması için politika yapıcıların karar-
lılıkla hareket etmesi gerekmektedir. 2023 
yılına kadar Türkiye’nin dünyanın ilk 10 eko-
nomisi arasında yer alması için piyasa aktör-
lerine geleceğe yönelik güven vermesi, aynı 
zamanda Kalkınma Planı’ndaki hedeflerin 
koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçek-
leştirilmesi önem arz etmektedir..
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Gezi olayları sırasında Borsa İstanbul’da yaşanan düşüşler neticesinde 
Başbakan Erdoğan bu dalgalanmaları ‘faiz lobisi’nin oluşturduğunu belirt-
ti. Bunun üzerine kamuoyunda faiz lobisinin ne olduğu, ekonomik çıkarları 
ve ekonomiye zararları tartışılmaya başladı. Faiz lobisi; para ve sermaye 
piyasalarındaki getirileri güçlendirmek amacıyla çeşitli manipülasyon-
larla siyasi ve toplumsal olayları tetikleyerek ve piyasalarda kaos ortamı 
yaratarak kazançlarını artırmayı amaçlayan kesimdir. Bu amaçla, ülkede 
yaşanan istikrarsızlık döneminden faydalanarak faiz ve döviz kurunu etki-
lemektedir. Gezi Parkı’nda başlayan eylemler de bu kesime önemli bir fırsat 
vermiştir, hatta bu olayların sürmesini adeta teşvik etmişlerdir.

Faiz Lobisi Tartışmaları 
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Türkiye’de son 10 yılda IMF’ye olan borç 
bitmiş, borcun ve bütçe açığının GSYH 
içindeki payı azalmış, Kürt meselesinin çö-
zülmesi için çözüm süreci başlatılmış, ülke 
risk primi tarihi seviyelere düşmüş ve ulus-
lararası kredi derecelendirme kuruluşları 
Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabi-
lir seviyeye yükseltmiştir. Ekonomideki bu 
iyileştirmeler ile faiz oranlarının düşmesi 
yüksek faizden haksız kazanç sağlayan ke-
simlerin işine gelmemiştir. Bu yüzden, Gezi 
Parkı ile başlayan gösteriler yıllarca tartışma 
konusu olan faiz lobisinin tekrar gündeme 
gelmesine neden olmuştur.

Peki kim bu faiz lobisi ve nasıl çalışmakta?
Bu kuruluşlar Türkiye gibi ülkelerden elde 
ettikleri çok yüksek faizlerle devasa gelir 
elde eden bazı finans kuruluşları, bankalar 
ve fonlardır. Türkiye’deki birçok banka ve 
finans kuruluşu da bunlara aracılık etmek-
tedir. Bu lobi, birçok ülkede farklı şekillerde 
ortaya çıkmakta ve faaliyette bulunmaktadır. 
Şöyle ki;

Kamu dengesinin bozulması faiz lobisi-
ne yapılacak ödemelerin artmasına neden 
olmaktadır.

Faiz lobisinin en belirgin şekli, kamu ke-
siminin borçlanma gereksiniminde belirgin 
artışlar yaşandığı dönemlerde, bu finansal 
kuruluşların üretim yapmadan kamuoyunu 
fonlayarak kazanç sağlamalarıdır. Böyle dö-
nemlerde bütçe açıkları ve cari açıklar sür-
dürülemez boyutlara yükselmekte, faiz oran-
ları artmakta ve bunun sonucunda iç borç 

faiz ödemeleri bütçeye ciddi boyutlarda yük 
getirmektedir. Türkiye’de 1990’lı yıllarda ya-
şanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlık faiz-
lerin artmasına neden olmuş ve 1994 ekono-
mik krizinde de bono faizi yıllık ortalaması 
yüzde 152,3’e yükselmiştir. 2002 sonrası ise 
ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler ve si-
yasi istikrar, bono faizi yıllık ortalamasının 
2013 yılı itibariyle tarihin en düşük seviyesi 
olan yüzde 4.61’e inmesini sağlamıştır.

Bunun sonucunda, faiz giderlerinin 
GSYH içindeki payı 2002 ile 2012 yılları ara-
sında 5 kat azalmıştır. 2002 öncesi dönem-
lerde vergi gelirlerinin tamamına yakını faiz 
giderlerine giderken, 2012 yılında yüzde 17’si 
faiz giderlerine aktarılmıştır. Son 10 yılda faiz 
lobisine ödenen miktar yaklaşık 700 milyar 
TL iken, 2002 öncesi şartların devam etmesi 
durumunda toplam olarak yaklaşık 1 trilyon 
700 milyar TL olacaktı. Dolayısıyla, AK Parti 
hükümetlerinin uygulamaları yüksek faizler-
den rant sağlayan ve faiz lobisi olarak adlan-
dırılan kesimin işine gelmemiştir. Bu haksız 
ve kolay kazancı kaybedenlerin, faiz lobisinin 
siyasi istikrarsızlık ve AK Parti karşıtlığı için 
büyük çaba harcadıkları görülmüştür.

Gezi Parkı ile başlayan 
gösteriler yıllarca tartışma 

konusu olan faiz lobisinin tekrar 
gündeme gelmesine neden 
olmuştur.

Faiz Lobisi Nedir?
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Faiz lobisi haksız kazançlar için faizleri 
yüksek tutacak spekülasyonlar yapmaktadır.

Faiz lobisinin ikinci şekli, Türkiye’ye ya-
tırıma gelen fon ya da banka, ülkeye getir-
dikleri döviz ile yatırım yapmak amacıyla 
önce Türk Lirası almakta ve bu Türk Lirası’nı 
hisse senedi ya da iç borçlanma senedine 
yatırmaktadırlar. Ülkeden çıkarken de Türk 
Lirası’nı dövize çevirmeleri gerekmektedir. 
Ancak, yabancı yatırımcılar ülkeden çıkar-
ken ülkedeki faizin artmasını istemektedir-
ler. Çünkü faiz yükselirse Türk Lirası’nın dö-
vize karşı değeri yükselecektir. Dolayısıyla, 
faizin yüksek kalmasını sağlayacak spekülas-
yonlar yapılmaktadır. Bu nedenle, faiz lobi-
sinin bu dönemde atağa kalkması, Türkiye’yi 
ekonomik ve siyasi açıdan sıkıntıya sokma 
çabaları ve eski günlere dönmek istemeleri 
çok manidar ve zamanlaması önemlidir.

“Faiz lobisi büyük projelerin hayata 
geçirilmesi ile telaşa düşmüştür.”
Diğer bir şekil ise faiz lobisinin ülkede ger-
çekleşecek büyük projelerin finansmanı 
için mevcut iyi koşulları ortadan kaldırma 
çabasıdır. Ekonomide en önemli yapısal so-
run olan cari açığı düşürecek ve Türkiye’nin 
enerjide dışa bağımlılığını azaltacak olan 

nükleer enerji santrallerinin kurulması kara-
rı bu lobiyi endişelendirmiştir.

Faiz lobisini en çok telaşlandıran bir baş-
ka gelişme de, İstanbul Finans Merkezi pro-
jesidir. İstanbul’un finans merkezi açısından 
bölgesel bir güç haline gelecek olması ve hat-
ta Avrupa’da Londra ve Frankfurt’a alternatif 
olacak olması ile birlikte Türkiye’nin ihtiyacı 
olduğu finansmanı yurtiçinden karşılaması 
imkanı doğacaktır. Bu da yabancı sermaye 
giriş ve çıkışlarını istikrarsızlık unsuru ol-
maktan çıkaracaktır. Bununla beraber, baş-
ta İstanbul olmak üzere, Türkiye için büyük 
öneme sahip olan 3. köprü, Kanal İstanbul 
Projesi, Marmaray Projesi ve 3. havalimanı 
gibi önemli ve neredeyse zorunlu hale gelen 
bu projeler hayata geçirilecektir. Bu projele-
rin kredi notunun yükseldiği ve ülke risk pri-
minin düştüğü bu dönemde finanse edilecek 
olması ve bu projeler tamamlandığında, faiz 
lobisine ihtiyacın azalacak olması da bu kesi-
mi telaşlandırmıştır.

Bazen de, bankaların beraber hareket ede-
rek tüketicilere büyük zararlar verdikleri gö-
rülmüştür. Mesela, Rekabet Kurulu’nun bu 
yıl Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 
mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri ala-
nında anlaşma ve uyumlu eylem içerisinde 

bulunduğunu saptama-
sı ve bu bankalara ceza 
vermesi faiz lobisinin 
ne kadar güçlü olduğu-
nun da açık gösterge-
sidir. Son olarak, 2013 
ilk çeyrek verilerine 
göre faiz lobisinin yüz-
de 12,9 ile gelişme hızı 
en büyük ikinci iktisadi 
faaliyet kolu olması bu 
sektörün ne kadar canlı 
olduğunun ispatıdır..
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Faiz lobisi para ve sermaye piyasalarındaki 
getirileri güçlendirmek amacıyla çeşitli ma-
nipülasyonlarla siyasi ve toplumsal olayları 
tetikleyerek ve piyasalarda kaos ortamı yara-
tarak kazançlarını artırmayı amaçlamaktadır-
lar. Bu amaçla, ülkede yaşanan istikrarsızlık 
döneminden faydalanarak faiz ve döviz ku-
runu etkilemektedir. Bu faaliyetler ile önemli 
miktarda haksız kazançlar edinilmekte ve bu 
kazancın sürekliliği için yurt içi ve yurt dışı 
aktörlerle birlikte istikrarsızlık ortamının 
oluşması için çaba göstermektedirler.

Türkiye ekonomisi uzun yıllar istikrar-
sız bir süreç geçirmiş ve bu istikrarsızlık 
neticesinde bir takım yapısal sorunlar ya-
şanmıştır. Özellikle 1990’lı yıllardaki siyasi 
istikrarsızlık, ekonomiyi de olumsuz etkile-
miş ve yüksek enflasyon, borçların ve bütçe 
açığının GSYH içindeki paylarının yüksek 
olması ekonomideki yapısal sorunların de-
rinleşmesine neden olmuştur. 2001 ekono-
mik krizi öncesi dönemde de kamu kesimi 
borçlanma gereksiniminde belirgin artışlar 
yaşanmış, kriz öncesi dönemde bütçe açık-
ları ve cari açıklar sürdürülemez boyutlara 
yükselmiştir. Yüksek enflasyonların yaşandı-
ğı bu yıllarda Türkiye yüksek faiz oranlarıyla 
piyasadan borçlanarak kamu dengesini sağ-
lamaya çalışmıştır. Nitekim aynı dönemde 
yabancı fon kaynakları da dâhil olmak üze-
re Türkiye’den kamu kâğıtlarını alan finans 
kuruluşları, bu faiz seviyesi sayesinde üretim 
dışı yüksek kazançlar elde edilmiş ve faali-
yet dışı gelirlerinde ciddi artışlar yaşanmış 
ve dolayısıyla üretim yapılmadan para ka-

zanma yaygınlaşmıştır. Bu nedenle, Erbakan 
hükümetinin önerdiği finansman havuzu 
28 Şubat darbesine neden olmuştu. Çünkü 
finansman açığı olan kamu kurumları ve ku-
ruluşlarının ihtiyacı, finansman fazlası olan 
kamu kurumlarından karşılanacak, dola-
yısıyla faiz lobisinin yüksek faizle ile hiçbir 
risk almadan para satmanın getirdiği kazanç 
artık son bulacaktı.

Siyasi istikrarsızlıktan kâr edenler
Faiz lobisi bazen de siyasi istikrarsızlığı 
artırarak nihai hedefleri olan TL’yi düşük 
değerden satın alarak faizin yükselmesine 
neden olmakta ve böylece TL’nin değerlen-
mesini amaçlamaktadır. Zira TL’nin değeri-
nin düşmesi ile yatırımcının kârı arasında 
doğru orantı vardır. TL’deki değer kaybın-
dan bu derece yüksek kazanç sağlayan ya-
bancı yatırımcılar ve Türkiye’deki ortakları 
varken, madalyonun diğer yüzünde Türkiye 
ekonomisinde ciddi biçimde zarar gören iyi 
niyetli yatırımcılar da yer almaktadır. İyi ni-
yetli bu yatırımcılar borçlanmalarını daha 
yüksek faiz ve değeri yükselen parayla yap-
mak zorunda kaldıkları için kur değişikli-
ğinden ve yüksek faizlerden ciddi şekilde 
zarar görmektedirler. Bu durum ithalatçı-
ları ve döviz borcu olan piyasa katılımcıla-
rını da zor durumda bırakmaktadır. İtha-
latçıların maliyetlerine yansıyan bu durum 
makroekonomiyi de cari açık kanalıyla vur-
makta, ihracatçıların düşük değerli TL’den 
sağladıkları kazancı bir anlamda egale et-
mektedir. Bu nedenle faiz lobisi kendi çı-

Faiz Lobisi ve Marifetleri
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karları ve haksız kazançlarını sürdürmek 
için faizleri yüksek tutacak spekülasyonlar 
yapmaktadır. Türkiye’de son günlerde ya-
şanan siyasi gerginlik ortamı da bu lobinin 
harekete geçtiğinin bir göstergesidir.

2002 yılında iktidara gelen AK Parti ta-
rafından gerçekleşen köklü reformlar ve sıkı 
mali disiplin ile birlikte makro ekonomik 
göstergelerde önemli iyileşmeler gerçekleşti-
rilmiştir. Bu iyileşmeler; GSYH’de ve kişi başı 
milli gelirde artış, borçların GSYH içindeki 
payında azalış, enflasyon ve işsizlikte düşüş 
olarak sıralanabilir. Türkiye ekonomisinde 
son 11 yılda gerçekleştirilen bu iyileşme-
ler ekonomideki sorunlardan rant sağlayan 
bazı kesimlerin çıkarlarına ters düşmüştür. 
Ekonomik istikrarın yanı sıra siyasi istik-
rarın da Türkiye’nin risk primini düşürerek 
faiz oranlarının düşmesini sağlamıştır. Faiz 
giderlerinin GSYH’ye oranı 2002 yılında 
yüzde 14,8 iken; 2012 yılında 3,4 olmuştur. 
2002 öncesi dönemlerde vergi gelirlerinin 
tamamına yakını faiz giderlerine giderken, 
2002 yılında yüzde 85’i ve 2012 yılında ise 
vergi gelirlerinin yüzde 17’si faiz giderlerine 
aktarılmıştır. Yaşanan gelişmeler ile Türkiye 
ekonomisindeki siyasi ve ekonomik istikra-
rı perçinlemiş, ekonominin kırılganlıkları 
azaltarak şoklara dayanıklı bir hale gelmesi 
sağlanmıştır. Ayrıca Türkiye yürüttüğü sağ-
lam politikalar ve ekonomik güç ile bölgesel 
ve küresel bir güç haline gelme yolunda emin 
adımlar atmaya başlamıştır. Tüm bu iyileş-
meler faiz oranlarını çok daha aşağılara çe-
keceği için faiz lobisi ile haksız kazanç sağla-
yanları rahatsız etmiştir. Çünkü son 10 yılda 
faiz lobisine ödenen miktar 375 milyar dolar 
iken, eğer 2002 öncesi şartlar devam etmesi 
durumunda toplam olarak yaklaşık 1trilyon 
dolar faiz lobisine aktarılacaktı.

Faiz lobisi neden şimdi harekete geçti?
Bu yüzden, Türkiye ekonomisinde son 11 
yılda gerçekleştirilen iyileştirmeler ekono-
mideki dengesizliklerden rant sağlayan bazı 

kesimlerin çıkarlarına ters düşmüştür. Zira 
bono faizinin yıllara göre değişimine bakıl-
dığında siyasi istikrarın olmadığı ve koalis-
yon hükümetlerinin olduğu dönemlerde fa-
izlerin çok yüksek olduğu görülmektedir. AK 
Parti’nin tek başına iktidar olduğu dönemde 
ise faizler tek haneli rakamlara düşerek, dev-
letin üzerinde büyük bir yük olan faiz öde-
meleri yükü azalmıştır. Bu da Türkiye’de faiz 
lobisinin siyasi ve ekonomik istikrara olan 
spekülatif saldırılarıyla kendini göstermiş-
tir. Özellikle faizlerin düştüğü dönemlerde 
siyasi istikrara saldıran bu kurumlar yüksek 
faizlerin oluşması için siyasi ortamı gerecek 
hareketten uzak durmamışlardır.

Faiz lobisinin bu dönemde atağa kalkma-
sı çok manidar ve zamanlamasının birçok 
önemli ekonomik sebebi vardır. Şöyle ki;

ABD merkez bankasının genişleyici para 
politikaları ile ilgili söylem değişikliğinin 
tüm dünyadaki mali piyasalar üzerinde 
olumsuz etkilerinin olduğu ve yabancı ya-
tırımcıların gelişmiş ülkelerde çıkış yaptığı 
dönemde Gezi Parkı olaylarının meydana 
gelmesi rastlantı değildir. Çünkü, yaban-
cı yatırımcılar ülkeden çıkarken ülkedeki 
faizin artmasını istemektedirler. Zira, faiz 
yükselirse Türk Lirası’nın dövize karşı de-
ğeri yükselmektedir. Bu nedenle faiz lobisi 
kendi çıkarları ve haksız kazançları için fa-
izleri yüksek kalmasını sağlayacak spekü-
lasyonlar yapmaktadır.

Küresel ekonomide 2008 yılında başlayan 
ekonomik krizin etkileri borç krizi şeklinde 
Avrupa Birliği ülkelerinde devam etmekte-
dir. Böyle bir ortamda küresel ekonomideki 
belirsizliklere rağmen Türkiye siyasi ve eko-
nomik istikrar ortamı ile yatırımcılar için 
güvenli bir liman haline gelmiştir. Ayrıca bu 
dönemde birçok Avrupa ülkesi küçülürken 
Türkiye ekonomisi 2009 yılı son çeyreğinden 
itibaren aralıksız büyümesini sürdürmüş-
tür. Bu durum siyasi istikrarsızlık kaynaklı 
kur değişimlerinden fayda sağlayan kesimi 
rahatsız etmiş ve Türkiye’deki istikrarlı or-



FAİZ LOBİSİ TARTIŞMALARI   |  547

tamın bozulmasına yönelik çabalar başla-
mıştır. Gezi parkında başlayan eylemler de 
bu kesime önemli bir fırsat vermiş hatta bu 
olayların sürmesini adeta teşvik etmişlerdir.

Türkiye, IMF’ye olan borçlarını bitirmesi 
ile birlikte uluslararası kredi derecelendir-
me kuruluşları da Türkiye’nin kredi notunu 
yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmişlerdir. 
Ekonomik ve politik göstergelerde iyileşme 
ülke risk primini düşürmüş bu da faizlerin 
tarihi seviyelere düşmesine katkı sağlamıştır.

AK Parti 2023 hedeflerine yönelik önem-
li adımlar atmaktadır. Türkiye ekonomisin-
de başta enerjide dışa bağımlılık gibi yapısal 
bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu yapısal so-
run, başta üretim olmak üzere ekonominin 
hemen her alanını başta da cari dengeyi 
olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle mak-
roekonomik göstergelerdeki iyileşmelerle 
daha daha geniş manevra alanı elde eden 
politika yapıcılar bu yapısal sorunun çözü-
mü için nükleer enerji santralleri kurulması 
kararını almışlardır.

Faiz lobisini rahatsız eden bir başka ge-
lişme de İstanbul’a 3. köprü, Kanal İstanbul 
projesi, Marmaray projesi ve 3. havalima-
nı gibi önemli ve hızla gelişen Türkiye için 
neredeyse zorunlu hale gelen bu projelerin 
hayata geçirilmesidir. Söz konusu iyileşmele-
rin yanı sıra faiz lobisini en çok telaşlandıran 
gelişme de İstanbul Finans Merkezi projesi-
dir. İstanbul Finans Merkezi’nin kurulması 
ile Türkiye’nin bölgesel bir güç haline gelerek 
dev işlem hacmine ulaşması Türkiye’nin ih-
tiyacı olduğu sermayeyi daha uygun koşul-
larda sağlamayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca, 
İstanbul’un bölgesel ve küresel finans merke-
zi olması hem ülkeye uluslararası fon girişine 
katkı sağlayacak hem de yurtiçi tasarrufları 
artırıcı etki yapacağı için yabancı sermaye 
giriş çıkışlarının istikrarsızlık unsuru olma-
sını engelleyecektir. Ayrıca, yatırımcıların 
taleplerine elverişli ortamın oluşması ve ka-
muyu bilgilendirmenin öneminin artmasıyla 
şeffaf ve güvenilir bir piyasa oluşturulacak-

tır. Yatırım ve tasarruf artışlarının katkısıyla 
istihdam ve ekonomik büyüme artacaktır. 
Son günlerde gerçekleştirilen eylemlerle bir-
likte başlayan Borsa İstanbul’daki spekülatif 
hareketler İstanbul Finans Merkezi’nden ra-
hatsız olan faiz lobisinin önemli bir atağıdır. 
Türkiye ekonomisinin özelliklede kamu ma-
liyesinde sahip olduğu iyi göstergeler ile bu 
spekülasyonları bertaraf etmeyi başarmıştır.

Çözüm Süreci ve Gezi süreci...
Diğer yandan, Türkiye’nin önemli bir soru-
nu olan Kürt meselesinin çözümü için açılım 
sürecinin başlatılması, PKK’nın tüm silahlı 
unsurlarını yurtdışına çekmesi bölgenin kal-
kınması ve yeni yatırımların çekilmesi açı-
sından oldukça önemlidir. Dolayısıyla Kürt 
meselesinin çözülmesi ve siyasi istikrarsızlık 
unsuruna neden olan bütün sebeplerin orta-
dan kalkması faiz lobisini rahatsız etmiştir.

Dolayısıyla, tüm bu hususlar çerçevesin-
de Gezi parkı olayları ile birlikte hareket 
eden faiz lobisi ülkeye finansal piyasalar 
açısından maliyetler yüklemiştir. Başta fa-
izler yükselmiş, kur artışı ile kısa vadeli 
borcun miktarı yaklaşık 5 milyar artmış ve 
Borsa İstanbul nezdinde işlem görmekte 
olan pay senetleri açısından bakıldığında 
yaklaşık 50-60 milyar değer kaybına neden 
olmuştur. Faiz lobisi sıklıkla gerçekleştirdi-
ği ataklardan bir tanesi daha denenmiş ama 
açıkçası ekonominin güçlü olması nedeniy-
le bu defa da hedefledikleri amaçlarına tam 
olarak ulaşamamışlardır..
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Temmuz 2013

01 TEMMUZ
• Mısır’da, yönetimdeki birinci 
yılını dolduran Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi’yi devir-
mek için Tahrir’de toplanarak, 
askerlere ‘kararını ver’ çağrısı 
yapan muhalefet amacına 
ulaştı. Genelkurmay Başkanı 
Abdülfettah el Sisi, bir muhtıra 
yayımlayarak, ordunun siya-
sete müdahil olmayacağını 
ancak politikacıların 48 saat 
içinde anlaşamaması halinde 
kendi yol haritasını önereceği-
ni açıkladı.

• Hırvatistan resmen Avrupa 
Birliği’nin 28’inci üyesi oldu.
• TSK İç Hizmet Kanunu’nun 
35. maddesinde değişiklik de 
içeren Sözleşmeli Erbaş ve 
Er Kanunu ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı, TBMM 
Milli Savunma Komisyonu’nda 
kabul edildi. 

02 TEMMUZ
• Başbakan Erdoğan, 28 
Haziran’da Lice’de 1 kişinin 

ölümü, 9 kişinin yaralan-
masıyla sonuçlanan karakol 
protestosuyla ilgili, ‘’Sıradan 
bir olay değildir. Dolaylı olarak 
dayandığı yer esrar olayıdır, 
hint keneviri olayıdır. Kara-
kol, kalekol bunların hepsi 
hikâye.’’ dedi.
• BDP Eşbaşkanı Gültan Kışa-
nak, parti Genel Merkezi’nde 
yaptığı konuşmada, Çözüm 
Süreci’nin tıkanmasını isteyen 
uluslararası ve bölgesel güçler 
bulunduğunu belirtti. Kışanak, 
pozitif anlamda müdahale 
etmek gerektiğini, burada 
da sorumluluğun hükümete 
düştüğünü ifade etti.

03 TEMMUZ
• Mısır’da ordu yönetime el 
koydu. Genelkurmay Başkanı 
Abdülfettah el Sisi, izlenecek 
yol haritasını açıkladı. Açık-
lamaya göre, anayasa geçici 
olarak askıya alındı, uzlaşma-
ya varıldıktan sonra seçim-
lere gidilecek. Darbeyi kabul 
etmediği bildirilen Mursi’nin 
ise ev hapsinde tutulduğu ileri 
sürüldü.
• Taksim Gezi Parkı’nda, 
Topçu Kışlası’nı yeniden inşa 
etme kararına ilişkin davada 

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 
bakanlığın yürütmeyi durdur-
maya karşı itirazını reddetti.

04 TEMMUZ
• Başkent Öğretmenevinde 
gazetecilere, dershanelere 
ihtiyaç duyulmayan bir sistem 
hazırladıklarını belirten 
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 
“Dershanelerin özel eğitim 
kurumuna dönüşmesi için ça-
lışıyoruz. Velilerimiz kayıt için 
çok acele etmesin.” dedi.

05 TEMMUZ
• Mısır’da Muhammed 
Mursi’yi deviren darbe sonrası 
geçici Cumhurbaşkanı olarak 
görevlendirilen Adli Mansur 
yemin etti. Adli Mansur’un 
ulusal uzlaşı vaat etmesine 
karşın Müslüman Kardeşler 
Örgütü üyesi 300 kişi hakkında 
tutuklama kararı alındı.

06 TEMMUZ
• Cumhurbaşkanı Gül, 
Mısır’da demokrasinin kesinti-
ye uğramasının üzücü ve kaygı 
verici olduğunu söyledi.
• Muhammed Mursi yanlıları 
ve karşıtları arasında çıkan 
çatışmalarda ülke genelinde 
30 kişinin öldüğü, 500 kişinin 
de yaralandığı kaydedildi.

07 TEMMUZ
• Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Ba-
ğış, Mısır’da gerçekleştirilen 
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darbe ile ilgili “Demokratik bir 
yolla seçilmiş bir liderin aske-
rin zoruyla uzaklaştırılmasına 
darbe demeyen bir dünyaya 
karşıyız. Bir Mursi gider, bin 
Mursi gelir.” dedi.
• Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Mısır’da yaşanan 
darbeye ilişkin “28 Şubat’a çok 
benziyor”, dedi.

08 TEMMUZ
• Taksim Gezi Parkı yeniden 
halka açıldı. Açılmasının ardın-
dan başlayan olaylar nede-
niyle kısa süre sonra yeniden 
kapatılan Gezi Parkı, gece 
yarısına doğru yeniden açıldı. 
Vali Mutlu, gerçekleşen mü-
dahaleler sonunda 37 kişinin 
gözaltına alındığı ve bunların 
7’sinin Taksim Platformu üyesi 
olduğu bilgisini verdi. 

09 TEMMUZ
• Mısır’da güvenlik güçleri 
tarafından Mursi yanlısı sivil 
göstericilerin üzerine sabah 
namazı kıldıkları sırada ateş 
açıldı. Gerçekleşen katliam-
da en az 51 kişinin öldüğü, 
435 kişinin de yaralandığı 
belirtildi.

10 TEMMUZ
• Türk Hava Kuvvetleri’ne 
bu yıl içinde yapılacak ilk 
uçak teslimatının öncesinde 
Türkiye’nin de ortağı oldu-
ğu “A400M (Boz Ayı) nakliye 
uçağı”nın tanıtımı, Ankara’da 
Türk Hava Kuvvetleri ve Sa-
vunma Sanayisi Müsteşarlığı 
yetkililerine yapıldı.
• Mısır’da görev yapan Star 
TV muhabiri Murat Uslu ile 
kameraman Zafer Karakaş, 
Nasır City’de çekim yapan A 
Haber muhabiri Fatih Er ve 
kameraman Tufan Güzelgün 
gözaltına alındı. Olay üzerine 
Kahire Büyükelçiliği devreye 
girdi ve akşam saatlerinden 
önce A Haber çalışanları, 
ardından diğer gazeteciler 
serbest bırakıldı.

11 TEMMUZ
• Başbakan Erdoğan Genç 
Memur-Sen’in Ankara 
Altınpark’ta düzenlediği iftar 
yemeğinde “Mısır’da askeri 
bir darbe yapıldı. Tanklarla 
halkın üzerine yürüyeceksin, 
sonra buna darbe demeye-
ceksin. Biz bu darbelerden 
bu ülkede çok çektik. Mısırlı 

kardeşlerimizin de çekmesini 
istemiyoruz. Biz bunu biliyo-
ruz ki yeryüzünde Allah’tan 
başka galip yoktur.” dedi.
• Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül kulağından operasyon 
geçirdi.
• Eskişehir’de 2 Haziran’da 
düzenlenen Gezi Parkı ey-
lemlerinde polis müdahalesi 
sonucu ara sokaklara kaçan ve 
burada kimliği belirsiz kişiler 
tarafından sopalı saldırıya 
uğrayan ve beyin kanaması 
geçiren 19 yaşındaki üniversite 
öğrencisi Ali İsmail Korkmaz 
hayatını kaybetti.

12 TEMMUZ
Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Kuveyt, Mısır’da 
darbe sonrası kurulan yeni 
hükümete toplam 12 milyar 
dolar yardım kararı aldı. 

13 TEMMUZ
• İsrail askerleri Batı Şeria’da 
kendilerine taş atan beş yaşın-
daki çocuğu yakalayıp sorguya 
götürdü. 

14 TEMMUZ
• Avrupa Birliği’nden Mı-
sır’daki askeri darbe ile ilgili 
geri adım sinyali geldi. Daha 
önceden yapılan açıklamalar-
da ülkede yaşananları ‘darbe’ 
olarak nitelendirmekten 
kaçınan AB, mevcut yöneti-
min ‘gayrimeşru’ olduğunu 
belirtti. 

TEMMUZ 2013
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18 TEMMUZ
• Azerbaycan resmi ziyaretin-
de bazı Ermeni yöneticilerin 
Türkiye’den toprak talebi 
iddialarını değerlendiren Dışiş-
leri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
“Türkiye topraklarından bir ça-
kıl taşı bile almaya kalkanları 
hadlerini bilmeye çağırıyoruz. 
Kimsenin böyle bir şeyi teklif 
etmesi bir yana, zihninden 
geçirmesi bile söz konusu 
olamaz.” dedi.
• Suriye’nin Rasulayn ka-
sabasında yaşanan çatışma 
sırasında seken kurşunlar, 
Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 
bir gencin ölmesine, iki kişinin 
de yaralanmasına yol açtı. 
Yolda yürürken kurşunlara 
hedef olan Mahsun Ertuğrul 
hastaneye kaldırılmasına 
rağmen kurtarılamadı.

19 TEMMUZ
• Günlerdir devam eden Da-
nıştay Başkanlığı seçimlerinde 
tek aday olan Zerrin Güngör, 
başkanlığa seçildi.
• Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Evangelos Venizelos ile 
Ankara’da bir araya geldi. 

20 TEMMUZ
• Başbakan Erdoğan, Gezi 
Parkı protestolarına ilişkin, 
“Aydın bir gençlik istiyoruz. 
Elinde pala ile dolaşan değil, 
bilgisayarla dolaşan bir genç-
lik istiyoruz. Molotof kokteyli 
kullanmak suçtur. Tencere 
tava kullanmak, komşuyu 
rahatsız etmek suçtur”, dedi.

21 TEMMUZ
• BDP Eşbaşkanı Selahattin 
Demirtaş ve Grup Başkan 
Vekili Pervin Buldan’dan olu-
şan 7. İmralı Heyeti, Abdullah 
Öcalan’la görüşmek üzere 
İmralı’ya gitti. Görüşmede 
Öcalan’ın, adım atma sırasının 
hükümette olduğunu belirttiği 
ve Eylül’de 3. aşama olan nor-
malleşme aşamasını tartışma-
yı umduğu ifade edildi. 

22 TEMMUZ
• Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığının 
açıklamasında, Türkiye’deki 
Suriyeli sığınmacı sayısının 
500 bini aştığı ifade edildi.

23 TEMMUZ
• BDP “Kürt Ulusal Konferan-
sı” Ön Hazırlık Toplantısına 
katıldı.

24 TEMMUZ
• Mısır’da Muhammed 
Mursi’ye destek için Rabiatu’l 
Adeviyye Meydanı’nda toplanan 
binlerce insan tarafından Baş-

bakan Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkür posterleri açıldı.

25 TEMMUZ
• İspanya’da meydana gelen 
tren kazasında 73’ü olay yerin-
de olmak üzere toplam 78 kişi 
hayatını kaybetti.
• MEB’e Bağlı Okul Öğrenci-
lerinin Kılık Kıyafetlerine Dair 
Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 
Velilere anket yapılmasına 
karar verildi.

27 TEMMUZ
• Rabiatül Adeviyye 
Meydanı’nda oturma eylemi 
yapan Mısırlılara sahurun ar-
dından ateş açıldı. Katliamda 
5000 kişi yaralanırken, 200 kişi 
de hayatını kaybetti.
• Mısır’da darbeyle iktidar-
dan devrilen Cumhurbaşkanı 
Mursi, “Ülkede düşmanca ey-
lemler yürütmek ve Hamas’la 
casusluk çalışması yapmak” 
gerekçesiyle 15 gün hapse 
mahkûm edildi.
• Şanlıurfa’nın Ceylanpınar 
ilçesine havan topu düştü. 
Meydana gelen patlamada 1 
kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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28 TEMMUZ
• Başbakan Erdoğan Mısır’da 
yaşanan cunta katliamına 
ilişkin olarak “Hani nerede 
AB? Hani nerede Avrupa de-
ğerleri? Sağa sola demokrasi 
dersi verenler, hani nerede 
demokrasi? Türkiye’de polisin 

son derece meşru şekilde 
kullandığı su ve biber gazı için 
yaygara koparanlar, gazetelere 
ilan verip Türkiye’ye en ağır 
hakaretleri edenler, Mısır’da 
bir gecede 200’den fazla insan 
katledildi, peki şimdi nerede-
siniz?” ifadelerini kullanarak, 

Batılı ülkeleri sert bir dille 
eleştirdi.

30 TEMMUZ
• Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
Başbakanı Neçirvan Barzani 
İstanbul ve Ankara’yı ziyaret 
etti.

TEMMUZ 2013
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27 Mayıs 2013’te başlayan Gezi Parkı Eylemleri, Haziran ve Temmuz ayını 
da kapsayarak devam etti. Eylemlerin başlangıcında yeşil ve doğa kaygısı 
ile Gezi Parkı’na giden eylemciler eylemci profilinin ana eksenini oluşturur-
ken, eylemlerin kitleselleşmesi ve yurt çapında ilgi görmesiyle birlikte ey-
lemci profili de oldukça heterojen bir hal aldı; meydanlarda Türk solunun 
birçok fraksiyonundan ve eski resmi ideolojinin temsilcilerden oluşan bir 
eylemci profili ağırlığı teşkil etmeye başladı. 

Değişen İçeriği ve Eylemci 
Profiliyle Gezi Protestoları 
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Aradan geçen dört hafta sonra bakıldığın-
da Gezi Parkı olayı bir sivil devrim yaratacak 
ölçekte meşruiyet ve kudret sahibi olmasa da 
siyasi gelenek ve yapımız açısından dikkatle 
incelenmesi gereken bir vaka olarak siyasi 
tarihimize geçti.

Gezi Parkı merkezli meydana gelen olay-
lar sırasında oluşan “ortaya karışık muha-
lefet” siyasal olarak gelecek vaat etmese de, 
taktiksel olarak kendine kamuoyunda gö-
rünürlük kazandıran yeni bir kanal bulmuş 
oldu. Eylemlerin yayılması farklı gruplar 
arasında ortaya çıkan ideolojik veya siyasal 
yakınlaşmadan ziyade görünürlüğün ve his-
sedilmiş olmanın verdiği heyecanın sonucu 
gibi görünüyordu. Bu sebeple olaylar sıra-
sında geride bırakılan bir dönemin ideolojik 
hayaletinin son neferleri, vesayet sisteminin 
toplumsal tabanı olarak adlandırabilecek 
kitleler ve farklı hassasiyetlere sahip ekseri-
yetle gençlerden oluşan sokak ve sosyal mu-
halefeti aynı alanda üç hafta yer alabilmişti.

Gezi Park’ında ilk etapta ortaya çıkan mu-
halefet yaratıcı ve yıpratıcı olmasına rağmen 
kurucu ve toparlayıcı özelliklere sahip değil-
di. Hayatında belki de ilk kez bir siyasi gös-
teriye katılan bu kitle açısından birleştirici ve 
bütünleştirici bir siyasal düşüncenin yerini 
bazı hassasiyetler alırken, bu hassasiyetleri 
temsil edecek siyasi bir muhalefetin olma-
ması taktiksel ve metodolojik başarıların si-
yasi hedefleri ve yol haritasını belirlediği bir 
hareketin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu 
açıdan Gezi Parkı muhalefetini en iyi tem-
sil eden cümlenin “Kahrolsun Bağzı Şeyler” 

olması manidardı. Gezi Parkı muhalefetini 
zor durumda bırakan bir başka unsur da uy-
gulanan direniş taktiklerinin disiplinini kay-
betmesi ve daha da önemlisi otoriter yöne-
timlerin en zayıf halkası olan meşruiyetine 
yönelik yapıldığında oldukça etkili olabilen 
bu taktiklerin ulusal demokratik meşruiyete 
sahip olan bir hükümete karşı girişildiğinde 
yarattığı etkinin yetersizliğiydi.

Bunun yanında yer yer muhalefet par-
tileri ideolojik bagajları ve senelerdir se-
çimlerde uğradığı hezimetlerin acısını bu 
gençlerin omzuna yükleyip siyasi fırsatçılığa 
başlayınca durum daha da içinden çıkılmaz 
bir hale geldi. Yeni dünyada sosyal medyanın 
imkânlarıyla mobilize olan dijital gruplar bir 
anda analog demode bir söylemin arasında 
kalarak sorunun ve tartışmanın doğasının 
evrilmesine sebep oldu. Polisin parka mü-
dahalesi sonrasında “duran adam” stratejisi 
ile yeniden mobilize olan bu muhalefet, tak-
tiksel açıdan kendine yeni bir yol bulurken 
siyasi açıdan aynı üretkenliği yine sergileye-
medi ve tam olarak ne istediğini ifade ede-
meyen bir hal almaya devam etti. Bu siyaset-
sizlik her ne kadar Gezi Parkı muhalefetinin 

Gezi Parkı Olayları Neyi Değiştirir?

• 01 TEMMUZ 2013 • SABAH PERSPEKTIFKILIÇ BUĞRA KANAT

Gezi Parkı olayı, iktidarın, 
siyasi temsili bir şekilde kendi 

eline alma gayreti içine giren yeni 
tip siyasi vatandaşlık ile ilk imtihanı 
anlamına geliyor.

YORUMYORUM
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asıl gücü olarak lanse edilmiş olsa da kendi-
ni mevcut ve meşru siyasi sistemde ifade ve 
temsil edemeyen hareketlerin düştüğü duru-
ma düşerek başkaları tarafından tanımlan-
maya ve hatta sahiplenmeye başladı.

Gezi Parkı olayı, aynı zamanda iktidar 
için küreselleşen dünyada sosyal medyanın 
sağladığı alanda siyasi pozisyon üretmeye 
çalışan ve siyasi partilere karşı oluşan ya-
bancılaşmanın sonucu olarak siyasi temsili 
bir şekilde kendi eline alma gayreti içine gi-
ren yeni tip siyasi vatandaşlık ile iktidarın 
ilk imtihanı anlamına geliyor. Sosyal medya 
organizasyonları ile belirli sloganlar üze-
rinden bir araya gelip toplumsal hareketler 
başlatabilen bu yeni dinamik, geleneksel 
siyasal mücadele kodları ile anlaşılamadığı 
gibi bu tip sosyal ve siyasal hareketlere karşı 
verilecek yanıtların da geleneksel siyasi ka-
lıplara bağlı kalması ortaya frekans farklı-
lıkları bulunan iki ayrı siyaset dilinin orta-
ya çıkmasına sebep oluyor. Siyasi iktidar bu 
yeni frekansı anlamaya çalışırken olayların 
en yıkıcı etkisini eski tip muhalefet bu yeni 

iktidar-muhalefet ilişkisinde yarattığı kısa 
devrelerle yarattı.

Uzun vadede büyük bir ihtimalle sokağa 
çıkmanın tadını almış siyasi muhalefet bu 
taktiği başka mecralarda tekrarlayarak hü-
kümeti sistemin arenalarından sokaklara 
çekmeye çalışacak. Ancak Gezi Parkı’nda ol-
duğu gibi çevreci hassasiyetinin içine iktida-
ra karşı sivil bir darbeyi sığdırmaya çalışmak 
uzun vadede siyasi muhalefete meşruiyet 
kaybettirmekle kalmayacak aynı zamanda 
toplumsal gerginliği de beraberinde geti-
recek. Gezi Parkı’nın temsil ettiği yeni tip 
muhalefet ile yeni Türkiye’nin meşru siyasi 
iktidarı arasındaki diyalog bu noktada eski 
siyasi kodlamaların sahipleri tarafından el-
den geldiğince engellenmeye çalışılacak. Bu-
nun nasıl önleneceği yapılacak değerlendir-
meler ve hem hükümetin hem de Gezi Parkı 
türü muhalefetin karşılıklı birbirini anlama-
sına dayanacak..
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1. Gezi Parkı protestolarına ABD medya-
sının ve think-tanklerinin gösterdiği ve 
Türkiye’de oldukça abartılı karşılanan ilgi-
nin nedeni neydi?
Gezi Parkı protestolarının ABD’de yüksek 
ilgi görmesini pek de yadırgamamak gerekir. 
Türkiye ABD’nin en önemli dış politika ko-
nularında kritik önemi haiz bir stratejik or-
tak. Özellikle Arap Baharı sürecinde Türkiye 
Ortadoğu’ya model ülke olabilir şeklinde ge-
nel bir kabul oluşmuştu.

Ortadoğu’da yaşanan ‘siyasi deprem’ sonra-
sı otoriter rejimlerden demokrasiye geçilme-
sinin nasıl başarılabileceği önemli bir sorun 
olarak ortaya çıkmıştı. En organize ve etkili 
siyasal gruplardan biri olmaları itibariyle İs-
lamcıların demokratik sistem içerisinde hare-
ket edip etmeyecekleri tartışmasında Türkiye 
başarılı bir örnek olarak öne çıkıyordu.

Gezi Parkı olayları, İslamcıların özgürlük-
çü bir demokrasi istemediklerinin ve ancak 
otoriter bir demokrasi yaratabileceklerinin 
delili olarak sunuldu. ABD’deki yüksek ilgi-
nin kısmen de olsa ‘İslamcılara ne kadar gü-
venebiliriz?’ tartışmasının tekrar gündeme 
gelmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

2. Son dönemde Obama’ya yönelik Neo-Con 
merkezli siyasi bir operasyon düzenlendi-
ği, bu operasyonun Türkiye ayağının ise 
Erdoğan’a yönelik itibarsızlaştırma kam-
panyası olduğu Türkiye’de yaygın olarak ko-
nuşuluyor. Bunun bir gerçeklik payı var mı?
Türkiye’ye yapılan eleştirilerin daha çok li-
beral kesimlerden geldiğini söyleyebiliriz. 

Aslında Neo-Con tabir edilen çevreler Tür-
kiye üzerine pek yazmamayı tercih ettiler. 
Obama’nın dış politika seçimlerini eleştirmek 
isteyenler için Türkiye’yle yakın ilişkiler hedef 
konusu olabilirdi ama bu konuda Başkan’ın 
fazlaca eleştirildiğine şahit olmadık. Bazı İs-
lamofobik çevreler Başbakan Erdoğan’ı Gezi 
Parkı olayları öncesinde de hedefe almışlardı 
ve bu süreçte de benzer eleştirilerine devam 
ettiler. Ancak en ağır eleştiriler ‘otoriter eği-
lim’ teması üzerine yoğunlaştı.

Obama yönetimi ilk döneminden beri 
Çin ve Rusya’yla ilişkilerinde insan hakları ve 
demokrasiyi gündeme getirmemekle eleştiri-
liyordu. Amerikan dış politikasında gelenek-
sel olarak önemli bir ağırlığı olan ‘demokrasi 
promosyonu’ gruplarının, Başkan’ın ikinci 
döneminde demokrasi ve insan hakları te-
malarına daha fazla ağırlık vermesi yönünde 
çaba harcadıklarını görüyoruz. Bununla bağ-
lantılı olarak önümüzdeki dönemde Türki-
ye’deki basın özgürlüğü ve insan hakları gibi 
konularda daha fazla eleştiri gelecektir.

3. Gezi Parkı merkezli olarak Erdoğan’a 
karşı ABD medyasında yürütülen kampan-
ya kamuoyunda ve siyasi arenada nasıl 
karşılık buldu?
Türkiye’nin olumlu imajının yara aldığını 
söyleyebiliriz. Başbakan Erdoğan’ın şah-
sıyla ilgili otoriterlik suçlamasının sıklıkla 
tekrar edildiğini gördük. Amerikan siya-
setçilerinin en fazla üzerinde durdukları 
konular ‘dış güçler’ ve ‘faiz lobisi’ gibi kav-
ramların kullanılmasıydı. Türkiye’ye karşı 

Gezi Parkı Protestolarının  
ABD Yansımaları

• 08 TEMMUZ 2013 •KADİR ÜSTÜN 5 SORU5 SORUSÖYLEŞİ: SADIK ŞANLI
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komplo yapıldığına dönük iddialar eleştiri 
konusu oldu.

Özellikle Amerikan Kongresi’nden nispe-
ten daha sert eleştiriler gelse de Amerikan 
Dışişleri ve Beyaz Saray demokrasi, insan 
hakları ve özgürlüklerle ilgili prensiplerini 
tekrarlamakla yetindiler. Başkan Obama’nın 
Erdoğan’la telefon görüşmesi yapması da 
tarafların konuyla ilgili birbirlerinin pers-
pektiflerini anlamalarını sağladı. Kongre’den 
Beyaz Saray ve Dışişleri’nin tavrına karşı 
eleştiriler çok minimal düzeyde kaldı. Bunda 
Türk-Amerikan ilişkilerinin zedelenmesini 
istememeleri önemliydi.

Obama yönetimi genel olarak dış politi-
ka konularında insan hakları ve demokrasi 
konularını kamuoyu önünde tartışmamayı 
tercih ediyor. Gezi Parkı sürecinde de bunun 
bir örneğini gördük. Ulusal medya kuruluş-
larının yayınlarının Türkiye’yi pek bilmeyen 
genel halk tarafından ‘Ortadoğu’da yine ka-
rışıklık var’ düzeyinde anlaşıldığını söyleye-
biliriz. Başbakan Erdoğan’a kişisel karalama 
kampanyaları yapan grupların işlerinin bun-
dan sonra daha kolay olacağını söyleyebiliriz.

4. Yaşanan bu gelişmelerin kısa, orta ve 
uzun vadede ABD-Türkiye ilişkilerine etki-
leri neler olur?
ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin bu süreçten 
ciddi bir hasar göreceğini düşünmüyorum. 
Kısa vadede Türkiye’ye seyahat etmek iste-
yenlerin güvenlik kaygısıyla planlarını erte-
lemeleri veya iptal etmeleri söz konusu ola-
bilir. Bu da Türkiye için ekonomik bir kayıp 

olabilir ancak bu Türk-Amerikan ilişkilerini 
etkileyecek boyutta olmayacaktır.

Orta vadede basın ve ifade özgürlüğü, 
insan hakları ve demokratik standartlar ko-
nusunda daha fazla eleştiri gelebilir, bu da 
ilişkilerde geçici gerginliklere yol açabilir. 
Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesin-
de yol alınamazsa, özellikle Kongre’de AK 
Parti hükümetinin İsrail’in özrüne rağmen 
sözünde durmadığı tezi üzerinden olumsuz 
bir hava oluşabilir. Kongre’den Türkiye aley-
hine çıkacak negatif açıklamalar veya karar-
lar, Obama yönetiminin elini zorlayabilir.

2015’te ‘Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı’ 
Kongre’ye geldiğinde Türk-Amerikan ilişki-
lerinde yeni bir kriz yaşanacaktır. Gezi Parkı 
olayları sonrası oluşan negatif hava o zama-
na kadar devam ederse, Türkiye’nin tezlerini 
kabullenecek senatör veya temsilci bulmak 
daha zor olacaktır. Son zamanlarda Suriye’de 
Türkiye’yle birlikte hareket edip uçuşa yasak 
bölge oluşturulmasını savunan McCain gibi 
senatörlerin de Türkiye’ye daha mesafeli du-
racaklarını öngörebiliriz.

Türkiye Amerika’nın en önemli dış poli-
tika meselelerinde (Afganistan, İran, Irak, 
Suriye, Mısır vb.) stratejik önemi haiz bir ak-
tördür ve dolayısıyla önümüzdeki dönemde 
yaşanacak problemler büyük oranda yöneti-
lebilir olacaktır.

5. Türkiye olarak bu durumdan çıkartılması 
gereken dersler nelerdir?
Türkiye’nin dünyayla sürekli ilişki halinde 
yeni bir orta sınıfı oluşmuş durumdadır. Bu 
yeni neslin Türkiye’de olup bitenlerle ilgili 
dış dünyaya aktardıkları görüşler belirleyici 
olmuştur. Yeni iletişim metotları sayesinde 
dış dünyayla senkronize bir bilgi akışı söz-
konusu olduğu göz önünde bulundurul-
duğunda, genç kitlelerin taleplerinin ülke 
demokrasisi içerisinde ifade edilebilmesi 
önemlidir.

Türkiye’nin hâlâ devam eden kronikleş-
miş bazı sorunlarının aşılması da dışardaki 

Gezi Parkı protestolarına 
ABD’deki yüksek ilginin 

kısmen de olsa ‘İslamcılara ne 
kadar güvenebiliriz?’ tartışmasının 
tekrar gündeme gelmesinden 
kaynaklandığını söyleyebiliriz.
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imajı açısından önemlidir. Türkçe yayın ya-
pan basındaki nüans zenginliği dış basında 
yakalanamamaktadır. Türkiye içerisinde 
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları-
nın da ürünlerini Türkçe dışındaki dillerde 
yayınlamaları gerekmektedir. Öğrenci deği-
şim programları, üniversitelerarası işbirli-
ği ve çeşitli gezi programları gibi sosyal ve 
kültürel faaliyetler Türkiye’nin yurtdışında 
daha iyi anlaşılması açısından son derece 
önemlidir.

Türkiye özellikle son birkaç sene içerisin-
de Amerika’yla ilişkilerini hem çeşitlendir-
di hem de derinleştirdi. Geleneksel olarak 
savunma ve stratejik işbirliğinin ağır bas-
tığı ilişki, şimdilerde diplomasi, eğitim ve 
kültür alanlarında epeyce aşama kaydetti. 
Amerika’yla ilişkilerde yanlış anlaşılmaları 
gidermek ve Türkiye üzerine klişe yorum ve 
tezleri engellemenin en önemli yolu sosyal 
ve kültürel ilişkilerin daha da yoğunlaşma-
sıyla mümkün olacaktır..
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As Turkey’s protests have become an in-
ternational sensation, pundits and commen-
tators have constantly and instantaneously 
attempted to (re)define what they have been 
witnessing. A plurality of names has been of-
fered to denote these protests: ‘Young Turks 
Revolts’, ‘Turkish Spring’, and ‘Turkish Tah-
rir’ are just a few. Out of all of them, the 
Turkish Spring seems to offer the most plau-
sible definition for some, especially at the 
initial stage of the protests, when confronta-
tion between police and demonstrators were 
the most intense and when pictures of the 
clashes from Turkey went viral to the rest of 
the world.  These scenes interpreted by some 
as sowing the seeds of a Turkish Spring simi-
lar to that of the Arab Spring countries.

Yet, even a scant examination of protests 
in Turkey and the uprisings in the Arab 
World would have found that both events 
were motivated by different factors and dy-
namics and were a result of different politi-
cal and historical experiences. The nature of 
events in Turkey coupled with the country’s 
political-democratic experience significantly 
undermines any attempt to draw parallels 
between protests in Turkey and Arab Spring 
events. An examination of Turkey and the 
Arab Spring protests via the main slogans 
and goals along with a cursory analysis of 
their political histories is enough to point 
out their difference in nature.  

First, “bread, freedom and dignity” has 
been the most recognizable slogan of the 
Arab Spring. This slogan represented a basic 

human desire for economic welfare, along 
with representation and recognition. In ad-
dition, demands that have been expressed by 
this slogan are concrete therefore deliverable.

In Turkey’s protests, at the initial stage, 
the demands had been concrete and envi-
ronmentally focused such as preventing the 
uprooting of trees and the building of an 
Ottoman era military barrack. These initial 
demands were delivered to a great extent by 
the court’s decision to suspend the project 
and the government’s declaration to comply 
by the court’s pending final verdict, but this 
was regarded sufficient only by a fraction of 
demonstrators. Yet, after the early stage, the 
main slogans of the protests have become 
Kemalist, neo - nationalist, secularist, and 
extreme leftist in nature, thus abstract and 
open to interpretation. “Resign Erdogan”, 
as expected, was the most popular slogan 
chanted by protestors, however what fol-
lowed were not slogans expressing a concrete 
or deliverable demand; rather it was the ab-
stract chant of “hepimiz Mustafa Kemal’in 
askerleriyiz” (We all are soldiers of Mustafa 
Kemal, founder of Modern Turkey).

How should one interpret the demand ex-
pressed through this slogan? For some, “be-
ing soldiers of Mustafa Kemal” may mean 
upholding the secular principle of the state 
and life style, but for others, this may denote 
an authoritarian single party governance or 
the establishment of a tutelage regime. In 
fact, one can make an argument that given 
the composition of groups that joined the 

A ‘Turkish Spring’?
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protests, this slogan covered all of these de-
mands, depending on the groups that were 
chanting it. This amorphous nature of Tur-
key’s protests’ slogans demonstrate the pur-
suit of political perspectives, different than 
that of the ruling AK Party, in defining po-
litical space. 

Second, the protestors in the Arab world 
were almost unanimous in demanding the 
toppling of their discredited, undemocratic, 
authoritarian, and unpopular rulers. In con-
trast, demonstrators in Turkey, putting aside 
some delusional fringes, are aware of the 
mass popular support that both the govern-
ing AK Party and his leader still enjoy, hence 
most do not ask for the removal of the gov-
ernment. In addition, the demands of pro-
testors are more plural; as there are groups 
who want(ed) to settle scores with the gov-
ernment which they failed to do so through 
democratic mechanisms, there are also 
groups who simply wanted their demands to 
be sufficiently heeded in the political sphere. 
Nevertheless, for a significant portion of 
protestors, unlike in the Arab world, the end 
goal was not to topple the democratically 
elected popular government, rather it was to 
engender a change in its modus operandi.

Third, what propelled the Arab Spring 
revolutionaries to voice their demands on 
the street was the absence of a ballot box 
through which they could have expressed 
their demands. The major goal of their pro-
tests was to bring the ballot box into the po-
litical sphere.  In contrast, Turkey’s protes-
tors represented the groups that have been 
outvoted through the ballot box, and as a 
result do not regard the ballot box alone as 
being a sufficient condition for democracy. 
Thus, whereas Turkey’s protestors focused 
on the nature and quality of democracy, as 
democracy itself is always a work in prog-
ress, the ones in the Arab Spring countries 
were striving to achieve a rudimentary form 
of democracy. In Turkey, electoral democ-

racy was formally achieved in 1946, with 
the acceptance of a multi-party system, and 
practically in 1950, the first genuinely con-
tested election was held.

Despite these differences both in the na-
ture of the protests and the political and 
democratic trajectory of Turkey and the Arab 
Spring countries, the rush of some western 
and Turkish pundits to draw parallels be-
tween protests in Turkey and the revolutions 
in the Arab World illustrate either a superfi-
cial reading of events or a biased approach.

Moreover, the same commentators stated 
that the protests and the response given to 
quell the protests have spelt demise of the 
much hyped “Turkish Model”. Such a con-
clusion has also been problematic based on 
two accounts: first, it uncritically accepts the 
existence of a “Turkish Model,” which was 
supposedly proven to be a valid model for 
the Arab – Muslim world prior to the pro-
tests; second, it also confesses that this mod-
el was actually quite fragile since it could be 
easily shattered by protests.  Yet, a critical 
examination would find that the much be-
loved “Turkish Model” for the Arab World 
has always been a feckless concept. Likewise, 
the insinuation that the recent protests have 
spelt the death of the relevance of Turkey’s 
experience for the post – Arab Spring coun-
tries through pronunciation of the demise of 
the Turkish Model is an equally immature 
conclusion.

A model shattered by protests?
The term “Turkish Model” has always been 
an amorphous concept.  As expressed by 
Burhanettin Duran of Istanbul  Şehir Univer-
sity and Nuh Yılmaz of Marmara University, 
there has not been the “Turkish Model”, rath-
er Turkish Model has come to denote differ-
ent things for different people. For some, it is 
the Kemalist project of successfully creating a 
secular nation-state in a predominantly Mus-
lim society, whereas for others, this concept 
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mainly defines the experience of Turkey’s 
Political Islam in general and the governing 
AK Party in particular. What is referred to by 
the latter version of “Turkish Model” is how 
a party rooted in political Islam can function 
in a secular political sphere, can be a force for 
further democratization, achieve economic 
progress, and enjoy closer relations with 
both the West and Islamic world. Implicit in 
this argument is that the Turkish version of 
Islamic politics proves the compatability of 
Islam and democracy. 

Pertinent for the current discussions is 
the second version of the “Turkish Model” 
definition: Turkeys Political Islam’s evolution 
that embraces democratic politics within 
secular confines. This evolution needs to be 
understood within Turkey’s own unique po-
litical and historical developments. It is im-
perative to recognize that this has not taken 
place in isolation of broader Turkish politics, 
rather it has been the result of the interac-
tion between different political perspectives 
thanks to the existence of democratic mecha-
nisms, albeit imperfect ones.  Through these 
interactions, different political perspectives 
have mutually influenced each other. This 
has not been only the case between the Ke-
malist establishment and political Islam, it 
has also been the case between groups of di-
verse political persuasions: liberals, Kemal-
ists, Islamists, and leftists.

Turkey’s political Islam’s experience in 
sharing power with parties of different po-
litical persuasions can be regarded as the 

most conspicuous instance of such interac-
tions.  The National Salvation Party (MSP), 
the second party of Turkey’s Political Islamic 
tradition, had been in a coalition government 
with the centre left Republican People Party 
(CHP) in 1974. Likewise, the Welfare Party 
(RP), the third party of this tradition, formed 
a coalition government,  with the centre right 
True Path Party (DYP) between 1996 – 1997.  
These interactions in the political sphere 
have had a moderating influence on each 
of these groups and subsequently led to the 
emergence of a culture of compromise and 
accommodation in Turkey. In this respect, as 
the Islamists have gradually given up some of 
their radical demands, so has the state and 
other political groups  gradually come to ac-
cept them as legitimate political actors.

In this perspective, it would be more ac-
curate to define all of this as Turkey’s expe-
rience instead of as a “Turkish Model,” as it 
does not have a strict formula that can be 
applied to another state. The relevance and 
validity of aspects of Turkey’s experience 
for post – Arab Spring countries has neither 
been weakened nor shattered by protests in 
Turkey.   As long suppressed and rejected 
groups are entering the political scene and 
contesting with each other after the toppling 
of dictators, a culture of compromise and 
accommodation between different political 
perspectives has become an issue of the ut-
most importance for a smooth transition to 
democracy and for ensuring that the emerg-
ing political system will be inclusive and le-
gitimate in the eyes of all citizens. In this re-
gard, Turkey’s own long and prickly journey 
of learning on how to compromise and ac-
commodate different political perspectives 
offer a valuable experience for both Islamists 
and other factions as well.

In addition, Islamist’s parties of post – 
Arab Spring states, similar to other identity-
oriented parties, run the risk of prioritizing 
excessively identity-focused policies over 

An examination of Turkey 
and the Arab Spring protests 

via the main slogans and goals 
along with a cursory analysis of 
their political histories is enough to 
point out their difference in nature.
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service-oriented ones. Turkey’s Islamists’ 
experience can provide a valuable lesson on 
this account as well.  Islamist politics in Tur-
key first came to power at a local level and 
proved their successful governing credentials 
through meeting people’s service and practi-
cal needs at this level. These success stories 
at the local level and dexterity in providing 
services for citizens proved to be crucial for 
Islamist parties’ march to power at national 
level.  In other words, Turkey’s Islamists have 
not only relied on their Islamic identity to 
garner people’s support, but have also em-
phasized their ability in providing better ser-
vices, delivering economic growth, and cater-
ing to other practical needs of the people as 
proof of their governing credentials.  This is 
yet another valuable experience of Turkey’s 
political Islam worth examination by Islamist 
parties in the post – Arab spring countries.

What’s next?
At a time when validity of Turkey’s experi-
ence being questioned through the spelling 
demise of ostensible “Turkish Model”, one 
should not rule out the possibility that  Tur-
key’s true experience may yet emerge from 
the ashes of this turmoil. Unlike the rigidity 
of a dictatorship and authoritarianism, the 

flexibility of democracies allows it to un-
dertake corrective measures. This is what is 
partly happening now. The announcement 
by Istanbul’s mayor that from now on they 
will consult the public more regarding mu-
nicipal projects is a case in point.

In addition, the public leakage of govern-
ment’s plan of embarking on another wave 
of democratization after the protests, this 
time aimed at Alevis, beside Kurds, can be 
regarded as another fruitful lesson learned 
from these events. This encouraging news 
has yet to materialize. However, the fact that 
the government feels that it has to respond 
to these protests by initiating another de-
mocratization package in itself is an encour-
aging development.

Thus, Ugly and confrontational scenes, 
which have become an international sensa-
tion, are not similar to that of the Arab Up-
rising countries in nature and not necessar-
ily destined to produce inimical results  If  
lessons are to be drawn from these events, it 
would help Turkey’s democracy to evolve to-
wards a more participatory path. Such a turn 
of events will only increase the relevance of 
the aspects of Turkey’s experience for the 
countries in transition in the Middle East 
and North Africa..
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Editors Note • Again, momentous events are 
taking place in Turkey and its neighborhood. 

A civil unrest hit Turkey for weeks in May 
and June over a government project aimed 
at rebuilding a replica of an old military bar-
rack in Istanbul’s Gezi Park.

It started as a protest to protect the park, 
but went far beyond the original purpose. 
The protestors attempted to draw a no-cross 
line for the government, which is increasingly 
perceived as intervening in individual choices 
and lifestyles. According to the government, 
the protests were specifically targeted at Prime 
Minister Tayyip Erdogan, and were part and 
parcel of a global conspiracy to topple their 
rule. The response of the government was not 
one of consolation but confrontation.

Thus, the encounte was aggressive. Pro-
tests continued for weeks. The police inter-
vened violently, using water cannons and 
tear gas. Four demonstrators and one po-
liceman died, while hundreds were seriously 
injured and many were detained. Above 
all, Turkish politics has become even more 
fragmented. While the protests in the streets 
pointed to the void in the formal institutions 
of the opposition, the heavy-handed reac-
tion of the government underlined grow-
ing anxiety about authoritarian tendencies 
in Turkish politics. It seems that the Gezi 
protests have shifted the debate about Turk-
ish politics from “who is to govern” to “how 
should they govern?”

The Gezi Park protests, and the way the 
government responded to them, foretell 

that the next two years during which three 
crucial elections take place – local, presi-
dential, and parliamentary – will be tough, 
tense, and contentious. Normalcy has 
passed, and politics is impregnated with the 
unexpected as we approach a long and hot 
season of elections.

The politics of protest have taken a differ-
ent form in Egypt. A military coup toppled 
Mohammed Morsi, the president of Egypt, 
on July 3, following days of anti-Morsi dem-
onstrations. It was a moment that dashed 
our hopes for a democratic evolution of the 
post-Arab Spring regimes in the region. 

The shocking experience of the coup in 
Egypt is likely to lead the Islamists who 
took part in electoral politics – and won 
presidential elections in Egypt – to think 
twice about taking part in elections. It may 
also lead them to think that revolution-
ary means are preferable to power-sharing 
modalities of a democratic competition. 
Moreover, the reluctance of the West to 
denounce the coup in the Middle East will 
resurface the debate about “Middle Eastern 
exceptionalism,” and erode the trust of the 
Islamists in both the West and democracy. 
Thus, the prospect for democracy in the 
Middle East is not getting brighter.

Yet the Arab Spring had raised the hopes 
that the people of the Middle East cannot be 
imprisoned in the false choices of “secular 
authoritarianism” and “Islamic totalitarian-
ism,” and that there is a third option: democ-
racy with liberties and pluralism. However, 

Protest and Politics: Turkey after 
the Gezi Park

• JULY -SEPTEMBER 2013 VOL. 15, NO. 3, SUMMER INSIGHT TURKEYINSIGHT TURKEY



DEĞİŞEN İÇERİĞİ VE EYLEMCİ PROFİLİYLE GEZİ PROTESTOLARI   |  565



566  |  TEMMUZ 2013

after two years of experimentation in democ-
ratization, Egypt faced a military coup and 
now slips from a democratic future into a 
bloody civil war. It is a lost opportunity, not 
only for Egypt but also for the Middle East as 
a whole. .
COMMENTARIES
Gezi – Anatomy of a Public Square Movement | NİLÜFER GÖLE
The Occupy Gezi movement has been a staging ground for the creativ-
ity of micro-practices, and it embodies the importance of the politics of 
everyday life. The claim to protect the park is not merely metaphorical. 
The park signifies the physicality of the public sphere. Ideally it is the con-
crete space, open space for citizens where they can manifest freely their 
presence and interact with each other. The public square Gezi movement 
represents a new threshold for democracy where old cleavages between 
authoritarian secularism and Islam are surpassed and new forms of citi-
zenship are rehearsed. The Gezi Park movement opened up a new arena 
of creative experience and provided a home for democratic imaginaires 
growing and resonating from Istanbul, Turkey. 
 
The Political Reverberations of the Gezi Protests | HATEM ETE
Although a lot has been said about the Gezi protests, analyses of the 
events consistently failed on two particular issues. First, in their efforts to 
analyze the dynamics behind the protests, analysts failed to distinguish 
the immediate triggers of the demonstrations from the more rooted 
causes of discontent. Second, the diverse and transforming makeup of 
the protesters was overlooked. The underlying assumption was that Gezi 
protesters were a homogenous group even as the crowds increased during 
the course of the demonstrations. This article offers an alternative per-
spective in analyzing the makeup and the motivation of the protesters. 
 
The Gezi Park Protests in Turkey: A Qualitative Field  
Research | COŞKUN TAŞTAN
Civil protests began on May 27, 2013, in opposition to modernization 
works planned for Gezi Park near Taksim Square, Istanbul. The events that 
ensued between protesters and the government eventually led to pro-
tests across Turkey. Only time will tell how the social events that started 
with the Gezi Park protests will affect Turkey. This article attempts to ad-
dress the dynamics of the Gezi Park protests and how it turned out to be 
so wide spread. This research is based on the data collected between June 
12-16, 2013, with face-to-face, in-depth interviews with 62 activists in 
Istanbul, Ankara, İzmir and Eskişehir.
 
The Clash of ‘Nations’ in Turkey: Reflections on the  
Gezi Park Incident | TAYFUN ATAY
This article argues that the devastating mass demonstrations triggered by 
a humble environmentalist protest in the Gezi Park of İstanbul cannot be 
understood without taking into account the notion of ‘culture’. The driving 
force behind the demonstrations, which turned into an extensive social 
outburst, is cultural and rooted in the worries of the secular people of the 
country about the shrinking ground of their lifestyle as a result of govern-
ment pressures. What happened during the weeks of Gezi Park demon-

strations was actually a reaction of these people to the ‘official’ trend of 
intensification toward religious morality in daily life and the public space. 
 
Gezi Park: Negotiating a New Left Identity | DOĞAN EŞKİNAT
Unknown to most of the world only a month ago, Gezi Park –the epicen-
ter of Turkey’s June 2013 protests- has rapidly emerged as a historic site 
for the country’s democracy. During the course of events, many observers 
almost exclusively concentrated on young, politically unaffiliated citizens 
who took the streets for the first time in their lives. However, the move-
ment was really an amorphous whole whose members identify with the 
Left in the broadest sense of the term. As such, the Gezi Park protests 
represent a critical juncture in the history of the Turkish Left and a call 
to existing political parties to reinvent their platform in order to accom-
modate the demands of underrepresented groups including liberals, the 
LGBT community and environmentalists. 
 
Rowhani’s Election: Promise of Change or  
More of the Same? | MAHMOOD MONSHIPOURI
Rowhani’s victory in Iran’s 2013 presidential election is a clear protest vote 
against his predecessor’s management of the country’s relations with the 
Western world. Although Rowhani’s support for broader social freedoms, 
as well as his advocacy for women’s rights rendered him a favorite can-
didate for change, undoubtedly economic insecurity — caused by the 
imposition of sanctions by the Western world in reaction to Iran’s nuclear 
program — was a key factor in his victory. Since Rowhani is ultimately 
beholden to the Supreme Leader, the question persists: Does the election 
of yet another reformist generate false hope or genuine hope? We will 
have to wait and see if Rowhani’s presidency can provide the perspective 
necessary for breaking away from the futile approach of the past. 
 
ARTICLES
Just Another BRIC in the Wall? A Comparison of Recent Brazilian 
and Turkish Economic Developments | BEN WELCH
This paper compares various macro-prudential and policy tools, set 
against various aspects of the countries’ recent political economies, used 
by Brazil and Turkey to address some issues currently affecting the more 
attractive emerging markets: international capital inflows, inflation, and, 
current account deficits. By looking at two of these vibrant emerging 
economies, and examining their respective approaches to managing the 
domestic side effects of increased liquidity in the global financial system, 
this paper seeks to divine lessons for other policy makers and analysts. 
 
Reality or Mirage?: BRICS and the Making of Multipolarity in the 
Global Political Economy | SADIK ÜNAY
The international system embarked on a process of transformation to a 
more heterogeneous configuration and debates of multipolarity acquired 
vibrancy in recent years. The formation of groupings such as the BRICS by 
emerging powers was interpreted as the harbinger of a novel global order. 
This study presents a nuanced account of recent global trends through a 
critical reading of the BRICS both as analytical category and an international 
actor. Thus, the heterogeneity of its members in terms of political regimes, 
economic strategies, geo-strategic alignments and national interest forma-
tions is emphasized. In contrast to premature ‘power shift’ arguments, a 
more subtle approach that underlines complex forms of interdependence 
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between established and emerging global actors is proposed. Consequently, 
the BRICS is conceptualized as an ‘international regime’ operating relatively 
well in a specific field of international relations, nothing more.
 
A Country on a Tightrope: The Economic Crisis and the End of an 
Era in Spanish Politics | ÓSCAR J. MARTÍN GARCÍA
This commentary tries to study the current socio-economic crisis in Spain 
and the end of the political era which began with transition to democracy 
in the second half of the 1970s. Following pages deal with the intense rise 
of the unemployment rate and the social drama caused by the increase 
of material inequalities in Spain. It also analyzes the political crisis that 
threatens to destroy the institutional model which was crafted after 40 
years of harsh dictatorship. All these factors are provoking political suspi-
cion and social despair among some sectors of Spanish society. But there 
are not only feelings of disappointment and defeat in Spain. The large-
scale protests that have engulfed the country over the last two years 
represent a powerful social force for grass-root democratic regeneration 
in this part of the Iberian Peninsula.
 
The Effect of New Turkish Foreign Policy on International  
Trade | ABDÜLKADİR CİVAN, SAVAŞ GENÇ, DAVUT TAŞER AND SİNEM 
ATAKUL
Turkish foreign policy has changed substantially within the last decade. 
Even though its relationship with the West still has significance, relations 
with neighboring countries and other countries in Africa, the Middle 
East, and Asia have improved. This new foreign policy incorporates Tur-
key’s political and economic aspirations. Its aim is to utilize the country’s 
economic strength in order to reach political goals while simultaneously 
using political tools to obtain economic benefits. This study analyzes the 
effects of the recent change in foreign policy on Turkey’s international 
trade. Specifically, we investigate the influence of Turkish Prime Min-
ister Erdoğan’s foreign visits on international trade by using a standard 
trade gravity model. Statistical analyses imply that Erdoğan’s visits help 
increase Turkish international trade. 
 
European Union and Turkey in the Post Arab Spring Era: Mapping 
Strategic Interests in the Turbulent Neighborhood | JAKUB 
WÓDKA AND SARAH KUŹMICZ
This article explores the strategic importance Turkey holds to the Euro-
pean Union and how Ankara could contribute to the EU’s achieving the 
status of a veritable global power. It seeks to understand how the often 
contradictory threads (democratization vs. creeping authoritarianism) in 
the recent transformation of Turkish domestic politics affects its European 
credentials. The main argument of the paper is that it is in the core interest 
of both parties to align their policies in the neighboring regions, namely 
the Balkans, Caucasus, and the Middle East, especially in the post Arab 
Spring era. What hinders the genuine EU-Turkey partnership is often the 
political and tactical short-sightedness of both parties rather than the 
factual divergence of strategic interests.
 
How and Why the West Reacted to the Arab Spring: An Arab  
Perspective | MOHAMED METAWE
For many decades, the Arab despots would serve the Western interests in 
the region in return for a Western disregard to democracy policies in their 

countries. By the outbreak of the Arab uprisings in the Middle East, this 
implicit agreement between the West and the Arab despots was put in 
jeopardy. This article defines the challenges faced by the Western interests 
as a result of these revolts. Moreover, it digs deeper into the American and 
European reactions to the uprisings. Finally, the article contemplates the 
reasons behind the western behavior towards these revolts. Against this 
backdrop, this article argues that the implicit agreement is still possible in 
spite of the Arab uprising, albeit with a diverse formula.
 
Deconstructing the Discourse of Models: The ‘Battle of Ideas’ over 
the Post-Revolutionary Middle East | OĞUZHAN GÖKSEL
Since the beginning of the Arab Spring, the so-called ‘Turkish model’ has 
become a key ingredient of the discourse of democratization in the Middle 
East. In this study, first, the assumption of the necessity of a ‘model’ for 
the emerging democracies in the Middle East will be discussed. This will 
be followed by a comparative analysis of the Turkish and Iranian models 
because of their potential to affect the policies of emerging states in the 
region. The study will acknowledge the fact that the full application of 
the model may not be possible, however, I will conclude that the Turkish 
model is much more applicable to the emerging democracies in Tunisia 
and Egypt than the Iranian model and it has a lot to offer to those so-
cieties in terms of guidance in areas such as the state-religion relations, 
economic development, and democracy building.
 
Re-Imagining the Ottoman Past in Turkish Politics:  
Past and Present | ALİ ERKEN
The article analyses the use of Ottoman past as a central theme in Turkish 
politics since the 1960s. It discusses how the revivalist discourse treats the 
question of westernization and shapes the perception of young activists 
towards the Ottomans. As confrontational themes with the West surfaced 
more frequently, the search for a new “order” became more tangible. 
Furthermore, the negative outlook of the Republican historiography 
towards the Ottoman heritage was dismissed, especially among young 
and educated followers of the MHP and MSP-RP. This orientation gained 
more widespread acceptance among the mass during the AK Party years 
as a result of the government’s revisionist foreign policy and increasing 
frequency of the references to the Ottoman history in the party leader-
ship’s discourse.
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The recent events in Turkey have been 
well discussed in terms of the government 
response. The (mis)handling of the protests 
have drawn wide scrutiny from both domes-
tic and international audiences. However, 
little mentioned, but no less important an is-
sue is the role, or lack thereof, of the opposi-
tion throughout these protests in particular, 
and in Turkish politics in general. One of 
the main reasons the protestors took to the 
streets in order to protest the government 
and its policies is the inadequacy of the main 
opposition parties in Turkey to transform 
dissent into effective politics.

The protestors believe that their demands 
are neither being adequately represented 
nor addressed in the political sphere. In 
other words, the parties that they voted for, 
especially the main opposition Republi-
can People Party (CHP), have failed to give 
voice to their demands. According to a sur-
vey conducted by KONDA, an independent 
polling firm, 41 per cent of people attending 
the Gezi Park Protest voted for the CHP in 
the 2011 election, unenthusiastically. This is 
a very high percentage given that 17 per cent 
of protestors indicated that they were under 
the voting age at the time, while 13 per cent 
stated they did not vote and 7 per cent ad-
mitted to have cast empty ballots.

Nevertheless, demonstrators voiced uneas-
iness with the prospect of CHP taking a more 
prominent role in the protests, as expressed 
by party chairman Kemal Kilicdaroglu, “pro-
testors don’t want us on the front lines”.

This begets two questions: Why do the 
protestors, a significant majority of whom 
voted for the CHP, feel under represented? 
And given that the composition of parlia-
ment, in terms of seat distribution between 
the governing AK Party and the main oppo-
sition CHP, remained virtually unchanged 
over the last decade: Why should the CHP 
constituency feel less represented than be-
fore? An analysis of the latter would make 
the former easier to comprehend.

One peculiarity of Turkey’s politics is that 
there has always been a distinction between 
governing and ruling the country. While the 
role of governing was entrusted to the elected 
political parties, the task of ruling remained 
as the prerogative of the secular-Kemalist es-
tablishment composed of military and high 
bureaucracy.

Centre and periphery in Turkish politics
This dichotomy mirrors renowned scholar 
Prof. Serif Mardin’s concept of centre and 
periphery in Turkish politics. While centre 
denoted sections of society that identified it-
self strongly with the organising ideology of 
the Kemalist-secular state, enjoyed a privi-
leged position economically and politically, 
and fit seamlessly into the establishment’s 
conception of ideal citizen and society, the 
periphery represented disenfranchised, dis-
illusioned, and disaffected part of the soci-
ety. Latter group’s demands and quests have 
mostly been regarded suspicious, if not 
alarming, by the establishment.

Why Turkey Needs a  
Better Opposition

• JULY 16, 2013 • AL JAZEERAGALİP DALAY OPINIONOPINION
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Most of Turkey’s governing parties have 
been representative of the periphery, which 
was made up of lower socio-economic strata 
of society, religious or socially conservative 
groups. Whereas the upper middle classes, 
secular-Kemalist segment of society has 
been represented by the components of cen-
tre: high military and civilian bureaucracy, 
and CHP politically. This has not only been 
the main picture of Turkey’s politics, it has 
also represented the cardinal weakness of its 
democracy. Civilian government, until re-
cently, had always been inferior to the ruling 
military - bureaucratic alliance.

The Justice and Development Party (AK 
Party), for a majority of it’s over a decade 
rule, was no exception in this regard. While 
politically in power, AK Party acted as if it 
were the opposition in its interactions and 
struggle with Turkey’s Kemalist establish-
ment. Conversely, while politically in oppo-
sition, CHP acted as political spokesperson 
for the established order and supported the 
status quo.

These diverse approaches taken by both 
parties manifested itself in dealing with al-
most all major issues that occupied Turkey’s 
agenda, from seeking a settlement to Cy-
prus and Kurdish issues to extending greater 
rights to Turkey’s non-Muslim religious mi-
norities and fighting with the military tute-
lage regime. The AK Party adopted a more 
progressive approach and made the case for 
policy changes on these issues, contrasting 
the stance of the Kemalist establishment, 
while CHP stuck to traditional statist line and 
supported the maintanence of status quo.

During this period, 2002 - 2009/2010, 
segments of society that demanded change 
in the political, economic or social sphere 
were mainly represented by the AK Party. 
Lower to middle classes, socially conserva-
tive or religious groups, a significant portion 
of Kurds and centre-right constituted AK 
Party’s main constituency. In contrast the 

sections of society who were content with 
the established Kemalist order, namely up-
per to middle classes, secular and Kemal-
ists, were represented by the fiercely secular 
military - bureaucratic alliance, and then by 
CHP. Thus, during this period, major parts 
of society felt represented in one way or an-
other in the system.

Why democratisation created the question 
of representation for some
Yet, starting from around 2009, when the 
military was gradually forced back to the 
barracks and the disproportionate influ-
ence of bureaucracy on the politics were 
relatively constrained, the groups that had 
previously been represented by the mil-
itary-bureaucracy alliance began to feel 
increasingly unrepresented in the political 
sphere. The same process enabled the AK 
Party to transition from being nominal to 
holding real power in the system.

Paradoxically, the democratisation of 
Turkey through the purging of the political 
sphere from undemocratic forces has given 
birth to the question of representation for 
Kemalist-secular segment of society. CHP’s 
failure to fill the vacuum by sticking to its 
old and ineffective-style of opposition has 
only aggravated this feeling of not being rep-
resented. In this respect, the recent protests 
were not only the culmination of disillusion-
ment towards the government policies, but it 
is also the result of the same feeling, perhaps 
even more acutely felt, towards the opposi-
tion’s failure to fill the void.

Why do the protestors, a 
significant majority of whom 

voted for the CHP, feel under 
represented? Why should the CHP 
constituency feel less represented 
than before?
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This feeling of alienation and disillusion-
ment can only be overcome through the 
emergence of an effective and actual oppo-
sition. Unfortunately, CHP’s recent record 
does not provide cause for optimism. De-
spite a short period of promising develop-
ments following the election of the current 
chairman Kemal Kilicdaroglu, the party has 
been backsliding and once again clinging 
onto its old style of opposition. CHP’s MP 
Safak Pavey’s attempt to frame the protest in 
the overspent language of secularism versus 
Islamism discourse is a case in point.

CHP, of course, should be responsive to 
the demands of secular and Kemalist sec-
tions of society. Yet, at the same time it 
should avoid falling prisoner to its old style 
of politics. The significant level of economic 
and political progress Turkey achieved over 
the last decade has transformed voters’ pro-
files for whom the old style of doing opposi-
tion politics is no longer acceptable. If CHP 
genuinely desires to be a real social demo-
cratic alternative, as its leaders like to claim 
in international forums, to the governing 
AK Party, then it should demonstrate that by 
pursuing a progressive agenda.

The ongoing Kurdish peace process, the 
drafting of a new constitution, especially the 
rewriting of the citizenship clause (which in 
its current form is highly nationalistic), and 
the debate on decentralisation of power pro-
vide good cases to pursue what it has thus far 
failed to pursue: a progressive political agen-
da. Doing so would not only render CHP to 
become a voice for those who feel they are 
not being heard by the political establish-
ment, but could pave the way for it to emerge 
as a credible and effective social democratic 
opposition.

With the tutelage regime collapsing on it-
self, the space for a real political competition 
is being cleared. Unfortunately, as glaringly 
illustrated by recent protests, Turkey’s inept 
opposition has so far miserably failed to capi-
talise on that. To put it differently, Turkey’s 
(imperfect) democracy suffers immeasurably 
from an opposition deficit. And the consoli-
dation of Turkey’s democracy and representa-
tion of all segments of its society in the politi-
cal sphere is contingent upon the emergence 
of an effective, constructive, and progressive 
opposition. As of present, it seems, unfortu-
nately, that one can only dream of it..
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Taksim nihilizminin en hararetli ideolo-
jik tedarikçisine dönüşen sol-liberal dünya; 
önemli bir tartışmanın nereye doğru yöne-
leceğine dair ciddiye alınması gereken işa-
retler de verdi. Tartışmamız, yeni Türkiye’de, 
‘Kemalizm’in ne olacağı’ konusudur.

Önümüzdeki dönem için post-Kemalizm 
mi neo-Kemalizm mi arzu edilmektedir? 
Sol-liberal aktörlerin Taksim olaylarıyla 
beraber başlayan Kemalizm ve Liberaller 
arasında tazelenen nikahtan mütevellit ‘öze 
dönüş’ analizleri ardı sıra gelmeye başla-
dı. Bir gün ‘dış politika eleştirisi’ formunda 
diğer gün ‘devleti ele geçiriyorlar’ kılığında 
arzı endam ediyorlar. Kâh Mısır üzerinden 
Kemalizm’e methiye şeklinde; kâh çözüm 
sürecini gerçekten kesintiye uğratacak bir 
provokasyon beklentisi olarak nüksediyor. 
Manzaraya bakılırsa, daha uzunca bir süre 
‘post-Kemalizm dünyası’ ufukta görünme-
yecektir. Çünkü sol-liberal kesimler büyük 
ölçüde sekülerizm ortak havuzunda, Kema-
lizme omuz vermekten hiç yüksünmüyor-
lar. Yeni dönemde siyasal bir pozisyon inşa 
edemeyen liberalizmin, oldukça ilkel bir 
tenasüh ile neo-Kemalizmin cesedinde arzı 
endam edeceğini göreceğiz.

Çocuksu yakınma dili
Neo-Kemalizmin son dönemdeki popüler 
konusu ‘dış politika eleştirisi’ şeklindeki 
analizler. Neredeyse 2007’de ulusalcıların 
tek merkezden pompalanan ‘ülke elden gi-
diyor’ emaillerindeki düzeyin ötesine geç-
meyecek derecede birbirini tekrarlayan ve 

konu başlıklarını sıralayıp ardından ‘iflas 
etmiş dış politika’ ilanlarından geçilmiyor. 
Ultra nasyonalist bir kalemle liberal bir ka-
lemin; Kemalist bir gazete manşeti ile ‘libe-
ral bir gazetenin’ dış politika manşetlerinin 
pişti olmaya başladığı bir döneme girdik. 
Oysa daha sakin ve daha bilgi dolu tartış-
malar ışığında Türk dış politikasının eleş-
tirilmesine ihtiyaç var. Sahadan kopmayan, 
aktörlerle hem hal olan, tercüme faaliyeti 
yerine doğrudan ünsiyet kuran, kavramsal 
ve pratik çerçeveyi farklı ideolojik yakla-
şımlarla ele alan tartışmalara ihtiyaç var. 
Dış politika yapımında en fazla ‘katılımcı-
lık’ istemesi gerekenlerin Kemalizme sav-
rulması sadece tartışmanın düzeyini düşür-
memekte; aynı zamanda politika yapımına 
katkıyı da imkansız hale getirmektedir.

Dış politikada Türkiye’nin dışında geli-
şen yüzlerce farklı dinamiğin ortaya çıkar-
dığı sonuçlarla, Türk dış politikasının ilişki 
kurma biçimi bir eleştiri konusu yapılabilir. 
Bunda fazlaca bir sıkıntı yok. Bu ilişkinin 
‘tarzı, ideolojik eğilimleri ve stratejisine’ dair 
somut eleştiriler de yapılmalıdır. Fakat eleş-
tiri sahiplerinin kahir ekseriyetinde bu dü-
zeyde bile bir tenkit görmek mümkün değil. 
Büyük ölçüde çocuksu bir yakınma dili ha-
kim. Bu yakınmanın da ölçüsü oldukça basit 
bir suale yaslanıyor: Kaç ülkeyle ilişkimiz 
iyi? Soru kendi içerisinde tutarlı ama liberal 
indirgemeci dünyada, ancak Türk dış politi-
kasının bütün bağlamını yok sayarak sorula-
biliyor. Ya da başka bir deyişle, akıl almaz bir 
soyutlama ile neredeyse Türkiye’yi coğrafi 

Kemalizm’e Ricat!

• 28 TEMMUZ 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞ YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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olarak Norveç’te, siyasi olarak Martinik’te ve 
ekonomik olarak Kuveyt’te olduğu varsayıla-
rak sorulan bir soru.

Türkiye jeopolitik anlamda üç eko-siste-
min ortasında ya da etkisinde olan bir ülke. 
Her üç sistemin ortaya çıkardığı negatif veya 
pozitif akım doğrudan Türkiye’yi etkiliyor. 
Türkiye, Soğuk Savaş sonrası hala ekonomi-
politik normalleşmesini yaşamaya çalışan 
Kafkasya, krizlerini hitama erdirip ayakları 
üstüne kalkmaya çalışan Balkanlar, ekono-
mik krizi derinleşen Avrupa ve son olarak 
da son yirmi yılına işgaller ve krizlerin dam-
ga vurduğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın 
ortasında bulunmaktadır. Türkiye’nin iliş-
kilerinde iniş çıkışlar ve sorunlar yaşadığı 
ülkelerde neler olup bittiğine bakmaksızın, 
salt ‘ilişkinin kendisini veya an itibariyle sta-
tüsünü’ konuşup duran liberal yaklaşımın, 
anlamlı ve ciddi bir analiz yaptığı söylemek 
gerçekten mümkün değildir. Bu ciddiyet-
sizliği kamufle etmek için dillendirilen ‘ül-
kelerin iç ilişkilerine bulaşmadan ilişkimizi 
sürdürmemiz lazım’ tezi ise sadece apolitik 
ve anlamsız bir yaklaşım değil aynı zaman-
da Türkiye’yi Lüksemburg’un komşusu zan-
neden veya olabileceğini düşünen bir bakış 
açısını temsil ediyor.

Başarılı dış politika nedir
Türkiye’nin bütün sınırlarından yüzlerce km 
yol almanıza rağmen hala benzer bir siyasal 
coğrafyada bulunuyorsanız, ders kitapların-
daki ‘başka ülkelerin işlerine bulaşmama’ 
işinin zannedildiği kadar kolay hayata geçi-
rilmeyeceğini en azından bilmeniz gerekir. 
Hele bunu son yirmi yılını dünyada her şeyin 
küreselleştiği, sermaye ve beraberinde taşıdı-
ğı siyasi-kültürel kodların karşısında hiç bir 
duvarın ve sınırın dayanamadığını anlatanla-
rın herkesten daha iyi bilmesi beklenir.

Başarılı dış politika nedir? Bu sualin her-
kesin üzerinde ittifak ettiği bir cevabı olma-
dığı muhakkak. Aynı şekilde diğer ülkelerle 
sadece konuşuyor olmanın da tek başına ba-

şarılı bir dış politika anlamına gelmeyeceği 
de muhakkak.

Son dönemde Suriye’de krizin, Irak’taki 
gerilimin, İsrail’le ilişkilerin, AB ile mü-
zakere sürecinin tabiatına dair neredeyse 
hiç bir değerlendirme yapmaksızın tutulan 
‘ilişki var-yok’ çetelesi neticesinde ‘başarılı-
başarısız’ dış politika analizleri yapılmakta. 
Özellikle liberal isimlerin başını çektiği bu 
yeni içeriksiz analizlerin bizlere söyledi-
ği pek fazla bir şey yok. Bir kere analizle-
re konu edilen sorun alanlarına dair nere-
deyse temel düzeyde bile bir bilgi aktarımı 
görmüyoruz. Daha kötüsü buna ihtiyaç da 
hissedilmiyor. Jenerik liberal ezberler üze-
rinden hükümler hızlı bir şekilde veriliyor 
ya da Batı’dan kötü tercümeler tekrarlanı-
yor. Asıl mesele bir dış politika tartışması 
yapmaktan ziyade Erdoğan merkezli yıp-
ratma kampanyasına odun taşımak olunca, 
tutarlılık yükünden kurtulmanın verdiği fe-
rahlıkla serbest yazım arz-ı endam etmeye 
başlıyor. Bunun en dramatik hali ise ömrü-
nü Kemalizmle kavga ettiğini zannedenle-
rin, ilk sıkışma halinde Kemalizmin ruhu-
na hiç bir sıkıntı hissetmeden sarılmaları. 
Mısır’da, usulde ve akaidde ruh ikizi Selefili-
ğe sarılmakta sıkıntı çekmeyen Liberalizm; 
Türkiye’de de hiç yüksünmeden kendisini 
Kemalizme ricat ederken buluveriyor. Eski 
Türkiye’de medya, ordu, yargı, bürokrasi, 
istihbarat, çeteler ve dış uzantıları ile müca-
dele ederken; Erdoğan’ın en yalnız halinden 
‘demokrasi kahramanlığı’ çıkaranlar; iş dış 
politikada benzer bir mücadeleye gelince 
Kemalist ‘etrafımız düşmanlarla çevrili’ ref-
leksine sarılıyorlar. Seçimleri kazanmadığı 
halde iktidara oturan ve 2011’den beri katli-
am üzerine katliam yapan Maliki ile; yüzbi-
nin üzerinde vatandaşını katleden Esed ile; 
seçilmiş ilk sivil cumhurbaşkanını deviren 
Mısır rejimi ile; darbeye farklı şekillerde 
destek veren Suud ve AB ile Türkiye’nin 
ilişkilerinde gerilim veya iniş-çıkış olma-
sından daha doğal ne olabilir?
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Türkiye’nin kaynayan Doğu Akdeniz, So-
ğuk Savaş statükosundan çıkamamış Kafkas-
ya, kırılgan Balkanlar, ekonomik krizin siya-
sal ve sosyal sonuçlar üretmeye gebe olduğu 
Avrupa ve ‘Asya eksen kayması’ sürecinde 
olan ABD ile nasıl bir dış politika izlemesi 
gerektiği sorunsalı, ‘iyi-kötü ilişki kurma’ 
düzeyinin ötesinde bir dış politika yapımı ve 
yatırımı gerektirmektedir. Uzun yıllar sonra 
pro-aktif olmaya çalışan Türk dış politikası-
nın bütün bu başlıklarda sıkıntı yaşamasın-
dan daha normal bir durum olamaz. Mesele 
‘sorunları paranteze alarak ilişkileri sürdür-
me’ teknolojisinin artık Türkiye tarafından 
taşınamamasıdır. Dünyada en fazla yardım 
yapan üçüncü ülke konumuna gelmiş olan 
Türkiye’nin, dış politikası güzelim teorileri 
berbat eden ‘pis gerçekleri’ paranteze alarak 
ya da ‘uzak durarak’ sürdürülemez. Bugün 
yaşanan sancılar, tıkanmalar ve yapılan ha-
taların altında yatan en temel unsur ‘aktif bir 
Türkiye’ olmasıdır. Türkiye, Kemalist emekli 
dünyasına ait bir dış politika tercihi işaretini 
verdiği andan itibaren fazlaca emek verme-
den hızla ilişkilerini düzeltebilir. Bunun an-

lamı ise başarı değil. Ama bu durum sadece 
iddiasız ve anlamsız bir aktöre dönüşmek 
olsa iyiydi; aynı zamanda bölgesel jeopolitik-
te ciddi bir pozisyon kaybıdır da.

Aynı şekilde, zannedildiğinin aksine 
Türkiye’nin sorunlu alanlarda dış politika 
yapımında pasifizmi tercih etmemesi ülke 
içerisinde demokratikleşmeyi zayıflatmaz. 
Aksine dışarıda etkin olabilmek için kendi 
bahçesini düzenleme ihtiyacı çok daha sert 
bir şekilde ortaya çıkar ve demokratikleş-
meyi hızlandırır. Buna en çarpıcı örnek 
yaşamakta olduğumuz çözüm sürecidir. 
Çözüm süreci ülke içerisindeki dinamikler 
tarafından icbar edildiği kadar yakın coğ-
rafyada etkin olmanın ön şartlarından birisi 
olduğu için de başlamıştır. Bu durumu idrak 
edemeyen liberal akıl ‘küçük ama kendisine 
ait Kemalist’ ülke bilinçaltına hızla savru-
lur. O kadar hızlı savrulursunuz ki bir anda 
Kemalist ‘Ortadoğu bataklığı’ söyleminin 
bayraktarı olursunuz. Bu yargı ile başlayan 
analizlerin en kaba anlamıyla Ortadoğu’ya 
dair tahayyülü “biz bulaşmayalım” şeklin-
deki müthiş strateji ile bitmektedir. Mezkur 
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“bataklık” kodlaması, “girmeyelim” yak-
laşımı ile baştan Türkiye’nin “edilgen” bir 
rol üslenmesini vaaz etmektedir. Batı’yla 
Kemalizmin nikahı olarak da okunabilecek 
bu yaklaşım tarzı şimdilerde kendisine libe-
ral müttefikler de bulmuş durumda. Bütün 
bu analizlerin diğer bir özelliği ise, bölgeye 
yabancılaşmış Türk entellektüel ve siyasal 
elitinin bilinçli bir cehalet tercihi ile Arap 
dünyasına koyduğu ilkel kategorik mesafe-
nin inşa ettiği bilgisizliktir. “Bataklık” söy-
lemi bölgeye dair cehaleti, apolitik bir tarifle 
kamufule etme girişimidir. Tam da bundan 
dolayı kendinizi tutamaz, Türkiye’nin yo-
ğun diplomasi ile Suriye’de sürecin kanlı 
hale gelmemesi için uğraş verdiği yıllarda 
‘Tunus’tan Mısır’a ‘devrimci’leri ve ‘dev-
rim’leri destekleyen Türkiye’nin Suriye’de 
‘ıslahatçı’ bir role soyunması büyük çelişkiy-
di’ derken, bugün, “Dünün Kemalist-sekü-
larist iktidarları bile Ortadoğu’da bu kadar 
yalnızlaşmamışlardı, çünkü Ortadoğu’nun 
iç çatışmalarına bu kadar batmamışlardı...” 
Kemalist savrulmasını yaşar. Yaşanan sav-
rulmanın bir haber kanalının geçen yüzyılın 
ortalarında dış işlerinden emekli olmuş bir 
büyükelçi danışmanının -biz Dışişlerine gir-
diğimizde bize bir şeyi öğrettiler- “Arab’ın 
işine karışılmaz, çünkü Arap saçı olur” dü-
zeyinden fazlaca bir farkı da kalmaz.

Sizden daha hızlı davranan ve ömrünün 
büyük bir kısmını Türkiye’de azınlık hakları-
na harcayan bir başka ideolojik kuzeniniz de 
kalkar ‘Dış işleri personel rejiminin demok-
ratikleşmesi’ hamlesine akla ziyan gerekçe-
lerle karşı çıkmakla kalmaz; yıllarca Kema-
lizmin azınlıklara reva gördüğü dili bire bir 
kullanacak kadar ileri gider. Ömrünü ‘katı-
lımcı demokrasi’ ezberleriyle geçirip, utan-
masa ‘Haso’nun, Memo’nun dış işlerinde ne 
işi var’ demeye kadar işi götürme potansiye-
linde bir duygu yoğunluğuyla ‘Dünya’da bir 
ekol olduğunu’ söylediği Dışişleri Bakan-
lığını ‘yasaklı kutsal bahçe’ ilan edecek bir 
tonda personel düzenlemesine karşı çıkar. 

Yıllarca sol-liberal mahfillerde demokrasi 
havarisi olarak arzı endam ederken, bugün 
Silivri ağzıyla ‘ABD’nin Erdoğan’ı gözden 
çıkardığını’ söylemeyi de ihmal etmeyen 
neo-Kemalist zihniyeti temsil etmeye başlar. 
Azınlık haklarını bin bir zahmet ve tehtide 
rağmen senelerce savunma cesareti ve fe-
dakarlığı göstermiş ama çözüm sürecinde 
akil adam görevini tamamlamadan su koyu-
vermiş olan bu isim; yeni personel rejimini 
bakanlığın ‘Anadolu seçkinleri tarafından 
fethedilmesi’ olarak kodlar. Maddi bilgi dü-
zeyinde bir çok çarpıtma ile aktif dış politika 
yapan büyük ülkelerin tamamında var olan 
esnek personel rejimine oldukça ırkçı, sınıf-
sal ve Kemalist reflekslerle, yanında koruma 
dolaştırmak zorunda bırakanların diliyle, 
açıkça karşı çıkar.

İç politikada AK Parti’nin reformcu çiz-
gisine hem yer yer destek veren hem de 
kendileri de daha fazlasını talep eden liberal 
isimlerin, iş dış politikaya gelince yaşadıkları 
Kemalist savrulmanın işaretlerini muhteme-
len önümüzdeki dönem daha açık bir şekil-
de göreceğiz. Gidecekleri çok orijinal bir yer 
de bulunmuyor aslında. Çok fanatik olanları 
işi İslamofobi’ye bile bulaştıracak kadar ileri 
giderek Türkiye’yi Tel Aviv mahreçli ‘eksen 
kayması’ karalama kampanyasının yenilen-
miş versiyonu olan ‘ideolojik dış politika, İs-
lamcı dayanışma, mezhepçilik’ gibi ezberleri 
tekrarlayarak eleştirmeye devam edecekler. 
Daha makul olanları, hem liberalizmin bir 
siyaset üretememesinin sancısıyla hem de 
bölgeye dair cahillikleri ve oryantalist bir 
tedirginlikle samimi olarak ‘Ortadoğu ba-
taklığından uzak durulması’ gerektiğini tek-
rarlayacaklar. Ama sonuçta, hangi frekans 
boyunca hareket ederlerse etsinler, verdikle-
ri ilk işaretler ‘Kemalizme ricat’ konusunda 
hiç bir mahçubiyet yaşamadıklarıdır..
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Mısır’da, demokratik teamüller 
çerçevesinde özgür bir şekilde 
ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaş-
kanı olan Muhammed Mursi, 
bir yıl sonra, 3 Temmuz 2012’de 
gerçekleşen askeri darbe marife-
tiyle devrildi. General Abdülfettah 
el-Sisi bir darbe koalisyonu kura-
rak, yeni bir yol haritası ilan etti. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli 
Mansur, Geçici Cumhurbaşkanı 
ilan edildi. Hazım Biblavi liderli-
ğinde seküler ve Nasırcı isimlerden 
oluşan bir hükümet oluşturuldu. 
Katar dışındaki Körfez ülkeleri 
darbenin sponsorları olarak öne 
çıktılar. Batılı ülkeler darbeye 
darbe diyemeyerek ikircikli bir 
pozisyona düştüler. Ancak darbe 
aktörlerinin beklemediği ölçüde 
bir direniş başlayınca, darbecilerin 
sert müdahaleleri ile katliamlar 
yaşanmaya başlandı.

Mısır’da Karşı Devrim:  
3 Temmuz Darbesi 
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Arap Baharı’nın Tunus’tan sonra ikinci du-
rağı olan Mısır’da hâlâ taşlar yerine oturmuş 
değil. Ülke siyasi ve ekonomik istikrarsız-
lıklarla boğuşurken, demokratik seçimlerle 
iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı olan Mu-
hammed Mursi ise muhalif unsurların ana 
hedefi haline gelmiş durumda. Mübarek’in 
devrildiği süreçten itibaren, 2011 Anaya-
sa referandumu, 2012 Halk Meclisi ve Şura 
Meclisi Seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçim-
leri ve nihayetinde Yeni Anayasa referandu-
munu kaybeden seküler/liberal fülul cephe-
si, “Temarrud” yani İsyan hareketi ve onun 
çevresinde dizayn edilen kontrollü şiddet 
dalgası ile 30 Haziran’da final yaparak Cum-
hurbaşkanı Mursi’yi devirmek istiyor.

Mursi’nin istifasından sonraki süreçte, 
muhalif cepheden kimileri Askeri Geçiş Hü-
kümeti kurulması taraftarıyken, Ulusal Kur-
tuluş Cephesi’nin liderlerinden Baraday gibi 
diğer isimler bir Ulusal Mutabakat Konseyi 
kurulup ardından seçimlere gidilmesi gerek-
tiğini düşünüyor. “Demokrasi, insan hakları 
ve özgürlükler” gibi çekici başlıkların ardına 
gizlenmiş olan bu güç mücadelesi aslında biz 
Türkiyeliler için de pek yabancı değil. Mısır, 
Tunus ve Türkiye’de seküler muhalefet ve 
eski rejim artıkları, seçim sandıkları ile ikti-
dara gelemeyecek olduklarının farkındalığı 
ve biraz da “dış mihrakların” etkisiyle her yol 
mubah anlayışı ile hareket ediyorlar. ‘Önce 
seçilmiş lideri algısal olarak diktatörleşti-
rirsin, ardından özgürlük adına şiddeti de 
araçsallaştırarak devirirsin.’ Türkiye’de son 
günlerde yaşananların Mısır muhalefetinin 

motivasyonunu artırmış olduğunu da söyle-
mek mümkün.

Bu anlamda muhalefet elindeki medya 
gücü ile Mursi ve İhvan’ı her anlamda kara 
propaganda ile yıpratmaya çalışırken, 30 Ha-
ziran yaklaştıkça şiddet dalgası da bilinçli bir 
şekilde artırılıyor. Mansura, Tanta, Luksor 
gibi birçok kentte İslami hareketlerin men-
supları ile muhalifler arasında çatışmalar ya-
şanıyor. Bazı Selefi partilerinin merkezlerine 
ve mensuplarına saldırılarak Selefiler sokak 
çatışmalarına çekilmek isteniyor. Yine birkaç 
gün önce Şii cemaatinin önemli isimlerinden 
Hasan Şehata ve birkaç Şii’nin evlerini kuşa-
tan bir grup tarafından linç edilerek öldürül-
mesi ve ardından sistemli bir şekilde muhalif 
medya tarafından İhvan ve Cumhurbaşkanı 
Mursi’nin bu ölümlerden sorumlu tutulması, 
ülkede yeterli miktarda akaryakıt olmasına 
rağmen birçok benzin istasyonunun bir anda 
pompalarını kapatarak kaosa neden olmala-
rı, 30 Haziran sürecinin hep ön hazırlıkları 
olarak okunabilecek gelişmeler. Bu eylemler-
le Cumhurbaşkanı acz içinde ve ülkeyi yöne-
temez gösterilmeye çalışılıyor.

Mursi ise halka sesleniş konuşması ya-
parak kendisini devirmek isteyenlere adeta 
meydan okudu. Konuşmasında muhalefete 
çok sert çıkan Mursi, fülulun temsilcisi ola-
rak görülen eski Cumhurbaşkanı adayların-
dan Ahmet Şefik’i hedef aldı. “Ülkemizde 
gizli parmaklar ve eller dolaşıyor” diyen 
Mursi, “bu elleri ve parmakları koparaca-
ğım” derken, “kimse unutmasın ki Mısır 
Ordusu’nun da Polis’inin de komutanı be-

Mısır’da Karşı Devrim

• 01 TEMMUZ 2013 • SABAH PERSPEKTIFCAN ACUN YORUMYORUM
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nim” dedi. Mursi yine birkaç gün önce yeni 
valiler kararnamesi yayınlayarak 17 eyaletin 
valisini değiştirmiş ve İhvan’a mensup birkaç 
ismi vali olarak atamıştı. Bürokrasi’ye tam 
olarak hâkim olmamakla birlikte Mursi’nin 
Cemati İslamiye’den Vasat Partisi’ne, Hizbul 
Vatan’dan diğer birçok İslami harekete kadar 
uzanan geniş bir koalisyonun ve biraz azal-
mış da olsa ciddi bir halk kesiminin desteği-
ni muhafaza etmeye devam ediyor. İhvan’ın 
sahip olduğu güçlü teşkilat yapısını da göz 
önüne aldığımızda Mursi’nin devrilmesi öyle 
Temarrudcuların düşündüğü kadar kolay 
değil. 21 Haziran’da Mursi’ye destek için mil-

yonlarca Mısırlı sokaklara indi ve Mursi’nin 
arkasında olduğunu muhalefete gösterdi.

Ancak Mursi’nin Ordu’nun aksine Em-
niyet güçleri üzerinde yeterli etkinlik sağ-
layamamış olması zayıf karnını oluşturu-
yor. Daha birkaç gün önce Polis Teşkilatı 
Sözcüsü’nün Polis’in sadece devlet kurumla-
rını koruyacağını İhvan’a ait parti merkezile-
rinin ve binalarının korunmayacağını açık-
laması adeta göstericilere davet niteliğinde 
oldu. Ayrıca bazı Körfez ülkelerinin desteği 
ile Mübarek’e yakın işadamlarının, balta-
cı denilen suç gruplarına, 30 Haziran’da 
İhvan’ın binalarına saldırmaları için para 
dağıttıklarına dair ciddi emareler var. Mursi, 
ulusa sesleniş konuşmasında bu gerekçeyle 
Ahmet Şefik’i hedef aldı.

Nihayetinde muhalefet bu kalkışmanın 
Mursi’yi devrimek için son şansı olduğunu 
biliyor ve oyunu ona göre kurguluyor. Ancak 
30 Haziran’da kitlesel gösterilerin ve yoğun 
bir şiddet dalgasının tüm Mısır’ı kuşatması 
muhtemel olsa da, Mısır’da mevcut dengeler 
Mursi ve İhvan’dan yana ağır basmaya de-
vam ediyor..

30 Haziran’da kitlesel 
gösterilerin ve yoğun bir 

şiddet dalgasının tüm Mısır’ı 
kuşatması muhtemel olsa da, 
Mısır’da mevcut dengeler Mursi 
ve İhvan’dan yana ağır basmaya 
devam ediyor.
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1. Mısır ordusunun taraftara 48 saat içinde uz-
laşın mesajı veren bildirisi ne anlama geliyor?
Devlet televizyonundan Mısır Silahlı Kuvvet-
leri adına halka seslenen Genelkurmay Başka-
nı Abdel Fattah el Sisi, Mısır’da 30 Haziran’da 
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin isti-
fası için yapılan geniş katılımlı gösterileri halk 
iradesinin “daha önce görülmemiş” bir ifadesi 
olarak tanımlayarak, “Mısır halkı dünden beri 
medeni ve barışçıl bir şekilde tepkisini ortaya 
koyuyor. Askeri kuvvetler Mısır’ın geleceğin-
de bir taraftır. Vatanın korunması için milli 
ve tarihi sorumlulukları vardır. Silahlı kuvvet-
ler halkın taleplerinin karşılanması yönünde 
çağrısını yinelemektedir. Son bir fırsat olarak 
48 saat mühlet vermektedir. Aksi takdirde 
Silahlı Kuvvetler bütün kesimleri içine ala-
cak şekilde büyük Mısır halkının taleplerini 
yerine getirmek üzere üzerine düşen tarihi 
sorumluluğu yerine getirecektir” açıklaması 
yapmasının ardından bu sürenin dolması ile 
birlikte Ordu’nun bir yol haritası açıklayaca-
ğını duyurdu.

Bu yol haritasının ne olabileceğine dair 
çeşitli spekülasyonlar yapılmaktaysa da, bu 
açıklamanın bir muhtıra niteliğinde oldu-
ğu aşikâr. Tarafların uzlaşması şu noktada 
Cumhurbaşkanı Mursi’nin istifa etmesi ya 
da erken Cumhurbaşkanlığı seçimi kararı 
alması anlamı taşıyor.  

2. Bildiri taraflarca nasıl karşılandı?
Bildirinin yayınlanmasının hemen akabinde 
meydanlardaki Mursi karşıtı göstericilerden 
bir sevinç dalgası yükselirken, ordu heli-

kopterleri de eş zamanlı olarak başta Tahrir 
meydanı olmak üzere Mısır bayrakları ile 
uçuş yapmaya ve Kahire’de adeta bir dar-
be kutlaması görüntüleri oluşmaya başladı. 
“Temarrud” İsyan kampanyasının yöneti-
cileri ordunun açıklamasını memnuniyetle 
karşılarlarken, Mursi karşıtı Ulusal Kurtuluş 
Cephesi yöneticileri ise farklı pozisyonlar 
aldılar. Hamdin Sabbahi gibi isimler orduyu 
selamlayıp, “halka karşı görevini yerine ge-
tirmiştir” derken, diğer bazı isimlerden or-
dunun sivil siyasete müdahale etmemesi ge-
rektiği yönünde açıklamalar da geldi. Ancak 
bu pozisyondakiler de yine Cumhurbaşkanı 
Mursi ve İhvan’ı ordunun müdahalesine ça-
nak tutmakla itham etmekten geri durmadı-
lar. Mısır’ın halkoyu ile seçilmiş ilk Cumhur-
başkanı Mursi’yi otokratikleşmekle suçlayan, 
demokrasi ve özgürlük istediklerini söyleyen 
muhalif cephenin askeri selamlaması ise el-
bette paradoksal bir durum oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, İhvan 
cephesi ve destekçisi diğer İslami hareketler 
ise soğukkanlı bir tutumla gelişmeyi değer-
lendirmeyi tercih ettiler. Bir süre sonra Mursi 
ve İhvan ordu ile direk karşı karşıya gelmeme-
ye özen göstererek, askerin siyasete müdaha-
lesini kabul etmeyeceklerini ifade ederlerken, 
kendi taraftarlarını da Mursi’ye destek için 
meydanlara çağırdılar. Cumhurbaşkanı Mur-
si, Genelkurmay Başkanı Sisi ile bir görüşme 
yaptı. Bu çağrı ve görüşmenin ardından ise 
ordu resmi sözcülüğü Mısır ordusunun darbe 
yapması gibi durumun kesinlikle söz konusu 
olamayacağını ifade eden bir açıklama yaptı. 

Mısır’da Muhtıranın Etkileri
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Ordunun bu açıklama ile geri adım mı attığı, 
yoksa kendine daha geniş bir manevra alanı 
mı yaratmaya çalıştığı henüz net değil.

3. Bildiriye uluslararası tepkiler ne yönde 
gerçekleşti?
Mısır ordusunun muhtırasına yönelik ulus-
lararası tepkiler şu an itibariyle cılız kalmış 
durumda. Özellikle demokrasi ve sivil siya-
set konusundaki hassasiyetleri ile uluslara-
rası arenada pozisyon üreten Batılı devlet-
lerden herhangi bir olumsuz tepki yok. Tam 
aksine ABD Başkanı Obama’nın Mursi’ye 
yönelik “halkın taleplerine kulak ver” çağrı-
sı, bu anlamda, seçilmiş Cumhurbaşkanı’na 
baskı niteliğinde. Yine demokrasi ve öz-
gürlükler hamiliğine soyunmuş Batılı 
STK’lardan da bir tepki gelmiş değil. Onlar 
da ordunun müdahalesine alkış tutan sekü-
ler ve liberal muhalefetin taleplerini meşru 
gören bir tutum içerisindeler.

Güçlü bir İhvan iktidarından endişe du-
yan Körfez ülkeleri de muhalif gruplara yö-
nelik siyasi ve ekonomik desteğini sürdürür-
ken, Mısır ordusunun muhtırasını olumlu 
bir adım olarak değerlendiriyorlar. Katar’ı 
hariç tutarsak Körfez medyası Mursi’ye istifa 
çağrıları yapmaya devam ediyor.

4. Bu bildiri Mısır siyasetinde ne tür 
sonuçlar doğurur?
Bildiri ilk tepkilerden de anlaşıldığı kadarı ile 
muhalif cephenin moralini yükseltmiş ve daha 
fazla mobilize olmalarını sağlamışken, muha-
lif cephenin içinde olmakla birlikte ordudan 
hazzetmeyen grupları ise çelişkili bir pozisyo-
na sokmuş oldu. Ayrıca ekseriyetle eski rejim 
taraftarından oluşan bürokrasinin de daha 
kolay bir şekilde Mursi ve İhvan karşıtı tutum 
almalarına sebebiyet vermiş durumda. 

İhvan ve destekçisi diğer İslami hareket-
lerin cephesinde ise ilk başlarda ciddi bir 
demoralize etki yaptı ve nasıl bir tepki veril-
mesi gerektiğine dair farklı pozisyonlar oluş-
tu. Şu an için genel anlamda reaktif bir tepki 

geliştirerek meydanlara inerek direnme ka-
rarı almış olsalar da, iç savaşa girilecek bir 
atmosfer kesinlikle istemiyorlar.

5. Mısır’da mevcut krizin aşılmasına yönelik 
tarafların bundan sonraki hamlesi neler olur? 
Muhalif cephenin son gelişmelerden sonra 
Mursi’nin istifa etmediği herhangi bir senar-
yoya razı olmaları mümkün gözükmüyor. An-
cak, ordunun verdiği 48 saat süre sonrasında 
açıklayacağını söylediği yol haritasına göre 
yeni pozisyonlar oluşabilir. Özellikle askeri 
darbe ya da müdahale ihtimalinden rahat-
sız olan bazı muhalif kesimler erken seçim 
senaryosuna ikna edilebilirler. Tabiî, asıl me-
sele Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 
alacağı pozisyon olacak. Oluşan toplumsal 
kamplaşma sonrası Mursi liderliğinde Mısır’ın 
yakın dönemde istikrara kavuşması artık çok 
zor gözüküyor. Bu anlamda istifa etmese de 
bir erken Cumhurbaşkanlığı seçim kararı ya 
da kulislerde konuşulan diğer bir seçenek ile 
Mursi’nin Cumhurbaşkanlığı’na devam edip 
etmemesine dair bir referanduma gidilmesi 
süreci ile siyaseten yeni bir alan açılabilir. 

Diğer bir seçenek ise İslami hareketlerin 
ve toplumsal tabanın vereceği kitlesel des-
tekle Mursi’nin askere, bürokrasiye ve mu-
halefet cephesine karşı direnerek iktidarını 
devam ettirmeye çalışması. Bu şu an ki güç 
denklemiyle pek de kolay gözükmüyor. Bu 
anlamda Mursi’nin sine-i millete dönmesi de 
bir seçenek olarak ortada duruyor. .
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Mısır’da nerden bakarsanız bakın eliniz-
de kalacak bir darbe oldu. Seçilmiş cumhur-
başkanının alaşağı edilmesinden, anayasanın 
askıya alınmasına, Müslüman Kardeşler’in 
(İhvan) liderlerinin tutuklanmasından TV 
kanallarının kapatılmasına kadar azı olma-
yan fazlası olan bir darbe...

Fransızların “bizde kediye kedi derler” 
diyemediği, Amerikalıların darbe kelimesini 
telaffuz etmeden “görevden alınma” dediği, 
bizdekilerin de net bir şekilde darbeyi kına-
mak yerine “demokrasi sandık değildir” tarzı 
kelime oyunlarına girdiği bir darbe...

Demokrasinin ana kıstasının seçimler de-
ğil herhangi bir gün bir meydanı dolduran 
kalabalıklar olduğunu öğrendik ve darbeci-
lerin bile demokrasi kelimesini telaffuz ede-
bilmesi garabetini yaşamaktayız.

“İstemezük” ittifakı
Devrim sonrası dönemde Türkiye’dekine 
benzer bir “istemezük” ittifakı Mısır’da da 
peyda oldu. Bir tarafta Mısırlıların fülul de-
diği Mübarek rejimi artıkları; diğer taraftan 
da seçimlerde hezimete uğramış Hamdin 
Sabbahi ve Amr Musa gibi figürler, Muham-
med El-Baradei gibi hiçbir siyasi maliyet 
almadan iktidara konabileceğini düşünen 
global bürokratlar, devrimden umduğunu 
bulamamış sokak hareketleri ve bu ittifakın 
Körfez destekli üyesi Selefi Nur Partisi.

En büyük ortak noktaları “istemezükçü-
lük” olan bu ittifaka her parti kendi günde-
miyle katıldı. Mübarek rejimi artıklarının 
gündemi oldukça açık: Kaybedilme tehlikesi 

olan (Dikkat: Henüz kaybedilmemiş) siyasi 
ve ekonomik ayrıcalıkların korunması. Çün-
kü Irak’takinin aksine Mısır’da devrim sonra-
sı bir Mübareksizleştirme operasyonu ile fülul 
tasfiye edilmemişti. Hâlâ ordudan medyaya, 
ekonomiden akademiye kadar sürdürdükleri 
etkinlikleriyle son iki senelerini İhvan’ın hare-
ket alanını daraltmayla geçiriyorlardı.

Sabbahi, Musa ve El-Baradei gibi her biri 
cumhurbaşkanlığı hayaliyle yaşayan “liberal 
ve seküler” figürler de seçimler de liderliğin 
yolunun seçimden değil askerden geçtiğini 
devrimden kısa süre sonra anlayan ekiptendi.

Sokak hareketleri ise devrim sırasında 
dışa vurdukları enerjilerini siyasi bir tabana 
devşirmekte başarısız olduklarından, sesleri-
ni çıkarmanın yolunu arıyorlardı. Mursi kar-
şı kurulan Temerrüd ittifakı, bu hareketlere 
tam da böyle bir platform sundu.

Selefi darbecilik
Nur Partisi ise fiziken en çok şaşırtan ide-
olojik olarak ise hiç şaşırtmayan bir şe-

Mısır’ın “Katılımcı” Darbesi

• 02 TEMMUZ 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ

Mısır’da demokrasinin ana 
kıstasının seçimler değil 

herhangi bir gün bir meydanı 
dolduran kalabalıklar olduğunu 
öğrendik ve darbecilerin 
bile demokrasi kelimesini 
telaffuz edebilmesi garabetini 
yaşamaktayız.
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kilde darbeci ittifaka girdi. 25 Ocak Mı-
sır Devrimi’nden itibaren şimdiye kadar 
Suriye’ye harcadığı paranın çok daha fazlası-
nı Mısırlı Selefi hareketler için harcayan Su-
udi Arabistan’ın İhvan düşmanı pozisyonu, 
Tüm Selefilerin olmasa da Nur Partisi’nin 
General Abdulfettah El-Sisi’nin arkasında 
darbe fotoğrafına girmesine sebep oldu.

Nihayetinde, İhvan’la “seçimi siz kazanın, 
Mısır’ı biz yönetelim” şeklinde bir işbölümü 
arzulayan muhalefete, asker “görev sizin” 
dedi ve “katılımcı bir darbe” hayata geçirildi.

Muhalefetin başvurduğu şiddeti, 
Mursi’nin Sabbahi’ye geçen yaz cumhur-
başkanlığı yardımcılığını teklif etmesini, 
kabinenin ve valiliklerin sadece %30-40’ının 
ve Anayasa Komisyonu’nun 100 üyesinden 
sadece 32’sinin İhvan’dan olduğunu, mu-
halefetin parlamentonun feshedilmesini 
alkışladığını ve ulusal diyalog tekliflerine 
“istemezük” cevabı verdiğini de tarihe not 
düşmek gerekir.

Mursi’nin kendisinin de kabul ettiği 
hatalarının en fazla bir sonraki seçimde 

kendisine kaybedilen oy olarak dönmesi 
gerekirken şu an geldiğimiz nokta, sade-
ce Mısır için değil bölge ve dünya için bir 
utanç kaynağıdır. Bu utanç karesi ve aktör-
leri tarihe not düşülmelidir..
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Tahrir was once the Arab revolution’s nov-
el symbol. Since then, Tahrir has inspired a 
great many stories and wild symbolisms. A 
year after the revolution, however, Tahrir 
began to transform into something new. 
The power of the streets had by then be-
come clear to everyone in Egyptian politics. 
All of a sudden, the square began to steal the 
spotlight from parliamentary politics. Many 
started to believe that the early bird at Tahrir 
Square would be entitled to shape the coun-
try. Similarly, the Egyptian tutelage regime 
did not ignore Tahrir’s potential. As such, 
the square evolved into a capable instrument 
that worked to conceal all forms of interfer-
ence in political processes. On Wednesday 
evening, the world witnessed that Tahrir, 
the birthplace of the Jan. 25 revolution, was 
also capable of staging a military coup.

An unholy alliance of Baltagy (thugs), 
liberals and felool (regime remnants) paved 
the way for the military coup that took place 
on Wednesday evening amid the West’s si-
lence and with open support from the Gulf. 
The liberals played a particularly significant 
role in spreading disinformation over the 
past few months. Crowds of liberals, secu-
larists and thugs first initiated street protests 
and proceeded to set a June 30 deadline for 
Morsi’s resignation. Morsi’s resistance led 
the military to set a similar deadline fol-
lowed by a full-blown coup d’état.

To be clear, this was not the first post-
Mubarak military coup that Egypt had to 
endure. The first such instance was the ju-

diciary’s suspension of the Constituent As-
sembly. The second blow took place when 
the Ikhwan’s (Muslim Brotherhood) striking 
leader, Khairat El-Shatter, was not allowed 
to participate in the presidential election. 
Soon after, on June 14, the Supreme Court 
dissolved the democratically elected Parlia-
ment. And finally, the military interfered 
to severely restrict the president’s authority 
prior to the presidential election. The mili-
tary coup that took place on July 3, 2013, 
was therefore nothing but the military-judi-
cial tutelage regime’s official announcement 
of the impending overthrow against the 

Tahrir Between a Rock  
and a Hard Place

• JULY 05, 2013 • HURRIYET DAILY NEWS

On July 3, those who cheerfully 

dream of Mubarakism without 

Mubarak have nothing to offer but 

military rule and bloodshed in the 

face of the Arab Spring’s inevitable 

second wave.
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background of street demonstrations and a 
green light from the West and the Gulf.

The first democratically elected civilian 
president of Egypt, the successor to Hosni 
Mubarak, who ruled over the country for 
29 years and 120 days, was forcibly removed 
from his office by a military coup after one 
year and nine days in power. Had Mubarak 
been able to leave his bed on the evening of 
July 3, his destination of choice would no 
doubt have been Tahrir Square. The military 
coup in Egypt not only cleared the path for 
disaster scenarios but will also lead the wave 
of Arab Spring revolutions toward regres-

sion – perhaps to come back with greater 
might than before. Quite possibly, the Arab 
Spring’s second wave will represent a stron-
ger pro-democracy movement with the felo-
ol as its primary target. On July 3, those who 
cheerfully dream of Mubarakism without 
Mubarak have nothing to offer but military 
rule and bloodshed in the face of the Arab 
Spring’s inevitable second wave. Arab na-
tionalists, secularists and liberals, too, have 
hereby become mundane parts of the old re-
gime and as such, have deprived themselves 
of their authority to comment on the coun-
try’s future..
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Mısır’da 3 Temmuz akşamı yaşanan askeri 
darbe, bir buçuk yıldır devam etmekte olan 
askeri-yargı vesayeti rejiminin son kaba 
hamlesiydi. Sokakları dolduranlar ve Mısır 
rejimi, Mübarek’in 29 yıl 120 gün süren ik-
tidarının ardından görevi bırakmasına bam-
başka anlamlar atfetmişlerdi. Yıllardır Mısır 
polis-istihbarat devletinde yaşamak zorunda 
kalmış olan kalabalıklar, Mübarek’in gidişini 
bir devrim olarak okuyorlardı. Oysa Mısır 
müesses nizamı Mübarek’in ayrılışını hiçbir 
zaman müesses nizamı açısından bir kriz 
olarak okumadı. Aksine artık taşınamaz bir 
yükten kurtuluş ve biyo-siyasal ömrünü çok-
tan hitama erdirmiş olan bir ismin sistem-
den çekilmesi olarak okudular. Tam da bu 
bakış açısından dolayı, 11 Şubat 2011 sonrası 
akıllarında olan tek şey, Mübarek’in olmadı-
ğı bir Mübarekizmin vesayet marifetiyle ha-
yata geçirilmesiydi.

11 Şubat sonrası yönetime el koyan Yük-
sek Askeri Konsey (YAK) vesayetinde Mısır 
siyasal sistemine defalarca asker-yargı mü-
dahalesi yapıldı. Önce, askeri vesayetin bü-
tün hile ve mühendislik çabalarına rağmen, 
iki buçuk ay da sürse, meclis seçimleri ta-
mamlandı. Mısır toplumsal ve siyasal yapısı, 
ilk kez oldukça başarılı bir şekilde mecliste 
temsil edilmeye başlandı.

Sürecin kırılma anları veya kronolojisi
YAK meclis seçimlerine çok fazla önem at-
fetmiyordu. Akıllarını kurcalayan asıl mesele 
cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Ama yine de 
mecliste kurulan ve yeni anayasayı yapmak 

üzere kolları sıvayan anayasa komisyonunu 
absürt bir mahkeme kararı ile fesh etmekten 
geri duramadılar. Bu müdahaleyi, cumhur-
başkanlığı seçimlerinde en güçlü aday ko-
numunda olan İhvan liderlerinden Hayrat 
El-Şatır’ın adaylığının yargı müdahalesi ile 
iptal edilmesi izledi. Üçüncü ciddi müdaha-
le ise cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 
ülkedeki tek meşru siyasal zemin olan mec-
lisin yine bir yargı kararıyla fesh edilmesiyle 
yaşandı. Bu müdahaleyi, yine seçimler ön-
cesinde yeni cumhurbaşkanının yetkilerini 
neredeyse sıfırlayan asker müdahalesi izledi.

Muhammed Mursi başkan seçildiğinde, 
meclisi ve anayasası yoktu; polis-istihbarat-
asker, yargı ve medya ile derin bir güven kri-
zi yaşamaktaydı ve ülke ekonomisi felakete 
sürüklenmekteydi. Neredeyse kararname 
çıkarma yetkisinden başka da bir kaldıracı 
olmayan Mursi yetkisiz ama Mübarek önce-
si ve sonrası birikmiş olan bütün sorunların 
üzerine yıkıldığı bir liderdi. Mısır müesses 
nizamı çok uzun sürmeden Mursi’ye karşı 
bütün devlet kurumlarının da de facto grev 
haline geçmesini sağlamakta gecikmedi.

Mursi, felç olmuş devlet mekanizmasına 
ilk cevabı YAK başkanı Tantavi’yi ve istihbarat 
başkanı Murat Muvafi’yi görevden almasıyla 
verdi. Bu süreçte farklı kesimlerden oluşan 
teknokrat bir kabine kurdu. Cumhurbaşkan-
lığı yardımcıları ve danışman pozisyonlarını 
toplumun farklı kesimlerini temsil eden ak-
törlere açma girişimi ise, ‘Mursi iktidarı bi-
zimle paylaşmıyor’ propagandasının en önde 
gelen isimleri tarafından geri çevrildi.

Fululiberalizm

• 06 TEMMUZ 2013 • SABAH PERSPEKTIF YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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Eğer bugün Tahrir darbesinin tetikçisine 
dönüşen liberal isimler Mursi tarafından 
önerilen pozisyonları kabul etselerdi, zaten 
%35’i geçmeyen İhvan’dan isimlerin oranı 
çok daha azalacaktı. Benzer şekilde, 22 farklı 
Mısırlı partiden 100 kişilik anayasa komis-
yonunun sadece 32 üyesi İhvan’dan olması-
na rağmen benzer isimler Mursi’yi ‘Firavun’ 
ilan ederek ‘karar alamaz ve yönetemez’ bir 
hale getirmek için ellerinden geleni yaptılar. 
Hiçbir seçimde katılımın %50’nin üstüne 
çok fazla çıkmadığı Mısır’da, referandum so-
nuçları bu sefer de katılım yüzdeleriyle mah-
kum edilmeye çalışıldı.

Darbeyi formatlama
Yukarıda aktardığımız siyasal kronoloji 
Mısır’da Mübarek sonrası yaşanan sürece 
dair maddi bilgi düzeyinde olmazsa olmaz 
durumundadır. Bu kronoloji ıskalanarak 
yapılan her yorum ve analize şüphe ile yak-
laşılması gerekir. Mısır hakkında maddi bil-
gi düzeyinde birikimi olmayan ama yaygın 
Batılı söylemi tercüme maliyetine tüketen-
lerin 3 Temmuz akşamı nasıl bir imtihan 
verdiğini ibretle seyrettik. Baltacı şiddetinin 
öncülüğünde, Fulul’un (Mısır’daki eski re-
jim artıklarına verilen isim) kitlesel deste-
ğiyle, Liberal söylemin kamuflajında, ABD-
AB-Körfezin himayesinde askerin Mısır’ın 
seçilmiş ilk sivil cumhurbaşkanını göreve 
geldikten bir yıl dokuz gün sonra devrilişini 
izledik. Ama bazıları aynı sahneleri izleme-
lerine rağmen, Mısır’ı anlayacak düzeyde ‘dil 
bilmedikleri’ için Fulul tarafından yazılan 
altyazıları okuyarak ‘filmi’ izlediler.

Sonuç elbette büyük bir felaket oldu. 
Darbenin Mısır’da olduğunu bile anlayama-

dılar. Devrilen Mursi oldu ama onlar hala 
Erdoğan’ın dersler çıkarmasını söylüyor-
lar. Bütün batılı liberal demokrasi fantezi-
si ahlaken ve siyasal olarak iflas etti, onlar 
İhvan’ın başarısız olduğunu dillendiriyorlar. 
Sekülerlerin demokrasiye suikast girişimi 
oldu, onlar hala ‘İslamcılar demokrat olabilir 
mi?’ düzeyindeler. Demokrasi bir darbe ile 
alaşağı edildi, onlar hala ‘demokrasi seçim 
değildir’ sefaletindeler. Tam bir entelektü-
el tefessüh halindeler ama ‘ötekini’ konuş-
maktan ve siyaset düşmanlığı yapmaktan ne 
hale geldiklerini bile göremiyorlar. Bu nok-
tadan sonra Tahrir’de ve Taksim’de siyasal 
nihilizmin içerisinden konuşanları sadece 
Mısır’dan mütevellit bir terkip kurtarır. Evet, 
postmodern siyasal akımımız herkese hayırlı 
olsun: Fululiberalizm artık statükonun yeni 
kurtuluş reçetesi..

Postmodern siyasal akımımız 
herkese hayırlı olsun: 

Fululiberalizm artık statükonun 
yeni kurtuluş reçetesi.
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Mısır’ın ilk sivil cumhurbaşkanı olan Mu-
hammed Mürsî’nin göreve gelişinin birinci 
yıldönümünde muhalefet tarafından başla-
tılan protesto eylemleri 30 Haziran 2013’te 
zirveye ulaştı. Temerrüd/ İsyan hareketi-
nin öncülük ettiği bu eylemlerin hedefinde 
Cumhurbaşkanı Mürsî ve Müslüman Kar-
deşler hareketi vardı. Tahrir devriminden 
sonra yapılan parlamento ve Şurâ meclisi 
seçimlerinde Müslüman kardeşlerin kurdu-
ğu Hürriyet ve Adalet Partisi ile Selefi hare-
ketlerin koalisyonundan meydana gelen Nur 
Partisi büyük bir başarı elde etmişti. Ardın-
dan yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
de Muhammed Mürsî ikinci turda rakibi 
olan ve Hüsnü Mübarek döneminde başba-
kanlık yapan asker kökenli Ahmed Şefik’i 
yenilgiye uğratmıştı.

Devrim sonrası beklentileri çok yüksek 
olan Mısır halkının mucizevî bir başarı bek-
lemesi, yüzyıllık sorunların bugünden yarına 
hemen çözülmesini istemesi ve bu konuda 
sabır ve tahammül gösterememesi yapılan 
tüm seçimlerden herhangi bir başarı elde 
edemeyen muhalefetin temel çıkış noktasını 
oluşturmaktadır. Mısır’ın bu sorunlarını çöz-
me konusunda belli bir projesi olmayan mu-
halefet hareketleri ile yeni sürece karşı direnç 
gösteren sermaye, bürokrasi ve medyanın 
yıkıcı propagandaları bugünkü askeri darbe-
nin zeminini hazırlamıştır. Aslında bu darbe; 
yargı, polis, medya ve sermaye çevrelerinin 
planladıkları ve bir araya gelmesi mümkün 
olmayan muhalefet güçlerini harekete geçire-
rek ordunun önüne koydukları sürecin hita-

ma erdirilmesi faaliyetidir. Darbe bildirisinin 
koroyla açıklanması “bu bir askeri darbe de-
ğildir, arkasında kitle desteği vardır” argüma-
nının mezesi haline getirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Muhammed Mürsî’nin 
hal’ fetvasının altında imzası bulunanların 
bugün ülkenin içine düşürüldüğü siyasi ka-
osun başlıca aktörleri olması da manidardır. 
Anayasa yapım sürecindeki “şeriat”, “din 
devleti” tartışmalarının ateşli taraftarları 
olan liberal kesimin temsilcisi Muhammed 
Baradey ile Nur Partisi’nin lideri Yunus 
Mahyun’un aynı karede “ortak çıkar” daya-
nışması sergilemeleri dikkat çekicidir.Ana-
yasa yapım komisyonunda yer alan liberal 
çevrelerin temsilcileri ile Kıbtilerin temsil-
cileri, Nur Partisi üyelerinin dayatmaları 
karşısında komisyondan çekilmişlerdi. Kıbt 
Ortodoks Kilisesi Patriği Tovadros, Selefî ha-
reketlerle sürekli teolojik bir tartışma içinde 
olan sufî kökenli Ezher Şeyhi Ahmed Tay-
yip bu askeri darbeye meşruiyet kazandıran 
diğer aktörlerdir. Bu askeri darbe, devrim 
sonrasında tüm aktörleriyle örtülü bir şekil-
de devam eden vesayet rejiminin üzerindeki 
örtünün kaldırıldığını göstermektedir.

Mısır’ın geleceğinde İhvan
Tahrir devriminin ruhunu parçalayan ve son 
iki yıl içinde elde edilen kazanımları rafa kal-
dıran bu darbe, Arap devrimleriyle birlikte 
bir değişim ve dönüşüm içine giren Arap 
dünyasını geçici bir sekteye maruz bıraksa 
da geleceğin şekillenmesine ve yeni sürecin 
inşasına mani olamayacaktır. Sivil siyasete 

Tahrir Devriminin İntikamı

• 08 TEMMUZ 2013 • SABAH PERSPEKTIFRAMAZAN YILDIRIM YORUMYORUM
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ayar verme amacı taşıyan ve iç dengelerin ta-
bii mecrasında akmasının önüne geçerek bu 
yapıyı bir kaosa dönüştüren müdahalenin 
dış dinamiklerden bağımsız olarak değer-
lendirilmesi mümkün değildir. İslam dün-
yası için yönetim modellerinin tartışmaya 
açıldığı bir dönemde, bu dünyanın en köklü 
hareketi olan Müslüman Kardeşlerin ortaya 
koyacakları tarzın denenmesine fırsat veril-
memiştir. Cemal Abdunnasır’ın kendilerine 
uyguladığı baskı politikaları sonucu Mısır’ın 
sınırlarını aşarak tüm Arapİslam dünyasına 
yayılma istidadı gösteren bu hareketin en 
önemli sermayesi “teşkilatçı” yapısıdır. Gü-
cünü ve karizmasını savunduğu ilkelerden 
alır ve yaşayan lider merkezli bir karizmayı 
fazla önemsemez. Kurulduğu günden iti-
baren siyasi bir hareket olmasına rağmen 
siyaset yapmanın yollarından mahrum bıra-
kıldığı için varlığını “dinî bir cemaat” olarak 
sürdürmek zorunda kalmıştır. Arap devrim-
leriyle birlikte tekrar aslî çizgisi olan siyasete 
dönme ve “cemaatten siyasî partiye geçiş” 
sürecine girme iradesini tüm gerçekliğiyle 
ortaya koyan bu hareketin tekrar kabuğuna 
çekilmesi düşünülemez.

25 Ocak 2011’de Mısır’da gerçekleşen 
devrimle birlikte açık siyaset yapma fırsa-
tı bulan Müslüman Kardeşler, Hürriyet ve 
Adalet Partisi’ni kurarak çok kısa bir za-
man içinde Mısır’ın tüm bölgelerinde teş-
kilatlanmışlardı. Mısır’ın çiçeği burnunda 
bu siyasî kazanımlarını yok etmeye çalışan 
son askeri darbe, şimdiden hem Müslüman 

Kardeşler hareketinin hem de Hürriyet ve 
Adalet Partisi’nin tüm kadrolarını tasfiye 
etmeye başladı. Yargı, yürütme ve yasama 
erkini tek elde toplayan darbe yönetimi 
hiç zaman kaybetmeden bu hareketin ve 
partinin legal kurumlarını da ortadan kal-
dırmaya çalışacaktır. Ancak tüm bu müda-
haleler, yeni parti isimleri ve tabelalarıyla 
aşılacaktır. Çünkü Müslüman Kardeşler 
hareketi, kurulduğu günden itibaren siyasî 
ve toplumsal meşruiyetten kopmamıştır. 
Kendisine karşı yapılan bu darbenin “mağ-
duru ve mazlumu” olarak çok kısa bir süre 
içerisinde toparlanarak yoluna devam ede-
cek ve darbe öncesi elde ettiği siyasî -top-
lumsal meşruiyetin gasp edildiğine vurgu 
yapacaktır. Nitekim Muhammed Mürsî de 
darbe sonrasında yaptığı konuşmada hukuk 
içinde kalarak tepki verilmesinin altını çiz-
miştir. Kısacası bundan sonraki süreç, gas-
bedilen hakkın yeniden hak sahibine istir-
dadı mücadelesi olarak Mısır siyaset tarihi 
içindeki yerini alacaktır..

Bu darbe; yargı, polis, medya 
ve sermaye çevrelerinin 

planladıkları ve bir araya gelmesi 
mümkün olmayan muhalefet 
güçlerini harekete geçirerek 
ordunun önüne koydukları sürecin 
hitama erdirilmesi faaliyetidir.
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Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mu-
hammed Mursi’ye karşı düzenlenen askeri 
darbe, hem bölgesel hem de küresel ak-
törlerin Ortadoğu politikalarının daha iyi 
anlaşılması açısından bir nevi “göz açıcı” 
vazife gördü. 

Darbeye karşı gösterilen ikrar kaynak-
lı sükût ve açık tebrike kadar uzanan tepki, 
özünde aynı fakat siyasi doğruculuk adına 
farklılaşmış yaklaşımları ortaya çıkardı. İki 
örnek: Bir taraftan Mısır’ı İsrail ile birlikte 
bölge politikalarının merkezine koymuş sus-
pus ABD; diğer taraftan da İsrail ile birlik-
te Mübarek’in devrilmesine “kelime oyunu 
yapmadan” karşı çıkmış iki ülkeden birisi 
olan Suudi Arabistan... 

Her ikisi de 25 Ocak Devrimi’ndeki kayıp-
larını telafi etme ve Arap isyanlarıyla sarsılan 
bölgesel düzene yeni bir statükocu (neo-dar-
beci) paradigma yerleştirme ve Arap Baharı 
kazanımlarını cismi koyulan ama ismi ko-
yulmayan bir darbe ile sıfırlama amacında. 

IMF kıskacı
ABD, Mübarek’in düşüşünün siyaseten geri 
döndürülemez olduğunu anladığı andan 
itibaren Mısır’da kriz ve süreç yönetimi yap-
maktaydı. Bundan Mısır’da her şey ABD ta-
rafından sahneye koyuluyor anlamı çıkmasa 
da Mısır’ın ABD için kendi dinamiklerine 
bırakılmayacak kadar kritik olduğunun altı 
çizilmelidir. ABD’nin askeri ve otoriter re-
jimlerle daha kolay ilişki kurma alışkanlığı-
nın Mısır’da tekrar göz önüne serilmesi için 
sadece bir sene beklememiz yetti. 

ABD, değişen Mısır’ın ordu elitiyle kur-
duğu tarihi ve güçlü ilişkilerine binaen ordu-
yu kendisine asıl muhatap olarak seçti. Kimi 
zaman perde arkasına geçse de ekonomiden 
yargıya, siyasetten diplomasiye birçok ku-
rumda “kukla oynatıcısı” gücünü devam et-
tiren ordu varken ABD, “bir sonraki darbeye 
kadar seçilmiş” olan sivil hükümet ile ilişki-
lerine yatırım yapmadı. 

30 senelik Mübarek yönetimi ve 16 aylık 
askeri yönetimin devrettiği ekonomik en-
kazla boğuşan Mursi yönetimine karşı kul-
lanılan ehlileştirme kartlarından birisi de 
IMF oldu. Katar ve Türkiye finansal yardım-
larına devam ederken, Mısır’ın acil ihtiyaç 
duyduğu IMF kredisi görüşmeleri 2 senedir 
sürmekteydi. Bu yolla derinleşen ekonomik 
sıkıntılar, Mursi karşıtı cephenin kullanımı-
na sunuldu. Örneğin, Nobel ödüllü darbeci 
Muhammed El Baradey’in darbeden bir haf-
ta önce Foreign Policy’de yazdığı Batı’yı ve 
Mısır askerini darbeye ikna yazısında eko-
nomik argümanlar göze çarpmaktaydı. 

Suud’un rövanşı 
Suudi Arabistan ise ABD gibi bölgesel deği-
şimden en fazla endişelenen ülkeydi. Tehdit 
ve ülke içi istikrar algısını büyük oranda İran 
ve İhvan’ın şekillendirdiği Suud, Suriye’de 
İran’a karşı, Mısır’da da İhvan’a karşı müca-
deleye girişti. Suriye’de hem İran hem İhvan 
ve İslamcılar vardı. İran kaybetse İhvan ka-
zanabilirdi veya İhvan kaybetse İran kazana-
bilirdi. Bu sebepten Suud, Suriye’de bir türlü 
Mısır’daki gibi yoğunlaşamadı. 

Nobel Ödüllü Darbe

• 08 TEMMUZ 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ YORUMYORUM
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ABD, Suudi Arabistan, İsrail vs. 
gibi aktörleri aynı düzlemde 

toplayan Mısır’daki Nobel ödüllü 
darbe, Ortadoğu’yu Arap Baharı 
öncesi hatta 2006 Hamas seçim 
zaferi sonrası seviyeye döndürme 
çabasıdır.

Fakat, Mısır’da daha net bir pozisyon ala-
bilirdi ve aldı. Çünkü, Mısır’da sadece İhvan 
vardı ve etkisi bertaraf edilmeliydi. Suud, 

milyarlarca dolar para akıttığı Selefiler, Mü-
barek rejimi artıkları, sekülerler ve liberaller 
eliyle darbenin finansörlüğünü yaptı.

ABD, Suudi Arabistan, İsrail vs. gibi ak-
törleri aynı düzlemde toplayan Mısır’daki 
Nobel ödüllü darbe, Ortadoğu’yu Arap Ba-
harı öncesi hatta 2006 Hamas seçim zaferi 
sonrası seviyeye döndürme çabasıdır. İslami 
siyasete, ucu açık bir demokrasi tanımıy-
la “bu oyunun ipleri hâlâ bizim elimizde” 
mesajı verilmiştir. Önceki deneyimlerden 
en büyük fark ise sokaklardaki milyonlarca 
darbe karşıtı Mısırlı ve Ortadoğulu’dur. .
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Tanks rolled down the street, state owned 
TV channels were taken over, dissenting me-
dia outlets were raided and silenced, presi-
dent’s office was surrounded, the first ever 
democratically elected president was put 
under house arrest, the constitution was sus-
pended, and the head of army stood in front 
of cameras to try to justify these disgrace-
ful deeds. As a citizen of Turkey, a country 
that has endured four military coups, these 
scenes were all too familiar; what has been 
taking place in Egypt was clear and obvious: 
a coup d’état.

The politics of naming a coup (not) a coup
Yet, the leaders of “democratic” countries 
did not describe the events in Egypt as a 
coup. The United States, which ostensibly 
squandered a great deal of finances and 
shed blood all in the name of “democracy” 
in greater Middle East and North Africa, 
failed to use “c” word. President Obama went 
to great lengths not to denote the events as 
what they really were: coup d’état. The U.S. 
House Committee on Foreign Affairs Chair-
man Ed Royce went even a step further by 
putting the blame for this coup squarely on 
the shoulders of the ousted president Morsi, 
without so much as a mention of the mis-
deeds of the military.

Likewise, the EU’s High Representative 
for Foreign Affairs and Security Policy Cath-
erine Ashton refrained from using the “c” 
word in her statement on the overthrow of 
Morsi. In addition, her statement did not in-

dicate any possible repercussions against the 
military’s grab of power from elected civil-
ians. Reflecting the EU’s this stance, Marietje 
Schaake, a member of European Parliament 
representing the Democrat 66 Party from the 
Netherlands, in her interview with Egyptian 
AhramOnline on July 4, shied away from 
condemning the ousting of a democratically 
elected president. She rather chose to ignore 
the coup that had taken place only a day be-
fore. Instead, she deemed it too urgent to 
articulate upon the technical aspects of the 
EU’s assistance to Egypt and how to defreeze 
EU’s 5 billion Euros financial assistance and 
loan program for the country, which was 
mostly frozen during the Morsi’s presidency.

These two statements were in clear breach 
of the EU’s stated policy of democracy pro-
motion in neighboring countries. Since 
1990s, the EU has developed frameworks 
such as, Barcelona Process, European Neigh-
borhood Policy (ENP), Euro - Mediterra-
nean Partnership (EMP), in order to forge 
better relations with Middle Eastern and 
North African countries and to encourage 
them to pursue democratization, good gov-
ernance and to uphold civil liberties. Yet, the 
EU’s thus far reactions to the military coup’s 
crushing of a fledgling democracy, no matter 
how imperfect it had been, in the most pop-
ulous Arab country has not only discredited 
all of its policy and parlance of democrati-
zation, it has also risked making the distrust 
between the EU and Islamic-leaning move-
ments in the region entrenched. Unless there 

Yet Another Instance of  
Islamic Exceptionalism?

• JULY 09, 2013 • THE HUFFINGTON POSTGALİP DALAY OPINIONOPINION
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is a major reevaluation of the EU stance on 
the military coup, the relations will be irrep-
arably damaged.

This refusal to call a coup a coup has not 
been limited to the official circles. A signifi-
cant part of the international media, pun-
dits, and analysts also followed suit by not 
labeling the events as coup or condemning 
them. But why were the pundits so reluc-
tant in defining the new millenium’s first 
televised coup by its name? Have we not all 
been applauding the irresistible shift towards 
democratization world-wide? Was not the 
Arab Spring a welcome development similar 
to the ones that had taken place in Central 
and Eastern Europe in 1989 - 1990? Then, 
why is this Egyptian exceptionalism?

Why do democracies remain silent as 
the Egyptian military crashes a nascent  
democracy?
Many analysts strove to offer justification for 
their either outright or tacit support for this 
coup, or reluctance to speak out against it. 

One of the most commonly cited justifica-
tions has been that this military intervention 
has received a significant popular support, 
hence could not be regarded as a coup d’etat. 
Yet a cursory examination of history of mili-
tary coups would reveal that there is noth-
ing new in military coups receiving popular 
support. As Jackson Diehl rightly pointed 
out in his Washington Post op-ed over the 
past half-century military coups in countries 
as diverse as Argentina and Thailand also 
received large popular supports. In a similar 
vein, after military coup of 1980 in Turkey, 
military-drafted constitution was approved 
in a referendum by more than 90% of votes. 
However, neither the public support for mil-
itary to wage a coup nor public approval of 
their deeds disqualified their actions from 
being labeled for what they exactly were: 
“coup d’état”. Therefore, the ‘public support’ 
pretext is a feckless explanation for not de-
noting the event as a coup in Egypt.

The excessive emphasis on the identity of 
the president and the characteristics of the 
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party, in the international media and ana-
lysts’ discourse, seems to indicate the real 
reason for condoning the coup. Finding an 
article that did not attempt to justify the 
military takeover of the Morsi government 
by references to his and his party’s Islamist 
identity and a detailed account of all the mis-
takes they made, supposedly due to their Is-
lamist politics, has become a mission impos-
sible. For some, this whole affair represented 
the confirmation of their long-held belief 
regarding the incompatibility of Islam and 
democracy. They eagerly spelled out the fail-
ure of Political Islam in playing by the rules 
of an open and democratic political system.

Yet such a judgment is not only prob-
lematic because it adopts an essentialist ap-
proach to both democracy and religion, but 
also because it conflates liberalism with de-
mocracy. Moreover, this approach overlooks 
the real issue facing the Middle Eastern and 
North African states: the inability and in-
compatibility of secularists to comply by the 
rules of an open, freely contested, and demo-
cratic political system.

Why is secularism incompatible with  
democracy?
First, the perennial debate on incompatibil-
ity between Islam and democracy has been a 
flawed one. This debate adopts an essentialist 
approach to both democracy and religion. It 
accounts for the existence of a functioning 
democracy more through the specific cul-
tural, civilizational and religious codes than 
through the existence of strong and indepen-

dent institutions, rules of law, and political 
experience. This (Euro-centric) view does 
not only conflict with the universal claims 
of democracy, but it has been discredited by 
the political experience of different people 
from around the world. This approach first 
assumed that democracy was essentially and 
exclusively European due to its unique mix 
of cultural, civilizational and religious fac-
tors, thus it could not take root anywhere 
but the European-western world. This stance 
assumed that other regions, cultures or re-
ligions were impervious to democratization 
due to their exceptional circumstances and 
religious and cultural values, which were 
deemed to be incommensurate with demo-
cratic values.

This unsubstantiated belief has been pro-
gressively challenged by the experiences of 
different countries and cultures with de-
mocracy. As countries like Taiwan and Japan 
proved that there was no Asian exceptional-
ism, Turkey, Indonesia and Malaysia defied 
the purported Islamic exceptionalism. In the 
face of these challenges, yet another excep-
tionalism has been suggested: Arab excep-
tionalism. Yet the revolutions in the Arab 
World rendered this latest form of excep-
tionalism obsolete as well. Thus, these expe-
riences illustrated that Asians, Muslims and 
Arabs were no different in their demands for 
representative democracy and dignity than 
their European and American peers.

Second, when pundits question the com-
patibility of Islam and democracy, what they 
actually mean is whether Islam is compatible 
with liberalism. Given that Islamist move-
ments are usually the best organized groups 
at the societal level in the countries they op-
erate and that they share the value systems 
of the public at large, they have no qualms 
about electoral democracy--a stance they ea-
gerly proved by seizing every opportunity for 
free and fair elections. In this respect, it be-
comes clear that what is meant by this ques-

The Islamist identity of Morsi 
and his party seems to be the 

major reason for the reticence of 
the international community and 
media in defining this coup a coup!
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tion of compatibility is whether Islamists are 
ready to accommodate liberal demands and 
different (secular) life styles. Due to the fact 
that vast majority of Arab-Muslim countries 
has been governed by secular authoritarian 
regimes, we have not had a real chance to ob-
serve to what extent the Islamist movements 
are capable and willing to accommodate 
different demands and life styles. The only 
meaningful case that can be examined be-
longs to Turkey’s Islamic leaning governing 
Justice and Development Party (AK Party).

This experience provides a case for op-
timism. Despite the imperfect nature of its 
over a decade rule and the need for further 
opening the public and political sphere for 
different demands, identities, and perspec-
tives, Turkey’s political and public sphere 
have become more pluralist during this pe-
riod than it had been under the Kemalist-
secular establishment. However, this does 
not mean that Islamist movements will play 
no role in shaping what is acceptable in the 
public sphere, neither it means that the pub-
lic sphere should solely be defined by liberal 
principles. Islamists, for that matter social-
ists or any other ideologies, have as much 
right as liberals to shape the public sphere 
with their own value systems.

Third, contrary to widespread assump-
tion, it is the secularist elites and establish-
ments that demonstrate incompatibility with 
democracy in the Middle East and North Af-
rica. This region has not witnessed Islamists’ 
halting or crushing democratic processes. In 
fact, one may argue that the only exception 
might be the Iranian election of 2009 on a 
minor scale. Yet, the region witnessed many 
instances of secularist establishment’s and 
elites’ crushing of democratic processes: four 
coups by secular military - establishment in 
Turkey, Algerian army’s crushing of Islamic 
Salvation Front in 1992 election to prevent 
them from coming to power through demo-
cratic elections, Egyptian army’s present day 

crushing of a fledgling democratic experi-
ment. Likewise, in Syria, it is again the sec-
ularist Baathist regime that stifles peoples’ 
demands for freedom, democracy, and eco-
nomic well-being. This raises the question as 
to why Middle Eastern and North African 
secularists demonstrate this inability to rec-
oncile with democratic processes?

Renowned scholar Jose Casanova’s fol-
lowing observations are imperative in un-
derstanding this dilemma. “One wonders 
whether democracy does not become an 
impossible “game” when potential majori-
ties are not allowed to win elections, and 
when secular civilian politicians ask the 
military to come to the rescue of democ-
racy by banning these potential majorities, 
which threaten their secular identity and 
their power.” This observation does not only 
aptly capture the crux of challenges to the 
democratization in the region, it also eluci-
dates why Middle Eastern and North Afri-
can secularists prove unable to comply with 
democratic rules and procedures. Thus, the 
search for Islamist-proof democracy makes 
democracy itself a mission impossible to 
accomplish.

The Islamist identity of Morsi and his 
party seems to be the major reason for the 
reticence of the international community 
and media in defining this coup a coup! 
The future of democracy and upholding 
of rights and liberties of the citizens in the 
Middle East and North Africa are signifi-
cantly contingent upon whether Islamists 
would be allowed to run in fair elections and 
rule, if they win. If we do not want Essam 
el Haddad’s words “...the message will reso-
nate throughout the Muslim world loud and 
clear: democracy is not for Muslims”to form 
the mindset of new generation of Islamists 
in the region, then it is imperative to take a 
stance against this coup, which has the po-
tential to stifle the emerging democratic ex-
periments of the Arab Spring..
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Geçtiğimiz hafta içinde, yakın siyasi tarihi-
mizden tanıdık olduğumuz bir olay bu sefer 
Mısır’da yeniden sahneye konuldu. Mısır 
ordusu siyasi durumdan kendilerine vazi-
fe çıkarıp halkın bir kısmının da desteğini 
arkasına alarak seçimle işbaşına gelmiş bir 
hükümeti devirerek iktidara el koydu veya 
bu satırlar yazılırken anlaşıldığı kadarıyla el 
koymaya çalıştı.

Hepimiz ekranlardan Mısır halkının bir 
kısmının Stockholm sendromuna kapılmış-
çasına yıllardır kendisinin gardiyanı, demok-
rasinin celladı olan Mısır ordusunu alkışladı-
ğını ve darbeyi coşkuyla karşıladığını dehşetle 
izledik. Darbe sırasında aynı zamanda hangi 
bölgesel güçlerin darbecileri tebrik etmek 
için sıraya girdiğine ve “biz kediye kedi deriz” 
demeyi bilenlerin darbeye darbe dememek 
için içine düştükleri komik duruma şahit ol-
duk. Mısır’da tüm bu olaylar gelişirken bir-
çokları tüm tartışmalara rağmen dünyanın 
hâlâ bir numaralı gücü olan Amerika’nın ne 
tepki göstereceğini merakla bekledi. Sonuç 
Amerika’nın özellikle Soğuk Savaş tarihini 
bilenler için beklenen ancak Arap Baharı’yla 
Amerikan dış politikasında yeni bir dönemin 
başladığını sananlar için şaşırtıcıydı.

Mısır, Amerikan dış politikasının otori-
ter müttefiklerin demokratikleşme süreci ile 
imtihanında son on senedir en zorlu anları 
yaşadığı ülkelerin başında geliyor. George 
W.Bush’un 11 Eylül sonrası başlattığı “öz-
gürlük gündemi” adı verilen politikasından 
bu yana Amerikan dış politikası Mısır’daki 
demokratikleşme konusunda sürekli zik-

zaklar içinde. 2000’li yılların başında “öz-
gürlük gündemi”nin Amerika’nın Ortadoğu 
politikasında öne çıkmasının hemen ar-
kasından Mısır’da Müslüman Kardeşler’in 
güçlenme ihtimali Amerikan yönetimini 
önemli bir ikilemle baş başa bırakmıştı. Zira 
her ne kadar demokratikleşme Amerikan 
dış politikası kimliğinin önemli öğeleri ara-
sında gösteriliyor olsa da Mübarek rejiminin 
sağladığı destek noktası Amerika’nın hem 
Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz güvenliği, 
hem Ortadoğu’ya güç projeksiyonu hem de 
İsrail-Arap sorunu açısından çok ciddi bir 
öneme sahipti. Ancak 2005 yılında Kahire’yi 
ziyaret eden Dışişleri Bakanı Condoleezza 
Rice, bu ikileme nokta koyarcasına önemli 
bir özeleştiri yaparak ve Mübarek’i oldukça 
kızdırarak yaptığı çıkışında, Amerika’nın 
son 50 yılda Ortadoğu’da demokrasi yerine 
güvenliği öncelediğini ancak 50 sene son-
rasında ikisini de elde edemediğini söylü-
yordu. Uzun konuşmadan herkesin aklında 
kalan bu cümle, birçokları tarafından Ame-
rikan dış politikasında yaşanacak derin bir 
revizyonun sinyali olarak algılanmıştı. An-
cak kısa bir süre sonra bu iyimser beklentiler 
boşa çıktı. Hem Mübarek’in Washington’da-
ki dostları, hem “İslamcı tehdit” söyleminin 
sahipleri hem de Mübarek’in Ortadoğu’da 
işgal ettiği konumun Amerikan çıkarları-
na en uygun pozisyon olduğunu düşünen 
ulusal güvenlikçiler, Mısır’ın ABD bölgede 
iki ülkeyle ve dünyada terörle savaştayken 
“kaybedilemeyecek kadar önemli bir ülke 
olduğu” kanısını kabul ettirmişlerdi.

ABD Dış Politikasının Bir  
Darbeyle İmtihanı

• 10 TEMMUZ 2013 • ZAMANKILIÇ BUĞRA KANAT YORUMYORUM
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Başkan Obama’nın seçimleri kazanması 
ve hemen sonrasında 2009 yılında Kahire’yi 
ziyaret etmesi ve yaptığı konuşma Rice’ınki 
kadar cesaretli olmasa da en azından olası 
bir değişimin mesajlarını taşıması bakımın-
dan oldukça önemliydi. Ancak bu dönemde 
Amerikan dış politikasında değişim bek-
leyenler bir kez daha yanılmıştı. Zira “Or-
tadoğu bataklığından” bir an önce çıkmaya 
çalışan bir Amerikan başkanı için bölgede 
“istikrar” her şeyin başında geliyordu. Arap 
Baharı kapıya dayandığında Obama yöneti-
mi bir kez daha bölgedeki dengeleri yeniden 
hesaplama çalışmasına girdi. Tunus’taki dev-
rimden sonra Beyaz Saray’da Mısır’da olası 
rejim değişimi için yapılan risk analizleri 
negatif sonuç vermiş ve Mübarek’in bu tip 
olayları kontrol altına alabileceği öngörül-
müştü. Zamanın dışişleri bakanı Clinton’un 
Tahrir’de gösteriler başladığında Mübarek 
rejiminin istikrarlı ve duruma hakim oldu-
ğu yönündeki açıklamaları, bu analizlerle 
birlikte siyasi temennilerin sonucuydu. An-

cak olayların büyümesi ABD yönetimini bir 
kez daha iki arada bir derede bıraktı. Beyaz 
Saray’da yapılan uzun Mısır toplantılarında 
yaşanan fikir ayrılığına ek olarak başta Suu-
di Arabistan ve İsrail olmak üzere diğer bazı 
ülkelerin de Mübarek lehine topa girmeleri, 
Amerikan yönetiminde kafa karışıklığını 
daha da artırdı. Sonunda artık durum iyice 
kontrolden çıkmaya başladığında Obama 
yönetimi “tarihin doğru tarafında” bulun-
mayı tercih ederek ilk kez bölgedeki gelenek-
sel Amerikan dış politikasından uzaklaştığı 
imajını vermeye çalıştı.

Son olaylar, Amerika’nın Mısır politika-
sında ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalı-
şanlar için yeni bir derslik vaka oldu. Olay-
ların başlamasından hemen sonra karmaşık 
cümleler, muğlak ifadeler, “4 Temmuz reha-
veti” ile “iyi oynayan kazansın” gibi anlam-
sız bir pozisyon sürdüren ABD’nin Sisi’nin 
askerî müdahale açıklamasından sonra olaya 
darbe deme konusunda sergilediği çekim-
serlik herkese ortaya çıkan yeni durumu 
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gösterdi. Amerika sanki Oliver Stone ile 
Costa Gavras’a yeni malzeme sağlıyormuş-
çasına darbecilere -artık herkesin ne anlama 
geldiğini az çok bildiği- “demokrasiye bir an 
önce dönülmesi” çağrısında bulunmaktan 
öte bir tepki göstermekten sakındı. Sonra-
sında medyada yer alan veya sızdırılan bir-
çok haberde “Mursi nerede yanlış yaptı?” 
tezi işlenerek de darbeye siyasi hataları dü-

zeltmek için girişilmesi gereken bir eylem 
muamelesi çekilirken öte yandan da meşru-
iyet sağlanmaya çalışıldı. Bu arada önemli 
Ortadoğu uzmanları da Mısır ordusunun 
Mısır’ın demokratikleşmesine nasıl vesile 
olacağı yolunda uzun yazılar kaleme alma-
ya başlamıştı. Beyaz Saray, gelen tepkilerden 
artık rahatsız olmuş olacak ki son günlerde 
yaptığı düzeltme açıklamaları ile kendince 
elini rahatlatmaya çalışıyor.

Obama yönetimi, Mısır’da bu olaylar sı-
rasında yeniden sergilediği zikzaklarla sa-
dece kafaları karıştırmakla kalmadı, aynı 
zamanda ayağına gelen büyük bir kamu dip-
lomasisi fırsatını da tepmiş oldu. Tüm Soğuk 
Savaş tarihinde adı yarı ciddi yarı komplo 
teorisi olarak darbelerle anılan ABD için 
Mısır, bu imajı düzeltmek adına altın bir 
fırsat sunmuştu. İran’da bundan neredey-
se 60 sene önce Musaddık’a karşı yapılan 
darbeye adının karışmasının olumsuz ha-
vasını bir türlü üzerinden atamayan ABD 
yönetimi için Mısır’da darbe girişimine 
karşı çıkmak belki de bir dönüm noktası 
olacaktı. Bu durum Mısır’da darbeye zemin 
hazırlandığı bir sırada Senegal, Tanzanya, 
Güney Afrika’dan oluşan Afrika gezisinde 
Obama’nın verdiği demokrasi mesajlarını 
daha anlamlı kılacaktı. Bunların hiçbiri 
olmadı. Her ne kadar son açıklamalarında 
ABD yönetimi daha dikkatli bir tutum ser-
gilemeye ve olayın detayları üzerinde dur-
maya başlasa da durumun kamuoyunda 
algılanış biçiminde değişecek bir şey yok. 
Zira kamuoyu siyasal olaylarda ayrıntıla-
rı, açıklamaları, mazeretleri değil pozis-
yonları görüyor. Toplumsal hafıza kritik 
dönüm noktalarında ülkeleri ve liderleri 
durdukları yerle hatırlıyor. Onun üzerine 
kamu diplomasisi için harcanan milyar-
larca dolar başarısız bir propaganda ve 
israf olarak kayda geçiyor..

Mısır’daki darbe Amerika’nın 
Mısır politikasında ne 

yapmaya çalıştığını anlamaya 
çalışanlar için yeni bir derslik vaka 
oldu.
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Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin global destekli bir darbeyle alaşağı 
edilmesinden sonra geçici cumhurbaşkanı 
ve başbakan belirlenip geçici bir kabine ku-
rulma çalışmaları devam ederken, darbeci 
muhalefet tarafında askerin de rolünün “ge-
çici” olacağı “beklentisi” var. 

25 Ocak Mısır Devrimi’nden sonra akti-
vizmin, demokratik taleplerin ve sivil aktör-
lerin kendine güveninin tavan yaptığı bir or-
tamda bile asker siyaset üzerindeki etkisini 
azaltmazken; dünyanın açık çek verdiği bir 
darbeyi gerçekleştiren ordunun, hele mu-
halefetin siyasi acizliği ortadayken, siyaset 
üzerindeki hegemonyasından ödün vere-
ceğini beklemek en basit ifadeyle naifliktir. 
Demokrasiyi ordudan beklemek ise bundan 
öte bir şey. 

Kaldı ki Mısır’daki muhalefetinin şu ana ka-
darki siyasi ahlak performansına baktığımızda 
bunun bir beklenti değil; bir propaganda mal-
zemesi olduğunu görürüz. Bu sebepten içi boş 
propagandanın havalarda uçuştuğu şu günler-
de bazı noktaları hatırlatmakta fayda var. 

Kesin bilgidir, yayalım lütfen: 
-  Türkiye’den Tayland’a, Arjantin’den Şili’ye, 

Nijerya’dan Pakistan’a hiçbir darbe de-
mokrasi getirmemiştir. 

-  Mısır’da ordu otoriterliğin ana kaynağıdır, 
darbeci muhalefet orduya sırtını dayamış 
bir yancı-ototiterlik peşindedir. 

-  Mısır’da son iki senedir, Hayrat Şatır’ın 
cumhurbaşkanlığı adaylığının reddinden 
Meclis’in ve Anayasa Komisyonu’nun fes-
hine ve cumhurbaşkanının yetkilerinin 

tırpanlanmasına kadar birçok adı konul-
mayan mini darbe hayata geçirilmiştir. 

-  Son iki senedir asker ve güvenlik güçleri, 
ülkede bir güvenlik boşluğu olduğu fikri-
ni ve orduya duyulan ihtiyacı Mısır halkı-
na kabul ettirmek için birçok saldırıya ve 
çatışmaya müdahale etmemiştir. 

-  Mursi’ye karşı yöneltilen İhvanlaştırma 
suçlamaları asılsızdır. Parlamento’da %45 
oranında temsil edilen ÖAP’nin önemli 
mevkilerdeki temsili çok aşağılardadır. 
27 valilikten Mursi zamanında atanılan 
17 valinin sadece 5’i ÖAP’lidir. Başba-
kan ÖAP’li olmadığı gibi, kabinedeki 37 
bakandan sadece 6’sı, 22 kişiden oluşan 
cumhurbaşkanlığı ekibinin sadece 7’si 
ÖAP mensubudur. 39 üyeden oluşan Yük-
sek Basın Konseyi’nin sadece 4 üyesi, 27 
üyelik İnsan Hakları Konseyi’nin de sade-
ce 4 üyesi İhvan’ın partisi ÖAP’dendir. 

-  Mursi, Hamdin Sabbahi gibi şu an 
Mursi’yi Mısır’ı İhvanlaştırmakla suçla-
yan birçok muhalif lidere, kabinede veya 
cumhurbaşkanlığı ekibinde önemli pozis-
yonlar teklif etmiştir. 

-  Önemli mevkilerde oy oranının çok altın-
da temsili bulunan, asker ve polisin kendi 

Darbe Şapkasından Demokrasi 
Tavşanı Çıkarmak

• 12 TEMMUZ 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ

Türkiye’den Tayland’a, 
Arjantin’den Şili’ye, 

Nijerya’dan Pakistan’a hiçbir darbe 
demokrasi getirmemiştir.

YORUMYORUM
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gündemlerini dayattığı ve muhalif çevre-
lere birçok defalar işbirliği teklifi götüren 
bir lider otoriter olamaz. 

-  Darbeciler ve seçilmiş hükümeti savu-
nanlar arasında ıskalanması zor kalın bir 
ahlaki çizgi vardır. 

-  Türkiye’de Mısır’daki darbeden demokrasi 
çıkacağını düşünenler “içimizdeki” darbe-
cilerdir, içlerinde Türkiye’de son 10 sene-
dir yarım kalmışlıklarının öfkesi vardır. 

-  Ortadoğu’da Türkiye’nin aleyhine gelişen 
her olaydan sonra “Türkiye modeli çöktü” 
tiradları atanlar, aslında kendi zihin dünya-

larında yarattıkları Türkiye modelinin çö-
küşünü alkışlayan hüsnü kuruntuculardır. 

-  Suudi Arabistan’ın Mısır’a darbeyle giri-
şini kutlayanlar, aynı ülkenin Suriye’deki 
varlığına lanet yağdırmaktalar. 

-  Mısır’ın Türkiye ve Katar’dan maddi yar-
dım almasını dilencilik olarak görenler, 
Suudi Arabistan ve BAE’den gelen darbe 
bahşişine alkış tutmaktalar. 

-  Suriye’de anti-emperyalist duruş sergile-
diğini iddia eden Baasçılar, Mısır’da ABD 
destekli ve Körfez finansörlüğündeki dar-
beyi alkışlamışlardır. .
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“What is being experienced are the political 
tensions Egypt needed to live through dur-
ing the revolution that was in the end real-
ized by apolitical discourse. What those who 
experience these tensions, the Ikhwan and 
some liberals, have in common is their inex-
perience. And the most determining charac-
teristic of the old regime remnants are their 
decades-long political experience. Unless the 
two inexperienced parties soon realize that 
they are playing with fire, we may suddenly 
find Egypt in the middle of a de facto coup.”

“If Egypt has to choose between the ‘grow-
ing pains of democratization’ or the ‘military-
judiciary tutelage,’ it should not hesitate to 
pick the first option. There is, in fact, a strong 
possibility that the first option offers an exit 
out of what we may call ‘political turbulence.’ 
The second option, on the other hand, which 
we may call ‘bureaucratic oligarchy,’ may 
clear the path to a Mubarakism that Egypt 
would be sentenced to for years to come.”

The above lines were not written last week. 
Since the revolution in Egypt, you have read 
similar lines in this column. The above para-
graph is from my article titled “New Egypt 
Versus the Felool: Struggle for Democracy” 
from last year, in which I offered an analysis 
of tensions in Egypt. For me, the dissolution 
of the Parliament on June 14 was the first 
coup during the post-revolution period. The 
liberals’ and the secularists’ response to this 
coup was, in fact, a clear indication of how 
Egypt’s political landscape would be shaping 
up in the days to come. What the events of 
June 14 signaled was actualized with an actual 

coup on July 3. The junta administration has 
gone to great lengths to convey the pretense 
that they are the legitimate voice of Egypt. 
The Sheikh of sl-Azhar, the Coptic Pope and 
a Salafi stood behind the nationalist General 
Sisi. The well designed façade of the coup 
collapsed only a few days later. The Sheikh of 
sl-Azhar could not even walk around on his 
own campus. And all Copts saw the impasse 
the Coptic Pope – consecrated after one of 
the wiser men of Egypt Pope Shenouda had 
passed away – dragged the country into. The 
Nour Party, which represents only one strand 
of the Salafi movement in Egypt, was turned 
upside down with the news of some mem-
bers supporting the coup. And the liberals, 
who proved to be the epitome of moral bank-
ruptcy and who worked with all their might 
to make the coup happen, have disappeared. 
Indeed, Tahrir is calm and empty once again.

Sisi, to save the fake façade of his coup 
from collapsing and the army from feeling 
a politically alone, relied on his old trusted 
friend as usual – his arms. The junta admin-
istration cruelly massacred civilians. The ar-
rests are still going on. The Egyptian army 
has sentenced itself to a quagmire it cannot 
get out of. The army does not possess the 
necessary political and sociological skills to 
endure a long term standoff with the public 
like the Mubarak administration. The big-
gest problem the army is facing right now is 
how it will get out after Jan. 25 without turn-
ing Egypt into Algeria. The only person who 
can really answer this question is the presi-
dent they ousted, Morsi..

Egypt’s Coup Crisis

• JULY 12, 2013 • HURRIYET DAILY NEWSTAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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Mısır’da 11 Şubat 2011’den bu yana de-
vam etmekte olan vesayet rejiminin 3 Tem-
muz 2013’te Abdülfettah El-Sisi’nin darbe 
marifetiyle askeri yönetime geçmesiyle yeni 
bir dönemin önü açılmış oldu. Mısır’a dair 
akıldan çıkarılmaması gereken en önemli 
mesele, 3 Temmuz darbesinin tek muhatabı-
nın Mısır’ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı ol-
duğudur. Çünkü Mısır darbesiyle Mursi’nin 
dışındaki hiçbir siyasi ve kurumsal aktör he-
deflenmedi. Mısır devleti açısından vesayet 
rejiminden darbe düzenine geçiş sağlandı. 
Mursi’nin ve İhvan’ın dışında kalan liberal-
ler, laikler, Hristiyanlar, Selefiler ve eski re-
jim taraftarları darbenin muhatabı olmak bir 
yana doğrudan destekçisi oldular. Ülke içeri-
sinde manzara bu iken uluslararası arenada 
ise durum çok daha vahim bir hal aldı. Mısır 
darbesini tarif etmekten bile kaçınan ama 
darbeye giden yolun inşası için sokak hare-
ketlerini finanse etmeye kadar detaylı bir ça-
lışma yapan ABD yönetimi, darbe olduğunu 
bile kabul etmeyen AB sözcüleri, neredeyse 
darbe olmadan yeni yönetime kutlama me-
sajlarını gönderen Körfez...

Bütün bu tablonun bizlere hatırlattığı tek 
gerçek, 3 Temmuz Mısır darbesinin en az 
Irak’ın işgal ediliş süreci kadar berbat bir si-
yasal pornografi olduğudur. Mısır’daki darbe 
birçok farklı şekilde yapılabilirdi ama darbe-
nin gerçekleşmesi için en ateşli şekilde, kur-
şun asker vazifesi ifa eden bir güruh olma-
saydı bu kadar rahat hayata geçirilemezdi. 
Bu grup elbette liberallerden ve laiklerden 
başkası değil. En başından beri daha dev-

rim sürecinde başlayan siyasal şımarıklıkla-
rı meclis seçimleri sonucunda huysuzluğa, 
ilerleyen günlerde provokatör bir siyasete, 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ise 
açıktan nefret siyasetine dönüştü. İçlerin-
de Mübarek karşıtı olanları Batı’dan güç 
odakları ve elitlerle; Mübarek taraftarları ise 
Körfez’den aktörlerle Mursi’yi devirmek için 
yoğun bir çalışmaya koyuldular. Dışarıda şe-
killenen darbe sürecinin her adımında yar-
dımına Mısır müesses nizamı bütün resmi ve 
gayri resmi aparatlarıyla yetişmekte gecik-
medi. Kâh Kahire’de elektrikler kesildi kâh 
benzin bulunamaz oldu. Bir gün bir Şii, diğer 
gün bir Hristiyan linç edildi. Her iki meclisi 
de fesh edilmiş, kurumları olmayan, Müba-
rek rejiminin güvenlik güçleriyle çalışmak 
zorunda olan Mursi’yi ülkeyi kararnamelerle 
yönetmeye mahkûm ettiler. İşler en azından 
yürüsün diye çıkarılan kararnamelerin her 
birisi ardından da Mursi’yi ‘tek adam, otori-
ter ve hatta diktatör’ ilan etmekten geri dur-
madılar. Velhasıl ordusu, polisi, istihbaratı 
olmayan Mursi, uluslararası bir destekle de 
askeri bir darbe ile devrilmiş oldu.

Mursi’yi deviren Mısır ordusunun darbe 
sürecini siyasal olarak yürütmesi neredeyse 
imkânsızdır. Tam da bu sebepten dolayı 3 
Temmuz günü verilen darbe fotoğrafı hızla 
erozyona uğradı. Darbe yapıldığından beri 
üç kez başbakanlığa atanacak isim değişti. 
Ancak dördüncü isimle bir başbakan bulu-
nabildi. Benzer şekilde bütün darbe süre-
cinin yargı vesayeti adına en önemli aktör-
lerinden olan Abdulmecit Mahmut istifa 

Vesayet Rejiminden Darbeye Mısır

• 13 TEMMUZ 2013 • SABAH PERSPEKTIF YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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etmek durumunda kaldı. Selefiler, özellikle 
Nur Partisi ise eski genel başkanının ayrıla-
rak Vatan partisinin kurulmasıyla başlayan 
çözülme süreci, bütün Selefi hareketi darbe-
ye verilen destekle içinden çıkmayacakları 
bir makasın içerisine girdiler. Darbe yöne-
timi bizzat darbenin gerçekleşmesinde aktif 
rol almış olan siyasi isimleri Cumhurbaş-
kanlığı yardımcılığı ve bakanlıklara getirerek 
teknokrat bir yönetim kurma zahmetine bile 
girmemektedir.

Mısır ordusu kendisine ideolojik bir ku-
rucu görev biçen bir ordu değil. Ordunun 
elitlerinin bazı unsurları da dâhil olmak 
üzere sokaktaki vatandaşla, özellikle de laik 
ve liberal zeminde bulunmayan Mısırlı ile 
benzer sosyo-ekonomik dünyayı paylaş-
maktadır. Mübarek’in sistemden çekilmesini 
sağlayan 18 günlük sokak sahnelerini tam da 
bu sebepten Mısır ordusu büyük ölçüde izle-
mekle yetinmişti. Mısır ordusuna dair diğer 
bir unsur ise Camp David sonrası kendisine 
biçtiği roldür. Özellikle Mübarek dönemin-
de, Ömer Süleyman’la beraber ülke içi polis-
istihbarat marifetiyle tanzim edilmekteydi. 

Gerek Camp David merkezli gerekse de Mü-
barek rejimi kaynaklı itiraz ve isyanlar bizzat 
Mübarek polis devleti tarafından asker işin 
içine bulaştırılmadan bastırılırdı. Mübarek 
rejiminin sahneden çekildiği yeni durumda 
asker neredeyse hiç tecrübesinin olmadığı 
bir alanda eski rejimden ortaklarıyla süre-
ci yönetmeye çalışıyor. Halkla karşı karşıya 
geldiği ilk sahnede yeni durumun ortaya çı-
kardığı manzara ise onlarca insanın katledil-
mesinden ibaret. Bundan sonraki sahnelerde 
polisin devrede olduğu her durumda benzer 
katliamlar yaşanabilir.

Mısır darbe rejiminin açıkladığı siyasi yol 
haritasının Mısır’ı götüreceği yeni bir yer bu-
lunmuyor. Özellikle Muhammed Mursi’nin 
ve diğer tutuklanan isimlerin serbest kalma-
dığı bir senaryoda darbe yönetiminin süreci 
ilerletmesi çok zor olacaktır. Mursi’nin bıra-
kılmadığı her gün içeride gerilimin ve kont-
rolsüz bir şiddetin patlaması için gaz birik-
mesini güçlenmektedir. Hali hazırda Sina’da 
hızla gelişen süreçler önce İskenderiye ar-
dından da Kahire’ye yayılma potansiyeline 
sahipler. Amerika’nın süreç kanlı bile olsa 
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darbeye verdiği destekle kaybettiği itibarını 
kısa vadede yeniden toparlama gibi bir has-
sasiyeti de ortada görünmemektedir. En son 
Mısır’a, darbenin yapıldığı hafta, F-16 satış-
ları da bu durumun en açık delili olmuş oldu. 
Amerika bu süreci 2009’da Kahire’de yaptığı 
konuşmada verdiği mesajlarıyla bizzat ken-
disi tenakuza düşen ikinci önemindeki ABD 
başkanı tutarsızlığına razı olarak yönetebile-
ceğini düşünmektedir.

Mısır üzerinden Arap isyanları ya da 
bölgemizdeki değişim dalgasını ciddi an-
lamda kırdığını düşünen bir popüler siyasal 

algı ve akıl oluşmaya başladı. Kısa vadede 
böyle bir beklentinin oluşmasında garip 
bir durum yok. Lakin canlı yayında ger-
çekleşen 3 Temmuz darbesinin fotoğrafına 
giren siyasal unsurları bile bir hafta bir ara-
da tutmayı beceremeyen statüko dinamiği-
ne yatırım yapanların bir geleceği olması 
mümkün değil. 25 Ocak’ta geri çekilen ama 
varlığını koruyan müesses nizamın geri 
gelme girişiminden daha tabii bir durum 
olamaz. 3 Temmuz sadece eski düzenin ye-
niden tesis edilme girişimi olmayacak. Aynı 
zamanda II. Arap İsyanları dalgasının da 
başlangıcı olacak. I. Dalga ile diktatörleri 
sahneden çekilmeye zorlayan Arap İsyanla-
rı, II. Dalga ile eski düzeni ve müesses ni-
zamları dönüştürme hedefi güdecek. Bugün 
için Kahire’den yükselen itirazlar bizlere II. 
Arap İsyanları dalgasının sessiz yığınlar 
üzerinden dönüştürücü gücü görmemiz 
için yeterli gibi duruyor..

I. Dalga ile diktatörleri 
sahneden çekilmeye zorlayan 

Arap İsyanları, II. Dalga ile eski 
düzeni ve müesses nizamları 
dönüştürme hedefi güdecek.
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Mağdur tarafların en az hasarla atlat-
ması beklenen Mısır’daki değişim, tahmin 
edilenden çok daha sert ve ağır bir askeri 
müdahaleye dönüşerek, demokratik süreci 
kesintiye uğrattı. Cumhurbaşkanlığı Muha-
fızları Alayı’nın önündeki katliam ise, cunta 
ve Mısır halkı adına önemli bir kırılma nok-
tası olarak kayda geçti.

Atanmış Cumhurbaşkanı Adli Mansur, 
9 Temmuz 2013 tarihinde yeni bir Ana-
yasa Beyannamesi yayınladı. Müslüman 
Kardeşler’in siyasi kanadı Hürriyet ve Ada-
let, Cemaatül İslamiye tarafından kurulan 
Bina ve Kalkınma Partileri Beyanname’yi 
tamamen reddederken, Selefi Davet’in siyasi 
kanadı Nur Partisi kabul edilebilir buldu.

Muhammed el Baradey ve Amr Musa, 
beyannameye olumlu yaklaşmakla birlikte, 
seçimler konusundaki maddelere itiraz etti. 
Beyannameye en sert tepki tahmin edilece-
ği gibi Hürriyet ve Adalet Partisi’nden gel-
di. Parti, seçimleri boykot etme tehdidinde 
bulundu ve Mursi’nin serbest bırakılmasını 
istediğini tekrarladı.

Mısır’ın ikinci büyük siyasi partisi Nur, 
askerin ilan ettiği yol haritası sürecinin için-
de kalmayı tercih ediyor. Cumhuriyet Muha-
fızları Alayı’nın önündeki katliamın ardın-
dan “yol haritasından” çekildiğini açıklayan 
Parti yönetimi, Suudi Arabistan’ın baskısının 
ardından geri adım attı.

Bu sürece destek veren siyasiler arasında-
ki ilk çatlak, Anayasa Beyannamesi’nde be-
lirdi. Temerrud Hareketi bile Beyanname’ye 
tepki gösterdi. Daha önce Ezher Şeyhi Ah-

med Tayyib ve Kıpti dini lider Tavadros, 
tutuklamalara karşı çıkmıştı. Muhafız Alayı 
Kaliamı’na karşı tavır takınan iki din adamı-
nın da uzlete çekilmesi dikkat çekti.

Mısır’daki gelişmeleri, 30 Haziran öncesi 
ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerekmekte-
dir. Demokratik süreç kesintiye uğramış ve 
seçimlerle iş başına gelen ilk cumhurbaşka-
nı, demokrasi dışı yöntemlerle alaşağı edil-
miştir. Bu inkâr edilemez bir gerçektir. Bu 
süreçte Müslüman Kardeşler’in mücadelesi-
ni barışçıl yollarla sürdürmesi meşrudur ve 
takdir edilmektedir.

Bu sürece destek verenler, “fulul” olarak 
ifade edilen Mübarek yandaşlarının sahne-
ye tekrar çıkmasının ardından tutumlarını 
gözden geçirmeye başladı. 6 Nisan Değişim 
Hareketi, katliamın ardından yönetime tep-
ki gösterdi. Ayrıca, 6 ay gibi kısa bir sürede 
anayasa referandumu, parlamento ve cum-
hurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Bu süreç 
İhvan’ın lehinedir. Uzlaşma sağlanabilirse, 
Müslüman Kardeşler tekrar toparlanma fır-
satı yakalayabilir.

Muhammed Necib’in hazin sonu
1952 Hür Subaylar Devrimi’nin ardından 
Mısır’da iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı 
Muhammed Necib’tir. Necib, darbeci arka-
daşları tarafından bir buçuk yıl sonra göre-
vinden azledilerek ev hapsine alındı. Birkaç 
gün sonra çıkacağı söylenen Zeyneb el Vekil 
Villası’nda tam 30 yıl ev hapsinde tutuldu. 
Mübarek dönemine kadar, adı ders kitap-
larında “Mısır’ın ilk Cumhurbaşkanı” diye 

Mısır’da Çatırdayan Cunta  
ve Türkiye
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bile yazılmamıştır. Almanya’da ölen oğlunun 
cenazesine gitmesine izin verilmeyen Necib, 
yıllarca kendi çamaşırını yıkamak zorun-
da kalmıştır. Necib’in “Bu şekilde görevden 
alınırsam Sudan Mısır’dan ayrılır” sözü unu-
tulmamıştır. Öyle de olmuş Sudan Mısır’dan 
koparılmıştır.

Bazı kulislerde Mursi’nin geri dönme ih-
timali konuşulmaktadır. Mursi’nin tekrar 
görevine dönmesi ihtimalinin hayali bile zor. 
Bu cılız ihtimal gerçek olsa dahi, görevde 
kalamaz. Bu süreçte önemli olan, Mursi’nin 
Necib gibi hapsedilmemesi ve özgürlüğüne 
bir an evvel kavuşmasıdır.

Müdahaleden sonra Türkiye - Mısır ilişkileri
50’li yıllarda iki ülke arasındaki ipler büyük 
oranda kopmuştu. Bu dönem, Mübarek’in 
1983 yılında Osmanlı arşivlerinden Taba’nın 
haritasını istemesi ve Türkiye’nin olum-
lu tutumuna kadar takriben 30 yıl sürdü. 
İki ülke arasındaki ilişkileri tekrar başlatan 
Özal ve kapılarını Türk öğrencilere seksenli 

yıllarda açan El Ezher’dir. İlişkiler, AK Parti 
döneminde daha da arttı ve 25 Ocak Tahrir 
Devrimi’nin ardından İhvan’ın işbaşına gel-
mesiyle zirve yaptı.

Müdahaleden sonraki bu kritik dönem-
de, Türk dış politikasının uluslararası ilişki-
lerdeki “gri” alanı en iyi şekilde kullanacağı 
öngörülmelidir. Mısır halkının yanı sıra, elit-
lerin de Türkiye ve Erdoğan sempatisi unu-
tulmamalıdır. Türkiye sadece İhvan değil, 
Mısır’daki bütün kurumlar tarafından ilham 
kaynağı bir ülkedir..
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Moda oldu son zamanlarda Türkiye’yi “ha-
zırlıksız yakalandı” diye eleştirmek. Arap 
Baharı’na hazırlıksız yakalandık, Suriye’de 
iç savaşı önceden kestiremedik, İsrail’e karşı 
durmanın maliyetini hesap edemedik, ABD’yi 
eleştirmenin sonunu hiç düşünmedik...

Çok fazla “Kızıl Orkestra” veya “Ajan Sor-
ge” gibi espiyonaj filmleri izlediğimizden 
midir yoksa Türkiye dış politikasına henüz 
değer biçemediğimizden midir bilinmez; 
hep tarih akıyordur, Türk de bakıyordur.

Seyirci kaldığımız olaylara son olarak Mı-
sır’daki “geliyorum” diyen darbe de eklendi. 
Hazırlıksız yakalandık; herkes gördü biz gö-
remedik. Mısır darbeye doğru yol alırken biz 
uyuduk, atı alan Zemalek’i geçti.

Görünen köy kılavuz istemez
Bir ülkenin, başka bir ülkede meydana ge-
len ve asker, yargı, polis, medya, bürokrasi 
ve yedi düvelin açık ve ahlaksız bir şekilde 
desteklediği bir darbeye hazırlıksız yakalan-
masından kasıt nedir?

Eğer kasıt, darbe ihtimalinden haberdar 
olmamaksa, bu senaryodan film çıkmaz. 
Daha 2 ay önce Mısır’dayken İhvan’ın şu an 
hapiste olan bir liderinden askerin planları-
nı ve muhalefetin genelkurmayı türbeye çe-
virdiğini bizzat dinlemiştim. Kasıtlı elektrik 
kesintileri, sansasyonel benzin kuyrukları, 
2 senedir devam eden IMF görüşmeleri ve 
Mısır’ın “28 Şubat” medyasının karalama 
kampanyaları, Mısır’da istemezükçülerin 
ordunun ipine sarılacaklarının habercisiydi. 
Kaldı ki SETA Başkanı Taha Özhan’ın 8 Ara-

lık 2012’de uyardığı “askeri-yargı vesayet re-
jiminin açıktan iktidara el koyma ihtimali”ni 
görmek için Türk casus veya diplomatı ol-
maya da gerek yoktu. Bu sebepten Mısır’a 
özel önem atfeden bir Türkiye’nin darbe ih-
timalini görememesi mümkün değildi. Bu 
ihtimali eledik.

Eğer kasıt, burnumuzun ucundaki darbe-
yi engelleyememekse Türk dış politika yapı-
cıları “Türkiye hazırlıksız yakalandı” iddia-
cılarına çelişkili de olsa hüsnüzanlarından 
dolayı teşekkür etmeliler. Zira, Türkiye’nin 
Mısır’daki darbeyi engelleyebileceğini dü-
şünmeleri, Türk dış politikasına atfettikleri 
muazzam gücü göstermekte. Yine de çeliş-
kiden kurtulmaları için bir karar vermeleri 
gerekmekte, Mısır’daki darbeyi engelleyebi-
lecek kadar güçlü müyüz yoksa sürekli ha-
zırlıksız olacak kadar güçsüz mü? Bu ihtimal 
kendi kendini eledi.

Eğer kasıt, İslamcılara karşı beslenen hüs-
nüzan sebebiyle Mısır’daki gerçeklere gözün 
kapatılmasıysa AK Parti hükümetlerinin 
darbe gerçeklerine gözünü kapatmaması yo-

Türkiye Darbeye  
Hazırlıksız mı Yakalandı?

• 16 TEMMUZ 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ 

Çok fazla “Kızıl Orkestra” veya 
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değer biçemediğimizden midir 
bilinmez; hep tarih akıyordur, Türk 
de bakıyordur.
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luyla iktidarını koruduğunu hatırlatmakta 
fayda var. Askeri vesayetin göz kapatmayla 
değil, siyasi-demokratik mücadeleyle yeni-
leceğini en iyi bilen ülkelerden olan Türki-
ye, Mısır’daki askeri vesayet ve Batı-Körfez 
planlarıyla da göz açık ve dik bir şekilde 
mücadele edilmesini Mursi’ye tavsiye eden 
ülkelerin de başında geliyordu. Bu ihtimale 
de gözümüzü kapatıyoruz.

Bir ihtimal daha var
Mısır’da Camp David ordusu, istemezük-
çü muhalefet ve İhvanofobik ABD-Körfez, 
darbe için gemileri çoktan yakmıştı. İh-

van kaynaklarından edindiğim bilgiye göre 
Mursi’nin “erken seçim” teklifini bile “bir 
sahnede silah varsa patlar” mantığıyla ve 
“darbeden dönenin kaşığı kırılsın” sloga-
nıyla reddetti. Mısır’ın vesayet rejiminden 
darbeye doğru kaydığını gören Türkiye, dar-
beye karşı ilk andan itibaren ilkesel ve de-
mokratik bir duruş sergiledi, darbe öncesi ve 
sonrası muhataplarına telkinlerde bulundu. 
Türkiye’den, bir başka ülkede meydana gelen 
bir darbeye karşı bundan fazlasını beklemek, 
hem çok film izlediğimizin hem de Türk dış 
politikasına henüz değer biçemediğimizin 
göstergesidir..
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On June 24, 2012, Ahmad Shafik received 
51.7 percent of the vote to become the first 
president of Egypt in the post-Mubarak era. 
Saudi Arabia, the United Arab Emirates, 
the United States and the European Union 
were the first to congratulate the president-
elect. It was an unexpected victory for 
Shafik, who was an important figure dur-
ing Mubarak’s tenure. Meanwhile, his rival 
from the Justice and Freedom Party, Mo-
hamed Morsi, accused Shafik of electoral 
fraud. When asked to comment on the out-
come, Morsi argued that “Shafik, coupled 
with Mubarak’s high judiciary, military and 
bureaucracy, have sentenced the country to 
a fraudulent election process.”

The White House Press secretary stated 
that Morsi “must accept election results as 
an inherent part of democracy and grace-
fully accept his role in the opposition” and 
argued that the former Mubarak man’s vic-
tory in the elections did not necessarily cast 
a shadow on the outcome of free and fair 
elections. The elections received broad cov-
erage in the Turkish media as well. Particu-
larly among secular news outlets, Shafik’s 
victory was celebrated as the Arab Spring’s 
warning shot to all Islamist politicians and 
commented that the PM Recep Tayyip 
Erdoğan’s post-Arab Spring foreign policy 
had thus collapsed.

Over the next months, the judiciary’s 
ruling to suspend the Parliament triggered 
widespread protests for the legislature’s re-
institution. Media outlets in Egypt and else-

where echoed the same sentiment: “Devoid 
of democratic maturity, the Islamist masses 
attempt to jeopardize Egypt’s transition 
process and pressure the elected president.” 
Western governments released statements in 
support of Ahmad Shafik and warned that 
parties must not resort to street violence in 
their efforts to impeach the elected govern-
ment. Meanwhile, they cited dozens of lethal 
attacks on Shafik’s party headquarters over 
the past six months as a sign that Islamists 
did not support democracy.

With regard to Shafik’s decision to main-
tain the military’s privileged position in the 
new Constitution, EU officials noted that it 
would be naive to expect Egypt to establish 
the world’s most democratic legal system 
over a few months. Meanwhile, the me-
dia reported that the military allied itself 
with the Islamists amid troubles and seri-
ous political turmoil in June 2013. In re-
sponse, Western governments commented 
that they could not possibly allow Egypt to 

Egypt’s Islamist Coup!

• JULY 19, 2013 • HURRIYET DAILY NEWS

The events of July 3 represent 
nothing but pure political 

pornography. The sole truth and 
reality remains: Mohamed Morsi, 
the elected president of Egypt, lost 
his power to a military junta and its 
international solidarity networks.

TAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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become “yet another Sudan” and discred-
ited the use of street violence to threaten 
the country’s legitimate leadership. When 
a group of army officials issued a 48-hour 
ultimatum to the Shafik government, the 
White House released a strongly worded 
statement to condemn the latest develop-
ments. On July 3, the military coup led 
Western governments to suspend all dip-
lomatic relations with the country. The 
Western media declared that the Islamist 
coup destroyed all hope for democracy 
that arose out of the Arab Spring revolu-
tions and stated that this was indeed a mili-

tary coup and an illegitimate act against the 
elected government even though the mobs 
voiced their support.

How many today could claim the above 
scenario to be unrealistic? Surely, what ex-
actly happened in Egypt is no longer rel-
evant. Because a new liberal standard is to 
“focus on actors as opposed to events.” For 
this reason exactly, the events of July 3 rep-
resent nothing but pure political pornogra-
phy. The sole truth and reality remains: Mo-
hamed Morsi, the elected president of Egypt, 
lost his power to a military junta and its in-
ternational solidarity networks..
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One of the most memorable details of the 
Egyptian coup d’état was probably the back-
drop of the live broadcast announcement of 
the coup by the army chief Sisi. The army 
had chosen to have a group of people sit-
ting on both sides of General Sisi, amongst 
whom were the Sheik of Al-Azhar, the Cop-
tic Pope, a Salafi and a few bureaucrats from 
the Mubarak regime. Liberals and secular-
ists who did not fit into the backdrop were 
not delayed in offering their support for the 
coup publicly. Different dimensions of the 
Egyptian coup will continue to be discussed 
for some time to come. What has been ex-
perienced so far will, probably, become 
insignificant next to what is yet to come. 
However, what is most interesting about 
the Egyptian coup is that both the Salafis 
and the liberals had no ideological or moral 
qualms about being in the same frame dur-
ing the announcement.

Is this situation peculiar to Egypt? Is there 
something inherently common between Lib-
eralism and Salafism? How can Salafis who 
find the Muslim Brotherhood “not Muslim 
enough” stand side by side with the secularist 
liberals? How can the secularist liberals, who 
perceive the Brotherhood to be a “religious 
threat,” join hands with a movement based 
on the shallowest interpretation of religion, 
like the Salafis? These questions require se-
rious answers both from the Salafi and the 
liberal perspective. Without a doubt, there 
will be those, both from the Salafis and the 
liberals, who will argue that there is noth-
ing unusual about this merger. It is simply a 

strategic move based on the principle of “the 
enemy of my enemy is my friend.”

For me, this answer does not mean much. 
There has to be a stronger common ground 
that can bring these two opposing sides to-
gether. The question I wonder about the most 
is this: What are some of the characteristics 
the Salafism and Liberalism share? We know 
that both the Salafism and the Liberalism 
movements have strong convictions. We 
know that neither one of them compromises 
on their lifestyle argument. The common 
name of this refusal to compromise is selfish-
ness. Instead of pursuing their own lifestyles 
among a variety of lifestyles in the commu-
nity, liberalism wants to force secularism on 
others, and the Salafis, their religious beliefs. 
We know that neither liberals nor Salafis be-
lieve in the search for one’s own truth. On the 
contrary, each group believes to hold all the 
answers to all the questions of human kind.

Neither the Liberalism nor the Salafism can 
shake the illusion of salvation or the mission it 
assigns them. Consistency and coherency, for 
them, means achieving their goals at all costs. 
Both political trends are attempting to con-
struct a political position by highlighting what 
they reject, first. They do not favor debate, de-
liberation or compromise. On the contrary, 
they want the idea they favor to be hegemonic 
and to dominate. In other words, they do not 
like politics of doing politics. This, without a 
doubt, is their biggest problem. That’s why the 
day we can talk about liberal or Salafi politics 
is the day we can be hopeful again for the fu-
ture of Liberalism and Salafism!.

The Common Ground in Salafism 
and Liberalism

• JULY 26, 2013 • HURRIYET DAILY NEWSTAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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19 Ekim 2011’de çalışmalarına başlayan Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
yaklaşık altı ay boyunca kişi ve kurumlardan sözlü, yazılı ve elektronik 
ortamda katkı topladı. Komisyon görüş alma sürecinde azınlık temsilcile-
rini de Meclis’e davet etti. Mayıs 2012’de ise yeni anayasa yapım sürecinin 
ikinci aşaması olan yazım süreci başladı. 

Yazım Sürecinde  
Yeni Anayasa
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Bütün anayasaları, askerlerin siyasetin 
içinde, hatta yönetimin başında olduğu dö-
nemlerde hazırlanıp kabul edilen bu ülkede, 
toplumun ilk kez kendi anayasasını yapma 
fırsatını yakalaması, doğal olarak toplumda 
büyük bir heyecan ve beklenti oluşturmuştu. 
Ancak söz konusu heyecan ve beklentinin 
bugün aynen sürdüğünü söyleme imkânına 
da sahip değiliz. Peki, büyük umutlarla baş-
layan ve bugün artık herkesin daha temkinli 
olma ihtiyacı duyduğu noktaya nasıl geldik? 
Hatırlayalım.

Bugüne kadar alınan yol
Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu (AUK), 
19 Ekim 2011’den 30 Nisan 2012 gününe ka-
dar görüş aldı. Bu aşamada Komisyon, 14 
siyasi parti, 21 üniversite, 39 meslek örgütü 
ve sendika ile 79 dernek, vakıf ve platformu 
dinledi. Bunun yanı sıra, Komisyon, toplam 
18 bin sayfalık öneri metnini ve 25 bin 440 
kişi tarafından Meclis’in resmi internet sitesi 
üzerinden bildirilen görüşleri derleyip tasnif 
etti. Bundan sonra anayasa yazım aşamasına 
geçti. Yazım aşamasının da 2012 sonuna ka-
dar tamamlanması öngörülüyordu.

2012 sonuna gelindiğinde, Meclis Baş-
kanı Cemil Çiçek, liderler turuna çıkarak, 
çalışmanın tamamlanabilmesi için kendi-
lerine süre tanınmasını istedi. Nihayet geç-
tiğimiz günlerde yeni bir liderler turuyla 
Komisyon’un çalışmaları siyasi partilerle 
tekrar paylaşıldı ve çalışmaya devam konu-
sunda destek istendi. Görüşmelerden sonra 
yapılan açıklamalardan anlaşılan o ki, iste-

nen destek sağlanmış durumda. Ancak bu 
destekle, hem Komisyon’un sorumluluğu 
artmış hem de toplumdaki umut ve beklenti 
yeniden canlanmıştır.

AUK’nun bugüne kadar yaptığı çalışma-
nın son derece anlamlı ve önemli olduğunu 
baştan belirtelim. Ancak 450 gün boyunca 
449 saat çalışabilmek, Sayın Çiçek’in de vur-
guladığı gibi, tatmin edici olmaktan uzaktır. 
Bununla birlikte, Komisyon bugüne kadar 
177 maddeyi görüşerek 48 madde üzerin-
de görüş birliğine varmıştır. Gerginliği hiç 
azalmayan siyasi hayatımız göz önüne alın-
dığında, böyle bir sonucun başarılı olduğu-
nu söyleyebiliriz.

Tedrici/aşamalı anayasa yapımı
Yeni anayasanın bu kadar büyük bir heye-
can ve umut yaratmasının en önemli nede-
ni, toplumun yapılacak yeni anayasaya yeni 
bir toplumsal sözleşme işlevi yüklemesidir. 
Çünkü Türkiye gibi, farklı kimliklerin bu-
lunduğu ama homojen bir ulus inşa projesi-
nin uygulandığı, dolayısıyla farklı kimlikler 
ekseninde büyük sorunlar yaşamış toplum-
larda, toplumsal mutabakat temelinde yeni 
bir anayasa yapabilmek pek de kolay değil.

AUK’nun 450 günde ancak 48 maddede 
uzlaşı sağlayabilmesi de bu güçlüğü ortaya 
koymaktadır. Bu güçlük nedeniyle, Türkiye 
”tedrici/aşamalı” anayasa yapma yöntemini 
tercih edebilir. Bu yöntemden hareket edile-
rek, mutabakata varılamayan hususlarla ilgili 
düzenlemeler, zaman içerisinde oluşabilecek 
uzlaşmalara bırakılır ve genel olarak hak ve 

Yine Yeni Anayasa Süreci
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özgürlükler temelli bir anayasal düzen üze-
rinde ortak mutabakatı sağlayan bir anayasa 
yapımı yoluna gidilebilir.

Kuşkusuz, aşamalı anayasa yapımı, çok 
arzu edilen bir yöntem değildir; çünkü bu 
yöntem, kimi zaman ülkenin en kritik so-
runlarının yeni bir anayasayla çözülme-
sinin ertelenmesi anlamını taşır. Nitekim 
Türkiye de, eğer böyle bir yolu tercih ederse, 
örneğin Kürt sorununun çözümü açısından 
mutlaka yapılması gereken kimi düzenle-
meleri ertelemek zorunda kalabilir. Ne var 
ki, çoğu kez, tam da bu tür nedenlerle ted-
rici anayasa yapımı yoluna gidilmektedir. 
Ancak böyle bir yola girilmesi halinde, kri-
tik sorunları çözecek anayasal düzenleme-
ler için gerekli toplumsal ve siyasal iklimi 
oluşturabilmek, çatışmalı ortamı soğutmak 
ve barış sürecini pekiştirebilmek amacıyla, 
“yol temizliği” ya da “güven arttırıcı tedbir-
ler” olarak tanımlanabilecek yasal reform-
lar ile bunlara eşlik edecek idari pratik ve 
düzenlemelere gidilmelidir.

Bundan sonra ne yapılmalı?
Öncelikle toplumun talep ve beklentilerinin 
karşılanması hedefinden sapılmamalıdır. 

Bundan sonra yapılması gereken ise, siyasi 
partilerin yeni anayasayla ilgili bugüne ka-
dar ileri sürdükleri görüşleri yeniden göz-
den geçirmeleri, revize etmeleridir. Çünkü 
yeni anayasa görüşmeleri, kırmızı çizgilerle 
değil, ancak çözüm odaklı ve yeni anayasa 
hedefli politikalarla ilerletilebilir. Bu bakım-
dan herkes, öncelikle ortaya çıkacak yeni 
anayasanın hiçbir partinin bütün görüşleri-
ni yansıtmayacağını kabulle işe başlamalı ve 
her parti, “ikinci en iyi” seçeneğini de masa-
ya getirmelidir.

Öte yandan, bütün maddelerde mutaba-
katta ısrar etmek, yeni anayasa sürecini ba-
şarısızlığa mahkûm ederek bir başka bahara 
bırakmak yerine, üzerinde uzlaşılmış mad-
deleri bir an önce görüşüp sonuçlandırmak 
yoluna gidilmelidir. Zaten böyle bir yola 
girilmesi halinde, 48 sayısının hayli artaca-
ğı açıktır. Böylece, toplumun yeni anayasa 
beklentisi, kısmen de olsa karşılanmış ola-
cak ve bunun doğurduğu atmosfer, üzerinde 
uzlaşılamayan maddeleri de daha büyük bir 
motivasyonla ele almamızı sağlayacaktır..
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Uzun bir süreçten sonra Balkanlar’da Avrupa Birliği üyelik sürecini 
tamamlayan son ülke Hırvatistan oldu. AB ile 2001 yılında İstikrar ve 
Ortaklık Anlaşması imzalayan ve 2003 yılında tam üyelik için başvuran 
Hırvatistan’ın adaylığı 2004’te tanındı ve üyelik müzakereleri 2005 yılının 
Ekim ayında başladı. Ekonomik ve siyasi göstergeleri ile ciddi tartışmaları 
beraberinde getiren Hırvatistan’ın üyeliği Balkanların Avrupa Birliği için 
önemini de bir kez daha göstermiş oldu. Avrupa Birliği ekonomik ve siyasi 
sıkıntılarına rağmen halen Balkan ülkeleri tarafından cazibesini muhafaza 
ederken, Avrupa Birliği’ni oluşturan ortaklar arasında Balkan ülkelerinin 
Avrupa Birliği için hazır olup olmadıkları tartışmaları devam etti.

AB’nin 28. Üyesi: Hırvatistan 
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1. Hırvatistan’ın AB üyelik süreci nasıl işledi?
Bağımsızlığın ardından Hırvatistan’da ana 
akım siyasi aktörler genel olarak AB üyeliğine 
hep sıcak baktılar. Savaş sonrasında AB’nin 
bazı komutanların uluslararası yargıya teslim 
edilmesine yönelik baskısı ülkede milliyetçili-
ği ve AB karşıtlığını artırsa da, üyelik perspek-
tifinde ciddi bir kırılma meydana getirmedi. 
AB ile 2001 yılında İstikrar ve Ortaklık An-
laşması imzalayan ve 2003 yılında tam üyelik 
için başvuran Hırvatistan’ın adaylığı 2004’te 
tanındı ve üyelik müzakereleri 2005 yılının 
Ekim ayında başladı. 6 yıl kadar süren ve 
Hırvatistan’ın bazı savaş şüphelilerini Ulus-
lararası Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi’ne 
(ICTY) teslim etmekte gecikmesi ve Slovenya 
ile olan anlaşmazlıklar yüzünden zaman za-
man sekteye uğrayan müzakereler 9 Aralık 
2011’de imzalanan üyelik anlaşmasıyla so-
nuçlandı ve bu anlaşmayla ülkenin 1 Temmuz 
2013’te AB’ye katılacağı ilan edildi. Ülkede 22 
Ocak 2012’de yapılan referandumda katılım 
beklenenden az olsa da (%43,3) seçmenlerin 
üçte ikisi AB üyeliği lehine oy kullandı ve ar-
dından Hırvatistan Parlamentosu oy birliğiyle 
AB üyelik anlaşmasına onay verdi. Birtakım 
siyasi ve mali konularda Slovenya ile devam 
eden tartışmaların ikili müzakereler yoluyla 
giderilmesiyle ülkenin AB üyeliği önündeki 
son pürüzler de ortadan kaldırılmış oldu. 

2. Üyeliğin kısa vadede ülkeye siyasi ve 
ekonomik etkileri neler olabilir?
Her ne kadar Hırvatistan’ın AB müzakere 
süreci bazı üye ülkelere nazaran daha sorun-

suz geçmişse de ülkenin hala belli konularda 
reforma ihtiyacı var. Balkanlar’ın genelinde 
olduğu gibi Hırvatistan’da yolsuzluk ve or-
ganize suçlar kayda değer düzeyde. Bunların 
önlenmesi ve cezalandırılmasında zaman 
zaman esneklik ve tutarsızlıklarla karşıla-
şılıyor. Ayrıca siyasi çevrelerin bürokrasi 
ve KİT’lerle olan bağları yüzünden devlet 
kurumları birtakım kişi ya da partilerin çı-
karlarına hizmet eden uygulamalarda bulu-
nabiliyorlar. Avrupa Birliği üyeliğinin ülkede 
yapısal reformları hızlandıracağı ve huku-
kun üstünlüğünü daha iyi tesis edeceği umu-
luyor. Bununla beraber, küçük bir ülke olan 
Hırvatistan’da mevcut düzenden herkesin bir 
şekilde menfaatinin olması değişimi yavaşla-
tıyor. Dolayısıyla her ne kadar AB şartları 
yeni müesseseler ve kontrol mekanizmaları 
getirmekteyse de, sistemdeki aksaklık ve bo-
zukluklar üzerinde kökten bir reform henüz 
gerçekleşebilmiş değil.

Birçok eski Komünist ülkede olduğu gibi 
Hırvatistan’da da milliyetçiler-eski Komü-
nistler ile liberaller arasında bloklaşma var. 
Buna rağmen ülkenin bağımsızlığından 
bu yana birtakım dış politika meseleleri 
Hırvatistan’da farklı ideolojilerdeki partile-
rin ülke menfaatleri uğruna birbirlerine ya-
kın pozisyonlar almalarını sağlamıştı. Bun-
lar içerisinde uluslararası tanınma, dışarıda 
kalan topraklarla bütünleşme ve son olarak 
AB üyeliği bulunuyordu. Bu son hedefin ger-
çekleşmesinin ardından iç siyasette partiler 
arasındaki görüş ayrılıklarının daha fazla 
açığa çıkması beklenebilir.

Hırvatistan’ın AB Üyeliği

• 01 TEMMUZ 2013 •MEHMET UĞUR EKİNCİ 5 SORU5 SORUSÖYLEŞİ: SADIK ŞANLI
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Ekonomi ve dış ticarete gelince, 2008 glo-
bal krizinden olumsuz etkilenen ülkede eko-
nomik daralma, işsizlik ve düşük ücret gibi 
önemli meseleler var. AB yetkilileri, bu so-
runların çözümünün evvela ülke ekonomisi-
nin yeniden yapılandırmasından geçtiğinin 
altını çiziyorlar.

AB’ye tam üye olmakla beraber he-
nüz Euro bölgesine dâhil olmayan 
Hırvatistan’ın AB ülkeleriyle güçlü ticari 
ilişkileri bulunuyor. 2011 yılında ihracatı-
nın %59,8’i, ithalatının ise %62,1’i bu ülke-
lerle gerçekleşti. Gümrük Birliği rejiminin 
AB ile olan bu ilişkileri daha da sağlam-
laştırması bekleniyor. Ayrıca Avrupa’dan 
ülkeye sermaye girişinin artması ülke içi 
rekabet ve verimliliğe olumlu katkıda bu-
lunurken, Hırvat girişimcilerin Avrupalı 
ortak bulma imkânının fazlalaşmasının da 
uluslararası ortaklıkların gelişmesine ze-
min hazırlayacağı öngörülebilir. Öte yan-
dan, Avrupa’ya şüpheyle bakan çevrelerde 
AB üyeliğinden sonra ülkede genel fiyatlar 
düzeyinin yükseleceğine ve ulusal şirket-
lerin Avrupalılar ile rekabet edemeyerek 
yabancı sermayedarların eline geçeceğine 
dair endişeler var. Bununla beraber, iş gü-
cünün serbest dolaşımı sayesinde ülkeye 
dışarıdan gelecek işçiler zaten yüksek olan 
işsizliği daha da artırabilir.

Hırvatistan’ın AB’ye girmesi sonucu Orta 
Avrupa Serbest Ticaret Antlaşması’ndan 
(CEFTA) ayrılması, AB-dışı Balkan ülkele-
riyle olan ticaretinde gümrük ve kota uygu-
lamalarına sebep olduğundan bu durumun 
özellikle gıda ve tarım ürünlerindeki ihra-
catına olumsuz yansıması bekleniyor. Bunu 
önlemek için AB ve CEFTA arasında bir 
çözüm bulunması için çalışılsa da, Bosna-
Hersek ve Sırbistan gibi ülkeler bu uygula-
malardan feragat etmeye bugüne kadar pek 
yanaşmadılar. Bu ülkelerin Hırvatistan’a pa-
zarladığı ürünlerin doğrudan AB serbest do-
laşımına girecek olması ise onlar için avan-
tajlı bir durum yaratıyor.

3. Üyeliğin Hırvatistan’ın dış politikasına 
yansımaları neler olabilir?
Hırvatistan’ın AB üyeliği, 2009’da NATO 
üyesi olan bu ülkenin Batı dünyasıyla siyasi 
ve ekonomik bütünleşmesini formel anlam-
da en üst boyuta yükseltti. Ülkenin bundan 
sonra dış politikada izleyeceği yolun bu 
örgütler içinde kendini konumlandırarak 
siyasi ve ekonomik çıkarlarını gözetmenin 
yollarını aramak olacağı, bunu yaparken 
de özellikle AB dışı ülke ve aktörlerle olan 
ilişkileri sayesinde Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası’na yapabileceği katkıları ön plana 
çıkarmaya çalışacağı beklenebilir. Diğer ta-
raftan da bir AB ülkesi olarak Balkanlar’da-
ki diğer ülkelerin iç yapılanmasında ve AB 
üyeliği yolunda birikim ve destek sağlamayı 
önererek hem bölgedeki istikrar ve işbirliği-
ne katkıda bulunmaya, hem de bölge ülkele-
ri üzerindeki nüfuzunu artırmaya çalışacağı 
tahmin ediliyor. Nitekim Başbakan Zoran 
Milanoviç’in dün akşamki AB üyelik tören-
lerinde yaptığı konuşmada Hırvatistan’ın 
“bu ülkelere Avrupa kriterlerini benimse-
meleri için elini uzatması” gerektiğini ifade 
etmesinden de bu sonuç çıkarılabilir.

4. Üyeliğin Balkanlar siyasetinde 
doğurabileceği sonuçlar nelerdir?
Hırvatistan’ın katılımıyla AB’de eski 
Yugoslavya’dan iki, genel anlamda 
Balkanlar’dan ise beş devlet yer almaya baş-
ladı. Balkanlar’da geri kalan devletlerin AB 
üyesi ülkelerle çevrelenmişliği onlara AB’den 
başka bir dış politika seçeneği bırakmadığın-
dan bu devletler de üyeliği stratejik öncelik 
olarak benimsemiş durumdalar. Resmen 
aday durumdaki Makedonya, Karadağ ve 
Sırbistan’ın yanı sıra henüz adaylık statüsü 
almamış Arnavutluk ve Bosna-Hersek’in 
AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları bu-
lunuyor. AB arabuluculuğunda Sırbistan ile 
görüşmelerde somut adımlar atan Kosova da 
AB ile bir İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları 
ile ödüllendirilebilir. Hırvatistan’ın AB’ye 
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girmesinin bu ülkeler üzerindeki AB üye-
liğine yönelik baskıyı artıracağı öngörmek 
mümkün. Bununla beraber Hırvatistan’ın 
bu ülkelere AB üyeliği yolunda destekte bu-
lunması bölgedeki barış ve istikrar ortamına 
katkı sağlayacağı anlamına gelirken, AB üye-
si Hırvatistan’ın Balkanlar’daki siyasi ağırlı-
ğının artacağı ifade edilebilir. Zira Balkan-
lar’daki Slav hinterlandıyla AB’deki diğer eski 
Yugoslav ülkesi Slovenya’ya nazaran daha sı-
cak ilişkileri bulunan Hırvatistan, aday ülke-
lerin AB’deki destekçiliği rolünü üstlenmek 
suretiyle bundan sonraki süreçte önemli bir 
bölgesel aktör haline gelebilir.

Öte yandan, Hırvatistan’ın AB üyeliği-
nin Balkanlar’da birtakım komplikasyon-
lara neden olması da ihtimal dâhilindedir. 
Bundan sonraki genişlemenin biraz zaman 
alacağı düşünülürse, aradan geçen zaman 
Hırvatistan’ın bölge ülkeleriyle yabancılaş-
masına da sebep olabilir. AB-dışı Balkan 
ülkeleriyle sınır geçişlerinin eskiye nazaran 
zorlaşması gibi teknik ve bürokratik uygu-
lamaların yanı sıra Hırvatistan’da Balkanlı 
kimliğinden uzaklaşıp Avrupalı kimliğini 
benimsemek isteyen çevrelerin Balkan ülke 

ve topluluklarına sırt çevirmeleri bu yaban-
cılaşmaya katkıda bulunabilir.

Sorun yaşanması muhtemel konu başlık-
larından birini de Hırvatistan ile Bosna-
Hersek arasındaki uzun sınır teşkil ediyor. 
Yaklaşık 1300 km’lik bu sınır, AB üyesi bir 
ülkeyle bir başka ülke arasındaki en uzun 
sınırları teşkil ediyor. Ülkenin AB’ye gir-
mesiyle serbest dolaşımın bir parçası haline 
gelmesi, bu sınırların güvenliğini fevkalade 
önemli hale getirdi. Sınırın güvenliğinin 
yeterince sağlanamaması kaçakçılık ve ya-
sadışı göçü artırabileceği gibi AB içindeki 
ve dışındaki suç örgütlerinin işbirliğini teş-
vik edebilir.

Hırvatistan’ın AB üyeliğinin ayrıca Bos-
na-Hersek içindeki dengeleri etkileyebile-
ceği öngörülüyor. Zira Bosna-Hersek’teki 
Hırvatlar’ın tamamına yakınının Hırvatistan 
pasaportuna sahip olması onlara diğer etnik 
gruplara nazaran avantajlar sağlıyor.

5. Üyeliğin Türkiye-Hırvatistan ilişkilerine 
muhtemel etkileri nelerdir?
Son birkaç yılda Türkiye-Hırvatistan arasın-
daki siyasi ilişkiler ivme kazanmış, iki ülke 
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arasında anlaşma ve protokollerle sonuçla-
nan çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleş-
tirilmiştir. Türkiye Hırvatistan’ın NATO ve 
AB üyeliğine destek vermiş, Balkan politika-
larına dair ilişkilerse özellikle Ocak 2010’da 
Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek üçlü is-
tişare mekanizmasının kurulmasıyla farklı 
bir boyut kazanmıştır. Türkiye’yle iyi ikili 
ilişkileri ve siyasi işbirliği bulunan bu ülke-
nin AB’ye üye olmasının özellikle Türkiye-
AB ilişkileri ve Türkiye’nin üyelik perspektifi 
açısından olumlu sonuçlar doğuracağı ön-
görülebilir.

Bununla beraber, iki ülke arasındaki 
ilişkilerde ekonomik ve ticari bağların en 
önemli gündem maddelerinden olması do-
layısıyla Hırvatistan’ın AB üyeliğinin bu 
alanlarda doğurabileceği sonuçlar üzerinde 
durmak yerinde olur. Hırvatistan’da üye-
liğin özellikle turizm alanında doğuracağı 
olumsuz sonuçlardan endişe ediliyor. İki 
ülkenin birbirine vize uygulamaması her 
iki yönde de ziyaretlerin artmasını berabe-
rinde getirmiş, 2010-2012 yılları arasında 
Türkiye’den Hırvatistan’a gidenlerin sayısı 
%18 artmıştı. Bu durum, turizm gelirlerinin 
ülkenin milli geliri içerisinde önemli payı 
olması dolayısıyla Türkiye ile olan turistik 
ilişkilere adeta stratejik önem atfedilmesine 
yol açmıştı. Ne var ki, AB uygulamaları uya-
rınca diplomatik, hususi ve hizmet pasapor-
tu hamili Türk vatandaşları için 90 günlük 
vize muafiyeti bulunmakla beraber 1 Nisan 
2013’ten beri umuma mahsus pasaport sa-
hiplerinin Hırvatistan’a girebilmeleri için 
vize almaları gerekiyor. Bu durumda vize 
ücreti ve şahsen müracaat gibi faktörler yü-
zünden Türkiye’den Hırvatistan’a gidecek tu-
rist sayısının azalması öngörülüyor. Ülkeye 
Rusya’dan gelen turistlerde azalma olmaması 
için onlara mahsus hızlı pasaport prosedü-
rünü yürürlüğe koyan Hırvatistan Dışişleri 
Bakanlığı, bunun Ukrayna ve Türkiye vatan-
daşlarına da aynen uygulanması için hazır-
lıklarını sürdürüyor. Öte yandan Türkiye’nin 

mütekabiliyet çerçevesinde Hırvatistan va-
tandaşlarına vize uygulamasının Türkiye 
vizesinin daha kolay alınması dolayısıyla 
ülkeye gelecek Hırvat turist sayısını fazlaca 
etkilemesi beklenmiyor.

Hırvatistan’ın AB üyeliğinin turizm harici 
sektörlerde ise olumsuz bir etkisinin olma-
yacağı tahmin ediliyor. Hırvatistan’ın AB’ye 
katılımıyla iki ülke arasında 2003’ten beri yü-
rürlükte olan serbest ticaret antlaşması bugün 
itibariyle karşılıklı olarak feshedilerek yerini 
AB kapsamındaki Gümrük Birliği, tarım ve 
kömür-çelik anlaşmalarına bıraktı. Anlaş-
maların birtakım ticaret kalemlerine yönelik 
mevzuatında farklılıklar olsa da bunlar iki 
ülke arasındaki ticareti makro anlamda et-
kileyecek boyutta değil. Dolayısıyla turizmin 
aksine iş ve ticaret ilişkilerindeki gelişmelerin 
ve özellikle Türk firmalarının Hırvatistan’da 
son yıllarda artan yatırımlarının bundan son-
ra da devam etmesi bekleniyor. .
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Çözüm Süreci çerçevesinde PKK’nın silahlı unsurlarının Türkiye dışına 
çekildiği bir ortamda, Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin 
(Demokratik Birlik Partisi) Esed rejimi ile işbirliği yapar bir görüntü 
vermesi ve Türkiye sınırında bazı alanları denetimi altına alma çabaları 
endişe ile karşılanıyordu. Bu gelişmeler ışığında, PKK yönetiminde ba-
ğımsız bir Kürt devletinin tezahür edip edemeyeceği tartışmaları yapıldı. 
PYD militanları ile Özgür Suriye Ordusu ve İslami hareketlere mensuplar 
savaşçılar arasında yoğun çatışmalar yaşanırken, bu durum Esed’e karşı 
sürdürülen direnişi de olumsuz etkilemekteydi.

PKK’nın Çekilme Sorunu  
ve Suriye Krizi 
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Röportaj: Fadime ÖZKAN

Türkiye toplumunun fikrine danışmak için 
Çözüm Süreci’nin önemli bir evresinde 
devreye sokulan Akil İnsanlar Heyeti geçen 
hafta içinde çalışmalarını tamamladı, rapor-
larını sundu. Ülkenin yedi bölgesinden top-
lanan tespit ve önerilerin hem sürece hem 
de Türkiye’nin demokratikleşmesini kemale 
erdirme ve ilk sivil ve eşitlikçi anayasasını 
yapmasına yardımcı olması, yürünecek yol-
da rehber olması umuluyor.

Türkiye’nin bütününden büyük bir çö-
züm isteği ve iradesinin yükseldiği bu ra-
porlar aracılığıyla bir kez daha görünür 
oldu. Bu durum, kararlılığı ve mukavemeti 
artıracaktır. Ama özel olarak süreci yüzde 
100 oranında destekleyerek “halay başı” 
olmayı kimseye kaptırmayan Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde durumun detayları 
ne? Bölge halkı ne düşünüyor, ne hissedi-
yor, ne istiyor? Son zamanlarda sıklaşan 
kimi provokasyonların anlamı ne, sürece 
etkisi ne olur?

Akiller Heyeti Güneydoğu Anadolu Gru-
bu Başkanı, Yılmaz Ensaroğlu ile konuştuk. 
Mazlumder’de uzun yıllar insanhakları ko-
nusunda çalışan, başkanlık da yapan Ensa-
roğlu halen SETA’da Hukuk ve İnsan Hakları 
Direktörü olarak çalışmakta.

Bölgenin sürece dair fikrini, algısını, önceliklerini 
bir kaç cümle ile söyleyecek olsanız ne dersiniz?
Hemen şunu söyleyerek başlayalım ister-
seniz: Bölge, tüm farklı kesimleriyle sürece 

tam destek veriyor. Farklı etnik ve sosyal 
gruplardan, siyasi eğilimlerden, değişik 
sektörlerden on bir binin üzerinde insanla 
görüştük; hiç kimse farklı düşünmüyor. Yıl-
lardır yaşanan sorunun demokratik barışçıl 
yöntemlerle çözülmesi konusunda toplum-
da tam bir mutabakat var. Farklı kesimle-
rin, değişen beklentileri, kaygıları veya ön-
celikleri olsa da, en çok ortaklaşılan ve öne 
çıkan kaygının, sürecin kesintiye uğraması 
ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden 
de herkes, Hükümetin bir an önce bir şey-
ler yapmasını, en azından sürecin arkasında 
durmayı sürdürdüğüne dair bir irade beya-
nında bulunmasını bekliyor, istiyor.

Andımızı kaldırmak bile bir işarettir
Bir öncelik sıralaması var mı peki?
Şöyle bir özet yapabiliriz: Sembolik değeri, 
anlamı olan bazı adımların geciktirilme-
den atılması, örneğin ilkokullardaki öğren-
ci andının kaldırılması, Uludere/Roboski 
olayının faillerinin bir an önce bulunarak 
yargılanmalarının sağlanması ve ailelerin 
gönlünün alınması; dağlara, şehir girişle-
rine yazılmış kimi milliyetçi sloganların 
kaldırılması; cezaevlerindeki hasta tutuklu 
ve hükümlülerin sorunlarının çözülmesi, 
KCK davalarından tutuklu siyasetçilerin 
serbest bırakılması, koruculuğun kaldırıl-
ması, kültürel kimlik haklarının tanınması 
gibi birçok talep sıralanıyor ve öncelik sıra-
laması da, siyasi veya sosyal tercihlere göre 
değişebiliyor. Raporumuzda bu taleplere 
detaylıca yer verdik.

Ensaroğlu: Çekilme Sorunsuz 
Sürdükçe Bölgede Yüzler Güldü
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Bölge halkı için silah tarih oldu
Çatışmasızlığın kalıcı hale gelmesi için ne bekleni-
yor bölgede?
Çatışmasızlığın kalıcı hale geleceğine dair 
kuvvetli bir eğilim ya da temenni var. Deyim 
yerindeyse, Güneydoğu’da herkes, silahlı mü-
cadele döneminin kapandığını düşünüyor. 
Özellikle Abdullah Öcalan’ın Nevruz mesa-
jında, silahın devrinin kapandığına, bundan 
sonra artık fikirlerin, siyasetin konuşması ge-
rektiğine dair sözleri, bu kanaati ya da umudu 
ciddi ölçüde besleyip güçlendirdi. Bununla 
birlikte, çatışmasızlığın kalıcı hale gelmesi 
için, hükümetin bir an önce bir şeyler yapma-
sı ve çözüm sürecinin kesintiye uğramaması 
gerektiği kanaati bölgede hakim. Biraz daha 
somutlaştıracak olursak, silahlı PKK’lıların 
çekildiğinden ve bir daha silahlı eylemlere 
başvurulmayacağından hem bölge halkının 
hem bütün bir toplumun emin olması gerek-
tiğinin hemen herkes farkında.

Statü sihirli kelime ama hakim görüş ortak 
vatan
Statü talebi değişmez bir talep. Yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi bu talebi karşılar mı? Tam olarak 
nedir beklenti?
Haklısınız; statü, adeta sihirli bir kelimeye 
dönüşmüş durumda. Ancak statüyle kaste-
dilenin ne olduğunu sorduğunuzda, bunun 
çerçevesi belirlenmiş ya da belirli somut bir 
muhtevaya kavuşturulmuş bir terim olma-
dığını hemen anlıyorsunuz. Nitekim statü-
yü, vatandaşlığa indirgeyenler olduğu gibi, 
Kürtlerin kendi kendini yönetmesi olarak 
tanımlayanlar da var. Bunu biraz daha aç-
malarını istediğinizde, talep edilenin, esa-
sen ademi merkeziyetçilik, yani merkezi 
yönetimin bir kısım yetkilerinin yerel yö-
netimlere devredilmesi, dolayısıyla yerel 
yönetimlerin, yerel demokrasinin güçlen-
dirilmesi olduğunu görüyorsunuz. Elbette 
Kürtler için ayrı bir devlet talebinde bu-
lunanlar veya federasyon isteyenler de var 
ancak Kürtler arasında yaygın ve güçlü eği-

lim, Türkiye ortak vatanında, eşit, özgür ve 
onurlu yurttaşlar olarak kendi kimlikleriyle 
yaşamak doğrultusunda. Dolayısıyla ye-
rel yönetimlerin güçlendirilmesi, bu talebi 
önemli ölçüde karşılayacaktır. Hatta görüş-
tüğümüz bazı BDP yetkilileri, AK Parti’nin 
geçmişte gündeme getirdiği ama yasalaştı-
ramadığı kamu yönetimi reform yasasının, 
bu konudaki talepleri karşılamada oldukça 
yeterli olacağını beyan ettiler.

Ege hızdan rahatsız, bölge ise sabırsız
Ege bölgesinde çözüm sürecine ilişkin olarak hızdan 
dolayı dile getirilen bir rahatsızlık vardı. Bölgede 
ise sabırsızlık var diyorsunuz. Ülkenin iki bölgesin-
deki bu takvim farkına ilişkin öneriniz olur?
Bu takvim farkı gayet normal. Çünkü bir 
taraf, yıllardır büyük acılar yaşamış ve bu 
süreç riske girmeden, sorun kalıcı bir çözü-
me kavuşsun istiyor. Bütün Güneydoğu’da 
bu konuda gerçekten büyük bir heyecan ve 
sabırsızlık var. Buna karşılık, Ege veya diğer 
bölgelerimizde yaşayan pek çok kimsede 
de, çözüm sürecinin sonucuna dair kimi 
endişeler var. Onlar da doğal olarak, çözüm 
ne kadar ağır seyrederse o kadar kârdır diye 
düşünüyorlar. Doğru olan ve siyaset kuru-
munun gerçekleştirmesi gereken ise, bir 
tarafın haklarını, taleplerini güvence altına 
alırken, diğer tarafın da korkularını gidere-
rek bu iki yaklaşımı belli bir dengede buluş-
turmaktır. Ancak bu yolla, yeni toplumsal 
krizlere yol açmadan, mevcut sorunlarımızı 
çözebiliriz.

Yabancısı olduğumuz bir süreç bu
Süreçle ilgili Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
ya da daha spesifik olarak PKK tabanında “ne yani 
zafer değil mi bu, henüz bir şey kazanmadık” denir-
ken, Türkiye’nin diğer bölgelerinde, spesifik olarak 
mesela Egede “PKK’ya karşı yenilmişlik duygusu 
yaşamak istemiyoruz” diyen de vardı. Bu duygu 
dengesi nerede nasıl kurulur?
Yaşadığımız süreç, esasen bir çatışma çözü-
mü ya da bir barış sürecidir. Bu süreçlerin 
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kendine özgü nitelikleri ve gerekleri vardır. 
İtiraf ve kabul edelim ki, çok yabancısı ol-
duğumuz bir süreci yaşıyoruz. O yüzden de 
çatışma veya savaş dönemlerine özgü tutum 
ve alışkanlıklarımızdan hemen kurtulamı-
yoruz. Yıllarca savaştığınız, şeytanlaştır-
dığınız, aleyhinde her türlü propagandayı 
yapıp yaptırdığınız muhatabınıza, dostluk 
elini uzatıp tokalaşmanın, barışmanın yol-
larını arıyorsunuz. Eski söylem ve tutumları 
bir anda terk etmeniz çok zordur. Yıllarca 
savaşanların bir anda barış havarilerine dö-
nüşmesini bekleyemezsiniz. Çünkü kendi 
psikolojileri bile buna izin vermez. O yüz-
den de, taraflar, barış süreçlerini yürütür-
lerken, bir yandan da tabanlarını yenilgi 
duygusundan korumak için, güç gösterile-
rine, güç mücadelesine devam ederler. Bu 
günlerde yaşadıklarımız, dinlediklerimiz, 
daha çok bu psikolojinin ürünleri ama çö-
züm/barış süreci istikrarla devam ederse, 
bunlar zamanla azalıp yok olacaklardır diye 
düşünüyorum.

AK Parti BDP simetrisi ve bir tür  
‘onur dengesi’
Raporda Kürt siyasetiyle AK Parti arasında bir onur 
dengesinin varlığına dikkat çekiyorsunuz. Bununla 
neyi kast ediyorsunuz?
Raporumuzda sözünü ettiğimiz “onur den-
gesi” de aynı psikolojinin tezahürlerinden 
biri. Özellikle BDP/PKK çizgisinde, AK 
Parti ile BDP’nin psikolojik olarak simet-
rik alınması alışkanlığı var ve bu, bir “onur 
dengesi” olarak görülüyor. Bu duygu, bir 
yandan siyasi analizleri gerçeklikten uzak-
laştırıyor ama aslında bir yandan da, hü-
kümeti daha katılımcı olmaya davet ediyor. 
Hükümetin yaptığı iyi şeylerin takdir edil-
mesi yerine, “verilen mücadele sonucunda 
elde edilen kazanımlar” olduğunu ifade 
etmek de bu “onur dengesi”nin sonuçların-
dan biri. Yani bölgede, özellikle Kürt siyasi 
çevrelerinde böyle bir hassasiyet olduğunu 
bilmek gerek.

Devlet Kürt meselesini bizimle de konuşsun!
Malum PKK-BDP hattı tüm Kürtleri temsil etmiyor. 
PKK dışı Kürtlerin sürece dair düşünceleri rahatsız-
lıkları ve önerileri ne?
Elbette BDP/PKK siyasi hareketi tüm Kürt-
leri temsil etmiyor ama ülkemizdeki et-
no-politik hareketler içinde en büyüğü, en 
ağırlıkta olanı da bu hareket. Dahası, son 
silahlı isyanın da sahibi olan harekettir ve 
devlet açısından, diğer Kürt siyasi akımları/
örgütleri, bu çizginin yanında ihmal edile-
bilir durumdadır. Diğer aktörlerin, grupla-
rın yaklaşımları şöyle: PKK ile, silahların 
susması ile, PKK’nın silahsızlandırılmasıyla 
ilgili konularda muhatap alınması gereken 
doğru adres, Öcalan’dır, PKK’dır, BDP’dir 
ancak Kürt sorununun genel çözümüyle 
ilgili olarak da sadece onlarla görüşülmesi 
yanlıştır. Çünkü onlar tüm Kürtleri temsil 
etmemektedirler; dolayısıyla diğer Kürt ak-
törlerin de muhatap alınması gerekir. Yani 
özetle, kendilerinin dışlanmasından, muha-
tap alınmasından ötürü belli bir rahatsızlık 
içindeler ve bunu alenen de söylüyorlar. Bu 
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durumla ilgili olarak hükümete, muhatap-
larını çoğulculaştırmak, çeşitlendirmek; 
BDP’ye de daha katılımcı bir yol izlemek 
düşüyor sanırım.

Silahlar susunca siyaset doğallaşır
Çözüm sürecinin yürümesi, BDP açısından yani si-
lahsız, silahtan güç almayan tamamen sivil siyaset 
açısından ne anlama gelir, neyi değiştirir?
Çözüm sürecinin yürümesi, silahların sus-
ması ve sosyal ve siyasal hayatın üzerinden 
silahların gölgesinin kalkması demektir. Bu 
da, doğal olarak siyasi örgütlenmenin ve 
mücadelenin kısa sürede kendi doğal mec-
rasına girmesi, sahici aktörler eliyle yürüme-
si ve daha önemlisi, kısa zamanda siyasetin 
çeşitlenmesi, çoğulculaşması ve daha da de-
mokratikleşmesi demektir.

Genç Kürtler ne diyor ne hissediyor?
Genç Kürtlerle ilgili bir tartışma var malum. Bölge-
de genç kuşak devlete, ‘Türk’lere nasıl bakıyor?
Bölgede genel olarak topluma yönelik bir 
olumsuzluk olmadığını söyleyebiliriz. An-
cak genç kuşak, artık ülkenin geri kalanını 
tanımadan, başka şehirlere gitmeden, toplu-
mun diğer unsurlarıyla tanışmadan hayatını 

tamamen orada sürdürebiliyor. Bunun yanı 
sıra, şimdiki genç kuşak, deyim yerindeyse 
bir bakıma kendini, her şeyini kaybetmiş bir 
kuşak olarak görüyor. Her şeylerini kaybet-
melerinin müsebbibi devlet, devlet de Türk 
devleti. O yüzden, gençler arasında olumsuz 
duyguların ya da umutsuzluğun daha fazla 
olduğunu söyleyebiliriz.

Uyuşturucu kullanımına acil çözüm lazım
Bölgede uyuşturucu kullanımı yaygın olarak bah-
sedilen bir durum değildir, hep ticaretinden dem 
vurulur. Bunun sosyal siyasal yansıması çözüm ba-
kımından nedir?
Özellikle gençler arasında uyuşturucu kulla-
nımının yaygınlaştığına ilişkin şikayetlerin, 
çok yoğun biçimde dile getirildiğini belirt-
meliyim. Daha önemlisi, bu yakınmalar, sa-
dece muhafazakâr, dindar kesimlerden değil, 
seküler aktörler, aydınlar ve politikacılar ta-
rafından da dillendiriliyor ve acilen çözüm 
bulunması gereken bir toplumsal sorun ol-
duğu vurgulanıyor. Bu sorun, çözüm süreci 
bakımından da çok önemli. Çünkü uyuştu-
rucu kullanımına müptela olmuş gençlerin, 
ciddi oranda suça bulaştıkları ve kirli işler-
de çalıştırıldıkları da ileri sürülüyor. Bugün 
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Ege, Akdeniz, Marmara başta olmak üzere 
diğer bölgelerimizdeki kentlere göç etmiş 
Kürt gençlerinin bu hali, o bölgelerde yaşa-
yan insanlarda olumsuz bir Kürt algısının 
yerleşmesine de yol açıyor ve bugün yaşa-
dığımız pek çok tedirginliklerin de kaynak-
larından birini oluşturuyor. Sadece bu yüz-
den bile, kapsamlı bir çözüm sürecinin ya 
da projesinin, gençlere ve uyuşturucu başta 
olmak üzere gençlerin karıştıkları suçlara da 
kapsamlı bir projeksiyon tutması şarttır.

Kamusal alan demokratikleşiyor
PKK’nın bölgede bir alanı kapladığı, otoritesinin 
mevcut ve baskın olduğu biliniyordu. Geri çekilmey-
le birlikte bu durum neye evrildi, ne tür gelişmelere 
gebe? Ve elbette ne yapmak lazım?
Özellikle savaş atmosferinin hâkim olduğu 
otuz yıllık süreçte Güneydoğu’nun yoğun 
çatışmalı bölgelerinde kamusal alanın cid-
di ölçüde daraldığını ve daralan alanda da 
PKK’nın hakimiyet kurduğunu söyleyebi-
liriz. PKK hakimiyeti karşısında diğer un-
surlar, ya köşelerine çekilmişler ya da farklı 
sosyal alanlarda faaliyet göstererek ayakta 
kalmaya çalışmışlar. İlginçtir ama bu un-
surlar da örgütlenmelerinde PKK’yı örnek 
almışlar. Yani dar ve homojen gruplar, hiye-
rarşik örgütlenmelere gitmişler. Çözüm sü-
reciyle birlikte, bu söylediğimiz hususlarda 
tam ters istikamette yeni gelişmeler olduğu-
nu da belirtmek gerek. Örneğin, şimdiden 
kamusal alan genişliyor, PKK hâkimiyeti 
azalıyor, diğer aktörler büyük bir enerjiyle 
sahaya çıkıyor ve siyasetin referansları hızla 
demokratik normlara doğru kayıyor.

Ana dilde eğitim konusu aşırı  
politize edildi
BDP’nin en temel taleplerinden biri ana dilde eği-
tim. Ama biliyoruz ki, seçmeli ders olmasına rağ-
men, Kürtçeye düşük bir talep oldu ve o talepler de 
sömestr sonrasında yarı yarıya düştü. Bunun teknik 
içerik zorlukları mahiyet eksikleri vardır illa ama 
Kürtlerin siyasi düzlemde dile getirdiği bu talebin as-

lında Kürtlerde birebir karşılığı nedir aslında? Kürtçe 
eğitim bu kadar hayati midir kendi hayatlarında?
Ana dilde eğitim, sadece BDP’nin taleple-
rinden biri değil; tam tersine, ana dilinin 
eğitimde ve kamu hizmetlerinde kullanımı, 
neredeyse tüm Kürtlerin ortak talebi haline 
gelmiş durumda. Bu konuda aralarında her-
hangi bir ihtilaf veya tartışma yok. Ancak 
buna rağmen, Kürtçe seçmeli derse başvuru, 
beklenilenin çok altında kaldı. Çünkü en ör-
gütlü kesim BDP tabanı ve o taban da eski-
den beri hükümetin attığı adımları, yaptığı 
reformları baştan itibaren yetersiz gören ve 
hatta değersizleştiren bir politika izledi. Bu-
nun altında yatan ana neden de, hükümetin 
bu reformları BDP’yi de bir taraf olarak gö-
rüp belli pazarlıkların sonucu olarak yapmak 
yerine, Türkiye’nin genel demokratikleşmesi 
perspektifi içinde tek taraflı yapmış olması. 
Bu siyasi rekabetin sonucu olarak TRT Şeş’e 
de tepki gösterdiler, seçmeli dersler konusu-
na da ilgi göstermediler. Evet, Kürtçe eğitim, 
daha doğru bir tabirle, çocuğun ana dilinde 
eğitim almasını son derece hayati görüyor-
lar. Ne var ki, bu konu çocuğun eğitimiyle 
ilgili bir pedagojik sorun, bir insani problem 
olmaktan çıkmış ve aşırı derecede politize 
edilerek siyasi kavgaların bir enstrümanına 
dönüşmüş durumda. Belki en doğrusu, bu 
konuyu siyasetin konusu olmaktan çıkarıp 
bir eğitim sorununa döndürmek...

Acıya Duyarsızlık gönülleri soğutur
Ege bölgesinde mesela Kürt meselesinin olmadığı, 
sorunun PKK olduğuna yönelik algı-düşünce hiç dü-
şük değil. Zorunlu göçle yer değiştirip Ege’ye gelen-
lerin ne yaşadığını da bilen çok değil. Bölgede çalış-
mış yaşamış olanlar ancak durumu az çok biliyor. Bir 
de sonradan yeni yeni öğrenenler ahlaki bir tutum 
alıyorlar... Bölge halkı bu durumun ne kadarını bili-
yor, nasıl karşılıyor bu acının bilinmemesini?
Yıllardır yaşayıp yaşattığımız ya da yanı ba-
şımızda yaşanan ama bizim hâlâ ismini bile 
doğru dürüst koyamadığımız bir sorundan 
bahsediyoruz. Eskiden beri Kürt sorunu de-
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diğimiz sorun etrafında yaşananlardan yana 
toplum doğru bilgi sahibi olamıyor. Hele 
PKK’nın ortaya çıkmasından sonra, yani 
yaklaşık otuz yıldan beridir de sorunu, bir 
güvenlik sorununa dönüştürmeyi başardık 
ve adını terör sorunu koyduk. Yıllardır da bu 
dezenformasyon sürüyor. O yüzden Ege’deki 
vatandaşımız da doğal olarak, bir Kürt sorunu 
olmadığını, bir PKK sorunu ya da bir terör so-
runu olduğunu düşünüyor. Güneydoğu halkı 
bu taraflardaki bu bilgisizliğin ve dolayısıyla 
duyarsızlığın ne kadar farkındadır, bilmiyo-
rum. Ancak biraz okumuş-yazmış olanları, 
durumumuzu çok yakından biliyor, izliyor ve 
üzülüyorlar. Dahası, bu gidişat, gönüllerin so-
ğumasını, ruhi kopuşu hızlandırıyor.

Geçmişi geride bırakmak için
Türkiye yeni ortak bir gelecek kurmaya çalışıyor. 
Peki ya geçmiş? Geçmişe nesnel olarak nasıl bakıl-
malı ki gelecek bundan olumsuz etkilenmesin?
Geleceğin, geçmişin gölgesinden kurtulma-
sı, geçmişten olumsuz etkilenmemesi için, 
her şeyden önce geçmişle ilgili herhangi bir 
sorununuzun kalmaması, daha doğru bir 
ifadeyle, geçmişte yaşanmış acıların dindi-
rilmesi gerekir. Aksine, inkar etmekle, hiç 
yaşanmamış gibi yapmakla ya da yok say-
makla geçmişi yok edemezsiniz. Geçmişin 
açtığı yaralar, derinden derine, inceden in-
ceye kanamayı, kan sızdırmayı hep sürdü-
rür. O yüzden yapılacak tek şey, geçmişle ce-
saretle yüzleşmektir, hesaplaşmaktır. Elbette 
bunun değişik yolları, yöntemleri var. Kimi 
vakalar için failleri yargılar, cezalandırır veya 
tarih ve insanlık önünde, kamuoyu nezdinde 
mahkum edersiniz; kimisinde uzlaşma ve af 
yolunu teşvik edersiniz, kimisinde insanla-
rın gönlünü alan sahici ve samimi bir özür 
dilersiniz. Ama hangi yolu tercih ederseniz 
edin, yapmanız gereken biricik şey, geçmişin 
yaralarını masaya dürüstçe yatırmaktır; üze-
rinden on yıllar geçmiş olmasına rağmen, 
insanların hâlâ yasını tutamadıkları acılarını 
dindirmek için samimi çaba göstermektir.

Çekilme sorunsuz sürdükçe  
bölgede yüzler güldü
Bölgede çalışırken PKK’nın çekilme sürecine tanıklık 
ettiniz mi? Ne yaşandı bölgede çekilme başlayınca?
Çekilme sürecine tanıklık etmedik; o yüz-
den bu konuda ayrıntılı bir şeyler söyleme 
imkânına sahip değilim maalesef. Ancak şu 
gözlemimi paylaşayım: 10 Nisan’da ilk gö-
rüşmelerimizde, PKK’nın çekilmesi ve bu 
çekilmenin başlaması için anayasal-yasal 
güvenceler, Meclis’te bir gözetim komisyonu 
oluşturulması gibi talepler ve bu konuya dair 
ciddi korkular vardır. Özellikle 1999’daki 
geri çekilmede yapılan operasyonlar sonu-
cu beş yüz kişinin öldürülmüş olması, baş-
lı başına bir “99 fobisi” oluşturmuştu. Öte 
yandan, insanlar ‘Öcalan böyle bir çağrıda 
bulundu ama Kandil buna uyacak mı ya da 
ne ölçüde uyacak?’ ve benzeri soruların ce-
vaplarını tartışıyorlardı. Ama 8 Mayıs’tan, 
yani çekilmenin başlamasından sonraki gö-
rüşmelerimizde, toplumun gerçekten çok 
rahatladığını, yüzlerin daha bir güldüğünü 
görüyor ve bir ay önceki talep ve endişeleri 
artık duymuyorduk.

Yüzde 15 çekilmenin anlamı ne?
Başbakan yüzde 15 oranında bir çekilme olduğunu 
söylüyor. Demirtaş da yüzde 80’nin yerinden ay-
rıldığını söyleyerek aslında Başbakanı teyit etmiş 
oluyor. Bu durum birinci aşamanın başında oldu-
ğumuzu işaretliyor. Aşamalar halinde yürüyeceği 
baştan belli olan süreç açısından bu durum neyin 
göstergesi sizce?
Detaylara dair kesin bilgimiz yok, olması da 
gerekmiyor. Ama çatışma çözümü ya da ba-
rış dediğimiz şeylerin, bir olgu değil, uzun 
zaman isteyen süreçler olduğunu, dolayısıy-
la önümüzde uzun bir yol olduğunu ve çok 
sabırlı ancak kararlı olmamız gerektiğini de 
unutmamak gerekiyor. Öcalan’ın geri çekil-
menin başlayıp 2-3 ay içinde tamamlanma-
sını istediği ilk günlerden itibaren, bunun 
mümkün olmadığını söyleyenlerin yanı sıra, 
böylesine hızlı çekilmenin doğru olmadığını, 
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en az iki yıla yayılması gerektiğini söyleyen 
aktörlerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 
gerçekten ancak bu kadar mı çekilebildiler 
yoksa çekiliyormuş gibi yapıp oyalanıyorlar 
mı, bilmiyoruz. Kaldı ki, daha kötü ve teh-
likeli dedikodular da duyuyoruz. Bunları 
bizler duyabildiğimize göre, ilgililer fazlasını 
da biliyorlardır. Bu süreçlerde önemli olan 
tek şey var: Tarafların birbirlerinin güvenini 
zedelememesi, birbirlerine ihanet etmemesi. 
İnşallah öyle bir tabloyla karşı karşıya deği-
lizdir. Doğrusu ben bir ihanet tablosundan 
ziyade, alışık olmadığımız bir deneyim ya-
şamanın ve henüz çok başlarda olmanın ge-
tirdiği doğal zorluklar var karşımızda diye 
düşünüyorum, düşünmek istiyorum.

Cizre, Lice… Çözüm iradesini  
hedef alıyor
Cizre’de ortaya çıkan asayiş gücü, araç yakma 
adam kaçırıp fidye isteme gibi gelişmelerin an-
lamı ne? Provokasyon mu, gerçek mi, Öcalan’ın 
aslında sahaya hakim olmaması mı, ne? Aynı 
şekilde, Lice’de de üzücü bir olay yaşandı, can 
kaybı ve yaralılar var. Bu olayları ve sürece etki-
lerini nasıl değerlendirmek lazım?
Tarih boyunca tüm çatışma çözümü ör-
neklerinde bu tür provokasyonların ol-
duğunu biliyoruz. Henüz bunların asıl 
faillerini bilmiyoruz ama umarım kısa 
sürede öğreniriz. Her ihtimal mümkün; 
ilgili aktörlerin içinden bazı unsurlar 
da bu tür provokasyonlara girişebilir ya 
da en iyimser ifadeyle, işgüzarlıklar ya-
pabilir, üçüncü aktörler de... Yani şunu 
söylemek istiyorum: Çözüm sürecinin 
genel gidişatını beğenmeyen PKK’nın 
yönetici kadrolarından birinin ya da 
birkaçının inisiyatifiyle de bu tür olay-
lar gündeme gelebilir, örgütün militan 
ya da sempatizan tabanından birileri 
tarafından da yapılabilir. Aynı şekilde, 
komşu ya da uzak bir başka ülkenin 
operasyonları da söz konusu olabilir. 
Yarın tam tersine, koruculardan ya da 

bazı güvenlik görevlilerinden kaynaklanan 
benzer girişimlerle de karşılaşabiliriz. Ama 
kamu görevlilerinin yaptıklarından ya da 
yapacaklarından nasıl herkes doğal olarak 
hükümeti sorumlu tutuyorsa, tutacaksa, bu 
tür olaylarda da PKK’nın, BDP’nin sorum-
luluk üstlenmesi, sorumlu davranması ve 
bu girişimlerin, süreci sabote etmesine izin 
vermemesi beklenir. Sonuç olarak, taraflar 
çözüm iradesini sürdürdükleri müddetçe, 
bu olayları birer yol kazası veya birer provo-
kasyon olarak görmek, ana resmi gözden ka-
çırmamak gerekiyor. Yeter ki, bizlere silahla-
rın sustuğunu, silahlı mücadele döneminin 
kapandığını, geri çekilmenin sürdüğünü, 
birtakım adımların atıldığını ve atılacağını 
gösteren ana resim kararmasın..
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Çözüm sürecinin 2013 Nevruzu ile fii-
len başlamasıyla birlikte ilk aşamada en te-
mel soru(n) “Öcalan’ın Nevruz mesajının” 
PKKBDP çizgisi tarafından taşınıp taşına-
mayacağı meselesiydi. Mart 2013’ün üzerin-
den altı ay geçmeden ‘Öcalan sancısının’ ne 
kadar derin olduğuna işaret eden bir çok so-
run ortaya çıkmakta gecikmedi. Bugün gel-
diğiniz noktada, Öcalan’ın Nevruz’da verdiği 
yeni mesaja adapte olanlarla, mesajla açıktan 
yüzleşemeyenlerin geriliminden ortaya çı-
kan marazlara şahitlik ediyoruz. Bu hastalı-
ğın iki temel özelliği bulunuyor.

Birincisi, ‘Kürt meselesi ila nihaye devam 
edecek dünyasında’ yaşayanların siyasal ni-
hilizmden öteye geçmeyen Kürt meselesi 
çözüm analizleri. Bu ‘dünyanın’ en büyük 
sorunu,Kürt meselesini dipsiz bir matruşka 
olarak okuması.

Tam da bu sebepten dolayı güncel ola-
rak atılan veya gelecekte atılması konuşulan 
adımların hiç bir anlamı kalmamaktadır. 
Çünkü her yeni adım nihai neticeye giden bir 
yol değil aksine liberal- sol belirsizlik dünya-
sında bir başka sorun kapısına varmak an-
lamına gelmektedir. İkincisi ise Öcalan’dan 
sadır olan ‘yeni mesajın’ içeriğiyle varoluşsal 
düzeyde derin sorunu olanlardır. Çözüm 
sürecinin, yürüyecekse iniş çıkışlarla, tıkan-
malarla ve provokasyonlarla yürüyeceğini en 
baştan kabul edenler yukarıda aktardığımız 
dünyanın ve aktörlerinin ‘çözüm süreci çök-
tü, sıkıntıya girdik’ panik ataklarına ve heye-
canlarına ortak olmuyorlar. Bunu yaparken 
de sorunun tabiatı gereği tedrici bir şekilde 

normalleşeceği gerçeğine yaslanıyorlar. Bu 
da o kadar zor bir tercih veya yaklaşım değil 
aslında. En azından, nihai amacı PKK’nın si-
lah bırakması olan bir sürece dair, ‘PKK’nın 
yüzde kaçı, yüzde 15’i mi, yüzde 50’si mi, 
yüzde 85’i mi sınır dışına çekildi sorularıyla 
vakit öldürmeye çalışıyor ve demokratikleş-
meyi bu soruların çengeline asıyor’ şeklinde-
ki ciddiyetsizlikten uzak durmak için yeterli 
bir yaklaşım.

Ya da Erdoğan saplantısını gündemdeki 
her konuyu izah için kullanma garabetiyle 
niyet avcılığının ötesine geçmeyen ‘süreç’ 
analizleri yapmaya devam ediyorlar. Bunu 
yaparken de üzerine yatırım yaptıkları, mer-
keze aldıkları tek aktör PKK çizgisinden baş-
kası değil. Bu durumda yaşanacak çözümün 
bir tarafına bu denli güven transferi yapmak 
her seferinde hem gelişmeler düzeyinde hem 
de analizler düzeyinde boşa çıkmaları için 
yeterli oluyor.

Çözüm sürecinin serencamı
Eğer bir çözüm süreci gerçekleşecekse (ha-
rici ve tali unsurların dışında) meselenin 
kabaca üç ana aktörü bulunmaktadır. Süre-
ci başlatan siyasi irade, PKK ve hepsinden 
önemlisi sürecin neticelerini sindirmesi ge-
reken milletin tamamı. Bu üç aktörden bi-
risinin olmadığı veya kendisinden beklenen 
rolü kabul edilebilir düzeyde oynamadığı 
her senaryoda süreç varoluşsal sıkıntılar 
yaşayabilir. Bu aktörlerden siyasi irade ise 
sadece kendi payına düşen rolü oymakla 
sorumlu değil. Aynı zamanda toplumun ha-

PKK Çözüm Sürecini  
Taşıyabilir mi? 
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zırlanması, PKK’nın ise süreci tahriklerden 
uzak bir şekilde rasyonel olarak götürmesi-
ne yardımcı olmak zorunda. Bugüne kadar 
her iki noktada da siyasi iradenin perfor-
mansı fena sayılmaz.

Aynı şekilde toplumun büyük bir kesimi 
de siyasi iradenin teminat vermesi ve ay-
lardır kan dökülmemesinden dolayı sürece 
verdiği desteği her geçen gün artırmakta-
dır. Otuz yıldır tek gündemi Kürt meselesi 
olan sürecin PKK’lı aktörleri ise kafası en 
karışık olan unsur görüntüsü vermektedir. 
PKK-BDP liderliği, Nevruz’da Öcalan’ın 
mesajıyla yaşadığı şoku üzerinden attık-
ça ‘Öcalan sancısından’ hızla uzaklaşarak 
asıl yazılımına dönmek için oldukça iştahlı 
görünüyor. Özellikle Taksim’deki ‘devrim 
fantezisine’ yoğun bir şekilde ortak ola-
mamanın sancısı ‘Öcalan sancısını’; yine 
Taksim nihilizminden çıktığını düşündük-
leri mesajın ‘Öcalan Nevruz mesajını’ bas-
tıracağını düşünüyorlar. Çözüm sürecinden 
‘biraz sapmanın’ fazlaca bir zararı olmadığı 
düşünüyorlar. Kaldı ki, Taksim’deki olaylara 
dokunulmazlığı olduğu halde kahramanca 
‘önderlik’ etmiş ve gazi sıfatına haiz olmuş 
BDP’li isim de geçmişte ‘silahsızlanmaya 
karşı çıkan’ isimler gibi Kemalizm’e sinyal 
vermekte gecikmedi. Taksim nihilizminin 
maksimalist talepler dünyasından devşirme 
bir ruh haliyle fiili provokasyonlar ve rasyo-
nel çözüm süreci zeminine kast eden açıkla-
malar ardı sıra gelmeye başladı. BDP’nin bir 

siyasi parti olarak “Taksim’de CHP rolüne”, 
PKK’nın ise “İstiklal’de örgütçülük oynayan 
ergen solculuğa” bu kadar hızlı meyletme 
sinyalleri vermesine şaşırmıyoruz ama çö-
züm sürecinin ciddiyeti açısından oldukça 
sorunlu bir yaklaşım olduğunun altını çizi-
yoruz. Türkiye’nin kaybedecekleri bir yana, 
PKKBDP, (son günlerde farklı şekillerde dile 
getirdikleri üzere kendilerinin bir provokas-
yonuyla) süreç inkıtaa uğrarsa içine düşe-
cekleri siyasi anlamsızlığı şimdiden düşün-
melerinde fayda var. Felaket senaryosu şöyle: 
Öcalan’la, muhtemelen, takvim açısından, 
en erken 2015 seçimleri sonrası irtibatın ola-
cağı, siyasi açıdan ise belki de bir daha mu-
hatap almanın hem imkansızlaşacağı hem 
de anlamsızlaşacağı bir tablo ortaya çıkacak.
Çözüm sürecine neredeyse tamamen destek 
veren Kürt tabanı, ‘Öcalan’ın mesajını’ taşı-
makta zorlanan Kürt siyasi elitlerini bundan 
sonra daha ne kadar taşıyacağını da sorgula-
yacaktır. İki ayrı iç savaşın sürdüğü iki ülke-
de varlık gösteren PKK ile silahlı mücadele 
boyutu geçmişte hiç olmadığı kadar derin-
leşme imkanına sahiptir. Suriye’de neredeyse 
her ay gruplar arası yeni bir dengenin ku-
rulduğu kaostan Esed tescilli ‘özerk bölgeye’ 
yatırım yapanlar ve abartanlar sadece çok 
cesur cümleler kurmuyorlar, maalesef Kürt 
yabancılaşmasını da derinleştiriyorlar.

Her tarafı kaynayan bölgenin istikrarlı tek 
ülkesi Türkiye ile ona yaslanan ve bu saye-
de görece istikrarını koruyan IKBY; çözüm 
sürecini reddetmiş PKK fantezileri yerine 
istikrarı tercih edeceğine kimsenin şüphesi 
olmasın. O halde üzerinde hassasiyetle du-
rulması gereken çözüm sürecinin ilerlemesi. 
Bunun da ilk şartı demokratikleşmenin üze-
rinden silahların gölgesinin çekilmesi..

Çözüm sürecine neredeyse 
tamamen destek veren 

Kürt tabanı, ‘Öcalan’ın mesajını’ 
taşımakta zorlanan Kürt siyasi 
elitlerini bundan sonra daha 
ne kadar taşıyacağını da 
sorgulayacaktır.
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Suriye krizinde Kürtlerin rolünün ne ola-
cağı sorusuna verilen cevaplarda iki pers-
pektif çok yaygın. Birincisi Türkiye’de Kürt 
meselesinin çözümü ve PKK’nın silahsızlan-
dırılmasını salt güvenlikçi perspektifle ele 
alan kesimlerin, sınırın öte yanında, görünen 
ilk kerpiç binaya asılan bayrakla ‘Suriye’de 
PKK devleti’ kuruldu feryatları. Bu yakla-
şımın, yıllarca duyduğumuz Kemalist ez-
berleri tekrarlamasının yanında, 1990’larda 
PKK ile mücadele ederken sürekli halka ve 
sivil iktidara vesayet faturası çıkaran askeri 
odakların, Kürt meselesine yaklaşımlarının 
2010’lar versiyonu olarak var karşımızda.

İkinci okuma ise yine PKKmerkezli ana-
lizleri abartıp bütün Ortadoğu jeopolitiği-
ni PKK çarpanına bağlayan bir yaklaşım. 
Suriye’de, isyanı başlatan, isyan ederken de 
herkesten çok daha iyi başına neler gelece-
ğini bilen, yüzbinlerce canla bedelini öde-
yen Suriye devrimini neredeyse görmeyip, 
PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde bir iki kasaba-
da Baas’ın işine de yarayacak bir kaç eylem 
yapmasından ‘Rojava devrimi’ çıkarmak!

Her iki yaklaşım, asırlık ‘Sykes-Picot kor-
kuları ve rüyalarına’ denk gelmektedir.Her 
iki pozisyon da aslında farkında olmadan 
yüzyıllık statükonun farklı şekilde nöbetini 
tutmaya devam arzusundalar. Oysa yuka-
rıdaki iki pozisyona düşmeden de Suriye’de 
Kürt varlığını ele almak mümkün. Sykes-
Picot düzeniyle ‘bin-xet’te kalan Kürtlere 
tabii olarak en fazla ilgili olması gereken yer 
Türkiye’dir. Lakin kendi Kürdüyle, Sykes-
Picot’tan nöbetine düşen pay miktarınca yıl-

larca kavgayı sürdüren Türkiye; şimdi bir çö-
züm ve barış sürecinden geçiyor. Suriye’deki 
Kürtlerle ilişkiler son yıllarda mevcut sınır-
ları anlamsız kılacak ölçüde normalleşti.

Kürt yabancılaşması
Beklenen Suriye’de canları pahasına isyan 
edenlere ilk omuzu, yıllardır hakları gasp 
edilmiş Kürtlerin vermesiydi. Böyle olmadı. 
PKK’nın, 1999 sonrası yaşadığı çarpık ulus-
lararasılaşma sürecinin oluşturduğu denk-
lemler, Suriye’de pasif bir Şebbiha (bazen de 
aktif) rolü üstlenmesi sonucunu doğurdu. 
Bu Kürtlere yapılabilecek en büyük kötü-
lüktü. PKK-PYD marifeti ve bölgede Irak 
işgaliyle başlayan Arap milliyetçiliğinin de 
desteğiyle son birkaç yıldır yaşanan ‘Kürt ya-
bancılaşması’ derinleşmiş oldu.

Bugün geldiğimiz nokta itibariyle, Türki-
ye, Suriye’deki Kürtler için, Suriye’de ‘PKK 
devleti’ veya ‘Rojava devrimi’ ilan eden ‘kor-
ku ve rüyaların’ ötesinde politika geliştirme-
si en hayırlı seçenek durumundadır. Böylesi 
bir politika Suriye’deki bütün Kürtleri Sykes-
Picot’yu aşacak şekilde kucaklamak anla-
mına gelmelidir. Suriye’de Arapları, Türk-
menleri ve hatta Kürtleri bile karşısına alan 
PKK’nın ‘kurtarılmış bölge’ saplantısından 
kolayca kurtulmasını beklemek naifliktir.

Suriye’de bugünlerde, Halep’in güneyin-
de ve güney batısında Baas rejimiyle yoğun 
çatışmalar devam ederken, özellikle Han 
Asal’ın ele geçirilmesi sonrası PYD’nin ha-
reketlenmesini Suriye içerisinde hiç kimse 
‘Rojava devrimi’ olarak okumamaktadır. 

PKK’nın Suriye Krizi
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Kaldı ki, geçmişte, 153. Tugay muhalifler ta-
rafından ele geçirildiğinde, PYD-Baas işbir-
liğine dair şehir efsanelerini somutlaştıracak 
onlarca delil ortaya da çıkmıştı.

Yine benzer şekilde, Baas-İran- Rusya ek-
seninin Suriye isyanını boğmasının son re-
çetesi, Mısır’da seçilmiş cumhurbaşkanının 
devrilmesine destek veren ve seyirci kalan 
dinamiklere oynamaktan ibaret. “Mısır’da 
İhvan’ı kabul etmeyenler, Suriye’de neyi ke-
sinlikle kabul etmiyorlarsa onun önünü 
doğrudan açalım.” Böylece, bir anda Maliki 
rejiminin içeri alınınca sağ salim çıkmanın 
imkânsız olduğu hapishanelerinden bir anda 
yüzlerce Kaideci kaçmayı başarır! Rejimle 
son dönem mümkün olduğunca karşı kar-
şıya gelmeyen, ama kurtarılmış bazı bölge-
lere giderek ‘iktidar kavgası’ başlatan ve bu 
şekilde çok yaygın bir güçmüş havasını veren 
El-Kaide’nin son dönemde önünü açan dina-
mik ve aktörlerle PYD’ninki çok farklı değil.

Bu arada, Suriye muhalefeti provokatif 
unsurlarla yüzleşme sürecine de girdi. Nus-

ra cephesi El-Kaide’den uzaklaştı. Bu geliş-
meden rahatsız olan unsurlar, gruplar arası 
çatışmanın zeminini hızlandırmak için pa-
niklediler. PYD ve son günlerde yaşananlar 
bunlardan sadece bir tanesi.Siyasi olarak 
gruplar arasında yeni bir mevzi oluşuyor. Bu 
yeni mevzilenmede Kaide dışındaki gruplar 
büyük ölçüde benzer bir hattın etrafında 
toplanacaklar.PKK-PYD’nin bugüne kadar 
ortak iş yapabilme kapasitesi sadece istihba-
rat örgütleri üzerinden resmi aktörlerle var. 
Bugüne kadar bu çizginin, ne kendisi dışın-
daki Kürt gruplarla ne de başka hareketlerle 
hareket kabiliyeti bulunmuyor. Bunun bir-
çok sebebi olmakla beraber, temelinde ide-
olojik sorunlar bulunuyor.

Ancak, Kürtlerin ezici çoğunluğunun 
Şam’da ve Halep’te yaşadığı ve yaşayacağı 
Suriye’de; PYD bugün ne yaparsa yapsın, 
Esed sonrası bir senaryoda ne Kürtleri ken-
disi üzerinden bir neo-Baasçılığa razı ede-
bilir ne de Suriye ve bölge siyasi denklemi 
buna imkân verir..
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Aylardır “Suriye’de bir Kürt devleti mi 
kuruluyor” sorusu soruluyor. PKK’ya yakın 
PYD, Suriye’nin Kürt yoğunluklu şehirlerin-
de herhangi bir binanın üstüne bayrak dik-
tikçe de “bak işte devlet kurdular” bilmişli-
ğini dinliyoruz.

Son bir haftadır PYD’nin milis gücü 
YPG ile özellikle El-Kaide bağlantılı Nusra 
Cephesi ve “Irak ve Levant İslam Devleti” 
(ILİD) arasındaki çatışmalar devam ediyor. 
Özellikle diyorum çünkü Özgür Suriye Or-
dusu çizgisindeki Ekrad (Kürt’ün çoğulu) 
Cephesi de bazen PYD’ye karşı çatışmalara 
katılmakta. Rasulayn, PYD’nin eline geçti; 
sınır kapıları ve petrol sahası çerçevesindeki 
çatışmalar sürüyor.

Bu sırada Erbil’de neredeyse Arap mu-
halefet kadar bölünmüş olan Kürt grupla-
rın daha önce birçok kez başarısızlığa uğ-
ramış uzlaşma çabası devam ediyor. Amaç 
özerk bir geçici Kürt yönetimi oluşturmak. 
Erbil’den gelen ilk haberlere göre özellikle 
PYD ile Barzani’ye yakın “El Parti” arasında 
bir uzlaşma sağlanması zor görünüyor.

Elimizdeki somut veriler bunlar. Bir de 
terkedilmiş bir “darı ambarına” dikilmiş 
PYD bayrağı var.

Çatışmalar nasıl okunmalı?
PYD Suriye devriminde topa girmeyerek, fır-
sattan istifade kazanım elde etmeye çalışıyor. 
Şu anki gibi kaos dönemlerinde elde edilen 
bu kazanımların “kaos muhaliflerin lehine 
biterse” uzun vadede bir karşılığının olma-
sı zor. Arap muhalefeti Baas rejimine karşı 

savaşırken ve Esed rejimi Kuzey’de çekildiği 
noktalara PYD’yi yerleştirirken PYD’nin ya-
lancı bir egemenlik havasına kapılması nor-
mal; fakat sürdürülebilirliği tartışmalı.

PYD çatışmaları ideolojik zemine oturt-
maya çalışıyor. Amacı dış dünyaya “biz İs-
lamcılarla çatışan iyi seküler çocuklarız” 
mesajı verip, meşruiyet kazanmak. Oysa, 
mesele “tamamen duygusal”. Çatışmaların 
Bab el-Heva ve Tel Abyad sınır kapıları ve 
Rumeylan gibi petrol sahalarının çevre-
sinde yoğunlaşması tesadüf değil. Bu kapı-
ları değerli kılan şeyin kapı değil, kapının 
diğer tarafı Türkiye olduğunu ve bunun 
Türkiye’ye verdiği gücü de hatırlatmakta 
fayda var.

Nusra’da çatlak var mı?
PYD’nin milliyetçi “Kürt Baharı” söylemi, 
haziran ayı içerisinde Amude’de barışçıl 
gösterilerde öldürdüğü altı Kürt’ü, onlarca 
yaralıyı ve tutukluyu unutturma çabasıdır. 
“Nüfus cüzdanı” şovlarıyla yaptığı Türkiye 
eleştirisi de bu çabanın bir parçası. PYD’yi 
düşman olarak gören ve PYD’nin Baas kuk-
lası olduğunu düşünen çok sayıda Suriyeli 
Kürt var.

Nusra Cephesi’yle ILİD arasında tam bir 
uyumdan bahsetmek doğru değil. İçeriden 
gelen haberler ILİD emiri Ebu Bekr El-
Baghdadi’nin Nusra’yı domine etme çaba-
larının Nusra’da çatlaklar oluşturduğu şek-
linde. Suriyeliler, hatta Nusra Cephesi’nden 
bazı savaşçılar, nereye elini atsa orayı kuru-
tan El-Kaide’nin Suriye devrimine infiltras-

Suriye’de Kürt  
Devletine Doğru mu?
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yonundan rahatsız. El-Kaide’nin “İslam dün-
yasının Batı tarafından tahribatını ve işgalini 
meşrulaştıran bir güç” olarak bizzat Batı ta-
rafından kullanıldığını düşünen savaşçı sayı-
sı hiç de az değil.

Tartışmanın nedeni kaos
PYD özellikle dağdan inen militanları ve 
Baas rejiminin hediye ettiği silahlar sayesin-
de Kuzey’de önemli bir güç, yakından izlen-
meli. Fakat, yaşananlardan bir Kürt devleti 
çıkarmak da PYD’nin başını çektiği grup-
ların emrivaki bir özerklik planını göz ardı 
etmek de doğru olmaz.

Kürt devleti tartışmalarının ana sebebi 
Suriye’deki kaos. Bu sebepten Türkiye, kısa 
vadeli Kürt devleti tartışmalarından ziyade 
uzun vadeli Suriye’de kaosun sona erdiril-
mesi tartışmalarına yoğunlaşmalı ve Suri-
yeli Kürtler analizini sadece PYD üzerinden 
yapmamalıdır..

Türkiye, kısa vadeli Kürt 
devleti tartışmalarından 

ziyade uzun vadeli Suriye’de kaosun 
sona erdirilmesi tartışmalarına 
yoğunlaşmalı ve Suriyeli Kürtler 
analizini sadece PYD üzerinden 
yapmamalıdır.
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Birkaç gün önce, Suriye’de Baas rejimine 
ve destekçilerine karşı mücadele veren 60’ı 
aşkın askeri tabur, tugay ve cephenin ko-
mutanlarıyla sohbet etme fırsatı buldum. 
Suriye’nin içini herkesten iyi bilen bu isim-
lere, öncelikle son günlerde Suriye’nin ku-
zeyinde yaşanan çatışmaların sebeplerini ve 
dinamiklerini sordum.

PYD’nin rejim ile birlikte hareket ettiği 
yaygın bir fikir. Halep’in ikmali için stratejik 
değere sahip olan Han el-Asal’da yoğun çatış-
maların devam ettiği bir dönemde Baas’tan 
yardım garantisi alan PYD, muhaliflerin 
dikkatini dağıtmak istemiş. PYD daha önce 
de rejime buna benzer kritik noktalarda des-
tek çıkmış. Örneğin, Baas’ın yığınak yaptığı 
Zehra ve Nubbul isimli Şii köyleri ve Minniğ 
Havaalanı’ndaki muhalif kuşatmasını yar-
mak için PYD rejimle birlikte çatışmış.Mu-
halifler PYD-Baas rejimi arasındaki işbirliği-
ne dair ellerinde çoğu Afrin’de ele geçirilen 
onlarca belgenin olduğunu söylüyorlar.

Kuzeydeki çatışmalara ilişkin üç ana se-
bebin altını çizen komutanlar, bunlardan 
ilkinin muhaliflerin gücünü coğrafi olarak 
bölme çabası olduğunu ifade ediyorlar. İkin-
ci olarak, İslami gruplarla “Marksist” PYD 
arasındaki ideolojik çatışmaya işaret ediyor-
lar. Meselenin “duygusal” yönünde ise kar-
şımıza sınır geçişi ve petrol rantını kontrol 
hedefi çıkıyor.

Özerklik kırmızı çizgi
ÖSO da dahil olmak üzere Suriye’deki silah-
lı grupların önemli bir çoğunluğu, İslami 

gruplar. Bu grupların istisnasız hepsinin, 
Kürtlere tam bir Suriye vatandaşı olarak kül-
türel hakların verilmesini istediklerini, fakat 
özerklik meselesini bir kırmızı çizgi olarak 
gördüklerini söyleyebilirim. Suriye Arap 
Cumhuriyeti’ndeki “Arap” ifadesinin çıkarıl-
masına da razı olabileceklerini söyleyen bu 
gruplar, Suriye’nin coğrafi ve siyasi bütünlü-
ğüne büyük önem atfediyorlar.

Nusra Cephesi ve Irak ve Şam İslam Dev-
leti (IŞİD) etrafında yürüyen El-Kaide tartış-
ması ise üstünde durduğum ikinci konuydu. 
Bu konuda çok fazla dillendirilmeyen bir 
noktaya dikkat çektiler.

Suriyeli Komutanlarla Bir Gün
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bunlardan ilkinin muhaliflerin 

gücünü coğrafi olarak bölme çabası 

olduğunu ifade ediyorlar.
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Nusra bölünüyor, yerlileşiyor
Nusra Cephesi’nde İŞID’in Zevahiri’nin 
“girmeyeceğiz” açıklamasına rağmen 
Suriye’ye girmesinin akabinde kopmalar 
yaşanmakta. İŞID Emiri El-Bağdadi’ye biat 
etmeyen Nusra mensupları, İŞID’la araları-
na mesafe koymakta. Nusra’dan El-Kaide’ye 
fikren yakın olan özellikle yabancı savaşçı-
lar İŞID’a katılmakta. Bu ayrışma sebebiyle 
Nusra, daha ılımlı ve daha Suriyeli bir hare-
kete dönüşmekte.

Yabancı savaşçılar, özellikle de Çeçenler 
arasında başta Rus istihbaratı olmak üzere dış 
istihbarat örgütlerine çalışan savaşçılar bu-
lunmakta. Örneğin, kafa kesme görüntüleri 
sosyal medyaya düşen üç Çeçen’in Rus istih-
baratına çalıştığı ortaya çıktı. Hem muhalif-
lere zarar vermek hem de Soçi Olimpiyatları 
sebebiyle potansiyel “teröristleri” Rusya’dan 
uzaklaştırmak isteyen Putin’in, Suriye’ye gi-
dişleri kolaylaştırdığı da bilinmekte.

İŞID hakkında ise çok ciddi iddialar var. 
İŞID’ın İran istihbaratıyla ilişkisi olduğu, 
geçtiğimiz hafta yüzlerce El-Kaideli’nin 
Irak’ta cezaevinden firar operasyonun da ar-
kasında İran olduğu ve kaçanların Suriye’ye 

akıp IŞİD çatısı altına girdiği iddia ediliyor. 
Amaç, Suriye muhalefetini terör ile bağdaş-
laştırmak ve katliamlar için meşruiyet sağ-
lamak. Bu noktada İŞID’ın Baas rejimiyle 
çatışmadığını, cephe gerilerinde muhalifler 
tarafından kurtarılmış bölgelerde hakimiyet 
kurma çabası içerisinde olduğunu da not et-
mek lazım.

Görünen o ki PYD, Baas rejimiyle ara-
sına net bir çizgi çizmedikçe muhaliflerin 
hedeflerinden birisi olmaya, IŞİD ise Baas 
ve destekçilerinin istediği “terörist” rolünü 
oynamaya devam edecek..
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ABD işgalinden sonra bir türlü toparlanamayan ve mezhep çatışmaları 
yaşayan Irak’ta yerel seçimler yapıldı. Irak’ta üçüncü yerel seçimler iki 
kademeli olarak, 20 Nisan 2013’de 12 vilayette, 20 Haziran 2013’te ise 2 
vilayette gerçekleştirildi. KBY’ne bağlı Dohuk, Erbil, Süleymaniye vilayetleri 
ve anlaşmazlık bölgesi Kerkük seçim dışında tutuldu. Şii ve Sünni Araplar 
ayrı listelerle seçimlere katıldılar. Şii cephede Maliki’nin Hukuk Devleti 
İttifakı, Ammar El Hekim’in Vatandaş İttifakı ve Sadr’ın Özgürler İttifakı 
seçimlerde yarıştı. El Irakiyye cephesinde ise İyad Allavi’nin Birleşik Irak 
Ulusal İttifakı, Meclis Başkanı Üsame Nuceyfi’nin Birleşikler İttifakı ve 
Salih El Mutlak’ın Irakiyye Arapları listeleri seçimlere katıldı. Kürtler ise 
Kardeşlik ve Ortak Yaşam Listesiyle seçimlerde yer aldı. Yerel seçimlerin 
sonucunda, ülkedeki statüko korundu. Ancak Başbakan Maliki’nin Hukuk 
Devleti İttifakı seçimlerden birinci çıksa da oy oranı düştü.

Irak’ta Yeni Denge Arayışları
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Irak’ta üçüncü yerel seçimler iki kade-
meli olarak, 20 Nisan 2013’de 12 vilayette, 
20 Haziran 2013’te ise 2 vilayette gerçekleş-
tirilmiştir. Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne 
(KBY) bağlı Dohuk, Erbil, Süleymaniye vila-
yetleri ve anlaşmazlık bölgesi Kerkük seçim 
dışında tutulmuştur. Dolayısıyla seçimler, 
Şiilerin yoğun olduğu 9 güney vilayeti, Sün-
nilerin yoğun olduğu 4 orta Irak vilayetinde 
ve Bağdat’ta gerçekleştirilmiştir. 2013 yerel 
seçimleri siyasi sürecin zayıfladığı bir ortam-
da sönük geçmiş, 2005’te Sünni Arapların 
boykot ettiği yerel seçimleri anımsatmıştır.

Siyasi İttifaklar
2013 yerel seçimlerine hem Şii hem Sünni 
Araplar ayrı listelerle katılmışlardır. Şii cep-
hede Maliki’nin Hukuk Devleti İttifakı, Am-
mar El Hekim’in Vatandaş İttifakı ve Sadr’ın 
Özgürler İttifakı seçimlerde yarışmıştır. El 
Irakiyye cephesinde ise İyad Allavi’nin Bir-
leşik Irak Ulusal İttifakı, Meclis Başkanı Üsa-
me Nuceyfi’nin Birleşikler İttifakı ve Salih 
El Mutlak’ın Irakiyye Arapları listeleri se-
çimlere katılmıştır. Kürtler ise Kardeşlik ve 
Ortak Yaşam Listesiyle seçimlerde yarışmış-
tır. Seçimlerde mezhep eksenli ittifaklar da 
gelişmiş; Diyala’da Şii Araplar Ulusal Diyala 
İttifakı adı altında, Sünni Araplar Diyala Ira-
kiyye İttifakı altında birleşmişlerdir.

Şii Araplar içerisinde Başbakan Maliki 
ile Sadr arasında hükümet yönetimi, Sünni 
Araplar, KBY ve komşu ülkelerle ilişkiler 
noktasında ayrışmalar yaşanmıştır. Maliki 
bu konularda çatışmacı tavrıyla; Sadr grubu 

Maliki’yi eleştiren tutumuyla; El Hekim gru-
bu ise denge politikasıyla öne çıkmıştır. Sün-
ni Araplar içerisinde Nuceyfi ile Mutlak ara-
sında rekabet yaşanmış; Mutlak, Sünni Arap 
vilayetlerinde Maliki karşıtı protestocularla 
sorunlar yaşamış, Nuceyfi ise göstericilerin 
taleplerini siyasi arenaya taşımıştır.

Maliki ise Sünni bölgelerde Mutlak’ı ve 
bağımsız aktörleri Nuceyfi’ye karşı destekle-
miştir. Şii vilayetlerde gerçekleştirilen birinci 
aşamada Maliki’nin Hukuk Devleti Listesi 
97 sandalye ile birinci; El Hekim grubu 60 
sandalye ile ikinci; Sadr grubu ise 44 sandal-
ye ile üçüncülüğü elde etmiştir. El Irakiyye 
Cephesi’nde Allavi’nin Birleşik Irak Ulusal İt-
tifakı 11 sandalyeyle beşinci, Nuceyfi’nin Bir-
leşikler İttifakı 13 sandalye ile dördüncü ol-
muştur. Mutlak ise beş sandalye ile büyük bir 
yenilgi yaşamıştır. Kürtlerin Kardeşlik ve Or-
tak Yaşam Listesi ise Selahattin’de 1, Diyala’da 
3, toplamda dört sandalye kazanmıştır. Sün-
nilerin yoğun olduğu Diyala’da Sünni Arap 
katılımının zayıf olması nedeniyle Şiilerin 
Diyala el Vatani İttifakı, Sünnilerin Diyala 
el Irakiyye İttifakını 2 sandalyeyle geçmiştir. 
Ayrıca seçimlerde barajın olmaması nede-
niyle yerel aktörler etkinlik kazanmış; yer yer 
büyük partilerin önüne geçmişlerdir. Örne-
ğin bazı bağımsız listeler Kerbela ve Necef ’te 
9’ar sandalye, Kadisiye’de 6 ve Selahaddin’de 
12 sandalye kazanmışlardır. Seçimlerin ikinci 
aşamasında Nineva’da Kürtler 11 sandalyeyle 
birinci olmuş, Nuceyfi 8, Allavi 2, Nuceyfi’ye 
mesafeli üç bağımsız liste ise 10 sandalye ka-
zanmıştır. Enbar’da ise Nuceyfi 8 sandalye 

Irak’ta Yeni Denge Arayışları
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kazanarak birinciliği elde etmiş, eski Vali’nin 
bağımsız listesi 5, Mutlak’ın listesi 4 ve 
Allavi’nin listesi 3 sandalye kazanabilmiştir. 
Böylelikle Nuceyfi’nin toplam sandalye sayısı 
29’a, Allavi’nin sandalye sayısı 15’e, Mutlak’ın 
sandalye sayısı 10’a ve Kürtlerin sandalye sa-
yısı 15’e ulaşmıştır.

Siyasi yelpazeye etkileri
Seçimlere ilk aşamasına katılım oranı yüzde 
51 olmasına rağmen, bu oran ikinci aşamada 
Enbar’da yüzde 49.5’e, Nineva’da yüzde 37.5’e 
düşmüştür. 2009 yerel seçimlere katılımın 
yüzde 51, 2010 genel seçimlerine katılımın 
yüzde 62 olduğu düşünülürse, siyasetçilerin 
halkı seçimlere katılmaya ikna edemedikleri 
söylenebilir. Sünni Arap seçmenin Bağdat’ta-
ki merkezi yönetime ve siyasi sürece yönelik 
ümitsizliği Diyala, Salahaddin, Musul, Enbar 
ve Bağdat’taki katılımı olumsuz etkilemiştir. 
Şii Arapların katılımının düşüklüğü ise siya-
si ve idari süreçlere yönelik memnuniyetizli-
ğini göstermiştir.

Yerel seçimler, Irak genel siyaseti açısından 
değerlendirildiğinde ülkedeki statüko korun-
muştur. Ancak Başbakan Maliki’nin Hukuk 
Devleti İttifakı seçimlerden birinci çıksa da 
oy oranı düşmüştür. Oysa Maliki, yerel se-
çimlerden ezici bir zaferle çıkmayı ve muh-
temel zaferini erken genel seçim ilanı ile Irak 
parlamentosuna taşımayı hedeflemiştir. Buna 
göre, düzenlenecek erken seçimle Maliki, Şii 
oyların ezici çoğunluğunu alacak ve Sünni 
aşiretlerin desteğiyle çoğunluk hükümeti ku-
racaktı. Ancak süreç Maliki’nin hesapladığı 
gibi gitmemiş; Şii seçmen Maliki’nin içeride 
Kürt, Sünni ve hatta Şii siyasetçilere, dışarı-
da bölge ülkelerine karşı “siyasi gerginlik” 
üzerine kurulu politikalarının arkasından 
sürüklenmemiştir. Hem içeride hem dışarıda 
diyalogu savunan El Hekim grubunun parti 
bazında en yüksek oyu alması bu görüşü des-
teklemektedir. Ancak Şii seçmen, Kürtlerle ve 
Sünni Araplarla yakınlaşmayı deneyen Sadr 
grubunu da desteklememiştir.

Yerel seçimlerde öne çıkan ittifaklar Bağ-
dat’taki merkezi yönetimi etkileyecektir. Şii 
siyaset açısından Maliki’nin statükoyu ko-
ruması, Sadr’ın teşkilat ve söylemlerini göz-
den geçirmesi, El Hekim’in ise etkinliğini 
arttırması beklenmektedir. Geleneksel Şii 
partilerinin güçlerini korudukları şartlarda 
seçim öncesi tekrar ittifak kurmaları güç 
olmayacaktır. Bununla birlikte El Hekim 
grubunun yerel seçimlerdeki başarısına 
güvenerek genel seçimlere ayrı parti olarak 
gitmesi muhtemel. Şiilerin seçim sonrası 
hükümeti yeniden kurabilmek için birleş-
meleri de mümkündür. Irak’taki Sünni si-
yaset açısından Meclis Başkanı Nuceyfi’nin 
Sünni Arapların en güçlü temsilci olarak 
öne çıkması ve Başbakan Yardımcısı Salih 
El Mutlak’ın ise zayıflaması beklenebilir. 
Sünni aktörlerin Maliki’nin de desteğiyle 
Mutlak’la birlikte hareket etmesi durumun-
da Bağdat ve Şii Araplarla ilişkilerde yeni 
bir denge oluşabilir.

Yerel seçimler henüz KBY’de gerçekleş-
mediği için genel seçimlere dönük tahmin 
yürütmek kolay değildir. Musul’a bakarak 
Kürtlerle Sünni Araplar; Diyala’ya bakarak 
da Kürtlerle Şii Araplar arasında bir yakın-
laşmanın olduğu söylenebilir. Buradan çı-
kartılabilecek sonuç Kürtlerin genel seçim-
lerde kendilerine en fazla kazanç sağlayacak 
grupla pragmatik bir zeminde ittifak ilişki-
sine girebileceği gerçeğidir. Her ne kadar 
ülkede demokrasinin gelişmesi için önemli 
bir aşama olsa da, Irak yerel seçimlerinin 
Türkiye-Irak ilişkilerine doğrudan ve kritik 
bir yansıması yoktur. Bununla birlikte Sünni 
Arapları kendi aralarında Kürtlerle işbirliği 
ekseninde bölmeye çalışan aktörlerin çaba-
larını Türkiye dikkatle takip etmesi gerekir. 
Sünni Araplarla Kürtler arasında olumlu 
ilişkilerden yana olan Ankara’nın bu süreçte 
bazı aktörlerin hedefi olması muhtemeldir. 
Bu süreçte, seçimlerde istediği başarıyı elde 
edemeyen aktörlerin Türkiye karşıtı çıkışları 
şaşırtıcı olmamalıdır..
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Çin’in Doğu Türkistan’da modernizasyon adı altında izlediği politikalar 
dâhilinde bölgedeki Uygurların evlerinin istimlak edilmesi ve bazı köylü-
lerin topraklarına el konulması Turfan’da büyük olayların yaşanmasına 
sebebiyet verdi. Bölgede çok uzun süredir Çin tarafından Doğu Türkistan-
lılara yönelik insan hakları ihlalleri yaşanmasına rağmen, çatışmalar ve 
ölümler sonrası ancak bölgeye dair yeniden bir ilgi oluşabildi. Türkiye’nin 
bölgede yaşanan krizin son bulması adına nasıl bir politika izleyebileceği 
tartışıldı. 

Doğu Türkistan Olayları 
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1. Doğu Türkistan halkı Çin güvenlik güç-
lerine karşı 26 Haziran’da ayaklandı. Ayak-
lanmanın tam olarak sebebi neydi?
Bölgede yaşananlar ile ilgili en büyük sorun 
bağımsız haber kaynaklarının bölgeyle ilgili 
gelişmeler hakkında kamuoyunu aydınlat-
mada yaşadığı zorluklardan kaynaklanmak-
tadır. Yaşanan her olay sonrasında bu sorun 
tekrar tekrar ortaya çıkmakta. Geçtiğimizi 
hafta Turfan şehrinde patlak veren ve son-
rasında kısa bir sürede Doğu Türkistan’daki 
başka şehirlere de yayılan olaylar hakkında-
ki daha güvenilir haberlere ancak olaylar-
dan birkaç gün sonra ulaşılabildi. İlk etapta 
Turfan’da meydana gelen olayların asıl se-
bebinin Çin’in bölgede “modernizasyon” ve 
“kentsel dönüşüm” adı altında izlediği poli-
tikalar dâhilinde bölgedeki Uygurların ev-
lerinin istimlak edilmesi ve bazı köylülerin 
topraklarına el konulması olduğu en fazla 
dile getirilen sebepler arasında yer alıyor. Çin 
yönetiminin bu “modernizasyon” ve istimlak 
politikaları bundan önce de bu tip olayların 
yaşanmasına sebep olmuştu. Bu “moderni-
zasyon” ve “kalkınma” projeleri Pekin yöne-
timi tarafından özellikle Soğuk Savaş’ın sona 
ermesi ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nin ba-
ğımsızlığını kazanmasına müteakip hayata 
geçirilmeye başlamıştı. Çin yönetimi “Batı’yı 
Kalkındırma Planı” adı altında sunulan pla-
nın bünyesinde bölgenin ekonomik olarak 
geliştirilmesinin öngörüldüğü iddia etmişti. 
Ancak bu politikaların hayata geçirilmesinin 
hemen sonrasında yapılan çalışmaların Uy-
gurların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatla-

rına hiçbir katkı sağlamadığı ve dahası bazı 
araştırmacılar tarafından ifade edildiği üzere 
“Dâhili bir Sömürgeciliği” anımsattığı görül-
dü. Pekin yönetimi bu plan dâhilinde bölgeye 
önce büyük çapta bir Han Çinli göçü ile de-
mografik asimilasyonu tamamlamaya ve Uy-
gurları kendi bölgelerinde azınlık hale düşür-
meye başladı. Batı’yı Kalkındırma Planı’ndan 
ekseriyetle Han Çinliler yararlanırken, bu 
durum bölgedeki Uygurların ekonomik du-
rumlarında beklenilen gelişmeyi getirmeme-
ye başladı. Bölgedeki yüksek orandaki işsizlik 
sebebiyle Çin’in diğer bölgelerinde iş arama-
ya çalışan Uygurların akıbetleri bundan dört 
sene önce Shaoguan bölgesinde Uygur işçile-
rin linç edilmesi sırasında yaşananlarla ken-
dini göstermişti. Bunun yanında bölgedeki 
toplumsal ve kültürel dokuya hiç uymayacak 
şekilde kız çocuklarının Çin’in iç bölgelerine 
misafir işçi statüsünde gönderilmesi ve bu kız 
çocuklarının akıbetleri ile ilgili ortaya çıkan 
haberler oldukça ciddi bir gerginliğe sebebi-
yet verdi. Ekonomik anlamda uğranılan bu 
olumsuz durum bölgede artan siyasi baskı ve 
dini kısıtlamalarla bir olunca özellikle Uygur 
gençleri arasında geleceğe dair artan umut-
suzluk ve rejimden giderek yabancılaşmay-
la kendini gösterdi. Turfan, Hoten ve başka 
şehirlerde gösterilere karışmanın sonuçlarını 
bile bile bu gösterilerde yer almak bu umut-
suzluk ve yabancılaşmanın göstergesiydi. Ay-
rıca yaşanan olaylar 2009 yılında Urumçi’de 
meydana gelen olayların da yıldönümüne 
rastlayınca bölgedeki durum daha da endişe 
verici bir hale geldi.

Doğu Türkistan Olayları
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2. Hali hazırda Çin’in Doğu Türkistan’da 
uyguladığı politikalar ve yaşanan hak 
ihlallerinin daha genel bir çerçevesini  
çizebilir misiniz?
Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlalle-
ri uzun senelerdir tüm uluslararası insan 
hakları örgütleri tarafından olabildiğince 
ayrıntılı bir şekilde ele alınmakta. Yukarıda 
ifade edildiği üzere demografik asimilasyon 
girişimleri ve ekonomik haksızlıkların dı-
şında bölgede ifade ve basın özgürlüğü de 
ciddi tehdit altında. 1990’ların ortasından 
itibaren uygulanmaya başlayan “strike hard” 
kampanyalarıyla ile bölgedeki tüm bağımsız 
sesler kesilmeye başlarken, 11 Eylül sonra-
sında teröre karşı küresel mücadeleye destek 
bahanesiyle bölgede ve diasporada faaliyet 
gösteren tüm Uygur insan hakları örgütleri 
terörist tanımlamasına maruz kaldı. Bu dö-
nemde daha da agresif uygulanmaya başla-
yan yasalar sebebiyle rejime muhalif veya 
rejimin politikalarına eleştirel her ses ağır 
cezalara maruz kaldı. Bu politikaların so-
nucu olarak Yawa Kepter isimli edebi eseri 
kaleme aldığı için Nurmuhammet Yasin ve 
tartışma platformu olan bir Uygurca web si-
tesinin yöneticisi oldukları için Dilshat Per-
hat ve Gheyret Niyaz gibi isimler hapis ce-
zasına çarptırılmışlardı. Terör suçunun tarifi 
her türlü muhalif ve hatta bağımsız sesi içine 
alacak bir şekilde genişletilerek rejimin em-
niyet sübabı haline getirildi. Bunun yanında 
kültürel anlamda da hak ihlalleri özellikle 
“kentsel dönüşüm” projeleri altında tüm hı-
zıyla devam ediyor. Bunun en büyük örneği 
Kaşgar şehrinde tarihi şehrin büyük bir kıs-
mının yıkılması ve şehrin Uygur kimliği ve 
dokusuna aykırı bir şehirleşmenin devletin 
eliyle gerçekleştirilmesi ile kendini gösteri-
yor. Bunun yanında şiddeti özellikle geçtiği-
miz Ramazan ayında artan dini baskılar ve 
artık yer yer İslamofobik bir karakter kaza-
nan suçlama ve iddialar da Uygur halkının 
dini özgürlüklerini oldukça kısıtlıyor. 2005 
yılında kabul edilen Dini İşler Yönetmeliği 

dini konularda hangi faaliyetlerin suç sayı-
lacağı konusunda yerel idarecilere geniş hak 
ve yetkiler tanıyor. Bu keyfi uygulamalar bir 
yandan dini konularda özgürlükleri kısıtlar-
ken öte yandan da Uygur toplumu Çin dev-
leti arasındaki ilişkilerde de ciddi gerilimlere 
sebep oluyor.

3. Çin’in Doğu Türkistan politikaları ve hak 
ihlallerinin dünya kamuoyunda görünür-
lüğü neden düşük düzeyde seyrediyor? Ve 
nasıl daha görünür kılınabilir?
Dünya kamuoyunda olayların yeterince ses 
bulamamasının bir sebebi Çin yönetimi ta-
rafından bölgeye uygulanan medya karart-
ması ve sansürleme faaliyeti. Bunun yanında 
Doğu Türkistan’a sınırdaş devletlerin de bu 
medya karartmasına katkıda bulunması du-
rumu daha da sorunlu bir hale getiriyor. Ülke 
içinde bu sansür mekanizmalarının özellikle 
internet ortamında yapılan tüm haberleşme-
nin sıkı kontrol altında bulunması bölgeden 
gelen haberlerin sayısı ve kalitesinde de dü-
şüşe sebebiyet verdiği için bölgede yaşanan-
lar konusunda geç bir şekilde bilgi sahibi 
olabiliyoruz. Bunun yanında özellikle Çin’in 
ekonomik gücü birçok devlet ve medya kuru-
luşuna bu konuda otosansür yaptırıyor. Böl-
gede yaşanan insan haklarına ile ilgili ifadeler 
kullanmanın Çin ile ticaret ilişkilerini olum-
suz yönde etkileyeceğine dönük kaygılar bu 
korkuları daha da tetikliyor. Durumu dünya 
kamuoyuna duyurmanın sadece demokra-
tik ülkelerde örgütlenmiş Uygur gruplarına 
kalması ve bu grupların kaynak konusunda 
sıkıntılar yaşaması meselenin dünya kamuo-
yuna anlatılmasında da ciddi sorunların ya-
şanmasına sebebiyet veriyor.

Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmanın 
en önemli yollarından biri medya ve kamu-
oyunun bu bölgeyle ilgili bilgilendirilmesini 
sağlayacak girişimlerde bulunulmasından ve 
bu bölgeyle ilgili çalışmaların artırılmasın-
dan geçiyor. Doğu Türkistan konusundaki 
uzmanlığın artması sağlıklı kaynaklardan 
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doğru haberler alınmasını sağlayacak önemli 
yollardan biri olabilir. Bunun yanında ulus-
lararası kamuoyu ve sivil toplumun konuyla 
ilgili bilgilendirilmesi ve bölgede yaşanan 
insan hakları ihlallerinin raporlandırılması 
da konuyla ilgilenecek gruplara önemli bir 
hammadde sağlayacaktır. Bu konuda med-
yaya özel bir görev düşüyor. Kimi zaman 
ideolojik kimi zaman da ticari kaygılarla 
gözden uzak tuttukları meselenin her şeyden 
önce insani bir mesele olduğunu anlamaları 
ve bu konuda daha sorumlu bir yayıncılık 
politikası izlemeleri gerekiyor. Aynı zaman-
da demokratik devletler nezdinde dışişleri 
bakanlıkları bünyesinde konuyla ilgili ma-
saların oluşturulması ve Uygur gruplarının 
sağlayacağı bilgi, belge ve sunacağı fikirlerin 
dinlenilmesi bu konudaki durumu bir nebze 
olsun düzeltecek önemli girişimler arasında 
yer alıyor. Bölgede bu hafta olduğu gibi ciddi 
gelişmelerin yaşandığı dönemlerde zaman-
lama ve tespit açısından yapıcı ve olumlu 
açıklamaların yapılması ve bölgede yaşanan-
ları yakından takibi Pekin yönetiminin keyfi 
uygulamalarını dizginleyebilir.

4. Çin’e karşı Doğu Türkistan eksenli olarak 
Türkiye ve dünya kamuoyu ne tür yaptırım-
lar uygulayabilir?
Bu konu özellikle ekonomik açıdan dünya-
nın üretim merkezi haline gelmeye başlayan 
ve bir milyarı aşkın nüfusuyla her üreticinin 
iştahını kabartan Çin gibi bir ülke söz konu-
su olunca oldukça sorunlu bir durum ortaya 
çıkarıyor. Konuyu gündeme alması halinde 
Çin ile ekonomik ilişkilerin zarar görece-
ği endişesi uluslararası arenada devletlerin 
olaya sessiz kalması sonucunu doğuruyor. 
Bu noktada asıl kaygılanması gereken iliş-
kilerinin bozulması açısından Çin iken Çin 
ile ticaret yapan diğer devletlerin olması bu 
noktada farklı bir durum ortaya çıkmasına 
yol açıyor. Birçok demokratik devletin dış 
politika yapıcılarının bu konuda gereğinden 
fazla kaygılanarak insan hakları sorunlarını 
hasıraltı ettiğini görüyoruz. Çin’den Doğu 
Türkistan’da yaşananlar konusunda olumlu 
adımlar beklemek ve bu konuda davet ve teş-
vikte bulunmak bile birçok devlet tarafından 
ekonomik çıkarları aleyhinde bir davranış 
içinde bulunmak gibi yorumlanıyor.
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Bu durumdan kurtulmanın en önemli yolu, 
öncelikle sivil toplumun bu konuda daha 
aktif rol oynaması ve bununla birlikte böl-
gede yaşananlar karşısında kaygı duyan ül-
kelerin uluslararası platformlarda birlikte 
yaşananları gündeme getirmesi olacak. Bu 
tip uluslararası örgütlerden geçen kararlar 
ve yapılan baskılar en azından Çin’i ulus-
lararası arenada çok önem verdiği imajı 
konusunda bir adım atmaya zorlayacak ve 
durumun sürdürülebilir olmadığını Çin’e 
gösterecektir. Bunun yanında insan hakları 
savunucuları ve aydınlara da bu konularda 
önemli görevler düşüyor. Farklı konular-
da ortaya koydukları insan hakları ve öz-
gürlükler konusundaki hassasiyeti, Doğu 
Türkistan’da yaşananlar karşısında göstere-
memek bu aydınlar için oldukça yüz kızar-
tıcı olacaktır. Özellikle uluslararası arenada 
farklı aydınlarla işbirliği halinde düzenlene-
cek kampanyalar yaratacağı etki açısından 
oldukça önemli bir yere sahiptir.

5. Doğu Türkistan sorunu kısa, orta ve uzun 
vadede nasıl çözülür?
En kısa vadede sorunun çözümü için önce-
likle Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin 

sorunun varlığını kabul etmesi gerekmek-
tedir. Hali hazırda Pekin hükümeti ortada 
herhangi bir mesele yokmuş gibi davran-
maya devam etmekte ve bölgede yaşanan-
ları dış mihraklara bağlamaktadır. Bu nok-
tada Çin hükümetinin bölgede özellikle 
Uygurlar arasında ciddi bir rahatsızlığın 
bulunduğunu kabul etmesi ve bu soruna 
yönelik ilk etapta Uygurların ne gibi sorun-
larla karşılaştığını ve neden Pekin yönetimi 
ve yerel idarecilerden rahatsız olduğunu 
anlaması gerekmektedir. Bölgede yaşanan 
her karışıklıkta Uygurları terörist, bölücü 
ve fundamentalist olarak adlandırmak ne 
sorunun çözümüne ne de Pekin yönetimi 
ile Uygurların ilişkilerine olumlu bir katkı 
sağlamamaktadır.

Orta vadede ise Uygurların kendi bölgele-
rinde karşılaştıkları ayrımcılık, asimilasyon 
siyasetleri ve siyasi baskıyı önce hafifletecek 
sonra da bu gibi yapısal problemlerin çözü-
münü sağlayacak adımların atılması gerek-
mektedir. Bu noktada bölgedeki hak ihlal-
lerinin ortadan kaldırılması ve dini ve siyasi 
kısıtlamaların hafifletilmesi aynı zamanda 
da bölgede Uygurların yaşam standartları-
nın yükseltilmesi gerekmektedir. .
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Groundhog Day, a film released in 1993, 
centers on the character of Phil Connors, a 
self-righteous, selfish, thoughtless and love-
less individual who repeatedly lives the same 
day. By continuously living the same day, 
Connors in time is rescued from his for-
mer despicable self and transforms into a 
completely different person. What has been 
happening in East Turkestan in recent years 
gives everyone a feeling like that in Ground-
hog Day. After each bloody incident, the 
same sentences are uttered from everyone’s 
mouths. After each incident Chinese offi-
cials still blame the “internal center” which 
receives support from external centers. 
Beijing tries to explain the unrest by never 
holding itself accountable for the regional 
occurrences, and by trying to remain oblivi-
ous to the social, cultural, religious, and 
identity-related dimensions of the situation. 
While the dozens of deaths and hundreds of 
arrests which occur each time are presented 
in newspapers in small squares which escape 
our attention, this silence is gradually be-
coming unbearable for the Uyghur people. 
After each incident, the East Turkestan ques-
tion never goes beyond becoming merely an 
example in a sentence about the atrocities 
across the globe.

Therefore, what is written after each inci-
dent never provides a different environment 
and context than what was written previ-
ously. We witness that nothing changes. It’s 
always the same film. Neither the change in 
the Chinese leadership, nor economic devel-

opment, nor integration with the world gen-
erates even the slightest progress in China’s 
approach to the subject. Neither a positive 
step nor an attempt at problem-solving can 
be seen. Unlike Phil Connors in Groundhog 
Day, the smug attitude and despicability in-
creases even more.

As the fourth anniversary of the 2009 
events in Urumqi and the holy month of 
Ramadan are approaching, East Turkestan is 
once again beginning to relive these events 
to which we have become accustomed with-
out even realizing it. First, a series of events 
took place in Turpan in which 35 people lost 
their lives, according to official figures—al-
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though we will never find out the details. 
Immediately afterwards, there came news 
of conflicts in the southern city of Hoten 
in which people were again killed, with the 
number of deaths remaining unknown. Af-
terwards Chinese officials made statements 
which, as always, blamed the events on an Is-
lamist, separatist and foreign-funded group. 
The language was the same as that used two 
months ago in Kashgar, four years ago in 
Urumqi, and countless times before regard-
ing other regions. According to the Chinese 
authorities, while everyone in the region is 
living in happiness, peace, safety and pros-
perity under the vast freedoms provided, 
external elements are penetrating the region 
with the help of external forces and doing ev-
erything in their power to ruin this beauti-
ful environment. While no rational observer 
still believes this, for China this has all be-
come a matter of standard operation pro-
cedure. Some scapegoats are created while 
events are ongoing, and later anyone who 
can “create problems” is detained in large-
scale public-order operations.

Although the story presented by the 
People’s Republic of China may not be very 
convincing, the implemented media black-
out does not allow for the dissemination 
of much information. While this situation 
produces more question marks about an 
event, it leads to the public remaining ig-
norant after the incident regarding human 
rights violations.

The conversion of Urumqi into a garri-
son after the events in Turpan and Hoten, 
and the conversion of other cities in the 
region into an open-air prison with a se-
curity quarantine further reveal the prob-
lematic status of the Chinese government’s 
approach to this issue. Let alone not discuss-
ing a solution, the Chinese government’s re-
fusal to give up its denial of the existence of 
a problem not only alienates Uyghurs, but 
also fosters deep anti-Uyghur sentiments 

among the Han Chinese brought to the 
region by the trainload. By rendering this 
attitude more rigid through the rhetoric of 
“external center,” “forces against China’s sta-
bility,” “separatists” and “terrorists,” it is also 
sowing the seeds for a future ethnic conflict 
in the region. During recent operations es-
pecially, the presence of Islam in the names 
of the groups accused by China, and com-
mon use of the term “illegal religious publi-
cations” contribute to the strengthening of 
Islamophobia throughout China.

The incidents over the last four years re-
veal that the Chinese government, which 
thinks that it can handle the problems in the 
region by intimidating the Uyghurs, might 
be much more brutal during the upcoming 
period. The increasing geopolitical impor-
tance of the region and the underground 
resources make this situation all the more 
terrifying for the Uyghurs. The policies of 
pressure applied by the Chinese govern-
ment, which prioritizes the perception of se-
curity, are actually undermining the target of 
social stability which it views itself as provid-
ing. This situation shows that in the coming 
period, ethnic relations in the region could 
become more fragile, and that as long as 
Chinese administrators are unable to bring 
constructive solutions, these problems will 
become even more gangrenous..
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Geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan’ın farklı 
bölgelerinde patlak veren olaylar ve bu olay-
ların Pekin yönetimi tarafından ele alınış 
tarzı meselenin ciddiyetini bir daha gözler 
önüne serdi. İnsani açıdan büyük dramların 
yaşandığı bölgede Çin’in taviz vermez, insaf-
sız ve inkârcı tutumunun altında yatan en 
önemli sebepler arasında bölgedeki “Uygur 
problemini” kendi yoluyla çözerek bölgede 
kapsamlı bir asimilasyon projesini hayata 
geçirmenin yanında Doğu Türkistan’ı Orta 
Asya ve Güney Asya’ya güç projeksiyonun-
da bir zıplama tahtası olarak kullanmaya 
çalışmakta bulunuyor. Bu açıdan “Uygur 
problemi” Çin’in gelecekte ülke içindeki oto-
riter hâkimiyetinin ve toprak bütünlüğünün 
haricinde dış politikada da yakın çevresine 
dönük stratejisini gerçekleştirmedeki önem-
li bir köşe taşı niteliği taşıyor. Çin’in konuyu 
son yirmi sene içerisinde ele alışında yaşa-
nan dönüşüm bu durumu oldukça açık bir 
şekilde ortaya çıkarıyor.

Uygur meselesi son yirmi senedir durma-
dan ekonomik olarak zenginleşen ve ulusla-
rarası politikada söz sahibi olma ihtirasını 
gittikçe daha fazla ortaya çıkan Çin Halk 
Cumhuriyeti için Soğuk Savaş’ın bitiminden 
bu yana en önemli sorunları arasında yer alı-
yor. 1990’lı yıllarda “Uygur meselesi”nin Çin 
tarafından algılanışındaki en önemli faktör 
farklı coğrafyalarda yaşanan etnik çatışma-
lardı. Bu yıllarda Çin’in dış politika ve savun-
ma bürokrasisi “Balkanlaştırılma” parano-
yası içinde Doğu Türkistan’da yaşanan tüm 
etnik ve toplumsal sorunları bir dış mihrak 

ürünü olarak ele almaya başlamıştı. Özellik-
le Kosova’ya yapılan uluslararası müdahale 
Çin’de adeta bir travmaya sebep olmuştu.

Doğu Türkistan’ın önemi artıyor
1990’lı yılların sonlarına doğru ekonomik 
büyümesi iyiden iyiye artan Çin için Doğu 
Türkistan’ın ekonomik önem ve anlamı 
daha fazla gündeme gelir oldu. Öncelikle 
bölgedeki yeraltı kaynakları sürekli üretime 
odaklanan Çin sanayisine enerji sağlayan 
kaynaklardan biri olması açısından özel 
önem kazanmıştı. Bunun yanında her ne 
kadar Çin ticaretinin büyük bir bölümünü 
ekonomik açılımın sağlandığı Güney bölge-
lerinde yürütmeye çalışsa da özellikle Orta 
Asya Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını ilan 
etmesinden sonra bu bölgede ortaya çıkan 
yeni pazarlar ve bu ülkelerde var olan do-
ğal gaz ve petrol yatakları enerji konusunda 
1993 yılından itibaren dışa bağımlı olma-
ya başlayan ve Ortadoğu’daki kaynaklara 
hâkimiyet açısından geç kaldığını düşünen 
Çin için kritik hale gelmişti.

1990’lu yıllar boyunca Doğu Türkistan’ın 
Çin için siyasi ve ekonomik önemi artar-
ken Çin’in bölgeyi tamamen kontrol altına 
alabilme ve sorun çıkmasını önlemek için 
giriştiği engelleyici manevralar da artış gös-
termişti. Bu dönemde Çin revize ettiği tehdit 
algılaması ile Doğu Türkistan’daki “terörizm, 
bölücülük ve fundamentalizme” karşı “sert 
darbe” operasyonları ve kampanyaları uy-
gulamaya başlamıştı. Hedef Çin’in siyasi ve 
ekonomik politikalarını tehlikeye atabilecek 

Çin’in Bölgesel Stratejileri ve  
Doğu Türkistan Meselesi

• 08 TEMMUZ 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞKILIÇ BUĞRA KANAT YORUMYORUM
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her kişi veya grubun bir an önce ortadan 
kaldırılmasıydı. Aynı yıllarda Çin Uygur 
meselesine karşı mücadeleyi uluslararası 
bir hale getirmeye de başladı. Önce bölgeye 
komşu Orta Asya Cumhuriyetleri ile yaptığı 
anlaşmalar ile bu ülkelerdeki Uygur faaliye-
tini durdururken bir yandan da bu ülkelere 
sığınmak zorunda kalan Uygurların Çin’e 
iadesini sağladı. Şangay İşbirliği Örgütü’nün 
nüvesi olan Şangay Beşlisi işte böyle bir or-
tamda bir yandan sınır problemlerinin çö-
zümü öte yandan da Uygur meselesine karşı 
bölgesel bir bastırma siyaseti bulma amacıy-
la oluşturuldu.

11 Eylül Olayları Uygur Meselesi açısın-
dan en önemli dönüm noktalarından birini 
oluşturacaktı. 2001 yıla kadar bölgesel ola-
rak uyguladığı “sert darbe” operasyonlarıyla 
tüm Uygurları baskı altına alan Çin yönetimi 
ABD’nin önderliğinde başlatılan teröre karşı 
küresel mücadele trenine de ilk binenlerden 
oldu. 11 Eylül saldırılarından bir ay önce 
Doğu Türkistan’ı barış, huzur ve refah mer-
kezi olarak dünyaya tanıtmaya çalışan Çinli 

yöneticiler bir anda bölgenin son 10 seneden 
beri uluslararası terörist gruplar tarafından 
bir üs haline getirildiğini ve Uygur teröristle-
rin Çin’in ekonomik ve toplumsal istikrarını 
tehdit ettiğini iddia etmeye başladı. Her ne 
kadar Çin uluslararası profili yüksek Tibet 
gibi bir başka azınlık problemiyle daha uğ-
raşıyor olsa da terörle mücadele döneminde 
Müslüman Uygur toplumunu terörle ilişki-
lendirmek Pekin yönetimi için daha kolay 
olmuştu. BM ve ABD’nin bazı Uygur örgüt-
lerini terör listesine almasıyla Çin Uygurla-
rı bastırmada kendine küresel de bir kanal 
açmış oldu. Terörle mücadele aynı zamanda 
Çin için Doğu Türkistan’da meydana gelen 
hoşnutsuzlukları kendi yöntemiyle çözmesi 
için iyi de bir zemin sağlamış oldu. Bölge-
de yaşayan her Uygur olağan şüpheli haline 
getirilirken Uygurların belli başlı tüm yazar 
ve entelektüelleri sıkı takibe alındı. Terör 
kavramı iyice genişletilerek içine her türlü 
suçun girebileceği bir sepet haline getirildi. 
Şiir yazmak, web sitesi yönetmek, herhangi 
bir şekilde rejimi veya yöneticileri eleştir-
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mek, dini eğitim almak veya vermek terörle 
ilişkilendirilebilir bir hale getirildi. Bu açık 
çek Çin yönetimin bölgedeki asimilasyon fa-
aliyetleri için de iyi bir bahane haline geldi. 
Özellikle dini baskılar olabildiğince artarak 
Çin genelinde neredeyse İslamofobik bir 
kampanyanın da fitilleri yakılmış oldu.

ABD’nin Pasifik açılımı
Ancak 2000’li yılların ortalarından itibaren 
Çin için Doğu Türkistan sınır güvenliği ve 
toprak bütünlüğünden ziyade kendi dış po-
litikası ve bölgesel stratejisi için kilit öneme 
sahip bir bölge haline gelmeye başladı. Ön-
celikle Orta Asya ile ekonomik ilişkilerde 
Doğu Türkistan’ın rolü ticaret hacmiyle pa-
ralel olarak ciddi bir artış gösterdi. Çin’in 
Orta Asya’ya daha fazla nüfuz etmek için 
inşa ettiği otoyollar, demiryolları ve boru 
hatlarının tümü Doğu Türkistan’dan geçi-
yordu. Doğu Türkistan’ın bu dönemde jeo-
politik olarak sahip olduğu anlam daha da 
önem kazanmıştı. Zira bu bölgenin Çin top-
raklarına dâhil olmaması durumunda Çin’in 
batı ile tüm ulaşımı ya Rusya ya da Hindistan 
üzerinden yapılmak zorunda kalacaktı. Çin 
bu dönemde Orta Asya’yı ekonomik olarak 
kendine bağımlı hale getirirken demografik 
ve yatırım ataklarıyla bu bölgedeki nüfuzu-
nu da geliştirmeye başladı. Ancak bu geliş-
meler yaşanırken Uygurlara karşı ekonomik 
kalkınma yerine ayrımcılık ve marjinalleşti-

rici politikalar takip edildi. Bu yıllarda Doğu 
Türkistan’da uygulanan kalkınma prog-
ramları bölgede Uygurların aleyhine etnik 
gruplar arasındaki gelir eşitsizliğini daha da 
derinleştirirken bir demografik asimilasyon 
girişimini de beraberinde getiriyordu. Böl-
geye taşınan Han Çinliler ekonomik kalkın-
ma politikalarının meyvesini yerken Uygur-
lar kendi yurtlarında garip ve parya bir hale 
sokuluyordu.

2009 yılında Amerika’nın Asya Pasifik açı-
lımını başlatmasıyla Doğu Türkistan’ın Çin 
için olan önemi yeni bir boyut daha kazandı. 
Bu açılım Amerika’nın bölgede görünürlüğü 
ve etkisinin artması ve bölge ülkeleriyle yeni 
tür ekonomik, siyasi ve askeri ilişkiler ku-
rulmasını da içeriyordu. Bu durum Çin için 
iki sorunu bir arada getiriyordu. Bir yandan 
ekonomik olarak güçlenen Çin’in güç pro-
jeksiyonu yapacağı alana Amerika davetsiz 
bir misafir girişi yapmıştı. ABD Pasifik ve 
çevre denizlere müdahil oluyor Çin’in daha 
önce arka bahçesi olarak gördüğü Burma 
ve Kamboçya gibi ülkelerle ilişkilerini yeni-
den kurarak diplomatik anlamda Çin’i zor 
durumda bırakıyordu. Bu durumda Çin’in 
doğusunda manevra kabiliyeti oldukça kı-
sıtlanırken (kuzeyinde Rusya güneyinde de 
Hindistan olduğu için) bazıları için bu güç 
projeksiyonunun yapılacağı en uygun bölge 
olarak Orta Asya kalmıştı. Bu bölgeye de uy-
gulanacak tüm projeksiyonlar Doğu Türkis-
tan üzerinden olacaktı. Bu bölgenin destek 
noktası olması için de Çin’in birlik, bütünlük 
ve güvenliğinin en güçlü olduğu bölgeler-
den biri olması ve dolayısıyla da elden gel-
diğince Çinlileştirmesi gerekiyordu. Bunun 
yanında Amerika’nın özellikle Güney Çin 
Denizi’ndeki jeopolitik mücadelenin içine 
girmeye başlaması ve Asya’daki denizyolları 
coğrafyasının ortaya çıkardığı sıkıntılı du-
rum Çin’i ticari ve askeri açıdan zaaf içinde 
bırakmaya başlamıştı. Bölgedeki adalar kara 
suları sorununu ortaya çıkarırken Malakka 
boğazı gibi dar ve uzun geçitler de Çin’in ti-

Çin’in Doğu Türkistan’da 
her muhalif sesi ortadan 

kaldırma ve her farklılığı asimile 
etmeye çalışmasının altında hiç 
de barışçıl görünmeyen bölgesel 
plan ve stratejiler ve bunları hayata 
geçirmeye kararlı kasası dolmuş, 
gözü kararmış bir rejim bulunuyor.
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cari ve enerji taşımacılığını tehdit edilebilir 
bir hale getiriyordu. Bu da Çin’in kendisini 
batıya bağlayacak kara ve demiryollarının 
önemi bir misli daha artırmıştı. Bu yolların 
da bir şekilde Doğu Türkistan’dan geçecek 
olması Çin için Doğu Türkistan’ı ve bu böl-
genin güvenliğini daha stratejik hale getirdi.

Bölgede son bir haftada yaşanan olaylar 
ve Pekin yönetiminin olaylar karşısındaki 
orantısız tepkisi üzerine düşünürken Doğu 
Türkistan’ın Çin için ne anlama geldiği göz 
önünde bulundurmak zorundayız. Son yirmi 
yıl içerisinde Çin tarafından Uygur meselesi 
bir iç sorun olmanın ötesinde aynı zamanda 

uzun vadeli stratejik hedeflerin hayata geçi-
rilmesi öncesinde ortadan kaldırılması gere-
ken bir engel olarak da algılanmaya başladı. 
Çin’in Doğu Türkistan’da her muhalif sesi 
ortadan kaldırma ve her farklılığı asimile et-
meye çalışmasının altında yatan sebepler ara-
sında hiç de barışçı görünmeyen bu bölgesel 
plan ve stratejiler ve bunları hayata geçirmeye 
kararlı kasası dolmuş, gözü kararmış ve nefsi 
kabarmış bir rejim bulunuyor. Bundan böy-
le Doğu Türkistan meselesine bakarken bu 
planları göz önüne almamız bölgedeki Uy-
gurların nasıl bir kıskaç altında olduğu konu-
sunda bize daha net bir resim sunacak..
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Dışişleri Bakanlığı’nda istisnai nitelikteki, dışarıdan yapılan büyükelçilik 
görevlendirmeleri için Türkiye’ye dönüşte kadro verilmesine ilişkin yasa 
değişikliği Meclisten geçti ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da 
onandı. Torba Kanun teklifiyle sunulan yasa değişikliğine göre, büyükelçilik 
yapan memur kökenli olmayanlar isimler, Türkiye’ye dönüşlerinde Dışişleri 
Bakanlığı’nda kadro alabilecek.

Liseler ve Dışişlerine Girişe 
Dair Düzenlemeler
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Meclis’te kabul edilip, Cumhurbaşkanı’na 
onay için gönderilen yeni bir düzenleme, 
Dışişleri’nde büyükelçi olarak dışarıdan 
atanan kişilerin, meslek mensubu olanlar 
arasından büyükelçiliğe atananlarla aynı 
hükümlere tabi olacağını öngörüyor. Yalın 
şekilde bakıldığında, bu, Dışişleri merkez 
teşkilatına bürokrat olarak atanabilecek 
isim havuzunu genişleten ve alan olarak çe-
şitlendiren bir düzenlemedir. Düzenlemeyi 
eleştiren eski Dışişleri bakanlarına, büyü-
kelçilere ve yazarlara göre ise bu yeni dü-
zenleme, liyakati gözetmeyen bir sistemin 
gelişini göstermektedir.

Herkes alanında yarışsın!
Dışişleri’ni ilgilendiren bir düzenleme hak-
kında Dışişleri’ne halen ya da geçmişte 
mensup olmuş kişilerin ya da yazarların gö-
rüşlerini dikkate almakta fayda var. Bunun-
la birlikte, bu düzenlemeye karşı olanların 
argümanları yıllarca üniversiteye girişte uy-
gulanan “katsayı”yı savunanlarla benzerlik 
taşıyor. 1999’dan 2012’ye kadar yani tam 13 
yıl boyunca Türkiye’de, üniversiteye girişte 
adaylara geldikleri alana göre farklı katsayı 
uygulandı.

Peki, herkesin eşit şartlarda yarışması ta-
lebine karşı olanlar, yani katsayıyı savunan-
lar ne diyorlardı? Özetle şunu: Farklı alanlar-
dan gelen insanların alan değiştirmesi doğru 
değil, herkes kendi ortaöğretim alanında 
devam etmeli. Yani diyelim ki bir öğrenci 15 
yaşında hasbelkader sayısal alanını seçti, bu 
çocuğun 18 yaşına geldiğinde uluslararası 

ilişkiler okumayı tercih etmesi doğru değil!
Katsayı sistemi herkesi alanına mahkûm 

etmesi dolayısıyla tuhaf sonuçlara yol açtı. 
Örneğin, 30 bin kişilik dil kontenjanını, sına-
va giren bir buçuk milyon aday arasında de-
ğil, sadece dil alanından gelen 50 bin öğren-
ci arasında bölüştürüyordu. Bu, sınavda en 
başarılı olanı ya da daha liyakatliyi değil, 15 
yaşında ilgili alanı seçenleri öne çıkarıyordu.

Şimdi Dışişleri’ndeki yeni düzenlemeye 
gelelim. Düzenlemeyi eleştirenler, dışarıdan 
büyükelçi atamasının zaten istisnai olması 
gerektiğini savunuyorlar; dışarıdan atanan-
ların, merkez teşkilatta görev almalarını ve 
büyükelçi unvanlarını kullanmalarını iste-
miyorlar. Yani, sadece mesleğe girişte değil, 
çıkışta da adeta bir “katsayı”yı savunuyorlar. 
“Yerleşik, denenmiş hiyerarşik düzeni”nin 
altüst olacağı endişesini taşıyorlar; Dışişleri-
nin “bir ihtisas konusu olduğu ve ciddi bir 
birikim gerektirdiği”ni ifade ediyorlar.

Liyakati doğru tanımlamak
Dışişleri’nin ciddi bir birikim ve liyakat ge-
rektirdiği konusunda kimsenin şüphesi yok. 

Dışişleri’ne Girişte ve Çıkışta 
Katsayı Uygulaması

• 27 TEMMUZ 2013 • SABAH PERSPEKTIFBEKİR S. GÜR YORUM

Liyakat ve kaliteyi artırmak 
istiyorsak, kurumsal 

taassupla yazılmış, “atanamayan 
bürokratlar”ın kendilerine göre 
hazırladıkları bütün mevzuatı 
gözden geçirmeliyiz.

YORUM
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Liyakate dayalı olmayan bir sistemin eleşti-
rilmesi de son derece yerindedir. Ne var ki, 
Dışişleri’nin potansiyel insan kaynağını ge-
nişleten bir düzenleme, tam da liyakat kaygı-
sından dolayı doğrudur. Bu, son derece yalın 
ve genel bir mantıkla ilgilidir: Herhangi bir 
açık pozisyon için örneğin 10 kişi arasın-
dan mı, yoksa yetenek havuzunu genişletip 
10+90 kişi arasından mı seçim yapmak daha 
çok liyakati gözetme potansiyeline sahiptir?

Dışişleri’ne yıllarca emek veren ve dün-
yayı tanıyan insanların bizden daha iyi bile-
ceği üzere, dünyada iş ve meslekler hızlı bir 
dönüşüm geçirmektedir. Farklı iş sektörleri 
arasındaki geçişkenlikler inanılmaz dere-
cede artmaktadır. Sadece ABD dış politika 
alanına bakıldığında özel sektör, düşünce 
kuruluşu, üniversite, siyaset ve bürokrasi 
arasında çok yönlü ve olağanüstü bir geçiş-
kenlik söz konusudur. Bu dış politika alanı-
na has bir durum da değildir. Birçok insanın 
hayatında dört beş kez kariyer değiştirdiği 
bir dünyada üniversiteler de artık bölüm-
ler arası geçişi kolaylaştırmakta ve interdi-
sipliner çalışmalara önem vermektedirler. 

Bundan dolayı, Dışişleri’ne meslek memuru 
alımına kaynak teşkil eden alanların birkaç 
yıl önce genişletilmesi, esasında geç kalınan 
doğru bir uygulamadır.

İşçisin sen işçi kal!
Ekonomisinden dış politikasına kadar her 
yönüyle gelişen Yeni Türkiye’nin insan 
kaynakları ve eğitim sistemi karşılaştırıl-
dığında, şöyle bir resim ortaya çıkıyor: 
Türkiye’deki eğitim sisteminin katı olması, 
meslek girişlerindeki (ve yükselmelerdeki) 
mevzuatla doğrudan ilgilidir. Daha açık ifa-
de edersek, “katsayı” sistemi sadece eğitim 
sistemine has bir uygulama değil, bir zih-
niyet olarak aynı zamanda devlet personel 
rejimine de gömülüdür. Mevzuat, hâlâ her-
kesi alan tercihine ve diplomasına mahkûm 
etmektedir.

Örnek verelim. Mevzuata göre, TÜİK 
Başkanı’nın, istatistik, matematik ve sosyo-
loji bölümleri ile iktisat, işletme, iktisadî ve 
idarî bilimler, siyasal bilgiler, mühendislik ve 
hukuk fakültelerinin birinden mezun olması 
gerekir. Buna göre, istatistiksel araştırmalar-
da uzman bir sağlıkçı, TÜİK Başkanı olamaz. 
Yine mevzuata göre, ÖSYM Başkanı’nın 
devlet üniversitelerinde görev yapan profe-
sörlerden olması gerekir. Buna göre, vakıf 
üniversitelerinde profesörlük yapan bir kişi, 
ÖSYM Başkanı olarak atanamaz. Örnekleri 
çoğaltmak mümkün.

Liyakat ve kaliteyi artırmak istiyorsak, 
kurumsal taassupla yazılmış, “atanamayan 
bürokratlar”ın kendilerine göre hazırladıkla-
rı bütün mevzuatı gözden geçirmeliyiz.
Liyakat için bırakın iyi olan kazansın!.
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Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın 
önümüzdeki yıl Seviye Belirleme Sınavı 
(SBS)’nın yapılmayacağı yönündeki açık-
lamaları, önümüzdeki yıl nasıl bir sistemle 
liselere öğrenci seçileceği ve yerleştirilece-
ğine ilişkin belirsizliği artırmıştır. Dahası, 
önümüzdeki yıl nasıl bir sistemle öğrenci 
seçilip yerleştirileceğine ilişkin net bir açık-
lama yapılmadığı için, özellikle çocukları 
sekizinci sınıfa başlayacak aileler bu du-
rumdan kaygılanmaktadırlar. Liselere öğ-
renci seçimi konusu, nasıl bir gelecek ve 
toplum istediğimiz sorusuyla doğrudan 
ilgilidir çünkü dünyanın her yerinde lise 
yapısının eşitlikçi olup olmamasının doğ-
rudan toplumsal ve siyasal sonuçları vardır. 
Dolayısıyla bu konu sadece uzmanları ilgi-
lendiren teknik bir mesele olarak görülme-
melidir. Aksine, SBS’nin geleceğine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bürokratları 
tarafından ayrıntıları netleşecek karar, ko-
nuya ilişkin başta veli görüşleri olmak üze-
re, çeşitli kesimlerin ve farklı alanlardan 
kişilerin görüşlerini dikkate almalıdır. Bu 
çerçevede, konuya ilişkin tartışmalar zen-
ginleştirilmelidir. SBS’nin geleceğine ilişkin 
ne yapılacağına yönelik görüşlerimizi pay-
laşmadan önce, mevcut sorunun ne oldu-
ğunu ve mevcut duruma nasıl geldiğimizi 
iyi bir şekilde anlamamız zorunludur. Bu-
rada özet olarak ifade edilen görüşler, daha 
geniş ve kapsamlı bir şekilde SETA tarafın-
dan yakında yayınlanacak olan “Türkiye’de 
Ortaöğretimin Geleceği: Eşitlik mi, Hiye-
rarşi mi?” başlıklı analizde yer almaktadır.

Okul sistem ne durumda?
Bu yıl itibariyle, ortaokulu bitiren öğrenci-
lerin yaklaşık yarısı sınavla seçilecek ve yer-
leştirilecektir. Bunun anlamı şudur: Öğren-
cilerin neredeyse yarısı, evlerine yakın olan 
liseye değil, puanlarının hasbelkader yettiği 
bir liseye yerleştirilecektir. Ek olarak, geriye 
kalan öğrencilerin de bir kısmı evlerine yakın 
olmayabilecek meslek liselerine kayıt yaptır-
mak durumunda kalacaktır. Böyle bir siste-
minin aileler ve çocuklar üzerinde olağanüs-
tü büyük bir ekonomik ve psikolojik külfeti 
vardır. Peki, bütün bu ekonomik ve psikolojik 
külfetin karşılığında nitelikli bir ortaöğretim 
yapısına sahip olduğumuz söylenebilir mi? 
Türkiye’de okul türüne göre öğrenci başa-
rısına bakıldığında okullar arasında büyük 
farklılıklar dikkat çekmektedir. Örneğin, bir 
Fen Lisesindeki ortalama öğrenci başarısı ile 
Meslek Lisesindeki ortalama öğrenci başarısı 
arasında çok büyük farklılıklar vardır. Daha 
kötüsü, Türkiye’deki ortaöğretim kurumları 
arasındaki farklar yıllar içerisinde önemli öl-
çüde artmıştır. Bir başka ifadeyle, bazı okul 
türleri daha iyi hale gelirken, bazı okul türleri 
daha başarısız hale gelmiştir.

Bugün Türkiye’deki ortaöğretim en te-
mel sorunu, liseler arasındaki hiyerarşik 
yapılanmadır. Yapılan araştırmalara göre, 
OECD ülkeleriyle kıyaslandığında, Türkiye, 
okullar arası başarı eşitsizliğinin en yüksek 
olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Tür-
kiye, diğer OECD ülkelerine kıyasla, okullar 
arası başarı farklarının en çok yaşandığı ülke 
olarak dikkat çekmektedir. Bunun birçok te-

Liseye Geçiş Sisteminde  
Makulü Aramak

• 28 TEMMUZ 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞ YORUMYORUMBEKİR S. GÜR
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mel nedeni vardır. Birincisi, liselere sınavla 
öğrenci alınmasıdır. Böylece iyi öğrenciler 
başarılarına göre gruplanmaktadır. İkinci 
nedeni, 1999 yılından itibaren 2012’ye ka-
dar uygulanan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı 
Puanı (AOBP)’dır. AOBP sayesinde başarılı 
öğrencilerin devam ettiği okullara üniversite 
giriş sisteminde avantaj sağlanmıştır. Bu ise, 
zamanla başarılı olarak bilinen liselere giriş 
üzerindeki baskıyı artırmıştır. Üçüncü ola-
rak, beşeri ve fiziksel kaynakların, lise tür-
leri arasındaki eşitsiz dağılımıdır. Örneğin, 
Fen ve Anadolu Liseleri gibi sınavla öğren-
ci alan okullara öğretmen atamaları sınavla 
yapılırken, diğer okul türlerine öğretmenler 
sınavsız atanmıştır. Benzer şekilde, yıllarca 
genel liselerde ortalama sınıf mevcutlarına 
hiçbir sınırlama yokken, sınavla öğrenci alan 
okul türlerine ayrıcalık tanınmıştır. Bu du-
rum, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle uyumlu 
olmadığı gibi bugün liseye geçişte yaşanan 
baskıyı daha da artırmıştır.

Buraya nasıl geldik?
Özetle ifade edecek olursak, mevcut sistemin 
sonlandırılması birçok açıdan gereklidir ve 
alternatif arayışları son derece anlamlıdır. 
Bununla birlikte, kamuoyunda eğitim sis-
teminin yapboz tahtasına dönüştürüldüğü 
şeklindeki yaygın kanaati de dikkate alarak, 
çok fazla reformist olmayan makul bir alter-
natif bulmak zorundayız. Makul bir alterna-
tifin, Türkiye’nin kendi tarihsel tecrübesinde 
mevcut olduğunu düşünüyorum. Bundan 
dolayı buraya nasıl geldiğimize bakalım.

OECD ülkeleriyle 
kıyaslandığında, Türkiye, 

okullar arası başarı eşitsizliğinin en 
yüksek olduğu ülkelerin başında 
gelmektedir. Bunun birinci nedeni 
liselere sınavla öğrenci alınmasıdır.
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Özellikle geçen yirmi yıllık süreçte, Tür-
kiye’deki sınavla öğrenci alan lise sayısının 
sürekli artırıldığı görülmektedir. Dahası, 
2010 yılında genel liselerin Anadolu lisele-
rine dönüştürülmesi kararıyla birlikte 2013’e 
gelindiğinde, ortaöğretim sistemi tam bir hi-
yerarşik yapıya bürünmüş ve bütün öğren-
cilere yönelik seçmeci/elemeci tavır derin-
leşmiştir. Bir başka ifadeyle, az sayıda okula 
öğrenci seçen bir eğitim sistemi neredeyse 
bütün akademik okullara, hatta bazı meslek 
lisesi türlerine de öğrenci seçen bir sisteme 
dönüşmüş ve bu süreçte aileler ve öğrenciler 
arasındaki rekabet giderek artmıştır. Bütün 
bu gelişmelere paralel olarak, öğrenciler ve 
aileler üzerinde sınav baskısı yaygınlaşmış 
ve artmıştır. Bundan dolayı, bu süreçte, öğ-
rencilerin dershane ve özel ders gibi okul 
dışı kaynaklara yönelimi de artmıştır.

Bundan sonra ne yapılmalı?
Türkiye’de merkezi sınavların ciddi bir top-
lumsal meşruiyeti olduğuna kuşku yoktur. 
Bundan dolayı, Türkiye ortaöğretim siste-
mi için seçme ve yerleştirme sistemi yeni-
den belirlenirken dikkat edil-
mesi gereken husus, bu merkezi 
sınavların tamamen kaldırılma-
sı değil, sınavla öğrenci alacak 
okulların ve giriş sisteminin 
nasıl olacağıdır. Dahası, 1990’lı 
yıllarda Türkiye’de sınavla öğ-
renci alan liseler bulunduğu 
halde, lise türleri arasındaki da-
ğılım şimdi olduğu kadar hiye-
rarşik değildi. Sözgelimi, genel 
ya da meslek liselerine devam 
eden öğrenciler de, iyi üniver-
siteleri kazanabilmekteydiler. 
Bunun temel sebebi, bir yanda 
az sayıda sınavla öğrenci alan 
okulun olması; öte yandan, ge-
nel ve meslek liselerine de iyi 
öğrencilerin devam etmesi ve 

okulların heterojen bir öğrenci grubuna 
eğitim vermeleriydi.

Özetle, yeni bir sistemin kurulmasındaki 
kritik unsur, sınav yapılıp yapılmaması de-
ğil, sınavın az sayıda öğrenci seçmeye yöne-
lik bir mekanizma olarak kurgulanmasıdır. 
Daha açık bir ifadeyle, SBS 2013’te olduğu 
gibi yüzbinlerce insanı yerleştiren bir sis-
tem terkedilmeli, bunun yerine on binlerce 
öğrenciyi yani genel öğrencilerin %3-5’ini 
seçen bir sisteme geçilmelidir. Sınavla öğ-
renci alan okullara yerleştirmede, öğrenci-
nin merkezi giriş sınavında alacağı puanın 
yanında, öğrencilerin okula daha çok önem 
atfetmeleri için ortaokuldaki başarı notları 
da dikkate alınmalıdır. Ayrıca sınavla öğ-
renci alan okulların sayıları zamanla enflas-
yonist bir şekilde artırılmamalı; bunun için 
tedbirler alınmalıdır. Bu şekilde, hem çok 
başarılı öğrenciler için sınavla öğrenci alan 
lise imkânı sağlanmış olacak hem de diğer 
liselerin de kalitesini zamanla artıracak bir 
yaklaşım benimsenmiş olacaktır. Dahası, 
dershaneye olan bağımlılık zamanla kendi-
liğinden azalacaktır..
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Dünya güç temerküzünün ekseninde bir kayma olduğu analizlerinin arttı-
ğı bir dönemde, BRICS ülkeleri olarak ifade edilen Brezilya, Rusya, Hindis-
tan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan yeni bir bloğun oluşup oluşamayacağı 
tartışmaları devam etti. BRICS ülkeleri görece olarak dünya ekonomisinde 
etkilerini artırırken, aynı etkiyi siyaseten sağlayıp sağlayamadıkları ise 
önemli bir soru işareti olarak gündeme geldi. BRICS ülkelerinin mevcut 
dünya sistemine ve var olan Batı egemen statükoya karşı gerçekten bir 
eksen oluşturup oluşturmadığı sorgulanmaya devam etti. 

BRICS Ülkeleri ve Yeni Blog 
Tartışmaları 
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The Brics countries completed their fifth 
annual meeting in Durban, South Africa, on 
27 March 2013. The debate on the role and 
influence of the Brics in global politics are 
increasing every day. However, what is lack-
ing in this debate is that the focus is always 
on economic level. That is why the Brics 
countries, despite having an immense eco-
nomic back-up, could not make their pres-
ence felt in political arena. It is likely to stay 
same for quite sometime. Why they have 
been less influence than the noise they create 
requiere a deeper analysis.

First, all of them have immense domestic 
issues, ranging from huge unemployment to 
inefficient bureaucracy. This leads an upper 
level political interest in the Brics and the 
discoursebut it does not really get support of 
lower leves, if they do not get a visible and 
concrete outcome.

Second, most of the Brics countries do 
not have moral authority which usually 
comes from a value-based apprach. Russia 
and China have autocratic regimes, albeit 
in different forms; India has an inefficient 
Congress Party, while Brazil and South Af-
rica are too busy with their domestic politi-
cal issues especially since Mbeki and Lula 
left the office.

If one departs from the point that it does 
not matter who rules the world rather what 
is matter is that whose ideas rule it, the in-
fluence of the Brics countries are no more 
than slim, especially in the political and 
ideational realms.

Usually, there are three dimensions of 
statecraft that define foreign policy influ-
ence in an effective way in international re-
lations: ideas and political vision; political 
capacity;and institutional capacity. The Brics 
has the economic capacity as individual 
states but they do not have an institutional 
capacity in terms translating the individual 
state capacity into formal structure in glob-
al arena. On many issues, except economy, 
they think differently, perhaps economy is 
the only common point among them. This is 
another weakest sides of the Brics.

With regard to ideas and political vision, 
even after having just completed its fifth an-
nual meeting, there is neither any idea nor 
any clue about their real intention and con-
tributionto the world politics. They have no 
intention to challenge the exisiting interna-
tional system, nor seems to be interested in 
establishing a new one. To put bluntly, they 
are the free-riders of the exisiting global eco-
nomic system, without taking any risks.

International relations are shaped not 
just by the power states have but the ideas 
the states hold about how that power 
should be used. This is much more valid 
today than anytime in the history of global 
politics, because the west is declining in 
terms of creativity and imagination in chal-
lenging the persisting problems, the rest is 
only rising in economic terms. Unless, the 
Brics face this daunting challenge, it is hi-
gly likely that they will leave an imprint on 
political issues.

Why the BRICS is so Powerful  
but Less Influential?

• JULY 03, 2013 • WORLD BULLETINMEHMET ÖZKAN OPINIONOPINION
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The debate on the role and 
influence of the BRICS in 

global politics are increasing every 
day. However, what is lacking in 
this debate is that the focus is 
always on economic level.

If nobody literaly is interested what the 
Brics are thinking about the future of Syria, 
Afghanistan, Iraq, Mali or any other crises 

which requieres a political solution; the Brics 
countries should re-think about themselves. 
Influence has always double side, while oth-
ers are interested in listening, the power cen-
ter must show interest in a constructive way.

Looked from this perspective, there is 
not a single real challenge from the Brics to 
any existing international structure today. 
Although it is too early to dismiss the Brics 
as yet another talk shop or to regard it as an 
influential pole; it is not too late for the Brics 
countries to re-think their agendas..
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2008 yılında Lehman Brothers’ın iflasıyla finansal bir kriz başladı. Daha 
sonra bu kriz ekonomiye de doğrudan etkide bulunarak, ‘ABD yüzyılı’ 
sonuna mı yaklaşıyor tartışmalarını alevlendirdi. Amerika’nın gerileme-
si tartışması sadece akademik ve siyasi dünyada değil artık her alanda 
sürekli olarak konuşulan bir konu oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
bir zamanlar otomotiv piyasasındaki en önemli kentlerden olan Detroit 
şehrinin iflasını açıklaması, Amerikan ekonomisindeki sarsıntıları yeniden 
gündeme getirdi.

ABD Ekonomisindeki 
Sarsıntılar 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiği-
miz hafta bir zamanlar otomotiv piyasasında-
ki en önemli kentlerden olan Detroit şehrinin 
iflasını açıklaması Amerikan ekonomisinde-
ki sarsıntıları yeniden gündeme getirdi.

Şehirde yaşanan ekonomik yıkımın bü-
yüteç altına alınması şimdiye kadar entelek-
tüel ve akademik alanda uluslararası sisteme 
odaklanarak yapılan Amerika’nın gerilemesi 
tartışmasının Amerika’daki sıradan insanın 
hayatına etki eden farklı bir boyutunu ye-
niden ortaya koydu. Amerika’nın toplumsal 
dokusu ve istikrarı için özel öneme sahip bu 
boyutu akademik ve entelektüel eserlerden 
ziyade popüler kültür yapıtlarında özellikle 
de son dönem üretilen düşük bütçeli filmler-
de görmek çok daha kolay.

Yaklaşık on senedir sürekli olarak tartışı-
lan ancak 2008 yılında Lehman Brothers’ın 
iflasıyla yeni bir ivme kazanan Amerika’nın 
gerilemesi tartışması sadece akademik ve 
siyasi dünyada değil artık her alanda sürekli 
olarak konuşulan bir konu. İçinde Thomas 
Friedman, Fareed Zakaria, Charles Kupchan 
gibi Amerika’nın önde gelen siyasi gözlemci 
ve yazarlarının yanında aralarında eski Baş-
kan Yardımcısı Al Gore, eski Dışişleri Başkan 
Danışmanı Richard Haas, eski Temsilciler 
Meclisi Sözcüsü Newt Gingrich’in de olduğu 
siyasi figürlerin kaleme aldığı eserler mese-
lenin uzun bir zamandır Amerika’daki ente-
lektüel ve siyasi gündemi işgal etmesine se-
bebiyet vermişti. Dahası Başkan Obama’nın 
okuduğu kitaplar arasında Amerika’nın geri-
lemesi üzerine yazılan kitapların bulunması 

konunun yüksek siyaset seviyesinde tartışıl-
maya başlandığını gözler önüne sermişti.

Ancak her biri çok satanlar listesine giren 
bu kitap ve yayınlar ve siyasi düzlemde ya-
pılan tartışma, Amerikan halkından ziyade 
uluslararası sistem üzerine yoğunlaşırken 
Amerika’daki halkın bu gerileme tartış-
masının neresinde olduğu konusunda çok 
fazla bir açıklama sağlamamıştı. Bu boşluk 
son zamanlarda Amerika’da gösterime gi-
ren bazı filmler sayesinde az da olsa dol-
durulmaya başladı. Yayınlanan bu filmler 
Amerika’nın içinde bulunduğu ekonomik 
darboğaz, sosyal gerilim ve siyasal kutuplaş-
manın izleri yanında gerileyişin farklı top-

Amerikan Gerilemesi’nin 
Sinematografisi

• 24 TEMMUZ 2013 • ZAMANKILIÇ BUĞRA KANAT

Yaklaşık on senedir sürekli olarak 

tartışılan ancak 2008 yılında Lehman 

Brothers’ın iflasıyla yeni bir ivme 

kazanan Amerika’nın gerilemesi 

tartışması sadece akademik ve siyasi 

dünyada değil artık her alanda 

sürekli olarak konuşulan bir konu.

YORUMYORUM
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lumsal izdüşümlerini sergilerken yaşanan 
krizlerin Amerikan toplumsal muhayyilesi-
ne yaptığı etki de daha açık bir şekilde gö-
rülüyor. Örneğin “Here Comes the Boom” 
filminde okulun tasarruf tedbirleri çerçe-
vesinde bütçede yaptığı kısıntıların yol aça-
cağı ders iptallerini engellemeye çalışan bir 
biyoloji öğretmeninin seneler önce bıraktığı 
profesyonel güreşçilik kariyerine yeniden 
geri dönmesi ve okulu iflastan kurtarması 
konu alınıyor. Her ne kadar gişelerde fazla 
başarı göstermese de film her sene yüzler-
ce okulun ekonomik sebeplerle kapandığı 
Amerika’nın eğitim sektöründe çalışanlar 
için bir anlam ifade ediyor. Okulun iflastan 
kurtarılmasından sonra sergilenen sevinç 
gösterisi aslında Rocky 4’te Ivan Drago’dan 
rövanşı almak için boks kariyerine geri dö-
nen Rocky’nin zaferini anımsatıyor. Ancak 
bu sefer mücadele soğuk savaş yıllarında 
küresel bir hakimiyet için değil bir okulun 
kurtarılması için yapılıyor.

Ancak her işsiz “Here Comes the Boom” 
filmindeki öğretmenler kadar şanslı değil. 
Ekonomik krizler sebebiyle şirketlerde uy-
gulanan yeniden yapılanma programları 
dahilinde uygulanan işten çıkarılmaların 
mağdurları çoğu zaman bir kahraman yeri-
ne “Amerikan rüyasını” yeniden canlandır-
maya çalışıyor. Kriz kurbanları bazen tıpkı 
“The Internship” filminin kahramanları olan 
Vince Vaughn ve Owen Wilson gibi yeni bir 
kariyer macerasına girmek bazen de “Every-
thing Must Go” filmindeki kahraman gibi 
görülmemiş bir inat sergilemek zorunda ka-
lıyor. Bu noktada aslında “The Internship” 
filminde Amerikan rüyasının ölüp ölmediği 
konusunda kahramanların yaptığı tartışma 
Amerikan halkının umut ve umutsuzluk 
arasında gidip gelişinin önemli bir sunumu-
nu ortaya koyuyor.

Amerika’da gerileme tartışmalarının ya-
şandığı bu dönemde sıradan Amerikalının 
krizle mücadele hikayeleri yanında daha üst 
perdeden yaşanan gerilemenin ne anlama 

geldiği konusuna eleştirel yaklaşan filmler 
de gösterime girmeye başladılar. Bunların 
bazıları gerilemenin kültürel boyutuna yapı-
lan atıfları içeriyordu. “God Bless America” 
filminin sığ eğlence kültüründen sıkılmış 
olan kahramanı yaşanan kültürel yozlaş-
manın tıpkı Morris Berman’ın seneler önce 
iddia ettiği gibi Amerika’nın sonunun geldi-
ğinin işareti olduğu iddiasında bulunuyordu. 
Berman’ın Amerika’yı Roma’nın son günle-
rindeki haline benzetmesi gibi filmin kah-
ramanı Frank de ortaya çıkan eğlence tut-
kusunun her büyük imparatorluk çökerken 
ortaya çıkan ve halkın dikkatini dağıtmayı 
amaçlayan bir saçmalık olduğuna inanmak-
taydı. Dahası Frank’e göre medya ve televiz-
yon tektip, apolitik ve duyarsız bir toplum 
yetiştirirken popüler kültürün içine yediril-
miş patriyotizm ile de sığ ve gelişmeye kapalı 
bir siyasi yapıyı yeniden üretiyordu.

Buna benzer daha geniş çapta bir başka 
eleştiri de senaryosu Aaron Sorokin tarafın-
dan kaleme alınan Newsroom dizisinin daha 
ilk bölümünde üniversite öğrencileri ile bir 
anchormanin arasında geçen tartışmada 
göze çarpıyordu. Dizinin anchorman kahra-
manı kendisine yöneltilen “Amerika neden 
en büyük ülke?” sorusuna salondakilerin ve 
sahnedeki liberal ve muhafazakarların bekle-
mediği bir şekilde adeta “Kral Çıplak” diye-
rek cevap vermeyi tercih ediyordu. McAvoy, 
Amerika’nın artık en büyük ülke olmadığını 
zira okuma-yazma oranında yedinci, mate-
matik eğitiminde yirmi yedinci, fen bilgisi 
eğitiminde yirmi ikinci, ortalama yaşam sü-
resinde kırk dokuzuncu, ortalama gelir dağı-
lımında üçüncü ve ihracatta dördüncü oldu-
ğunu ve Amerika’nın hâlâ dünya liderliğini 
koruduğu üç alanın hapsedilmiş vatandaş ve 
meleklerin gerçek olduğuna inanan insan sa-
yısı ve son olarak savunma harcaması oldu-
ğunu ifade eder. McAvoy salondaki üniversi-
telilere de dönerek bu neslin tarihin en kötü 
jenerasyonu olduğunu ve sorulan sorunun 
anlamsızlığını anlatırken gerilemenin sadece 
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istatistiksel olmakla kalmadığını topluma da 
sinmiş olduğunu gösterir.

Son zamanlarda gösterime giren film-
ler arasında “yıkılmadık ayaktayız” mesajı 
veren filmler ara-
sında ise Olympus 
Has Fallen ve White 
House is Down gibi 
Amerika’nın askerî 
gücüne meydan 
okunmasını konu 
alan yapımları içe-
riyor. Amerika baş-
kentini korumak için 
verilen kahramanca 
mücadelenin işlen-
diği filmler sanki 
savunma harcama-
larında kısıntıların 
tartışıldığı günlerde 
savunma sanayisinin 
direnişinin izlerini 
taşıyor.

Adı geçen filmler 
Amerika’nın geri-
lemesi konusunun 
kamuoyu tarafından 
nasıl algılandığı ve 
yaşandığını ortaya 
koyması bakımın-
dan bu tartışma-
ya önemli bir katkı 
sağlıyor. Özellikle 
ekonomik zorlukları 
temel alan senaryolar 
Amerika’da toplu-
mun hedefleri, po-
litika öncelikleri ve 
endişeleri konusun-
da yaşadığı dönüşü-
mün açıklanmasın-
da ciddiye alınması 
gereken bir değişken 
olarak göze çarpıyor. 
Amerika’nın gerile-

mesinin uluslararası sistem boyutu haricin-
de bu daha dahili sonuçlarını görmek bu 
yeni tartışmayı anlamak, anlamlandırmak 
ve yorumlamak için özel bir önem taşıyor..
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Japonya hızlı bir gelişim sürecinden sonra özellikle ekonomik olarak çok 
uzun yıllardır resesyonda kaldı. Japonya ekonomisi 2011 yılında ülkenin 
doğusunu vuran ve ardından tsunamiye neden olan depremle ciddi şekilde 
sarsıldı, yaşanan bu doğal felaket, hali hazırda durgun olan Japon ekono-
misini uzun vadeli borç problemine karşı savunmasız bırakarak, mali kriz 
endişelerini tetikledi. 2013 yılı, Japon hükümeti tarafından yeniden bir 
atılım yılı olarak belirlendi ve ekonomik büyümeye dayalı politikalar iz-
lenmeye başladı. Artan büyüme rakamları ile birlikte, politikaların kısmen 
de başarılı olduğu görüldü. Ancak yükselen Çin ile artan siyasi, iktisadi ve 
askeri rekabet Japonya için çok büyük bir handikap olarak gözüktü.

Japonya Politik Ekonomisi
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Japanese Political Economy:  
Past and Future

• JULY 03, 2013SETA

ed its fruits; the economy has grown by 4,1% in 
the first quarter of 2013. The numbers increase 
the hope that the country’s economic outlook is 
gathering momentum.

SETA hosted a panel by Seiichiro Yonekura 
and Hiroshi Shimizu of Hitotsubashi University 
to discuss Japanese reforms to tackle country’s 
economic challenges. The panel was chaired by 
Talip Küçükcan, SETA Foreign Policy Program 
Coordinator.

Japanese economy was badly affected when 
earthquake hit off the eastern coasts of Japan, 
sparking a tsunami. The earthquake made al-
ready stagnant Japanese economy more vul-
nerable to its long term debt problems, stoking 
fears that economy could face a serious fis-
cal crisis. In a bid to respond to the economic 
problems, Japanese government pushed for 
economic reforms that would stimulate Japan’s 
sluggish economy. Government’s policies yield-

EVENTEVENT
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30 Mart 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6446 Sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu, “elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çev-
reyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet 
ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan 
güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve 
bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanma-
sı” olarak belirtilmiştir.

Türkiye’de Enerji Borsası
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Türkiye ekonomisi son 10 yılda 
gerçekleştirilen yapısal reformlarla 
birlikte ciddi bir ekonomik büyü-
me gerçekleştirerek diğer geliş-
mekte olan ülkelerden ayrışmıştır. 
Türkiye ekonomisinin bu büyüme 
sürecine paralel olarak enerji tü-
ketimi de artmıştır. Gelişmiş ül-
kelerin enerji talepleri artık çok 
yavaş hızla artarken gelişmekte olan ülkelerin 
enerji talepleri yüksek hızda artmaya devam 
etmektedir. Türkiye’nin ise ekonomik iyileş-
melerdeki hızlı dönüşümü enerji tüketimin-
de de görülmüş ve Çin’den sonra dünyanın 
enerji tüketim hızı en çok artan ikinci ülkesi 
olmuştur. Enerji tüketim artışındaki bu hızın 
Türkiye’nin ilerleyen dönemlerinde de arta-
rak devam etmesi beklenmektedir. Bu neden-
le Türkiye enerji sektörüne yatırım yapacaklar 
için çok cazip bir ülke haline gelmiştir.

Diğer yandan, Türkiye birincil enerji tü-
ketiminde yüzde 70’in üzerinde hammadde 
kaynakları açısından dışa bağımlı olduğu 
için ekonomik büyüme beraberinde cari açı-
ğa da neden olmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin 
ihracatta rekabetçi bir güce sahip olması için 
enerjide dışa bağımlılığını azaltması zorun-
ludur. Bu amaçla enerji sektöründe birçok 
strateji belirlenmiştir. Enerji sektöründe 
hem arz güvenliğini sağlamak hem de yatı-
rımcı çekmek, Türkiye’nin öncelikli hedefle-
rinden olmuş ve ekonomik hedefler bunlar-
dan bağımsız düşünülemez hale gelmiştir.

Elektrik sektöründe de bu hedeflere yö-
nelik olarak düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

düzenlemelerden en önemlisi 30 
Mart 2013 tarihi itibariyle yü-
rürlüğe giren 6446 Sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu’dur. Kanunun 
amacı; “elektriğin yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve çevrey-
le uyumlu bir şekilde tüketicilerin 
kullanımına sunulması için, reka-
bet ortamında özel hukuk hüküm-

lerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan 
güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi 
piyasasının oluşturulması ve bu piyasada ba-
ğımsız bir düzenleme ve denetimin yapılma-
sının sağlanması” olarak belirtilmiştir.

Bu kanunun getirdiği en önemli yenilik 
Enerji Borsasıdır. Enerji Borsası bünyesinde 
spot ve türev olmak üzere iki ayrı piyasa yer 
alacaktır. Spot piyasalar Elektrik Piyasaları 
Anonim Şirketi (EPİAŞ) bünyesinde; türev 
piyasalar ise Borsa İstanbul Anonim Şirke-
ti (BİST) bünyesinde yer alacaktır. Enerji 
Borsası’nın kurulumu ile birlikte şeffaflık 
ve serbest piyasa ortamında oluşacak olan 
elektrik fiyatlarının öngörülebilir olması 
yatırımcıları çekecek, Türkiye’nin önemli 
bir enerji üssü olmasını sağlayacak ve nihai 
tüketicilere orta ve uzun vadede olumlu kat-
kılar sağlayacaktır.

Enerji Borsası’ndan olumlu sonuç alın-
ması, küresel piyasalarla entegrasyonun sağ-
lanması, spot ürünlerin yer alacağı ve yeni 
kurulacak olan EPİAŞ’ın ikincil mevzuatı-
nın buna uygun düzenlenmesi çok önemli-
dir. Enerji piyasalarında belirsizlik ortamını 
azaltıcı ve şeffaf bir piyasanın oluşturulması 

Türkiye’de Enerji Borsası

• TEMMUZ 2013 ERDAL TANAS KARAGÖL, ÜLKÜ İSTİKLAL MIHÇIOKUR ANALİZANALİZ
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ile; Türkiye enerji sektörü hem yatırımcılar 
için daha cazip hale gelecek hem de enerji 
tedarikçileri daha rekabetçi bir ortam elde 
edeceklerdir. Bu rekabetçi ortam da en niha-
yetinde son tüketiciyi olumlu etkileyecektir.

Bu analizin, ikinci bölümde dünyadaki 
enerji piyasalarının liberalleşme süreçleri ve 
Enerji Borsası örneklerine değinilecek, üçün-
cü bölümde Türkiye’de enerji görünümü ve-
rilecektir. Dördüncü bölümde Türkiye enerji 
piyasasının oluşumu tartışılacaktır. Be-şinci 
bölümde ise hem kamunun, hem üreticile-
rin hem de tüketicilerin Enerji Borsasından 
beklentilerine yer verilecek ve bu beklentile-
rin gerçekleşmesi için mevcut durum koşul-
ları, BİST ve Enerji Borsasının benzerlikleri 
ve farklıları açıklanacaktır. Altıncı bölümde 
ikincil mevzuat düzenlemelerinin hız ka-
zandığı şu günlerde en çok tartışılan Enerji 
Borsası’nın kuruluş yapısı ve lokasyonu ana-
liz edilecektir. Son olarak da genel bir değer-
lendirme yapılıp Enerji Borsası’nın işlerlik 
kazanması ve amaçlarına ulaşması için yapıl-
ması gerekenlere dair öneriler sunulacaktır.

Sonuç ve öneriler
Türkiye Enerji Borsası çok büyük bir potan-
siyele sahiptir. Enerji Borsası kurulduğunda, 
Avrupa’nın Almanya ve Fransa’dan sonra 
dünyanın üçüncü büyük Enerji Borsası ola-
cağı öngörülmektedir. Türkiye enerjide tran-
sit ülke olması, doğu ile batıyı birleştirmesi 
nedeniyle çok fazla gelişme potansiyeline 
sahiptir. Borsanın oluşumu sonrasındaki sü-
reçte ise Türkiye diğer enerji borsalarından 
farklılığını piyasa entegrasyonu ile ortaya ko-
yacaktır. Türkiye’nin gelişmiş bir Enerji Bor-
sası terminali olması için en büyük gereksi-
nimlerin başında siyasi istikrar gelmektedir. 

Enerji Borsası içerisindeki paydaşlar sek-
törün tüm katılımcıları tarafından temsil 
edilmesi en önemli hususlardan biridir. Bu 
oluşum sürecinde katılımcılar kendileri için 
en uygun olan konumu aktaracaktır, çok sesli 
olması da tüm sektörün temsilini beraberin-
de getirecektir. Mevcut durumdaki karar-

ların kamu tarafından alınıp özel sektörün 
görüşlerinin alındığı bir yapıdan, kararların 
alınması ve mevzuatın hazırlanması aşama-
larında özel sektörün yer aldığı bir mekaniz-
ma kurulmuş olacaktır. 

Enerji Borsası’nın Eylül 2013 tarihinde 
kurulması ve ondan sonraki dönemde piyasa 
katılımcılarının beklentilerinin gerçekleşti-
rilebilmesi için şu öneriler sunulabilir:

Hissedarlık ve yönetişim yapısı
•	 İkincil mevzuatın hazırlanması aşama-

sında sistem operatörü olan TEİAŞ’ın, 
BOTAŞ’ın ve özel sektörden paydaşların 
da yer alması önemlidir.

•	 EPİAŞ kar amaçlı bir kuruluş olmayacağı 
için özel sektörün yönetimde yer alması pi-
yasanın düzenlenmesi ve kontrol edilmesi, 
uygun fiyatların ve şartların oluşturulması 
için gereken bir kuruluştur. Bu nedenle özel 
sektörün hem hissedar olarak dahil edil-
mesi hem de yönetim de bulunması gerek-
mektedir. Özel sektörün işin içinde olması 
gerekliliğinin ana sebebi sistemin daha 
şeffaf ilerlemesine katkıda bulunacak olma-
sıdır. Daha şeffaf bir borsa yapısı mutlaka 
daha yüksek bir güven ortamı oluşturacak-
tır. Tüm piyasa oyuncularının daha fazla iş-
lem yapması ve özel sektörün süreci sahip-
lenmesi açısından da önem arz edecektir. 

•	 Yönetim kurulunda özel sektör ve kamu 
sektörü katılımı dengesinin iyi oluşturul-
ması gerekmektedir. 

•	 Borsanın yönetişim yapılmasının çok iyi 
kurulması gerekmektedir. Bu yapı içeri-
sinde yönetim kurulu üyesi ya da hissedar 
olmasa bile doğru kararlar alınmasına ka-
tılım sağlanabilmelidir.

•	 Piyasa gözetim ve izleme mekanizması 
kurulmalıdır. Burada oluşturulacak ku-
rul tamamen bağımsız olmalıdır. Böylece 
manipülasyon durumunda anında müda-
hale edebilmeli, denetleyebilmeli ve SPK, 
EPDK’ya rapor oluşturmalıdır. 

•	 Danışma kurulu oluşturulmalıdır. Bu ku-
rulda toplumda piyasada bu işi iyi bilenler 
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yer almalı ve bir karar mercii değil danış-
ma meclisi niteliğinde olmalıdır. 

•	 Türkiye’de sadece borsayı denetleyen bir 
yapının eksikliği vardır. Bunun yapılma-
sı konusunda çalışma başlatılmalıdır. Bu 
yapı ile SPK ve EPDK arasında da çok sağ-
lam bir iletişimin kurulması önemlidir.

Lokasyon ve yazılım altyapısı
•	 Enerji Borsasının piyasaya yakın olması 

çok önemlidir. Eğer EPİAŞ bir kamu ku-
ruluşu olarak kurulsaydı ve bir anlamda 
sadece PMUM’un adı değiştirilmiş ol-
saydı Ankara’da kurulması koordinasyon 
açısından önemli olurdu. Fakat özel bir 
şirket olması ve borsanın işlevinin artma-
sı öngörülüyorsa İstanbul’da kurulması 
önem arz etmektedir.

•	 Piyasa katılımcılarının kimler olacağı-
na ilişkin sadece lisanslı oyuncuların yer 
alması piyasanın derinlikli olmasına ve 
likiditenin oluşmasına engel olabilecek-
tir. Tüm piyasa oyuncularının girmesi ise 
enerjiye yabancı katılımcılar nedeniyle spe-
külasyonlar söz konusu olabilir. Bu nedenle 
ilk olarak lisanslı oyuncularla borsa kurul-
malı likidite yetersizliği durumunda Enerji 
Borsası tüm katılımcılara açılmalıdır. 

Yatırımcıların beklentilerine yönelik öneriler
•	 Enerji piyasası ne kadar liberalleşirse ve 

fiyatlar ne kadar güvenilir şekilde oluşur-
sa yatırımcı o kadar teşvik edilmiş ola-
caktır. Bu anlamda gerçek bir borsanın 
oluşumu için piyasa mekanizmalarının 
izlenmesi ya da değerlendirilmesi eksik 
kalmamalıdır.

•	 Enerji Borsasının kurulumunda ortaya 
çıkacak bir eksiklik, güvenilir fiyat olu-
şumunun önünde bir engel olacaktır. Bu 
nedenle yeni yatırımcıları çekmek için yö-
netim kurulunun kurumsal noktaları çok 
iyi takip etmesi gerekmektedir. 

•	 TEİAŞ’ın bir kamu şirketi, KİT kanunun-
da olması geçtiğimiz süreçte elektrik ile-
tim projelerinde Türkiye’nin stratejik bir 

rol almasına engel teşkil etmiştir. Bundan 
sonraki süreçte elektrik iletim yatırımla-
rının artması gerekmektedir. Hem yurtiçi 
hem de komşu ülkelerin elektrik iletim 
projelerinde Türkiye aktif rol almalıdır. 

•	 Türkiye stratejik davranıp piyasa enteg-
rasyonunda, komşularıyla düzgün bir 
şekilde Enerji Borsasını kullanarak, fiyat 
oluşum mekanizmalarını oluşturup bun-
ları kullandırmalıdır. Böylece Türkiye 
Enerji Borsasında uluslararası entegras-
yonu sağlayarak bir fiyat oluşum merkezi 
haline gelerek yatırımları artıracaktır. 

Fiyatların güvenilir ve şeffaf bir şekilde oluşumuna 
yönelik öneriler
•	 Elektrik piyasası düzenlenirken özel sek-

törün haksız rekabete uğramasını önlyeici 
tedbirler alınmalı ve manipülasyon yapa-
cak katılımcılar engellenmelidir.

•	 Piyasanın kendi işleyişi içinde manipü-
latif hareketler yer bulamayacaktır. Do-
layısıyla fiyatlara müdahale edilmemesi 
gerekmektedir.

•	 Fiyatların rekabetçi ortamda serbestçe 
oluşması asli unsudur. Özel sektör yöne-
timde söz sahibi olmalıdır. Özel sektör 
mantığıyla hareket edilse de kamunun da 
yararı gözetilmelidir.

•	 Elektrik ve doğalgaz piyasalarının en zor 
kısmı fiyatların öngörülememesi elektrik 
ve gaz fiyatları global ve yerel etkenin olu-
şumuyla belirlenmelidir. Sübvansiyonlar 
sektörü etkilemeyecek şekilde yapılmalı-
dır. Tüketim tarafında sanayi üretim ve tü-
ketim oranları bir çok sofistike mekaniz-
madan doğru bir şekilde yansıtılmalıdır. 

•	 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) fi-
ziksel teslimat önceliği olmayan ürünlerin 
satıldığı bir piyasa olduğu için, istenilen 
hacme ulaşılamamıştır bu nedenle bir an-
lamda ölü doğmuştur. Enerji Borsasında 
aynı şeyin olmaması için fiziksel teslimat 
önceliği olmalıdır. Finansal ticaret süre 
sonunda fiziksel teslimata dönüşmelidir 
ki borsa istenilen hacme ulaşabilsin..
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Türkiye’de Enerji Borsası
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Borsada fiyat oluşumunun daha sağlıklı ge-
liştiğini belirten Turhan, enerji konusunda en 
önemli şeyin likiditeyi artırarak derinlik sağla-
mak olduğunu ifade etti. Yeni sistemde elekt-
rik piyasasında oluşacak fiyatın, arz ve talebin 
dinamiklerine göre belirleneceğini kaydeden 
Turhan, üreticilerin geleceğe yönelik yaptıkla-
rı sözleşmelerle enerji fiyatlarını garanti altına 
alacaklarını dile getirdi. Turhan, öngörülebilirlik 
sayesinde daha fazla üretim, daha fazla iş, daha 
fazla katma değer sağlanacağı değerlendirme-
sinde bulundu.

EPİAŞ ile bütün piyasaların entegre olarak 
çalışacağını belirten Turhan, hem likiditenin 
artacağını hem de yatırımcının tek bir erişim 
noktasından bütün ihtiyaçları sağlayabileceği 
bir finansal süpermarket yapısı oluşturacağını 
ifade etti. 

Turhan, borsanın piyasayı liberalleştirmek 
için yapılan bir şey olmadığını da vurgulayarak, 
“Bizim enerji piyasamız zaten liberal. 2001 yılın-
dan bu yana iyi yapılanmış ve doğru istikamette 
ilerleyen bir piyasamız var. Biz enerji borsasını 
etkin bir piyasa oluşturmak, şeffaflık ve likiditeyi 
artırmak ve fiyat oluşumunu sağlıklı bir yapıya 
kavuşturmak için kuruyoruz” değerlendirmesin-
den bulundu.

EPDK Başkanı Köktaş: “EPİAŞ’ı kurmak bir 
zorunluluktu”
Turhan’dan sonra söz alan bir diğer panelist 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Baş-
kanı Hasan Köktaş, EPİAŞ’ın kurulması öncesin-
de enerji sektörüne yönelik bir anket çalışması 
yaptıklarını, katılımcılara bu oluşuma nasıl bak-
tıklarını ve ortak olup olmayacaklarını sorduk-
larını belirterek, “Dinamik bir katılım olduğunu 
gördük. O dinamik katılım sadece elektrik sektö-
ründen değil doğalgaz sektöründen de geliyor, 

SETA Ekonomi Direktörü Erdal Tanas Karagöl 
ve araştırma asistanı Ülkü İstiklal Mıhçıokur 
tarafından hazırlanan Türkiye’de Enerji Borsası 
başlıklı raporun tanıtımı nedeniyle düzenlenen 
panel, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner 
Yıldız, Borsa İstanbul Anonim Şirketi (BİST) Baş-
kanı İbrahim Turhan, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş ve Elekt-
rik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı 
Nihat Özdemir’in katılımıyla gerçekleşti.

ELDER Başkanı Özdemir: “Enerji Borsası’nın 
kurulması devrim niteliğinde”
Panelde ilk olarak söz alan ELDER Başkanı Nihat 
Özdemir, kuruluş çalışmaları süren ve enerji sek-
töründe borsa işlevi görmesi amaçlanan Enerji 
Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin (EPİAŞ) 
kuruluşunun devrim niteliğinde bir gelişme ol-
duğunu kaydetti.

EPİAŞ’ın 6446 sayılı kanunun bir sonucu ol-
duğunu belirten Özdemir, bu kanunun enerji 
sektörüne çok önemli boyutlar kazandırdığına 
işaret ederek, söz konusu kanun kapsamında 
kurulması kararlaştırılan EPİAŞ’ın şeffaflığı ve 
doğru referans fiyatın oluşmasını sağlayacağını 
kaydetti. Borsa’nın aynı zamanda enerji piyasa-
sının gerek denetimini sağlamak gerek ise risk-
lerini azaltma noktasında oldukça önemli bir 
misyon göreceğini belirten Özdemir, dolayısıyla 
EPİAŞ’ın Türkiye enerji piyasası için devrim nite-
liğinde olduğunu belirtti.

BİST Başkanı Turhan: “EPİAŞ ile sektörde 
sağlıklı fiyat oluşumu mümkün olacak”

Panelde Özdemir’in ardından söz alan Borsa 
İstanbul (BİST) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Turhan, borsanın bütün alıcılarla satıcıların bu-
luştuğu, her kesime açık şeffaf ve adil bir plat-
form sağladığını kaydetti.

ETKİNLİK
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ben hisse alırım ve ortak olurum diyor. Yüzde 
60’ın üzerinde hem elektrik hem de doğalgaz 
piyasasındaki oyuncuların çeşitli oranda hisse 
alabilecekleri bir yapıyla sistemin içerisine girme 
arzusunda olduklarını görüyoruz” dedi.

Köktaş, EPİAŞ’ta kendilerinin, yatırımcı-
ların işlem yapacağı bir platformu konuş-
tuklarını belirterek, kanunun EPDK’yı bu 
platformun tamamlanması noktasında görev-
lendirdiğini anımsatarak, “Bu sistemin esas itiba-
riyle tarihsel bir akışı var. 2001’de 4628 sayılı bir 
önceki versiyon diyebileceğimiz Elektrik Piyasası 
Kanunu’ndan başlayan bir süreç var ve bu nokta-
da 10 yıllık bir yaşanmışlık söz konusu. Bu süreç 
EPİAŞ’ı kurmayı bir zorunlu sonuç olarak ortaya 
çıkarıyor.” dedi. Köktaş, enerji borsasını oluştura-
bilecek ön aşamaların 2006’dan bu yana hayata 
geçtiğini kaydederek, piyasa yapısının kendileri-
ni bu noktaya kadar getirdiğini ifade etti.

Bakan Yıldız: “Türkiye’de sektör sürdürülebilir 
hale gelen istikrara güveniyor”
Panelde son olarak söz alan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise son 10 yılda 
Türkiye’nin büyüdüğünü, büyürken değiştiğini 
belirterek, bir ülkeyi değişirken büyütmenin son 
derece dikkat istediğini ifade etti.

Hükümet olarak enerji sektöründe yaptıkları 
düzenlemelerin kamuoyunca izlenmesinin öne-
mine işaret eden Yıldız, enerji sektörü açısından 
özellikle 6446 sayılı kanunun kırılma noktası 

olduğunu ifade etti. İngiltere’nin Türkiye’dekine 
benzer bir değişimi 9 ayrı kanun değişikliğiyle 
gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, Türkiye’de özel 
sektörün sürdürülebilir hale gelen siyasi istikrara 
güvendiğini vurguladı. 

Türkiye’nin, özel sektör yatırımlarıyla kamuya 
ait 32 bin megavatlık kurulu güçten, bugün iti-
barıyla 60 bin megavatlık bir kurulu güce ulaştı-
ğını bildiren Yıldız, “Üçte ikisi özel, üçte biri kamu 
tarafından oluşturulmuş kurulu güce dönüldü. 
Türkiye’de elektrik aynı oranlarda gelişecek. 
Aynen doğalgazdaki hedefimizde olduğu gibi. 
EPİAŞ’ın kapsamı içerisinde doğalgaz da var, 
petrol de var, elektrikle alakalı konular da var” 
diye konuştu.

Yıldız, doğalgazda liberal piyasa tarafından 
kucaklanma işinin Türkiye’de bitmediğini, aynı za-
manda Rusya, Azerbaycan, İran ve Nijerya gibi ül-
kelerin de buna katkı koyması gerektiğini kaydetti.

Elektrik dağıtım özelleştirmelerine ilişkin 
de değerlendirmede bulunan Yıldız, “Elektrikte 
geldiğimiz nokta, 21 dağıtım bölgesinin devrini 
Ağustos sonuna inşallah tamamlamış olacağız” 
diye konuştu.

EPİAŞ’ın kurulmasının Türkiye’nin önemli bir 
noktada olduğunu gösterdiğini dile getiren Yıl-
dız, “Elektrikte 27 AB üyesi arasında şebekesi en 
büyük olan ülkeyiz şu anda” ifadesini kullandı. 
Yıldız ayrıca büyük barajları özelleştirmeyi ve 
özel sektörler paylaşmak istemeyi düşünmedik-
lerini belirtti..
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01 AĞUSTOS
• Ege Denizi’nin uluslararası 
sularında kaçakları taşıyan bir 
sürat teknesi henüz belirle-
nemeyen bir nedenle battı. 
24 kişinin hayatını kaybettiği 
olayda 12 kişi yaralı olarak 
kurtarıldı.
• Yıllarca kuraklık, kıtlık ve 
terör örgütüyle mücadele eden 
Somali’ye Türkiye’nin yaptığı 
yardımlar, Türk Büyükelçi-
liğine saldıran terör örgütü 
Eşşebab’dan sonra AB’yi de 
rahatsız etti. AB tarafından 
yayımlanan resmi belgede, 
Türkiye’nin kendi belirle-
diği politika çerçevesinde 
Somali’ye yardım yapmaması 
gerektiği belirtildi.

03 AĞUSTOS
• ABD Dışişleri Bakanı John 
Kerry Mısır’da seçilmiş ilk 
cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’yi deviren ordunun “de-
mokrasiyi yeniden kurmakta” 
olduğunu ifade etti.

04 AĞUSTOS
• YAŞ kararları Cumhur-
başkanı Abdullah Gül’ün 
onayının ardından açıklandı. 
Yapılan atamalarla tüm kuvvet 

komutanları değişirken, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına 
Orgeneral Hulusi Akar, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı’na 
Korgeneral Akın Öztürk, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı’na 
Oramiral Recep Bülent 
Bostanoğlu, Jandarma Genel 
Komutanlığı’na Orgeneral 
Servet Yörük getirildi.

05 AĞUSTOS
• İran’ın yeni Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani, “İran Suriye ile 
ilişkileri güçlendirmeyi amaç-
lıyor ve bunu bütün engellere 
göğüs gererek yapacaktır. Su-
riye ile İran halkları arasındaki 
derin, stratejik ve tarihi bağlar, 
dünyadaki hiçbir güç tarafın-
dan sarsılamayacaktır.” dedi.
• El Kaide’nin, Ortadoğu ve 
Afrika’da saldırılar düzenleye-
bileceğine dair uyarılar ABD’ye 
25 yerde Diplomatik Temsil-
cilik kapattırdı. Önlemlere 
Britanya, Almanya ve Fransa 
da Sanaa’daki elçiliklerini 
kapatarak eşlik etti.

06 AĞUSTOS
• Darbe iddialarının soruştu-
rulduğu Ergenekon davasında 
karar açıklandı. Ergenekon 
resmen terör örgütü kabul 
edildi. 3’ü 2’şer kez olmak 
üzere 10 sanık ağırlaştırılmış 
müebbet cezasına çarptırıldı. 
Aralarında eski Genelkur-
may Başkanı İlker Başbuğ 
ile 4 emekli orgeneralin de 

bulunduğu 9 sanığa müebbet 
hapis cezası verildi. 21 sanık 
beraat etti.
• Başbakan Yardımcısı Arınç, 
Ergenekon davası kararlarına 
ilişkin “Bir yargı kararıdır. Bu 
yargı kararına hepimiz beğen-
sek de beğenmesek de uymak 
mecburiyetindeyiz.” dedi.

07 AĞUSTOS
• Pakistan’da Muson yağmur-
ları sonucu oluşan sel fela-
ketinde en az 53 kişi hayatını 
kaybetti.
• Çamlıca Tepesi’nde yapı-
lacak olan 37 bin 500 kişilik 
Çamlıca Camisi’nin temeli, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın katıldığı 
törenle atıldı.

09 AĞUSTOS
• Suriye’de rejime bağlı 
güçlerin Humus’ta bir camiye 
bayram namazı çıkışında 
düzenlediği hava saldırısında 
25 kişi öldü.

10 AĞUSTOS
• Lübnan’ın başkenti 
Beyrut’ta, “İmam Rıza’nın 
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Ziyaretçileri” örgütü, havaala-
nından otele gitmekte olan iki 
Türk pilotunu kaçırdı. Örgüt, 
pilotlar karşılığında Suriye’de 
rehin tutulan 9 Lübnanlının 
serbest bırakılmasını istedi.

12 AĞUSTOS
• Irak’ta, bayramın son gü-
nünde bombalı araçların da 
kullanıldığı saldırılarda 61 kişi 
hayatını kaybetti. Ülke çapında 
16 bombalı araç infilak eder-
ken, diğer saldırı ve patlama-
larda ise 300 kişi yaralandı.

14 AĞUSTOS
• 8. sınıfların liseye yerleşmek 
için girdikleri SBS bu yıl son 
kez yapıldı. 

15 AĞUSTOS
• Yaşanan katliamlara tepki 
vermek adına istişareler 
yapmak için Türkiye, Kahire 
Büyükelçisi Hüseyin Avni 
Botsalı’yı geri çağırırken, Mısır 
da buna mukabele edip Anka-
ra Büyükelçisi Abderahman 
Salahaddin’i geri çekti. 

16 AĞUSTOS
• Mısır’da devrik lider Mursi 
taraftarlarının düzenlediği 
“Öfke Cuması” gösterileri 

sırasında güvenlik birimlerinin 
açtığı ateş sonucu ölen göste-
ricilerin sayısı ilk belirlemelere 
göre 310’u bulurken, 1500’den 
fazlası da yaralandı. 
• Başbakan Erdoğan, Mısır’da 
güvenlik güçlerinin Mursi 
yanlılarına yönelik yürüttüğü 
katliamda sadece insanların 
ölmediğini, aynı zamanda 
insanlığın öldüğünün altını 
çizerek “Tarihte hiçbir zalim 
zulüm ile abad olmamıştır. 
Mısır’ın darbeci yöneticileri, bu 
dünyanın kudretli gibi görünen 
firavunlarına dahi kalmadığını 
bilmeleri gerekir ki, er ya da 
geç bir Musa çıkar, zulmün 
hesabını sorar.” dedi.

17 AĞUSTOS
• Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Mısır’daki gelişmelerle 
ilgili olarak “Resmî olarak 
600’e yaklaşan ölü sayısı, 
gayri resmi olarak kim bilir ne 
kadardır. Bu çağda böyle bir 
durum İslam ve Arap dünyası 
adına çok büyük utanç.” dedi.
• İmralı görüşmelerinin bir 
yenisi BDP heyeti ile Abdullah 
Öcalan arasında gerçekleşti. 

Öcalan’ın görüşmede, Hükü-
metin demokratikleşme konu-
sunda katılımcı bir yöntemle 
hazırlanacak demokratikleşme 
paketleriyle pratik adımlar 
atmasının, sürecin sağlıklı 
ilerleyebilmesi için gerekli 
olduğunu söylediği belirtildi. 

20 AĞUSTOS 
• Başbakan Erdoğan, partisi-
nin Ankara’daki il başkanları 
toplantısında, salondan ken-
disine Rabia selamı verenleri 
yine Rabia işaretiyle selamladı. 
Başbakan konuşmasında, 
Mısır’daki gelişmelerin ve 
darbenin arkasında İsrail’in ol-
duğunu iddia ederek, “Mısır’da 
ne diyorlar: Demokrasi, sandık 
değildir. Arkasında neresi var? 
İsrail var. Elimizde belgesi var.” 
ifadelerini kullandı.

• Kamu Denetçiliği Kurumu, 
başörtüsüyle görev yaptığı için 
ikaz alan devlet memurunun 
yaptığı şikâyeti kabul ederek, 
memurun başörtüsüyle görev 
yapmasının sağlanması yö-
nünde tavsiye kararı aldı.
• Turkcell, ilk yerli akıllı tele-
fon olan “T40”ı tanıttı.

AĞUSTOS 2013
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21 AĞUSTOS
• Suriye’de muhaliflerin 
kontrolünde bulunan başkent 
Şam’ın doğusundaki Guta 
bölgesine, Esed rejimince in-
sanların uykuda olduğu sabah 
saatlerinde yapılan kimyasal 
silahlı saldırılarda en az 1400 
sivilin hayatını kaybettiği, 
binlercesinin de yaralandığı 
belirlendi. 
• Mısır’ın devrik Cumhurbaş-
kanlarından Hüsnü Mübarek’in 
tutuklu yargılandığı son da-
vada, mahkeme tahliye kararı 
verdi. 2011 yılında Arap Baharı 
ayaklanmaları sırasında ik-
tidardan indirilen Mübarek, 
geçen yıl ömür boyu hapis 
cezasına çarptırılmıştı.
• ABD tarihinin en büyük gizli 
bilgi sızıntısını gerçekleştiren 
Wikileaks kahramanı asker 
Bradley Manning, 35 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı.

22 AĞUSTOS
• Başbakan Erdoğan, 
Suriye’de Esed rejimince 
Doğu Guta bölgesine gerçek-
leştirilen kimyasal saldırıya 
ilişkin yaptığı değerlendirme-
de, “Babası bir katil olarak 

tarihe geçti ama Beşşar Esed, 
babasının yaptığı zulmü dörde 
katladı” ifadelerini kullan-
dı. Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu ise, “Önceki gün 
yaşananlar, videolar ve görün-
tülerle dünyaya yansıyanlar, 
herhangi bir şekilde üzerinin 
örtülmesi mümkün olmayan 
olaydır. Artık BM Güvenlik 
Konseyi kararsız tavır takına-
maz.” açıklamasında bulundu. 
• Birleşmiş Milletler, Suri-
ye’deki kimyasal silah iddiala-
rının incelenebilmesi amacıyla 
bölgeye giriş ve araştırma için 
Suriye hükümetinden resmi 
olarak izin istedi.

23 AĞUSTOS 
• Beşşar Esed’in Şam’ın Guta 
banliyösünde sarin gazıyla kat-
lettiği insan sayısı 1700’e çıktı.
• Rusya, Doğu Guta katliamına 
ilişkin olarak Şam yönetimine 
mesaj gönderdi. Moskova, 
kimyasal silah iddiasını denet-
leyecek Batılı heyetin Suriye’ye 
gelmesine izin verilmesini 
istedi.
• ABD Başkanı Barack Obama, 
Suriye rejiminin yaptığı katli-

amlar ve Mısır’daki kanlı darbe 
konusunda kritik kararlar al-
mak üzere olduklarını belirtti.

24 AĞUSTOS
• Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Suriye’de kimyasal 
silah kullanıldığından ‘yüzde 
yüz’ emin olduklarını söyledi. 
Davutoğlu, BM’yi bir kez daha 
göreve çağırdı, “Kırmızıçizgiler 
aşılmıştır” dedi.

25 AĞUSTOS 
• Başbakan Erdoğan, “Mı-
sır’daki olaylar karşısında 
susmak çok ağır bir vebalin 
altına girmektir. Özellikle 
üniversitelerin daha gür bir 
ses çıkarmalarını beklerdim” 
dedi.

• Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, “Biz, komşularla 
‘sıfır sorun’ derken, oradaki 
halklarla ‘sıfır sorun’ dedik, 
oradaki diktatörlerle değil” 
dedi.

26 AĞUSTOS
• Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, Suriye’ye yönelik bir 
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askeri operasyona Türkiye’nin 
“insani amaçlarla” katılabile-
ceğini belirterek Meclis’i işa-
ret etti ve “Gücümüz yeterse 
tezkereyi çıkarır, koalisyonun 
içerisinde yer alırız” diye 
konuştu. 

28 AĞUSTOS
• Suriye’de kimyasal silah 
kullanıldığı iddiası ve olası 
Suriye müdahalesi öncesi, 
Türkiye’nin sınır bölgesinde 
“kimyasal alarm” verildi. 
Olası bir kimyasal saldırıya 

karşı bölgede maske stoku 
yapılırken, Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 
7 sığınak yeri belirlediklerini 
açıkladı.

AĞUSTOS 2013
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Mısır’da Darbe, Katliam  
ve Direniş

Devrimin ardından Mısır Cumhurbaşkanı olarak 
göreve başlayan Muhammed Mursi’ye karşı olan 
gruplar 2013 yılı başından itibaren düzenledikleri 
protesto gösterileriyle Mursi’nin istifasını talep 
ettiler. Protestolar, Mursi’nin göreve başlamasının 
birinci yıldönümü olan Haziran ayında iyice yo-
ğunlaştı. Bu sırada Mursi’ye sahip çıkan kalabalık-
lar da meydanlara indi ve Mısır sokakları 30 Hazi-
ran günü tarihinin belki de en kalabalık günlerini 
yaşadı. 1 Temmuz günü ordu tüm partilere halkın 
taleplerini karşılamak için anlaşma çağrısı yaptı 
ve 48 saat süre verdi. 2 Temmuz günü kameralar 
karşısına geçen Mursi, ülkenin seçilmiş cumhur-
başkanı olarak görevini bırakmayacağını açıkladı. 
Ordunun tanıdığı 48 saatlik sürenin dolmasının 
ardından Genelkurmay Başkanı Sisi, anayasanın 
askıya alındığını açıkladı. Bunun üzerine sokağa 
dökülen darbe karşıtları Ramazan ayı olması-
na rağmen Adeviye meydanını bir an bile boş 
bırakmayarak devrimin kazanımlarına sahip çıktı. 
Ordunun protestolara tepkisi sert olurken, gösteri-
cilerin üzerine çok defalar açılan ateş sonucu bin-
lerce kişi hayatını kaybetti. Darbe’nin üzerinden 
geçen beş ayın ardından darbe karşıtları ordunun 
sert karşılığına rağmen halen geri adım atmadı.
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Suriye krizi ile birlikte Sykes-Picot düzeni 
adına ne kadar aktör varsa turnusol testin-
den geçmiş oldu. Ortaya çıkan manzarada, 
kabaca, bir asır önce dağıtılan nöbet çizelge-
sinde, Türkiye dışında pozisyonunu veya ro-
lünü değiştiren bir aktörün olmadığı ortaya 
çıktı. Mısır’da 3 Temmuz’da yaşanan darbe 
ise turnusol testini aşarak yeni bir bölgesel 
ve küresel siyasal röntgeni de ortaya çıkardı. 
Karşımızda oldukça sıkıntılı bir tablo bulu-
nuyor. Bu tabloyu Arap isyanlarıyla beraber 
başlayan ve günlük tüketimin ötesine geçe-
meyen ‘düztaban taktik okumalarla’ ele alan 
yaklaşımların gürültüsünü aşarak değerlen-
dirmek gerekiyor.

Suriye krizi hem bölgesel hem de küre-
sel anlamda sürdürülemez ve kısa vadeli 
yeni bir eksenin ortaya çıkmasına yol açtı. 
Suriye’de krizle yüzleşmek yerine vekalet 
savaşlarını tercih eden aktörler sadece so-
runun derinleşmesine yol açtılar. Suriye’de 
kendisini Esed’e mahkûm eden yaklaşım 
tarzı, istikrarlı bir şekilde Mısır’da da Sisi’ye 
mahkûm oldu. ‘Esed-Sisi ekseni’ hem aktör-
leri hem de küresel yansımaları açısından 
bizlere içinden geçmekte olduğumuz global 
krizi iyi anlatan örneklerden birisi duru-
munda. Suriye krizinde Rusya’nın pozisyo-
nu ile Mısır darbesinde ABD’nin rolü; Baas 
katliamlarına verdiği destekle İran’ın pozis-
yonu ile Mısır darbesine kesenin ağzını açan 
Körfez’in rolü nevzuhur ekseni anlamamız 
için kilit rol oynayacak.

Esed-Sisi ekseninin bir geleceğinin ol-
madığını en başta mezkûr eksene müptela 

olanlar tarafından da biliniyor. Bu eksenin 
‘ara-eleman’ unsurundan öteye bir role 
oturması imkânsız olan bölgesel aktörle-
rinin zaten böylesi bir sorumluluk alma-
sını beklemek imkânsız. Ancak benzer bir 
yaklaşımı küresel müdahale gücüne sahip 
aktörler de sergileyince karşımıza global 
bir belirsizlik çıkıyor. Küresel ekonomipo-
litik sancıların da bir yansıması olan ‘global 
belirsizlik ortamının’ her anlamda riskleri 
artırdığını, yönetme kapasitesini düşür-
düğünü, farklı kriz alanlarının oluşması-
na sebep olduğunu ve en önemlisi siyaset 
üretimini imkansızlaştırdığını görmemiz 
gerekiyor. Ortaya çıkan bölgesel ve küresel 
siyasetsizliğin en belirgin unsurunu bizzat 
bölgemizde devletsizlik şeklinde yaşıyoruz. 
Eğer bu manzaraya ‘istikrarlı devlet’ ve ‘ku-
rucu siyaset üreten devlet’ arayışını da dahil 
ederseniz ciddi bir bölgesel ve küresel dev-
let krizinden söz edebilirsiniz.

Bölgemizde Suriye başta olmak üzere 
fiilen hükümetsiz veya kaos halinde olan 
ülkeler tablosu tam bir felaket. Lübnan’da 
hükümet yok, Irak’ta varlığı yokluğundan 
daha iyi olmayan bir koalisyon, Mısır’da 
darbe hükümeti, Ürdün’de anlamsızlaşmış 
bir yönetim, Tunus ve Libya’da geçiş hükü-
metleri, Cezayir’de geçen yüzyılda yaşayan 
bir hükümet, Pakistan’da darbe ile seçim 
arasına sıkışmış yeni yönetim, Suud’da tam 
anlamıyla siyasal narkozda olan kraliyet, 
İsrail’de proje ile devlet olma arasında gidip 
gelen bir yapı, İran’da son iki yılını ‘devlet 
krizi halinde’ sembolik olarak tamamlayan 

Esed-Sisi Ekseni

• 10 AĞUSTOS 2013 • SABAH PERSPEKTIF YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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Ahmedinecat sonrası yeni bir geçiş döne-
mi... Bunca ‘iktidarsızlıktan’ elle tutulur 
bir siyaset ortamı çıkması elbette kolay ko-
lay mümkün değil. Bu bölgesel siyasal cari 
açığını nispeten tazmin etmesi beklenen 
Batı’da da durum çok iç açıcı değil. ABD 
yönetimi ekonomik krizin yaralarını sar-
mak üzere siyasi olarak daha fazla ‘Amerika 
ile meşgul’, güvenlik politikaları anlamında 
ise küresel bir eksen kayması sürecinde. AB 
ekonomik krizinin siyasi ve sosyal neticeler 
üretmenin eşiğine geldiğinin farkında.

Yukarıdaki kaos manzarasına dahil olma-
yan tek ülke ise Türkiye oldu. Türkiye yaptığı 
tercihin kısa vadede bedelini ödeyeceği mu-
hakkaktır. Hem siyasetsizlik hem de devlet 
krizi yaşamadığı sürece orta vadede içinde 
bulunmayı tercih etmediği yeni eksenin kısa 
vadeli maliyetlerini tazmin etme potansiyeli-
ni güçlü bir şekilde korumaktadır. Bölge dışı 
aktörler açısından (ABD, AB, Rusya) Esed-Si-
si ekseninde bulunmak hâlâ yönetilebilir bir 
maliyet durumundadır. Tam da bu sebepten 
dolayı statükonun krizlerini yeni düzenin 
risklerine tercih edebilmekteler. Bölgeden ak-
törlerin ise böylesi bir lüksü bulunmamakta-
dır. Bugün bölgemizde yapılan bütün tercihle-
rin doğrudan ve en ağır şekilde maliyetini her 
bir aktör orta vadede karşılamak zorundadır.

Eğer ortaya çıkan kaotik manzarada, 
‘Esed- Sisi ekseninin’ sürdürülebilir olduğu 
iddia edilmiyorsa, içinde gelecek olan analiz-
lerde bu eksenden uzak durmayı başaranlar 
olacağını da bilmemiz gerekiyor..

Suriye krizinde Rusya’nın 
pozisyonu ile Mısır darbesinde 

ABD’nin rolü; Baas katliamlarına 
verdiği destekle İran’ın pozisyonu 
ile Mısır darbesine kesenin ağzını 
açan Körfez’in rolü nevzuhur ekseni 
anlamamız için kilit rol oynayacak.
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There is a reason almost all political seg-
ments in Turkey condemned the coup in 
Egypt in similar ways. Turkey has sacrificed 
most of its multiparty democracy experience 
to coups. All of the coups in Turkey were 
carried out with the aid of the West in one 
way or another, just like Egypt.

The last coup in Turkey unfolded as the 
whole world watched on February 28, 1997. 
That is the coup, out of all coups in Turkish 
political history, Egypt’s July 3 coup most 
resembles. Turkey has spent the last de-
cade trying to heal the wounds of the 1997 
coup. Turkish politics have been tested by 
coups and coup attempts for the last half-
century, beginning in 1960. With the 2010 
constitutional referendum, it was believed 
that the hanging threat of coups was dis-
pelled to a great extent. It took almost half 
a century to bring the coup conspirators to 
justice in Turkey. The Ergenekon trials that 
attracted the world’s attention to Turkey in 
the first week of August were the trials in 
which some of the coup conspirators were 
tried. The EU and U.S., who even failed to 
call the coup in Egypt a “coup,” raised their 
“concerns about the judiciary” in relation to 
these trials in which dozens of coup con-
spirators were convicted.

Turkey’s political history is, in one way, 
also the history of milestone trials – the in-
dependence tribunals, the May 27 tribunal 
established by the 1960 coup, the tribunals 
that convicted tens of thousands of people 
after the 1980 coup. Hundreds of thousands 

of people were convicted via administrative 
prerogative or media terror without having 
their day in court, during the 1997 coup. The 
tribunals had either targeted a specific seg-
ment of the society or democratically elected 
leaders. The Ergenekon trials mark the first 
time bureaucrats and members of the armed 
forces were tried and convicted.

The convicted managed to have their 
voices heard like in an unprecedented man-
ner. As such, many people both in Turkey 
and abroad became aware of the Ergenekon 
trials. Some procedural mistakes were made. 
Nevertheless, when compared to previous 
post-coup tribunals in Turkey, it is impos-
sible to take the complaints about Ergenekon 
trials seriously. Of course, the gauge for pro-
cedural fairness should not be previous pro-
cedural mistakes. However, in post-coup 
prosecutions, the prevention of future viola-
tions on democracy is just as important an 
aim as the punishment of past crimes. This 
is the case in almost all world experiences. 
The Ergenekon verdicts are significant not 
only because they punish the guilty but also 
because they set precedents for the punish-
ment of those who attempt to oust a demo-
cratically elected government in Turkey.

While Turkey teaches a lesson to its own 
coup conspirators, the U.S. and EU are busy 
“fixing” the coup they denied happened. U.S. 
Secretary of State John Kerry declared that 
the military was only restoring democracy in 
Egypt, but we don’t know who is the client, 
employer or the subcontractor in this resto-

Coups in Turkey and Egypt
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ration job. If it is Gen. Abdel Fattah al-Sisi’s 
job to restore democracy, then what is Burns 
doing in Cairo? If it is Mohamed ElBaradei 
who will bring “peace” to Egypt, then what 

keeps Ashton in Egypt? How much effort 
will the U.S. and EU expend to resolve the 
problems created by a coup they deny? Al-
Sisi’s “coup backdrop” had collapsed in only 
one week. Dissent between the Salafis and 
the liberals became more audible. The Cop-
tic pope and the sheikh of Al-Azhar disap-
peared. If the EU and U.S. think about be-
coming part of al-Sisi’s new backdrop then 
all we can do is to wish them luck. Because 
“Sisiworld” is a world in which they will not 
find a fraction of the democracy they said 
they were concerned about at the Ergenekon 
trials in Turkey..

U.S. Secretary of State 
John Kerry declared that 

the military was only restoring 
democracy in Egypt, but we don’t 
know who is the client, employer 
or the subcontractor in this 
restoration job. 
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3 Temmuz’da Mısır’da yaşanan darbe son-
rası Suriye’nin diktatör lideri Esed, fırsatı 
kaçırmadan Mısır’da yaşananların dini siya-
sete alet etmek olduğu mealinde bir açıkla-
ma yaptı. Bu tek başına anlamlı olmasa bile 
aslında Batı’nın klasik yaklaşımının bölgede 
yeniden sahiplenildiğinin işaretiydi. Her ne 
kadar Batı Mısır’da darbe sonrasında ola-
yı İslamcılık ekseninde açıklamaktan uzak 
durduysa da, aslında son dönemde bölgede 
yaşanan gelişmeler hem İslamcılar açısın-
dan hem de Batı açısından bölgedeki siyaset 
yapma tarzına yönelik ciddi tartışmaları be-
raberinde getirdi. Bu gelişmelerin geçen yıl 
ülkemizde yoğun olarak yaşanan İslamcılık 
tartışması sonrasında ortaya çıkmış olması 
ise olaya farklı bir boyut katmıştır. Peki İs-
lamcı siyaseti son gelişmeler çerçevesinde 
nasıl okumak gerekir? Kanaatim odur ki İs-
lamcı siyaset bölgenin kilit ülkelerinde yaşa-
nan son gelişmeler sonrasında çok ciddi bir 
dönüm noktasındadır.

Geçmişin mirası
Yirminci yüzyıl başlarında yaşanan mo-
dernleşme ve sekülerleşme hareketleri 
Ortadoğu’nun üç kilit ülkesi olan Türkiye, 
İran ve Mısır’da hemen hemen aynı dönem-
de başlamıştı. Radikal ve yukarıdan-aşağıya 
doğru yaşanan bu tecrübeler her üç ülkede 
de farklı alternatif yaklaşımlar ve muhale-
fet üretti. Her üçünün de ortak noktası olan 
İslami muhalefet farklı stratejilerle iktidara 
etki etmek ya da iktidar olmak istediler. İran 
1979 yılında yaşanan devrim sonrası İslami 

hareketin iktidarda olduğu bir sürece girmiş 
oldu, Mısır bu durumu ancak 2011 yılında 
gerçekleşen halk devrimi sonrasında gördü 
fakat İslami hareketin iktidarı bir yılı ancak 
doldurmuşken darbeyle kesildi. Türkiye ise 
farklı bir süreci takip etti. 1950 yılından beri 
demokratikleşme süreci hem İslami hareke-
ti dönüştürdü hem de İslami hareket sınırlı 
da olsa sistemde kendine yer bulduğu için 
radikalleşmedi. Tüm bu farklı tecrübelere 
rağmen 2013 Haziran ayı itibariyle bölgenin 
üç kilit ülkesindeki İslami tandanslı aktörler 
siyaset yapımı konusunda yeniden aynı ka-
deri paylaşmaya başladılar. İran seçimlerin-
de Ruhani’nin seçilmesi, Türkiye’de yaşanan 
gezi olayları ve Mısır’daki askeri darbenin, 
İslami siyasette yeni bir merhaleye girildi-
ğinin işaretleri olarak okunması gerekir. Bu 
yeni dönem çok daha kapsamlı, sofistike ve 
bütüncül bir siyaset üretmeye zorlamakta-
dır. Yeni dönemin ana öğelerini incelemeden 
önce, bunu daha anlamlı kılmak için 20. yy 
ile başlayan İslami siyasetin kısa bir değişim-
dönüşüm hikayesini hatırlamakta yarar var. 
Ki ancak bu süreç çerçevesinde bugünkü si-
yasetin açmazları ve açılımları anlaşılabilir.

İslami siyaset açısından 20. yy kabaca dört 
kategoride değerlendirilebilir. Bunlardan 
birincisi daha çok sömürgecilik dalgasına 
karşı maddi-manevi değerleri Batı’ya karşı 
savunmacı bir refleks ile politika üretilen 20. 
yüzyılın ilk çeyreğidir. İmparatorluğun çö-
zülmesi ve sömürgeciliğin İslam dünyasında 
varlığını derinleştirmesi karşısında İslami 
siyaset daha çok reaktif bir tondaydı. Bu sü-

İslami Siyasette Yeni Dönem
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reçte yaşanan kayıplar sonrasında ikinci dö-
nem olarak adlandırılabilecek 20. yy’ın ikinci 
çeyreği İslami siyaset açısından en kötü dö-
nemlerden birisi olmuştur. Devlet düzeyin-
de Müslümanların kendilerinin temsil edil-
mediği ve siyaseten dışlandığı bu dönemde 
İslami yaşam tarzını koruma ve eğitim ön-
celikli hareketler doğmuştur. 1928 yılında 
Müslüman Kardeşler’in kurulması, 1930 ve 
1940’larda bir nevi yeraltına inmek zorun-
dan kalan Türkiye’deki İslami cemaatler, bu 
dönemin şartlarının çok zor olması sonucu 
kendi içlerine yönelik bir politika izlemiş ve 
İslami yaşam tarzı ve değerlerini bireysel dü-
zeyde korumaya çalışmışlardır. İkinci Dünya 
Savaşı sonrası üçüncü döneme giren İslami 
siyasetin ana karakteri yavaş yavaş gün yüzü-
ne çıkmak olarak adlandırılabilir. Pakistan’ın 
bir İslam devleti olarak kurulması, Türkiye’de 
demokrasiye geçiş sonrası yaşanan rahat-
lamalar ve en önemlisi 1969 yılında İslam 
Konferansı Teşkilatı’nın kurulması İslam’ın 
siyasal alanda artık görünmeye başlaması-
nın işaretleriydi. Yine bu dönemde İslami 
referans alan siyasal partiler de kendilerini 
göstermeye başlamışlardır. Özelikle Türki-
ye’deki Mili Görüş bunun en başarılı temsil-
cisi olmuştur. Dördüncü dönem bir önceki 
dönemde yaşanan kıpırdanmaların bir nevi 
test edilmesidir. 20. yüzyılın son çeyreği 
olarak adlandırabilecek bu dönemde Milli 
Görüş geleneği Türkiye’de iktidara gelirken, 
Cezayir ve Sudan’da İslami siyaset açısından 
iyi-kötü ilk yönetim tecrübeleri yaşanmıştır. 
Bu tecrübeler hem Batı ve hem de ülke iç-
lerindeki güç odaklarının tahammülsüzlüğü 
sonrası, ya bu ülkeleri siyasi istikrarsızlığa ya 
da Cezayir’de olduğu gibi kanlı bir iç savaşa 
sürüklemiştir. İslami hareketleri dönüştürü-
cü bir etki yapan bu tecrübeler üzerine inşa 
edilen beşinci dönemde İslami aktörler din-
den ziyade demokrasi vurgusuyla öne çık-
mış ve söylemlerini daha çok liberal bir dil 
çerçevesinde şekillendirmişlerdir. Bu dönem 
iktidar tecrübesi açısından başarılı olmuş ve 

örneklik teşkil etmiştir. Özellikle Türkiye’de 
AK Parti’nin başarısı hem İslam-demokrasi 
uyumu tartışmalarında yeni çığır açmış hem 
de bölgedeki İslami hareketlere ilham kayna-
ğı olmuştur. Tam da bu sürecin başarılı oldu-
ğuna dair kanıların yaygınlaşmaya başladığı 
süreçte Arap Baharı’nın da getirdiği pozitif 
etkiyle bölgenin geleceğine dair olumlu bir 
bakış açısı gelişmiştir. Fakat önce Türkiye’de 
başlayan Gezi protestoları, sonrasında 
Mısır’da yaşanan askeri darbe bölgede İslami 
hareketlerin siyaset yapma tarzının yeniden 
değerlendirmesi ihtiyacını doğurmuştur. 
Yine aynı dönemde uluslararası alanda sı-
kışmış olan İran’ın muhafazakar fakat ılımlı 
bir lideri cumhurbaşkanı seçmesi ise İran’ın 
siyaset yapma tarzının en azından retorik 
olarak değişeceği sinyalini vermiştir.

2013 Mayıs-Temmuz ayları arasında bu 
üç ülkede yaşanan gelişmeler aslında 20. yy 
boyunca farklı tarihi süreçlerden geçmiş İs-
lami siyasetin aynen önceki yüzyılın başında 
olduğu gibi tekrardan kaderlerinin birleştiği 
bir dönem olmuştur. Her ne kadar önceki 
yüzyılda olduğu gibi Türkiye, Mısır ve İran 
yapacağı farklı tercihler sonrası farklı bir ta-
rihi süreç yaşayacak görünse de aslında hep-
sinin şu an itibariyle yaşadığı temel sorun ay-
nıdır: muktedir ol(ama)mak. Bu elbette her 
ülkenin kendine has iç süreç ve sıkıntılarını 
görmezden gelmek anlamına gelmez fakat İs-
lami siyaseti belirleyen ana damarı belirleme 
adına önemlidir. Ayrıca kendi şartları gereği 

Son aylarda yaşanan olaylar 
göstermiştir ki İslami 

siyasal aktörler bundan sonra 
ancak muktedir olma siyaseti 
geliştirebildikleri müddetçe 
siyasal kazanımlarını sağlama 
alabileceklerdir.
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yukarıda dönemlendirilen süreçler her ülke 
için farklı yaşanmıştır. Örneğin Türkiye için 
beşinci dönem 2002 yılında AK Parti’nin ik-
tidara gelmesiyle başlamışken, bu İran için 
1979 İran Devrimi’ne götürülebilir ve Mısır 
için 2012 yılında Mürsi’nin iktidara gelme-
siyle başlatılabilir. Dolayısıyla dönemlendir-
medeki asıl vurgu fikirsel ve siyaset yapım 
tarzındaki farklılıklar üzerine kuruludur.

Yeni dönemin özellikleri
Bu çerçevede üst bir perdeden bakılınca bu 
yeni dönemde şunu net olarak görmek gere-
kir ki; Batı hâlâ Ortadoğu’da İslami tandanslı 
siyasi aktörlere hem güvenmemekte hem de 
bir nevi onlarla ne yapacağını bilmemekte-
dir. Batı’nın bu tavrında kısa vadede bir deği-
şiklik zor olacağına göre, İslami eğilimli siya-
sal aktörler kalıcılıklarını perçinleştirmek ve 
muktedir olmak için yeni bir siyasi dil, üslup 
ve strateji geliştirmek zorundadırlar. Bu yeni 
tarzın en önemli özelliği kapsayıcı olmala-
rı gerektiğidir. Bu kapsayıcılık çoğu zaman 
reel anlamda varlık gösterse bile bu konuda 
söylemi şekillendirici bir dil kullanılmadığı 
veya şekillendirilmediği sürece Batı ve içeri-

deki destekçileri hep şüpheyle bakacaklardır. 
Eğer 21. yy. bir nevi algılar ve 140 karakter-
lik Twitter üzerinden insanların çoğu zaman 
bilgilendiği ve bakış açılarını şekillendirdi-
ği bir çağ ise bu algıyı yönetmek en önemli 
öğelerden birisi olmaktadır. Bu durum Gezi 
olayları sonrası Türkiye’de bütün çıplaklığıy-
la kendisini göstermiş ve yeni süreçte Mısır 
için de elzem bir hal almıştır. Yeni siyaset 
tarzının ikinci ve önemli öğesi artık iktidar 
olma siyaseti değil muktedir olma siyasetine 
öncelik veren, bu şekilde politikalar üreten 
bir anlayışın geliştirilmesidir. Yaşanan geliş-
meler net olarak göstermiştir ki bu coğrafya-
da en zengin ilk elli kişi vicdanlı, namuslu ve 
başka yerden emir almayan yerliler olmadığı 
müddetçe yüzde 50 ile bile iktidara gelinse 
hiçbir şeyin garantisi olmayabilir. Sosyo-
ekonomik dinamiklere hükmetmeyen, on-
ları şekillendirmeyen bir siyasal kazanımın 
bundan sonra tek başına bir anlamının ol-
madığı artık net bir şekilde görülmelidir.

İddialı ve muktedir siyaset
Bu açıdan yaklaşılarak belki de bundan 
sonra bölgedeki İslami tandanslı siyasal ha-
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reketlerin asıl amacı sadece siyasal süreçler 
yoluyla iktidara gelmek değil, fakat sosyo-
ekonomik dengelere hükmetmek olmalıdır. 
Bu durum bölgenin en kilit üç ülkesi olan 
Türkiye, Mısır ve İran için geçerlidir. İran’da 
İslami aktörler 1979’da devrimden beri ik-
tidarda olmalarına rağmen ne kapsayıcılığı 
sağlayabilmiş ne de ülkenin sosyo-ekonomik 
haritasına hükmedebilmiştir. Siyasal anlam-
da iktidarda olmak devrimden beri ciddi bir 
kazanım olsa da artık bir nevi kendi çocukla-
rını yemeye başlamış ve toplum nezdindeki 
etkisini kaybetmeye başlamıştır. Türkiye’de 
on yıldan fazladır siyasal anlamda iktidar 
olan AK Parti, Gezi olayları dolayısıyla gör-
müştür ki sosyo-ekonomik dinamiklere ta-

mamıyla hakim değildir. Bunun en net gös-
tergesi ise Mısır olmuştur. Halk desteğinin 
kazanılmış hakları sürdürmenin garantisi 
olmadığı görülmüştür.

Bu çerçevede son aylarda yaşanan olay-
lar göstermiştir ki İslami siyasal aktörler 
bundan sonra ancak muktedir olma siyaseti 
geliştirebildikleri müddetçe siyasal kazanım-
larını sağlama alabileceklerdir. İslami siyaset 
Esed’in iddia ettiği gibi bitmemiş aksine yeni 
bir tarz üretme zorunluluğuyla karşı karşıya 
kalmıştır. Artık bu yeni tarz ne savunmacı ne 
de apolojetik olmalıdır, aksine olabildiğince 
iddialı, kapsamlı ve kapsayıcı olmalıdır. Son 
dönemde yaşanan gelişmelerin işaret ettiği 
temel nokta budur..
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1. Mısır’da Hüsnü Mübarek’in gidişi sırasın-
da gerçekleşmeyen katliamların 3 Temmuz 
askeri darbesi sonrasında yaşanması neyi 
ifade ediyor?
Mısır ordusu ve arkasındaki uluslararası 
konsorsiyum, 25 Ocak Devrimi’nin önlene-
mez olduğunu anladığı noktada kriz yöneti-
mi ve süreci manipüle uğraşı içerisine girdi. 
Devrim enerjisini söndürmek aynı zamanda 
Mübarek’in başkan olmadığı fakat tüm ku-
rumlarıyla eski rejimin devamı niteliğinde 
olacak “Mübareksiz Mübarekizm” sistemi-
nin hayata geçirilmesi için Tahrir gösterici-
lerinin yanında oldukları izlenimini verdiler. 
Bu sebepten Tahrir gösterilerine daha sonra 
süreci yönetebilecekleri düşüncesiyle mü-
samahalı davrandılar. Fakat darbe sonrası 
ortaya çıkan meşruiyet krizi ve meydanları 
dolduran yüzbinlerin Mısır’ı darbeciler için 
yönetilemez bir ülke haline dönüştürmesi 
sebebiyle darbeciler, meydanların sadece 
şiddet kullanarak dağıtabileceğini, yine şid-
det yoluyla meşruiyet kazanılabileceğini dü-
şündüler. Kısaca, 25 Ocak’ta yaşamadıkları 
meşruiyet krizini darbeden sonra yaşamala-
rı, ordu ve sivil destekçilerinin katliamı tek 
çıkış yolu olarak görmelerine sebep oldu.

2. Hali hazırda meşruiyeti olmayan darbe 
yönetimi, bu katliamlarla ne amaçlıyor?
Ordu iki ana hedefe sahip. Birincisi, mey-
danları boşaltarak darbe sonrasında yöneti-
lemez hale gelen ülkede görünürde de olsa 
normalleşme sağlamak ve darbe yönetiminin 
Kahire’den taşraya kadar yasama ve yürütme 

gücünü tesis etmek. İkincisi ise Müslüman 
Kardeşleri (İhvan) ve darbe karşıtlarını şid-
det sarmalı içerisine çekerek, İhvan’ı şiddetle 
bağdaşlaştırmak yoluyla meşruiyetlerini sor-
gulanır hale getirmek. Darbe yönetimi bu kat-
liamlara İhvan’ın şiddetle karşılık vermesini 
umuyor ve demokrasi mücadelesini “terörle 
mücadele” kisvesi altında bastırmayı planlıyor.

3. Gelinen noktada uluslararası darbeci ve 
darbe karşıtı aktörlerin dağılımı ne durum-
da? Ve pozisyonları evrensel ve demokratik 
değerler açısından nasıl değerlendirilebilir?
Darbeye açıkça karşı çıkıp tavır koyan Tür-
kiye, başlarda bocalasa da asli pozisyonuna 

Mısır’da Darbecilerin  
3. Büyük Katliamı
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Mısır’da yaşanan katliamlar ve 

tutuklamaların devam etmesi, 

ülkede siyasi bir çözüm yolunun 

kapısını kapamış durumda.

5 SORUSÖYLEŞİ: SADIK ŞANLI
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geri dönen Katar ve darbelere karşı hassa-
siyeti dolayısıyla hızlıca Mısırlı darbecileri 
eleştiren Afrika Birliği dışında, darbeye kar-
şı duran ülke yok. ABD ve müttefiki İsrail 
ve Suudi Arabistan’ın liderlik ettiği Körfez, 
Mısır’daki darbeye sadece siyasi destek sağ-
lamadıkları gibi, darbe öncesinde şartların 
oluşturulması, darbeye uluslararası siyasi ve 
finansal desteğin sağlanması ve darbe sonra-
sında yaşananların göz ardı edilmesi konu-
sunda aktif bir rol oynadı. Darbeye darbe di-
yemedikleri gibi ABD Dışişleri Bakanı John 
Kerry’nin de açık bir şekilde ifade ettiği gibi 
yaşananları demokrasinin yeniden tesisi ola-
rak gördüler. İsrail de hem bölgesel güvenli-
ği hem de Filistin meselesi bağlamında kısa 
vadeli kazanımlar elde ettiği Mısır darbesine 
destek verilmesi gerektiğini açıkça dillendi-
ren ülkeler arasındadır. Geldiğimiz nokta-
da bireysel olarak Batılı ülkelerin, Birleşmiş 
Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilâtı da dâhil 
olmak üzere uluslararası örgütlerin veya böl-
ge statükosunun bekçisi Körfez hanedanlık-
larının Mısır konusunda evrensel ve demok-
ratik değerlerle hiçbir teması kalmamıştır.

4. Darbe süreci ve yaşanan katliamlara 
karşı –özelde- Batı’nın takındığı tavır nasıl 
okunmalı?
Mısır’daki darbe, Batı’nın Ortadoğu’daki de-
mokratik deneyime karşı takındığı ikircikli 
ve ilkesiz tavrı açıkça gözler önüne sermiştir. 

Özellikle ABD, Bush döneminde savaşla tesis 
etmeye çalıştığı yandaş “Demokrasi formla-
rını”, Arap Baharı sonrası Ortadoğu’sunda 
karşı devrim ve darbelerle hayata sokmaya 
çalışmaktadır. Bu durum Batı’nın dillendi-
rilen ilkeler ile reel politikaları arasındaki 
büyük uçuruma da işaret etmektedir. Batı, 
ilişki kurmaya alışık olduğu otoriter, seküler 
ve elitist rejim ve çevrelerle olan ilişkilerini 
sürdürmek ve bölgesel çıkarlarına aykırı ola-
rak addettiği İslami, geniş tabanlı ve yerli ha-
reketlerin iktidarını ve bu iktidarların bölge-
sel bir akım haline dönüşmesini engellemeye 
çalışmaktadır. Bu açıdan baktığımızda Batı, 
anti-demokratik, katliamcı ve otoriter olsa-
lar da doğal müttefiki olarak gördüğü kesim-
lere, Ortadoğu’da demokrasi ve kan pahasına 
destek vermeye devam etmektedir.

5. Mısır’ı bundan sonra neler bekliyor?
Mısır’da yaşanan katliamlardan sonra dar-
be ittifakında dağılmaların olduğu göze 
çarpmakta. Diğer taraftan ise katliamlara 
rağmen darbe karşıtları direneceklerini ifa-
de etmekteler. Sokağın darbe karşıtlarının 
haklarını savunabilecekleri tek mecra ol-
duğu ve sokaktan çekilmelerinin ardından 
toplu tutuklamalar ve infazların yaşanacağı 
fikrinden hareketle sokakta kalmaya devam 
edeceklerdir. Yaşanan katliamlar ve tutuk-
lamaların devam etmesi, ülkede siyasi bir 
çözüm yolunun kapısını kapamış durumda. 
Bu durumda, ya Sisi ülkeye hâkim olacak ki 
bunun yolu başka katliamlardan ve toplu tu-
tuklamalardan geçiyor; ya da çatlayan darbe 
ittifakı ülkeyi yasaksız seçimlere götürmek 
için geri adım atacak..
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İhvan’ın parti politikasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Müslüman Kardeşler (İhvan) dış politika-
daki başarılı açılımlarını iç politikada çok 
fazla gösteremedi. Bunun iki boyutu var: 
Parti içi ve ülkesel boyutu. Parti içi anla-
mında ilk önce 25 Ocak sonrasında politik 
farklılıklar sebebiyle İhvan’dan ayrılmalar 
oldu. Mursi cumhurbaşkanı seçildikten son-
ra ise kendi tabanını tam anlamıyla kontrol 
etmekte biraz zorlandı, ki Mursi’ye oy veren 
bazı gençler kendilerini çok da sürecin par-
çası hissetmediler.Genel siyaset açısından ise 
Mursi’nin bazı kararları iyi niyetle alınmış 
olsa da ‘hazımsız ve sabırsız’ Mısır muhale-
fetine koz verdi ve meşruiyetini tartışmaya 
açtırdı. Ancak Mursi’ye karşı kullanan güç-
lü bir medya ve muhalefet vardı karşısında. 
Belki süreci kontrollü şekilde yönetme an-
lamında İhvan çok iyi sınav vermedi. Ama 
bu, bazılarının yapmaya çalıştığı gibi darbeyi 
meşrulaştıran bir argüman olamaz.

Meşruiyet tartışması
Mısır’da İhvansız siyaset neden 
düşünülemez?
Mısır’da iki temel siyasi aktör vardır: İhvan 
ve ordu. Dolayısıyla İhvan’ı dışarıda bırakan 
her türlü siyasi çözüm ya diktatöryal bir ya-
pıya sahip olmak zorunda ya da her zaman 
meşruiyetini askeri destekten almak zorun-
da. İhvan, gençlik hareketi, sivil toplum ör-
gütleri ve organizasyon yapısıyla zaten Mısır 
siyasetinde gerçek bir sivil aktör. Mısır’da 
İhvan’sız bir siyaset hem düşünülemez hem 

de İhvan’ı dışarıda tutmak siyasal proje anla-
mında ‘anti’ olmaktan çıkamaz ve kısır kalır. 
Ki buna da siyaset denemez.

İhvan siyasal süreçten dışlanırsa ne olur?
İhvan’ı yasaklama konusunda üstü kapa-
lı tehditler gelse de ordunun son kertede 
İhvan’ı tamamıyla elimine etme tarafta-
rı olduğu kanaatinde değilim. Bunu Nasır 
1950’lerde denedi, ama başarılı olamadı. 
Bugün Mısır’da darbecilerin amacı şiddete 
bulaştırarak İhvan’ı marjinalleştirmek ve bu 
şekilde siyasette küçük bir aktör olarak tut-
maktır. Elimine etmek bu hareketi bitirmez.

Oryantalist bakış hatası
Mısır siyasi ve toplumsal kültürünün de-
mokrasiyi özümsemeyeceği yönünde yo-
rumlar yapılıyor. Mısır’da demokrasiyi 
oturtmak mümkün olacak mı?
Kültürün demokrasiyle uyumu tartışma-
sı bence son derece oryantalist bir bakıştır. 
Bu tür yorumları yapanlar aslında kültürler 
arasında farkında olarak ya da olmayarak 
bir üstünlük kategorisi yapıyorlar. Bugün 
Afrika kültürleri, Hint kültürü, Latin kültü-
rü demokrasiyle uyumlu olabiliyorsa İslam 
kültürü ya da Mısır kültürü neden olmasın? 
Mısır’da zamanla demokrasi oturacaktır. 
Bunun sosyo-ekonomik altyapısını oluştu-
ran ekonomik ve siyasal yapılanmaya ağırlık 
vermek gerekir. Dış güçlerin negatif anlam-
da müdahil olduğu Afrika, Doğu Avrupa ve 
Latin Amerika gibi ülkelerde ise bu süreç 
çok zor ve gecikmeli oldu..

İhvan’sız Siyaset Düşünülemez

• 15 AĞUSTOS 2013 • YENI ŞAFAKMEHMET ÖZKAN YORUMYORUM
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The massacre perpetrated by the Egyptian 
junta regime on Aug. 14 might represent a 
tipping point not only for the country but 
also for others that supported the military 
coup from its onset. At this point, Gen. Ab-
del Fattah al-Sisi himself might be the most 
irrelevant person in the country. He was 
not a notable actor before and he shall not 
be a notable actor in the future. The actual 
source of the problem lies with forces that 
rest their entire understanding of Middle 
East geopolitics on al-Sisi’s intelligence and 
moral standards –much like the Russian and 
Iranian rationale that designated Bashar al-
Assad as a watchman for the future of the 
Middle East.

At this point, the junta regime in Egypt 
has become entirely meaningless. Gen. al-
Sisi led himself and everyone that marched 
behind him on July 3 to a dead end. The 
Salafis suffered greatly as Al-Azhar lost all 
credibility and the Coptic pope led himself 
and the rest of the country’s Christian com-
munity into a crisis. Meanwhile, Mohamed 
ElBaradei’s resignation marked a confession 

by pro-coup secularists and liberals to their 
mistakes. These are, of course, but overt 
supporters of the military coup. The situa-
tion at hand also represents a crisis for the 
coup’s actual supporters in the shadows: The 
military junta’s potential demise has now 
replaced fears of an Ikhwan takeover in the 
Gulf ’s “most feared” list. And the West, hav-
ing failed to acknowledge the military coup 
to give al-Sisi the green light, is now faced 
with a total moral and geopolitical crisis.

Meanwhile, there is ongoing talk of 
“Egyptian realities.” Commentators making 
the argument claim that the world will just 
have to live with those so-called realities. 
What they really mean is that there is a new 
government in Egypt and everyone should 
get used to them. Sure enough, they know 
that these “Egyptian realities” are sheer fic-
tion. However, this is a final attempt to revive 
the Camp David Order – a futile effort in-
deed. They were quick to delve into dreams 
of the old order as they witnessed the Arab 
revolts’ difficulty in establishing a new order 
and political turbulence during the transi-
tion period. The genie, however, was already 
out of the bottle. Although over a thousand 
of people have lost their lives at the hands 
of the regime over the past five weeks, the 
crowds remain on the streets. While the 
regime seeks to lock away all the electricity 
that Egypt accumulated over the past cen-
tury under imperialist rule, it seems to forget 
that electricity is a form of energy that you 
cannot simply store.

Egypt: A Total Eclipse of the Mind

• AUGUST 16, 2013 • HURRIYET DAILY NEWS

At this point, Gen. Abdel 
Fattah al-Sisi himself might 

be the most irrelevant person in 
the country. He was not a notable 
actor before and he shall not be a 
notable actor in the future.
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Unfortunately, it is not only their moral 
compass that is broken. They also have poor 
skills in geopolitical analysis and policy-
making. Developments in Egypt and Syria 
escalated security threats to Israel tenfold 
compared to all other countries in the Mid-
dle East. Unless they do not adhere to con-
spiracy theories and believe chaos in the 
Middle East will serve their interests, every-
one involved must understand that the situ-
ation at hand will harm their interests. After 
all, is it not their expectation from al-Sisi that 
he maintain the status quo at the expense of 
the Egyptian people and democracy? What 
was President Mohamed Morsi’s promise to 
his people? Did he not pledge to establish or-
der and stability in a consolidated democra-
cy? You did not let the man deliver on those 

promises. Now, the lack of stability in Egypt 
is everybody’s problem and not that of Presi-
dent Morsi.

To conclude, the crowds at al-Adawiyya 
Square have effectively turned Gen. al-Sisi’s 
dreams of a presidency into a nightmare. The 
world is now faced with a simple decision: 
Either it will follow al-Sisi’s worst nightmare 
or help restore democracy to the benefit of 
all parties involved. Without doubt, the lat-
ter option would require the release of Pres-
ident Mohamed Morsi and the rest of the 
Ikhwan leadership. A government of tech-
nocrats and a prime minister equipped with 
presidential powers must lead the country 
to elections. The road map is quite clear – 
just make sure to aptly describe the military 
coup and the massacre!.
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Ülkemizde ve bölgemizde yenilgiye alışık 
olmayan çevreler var. Kimisi henüz yenilgiyi 
sindiremediğinden, kimisi de yenilgiye do-
yamadığından, yenilince çirkinleşebiliyorlar.

Ordu-siyaset ilişkisi, darbe geleneği, dış 
müdahaleler, seçilmiş hazımsızlığı, İslami 
hareketlerin gücü ve İslami hareketler düş-
manlığı gibi başlıklar sebebiyle Mısır ve Tür-
kiye arasında birçok paralellikler kuruldu. 
Bölge siyasetinde kapladıkları yer itibarıyla 
büyük benzerlikler gösteren bu iki ülkede, 
muhalefetin yenilgiye karşı gösterdikleri tep-
kiler de büyük benzerlikler taşımakta.

Muhalefet, “Mısır başka ülkeye benze-
mez” veya “Türkiye’nin özel şartları vardır” 
istisnacılığı üzerinden paralelliklerden sıy-
rılmaya çalışsa da, kocaman benzerliklerden 
kaçamayız.

Örneğin, Türkiye’de Mısır’daki darbenin 
hemen öncesinde yaşanan Gezi operasyonu-
nun yerli ayağı büyük oranda yenilmişlikler 
üzerine kuruldu. Hepsi farklı minderlerde 
farklı zamanlarda yenilen pehlivanların, gü-
reşe doymamasının bir sonucuydu. Kimisi 
sandıkta tuş olmuştu, kimisi yargıda, kimisi 
medyada, kimisi de toplumda tuş olmuştu.

Yeni demokrasi (!) tanımı
Tam bu sırada Gezi piyangosu çıktı. Sömü-
rülecek bir parktan hareketle yenilmişlik so-
kağa taştı. “Demokrasi sandık değildir” tezvi-
ratıyla makus talihlerini tersine çevirebilecek 
bir demokrasi tanımı bulma telaşına girdiler. 
Kısa süre içerisinde Gezi bahaneye dönüştü. 
Yeni demokrasi tanımı bulma arayışları hız-

landı. Demokrasi derken, seçimler yapılmalı 
ama eski Türkiye kazanmalıydı. Ana muhale-
fet, Cihangir artistleri, çapulcu milyarderler, 
tatlı su solcusu “gasteciler”, Türk “Baltacısı” 
marjinal solcular ve elleri kaşınan darbeciler 
toplandı, provaya çıktı. Batı’dan esen rüzgâr 
arkaya alınıp yenilmişliğe çare arandı. Ama 
Kazlıçeşme’ye gidiş önceliği verilmesi sebe-
biyle yenilmişlerin eli boş kaldı.

Mısır’da da yenilmişler sindirim zorluğu 
yaşadılar, yaşıyorlar. İhvan’ın iktidarı ne İs-
lamofobik liberaller, ne “azınlık kalkanına” 
saklanan Kıpti elitleri, ne memleketin tapu-
sunu elinde tutan ABD yapımı asker ne de 
Camp David garantörü eski rejim artıkları 
için kabul edilebilir değildi. Sandıktaki yenil-
mişliğin çaresi, önce Batı başkentlerinde ve 
Genelkurmay koridorlarında, sonra ise yan-
daş medya ekranlarında ve sokakta arandı.

Amaç yine aynıydı; yeni bir demokrasi 
tanımı bulmak. Aranan tanım da aynıydı; 

Yenilince Çirkinleşmek
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Amaç yine aynıydı; yeni bir 
demokrasi tanımı bulmak. 

Aranan tanım da aynıydı; seçimlerin 
yapıldığı ve sonunda İhvan’ın 
kazanmadığı bir sistem. Bu arada 
ara tanımları da lügatimize soktular: 
Demokratik darbe, katılımcı 
darbe, darbeci liberalizm, liberal 
katliamcılık...

YORUMYORUM
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seçimlerin yapıldığı ve sonunda İhvan’ın ka-
zanmadığı bir sistem. Bu arada ara tanımları 
da lügatimize soktular: Demokratik darbe, 
katılımcı darbe, darbeci liberalizm, liberal 
katliamcılık...

Türkiye’de eli boş kalan zihniyet, Mısır’da 
darbeyle kısa vadeli kazanım elde etti. Bunun 
ana sebebi, Mısır’da tuş etme operasyonları-
nın yapılamaması ve demokrasiye kendisini 
koruyacak alanların açılamamasıydı. Mısır, 
sandık galibiyetini anti-demokratik zihni-
yetle mücadele ederek taçlandırmamıştı. 

Yine de halkın geçiş önceliği verdiği darbe 
karşıtı meydanları dolduran yüz binler, tüm 
katliamlara rağmen darbeci zihniyetin haya-
tını zorlaştırmaya devam ediyor.

Vesayetçi demokrasi tanımı yerine ev-
rensel demokrasi tanımını haklarını araya-
bildikleri tek mecra olan sokaktan dünyaya 
haykıran Mısırlılar ve Gezi operasyonunda 
amacın “Gezi Parkı” olmadığını anlayan 
Türkiyeli “arkadaşlar”ın mesajı açıktı: De-
mokrasi sadece kazanmak değildir; aynı za-
manda kaybetmeyi de kabullenebilmektir..
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Rabiatul Adaviyye ve Nahda Meydan-
larının dağıtılması esnasında polis tarafın-
dan kullanılan aşırı şiddet, yüzlerce kişinin 
Âlemlerin Rabbi’ne yürümesi ve binlercesi-
nin de yaralanmasıyla sonuçlandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı verilerine göre ölü 
sayısı 500, Müslüman Kardeşler’e göre 2500 
civarında. Yaralı sayısının ise, 7000 civarında 
olduğu konuşuluyor.

Katliamın yapıldığı 14 Ağustos 2013 ta-
rihinde, 25 Ocak Tahrir Devrimi’nin baş-
lamasından sonraki iki günde dikkat çeken 
görüntüleri andıran eylemler yapıldı. Katli-
amdan sonraki gün ise bütün Mısır’da, fırtı-
na öncesi sessizliği hâkimdi.

Katliamdan sonraki ilk cumanın, 30 
Haziran ile başlayan bu sürecin dönüm 
noktalarından birisi olacağı ve gösterilerin 
ikinci bir “Öfke Cuması”na dönüşebileceği  
öngörülüyor.

“Milyonluk öfke”
Müslüman Kardeşler ikinci Öfke Cuması’nı 
“Milyonluk Öfke” olarak isimlendirdi. İlk 
“Öfke Cuması”, 28 Ocak 2011 tarihinde ya-
pılan eylemler için isimlendirilmişti. O gün 
akşam saatlerinde Tahrir Meydanı’na giren 
göstericiler polisle çatışmış ve ardından Ta-
hir Meydanı civarında yer alan Mübarek’in 
partisi Vatan’ın binasını ateşe vermişti.

28 Ocak “Öfke Cuması”, Mübarek’in si-
yasi hayatının fiilen sona erdiği gün olarak 
tarihe geçti. O günün akşamı bir açıklama 
yapan Mübarek, hükümeti görevden aldı 
ve orduyu stratejik bölgeleri korumak üzere 

meydanlara inmeye çağırdı. Mübarek daha 
sonraki sayılı günlerinde, Ahmed Şefik’i hü-
kümeti kurmak için görevlendirmiş ve 11 
Şubat 2011 tarihinde resmen devrilmişti.

16 Ağustos Cuma gününde yaşanabi-
lecek olayların vahamet ve büyüklüğünü 
kavrayan Mısır yönetimi, göstericilerin 
stratejik bölgelere yaklaşmaları durumunda 
gerçek mermi kullanması için polise yetki 
verdi. Her ne kadar yetki açıklamasında, 
“stratejik bölge” kavramı yer almış olsa bile, 
bu genel manada “polise göstericileri dağıt-
mak için gerçek mermi kullanım izni” şek-
linde algılanmaktadır.

BM Güvenlik Konseyi’nin Perşembe ge-
cesi acilen toplanmasını kolaylaştıran en 
önemli unsurlardan birisi de polise verilen 
bu kontrol edilemez yetkidir. Yüz binlerce 
savunmasız insana karşı yapılacak bir silah-
lı müdahalenin sonuçlarını tahmin etmek 
zor olmasa gerek. Ayrıca diğer şehirlerden 
Kahire’ye çıkan yollar trafiğe kapatılmış ve 
tren seferleri de durdurulmuş durumda.

Baradey’in istifası
Gelinen noktada, Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurumu eski Başkanı Muham-
med El Baradey’in Cumhurbaşkanlığı 
Yardımcılığı’ndan istifası da önem arz et-
mektedir. Zira El Baradey, Darbe Cini’ni 
şişeden çıkaran en önemli aktörlerden 
biri olarak kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı 
Mursi’nin 22 Kasım 2012 tarihinde ilan et-
tiği Anayasa Deklarasyonu’nun ardından, 
Ulusal Kurtuluş Cephesi adında bir oluşum 

Mısır’da İkinci ‘Cuma Öfkesi’

• 16 AĞUSTOS 2013ABDULLAH AYDOĞAN KALABALIK YORUMYORUM
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kurarak, Mursi’ye karşı kampanya başlatan 
siyasetçi odur.

Fulul olarak ifade edilen Mübarek yan-
daşlarını ve onlara karşı iki sene önce mü-
cadele veren 6 Nisan ve Kifaye gibi değişim 
hareketlerini de bir arada tutan El Baradey, 
orduyu daha altı ay öncesinde göreve çağıran 
isim olarak da biliniyor.

14 Ağustos’ta yapılan üçüncü katliam, El 
Baradey’in istifası ve Cuma gösterilerinde 
eylemcilere karşı gerçek mermi kullanılma-
sına izin verilmesi üst üste konulduğunda, 
uluslararası arena için Mısır’da tehlike çan-
larının çaldığı algısını uyandıran en önemli 
etkenler olarak yorumlanmaktadır.

Uluslararası aktörlerin etkileri
Mısır cunta yönetimini destekleyen kesim-
ler, uluslararası arenada dostlarının çoklu-
ğunu vurguluyorlar. Söz konusu dostların, 
Rusya-Çin ikilisi olabileceği şeklinde yo-

rumlar yapılmaktadır. Yüksek Askeri Kon-
sey döneminde de askere yakınlığı ile bilinen 
Mustafa Bekri, telefonda bağlandığı bir tele-
vizyon kanalında, Putin’in Mısır yönetimine 
“Rus ordusu emrinizde” dediğini ifade etti.

Türkiye’nin rolü ise bu süreçte büyük önem 
arz etmektedir. Türkiye 3 Temmuz’dan beri 
“ördeğe ördek” diyebilen ilk ülke olmuştur. 
Ardından Güney Afrika ve Kenya gibi ülkeler 
de Mısır’daki müdahale için Türkiye gibi “dar-
be” kelimesini kullandı. Son olarak Arjantin 
de “darbe” diyen ülkeler grubuna katıldı.

Cuntaya yakın bazı gözlemciler, Mısır 
yönetiminin Türkiye’nin rolünü küçümsedi-
ğini ifade ederek, Başbakan Erdoğan’ın BM 
Güvenlik Konseyi’nin toplanmasındaki etki-
sine işaret etmektedir.

Türkiye Ortadoğu’da her istediğini ger-
çekleştirebilecek güçte bir ülke olmasa bile, 
baskın güçlerin senaryolarını deşifre edecek 
ve engelleyebilecek güç ve vizyona sahiptir..



700  |  AĞUSTOS 2013

Modern Mısır tarihini iki güç sembolü 
olan sokaklar ve saraylar üzerinden oku-
mak olayları basitleştirmek gibi görünse de 
aslında olayın özünü görmemizi kolaylaş-
tıracaktır. Mısır’ın iki temel siyasi aktörü 
olan asker ve İhvan bu semboller üzerinden 
güçlerini derinleştirmiş ve meşrulaştırmış-
lardır. Nasır döneminden itibaren, askerler 
sarayları kontrol ederken, siyasal anlamda 
dışlanan İhvan sokak ve meydanların ger-
çek sahibi konumundadır. 25 Ocak devrimi 
sonrası demokrasinin önünün açılmasıyla 
birlikte modern Mısır tarihinde ilk defa so-
kak ve meydanların saraylara hakim oldu-
ğu/olabileceği bir sürece kapı aralanmıştı. 3 
Temmuz’da yaşanan darbe, bu süreci sona 
erdirerek, alınan dış desteğin de yardımıy-
la askerlerin kanlı bir şekilde hem saraylara 
hem de meydanlara tekrar hâkim olma iste-
ğinin tezahürü olmuştu.

25 Ocak sürecinin en önemli dinamiği, 
korku duvarını yıkan Mısır halkının mey-
danları kolay teslim etmeyecek olmasıdır. 
İşte sırf bu yüzden, Ramazan’a ve sıcak ha-
vaya rağmen, İhvan ve demokrasi taraftar-
larının darbeye karşı meydanlardaki onurlu 
direnişi, hem askerlere artık hiç birşeyin es-
kisi gibi olmayacağını göstermiş hem de bu 
direniş karşısında acziyet içinde kalan as-
keri rejimin kimyasını bozmuştur. Mısır’da 
yaşanan 14 Ağustos katliamı, darbecilerin 
düştüğü derin acziyeti gösterdiği gibi kitle-
lerin direnişi karşısında siyaset üretemeyen 
askerlerin eski yöntemlere dönüşünü de 
göstermektedir.

Darbe ve katliamın bıraktığı miras
Bu hafta tarihinin en kanlı günlerinden bi-
risini yaşayan Mısır’ı bu çerçevede değer-
lendirmek gerekir. Yaklaşık iki binden fazla 
insanın hayatını kaybettiği bu katliam, Arap 
Baharı’nın en kilit ülkesiyle alakalı yeniden 
değerlendirmeler yapmamızı da zorunlu 
kılmaktadır. Bunların başında da herkesin 
konuştuğu üzere, devrim sonrası oluşan de-
mokratik dönüşüm havasının sona erdiği ya 
da anlamsızlaştığı gelir. Bugün artık Mısır 
siyaseti demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
gibi değer merkezli bir bağlama değil, güç 
merkezli bir eksene kaymıştır. Bu durumun 
sadece siyasal anlamda değil, sosyal ve top-
lumsal tabanda da yansımaları olmaktadır. 
Özellikle darbecilerin direnişi bitirerek 
iktidarlarını tahkim adına başvurdukları 
şiddet, demokrasi taraftarları ve darbeciler 
arasındaki toplumsal kutuplaşmayı daha 
da derinleştirmiştir. Bu durum hem ülke-
deki sorunların çözümünü daha da zorlaş-
tırmakta hem de sosyal barışa ciddi şekilde 
zarar vermektedir.

Yaşananların gösterdiği bir diğer nokta, 3 
Temmuz’da darbe ile başlayan ve katliamla 
devam eden sürecin artık “değer” merkezli 
bir uluslararası toplumun ölümünü ilan et-
mesidir. Batılı devletlerin üstlendiği demok-
rasi şampiyonluğu, insan haklarına yaptığı 
atıflar ve propagandasını yaptığı değerler, 
anlaşılıyor ki, sıra Ortadoğu ve İslami eği-
limli aktörlere gelince anlamını yitirmekte-
dir. Batı olaylara “güç” ve çıkar merkezli bak-
tığını gizleme gereği bile hissetmemektedir. 

Mısır’da Katliam ve Ötesi
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Bu aslında demokratik değerlerin ve insan 
haklarının etki gücünün arttığını düşündü-
ğümüz 21. yüzyıl’da aslında ciddi bir omurga 
kaybının işaretidir.

Uluslararası toplum değer merkezli bir 
şekilde olaylara yaklaşsa bu kadar insanın 
ölümüyle sonuçlanan katliamların önüne 
geçilebilirdi. Batının darbenin başından beri 
sürdürdüğü tarafgir tutum, sonraki günler-
de üstlendiği arabuluculuk çabalarını zaafa 
uğratmıştır. Maalesef batının öncülüğün-
deki arabuluculuk çabaları derinleşen krize 
bir çözüm bulmak değil, aksine Müslüman 
Kardeşler’e darbeyi kabul ettirmek ve hiç 
birşey olmamış gibi sürecin devam etmesini 
sağlamaktan ibaretti. Dolayısıyla uluslararası 
toplum ve batı, başından beri krizin derinleş-
mesini sağlayan ve bir nevi bu katliamın yapı-
lamasının önünü açan aktör olmuştur. Geliş-
meler karşısında etkisiz eleman gibi görünse 
de Batının olayların doğası, formatı ve içeriği 
konusunda etkili olabilecek bir poziyon alma-
ması darbecilerin elini güçlendirmiştir.

Mısır’daki darbe Mısır’ın iç meselesi değil-
dir. Her ne kadar Mısır’da yaşananlar, İhvan 
ve darbeciler üzerinden tartışılsa da, aslında 
konu, nasıl bir vizyonun bölgemizi şekillen-
direceğiyle doğrudan alakalıdır. Darbeci-
lern hayal ettiği bölgesel vizyon, 21. yüzyıl 
Nasırcılığını temsil ederken; İhvan’ın temsil 
ettiği ve mücadelesini verdiği mesele kendi-
siyle barışık, demokratik ve yerel aktörlerin 
etkili olduğu bir bölgesel vizyondur. Bugün 
Türkiye’nin Mısır’ı bir nevi kendi iç sorunu 
gibi yakından takip edip tartışmasını hala 
anlamlandıramayanlar, meseleyi İhvanla sı-
nırlandırıp geniş vizyonla bakamayanlardır. 
Bunlar belki sırf bu yüzden yapılan tartışma-
larda bölgesel bir tartışma yapmak yerine, 
Türkiye’nin iç siyaseti üzerinden Mısır’daki 
gelişmeleri anlamlandırmaya çalışmışlar-
dır. Bügün için kısa vadeli hesap yapanların 
kazandığı bir durum ortaya çıkmış olsa da, 
zamanın sıkıştığı ve sürecin hızla aktığı bu 
dönemde, bölgenin geleceğine, er ya da geç, 
halkların iradesi karar verecektir..
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3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır’da gerçekle-
şen askeri darbe, ülkeyi yeni bir kaosun içine 
sürükledi. İç barışı temin etmek, toplumun 
kutuplaşmasını engellemek ve olası bir iç 
savaşın önüne geçmek iddiasıyla kendisi-
ni meşrulaştırmaya çalışan bu darbe birçok 
sorunu beraberinde getirdi. Mısır siyaset 
tarihinin ilk demokratik seçimiyle cumhur-
başkanlığına gelen Muhammed Mursi’ye 
karşı bilinçli bir itibarsızlaştırma kampan-
yası düzenlendi. Tahrir devrimiyle birlikte 
imtiyazlarını kaybetmek istemeyen çevreler, 
fulul olarak isimlendirilen eski rejim artık-
ları, girdikleri parlamento, senato ve cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde önemli bir varlık 
gösteremeyen liberal, laik, sol ve milliyetçi 
çevreler ile bazı Kıptilerin koalisyonundan 
oluşan bir yapı, demokratik yollarla iktidara 
gelme yöntemini aşamalı bir şekilde devre 
dışı bırakmaya çalıştılar.

Muhammed Mursi, 26 Haziran 2013 ta-
rihinde iktidara gelişinin yıldönümünde 
bütün siyasi çevrelerin ve üst düzey devlet 
ricalinin hazır bulunduğu bir ortamda iki 
saatlik bir konuşma yaparak bir yıl içinde 
yapabildiklerini ve yapamadıklarını, kar-
şılaşmış olduğu iç ve dış olumsuzlukları 
detaylı bir şekilde anlatmıştı. Bu konuşma-
sında Mürsi, daha fazla siyasi katılım ve 
işbirliği için de tüm çevrelere diyalog çağ-
rısında bulunarak bir yol haritası teklif et-
mişti. Bu konuşmanın üzerinden bir hafta 
geçmeden en ön saflarda Mursi’yi dinleyen 
ve yer yer alkışlayan Savunma Bakanı ve 
Genel Kurmay Başkanı General Abdulfettah 

Sisi, toplumun üçte ikisinin desteğini alan 
anayasayı fesheden ve Mursi’nin görevine 
son veren darbeyi gerçekleştirmişti.

Bu darbeyle birlikte Mısır toplumu darbe-
ye destek verenler ve darbeye karşı çıkanlar 
ekseninde bir kutuplaşmaya doğru sürük-
lendi. Darbe karşıtları, darbecilerin hiç de 
tahmin edemedikleri sivil bir direniş sergi-
lediler. Elli gün boyunca başta Kahire’deki 
Adeviyye ve Nahda Meydanları olmak üzere 
Mısır’ın sekiz büyük şehrinde sessizce, mil-
yonlarca insanın vakur ve kararlı bir şekilde 
sağduyuyu elden bırakmadan darbeye karşı 
tepkilerini dile getirmeleri darbecilerin ve 
darbe yandaşlarının psikolojisini bozdu. 
Darbe karşıtlarının bu gösterilerini görmez-
den gelen, her türlü manipülasyona başvu-
ran ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kul-
lanılan toplam oyların yarısından fazlasını 
alan bir siyasi hareketin temsilcilerini “terö-
rist “olarak yaftalayan Mısır medyası, göste-
rilerin dağıtılması konusunda her türlü yola 
başvurulması gerektiği şeklindeki yayınla-
rıyla 14 Ağustos’ta gerçekleştirilen katliamı 
teşvik etmiştir.

Darbe koalisyonu
Askeri darbenin iç ve dış destekçileri ile ça-
nak tutucuları aynı zamanda işlenen ve işlen-
meye devam eden bu katliamın sorumlula-
rıdırlar. İçeride medya, ordu, sermaye, fulul, 
yargı ve sivil politikacılar darbe çağrısında 
bulunurken dışarıda da Suud rejimi ve Birle-
şik Arap Emirlikleri Mısır’a yardım vaadinde 
bulunarak, Batı dünyası da darbeye darbe 

Fulul Darbesinden Katliama Mısır
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diyemeyerek yaşanan son katliamların so-
rumluluğunu paylaşmıştır. Dış çevrelerin ta-
mamı Mısır’daki darbeyi vekilleri aracılığıyla 
desteklemiştir. Mısır’a bir “demokrasi havari-
si” olarak dönen Muhammed Baradey, seçim 
sandıklarından umduğunu bulamayınca “bir 
tatlısu demokratı ve liberali” olarak “aydın-
lanmış despotlara” ümidini bağlamak zorun-
da kalmıştı. Bunun için de batı başkentlerini 
dolaşarak orduya destek verilmesini sağla-
yarak yapılanın bir darbe olmadığına onları 
ikna etmeye çalışmıştır. Kıpti işadamı Necip 
Savirs, sahip olduğu medya ve sermaye gü-
cüyle darbeciler arasındaki yerini almıştı. 
Nasıl ki İran Nusayriler, Baas ve Hizbullah 
üzerinden Suriye’de mevzi kaybetmemeye 
çalışıyorsa Suud rejimi de Selefiler, fulul ve 
Hizbu’n- Nur üzerinden Mısır’da mevzi ka-
zanmaya çalışmış ve söz konusu bu aktörler, 
Suud’a vekaleten katliamla sonuçlanan bu 
darbe sürecinin paydaşları olmuşlardır.

Mısır içinden ve dışından çevrelerin katı-
lımıyla oluşturulan bu darbe koalisyonuadı-
na açıklama yapan General Sisi, bir yol hari-

tasından bahsetmiş ancak bu yol haritasının 
ne olduğu iki ay boyunca muğlak kalmıştır. 
Darbeye direnen Mısırlılara gösterilere son 
verilmesi ve yol haritasına uyulması çağrı-
sında bulunulmuş, bu çağrı reddedilince de 
darbe karşıtları uzlaşmaz ve diyaloga kapalı 
olmakla itham edilmişlerdir. Katliama gerek-
çe olarak “kamu düzeni” gösterilmiş ancak 
aylarca Kahire’nin kalbi olan Tahrir Meyda-
nında devam eden ve başkentin tüm ulaşım 
ağı merkezini devre dışı bırakan gösteriler 
için hiçbir zaman “kamu düzeni” gerekçe-
siyle müdahale edilmemişti. Katliam öncesi 
Ezher Şeyhi tarafından göstericilere yapılan 

Müslüman Kardeşler Cemaati, 
ilk kez darbeye karşı sivil 

direnişi başlatıp sürdürerek, başta 
Mısır olmak üzere tüm İslam 
dünyası adına, yeni bir sınav 
vermekte ve yeni Mısır’ın geleceğini 
inşa etmektedir.
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diyalog çağrısının sonuçsuz kalması da dar-
beciler tarafından bu katliama bir gerekçe 
olarak sunulmuştur. Oysaki aynı Ezher Şeyhi 
darbe koalisyonu içinde yer alarak zaten ta-
rafsızlığını yitirmişti ve darbe karşıtları nez-
dinde herhangi bir meşruiyeti kalmamıştı.

Darbe karşıtlarının ana omurgasını oluş-
turan Müslüman Kardeşler Teşkilatı, 1952 
yılından itibaren orduyla her türlü imtiha-
nını vermiş, lideri katledilmiş, mensupları 

asılmış, hapsedilmiş ve sürgüne gönderil-
miş sancılı bir geçmişe sahiptir. Darbeden 
katliama giden bu süreçte de lider kadrosu 
yeniden tutuklanmış ve bu tutuklu liderle-
rin çocukları katledilmiştir. Ancak bu so-
nuncusunu öncekilere göre farklı kılan bir 
süreç yaşanmaktadır Mısır’da. MK Cemaati, 
ilk kez darbeye karşı sivil direnişini sürdü-
rerek başta Mısır olmak üzere tüm İslam 
dünyası adına yeni bir sınav vermekte ve 
yeni Mısır’ın geleceğini inşa etmektedir.Yeni 
Mısır’ın yol haritasının işaretleri Mursi tara-
fından göreve gelişinin birinci yıldönümün-
de yaptığı konuşma metninde verilmişti. 
Darbeye direnenler, bu asrın en büyük sivil 
ve vakur eylemini gerçekleştirerek, darbe-
cilerin yargılandığı, adil bir hukuk sistemin 
kurulduğu, temiz bir medyanın ortaya çıktı-
ğı, helal bir sermayenin filizlendiği, halkına 
hizmet eksenli bir bürokrasi anlayışının ege-
men olduğu Yeni Mısır’ın müjdecileri olarak 
tarihteki yerlerini almışlardır..



MISIR’DA DARBE, KATLİAM  VE DİRENİŞ  |  705

Mısır’da darbecilerin telaşı devam ediyor. 
Telaşlılar çünkü kendilerine darbe öncesinde 
ve sonrasında destek veren iç ve dış aktör-
lere verdikleri taahütü henüz yerine getire-
mediler. Başından beri plan darbeden sonra 
kısa sürede Mısır’da iktidarı kurmak, ülkeyi 
kendileri için yönetilebilir bir hale getirmek 
ve darbeyi iç ve dış kamuoyu vicdanında ak-
lamaktı. Fakat, meydanların cesur direnişi 
darbecilerin planlarını altüst etti; darbeciler 
telaşa kapıldılar.

Bugüne kadar yaptıkları katliamlar, hak 
gaspları ve giderek artan çatışmanın yayıl-
ma riski bir taraftan darbe iktidarının ku-
rulmasını engellerken, diğer taraftan da dış 
destekçilerin homurdanmasına sebep oldu. 
ABD’nin planlayıcılarından olduğu darbeye 
desteği devam ediyor. Fakat, darbeci güven-
lik güçlerinin ve Baltacılar’ın bütün dün-
yanın gözü önünde giriştikleri büyük çaplı 
katliamlar, ABD’nin “yüz kurtarma operas-
yonları” yapmasına ve darbecilere “sitem” 
etmesine sebep oluyor. Bu durumun alenen 
devam etmesi, orta vadede yüklenici kurum 
olan ordunun yeterliliği ve becerisiyle birlik-
te orduya verilen açık çekin başta ABD tara-
fından sorgulanmasına sebep olacak.

İkinci devrimin kapısı açık
Bu geç kalmışlık ve denetici gözler, darbeci-
leri telaşa dolayısıyla yanlış yapmaya sürük-
lemekte. Her geçen gün dozunu artırdıkları 
ve bir gün hesaba çekilecekleri katliamları 
yaparken, diyalog kapısı kapanmakta, bu 
yolla kendi hareket alanlarını yine kendileri 

daraltmakta. Sisi, katliam dozunu artırarak 
darbe destekçilerinin sokak direncini kırabi-
lir, Müslüman Kardeşler Hareketi’ni yasakla-
yarak ve toplu tutuklamalara devam ederek 
kısa vadeli siyasi kazanımlar elde edebilir.

Velakin, 85 yıldır siyasi manevra yapmış, 
sosyal tabanını konsolide etmiş ve devrim 
sonrası Mısır’da yapılan tüm seçimleri kazan-
mış bir hareketin buharlaşacağını beklemek 
hem ordu hem de dış destekçileri açısından 
saflık olur. Bundan sonra başvurulacak me-
totlara bağlı olarak süresi değişebilecek olsa 
bile Müslüman Kardeşler Hareketi bu süreci 
iyi değerlendirdiği takdirde Mısır’da ikin-
ci bir devrimin kapısını elbet aralayacaktır. 
Mısır’ın sosyolojisi bunu dayatmakta.

Reelpolitik fetişizmi
Buna rağmen, şimdiden “Türkiye Mısır’da 
yanlış ata oynadı” zırvaları başlamış görü-
nüyor. Bir reelpolitik sevgisidir gidiyor. Ah-

R4bia Direnişi ve Mısır’da  
Darbeci Telaş
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Geç kalmışlık ve denetici 
gözler, darbecileri telaşa 

dolayısıyla yanlış yapmaya 
sürüklemekte. Her geçen gün 
dozunu artırdıkları ve bir gün 
hesaba çekilecekleri katliamları 
yaparken, diyalog kapısı 
kapanmakta, bu yolla kendi 
hareket alanlarını yine kendileri 
daraltmakta.

YORUMYORUM



706  |  AĞUSTOS 2013

laksızlığı eşitledikleri reelpolitik üzerinden, 
“Mısır’ı kaybediyoruz” feveranları da baş-
ladı. Neydi daha önce Türkiye’nin Mısır’ı 
kazandığı fikrini zihinlerde uyandıran da 
şimdi kaybediyoruz diye ikiyüzlü bir ağıt 
yakılıyor? Türkiye devrim sonrası Mısır’ı 
övgüler dizilen reelpolitik ile mi kazandı 
ki şimdi onu yapmadığı düşünülüyor diye 
kaybedecek?

Mübarek Mısır’ının reelpolitiği İsrail’in 
“Mübarek çok mübarektir” açıklaması, 
ABD’nin Mübarek’e başta verdiği “müttefik” 
desteği ve Suudi Arabistan’ın Mübarek’e akıt-
tığı milyarlardı. Türkiye’nin Mısır’ı kazan-
dığı düşüncesini oluşturan ise Türkiye’nin 
tarihi bir kırılma anında takındığı ilkeli ve 

ahlaklı pozisyondu. Yani yine Türkiye’ye 
reelpolitik değil, ahlaki pozisyon kazandır-
mıştı. Ve bundan sonra da orta ve uzun va-
dede kazandıracak.

Siz bana niyetinizi söyleyin...
Şu söylenirse tasvip etmem ama açık oy-
nandığı için anlayış gösteririm: Niyetimiz 
Türkiye’nin Mısır’da kazanması değil, dün-
yanın neresinde olursa olsun İslamcıların 
darbeyle alaşağı edilmelerini ideolojik ola-
rak destekliyoruz, bu sebepten ahlak veya 
reelpolitikten hangisi işimize geliyorsa 
Türkiye’yi eleştirmek için kullanabiliriz. Siz 
bana niyetinizi söyleyin, ben size kim oldu-
ğunuzu söyleyeyim..



MISIR’DA DARBE, KATLİAM  VE DİRENİŞ  |  707

Mısır rejimi ve Müslüman Kardeşler ara-
sındaki siyasi mücadelede 60 yıl geriye dö-
nüldü. 1950’li yıllardan bu yana ilk kez, 
İslam dünyasının en köklü İslami siyasi ha-
reketinin lideri tutuklandı.

Müslüman Kardeşler Mürşidi Muham-
med Bedii, 20 Ağustos 2013 tarihinde sabah 
saatlerinde Rabiatul Adeviyye Meydanı’na 
çıkan Tayaran caddesindeki bir dairede tu-
tuklandı. Bedii’nin, İhvan yöneticilerinden 
Yusuf Talat ve 6 koruması ile birlikte tutuk-
landığı, korumaların silahsız olduğu ve gü-
venlik güçlerine karşı mukavemet gösterme-
diği kaydedildi.

Cinayet mahkemesinde yargılanacak
Bedii’nin Hüsnü Mübarek ve Mursi’nin de 
tutulduğu Tura Çiftliği Hapishanesi’ne gö-
türülmeden önce savcılık tarafından sorgu-
lanması bekleniyor. Bedii adam öldürmeye 
teşvik etme ve şiddet olaylarını kışkırtmakla 
suçlanıyor. Bedii de, Hayrat el Şatır gibi cina-
yet mahkemesinde yargılanacak.

Öte yandan, Bedii’nin cilbab giymiş bir 
şekilde siyah bir çekyat üzerinde otururken 
çekilen görüntüleri, Mısır On TV ve CBC 
kanallarında yayınlandı. Bu iki kanal da 
Müslüman Kardeşler aleyhinde en fazla ka-
rarlama kampanyasını yapan medya kuru-
luşları olarak biliniyor.

On TV, muhalif Mısırlı Kıpti milyarder 
Seviris’in kanalı. CBC ise devrimden sonra 
kurulmuş ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
tarafından finansı sağlanan kanallar top-
luluğu. CBC kanallarının halen BAE Emiri 

Müsteşarlığı yapan Ahmed Şefik tarafından 
kurdurulduğu söyleniyor.

Oğlu Ammar geçen Cuma günü 
öldürülmüştü
Müslüman Kardeşler’in sekizinci mürşidi 
olan 70 yaşındaki Bedii, Muhammed Meh-
di Akif ’in görevinden ayrılmasından sonra 
Ocak 2010’da seçilmişti. Hayatının yirmi kü-
sur yılını hapiste geçiren Bedii, veterinerlik 
fakültesi mezunu.

Bedii’nin oğlu Ammar, geçen Cuma günü 
Ramses Meydanı gösterileri esnasında haya-
tını kaybetmişti. Bedii’nin, oğlunun ölümün 
hemen ardından tutuklanması dikkat çekti. 
Mısır güvenlik güçleri son bir hafta içinde 
Suveyş ve Bahire şehirlerinde de Müslüman 
Kardeşler yöneticilerini tutukladı.

Hatırlanacağı üzere, geride kalan Cuma 
günü yaşanan olaylar esnasında Bedii’nin 
oğlu Ammar’ın yanı sıra, Muhammed el 
Biltaci’nin kızı Esma ve Mursi’nin müsteşa-
rı Ahmed Abdulaziz hayatını kaybetmişti. 
İhvan’ın önemli isimlerinden Salah Sultan’ın 
ise olaylar sırasında yaralandığı ve baltacı 
gruplar tarafından kaçırıldığı belirtiliyor.

Bedii döneminde Müslüman Kardeşler
Bedii döneminde Müslüman Kardeşler ya-
saklı bir cemaat olmaktan çıkıp parlamento-
da çoğunluğu elde etmiş ve ardından Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerini de kazanmıştı.

Mısırlı bazı general emeklileri, gösteri-
lerin sona erdirilebilmesi için Müslüman 
Kardeşler’in yönetim kadrosunun tamamen 

İhvan Mürşidi’nin  
Tutuklanmasının Anlamı

• 20 AĞUSTOS 2013 ABDULLAH AYDOĞAN KALABALIK YORUMYORUM
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tutuklanması gerektiğini ifade ediyordu. 
Buna karşı çıkan ve olayların şiddete dö-
nüşmemesi için yönetici kadronun önem-
li isimlerinin dışarıda kalması gerektiğini 
belirtenler de vardı. Ancak geçici yönetim, 
İhvan’ın lider kadrosunu tutuklayıp içeride 
uzlaşma görüşmelerini yapma yolunu ter-
cih etti.

Hedef: Bir taşla iki kuş vurmak
Bu tutuklamanın Ebu Zabel Hapishanesi’ne 
götürülürken öldürülen 36 mahkûmun ce-
setlerinin tartışma konusu olduğu ve ülke 
gündemine oturduğu bir dönemde yaşan-
ması dikkat çekti.

Asıl dikkat çeken olay ise, mahkûmların 
ölüm haberinin geldiği gecenin sabahında, 
Sina Yarımadası’nda 25 askerin öldürülme-
siydi. Askeri uzmanlar, alınan son kararlar 
gereği askerlerin nakli esnasında koruma ve 
eskort olması gerektiğini söylüyor.

Mısır’daki senaryoyu kurgulayanların 
hedefinin bir taşla iki kuş vurmak olduğu-
nu söyleyebiliriz. Bu senaryonun en önemli 
hamlelerinden birisi Bedii’nin tutuklanma-
sıdır. Bu şekilde İslam dünyasının en köklü 
ve güçlü örgütü olan Müslüman Kardeşler, 
Arap ülkelerinin en güçlü ordusuyla karşı 
karşıya getirildi. Böyle devam ederse eğer, 
iki taraf da ucu olmayan karanlık bir tünele 
girerek yıpranacak ve kan kaybedecektir..

Müslüman Kardeşler Mürşidi 
Muhammed Bedii, bu sabah 

saatlerinde İhvan yöneticilerinden 
Yusuf Talat ve 6 koruması ile 
birlikte Rabiatul Adeviyye Meydanı 
yakınlarında tutuklandı. Bu 
tutuklama, oldukça derin hesaplar 
içeriyor.
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Since the military intervention in Egypt, 
many observers of Middle Eastern politics 
have tried to evaluate the geopolitical conse-
quences of the regime change in Egypt. The 
majority of these scholars assert that Turkey 
and Qatar would lose from the new political 
developments in the region, since they were 
the two countries that endorsed the revolu-
tions in the Arab world. Turkey in particu-
lar, with its extremely overt criticisms of the 
military intervention, is being identified as a 
country that will certainly lose under the cur-
rent circumstances. Although these experts 
are not equally clear about who benefits from 
this new political situation, Saudi Arabia and 
other Gulf States, Israel, or the West are most 
often pronounced as the winners. Saudi Ara-
bia’s investment in the new regime is expected 
to give it a strategic edge, whereas Western 
governments are expecting the new regime to 
be a more pro-Western government.

It is not only short sighted to claim that a 
military coup in one country would bring a 
strategic advantage to other countries in the 
region, but also equally incomprehensible to 
argue that the coup would result in certain 
positive outcomes for the region as a whole. 
If the new regime in Egypt survives in the 
coming days, nobody will win a strategic ad-
vantage; rather, all actors in the Middle East 
will lose dearly, most significantly the Egyp-
tian people themselves.

Egypt will not win…
The reverse wave of democratization dur-
ing a democratic experiment is not unique 

to the Egyptian revolution. However, most 
of the instances of counterrevolutions dur-
ing democratic transformations bring more 
harm than good to the overall situation of 
the county. They serve to delay solutions 
to structural and economic problems, and 
more dangerously, create a major rift among 
different segments of the population. This 
scenario has been apparent in Egypt since 
the beginning of June and has reached its 
nadir when General Sisi called upon his sup-
porters to organize demonstrations. Coun-
ter-revolutions that are aided by the army 
are even more problematic. Allowing the 
military to intervene and gain control of the 
political system not only interrupts the dem-
ocratic transition, but also creates a prec-
edent for the future military involvement in 
politics. This precedent creates a situation in 
which the military no longer waits for a call 
from the people, but acts in its self-interest 
and creates military tutelage to control the 
country and its political systems. Moreover, 
although the military looks like a unified 
body in most countries, regular involvement 
in the political process creates political po-
larization within the military, destroying its 
professionalism and making these groups 
vulnerable to external provocations. In its 
extreme forms, this politicization of the 
army creates another recipe for disaster by 
militarizing internal strife between different 
factions of the government.

The side effects of the military coup are 
not limited to the problems of instability. In 
countries that experience coups and military 

Nobody Wins in Egypt

• AUGUST 21, 2013 • MIDDLE EAST MONITORKILIÇ BUĞRA KANAT OPINIONOPINION
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interventions, the transition period between 
the military coup and elections usually wit-
nesses a crackdown on former government 
officials in addition to human rights abuses, 
extrajudicial killings, torture, antidemo-
cratic practices, high levels of corruption, 
and strict limitations on basic freedoms 
and liberties. The arrest of high-level Mus-
lim Brotherhood officials and the closing 
of some of the TV channels in Egypt have 
been early indications of these possible hu-
man rights abuses. The Egyptian military’s 
attack on pro-Morsi demonstrators on July 
8 and subsequently also demonstrated the 
possible consequences of a military coup on 
the political process in the country. Without 
democratic accountability it is impossible to 
hold any government official responsible for 
the wrongdoings. Moreover, the nationalism 
that Sisi’s regime is propagating in Egypt is 
increasingly leading to a xenophobic political 
atmosphere in the country. Pro-coup dem-
onstrators are chanting slogans against other 
countries and the new regime is blaming 
Syrian refugees for joining pro-Morsi dem-
onstrators. This not only endangers Egypt’s 
relation with other countries, but also threat-
ens the structure of Egyptian society.

The region will not win…
The coup in Egypt will not only hamper the 
democratization of Egypt, but will also have 
serious consequences for the region, even for 
those countries that celebrated the coup in 

Egypt. First, the coup was a serious blow to 
a new wave of people’s movement that could 
change the foundations of politics in the 
Middle East. The Tahrir Square protests in 
2011 challenged not only the orientalist con-
ceptualization of the Middle East as a region, 
but also the system that was formed with the 
Sykes Picot agreement. A new Middle East 
was the motto for many who have observed 
the developments in the region. The coup 
and its aftermath bring the issue back to 
square one. The military of Egypt and those 
who have become the beneficiary of its tute-
lage regime, tip the new image upside down. 
For many orientalists who were puzzled by 
the developments of the last three years, 
Egypt’s coup was a source of relief, Now for 
them Egypt represents another Middle East-
ern nation that “failed to democratize.”

Secondly, the hope that spread to the 
youth of the Middle East during the Arab 
Spring broke down once again with the mili-
tary coup in Egypt. After several generations 
under dictatorship and military tutelage, the 
youth in Middle East had the opportunity 
for the first time to make themselves heard, 
to elect their officials, hold them respon-
sible, and to establish a new democratic 
framework that would change the political 
mentality in the region. The coup has made 
these young people alienated from the po-
litical process again. However, this coup will 
not ensure the survival of authoritarian re-
gimes forever.

The crackdown against a peaceful revolu-
tion and destroying democratic legitimacy 
will create a more dangerous situation for 
the future of these regimes and will pave the 
way for more dramatic and painful politi-
cal transitions. The popular protest cannot 
be an alternative to the ballot box and the 
peaceful transition of power after the demo-
cratic process cannot be replaced by a mili-
tary coup. The coup in Egypt does not bring 
long-term regime security for countries 

If the new regime in Egypt 
survives in the coming 

days, nobody will win a strategic 
advantage; rather, all actors in the 
Middle East will lose dearly, most 
significantly the Egyptian people 
themselves.
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that resist change and does not make their 
regimes more sustainable. It only helps to 
marginalize segments of the opposition and 
to increase the divide between the govern-
ment and the people. In addition, the Egyp-
tian coup created a precedent for the power 
transition, in which the military again ac-
quired a significant source of power. With 
the support of the army, the people on the 
street challenged the democratic process, 
which led to a renewed role for the military 
to shape the political process.

The West will not win…
The losers of the coup are not limited to the 
people of Egypt and others in the region. The 
coup will not benefit other regional powers 
or Western countries either. First, the mili-
tary regime, with its initial policies, appears 
to be returning to the political positions of 
the previous regime. It is not likely to bring a 
meaningful peace to the region, especially in 
the context of the Arab-Israeli dispute. With 

increasing interaction between the domes-
tic and foreign policies of countries, it is not 
possible to bring peace to the region without 
the involvement and engagement of the do-
mestic public. The revolution in Egypt and 
the democratic process provided an excellent 
opportunity for the formation of a meaning-
ful dialogue with a government that has do-
mestic legitimacy. For decades, one of the 
most consequential deficiencies of the peace 
process was the pursuit of this process with 
governments that have no domestic legiti-
macy. Under those circumstances, convinc-
ing the authoritarian leader may look easier, 
but in reality it is inherently more problem-
atic than creating peace in the region with 
the approval of the domestic public.

Moreover, the coup and the disruption of 
the political process also do not bring any 
good to the Western policies in the region. 
The United States with its ambivalent attitude 
towards the coup makers not only endan-
gered its strategic interest in Egypt, but also 
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lost the support of public opinion. The inabil-
ity to label a military intervention as a coup 
and protest the military’s control over elected 
civilians demonstrates the double standard 
of Western countries in regard to the Middle 
East. After the infamous Mosaddegh coup 
in Iran, the US and Western world had lost 
a significant dimension of its legitimacy; an 
act that was remembered and recited in the 
region for many years. Just like that, the next 
generation of Egyptians will not forget the 
ambivalence that US foreign policy makers 
demonstrated during the first days of the 
coup. In fact, former US Secretary of State 
Condolezza Rice admitted this awkward 
situation by stating that: “For 60 years…. 
the United States, pursued stability at the ex-
pense of democracy in the region, here in the 
Middle East, and we achieved neither.” Now 
the US and the Western world is in a position 
in which they chose neither democracy nor 
stability while claiming to be “on the right 
side of the history.” Their attempt to wait to 
see who would be the winner of the political 
struggle demonstrates a significant problem 
for how they perceive both US national in-
terests and the people in the region. As the 
coup in Egypt is not likely to bring peace and 
stability in Egypt, it will not bring security, 
stability or peace to the region either, nor will 
it serve US and Western interests.

In conclusion, the arguments regarding 
the consequences of the coup in Egypt sound 
short sighted when they claim that the losers 

will be the countries that supported popular 
movements and the Arab Spring in the re-
gion, such as Qatar and Turkey. Despite some 
who cheered for a guided democracy in the 
Middle East, coups rarely bring stability, se-
curity, peace or prosperity to any country. A 
coup and instability in a country like Egypt, 
which has been at the centre of the most 
significant political movements in the Arab 
world, will not be beneficial for the region in 
the short or long term. In addition, by set-
ting a precedent to other countries about the 
role that the military can play in the politi-
cal process, the coup disappoints and alien-
ates young people on the street as well as the 
political opposition in the country. None 
of the regimes in the region can guarantee 
their survival by creating regimes that are 
as authoritarian as they are. The fear from 
the domino effect of democracy may create 
waves, but supporting reverse waves instead 
will only make these regimes vulnerable to 
tsunamis. Finally, for nations who believe 
that a friendly authoritarian regime is bet-
ter than a democracy for their interests, that 
period is already over. There will no longer 
be peace in the region without liberty and 
democracy, without full participation of the 
people in the political process and without 
governments with democratic legitimacy. 
Nobody will benefit from the coup in Egypt, 
in the long term, only those countries that 
stand “on the right side of history” will get 
the credit for historical legitimacy..
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Egypt is on the fast track to become a 
police state as it has begun turning the clock 
back to pre-2011 revolution since the July 
3rd military coup d’état. All decisions and 
actions of the new junta point to this even-
tuality. To name only a few, 19 of the 25 
newly appointed provincial governors are 
generals. A month long state of emergency 
was declared and acurfew was imposed in 
14 provinces across the country. The army 
has been authorized to “assist” the police in 
maintaining “law” and “order”. A crackdown 
on both foreign and independent Egyptian 
journalists was accompanied by the prac-
tices of intimidation and killings. Last, but 
not least, while the former dictator Hosni 
Mubarak was released from prison, the 
first democratically elected president of the 
country has been detained in an undisclosed 
location since the coup. Large numbers of 
Muslim Brotherhood leaders and members 
have been detained, arrested, and tortured 
on bogus charges.

This militarization of the Egyptian state 
has been accompanied by the terrorization 
of the large segment of its society through 
targeted and random massacres. August 14’s 
massacrein Cairo represents the apex of the 
state’s policy of brutal suppression of peace-
ful protestors who demand the reinstatement 
of democratically elected president Morsi. 
Snipers shooting at the protestors from roof-
tops, police setting fire to protestor camps 
while they are occupied, and security forces 
slaughtering people on the streets glaringly 

demonstrated the ugly and real face of the 
emerging junta in Cairo.

Incidences such as these and their differ-
ent manifestations continue unabated. So 
far, the official statistics put the death toll 
over 600, but common sense suggests that 
the real number is probably several times 
higher. To put it differently, all the practices 
during more than the one and a half months 
of junta suggests that Egypt is sliding to-
wards to become another ‘republic of fear’, to 
borrow the title of Kanan Makiya’s seminal 
book, which gives a detailed account of Sad-
dam Hussain’s iron fist rule in Iraq.

In this atmosphere, the EU has a unique 
responsibility to dramatically reassess its 
relations with Egypt. The EU is Egypt’s larg-
est trade partner. It reserves five billion Eu-
ros for several forms of assistance and loans 
for Egypt. In 2004, the EU - Egypt signed 
Association Agreement within the frame-
work of European Neighborhood Policy 
(ENP). The preambleof which emphasizes 
the centrality of compliance with human 
rights, democratic principles and economic 
freedom. Moreover, the motto of the ENP 
policy towards partner countries is “more 
for more”, which means the more a partner 
country undertakes political and economic 
reforms, the more it can benefit from the 
EU’s trade, aid and other form of assistance. 
Thus, the EU has a large reserve of cards to 
play vis-a-vis Egypt.

Thus far, the EU’s reactions to the military 
coup and the ensuing massacres have been 

EU Must React Stronger As Egypt 
Becomes a Police State

• AUGUST 29,2013 • HUFFINGTON POSTGALİP DALAY OPINIONOPINION
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weakly- worded. Conclusion of EU Foreign 
Affairs Council Meeting on August 21 has 
largely refrained from taking concrete steps 
against military junta. Besides condemna-
tion of violent crackdown of protestors by 
the security forces, the only practical step 
taken was the modest agreement by member 
states to suspend export licenses for military 
equipment that could be used for internal re-
pression. It shied away from playing its cards 
to put pressure on the coup administration 
in Cairo to restore the democratic process 
back. The EU officials seem to think that tak-
ing such a course would diminish EU’s influ-
ence over Egypt. Yet, the fact that the Egyp-
tian authorities have undertaken a violent 
crackdown on protestors despite pleas from 
the EU against it and its rejection of an EU-
US brokered peace deal, that was accepted by 
the Muslim Brotherhood, demonstrates that 
the EU’s soft diplomacy and pleas are un-
heeded by the new military junta in Egypt.

In this context, sustaining normal rela-
tions with Egypt would not be only morally 
unacceptable, it also has the potential to gen-
erate significant costs to the EU, in terms of 
its intermediate and long term interests in 
the region.

First, unlike the U.S., the EU has been 
portraying itself as the representative of a 
new kind of power in international relations: 
the normative power. What set this new kind 
of power apart from other forms of power 

is its strong emphasis on upholding human 
rights, democratic values and economic 
freedom in its conducts and inter-state rela-
tions. One might plausibly argue that the EU 
has turned its back on these values on many 
occasions. Yet, to turn its back on these val-
ues just as the Arab World is undergoing a 
significant transformation would be a grave 
mistake on the part of the EU. Such a stance 
would be in breach of all values that the EU 
professes to uphold and all the agreements 
it signed within the framework of ENP and 
Euro-Mediterranean Partnership with its 
southern neighbors ranging from Tunisia, 
to Morocco, to Egypt. Moreover, this would 
certainly give hope to the remnants of old re-
gimes from Tunisia to Libya to attempt once 
again to usurp power from elected govern-
ments. It would also embolden Al Sisi and 
other dictators in the region to think that 
as long as they can violently suppress their 
people, they have nothing to worry about 
vis-à-vis international community.

Second, the military coup coupled with 
massacres in Egypt will no doubt radicalize 
the young Islamists, not just in Egypt, but 
across the region. The more people feel the 
path to democratic participations is blocked, 
as ignominiously demonstrated by this dis-
graceful coup and ensuing bloodbath, the 
more they are likely to regard the force and 
violence as the only available medium to af-
fect change in politics and to rise to power in 
the region. Given the geographic proximity 
of the region to Europe and the existence of 
a sizeable Muslim community in Europe, it 
is not far-fetched to think that once violence 
hits the streets of Cairo, its reverberations 
will be soon felt on the streets of London, 
Paris, and Berlin.

Third, some seem to condone this illegal 
seizure of power in the name of stability. Yet, 
one can be sure that a junta that labels half of 
its citizens “terrorists” and is willing to de-

Sustaining normal relations 
with Egypt would not be 

only morally unacceptable, it also 
has the potential to generate 
significant costs to the EU, in terms 
of its intermediate and long term 
interests in the region.
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clare war on them can neither bring stability 
nor security, nor prosperity. General Al Sisi 
and his coup camp can’t swim against the 
tide of history. The Egyptian people experi-
enced the brutality of scores of autocrats for 
too long now. They have been subjected to 
the repressive policies of a police state un-
der Mubarak and others preceding him. Yet, 
with the overthrow of Mubarak, they have 
also tasted the messiness and cacophony of 
a fledgling democracy. And once people had 
the addictive taste of the democratic sphere, 
no matter how imperfect it is, you simply 
can’t get them to accept to be ruled by a po-
lice state again. To institute such a state, the 
regime has to perpetrate scores of massacres. 
This will only fester resentment and pave the 
ground for further instability and even a civil 
war. And this will drive waves of migrants to 
the shores of Europe. To escape such a sce-
nario and to ensure stability in Egypt, the 
EU should utilize whatever leverage it has to 
put pressure on the military junta to return 
back to the democratic process. Stability can 
only be attained by an administration whose 
legitimacy is not questioned by its people. 

Thus, to ensure stability in Egypt, the EU 
should align itself with people’s aspirations, 
not with junta.

What we have been witnessing to in Cai-
ro is that politics of a police state declaring 
war on its people. It is no wonder that this 
emerging police state in Cairo received the 
immediate and full support of other region-
al police states such as Syria, Saudi Arabia, 
United Arab Emirates and Kuwait. These po-
lice states fear no power more than they fear 
their own people. Their security forces are 
not trained to protect their citizens, rather 
they are trained to protect their kingdoms, 
dictatorships and emirates against their own 
citizens. This is why it is common place for 
these regimes to commit massacres and to 
stifle their people’s demands and aspirations 
so recklessly.

The EU should reject to be on the same 
moral level with these regional police states 
in its approach to the democratic aspirations 
of the Egyptian people. Such a move would 
not be only the right thing to do morally, it 
would also better serve the EU’s intermediate 
and long term strategic interests..
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Binlerce yıllık Mısır medeniyet tarihin-
de ilk defa halkın iradesi ile iktidara gelmiş 
bir lider olan Muhammed Mursi ulusal ve 
uluslararası unsurları içinde barındıran bir 
koalisyon tarafından 3 Temmuz’da yani ikti-
dara gelişinin daha birinci yılında devrildi. 
Mısır’da demokrasiye tahammül edilemedi. 
Ancak darbeye karşı beklenmeyen ölçekte 
bir direnişin ortaya çıkması, darbeyi geri 
döndürememiş de olsa oyun planını bozdu, 
siyasi koalisyonu dağıttı ve mevcut durumu 
sürdürülemez bir noktaya getirdi.

Mursi iktidara gelir gelmez çok büyük 
bir muhalif koalisyonla karşı karşıya kaldı. 
2011’de 25 Ocak “devrimi” ile Mübarek ik-
tidardan gitmiş ancak ordu- yargı- emniyet 
bürokrasisi, Kahire burjuvazisi ve medya yer-
li yerinde kalmıştı. Ordusu, polisi, istihbaratı 
hatta bir parlamentosu dahi olmayan dolayısı 
ile iktidar olmasına rağmen muktedir olama-
mış bir Cumhurbaşkanı görüntüsündeydi.

Darbe koalisyonu
Mursi bürokrasi ve yılların biriktirdiği yapı-
sal sorunlarla mücadele ederken, daha önce 
Mursi’ye bir süre kredi verdiklerini söyleyen 
seküler-liberal muhalefet de karşı cephede 
konuşlanmakta gecikmedi. Baraday liderli-
ğinde Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni oluşturan 
muhalefet bloğu bir “İslamcının” Cumhur-
başkanlığına gösterilen hazımsızlığı kullana-
rak, tehditle iktidara ortak olmak istedi. İs-
tediğini alamayınca da darbe koalisyonunun 
parçası olmaktan çekinmedi. Ayrıca Mısır 
demografisinin %10’na tekabül gelen Kıpti 

Hıristiyanlar da tüm unsurları ile darbenin 
yanında yer alarak etkili oldular. Boykotlar, 
grevler ve şiddeti de araçsallaştıran sokak 
eylemleri sayesinde 30 Haziran oyun planı-
darbe dizaynı nihayetine erdirildi ve Genel-
kurmay Başkanı Abdul- Fettah el-Sisi ulusa 
sesleniş konuşması ile “devrim” olarak lanse 
ettiği darbeyi ilan etti.

Sisi’nin yeni yol haritasını açıklarken ya-
nına aldığı isimler darbe koalisyonunun ye-
rel aktörlerini ortaya koyarken, uluslararası 
toplumun ilk tepkileri darbenin küresel ak-
törlerini ifşa etmiş oldu. Ordu, fülul ve se-
küler- liberal muhalefetten oluşan 3 aktörlü 
yerel darbe koalisyonuna, Selefi Nur Partisi 
de Suudi Arabistan’ın yönlendirmesi ile da-
hil oldu. Darbenin yerel koalisyonu kitlesel 
gösterileri ve ellerindeki medya gücü ile 
temel oyun planı olarak darbeyi ulusal ve 
uluslararası ölçekte algısal olarak halk dev-
rimi olarak göstermeye çalıştılar. Uluslarara-
sı aktörlerde özellikle Batılı ülkeler darbeyi 
darbe olarak tanımlamayarak kısmen de olsa 
bu oyun planına dahil oldu.

Direnişin bileşenleri
Temel beklenti, İhvan’ın yalnızlaşacağı ve 
yeni yol haritasına bir süre direndikten sonra 
katılmak zorunda kalacağıydı. Ancak darbe 
karşıtı koalisyonun direniş kararlılığı tüm 
oyun planını bozdu.

İhvan liderliğinde birçok Selefi ve İslami 
hareketin ve siyasi partinin katılımı ile Dar-
be Karşıtı Ulusal Koalisyon oluşturularak 
Rabia ve Nahda meydanlarının yanı sıra 

Mısır’da Darbe ve Direniş

• 31 AĞUSTOS 2013 • SABAH PERSPEKTIF CAN ACUN YORUMYORUM
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başta Kahire olmak üzere 27 eyaletin tama-
mında büyük ölçekli gösteriler yapılmaya 
başlandı. Bu ölçekte bir direniş beklemeyen 
darbe aktörleri şiddet kullanarak direnişi 
bastırmaya çalıştı, katliamlar yaşandı. Rabia 
ve Nahda meydanları boşaltılıp, İhvan ve di-
ğer darbe karşıtı direnişin parçası olan parti 
ve hareketlerin liderliği hedef alınarak dire-
niş zayıflatılmaya çalışıldı.

Kaybet-kaybet dengesi
Ancak müdahalelerde çok sayıda darbe kar-
şıtı göstericinin hayatını kaybetmeye başla-
ması, darbenin siyasi koalisyonunda ciddi 
sorunlara neden olurken Sisi’nin sunduğu 
yol haritasının da hayata tam olarak geçiril-
mesini engelledi. Darbe ortakları asker- fü-
lul- seküler- liberal blok ve Selefi Nur partisi 
arasında kamuoyuna da yansıyan pozisyon 
farklılıkları oluştu. Selefi Parti’nin tabanın-
dan çok büyük tepkiler geldi ve birçok önem-
li lideri istifa etti. Baraday ile fülul arasında 
yaşanan çatışma sonrası Baraday aleyhine 
bir kampanya başlatılarak ülkeden kaçma-
ya zorlandı. Ordunun rahatsızlığına rağmen 
fülul’un ağrılığını koyarak Mübarek’in ser-
best kalması da koalisyon ortakları arasında-

ki gerilimi artıran diğer bir faktör oldu. Dar-
be sürecini destekleyen 6 Nisan ve Devrimci 
Sosyalist Gençlik Hareketler gibi unsurlar 
da Mübarek’in serbest kalmasına sert tep-
ki göstererek gösteriler yapmaya başladılar. 
Yine Ebul Fütuh’un Güçlü Mısır Partisi gibi 
ortada duran pozisyonlar da gittikçe darbe 
karşıtı bir noktaya kaymaya başladı.

Mursi’nin devrilmesi ile başlayan göste-
rilere asker ve polisin çok sert müdahale-
leri Sina yarım-adasında ve Masra Matruh 
bölgelerinde Bedevi aşiretlerin de tepkisi-
ni çekti. Devletle zaten aidiyet bağı kopma 
noktasında olan bu bölgelerde önemli bir 
direniş ortaya çıkarken, bazı Selefi örgütler 
devlet unsurları ile silahlı çatışmalara girme-
ye başladılar ve özellikle Sina yarımadası ve 
Süveyş Kanalı için önemli bir güvenlik za-
fiyeti oluşturdular. Mısır ekonomisi ise tüm 
bu yaşanan kaos ortamında çökme noktası-
na gelirken, bütçe açıkları 38 milyar dolara 
dayanmış turizm gelirleri sıfırlanmış bir du-
rumda krize doğru sürüklenmeye başladı.

Nihayetinde darbe karşıtları verdikleri 
mücadele ile darbecileri devirememiş olsalar 
da darbeciler için mevcut durumu sürdürü-
lebilir olmaktan çıkarmış durumdalar. Geli-
nen noktada Mursi’nin Cumhurbaşkanlığı’na 
dönmesi cari güç dağılımı çerçevesinde 
mümkün değilken, darbecilerin de ülkeyi 
kaostan çıkarıp siyasi ve iktisadi normalleş-
meyi sağlaması mümkün gözükmüyor. Belli 
ölçüde toplumsal tabana da sahip olan her 
iki taraf açısından da siyasi bir uzlaşıdan baş-
ka bir seçeneği olamayan bir kaybet-kaybet 
dengesi oluşmuş durumdadır..

Darbe karşıtları verdikleri 
mücadele ile darbecileri 

devirememiş olsalar da darbeciler 
için mevcut durumu sürdürülebilir 
olmaktan çıkarmış durumdalar.
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Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 
Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) kaldırılacağını açıklamasının ardından 
yerine getirilecek ortaöğretime geçiş sisteminin ne olacağı kamuoyunda 
yoğun bir şekilde tartışıldı. SETA’nın hazırladığı “Türkiye’de Ortaöğretimin 
Geleceği” analizi, dünyadaki örneklerini de ortaya koyarak 2014 ve son-
rasında ortaöğretime geçişte nasıl bir sistemin uygulanması gerektiğine 
ilişkin tartışmalara katkı sunmak amacıyla hem Milli Eğitim Bakanlığına 
hem de kamuoyuna sunuldu. 

Türkiye’de Ortaöğretimin 
Geleceği
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Giriş 
1990’lı yıllardan itibaren orta-
öğretime geçiş sisteminde farklı 
düzenlemeler yapılmış ve sınavla 
öğrenci alan liselerin sayısı sürek-
li artmıştır. Ayrıca, 2010 yılında 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ta-
rafından başlatılan tüm genel lise-
lerin Anadolu liselerine dönüştü-
rülmesi ve ardından Seviye Belirleme Sınavı 
(SBS)’nın kaldırılması projesi ile SBS 2013 
yılında son kez uygulanmıştır. İlaveten, 2012 
yılına gelindiğinde kamuoyunda 4+4+4 ola-
rak bilinen, eğitim sistemini kademelendi-
ren ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran yeni 
düzenleme ile birlikte, mevcut ortaöğretim 
kurumları ve geçiş sistemlerinde bir reviz-
yon gündeme gelmiştir. Milli Eğitim Bakan-
ları Nimet Baş (Mayıs 2009-Temmuz 2011), 
Ömer Dinçer (Temmuz 2011-Ocak 2013) ve 
Nabi Avcı (Ocak 2013-halen) SBS’nin 2013 
yılında son kez uygulanacağını ifade etmiş-
lerdir. Ne var ki, SBS yerine nasıl bir seçme 
ve yerleştirme sisteminin getirileceği konu-
sunda tartışmalar sürmektedir. MEB, 2014’te 
ne tür bir sisteme geçileceğine ilişkin ayrıntı-
ları halen netleştirmemiştir. 

Elinizdeki analiz, 2014 ve sonrasında 
ortaöğretime geçişte nasıl bir sistemin uy-
gulanması gerektiğine ilişkin tartışmalara 
katkı sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Ana-
liz, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bö-
lümde, Türkiye’de ortaöğretime geçiş ve or-
taöğretimin yapısına ilişkin mevcut durum 
incelenmiştir. İkinci bölümde, on büyük 

ekonomi ülkeleri ile uluslararası 
sınavlarda başarılı olmuş bazı ül-
kelerin ortaöğretime geçiş sistem-
leri ele alınmıştır. Bu minvalde, 
dünyada ortaöğretimin yapısı ve 
ortaöğretime geçiş ile ilgili genel 
bir tartışma yapılmıştır. Üçüncü 
bölümde, Türkiye’de ortaöğretime 
geçişe ilişkin muhtemel adımlar 

tartışılmış ve uygulanabilecek politika öne-
rileri sunulmuştur.

Genel değerlendirme ve öneriler 
Dünyadaki uygulamaları ele aldığımız bö-
lümde ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu-
ğumuz üzere, neredeyse bütün eğitim sis-
temleri, liseye gelinceye kadar veya lisede, 
öğrencileri akademik yönden çeşitli grupla-
ra ayırmaktadır. Söz konusu gruplara ayır-
manın araç ve biçimleri farklılaşmaktadır. 
Kimileri gruplara ayırmayı merkezi sınavlar 
aracılığıyla yaparken kimileri öğrencinin 
okul notlarını ya da bunların farklı bir kom-
binasyonunu kullanmaktadır. Özetle, ülkele-
rin küçüklük ya da büyüklüklerinden ya da 
akademik geleneklerinden bağımsız olarak 
neredeyse bütün gelişmiş ülkelerde, ortaöğ-
retim düzeyinde öğrencilerin en azından bir 
kısmını gruplara ayırma, makul görülmekte 
ve yaygın olarak uygulanmaktadır. Türkiye 
tecrübesi de dikkate alındığında, merkezi sı-
navların ciddi anlamda bir toplumsal meşru-
iyete sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıy-
la Türkiye için politika tercihleri tartışılırken 
asıl bakılması gereken husus, sınavla öğrenci 

Türkiye’de Ortaöğretimin Geleceği: 
Hiyerarşi mi, Eşitlik mi?

• AĞUSTOS 2013ZAFER ÇELİK, BEKİR S. GÜR, İPEK COŞKUN ANALİZANALİZ
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alımının kaldırılıp kaldırılmaması değil, se-
çici okulların ve giriş sisteminin kapsamı-
nın ne olacağıdır. Okul çeşitliliğinden çok 
program çeşitliliğini ön plana çıkaran bir 
sistemin de öğrenciler ve aileler üzerindeki 
sınav baskısını azaltması mümkün değildir. 
Çünkü öğrenciler arasında belli programlara 
girmek için bir rekabetin başlaması söz ko-
nusu olacaktır. Bu durumda, bu programlara 
öğrenci seçiminin nasıl yapılacağı aynı şe-
kilde tartışma konusu olacaktır. Öğrencinin 
hangi programa kaydolacağını belirlemede 
kullanılması muhtemel okul başarı notu gibi 
ölçütler de, tek başına kullanılması duru-
munda sübjektif bulunabilir. Gelinen nokta 
itibariyle SBS’nin en büyük dezavantajı, çok 
sayıda okula yarım milyonu bulan öğrenci-
yi seçmesidir. Bu kadar çok sayıda öğrenciyi 
seçen ve programları farklı olmayan bütün 
okulları hiyerarşik olarak sıralayan bu sistem 
kesinlikle terk edilmelidir. Bu çerçevede ge-
liştirilen öneriler, aşağıda sıralanmıştır: 
• Sınavla öğrenci alan okul sayılarının ve 

türlerinin azaltılması gerekmektedir. 
Bununla birlikte, ortaöğretime geçişte 
sınavların var olması eğitimde niteliğin 
sağlanması adına ve çok başarılı öğren-

cilerin pedagojik ihtiyaçlarının karşılan-
ması açısından önemlidir. Dolaysıyla, az 
sayıda okula öğrenci seçmek için merkezi 
sınavlar uygulanmaya devam edilmelidir. 

• Mezunlarının istihdamı olmayan Anado-
lu öğretmen lisesi gibi lise türleri kaldırıl-
malıdır. Bu okullardan altyapısı ve coğrafi 
konumu uygun olanlar Fen ya da sosyal 
bilimler liselerine dönüştürülmelidir. 

• %3-5’lik öğrencilere yönelik söz konu-
su seçici okullar, Türkiye’nin coğrafi da-
ğılımı, yerleşim yerlerinin nüfusları ve 
öğrenci sayıları dikkate alınarak belir-
lenmelidir. Ayrıca bu okulların zamanla 
sayılarının enflasyonist şekilde artırılma-
ması için zorlayıcı tedbirler getirilmelidir. 
Bu okulların programları diğer liselerden 
daha farklı ve zorlayıcı olmalıdır. 

• Sınavla öğrenci alan okullara yerleştir-
mede, öğrencinin merkezi giriş sınavın-
da alacağı puanın yanında, ilköğretimde-
ki başarı notları da dikkate alınmalıdır. 
Merkezi giriş sınav(lar)ı, hem çoktan seç-
meli hem de açık uçlu soruları içerebilir. 
Okul başarı notlarının dikkate alınması, 
uzun zaman içerisinde ve değişik aralıkla 
yapılan ölçmelerin güvenirliği açısından 
olduğu kadar öğrencilerin okul ile iliş-
kilerinin güçlendirilmesi açısından da 
önemlidir. Okul notunun yerleştirme pu-
anı içerisindeki ağırlığı yıllar içerisinde 
artırılmalıdır. 

• Öğrencilerin okul ile ilişkilerini güçlen-
dirmek için kolaylıkla uygulanabilecek 
alternatif bir öneri, 1990’lı yıllarda fen 
liselerine giriş sınavlarında uygulandığı 
gibi, öğrencilerin sınava girmesi için 5, 6 
ve 7. sınıf notlarının belli bir baraj puanda 
olması şartı getirilmesidir..
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Türkiye’de öğrenciler ve veliler yaz ay-
larında genellikle liseye ve üniversiteye 
giriş sınav ve yerleştirme işlemi sonuçları 
ile meşgul olmaktadır. Bu yaz, Seviye Be-
lirleme Sınavları (SBS)’nın son kez yapıl-
dığının açıklanması ve halen önümüzdeki 
öğretim yılında ortaöğretime geçişte nasıl 
bir sistemin uygulanacağı konusunda ka-
rarın verilmemiş olması nedeniyle, eğitim 
gündeminde alışık olunmayan bir tartışma 
yaşanmaktadır. Genel liselerin Anadolu ve 
meslek liselerine dönüşümünün tamamlan-
dığı bu süreçte, ortaöğretime geçiş için nasıl 
bir sisteminin uygulanacağı ciddi bir merak 
konusu olmuştur. 2013-2014 eğitim öğre-
tim yılının başlamasına çok az süre kalmış 
olmasına rağmen yeni sistemin nasıl ola-
cağının halen netleşmemesi, öğrenciler ve 
ailelerde ciddi bir tedirginlik ve kaygı mey-
dana getirmiştir. Öğrenciler, nasıl bir sınav 
ile karşılaşacakları ve bu sınava yönelik nasıl 
hazırlık yapacakları konusunda belirsizlik 
yaşamaktadırlar. Bundan dolayı, önümüz-
deki yıl uygulanacak ortaöğretime geçiş sis-
teminin nasıl olacağına ilişkin kararın bir an 
önce verilmesi gerekmektedir. Bundan daha 
önemlisi ise kararın alınması sürecinde, ta-
sarlanan model ya da modellerin kamuo-
yunda tartışılarak uygulamaya konulması, 
meşruiyeti daha güçlü bir modelin ortaya 
çıkmasını sağlayacaktır.

Yeni sisteme yönelik ipuçları
Temmuz ayı başında bir açıklama yapan 
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yeni ortaöğ-

retime geçiş modeline ilişkin bazı ipuçlarını 
vermiştir. Bakan Avcı, yeni bir merkezi sına-
vın olmayacağını, öğrencilerin Bakanlık ta-
rafından bazı derslerden yapılacak sınav so-
nuçlarına göre yerleştirileceğini belirtmiştir. 
Ayrıca Bakan Avcı, bazı çok popüler okullar 
için merkezi bir sınavın yapılabileceğini ifa-
de etmiştir. Öğrencilerin merkezi bir sınava 
girmeden, kendi okullarında matematik, 
Türkçe gibi bazı derslerden Bakanlıkça yapı-
lan sınavlara rutin olarak girmesiyle, bir yan-
dan yerelin (okulun) güçleneceği, bir yandan 
da daha adil bir değerlendirmenin gerçek-
leşeceği iddia edilmiştir. Bu yeni sistem ile 
SBS’nin neden olduğu baskının azalacağı 
ifade edilmiştir. Önerilen bu yeni sistemin, 
merkezi sınavların neden olduğu toplumsal 
baskıyı azaltması mümkün müdür?

Bakan Avcı tarafından da ifade edilen sı-
navların neden olduğu baskıyı azaltma he-
defi, Hüseyin Çelik’in OKS’den üçlü SBS’ye; 
Nimet Baş’ın (Çubukçu) üçlü SBS’den tek 
aşamalı SBS’ye geçiş kararını açıklarken 
kullandığı ifadelerle benzerdir. Son on yılda 
ortaöğretim sistemine geçişte yapılan de-
ğişikliklerin gerekçesinin öğrenci ve aileler 
üzerindeki baskıyı azaltmak olmasına rağ-
men, söz konusu baskının yok olmadığını ve 
getirilen yeni model(ler)inde mevcut soruna 
çözüm üretemediği görülmüştür. Sınav yapısı 
değişmesine rağmen sınavların neden olduğu 
baskının var olmaya devam etmesi, sorunun 
bizatihi sınavların kendisinden kaynaklan-
madığının açık bir delilidir. Fakat Bakanlık, 
sorunun kaynağı olarak merkezi sınavlarının 

Eğitimde Sorun Sınav mı Sistem mi?

• 11 AĞUSTOS 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞZAFER ÇELİK YORUMYORUM
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kendisini ve sınavın yapısını göstermeye de-
vam etmektedir. Ortaöğretime geçiş sınavla-
rının neden olduğu baskıyı azaltmanın en te-
mel yolu, bu sorunun asıl kaynağını iyi tespit 
etmek ve mevcut sorunlara çözüm önerileri 
getirmekten geçmektedir.

Baskının kaynağı
SETA tarafından yayımlanacak “Türkiye’de 
Ortaöğretimin Geleceği: Eşitlik mi, Hiye-
rarşi mi?” başlıklı analizde ayrıntılı olarak 
tartışıldığı üzere, sınavların neden olduğu 
baskının asıl kaynağı, bizatihi ortaöğretim 
sisteminin aşırı hiyerarşik yapılanması ve 
çok büyük sayıda öğrencinin sıralanarak ve 
seçilerek yerleştirilmesidir. Maalesef, sınavla 
öğrenci alan okul oranlarının çok hızlı bü-
yümesi ve sınavlara girmek için akademik 
başarı ön şartının kaldırılması ile birlikte, 
öğrencilerin yarıdan fazlası, sınavla sırala-
narak bir ortaöğretim kurumunda öğrenim 
görmeye başlamıştır. Bu durum, eğitim siste-
mini aşırı hiyerarşik bir yapıya bürünmesine 
sebep olmuş, eğitim sistemi ve toplum üze-
rindeki baskıyı çok ciddi oranda artırmıştır.

Dünya eğitim sistemleri incelendiğinde, 
tüm ülkeler lise düzeyinde öğrencileri aka-
demik başarılarına göre gruplandırmaktadır. 
Hemen hemen tüm ülkelerde bu gruplandır-
ma bir giriş sınavı (merkezi veya okul bazlı) 
ile yapılmaktadır. Bu sınavlara ya belirli bir 
sayıda öğrenci girmekte ya da daha az sayı-

da okula öğrenci seçilmektedir. Türkiye’nin 
kendi tarihsel tecrübesine bakıldığında da 
1990’larda, hatta 2000’li yılların ortalarına 
kadar çok az sayıdaki okul için öğrenciler 
sınava girmekteydiler. Buna ilaveten, fen 
liseleri ya da sosyal bilimler liselerine gide-
bilmek için Türkçe, matematik ve fen ya da 
sosyal bilgiler derslerinden en az 4.00 orta-
lama istenmekteydi. Böylece, sınavla öğrenci 
alan okula yerleşemeyen öğrenciler, mahal-
lesindeki okula ya da sınavsız öğrenci alan 
okullara devam ettiğinde ciddi bir özgüven 
sorunu yaşamamaktaydılar. Sınavsız öğrenci 
alan liselerden mezun olan öğrenciler, yine 
seçkin bir üniversiteye gitme umudu taşıyor-
du ve gidebiliyorlardı. Bundan dolayı yeni 
bir geçiş modeli önerirken sorunun ana kay-
nağı olan, ortaöğretim sisteminin hiyerarşik 
yapısının sona erdirilmesi, sınavla öğrenci 
alan okul oranlarını ciddi bir şekilde azal-
tılması, tüm öğrencilerin değil, belirli sayı-
da öğrencinin sınava girmesinin sağlanması 
gerekmektedir.

Yeni modelin açmazları
Yeni önerilen modelin, eğitim sistemi ve 
toplum üzerindeki baskıyı azaltması güçtür. 
Çünkü bu yeni model geliştirilirken, sorun 
bir sistem sorunu olmaktan ziyade, sınav so-
runu olarak tanımlanmıştır. Getirilen yeni 
model, ciddi riskler taşımaktadır: Her dö-
nem birkaç dersin sınavının Bakanlıkça mer-
kezi olarak yapılması ve bu sınav sonuçları-
nın ortaöğretime yerleştirmede kullanılması, 
öğrenci ve velilerin bu sınavları yeni merkezi 
sınavlar olarak algılamasına neden olacaktır. 
Sınavların beşinci sınıftan itibaren uygula-
maya konulduğu an, tüm öğrenciler çok daha 
erken yaştan itibaren baskı altında kalacaktır. 
Hatırlanacağı üzere, SBS’lerin altıncı sınıftan 
itibaren uygulanmaya başlaması ile birlik-
te dershaneye erken yaştan itibaren gitme 
oranları artmış, çocuklar ve ailelerin yaşadığı 
baskı büyümüştü. Bu yeni modelde ise daha 
fazla sayıda sınavın daha da öne çekilerek 

Ortaöğretime geçiş sistemi 
yeniden yapılandırılırken, 

bundan doğrudan etkilenecek 
olan ailelerin ve öğrencilerin karar 
alma süreçlerinde bilgilendirilmesi, 
katılımcı ve daha demokratik 
bir eğitim sistemin kurulmasını 
sağlayacaktır.
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yapılması planlanmaktadır. Bu ise SBS’lerin 
ortaya çıkardığından daha büyük sorunlara 
neden olma riski taşımaktadır.

Son on yılda dört farklı ortaöğretime ge-
çiş modelinin uygulandığı düşünüldüğün-
de, toplumsal meşruiyeti güçlü kalıcı bir 
sistemin kurulması için bakanlığın yaptığı 
çalışmalar hakkında kamuoyunun bilgilen-
dirmesi önemlidir. Ortaöğretime ge-
çiş sistemi yeniden yapılandırılırken, 
bundan doğrudan etkilenecek olan ai-
lelerin ve öğrencilerin karar alma sü-
reçlerinde bilgilendirilmesi, katılımcı 
ve daha demokratik bir eğitim siste-
min kurulmasını sağlayacaktır. Aksi 
takdirde, kamuoyunda yeterince tar-
tışılmadan ve kamuoyu desteği alın-
madan yapılacak değişikliğin, diğer 
değişikliklerin yaşadığı kısa sürede 
yeni bir model arayışı akıbetini yaşa-

ması muhtemeldir. Bundan dolayı Bakanlık, 
birden fazla modeli sunup kamuoyunda tar-
tışmaya açmalıdır. Bu vesile ile Bakanlık, şu 
an içinde bulunulan kriz durumunu bir fır-
sata çevirebilir ve daha kalıcı, toplumu daha 
mutlu kılan, eğitim sistemi ve toplum üze-
rindeki baskıyı azaltan, toplumsal meşruiye-
ti güçlü bir eğitim sistemi inşa edebilir..
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ABD’de, FED’in tahvil alımını bu yılın sonunda azaltma ve 2014 yılı sonun-
da da sonlandırma açıklaması tartışma konusu olurken, FED’in parasal 
sıkılaştırmaya gideceği beklentisi ortaya çıktı. FED Başkanı Ben S. Bernan-
ke, 22 Mayıs’ta yaptığı konuşmada, merkez bankasının, ekonomi süregelen 
toparlanma işaretleri gösterirse aylık 85 milyar dolar olan varlık alım 
programını yavaşlatabileceğini söyledi. 

FED Kararları ve  
Dayanıklı Ekonomi
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Bilindiği üzere, 2008 yılında başta ABD 
ve AB ülkelerinde patlak veren ve sonra tüm 
dünyayı etkisi altına alan global ekonomik 
kriz sonrası, ABD Merkez Bankası (FED), 
para basma ve tahvil alımı yoluyla parasal 
genişleme politikası izleyerek krizin etkile-
rini azaltmaya hatta ortadan kaldırmaya ça-
lışmıştır. FED’in gerçekleştirdiği bu likidite 
bolluğundan en fazla gelişmekte olan ülke-
lerin yararlandıkları görülmüştür. Çünkü, 
gelişmiş ülkelerdeki genişletici para politika-
ları nedeniyle bu ülkelerde faiz oranları düş-
müş, gelişmekte olan ülkelerde ise faizlerin 
yüksek olması bu ülkelere sermaye girişini 
artırmıştır. Özellikle de risk iştahı olan bu 
fonlar ve yatırımlar gelişmekte olan ülkelere 
inanılmaz fırsatlar sunmuştur.

Genişletici yönde uygulanan bu politika-
ların durulması anlamına gelen ve bugün-
lerde ekonomide sıkça konuşulan konuların 
başında, ekonomik krizden çıkma belirtisi 
görülen ABD’de, FED’in tahvil alımını bu 
yılın sonunda azaltma ve 2014 yılı sonun-
da da sonlandırma açıklaması gündeme 
gelmiş, dolayısıyla parasal sıkılaştırmaya 
gideceği beklentisi ortaya çıkmıştır. Zira, 
FED henüz sıkılaştırma yapmış değil, sade-
ce geleceğe dönük bir sıkılaştırma olasılığını 
dile getirmiştir. Bu yol ile tahvil alımını bir 
miktar azaltması ve bu yolla piyasaya verdi-
ği likiditeyi bir miktar düşürmesi beklen-
mektedir. Fakat, FED’in bu aşamada yaptı-
ğı, parasal anlamda bir değişimden ziyade, 
2014 ve sonrasına yönelik olarak verdiği 
bir yol haritasıdır. FED’in sadece geleceğe 

dönük bir sıkılaştırma olasılığı ise artık pa-
raların gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş 
ülkelere; daha doğrusu çıkışın olduğu dö-
nem olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, 
bu gelişmeden de en fazla gelişmekte olan 
ekonomiler etkilenmektedir.

Global ekonomik krizi sonrası küresel 
ekonomide bir likidite bolluğu gerçekleşmiş; 
2014 yılı ortası veya sonuna doğru alınacak 
FED’in bu kararından özellikle de gelişmekte 
olan ülkelerin olumsuz etkileneceği beklen-
mekte; bu nedenle yatırım fonlarının gelişen 
ülkelerden çıkacak olması ve gelişmekte olan 
ülke paralarının değer kaybedecek olması, 
faizlerin yükselmesine ve büyümenin nega-
tif etkilenmesine neden olacaktır. Ama bu 
olguların 2014 yılından önce gerçekleşmesi 
olasılığı zor görülmektedir. Ancak, nedense 
FED’in parasal sıkılaştırma kararını uygu-
layabileceğine dair açıklamalar ekonomiyi 
olumsuz etkilemiş ve bunun etkisi tüm geliş-
mekte olan ülkeler de olduğu gibi Türkiye’de 
de sermaye ve para piyasalarında düşüşlere 
sebep olmuştur.

Türkiye şoklara dayanıklı ülke
Gezi parkı eylemelerinin ve FED’in para-
sal genişleme planı ile ilgili yapmış olduğu 
açıklamaların denk gelmesi açıkça talihsizlik 
olmuştur. Gezi Parkı olaylarının ekonomiye 
yansıması son derece sınırlı olacaktır ama 
FED’in para politikasında muhtemel deği-
şikliğe ilişkin açıklamaları ve bunun dünya 
ekonomisine yansımaları çok daha ciddi olsa 
da Türkiye ekonomisi üzerinde etkisi daha 

FED Kararlarına  
Dayanıklı Ekonomi
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az olacaktır. Gezi olayları ağırlıklı olarak ya-
tırımcıların algısı ve ülke görünümü ve hatta 
10 yıllık süreçte oluşturulan pozitif algının 
yara almasına neden oldu. Ancak, oluştu-
rulan bu algının ve meydana gelen görün-
tülerin, Türkiye’nin gerçeğini yansıtmadığı 
dolayısıyla Türkiye’de gerçek durumun bu 
olmadığı görülecektir. Çünkü, Türkiye 2001 
yılında yaşanan ekonomik krizden sonra alı-
nan tedbirler, uygulanan ekonomik istikrar 
programları, 2002-2012 döneminde gerçek-
leşen mali disiplin, harcama azaltıcı politi-
kalar, büyük çapta yapılan özelleştirmeler 
ve gerçekleştirilen reformlar kamu maliye-
sindeki olumlu görünüme katkı sağlamıştır. 
Bu çabalar geleceğe yönelik beklentileri de 
olumlu etkilemiştir. Ayrıca, kamu maliyesin-
de gerçekleşen bu göstergeler sayesinde, Tür-
kiye hem AB ülkelerinde devam eden borç 
krizinin olumsuz etkilerini bertaraf etmiş 
hem de ekonomi politikalarının uygulanma-
sında geniş manevra alanı bulmuştur. Türki-
ye, diğer gelişmekte olan ülkelere nazaran bu 
anlamda daha rahat gözükmektedir.

Ekonomideki iyileşmeler sayesinde hem 
içten hem de dıştan gelen bu şoklar ekono-
miyi sarsacak şekilde gerçekleşmemiştir. Bu 
da ekonomiye verilen şokların büyük bir çö-
küş olmadan geçiştirilmesine neden olmuş-
tur. 2001 krizinin tetikleyicisi olan anayasa 
kitapçığının fırlatılması ile son dönemde 
meydana gelen gezi eylemleri ve FED’in 
olası kararları karşılaştırıldığında, anayasa 
kitapçığının fırlatılması devede kulak kal-
maktadır. Buna rağmen makroekonomik 
görünümde ve finansal istikrarda bir bozul-
ma görülmemiştir. Hatta 2013 yılı ilk çeyrek 
verileri, makroekonomik görünümde iyileş-
me beklentilerini yükseltmiş ve hedeflerin 
yakalanacağı sinyalini vermiştir. Ayrıca, Tür-
kiye siyasi, ekonomik ve hukuk alanındaki 
gerçekleştirdiği çok sayıda köklü reformlar-
la, içeriden ve dışarıdan gelen şoklara karşı 
kendisini koruyacak bir ülke haline gelmiştir. 
Diğer yandan, Türkiye’deki bankaların güçlü 

sermaye yapısı ve kamu maliyesindeki olum-
lu göstergeler sayesinde reel sektör üretme-
ye devam etmektedir. Avrupa’da çok düşük, 
hatta negatif büyüme varken, Türkiye’nin 
enflasyonu artırmadan ekonomik büyümeyi 
sürdürmesi ve sürdürülebilir seviye de cari 
açıkla büyümeyi devam ettirmesi önemli bir 
başarıdır. 2001 yılında yaşanan ekonomik 
krizden sonra alınan tedbirler ve uygulanan 
ekonomik istikrar programları sayesinde 
ülke ekonomisi 2002-2007 arası dönemde 
yaklaşık yüzde 7 oranında büyümüştür. 2008 
yılında yaşanan küresel ekonomik krizden 
dolayı birçok gelişmiş ülkede daralma yaşa-
nırken, Türkiye 2009 yılının son çeyreğinden 
itibaren pozitif yönlü büyümesine başlamış 
ve 2013 yılı ilk çeyreğine kadar aralıksız bü-
yümesini sürdürmüştür.

Ekonomide sağlanan bu iyileşmeler ne-
ticesinde 2012 yılında Fitch, 2013 yılında 
Moody’s ve JCR gibi önde gelen ulusla-
rarası kredi derecelendirme kuruluşları 
Türkiye’nin kredi notunu “yatırım yapılabilir 
seviyeye” yükseltmiştir. Türkiye, bu not artı-
rımı ile 1994 yılından bu yana ilk kez yatırım 
yapılabilir seviyede not almıştır. Yine, son 
dönemde politik risk unsuru olarak tanım-
lanan gelişmelerin ülke notlandırılırken dik-
kate aldıkları kriterler göz önünde bulundu-
rulduğunda, mevcut notlandırmada bu gibi 
risklerin olabileceği ve dolayısıyla mevcut 
konjonktürün ekonomiye etkisinin sınırlı 
kalacağı beklenmektedir.

FED’in tahvil alımını 2013 sonunda azalt-
ma ve 2014 sonunda da sonlandırma bek-
lentilerinin realize olması halinde bile kötü 
senaryonun 2014 yılı öncesi gerçekleşme 
olasılığı çok düşüktür. Ayrıca, Merkez ban-
kaları tarafından uygulanan para politikası 
etkilerinin en erken 6 aylık sürede ekono-
miyi etkilemesi nedeniyle 2013 yılının daha 
rahat geçeceği ancak 2014 yılı ve sonrası için 
tedbir alma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca, dünya ekonomisinde, halen yapısal 
birçok sorunun çözülmemesi, ekonomik 
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durumun kötüleşmesi, Merkez Bankalarının 
daha fazla tahvil alımı yapmak durumunda 
kalmasına da neden olabilir. Çünkü, 2008 
global ekonomik krizine neden olan du-
rumlar ve şartlar halen devam etmekte ve 
krizin en önemli nedeni olan, borç ve kamu 
maliyesindeki problemler için gerekli yapısal 
reformlar gerçekleştirilememiştir. Kriz sü-
recinde alınan genişletici önlemler mevcut 
durumlarını stabil tutmayı başarsa da kamu 
maliyesi alanında yapısal dönüşümler ger-
çekleşmedikçe genişletici politikadan uzak-
laşmaları halinde yine aşağı yönlü bir trende 
girmelerine neden olacaktır.

Diğer yandan FED’in parasal sıkılaştırma 
kararını uygulayabileceğine dair durumun 
2014 yılının sonunda gerçekleşmesi du-
rumunda, yatırım fonlarının gelişen ülke-
lerden çıkmasına, gelişen ülke paralarının 
değer kaybetmesine, dolayısıyla faizlerin 
yükselmesine ve ekonomik büyümenin ne-
gatif etkilenmesine neden olacaktır. Eğer do-
lar ve faiz yüksek seviye trendlerine girerse 
ve yüksek kur istikrarlı bir şekilde devam 
ederse enflasyonun olumsuz etkilenmesine 
neden olacaktır. Uzun vadede ise faizlerin 
yüksek kalmasına ve dolayısıyla hedeflenen 
birçok büyük projenin olumsuz etkilenmesi-
ne neden olabilir. Aynı zamanda bu durum 
daha önce uygulamaya alınan projelerin kar-
lılık oranının düşmesi neden olur. Bu da te-
mel makro ekonomik göstergelerden ekono-
mik büyümeden işsizliğe kadar birçok veriyi 
olumsuz etkileyecektir.

Gelecek için tedbirler...
Bu nedenle, Türkiye’nin uluslararası piyasa-
larla iç içe girmiş olması, başta Merkez Ban-
kası olmak üzere ilgili kurumlara önemli 
sorumluluklar düşürmektedir. Sermaye giriş 
ve çıkışlarının istikrarsızlık unsuru olmama-
sı için ülkeye yatırım fonlarının girişi teşvik 
edilmeli ve muhtemel çıkışlar için tedbir alın-
malıdır. Bu kapsamda, İstanbul Finans Mer-
kezi (İFM) projesinin hızlandırılması hem 

ülkeye uluslararası fon girişine katkı sağlaya-
cak hem de yurtiçi tasarrufları artırıcı etki ya-
pacağı için yabancı sermaye giriş çıkışlarının 
istikrarsızlık unsuru olmasını engelleyecektir.

Döviz kuru ve faize yönelik Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ataca-
ğı adamlar, ekonomik büyüme başta olmak 
üzere birçok ekonomik gelişmede belirleyici 
olacaktır. Merkez Bankası döviz kurunu den-
gelemek için yaptığı döviz satım ihaleleri ile 
TL’nin değerini korumaya çalışırken bir yan-
dan da olası sermaye çıkışlarına önlem olarak 
faiz politikasını kullanacaktır. Faiz politikası 
belirlenirken kredi notunun yükselmesiyle 
yakalanan avantaj fırsata çevrilmelidir. Bun-
ların yanı sıra, bankaların sermaye yapıları 
güçlendirilmeli ve bankacılık sektörü reel 
sektörü desteklemeye devam etmelidir. 2009 
yılı son çeyreğinden beri devam eden ekono-
mik büyüme trendinin kırılmaması gerekir. 
Ayrıca, ekonomide kırılganlıkların meydana 
gelmemesi için, bu dönemde kamu maliye-
sinde mali disipline devam edilmelidir.

Türkiye’nin siyasi ve ekonomik anlamda 
istikrarlı bir ülke olması ve dolayısıyla yatırım 
imkanlarının fazla olması özellikle Körfez ül-
kelerinin Türkiye’ye yakın ilgi göstermesine 
neden olmaktadır. Bilindiği gibi, hükümet 
2023 yılı için bir dizi siyasi, ekonomik ve sos-
yal hedefler belirlemiş ve bu hedefler doğrul-
tusunda gerçekleşecek projeler belirlenmiştir. 
Türkiye söz konusu projelerin finansmanın 
İslami finansmanla sağlanması da mümkün-
dür. Bu da ülkede finansal kırılganlıkları azal-
tan önemli bir faktör olarak olacaktır..
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Soğuk Savaş yıllarının geride 
kalmasının ardından Ortadoğu’da 
kurulan statüko Arap Baharı 
ile büyük ölçüde darbe aldı. 
Tunus’ta bir işportacının kendi-
ni yakmasıyla başlayan süreç, 
başta Zeynel Abidin bin Ali ve 
Muammer Kaddafi olmak üzere 
birçok diktatörün sonunu getirdi. 
Tüm bunlar olup biterken dikkat 
çekici olan bir durum da ABD’nin 
Ortadoğu politikası oldu. Sürecin 
başından beri tutarsız bir tutum 
sergileyen ABD eleştirilerin odağı 
haline gelirken, Libya’ya dıştan 
müdahaleye destek veren büyükel-
çisinin terörist saldırıya kurban 
gitmesiyle sarsıldı ve Obama hü-
kümeti de kararlarıyla tartışılan 
bir pozisyona evrildi. İsrail-Filistin 
sorununun Dışişleri Bakanı John 
Kerry’nin başlattığı süreç nihaye-
tinde herhangi bir çözüm getirme-
mesi de bir diğer eleştiri kaynağı 
oldu. Öte yandan, Suriye’deki iç 
savaş ikinci yılını doldururken, 
2013 yılında Suriye dıştan müda-
hale yoluyla çözüm arayışlarıyla 
gündeme geldi ve ABD burada da 
mütereddit bir tutum sergileyerek 
Esed’in kanlı yönetiminin devamı-
nı sağladı. ABD’nin sahip olduğu 
paradigma, Ortadoğu’daki liderler 
tarafından şu ana kadar sıkça ve 
ustalıkla manipüle edildi ve statü-
konun devamı sağlandı.

Ortadoğu’da Yeni Dengeler
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Geçen yüzyılın son on yılı, özellikle ‘Batı’ 
veya ‘Kuzey’ için, hem siyasi olarak hem 
de ekonomik olarak, asrın en önemli ‘zirve 
dönemi’ olmuştu. Küresel kapitalizmin en 
renkli yılları olarak da kayda geçmişti. Nasıl 
geçmesin? Kuzey açısından, siyasi olarak ‘li-
beral demokrasi’nin neredeyse küresel zafer 
ilan ettiği, Soğuk Savaş’ın nihayete erdiği, II. 
Dünya Savaşı sonrası Irak’a müdahale edi-
lirken en geniş batılı askeri koalisyonu inşa 
kabiliyetinin başarıyla tecrübe edildiği, kü-
resel finansal sistemin tesis edildiği, bölgesel 
iktisadi birliklerin hayata geçirildiği, bir kez 
daha iletişim devriminin yaşandığı, hatta 
batı-dışında kalanlara ‘tarihin sonunun ilan’ 
edildiği yıllardı 1990’lar.

Milenyuma yukarıdaki zafer sarhoşluğu 
ile giren Kuzey eko-sistemi, birçok açıdan, 
çok geçmeden, oldukça renkli görünen 
1990’ların bazı sahnelerinin, sonbaharın göz 
alan renkliliği olduğuna şahitlik edecekti. 11 
Eylül’le başlayan ilk ‘düzen bozucu’ müdaha-
le küresel güvenlik statükosunu sarstı. Aynı 
yıllarda enerji fiyatlarında yaşanan hareket-
lilik, yıllardır ‘küresel dengesizlik’ üzerine 
oturmuş olan ‘siyasi ve ekonomik dengelerin’ 
sarsılmasına yol açtı. 1990’ların ekonomi- 
politik marazları bir biri ardına baş gösterdi. 
Kuzey’de başlayan mali kriz hızla küresel bir 
ekonomik krize doğru yol almaya başladı.

Küresel örgütler, yaşanmakta olan krizin 
en müşahhas habercisiydi. Küresel sistemin, 
hem siyasi hem de ekonomik olarak verdiği 
açıkların derinleşmesi tedirginlik yaratmaya 
başlamıştı bile. Siyasi olarak BM, ekonomik 

olarak IMF ve Dünya Ticaret Örgütü, gü-
venlik örgütü olarak ise NATO hem kendi 
yönetimleri açısından hem de sorunlara mü-
dahil olma kabiliyeti anlamında krizdeydi-
ler. 1990’larda başlayan ve 11 Eylül sonrası 
aşikâr hale gelen BM karar alma hiyerar-
şisindeki derin kriz, Birleşmiş Milletler’in 
varoluşsal olarak sorgulanmasının önünü 
açtı. Batı-dışı ekonomilerin toparlanma sin-
yalleri, yıllardır ‘Kuzey’in dizayn ettiği’ kü-
resel örgütlere, yapısal kırılmalar düzeyinde 
olmasa da, güçlü itirazlar eşliğinde, iktidar 
ve yönetim krizi olarak yansımaya başladı. 
Milenyumun ilk on yılı bitmeye doğru gi-
derken ekonomik kriz tahmin edilenden çok 
daha ağır bir şekilde Kuzey eko-sisteminde 
etkili oldu. Bugün o krizin sancıları çok daha 
büyük kırılmalara gebe bir şekilde küresel 
sistemi tam anlamıyla anlamsızlaştıran bir 
çarpan vazifesi görüyor.

Kuzey menşeli ekonomik krizin siyasal 
yansımaları ise oldukça ağır faturalar çıkar-
dı. Bugün için felç olmuş, II. Dünya Savaşı 
sonrası inşa edilen küresel güvenlik mima-
risinin suiistimaliyle işgal edilen Irak’tan 
sonra, Ortadoğu’da siyasal fay hatları kırıl-
mış oldu. Küresel kapitalist sistemin 21. yüz-
yılın ilk sancılarıyla boğuştuğu ve fazlasıyla 
meşgul olduğu bir dönemde, kırılan ‘fay 
hatları’, 20. yy Ortadoğu negatif birikimini, 
‘Arap isyanlarına’ dönüştürmekte gecikmedi. 
Ortaya çıkan manzaraya Batı’nın, özellikle 
de ABD’nin, tarif edilebilir bir tepki verdiği 
bile söylenemezdi. 21. yüzyılın en ağır san-
cılarından biri, 20. yy boyunca hem Batı’ya 

21. Yüzyıl Sancısı ve Ortadoğu

• 03 AĞUSTOS 2013 • SABAH PERSPEKTIF YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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hem de onlar adına bölgesel düzenin nöbe-
tini tutanlara konforlu bir jeopolitik dünya 
vermiş olan Ortadoğu’da statükonun çözül-
mesi olacak.

ABD ve Batı 11 Eylül’le başlayıp Afga-
nistan ve Irak işgaliyle tam anlamıyla zuhur 
eden yeni bir ‘tehditle’ tanışmış oldular. Bü-
yük ölçüde, bütün Ortadoğu ve İslam dün-
yası jeopolitik okumalarına yansıyan yeni 
tehdit Sünni İslam’ın mukavemet gücün-
den başkası değildi. Yıllarca İran merkezli 
şartlanmış tehdit dünyaları alt üst olmuştu. 
Dün yanlış yaptıkları gibi bugünde aynı ha-
tayı çift başlı olarak sürdürme yolunu tercih 
ettiler. Biriyle zımnen diğeriyle fiili ve açık 
olmak üzere, Ortadoğu’da en kaba iki karşıt 
mezhepçi odakla benzer bir frekansta ittifa-
kı tercih ettiler. Arap isyanlarına verdikleri 
bütün tepkiler de bu yeni siyasal frekans 
dünyasında şekillendi. Bu me-

yanda, Irak’ta Saddam’ı aratmayan yönetime 
verilen desteği, Mısır’da yaşanan darbeyi ve 
İsrail-Filistin görüşmelerinde kendi devir-
dikleri seçilmiş hükümeti yok saymaları da 
‘yeni frekansın’ içerisinde okunmalıdır.

Peki bu durum sürdürülebilir mi? 
ABD’nin güvenlik stratejisini, gelecek ana-
lizleri doğrultusunda, ‘Asya eksen kay-
ması’ üzerine bina ettiği bir dönemde, 
Ortadoğu’da, geçen yüzyıla ait, en sorunlu 
iki çizgiyi ve aktörü temsil eden statüko ile 
nikah tazelemesi neler getirir? Başka bir de-
yişle, 21. yüzyılın ilk sancılarına, 20. yüzyılın 
statükosuyla cevap vermenin bir geleceği var 
mıdır? Kısa vadede, 20. yüzyıl statükosunun, 
gayet doğal olarak, belli ölçüde gücünü ko-
ruyor olması, geçen yüzyıldaki gibi işlevsel 
kılınabileceği anlamına gelir mi? Eğer bu su-
allere kestirmeden ve bugünün ‘kazananları’ 

açısından olumlu cevap-
lar vermek o kadar ko-
lay değilse; Ortadoğu’ya 
dair daha uzun soluklu 
ve soğukkanlı analizlere 
ihtiyaç var demektir. Bu 
durumdaya Mursi’nin 
devrilmesine Musaddık 
devrilirken verilen ‘re-
elpolitik tepkileri’ verip, 
nihai analizleri yaptığı-
nızı zannederken daha 
sonra ‘İran devrimine’ 
şaşırırsınız ya da küre-
sel ve bölgesel krizi fark 
edip tek başına ‘reelpo-
litiğin’ değil, aksine 
önümüzdeki dönem 
en kıymetli şeyin ‘meş-
ruiyet’ olduğunu fark 
edersiniz..



ORTADOĞU’DA YENİ DENGELER  |  731

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana 
dünya politikasında tek süper güç olarak 
kalan Amerika Birleşik Devletleri, çeşitli sı-
fatlar ile tanımlanır olmuştu. ABD, 1990’lar 
boyunca kimi zaman “iyi huylu süper güç”, 
kimi zaman da “vazgeçilmez süper güç” 
olarak isimlendirildi. 11 Eylül sonrasında 
önce teröre karşı mücadele daha sonra da 
“demokrasi gündemi” politikası ile “demok-
ratik süper güç” tanımlamasını kazanmaya 
çalışan Washington yönetimi, o günden bu 
yana bazılarınca “meşru olmayan süper güç” 
daha sonra yaşanan küresel ekonomik kriz 
ile birlikte de “gerileyen süper güç” olarak 
adlandırılır oldu. Ancak son zamanlarda 
Amerika’nın hedefleri ve dış politika strate-
jilerini anlamak ve anlamlandırmak isteyen-
ler, tanımlandırma konusunda daha fazla 
zorlanmaya başladı. Zira Amerika stratejik 
hedefleri her zamankinden daha fazla dalga-
lanan, dış politika girişimleri daha bir tutar-
sız ve verdiği mesajlar daha çelişkili, kararsız 
ve mütereddit bir dönem yaşamaya başladı.

Amerikan dış politikasının en iyi gözlem-
cilerini bile oldukça zor durumda bırakan bu 
dönemde izlenen politikaların sebebi olarak 
kimileri Obama’nın dış politika karar verme 
mekanizmasında ortaya çıkardığı merke-
ziyetçi ve zor karar veren yapıyı kimileri de 
Obama yönetiminin retorik ile realite arasın-
daki derin uçurumu geç anlamasını gösterdi. 
Hatta bazıları aslında bu kararsızlığın gayri 
ihtiyari ortaya çıkan bir durum olmadığını, 
bilakis takip edilen politikanın “eylemsizlik” 
stratejisinin bir uygulamasından ibaret oldu-

ğunu iddia etti. Ancak son beş yıla bakıldı-
ğında Obama yönetimindeki bu mütereddit 
halin tek bir açıklamasının olmadığı ve yu-
karıda adı geçen faktörlerin hepsinin farklı 
zaman dilimlerinde bu durumun ortaya çık-
masında etkili olduğu görülüyor.

Retorik ve realite
Başkan Obama’nın dış politika yaklaşımında 
yaptığı konuşmalar ile uygulamaları arasın-
da oluşan uçurum, belki de kendisine en sık 
yöneltilen eleştiri haline gelmiş durumda. 
Ortaya konulan dış politika hedeflerindeki 
sapmaların sebebi olarak kimi zaman politi-
kaların uygulanması konusunda yapılan he-
saplama hataları kimi zaman ise Obama’nın 
risklerden sakınan siyasi üslubu öne çıkıyor. 
Örneğin yemin töreni sonrasında imzaladı-
ğı ilk karar olan ve Amerika’nın uluslarara-
sı arenada imajını oldukça olumsuz yönde 
etkileyen Guantanamo kampının bir sene 
içerisinde kapatılma kararının gerekli hu-
kuki altyapı çalışmaları ve siyasi girişimlerin 
hayata geçirilmesinden önce verildiği beş 
sene sonra kampın hâlâ açık olması sayesin-
de açıkça görülebiliyor. Özellikle Kongre’nin 
bu konudaki tavrının iyi hesaplanamaması 
Obama’nın bu iddialı hedefinden son beş 
yılda sürekli geri adım atması ile sonuçlandı.

Ancak Obama’nın dış politikada attığı 
geri adımlardan her zaman Kongre sorum-
lu değil. Özellikle Suriye’de Esed rejiminin 
kimyasal silah kullanımını “kırmızı çizgi” 
ilan eden Obama yönetiminin bu çizginin 
aşıldığının ayan beyan ortaya çıkmasından 

Bir Mütereddit Süper  
Güç Olarak Amerika

• 07 AĞUSTOS 2013 • ZAMANKILIÇ BUĞRA KANAT YORUMYORUM
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sonra sergilediği zaman kazanmaya yönelik 
tutumu büyük oranda iç politikadaki sınır-
lamalardan ziyade Başkan Obama’nın risk 
almaya yanaşmayan siyasi kişiliğinden kay-
naklandı. Başkan Bush döneminde girilen 
riskli dış politika maceralarını tekrarlamama 
söylemiyle pazarlanan bu yeni riskten kaçan 
tutum bir yandan risk tanımını olabildiğin-
ce genişletirken öte yandan da dış politikada 
pragmatizmin sınırlarını zorlayan bir esnek-
lik hatta kimilerine göre bükülebilirliği bera-
berinde getirdi. Bu tavır uluslararası arenada 
ortaya çıkan problemlerde sorumluluktan 
kaçınan, çözme konusunda isteksiz bir Ame-
rika resmi ortaya çıkardı.

Obama’nın iktidara gelmesinden hemen 
sonra dış politika takımı hakkında ortaya 
çıkan siyasi dedikoduların arasında bu grup-
tan bazılarının özellikle Başkan Kennedy’nın 
kriz dönemlerinde uyguladığı eylemsizlik 
yönteminin başarısına olan ilgileri öne çı-
kıyordu. Buna göre uluslararası arenada ya-
şanan her kriz Amerika çıkarları için aynı 

aciliyeti taşımadığı gibi her sorun da hemen 
çözümlenmeyi gerektirmiyordu. Dolayısıy-
la ulusal güvenliğin ve ekonomik çıkarların 
tehdit altında olmadığı durumlarda izlene-
cek “bekle gör” politikası hem hatalı bir ka-
rarın verilmesini engelleyecek hem de olası 
siyasi maliyeti en az seviyeye çekecekti. Bu 
stratejinin işaret fişeği Libya krizi sırasında 
Obama’nın sıkça ifade ettiği “geriden liderlik 
etme” söylemi ile atılmıştı. Daha sonra artık 
“sorumluluk doktrini” olarak adlandırılan 
ve güvenlik ve istikrar konusundaki mesuli-
yetin küresel güç olarak Amerika’dan ziyade 
bölgesel güçlere transferini öngören anlayış-
la bu strateji pekiştirilmeye çalışıldı. Oba-
ma yönetimi kimi durumlarda bu stratejiyi 
uygulayarak kendince ortaya çıkan krizleri 
zarar görmeden çözme arayışı içine girdi. 
Mesela Suriye krizinin ortaya çıkmasından 
hemen sonra rejimi gayri meşru ilan etme-
sine rağmen Obama, bu gayri meşru yöneti-
min kendi halkına karşı başlattığı saldırılara 
karşı çok ciddi bir siyasi veya askerî girişim 
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içine girmedi. Dahası caydırıcılığı en etkin 
ve inandırıcı bir biçimde kullanabilecek bir 
süper güç olarak bu stratejiden dahi istifade 
edilmedi. Hatta kimilerine göre bölgedeki 
diğer aktörlerin güç ve meşruiyet kaybı yaşa-
yarak Amerika’nın kılını kıpırdatmadan gö-
receli olarak daha etkili bir duruma gelmesi 
beklendi. Bu durumun sonucu olarak Oba-
ma, kendince Amerika’yı ekonomik külfeti 
ve siyasi maliyeti olacak bir başka “Ortado-
ğu savaşından” uzak tutmaya çalıştı. Ancak 
bu eylemsizlik Suriye gibi kimi durumlarda 
kârdan ziyade geç kalınmışlığın ortaya çı-
kardığı külfeti beraberinde getiriyor. Dahası 
Amerika “eylemsiz bir süper güç” olmanın 
yaşattığı meşruiyet krizi ile de aynı anda baş 
etmek zorunda kalıyor.

Karar verememe
Son olarak Obama yönetimini dış politi-
kada bu kadar mütereddit kılan bir başka 
unsur ise dış politika karar verme mekaniz-
malarında yaşanan zorluklarla ilgili. Derin 
bir dış politika tecrübesi ile göreve gelme-
yen Başkan Obama’nın yakın çevresinin 
de dış politikadan ziyade iç politika konu-
sunda uzmanlaşmış siyasi operatörlerden 
oluşması, bu konuda yaşanan zorluğun en 

önemli sebepleri arasında gösteriliyor. Bu 
isimlerin birçoğunun özellikle Obama’nın 
ilk dönemindeki önemli dış politika krizle-
ri sırasında odak noktalarını iç politikadaki 
sonuçlar ve maliyet üzerine yoğunlaştırması 
ve Obama’nın dış politika uzmanları ile bu 
danışmanlar arasında kalarak karar verme 
konusunda yaşadığı zorluk çok ciddi krizler 
sırasında karar verme sürecinin yavaşlama-
sına sebep olmuştu. Dahası bu mekanizma-
nın Obama tarafından fazlasıyla merkezileş-
tirilmesi, dış politika yapısındaki standart 
operasyon prosedürleri dışında diğer aktör-
lerin inisiyatif almasını engellemiş ve zaman 
zaman da kurumlar arasındaki tutarsızlık-
ları ortaya çıkarmıştı. Beş sene geçmesine 
rağmen hâlâ kritik dönemlerde kararların 
ne şekilde verildiği konusunda ortaya çık-
mış bir model veya pattern bulunmuyor. 
Mısır’da 2011 senesinde Tahrir Meydanı’nda 
gösteriler devam ederken Dışişleri Bakanı 
Clinton ile Beyaz Saray’ın açıklamaların-
da ortaya çıkan farklılık ve temmuz ayında 
meydana gelen darbe sonrasında Kahire Bü-
yükelçisi, Dışişleri Bakanı ve Beyaz Saray’ın 
yaptığı açıklamalarda yaşanan baş döndürü-
cü gelgitler, bu mekanizmanın işleyişindeki 
karışıklığı ortaya koyuyordu. Sonuç olarak 
mütereddit bir süper güç olarak Amerika, 
sergilediği bu öngörülemez dış politikayla 
müttefiklerini farklı alternatifler arayışına 
sokarken küresel liderliğini ve güvenilirliği-
ni tehlikeye atıyor..

Amerikan dış politikasının en 
iyi gözlemcilerini bile oldukça 

zor durumda bırakan bu dönemde 
izlenen politikaların sebebi olarak 
kimileri Obama’nın dış politika 
karar verme mekanizmasında 
ortaya çıkardığı merkeziyetçi ve 
zor karar veren yapıyı kimileri de 
Obama yönetiminin retorik ile 
realite arasındaki derin uçurumu 
geç anlamasını gösterdi.
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ABD’nin diplomatik temsilciliklerinden 
19’u geçici olarak kapatılıyor ve ABD Yemen’e 
insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı dü-
zenliyor. Eylat Havaalanı kapatılıyor ve İs-
rail İHA’larla Sina’yı vuruyor. Lübnan’da iki 
tane THY pilotu kaçırılıyor. Irak’ta Tikrit’te 
meydana gelen saldırıda en az 13 kişi haya-
tını kaybediyor. Mısır’da yüz binler bayramı 
sokakta, adalet peşinde geçiriyor. Tunus’un 
“Temerrüd”ü sokakta, kendi darbelerinin 
peşinde koşuyor. Suriye’de Baas rejimi, hava 
saldırılarını Lazkiye’de yoğunlaştırıyor.

Sadece birkaç günlük süre zarfında karşı-
laşabileceğiniz olağan gelişmeler bunlar, ta-
rihin hızlı ve kanlı aktığı Ortadoğu’da. Farklı 
ülkelerde ve farklı şekillerde meydana gelse 
de bu önemli gelişmelerin hepsi, bölgenin 

ecnebiler eliyle dizayn edildiği günden bu-
güne kadar devam eden akamete uğratılmış 
gelişimine, tabiri caizse “geç kalmış ergenli-
ğine” işaret etmekte.

Bu gelişmelerin çoğunda ABD’nin gö-
rünürdeki veya perde arkasındaki liste başı 
aktör olması tesadüf değil. Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra kurulan bölgesel statü-
konun baş aktörü olmasa da, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra çizgileri tekrar çizilen, 
Camp David ile netleşen ve 11 Eylül son-
rasında tahkim edilen statükonun sahibi 
ABD’dir. Arap Baharı’nın hatta daha önce-
sinde Türk Baharı’nın bölgeye sunduğu de-
ğişim kıvılcımlarına en fazla ABD’nin karşı 
çıkması oldukça anlaşılır bir tavır.

ABD ve İsrail’in saldırganlık ruhsatı
Listenin iki numarasında İsrail’in gelme-
si de şaşırtmıyor bizi. Basitçe ifade edelim: 
Ortadoğu’da ABD demek İsrail demek; İs-
rail demek ABD demek. Hem ABD hem de 
İsrail, “hesap verme” endişesi olmadan böl-
gede saldırganlık yapabilme hakkını ellerin-
de tutuyorlar. İkisinin izlediği yol da ortak. 
Önce kendi vatandaşları güven altına alı-
nıyor, sonra başka ülkelerin vatandaşlarına 
başka ülkelerin topraklarında saldırılıyor. 
Ellerinde “terörle mücadele” palavrası yazılı 
açık bir çek var.

Listenin üç numarasında ise Mısır’dan 
Tunus’a, Suriye’den Lübnan’a, Yemen’den 
Irak’a kadar uzanan coğrafyada, ABD-İsrail 
gözetimindeki işbölümünde vazifelerini yeri-
ne getiren bölgesel statükocular yer almakta.

Ortadoğu’da Statükonun Bayramı

• 12 AĞUSTOS 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ

Nereden tutarsanız tutun 
elinizde kalan bir sistem var. 

Ve bu sistemin bir ucundan tutma 
telaşı içerisine giren yerli-yabancı 
aktörler. Kimisi- ABD ve İsrail gibi- 
bunu açıkça ve umarsızca yaparken; 
kimileri de- statükocu tüm bölgesel 
aktörlerin olduğu gibi- bunu 
“terörle mücadele”, “laiklik elden 
gidiyor”, “benim alternatifim El-
Kaide” veya “İsrail’e karşı direniş” 
palavralarıyla üstü örtülü bir şekilde 
yapmaya çalışıyor.

YORUMYORUM
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Darbeci Mısır ordusunun, Reis Mursi’yi 
esir tutup İsrail’in ölüm silahlarını Sina’ya 
salması, ABD’nin Irak işgalinin harekete ge-
çirdiği mezhepçi ve intikamcı fay hattının 
can alması, Tunus’ta provokatif faili meçhul 
suikastlardan sonra Nahda’nın hedefe ko-
nularak darbe provası yapılması, Suriye’de 
Baas rejiminin uçaklarını işgalci ve saldırgan 
İsrail’e karşı değil on yıllardır zulmettiği Su-
riye halkına karşı kullanması ve son olarak 
İsrail’in kullanışlı dost-düşmanı Baas statü-
kosunun savunuculuğuna soyunan Lübnanlı 
grupların iki pilotumuzu kaçırması, zihniyet 
ve nihai amaç açısından ABD ve İsrail’in 
İHA saldırıları ile paralellik arz etmekte.

Nereden tutarsanız tutun elinizde kalan 
bir sistem var. Ve bu sistemin bir ucundan 
tutma telaşı içerisine giren yerli-yabancı 
aktörler. Kimisi- ABD ve İsrail gibi- bunu 
açıkça ve umarsızca yaparken; kimileri de- 
statükocu tüm bölgesel aktörlerin olduğu 
gibi- bunu “terörle mücadele”, “laiklik elden 
gidiyor”, “benim alternatifim El-Kaide” veya 

“İsrail’e karşı direniş” palavralarıyla üstü ör-
tülü bir şekilde yapmaya çalışıyor.

Bunun için bazısı haydutluk yapıyor, ba-
zısı başka halklara bazısı ise kendi halkına 
bomba yağdırıyor, bazısı kendini bomba 
yapıp barışı patlatıyor, bazısı darbe veya 
darbeye hazırlık yapıp demokrasiyi dina-
mitliyor. Nihai amaçları bir olunca da, sta-
tükocuların bölgeden veya dışardan olması 
fark etmiyor..
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Mısır’daki “askeri darbenin ülkede de-
mokrasiyi yeniden tesis etmek amacıyla ya-
pıldığını” iddia eden ABD Dışişleri Bakanı 
John Kerry’nin son günlerdeki tek uğraşısı, 
Mısır’da darbe aklamak değil. Aynı zamanda 
uzun süredir adını bile anmadığımız İsrail -
Filistin barış görüşmelerini başlatacak gö-
rüşmeleri başlatmak için birtakım görüşme-
ler de yürütüyor. Hayır, bir “görüşmeyi” fazla 
yazmadım. Çünkü Kerry’nin yaptığı tam da 
bu: Görüşmeleri başlatacak görüşmeler hak-
kında görüşmek.

Bildiğiniz gibi bu İsrail ve Filistinlileri ilk 
defa masaya oturtma çabası değil. Bugüne 
kadar başarısızlığa uğrayan her girişimin 
faturası, Filistinliler arasındaki ayrımın de-
rinleşmesi ve İsrail işgalinin daha da genişle-
mesi oldu. Bu sebepten bu girişimler, sadece 
ABD’li yetkililer CV’lerine yazsınlar diye 
yapılmamalı. Ne var ki Kerry- Erekat -Livni 
basın toplantısından da anlaşılacağı üzere 
yine sonucunda barış çıkmayacak bir “barış 
sürecine” daha giriyoruz.

Öncelikle, yerleşimler eliyle her geçen 
gün artan İsrail işgaline rağmen barış gö-
rüşmelerine başlamak, sadece İsrail’e Filistin 
topraklarında yeni emrivakiler yaratması 
için fırsat vermek anlamına geliyor. ABD’nin 
ve Mahmud Abbas’ın daha önce görüşmele-
re başlamak için ön şart olarak koştuğu “yer-
leşimlerin inşasının dondurulması” adımın-
da Abbas, ABD’nin baskısıyla “tükürdüğünü 
yaladı” ve İsrail’in masadaki elini daha da 
kuvvetlendirdi. İsrail’in yerleşimler konu-
sundaki hukuk tanımazlığına boyun eğen 

ABD ise, bir arabulucudan umulan asgari 
tutarlılığı bile gösteremedi.

Seçilmişe karşı antipati
Usül ve zamanlama konularında ise karşı-
mıza ABD ve İsrail’in devekuşu sendromu 
çıkmakta. Hamas’ı devredışı bırakarak barış 
görüşmelerinden sonuç alınabileceğini dü-
şünmek, ABD ve İsrail’in gerçekleri görmez-
den gelme çabasına, Fetih’in ise partizanlığı-
na işaret etmekte.

Aslında ABD ve İsrail’in bu konuda bir tu-
tarlılık içinde olduğunu teslim etmek lazım. 
Bu iki ülkenin de Ortadoğu’da seçim kazan-
mış ve demokratik yollarla işbaşına gelmiş 

Filistin’de Barışsız “Barış Süreci”
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İsrail-Filistin görüşmelerinde 

gerçekten sonuç alınmak isteniyorsa 

paradigma ve aktörler değişmelidir.

YORUMYORUM
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yönetimlere karşı bir antipatisi söz konusu. 
Mısır’ın seçilmiş cumhurbaşkanına reva 
gördüklerini, 2006’da da Filistin’in seçim 
kazanmış partisi Hamas’a reva görmüşlerdi. 
Aradan geçen 7 seneye rağmen hâlâ Hamas’ı 
yok sayarak barış konusunda hiçbir ilerleme 
kaydedemeyeceklerini anlayamadılar.

Tam da bu anlayış kıtlığı içerisinde, 
Hamas’ın Mısır’daki darbeyle bölgesel des-
teğinin azalmasından fırsat bilip Filistin 
Otoritesi’ni yeniden sivriltmek için “yangın-
dan mal kaçırırcasına” Hamas’ı saf dışı bıra-
karak görüşmeleri başlatmaya çalışıyorlar.

Provokasyon sızıntısı
Bu yolda her şey de mübah. Geçtiğimiz 
hafta Filistin Otoritesi’nin çok sayıda resmi 
yazışması basına sızdı. Belgeler, Abbas lider-
liğindeki Filistin Otoritesi’nin, Mısır kamu-
oyunun, özellikle ordunun, Hamas’a karşı 

kışkırtılması için bir dizi iftira ve karalama 
kampanyası yürüttüğünü göstermekte.

İşin kötüsü darbeciler arasında büyük 
rağbet gören bu kampanyadan Mısır’daki 
tüm Filistinliler olumsuz olarak etkilen-
mekte, ironik bir şekilde Filistin Otorite-
si Mısır’da yaşayan Filistinlilerin hayatını 
zorlaştırmakta.

Bütün bunlara Martin Indyk gibi İsrail’in 
Washington’daki Truva Atı olan AIPAC kö-
kenli bir diplomatın ABD’nin Ortadoğu 
Özel Temsilcisi sıfatıyla görüşmelere nezaret 
edeceği gerçeğini de eklediğimizde görüş-
melerin içi boş bir reklam kampanyasına dö-
nüşmesini beklemek yanlış olmaz.

İsrail -Filistin görüşmelerinde gerçek-
ten sonuç alınmak isteniyorsa paradigma 
ve aktörler değişmelidir. Öte yandan Ab-
bas, İsrail’le barış yapmak istiyorsa önce 
Hamas’la barış yapmalıdır..
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Ortadoğu’da bugüne kadar ge-
rilimleri azaltacak, krizleri önle-
yecek ve zaman zaman yükselen 
tansiyonu düşürecek bir devletler-
üstü kurum söz sahibi olmamıştır. 
Bölgedeki çatışmaların sebepleri-
ni tespit ederek çözüm mekaniz-
maları geliştirecek, diplomatik, 
ekonomik ya da sosyal yollarda 
krizlerin çözümünü koordine edecek böy-
le bir kurumun yokluğu, bölge ülkelerinin 
problemlerini çözme konusunda dışarıdan 
destek almaya itmiş ve bu destek bölgesel ak-
törlerin güçlenmesini engellemiştir. Sorun-
lara bölge içinden çözüm arayacak ve bölge-
sel aktörlerin söz sahibi olacağı bir kurumun 
varlığı, şüphesiz istikrarsızlıklarla dolu bu 
bölgenin geleceği için önem arz etmektedir. 
Bu bağlamda bütün bölge ülkelerini kapsa-
masa ve yeterince analiz edilmese de Basra 
Körfezi’ndeki altı Arap ülkesinin oluştur-
duğu Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi 
(KİK), Ortadoğu siyasetini etkileme potan-
siyeline sahip önemli aktörlerden biridir. 

Arap isyanlarının başlattığı Ortado-
ğu’daki değişim süreci birçok aktörü sis-
tem içerisinde yeniden konumlandırırken 
Körfez ülkeleri de bu değişimden nasibini 
almıştır. Nitekim KİK’in bu süreçte böl-
ge içinde ve dışındaki politikaları “önlem” 
ya da “açılım” olarak değerlendirilecek 
mahiyette olurken, Körfez’in daha önceki 
dönemlerden çok daha farklı bir ritimle 
bölgesel etkisini artırmaya çalıştığı gözlem-
lenmektedir. KİK’in gerek siyasi gerekse 

ekonomik anlamda büyük yapısal 
dönüşümlere direndiği bu süreçte 
elbette ki Türkiye ile ilişkileri de 
farklı bir boyut kazanmıştır. 
Bu çalışmada kuruluşundan bu-
güne Körfez İşbirliği Konseyi’nin 
belirlenen hedefler doğrultusunda 
ekonomik entegrasyonda hangi 
seviyeye geldiği, güvenlik işbirliği-

nin sınırları, siyasal birlik olma ve bölgesel 
etkisini artırma yolundaki imkân ve açmaz-
larının neler olduğu irdelenip kurumun sü-
reç içerisinde yaşadığı değişim ve dönüşüm-
ler okunmaya çalışılacaktır. KİK’in kurumsal 
analizinin ardından özellikle AK Parti döne-
minde yeniden şekillenen Türkiye-KİK iliş-
kileri incelenecektir.

Sonuç
Sonuç olarak KİK, kurumsallaşma sürecini 
henüz tamamlayamamış, üyesi olan altı ülke 
arasında etkili olsa da bölgesel sorunların 
çözümünde veya bölgesel gelişmelere ön-
cülük etme noktasında bir aktör konumuna 
yükselememiştir. Konseyin aldığı kararların 
uygulanması noktasında herhangi bir yap-
tırım ve denetim mekanizması olmamasını 
bu durumun en başat sebebi olarak kabul 
edebiliriz. Bu durum, konseyin ciddiyetini 
azaltmakla beraber, işlevselliğine de olumsuz 
etki etmektedir. Bununla beraber Suudi Ara-
bistan dışındaki beş KİK üyesinin bağımsız-
lıklarını görece yeni kazanan ve henüz ulus-
devlet yapılanmasını tamamlamamış ülkeler 
olmasının KİK’in kurumsal yapısındaki ak-

Körfez İşbirliği Konseyi: Krallar 
Kulubü ve Değişen Bölgesel Düzen
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saklık ve yavaşlığın temel nedeni olduğunu 
da belirtmek gerekmektedir. 

KİK, yavaş kurumsallaşmasına rağmen 
gelişmeye ve küresel ilişkilerini geliştirmeye 
devam eden bir organizasyondur. Bu bağ-
lamda Türkiye ve KİK arasındaki ilişkiler 
siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları 
itibarıyla bir kazan-kazan durumu halinde 
seyretmektedir. Bununla beraber Suriye krizi 
ve Mısır’daki darbe Türkiye ve KİK ilişkileri-
nin geleceğinin belirlenmesinde bir anahtar 
görevi görmektedir. Suudi Arabistan’ın Su-
riye politikasına İran karşıtlığı yön verirken; 
Suriye’nin sınır komşusu olan Türkiye, krizi 
hem içişlerinde ve sınırlarında hem de böl-
gede istikrar ve barışın önündeki bir engel 
olarak görmektedir. Dolayısıyla kriz sonra-
sı dönemde Türkiye ve Suudi Arabistan’ın 
Suriye’den beklentileri farklılık gösterecektir. 
Bu farklılık kriz sonrası süreçte tarafların 
bölgesel politikalarını etkileyecek gibi gö-
rünmektedir. Benzer şekilde Katar dışındaki 
KİK üyeleri ile Türkiye, Mısır konusunda bir-
birine tam anlamıyla zıt bir pozisyonda dur-
maktadırlar. Özellikle Suudi Arabistan, BAE 
ve Kuveyt’in iç tehdit algısının şekillendirdiği 
Mısır politikasına sahip olan KİK’in bölgesel 
siyasi gelişmelere karşı takındığı tavır, Tür-
kiye ile bir takım siyasi sorunlar yaşayabile-
ceğine işaret etmektedir. Nihayetinde Türki-
ye bölgede değişimin önemli aktörlerinden 
birisiyken, Suudi Arabistan’ın başını çektiği 
Körfez monarşi bloğu bölge statükosunun 
önemli birer parçasıdır. 

Türkiye, son dönemdeki ekonomik, siyasi 
ve sosyal anlamda gerçekleştirdiği kalkın-
mayla istikrarsızlık, ekonomik duraklama ve 
otoriter yönetimlerin yuvası olarak görülen 
Ortadoğu’da farklı bir hikâyenin de mümkün 
olabileceğini göstermiştir. AB’ye üyelik süre-
ciyle birlikte siyasi ve sosyal reformlara hız ka-
zandıran Türkiye, Ortadoğu’daki istikrarsızlık 
ve karmaşanın kaçınılmaz ve değiştirilemez 
olmadığını ispat etmiştir. Eksikleri olmakla 
birlikte Türkiye, gerçekleştirdiği bu kalkın-

ma hamleleriyle bölgedeki bütün ülkelerin 
istifade edeceği bir tecrübe olarak görülebilir. 
Türkiye’nin Körfez ülkeleri dâhil bütün bölge 
ülkelerine ikinci katkısı da muhataplarıyla 
diplomatik işbirliğini arttırması olmuştur. 
Örneğin işgale destek vermemesinin ardın-
dan Türkiye bölge ülkeleriyle Irak halkına ve 
devletine destek vermek amacıyla Irak’a sınır 
komşusu olan ülkeler toplantılarını düzenle-
miş; Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn’in 
de katıldığı toplantılarda bölge sorunlarına 
bölgesel aktörlerle çözüm bulma çabası içinde 
olmuştur. Buradan hareketle Türkiye’nin böl-
gesel bir güç olarak Körfez ülkelerindeki mev-
cut sorunların çözüme kavuşturulması için 
kurumsal mekanizmaların kurulmasına katkı 
sağlayabileceğini ve bu yolla KİK ülkelerinin 
Irak ve İran’la güvenlik ikileminin çözülmesi-
ne vesile olabileceğini söylemek mümkündür.

Öneriler
Körfez Ülkelerine:
•	 KİK kurumsal yapısını güçlendirmeli ve 

alınan kararların uygulanması noktasın-
da denetim ve yaptırım mekanizmaları 
geliştirmeli, gerekli alanlarda yeni organ-
lar kurumalıdır.

•	 KİK’in bölgede daha ciddi bir imaja sahip 
olması ve etkin olabilmesi için bölgesel 
konularda üyelerin dış politikalarından 
etkilenmeyen kurumsal bir tavır takın-
ması gerekmektedir. 

•	 KİK politikalarının belirlenmesi ve örgü-
tün daha faal olması için bağımsız olarak 
politika önerilerinde bulunacak ve gelece-
ğe yönelik yaklaşımlar belirleyecek, belirli 
konularda uzmanlardan oluşan bir alt or-
gan kurulmalıdır. 

•	 KİK’in dış ilişkileri geliştirilmeli ve bu 
yolla örgütün bölgesel ve küresel enteg-
rasyonu arttırılmalıdır. 

•	 Körfez monarşilerinde yönetime kimin 
geçeceği istikrarsızlık potansiyeli yüksek 
bir konudur. Zihin yapıları büyük oranda 
petrol öncesi dönemde şekillenen liderler 
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koltuklarını daha genç nesillere bırakma-
ya başlayacaklardır. Yeni neslin, petrolün 
azalacağı ve önemini kaybedeceği zaman-
lar için hem ülke bazında hem de KİK ola-
rak siyaset geliştirmeleri gerekmektedir. 

•	 Körfez ülkeleri petrol gelirleri olmadan 
da kendi kendine yetecek seviyeye gelmek 
için ekonomilerini çeşitlendirmeli ve si-
yasal meşruiyet zeminini genişletmelidir.

•	 Körfez ülkeleri daha eğitimli, çoğunluğu 
orta-sınıf halk kitlesinin de siyasi ve sos-
yal taleplerini karşılayacak donanımda 
olmalı ve yönetimdeki reformcu kanadın 
sesini daha da yükseltmesi gerekmekte-
dir. Ülkelerin tekil olarak daha katılımcı 
olmaları ve kurumsallaşmalarını tamam-
lamaları, KİK’in de örgüt olarak yapısına 
ve bilhassa bölgesel etkinliğine olumlu 
katkı yapacaktır. 

•	 Güvenlik konusunda daha sürdürülebilir 
ve uzun vadeli çözüm için Körfez ülke-
lerinin askeri kapasitelerini geliştirme-
leri gerekmektedir. Analizde bahsedilen 
kısıtlardan dolayı her üye ülkenin kendi 
güvenliğini sağlama noktasında kısıtları 
vardır. Bundan dolayı KİK’e ait ortak bir 
savunma gücünün geliştirilmesi gerek-
mektedir. Bu uzun vadede Körfez ülke-
lerinin yararına olabilecek ve muhtemel 
tehditlerin örgüt tarafından bertaraf edil-
mesini sağlayacaktır. 

•	 Bütün güvenlik endişelerine rağmen 
Körfez ülkelerinin İran’la ilişkilerini 
tamamen koparmaması gerekmekte-
dir. Öncelikle bütün KİK üyesi ülkeler-
de ‘İran tehdidi’ algısının aynı karşılığı 
bulmadığını belirtmek gerekmektedir. 
Örneğin başta BAE olmak üzere, Katar 
ve Umman’ın İran’la ticari ilişkileri ge-
lişmiştir. Bunun yanı sıra Suudi Arabis-
tan, Katar, BAE ve Kuveyt İran’la birlikte 
OPEC üyesidir. Bu sebeplerden dolayı, 
KİK’in bölgede etkili bir örgüt olabilmesi 
İran dâhil tüm aktörlerle iyi ilişkiler içe-
risinde olmasını gerektirmektedir. 

•	 Irak ve Afganistan’daki istikrarsızlık de-
vam ettiği sürece ABD’nin bölgede sar-
sılan güvenilirliği zayıflayacaktır. Soğuk 
Savaş sonrasında tek kutuplu dünya artık 
ABD, Çin, Rusya, Hindistan ve AB’nin 
başı çektiği çok kutuplu bir dünyaya evi-
rilirken tek bir devletin garantörlüğünde 
hareket eden Körfez ülkelerindeki güven-
lik mekanizmasının sürdürülebilir olma-
dığı aşikârdır. Dolayısıyla Körfez ülkeleri 
yalnızca ABD değil hem bölgesel hem 
küresel bütün aktörlerle dengeli bir ilişki 
yürütmelidir. Bu yolla ABD ve Batı’nın 
belirleyici nüfuzundan çıkmalıdır. 

Türkiye’ye:
•	 Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle ekonomik 

ilişkileri dışında siyasi, askeri ve kültürel 
ilişkilerini geliştirecek hamleler yapması 
gerekmektedir. 

•	 Türkiye’nin Irak, İran ve Körfez ülkeleri 
arasında güvenlik tesis edilebilmesi adına 
bu ülkelerle olan ekonomik, siyasi, sosyal 
ve kültürel işbirliğini geliştirmesi ve bu yol-
la ülkeler üzerindeki yumuşak gücünü ar-
tırması gerekmektedir. 

•	 Türkiye KİK ülkeleri, Irak, İran ve AB pazarı 
arasındaki enerji transferinde enerji korido-
ru haline gelerek kendisini merkezi konuma 
yükseltecek projeler üretmeli ve bu vesileyle 
çatışmalı aktörler arasında uzlaşma sağlaya-
bileceği platformları da arttırmalıdır. 

•	 Türkiye ile komşuları ve enerji transferin-
de ortak olduğu ülkeler arasında serbest 
ticaret bölgelerinin oluşturulması, ticari 
bariyerlerin ortadan kaldırılması, ortak 
eğitim ve spor organizasyonları ve turizm 
projelerinin geliştirilmesi gerekmekte-
dir. Devletlerarasında böyle bir karşılıklı 
bağımlılık muhtemel bir çatışmanın ma-
liyetini artıracağından dolayı çatışma ih-
timalini düşürecek ve bütün taraflar için 
bağlayıcı olacaktır. Üye ülkelerle ayrı ayrı 
anlaşmalar yerine KİK ile kurumsal an-
laşma yapmak daha pratik olacaktır. .
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SETA tarafından hazırlanan ‘’Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırma-
larla Öğretim Üyeliği Maaşı’’ raporu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan 
Çetinsaya’nın katılımıyla gerçekleşen bir toplantı ile kamuoyuna duyu-
ruldu. Prof . Dr. Tekin Akgeyik tarafından kaleme alınan rapor, Türkiye’de 
üniversitelerde çalışan akademisyenlerin maaş durumunu ulusal ve 
uluslararası kıyaslamalarla inceleyerek öğretim üyeliği maaşlarına yönelik 
gerçekleştirilebilir politika önerileri sunmaktadır.

Tartışmalı Öğretim Üyeliği 
Maaşı 
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Ülkemizde akademik dünyaya 
ilişkin çalışmalar (tez, makale vb.) 
oldukça sınırlı düzeydedir. Yükse-
köğretim Kurulu (YÖK) verilerine 
göre, 1968-2013 yılları dönenimde 
ülkemizde 286.332 yüksek lisans ve 
doktora tezi yapılmıştır. Bu akade-
mik çalışmaların 242.366’sı 1996-
2013 dönenimde gerçekleştirilmiş-
tir. Yapılan tezlerin 23.288’i, eğitim 
ve öğretim alanındadır. Başlığında “öğretim 
üyesi” geçen tez sayısı sadece 4, akademisyen 
ifadesi geçen tez sayısı ise, sadece 9’dur. Bu 
tezlerin hiçbiri öğretim üyelerinin maaş siste-
mi, düzeyi veya niteliği ile ilişkili değildir. Bu 
durum, akademisyenlerin kendileriyle ilgili 
tutumlarının somut bir sonucudur. Ülkemiz-
de geleneksel olarak öğretim üyeleri kendile-
rini merkez alan çalışmaları gerçekleştirme 
konusunda oldukça isteksiz bir tutum sergile-
mişlerdir. Bu olgu, hem mesleği dışarı kapalı 
tutma tercihinin bir nedeni hem de mesleğin 
kamuoyundaki algısının zedeleneceğine iliş-
kin kaygının bir sonucudur. 

Aslında bu eğilim Türkiye ile sınırlı değil-
dir. Uluslararası literatürde de konunun özel-
likle maaş boyutuyla ilgili çalışmalar oldukça 
yetersiz düzeydedir. Bu yetersizlik hem kap-
sam hem de içerik açısından söz konusudur. 
Öncelikle çalışmaların çoğu sınırlı sayıdaki 
sanayileşmiş ülkelerle ilgilidir. Özellikle orta 
gelir düzeydeki veya gelişmekte olan ülkeler-
deki öğretim üyelerinin konumuna ilişkin 
araştırmalar oldukça sınırlı düzeydedir. Bu 
durum, uluslararası karşılaştırmaları ciddi 

biçimde zorlaştırmaktadır (Rumb-
ley vd., 2008). İçerik açısından ise, 
çalışmaların bir bölümü öğretim 
üyelerinin bireysel düzeyde üc-
retlendirilmesiyle ilgilidir. Butür 
çalışmalar demografik ve sosyal 
açıdan maaş farklıklarını analiz 
etmekten öteye geçmemektedir 
(Konsor, 2010). Buna karşılık aka-
demik çalışmaların ağırlıklı bir 

bölümü öğretim üyelerinin tutum ve değer 
algılarına ilişkin araştırmaları içermektedir. 
Bu çalışmalar arasında öğretim üyelerinin 
ücret düzeyine ilişkin görüşlerine kısmen de 
olsa yer veren araştırmalar da az sayıdadır. 

Öğretim üyelerinin ücretleriyle ilgili hem 
ulusal hem de uluslararası düzeyde verilerin 
yetersiz olması maaşlara ilişkin uluslararası 
ölçekte analiz ve değerlendirmeleri sınırla-
maktadır. Son yıllarda yapılan bazı kapsamlı 
çalışmalar da aslında sadece öğretim üyelerini 
kendi içinde kıyaslamakla sınırlı kalmaktadır. 
Karşılaştırmalar açısından sınırlayıcı bir diğer 
değişken, kavramsal zeminin kayganlığıdır. 
Ülkeler arasında maaş belirleme ve ödeme kri-
terleri oldukça değişkendir. Daha da önemlisi 
maaş tanımı ülkeden ülkeye değişiklikler gös-
termektedir. Esasen bu sorun ulusal ölçekteki 
karşılaştırmalar için de geçerlidir. Kamu ve 
vakıf üniversiteleri arasındaki maaş sistema-
tiğinin farklılaşması bir yana kamu üniversi-
telerinin maaş kriterleri de birbirinden fark-
lılık gösterebilmektedir. Özellikle son yıllarda 
yaygın şekilde uygulanan “geliştirme ödeneği” 
en az 15 farklı maaş sistematiğini gündeme 
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getirmiştir. Bu durum, karşılaştırmaları daha 
da zorlaştırmaktadır. Ayrıca, öğretim üyele-
ri üzerindeki ders yükü, gece öğretimi, tezsiz 
yüksek lisans programları ile sürekli eğitim 
merkezlerine bağlı programların yarattığı 
ilave ödemeler birçok durumda verilere veya 
hazırlanan raporlara hiç yansıtılmamakta, 
tartışmalar sadece çıplak maaşlar üzerinden 
yapılmaktadır ki bu da sağlıklı değerlendirme-
leri önlemektedir. Sorunun bir diğer boyutu 
ise, vakıf üniversitelerindeki ücretlendirmeyle 
ilgilidir. Bu alanla ilgili neredeyse hiçbir resmi 
veri mevcut değildir. Kamuoyuna yansıyan 
veriler ise, sosyal medya verileri ile sınırlıdır 
ve güvenilirliği tartışmalıdır. Bu da, kamu ve 
vakıf üniversiteleri arasındaki karşılaştırmala-
rı güçleştirmektedir. Ayrıca vakıf üniversitele-
ri, piyasa olgusuyla hareket etmesinden ötürü 
ücretlendirmede kamudan farklı yöntem ve 
kriterler kullanabilmektedir. 

Bu çalışma, kamu üniversitelerinde ça-
lışan öğretim üyelerinin maaşlarını hem 
ulusal hem de uluslararası veriler ışığında 
karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi amaçla-
maktadır. Buna ilaveten, çalışma, ekonomik 
gelişme sürecinde hem nitelikli işgücünü ye-
tiştirerek hem de bilimsel çalışmalarla eko-
nominin yenilikçi ve rekabetçi boyutlarına 
katkıda bulunan akademisyenlerin maaşla-
rına ilişkin yeni bir model önerisinin genel 
hatlarını ortaya koyarak, bu alanda bir tartış-
ma gündemi oluşturmayı hedeflemektedir. 
Bu amaçla, çalışmada, öncelikli olarak karşı-
laştırmalı bir perspektif ile öğretim üyeleri-
nin maaşlarına ilişkin bir durum analizi ya-
pılmıştır. Bu kapsamda rapor, temelde ulusal 
düzeyde aylık ortalama maaşları baz almakta 
ve öğretim üyeliğine girişi temsil eden yar-
dımcı doçentlik seviyesinden en üst akade-
mik unvan olan profesörlüğe kadar maaşla-
rın düzeyini uluslararası bir ölçekte analiz 
etmektedir. Uluslararası karşılaştırmaların 
daha sağlıklı olması için Dünya Bankası’nın 
“Satınalma Gücü Paritesi-SGP” (Purchasing 
Power Parity-PPP) esas alınmıştır (Altbach 

vd., 2012). Karşılaştırmalarda kullanılan 
bir diğer değişken ise, Birleşmiş Milletler’in 
“İnsani Gelişme Endeksi-İGE”dir (Hu¬man 
Development Index-2012-HDI). 

Uluslararası karşılaştırma grubunda Tür-
kiye dâhil yedi kıtadan 28 ülke yer almakta-
dır (Altbach vd, 2012). Her birinin kendine 
özgü bir akademik maaş sistemi olan bu ül-
keler, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, 
Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Ermenistan, 
Etiyopya, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, 
Hollanda, İngiltere, İsrail, İtalya, Japonya, 
Kanada Kazakistan, Kolombiya, Letonya, 
Malezya, Meksika, Norveç, Rusya, Suudi Ara-
bistan ve Türkiye’dir. Ulusal düzeyde yapılan 
analizlerde 2002-2013 dönemi esas alınarak, 
öğretim üyelerinin maaşlarıyla bazı kamu 
profesyonellerinin maaşları karşılaştırılmıştır. 
İkinci olarak, üniversiteler geliştirme ödeneği 
çerçevesinde değerlendirilmiş, ayrıca zaman 
perspektifli olarak öğretim üyelerinin maaş-
ları, pozisyon bazlı analiz edilmiştir..
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araştırma yapmaya, doktora yapmaya, öğretim 
üyesi olmaya ikna etmemiz lazım” diye konuştu.

Türkiye’nin gelmiş olduğu kalkınmışlık nok-
tasında öğretim üyelerinin maaşlarının, ülkede-
ki diğer kesimlerle ve yurtdışındaki kesimlerle 
karşılaştırılması meselesi olmaktan çıktığını vur-
gulayan Çetinsaya, meselenin Türkiye’nin üni-
versiteleriyle küresel dünyada rekabet edip ede-
meyeceği meselesi olduğunu kaydetti.

Akgeyik: Alanında ilk çalışma
Raporu hazırlayan İstanbul Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Tekin Akgeyik, çalışmaya ilişkin 
yaptığı sunumda, bu alana ilişkin hiç çalışma ya-
pılmamış olmasına dikkat çekti.

Raporda, Türkiye’deki öğretim üyelerinin ça-
lışma şartları ve maaşlarının, hem ulusal düzey-
de diğer kamu çalışanları karşısında gerilediği 
hem de uluslararası düzeyde benzer ekonomik 
ve sosyal koşullara sahip ülkelerin oldukça ge-
risinde kaldığı ileri sürüldü. Bunun öğretim 
üyeliği mesleğinin de gerilemesine yol açtığı sa-
vunularak, uluslararası ölçekte Türkiye’deki öğ-
retim üyeleriyle karşılaştırma grubunda yer alan 
ülkelerdeki meslektaşları arasında, maaş düzeyi 
açısından ciddi farklılıklar olduğu kaydedildi.

Mevcut maaşların düşüklüğünün, yetenekli in-
sanların üniversitelerden uzaklaşmalarına neden 
olduğu ifade edilerek, Türkiye’nin 2023 hedefleri 
çerçevesinde ilk 10 büyük ekonomiden birisi ola-
bilmesi için üniversitelerde çalışmanın cazip hale 
getirilmesinin gerekliliğine işaret edildi.

Prof. Dr. Tekin Akgeyik tarafından SETA için ha-
zırlanan ‘’Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırma-
larla Öğretim Üyeliği Maaşı’’ başlıklı rapor, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın katıldığı 
bir toplantı ile kamuoyuna duyuruldu.

Çetinsaya: Nitelikli beyinleri  
akademiye çekmeliyiz
Toplantıda ilk olarak söz alan Çetinsaya, SETA 
raporunun akademik camianın özlük haklarını 
enine boyuna tartıştığını belirterek konunun 
önemine değindi. Çetinsaya, “Bizim artık özlük 
hakları meselesine yaklaşırken bugünü tespit 
edip, çözüm yolları ararken bir yönüyle de ileri-
ye bakmamız lazım. Çünkü Türkiye’deki akade-
misyenlerin özlük hakları meselesi, bugün aka-
demisyenlerin maaşlarının şu sektörden veya 
bu sektörden geri kalması, yurtdışındaki diğer 
muadil kıyaslamalardan geri kalması meselesi 
değildir. Türkiye’nin 2023 hedeflerini tutturup 
tutturamayacağı meselesidir. Türkiye’nin 21. 
yüzyıldaki küresel rekabette nasıl bir rol oyna-
yacağı meselesidir” dedi.

Küresel dünyada Türkiye’nin etkin bir aktör 
olması halinde nitelikli insan gücüne, araştır-
macıya ve araştırmaya ihtiyacı bulunduğunu 
belirten Çetinsaya, bu konuda üniversitelerin 
kritik bir rol oynadığını söyledi. Çetinsaya, “Bü-
tün bu çalışmalar bize gösteriyor ki, bizim en ni-
telikli beyinleri akademiye çekmemiz lazım. En 
nitelikli beyinleri laboratuvarlara, dershanelere, 
sınıflara çekmemiz lazım. Akademide kalmaya, 
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Suriye’ye dış müdahale konusu 
Ağustos ayında Halep’e rejim güç-
lerince yapılan saldırıda kimyasal 
silah kullanımının ayyuka çıkmasının 
ardından tekrar gündeme geldi. 1970 
yılından beri envanterinde kimyasal 
silah bulunduran Suriye ordusunun, iç 
savaş sırasında belli bölgelerde özellik-
le sarin gazı kullandığı birçok kereler 
ortaya çıktı. Ağustos ayında, BM tem-
silcilerinin bölgeyi ziyaret ettiği sırada 
Şam’ın Doğu Guta bölgesine yapılan 
saldırı ise Esed’in pervasızlığını bir kez 
daha gözler önüne serdi ve bu konu-
da bardağı taşıran son damla oldu. 
Ay boyunca Suriye meselesi özellikle 
kimyasal silah meselesinden dolayı, dış 
müdahale ekseninde tartışıldı.

Esed Rejimi’nin Kimyasal 
Silah Kullanımı
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Ulusalcı Kürtler, Gezici “liberaller” ve 
ulusalcı Türkler... Birisi, siyasi sermayesini 
PKK ve onun bölgesel uzantılarına yatırmış, 
19. yüzyıl vulgar milliyetçiliğini Kürt pers-
pektifinden ihya eden bir ekip. Diğeri, libe-
ralizmi “istemezükçülük” olarak anlamış, 
solculukla sermaye arasında seyrüsefer eden 
kerametleri kendilerinden menkul bir ekip. 
Sonuncusu ise milliyetçiliği “darbe sevicilik” 
sanan laikçi, neo-faşist bir ekip.

İlginçtir normal şartlar altında bir ara-
ya gelmesini ummadığınız bu üçlü, Kuzey 
Suriye’de PYD ile Suriyeli muhalifler arasın-
da yaşanan çatışmalara atfen “Kürt katliamı 
asparagası” eşliğinde “Diren Rojava” türkü-
leri söylüyor. Hadi ulusalcı Kürtleri anladık; 
Gezici liberallerden de tutarlılık beklemiyor-
duk. Ama ulusalcı Türklerin birden PYD/ 
PKK sever olabilmesini hayretle izliyoruz.

Hemen söyleyeyim: Suriye’deki El-Kaide 
varlığı İslam dünyasının her yerinde oldu-
ğu gibi Suriye’de devrime büyük zararlar 
vermiştir. Kuruluş aşamasında Nusra’nın ve 
Suriye’ye girişi aşamasında IŞİD’in Baas re-
jimi ve İran bağlantılarına sahadaki birçok 
Suriyeli dikkat çekmekte. El-Kaide karanlık 
ilişkileriyle Suriye’de büyük tehlike.

PYD siyasi-ekonomik rant peşinde
Fakat, Kuzey Suriye’de yaşananları PYD-El-
Kaide, laik-İslamcı, mazlum-zalim, Kürt-
Arap çatışmasına indirgemek doğru olmaz. 
PYD, bugünlerde yürüttüğü propaganda 
kampanyası gereği çatışmaları El-Kaide te-
röristlerine karşı laik PYD’lilerin kahraman-

ca Kürt halkını savunması olarak gösterme-
ye çalışsa da gerçek resim çok farklı.

Öncelikle, PYD sadece El-Kaide ile çatış-
mıyor, karşısında geniş bir ittifak var. Özgür 
Suriye Ordusu ve Ahrar’uş Şam’dan bazı bir-
likler de çatışmanın içerisinde. Ama özel-
likle Halep’te, Şam kırsalında ve Lazkiye’de 
yoğun çatışmalar devam ederken muhalifler 
Kuzey’e yoğunlaşmıyor.

Çatışmanın dinamiği Kürt-Arap müca-
delesi değil; PYD’ye karşı savaşanlar arasın-
da Kürtler de var. Bu süreçte Nusra Cephe-
si ve Ahrar’uş Şam, Kürtlerin herhangi bir 
Arap kadar ümmetin parçası ve Suriyeli 
olduğunu vurgulayan açıklamalar yayınla-
dılar. Kaldı ki Mardin ve Urfa gibi şehirle-
rimizde yaşayan Suriyeli Kürtlerle konuşur-
sanız, çoğunun El-Kaide’den değil PYD’den 
kaçtığını öğrenirsiniz. Örneğin, PYD’nin 
haziran ayında Amude’de Kürt göstericileri 
katletmesinden sonra şehirden Türkiye’ye 
kaçan Kürt sayısı oldukça fazla. Ayrıca, 
PYD son günlerdeki milliyetçi söylemiyle 
Amude’yi de unutturmaya çalışıyor.

Suriye’de Ulusalcı - ‘Liberal’ 
Kardeşliği

• 09 AĞUSTOS 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ

PYD, bugünlerde yürüttüğü 
propaganda kampanyası 

gereği çatışmaları El-Kaide 
teröristlerine karşı laik PYD’lilerin 
kahramanca Kürt halkını savunması 
olarak göstermeye çalışsa da 
gerçek resim çok farklı.

YORUMYORUM
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Çatışmanın ana dinamiği, hâlâ devam eden 
Baas rejimiyle işbirliği sebebiyle anti-devrim 
bir hareket olarak görülen PYD’nin, yukarıda 
sıralanan gruplar Suriye’nin değişik yerlerin-
de rejimle mücadele içerisindeyken Kuzey 
Suriye’de siyasi hakimiyet peşinde koşması 
ve petrol sahaları ve sınır kapıları üzerinden 
ekonomik rantı ele geçirmeye çalışmasıdır. 
Amaç ise bu siyasi-ekonomik rant mücadele-
sini, uluslararası toplumun El-Kaide hassasi-
yetine oynayarak meşruiyete devşirmek.

PYD rejimden kopamıyor ama rejimle 
beraberim de diyemiyor. Her ne kadar PYD 

rejimle işbirliğimiz yok dese de Haseke’den 
Halep’e işbirliği devam ediyor. Bunu Kürt-
ler de dahil olmak üzere sahadaki çok farklı 
gruplar da doğruluyor.

Suriye’de tablo bu. Türkiye’de ise AK Parti 
düşmanlığı “garip yoldaşlıklar” ortaya çıka-
rıyor. “Diren Rojava” propagandasını Kürt 
ulusalcılar yakalıyor, Gezici liberaller te-
mizliyor, Türk ulusalcılar pişiriyor, AK Parti 
düşmanı kesimler de yiyor.

Propagandanın değil adaletin öncelendiği 
günlere kavuşma temennisiyle hepinize iyi 
bayramlar diliyorum....
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Mübarek rejiminin ikonlarından birisi de 
mahkûm nakil kamyonlarıdır. İlkel ve ür-
kütücü kamyonların küçük pencerelerinden 
dışarıya sarkan eller çok şey anlatır. Özellikle 
siyasi tutukluların, kavurucu sıcakta, demir 
parmaklıkların arasından yaptıkları zafer 
işaretleri, yıllarca Mübarek rejimine umut-
suzluk içerisinde direnen insanların hayata 
uzanan tek işaretleriydi. Bu mahkûm araçla-
rından birisini gaz odasına çevirmek Sisi’ye 
nasip oldu. Hafta boyunca binlerce insanı 
öldürdüğü yetmiyormuş gibi katliamını 
taçlandırmak istercesine onlarca tutukluyu 
ölüme göndermekten çekinmedi. Darbe yö-
netiminin en alçakça ve en haince katliamı 
bu oldu.

Şam’da Cuber, Kabun ve Berzih’i en ağır 
şekilde bombalamasına rağmen sonuç ala-
mayan, Doğu Guta ve Güney Şam’da mevzi 
kaybeden, Lazkiye’de ciddi anlamda tedirgin 
olan, Humus’a muhaliflerin yeniden yönel-
me potansiyeli hisseden Esed’e, Mısır darbe-
si yeni bir atmosfer hediye etti. Sisi’nin ‘gaz 
odası’ katliamına neredeyse tepki bile gelme-
diğini gören Suriye Baas yönetimi, kendisi 
açısından mükemmel bir zamanlama ile mu-
halefetin kalbine korku salmak için en vah-
şice yöntemi, kimyasal silahları seçmişe ben-
ziyor. Yüz bin kişi öldürmüş bir rejim olarak, 
Sisi’ye yakılan yeşil ışığın kendisi için en fazla 
sarı ışık olacağının farkında. Mısırlı darbe-
cilerden hesap sorulması bir yana, 30 yıllık 
cürümlerinden beraat ettirilen Mübarek’in 
hapisten çıktığı bir ortamda, Esed’in durma-
sı için fazlaca bir sebep ortada kalmamıştı. 

Sisi darbesinin finansörü Körfez’in, Mısır’da 
binlerin öldürülmesinin fanatik destekçisi 
durumunda iken, Suriye muhalefetine ahla-
ki bir üstünlükle destek veremeyeceğini çok 
iyi biliyor. Esed yüz binin üstünde insanı öl-
dürdüğü halde kendisine açılan uluslararası 
kredi ortadayken; Guta’da binlerin canına 
mal olan ikinci Halepçe katliamından dolayı 
çok fazla bir sıkıntı yaşamayacağının farkın-
da. Kaldı ki artık ahlaki tutarsızlıkta yalnız 
da değil. Putin’in Esed’i varsa Amerika’nın 
da Sisi’si var. Rusya, Suriye’deki katliamlara 
‘terörle mücadele’ derken, Amerika Mısır’da-
ki darbeye en üst düzeyden ‘demokrasinin 
restorasyonu’ demekte. Rusya varken kimse 
İran’ı, ABD varken kimse Körfez’i de konuş-
mayacağına göre fazlaca sorun çıkaracak bir 
aktör de ortada gözükmüyor.

Bir tek Türkiye ikna olmuşa benzemiyor. 
Türkiye takındığı pozisyonla sadece ahlaki 
bir sorgulamanın önünü açmıyor, aynı za-
manda bugün reelpolitik denilen şeylerin bı-
rakın uzun vadeyi orta vadede ne kadar ger-
çekçi olduğunun da sorgulanmasının önünü 
açıyor.Jeopolitiğin ve stratejik vizyonun di-
bine kibrit suyu döken en pejoratif pozisyon 
almalar reelpolitik siyaset diye isimlendirilir 
oldu. Gözümüzün içine bakarak berbat bir 
siyasal pornografiye reelpolitik dememizi 
bekliyorlar. Türkiye’ye Kemalist ‘yalnız kal-
dınız’ korosunun getirdiği eleştirilerin içeri-
sinde elle tutulur, başı sonu belli bir tek al-
ternatif senaryo duyulmamasının sebebi de 
sürdürülebilir bir ‘realitenin’ yoksunluğun-
dan kaynaklanmaktadır.

Esed-Sisi Katliamları  

• 24 AĞUSTOS 2013 • SABAH PERSPEKTIF YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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Ortaya çıkan manzara Esed-Sisi eksenin-
den başkası değil. Bu eksenin Ortadoğu’da ne 
ahlaki ne de jeopolitik bir geleceği bulunmu-
yor. Esed- Sisi eksenine dair nerdeyse istis-
nasız bütün analizlerin farkında olarak veya 
olmayarak üzerinde birleştiği tek nokta kan 
dökme potansiyelleri. Esed yönetiminin, Su-
riye isyanının silahsız ayları boyunca öldür-
düğü kadar insanı Sisi bir haftada öldürdü. 
Esed, Sisi’nin katliamına ulaşınca artık ölüm 
anlamsızlaşmıştı. Can kayıpları 3-4 binlerden 
bir buçuk sene içerisinde yüzbinlere doğ-
ru gitti. Her ölüm siyasi çözümü biraz daha 
anlamsızlaştırdı. Mısır’ın benzer bir kaderi 
yaşaması gerekmiyor. Bugün ‘Mısır realitesi’ 
denilen kurgu da aslında Mısır’ın on yıllar 
boyunca mahkûm olacağı ağır askeri vesayet 
rejimine teslim olmasını istemekten ibaret.

Yüz yıllık Ortadoğu düzeni dönüşür-
ken konsolidasyonun hızlı, suhuletle ve 
sükûnetle olması imkânsızdı. Dolayısıyla 
bugün kazanıyor görünen aktörlerin dün-
yası üzerine yeni bir düzen kurulması da 
imkânsız. Asırlık düzenin son otuz yılında 
nöbet tutanlar I. Arap İsyanlarıyla tasfiye 
edilmişti. Bugünlerde nöbeti kanla sürdür-
meye çalışan aktörlerin mevzi kazandıkla-
rını görüyoruz. Sancılı bir demokratikleşme 
içerisinde düzenin normalleşmesi yerine 
sistemik ve devrimci dalganın birikmesinin 
önünü açtıklarının farkında değiller. Bugün 
yaşanan, 20. yy boyunca ortaya çıkan top-
lumsal ve siyasal elektriği, kanlı yöntemlerle 
bastırıp hapsetmeye çalışmalarından ibaret. 
Oysa her yönüyle beyhude bir çaba. Malum 
elektrik depolanan bir enerji türü değildir..
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Dün itibarıyla kimyasal silah kullanıldığı-
na dair daha somut kanıtların ortaya çıkması 
üzerine Gezi Parkı ve sonrasında Mısır’daki 
gelişmeler üzerine kamuoyu tarafından ih-
mal edilmeye başlanan Suriye’deki trajedi 
yeniden gündeme geldi.

Bundan seneler önce meydana gelen Ha-
lepçe katliamından sonra ilk kez bir rejim 
kendi halkına bu denli büyük çapta kimya-
sal silah ile saldırdı. Saldırıda uluslararası 
toplumun oldukça hassas olduğu kitle imha 
silahlarının kullanılmış olması aynı zaman-
da dikkatleri bu konuda özellikle Batılı dev-
letlerin vereceği tepkilere çevirdi. Ayrıca bu 
saldırının Başkan Obama’nın Suriye’de kim-
yasal silah kullanımını kırmızı çizgi olarak 
ilan ettiği 20 Ağustos 2012 tarihinin birinci 
yıldönümüne rastlaması bu konuda özellikle 
Amerikan yönetiminin alacağı pozisyonu-
nun daha fazla tartışılmasına yol açtı. Ancak 
bu konuda beklentiler hiç de iyimser değil.

ABD’nin son yıllarda özellikle Ortado-
ğu özelinde izlemeye çalıştığı dış politika 
ve ulusal güvenlik siyasetleri bir yandan 
ABD’nin uluslararası meşruiyetini zedeler-
ken öte yandan da küresel sistemdeki oluş-
ması yıllar süren uluslararası normların 
giderek delik deşik edilmesine sebep olu-
yor. Amerikalı birçok dış politika yapıcının 
oluşturulmasında ABD’nin oynadığı rol se-
bebiyle büyük gurur duydukları bu norm-
lar yine Amerikan yönetiminin ısrarla sür-
dürdüğü eylemsizlik politikaları ile otoriter 
devletler tarafından rahatlıkla göz ardı edi-
lebilecek basmakalıp prensiplere ve ulusla-

rarası sistemin barış, huzur ve istikrarı için 
dilenmiş “temenni”lere dönüşüyor. Özellik-
le Suriye’de ve Mısır’da yaşanan katliamlar 
sonrasında yapılan trajikomik itidal çağrı-
ları ve ifade edilen “teessüfler” başta sivil 
halka kimyasal silah kullanımının yasak-
lanması ve toplumların otoriter yönetimle-
rin uyguladığı katliamlardan korunmasına 
yönelik geliştirilen normların operasyonel 
hale gelebildiği tek metot olarak öne çıkıyor. 
Başkan Obama’nın Suriye’deki çatışmalarda 
kitle imha silahları kullanılması konusunda 
bundan bir sene önce koyduğu kırmızı çizgi 
bundan aylar önce aşıldı aslında. Amerikan 
yönetimi önce yeterince kanıt bulunmadı-
ğını, daha sonra ise kimyasal silahın devlet 
tarafından sistematik bir biçimde mi kulla-
nıldığını yoksa rejime yakın militanlar ta-
rafından devlet kontrolü dışında mı kulla-
nıldığını anlamaya çalıştıklarını söyleyerek 
elden geldiğince zaman kazanmaya çalıştı. 
Bundan aylar sonra Suriye’deki rejimin 
kimyasal silah kullandığına ikna olan ABD 
yönetimi, muhalifleri bazı hafif silahlarla 
desteklemenin ötesinde bir reaksiyon gös-
termedi. Bu sırada Amerikan yönetiminin 
Suriye’ye karşı herhangi bir müdahalede 
bulunmama kararını açıklamak için ortaya 
koyduğu tüm kaygı ve mazeretler (radikal 
grupların güçlenmesi, olayın kontrolü zor 
bir iç savaşa dönüşmesi) bir bir gerçekleş-
ti. Bush dönemindeki tek taraflı dış politika 
mekanizmasının antidotu olarak kendini 
ortaya koyan çok taraflı Obama dış politi-
kası Suriye’deki kimyasal silahlar konusuna 

Suriye’de Kimyasal Silah Kullanımı ve 
Uluslararası Normların Geleceği

• 23 AĞUSTOS 2013 • ZAMANKILIÇ BUĞRA KANAT YORUMYORUM
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iç politikada müdahalenin maliyetinin fazla 
getirisinin ise az olması sebebiyle ilgi gös-
termedi. Kimyasal silahların kullanılma-
ması normunun hangi şekilde harekete ge-
çeceği sorusunun cevabı olarak Amerikan 
istihbaratından bazı isimlerin “kelle sayısı” 
yaklaşımını sürdürmesi bu durumu daha 
da içinden çıkılmaz bir hale soktu. Çıkacak 
sonuç belli olmasına rağmen BM Güvenlik 
Konseyi’nin acil olarak toplantıya çağrıl-
ması artık iyiden iyiye bir tribünlük hare-
ket haline gelmişken kodifiye edilmiş bir 
normun bu kadar göz ardı edilmeye başla-
ması uluslararası hukukun geleceği için de 
endişe yaratmaya başladı. Bunların sonucu 
olarak lastiğe dönen kırmızı çizgiden geriye 
kimyasal silah kullanan otoriter rejimlerin 
öldürdüğü insanların yanına kâr kaldığı ör-
selenmiş bir uluslararası norm kaldı. Esed 
yönetimi Amerika’nın bu yaklaşımını da 
göz önünde bulundurarak birçok kentte 
“seyreltilmiş sarin” gazını biber gazı gibi ka-
labalık kontrolü için kullanılan maddelerle 
birlikte kullanarak bir yandan kimyasal si-
lahın tespitini zorlaştırırken öte yandan da 
kimyasal silah stokunu daha uzun bir süre 
mücadele için tutumlu kullanmaya çalışma-
ya başladı. Normu ayaklar altına alanlara 
müdahale şöyle dursun caydırıcı bir stra-
teji veya söylem dahi kullanmayan Ameri-
ka bundan sonrası için otoriter rejimlerin 
kimyasal silah kullanımının normalleşmeye 
başlayabileceği bir dönemin de temellerini 
atmış oldu.

Son iki sene içerisinde Responsibility to 
Protect (Koruma Mesuliyeti-R2P) olarak 
bilinen ve Soğuk Savaş sonrası dünya politi-
kasının ve uluslararası örgütlerin en önemli 
normatif icatlarından biri olarak lanse edi-
len ve ayrıca ABD’nin şimdiki BM Daimi 
Temsilcisi’nin kariyerinin önemli bir par-
çası haline gelen insani müdahale normu 
da yavaş yavaş etkisini ve anlamını yitir-
meye başladı. Bu durum insanî konularda 

1990’larda Bosna ve Ruvanda’da ders aldığı-
nı öne sürerek “bir daha asla” sloganına ye-
niden hayat vermeye çalışan Batılı devletler 
ve uluslararası örgütlerin bu pozisyonu terk 
ederek yeniden başka devletlerin iç işlerine 
karışmama prensibine sarılmaya başladığı-
nı gösteriyor. Sosyal medyanın sürekli katli-
amların boyutlarını dünyaya yaydığı ve her 
katliamdan az çok haberdar olduğumuz bir 
ortamda olayları kınamak, yaşananları ka-
bul edilemez olarak adlandırmak ve sonra-
sında medyaya sızdırılan görüşme notlarıy-
la aslında ‘ABD elinden geleni yaptı’ imajı 
oluşturmaya çalışmak bu normu güçsüz-
leştirirken birçok otoriter rejime de kendi 
halklarına güç kullanımı konusunda cesaret 
vermeye başladı. Yaşanan her katliam başka 
bir kanlı bastırmanın yolunu yaparken artık 
Batı dünyasının çifte standardı değil, insan 
hakları konusunda herhangi bir standardı 
kalmadığı fazlasıyla konuşulur oldu. Bush 
yönetiminin Condolezza Rice aracılığıy-
la demokrasi, özgürlükler ve insan hakları 
mesajı verdiği ve Obama’nın bizzat ziyaret 
ederek “tarihî” bir konuşma yaptığı Kahi-
re şehrinde yaşanan katliam artık içi iyice 
boşaltılan “kınama” tepkisi alırken ve iyice 
etkisizleştirilen R2P normu siyasi tartışma-
larda gündeme dahi girmedi.

Bundan sonraki dönemde ABD, bölgeye 
yönelik politikalarını şekillendirirken oluş-
masına önayak olmaya çalıştığı bu normla-
rı yeniden dikkate alacağa pek benzemiyor. 
Özellikle sürekli insansız hava aracı kulla-
narak terörle mücadele edilmesi ve Guanta-
namo gibi uluslararası hukuku bypass eden 
uygulamaların yarattığı olumsuz örnekle-
rin dışında otoriter ülkelerin uluslararası 
normları etkisizleştirmesine seyirci kalan bir 
Amerika bu düzlemde oluşacak kaotik bir 
uluslararası sistemin de en büyük müsebbibi 
ve belki de mağduru olacak..
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Suriye’de Doğu Guta’dan yayılan gö-
rüntüler insanlığını muhafaza edebilmiş 
herkesin yüreğini sızlattı. İçlerinde çoluk 
çocuğun da bulunduğu yüzlerce Suriyeli 
can çekişerek can verdi. Hiçbir yara izi ol-
maksızın, büyük ihtimalle kimyasal silah 
sebebiyle hayatını kaybeden Suriyeliler, ül-
kedeki katliamın boyutlarını bir defa daha 
gözler önüne serdi.

Baas rejimi iktidarını şimdiye kadar de-
vam ettirmesini, yüzbini aşkın Suriyeli’nin 
ölümü, iki milyona yakınının mülteci ol-
ması, milyonlarcasının evlerini terketmek 
zorunda kalması ve Suriye’deki çatışmanın 
küçük ölçekli de olsa komşu ülkelere sıçratıl-
masına borçlu. Hums’taki kazanımlarından 
sonra özellikle Halep’te, Lazkiye’de ve Şam’da 
stratejik kayıplar veren Baas rejiminin ulus-
lararası sessizlik senfonisi eşliğinde perva-
sızlaşması da bizi şaşırtmamalı. Kaldı ki bu, 
rejimin ilk kimyasal silah kullanımı da değil. 
Doğu Guta’dakine benzer maddelere maruz 
kalmış Suriyeliler, Türkiye hastanelerine de 
daha önce getirilmişti.

Doğu Guta dönüm noktası mı?
Kimyasal silahın kullanılması akla doğal ola-
rak bunu kırmızı bir çizgi olarak gördüğünü 
söyleyen ABD’yi getiriyor. Daha birkaç gün 
önce ABD Genelkurmay Başkanı General 
Martin Dempsey, Kongre Üyesi Eliot Engel’e 
yazdığı mektupta haklı olarak “Suriyeli mu-
haliflerin ABD’nin çıkarlarına hizmet etme-
yeceğini” söyleyerek ABD’nin muhaliflere 
desteğine büyük bir şerh düşmüştü. Hafta-

sonu çıkan haberler, ABD’nin Akdeniz’deki 
donanmasını takviye ettiği ve Milli Güvenlik 
Konseyi’nin müdahale planlarına ilişkin de-
ğerlendirme toplantısı yaptığı yönündeydi.

Geçilmedik kırmızı çizgi kalmamışken 
ABD’nin Suriye’de sessiz kalabilme konforu 
gittikçe daralıyor. Her şeye rağmen ABD’nin 
Suriye’de “rejimi düşürecek” bir askeri mü-
dahale peşinde olmadığı da anlaşılıyor. Fa-
kat, ABD’nin özellikle bu olaydan sonraki 
sessizliği ABD için iki ağır maliyet üretiyor.

ABD’nin iki endişesi
Birincisi, kimyasal silah kullanımına sessiz 
kalınması veya hiç yaşanmamış gibi davra-
nılması, kimyasal silah kullanımını yaygın-
laştırma ve bir nevi meşrulaştırma vazifesini 
görebilir. Bu herşeyden öte ABD’nin bölgesel 
varlığı için ciddi bir tehdit oluşturacaktır. 
İkincisi ise Doğu Guta’dan yayılan resimler, 

ABD Suriye’ye Müdahale Eder mi?

• 26 AĞUSTOS 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ YORUM

Geçilmedik kırmızı çizgi 
kalmamışken ABD’nin 

Suriye’de sessiz kalabilme konforu 
gittikçe daralıyor. Herşeye 
rağmen ABD’nin Suriye’de “rejimi 
düşürecek” bir askeri müdahale 
peşinde olmadığı da anlaşılıyor. 
Fakat, ABD’nin özellikle bu olaydan 
sonraki sessizliği ABD için iki ağır 
maliyet üretiyor.

YORUM
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ABD’nin “çıkarlarımıza hizmet etmez” der-
ken kastettiği İslami muhalif cephelerin ül-
kedeki etkisini artıracak türden.

Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) Nus-
ra Cephesi gibi gruplar bir yandan, diğer 
yandan ise Suriye İslami Kurtuluş Cephe-
si, Suriye İslami Cephesi ve benzeri İslami 
gruplara bağlı birlik ve tugaylar, rejimle 
çatışmalarda hem verimlilik hem de pres-
tij açısından saha üstünlüğünü ele geçirdi 
veya geçiriyor. Özgür Suriye Ordusu çok flu 
sınırlara sahip bir çatı kuruluş ve o bayrak 
altında savaşanların da ezici çoğunluğu İs-
lami hareketlere yakın Suriyeliler.

Bu sebepten, kimyasal silah kullanımı-
nın belgelendiği ve medyatikleştiği nokta-

da ABD, Suriye’ye “yüz kurtarıcı” sınırlı bir 
müdahaleyi düşünebilir. Fakat, bu operas-
yon muhtemelen uluslararası destek veya 
katılımla olur, önceden belirlenen “askeri” 
noktaları hedef alır, sadece rejimi değil IŞID 
ve Nusra’yı da vurabilir. Bu yolla ABD hem 
sessizlik eleştirilerini bertaraf eder, hem de 
özellikle birinci endişesini giderir. İkinci en-
dişesi için ise “geçti Bor’un pazarı...”.

Yapılması durumunda boyutu ve içeriği 
müdahalenin ne kadar oyun değiştirici ola-
bileceğini belirleyecek. Müdahale, sadece 
psikolojik üstünlük de verebilir, operasyonel 
üstünlük de. Müdahale yapılsa da yapılmasa 
da Baas rejimini, özellikle kalbi Lazkiye’yi, 
zor günler bekliyor..
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1. Amerika Birleşik Devletleri’nin 21 Ağus-
tos’daki kimyasal silah saldırısına kadar ki 
Suriye ile ilgili pozisyonu neleri içeriyordu?
ABD, başlangıcından bu yana Suriye’deki kri-
ze herhangi bir şekilde müdahale fikrinden 
oldukça uzak durdu. Özellikle Afganistan ve 
Irak savaşlarının verdiği tecrübe ve ekono-
minin içinde bulunduğu durum Amerika’da-
ki dış politika yapıcılarının bu tip krizlere 
müdahale fikrinden uzak durmasına sebep 
oldu. Bununla birlikte Suriye’de krizin yo-
ğunlaştığı günlerde Amerika’nın Bingazi’de-
ki Büyükelçisi’nin öldürülmesi de herhangi 
bir müdahale sonrası Suriye’de oluşacak si-
yasi tablo konusunda Amerika’daki kafaları 
iyiden iyiye karıştırdı. Amerikan medyası 
ve think tank dünyasında yapılan yanlış ta-
rihi karşılaştırmalar da bu durumun ortaya 
çıkmasında önemli bir rol oynadı. Bunun 
yanında kamuoyunda öncelikli problemin 
ekonomi olarak görülmesi ve yeni bir ‘ulusla-
rarası macera’ konusunda yaşanan isteksizlik 
de Washington’daki eylemsizlik taraftarları 
için önemli bir koz oldu. Tüm bunların so-
nucu olarak iki yılı aşkın bir süredir devam 
eden krizde Amerika eylemsizliğin en iyi ey-
lem olacağı ilkesiyle hareket etmeyi seçti.

2. 21 Ağustos Amerika’nın Suriye Krizi 
algılamasında neleri değiştirdi?
20 Ağustos 2012 günü Başkan Obama Suriye 
ile ilgili yaptığı açıklamada herhangi bir şekil-
de kimyasal silah kullanımını ‘kırmızı çizgi’ 
olarak adlandırmış ve böyle bir durumda Su-
riye ile ilgili hesapların da değişeceğini ifade 

etmişti. O günden bu yana rejimin kimyasal 
silah kullandığı konusunda yapılan iddialar 
ve sunulan kanıtlar Amerika’nın pozisyo-
nunda herhangi ciddi bir değişiklik yarat-
madı. Sadece bazı muhalif grupların silah-
landırılması konusunda bazı somut adımlar 
atıldı. Bu durum Amerika’nın ‘kırmızı çizgi’ 
olarak sunduğu bir prensibin halkının bü-
yük bir kısmı ile savaş yaşayan bir otoriter 
lider tarafından dahi dikkate alınmadığı ve 
Amerika’nın süper güç olarak dünya politi-
kasında söylediklerinin artık pek bir geçerli-
liği kalmadığı algısını oluşturdu.

Bunun yanında önemli bir uluslararası 
norm olan kitle imha silahlarının kullanıl-
mamasının ihlali uzun vadede bu silahın 
kullanımının normalleşmesinin de önünü 
açabilirdi. Bu durum da Amerika’nın ve müt-
tefiklerinin güvenliği açısından sorunlu bir 
durumun oluşmasına yol açabilirdi. Son ola-
rak elbette daha önceki seferler Amerika’ya 
sunulduğu söylenen doku ve toprak örnekle-
rinin yerini bu sefer saldırı sonrasında çeki-
len görüntüler aldığında ortaya çıkan durum 
Obama yönetimini herhangi bir şekilde hare-
kete geçmesi için köşeye sıkıştırdı. Bu görün-
tüleri analiz eden kimyasal silah uzmanları 
görülen semptomların bu silahın kullanıldığı 
konusunda şüpheye yer bırakmadığını söy-
lerken, görüntülerin yayılması sonrasında 
oluşmaya başlayan uluslararası kamuoyu da 
ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin en 
azından bir daha Esad rejiminin kimyasal si-
lah kullanmaması için bazı caydırıcı tedbirler 
almaya karar vermesine sebep oldu.

Suriye’ye Muhtemel  
ABD Müdahalesi

• 29 AĞUSTOS 2013 •KILIÇ BUĞRA KANAT YORUMYORUMSÖYLEŞİ: SADIK ŞANLI
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3. Suriye’ye olası bir müdahale konusunda 
ABD yönetimi nasıl karar verecek? Karar 
verme mekanizması nasıl işleyecek?
Suriye’de başından bu yana krizin nasıl 
çözülmesi konusunda Başkan Obama’nın 
kabinesi içinde bir fikir ayrılığı olduğu gö-
rülüyor. Obama’nın ilk döneminde özellikle 
Savunma Bakanı Leon Panetta başta olmak 
üzere yönetimdeki bazı isimlerin Suriye’ye 
daha aktif müdahale edilmesi görüşünde 
olduğu biliniyordu. Ocak ayından itiba-
ren oluşmaya başlayan ikinci kabinede de 
bu konudaki fikir ayrılıkları devam edi-
yor. Ancak ilk beklentiler Ulusal Güvenlik 
Danışmanı olan Susan Rice ile ABD’nin 
BM’deki Daimi Temsilcisi olan Samantha 
Power’ın Suriye’de çözüme yönelik daha 
kararlı bir Amerikan müdahalesinin des-
tekçileri olacakları yönündeydi. Zira bu 
isimler Amerika’nın Libya operasyonuna 
aktif olarak katılmasının Obama yönetimi 
içindeki en büyük taraftarları olarak görü-
lüyordu. Ancak yukarıda da ifade edildiği 
gibi yaşanan Bingazi krizinin hâlâ Obama 
yönetiminin başını ağrıtıyor oluşu (seçim-
ler sırasında Obama’yı oldukça sıkıntılı bir 
hale sokmuş ve seçimler sonrasında Susan 
Rice’ın dışişleri bakanı olamamasının en 
büyük nedeni olarak gösterilmişti) bu isim-
lerin yapacağı tavsiyelerin başkan Obama 
tarafından daha dikkatli bir şekilde değer-
lendirebileceği fikrini uyandırıyor. Bunun 
yanında Amerika’daki bazı istihbarat birim-
leri dünden bu yana BM silah uzmanlarının 
araştırmaları tamamlanmadan yapılacak 
bir saldırının ‘prematür’ olacağı konusunda 
bazı gazetelere anonim demeçler de verme-
ye başladı. Bu da Beyaz Saray’ın istihbarat 
yeterli demesine rağmen istihbarat bürok-
rasisindeki bazı isimlerin bu konuda tam 
emin olmak istediğini gösteriyor. Ancak 
hem Dışişleri Bakanı John Kerry hem de 
Beyaz Saray sözcüsünün dün ifade ettiği 
gibi son karar Başkan Obama’ya ait olacak.

4. Nasıl bir Amerikan saldırısı bekleniyor?
Başkan Obama saldırı kararı verirse 
Suriye’ye müdahalenin sınırlı ve kısa bir cer-
rahi müdahale olması bekleniyor. Şu nokta-
da yapılan tahminler ağırlıklı olarak Doğu 
Akdeniz’deki Amerikan destroyerlerinden 
yapılacak Cruise füzeleri saldırısı olacağı yö-
nünde. Saldırıdaki hedeflerin genel itibariyle 
Suriye’deki konvansiyonel silahlar ve hava 
savunma sistemleri olabileceği konuşulu-
yor. Zira kimyasal silah stoklarına yapılacak 
herhangi bir saldırının insan sağlığı açısın-
dan ciddi aksitesirlere yol açabileceği gibi bu 
durum da kimyasal silahların kontrolünün 
başka bazı silahlı grupların eline geçmesi 
konusunda endişe duyuluyor. Saldırının iki 
veya üç günü geçmeyeceği de diğer beklen-
tiler arasında.

5. Muhtemel bir ABD saldırısının  
sonucu ne olabilir?
Öncelikle bu tipte sınırlı bir saldırının Suri-
ye’deki dengeleri çok ciddi bir şekilde değiş-
tirmesi beklenmiyor. Zaten Beyaz Saray yap-
tığı açıklamalarda da amacın bundan sonra 
kimyasal silah kullanılması konusunda cay-
dırıcı bir etki yaratmak olduğunu ve bunun 
dışında rejim değişikliğini de içine alan ge-
niş bir müdahalenin gerçekleşmeyeceğinin 
ipuçlarını veriyor. Saldırı kararı konusunda 
ABD ve İngiltere’nin özellikle aceleci davran-
masının bir sebebinin de şu noktada sadece 
kimyasal silah kullanımına odaklanılması 
olarak gösteriliyor. Dolayısıyla muhtemel 
bir ABD saldırısı Suriye’deki iç savaşın sona 
ermesini sağlamayacak. Ancak daha iyimser 
bir projeksiyon yapmak gerekirse saldırının 
Esad’ın konvansiyonel güçlerine darbe vu-
rarak muhalif güçlere bazı ciddi avantajlar 
sunacağı beklenebilir..
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1. Suriye’deki krize müdahil olmak Körfez 
ülkeleri için ne anlama geliyor?
Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emir-
likleri, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’dan olu-
şan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri 
her ne kadar altı ayrı ülke olsa da, Suriye 
krizi konusunda Suudi Arabistan, Katar ve 
BAE olmak üzere yalnızca üç Körfez ülke-
sinin etkin rol oynadığını söyleyebiliriz. Su-
udi Arabistan, Suriye rejiminin düşmesini 
İran’ın bölgedeki nüfuz alanının zayıflatıl-
ması için bir fırsat olarak görüyor. Saddam 
sonrasında Irak ve Hariri suikastıyla birlikte 
Lübnan yönetimlerinin İran’la yakın olması, 
Suriye’yi Suudi Arabistan için daha önemli 
bir konuma yükseltti. Bunun yanı sıra Su-
udi Arabistan, Suriye’de rejim değişikliği-
ne destek vererek Arap isyanları karşısında 
aldığı ‘statükocu’ eleştirisini bertaraf etmek 
ve Suriye’de Suud yanlısı Sünni bir yönetim 
kurulmasına destek vererek bölgesel gücünü 
artırmayı amaçlıyor. Öte yandan Arap isyan-
larının en çok konuşulan Körfez ülkesi Katar 
ise Suriye’de muhalefeti desteklemek sure-
tiyle, hem meşruiyet zeminini genişleterek 
bölgedeki siyasi varlığını sağlamlaştırmayı 
hem de bölge ülkelerinden bulduğu boşluğu 
değerlendirerek bölgesel etki alanını geniş-
letmeyi hedefliyor.

2. Körfez ülkeleri Suriye krizi karşısında 
bugüne kadar nasıl pozisyon aldı?
Körfez ülkeleri Suriye krizinde Esed rejimi-
ne karşı muhalifleri değişik miktarlarda ve 
metotlarla da olsa desteklediler. KİK ülkeleri 

ortak bir kararla Suriye’den diplomatik tem-
silcilerini çekerken Şam büyükelçilerini de 
sınır dışı ettiler. Suudi Arabistan ve Katar’ın 
başını çektiği Körfez ülkeleri Suriye muha-
lefetini ekonomik, askeri ve siyasi olarak 
desteklerken, gerek Suriye içerisindeki mu-
halefetin silahlandırılması ve gerekse Suriye 
Ulusal Konseyi’ne maddi ve diplomatik des-
tek verilmesi konusunda önemli rol oyna-
dılar. Bununla birlikte muhalefet içerisinde 
Suud ve Katar’a yakın olan bloklar belirdi, bu 
blokların mücadelesi özellikle Suriye Ulusal 
Konseyi ve Suriye Ulusal Koalisyonu’nda-
ki tartışmalara olumsuz olarak yansıdı. Son 
olarak Suudi Arabistan’ın desteklediği Ah-
med Cerbe, koalisyonun başına geçti, yine 
Suudlar Özgür Suriye Ordusu’nun Askeri 
Konseyi üzerinde büyük etki sahibi oldu, 
bu durum Katar’ın Suriye meselesinde güç 
kaybetmesi olarak anlaşıldı. BAE ise bir ta-
raftan Suriye konusunda Suud çizgisinde ha-
reket ederken diğer taraftan da muhalefetin 
özellikle İslami kesimleri aleyhine yürütülen 
medya operasyonlarına ev sahipliği yaptı.

3. Körfez ülkelerinin Suriye’de kimyasal 
silah kullanımına yaklaşımları nasıl?
Suriye’de kimyasal silah kullanılması karşı-
sında Körfez ülkelerinden resmi tek kınama 
Katar’dan geldi, Katar Dışişleri yaptığı açık-
lamada Suriye rejiminin halkına karşı kim-
yasal silah kullanarak uluslararası anlamda 
tüm kırmızıçizgileri aştığını ifade etti. Suudi 
Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal ko-
nuyla ilgili özel açıklama yapmasa da Suud 

Olası Suriye Müdahalesine 
Körfez’in Bakışı
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Arabistan-Fas İşbirliği Ortak Komitesi 12. 
Dönem Toplantısı’nda “Suriye rejimi Arap 
kimliğini kaybetmiş ve her zaman Arap mil-
liyetçiliğinin kalesi olan Suriye kültürüne 
bağlılığını yitirmiştir” ifadesini kullanarak 
Esed rejimini ülkede yaşananların tek sorum-
lusu ilan etti. Suudi Bakan, BM’yi olağanüstü 
toplantıya çağırarak uluslararası toplumun 
da kimyasal silah kullanılmasıyla ilgili ciddi 
tavır alması gerektiğini söyledi. BAE, Kuveyt, 
Umman ve Bahreyn’den ise konuyla ilgili res-
mi herhangi bir açıklama yapılmadı. Bununla 
birlikte müdahalenin kapsamlı ve sonuç de-
ğiştirici olması gerektiğine dair sesler hem Su-
udi Arabistan’dan hem de Katar’dan yükseldi.

4. Körfez ülkeleri kimyasal silah kullanılması 
karşısında Suriye’ye yapılacak herhangi bir 
askeri müdahaleye nasıl bakıyorlar?
Öncelikle henüz hiçbir Körfez ülkesi Suriye’ye 
olası bir askeri müdahaleyi destekleyeceği yö-
nünde resmi açıklama yapmadı. Suudi Ara-
bistan ve Katar, Esed rejiminin sınırları aş-
tığını ifade etse de, askeri müdahale sözünü 
zikretmeden bu durumun cezasız kalmaması 
gerektiğini belirtti. Net bir açıklama gelme-
mesine rağmen Suriye muhalefetine en fazla 
silah yardımında bulunan Suudi Arabistan 
ve Katar’ın müdahaleye destek vereceği açık. 
Hatta Suriye’de askeri bir çözüm için Suudi 
Arabistan İstihbarat Şefi Bender Bin Sultan’ın 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le giz-
li bir görüşme yaparak Rusya’ya Suriye’den 
desteğini çekmesi için gizli bir petrol anlaş-
ması önerdiği iddia edildi. Bunun yanı sıra, 
Suriye’ye müdahaleyi konuşan ABD’nin Kör-
fez ülkelerinde askeri üsleri olduğu düşü-
nüldüğünde olası bir müdahalede bu üslerin 
kullanılacağını söylemek yanlış olmaz.

5. Suriye meselesi bağlamında Türkiye ve 
Körfez ülkeleri arasındaki ilişki nasıl seyretti?
Türkiye ile Körfez ülkeleri Suriye kriziyle 
ilgili olarak önemli oranda ortak bir pozis-

yon benimsedi ve muhalefetin yanında yer 
aldı. Taraflar farklı gruplardan oluşan Suri-
ye muhalefetine siyasi, ekonomik ve askeri 
destek sağladı. Bütün gruplarla diyalog ha-
linde olunsa da Katar ve Türkiye ile Suudi 
Arabistan farklı muhalif grupları destek-
ledi. Kriz tamamen çözülene kadar Esed 
yönetiminin düşmesi konusunda tarafların 
saflarında ciddi bir değişme olması müm-
kün görünmüyor. Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun Suriye’de kimyasal silah kul-
lanılması sonrasında Riyad’a gerçekleştir-
diği diplomatik ziyarette de Suriye krizinin 
nihayete erdirilmesi konusunda Suudi Ara-
bistan ile güçlü bir iradeye sahip olduklarını 
ve Suriye halkı barışa, huzura kavuşuncaya 
kadar da ortak hareket edilmesi gerektiğini 
vurguladı. Benzer açıklamalar, Katar Dı-
şişleri Bakanı Halid el-Atiye’nin kimyasal 
saldırıdan sonra Türkiye’ye gerçekleştirdiği 
resmi ziyarette de Türk ve Katar Dışişleri 
Bakanları tarafından yapıldı.

Bununla beraber Suriye krizinin Tür-
kiye ve KİK ilişkilerinin geleceğinin belir-
lenmesinde bir turnusol kâğıdı niteliğinde 
olduğunu belirtmek gerekir. Nitekim Suudi 
Arabistan’ın Suriye politikasına daha zi-
yade İran karşıtlığı yön verirken, Türkiye, 
krizi hem içişlerinde ve sınırlarında hem 
de bölgede istikrar ve barışın önündeki bir 
engel olarak görüyor. Dolayısıyla kriz son-
rası dönemde Türkiye ve Suudi Arabistan’ın 
Suriye’de şekillenecek olan yönetimden bek-
lentileri farklılık gösterecektir. Nitekim Suu-
di Arabistan ve Katar dışındaki diğer Körfez 
ülkelerinin Mısır’daki darbeye verdiği des-
tek, tarafların bölge tasavvuruna ilişkin fark-
lılıklarını ortaya koymuştur..
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ABD, Suriye konusunda izlediği eylem-
sizlik politikasını kimyasal silah kullanımı 
sonrası nihayet gözden geçirmeye başladı. 
Ancak “ABD ne yapacak?” sorusu, “başkan 
alternatifleri değerlendiriyor” şeklinde ce-
vaplanınca, ABD’nin Suriye’ye ne zaman ve 
ne şekilde somut bir cevap vereceği muam-
ma olarak kalmaya devam ediyor. Obama, 
hem Beyaz Saray sözcüsü aracılığıyla hem 
de geçtiğimiz hafta içinde PBS televizyonuna 
verdiği mülakatta, Suriye’de Esad rejiminin 
kimyasal silah kullandığı konusunda şüp-
heleri olmadığını ifade ederek artık bu ko-
nuda daha farklı bir pozisyon alacaklarının 
sinyalini vermeye başladı. Ancak bu gelişme, 
her ne kadar ABD yönetimini uluslararası 
arenada harekete geçmeye zorlamış olsa da, 
stratejik anlamda ABD’nin meseleye yakla-
şımında ciddi bir farklılık yaratacağa ben-
zemiyor. Keza şimdiye kadar eylemsizlik ve 
müdahaleden uzak durma temelli oluşan Su-
riye politikası, kimyasal silah kullanımı son-
rasında daha çok isteksiz bir müdahalecilik 
ve zoraki bir tepkisellik arasında seyrediyor.

İşin daha kötüsü global bir güç olarak 
Suriye üzerine uzun vadeli ve sürdürülebilir 
bir strateji temelli geniş çaplı tartışmaların 
odağında olması gereken Obama yönetimi 
daha fazla temenni ve beklenti eksenli bir 
retorik sarmalının içinde kayboluyor. Kim-
yasal silah kullanımı sonrasında yapılan spe-
külasyonlarda da bu sebeple uzun soluklu 
bir politikadan çok saldırının nasıl olacağı, 
kimlerin katılacağı, kaç gün süreceği ve han-
gi silahların kullanılacağı konuşuluyor. Bu 

da sadece taktiksel ve operasyonel tartışma-
ların gündemi belirlediği bir durumu ortaya 
çıkarıyor.

Şimdiye dek en sık ifade edilen kimya-
sal silah kullanımı konusunda caydırıcılığı 
amaçlayan sınırlı ve cerrahi bir askeri mü-
dahalenin sahadaki dengeleri ve iç savaşın 
gidişatını nasıl değiştirebileceği konusunda 
kimse doğru dürüst bir projeksiyon yapa-
mazken ABD yönetimi ısrarla muhtemel bir 
saldırıda rejim değişikliğinin amaçlanma-
dığını ifade ederek amaçladığı caydırıcılığı 
da önemli ölçüde zedelemiş oluyor. Zaten 
kimyasal saldırı sonrası ABD tarafından 
sergilenen acelecilik de bir nebze meselenin 
iki senedir süren çatışma ve yüz bin insanın 
ölümüyle ilgili olmadığı sadece kimyasal si-
lah kullanılmış olmasının sistemsel bir kar-
şılığı veya Obama’nın ifadesiyle uluslararası 
sonuçları olduğunu gösterme isteğinden 
kaynaklanıyor izlenimi veriyor. Dolayısıyla 
şu anki manzarada askeri müdahalenin asıl 
amacının iç savaşı durdurmak ve tarafları 
masaya oturmaya mecbur etmek olduğu dü-
şüncesi fazlasıyla iyimser kaçıyor.

Eylemsizliğin sebebi
ABD’nin Suriye’ye karşı sergilediği “stra-
tejik sakınma”nın temelinde Aaron David 
Miller’in tabiriyle Obama’nın şu anki ön-
celiğinin Ortadoğu değil “ortadirek” Ame-
rikalı olması. Son haftalarda arka arkaya 
ABD’nin farklı şehirlerinde ekonomiye dair 
konuşmalar yapan ve eğitim konusunda bazı 
reformları hedefleyen Obama yönetimi ge-

Amerika’nın Bir Suriye Planı Var mı?
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tirisi, özellikle ekonomik anlamda, oldukça 
az ve götürüsü ve maliyeti çok olma riski ta-
şıyan bir Suriye politikasına oldukça soğuk 
bakıyor. Dahası yeni dönemde en önemli 
gezilerini Asya ve Afrika ülkelerine yapan, 
Asya kıtasını ve Pasifik’i bölgenin ekonomik 
potansiyeli sebebiyle yeni dış politik yöneli-
minin merkezine koyan ve gelişmekte olan 
Afrika ekonomileriyle sıcak ilişkiler kurma-
ya çalışan Obama için ABD’nin ekonomik 
çıkarıyla doğrudan bağlantılı olmayan bir 
uluslararası mesele çok da fazla değer taşı-
mıyor. Bunun yanında her ne kadar farklı 
bağlamlarda meydana gelmiş olsa da Irak 
Savaşı’nın yarattığı bataklık ve Libya’ya mü-
dahale sonrasında meydana gelen kaos ve 
ABD büyükelçisinin öldürülmesi de Suriye 
ile ilgili kararın verilmesi sırasında sürekli 
olarak akıllarda bulundurulan bir unsur ola-
rak öne çıkarıyor. Baskan Obama muhtemel 
bir uluslararası krizin maliyetini üç sene ka-
lan başkanlığı sırasında da ödemek zorunda 

kalmadığı için elden geldiğince bu tip sorun-
lardan uzak kalmak istiyor.

Karar mekanizmasındaki karışıklık
Son olarak ABD’nin Suriye politikasının bir 
başka karmaşık boyutu da karar verme me-
kanizmalarında yaşanıyor. Mısır’daki darbe 
sonrasında daha açık bir şekilde ortaya çıkan 
çelişkili açıklamalar ve farklı kurumların ola-
ya yaklaşımında sergiledikleri tutarsızlıklar 
Obama döneminde sıkça görülen dış poli-
tikadaki karışık ve farklı frekanslarda mesaj 
verme geleneğinin örneği olarak gösterilmişti. 
Ancak bu sefer Obama hem John Kerry aracı-
lığıyla hem de verdiği mülakatta son kertede 
savaş kararını vermekle yükümlü olan tek ki-
şinin kendisi olduğunun sürekli altını çiziyor. 
Dolayısıyla önceki krizlerin aksine bu sefer 
daha merkezi bir karar alma mekanizmasının 
devreye sokulmaya çalışıldığı ve Bingazi’de 
yaşanan sorunların tekrarlanmaması için 
çaba sarf edildiği görülüyor. Bu durumun kıs-
men Libya’ya müdahale konusunda kendisi-
ne fazlasıyla telkinde bulunan Susan Rice ve 
Samantha Power’ın müdahale konusundaki 
etkilerini azaltacağını görebiliyoruz. Ancak 
son günlerde bazı istihbarat kurumlarının ba-
sın örgütlerine sızdırmaya başladığı saldırının 
Esad’ın direk emriyle gerçekleşmemiş olma 
ihtimalini gündeme getiren haberler bu me-
kanizmanın içindeki muhtemel bir çatlağın 
habercisi gibi görünüyor..

Şimdiye kadar eylemsizlik ve 
müdahaleden uzak durma 

temelli oluşan Amerika’nın Suriye 
politikası, kimyasal silah kullanımı 
sonrasında daha çok isteksiz 
bir müdahalecilik ve zoraki bir 
tepkisellik arasında seyrediyor.
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21 Ağustos’ta Esed yönetiminin Doğu 
Gota’da kimyasal silah kullanmasıyla Suriye 
krizi yeni bir safhaya girmiş oldu. Ulusla-
rarası bir müdahale ihtimali gündeme otu-
ruverdi. Suriye Baas rejimi 2.5 yıldır devam 
etmekte olan isyanın neredeyse bütün kırıl-
ma anlarını bizzat kendisi belirledi. İsyanın 
başından beri Suriye’ye dair küresel havanın 
ana belirleyici unsurları ilgisizlik ve duyar-
sızlık oldu. Baas yönetimi küresel hareket-
lenmeyi BMGK’de Rusya ve Çin’e yaslanarak 
yönettiğini, bölgesel anlamda ise krizin yayıl-
ması ihtimaline yatırım yaparak iktidarını te-
minat altına aldığını düşünüyordu. Stratejisi 
oldukça basit bir yol haritasına yaslanıyordu: 
Suriye krizini kimsenin ‘bulaşmak’ istemeye-
cek kadar kanlı ve karmaşık bir hale getirme-
ye çalıştı. Bu hedefine Suriye’de ağır bir insan 
maliyetine rağmen büyük ölçüde ulaştı.

Türkiye’nin aylar süren diplomatik ça-
balarına, mali yardım tekliflerine, mütevazı 
demokratikleşme adımları atması tavsiyele-
rine, sivil göstericilere silahlı müdahale yap-
maması telkinlerine Baas rejimi hep kulak 
tıkadı. İsyanın başından beri olabilecek en 
kötü senaryoyu her seferinde istisnasız ter-
cih etti. Sonuçta 2011 başlarında basit bir 
demokratikleşme paketi ile ülkesini serbest 
seçimlere götürüp, o zamanın atmosferiyle, 
kuvvetle muhtemel, demokratik olarak se-
çilmiş ilk başkan olma ihtimalini Esed eli-
nin tersiyle itti.

Baas yönetimi bugün ise oldukça ucuz 
bir propaganda diline sarılmış durumda. 
‘Emperyalist dış müdahale’ uyarıları yapıp 

duruyor. Bu uyarıların bölgede belli bir kar-
şılığının olacağı muhakkak. Ama şu unutul-
mamalı, Suriye’ye ilk dış müdahale bizzat 
Esed tarafından İran ve Rusya krize dahil 
edilerek yapıldı. Düzenli ordusu çökünce, 
Şebbihalar elinde kanlı süreç derinleşince 
işin içerisine yine dışarıdan Hizbullah ve 
El-Kaide de Esed’in umursamaz politikaları 
sebebiyle girdi. Dolayısıyla bugün Suriye’de 
süreci kanlı hale getiren dinamiklerin başın-
da zaten Esed’in dış mihrakları iştahlı bir şe-
kilde davet etmesi oldu. Şimdi olan yeni dış 
mihrakların vekalet savaşını aşacak şekilde 
doğrudan Suriye’ye müdahale etme ihtimali.

Son iki senedir Esed’in katliamlarına 
rağmen sessizliğini koruyan bütün küre-
sel aktörler, Baas rejiminin bütün sınırları 
zorlayarak kimyasal silah kullanmasıyla 
hareketlendiler. Bu noktada eğer bir dış 
müdahale olacaksa bunun en başat müseb-
bibi Esed’den başkası olmayacak. AdetaIrak 
işgali sırasında Neocon aktörler ne kadar 
iştahla Irak işgalini hazırladılarsa, Esed-
Rusya-İran ekseni de aynı siyasi körlükle 
Suriye’ye müdahalenin zeminini hazırladı-
lar. Amerika’nın Arap isyanlarıyla beraber 
bölge vizyonu neredeyse kaotik bir hal al-
mışken Suriye’ye yapacağı müdahaleden bir 
yol haritası çıkma ihtimali zor. Kaldı ki ma-
hiyeti ve şartları ne kadar farklı olursa olsun 
‘Irak travması’ hem Amerika hem de bölge 
için Suriye müdahalesi sırasında da sıcaklı-
ğını korumaya devam edecek.

Suriye krizi en başından beri bir yönüy-
le karmaşık bir vekâlet savaşıydı aslında. 

Suriye’de Vekâlet Savaşı Biter mi?

• 31 AĞUSTOS 2013 • SABAH PERSPEKTIF YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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İçinde mezhepçiliğin, bölgesel hesapların, 
İsrail’in yoğun bir şekilde yer aldığı bir kriz-
di. Türkiye’nin bu krizden uzak durmasını 
bir çözüm veya çok sofistike bir dış politika 
önerisi olarak dile getirildiği düşünülen naif 
yaklaşımı bir kenara bırakacak olursak; Su-
riye krizinde pozisyon alamayan Türkiye’nin 
orta ve uzun vadede II. Kemalist kapanma 
ile Ortadoğu’da ciddi sıkıntılar yaşayacağı 
muhakkaktı. Öyle ki I. Kapanma dönemi 
Türkiye’ye yaklaşık bir asra mal oldu ve en 
açık şekilde Suriye krizinde kapasite sorun-

ları şeklinde kendisini hissettirdi. Türkiye 
açısından bütün Levant’ı kilitleme, Irak’ta 
pozisyon kaybetme, bölgede fanatik mez-
hepçi aktörlerin kaosu büyütme, İsrail’in 
konforlu düşmanı üzerinden işgali daha da 
derinleştirme ve insanî olarak altından kal-
kamayacağı bir imtihan verme potansiyeli 
taşıyan Suriye krizine müdahil olması bir 
tercih meselesi değildi.Bugün geldiğimiz 
noktada kendi şehirlerini ayrımsız bir şekil-
de bombalayan, yüz binin üstünde insanını 
katleden, kimyasal silah kullanan Baas reji-
minin bundan sonra ne yapacağının fazla-
ca bir anlamı bulunmuyor. Zaten kimyasal 
silah kullanmazdan önce de sahada ciddi 
anlamda alan kaybeden rejim, büyük ölçüde 
çözülerek yerini Rusya ve İran’a bırakalı iki 
sene olmuştu.

Türkiye askeri müdahalede taraf olma-
nın psikolojik ve ahlaki sorunlarından daha 
fazla sahada ‘müdahale sonrası’ yaşanacak 
gelişmelere odaklanmalıdır. Çünkü müda-
haleye önderlik yapacak aktörlerin hiç birisi 
Türkiye’nin yüzleşmek zorunda olacağı gü-
venlik riskleriyle karşı karşıya değildir. Kri-
zin başından beri sahada ciddi bir kapasite 
artırımına ve kriz yönetme becerisine kavu-
şan Türkiye güvenlik aklı farklı bir safhaya 
geçmek durumundadır. Bunun anlamı ise 
Suriye’de vekalet savaşının kaderine hazırlık 
yapılmasıdır.Rejim adına savaşa vekalet eden 
aktörlerin zayıflaması veya ortadan kalkması 
sahada aynı mevzide görünen muhalif aktör-
lerin insicam içinde hareket edecekleri anla-
mına gelmemektedir. Vekalet savaşından çı-
kılıp açıktan pozisyon alınacak yeni süreçte, 
azınlıkları güvence altına almayı hedefleyen, 
etnik-sekteryen provokasyonları engelleme-
yi hedefleyen siyasi yol haritasına ihtiyaç 
vardır. Suriye, Irak ve Lübnan’dan farklı ola-
rak nüfusun ezici çoğunluğunun bir şemsiye 
altında toplanma potansiyeli olan bir ülkedir.
Türkiye bu siyasal şemsiyenin hem azınlık-
lar hem de etnik-sekteryen provokasyonları 
engellemek için bir güvenlik alanı olmasına 
yatırım yapmalıdır..

Türkiye askeri müdahalede 
taraf olmanın psikolojik 

ve ahlaki sorunlarından fazla 
‘müdahale sonrası’ yaşanacak 
gelişmelere odaklanmalıdır. Çünkü 
müdahaleye önderlik yapacak 
aktörler Türkiye’nin yüzleşmek 
zorunda olacağı güvenlik riskleriyle 
karşı karşıya değildir.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Eylül 2013’de açıklanan 
Demokratikleşme Paketi, kişi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, azınlık 
hakları, siyasi partiler, farklı dilde eğitim ve seçim barajında değişiklik gibi 
kamuoyunda çokça tartışılan önemli konularda yenilikler içeriyor. Mad-
delerin bir kısmı idari düzenleme ile hayata geçirilebilecekken, diğer bir 
kısmı yasal düzenleme gerektiriyor. Başbakan Erdoğan ve hükümet üyeleri, 
paketin açıklanmasının ardından, demokratikleşme yolundaki değişimin bu 
paketle sınırlı kalmayıp reform çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Demokratikleşme Paketi 



766  |  AĞUSTOS 2013

Anayasa’da devlet “...insan haklarına 
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş-
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” 
olarak tanımlanır. Yani demokrasi, laiklik, 
hukuk devleti gibi temel nitelikler, Atatürk 
milliyetçiliği ve Anayasa’nın en sorunlu bö-
lümü olan “Başlangıç” ilkeleriyle kuşatılarak 
sınırlandırılmıştır. Daha doğrusu, bu temel 
nitelikler, kendilerini devletin sahibi olarak 
gören bürokratik elitin keyfi tasarruf ve yo-
rumlarına açık hale getirilmişlerdir.

Neden bunca paket?
Yıllardır, anayasal ve yasal düzeyde reform 
paketleri çıkarılmakta ama devlet, bir türlü 
insan haklarına dayalı, demokratik bir hukuk 
devletine dönüştürülememektedir. Bugüne 
kadar pek çok AB Uyum Paketi, anayasa de-
ğişiklik paketleri ve yargı paketleri çıkarılmış 
ama kronik sorunlar çözülememiştir.

Bunca pakete rağmen sorunların hâlâ 
sürüyor olmasının iki temel nedeni vardır. 
Birincisi, resmi ideolojisiyle, yapılanmasıy-
la, 2010 anayasa değişikliğiyle ciddi yara-
lar almış olsa da, hâlâ varlığını koruyan ve 
hegemonyasını yeniden kurmak için pusu-
da bekleyen vesayet düzeniyle hayatımızın 
her anına ve alanına hükmetmek isteyen 
ceberut devlet aygıtıdır. Bugüne kadar çı-
karılan paketlerle, bu ceberut yapı aslında 
büyük yaralar aldı. Ne var ki, devletin temel 
paradigması köklü değişikliğe uğratılma-
dıkça, çıkarılan paketlerin, kanayan ve çok 
acıyan yaralarımıza geçici pansuman işlevi 

görmekten öteye gidemediği, gidemeyeceği 
anlaşılmaktadır.

İkinci neden ise, toplumsaldır. Cumhu-
riyet, başından itibaren bir yandan toplu-
mu polarize etti, kamplara ayırdı, her gru-
bu diğerlerinin zihninde ötekileştirdi ve dış 
tehdit-iç tehdit algılamaları geliştirerek bir 
korku toplumu yarattı. Bunun sonucu ola-
rak, toplumsal kesimlerin sorunları ve ön-
celikli talepleri farklılaştı. Deyim yerindey-
se, her kesim kendi derdine ağlayıp çözüm 
istemeye ve “ötekiler”i görmemeye başladı. 
Bu tablo, haliyle ciddi bir toplumsal gerili-
me neden oldu. AK Parti başta olmak üzere, 
reform yanlısı iktidarlar, toplumsal talep ve 
tepkiler yükseldikçe, büyüyen sıkıntıları, re-
form ve demokratikleşme paketleriyle gider-
meye çalıştılar.

Sadece 2013’te yaşanan gelişmeleri göz 
önüne aldığımızda, tüm dini, kültürel, etnik 
grupların, siyasi hareketlerin, kadınların, 
gençlerin birtakım sorunları olduğunu ve 
özellikle iki büyük seçimin yaşanacağı 2014’e 
giderken bu sorunların çözümü için sesleri-
ni yükselttiklerini görüyoruz. Buna paralel 
olarak, bölgemizdeki gelişmelerin ve Erge-

Demokratikleşme Paketinden 
Beklentiler

• 17 AĞUSTOS 2013 • SABAH PERSPEKTIFYILMAZ ENSAROĞLU

Tüm dertlere deva sihirli bir 
paket beklentisine girmemek 

ve küçük de olsa atılacak her 
olumlu adımı takdir etmek daha 
doğru bir tutum olacaktır.

YORUMYORUM
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nekon vb. davalar aracılığıyla eski siyasi sis-
temle yaşanan hesaplaşmaların, yeni ve daha 
demokratik, özgürlükçü ve tüm toplumu 
kuşatıp kucaklayan adil bir sisteme yönelik 
beklentileri arttırdığını söyleyebiliriz. Tüm 
bunların yanına, yeni anayasa ve çözüm sü-
recini de ekleyecek olursak, tüm kesimlerin 
ne kadar büyük beklentiler içerisine girdiği-
ni anlayabiliriz.

Çözüm süreci ve yeni  
demokratikleşme paketi
Özetlemeye çalıştığımız tablo, yeni demok-
ratikleşme paketinin sadece çözüm süreci-
ne, yani Kürt sorununun çözümüne dönük 
düzenlemelerden ibaret olmamasını gerek-
tiriyor. Kulislerde dolaşan söylentilerden ve 
AK Parti’nin bugüne kadar izlediği politi-
kalardan hareketle, çıkacak paketin, farklı 
kesimlere hitap eden, farklı sorunlarımızı 
çözmeyi öngören düzenlemeler içereceğini 
söylemek mümkün. Kaldı ki, Kürt mesele-
si, sadece etno-politik bir sorun değildir; 
aynı zamanda, Türkiye’de cari siyasi ve hu-
kuki sistemin doğurduğu bir problemdir. 
Dolayısıyla mevcut siyasi ve hukuki rejimi 
daha demokratikleştirecek, hak ve özgürlük 
alanlarını genişletip güvenceye alacak her 
düzenleme, hem Kürt sorununun çözümü 
sürecine olumlu katkılar yapacaktır hem 
de genel anlamda tüm toplumu rahatlata-
caktır. Sorunu, ülkenin demokratikleşmesi 
perspektifini gözeterek çözmek, elbette an-
laşılabilir bir siyasi tercihtir ve çözüm süre-
ci doğrultusunda atılacak adımlara gerekli 
toplumsal desteği sağlamak açısından da 
doğru bir yöntem olarak gözükmektedir.

Pakette neler olacak?
Demokratikleşme paket(ler)i üzerinde bir 
süreden beri Bakanlardan ve AK Parti yö-
neticilerinden oluşan bir heyetin çalıştığı 
biliniyor. Ancak paketin içeriğine dair her-
hangi bir açıklama henüz yapılmış değil. 
Bununla birlikte, bugüne kadar medyaya 
sızan bilgilere ve kulis söylentilerine daya-
narak şöyle bir çerçeve çizilebilir: Daha son 
şeklini almamış olsa da,açıklanacak pake-
tin, ayrımcılık, dil hakları, siyasi özgürlük-
ler, din özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve 
ceza hukuku mevzuatıyla ilgili iyileştirmeler 
içermesi beklenmektedir. Bunların her bi-
riyle ilgili pek çok karinenin, emarenin var-
lığından söz edebiliriz.

Sonuç olarak, tüm dertlere deva sihirli 
bir paket beklentisine girmemek ve atılacak 
her küçük olumlu adımı da takdir etmek 
durumundayız. Çünkü maalesef bizde tüm 
iyileştirmeler zamana yayılarak küçük adım-
larla yapılıyor. Yine öyle olsun ama yeter ki, 
sorunları kapsamlı gören, kalıcı/köklü çö-
zümler içeren düzenlemeler içersin ve Basra 
harap olmadan çıkarılsın....
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Gezi eylemlerinin tartışmaya açtığı başlıklardan biri de “otoriterleşme” 
oldu. Bu minvalde, İslam ve demokrasi arasındaki bağı sorgulayan entelek-
tüel tartışmalar dünya çapında prim kazandı. 

İslam ve Demokrasi 
Tartışmaları
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A number of actors, film makers and 
writers, including Sean Penn, Rachel John-
son and David Lynch, have sent a letter to 
Turkey’s Prime Minister Recep Tayyip Erdo-
gan. Published in London’s Times newspa-
per it accused Erdogan of being an authori-
tarian undermining democracy in Turkey, 
a Muslim-majority country with a secular 
state system. The arguments in the letter do 
not reflect the deeply-rooted changes of the 
past decade wherein standards of democ-
racy have been improved and the public 
sphere has been opened to all political and 
religious groups hitherto regarded as threats 
to national security. Moreover, the might of 
the military over civilian politics has been 
largely weakened and a constitutional refer-
endum was held to change several articles to 
make the country more democratic.

Political protests over the development 
plans in the Gezi Park and the Taksim 
Square were justified only in terms of rhet-
oric and perceptions rather than what has 
happened in Turkey over the ten years of 
rule by the Justice and Development Party 
(AKP). It is true that the Turkish govern-
ment and the AKP should draw lessons 
from such social and political protests and 
handle them in a better way, and the gov-
ernment has already signalled that the ex-
cessive use of state power to quell the dem-
onstrations is under investigation.

Major developments have taken place to 
democratise Turkey in recent years under 
a conservative government whose leading 

members’ religious identity was met with 
scepticism and suspicion at the beginning 
of their term of office. In contrast to claims 
that Muslim democrats who gained power 
in 2002 have a hidden agenda to Islamise 
the country gradually, Turkey’s new direc-
tion is set towards full membership of the 
European Union and the institutionalisation 
of its values, even though there is resistance 
from Germany and France to Turkey’s mem-
bership on predominantly cultural grounds. 
Turko-sceptics in Europe propose a “privi-
leged partnership/membership” instead of 
full accession.

In contrast to critics’ expectations of a 
conservative government, on May 19, 2007, 
the Akdamar Church (Armenian Cathedral 
of the Holy Cross), a 1,100 year-old place 
of worship on Akdamar Island in Eastern 
Anatolia was opened as a museum after be-
ing renovated by the Turkish government. 
The BBC reported that senior officials at-
tended the opening ceremony following its 
restoration at a cost of $1.5m, which took 18 
months in order to save the empty and ne-
glected building with its intricate wall carv-
ings depicting Biblical scenes. Calls were 
made by several figures including Patriarch 
Mesrob II, spiritual leader of the Armenian 
Orthodox community in Turkey, for the 
government to open up the restored church 
for worship at least once a year. The govern-
ment responded to this call positively and 
the building hosted worship on September 
19, 2010, attended by hundreds of Orthodox 

Muslim Democracy in Turkey:  
A Threat or An Opportunity? 

• AUGUST 09, 2013 • MIDDLE EAST MONITORTALİP KÜÇÜKCAN OPINIONOPINION
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Armenians, some of whom travelled from 
Armenia itself for the service.

On August 14, 2010, the first liturgy after 
88 years was celebrated in the ancient Sume-
la Monastery (the so-called Monte Cassino 
of the East), 50 km from the city of Trabzon 
in the North-east of Turkey on the Black Sea. 
The monastery was founded in 386 and went 
through many ups and downs across the 
centuries. When it fell at the hands of Mus-
lim Turks following the conquest of Istanbul, 
it remained untouched and continued its 
educational and spiritual activities uninter-
rupted. Probably the last religious ceremony 
was held in 1923 before a large-scale popu-
lation exchange took place between Turkey 
and Greece, involving Orthodox Greeks in 
Turkey and Muslims in Greece. The mon-
astery was then restored and turned into a 
museum. On September 14, 2010, thousands 
of Orthodox Greeks from around the world 
gathered there to pray.

The opening of the Sumela Monastery 
and the Akdamar Church to worship in-
dicate that there are hopeful signs of an 
increasing tolerance and acceptance of mi-
nority religions on the one hand and the 
recognition of other identities and lifestyles 
such as the Kurdish and Alevi initiatives 
in Turkey, launched by the AKP. No other 
political parties since the establishment of 
modern Turkey have taken such bold steps 
to democratise the country and recognise 
publicly the grievances of its marginalised 
and neglected minorities. In contrast to 
claims that the AKP is consolidating con-
servatism and preparing the ground for 
social pressure on groups who don’t share 
its ideology, by looking at the reforms since 
2002 one can argue strongly that the moder-
ate Islamist party is bringing Turkey closer 
to the western standards of democracy, rule 
of law, human rights and equal citizenship. 
Moreover, by opening Turkey to the world 

outside through trade and active foreign 
policy, Turkey is becoming more engaged in 
international affairs and integrated into the 
western system, which actually motivates 
the country to adopt further democratisa-
tion and transparency. As such, the debate 
about Turkey should focus on structural 
changes as agents of democratisation and 
transformation wherein the AKP govern-
ment has played a leading role rather than 
looking at the outdated cliché that Islam and 
democracy are incompatible and Muslims 
fail to recognise the rights of secularists, 
unorthodox communities and other non-
Muslim minorities.

The opening of the Sumela Monastery and 
the Akdamar Church mentioned above took 
place in a political environment dominated 
by the Islamist AKP, which is accused con-
stantly of having a secret agenda to establish 
an Islamic state despite categorical denials by 
the party leadership. Claims are circulated 
that the Erdogan government is fostering 
religious conservatism to transform Turkish 
society, creating social pressure on people 
to conform to the ideals of the AKP in the 
process, curtailing several freedoms such as 
the consumption of alcohol and influencing 
fashion styles. Although these claims are re-
peated frequently, there are no legal arrange-
ments and regulations, court decisions or 
other sociological evidence of Turkey mov-
ing in a conservative direction. However, 
there is a discussion on conservative social 
pressure, termed “neighbourhood pressure”, 
by Serif Mardin. It is argued that the govern-
ment’s conservative ideology, intentionally 
or unintentionally, encourages like-minded 
people to force others to conform to a con-
servative life style.

Although social pressure and discrimi-
nation is often attributed to conservatism 
which is claimed to be largely informed by 
religion in Turkey, there is almost no discus-
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sion of how the current secular elite, who see 
themselves as the standard-bearers of repub-
lican and secular values, stand with regards 
to Muslim groups, the Kurds and non-Mus-
lim minorities as far as discrimination and 
“othering” are concerned. A recent research 
paper on “Elites and Social Distance” indi-
cates that most of the respondents who were 
educated in prestigious public or private 
schools, having a good job with middle or 
upper income levels, have a closer proximity 
to non-Muslims than the Kurds, which make 
them indifferent to the Kurdish problem. 
The same research demonstrates that the 
secular elite believes that the AKP has a hid-
den agenda of turning Turkey into a more 
conservative country. The Islamist newcom-
ers to power are seen as “occupiers” who are 
against the republican secular values and the 
solution for the majority within the elite is 
to close down the AKP, though in principle 
they are against banning political parties. As 
far as the headscarf issue is concerned, such 
veiled women are regarded as “others” by the 
respondents and seen as a threat. Their pri-
mary social environment is closed to veiled 
women which suggests that differences in 
ideology and life styles create isolated social 
worlds in society with essentialist views to-
wards others.

Although one should acknowledge the 
presence of various forms of discrimination 
in the workplace, in the state institutions and 
in society as pointed out in several reports, 
these are not the product of the Erdogan 
government. In fact, the evidence suggests 
the contrary and that it is the Muslim demo-
crats in the current government who initi-
ated direct talks with the Kurds, the Alevis 
and the Roma people in Turkey for the first 
time in the Republic’s history.

Turkey’s policy towards its non-Muslims 
citizens is moving in the right direction in 
terms of consolidating and expanding rights 

and liberties that they were not able to en-
joy fully under Kemalism, which tended to 
favour a nationalist and exclusivist inter-
pretation of secularism. The performance of 
the current Turkish government under the 
AKP since 2002 signals us to be optimistic 
for the future. Not only has recognition and 
reconciliation begun but also legal provi-
sions, such as granting “place of worship” 
status to churches and synagogues in 2003 
and opening a new Protestant Church in 
2006 which sparked optimism and increased 
expectations. Following these developments 
the parliament passed an amendment which 
enables churches and synagogues to have the 
right to use free water and electricity on a 
par with mosques in the country. However, 
the question of re-opening the Halki Semi-
nary, which was established on October 1, 
1844, on Heybeli Island and closed down 
in 1971, still remains unresolved though 
government ministers and politicians make 
positive statements.

The rise of the Justice and Development 
Party in 2002 was a source of concern for 
the secular elite, including the military, 
judiciary, high level bureaucracy and the 
main opposition Republican People’s Party, 
that it would undermine democracy, de-
stroy the secular foundations of the Repub-
lic and establish an Islamic state.The party’s 
record since 2002 and research findings 
demonstrate that such claims are unfound-
ed. In fact the AKP has initiated a “silent 
revolution and “instead of undermining 
democracy, it has done more to widen civil 
liberties than any preceding government 
since the 1960s.” The political attitude of 
the Erdogan government has also paved the 
way for the emergence of more progressive 
and libertarian views with the objective of 
lifting prohibitions on religion and the res-
titution of liberties and legal entitlements 
for religious communities..
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IMF ve Financial Times’a göre 1980’li yıllarda, dünya ekonomisinde eko-
nomik büyüme hızı en yüksek ilk 10 lider ülke içinde 7 gelişmiş ülke (ABD, 
Güney Kore, Japonya, Kanada, İngiltere, Almanya ve İtalya) ve 3 gelişmekte 
olan ülke (Brezilya, Hindistan ve Çin) var iken, 2012 sonrasında tam ter-
sine 7 gelişmekte olan ülke (Brezilya, Hindistan, Çin, Türkiye, Endonezya, 
Rusya, Meksika) ve 3 gelişmiş ülke (ABD, Güney Kore ve Japonya) yer buldu. 
Diğer yandan, Goldman Sachs verilerine göre, Brezilya, Rusya, Hindistan ve 
Çin’den oluşan ve BRIC olarak adlandırılan bu ülkelerin toplam GSYH mik-
tarı 2030’dan sonra sanayileşmiş 7 büyük ülkenin (ABD, Japonya, Almanya, 
İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada) GSYH’sini geçecektir. Tabii ki, BRIC grubu 
ülkelere başka ülkelerin de (Güney Afrika, Meksika ve belki Türkiye) katıl-
ması halinde bu süre daha da kısalacaktır. 

Dünyadan Ekonomik 
Yansımalar 
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1929 ekonomik bunalımı ve II. Dünya 
Savaşı sonrasında mevcut küresel düzen ve 
onun kurumları, Atlantik’in iki yakası ta-
rafından domine edilmiştir. Böylece dünya 
ekonomisi gelişmiş ülkeler tarafından söz-
de “uluslararası” olan bu kuruluşlar aracılı-
ğıyla şekillenmiştir. Örneğin, IMF’de yüz-
de 16.7’lik bir oy hakkına sahip olan ABD, 
IMF’nin temel çerçevesinde bir değişiklik 
yapılabilmesi için yüzde 85’lik bir oy oranı-
na ihtiyaç duyulduğu dikkate alındığında, 
IMF’de meydana gelebilecek değişiklikler 
üzerinde veto yetkisine sahip olmuştur. Ayrı-
ca, IMF ve Dünya Bankası’nın kuruluşundan 
beri sürekli Avrupalı ve Amerikalı başkanlar 
tarafından yöneltiliyor olması da küresel 
sistemdeki temsil adaletsizlikleri açısından 
olumsuz bir görünüm ortaya çıkarmıştır.

Ancak, 2008’de gelişmiş ülkelerde yaşa-
nan küresel ekonomik kriz, dünya ekono-
misi ve küresel sistem için kırılma noktası 
olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin 2008 
küresel ekonomik krizinin olumsuz etkileri-
ni kısa sürede giderdikleri ve gelişmiş ülke-
lere göre daha istikrarlı bir görünüm sergi-
ledikleri görülmüştür. Bu istikrarlı görünüm 
sayesinde gelişmekte olan ülkeler, küresel 
ekonomideki bozulmadan kaynaklı dış şok-
ların olumsuz etkisini minimize etmiştir. 
Gelişmekte olan ülkelerin dünya üretimin-
deki payının artması ve gelişmiş ülkelerin 
ekonomik büyüme hızlarının düşmesi yeni 
ekonomik aktörleri ortaya çıkarmıştır. IMF 
ve Financial Times’a göre 1980’li yıllarda, 
dünya ekonomisinde ekonomik büyüme hızı 

en yüksek ilk 10 lider ülke içinde 7 gelişmiş 
ülke (ABD, G. Kore, Japonya, Kanada, İngil-
tere, Almanya ve İtalya) ve 3 gelişmekte olan 
ülke (Brezilya, Hindistan ve Çin) var iken, 
2012 sonrasında tam tersine 7 gelişmekte 
olan ülke (Brezilya, Hindistan, Çin, Türkiye, 
Endonezya, Rusya, Meksika) ve 3 gelişmiş 
ülke (ABD, G. Kore ve Japonya) yer almış-
tır. Diğer yandan, Goldman Sachs verilerine 
göre, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’den 
oluşan ve BRIC olarak adlandırılan bu ülke-
lerin toplam GSYH miktarı 2030’dan sonra 
sanayileşmiş 7 büyük ülkenin (ABD, Japon-
ya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Ka-
nada) GSYH’sini geçecektir. Tabii ki, BRIC 
grubu ülkelere başka ülkelerin de (Güney 
Afrika, Meksika ve belki Türkiye) katılması 
halinde bu süre daha da kısalacaktır.

Arap Baharı gelişmiş  
ülkeleri kaygılandırmıştır
Ortadoğu’da başlayan Arap baharı ve ortaya 
çıkan ticari fırsatların, başta Türkiye ve di-
ğer gelişmekte olan ülkeler lehine gelişmesi, 
gelişmiş ülkeleri kaygılandırmıştır. Değişen 
dengeler sonrasında gelişmekte olan ülkele-

Dünya Ekonomik Çekim  
Merkezi Değişiyor mu?

• 10 AĞUSTOS 2013 • SABAH PERSPEKTIFERDAL TANAS KARAGÖL

19. yüzyıl Avrupa ve 20. yüzyıl 
Amerikan çağı olsa da, 21. 

yüzyılın Asya’nın öncülüğünde 
daha global bir çağa dönüşeceği 
öngörülmektedir.

YORUMYORUM
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rin dış ticaretindeki eksen genişlemesi Latin 
Amerika, Afrika, Ortadoğu, Rusya ve Çin gibi 
ülkelerin ticari ortaklıklar gerçekleştirmesi ve 
karşılıklı ekonomik çıkar sağlanması, gelişmiş 
ülkeler aleyhine olmuştur. Ayrıca, üretimin ve 
yeni pazarların doğuda yani gelişmekte olan 
ülkelerde olması, gelişmekte olan ülkeleri 
daha da avantajlı hale getirmiştir.

Küresel ekonomik krizde ekonomik bü-
yüme hızını kaybeden ve 1929 ekonomik 
bunalımını adeta yeniden yaşayan gelişmiş 
ülkelerin, sahip oldukları eski şartlara tekrar 
dönme çabaları içinde oldukları görülmüş-
tür. ABD’nin çıkış stratejisi olan FED’in ge-
leceğe dönük parasal sıkılaştırma olasılığı, 
küresel ekonomik kriz dolayısıyla gelişmekte 
olan ülkelerden gelişmiş ülkelere akan ser-
mayenin geri çağrılarak, gelişmekte olan ül-
kelerde başlayan şahlanış dönemi için adeta 
tehdit olarak algılanmıştır. Ayrıca, Ortadoğu 
ülkelerinde demokrasi karşıtı ortaya çıkan 
darbe ve kaosa gelişmiş ülkelerin kayıtsız 
kalmaları da gelişmiş ülkelerin ortaya çıkan 

istikrarsızlık tablosundan memnun oldukla-
rının bir göstergesi olmuştur.

Bu nedenle 19. yüzyıl Avrupa ve 20. yüzyıl 
Amerikan çağı olsa da, 21. yüzyılın Asya’nın 
öncülüğünde daha global bir çağa dönüşe-
ceği öngörülmektedir. Bu dönüşüm IMF ve 
diğer uluslararası kurumlarda, reformların 
gündeme gelmesine neden olmuştur. Ancak, 
gelişmiş ülkelerin eski alışkanlıkları ve sahip 
oldukları imtiyazları kaybetmeme istekle-
ri nedeniyle reformlar konusunda maalesef 
ipe un serdikleri görülmüştür. Diğer yandan, 
temsilde adaletsizliklere alternatif olarak ge-
liştirilen G-20 platformu küresel ekonomi ve 
ticareti ilgilendiren yapısal hiçbir konu ile 
ilgilenmeyen bir istişare platformuna dönüş-
müştür. Bu nedenle G-20’nin daha kurumsal 
ve temsil gücü yüksek bir yapıya kavuşturul-
ması önem arz etmektedir. Aksi halde, dün-
yanın ekonomik çekim merkezinin doğuya 
doğru hızla evirildiği bu süreçte uluslararası 
kuruluşlara alternatif arayışlar hızlanarak 
devam edecektir..
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Gezi sürecinde medyanın tutunduğu tavır ve yayın politikaları oldukça 
eleştirildi. Bu da Türkiye’de medyanın rolü tartışmalarının alevlenmesine 
neden oldu.

Gezi Süreci ve Türkiye’de 
Medya 
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The debate over the media in Turkey is, to 
a great extent, shaped by the power-media 
dichotomy – as it should be. In fact, it is im-
possible to comprehend the media problem-
atique in Turkey without taking a snapshot 
of power-media relations. When the Justice 
and Development Party (AK Party) came to 
power, both the media sector and the power-
media relations embarked on a new chapter.

First, the media sector… The media sec-
tor’s relationship with the government is not 
the only problem it faces today. The media 
establishment, media bosses and journalists 
are shaped by their ideological tendencies, as 
well as the governments’ positions. For years, 
the governments’ position was taken to be 
the only significant factor influencing the 
media. In fact, those who are chanting “free-
dom of press” today in the abstract are the 
very same people who represented the me-
dia during the Feb. 28, 1997, coup. The me-
dia was the main trigger in the unfolding of 
the Feb. 28 military coup, as the whole world 
watched. Hundreds of thousands of people 
were victimized and a legitimate govern-
ment was ousted through the cooperation 
between the military and the media. The co-
conspirators of that coup, today, continue to 
write their columns in daily newspapers as if 
nothing happened.

The advent of the AK Party presented a 
change in the history of government-media 
relations in Turkish political history, in that 
only one major media conglomerate in the 
mainstream media changed hands.

In other words, for the first time in years, 
the media monopoly experienced a rather 
weak transformation with the coming of 
a new party. The media, which was one of 
the most active accomplices in the Feb. 28 
coup, launched a full-fledged war on the 
AK party. Prime Minister Recep Tayyip 
Erdoğan carried out a first in the history 
of Turkish politics. He confronted the Feb. 
28 media directly. The media that ousted a 
government in collaboration with the mili-
tary in 1997 did not expect resistance from 
a sitting head of state. They were surprised 
and retreated.

A new wave of opposition emerged with 
the Taksim events. The new media opposi-
tion found its inspiration in the Gezi Park. 
Media groups that appeared to have irrec-
oncilable ideological, economic and politi-
cal positions merged under this new wave of 
opposition. Their common ground was their 
animosity toward Erdoğan, albeit at differ-

The Media in Turkey

• AUGUST 02, 2013 • HURRIYET DAILY NEWS

The media sector’s 
relationship with the 

government is not the only 
problem it faces today. The media 
establishment, media bosses and 
journalists are shaped by their 
ideological tendencies, as well as 
the governments’ positions.

TAHA ÖZHAN OPINIONOPINION



GEZİ SÜRECİ VE TÜRKİYE’DE MEDYA   |  777

ent levels. No meaningful political or social 
message seems to come out of their merger. 
But how could it? Those who once supported 
the imprisonment of many journalists in the 
name of “Fight on Terror” are publishing 
freedom declarations for the very same jour-
nalists today. And no one seems to utter a 
sentence about why, how and by whom these 
journalists were imprisoned. They pretend 
to be the moralistic defenders of freedoms. 
This is a peculiar situation.

The majority of the top 15 national news-
papers with the highest circulation in Turkey 
can be considered opposition media out-
lets. One of the top five newspapers in Tur-

key is printed 365 days only to freely insult 
Erdoğan and is ordered to pay damages for 
libel a few times each month. Only one of 
the top five newspapers in the country can 
be considered to be pro-government, and it 
has the lowest circulation rates of the five. 
There are about seven newspapers among 
the lower-circulation papers that are printed 
on the sole basis of harshly and freely cri-
tiquing the government. There is one simple 
fact. Governments in Turkish democracy 
come and go. However, the media establish-
ment continues to be the least changing sec-
tor in Turkey, regardless of whom and what 
they support or oppose..
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Eylül 2013

01 EYLÜL
• Anadolu Ajansı ilk Kürtçe 
yayınını yaptı.

02 EYLÜL
• İstanbul’da Salı Pazarı 
Yokuşu’nun rengârenk bo-
yanmasıyla başlayan ‘Her yer 
merdiven, her yer gökkuşağı’ 
akımı Türkiye’nin diğer illerine 
de yayıldı.

03 EYLÜL
• Aralarında Musul Başkon-
solosu Öztürk Yılmaz’ın da 
bulunduğu, Türkiye’nin Musul 
Başkonsolosluğu görevlilerini 
taşıyan 5 araçlık konvoya bom-
balı saldırı düzenlendi. 

05 EYLÜL
• Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı’nın 130 milyon 
dolarlık bütçe ile satın aldığı, 
dünyanın en son teknolojisine 
sahip sismik gemilerinden, 
Türkiye’nin ise ilk üç boyutlu 
sismik gemisi olan “Barbaros 
Hayreddin Paşa” Karade-
niz’deki çalışmalarını tamam-
layıp Akdeniz’e geçti. Önce 
Antalya açıklarında petrol ve 
gaz arayacak olan geminin 
daha sonra Kıbrıs’ın güneyin-
deki ihtilaflı bölgeye geçeceği 
kaydedildi.
• ABD Senato Dış İlişkiler 
Komitesi, Başkan Obama’nın 
Suriye’ye yönelik askerî 
müdahale tasarısını onayladı. 
Senato’ya sunulacak tasarıya 

göre, 60 gün olarak belirlenen 
müdahale süresi Obama’nın 
gerekli görmesi halinde 90 
güne kadar uzatılabilecek. 
Acil durumlarda kurtarma 
ekiplerinin karaya girmesi de 
ihtimal dâhilinde.

06 EYLÜL
• Batı’yla ilişkileri normalleş-
tirerek ülkenin içinde bulun-
duğu ekonomik krizi aşmak 
isteyen yeni İran lideri Ruhani, 
tüm Yahudilerin Roş Aşana 
(Yeni Yıl) bayramını kutlayarak 
İsrail’e zeytin dalı uzattı.
• Türkiye’nin Suriye sınırına 
yönelik haftalardır sürdürdüğü 
askerî sevkiyat bağlamında 
Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, 
Mardin ve Hatay’daki birlikler-
den yola çıkarılan çok sayıda 
tank, füze bataryası ile askeri 
araç sınırın sıfır noktasına 
intikal ettirildi.
• ABD’nin Akdeniz’deki savaş 
uçağı sayısını 6’ya çıkarması 
ve Rusların istihbarat gemile-
rini Akdeniz’e göndermesine 
paralel olarak Türk Donanma-
sına bağlı muharip firkateyn 
ve denizaltıların da Gölcük’ten 
Akdeniz’e açıldığı belirtildi. 

07 EYLÜL
• G-20 Zirvesi sırasında diğer 
devlet liderlerini Suriye’ye mü-
dahale etmek için ikna etmek 
isteyen ABD Başkanı Barack 
Obama, müdahaleye karşı 
çıkan Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin karşısında ba-
şarılı olamadı. Obama da basın 
toplantısında, “BM olmadan 
da hareket edebilirim ama BM 
kararı ile olsun isterim.” dedi.
• Rusya’nın St. Petersburg 
kentinde düzenlenen G-20 
Zirvesi’ne katılan Başbakan 
Erdoğan,”21 Ağustos gece 
02.30 Suriye’de 1700 kadar 
insan kimyasal silahlarla 
öldürüldü, bir iki fok balığı 
ölünce dünyayı ayağa kaldıran-
lar nerede? Yüz binlerce insan 
karşısında sessiz durmak 
siyasilere yakışacak durum 
değil.” dedi.

09 EYLÜL
• İçki satışını gece saat 22.00 
ile sabah 06.00 arasında ya-
saklayan uygulama yürürlüğe 
girdi. Yasağı ihlal edenlere 
29 bin 303 lira ile 146 bin 
527 lira arasında para cezası 
uygulanacak.

10 EYLÜL
• Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin ile ABD Başkanı 
Barack Obama arasında G20 
zirvesinde görüşüldüğü ortaya 
çıkan Suriye’nin elindeki 
kimyasal silahların uluslara-
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rası denetime açılması teklifini 
Şam hükümeti kabul etti. 

11 EYLÜL
• Kimyasal silahların tes-
liminin askerî müdahaleyi 
durdurabileceğini belirten 
ABD Başkanı Barack Obama, 
“Bu gerçekten olumlu bir 
gelişme.” dedi. ABD Senatosu 
da son gelişmeler nedeniyle 
bugün yapacağı Suriye oyla-
masını erteledi.
• ODTÜ’deki yol eylemi, Gezi 
Parkı olayları ve “savaşa 
hayır” söylemiyle yürümek 
isteyen gruba izin verilmeyince 
grup ile polis arasında kova-
lamaca başladı. Bu sırada 22 
yaşındaki Ahmet Atakan ağır 
yaralandı, hastaneye kaldırı-
lan Atakan kurtarılamayarak 
yaşamını yitirdi. 

14 EYLÜL
• 31 Ekim 2012’de başlayan 
Taksim Yayalaştırma Projesi 
kapsamında, meydandan ge-
çen trafiği yerin altına indiren 
altgeçit kullanıma açıldı. 

15 EYLÜL
• Felsefe tarihi dersinin 
İlahiyat müfredatından 
çıkarılmasına verilen tepkiler 
neticesinde YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Gökhan Çetinsaya, Genel 
Kurulu toplayarak ilahiyat 
lisans programındaki değişik-
lik kararının geri çekilmesini 
önereceğini açıkladı. 

• Suriye’ye yönelik savaş 
olasılıkları Rusya ile ABD’nin 
Suriye’nin kimyasal silahla-
rının uluslararası denetime 
bırakılması ve imhası konu-
sunda görüş birliği sağlanma-
sıyla sonuçlandı.
• BDP heyeti, İmralı’da 
Abdullah Öcalan’la görüştü. 
Görüşmede Öcalan’ın, bir yıl 
önce başlatılan diyalog süre-
cini yeni bir formatla anlamlı 
bir müzakereye evrilterek, 
derinleştirerek sürdürmek ve 
ateşkesin korunması gerekti-
ğini düşündüğü açıklandı.

16 EYLÜL
• Milli Eğitim Bakanlığı, bu 
eğitim-öğretim yılında da 
ilköğretim, ortaöğretim, açık 
öğretim, görme engelli orta-
öğretim ile görme, zihinsel, 
işitsel engelli ilköğretimdeki 
16 milyon 212 bin 960 öğrenci-
ye, 199 milyon 198 bin 960 ders 
kitabını ücretsiz dağıttı.
• Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar, ODTÜ 
arazisinden geçecek yolu ‘rek-
törün talep ettiğini’ açıkladı.

17 EYLÜL
• Suriye tarafından 22 Haziran 
2012’de F-4 uçağının düşü-
rülmesi ve iki pilotun şehit 
olmasının ardından angajman 
kurallarını değiştiren Türkiye, 
Suriye tarafından yapılan ilk 
hava ihlalini karşılıksız bırak-
madı. Sınır ihlalinde bulunan 
ve uyarılara aldırmayan Suriye 
ordusuna ait Rus yapımı M-17 
model bir askerî nakliye heli-
kopteri Türk F-16 savaş jetleri 
tarafından düşürüldü.
• Birleşmiş Milletler Raporu’na 
göre Suriye’de kimyasal silah 
kullanıldığı kesinleşti.
• ABD’nin başkenti Washing-
ton’daki donanma üssüne ateş 
açılması sonucu 12 kişi öldü, 4 
kişi yaralandı.
• Millî Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı, 2013-2014 eğitim öğretim 
döneminin açılışında yaptığı 
açıklamada, dershanelerin 
büyük bir çoğunluğunun ge-
lecek yıl özel okula dönüşmüş 
olacağını belirtti.

18 EYLÜL
• Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki 
Cilvegözü Sınır Kapısı’na 3,5 
kilometre uzaklıktaki Bab 
eI-Hava Sınır Kapısı yakınla-
rında bomba yüklü bir aracın 
patlaması sonucu 7 kişi öldü, 
20 kişi de yaralandı.

19 EYLÜL
• Türkler bankadan borç 
almada Dünya ikincisi oldu. 

EYLÜL 2013
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IMF’nin her yıl yayımladığı ‘Fi-
nansal Erişim Araştırması’na 
göre 2012 yılı sonu itibarıyla 
Türkiye’de her 1.000 yetişkin-
den 875’inin bankadan borç 
aldığı belirtildi.

21 EYLÜL
• Ankara Dikmen’de, Emni-
yet Genel Müdürlüğünün ek 
hizmet binasında bulunan 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
ile hemen karşısında bulu-
nan Polisevi’ne roketli saldırı 
düzenlendi. Ölen ve yaralana-
nın olmadığı saldırının failleri 
Konya yolunda açık arazide 
kıstırıldı. Çıkan çatışmada bir 
terörist ölü diğeri ise yaralı 
olarak ele geçirildi.
• Yemen’de el Kaide tarafın-
dan düzenlendiği belirtilen 
eşzamanlı üç saldırıda en az 
56 polis ve asker öldürüldü.

22 EYLÜL
• Somali’deki el Şebab ör-
gütünün, Kenya’nın başkenti 
Nairobi’de bir alışveriş mer-
kezine düzenlediği terör sal-
dırısında en az 59 kişi hayatını 
kaybetti, 150 kişi de yaralandı.

23 EYLÜL
• Pakistan’ın Afganistan 
sınırına yakın kentlerinden 
Peşaver’de düzenlenen intihar 
saldırısında 60 kişi öldü.
• Almanya’da genel seçimler 
Şansölye Angela Merkel’in 
“tarihi” zaferiyle sonuçlan-

dı. Almanya seçimlerinde 
1990’dan bu yana en fazla oyu 
alan Hıristiyan Demokratlar 
yüzde 41,7’ye ulaştı. 

24 EYLÜL
• 24 Eylül-4 Ekim 2013 tarih-
leri arasında New York’ta ger-
çekleşecek olan BM 68. Genel 
Kurul Görüşmeleri başladı.
• Başbakan Erdoğan, 
Suriye’de yaşanan olaylara 
ilişkin olarak BM’nin tepki-
sizliğini eleştirerek, “Hâlâ 
BM Güvenlik Konseyi kararını 
veremiyor. BM neye yarar? BM 
barış için kurulmuş bir kuru-
luştur. Peki, görevini yapabili-
yor mu? Maalesef yapamıyor. O 
zaman sorarlar: ‘Niye kurduk 
biz BM teşkilatını?’ 5 tane 
daimî üyenin dudakları arasına 
kilitlenmiş olan bir dünya adil 
bir dünya olamaz. Dünya 5’ten 
büyüktür.” şeklinde konuştu.

25 EYLÜL
• 27’si tutuklu 103 sanık 
hakkında açılan 28 Şubat 
davasında savunma yapan 
emekli Orgeneral Çetin Doğan, 
4 Nisan 1997 tarihli Batı Ça-
lışma Grubu (BÇG) oluşturul-

ması konulu belgeyi kendisinin 
hazırladığını söyledi ve “Bugün 
olsa yine imzalardım.” dedi.

26 EYLÜL
• Bingöl M Tipi Cezaevi’nden 
4’ü hükümlü, 14’ü tutuklu 18 
PKK’lı mahkûm firar etti.

27 EYLÜL
• Kurban derisi ile fitre ve 
zekât toplamada tek yetkili 
olan Türk Hava Kurumunun bu 
yetkisi kaldırıldı.

• BM Genel Kurul toplantı-
ları dolayısıyla New York’ta 
bulunan İran Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani, nükleer görüş-
meler için takvim belirlenme-
sini istedi.
• BM Genel Kurul çalışmaları 
için New York’ta bulunan Dı-
şişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu, “Türkiye, son iki yılda 
Suriyeli mülteciler için 2 milyar 
dolar harcadı.” dedi.

Eylül 2013
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28 EYLÜL
• Bingöl M Tipi Cezaevi’nden 
firar eden 18 PKK’lı mahkûm 
yakalandı.

• Milli Gemi Projesi kapsa-
mında İstanbul’da tamamen 
yerli imkânlarla üretilerek 
donanmaya teslim edilen TCG 
Büyükada (F-512) isimli kor-
vet törenle denize indirildi.
• ABD ve İran Dışişleri Bakan-
ları John Kerry ile M. Cevad 
Zarif, 34 yıl sonra iki ülke ara-
sındaki ilk üst düzey resmî gö-
rüşmeye imza atarken, İran’la 

nükleer krizin çözümüyle ilgili 
tıkanan diplomatik sürecin önü 
yeniden açıldı.

30 EYLÜL
• Türkiye’nin millî insansız 
hava aracı “Anka”nın ilk yurt-
dışı satışı gerçekleşti. Suudi 
Arabistan’a 56 milyon dolara 
4 adet Anka, komuta kontrol 
sistemleri ile birlikte satıldı. 

EYLÜL 2013
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3 Temmuz darbesinden sonra Mısır siyasi bir çıkmaza girdi. Bir yandan 
Sina’da silahlı gruplar çatışmaya devam ederken, bir yandan darbe karşıt-
larının gösterilere devam etmesi, buna ek olarak Mısır ekonomisinin çökme 
aşamasına gelmesi ülkedeki durumu hayli etkiledi. Başta bölge ülkelerinin 
ve Batı’nın Mısır darbesi karşısındaki tepkileri, bölgesel düzenin yeniden 
şekillenmesi karşısında hangi ülkelerin statüko yanlısı hangilerinin değişim 
destekçisi olduğunu göstermiş oldu. Mısır’da çok güçlü bir toplumsal hare-
ket olan İhvan nezdinde İslami gruplara ve daha önemlisi halkın demok-
ratik tercihine yapılan bu darbe, Türkiye’deki darbeler dönemini ve halkın 
demokrasi talebinin nihayetinde kazanan taraf olduğunu akıllara getirdi. 

Mısır ve Bölgesel Düzen 
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Mısır’da darbe yapıldığından beri siyasi 
süreç beklendiği üzere tıkanmış durumda. 
Darbe yönetimi yeni anayasa yazma girişi-
mi dışında siyasi adım olarak kabul edile-
bilecek hiç bir sürecin işlemesinin önünü 
açmamakta direniyor. Bir yandan Sina’daki 
gruplarla çatışmalar devam ederken diğer 
yandan olağanüstü hal yönetimi ve sokağa 
çıkma yasağı devam ediyor. Askeri rejim 
Gazze’nin daha önce görmediği bir baskıyı 
Refah’ta ve Ariş’te uygulamaya sokarken; 
Gazze’nin denizden ablukasını da güçlen-
dirmekten çekinmiyor. Özellikle Esed’in 21 
Ağustos’ta gerçekleştirdiği kimyasal katli-
am sonrası küresel ve bölgesel dikkatin de 
Kahire’den uzaklaşmasıyla darbe yönetimi 
doğrudan İhvan üzerindeki baskıyı had saf-
haya çıkarmakta gecikmedi.

Darbe yönetimi de facto durumu sürdü-
remeyeceğinin de farkında. Kahire’den sızan 
haberlere göre Sisi rejimi, askeri istihbarat 
üzerinden hem “darbe karşıtı koalisyonu” 
dağıtmak hem de mümkün olursa siyasi bir 
yol haritası için de girişimlerde bulunuyor. 
‘Darbe karşıtı koalisyonda’ yer alan hareket-
lerin İhvan dışında kalan unsurları, rejimin 
yeni dönemde iletişim içerisinde olmak is-
tediği unsurlar konumundalar. Darbe yö-
netiminin bu hedefinin önündeki en büyük 
engel darbe sonrası gerçekleştirdiği acımasız 
katliamlardan ve yaygın tutuklamalardan 
başkası değil. Sisi rejimi, Ağustos ayında, 
darbe karşıtı koalisyondaki her gruptan 
onlarca veya yüzlerce kişiyi öldürdü, bin-
lercesini tutukladı. Bu durum darbe karşıtı 

koalisyonun hala muhkem bir yapıya sahip 
olmasına yol açmaktadır.

Darbe yönetiminin öncelikleri
Sisi rejimi geçtiğimiz günlerde darbe kar-
şıtı koalisyon içerisinden en fazla çekindiği 
Cemaat-i İslami ile iletişime geçti. Cemaat-i 
İslami, Sina’daki gruplardan farklı olarak, 
darbe rejimi ile karşı karşıya gelebilecek “si-
lahlı” potansiyele sahip olduğu gibi darbe 
karşıtı hareketin şu ana kadar sürdürmeyi 
başardığı sivil itaatsizlik çizgisini meşruiyet 
krizine sokabilecek unsurlara da sahiptir. Bu 
açıdan bakıldığında, darbe yönetiminin nor-
mal şartlar altında en son iletişime geçeceği 
düşünülen Cemaat-i İslami’yi seçmiş olması 
şaşırtıcı değildir. Öyle ki Cemaat-i İslami’nin 
darbe rejimiyle iletişime geçtiği senaryoda 
da; darbe karşıtı sivil itaatsizlik duruşundan 
silahlı bir çizgiye geçtiği senaryoda da Sisi re-
jimi tarafından muhalefeti bölme ve bastırma 
araçlarından birisi olarak görülmektedir.

Darbe rejiminin Cemaat-i İslami’ye 
önerdiği yol haritası “darbe karşıtı koalis-
yonun” arzuladığından çok uzakta değildir. 

Mısır Siyasal Çıkmazı

• 30 EYLÜL 2013 • SABAH PERSPEKTIF

Darbeciler, İhvan’ı yasaklamak 
ve darbe yönetimi altında 

darbenin komutanının aday olduğu 
bir seçimle Sisi’yi Cumhurbaşkanı 
seçmek planlarıyla aslında Türkiye 
modelini uygulamak istiyorlar.

YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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Mursi’nin kaderinin mahkemelerin eline 
bırakılmadan darbe karşıtlarıyla müzake-
re marifetiyle halledilmesi önerilmektedir. 
İkinci nokta ise siyasi takvimin önünün açıl-
ması, yani seçim tarihinin belirlenmesidir. 
Sisi rejiminin bu iki öneriyi kamuoyuna açık 
bir şekilde yapmadığı sürece ciddi olmadık-
larını farz etmek gerekiyor. Darbe yönetimi 
uyguladığı olağanüstü hal yönetiminin sür-
dürülemez olduğunu herkesten çok daha iyi 
bilmektedir. Kaldı ki Amerikan yönetimi de 
Mısır rejimini neredeyse sadece bu konuda 
eleştirmeye devam etmektedir. Son BM Ge-
nel Kurulu’nda da Mısır’daki darbeye darbe 
demek yerine “yönetim değişikliği” diyen 
Obama, olağanüstü yönetim uygulaması-
nı eleştirmeye devam etti. Darbe rejiminin 
olağanüstü yönetimden vazgeçebilmesinin 
önündeki en büyük engel ise her Salı ve 
Cuma günleri ülke genelinde devam eden 
gösteriler. Rejim yumuşama işareti verirse 
gösterilerin daha da derinleşeceğinin farkın-
da. Aynı şekilde siyasal haritayı bir şekilde 
açıklamaya mahkum olduğunu da biliyor.

Sisi’nin Cumhurbaşkanı olma planı
Rejimin diğer bir önceliği ise siyasal haritayı 
açıklamadan evvel anayasa sürecini tamam-
lamaktır. Sisi’nin Cumhurbaşkanı olmasını 
darbecilerden bile önce öneren Amr Musa’nın 
başkanlık ettiği anayasa komisyonunun nasıl 
bir anayasa hazırlayacağı bir yana bitirilme 
takvimine dair de ciddi şüpheler bulunmak-
tadır. Darbe anayasası bitmeden oldukça tar-
tışmalı bir karar alarak İhvan’ı yasaklayan Sisi 
rejimi nasıl bir siyasal süreç başlatacağının 
işaretini vermiş oldu.İhvan’ın yasaklanması 
Adalet ve Hürriyet Partisi’nin seçimlere ka-
tılması ihtimalini azaltmış oldu. Amr Musa 
gibi 2012 cumhurbaşkanlığı adaylarından 
Hamdin Sabbahi de Sisi’nin Cumhurbaşkanı 
olmasını önermiş bulunuyor. Bu durumda 
sahnede görünen ve siyasi lider olarak ka-
bul edilen isimlerin tamamı Sisi etrafında bir 
konsensüs oluşturmuş havası vermekteler.

Darbeciler, İhvan’ı yasaklamak ve dar-
be yönetimi altında darbenin komutanının 
aday olduğu bir seçimle Sisi’yi Cumhur-
başkanı seçmek planlarıyla aslında Türkiye 
modelini uygulamak istiyorlar. Lakin son 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Yüksek 
Askeri Konsey’in usulsüzlükleri altında bu-
günkü isimlerin tamamı Mübarek’in eski 
bakanı Ahmet Şefik’e destek vermelerine 
rağmen seçimleri kazanamamışlardı. 2012 
seçimlerinde Mursi bugüne nazaran daha az 
konsolide bir sosyal tabana rağmen ‘fulul’u 
yenmeyi başarmıştı. Sisi’nin cumhurbaş-
kanlığı hayali, büyük ölçüde meşruiyet krizi 
içerisinde, Batı’dan da istediği desteği bula-
mayarak Körfez’in finans desteğine indir-
genecektir. Kaldı ki darbeye finansal destek 
sağlayan Körfez’in de yavaş yavaş verdiği 
paranın kaderini sorgulamaya başladığını 
biliyoruz. Darbe karşıtı koalisyon, Mursi 
döneminde başaramadığı toplumsal kesim-
lerin ittifakını seçimler sırasında da sür-
dürürse seçimlerin en güçlü adayı olmaya 
devam edecektir..
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Mısır’da, 1952 Devrimi diye de bilinen 
Hür Subayların darbesi ile Kral devrildi 
ve 1953 yılında Cumhuriyet ilan edildi. Bu 
aynı zamanda yönetimin askerlere geçi-
şi anlamına geliyordu. 25 Ocak 2011 dev-
rimine kadar, yani tam 62 yıl ülkeyi asker 
kökenli Cumhurbaşkanları yönetti. Nasır, 
Sedat ve Mübarek orduda yetişmiş subaylar 
olarak sırasıyla işbaşına geldi. Bu dönemde 
1967 savaşı ve 1979 Camp David anlaşma-
sı gibi kritik süreçler yaşandı, muhalefet 
partilerinin serbest ve adil seçimlerle cum-
hurbaşkanı adayı göstermesi ve seçimlere 
girmesi engellendi. Ordu sadece siyaset 
kurumu üzerinde değil ekonomik hayatta 
da kendisine etkin bir yer edindi. Mısır’da 
derin ve etkin bir statüko kuruldu; imtiyaz-
lı sınıflar oluşturuldu; ekonomik kalkınma 
ve istikrar sağlanamadı; otoriter bir yöne-
timden temsili ve demokratik bir siyasal 
hayata geçilmesi için çabalar sarf edilme-
di. 25 Ocak Devrimi bu statükoyu sarsan 
ve 1979 Mısır-İsrail anlaşması ile kurulan 
Camp David düzeni için tehdit olarak algı-
lanan bir sürecin başlangıcı oldu. 1952’den 
bu yana yapılan ilk serbest seçimlerde 
Mursi’nin Cumhurbaşkanı seçilmesi, yeni 
siyasal aktörlerin yönetime girmesi ege-
men ve seçkin sınıflar ile bunların iktidarda 
kalmasını kolaylaştıran dış güçleri rahatsız 
etti. Mursi’nin görevden uzaklaştırılması-
nın kökeninde vesayet rejiminin ve bölge-
sel düzenin devamı isteği vardır. Mısır’da 
Mübareksiz bir Mübarekizm kurulmasını 
amaçlayan bir darbe yapılmıştır.

Müslüman Kardeşler’in siyaseti
Müslüman Kardeşler meşru seçimlerle aday-
larını Cumhurbaşkanlığına taşımış, bütün 
dünyanın sonuçlarını kabul ettiği saydam ve 
hilesiz bir seçimle iktidar yolunda ilerlemiş-
tir. Üç asker kökenli Cumhurbaşkanından 
sonra ilk kez sivil bir politikacı bu makama 
gelmiştir. Bu hem Müslüman Kardeşler ve 
Mısır hem de İslam coğrafyası için önemli 
bir kazanç olmuştur. Müslüman Kardeşler 
bu kazanımlarından kolayca vazgeçmek ve 
darbeye boyun eğmek yerine ellerindeki tek 
gücü, sivil direniş gücünü kullanmayı tercih 
etmişlerdir. Herhangi bir şekilde şiddete baş-
vurmamış, demokratik haklarını kullanarak 
seçimle işbaşına gelen Mursi’nin göreve ia-
desini amaçlamışlardır. Darbe rejimi yasak-
lar getirmiş, saldırılar düzenlemiş, insanlık 
suçu işlemiş ve nihayet Müslüman Kardeşler 
hareketini feshetme kararı almıştır. Göste-
riler sırasında darbe yönetiminin acıma-
sız olduğu ve katliamlarını devam ettirdiği 
göze alınırsa benzer eylemlerini sürdürece-
ği tahmin edilebilir. Bu nedenle protestolar 
Mısır’daki sancıları dünya gündemine taşı-
yabilir ancak gelinen noktada darbeyi geri 
döndürmesi zor görünmektedir.

Birleşmiş Milletler (BM), Arap Birliği ve 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) müdahalelere 
nasıl bakıyor?
Uluslararası ve bölgesel örgütler bu örgüt 
üyelerinin çıkarları doğrultusunda hareket 
eder. Çoğu kez de krizlerin çözümünde başa-
rısız olurlar. Zira her ülkenin gündemi, ama-

Mısır, Suriye, Bölgesel Düzen  
ve Türk Dış Politikası

• 23 EYLÜL 2013 • EURO VIZYONTALİP KÜÇÜKCAN YORUMYORUM
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cı ve çıkarı farklıdır. BM en geniş üyeli örgüt 
olarak demokrasinin bir darbe cinayetine 
kurban gitmesine seyirci kalarak artık ondan 
tamamen ümit kesilmesine neden oldu. BM 
Suriye krizinde de eli ayağı bağlı bir kuruluşa 
dönüştü, BMGK karar alma süreçlerini kilit-
ledi. Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İİT) ise üye ülkelerin bir kısmında yaşanan 
siyasal meşruiyet krizlerinden dolayı süre-
ce aktif olarak müdahil olmadı. Zira kendi 
ülkelerinde otoriter rejimleri sürdüren bazı 
Arap ve İslam ülkelerinin Mısır’da darbeyi 
lanetleyip kendi ülkelerindeki değişim talep-
lerine kulak tıkamaları zor olacaktı. Bunun 
yerine siyasal körlük ve sağırlık tercih edildi. 
57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı da (İİT) bu 
süreçte iyi bir sınav veremedi.

Batı’nın siyasi tercihi
Batılı ülkeler Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da 
sömürgecilik dönemi, Birinci Dünya Savaşı 
sonrası ve Camp David anlaşması akabinde 
kurdukları siyasal, ekonomik ve güvenlik-
li düzen ve statükonun değişmesi taraftarı 
olmadı. Bu nedenle de Arap uyanışının ilk 
günlerinde aktif destek yerine bekle gör po-
litikasını izledi. Ancak bölge sosyolojisinin 
dönüştürücü gücü karışışında isteksiz de olsa 
devrim sürecine destek vermişlerdi. Mısır’da 
yapılan darbe karşısında tepki gösterilme-
mesi bir kez daha gösterdi ki, demokratik 
yollarla iktidara gelen ve gelme potansiyeli 
taşıyan yeni siyasal yapılar ve aktörler ABD 
ve Batı çıkarları ile aynı paralelde hareket 

etmeyebilir. Bu nedenle darbe ile de olsa bu 
aktörlere engel olunması, iktidara gelenlerin 
devrilmesi onaylandı.

Arap uyanışı hangi aşamada?
Arap uyanışı uzun vadeli bir süreçtir. Uya-
nışın başladığı ve iktidarları devirdiği 
2010/2011 yılları sadece bir başlangıçtır. Mü-
esses nizamların yıkılması, yerine yenilerinin 
konulması zaman alacaktır. Bu süreçte söz 
konusu eski düzenin egemenleri ve seçkinleri 
tekrar iktidarı ele geçirmek için her türlü yola 
başvurarak sürece dâhil olmaya çalışacaktır. 
Mısır Devrimi, ülkenin büyüklüğü ve Arap 
dünyası üzerindeki potansiyel etkilerinden 
dolayı kritik bir dönemece girmiştir. Darbe 
ile Mısır’daki siyasal dönüşümün önü şimdi-
lik kesilmiştir ancak sosyolojik dönüşüm ken-
di kuralları içinde devam etmektedir. Mısır ve 
benzer ülkelerin sosyolojik yapısı darbelere 
ve baskılara boyun eğmeyi reddeden siyasal 
vizyona sahip olduğunu göstermiştir. Bu sos-
yolojik yapı canlı kaldığı sürece devrimlerin 
devam etmesi için zemin var demektir.

Körfez ülkelerinin Mısır’daki darbeyi 
destekleme nedeni
Körfez ülkeleri yönetim biçimlerine bakıldı-
ğında Arap uyanışının yaşandığı ülkelerde-
kine benzer yapıların olduğu görülür. Nasıl 
ki Mısır’da, Tunus’ta ve Libya’da toplum si-
yasal süreçlere katılamadı, kendi geleceğine 
karar veremedi ve refahtan eşit oranda ya-
rarlanamadıysa, benzer siyasal ve toplumsal 
yapının Körfez ülkelerinde de olduğu görü-
lüyor. Yani Körfez ülkelerinde de yönetimle-
rin meşruiyeti zaman zaman sorgulanıyor. 
Arap devrimlerine destek demek, bu ülkeler 
için benzer bir süreci kendi ülkelerine davet 
etmek demektir ki, bunu istemeleri beklene-
mez. Bu nedenle de Körfez ülkeleri Mısır’da-
ki yeni yönetimi maddi ve manevi olarak 
destekleme kararı almıştır.

İsrail’in Mısır’daki darbeye ilişkin pozisyonu
İsrail, Mısır’da devrim başladığı ilk günden 
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itibaren Mübarek rejiminin kalması gerekti-
ğini, statükonun değişmesinin İsrail açısın-
dan olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade 
etmiştir. Enver Sedat’ın 1977 yılında İsrail’i 
ziyaret etmesi ve1979 yılında Camp David 
anlaşmasını imzalamasından bu yana Mısır 
yönetimleri İsrail’e bir güvenlik şemsiyesi sağ-
lamıştır. İsrail bunun korunmasını tercih etti-
ği için Mübarek’in yerine gelecek yönetimleri 
kendi çıkarları açısından riskli görmüş, dev-
rim sürecini de bu nedenle desteklememiştir.

Mısır’daki siyasi gelişmelerin geleceği
Mısır’da siyasal yasaklar dönemi başlaya-
caktır. Başlamıştır da. Muhalefeti sindirmek 
için gazeteler, televizyonlar, dernekler, siya-
sal partiler vb. kapanması süreci başlamıştır. 
Uluslararası toplum da buna sessiz kalarak 
destek olmuş ve onay vermiştir. Özellikle en 
güçlü muhalefet hareketi olduğu ve hâlâ bo-
yun eğmeyi reddettiği için Müslüman Kar-
deşler hareketine yönelik baskılar artacak, 
yasal hakları kısıtlanacak ve meşru siyaset 
zemininden yasaklanacaklardır. Nitekim son 
gelişmeler de gösteriyor ki, darbe yönetimi 
Müslüman Kardeşler cemiyetinin feshi yö-
nünde karar vermiştir. Ancak çok geniş bir 
sosyolojik tabanı olan Müslüman Kardeşler 
gibi bir hareketin yasaklar ile sindirilmesi ve 
siyasal hayattan silinmesi kolay değildir.

Suriye’de çözüm imkânı tükeniyor
Suriye’de iki yılı aşkın devam eden kriz ve iç 
çatışma İran ve Rusya gibi güçlerin dışarıdan 
rejime, bazı ülkelerin de muhalefete verdiği 
destekten dolayı oldukça karmaşık bir yapıya 
bürünmüştür. Bir taraftan iç savaşın devam 
ettiği diğer taraftan bölgesel ve küresel güçle-
rin çıkar ve nüfuz mücadelesinin devam et-
tiği bir alan Suriye. Bu nedenle kolay bir çö-
züm yolu görünmüyor ufukta. Afganistan ve 
Irak örnekleri de göstermektedir ki, bölgeye 
dışardan müdahaleler her zaman beklenen 
sonuçları doğurmayabilir. Suriye krizinde 
aşağı yukarı şu seçenekler ile karşı karşıya-
yız; bunları anlama ve yorumlama biçimleri 

Suriye’nin geleceğini tayin edecek adımların 
atılmasını gerekli kılacaktır:

Suriye’de 120 bin insan öldü ve ölmeye 
devam edecek; mevcut durum ve güç den-
geleri olduğu gibi devam ederse... Ülkenin 
toplumsal dokusu mezhepsel hatlarda tamir 
edilemez biçimde yara alacaktır. Mültecile-
rin sayısında dramatik artışlar yaşanacaktır. 
Türkiye’nin sınır güvenliği riskleri daha da 
artacaktır. Bu gelişmelere seyirci kalınabilir 
mi? Nereye kadar seyirci kalınabilir?

Bir dış müdahale pek çok riski içinde ba-
rındırmasına karşın yapılarsa iki ihtimal do-
ğacaktır. İktidar değişikliği ile son bulacak bir 
müdahalede rejim giderse ve bunun yerine 
yeni ve geniş tabanlı bir hükümet kurulabi-
lirse (kolay olmayacaktır kuşkusuz), krizin 
çözümü için bir imkân doğabilir. Ki Suriye’de 
bugünkü krizin başlangıç noktası da demok-
ratik talepler çerçevesinde siyasal alanın açıl-
ması idi. Rejim değişikliği ile sonuçlanmayan 
bir müdahale durumunda ise tekrar başa dö-
nülme, şiddet sarmalının genişleyerek sürme 
ihtimali oldukça büyük görünüyor.

Diplomatik girişimlere bir şans daha ve-
rilmesi durumunda sonuç alınabilir mi so-
rusu da bu bağlamda sorulmalıdır. Krizin 
başlangıcından hemen sonra başlayan Arap 
Birliği gözlemcilerinin girişimleri; Kofi An-
nan arabuluculuğu; birinci Cenevre zirve-
lerinin sonuç vermediği göz önüne alınırsa, 
diplomatik yolların da büyük oranda tıkan-
dığı söylenebilir. Suriye’de hangi yöntem ter-
cih edilirse edilsin krize mucize bir çözüm 
beklenmesi rasyonel ve gerçekçi değildir.

Mısır ve Suriye politikaları Türkiye’yi  
yalnız mı bıraktı?
Türkiye’nin Mısır ve Suriye politikasını 
Türkiye’nin geçirdiği siyasal ve toplumsal de-
ğişimler bağlamında ele almak lazım. Kendi 
içinde demokratikleşen, vesayet ve müesses 
nizam ile mücadele veren, darbe mirası ka-
lıntılardan kurtulmaya çalışan bir hükümetin 
bölge ülkelerindeki benzer toplumsal talepleri 
ve süreçleri desteklememesi düşünülemez..
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On July 3, Egypt’s one-year-old experiment 
with democracy was brought to an end by 
the military coup. The termination of Egypt’s 
fledgling democracy was accompanied by 
the arbitrary arrests of democratically elect-
ed president and other officials, the witch 
hunt of the Muslim Brotherhood members, 
and a series of massacres. This coup has not 
only crashed Egypt’s one year old demo-
cratic experiment, but it has also ushered 
in a period of pessimism for the forces that 
have envisioned a democratic future for the 
region, while it has lit the green light to the 
authoritarian regional regimes that they can 
continue to do the things the way they have 
been accustomed to, as long as they possess 
the means to forcefully suppress their peo-
ple’s aspirations.

While Egypt’s military led coup leaders 
have been in a victorious and upbeat mood 
since the coup, there has been a completely 
opposite picture among Turkey’s coup plot-
ters and deep state elements on August 5, as 
Ergenekon case’s verdicts were read out.

Initially launched in 2007 after the discov-
ery of a cache of arms in Istanbul’s Umraniye 
district,the Ergenekon case has since then 
expanded into a broader case comprising 23 
different files and a total of 275 defendants. 
The defendants were made up of a group of 
staunchly secular - nationalist high ranking 
military officers including Ilker Başbuğ, a 
former Chief of General Staff, top bureau-
crats, academics and journalists. Of the 275 
defendants, 254 were convicted on that day 

for plotting extrajudicial killings and bomb-
ings, and inducing an atmosphere of fear in 
order to prepare the ground for a military 
coup to topple the Islamically-sensitive AK 
Party government. Of convicts, 17 people 
received life sentences; Ilker Basbug and 13 
others were high ranking military officers. 
Therefore, when the day of judgment finally 
arrived, the mood of Turkey’s coup plotters 
was in stark contrast to the mood of jubilant 
coup camps in Egypt.

Despite these differences in mood, these 
two incidents brought to public attention the 
ever present issue of civil-military relations 
in both countries. Both Egyptian and Turk-
ish armies have wielded disproportionate 
influence on the political course of their re-
spective countries. Their roles were not con-
fined to security sectors, as expected from 
an army in a democratic political sphere. In-
stead, they have had a more expansive read-
ing of their self-appointed roles. They have 
regarded it only natural to elaborate on the 
acceptable course of their respective coun-
tries’ politics and maintain a great presence 
in their economies. Whenever they thought 
that elected civilian governments were stray-
ing away from the course acceptable to them, 
they did not shy away from intervening in 
politics or toppling the elected governments.

Yet, in recent years, Turkey has witnessed 
a dramatic change in civil-military relations. 
The civilian government seems to rein in 
once powerful generals. This picture begets 
some questions: What were the factors lead-
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The Ergenekon Coup Trials’ Verdict: A Message 
from Turkey for Egypt’s Coup Generals?
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ing the Turkish army to be so coup prone 
previously? How has the civilian govern-
ment reined in the military in recent years? 
Finally, Does Turkey’s experience have any 
relevance for Egypt’s coup plotters?

The roots of the coup culture
A cursory examination of Turkey’s military’s 
role in the political system reveals two para-
mount factors that motivate military to be 
so coup-prone in its interaction with civil-
ian politics. First, the military was the first 
institution to undergo the process of mod-
ernization during the late period of Otto-
man Empire. The military was not only the 
first institution to be modernized, it also 
undertook the job of modernizing the rest. 
Moreover, a significant portion of modern 
Turkey’s founding fathers had a military ca-
reer. They regarded themselves as being the 
bearers of Western modernity and progress. 
They believed that their role did not only 
entail creating a new state but also a new 
‘people’, to be formed top-down through 
state-machinery.

To put it more explicitly, they believed 
that it is only through a social engineering 

that Turkish society could be saved from 
its “backward”, “Middle Eastern” and “Is-
lamic” mind-set and life-style to become a 
“western-oriented” and “secular” society. 
This mentality of ‘knowing what is best for 
the society and doing it for them’ formed the 
basis of military-led guardianship system in 
Turkey. The essence of this mindset was that 
people do not know what is good for them 
and it is ‘us’ that can tell them what is good 
for them. This ‘us’ were comprised of mili-
tary and high ranking Kemalist civilian bu-
reaucracy, and supported by the Westernized 
section, minority, of society.

Since people did not know what was good 
for them and society, their political represen-
tatives were viewed with contempt and sus-
picion. Because of that, all the major political 
issues were regarded as being too important 
to be left to civilian governments, rather 
they were seen as being exclusively within 
the prerogative of military-led guardian-
ship system. Civilian governments role were 
reduced to the implementation of develop-
ment projects and municipality tasks. As it 
is obvious, in this system, the military-led 
guardianship paid lip service to elections 
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and democratic processes. And whenever a 
civilian government attempted to exercise 
control over these sensitive, major issues as 
a result of popular mandate and democratic 
legitimacy that it received from people, the 
military felt no qualms to intervene to halt 
this democratic political process, as demon-
strated by four coups.

Second, this primacy in the political sys-
tem accrued significant economic benefits 
for the military. To make the point clearer, 
the military initiated economic ventures in 
Turkey ranges from an ownership of insur-
ance company to banking sector, and to 
many other sectors. Moreover, after the Feb-
ruary 28, 1997 coup, many generals occupied 
seats in the boardrooms of major banks and 
other companies. On top of these, until re-
cently, the civilian governments had no con-
trol or supervision over the army’s budget. A 
similar story, on a larger scale, holds true for 
Egypt as well. Estimates put Egyptian army’s 
presence in the economic life of the country 
to be somewhere between 15% and 40% of 
the overall economy. Therefore, protecting 
these economic privileges is another motiva-
tion for trigger-happy generals to intervene 
in politics both in Turkey as well as in Egypt.

Dismantling the coup system
Yet, while Egypt is dealing with the conse-
quences of a brutal military coup, Turkey 

has been busy with dismantling the struc-
ture that facilitated the ground for plotting 
of coups in recent years. This dismantling of 
coup infrastructure involve three phases; two 
of these phases have largely been completed, 
while the third one is yet to commence.

The first phase involved the government 
showing determination to go after coup 
plotters. Upon the coming of the Islamically-
sensitive AK Party to power in 2002, some 
segments within the Turkey’s military, with 
help from bureaucratic and civilian ele-
ments, began to devise plans to topple the 
government. These plots received as diverse 
nicknames as Ergenekon,Sledgehammer, 
Sarikiz and etc. Upon the discovery of these 
attempts in 2007-2008, the civilian govern-
ment decided to fight back by throwing its 
full support behind the judicial processes to 
investigate these cases and to hold coup plot-
ters accountable. As a result, a large number 
of military officials, including a large num-
ber of generals, were prosecuted along with 
other bureaucratic and civilian elements. 
Prosecution of high ranking military offi-
cials responsible for coup plotting was a nov-
elty in Turkey’s political history.

The second was concerned with depu-
rating of Turkey’s judicial system of articles 
that legitimized or were used as pretext for 
plotting a coup d’état. Of all articles, article 
35 of the army’s internal service code, which 
stated that the military has a duty to preserve 
and protect the Republic of Turkey, was be-
lieved to provide legal justification for a coup 
d’état was amended by a parliamentary vote 
on July 13, 2013.

The third phase, which is yet to com-
mence will deal with the democratization of 
military schools’ curricula. One has to rec-
ognize that military schools’ highly nation-
alistic, Kemalist, and civilian government 
suspicious education system provides fer-
tile ground for a tutelary system to emerge 

Both Egyptian and Turkish 
armies have wielded 

disproportionate influence on the 
political course of their respective 
countries. Their roles were not 
confined to security sectors, 
as expected from an army in a 
democratic political sphere.
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which regards a coup a necessary instrument 
to correct the course of civilian politics. Un-
less and until, Turkey undertakes a major 
reform of military schools’ curricula and 
democratize it, the anomaly that has defined 
civil-military relations in Turkey for so long 
will not come to a complete end.

A message for Egypt?
With these trials a significant message has 
been sent, not just to the ones who have 
committed a grave crime of plotting a coup, 
but also to the ones who might envision of 
committing such a crime. From this per-
spective, these trials carry a significant mes-
sage for the coup camps in Egypt. Sooner 
or later, the day of judgment will also ar-
rive for them. The coup coalition has al-
ready exhibited the sign of cracking. Bara-
dei resigned from his post. Although some 
Egyptians welcomed the coup at first, it is 
getting more obvious now that more and 
more Egyptian peopledemonstrate signs 
of displeasure with the coup and ensuing 
bloodbath as demonstrated by a recent poll, 
in which 73% of Egyptians laid the respon-
sibility for coup and ensuing massacres 
squarely on the shoulders of Gen. Al Sisi 
and his coup camp.

In this respect, the Turkish experience 
provides a valuable lesson. The strongmen 
are not strong enough to commit crimes 
against people’s will with impunity indefi-
nitely. Sooner or later, they will be held ac-
countable for the crimes that they have 
committed. Thus far, so many people have 
gleaned incorrect lessons from the Turkish 
experience. Richard Haas of the Council 
on Foreign Relations erroneously claimed 
that Turkish army has nurtured the process 
of democratization and suggested a similar 
role can be played by the Egyptian army. This 
was a grave misconception. Middle Eastern 
Armies may have partly been modernizing 
armies, yet, they have never been democra-
tizing forces.

It was Turkey’s people, not generals that 
have nurtured the process of democratiza-
tion. This process involved also holding once 
all too powerful generals accountable for the 
crimes they have committed against popular 
will, democratic legitimacy and democrati-
zation. This is not just a Turkish experience. 
It has also been repeated by many other 
countries who have experienced transition 
from tutelary regimes and military juntas to 
democracy. And it is unlikely that Egypt will 
prove to be an exception in the long run..
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Ortadoğu’nun pek çok ülkesinde krizler devam ederken Suriye’de savaşla 
beraber uluslararası çözümsüzlüğün de derinleşmesi, kriz üzerinden 
uluslararası kurumların ve ülkelerin dış politikalarını da masaya yatırma-
yı gerekli kıldı. Suriye’deki savaşı bitirmeye katkı sağlayabilecek pek çok 
çözüm ülkelerin kararsızlıkları, çekinceleri ve rekabetlerinden dolayı rafa 
kaldırıldı. Ülkede kimyasal silah kullanılmasına rağmen başta Amerika ol-
mak üzere Batılı devletlerin siyasi çözümde ısrar etmeleri, Rusya ve İran’ın 
Esed rejimine destek vermeye devam etmesi krizi daha da çözümsüzlüğe 
itti. Bu süreçte askeri ve ekonomik anlamda dış desteğe hayli ihtiyaç duyan 
Suriyeli muhalif gruplar arasındaki ayrışmalar da derinleşmeye başladı. 
Küresel ve bölgesel aktörlerin anlaşmazlıklarından en çok etkilenen de şüp-
hesiz Suriye halkı ve mücadele veren bu gruplar oldu. 

Suriye Krizi ve Küresel 
Bunalım 
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Suriye krizi, başladığı ilk günlerde, Ame-
rikan yönetimi, özellikle de Dışişleri Bakanı 
Hillary Clinton oldukça aktif bir şekilde so-
runa müdahil olma eğilimi gösteriyordu.

Bu aktif durum Clinton’ın Suriye dost-
ları toplantılarına katılımıyla sınırlı kaldı. 
2012’de Amerika seçim atmosferine girince, 
Suriye bir yılı aşkın süre Obama’nın günde-
mine bile gelmedi. Suriye’de Baas yönetimi-
nin en yoğun katliamları bu dönemde ya-
şandı. Ülke nüfusunun üçte biri evlerinden 
oldular. Milyonlarca insan mülteci durumu-
na düştü. 21 Ağustos’ta Esed’in kimyasal si-
lah kullanmasıyla, Suriye yeniden ABD’nin 
ve dünyanın gündemine girebildi.

Başından beri Brzezinski’nin deyimiyle 
Suriye meselesinde “geniş bir perspektife” 
sahip olmayan Obama yönetiminin ne ka-
dar hazırlıksız olduğu da ortaya çıktı. Önce 
Suriye meselesi sıradan bir iç siyaset malze-
mesine dönüştü ardından da sorun Suriye 
olmaktan hızla uzaklaştı. Suriye sorunun-
dan çok Rusya, Ortadoğu’daki krizden çok 
BMGK, Esed yönetiminden çok Amerikan 
yönetimi, Baas katliamlarından çok kimya-
sal silahsızlandırma tartışılmaya başlandı. 
Suriye krizinde en başından beri ihtiyaç du-
yulan şey, süreci daha kanlı hale getirecek as-
keri müdahale değildi. Aksine Amerika’dan, 
BMGK’dan ve dünyadaki diğer etkili ülke-
lerden beklenen siyasi müdahale yapılması 
veya önünün açılmasıydı. 2011 içerisinde yol 
haritası belli ve ciddi bir siyasi müdahale ya-
pılsaydı süreç zaten bu kadar kanlı olmazdı. 
Başka bir deyişle Ortadoğu’daki değişimle 

yüzleşecek bir siyaset geliştiremeyen bütün 
aktörler, siyasi müdahaleden uzak durdular. 
Asıl soru burada sorulmalı: uzak durarak 
veya siyasi vizyon geliştirmeyerek, Ortado-
ğu’daki değişim engellenebilir mi?

Siyasi müdahaleden murat nedir?
Suriye krizinin bu kadar kanlı hale gelmesin-
de Esed rejimi ve ona açık çek veren Rusya 
ve İran ana aktör oldular. Bir taraftan küresel 
dengesizliğin üzerine yaslandığı BMGK dü-
zeni, diğer yanda bölgede yaşanan sistemik 
değişimin oluşturduğu endişe Suriye’ye siya-
si müdahaleyi engelledi. Bu yönüyle sadece 
Türkiye, Suriye’ye belli planlar ve müzake-
reler çerçevesinde “siyasi müdahale” çabası 
içerisine girdi. Türkiye’nin diğer bir tercihi 
ise “çabalarım sonuç vermiyor, Baas rejimi 
hiç bir başlıkta en ufak bir adım bile atmaya 
yanaşmıyor, bu durumda soruna Türkiye’nin 
bulaşmasına gerek yok” tavrı olabilirdi. 
Bunu yapabilmesinin ilk şartı da Suriye’den 
gelen mülteci akınına sınırlarını tamamen 
kapatması ve bin kilometreye yakın sınırın-
da Ruanda manzaralarını yönetecek siyasi, 
sosyal ve psikolojik bir tavır geliştirmesiy-
di. İlk mülteci Suriye’den sınırı geçtiğinde, 
Türkiye’nin Suriye sorunu doğal olarak baş-
ladı. Suriye krizinde Türkiye’nin oynadığı 
rolü, dış politika yapımını ve tercihlerini yu-
karıdaki dibaceyi unutarak yapılan analizle-
rin bizlere söylediği fazlaca bir şey yok.

Suriye analizlerinin büyük bir kısmının 
ciddiyetsizlik üzerine oturduğunu söylemek 
gerekiyor. Felaket tellallığı ile Wikipedia bil-

Suriye Krizi ve Küresel Bunalım
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gi düzeyi eksenine yerleşen analizlerde en 
son bulacağınız şey Suriye. Türkiye’nin aşina 
olduğu bir dille söyleyecek olursak, büyük 
ölçüde, Kürt meselesi çözülmesin diye geliş-
tirilen ulusalcı korkutma dilinin bir benzeri 
Suriye için geçerli. Sorunun dinamiklerini, 
fiili durumu, siyasi kronolojiyi ısrarla ıska-
layan, ne yapılması gerektiğine dair bir tek 
ciddi cümle kurmayan; yetmiyormuş gibi 
tüm küresel ve bölgesel statüko krizinin 
oluşturduğu çıkmazları müstehzi bir dille 
Türkiye’ye yıkan bir düzey var karşımızda.

Bu eleştirilerin sorunlu tabiatı Türkiye’nin 
Suriye politikası ve adımlarının hatadan mü-
nezzeh olduğu sonucu ortaya çıkarmaz. Ak-
sine Türkiye, Suriye krizi vesilesiyle kapasite 
sorunları ve bölgedeki aktörlerin statükoya 
daha ne kadar ve ne ölçüde sahip çıkacağını 
bedel ödeyerek görüyor. Türkiye’nin sıkıştı-
ğı alanlar ve krizin uzaması sadece maliyet 
çıkarmıyor beraberinde politika yapım araç-
larını çeşitlendirmesini de zorluyor. Bütün 

bunlara rağmen Suriye krizinde bugüne 
kadar Suriye’nin içinde olduğu siyasi çıkış 
yollarını zorlayan ülke Türkiye oldu.Küresel 
aktörler ve kurumlarda ise durum çok daha 
derin bir krize doğru ilerliyor.

Amerikan yönetimi Suriye krizini ciddi 
bir şekilde ne Rusya ile masaya yatırdı ne de 
İran’la dolaylı bir şekilde konuşulmasının 
önünü açtı. Rusya başından beri Suriyelilerin 
kanı üzerinden küresel siyasi boşluğu istis-
mar ederek önemli bir güç olduğunu ispatla-
maya çalıştı. Esed yönetimi katliamlarına de-
vam ettikçe Rusya’nın Suriye krizi üzerinden 
eli güçlendi. Rusya, 100 bin kişinin öldüğü 
kanlı bir ülkeye kimsenin bulaşmak isteme-
yeceğini çok iyi biliyordu. Adeta II. Çeçenis-
tan stratejisi Suriye’de hayata geçirildi.

Benzer şekilde İran da hiç bir şekilde ra-
hatsız edilmeden Suriye’de krizi istediği gibi 
derinleştirme imkânı buldu. Irak Maliki 
yönetimine bile ciddiye alınacak bir baskı 
yapılmayarak, İran’ın yıkıcı rolünün önü 
açıldı. İran’la vekalet savaşını Suriyelilerin 
kanı üzerinden sürdürmek isteyen Körfez de 
sürece dâhil olmakta gecikmedi.

21 Ağustos sonrası ortaya çıkan manzara, 
Suriye’ye bırakın askeri müdahaleyi siyasi 
müdahalenin bile imkânsız hale gelmesinin 
önünü açıyor. Amerika artık Suriye’ye askeri 
bir harekat yapsa bile Esed rejimi bunu ken-
disine bir tehdit olarak görmeyecektir.

Son tahlilde askeri harekatın hedefi 
Esed’in yüz binin üstünde insanı öldürdüğü 
rejim yapısı değil bir kaç bin insanı öldür-
düğü kimyasal silahlar için olacak. Esed re-
jimi, son küresel tartışma bu haliyle kalırsa 
bırakın zayıflamayı katliamlarını artırmak 
için güçlü bir işaret aldığını bile düşünebi-
lir. Dolayısıyla zamanında siyasi müdahale 
çabalarının altını boşaltan “küresel siyasi 
müdahale”, kendi başlattığı “askeri müda-
hale” tartışmalarını da yönetemedi. O hal-
de soru şu: bir Suriye krizimiz mi var yoksa 
küresel siyasi bunalım mı?.
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The Syrian crisis that has so far cost more 
than 100,000 lives since March 15, 2011, 
only became the top item on the interna-
tional agenda after the Syrian Baath admin-
istration’s use of chemical weapons on Aug. 
21. Nevertheless, not even this has really 
changed the way Syria has been discussed in 
the international arena for the last two and a 
half years. As always, there is an abundance 
of analyses of “Syria without Syria” floating 
around. Particularly, the possibility of a mili-
tary intervention in Syria, led by the United 
States, has shaped a discussion in which 
Syrians are only incidentally considered. 
America’s inability to exhibit a coherent and 
foreseeable policy in the region has seriously 
impacted the way the debate over Syria has 
been shaped.

The most significant concern regarding 
the Syrian crisis is the possibility that the 
conflict will spread across the region. Re-
peating this observation, which has become 
a cliché, does not constitute an analysis of the 
situation in the region, because it brings with 
itself a question: So, what should be done in 
Syria? Since the crisis began, the only way to 
prevent it from spreading has always been 
to stop the Bashar al-Assad administration. 
This did not necessarily entail a military in-
tervention, or the providing of arms to the 
opposition. One way to stop the al-Assad ad-
ministration, to begin with, was to stop those 
who were intervening in the Syrian crisis on 
its behalf. Israel and the West wanted a weak-
ened and incapacitated al-Assad. Russia and 

Iran exploited Syria as cheap bargaining ma-
terial during a crisis in which Syrians bore 
the cost. Where we stand today, neither of 
those actors who intervened on al-Assad’s 
behalf have achieved what they wanted, at 
the cost of Syria itself, nor does there seem 
to be political stability in the region’s future.

Where will the Syrian crisis spread to? 
What will the region be like today if there 
had not been a Syrian crisis? Could the Syr-
ian crisis lead the region into an even worse 
crisis? Iraq continues to be the scene of in-
tense sectarian power struggles. Hundreds 
of people are already dying every month 
without any help from the sectarian chaos 
of Syria. Lebanon is at a political standstill, 
and since Abdullah al-Hariri’s assassination 
all political actors there have surrendered 
themselves to this political blockage. The 
crisis continues in Palestine after the coup, 
supported by the West, ousted the elected 
Hamas government. Jordan has been con-
gested as a political buffer zone since the 
Arab Spring. Israel continues, without skip-

Intervention in Syria
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ping a beat, to expand its settlements a little 
more each year.

The only way the Syrian crisis could exac-
erbate the chaos already in the region would 
be if the countries in the region abandoned 
their strategy of proxy wars and decided to 
fight each other directly. However, we know 
very well that no political actor would opt for 

war without serious provocations. The last 
direct war in the region was between Iraq 
and Iran, which has come to be known as the 
longest war of the last century. I do not think 
any actor would intentionally choose such a 
fate. At the end, the only guarantee that the 
Syrian crisis will not spread in the region is 
to stop al-Assad’s massacres..
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Rusya’nın başlattığı diplomatik girişim-
lere teslim olan ABD küresel rekabet yarı-
şında bir adım attı; Obama sahneden iner-
ken Putin oyun kurucu lider görüntüsü ile 
sahneye çıktı. Gerek Obama’nın ertelediği 
Suriye’ye müdahale planı gerekse Putin’in 
arabuluculuk girişimi ile kimyasal silahla-
rın imha edilmesi planı Suriye krizine nihai 
bir çözüm getirmeyi amaçlamıyor. ABD ve 
Rusya perde gerisinde kontrollü bir krizin 
devam etmesinin kendi çıkarlarına aykırı ol-
madığı konusunda anlaşmış görünüyor, zira 
masa üzerindeki seçenekler sahadaki denge-
leri değiştirecek cinsten değil.

Suriye krizinin mucizevi bir çözümü yok
Suriye’de iki yılı aşkın bir süredir devam 
eden kriz ve iç çatışma, İran ve Rusya gibi 
güçlerin dışarıdan rejime; bazı ülkelerin de 
muhalefete verdiği destekten dolayı oldukça 
karmaşık bir yapıya bürünmüş durumda. 
Suriye, bir taraftan iç savaşın devam ettiği, 
diğer taraftan bölgesel ve küresel güçlerin 
çıkar ve nüfuz mücadelesinin devam ettiği 
açık bir rekabet alanına dönüştü. Bölgesel ve 
küresel aktörlerin kendi güçlerini de sınadı-
ğı bir ülke Suriye. Bu nedenle krize kolay bir 
çözüm yolu görünmüyor ufukta. Afganistan 
ve Irak örnekleri de göstermektedir ki bölge-
ye dışardan müdahaleler, her zaman bekle-
nen sonuçları doğurmayabilir.

Suriye krizinde aşağı yukarı şu seçenekler 
ile karşı karşıyayız. Bunları anlama ve yo-
rumlama biçimleri Suriye’nin geleceğini tayin 
edecek adımların atılmasını gerekli kılacaktır.

Suriye’de 120 bin insan öldü ve mevcut 
durum ve güç dengeleri olduğu gibi devam 
ederse ölmeye devam edecek. Ülkenin top-
lumsal dokusu mezhepsel hatlarda tamir 
edilemez biçimde yara alacaktır. Mültecile-
rin sayısında dramatik artışlar yaşanacaktır. 
Türkiye’nin sınır güvenliği riskleri de daha 
artacaktır.

Bu gelişmelere seyirci kalınabilir mi? Ne-
reye kadar seyirci kalınabilir?

Dış müdahalenin riskleri
Diğer yandan bir dış müdahale pek çok riski 
içinde barındırmasına karşın, gerçekleştiril-
diğinde iki ihtimal doğacaktır. İktidar deği-
şikliği ile son bulacak bir müdahalede rejim 
giderse ve bunun yerine yeni ve geniş tabanlı 
bir hükümet kurulabilirse (kolay olmayacak-
tır kuşkusuz) krizin çözümü için bir imkân 
doğabilir. Ki Suriye’de bugünkü krizin baş-
langıç noktası da demokratik talepler çer-
çevesinde siyasal alanın açılması idi. Rejim 
değişikliği ile sonuçlanmayan bir müdahale 

Suriye Krizinde Çözüm Seçenekleri
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durumunda ise tekrar başa dönülme, şid-
det sarmalının genişleyerek sürme ihtimali 
oldukça büyük görünüyor. Diplomatik giri-
şimlere bir şans daha verilmesi durumunda 
sonuç alınabilir mi sorusu da bu bağlamda 
sorulmalıdır. Krizin başlangıcından hemen 
sonra başlayan Arap Birliği gözlemcilerinin 

girişimleri; Kofi Annan arabuluculuğu; bi-
rinci Cenevre zirvelerinin sonuç vermediği 
göz önüne alınırsa diplomatik yolların da 
büyük oranda tıkandığı söylenebilir.

Suriye’de hangi yöntem tercih edilirse 
edilsin krize mucize bir çözüm beklenmesi 
rasyonel ve gerçekçi değildir..



SURİYE KRİZİ VE KÜRESEL BUNALIM   |  801

Pazartesi günkü yazımda Nusra’da yakın 
zamanda birtakım dönüşümler yaşandıysa 
da kuruluş itibarıyla içine koyulduğu paran-
tezin ve IŞİD’in yöntemi ve içeriğiyle üstlen-
diği misyonun, Suriye devriminin “terörizm” 
ile bağdaştırılma çabalarında etkili olduğu-
nu yazmıştım. Elbette bu iki grup içerisinde 
safi duygularla Baas rejimine karşı mücadele 
edenler vardır; fakat burada yapmaya çalıştı-
ğım birey değil, grup analizi.

Maalesef sakalı olan, tetiğe basarken “Al-
lahu Ekber”diyen, alnına “La ilahe illallah” 
bandı takan her Ortadoğulu’ya radikal, Se-
lefi, terörist vs. sıfatlarını nefes almadan ya-
pıştıran bir iç ve dış kamuoyu mevcut. Bu da 
Suriye’de savaşan gruplara yönelik bir kim-
lik tespiti yapmayı ve hem sahadaki kritik 
grupları hem de Suriye meselesinin genelini 
okumamızı zorlaştırıyor. Bu sebepten kafa-
nızdaki tüm kategorileri bir kenara bırakıp 
yazının devamını okumanızı tavsiye ederim.

Suriye insanı genel manasıyla dindardır 
önermesiyle başlamak gerekir. Batı’nın sekü-
ler-dindar ayrımının çok da bir mana ifade 
etmediği bir coğrafya Suriye. Yine genel ma-
nasıyla tarihi ve sosyo-ekonomik arka planı 
gereği mutedil insanlar yaşar Suriye’de. Se-
lefilik örneğin Mısır’daki kadar kuvvetli bir 
damar değildir ki Suriyeli Selefiler bile örne-
ğin Körfez Selefilerinden farklıdır. Bu haliy-
le aslında Suriye, Türkiye’ye oldukça benzer 
bir yapıya sahiptir ve bu açıdan değerlen-
dirdiğimizde Nusra ve IŞİD gibi grupların 
Suriye’nin yerel kodlarıyla uyumlu olduğunu 
iddia etmek mümkün değil. Ne var ki devam 

eden çatışma süreci, silahı olan, maaş dağı-
tan ve ufak tefek sosyal hizmetler sunan sa-
dece Nusra ve IŞİD değil tüm gruplara halk 
nezdinde bir karşılık vermiştir.

Bir tarafa Suriye’de gevşek Özgür Suriye 
Ordusu çatısı altında yer alan tugaylar ve 
birliklerden çoğunun Türkiye veya Batı stan-
dartlarında dindar hatta “İslamcı” olduğunu 
not edelim. Diğer tarafa ise ÖSO çatısı altın-
da olmayan “İslami cepheler”in sahadaki en 
aktif gruplardan olduğunu yazalım.

Suriye İslami Cephesi ve Suriye İslami 
Kurtuluş Cephesi gibi İslami gruplar saha-
da hem askeri mücadele hem de kurtarılmış 
bölgelerde asayişin sağlanması için aktif rol 
oynuyorlar. Ansiklopedik tanımlarında Se-
lefi sıfatı kullanılsa da aralarında Selefiler, 
İhvan’a yakın olanlar, hiçbir siyasi - dini 
gruba aidiyeti olmayan Suriyeliler ve hatta 
sufiler bile bulunmakta. Bu cephelerin en 
önemli özelliği Suriyeli yani yerli olmaları. 

Suriye’nin Organik  
İslami Cepheleri
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Bu durum Suriye halkı nezdinde de bu grup-
lara itibar sağlamakta. Yabancı savaşçıların 
Suriye’ye intibakta zorlanması, İslam anla-
yışlarının farklı olabilmesi ve bazı hadise-
lerde kanıtlandığı gibi yabancı istihbaratın 
sızmalarına açık olmaları, İslami cephelerin 
kadrolarını büyük çoğunlukla Suriyelilerden 
kurmalarına sebep oldu.

Örneğin sahadaki en organize, eğitimli, 
disiplinli ve sayıca büyük gruplardan birisi 
Suriye İslami Cephesi bayrağı altında sa-
vaşan Ahraru’ş-Şam, bugüne kadar hassas 
mezhepsel konularda, Esed sonrası kurula-
cak devletin niteliği konusunda ve Suriye’nin 
bütünlüğü konularında çok müspet açıkla-
malarda bulundu. Halep’ten Lazkiye’ye tüm 
kritik kazanımlarda cephenin en ön safla-
rında yer aldı. Veya Suriye İslami Kurtuluş 
Cephesi’nin çatısında yer alan Liva el-İslam, 
Şam’daki birçok kritik kazanımın baş aktö-
rüydü. Şam’ın banliyölerinde oldukça aktif 
olan grup, Temmuz 2012’de Şam’daki Milli 
Güvenlik Karargâhı’na gerçekleştirilen ve re-

jimin kilit isimlerinin öldüğü operasyonu da 
organize etmişti.

Suriye’de sahada bu kadar aktif olan bu 
grupların göz ardı edilmesi suretiyle Suriye 
dışından alınacak bir kararın, ister ABD ister 
Rusya isterse İran desteklesin, sahada uygu-
lanabilmesi imkansıza yakındır..
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2010 yılının sonlarında Tunus’ta çakan 
kıvılcımla tutuşan Arap isyan ateşi kısa sü-
rede üç ülkede devrimle, dolayısıyla rejim 
değişikliğiyle neticelendi. Beklenmedik bir 
hız ve kapsamla genişleyen isyan dalgası 
Ortadoğu’daki dengeleri altüst etti. Aslında 
isyan dalgası temelde 20. yüzyılın başında 
Batılı sömürgeci ülkeler tarafından Sykes-
Picot’ta oluşturulan ve yüzyılın sonlarında 
CampDavid’te tahkim edilen yapay bölgesel 
siyasal sisteme ve halktan kopuk bir şekil-
de oluşturulan statükoya karşıydı. Diğer bir 
deyişle, Arap isyanları aslında Batılı ülkeler 
tarafından bölgede oluşturulan siyasal ve 
ekonomik düzene bir başkaldırıydı. 2011 
yılının başından itibaren Suriye’de Baas reji-
mine karşı devam eden isyanda öncelikle bu 
bağlamda ele alınmalıdır. Suriye isyanı sıra-
sında şimdiye kadar yüz binden fazla insan 
hayatını kaybetti, milyonlarca insan yaralan-
dı ve/ya mülteci durumuna düştü. Esed’in 
kendi halkına karşı gerçekleştirdiği kitlesel 
katliamlara bile uluslararası kamuoyundan 
ciddi bir tepki gelmedi. Farklı nedenlerden 
dolayı, bir iki küçük ülkeyle birlikte Türkiye 
hariç küresel ve bölgesel güçlerbu katliamla-
ra karşı net bir tavır almadı.

Genel kanaate göre, uluslararası normlara 
ve hukuka göre kimyasal silah kullanmak bir 
insanlık suçudur ve karşılıksız bırakılmaması 
gerekir. Dolayısıyla, Birleşmiş Milletler (BM) 
Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri başta ol-
mak üzere küresel güçlerin “insani müdaha-
le (humanitarianintervention)” ve “koruma 
sorumluluğu (responsibilitytoprotect, R2P)” 

doktrinleri gereği harekete geçmesi ve hukuk 
ihlali yapan saldırganın cezalandırılması ge-
rekmektedir. Koruma sorumluluğu doktri-
ni ilk kez 2001 yılında Müdahale ve Devlet 
Egemenliği Uluslararası Komisyonu tara-
fından hazırlanan bir raporda geliştirilmiş-
tir. BM 2005 yılında bu rapordan hareketle 
Dünya Zirvesi Sonuç Belgesi’ni kabul etmiş, 
2009’da ise BM Genel Sekreteri Korumu So-
rumluluğunun Uygulanması başlıklı raporu 
ilan edilmiştir. Bu belgelere göre devletlerin 
kendi ulusal sınırları dışında da toplu kıyım-
lara uğrayan halkları koruma sorumluluğu 
bulunmaktadır. Devlet bu sorumluluğu tüm 
diplomatik yöntemleri kullandıktan sonra 
son merhalede uygulayacaklardır.

İnsani müdahale bağlamında somut adım 
atmayı öngören bu ilke 1995 Bosna/Srebre-
nitsa ve 1994 Ruanda katliamları sırasında 
Batılı küresel güçlerin kayıtsızlığı ve ulusla-
rarası sistemin başarısızlığı sonrası geliştiril-
miştir. Bu ilke, devletlere halkları ve insan-
lığa karşı suçlardan koruma sorumluluğu 
yüklüyor. Buna göre, bir ülke kendi sınırları 
dahilindeki sorunları çözemiyorsa uluslara-
rası müdahale yapılabilir. Ancak uygulama 
her zaman teorinin arkasında gelmekte, te-
orideki ilkeler uygulanamamaktadır. Ör-
neğin, Libya’da Kaddafi’ye karşı uygulanan 
koruma sorumluluğu doktrini bugüne kadar 
100 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 
Suriye’de ve binlerce insanın hayatını kaybet-
tiği Yemen’deki insanlığa karşı işlenen suçları 
engellemek için uygulanmadı. BM Güvenlik 
Konseyi’nin Suriye ve Yemen’deki kayıtsızlı-

Suriye Müdahalesi:  
Batı’nın Hegemonya Korkusu
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ğı bir sürpriz veya hayal kırıklığı olarak da 
okunmamalı. Çünkü bu doktrinin uygula-
ması salt insani nedenlerle değil reelpolitik 
ilkesinin de gerektirmesiyle mümkündür. 
Daha doğrusu reelpolitik gerekçeler ve ulu-
sal çıkarlar ağır basmaktadır. Bir anlamda bu 
doktrinin uygulanması Batılı ülkelerin dış 
müdahalelerinin meşrulaştırılmasına imkan 
sağlamaktadır. Batı saldırganlığı insan mü-
dahale maskesi altında devam etmekte, ba-
zen de bizzat bu müdahaleler insanlığa karşı 
suçların işlenmesiyle neticelenmektedir.

Birinci ve en meşru olarak nitelendi-
rilen müdahale alternatifi, BM Güvenlik 
Konseyi’nin alacağı bir karar ile gerçek-
leşen müdahaledir. Uluslararası meşrui-
yet bakımından ilk planda akla gelen plan 
budur. Türkiye’nin de öncelikli tercihi bu 
yöndedir. Ancak Konseyin veto hakkına 
sahip daimi iki üyesi Rusya ile Çin’in Esed 
yanlısı tutumları dolayısıyla BM Güvenlik 
Konseyi’nden bir müdahale kararının çık-
ması beklenmemektedir.

İkinci muhtemel müdahale alternatifi 
NATO’nun kurumsal müdahalesidir. NATO 
müdahalesi de hem BM adına hem de ör-
gütün kendi inisiyatifi bağlamında olabi-
lir. 1998 yılında Kosova’da yaptıkları gibi 
ABD’nin inisiyatifi ile NATO bağlamında 
bir koalisyon oluşturularak saldırı yapı-
labilir. En önemli NATO üyeleri arasında 
bulunan ABD, Fransa, Almanya ve Türkiye 
oluşturulacak askeri birliğe katkı sağlayabi-
lirler. Ancak İtalya gibi bazı NATO üyeleri 
sadece BMGK kararına göre destek olabi-
leceğini ilan etti, İngiltere Parlamentosu ve 
Başbakanı müdahalede yer almayacaklarını 
belirttiler. Dolayısıyla bu seçeneğin de ger-
çekleşmesi zor görünmektedir.

Batı’nın meşruiyet arayışı
Üçüncü bir müdahale alternatifi de 
Türkiye’nin “gönüllüler koalisyonu” olarak 
adlandırdığı bir grup ülkenin müdahalesi-
dir. Burada belirli bir uluslararası kurum ve 
yapının dışında ad hoc olarak bir araya gelen 
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ve konu hakkında çıkar birliği içinde olan 
bir ülkeler grubunun müdahalesi söz konu-
sudur. Meşruiyeti en çok sorgulanacak olan, 
ancak en muhtemel müdahale seçeneği de 
bu olacaktır.ABD ve farklı şekillerde destek 
verecek ülkeler koalisyonu Esed’in vurucu 
güçlerine müdahale edeceklerdir.

Müdahalenin asıl amacının Esed’in ikti-
dardan düşürülmesi değil, katliamları en-
gellemek olduğunu düşünüyorum. ABD 
Sözcüsü JayCarney de konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, bunu teyit edercesine “değer-
lendirdiğimiz seçenekler rejim değiştirme 
hakkında değil. Bu seçenekler, kimyasal si-
lah kullanımının yasaklanmasına yönelik 
uluslararası standartların açık ihlaline cevap 
vermeye dönük” olduğunu belirtmiştir. Sı-
nırlı müdahalenin nedeni de Baas rejiminin 
muhtemel sonu durumunda Batılı ülkelerin 
ve bazı bölgeülkelerinin beklentilerini kar-
şılayan bir rejim oluşmayacağıdır. Mısır’da 
demokratik bir iktidara karşı gerçekleşen 
askeri darbenin Batılı ülkeler tarafından 
zımnen de olsa desteklenmesi, en azından 
karşı çıkılmaması, bu bakış açısının bir yan-
sımasıdır. Esed sonrası dönemdeki iktidarın 
en kuvvetli adayı on yıllardır ülkedeki dikta 
rejimine karşı mücadele eden İhvan hareke-
tidir. Suriye’de halkın taleplerinin bir tecel-
lisi olan her yönetim, İhvan-benzeri, Sünni 
ve İslami, bir nitelikte olması kaçınılmazdır. 
Aynen Saddam sonrası Irak’ın Şii bir karak-
tere bürünmesi gibi.

Hepimizin bildiği gibi ABD başta olmak 
üzere Batılı ülkelerin Ortadoğu’da vazgeçil-
mez iki temel amacı ve çıkarı vardır. Bun-
lar, dünya enerji arzının zarar görmemesi 
ve enerji piyasasının istikrarının devamı ve 
İsrail devletinin güvenliğinin sağlanmasıdır. 
Bu analizde, hemen her metinde ve tartış-
mada değinilmesi dolayısıyla bu iki husus 
üzerinde durulmayacaktır. Bunlara ilave edi-
lebilecek bir üçüncü husus, Batının küresel 
hegemonyasının ve meşruiyetinin sürdürül-
mesidir. Baas rejimine yönelik müdahaleyi 

öncelikle bu amaç bağlamında değerlendir-
mek gerekir. Geçilmedik kırmızı çizgi bı-
rakmayan Esed’in kimyasal silah kullanması 
sonrasında ABD ve diğer küresel güçlerin 
müdahaleyi tartışmaları, daha çok ulusla-
rarası sistemin meşruiyetini devam ettirme 
veya güçlendirme kaygısını yansıtmaktadır.

ABD ve diğer Batılı ülkeler Cenevre sü-
recinin önünü açmak için müdahale et-
meyi amaçlamaktadır. Kimyasal silahların 
kullanılması,muhtemel Cenevre siyasi gö-
rüşmelerinde Esed, İran ve Rusya’dan oluşan 
muhalefet cephesine karşı ellerini güçlendir-
mek için müdahale etme imkanı verdi. Dev-
rimden yana olup da müdahale istemeyen 
ülkeler de var. Arap Birliği ve BM Genel Sek-
reteri Ban ki Moon diplomatik yöntemlerin 
kullanılmasında yana açıklamalar yaptılar.
Kısacası olası bir müdahale daha çok küre-
sel güç mücadelesinin ve uluslararası sistem 
meşruiyeti kaygılarının bir sonucu olacaktır. 
Yoksa Suriye’deki insanların hayatlarını kay-
betmesi tek başına bir neden değildir.

ABD ve Batılı ülkelerin amaç, beklenti ve 
imkanları dikkate alındığında müdahalenin 
farklı düzeylerde gerçekleşebileceğisöylene-
bilir. Kanaatime göre, Batılı ülkelerin Suriye 
müdahalesi iki farklı düzeyde gerçekleştirile-
bilir. Birinci seçenek, ABD ve müttefiklerinin 
ülkedeki önemli stratejik ve askeri hedefleri 
vurarak Baas rejiminin bir kez daha kimya-
sal silah kullanmasına engel olmak ve kitle-

Geçilmedik kırmızı çizgi 
bırakmayan Esed’in kimyasal 

silah kullanması sonrasında ABD ve 
diğer küresel güçlerin müdahaleyi 
tartışmaları, daha çok uluslararası 
sistemin meşruiyetini devam 
ettirme veya güçlendirme kaygısını 
yansıtmaktadır.
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sel katliamlar gerçekleştirmesi konusunda 
caydırmaktır. Öncelikli hedef, Baas rejiminin 
kimyasal silah üretim ve dağıtım merkez-
leri ve depoları, hava savunma sistemleri ve 
uzun menzilli füzelerdir.Özellikle, kimyasal 
saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen, Esed’in 
kardeşi Mahir’in başında bulunduğu 4. Zırhlı 
Tümen hedef alınmalıdır. Saddam’ın kuzeni 
Kimyasal Ali rolünü oynayan Mahir ceza-
landırılmalıdır. Bu seçenek daha az maliyetle 
daha az zamanda ve kara kuvvetlerini kullan-
madan amaca ulaşmayı öngörmektedir.

İkinci seçenek ise,rejimin çökmesiyle ne-
ticelenecek şekilde,Esed rejiminin saldırı gü-
cünü yok etmeyi amaçlayabilir. Bu seçenek 
yüksek risk, maliyet ve uzun zaman gerektir-
mektedir. Bu seçenek ülkenin işgal etmesini 
ve Batılı ülkelerin iç savaşa bulaşmasını ge-
rektirebilir, ki bu durum da Batılı kamuoyları 
tarafından tercih edilmemektedir.Müdaha-
lenin kapsamı genişledikçe de müdahalenin 
alacağı zaman, katlanılacak maliyet, ülkeye ve 
halka verecek zarar da o denli artar.

Müdahalenin sonucu?
Müdahale sonrasında Suriye’de devam eden 
çatışmanın daha de derinleşme ihtimali var. 
Uluslararası müdahale yeni bir savaşa ve 
muhtemel katliamlara yol açmamalı, sadece 
ülkedeki iç savaşı ve katliamları durdurmayı 
amaçlamalıdır. Diğer bir deyişle, uluslarara-
sı operasyon sınırlı bir sonuca odaklanmalı 
vene ülkeyi ne de bölgeyi yeni bir kaotik or-
tam içine sokmamalıdır.

Müdahale durumunda ciddi bir güvenlik 
riski ve şiddetin Suriye dışına taşma ihtimali 
var, buna karşıacilen tedbir alınması gerekir. 
Yabancı müdahalesininyaşanan şiddet ve ça-
tışmayı hiçbir şekilde ülke sınırlarının dışına 
taşırmaması sağlanmalıdır. Suriye, İncirlik 
Üssü başta olmak üzere Türkiye ve İsrail’de-
ki bazı stratejik hedeflerefüze fırlatabilir. 
Özellikle Türkiye’ye yönelik bir saldırının 
yapılması ve Allah muhafaza bunun insan 
kaybıyla neticelenmesi Türkiye’deki siyasal 
istikrar, toplumsal barış ve ekonomik kalkın-
maya ciddi bir zarar verecektir.

Türkiye,bölgedeki siyasal aktörler tarafın-
dan zaten İran ve yandaşları tarafından öte-
kileştirilmiş olan Batılı ülkelerden ayrı bir 
analize tabi tutulacak;bölgesel ve Müslüman 
bir ülke olarak Türkiye ayrı bir kategoride 
ele alınacaktır. Esed, İran ve/ya Hizbullah 
müdahale sonrasındaTürkiye karşıtı bazı 
şiddet hareketlerine girişebilirler. En azında-
netkileri altındaki şiddet örgütlerini Türkiye 
aleyhine harekete geçirebilirler. Türkiye’nin 
buna da hazırlıklı olması ve karşı tedbir al-
ması lazım.

Öte yandan Batılı ülkelerin müdahale 
maliyeti arttıkça ülkeye müdahaleleri ve 
ülkede kalış süreleri de o denli artacaktır. 
Bundan dolayı, müdahalenin kısa süreli, 
ancak etkili caydırıcı olması gerekir. Mü-
dahalenin sonucunda Suriye’de Kosova gibi 
sistematik şiddetten arındırılmalı ve Irak ile 
Afganistan şiddetin artarak devam etmesiy-
le neticelenmemeli..
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Robert Kagan’s last book, The World 
America Made, starts with a hypothetical 
question about the international system. 
Referring to Frank Capra’s classic film, “It’s 
a Wonderful Life,” in which protagonist 
George Bailey gets a chance to see a world 
that he was not born into, Kagan asks readers 
to imagine what the world might look like if 
America were to decline as many have pre-
dicted. Since the use of chemical weapons in 
Syria on 21 August, this question is no lon-
ger hypothetical. We are already experienc-
ing a US decline, in terms of influence and 
credibility around the globe, by choice.

The position the Obama administration 
took in the last three weeks surprised and 
confused even the most ardent followers of 
US foreign policy. A regime that was consid-
ered illegitimate by the US government for 
the last two years not only killed more than 
100,000 people under the watch of the in-
ternational public, but also broke one of the 
most significant international norms and a 
red line drawn by President Obama himself 
a year ago. Under the protection of Russia 
and China in the UN Security Council, the 
same regime was able to avoid comprehen-
sive sanctions and with the recent diplo-
matic maneuver of the Russian government, 
might even get away with impunity just by 
giving up its chemical weapons, all the while 
continuing to kill its own citizens through 
conventional means. However each and ev-
ery “heinous crime” that Syrian President 
Bashar Al-Assad has committed and each 

and every attempt of China and Russia to 
protect his regime, which can be called a 
soft-balancing, is tarnishing the global im-
age of the US and its super power status. In 
fact, US inaction in Syria and its reluctance 
to lead an international effort creates a more 
serious argument of American decline than 
the country’s domestic economic and po-
litical problems. Furthermore, unlike many 
declinist scholars have argued, it is not a de-
cline caused by the rise of others but mostly 
a decline by choice of the US administration. 
The new image of the US is of a global power 
that avoids its global responsibilities, looks 
the other way when an authoritarian regime 
kills its own people, and then suggests it was 
due to war fatigue among American citizens, 
which damages the trust of its allies. This 
picture provides a world without a major 
global power. It is not even a world of “uni-
multipolarity”; it is a world in transition to-
wards multipolarity.

Since the loss of America’s standing 
around the world due to the Iraq War and 
the economic crisis beginning with the 
bankruptcy of the Lehman Brothers in 2008, 
there has been an increasing level of dis-
cussion regarding the decline of the United 
States. Many observers of global politics in 
the US in one way or another argued that 
the US was losing its status as the sole global 
power in world politics. For instance, Fareed 
Zakaria stated the spread of wealth in differ-
ent parts of the world was a sign of what he 
called a “Post-American world,” while anoth-

The Syrian Crisis and American 
Decline (by Choice)
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er major expert of US foreign policy, Charles 
Kupchan, mentioned it was the emergence 
of multiple modernities in different parts of 
the world that created a new global order we 
can call “no one’s world.” For most of these 
works, which now have created a separate lit-
erature on American declinism, the decline 
took place mostly as a result of the rise of 
“others,” rather than the fall of the US itself. 
Although authors like Thomas Friedman ar-
gued the decline took place because the US 
ignored its crumbling infrastructure and ed-
ucation, it was emphasized that the US still 
had a global edge in many significant areas, 
including military strength, demographic 
vitality, and research and development po-
tential. However, most of these works about 
declinism focus on how the US sees and 
feels about itself, rather than how it is per-
ceived by the world. A nation’s identity and 
standing are sometimes more significantly 
shaped and constructed by the perception of 
other countries and the international public. 
In that sense, the decline of the US may be 
more about the perception of the US than its 
actual capabilities. It is sometimes related to 
credibility, consistency of policies or com-
mitment to principles and norms. The US 
lacked humility and prudence in some phas-
es of the unipolar world, which damaged 
the standing of the US around the world. In 
those years, the US was losing its soft power, 
or its credibility and position, because of its 
unilateral actions and its disregard for other 
international actors.

However, today we are witnessing the 
emergence of a new extreme in US policy. 
Now it is not about what the US is doing 
but instead about what the US is not doing: 
avoiding its global responsibilities and try-
ing to give an image of a tired and exhausted 
superpower more than anyone else in the 
world. The US now appears in the interna-
tional scene to be a superpower that believes 
it needs to leave the world alone and focus 

on its domestic affairs to put its house in or-
der. America seems like a superpower that 
believes that if it leaves the world alone, the 
others (and of course its competitors and ri-
vals) will act in the same way and leave the 
US alone to rebuild its capacity. The US is 
increasingly being considered a superpower 
that believes in the wisdom of noninterven-
tion and it now considers the troubles in 
other countries, such as in Syria, “a problem 
from hell,” as US Ambassador to the UN Sa-
mantha Power would say.

Everybody knows that America suffers 
from war fatigue but when this is stated 
by a president in regards to a problem that 
entails crimes against humanity commit-
ted by an authoritarian regime, it gives the 
wrong signal to other authoritarian regimes 
around the world. Everybody knows US 
public opinion does not want another war 
but when the president gives up all possible 
forms of deterrent capabilities of the biggest 
and mightiest military around the world by 
constantly mentioning the scope of a possi-
ble military strike as “limited and narrow”, it 
makes the effort to stop the Al-Assad regime 
from killing its own people obsolete. This 
situation not only encourages authoritarian 
regimes around the world but also greatly 
damages US credibility globally. Further-
more, it endangers the security of US allies 
in the region, damages the underpinnings 
of the collective security system and paves 
the way for another “self-help world” in very 
tumultuous times.

The starting point of the US credibility 
deficit on the question of Syria began when 
the global super power basically looked the 
other way when the regime started killing its 
own people. After a considerable amount of 
death and destruction, the US administration 
told the international public that Al-Assad 
had no legitimacy (which President Obama 
did not want to repeat during his interview 
on ABC This Week despite some questions) 
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but continued to watch as an illegitimate 
leader killed another 100,000 people. Excuses 
of nonintervention and noninterference de-
pended either on incorrect historical analo-
gies, such as the war in Iraq, or concerns 
regarding domestic politics, during which 
civilians in Syria became victims of the 2012 
Presidential Election. Throughout the elec-
toral campaign, every candidate avoided 
dealing with the Syrian problem. Meanwhile, 
the nature of the problem grew into a full-
scale civil war. All expectations were focused 
on a US presidential initiative that would be 
launched after the elections. However, the 
massacre of Syrian civilians was not one of 
the priorities of the Obama administration. 
During the election campaign, the attack on 
the US Consulate in Benghazi and the kill-
ing of US citizens including the Ambassador 
to Libya created questions about the conse-
quences of any humanitarian intervention in 
Syria. The Congressional investigation and 
debates about the Benghazi incident made 
the Obama administration more reluctant to 
get involved in any kind of conflict in Syria. 
The US administration was vocally stress-
ing these concerns as frequently as possible, 
which also provided relief for the Al-Assad 
regime. Washington constantly sent signals 
that the conflict in Syria has nothing to do 
with the US. In fact, while the countries of 
the region, human rights advocates and civil 
society organizations were looking for a 
global power to lead attempts to resolve the 
conflict, the US avoided any commitments. 
Other than a few attempts at the UN Security 
Council, where the main goal seemed to be 
shaming the two veto powers of the UNSC 
instead of getting any form of consequences, 
the US basically ignored conversations on 
Syria. Many considered the UN platform to 
be an excuse for the US to appear to be doing 
something rather than doing nothing.

After a year of violence by the Al-Assad 
regime, the number of deaths increased and 

Syria turned into “a Lebanon on steroids” 
with the involvement of several regional 
powers, as well as Russia, in the conflict. 
Certain intelligence reports then started to 
indicate that the Assad regime was mov-
ing its chemical weapons around. President 
Obama, for the first time since his statement 
that Al-Assad had no legitimacy, made a 
powerful speech regarding the use of weap-
ons of mass destruction in Syria. He stated 
the US would reconsider its actions if Al-
Assad used these weapons. It was a red line 
that everybody was hoping and expecting 
to be a deterrent against Al-Assad. How-
ever, the regime tested the US resolve and 
global commitment to international norms 
by slowly using chemical weapons in several 
different instances. Numerous sources, in-
cluding the Turkish government, provided 
evidence that the regime was using chemical 
weapons against civilians. However, instead 
of making a strong case against the Al-Assad 
regime, the US administration started to 
blur its red line by coming up with several 
excuses not to act. In fact, up until 21 Au-
gust, the administration looked the other 
way regarding the use of chemical weapons 
in Syria.

However after 21 August, the adminis-
tration seemed to follow a more committed 
approach against the Syrian regime. Upon 
receiving some intelligence regarding the at-
tacks, the Obama administration stated that 
there should be international consequences 
for such a breach of international norms. Of 
course for the US, the attack also meant the 

Today we are witnessing the 
emergence of a new extreme 

in US policy. Now it is not about 
what the US is doing but instead 
about what the US is not doing...
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breach of the red line put forward by Presi-
dent Obama. Although the US looked very 
decisive and committed at the beginning, 
the deep divide between rhetoric and action 
and the deep contrast between the rhetoric 
of different members of the administration 
tarnished the image of the US as an inde-
cisive power. The statements were less than 
deterring in terms of their content. President 
Obama several times stated “narrow limited 
action” whereas Secretary Kerry described 
any possible action as “unbelievably small,” 
which would relieve the Al-Assad regime 
more than anyone else.

Later in a televised speech, President 
Obama described a possible limited military 
strike without boots on the ground or pro-
longed air campaigns. Obama then said the 
US would not pinprick and finally stated it 
would be a limited targeted attack that will 
deliver a message to Al-Assad. After making 
a case for limited military action and urging 
that the US should not look other way, Presi-
dent Obama asked Congress to postpone the 
vote to allow the diplomatic efforts launched 
by Russia more time. Meanwhile, he also 
mentioned that the US is not the police of 
the world. Then at the end of his speech, he 
once again went back to the ‘Spiderman’ ar-
gument, where great power brings great re-
sponsibility, and argued that the world is a 
better and safer place because of the US. One 
of the devastating points about these contra-
dictory messages was the emphasis that the 
US is doing this because of its own national 
security. Although everybody in one way or 
another expected the same thing from other 
countries (at the end of the day we are liv-
ing in a realist world), constant reiteration 
of this statement by administration officials 
gave the wrong kind of message to people 
around the world. Obama’s statements to-
gether with the messages of several people 
from his administration were so confusing 
that at a certain point everybody started to 

think that the real strategy of the US is to 
confuse others. Three weeks of complicated 
messages, reluctant threats, attempts to win 
time, and taking the issue to Congress before 
letting Russia intervene are altogether per-
ceived as confusing by some and as indeci-
siveness by others.

This reluctance and indecisiveness, as 
well as the constant shifting of messages, 
made many in the US and around the world 
believe that US credibility is being seriously 
damaged by the Syrian conflict. As stated 
over the weekend by scholar Elizabeth Econ-
omy, the Chinese public now considers the 
US failure to lead in this crisis as part of the 
decline of the US. This matter is also creating 
a detrimental situation by destroying mutual 
trust between the US and its allies in the re-
gion. Considering the threat of WMDs, the 
US seems indifferent to the security of its al-
lies in the region, which could damage the 
“responsibility doctrine” that the Obama 
administration has been pursuing in its rela-
tions with regional powers in the long run.

To sum up, the situation in Syria not 
only concerns Syrians, but is also a test for 
the US to respond to claims about Ameri-
ca’s decline. So far, the conflict has not only 
destroyed Syria, not only spread across the 
region, not only killed many people and cre-
ated a huge problem for regional powers, but 
also led to the global decline of the US in 
terms of credibility, standing and influence. 
Now we can see what the world will look like 
with a diminished US without trying to use 
our imagination or hypothetical scenarios. 
By avoiding responsibility and giving up its 
credibility, the US endangers its alliances, 
the established global order and paves the 
way for a chaotic international order, which 
in the long run will also threaten its own na-
tional security..
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Suriye rejiminin 21 Ağustos’ta Şam’ın ban-
liyölerinden Guta’ya yönelik gerçekleştirdiği 
kimyasal saldırı sonrasında ateşlenen aske-
ri müdahale tartışmaları devam ediyor. Bu 
tartışmalarda daha önce “kırmızı çizgiyi” 
çok vurguladığı için doğal olarak ABD ön 
plana çıktı. Müdahaleyi destekleyen kesim 
Senato’da güçlü, fakat Kongre’de maç ortada. 
Tezkere geçse bile müdahalenin kapsamı, 
hedefleri ve süresi hâlâ tartışılıyor, sınır ötesi 
pazarlıklar devam ediyor.

Aslında hem yönetimden hem de 
Cumhuriyetçiler’den müdahaleyi çok önce-
den beri destekleyenler var. Yakın zamanda 
ABD’nin Milli Güvenlik Danışmanı olan Su-
san Rice ve BM Büyükelçisi olan Samantha 
Power, kapsamlı müdahaleye sıcak bakanlar-
dan. Fakat ABD’nin Libya Büyükelçiliği’ne 
yapılan saldırı sonrası bu ikilinin Obama 
üzerindeki etkileri azalmış durumda.

Suriye’deki en aktif aktörlerden birisi Se-
natör John McCain oldu. McCain muhalif-
lere askeri destek verilmesi teklifiyle yetin-
meyip, savaş ortamında Suriye’nin kuzeyini 
ziyaret etti ve birçok muhalif cepheyle-çok 
bilinmese de Nusra’yla da- görüşmeler yaptı.

Obama’nın itibarı
Her ne kadar Obama “Benim değil dünyanın 
itibarı test ediliyor” dese de aslında ABD’nin 
Rusya ve İran’a karşı bölgede ne kadar kararlı 
durabileceği test ediliyor. Ayrıca, ABD böl-
gedeki kendi varlığı için de tehdit teşkil eden 
kimyasal silah kullanımına bir müdahalede 
bulunmasının zorunlu olduğunu düşünüyor.

ABD kamuoyunu ve özellikle Kongre’yi 
razı etmek için “İsrail’in güvenliği” argü-
manlarının kullanılması çok önemli. Çünkü 
Suriye, İsrail için daha önce olduğu gibi tah-
min edilebilir bir ülke olmaktan çıktı. Esed 
Suriye’yi kontrol edebildiği oranda İsrail ta-
rafından zımnen desteklendi; Suriye’yi kont-
rol edemeyen bir Esed’in İsrail için bir kulla-
nım değeri de kalmadı. Bu sebepten özellikle 
İsrail’in güvenliği için Suriye’nin bir an önce 
kontrol edilebilen bir ülke olması gerekiyor.

ABD yönetimi, müdahalenin gerekli-
liğine kendisini inandırmış gibi görün-
se de ciddi endişelere de sahip. Çarşamba 
günü Senato ve Kongre’nin Dış İlişkiler 
Komiteleri’nde gerçekleşen Suriye tartış-
malarına baktığımızda, ABD’nin müdahale 
konusunda endişeler taşıyan önemli bir ke-
siminin olduğu anlaşılıyor.

Zorunluluk ve Endişe  
Kıskacında ABD

• 06 EYLÜL 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ

ABD yönetimi, müdahalenin 
gerekliliğine kendisini 

inandırmış gibi görünse de ciddi 
endişelere de sahip. Çarşamba 
günü Senato ve Kongre’nin Dış 
İlişkiler Komiteleri’nde gerçekleşen 
Suriye tartışmalarına baktığımızda, 
ABD’nin müdahale konusunda 
endişeler taşıyan önemli bir 
kesiminin olduğu anlaşılıyor.

YORUMYORUM
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İslami cephe fobisi
Öncelikli endişe müdahalenin destek çıka-
cağı muhaliflerin ABD’nin güvenemeyeceği 
aktörler olması. Özellikle Kerry’nin verdiği 
cevaptan anlaşılıyor ki ABD Özgür Suriye 
Ordusu KomutanıSelim İdris’le yakın bir 
ilişki kurmuş ve İdris’in İslami cephelerden 
gelecek tehdidi savurabileceğini düşünüyor. 
Asıl tehdidin kimden geldiği sorusunu bir 
kenara bırakırsak İdris’in Askeri Konseyi’nin 
Suriye’de sahada bir askeri tekel oluşturabile-
ceğini öngörmek biraz naiflik olur.

ABD’nin İslami cepheleri en büyük tehli-
ke olarak gördüğünü söylemek mümkün. İs-
lami cepheler derken sadece Irak Kaidesi ve 
Nusra’dan da bahsetmiyoruz. Gördüğü her 
sakallıyı Kaideci sanan ABD için Ahrar’uş-

Şam, Liva’ul-Tevhid veya Liva’ul-İslam gibi 
cepheler de endişe kaynağı. Bu konuda ABD, 
Irak Kaidesi gibi karanlık bağlantılı gruplarla 
diğerleri arasında bir çizgi çizmezse yapıla-
cak çok da bir şey yok. Zira sahada mücade-
lenin önemli bir kısmı bu cepheler tarafın-
dan veriliyor.

Olası saldırının kapsamını, zorunluluk 
ve endişelerin birleşim noktası belirleyecek. 
ABD için en iyi çözüm uyarı atışlarıyla Esed 
ile muhaliflerden desteklediklerini masa-
ya oturtmak ve İsrail’in güvenliği ve İslami 
cepheler “tehlikesini” dikkate alarak bir ara 
formül üretmek. Tabii bu süreçte karşılaşa-
cağı en sert kaya, sahadaki aktörleri dikkate 
almadan Suriye’yi şekillendiremeyeceği ger-
çeği olacak..
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Geçiş dönemlerinde ortaya çıkan jeopoli-
tik krizlerle, herhangi bir statükonun hüküm 
sürdürdüğü dönemlerde ortaya çıkan krizler 
arasında varoluşsal farklılıklar bulunmakta-
dır. 2010’dan beri Doğu Akdeniz’in tamamı 
jeopolitik bir deprem ve artçı sarsıntılarını 
yaşamaktadır. Tunus’ta başlayan siyasal kı-
rılma, bir yıl gibi kısa bir süre zarfında bütün 
Doğu Akdeniz’i derinden sarstı. Suriye, Lüb-
nan, Mısır, Libya ve Tunus doğrudan siyasal 
neticeler üretecek düzeyde cari düzenlerinin 
dağılışını izlediler.

İşgalin devam ettiği Filistin’de 2006’da 
seçilmiş hükümete karşı yapılan darbe, 
Lübnan’da ve Kıbrıs’taki siyasi krizi de dâhil 
edince Doğu Akdeniz’de neredeyse üç yıl 
öncesinin statükosunu koruyan hiç bir aktör 
kalmamış oldu.

Bu durum krizlerin tabiatını da derinden 
etkilemektedir. Öyle ki Doğu Akdeniz, Arap 
Baharı öncesinde de dünyanın en huzur-
lu veya istikrarlı bölgesi değildi. Yine farklı 
formlarda ve boyutlarda krizler yaşamaktay-
dı. Ama hiç birisi 2010 sonrası yaşanan siya-
sal tsunami gibi tek bir depremle her ülkenin 
kıyılarını bu kadar sert vurmamıştı. Asırlık 
bölgesel düzene yaslanan eski-statüko, 2010 
I. Arap Baharı dalgasına, ilk cevabını, 2013 
içinde verdi. 2013 içinde tecrübe edilen şey 
‘devrimci’ geçiş dönemi içinde yaşanan de-
rin bir krizdir. Dahası, tıpkı bir asır önce 
yaşandığı gibi, batının kolonyal savaşlarını 
bölgeye ihraç etmesine benzer şekilde, batı 
merkezli küresel düzenin yaşadığı tıkanma 
da bölgemize yansımaktadır. Sonuçta, çözü-

len statüko dönemlerinde ortaya çıkan kriz-
lerin ilk neticesi olan belirsizliklerin tavan 
yaptığı bir ortamda ‘yönetilemez süreçlerin’ 
etkili şekilde önünün açılması olmaktadır. 
Mısır’dan Suriye’ye, Lübnan’dan Libya’ya, 
Tunus’tan Kıbrıs’a farklı formlarda benzer 
bir kriz yaşanmaktadır.

Ne eski statükonun devam etmesi müm-
kündür ne de yeni düzene geçiş.

Bugün verilen mücadele mezkûr siya-
sal araf döneminin ne kadar süreceğinin  
kavgasıdır.

Suriye, Doğu Akdeniz krizini, poststatü-
ko döneminde en ağır şekilde yaşayan ülke 
konumundadır. Bu kriz iç içe geçmiş kao-
tik sorunlardan hem beslenmekte hem de  
korunmaktadır.

En geniş halkada küresel siyasal bunalım 
bulunmaktadır. Küresel siyasi ve ekonomik 
belirsizliklerin artması, dünya sistemcilerin 
“Kontratief dalgalar” dedikleri hareketlen-
melerin yoğunlaşması bunalımın bir yön 
bularak aşılmasını geciktirmektedir.

İkinci halkada ise her anlamda doğru-
dan krize gömülmüş olan bölgesel statüko 

Bölgesel Kriz Ne Olacak?
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Bir asır önce batının kolonyal 
savaşlarını bölgeye ihraç 

etmesine benzer şekilde, bugün 
de, batı merkezli küresel düzenin 
yaşadığı tıkanma bölgemize 
yansımaktadır.

YORUMYORUM
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bulunmaktadır. Lidersiz, ideolojisiz ve ör-
gütsüz halk hareketlenmeleri karşısında, 
bölgesel düzen, hızla savrulabilmiştir. İkin-
ci halkadaki bölgesel statükonun bu kadar 
dayanaksız olması, en geniş halkanın geçen 
yüzyılda olduğu gibi açıktan koruma kalka-
nı sağlayacak güçte olmamasından kaynak-
lanmaktadır. Son halkada ise cari düzenler 
adına nöbetçi vazifesi ifa eden aktörler bu-
lunmaktadır. Suriye krizinde bu role oturan 
Baas yönetimi çıkan isyanı bastıramamış, bir 
yıl içerisinde, kendi ülkesinde başka güçler 
adına vekâlet savaşı veren El-Kaide’den fark-
sız konuma düşmüştür.

Baas rejimi açısından, kendisine isyan 
şartlarını müsait hale getiren küresel ve böl-
gesel düzen aynı zamanda çarpık bir ilişki 
düzeneği üzerinden koruma da sağlamıştır. 
Son bir kaç hafta içerisinde, ABD-Rusya 
üzerinden yeni bir safhaya geçen Suriye krizi 
aslında küresel ve bölgesel siyasal bunalımın 
en açık şekilde görülmesini sağlamıştır. Esed 
rejimini karşıtı ve dostu olduğu farz edilen 
iki pozisyon bir anda kendilerini aynı çizgi-
de bulmakta gecikmemişlerdir.

Suriye rejiminin ve krizinin bir detaya dö-
nüştüğü yeni durum, Esed rejimi üzerinden 
çözülmesi zor yeni bir sorunu da ortaya çı-
karmıştır. Yani önümüzdeki dönemde Esed 
yönetimi iktidarını bıraksa bile Suriye üze-
rinden yaşanan bunalımın tabiatında ciddi 
bir değişiklik olmayacaktır.

Bu noktada siyasal süreçleri ve küresel 
kurumları anlamsızlaştıran ‘Amerikan vaz-
geçilmezliği’ asıl sorun olmaya devam ede-
cektir. Küresel bir güç olan ABD’nin politi-
kasızlık ve mütereddit aktör pozisyonunun 
devam etmesi birçok sorunda ‘ne Amerikasız 
ne de Amerikayla’ siyasal müdahale yapma 
imkânını ortadan kaldırmaktadır. Bu durum 
ilk önce Afganistan ve Irak’ta ortaya çıkmıştı.

Amerikalı veya Amerikasız senaryola-
rın düzen kurucu katkı yapmaması olan bu 
durum, yeni bir statüko veya kurucu siyaset 
ortaya çıkıncaya kadar da devam edecektir. 
Türkiye tam da bu makasta ‘bir şeyler yapma-
ya’ cesaret edebilen nadir aktörlerden oldu-
ğundan dolayı birçok tartışmanın ortasında 
kolayca kalmaktadır. Yeni statükoya giden 
yolda, Arap isyanlarının ikinci dalgası ilk 
çıkışından yapısal anlamda farklı olacaktır. 
I. Dalga ne kadar lidersiz, örgütsüz ve ideo-
lojisiz idiyse; II. dalgada daha örgütlü, daha 
ideolojik ve liderliği olan akımlar göreceğiz. 
İlk imtihandan statüko lehine pozisyon ala-
rak ağır bir meşruiyet krizine ram olan libe-
ral, laik, milliyetçi ve Hıristiyan unsurlar yeni 
dönemde değişim dalgasında yer alıp alama-
yacaklarına kendileri karar verecek. Lakin I. 
Dalgada bu unsurları etrafında toparlama ka-
biliyeti sınırlı olan İslami hareketler de yeni 
dönemde toplumsal tabanı genişletme bece-
rileri oranında eski düzeninin vesayetinin ne 
kadar süreceğini belirlemiş olacaklar..
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Dış politikanın modern Türkiye’deki se-
rencamını anlamak için sayısı bir elin par-
maklarını bile geçmeyen Türk dış politikası 
tarihi kitaplarına bakmak yeterlidir. Çoğu 
bin sayfayı aşkın olan bu kitaplarda içerik 
anlamında en zengin olan kısımlar Osmanlı 
son dönemindeki dış politika analizleridir. 
Osmanlı son dönemine dair yapılan analiz-
ler hem içerik hem de sorunları irdeleme 
açısından üzerine kafa yorulabilecek bir ‘dış 
politikanın’ varlığına da delalet etmektedir. 
Buna mukabil I. Dünya Savaşı sonrası dış 
politika değerlendirmeleri iki unsur üzeri-
ne oturmak zorunda kalmıştır. Birincisi salt 
‘ilişkilerin’ değerlendirilmesi. İkincisi ise salt 
‘ilişkiler’ üzerine kurulmak zorunda kalınan 
dış politikanın, nadiren Türkiye’den kaynak-
lanan kurucu bir siyasetin ya da pozisyonun 
değerlendirilmesi. Her iki unsurun ortaya 
çıkardığı durum ise neredeyse ‘dış politi-
kanın’ yerini ‘dış ilişkilerin’ alması ve analiz 
edilmesi olmuştur.

Osmanlı sonrası ortaya çıkan yeni kadro-
ların bakış açılarının da derinden etkilediği 
dış politika yaklaşımları eleştirilebilir. Lakin 
dönemin şartları içerisinde içe kapanmanın 
sadece bir politika tercihi olmadığı da mu-
hakkaktır. Özellikle Ortadoğu’da Sykes-Picot 
sınırları çizilirken Osmanlı’nın siyasi ve eko-
nomik şartlarının direnmeye müsait olmadığı 
da ortadadır. Bugün yaşadığımız tartışma, bir 
yönüyle, aradan bir asır zaman geçmiş olma-
sına rağmen, Sykes-Picot nöbetine devam 
edip etmeme tartışmasıdır. Sykes-Picot nöbe-
ti ne kolay bir şekilde bırakılabilecek bir ‘mec-

buriyettir’ ne de hiçbir şey değişmemiş gibi 
sürdürülebilecek bir ‘mahkûmiyettir.’ Daha 
en baştan bölgedeki halkların ve devletlerin 
bir ‘Sykes-Picot nöbeti yüzyılı’ yaşadıklarını 
en azından teorik düzeyde bile idrak etmeyen, 
aksine ‘mecburiyeti’, olması gereken politika 
zannedenlerin, sistemik değişimlerin ilk işa-
retleri karşısında, 20.yy ezberlerine sarılmala-
rında bir gariplik bulunmuyor.

Tam da bundan dolayı Türk dış politikası 
tarihi veya analizleri kitaplarında post-Sykes-
Picot dönemi neredeyse koskoca bir boşluğa 
denk gelmektedir. Nasıl gelmesin? Bölgesel 
bir vizyona sahip olmanın, ‘nöbet yerini terk 
etmenin yasak olduğu’ bir düzende aktif bir 
siyasetin olması neredeyse imkânsızdı. Bu 
imkânsızlık sadece ‘dış politika’ yapımını nesh 
etmekle kalmadı, birçok bölge ülkesiyle sade-
ce salt günlük çıkara dayalı politikasız ‘dış iliş-
kiye’ bile müsaade etmedi. Bu durum sadece 
Türkiye için de geçerli değildi. Her bir aktör 
‘nöbet yerine’ mıhlanmış gibi yıllarca komşu-
larıyla iletişime bile geçmediler. Suriye ve Irak 
yıllarca konuşmadı, İran ve Irak birbiriyle sa-
vaştı, Mısır ve İran diplomatik ilişki kurmadı, 
Suud ve diğer aktörler krizler yaşadılar.

Bütün bölge, önce Sykes-Picot ardından da 
Camp David düzeniyle birlikte bölgesel düze-
ni kendileri için dayatmış olan aktörler kendi 
soğuk savaşlarıyla meşgulken ‘mini Soğuk 
Savaşlarını’ tam bir sadakatle tatbik etmek-
ten geri durmadılar. 20.yy’ın mağlup elitleri-
nin ezik psikolojileri üzerine kurulan kolon-
yal bölgesel düzene başından beri direnen, 
Batı’dan ithal Soğuk Savaşı mütevazı hamleler-

Temiz Dış Politika!
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le kırmaya çalışan, sınırları aşma gayreti içeri-
sinde olan tek bir unsur oldu. Bu unsur İslami 
hareketlerden başkası değildi. Birbiriyle hiçbir 
şekilde kurucu ilişkiye girmeyen devletler ve 
onların elitlerine rağmen İslami hareketler 
hem sınırları aştılar hem de belli dönemlerde 
bölgesel statükonun üzerine oturduğu dina-
miklerden olan mezhepçi duvarları da. Bugün 
Mısır’da yaşanan darbenin niçin Türkiye’yi ve 
İslam dünyasını halklar nezdinde bu kadar 
harekete geçirdiğini anlamayanlar; Mısır’da 
yapılan darbenin aslında 20.yy ‘mukavemet 
hafızasına’ yapılmış müdahale olduğunu anla-
mayanlardır. Bu durum Türkiye’deki dış politi-
ka değerlendirmelerine açık bir şekilde yansı-
maktadır. Özellikle Mısır’da, Suriye’de, Irak’ta 
ve bölgenin diğer ülkelerinde yaşananlara dair 
‘ilişkinin’ ötesine geçen siyasi analizlerin orta-
ya çıkışının tarihi Türkiye açısından oldukça 
yeni bir fenomendir.

İçerik krizi
Türkiye dışındaki dünyayı içerikli bir şekilde 
tartışmanın zorluğu son on yıl boyunca ha-

reketli dış politika gündemiyle beraber iyi-
ce ortaya çıkmış oldu. Tartışmalara hemen 
herkesin cesaretle katıldığı dış politika alanı, 
ideolojik pozisyonlardan bağımsız olarak, 
büyük ölçüde jenerik mantıksal indirgeme-
lere teslim olmuş durumda. Mesela Suriye’ye 
dair hiçbir gelişmeyi düzenli takip etmeden, 
saha bilgisine kesinlikle sahip olmadan, ak-
törlerle hiçbir ilişkiniz olmadan, tercüme 
dünyasına mahkûm bir halde oldukça genel 
değerlendirmeler ile Türkiye’nin Suriye poli-
tikasını ele almak mümkün olabiliyor. Sonuç 
elbette çoğu kez vahim maddi hatalar, trajik 
nedensellik inşaları ve tutarsız analizler ol-
maktadır. Elbette bu sorun sadece Suriye 
veya Ortadoğu ile alakalı değil. Öyle ki Or-
tadoğu, Türk laik elitleri açısından varoluşsal 
bir kopuşu işaret ettiği için bir nebze olsun 
ortaya çıkan vahamet hoş görülebilir. Türk 
laik elitleri bir yönüyle modern Türkiye’de 
kendilerini tarif ve tahkim etmek üzere 
Ortadoğu’ya, Arap’a ve İslam’a kategorik me-
safe koymayı tercih etmişlerdi. Lakin sorun 
sadece Ortadoğu’da değil. Benzer entelektüel 
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fukaralık Balkanlar, Kafkasya hatta Batı için 
de büyük ölçüde geçerli.

Ortadoğu bataklık mı?
Bugün Avrupa’ya veya Amerika’ya dair içe-
rik sıkıntısının da had safhada olduğunu 
söylemek mümkündür. Başka bir deyişle 
Türkiye ile bir krizin üzerinden yaşanan sı-
cak ilişkinin ötesine geçecek müstakil Avru-
pa ülkeleri veya Amerika üzerine uzmanlık 
düzeyinde bilgi birikimi oldukça sınırlıdır. 
Bu konuda belki gazetecilerin kısmen daha 
iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Aynı 
durumu akademi için ele aldığımızda man-
zaranın oldukça sıkıntılı olduğu söylenebilir. 
Akademide bilgi üretimi ya Osmanlı döne-
mi tarih araştırmalarına yoğunlaşmış ya da 
modern dönemde Türkiye merkezli müsta-
kil bir soruna odaklanmış haldedir. Elbette 
bütün bu tabloyu bozan istisnalar mevcuttur. 
Lakin genel durumun vahameti istisnalar 
eliyle kurtarılabilecek gibi değildir. Ortado-
ğu ‘bataklık’, Batı ise ‘öykünülen’ dünyalar al-
gısından çıkmadığı sürece de pozitif bir gö-
rünümün ortaya çıkması zor görünmektedir.

Özellikle liberal dünyadan isimlerin dış 
politikaya yaklaşım tarzları tam anlamıy-
la ibretlik örnekler sunmaktadır. Adeta ‘dış 
politika olmasaydı, dış ilişkilerimiz iyiydi’ 
düzeyinde seyreden yaklaşımlar ve analiz-
ler ortalığı kaplamış durumda. Gerçekten 
de bugün oldukça sert bir şekilde şikâyet 
nesnesine dönen nedir? Dış politika mı dış 
ilişkiler mi? ‘İlişkilerin’ tabiatına dair eleştiri 
getiren liberal isimlerin ağırlıklı olarak üze-
rinde durdukları şey bilerek veya bilmeyerek 
izlenen politika mıdır?

Bugünkü politikalar izlenmeseydi bize 
neler olacağını söylemeksizin politikanın 
değişmesini istiyorlar. Nasıl bir politika uy-
gulanması gerektiğine ciddiye alınacak bir 
öneri görmek mümkün değil. Bu yönüyle 
ortada gerçekten bir dış politika eleştirisin-
den çok dış ilişki eleştirisi olduğunu söyle-
mek mümkün.

Mezkûr eleştirilerin diğer bir özelliği ise 
maddi bilgi düzeyinde hatalarla dolu ve sık 
sık ergen bir müstehzi dile sarılan analizler 
olması. Ülkeleri birbirine karıştıranlardan 
en temel kim kimdir bilgisine dahi vakıf ol-
mayanlara, en acımasız absürt indirgemeleri 
yapanlardan derin anakronizm hatalarına 
düşenlere kadar geniş bir içeriksizlik sorunu 
var karşımızda. Ama bütün bunların ötesin-
de özellikle 2005 sonrası dış politika gelişme-
lerine dair oldukça ‘beyaz ve oryantalist bir 
huzursuzluk’ hâkim. Sorunsuz, zahmetsiz, 
öngörülebilir, krizsiz bir dış politika arzusu 
sürekli satır aralarında saklı bir şekilde ana-
lizler yapılıyor. Bu arzunun sahiplerinin en 
azından bazılarının bir diğer çelişkisi ise dış 
politikada görmek istemedikleri tutumları iç 
siyasette en sert şekilde hükümetin takınma-
sını arzulamaları. Dış politikada real-politik 
kamuflajına sarılmakta hiç sıkıntı çekme-
yen bu isimlerin, iç politikada ise neredey-
se hiçbir dengeyi gözetmeden, bağlamına 
bakmaksızın, kendi arzuladıkları takvimde 
ve kendi istedikleri tarzda demokratikleşme 
adımlarının hızla atılmasını arzulamaları.

Dış politika alanındaki kaotik jeopolitik 
resim karşısında çocuksu bir refleksle göz-
lerini kapatarak veya başka bir yere yönele-
rek sorunlardan kurtulacağımızı bazen ima 
etmeleri, açıkça dile getirmeleri ise ancak 
‘temiz dış politika’ beklentileriyle açıklana-
bilir. Temiz dış politikadan beklentileri ise 
müşahhas anlamda sadece AB üyeliği sü-
recine yoğunlaşma veya Batı ile çok daha 
yakın ilişki içerisine girmekten ibaret. El-
bette, AB üyeliği sürecinin jeopolitiğine 
dair ortada olan çıkmazları da umursama-
dan. Nihayetinde AB üyeliği süreci liberal 
dünyaya istemediği kadar konforlu bir dis-
kur vaat etmektedir. Süreç ilerlemese bile 
Ortadoğu’nun kâbus manzaralarıyla muha-
tap olmaktansa Brüksel’in temiz sokakla-
rında huzur bulacakları bir ‘medeni’ dünya 
irtibatının devam etmesini sağlamaktadır. 
Kaldı ki AB meselesini de bir dış politika 
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alanından ziyade Türkiye’nin iç dönüşümü-
nün -belli ölçüde haklı olarak- unsuru ola-
rak görüyorlar. Yani yine karşımızda ‘bir dış 
politika’ tartışması bulunmuyor.

‘Temiz dış politika’ nihayetinde siyaset 
üretiminden istifa etmeyi vaaz etmektedir. 
Kurucu bir siyaset veya pozisyon olmayınca 
krizlerle hemhal olan bir dış politika yerine 
‘dış ilişki’ ikame edilecektir. Tıpkı uzun So-
ğuk Savaş yıllarındaki konforlu dünyamız 
gibi. Böylesi bir konforlu dünyayı bugün iti-
bariyle imkânsız kılan ise sadece Türkiye’nin 
bölgesinde müdahil olduğu kriz alanlarından 
istese de çıkamayacağı gerçeği değil, aynı za-
manda müdahil olmamanın ortaya çıkaraca-
ğı real-politik, ekonomi-politik maliyetler ve 
risklerdir. Hali hazırda Türk dış politikasının 
en büyük talihsizliği yoğun bir şekilde arz-ı 
endam eden içeriksiz eleştirilerdir. İçeriksiz 
eleştirilerin ortaya çıkardığı ciddiyetsiz ana-
lizlerin ise ilk kurbanı siyaset inşasına katkı 
sağlayacak eleştirileri zehirlemesidir.

‘Temiz dış politika’ cemaatinin entelektü-
el vandalizminden kurtulmayı başaran dış 
politika analizlerine ve eleştirilerine ciddi 

anlamda ihtiyaç var. Sahaya inen, aktörler-
le muhatap olan, arka plan bilgisine hâkim, 
tarih okumalarını aksatmayan farklı siyasi 
yaklaşımlara en fazla ihtiyaç duyulan bir dö-
nemden geçiliyor. Mesela Mısır darbesi son-
rası ideolojik kuzenlerini yerinde tanıyıp an-
lamaya çalışan liberal bir eleştiriye, Türk dış 
politikasına kestirmeden mezhepçi eleştirisi 
getirenlerin Şii-Sünni jeopolitiğin aktörle-
rini tanımaya ihtiyaçları var. İslamcı hare-
ketlerin yeniden gündeme oturduğu bir dö-
nemde, Türkiye’deki İslamcı entelektüellerin 
‘solcu refikleriyle’ aynı siyasi dalga boyunda 
Arap isyanlarını komploya varacak düzeyde 
pejoratif bir şekilde ele alarak, 20.yy’ın bütün 
yükünü sırtında taşıyan bölgesel krizi en naif 
kestirme diplomatik çözüm önerileriyle ele 
almalarını bir daha gözden geçirmeleri ge-
rekmiyor mu? Suriye’yi doğal afet yaşanmış 
gibi değerlendiren bazı İslamcı aydınların, 
AK Parti ve Erdoğan takıntısını aşarak ‘Su-
riyesiz Suriye’ analizlerinin gideceği bir yer 
olmadığını görmeleri gerekmiyor mu? Wi-
kipedia düzeyini aşmayan etnik-mezhebi fay 
hatları hatırlatmalarına eskatolojik bir kor-
kutma diliyle değinmenin çok bilgece veya 
kimsenin aklına gelmeyen derin bölge bilgisi 
anlamına gelmediğini görmeleri gerekmiyor 
mu? Baas rejimi altında yıllarca zulüm gö-
ren Kürtlerin, Suriye direnişinin en mazlum 
unsuru olması gerekirken, PKK marifetiyle 
üstlerine ‘Baas kiri’ sıçratılmasının, Suriye 
içerisindeki maliyetini göremeyen BDP ve 
etrafındaki çevrelerin, yüz bin kişinin ölü-
münü neredeyse solcu komplo teorileriy-
le meşrulaştıran ama ardından da ‘Rojava 
devrimi ve katliamı’ masalının peşine düşüp 
birkaç hafta içinde bütün iddiaları boşa çık-
ması üzerine bir kez olsun yeniden değer-
lendirme yapmayı düşünmüyorlar mı? Cari 
küresel sistemin tıkanmış II. Dünya Düzeni 
ve bölgesel düzenin statükosu makasındaki 
sorunlar için Türkiye’yi müstehzi bir dille 
sorumlu tutmak yerine yapısal sıkıntılara da 
odaklanmak gerekmiyor mu? Başbakan veya 

Sykes-Picot nöbeti ne kolay 

bir şekilde bırakılabilecek bir 

‘mecburiyettir’ ne de hiçbir şey 

değişmemiş gibi sürdürülebilecek 

bir ‘mahkumiyettir.’
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Dışişleri Bakanı’nın bir açıklamasından cım-
bızla çekilmiş bir cümle üzerinden diskur 
analizleri ve anakronik mukayeseler yapmak 
belli ölçüde polemik tatmini sağlasa da, ilgili 
dış politika konusuna dair ciddiye alınacak 
bir eleştiri gerçekten ortaya koyuyor mu?

Dış politikanın yalnızlığı
Soruları artırmak mümkün. Eğer Türk dış 
politikasının yaşadığı sıkıntılara rağmen 
kendisini eleştirenlerin tutarsızlıkları kar-
şısında çok daha muhkem bir görüntü ve-
riyorsa, ortada daha büyük bir sorun var 
demektir. Bu sorunun ismi gerçekten tam 
anlamıyla ciddiyetsizlikten ibaret. Bu yö-
nüyle de aslında ‘yalnız dış politikadan’ çok 
daha fazla ‘dış politikanın yalnızlığından’ 
bahsetmek gerekmektedir. Evet, sebep-so-
nuç ünsiyetinden kurtulmuş jenerik değer-
lendirmelerin, her konu için geçerli mantık-
sal indirgemelerin makasında kalan bir dış 
politika analizi trendi var karşımızda. Hal 
bu olunca da gerçekten bir dış politika eleşti-
risinden bahsetmek mümkün değil. Kaldı ki 
dünyada ‘dış politika’ küresel bir bunalım dö-
neminden geçiyor zaten. Belki de 1990’lar-
dan beri ‘en yalnız’ dönemini yaşıyor ‘dış 
politika’. Dünya genelinde, 11 Eylül’ün açtığı 
yarayla beraber, ekonomik krizin de etkisiyle 
küresel kurucu bir siyasetten bahsetmek ger-
çekten çok zor. Bu yönüyle sadece mali cari 
açık yaşanmıyor, aynı zamanda küresel siyasi 
açıktan da bahsetmek mümkün. Neredeyse 
hem siyasi-güvenlik (BM-NATO-UAE) hem 
de ekonomik (IMF-DTÖ) anlamda ciddi bo-
yutlarda ‘açıklar’ bulunuyor. Benzer şekilde, 
müstakil ülkeler anlamında da, ekonomik 
krizden etkilenmeyen ve dış politikası belli 
bir vizyona sahip fazlaca aktör de bulunmu-
yor. Dış politikanın bu kadar yalnız kaldığı 
küresel ortamda Türkiye’nin aktif olması se-
vabıyla günahıyla geleceğe yatırım anlamına 
gelir. Kaldı ki bugün ‘ilişkilerimiz bozuldu’ 
denilen ülkelerin tamamıyla da on yıl ön-
cesine kadar, bırakın ‘bir politika izlemeyi’, 

kâğıt üzerinde ve sadece ‘ilişki’ düzeyinde 
bir ünsiyetimiz bulunmaktaydı. Bugün iliş-
kiler ‘bozuldu’ diye eleştirenlerin, geçmişte 
de ‘eksenimiz kaydı’ korosunun öncüleri ol-
duğunu hatırlatmakta fayda var.

Hal bu iken Sykes-Picot nöbetini sorgula-
mak 20.yy’da yaşayanlar için içinden çıkıla-
cak bir durum değildir. Onlar liberal dünya-
larının dehlizlerinde Pareto-optimal ‘temiz 
dış politika’ fantezileri kurmaya devam ede-
bilirler. Lakin ne krizsiz bir dünyada ne de 
sürekli zaferler getiren bir hayatta yaşamadı-
ğımız aşikâr. Değişim sancılarının artık iyice 
derinleştiği bölgemizde en son göreceğimiz 
şey travmasız bir konsolidasyon süreci ola-
cak. Türkiye ya konsolidasyon sürecinde ak-
tif bir aktör olarak değişimden ve onun ak-
törlerinden yana taraf olacak ya da çok daha 
uzun süreli siyasi ve ekonomik bedeller öde-
meye razı olacak. Nihayetinde tarihi akışın 
bir ‘durdur’ tuşu bulunmuyor. Hangi siyasi 
ve ekonomik durumda yakalandıysanız o 
halinizle imtihandan geçeceksiniz. Aksi tak-
dirde ‘dış politika olmasaydı, dış ilişkilerimiz 
iyi olurdu’ düzeyinin somut önerilerini her-
kese göstermek zorunda kalırsınız..
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Browsing through history books on 
Turkish foreign policy is enough to under-
stand the fate of foreign policy in modern 
Turkey. The richest sections of these history 
books, most of which are over a thousand 
pages, are the sections that feature the politi-
cal analyses of Ottoman foreign policy in its 
final years. Analyses of foreign policy after the 
World War I had to focus on two issues: The 
first issue was the evaluation of “relations” 
and the second was the evaluation of proac-
tive politics that rarely generated from Turkey.

The debate we are having today is, in a 
way, the debate over whether the duty of 
guarding Sykes-Picot, despite the passage of 
a century, should be carried on or not. The 
duty of guarding Sykes-Picot is neither an 
“obligation” that can be gotten rid of easily, 
nor is it a “sentence” that one can continue to 
serve as if nothing has changed.

Precisely for this reason, analyses of the 
post Sykes-Picot period are largely missing 
from books on Turkish foreign policy. How 
could it not be missing? It was almost impos-
sible to follow an active foreign policy in an 
order in which developing a regional vision, 
as well as “abandoning guard duty,” were 
prohibited. This impossibility not only hin-
dered the making and following of any for-
eign policy, but it did not even allow for any 
sort of “foreign relations” based on the every 
day interests of regional countries, void of 
politics, to develop. This situation was not 
unique to Turkey. All actors in the region 
stood guard, without so much as attempting 

to communicate with their neighbors. Syria 
and Iraq did not interact for years, Iran and 
Iraq fought each other, Egypt and Iran did 
not establish any diplomatic relations and 
Saudis and some other actors experienced 
various crises.

All countries in the region loyally fought 
“mini Cold Wars” while the Western actors 
who insisted on the Sykes-Picot and Camp 
David orders for their own benefit were busy 
with their Cold Wars. There was only one 
recalcitrant group that resisted the colonial 
regional order established on the desper-
ate psychological state of the defeated 20th 
century elite, that attempted to overcome 
the Cold War imported from the West 
with modest moves, and that tried to tran-
scend borders. This recalcitrant group was 
no other than the Islamist movements. The 
Islamist movements, despite governments 
that refused to communicate and their elites, 
not only transcended the borders, but also 
managed to overcome the sectarian walls 
that served as the foundation of the regional 
status quo from time to time. Those who do 

Foreign Policy Without Crisis
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not understand why the coup in Egypt mo-
bilized the peoples in Turkey in particular 
and in the Islamic world in general, fail to 
see that the coup in Egypt was, in essence, a 
direct intervention to the “memory of resis-
tance” of the 20th century. This is reflected 
explicitly in Turkey’s foreign policy analyses.

Approaches to foreign policy, particu-
larly those of liberals, provide case in point 
examples. The discourse is fraught with ap-
proaches and analyses that almost go as far 

as to claim, “If it weren’t for foreign policy, 
our foreign relations would be top notch.” A 
process of consolidation that is free of any 
kind of trauma is the last thing to expect in 
our region, in which growing and changing 
pains have deepened considerably. Turkey 
will either have to get actively involved in the 
transformation going on in the region and 
stand by the actors of change, or it will have 
to accept the heavy political and economic 
cost of not doing so..
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Gezi Parkı eylemleri 2013 yılının Eylül ayında tamamen sönümlenmiş olsa 
da, eylemlerin yoğunluğu ve kitleselliği, Gezi’den sonra ortaya çıkan veya 
çıkması muhtemel başka eylemlerin de “Gezi’ye selam vermesi” ve onun 
mirasıyla kendini ilişkilendirmesi gibi bir durumu da beraberinde getirdi. 

Kurgu ile Gerçeklik Arasında 
Gezi Eylemleri
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Gezi eylemleri toplumsal bir hareket ola-
rak başlayıp siyasi bir hareket olarak bitti. 
Daha doğrusu, toplumsal bir hareket olarak 
başlayan Gezi eylemleri siyasi harekete dö-
nüştürüldüğü anda bitti. Siyasi motivasyon-
larla ve mühendislik faaliyetleriyle yeni bir-
çok eyleme tevessül edilebilir ancak tam da 
bu çabalar eylemlerin toplumsal bir nitelik 
kazanmasını imkânsızlaştıracaktır. Eylemler 
kısa sürede siyasallaştığı için hem toplumsal 
yönü üzerinde yeterince durulmadı hem de 
siyasete önemli bir miras bıraktı. Siyaset, 
2007 genel seçimlerinden beri statik bir hal 
alan parlamenter siyasal haritanın dışında 
yeni ve güçlü bir siyasal haritayla karşılaştı. 
Bu harita, siyasetin geleneksel aktörlerini 
devre dışına çıkarma eğilimiyle örgütlense 
de, geleneksel konu başlıklarını ve ikilemle-
rini dışlamak bir yana daha da tahkim eden 
bir eksene yerleşmiş durumda. Bu yönüyle, 
eylemlerin Cumhuriyet tarihi boyunca, siya-
sal, toplumsal ve kültürel ayrışma damarla-
rını canlandıran bir işlev gördüğü söylene-
bilir. Eylemlerin doğrudan iktidar partisine 
ve liderine yönelen kısa vadeli ajandasının 
ötesinde, asıl olarak orta ve uzun vadede bu 
dinamikler üzerinden siyaset üzerinde kalıcı 
bir etkide bulunacağını öngörmek mümkün. 
Burada, siyasal etkilere dair kapsamlı ana-
lizleri içeren ve SETA tarafından yayınlanan 
“Kurgu ile Gerçeklik arasında Gezi Eylem-
leri” adlı çalışmamızda ön plana çıkan bazı 
tespitlere yer veriyoruz.

Eylemleri tanımlama: Gezi eylemlerinin 
siyasi yansımalarına ilişkin gözlemlerimize 

geçmeden özellikle dört noktayı göz önünde 
bulundurmakta yarar var. Öncelikle, üç haf-
taya yayılan eylemlerde, göstericilerin kom-
pozisyonunun gün be gün değiştiğini gözden 
kaçırmamak gerekir. Başlangıçta siyasi dü-
şünce, ideolojik eğilim, siyasi parti ve yaş açı-
sından oldukça heterojen olan göstericiler, ilk 
haftadan sonra, yerlerini belirli düşüncelere, 
ideolojilere, siyasi örgüt ve partilere mensup 
göstericilere bıraktılar. İkinci olarak, gösteri-
cilerin siyasallaşmasına paralel olarak eylem-
lerin hedefi ve gerekçesi de değişti.

Erdoğan’la hesaplaşma...
Çevre duyarlılığı ve eylemlere müdahale tar-
zına tepki üzerinden harekete geçen toplum-
sal duyarlılık, yerini Erdoğan’la hesaplaşma 
ve yeni Türkiye’nin AK Parti eliyle inşa edil-
mesine itiraz üzerinden mobilize olan siyasal 
duyarlılığa bıraktı. Üçüncü olarak, eylem(ci)
lerin motivasyonunun değişmesine para-
lel olarak, yerli-yabancı, ulusal-uluslararası 
birçok aktör ve kurum, farklı önceliklerle, 
farklı biçimlerde eylemlere söylemsel dü-
zeyde dâhil olarak, eylemlerin kanal/rota 
değiştirmesi yönünde çaba göstermeye baş-
ladılar. Dördüncü olarak, eylem(ci)lerin 
geçirdiği dönüşüme ve anlam kaymasına ek 
olarak, eylemler bittikten sonra da başka bir 
anlam kayması yaşandı. Üzerinden zaman 
geçtikçe, hem olayın kendisi hem de siyasi 
yansımaları farklılaştı, başkalaştı. Bir süre 
sonra, olayların gerçekte niçin başladığı, 
nasıl geliştiği; eylemcilerin kim oldukları 
ve neyi hedefledikleri önemini yitirmeye, 

Gezi Sonrası Siyaset Haritası
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oluş(turul)an algı ve siyasal yansımalar ön 
plana çıkmaya başladı. Eylemler, Erdoğan 
ve hükümetine yönelik güçlü ve süreğen bir 
muhalefetin miladı olarak algılanmaya baş-
landı. Gezi eylemlerinin siyasal gündeme 
bıraktığı mirası ortaya çıkarmaya çalışırken, 
bu ön hatırlatmaları akılda tutmak gerekir. 
Çünkü Gezi eylemlerini destekleyen ke-
simler, bilinçli bir strateji çerçevesinde, ilk 
günlerdeki eylem(ci) profilini mercek altın-
da tutup eylem(ci)lere yönelik katmanlı-de-
ğişken tanımlamalar yapmaktan kaçındılar, 
bugün de yaşanan onca değişime rağmen 
bu tutumlarını sürdürüyorlar. 4 Haziran’dan 
itibaren, eylemcilerin profili ve eylemlerin 
misyon ve gerekçesi değiştiği halde, ilk gün-
lerdeki resim donduruldu. İktidara yönelik 
muhalefet cephesini genişletmek ve iktidarı, 
savunma araçlarından mahrum bırakmak 
amacıyla eylem(ci)lerin siyasal pozisyonları 
tartışma dışında tutuldu, eylemler temel si-
yasal içeriklerinden boşaltıldı ve eylem(ci)
lere tanımlanamazlık halesi oluşturuldu. Bu 
nedenle, Gezi eylemlerinin siyasal mirasını 
tartışmak için öncelikle Gezi eylemlerini 
anlamlandıran politik içerik ve bağlamın 
ortaya konulması; eylem(ci)lere yönelik 
duygusal, hayali, kurgusal tanımlardan ziya-
de, rasyonel, somut, gerçekçi tanımlamalara 
müracaat edilmesi gerekir. Bu hatırlatmaları 
yaptıktan sonra eylemlerin siyasal anlamına 
ve siyasete olası etkilerine geçebiliriz.

Eylemlerin hedefi: Gezi eylemleri, itirazın 
talepten daha önde olduğu bir eylemdi. Ey-
lemciler, proaktif değil reaktif bir duyguyla 
sokağa çıktılar. İtirazın talepten daha önde 
olması dolayısıyla kolayca birbiriyle telif 

edilemeyecek, aynı siyasal düzlemde birleş-
tirilemeyecek birçok farklı siyasal-toplumsal 
kesim eylemlere katıldı veya en azından des-
tek verdi. Bu çerçevede, eylemcileri bir araya 
getiren en önemli dinamiğin, normatif bazı 
siyasi önermeler veya Türkiye’nin kadim so-
runlarına esaslı çözümler getirmek yerine 
mevcut siyasal aktör ve değerlere yönelik bir 
tepki ve itiraz olduğunu vurgulamakta fayda 
var. Siyaseten kurucu bir işleve sahip olma-
ması, eylem(ci)lerin bir siyasal hedefe sahip 
olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine, eylem-
lerin kolayca tanımlanabilir hedefler güttüğü 
açık. Hedeflerin oluşmasında eylemcilerin 
sürdürdüğü eylemler kadar, eylemler devam 
ederken ve sönümlendikten sonra birçok ak-
tör ve kesimin eylemlere yükledikleri anlam 
da etkili oldu. Bu çerçevede, eylemleri tek 
bir motife indirgemenin eksikliğini kabul 
ederek, eylemlerin arkasındaki en belirleyici 
yaygın dinamiğin, Yeni Türkiye’nin dindar-
muhafazakâr kesimlerin arzusu doğrultu-
sunda AK Parti eliyle ve Erdoğan önderliğin-
de inşa edilmesine yönelik bir itiraz olduğu 
söylenebilir. Gezi eylemlerinin kısa ve orta 
vadeli hedefi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
öncesinde Erdoğan’ın karar alma selahiye-
tini sınırlandırmak, Erdoğan’ı yalnızlaştır-
mak, zayıflatmak, işbirliğine razı etmek, 
pazarlık yapmaya mecbur bırakmak, kısaca, 
vesayet altına almaktı. Bu hedef, Erdoğan’ın 
imajını yeniden biçimlendirmek üzerinden 
hayata geçirildi. Uzlaşmaya kapalı, inatçı, 
irrasyonel, duygusal, hayal dünyasında ya-
şayan, pragmatik yönünü kaybetmiş, istişa-
reye kapalı, hasta, psikolojik sorunları olan, 
maceracı bir Erdoğan imajı oluşturulmaya 
çalışıldı. Bu çerçevede, Erdoğan, otoriter, 
diktatör gibi sıfatlarla özdeşleştirildi. Aynı 
anda, Erdoğan’ın çalışma arkadaşlarına ve 
sevenlerine, Türkiye kamuoyuna ve ulusla-
rarası kamuoyu ve aktörlere verilen mesaj 
ise, Erdoğan’ın artık işlevsel bir lider olma-
dığıydı. Erdoğan, aşamalı olarak, AK Parti, 
Türkiye ve uluslararası çevrelerde yalnızlaş-

Gezi eylemleri, demokrasi 
talebinin yaşam tarzı 

kaygılarına feda edilmesini 
sembolize etmektedir.
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tırılacak, karar alma iradesi zaafa uğratıla-
cak, ya etkisiz kılınacak ya da işbirliğine razı 
edilecekti. Gezi eylemlerinin orta ve uzun 
vadeli hedefi ise, eski siyasal sistemin tasfi-
yesi sonrasında kurulacak olan yeni siyasal 
sistemin koordinatlarının belirlenmesinde 
Erdoğan ve AK Parti’yi vesayet altına almak, 
inşa projelerini hayata geçirmekten alıkoy-
maktı. Postmodern vesayetGezi eylemleri 
askeri vesayet sonrası -yeni- Türkiye’nin ilk 
ve en etkili eylemidir. Hem eylemin tedavü-
le soktuğu kavramlar ve harekete geçirdiği 
dinamikler hem de eylemcilerin itiraz ve 
talepleri vesayet sonrası -yeni- Türkiye’ye 
özgüdür. Bu çerçevede eylemler, iki yüzyıllık 
Batılılaşma-modernleşme serüvenimizle de, 
yüzyıllık vesayet tecrübemizle de ilişkilendi-
rilerek tartışılabilir. Cumhuriyet dönemi bo-
yunca, siyasal faaliyete anlam veren ana di-
namik, Batıcı seçkin azınlık ile muhafazakâr 
toplumsal çoğunluk arasındaki iktidar mü-
cadelesi olmuştur.

Post-modern vesayet teşebbüsü
Batıcı seçkin azınlık, yüzyıl boyunca, asker-
sivil bürokrasinin siyasal sistem içindeki 
iktidarına ve gücüne yaslanarak imtiyazla-
rını korumuştur. En önemli kırılma anını 
12 Eylül 2010 referandumunun teşkil ettiği 
bir asra yakın demokratik mücadelenin so-
nunda bürokratik vesayet sistemi gerilemiş, 
seçimlerin siyasal sistemi şekillendirme ka-
biliyeti artmış, milli iradenin siyasete nüfuz 
etme kanalları genişlemiştir. Vesayetçi aktör-
lerin siyaseti terbiye etme enstrümanların-
dan mahrum kalması ve siyaset zemininde 
çıkarlarına ya da taleplerine sözcülük etmesi 
beklenen siyasi partilerin etkili olamaması, 
Batıcı seçkin azınlığı sokak siyasetine yö-
neltmiştir. Sokak, siyaseti terbiye etmek üze-
re hareketlendirilmiş; siyaseti vesayet altına 
almanın yeni enstrümanı olmuştur. Demok-
ratik siyasal süreçleri devre dışına çıkararak 
sokağın gücüyle siyaseti karar almaya zorla-
mak bir vesayet zihniyetidir. Eskiden askeri 

ve sivil bürokrasinin imtiyazları üzerinden 
hayata geçirilen vesayet, şimdi sokak üzerin-
den veya demokratik süreçleri sokak hare-
ketliliğine feda eden cazip siyasal kavram ve 
söylemler üzerinden hayata geçirilmektedir. 
Sandık-demokrasi ilişkisi, çoğunlukçuluk-
katılımcılık ikiliği gibi birçok kavram bu 
çerçevede tedavüle sokulmuştur. Bu post-
modern bir vesayet teşebbüsüdür. Eskiden 
vesayetçi aktörler marifetiyle talepleri gör-
mezden gelinen toplumsal çoğunluk, şimdi 
de aktör ve talepleri meşruiyetten arındı-
rılarak iradesiz kılınmaya çalışılmaktadır. 
Eskiden vesayetçi aktör ve kurumlar eliyle 
etkisizleştirilen milli irade, şimdi kaos tehdi-
diyle ve sandığı veya seçilmiş meşru iradeyi 
yıpratmaya yönelik söylemsel enstrümanlar-
la etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. Yaşam 
tarzı kaygısı versus demokrasiGezi eylemle-
ri, referandumdan beri fark edilen siyasetin 
dinamiğindeki değişimi tescillemiştir. Cum-
huriyet dönemi boyunca, siyasal faaliyetin 
temel dinamiği, vesayet sistemini ortadan 
kaldırmak, siyasal sistemi demokratikleştir-
mek, demokrasiyi inşa etmektir. Vesayet sis-
temi, siyasal haritanın demokrasi mücadelesi 
üzerinden şekillendiği bir süreçle geriletil-
miş, siyasal sistem vesayetten arındırılmıştır. 
Ancak, AK Parti’nin yeni siyasal sistemi inşa 
etme teşebbüsü, -içlerinde vesayet sistemini 
geriletme sürecinde AK Parti’ye destek ve-
renlerin de yer aldığı- birçok siyasal kesimi 
ürkütmüş; bireysel yaşam kaygılarını siyasal 
sistem kaygılarının önüne geçirmiştir. AK 
Parti’nin muhafazakâr-dindar kimliği, bu 
değerlerden korkan birçok kesimi ürküterek 
birleştirmiştir. Gezi eylemleri, yeni dönemin 
siyaset dinamiğini yaşam tarzı mücadelesi 
olarak kodlamıştır. Demokrasi siyasetin ku-
rucu dinamiği olmaktan çıkınca, liberal ve 
sol çevrelerin büyük çoğunluğu demokratik 
cepheden koparak kimlik siyasetine tutun-
muştur. Gezi eylemleri, hem siyasetin kurucu 
dinamiğinin değiştiğini teyit etmiş hem de bu 
değişimi tahkim etmiştir. Bu çerçevede, Gezi 
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eylemleri, demokrasi talebinin yaşam tarzı 
kaygılarına feda edilmesini sembolize et-
mektedir. Gezi eylemleriyle güçlenen siyasal 
dinamik varlığını sürdürürse, bundan sonra 
siyasal harita, demokrasi yanlılığı-karşıtlığı 
üzerinden değil, yaşam tarzı benzerliği-fark-
lılığı üzerinden şekillenecektir.

Yeni siyasal harita: Gezi eylemleri, 
Türkiye’nin son on yılında hızlanan siyasal 
merkezdeki aktör değişimini ve bu değişimin 
sancılarını belirginleştirmiş; yeni Türkiye’yi 
inşaya yönelik mücadeleye ışık tutmuştur. 
Siyasetin misyonu, vesayet sistemini tasfiye 
etmekten demokratik sistemi inşa etmeye 
kayınca, siyasal yaşamın şekillenmesinde 
etkili olan aktörlerin neredeyse tamamının 
pozisyonu ve söylemi değişmiştir. Aktörle-
rin pozisyon belirlemelerinde esas dinamik 
yeni siyasal sisteme yönelik ajandaları iken, 
görünür hareketlilik bu siyasal sistemin in-
şasında belirleyici olması öngörülen dindar-
muhafazakâr kesim, bu kesimin siyasi söz-
cüsü AK Parti ve lideri Erdoğan üzerinden 
şekillenmiştir. Bu çerçevede, siyasal aktörler, 
AK Parti’ye ve Erdoğan’a yönelik hesaplar ve 
öngörüler üzerinden pozisyonlarını revize 
etmiştir. Liberallerin demokrasi sınavıSiya-
sal mevzi değiştiren en önemli kesimin sol-
liberal kesim olduğunu söylemek mümkün. 
Sol-liberal kesim, -kendi içinde ayrışmakla 
beraber kamuoyunu şekillendirmekte etki-
li olan aktörlerin çoğunluğu itibariyle- ve-
sayet sistemini geriletme sürecinde ittifak 
kurduğu AK Parti’yi, inşa sürecinde rakip 
olarak kodlamış görünmektedir. Ayrışma, 
yeni Türkiye’nin hangi değerlerle inşa edi-
leceğine ilişkindir. Gezi, bu ayrışmayı tes-
cillemiş, liberal-sol kesimin AK Parti karşıtı 
koalisyonun öncülüğünü ve sözcülüğünü 
üstlenmeye niyetli ve kararlı olduğunu or-
taya koymuştur. Türkiye’nin son on yılda 
geçirdiği demokratik reformlardan duyduk-
ları rahatsızlıkla Gezi eylemlerinin sahada-
ki ana gövdesini oluşturan ulusalcı çevreler, 
demokrasi yanlısı bir karneye ve söyleme 

sahip liberal kesimin saflarına katılmasıyla 
yadsınamayacak bir meşruiyet kazanmıştır. 
Gezi eylemlerinin -yine bir Cumhurbaşkan-
lığı seçimi öncesinde gerçekleşen- Cumhuri-
yet mitinglerinden farkı, sol-liberal kesimin 
Kemalist-ulusalcı kesimle ittifak kurmuş ol-
masıdır. Sol-liberal kesim, Gezi eylemlerine 
verdiği destekle, yaşam tarzı kaygısına dayalı 
bir kimlik siyasetini, demokratik bir siyasal 
sistem inşa etme arayışına öncelediğini orta-
ya koymuştur.

Ulusalcılığın Merkezi Kuşatması: Gezi 
eylemleri, Kemalist-ulusalcı kanadın siyasal 
gücünü tahkim etmiştir. Kemalist ulusalcı 
kesim, son birkaç yıldır, Suriye, Ergenekon, 
çözüm süreci gibi başlıklar üzerinden bir 
ivme yakalamış, doğal tabanını oluşturan ör-
gütlü kesimlerin dışındaki kesimlerle kurdu-
ğu ittifaklar üzerinden siyasal etkisini arttır-
mıştı. Gezi eylemleri, bu eğilimin doruğunu 
teşkil etmiştir. Gençlik örgütleri, radikal-sol 
Kemalist örgütler ve CHP tabanıyla sınırlı 
olan bu hareketlilik, Gezi eylemlerinde yeni 
bir kentli nüfusla karşılaşmıştır. Radikallik 
ve marjinalliğe mesafeli, siyasallığı yaşam 
tarzı kaygılarıyla sınırlı olan bu yeni kentli 
kesimin ilk etapta Kemalist ulusalcı kanada 
küçümsenmeyecek bir meşruiyet bahşettiği 
açıktır. Bu yeni durumun siyasetin niteliği 
üzerinde güçlü yansımaları olacaktır. Ön-
celikle, ulusalcılığın merkeze tutunmaya 
başlaması, siyasi vasatın radikalleşmesine 
yol açabilir. Bu durum, siyasal ve toplumsal 
gerilimi artırabileceği gibi, radikal-marjinal 
davranışların merkezde görülmeye başlama-
sına ve kanıksanmasına da yol açabilir. Bu 
durumun ikinci önemli yansıması, muhalif 
siyasal ve toplumsal kesimlerin, ulusalcı ak-
törlerle sürdürdükleri ittifak üzerinden dö-
nüşüm geçirerek marjinalleşmeleri olabilir. 
Başka bir deyişle, ulusalcılığın mevcut ikti-
dara muhalif yeni kentli sınıfla sürdürdüğü 
beraberlik, bir süre sonra kalıcı kimlik dönü-
şümüne yol açabilir. 1990’larda merkez sağ 
yelpazenin kimlikli partileri karşısında ya-
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şadığı erozyonun bir benzeri, merkez sol ve 
Kemalist kentli sınıfın ulusalcı sola evrilmesi 
şeklinde yaşanabilir. Bu projeksiyonun ha-
yata geçip geçmemesinde, birçok dinamiğin 
yanı sıra özellikle, yaşam tarzı kaygısı ve Er-
doğan karşıtlığı üzerinden mobilize olan bu 
yeni kentli kesimin ulusalcı-şiddete açık ke-
simle işbirliğine razı olma potansiyeli, mer-
kez solun geleneksel adresi olan CHP’nin ve 
kentli sol üzerinde etkili olan şiddete mesa-
feli sol-sosyalist parti ve oluşumların siyaset 
üretme performansları ve AK Parti’nin üre-
teceği kurucu-kucaklayıcı siyasal söylem ve 
politikalarla mevcut siyasal gerilimi yönete-
bilme performansı belirleyici olacaktır.

Muhalefet marşinalleşirse...
CHP’nin merkezden uzaklaşması: Ulusal-
cılığın merkezi kuşatması ve marjinalliğin 
siyasi bir vasata dönüşmesinden en fazla et-
kilenecek siyasi aktör CHP’dir. CHP, 1960’la-
rın ikinci yarısından itibaren, siyasal söylem 
ve faaliyetlerini, radikal sola karşı merkez 
solu tahkim etmek üzere kurgulamıştı. Kon-
jonktürel gel-gitlere karşın son birkaç 
yıla kadar, CHP’nin bu tutumunu sür-
dürdüğü söylenebilir. Ancak, Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığı dö-
neminde, birçok dinamiğin yanı sıra 
özellikle Ergenekon Davası ve Suriye 
politikası üzerinden CHP’nin her iki 
tutumdan da uzaklaştığı görülmek-
tedir. CHP, radikal sol örgütlerin ön-
cülük ettiği protesto ve kutlamalara 
siyasal destek vermekle sınırlı edilgen 
bir siyasal aktivizmle yetinmektedir. 
CHP, siyaset üretme performansıyla 
mevcut siyasal durumdan rahatsız-
lık duyan radikal çevreleri merkeze 
çeken bir işlev yüklenmek yerine, 
merkezde yer alan tabanını radikal 
örgütlerin siyaset ajandasına maruz 
bırakan bir siyaset yürütmektedir. 
Gezi eylemleri, bu eğilimin kristalize 
olmasına hizmet etmiştir. CHP edil-

gen bir siyasete razı olarak, radikal-marjinal 
örgütlerin merkezi kuşatarak siyaseti rehin 
almasına yardımcı olduğu gibi, kendi siya-
sal varlık gerekçesini de kaybetmektedir. Bu 
tutumu sürdürmesi durumunda CHP, orta 
vadede ya merkez kitle partisi konumundan 
vazgeçerek kendisini bir kimlik partisi ola-
rak yeniden kurgulamak durumunda kala-
cak veya Kemalist-ulusalcı kulvarda siyasal 
faaliyet sürdüren mevcut marjinal partiler 
lehine küçülmeyi göze alacaktır.Gezi ey-
lemlerinin önümüzdeki dönemde pek çok 
başka açıdan da siyasal faaliyetleri etkileye-
ceği açıktır. Bu nedenle, Gezi eylemlerinin, 
eylemler üzerinden hayat bulan yeni siyasal 
eğilimlerin ve siyasal ittifakların detaylı bir 
şekilde analiz edilmesinde, siyasal sistemi 
demokratikleştirme ve toplumsal barışı inşa 
etme ajandasına yönelik muhtemel olumsuz 
yansımaların engellenmesine dönük yeni si-
yasal tedbirler geliştirmekte yarar var. Bunu 
gerçekleştirmek üzere, işaret edilen bu iki 
ajandayı önemseyen bütün aktörlere sorum-
luluk düşmektedir..
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Aradan üç ayı aşkın süre geçtikten sonra, 
bugün, Gezi parkı eylemlerini nasıl ele almak 
gerekir? Gezi eylemleri, bugünkü siyasal ge-
lişme ve tartışmaları nasıl etkilemektedir?

Bu sorular anlamlı; çünkü neredeyse ey-
lemlerden bu yana her gün ya doğrudan Gezi 
eylemlerini ya da eylemlerin tetiklediği bir 
siyasal meseleyi konuşmaya devam ediyoruz.

Gezi eylemlerinin siyasi yansımalarını 
değerlendirmeye çalışırken, öncelikle ey-
lemlerin tekrarlanma olasılığına bakmakta 
fayda var. Birçok siyasal-toplumsal çevre, 
eylemlerin sonbaharda tekrarlanma olasılığı 
üzerine yatırım yapsa da, Gezi eylemlerinin 
aynı eylemci profili ve katılım yoğunluğuyla 
bir daha gerçekleşmesi zor görünüyor. Gücü-
nü kolayca bir kalıba sığdırılamayan eylemci 
profilinden ve beklenmedik yoğunluğundan 
alan bu tür eylemler, deyim yerindeyse, kırk 
yılda bir olur. Dolayısıyla aynı eylemlerin, 
kısa süre içinde tekrar olmayacağını öngör-
mek mümkün.

Bu çerçevede, sonbahar üzerine üretilen 
spekülasyonlar da boşa çıkması mukadder 
görünüyor. Bu söylediklerimiz, önümüzde-
ki dönemlerde başka eylemlerin olmayacağı 
anlamına gelmiyor. Birçok çevre, kendisini 
Gezi mirasıyla ilişkilendirerek, Gezi eylem-
lerinin toplumun farklı kesimlerinde oluş-
turduğu panik ve umut havasının mirasına 
konmaya çalışacaktır.

Ancak ODTÜ eylemlerinde de görül-
düğü üzere, bu eylemler büyük ihtimalle 
asayiş sorunu olmanın ötesine geçmeyecek-
tir. Dolayısıyla, eylemlerin bugüne yönelik 

siyasal yansımalarını değerlendirirken, ey-
lemlerin tekrarlanma olasılığından farklı 
bir şeyi kastettiğimizi açıklığa kavuşturma-
mızda fayda var.

Eylemlerin siyasete etkisi
Gezi eylemlerinin siyasal anlamı ve yan-
sımaları üzerine epeyce geniş bir literatür 
oluştu. Ancak eylemlerin siyasi anlamı ve 
yansımaları üzerine sürdürülen tartışmalar-
da genellikle ifrat ve tefrite düşülüyor. Bazı 
analizler, Gezi eylemlerini bir milat olarak 
lanse etmekte ısrar ederken, başka analizler 
de, eylemleri geçici, konjonktürel bir asayiş 
sorunu olarak ele almakta ısrarcı oldu. Gezi 
eylemlerinin yadsınmayacak asayiş sorunları 
ürettiği açık. Eylemleri destekleyen kesimler, 
yüzleşmekten ısrarla kaçınsalar da, eylemler 
boyunca, barışçıl protesto çerçevesini zorla-
yan birçok asayiş sorunu yaşandı. Ancak sa-
dece buraya odaklanmak, Gezi eylemlerinin 
bugüne yansımasını ıskalamamıza yol aça-
bilir. Kaldı ki, eylemlerin, siyasi yansımaları 
itibariyle bir asayiş olayı olmanın çok ötesine 
geçtiği de açık. Bu nedenle, eylemleri asayiş-
le sınırlandırarak değersizleştiren teşebbüs-
lere karşı dururken, eylemlere aşırı anlamlar 
yüklenmesine de rezerv koymakta yarar var.

Gezi eylemlerini milat olarak görenler, 
zımnen, hem her şeyin Gezi ile başladığını 
hem de bundan sonra her şeyin Gezi’den iz 
taşıyacağını iddia etmektedirler. Böylece, 
eylemler tarih-dışı, bağlam-dışı bir düz-
lemde kurucu bir işlevle donatılmaktadır. 
Oysa Gezi eylemlerinin siyasal etkileri ele 

Gezi’nin Siyasal Mirası

• 23 EYLÜL 2013 • SABAH PERSPEKTIFHATEM ETE YORUMYORUM
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alınmaya çalışılırken, çerçevesi belli bir si-
yasaltarihsel paranteze sokularak bağlam-
sallaştırılmalıdır.

Böylece, eylemlerin siyasal yansımaları-
na ilişkin tartışma, hayali-idealist bir düz-
lemden çıkarılarak rasyonel, sınanabilir bir 
düzleme yerleştirilmelidir. Gezi eylemleri, 
yeni fay hatları oluşturmaktan öte, mevcut 
faylarını harekete geçirmiş; yeni bir siyasal 
gerilim üretmek yerine, mevcut siyasal ge-
rilimleri kristalize etmiştir. Öteden beri var 
olan siyasal hareketlenmeler, Gezi ile bera-
ber hızlanmış, netleşmiş, somutlaşmış, kris-
talize olmuştur.

Kısacası, Gezi eylemleri, tarihi hızlandır-
mış, gizli/muğlak süreçleri görünür kılmış-
tır. Bu da, gelişmelerin şiddetini/yoğunluğu-
nu arttırmış, yansımalarını güçlendirmiştir.

Bu hafta içinde, SETA Vakfı’nın “Kurgu 
ile Gerçeklik arasında Gezi Eylemleri” baş-

lığıyla yayınladığı rapor, eylemleri, yukarı-
da çizilmeye çalışılan çerçeve içerisinde ele 
almakta ve eylemlerin siyasal yansımaları-
na dair aşağıda özetlenen tespitleri tartış-
maya açmaktadır.

Rapora göre, eylemlerin bugüne bı-
raktığı siyasi mirası şu şekilde sıralamak 
mümkün: Eylemler, demokratik bir siyasal 
sistemin işlerliği için olmazsa olmaz olan 
siyasi mekanizmaların sokak hareketlili-
ği aracılığıyla işlevsizleştirilmesi tehlikesi 
doğurarak postmodern bir vesayet teşeb-
büsüne yol açmış; siyasetin ana dinamiğini 
demokrasi talebinden yaşam tarzı kaygısına 
çevirmiş; toplumsal kutuplaşmanın ulusal-
cılığın merkezi kuşatmasına kapı aralamış; 
CHP’nin merkezden uzaklaşma tehlikesini 
görünür kılmıştır..

Gezi eylemleri, yeni fay hatları 
oluşturmaktan öte, mevcut 

fayları harekete geçirmiş; yeni bir 
siyasal gerilim üretmek yerine, 
mevcut siyasal gerilimleri kristalize 
etmiştir.
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Gezi Parkı’nda başlayıp kısa 
sürede yerli ve yabancı birçok ak-
törü de bünyesine katarak yurdun 
dört bir yanına yayılan eylemler 
ile ilgili pek çok şey söylendi, ya-
zıldı. Bu olayların tam anlamıyla 
“ne” olduğu, eylemcilerin “kim” 
olduğu, eylemlerin arkasında ne 
tür sosyal, ekonomik ve politik 
dinamikler olduğu, eylemcilerin 
sürdürdükleri bu eylemlerle neyi amaçladığı 
ve eylemlerin muhtemel toplumsal ve siyasal 
yansımalarının ne olabileceği ile ilgili her ke-
sim kendi penceresinden tespitler yaptı.

Eski siyasal sistemin aktörleri ve ideoloji-
siyle işlevsizleşerek yerini yeni bir siyasal sis-
tem arayışına bıraktığı, toplumsal ve siyasal 
hayatımızda yer bulan bütün aktör ve kesim-
lerin bu dönüşüm sürecine adapte olmak, bu 
süreçte rol almak üzere aktif bir katılım ve 
arayış içinde olduğu bir süreçten geçiyoruz. 
Siyasetin niteliği, işlevi ve öncelikleri deği-
şiyor; siyasal kimlikler dönüşüyor; siyasal 
harita yeniden şekilleniyor. Üstelik bu deği-
şim Türkiye ile sınırlı da değil. Türkiye’nin 
öteden beri ilişkide bulunduğu ve son za-
manlarda had safhaya ulaşan bu ilişkinin 
karşılıklı bir etkileşime dönüştüğü yakın 
coğrafyamız da tarihi ve köklü bir değişim 
sürecinden geçiyor. İktidarlar el değiştiriyor, 
rejimler yıkılıp yeniden kuruluyor.

Bu süreçte meydana gelen Gezi eylem-
lerinin siyasal tarihimizde önemli bir mo-
mente denk geldiğine kuşku yok. Eylemle-
rin motivasyonu, hedefi ve sonuçları daha 

uzun süre siyaset hayatımızı etki-
lemeye devam edecek; gelişmeler 
bu olaya atıfta bulunularak yo-
rumlanmaya çalışılacaktır.

Hatem Ete ve Coşkun Taştan 
imzalı rapor, olayların ikinci haf-
tasında, eylemlerin sürdüğü dört 
şehirdeki (İstanbul, Ankara, İz-
mir, Eskişehir) eylemcilerle ger-
çekleştirilen birebir derinlemesi-

ne mülakatların analiz edilmesine; eylemler 
süresince ve eylemler epey sönümlenmiş-
ken eylemler hakkında üretilen söylemin 
siyasal bir değerlendirmeye tabi tutulması-
na; siyasi partilerin eylemlere ilişkin söylem 
ve politikalarındaki değişim ve sürekliliğin 
tahlil edilmesine ve son olarak da eylemlere 
ilişkin bütün bu katmanların ürettiği-ürete-
ceği muhtemel siyasi yansımalara ışık tut-
maya çalışmaktadır..

Kurgu ile Gerçeklik Arasında  
Gezi Eylemleri

• EYLÜL 2013 HATEM ETE , COŞKUN TAŞTAN RAPOR
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Müzakereci demokrasi ve/veya ‘katılımcı 
demokrasi’, Gezi Parkı eylemleri sürecinde 
muhalif söylemle ifade edilen taleplerin en 
sofistike kavramları oldular. Bu kavramlar 
kullanılarak Gezi Parkı eylemleriyle ‘hal-
kın’ gelişmiş Batı demokrasilerinde olduğu 
gibi katılımcı/müzakereci demokrasiyi ta-
lep ettiği, yani kendisi adına verilen Taksim 
Meydanı’na Topçu Kışlası yapılması gibi ka-
rarlarda söz sahibi olmak istediği savunul-
du. Ancak yazdıklarıyla bu kavramlara yön 
vermiş iki filozof Jurgen Habermas ve John 
Rawls’un kavramsallaştırmalarından haber-
siz olunduğundan, herkes bu kavramların 
içini kafasına göre doldurdu. Örneğin, bir 
köşe yazarı müzakereci demokrasiyi dört un-
surun varlığına indirgedi.(1) Siyaset teorisi 
alanında bu kavramlar etrafında dönen tar-
tışmalardan habersiz olunduğundan, dindar 
vatandaşlar da dâhil olmak üzere, toplumun 
tüm kesimlerinin katılabileceği bir ‘müzake-
reci demokrasi’ vahası yaratıldı. Kavramın 
etrafına çağımızın ‘birlikte yaşama kültürü’, 
‘çoğulculuk’, ‘ötekileştirmeme’, ‘çatışmama’ 
vs. gibi en gözde laflarından oluşan sağlam 
bir mevzi kazıldı.(2) Ne yazık ki hiç kimse, 
göklere çıkarılan müzakereci demokrasinin 
Habermas ve Rawls tarafından kavramsal-
laştırıldığı şekliyle din ve dindarlara karşı 
barındırdığı ayrımcılıktan ve önyargılardan 
bahsetmedi. Hâlbuki müzakereci demokrasi 
kavramı, liberal bir toplum ve seküler dil ve 
zihniyet hakimiyeti ön kabulleri üzerine inşa 
edilmiştir. Aşağıda da açıklayacağımız gibi, 
Rawls da Habermas da müzakerenin müm-

kün olabilmesi için tüm sorumluluk yükünü 
müzakerenin farklı boyutlarında da olsa din-
dar vatandaşlara yüklemektedir.

Müzakereci demokrasi kavramı, çoğulcu 
ve liberal toplumda ve din-devlet işlerinin 
ayrıldığı laik devlette, karar alım süreçleri-
nin meşruiyetini maksimum düzeyde art-
tırmak için ortaya atılmıştır. ‘Vatandaşlar, 
kendilerini, uymak durumunda oldukları 
ve yaşadıkları yasaların yapıcıları olarak be-
nimsesinler’ ki bir karar alındığında, bu ka-
rar herkes için bağlayıcı olsun ve kararın ne 
yasallığı ne de meşruiyeti tartışma konusu 
olsun. Habermas’ın da aktardığı gibi, ‘aynı 
siyasal toplumun eşit ve özgür üyeleri olarak 
birbirlerine saygı duymaları gerekir. Tartış-
malı siyasal konular söz konusu olduğunda, 
vatandaşların rasyonel zeminde anlaşmak 
için yol bulmaları gerekir. Dolayısıyla gö-
rüşlerini savunurken iyi nedenler bulmaları 
şarttır.(3) Peki hangi nedenler ‘iyi’ nedenler 
olarak kabul edilmektedir?

Kamusal akıl
Rawls ile başlamak gerekirse, ona göre ‘iyi’ 
nedenler nihayette seküler olan ‘kamusal 
akla’ uygun olan nedenlerdir. Bunun nede-
nini Rawls şöyle açıklamaktadır. Dinler gibi 
geniş ölçekli, birden fazla alanı düzenleyen 
doktrinler ‘iyi’nin ne olduğuna ilişkin ucu 
ahlaka değen bir tahayyül sunarlar. Ama 
bu ‘iyi’ tahayyülünün aynı toplumda yaşa-
yan diğer tüm vatandaşlarca kabul edilme-
si beklenemez. O nedenle, Rawls, dindar 
olsun olmasın tüm vatandaşların üzerinde 

• 02 EYLÜL 2013 • YENI ŞAFAKÖMER ASLAN YORUMYORUM
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anlaşıp kabul edebileceği, anayasal temellere 
dayanan ve ucu adalete değen tüm konuları 
kapsayacak bir ‘adalet’ tanımı geliştirir. Buna 
da ‘adaletin siyasal tahayyülü’ (political con-
ception of justice) adını verir. Ona göre, din-
dar vatandaşlar hem birer birey, hem de ka-
musal alanda birer ‘vatandaş’tırlar. O halde 
dindar vatandaşlar, siyasal meselelere ilişkin 
görüşlerini belirtirken ve savunurken, diğer 
vatandaşların da paylaşacağı ‘kamusal akla’ 
göre hareket etmelidirler. Bir örnekle açık-
layalım: eğer tartışmalı mevzuu ‘ötenazi’ ise, 
dindar vatandaşlar, ötenaziye muhalif po-
zisyonlarını kutsal kitap referanslı, ‘Allah’ın 
verdiği canı Allah’tan başkası alamaz’ gibi 
ilahi düsturlar ile destekleyemez, ‘evet’ veya 
‘hayır’ oylarını Allah’ın emir ve yasaklarına 
dayandıramazlar. Çünkü seküler vatandaş-
lar bu ilahi emirleri ve yasakları bir dayanak 
noktası olarak paylaşmayacaklardır. Şu halde 
ötenazi fikrine karşı çıkan dindar vatandaş-
lar seküler nedenler bulmak durumundadır-
lar. Yani, ötenazi isteyen hastaların bağımsız 
karar verecek durumda olmadıkları ve öte-
nazi yönteminin yaygınlaşması durumunda 

hayat kurtaran teknolojilerin gelişmesinin 
önüne geçilmiş olacağı gibi dünyevi neden-
leri öne sürebilirler.(4) Rawls, dini nedenle-
rin aksine, bu tür dünyevi nedenlerin diğer 
seküler vatandaşlarca da anlaşılacakları için 
müzakerelerde tartışma konusu yapılabile-
ceğini söyler. Kısacası, Rawls’un kavramsal-
laştırmasına dayanılacak olursa, Gezi Parkı 
eylemlerinde ima edildiğinin aksine, mü-
zakereci veya katılımcı demokrasi, tüm va-
tandaşlara ‘ne olursan ol gel’ dememektedir. 
Rawls’un katılımcı demokrasisis, dinlere ve 
dindarlara karşı ön yargılıdır, dindarları ol-
dukları gibi kabul etmemekte, bu şekilde de-
ğil karar alma sürecine, müzakere sürecine 
bile dahil etmemektedir.

Habermas, Rawls’un ‘dindar vatandaşlar, 
kutsal kitap referanslı görüşlerini, seküler 
vatandaşların da anlayabileceği seküler ar-
gümanlara dönüştürmeliler’ yanlışına düş-
mez. Dindar vatandaşların ilahi emirler ola-
rak kutsal kitaplarında yer bulan görüşlerini 
kamusal alanda dile getirmelerine izin verir. 
Rawls’un tersine, insanların benliklerini 
‘vatandaş kimliği’ ve ‘dindar birey kimliği’ 
olarak parçalayamayacaklarının farkındadır. 
Ancak Habermas da, müzakere süreci bitip 
sıra karar alma ve yasa yapma mercilerine 
geldiğinde, dayanak noktası olarak dünyevi 
nedenlerin geçerli olabileceğini ifade eder. 
Rawls’un müzakere masasına oturmak için 
getirdiği şart ‘kamusal akıl’ ise, Habermas’ın 
kıstası da ‘kurumsal tercüme hükmü’dür. 
Yani, ‘din ve vicdan özgürlüğü’ prensibi 
Habermas’ı dindar vatandaşlara fikirlerini 
istedikleri gibi savunma hakkını vermeye 
zorlarken, devletin seküler karakterini tehli-
keye atmama ve çağımızın seküler zihniyeti-
ni riske etmeme isteği, dindar vatandaşların 
dini fikirlerini kurumsal düzeyde geçersiz 
kabul etmesine neden olur.

Habermas ne diyor?
Tam da bu nedenle, Habermas ‘resmi olma-
yan kamusal alan’ ile meclisler, mahkemeler 

Gezi Parkı eylemleriyle aceleci bir 

şekilde muhalif lügate dâhil edilen 

göz alıcı müzakereci demokrasi 

kavramının farklı bir İslam’la, ‘İslam’ 

olmayan İslam ve Müslümanlarla 

mümkün olabileceği ortadadır. 
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gibi ‘resmi kararların alındığı kamusal alan’ 
arasında bir ayrım yapmaktadır. Kısacası, 
dindar vatandaşlara resmi olmayan kamusal 
alanda serbestlik tanınırken, resmi ve bağ-
layıcı kararların alındığı süreç ve alanlarda 
seküler görüşler önceliklidir; verilecek ka-
rarlar kutsal kitaplardan referans verilerek 
savunulamaz, meşru kılınamaz.(5) ‘Her va-
tandaş bilmelidir ki resmi olmayan kamusal 
alandan meclisler, mahkemeler, bakanlıklar 
ve idari yönetimler alanına geçtiğimizde, 
yalnızca seküler nedenlerin geçerli olduğu-
nu bilmek ve kabul etmek durumundadır’.
(6) Çünkü diyor Habermas ‘eğer Meclisleri, 
dini görüşler hakkındaki tartışmalara açar-
sak, hükümet otoritesi, kendi iradesini daya-
tacak ve demokratik prosedürü ihlal edecek 
dindar çoğunlukların aracı olabilir.’(7)

Habermas, Rawls’un aksine, hiç olmazsa 
resmi olmayan kamusal alanda dini neden-
lerle bazı görüşlerin savunulmasına izin ver-
diği için dindar vatandaşlara daha büyük bir 
alan bırakıyor, dine daha sıcak bakıyor gibi 
görünebilir. Ama bunu en minimum düzey-
de yaptığına dikkat etmemiz gerekir. Zira 
yukarıda yaptığı ayrımla, Habermas, bir yan-
dan dindar vatandaşları bir bakıma çevreler-
ken, diğer yandan dindar vatandaşların dine 
ilişkin algılarını değiştirmeye çağırmaktadır. 
Habermas’a göre, ‘dindar vatandaşlar, laikli-
ğin siyaset arenasında sahip olduğu önceliğe 
yönelik epistemik bir tutum geliştirmelidir-
ler.’ ‘Dindar vatandaşlar, dünyevi bilginin 
ilahi bilgiden bağımsız olduğuna ve modern 
bilim uzmanlarının [seküler bilgi noktasın-
da] kurumsallaşmış tekeline dair epistemik 
bakış açıları geliştirmelidirler’. Basitleştirecek 
olursak, dindar vatandaşlar, dinlerini -Hristi-
yanlığı, İslamı vs.- öyle bir şekilde anlamaya 
başlamalılar ki, herhangi bir Müslüman veya 
Hristiyan, siyaset arenasında seküler görüş-
lerin dinden kaynaklanan görüşlerden üstün 
olduğu noktasında şüpheye düşmemelidir. 
Burada çok net şekilde seküler ve ateist bir fi-
lozofun dini tanımlaması, dine nereye kadar 

etkin olabileceğine dair sınır çizmesi söz ko-
nusudur. Habermas’ı eleştiren bir akademis-
yenin de söylediği gibi, ‘müzakereci demok-
rasiler için uygun dinler geniş bir sosyal ve 
siyasal vizyon sunmayan veya bu rollerinden 
istifa etmiş dinlerdir’; Habermas ve Rawls’un 
katılımcı demokrasilerindeki kamusal alanın 
‘dindar’ vatandaşları ise ‘dini görüşlerinin ro-
lünün kısıtlı olacağını içselleştirmiş olan va-
tandaşlardır.’(8)

Hristiyanlığın çağlar içerisinde geçirdiği 
dönüşüm sonucunda artık ne siyasal ne sosyal 
alanda neredeyse hiçbir etkide bulunmadığı 
tamamen seküler Batı Avrupa toplumlarında 
ve Amerika’da geçerli olabilecek ‘müzakereci 
demokrasi’ kavramını, çoğunluğu Müslü-
man toplumların ve İslam’ın kabul etmesi 
ne derece mümkündür ve doğrudur? Eğer 
müzakereci ve katılımcı demokrasi çağrıları 
yapanlar ilhamlarını Habermas ve Rawls’dan 
alıyorlarsa, zihinlerinde nasıl bir İslam ve 
Müslüman düşlediklerini, kafalarındaki mü-
zakereci demokraside dindar-muhafazakâr 
vatandaşlara müzakerenin neresinde ve nasıl 
bir rol biçtiklerini de açıklamalıdırlar. Gezi 
Parkı eylemleriyle aceleci bir şekilde muhalif 
lügate dâhil edilen göz alıcı müzakereci de-
mokrasi kavramının farklı bir İslam’la, ‘İslam’ 
olmayan İslam ve Müslümanlarla mümkün 
olabileceği ortadadır. Samimi Müslümanlar 
ise, İslam’ın emirlerine ve yasaklarına ilişkin 
algıları yozlaşmadıkça, dolayısıyla dillerini ve 
zihinlerini daha da sekülerleştirmedikçe, o 
çok bahsedilen müzakereci demokrasi vaha-
sında müzakere masasına oturtulmayacakla-
rını bilmelidirler..
(1) Mehmet Tezkan, ‘Müzakereci Demokrasi bu mu?’ 
Milliyet, 4 ağustos 2013.
(2) Fuat Keyman, ‘Artık Eve Dönme Zamanı,’ Milliyet, 
15 Haziran 2013.
(3) Habermas, religion in the public sphere, s.5.
(4) Melissa Yates, s. 882.
(5) Walhof, habermas, same-sex marriage, s.227.
(6) Habermas, religion in the public sphere, s. 9.
(7) Habermas, s. 11.
(8) Walhof, s. 236..
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Her ne kadar Suriye’deki savaş bağlamında eleştirilse de, hem 
Ortadoğu’da hem de dünyanın başka yerlerindeki krizlerin çözüme kavuş-
turulamaması Birleşmiş Milletler’in kuruluş amacına ne kadar hizmet etti-
ği sorusunu gündeme getirdi. Güvenlik Konseyi’nin daimi beş üyesinin veto 
hakkına sahip olması ve BM Genel Kurulu’nda alınan bir kararın Güvenlik 
Konseyi tarafından veto edilebilmesi gibi yapısal sorunlar, BM’yi küresel 
krizlerin çözümünde etkisiz olduğu eleştirisiyle karşı karşıya bıraktı. Suriye 
kriziyle ilgili olarak Rusya ve Çin’in BMGK’nın diğer üyelerinden farklı tavır 
alması, bu çözümsüzlüğün daha fazla insanın ölmesine sebep olması, üyele-
ri arasında tam eşitlik sözkonusu olmayan BM’nin yeniden yapılandırılması 
gerektiğini açık bir şekilde gösterdi. 

Birleşmiş Milletler ve 
Uluslararası Eşitsizlik
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 
toplantıları her zaman renkli görüntülere 
sahne olmuştur. Güvenlik Konseyi’nin elitist 
yapısına karşın uluslararası sistemin avamı-
nı da barındıran Genel Kurul’da tartışmalı 
liderlerin konuşmaları yakından takip edilir. 
Gerçi, ABD Başkanı Obama’nın suya sabu-
na dokunmayan, İsrail güzellemeleriyle ve 
Mısır’da darbe inkârcılığıyla dolu son konuş-
ması gibi konuşmalarla da altının çizildiği 
gibi, konuşma içerikleri- veya içerik sorunu- 
bu konuşmaların değerini de konuşmalara 
karşı ilgiyi de öldürüyor.

Genel Kurul’un bu denli ilgi görmesinin 
önemli bir sebebi, BM’nin beş daimi üyenin 
yarattığı fasit dairenin dışarısına en medyatik 
şekilde çıkma vesilesi olmasıdır. BM’nin 5’li 
çetesinin aksine, global sistemi sorgulayan, 
kronik sorunları sert bir dille eleştiren ve as-
lında içerisinde bulundukları kurumun işle-
yiş tarzına yüklenen konuşmalar da yapılır.

Türkiye’de de son zamanlarda BM sistemi-
ne yönelik ciddi bir eleştiri yapılıyor. Bunun 
iki ana nedeni var. Öncelikli neden, BM’nin 
en etkili organı olan Güvenlik Konseyi’nin 
2. Dünya Savaşı sonrasında şekillenen yapı-
sının, 21. yüzyılın güç dengelerini ve siyasi 
bloklaşmalarını yansıtamaması. Diğer bir 
deyişle, daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngil-
tere ve Fransa’nın mevcut uluslararası kon-
jonktürde temsil sorunu yaşaması. Diğer ana 
neden ise, birinci nedenden ötürü Güvenlik 
Konseyi’nin krizlerin, katliamların ve soykı-
rımlar engellenmesinde veya sona erdirilme-
sinde etkisiz kalması.

Ruanda’dan Bosna’ya, Kosova’ya, Filistin’e 
ve Suriye’ye kadar birçok kritik sınavı ge-
çemeyen Güvenlik Konseyi, pazarlıkların 
döndüğü ve daimi üyelerin bölgesel çıkarları 
üzerinden katliam ve soykırım seçiciliği yap-
tığı bir konsey.

Bu eleştirileri siz de defalarca dinlemiş-
sinizdir. Artık sadece eleştirmeyen aynı za-
manda mevcut sorunlar için çözüm önerileri 
getiren çalışmalara oldukça ihtiyacımız var. 
Bu amaçla hazırlanmış ve SETA Vakfı tara-
fından New York’ta BM toplantıları devam 
ederken hazırlanmış bir çalışmadan bahse-
deyim biraz.

BM ve uluslararası eşitsizlik
Fatih Üniversitesi’nde Uluslararası Hukuk 
Profesörü olan Berdal Aral tarafından kale-
me alınan ‘Birleşmiş Milletler ve Uluslararası 
Eşitsizlik’ analizi, başlığından da anlaşılacağı 
üzere mevcut BM sisteminin büyük katkıda 
bulunduğu uluslararası eşitsizlik ve temsil 
sıkıntısına parmak basıyor. Berdal Hoca, 

BM’yi Yeniden Yapılandırmak

• 28 EYLÜL 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ

Ruanda’dan Bosna’ya, 
Kosova’ya, Filistin’e ve 

Suriye’ye kadar birçok kritik 
sınavı geçemeyen Güvenlik 
Konseyi, pazarlıkların döndüğü ve 
daimi üyelerin bölgesel çıkarları 
üzerinden katliam ve soykırım 
seçiciliği yaptığı bir konsey.
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BM’ye yapısal eleştiriler getiren ve çözüm 
önerileri sunan nadir akademisyenlerden.

Yoğunlaşma doğal olarak Güvenlik 
Konseyi’nin üzerinde olduğu analizde özel-
likle şu önerilerin altını çizebiliriz:

1. Güvenlik Konseyi’ndeki sürekli üyelik 
ve veto hakkı imtiyazının kaldırılması; şa-
yet bu mümkün olmazsa, bu hakkın beş üye 
devlet dışında kıtasal ve/veya medeniyetsel 
temsil gücüne sahip başka bazı ülkelere de 
verilmesi;

2. Güvenlik Konseyi’ndeki üye sayısının 
artırılması;

3. Güvenlik Konseyi, bir ülkeye yönelik 
olarak yaptırım uygulamaya karar verdiğin-

de ya da askeri zorlama tedbiri (savaş) al-
dığında, bu kararın Genel Kurul üyelerinin 
en az üçte ikisince onaylanması ön şartının 
getirilmesi;

4. Güvenlik Konseyi kararlarına karşı yar-
gı yolunun açılması.

5. BM’nin kendi bağımsız gelir kaynağına 
sahip olmasını sağlamak için, devletlerin, si-
lahlanma harcamalarının belli bir yüzdesini 
bu örgüte ‘vergi’ olarak ödemeleri.

BM’nin yeniden yapılandırılması konu-
sunda artık ikinci safhaya, yani eleştiriden öte 
somut önerilerle uluslararası kamuoyunun 
hazırlanması safhasına geçilmesi gerekiyor. Bu 
süreçte direniş de destek de büyük olacak..
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Birleşmiş Milletler (BM) kü-
resel düzeyde etkili uluslararası 
kuruluşların başında gelmektedir. 
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 
dünyada bu düzeyde yıkıcı savaş-
ların tekrar yaşanmasını engelle-
me çabasının bir ürünü olarak ku-
rulan örgüt, uluslararası barış ve 
güvenliğin sağlanmasını en temel 
amacı olarak belirlemiştir. Devlet-
lerarasında işbirliğini teşvik etmek, ekono-
mik ve sosyal sorunları beraberce çözmek ve 
insan hakları ilkesini hayata geçirmek gibi 
hedefler de BM Kurucu Anlaşması’nda ör-
gütün amaçları arasında belirtilmiştir. 

Bu çalışmada, BM’nin belirlenen hedefle-
re ulaşmada hangi kurumlar aracılığıyla faa-
liyet gösterdiği ve bu kurumların etkinlikleri 
incelenmekle birlikte, örgütün kendisinden 
beklenen işlevleri yeterince yerine getirip 
getiremediği mercek altına alınmıştır. Bu 
kapsamda ilk olarak BM’nin küresel barış ve 
güvenlik konusundaki performanası değer-
lendirilmiş, BM’ye ilişkin yapısal ve hukuki 

sorunlar ele alınmış ve daha sonra 
BM kurumlarının yeniden yapı-
landırılmasına ilişkin önerilere yer 
verilmiştir. 

Analizde, BM’nin küreselleşen 
uluslararası ilişkiler düzeni içinde 
yeterince etkili ve tutarlı bir rol 
oynamaktan uzak oluşu nedeniyle 
uluslararası toplumun gözündeki 
güvenilirliği ve saygınlığının azal-

dığı iddia edilmiş ve örgütün kurumsal ya-
pısındaki sorunların bunun en başat sebebi 
olduğu ileri sürülmüştür. Bu bağlamda, beş 
daimi üyeden oluşan Güvenlik Konseyi’nin 
hem yapısı hem de bugüne kadar aldığı 
önemli kararlar detaylı bir şekilde ele alın-
mış ve Konsey’deki daimi üyelik statüsü ve 
bu üyelerin sahip olduğu veto hakkının kal-
dırılması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Ça-
lışmanın Türkiye ve BM ilişkilerinin ele alın-
dığı son kısmında, Türkiye’nin özellikle son 
dönemde yürüttüğü dış politika bağlamında 
BM’deki etkinliği ve örgüte yaptığı katkılar 
da değerlendirilmiştir..

Birleşmiş Milletler ve  
Uluslararası Eşitsizlik

• EYLÜL 2013BERDAL ARAL ANALİZANALİZ
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İran’ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Amerika ve 
Batı’ya ılımlı mesajlar göndermesi, ülkenin dış politika tercihlerini izlemeyi 
gerekli kıldı. Nükleer silah müzakerelerindeki tutumundan dolayı çok ciddi 
ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya olan İran’da yeni yönetimin daha 
uzlaşmacı ve pragmatik bir politika izleyerek ekonomiyi rahatlatması 
beklentiler arasındaydı. Bu ılımlı tutum hem nükleer müzakerelerinde is-
tediği sonuçlara ulaşma hem de Suriye krizinin çözümünde de kilit bir ülke 
olması dolayısıyla Amerikan yönetimi ile İran’ı yakınlaştırdı. Her ne kadar 
İran’ın Suriye’deki stratejik hedeflerinden vazgeçmesini beklemenin naiflik 
olacağı ifade edilse de, Ruhani yönetiminin daha yapıcı bir dış politika 
izleyeceği beklentisi de arttı. 

İran-ABD İlişkileri
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin 
Amerika’ya dönük ılımlı mesajlar gönder-
mesi nükleer kriz ve Suriye meselesinin çö-
zümü konusunda Washington’da iyimser bir 
hava oluşturdu. İki liderin BM Genel Kurul 
toplantısında çok kısa da olsa görüşme ih-
timali, Hamaney tarafından veto edilmiş 
görünüyor. Hem nükleer hem de Suriye ko-
nusunda ruhani liderin nihai karar mercii 
olduğu tartışmasız ancak Hamaney’in de 
nükleer konuda yumuşama sinyalleri ver-
mesi ümitleri artırmış görünüyor.

Başkan Obama ile Ruhani arasındaki 
mektuplaşmanın basına açıklanması sonra-
sında, Washington Post’ta yayınlanan yazı-
sında Ruhani, ABD’ye diyalog çağrısı yaptı. 
İran’ın önümüzdeki dönemde yeni bir açı-
lım yaparak uluslararası baskıyı azaltmak ve 
yaptırımları hafifletmek istediği görülüyor. 
Yazısında adeta Obama yönetiminin duy-
mak istediği her şeyi söyleyen Ruhani’nin 
hiçbir şekilde nükleer silah peşinde olma-
dıklarını tekrarlaması önem taşıyor. İran 
uzmanları ve Amerikan tarafı beklentileri 
çok yükseltmemek adına ihtiyatlı yaklaşı-
yorlar ancak New York’taki BM toplantıları 
öncesinde peş peşe olumlu mesajlar veren 
Ruhani’nin Hamaney’in desteğini arkasına 
almış olması önemli.

Obama 2008’de savaş karşıtı bir kampan-
yayla başkanlık yarışı kazanmış ve İran’la 
ön koşulsuz görüşme yapacağını açıklamış-
tı. Hamaney Obama’nın başkan olduktan 
sonra kendisine yolladığı gizli mektubu ifşa 
ederek ABD’nin sözlerine değil eylemleri-

ne bakacaklarını söylemişti. Bu davranış 
Obama yönetimi ve özellikle dış politi-
ka şahinleri tarafından kabul edilemez bir 
aşağılanma olarak kabul edildi. İlişkilerde 
yeni bir açılımın önüne set çeken bu geliş-
menin ardından 2009 seçimlerinde rejimin 
Ahmedinecad’ı yeniden başkan ilan etmesini 
Yeşil Hareket’in sert bir biçimde bastırılması 
takip etmişti. Obama yönetiminin İran mu-
halefetinin yanında yer almaması, Washing-
ton şahinleri tarafından eleştirilmiş ve daha 
da önemlisi İran’la doğrudan müzakerelerin 
önüne ciddi bir engel olarak dikilmişti.

İran’ın UAEK’ya karşı şeffaf davranmaya-
rak nükleer programı konusundaki endişe-
leri giderememesi ve ABD’ye meydan oku-
maya devam etmesi, Obama yönetiminin 
yaptırım kararıyla karşılanmıştı. İran Türki-
ye ve Brezilya’nın arabuluculuk çabalarıyla 
2010 Mayıs’ında nükleer programı üzerinde 
belli sınırlamaları kabul eden bir anlaşmaya 
ilk defa imza atmıştı. Ancak Amerikan yö-
netimi Tahran Deklarasyonu’nu zamanlama 
ve içerik açısından sorunlu bularak reddet-

İran’ın Amerika Açılımı

• 30 EYLÜL 2013 • SABAH PERSPEKTIFKADİR ÜSTÜN

Obama’nın Ortadoğu’da 
her türlü ciddi maliyetten 

kaçınması ve ne İran’a ne de 
Suriye’ye askeri bir müdahale 
yapmak istememesi, Ruhani’nin 
son diyalog çağrılarının karşılık 
bulabileceğine işaret ediyor.

YORUMYORUM
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mişti. İran’ın nükleer meselesinin çözümün-
de ilk adım teşkil edebilecek bu anlaşmanın 
kabul edilmemesiyle bir fırsat daha kaçmıştı.

ABD’nin doğrudan uyguladığı yaptırım-
larla, Rusya ve Çin’i de razı ederek uyguladığı 
uluslararası yaptırımlar birleşince, İran eko-
nomisi çok zor duruma girdi. İran rejimi bir 
yandan yüksek enflasyon ve ekonomik istik-
rarsızlıkla boğuşurken bir yandan da Esad re-
jimine maddi destek vererek ABD’ye bölgede 
meydan okumaya devam ediyordu. Suriye’ye 
verdiği destek yüzünden Türkiye’yle de ilişki-
leri soğuyan İran’ın Ruhani’nin liderliğinde 
daha farklı bir dış politika izlemesi kaçınıl-
maz görünüyor. Rafsancani’ye yakınlığıyla 
bilinen Ruhani’nin daha pragmatik ve uzlaş-
macı bir dış politika izleyerek içeride ekono-
miye nefes aldırmak istemesi gayet doğal.

Obama’nın Ortadoğu’da her türlü cid-
di maliyetten kaçınması ve ne İran’a ne de 
Suriye’ye askeri bir müdahale yapmak iste-
memesi, Ruhani’nin son diyalog çağrılarının 
karşılık bulabileceğine işaret ediyor. Diplo-
maside tıkanıklıklar olduğu noktada her iki 
taraftaki şahinlerin yönetimleri sıkıştırması 
söz konusu olacaktır. O açıdan fazla iyimser-
likten kaçınmak lazım ancak İran’ın ABD’ye 
meydan okuma üzerine kurulu bir dış po-
litikadan uzaklaşması, bölgenin mezhepsel 
kutuplaşma ve çatışmadan uzaklaşmasına 
yardım edebilir.

İran’ın Cenevre II görüşmelerine çağrıl-
ması da Suriye meselesinin çözülmesine gi-
den yolda olumlu bir dinamik oluşturabilir. 
Elbette İran’ın Suriye’deki stratejik hedefle-
rinden vazgeçmesini beklemek yanlış olur. 
İran Esad rejimine bu kadar yatırım yap-
tıktan sonra ciddi bir geri adım atmayacak-
tır ancak Esad’ın kimyasal silah kullanması 
hem İran’ı hem de Rusya’yı rahatsız etmiş 
durumda. İran’ın her ay Suriye rejimine ya-
rım milyar dolar civarında destek verdiği he-
saplanıyor. İran ekonomisinin bu kadar zor 
durumdayken üstlendiği bu maliyet, Esad 

rejiminin her koşulda sonuna kadar destek-
leneceği anlamına da gelmeyebilir. Özellikle 
rejimin kimyasal silah kullanması, İranlılara 
Saddam’ın İran’a karşı kimyasal silah kullan-
masını hatırlatıyor. Ayrıca bunun bölgeye 
yeni bir Amerikan askeri müdahalesini ge-
tirme ihtimali de İran’ı rahatsız ediyor. Do-
layısıyla Suriye meselesinde İran’ın bölgeye 
dönük stratejik hedefleriyle Esad rejiminin 
yaptıklarını bağdaştırması pek de kolay değil.

Önümüzdeki dönemde İran’ın daha yapı-
cı bir dış politika izlemesi bölgenin hayrına 
olacaktır. Hem Suriye iç savaşının daha da 
derinleşmesinin engellenmesi hem de bölge-
deki mezhepsel kutuplaşmanın bir nebze ol-
sun azaltılması, ancak İran’ın yapıcı bir aktör 
olarak hareket etmesiyle mümkün olacaktır. 
Türk dış politikası açısından da tüm görüş 
ayrılıklarına rağmen İran’la Suriye de dâhil 
birçok meseleyi açıklıkla konuşabilmesi ve iş-
birliği yapabilmesi önem taşıyor.Ruhani’nin 
liderliğinde İran dış politikası daha az mey-
dan okuma ve daha fazla işbirliğine dayanan 
bir çizgiye gelebilirse Türkiye’nin istikrar ve 
barışı önceleyen bölgesel vizyonuna katkıda 
bulunabilir..



PKK’NIN ÇEKİLME SORUNU   |  841

PKK’nın geri çekilmeyi durdurma kararı eş zamanlı olarak PKK’nın Kürt 
meselesindeki rolü ve geleceği ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

PKK’nın Çekilme Sorunu 
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Yıllarca Kürt sorununa dair müesses ni-
zamın ezberlerinden birisi de “bölünme” fo-
bisiyle yarışan “PKK’nın siyasallaşması” teh-
likesiydi. Oldukça derin bir tehdit şeklinde 
dillere pelesenk olmuş “fobinin” tek sahibinin 
Kemalist dünya olmadığı bugün daha rahat 
anlaşılıyor. PKK, “siyasallaşmadan”, düşmanı 
farz ettiği ama politik teolojisine öykündüğü 
Kemalizm kadar ürküyor. Karşımızda aşa-
maları olan barış süreci içinde, liderinin belli 
bir mutabakat üzerinden yürüdüğü yol hari-
tasında ilk aşama olan “çekilme” safhasında 
olmadık provokasyonlar yapıp duran bir yapı 
var. Çekilme sürecinde bile tutarlı bir siyaset 
izleyemeyen PKK’nın “silahsızlanması” ve 
nihayet “siyasallaşması” mümkün mü? Ya da 
böyle bir kapasitesi ve kabiliyeti olacak mı?

PKK’nın bu zorlu imtihanının, “çekilme-
den coğrafi yer değiştirme” düzeyini aşama-
yan siyasal kısır döngüye kendisini mahkûm 
ettiği sürece devam edeceğini söyleyebiliriz. 
Oysa 2013 Nevruz’unda okunan Öcalan’ın 
yeni mesajında coğrafi çekilme bir detay 
iken, PKK’nın silahlara veda ederek “siya-
sallaşması” temel mesajdı. O halde PKK bu 
mesajı niçin alamıyor ya da almamakta di-
reniyor? Öncelikle Nevruz’la birlikte ortaya 
çıkan mesajın PKK’ya “taktik” bir hamlenin 
çok ötesine geçecek şekilde yapısal bir dönü-
şümden geçmesini vaaz ettiğini hatırlayalım. 
Öcalan usulde ve esasta yeni bir dönemin 
işaretini verdi. Usulde “artık silahlı dönemin 
bittiğini”, esasta ise Kemalizm’i aşan “tarihi 
birliktelik” üzerine kurulu yeni bir siyasal 
okuma ortaya koydu.

Nevruz mesajının, PKK gibi ağır bir ide-
olojik söylem ve kurgu etrafında varlığı sür-
düren bir örgüt için sindirilmesinin kolay 
olmayacağı muhakkaktı. Çözüm sürecinde, 
liderden geldiği için Nevruz mesajına açıktan 
tavır alamayan PKK dünyasının ‘sindirme 
kapasitesinin’ sancılarıyla karşı karşıyayız.

PKK’nın önümüzdeki süreçte de en büyük 
imtihanı, değişen ve beraberinde de toplumun 
‘çözümü sindirme kapasitesini’ genişleten 
devlet ve hükümete paralel kabul edilebile-
cek bir frekans izleyip izleyememesi olacaktır. 
PKK’nın önünde iki yol var. Birincisi özellik-
le son otuz yılın sahnelerini istismar ederek, 
çözüm sürecini sindiremeyecekleri bir tutum 
takınacaklar. Bu tutum kolaylıkla yoğun ide-
olojik dünyalarında kendisine yer bulacaktır. 
Nihayetinde siyasetin zorlu dünyası yerine 
silahların konforlu dünyasını tercih etmek en 
kolay yoldur. İkincisi ise ‘siyasallaşmayı’ bir 
travmaya dönüştürmeyen ‘yeni usul ve esasa’ 
intibak etme yolunu tercih edecekler.

PKK niçin siyasallaşamıyor?
Öncelikle PKK’nın örgüt içi yapısında özel-
likle 1999 sonrası oluşan ve ‘hangi PKK?’ 

PKK Niçin Çekilemiyor?
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2013 Nevruz’unda okunan 
Öcalan’ın mesajında, “coğrafi 

çekilme” bir detay iken, temel 
mesaj PKK’nın silahlara veda ederek 
“siyasallaşması”ydı.
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sorusunu oldukça meşru hale getiren parçalı 
yapının varoluşsal kararlar almakta sıkıntı-
lar çıkardığı gerçeği var önümüzde. Aslın-
da her silahlı yapı gibi oldukça totaliter ve 
karar alma süreçlerinde farklılıklara fazlaca 
yer olmayan bir yapı olması beklenir. PKK, 
1999 sonrası liderini kaybettikten sonra 
kendisinin de yönetme kapasitesine sahip 
olmadığı uluslararası dinamikleri içerisine 
aldı. Mezopotamya’da bölgesel, Avrupa’da 
ise farklı ülkelerin aktörleri üzerinden farklı 
güç endekslerine sahip PKK odakları vücu-
da geldi. Bütün bu farklı odakları PKK’nın 
elbette yönetmesi mümkün değildi. Bugün 
bu dağınık yapıya Suriye ve Irak’ta yaşanan 
gelişmeler de eklenince, PKK’nın büyük öl-
çüde her kriz anında en sorunlu senaryoya 
yatırım yaptığını söyle-
mek yanlış olmaz.

Bunun en çarpıcı örne-
ği ismi dâhil baştan aşağı 
kurgu olan ‘Rojava dev-
rimi-katliamı’ üzerinden 
yaşandı. PKK, Suriye’de 
yıllarca baskısı altında 
yaşadığı rejime karşı yük-
selen isyan bayrağının bir 
parçası olmak yerine, bü-
tün Suriyeli Kürtleri töh-
met altında bırakacak en 
sorunlu senaryoya yatırım 
yaptı. Bu trajik duruma, 
Türkiye içindeki sol-
liberal aydın patronajının 
Kürt aktörleri şekillendir-
mede ciddi rol oynadığını 
da söylemek gerekiyor. 
Haritada ‘Rojava’ dedikle-
ri yeri göstermesi bile şüp-
heli isimler, çözüm süreci 
üzerinde baskıyı artırmak 
için PKK adına bayağı 
heyecanlandılar. Sonuçta 
PKK, çözüm sürecinin iş-

lemesi, süreçle beraber veya süreçten bağım-
sız bir şekilde demokratikleşme adımlarının 
atılması için gerekli atmosferin oluşmasına 
katkı sağlayacak bir resim vermekte her sefe-
rinde şüphe göstermeye devam etti.

Çözüm süreci, PKK açısından sadece 
Türkiye’de varoluşsal bir dönüşüm yaşarken 
Kürt sorununun da hitama ermesini sağla-
yacak formül değil artık. PKK eğer Kema-
list ‘siyasallaşma’ fobisinden uzak durmayı 
başarırsa orta vadede Suriye ve Irak’ta karşı 
karşıya olduğu ‘düzen bozucu’ rolden sıyrıla-
rak makul bir çizgiye oturabilir. Aksi takdir-
de Türkiye’de ‘oyun bozan’, Suriye’de ‘devrim 
karşıtı’ ve Irak’ta ‘provokatör’ rolünü üslen-
mesine kimse şaşırmalıdır..
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Gezi eylemleri sonrası bir gerginlik de Ankara’da yaşandı. Kamuoyunda 
‘ODTÜ’den geçen yol’ diye bilinen yol yapım çalışmasına karşı çıkan grup-
lar ve yaşanan olaylar ülke gündemini oldukça meşgul etti.

ODTÜ’de Yol Protestosu 
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Türkiye’de normalleşme söyleminin 
güçlendiğini, önyargı ve kodların toplumsal 
hafızamızdan bir nebze silindiğini düşün-
düğümüz bugünlerde ODTÜ’de yaşanan 
hadiseler, esasında halen bazı sorunların 
var olduğunu gösterdi. Kayıt yaptırmak için 
ODTÜ’ye gelen bir aileye refakat eden kişi-
lerin başörtülü olmasından dolayı, bazı öğ-
rencilerin ellerinde pankartlarla bu kişileri 
sözlü tacizle kampüsten dışarıya çıkartma 
çabaları ODTÜ gibi özgürlükçü olma iddi-
asındaki bir üniversite açısından tam mana-
sıyla bir talihsizliktir.

Normalleşmenin bir süreç olduğu konu-
sunda hiç şüphe yok, elbette bu süreçte iniş 
ve çıkışların olması tabidir. Ancak hadisenin 
bir yükseköğretim kurumunda vuku bul-
ması, meseleyi ele alış şeklimizi doğrudan 
etkilemektedir. Türkiye’de üniversite gençli-
ğinin, nefret suçlarının, ifade özgürlüğü ve 
akademik özgürlüklerin sınırlarının acilen 
masaya yatırılması gerekmektedir. Yaşanan 
olayı münferit olarak nitelendirip üzerini 
örtmeye çalışmak ise sorunların katlanarak 
büyümesine, nefret suçlarının toplumsal 
muhayyilede normal algılanmasına ve za-
manla çok daha yüz kızartıcı olayların sade-
ce yükseköğretim kurumlarında değil farklı 
toplumsal alanlarda yaşanmasına neden ola-
caktır. Bu nedenle ODTÜ’de yaşanan olayı 
öncelikle doğru tahlil etmek gerekmektedir.

ODTÜ, dünyada ve Türkiye’de saygın üni-
versitelerden biridir. ODTÜ ve benzeri üni-
versitelerde, farklı siyasi görüşlerden, ideo-
lojilerden, din ve inançlardan öğrencilerin 

ve öğretim üyelerinin olması üniversitenin 
tabiatına gayet uygundur. Bu durum üniver-
sitelere dinamizm katmakta, akademik can-
lılığı artırmakta ve bu bağlamda üniversitede 
akademik özgürlüklerin ve ifade özgürlüğü-
nün hayat bulmasına imkân tanımaktadır. 
Türkiye’de üniversitelerin sayılarının artması 
ve daha fazla gencin bu üniversitelerde eği-
tim alıyor olması; çoğulculuğun ve hoşgö-
rünün nesillerde yaşatılması, bu çerçevede 
ifade özgürlüğünün ve akademik özgürlük-
lerin üniversitelerde sağlanması açısından 
çok kıymetli ve Türkiye açısından da fırsat 
niteliğindedir. Modern üniversite tarihin-
de kampüslerde akademik özgürlüğün var 
olması için elzem olan ifade özgürlüğünün 
tanımı ise evrenseldir. Buna göre, kampüs 
içinde veya dışında kişiler, başkalarını öteki-
leştirmeden, küçümsemeden görüşlerini öz-
gür bir şekilde ifade etme ehliyetine sahiptir.

Protesto özgürlüğü mü, zorbalık mı?
ODTÜ’deki olay göstermiştir ki, ifade özgür-
lüğünün bir parçası olan protesto hakkı gibi 
kavramlar, maalesef lümpenleştirilmiştir. Bir 
kampüste öğrencileri ya da misafirleri zorla 
susturmaya çalışmak ya da onları kovmak, 
bir zorbalıktır ve modern üniversite fikri ve 
pratikleriyle asla bağdaşmaz. Geçen Aralık’ta 
ODTÜ’yü ziyaret eden Başbakan Erdoğan’ın 
kampüse girmesine ve konuşma yapmasına 
izin vermemek için yapılan şiddet eylemleri-
nin ve mezuniyet töreninde toplumun farklı 
kesimlerinden insanları aşağılayıcı pankart-
ların taşınmasının üzerinden daha bir yıl 

ODTÜ’de Protesto ve Zorbalık
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bile geçmeden bu olayların yaşanması, yöne-
tici ve öğretim üyelerinin öğrencilerine ifade 
özgürlüklerinin ve akademik özgürlüklerin 
mahiyetini enine boyuna anlatmasını gerek-
tirmektedir. Bu konuda yöneticilerin doğru 
tavır sergilemeleri, öğrencilere rol model ol-
maları açısından ziyadesiyle önemlidir. Ayrı-
ca sessizlik, suça alenen ortak olmaktır. Yıl-
lardır özgürlükçü görüşlerle kimliğini inşa 
etmeye çalışan bir üniversite, sessiz kalması 
durumunda faşist etiketini taşımaya razı ola-
caktır. ODTÜ gibi saygın bir üniversiteden 
beklenen, yaşanan olayların ardından hızlı 
bir şekilde bir kınama mesajı vermesidir.

Üniversiteleri normalleştirmek
Türkiye’de şu an üniversite öğrencisi olan 
genç nesil, çocukluk yıllarında, halk tara-
fından seçilmiş bir milletvekilinin başörtüsü 
ile Meclis’e gelmesinden dolayı dönemin sol 
partisi tarafından yuhalanarak Meclis’ten ve 
buna müteakip Türkiye vatandaşlığından 
atılmasına şahit olmuştur. Ayrıca, üniver-
sitelerde öğrenci ve öğretim üyelerine karşı 
ayrımcılıklar yaşanmış ve bu kişilerin öğ-
renme ve öğretme özgürlükleri kısıtlanmış-
tır. 28 Şubat davasının sürdüğü bugünlerde 
Türkiye bu acı tecrübeleri geride bırakmaya 
çalışırken, ODTÜ’de yaşanan olaylar, üniver-
sitelerde akademik özgürlüklerin kökleşme-
diğini bir kez daha göstermiştir. Dolayısıyla, 
gerek YÖK ve TÜBA gibi üst kuruluşların 
gerekse de üniversitelerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının, akademik özgürlükleri kısıt-
layan engelleri kaldırmaya ve üniversitelerde 
hoşgörü kültürünü hâkim kılmaya yönelik 
daha çok çaba göstermesi gerekmektedir..

ODTÜ’deki olayı münferit 
olarak görüp üzerini örtmeye 

çalışmak, sorunların katlanarak 
büyümesine ve nefret suçlarının 
toplumsal muhayyilede normal 
algılanmasına neden olacaktır.
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Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Eylül 2013 günü merakla beklenen yeni ‘Orta-
öğretime Geçiş Sistemi’ni kamuoyuna duyurdu. Yeni sisteme göre, 8. sınıf 
öğrencileri birinci ve ikinci yarıyılda 6 temel ders (Türkçe, matematik, 
fen bilimleri ve teknoloji, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, İnkılap 
tarihi ve Atatürkçülük) için dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi 
merkezi olarak gerçekleştirilecek. Her öğrencinin kendi okulunda gireceği 
sınavlarda başka okullardan görevli öğretmenler gözetmenlik yapacak. 
Böylece ortaöğretime geçişte tek bir sınav yerine yıl içerisinde birden çok 
sınavın merkezi olarak yapılacağı ve öğrencilerin okul içindeki perfor-
manslarının da etkili olacağı bir sistem getirildi. 

Yeni ‘Ortaöğretime Geçiş 
Sistemi’



848  |  EYLÜL 2013

Türkiye son yıllarda hukuk alanından 
sağlık alanına ekonomiden ulaştırmaya ka-
dar çok önemli gelişmeler kaydediyor. Aynı 
şekilde, siyaset üzerindeki vesayet ortadan 
kalktıkça, siyasi ve sosyal hayatta önemli nor-
malleşmeler yaşanıyor. Bu çerçevede, eğitim 
alanında da son on yılda ciddi iyileşmelere 
şahit olduk. Özellikle okullaşma oranlarında 
okul öncesinden yükseköğretime kadar her 
düzeyde fevkalade iyileşmeler yaşandı. Eği-
tim talebini karşılamak için çok sayıda yeni 
okul ve üniversiteler açıldı. Türkiye’nin bir-
çok nicel erişim göstergeleri, OECD ortala-
malarına yaklaştı. Daha önemlisi, bir yandan 
eğitime erişimi artırmaya odaklanan Türkiye, 
aynı zamanda eğitimde kaliteyi artırdı. Dün-
ya Bankası’nın en son raporu olan “Türkiye’de 
Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek” 
(Mart 2013), hem nicel hem de nitel iyileşme-
leri birlikte yapabildiği için Türkiye’ye övgü-
ler sıraladı. Yükseköğretimde sistem büyüdü; 
buna paralel olarak kurumlar arası kaliteli eği-
tim verme rekabeti arttı, öğrenci ile öğretim 
üyeleri için seçenekler çoğaldı. Üniversiteye 
girişte katsayı eşitsizliği uygulaması kaldırıldı, 
başörtüsü yasağına son verildi. Ayrıca, 4+4+4 
ile birlikte seçmeli din eğitimi ve Kürtçe ders-
leri gibi toplumsal talepler karşılandı. Bütün 
bu iyileşmelere rağmen, özellikle ortaöğreti-
me geçişte bir istikrar yakalanamadı ve son on 
yılda üç defa önemli değişiklik yapıldı.

Yenilik yorgunluğu
Geçen hafta içinde Milli Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı’nın yeni ortaöğretime geçiş sistemini 

açıklaması sonrasında, yeni getirilen siste-
min avantaj ve dezavantajları genişçe tartışıl-
dı ve muhtemelen bir süre daha tartışılacak. 
Aslında tartışma, yeni sistemin teknik ayrın-
tılarıyla ilgili gibi görünse de, genel olarak 
kamuoyunun anlamakta zorlandığı husus, 
sınav sistemlerinde sık değişiklik yapılması. 
Sorun, yeni bir değişikliğin ne getirdiğinden 
ziyade, sürekli bir değişiklik yapılmasının 
getirdiği bir tür “yenilik yorgunluğu”.

Kuşkusuz yeni sistemin önemli avantajla-
rı var ve yapılan düzenlemeler, eğitim siste-
mini iyileştirme amacıyla yapılıyor. Tek bir 
sınav yerine farklı zamanlarda çok sayıda 
sınav yapmak, ölçümü biraz daha sağlıklı ve 

Yeni Türkiye’nin Yeni  
Sınavlarla İmtihanı

• 07 EYLÜL 2013 • SABAH PERSPEKTIFBEKİR S. GÜR

Sınav sistemindeki temel sorun, yeni 

bir değişikliğin ne getirdiğinden 

ziyade, sürekli bir değişiklik 

yapılmasının getirdiği bir nevi 

“yenilik yorgunluğu”dur.

YORUMYORUM
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geçerli hale getiriyor. Öğrencinin hastalan-
ması gibi insani durumlar için telafi imkânı 
olması önemli. Bütün bu avantajlar, tek sına-
vın öğrenciler üzerindeki baskısını zamana 
yayarak muhtemelen biraz azaltacak. Öte 
yandan, 12 sınavın ve ayrıca telafilerinin 
yapılması, öğretmenlerin yer değiştirmesi 
ve sınavların hazırlanması ile güvenliğinin 
sağlanması gibi lojistik zorlukları beraberin-
de getirme riskine sahip. MEB, olası riskleri 
sıfırlamak için bu çalışmaların organizasyo-
nuna daha fazla kaynak ve personel ayırmalı.

Liseye geçiş ile ilgili sorunun bir diğer 
tarafı, liselerin sınavla öğrenci almasıyla 
ilişkili. Bu yıl itibarıyla liseye yerleşen öğ-
rencilerin yaklaşık yarısı sınavla bir liseye 
yerleştirildi. Bu yerleştirme sistemi, son de-
rece verimsiz ve maddi/manevi açıdan son 
derece külfetli. Dolayısıyla, ortaöğretim ge-
çiş sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak için 
sınavla öğrenci alan lise sayısının azaltılma-
sına hâlâ ihtiyaç var. Ek olarak, MEB, liseler 
arasında kalite farklılıklarını azaltmak için 
çalışmalar yapmalı.

“Eğitim, siyaset-üstü olsun”
“Eğitim sisteminde sık değişiklik yapılıyor” 
ve “eğitim sistemi yapboz tahtasına dönüş-
tü” şeklindeki yaygın eleştirinin sonucunda 
zaman zaman, iyi niyetle veya değil, eğitim 
sisteminin siyaset-üstü bir şekilde tasarlan-
ması gerektiği dillendiriliyor. Oysa vesayet 

dönemlerinden zaten alışık olduğumuz bu 
yaklaşım tarzı, anti-demokratik olduğu 
gibi, sorunun özünü kavramaktan ve çö-
züm sunmaktan yoksun. Öncelikle, şunu 
görmek gerekiyor ki, Türkiye eğitim siste-
minin çok ciddi sorunları var; toplumsal ve 
ekonomik talepleri karşılamaktan hâlâ çok 
uzak. Dolayısıyla seçilmişlerin bu konuya 
duyarsız kalmaması ve toplumsal talepler 
temelinde iyileştirme çalışmalarında bu-
lunmaları son derece normal. Burada arzu 
edilen, karar alıcıların yol haritasını belir-
lerken değişiklikleri uzun vadeli bir projek-
siyon dahilinde yapmaları ve kamuoyunu 
ikna etmeleridir.

Temel sorun, değişikliklerin ve reformla-
rın seçilmişler eliyle yapılması değil, bu deği-
şikliklerin uzun vadeli bir iyileştirme ve ka-
liteyi artırma vizyonuna sağlam bir şekilde 
oturtulması ve gerekli değişikliklerin küçük 
revizyonlar şeklinde yapılmasıdır. Bu, hem 
seçilmişlerin hem de sivil toplumun sorum-
luluğudur. Sivil toplum kuruluşları, eğitim 
politikalarını belirleme ve toplumsal taleple-
ri eğitim sistemine yansıtma adına daha çok 
çalışma yapmalıdır. Seçilmişler ise toplumsal 
talepleri dikkate alarak, gittikçe daha esnek, 
kaliteli ve çoğulcu bir eğitim sistemine doğ-
ru geçişi hedeflemelidir. Bu hem yapılan de-
ğişikliklerin kalıcı olmasını sağlayacak hem 
de antidemokratik ve vesayetçi söylenmeleri 
anlamsızlaştıracaktır..
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SETA Vakfı ve Marmara Üniversitesi Yükseköğretim Araştırma ve 
Uygulama Merkezi işbirliği ile 12 Eylül 2013 Perşembe günü “Akademik Öz-
gürlükler” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayın amacı, farklı ke-
simlerden (basın, üniversite, sivil toplum kuruluşları) gelen katılımcılarla 
akademik özgürlüklerin kapsamı ve sınırlılıklarını tartışmak ve Türkiye’de 
akademik özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik öneriler 
geliştirmekti. Bu çerçevede akademisyenler, rektörler ve öğrenci temsilci-
lerinin yer aldığı çalıştayda, üç tematik oturumda akademik özgürlüklerin 
evrensel tanımları, Türkiye ve dünya tecrübeleri ile akademik özgürlükle-
rin gelecek görünümü üzerine tartışmalar yapıldı.

Akademik Özgürlükler 
Çalıştayı
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Akademik Özgürlükler Çalıştayı

• 17 EYLÜL 2013SETA ETKİNLİK

Alim Arlı, üniversitelerin akademisyen alımların-
daki sıkıntılardan söz etti. “Akademiler, belli bir 
sosyal sınıf ve çıkar guruplarından gelen insan-
ları içerisine alarak elit eğitim kurumları haline 
gelmiş durumda. Bu yapının yıkılarak üniversi-
telerde her kesimden insanın özgürce yer alabi-
leceği bir ortam oluşturulmalıdır” dedi.

Oturumun diğer bir konuşmacısı Dicle Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. 
Vahap Coşkun ise akademik özgürlüklerin kime 
karşı korunması gerektiği konusuna değindi. 
Coşkun, “Akademik özgürlükler devlete karşı 
korunmalı, akademik özgürlükler iyi fikirleri öğ-
retme, kötü fikirlerden kaçınma özgürlüğüdür” 
genellemesinde bulundu.

Türkiye’de akademik özgürlükler konusu-
nun tartışıldığı II. Oturum İstanbul Üniversi-
tesi Rektörü Prof.Dr. Yunus Söylet moderatör-
lüğünde gerçekleştirildi. Oturumda Boğaziçi 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Fatma Nevra Seggie, Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Zafer Çelik 
ve İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ferhat Kentel konuşma-
larını gerçekleştirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof.Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın moderatörlü-
ğünü üstlendiği Gelecek Görünümü konulu 
son oturumda ise A. İzzet Baysal Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Muhittin Ataman, Yıldı-
rım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA 
Eğitim Direktörü Yrd.Doç.Dr. Bekir S. Gür konuş-
malarını yaptılar.

Oturumlarda yapılan tartışmalarda akade-
mik özgürlüklerin sınırsız olmadığı, akademya-
nın siyasi algıdan ve medyanın gücünden ba-
ğımsız olması gerektiği, akademik özgürlüklerin 
rektörlük seçimleriyle doğrudan bir ilişki içinde 
olduğu katılımcılar tarafından masaya yatırıldı.

12 Eylül’de SETA ve Marmara Üniversitesi Yük-
seköğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi 
tarafından düzenlenen Akademik Özgürlükler 
Çalıştayı, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
M. Zafer GÜL ile SETA’dan Insight Turkey Editörü 
Prof.Dr. Talip Küçükcan’ın açılış konuşmalarıyla 
başladı. Prof.Dr. M. Zafer Gül , Marmara Üniver-
sitesi ve SETA ortaklığında gerçekleştirilen bu 
çalıştaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet 
duyduğunu, bu tür çalıştayların daha sık yapıl-
ması gerektiğini belirtti. Kurumsal özerklik kav-
ramına vurgu yapan Gül, YÖK’e tavsiyelerde bu-
lunabilecek ve YÖK’ü özerk yapıya kavuşturacak 
bir koordinasyon kurulu önerdiklerini fakat bu 
konuda bir adım atılamadığını söyledi. Ayrıca 
Gül, idari ve mali özerkliklerin akademik özgür-
lükler arasında yer aldığını sözlerine ekledi. Üni-
versitelerde yaşanan olaylara da değinen Prof.
Dr. M. Zafer Gül, “Olaylara karışan öğrenci sayısı 
çok az olmasına rağmen çıkan gürültü fazla olu-
yor ve bu tür olumsuzluklar özgürlük kapsamın-
da yansıtılıyor” şeklinde konuştu.

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof.Dr. Hamza Kandur’un moderatörlüğünde 
yapılan ilk oturumda sözü Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sedat Laçiner aldı. 
Laçiner, “Ülkemizde her konu siyasallaştırıldığı 
gibi eğitim sistemi de siyasallaştırılıyor. Bu bağ-
lamda akademik özgürlükler kavramı teknik 
boyuttan çok siyasi boyutta konuşuluyor.” İfa-
delerini kullandı. Akademik özgürlükler konu-
sunda objektif kriterler belirlemek gerektiğine 
de değinen Laçiner, devlet üniversitelerinde 
akademik başarısızlıkları yüzünden öğretim 
üyeleri görevden alınamıyorsa burada haktan, 
özgürlükten bahsetmek mümkün değildir, şek-
linde konuştu.

Ardından sözü alan İstanbul Şehir Üniversi-
tesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç. 

ETKİNLİK
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Dört ana bloğu genel hatlarıyla tanıtan Ulutaş, 
ilk bloğun Siyonist/aşırı sağ/milliyetçi sağ blok, 
ikinci bloğun Siyonist merkez ve küçük bir sol 
partiden oluşan bir blok olduğunu belirtti. Bu 
blokta Meretz partisinin güçlenmesinin önem-
li olduğunu belirten panelist, üçüncü bloğun 
Siyonist merkez sol blok ve dördüncü bloğun 
ultra Ortodoks olarak bilinen dini partilerden 
oluşan bir blok olduğunun altını çizdi.

Ulutaş, aşırı sağın yükselmesinin seçim dö-
neminde en büyük eğilim olduğuna işaret eder-
ken, ülkede kurulabilecek koalisyon için iki farklı 
senaryo bulunduğunu ifade etti. İlk ittifakın 
bir sağ blok ittifakı olabileceğini ve bu ittifakın 
muhtemel olarak uluslararası camiadan tepki 
çekeceğini belirten Ulutaş, ikinci senaryonun 
Yesh Atid ve Hareket partisiyle oluşabilecek bir 
koalisyon olabileceğini ve bunun uluslararası 
güçler tarafından daha olumlu karşılanabilece-
ğini belirtti.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye’nin 
yüzde 4,5 büyüdüğünü açıkladı. Buna göre, üretim yöntemiyle hesaplanan 
GSYH tahmininde, 2013 yılı ikinci üç aylık döneminde GSYH cari fiyatlarla 
385.113 milyon Türk Lirası’na ve 209.715 milyon Amerikan Doları’na ulaş-
tı. Gerçekleşen bu büyüme oranı ve 6 aylık dönemde gerçekleşen yüzde 3,7 
büyüme ile birlikte, 2013 – 2015 Orta Vadeli Program’da (OVP) hedeflenen 
yüzde 4,0 büyüme hedefine yaklaşılacağı öngörülüyor. 

Ekonomide 2013 Yılı  
II. Çeyrek Rakamları 
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Giriş
2013 yılında Avrupa ülkelerindeki 
ekonomik belirsizlik azalsa da ge-
lişmiş ülkelerin içinde bulunduğu 
durgunluk ortamı ve küresel eko-
nomideki dalgalanmalar nedeniy-
le gelişmekte olan ülkelerden ser-
maye çıkışı yaşanmıştır. Türkiye 
ekonomisi de bu belirsizlik orta-
mından etkilenmiş ve yılın ikinci çeyreğin-
de Türk Lirası’nda değer kaybı yaşanmaya 
başlamıştır. Ayrıca, Ortadoğu ülkelerinde 
meydana gelen gelişmeler, siyasi belirsizlik-
ler ve Gezi olayları da ekonomiyi olumsuz 
etkileyen faktörler olarak öne çıkmıştır. Bu 
gelişmelere rağmen hem ihracatın hem de iç 
talebin katkısıyla, Türkiye gelişmiş ülkelerin 
hemen hemen tamamından daha yüksek bir 
ekonomik büyüme gerçekleştirmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verile-
rine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
oranı 2013 ikinci çeyrekte bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 4,4 ile beklen-
tilerin üstünde büyümüştür. Böylece 2013 
yılı ikinci çeyreğinde GSYH cari fiyatlarla 
385.113 milyon Türk Lirası’na ve 209.715 
milyon Amerikan Doları’na ulaşmıştır. 2013 
yılı ikinci çeyreğindeki pozitif büyüme ile 
birlikte 2009 yılı son çeyreğinden itibaren 
15 çeyreklik dönem boyunca aralıksız po-
zitif büyümesini sürdürmüştür. Gerçekle-
şen bu büyüme oranı ve 6 aylık dönemde 
gerçekleşen yüzde 3,7 büyüme ile birlikte, 
2013 – 2015 Orta Vadeli Program’da (OVP) 
hedeflenen yüzde 4,0 büyüme hedefine yak-

laşılacağı öngörülmektedir. Ger-
çekleşen bu ekonomik büyüme 
Gezi olayları, Ortadoğu’daki ge-
lişmeler ve küresel ekonomideki 
dalgalanmalar gibi öngörülmeyen 
olumsuz faktörlere rağmen, Tür-
kiye ekonomisi için önemli bir 
performans ve şoklara dayanıklı-
lık göstergesi olmuştur.

2013 yılı ikinci çeyreğinde, iktisadi fa-
aliyet kollarına göre GSYH gelişme hızları 
incelendiğinde, en yüksek büyüme oranı 
yüzde 14,9 ile oteller ve lokantalar sektörün-
de gerçekleşmiştir. Bu açıdan bakıldığında, 
yılın ikinci altı ayında turizm sektörünün 
ekonomiye katkısı gittikçe artmaya devam 
edecektir. İkinci en yüksek oran yüzde 9,4 ile 
dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri sek-
töründe meydana gelmiş, mali aracı kuruluş-
ların faaliyetleri de yüzde 8,5 olarak gerçek-
leşmiştir. Böylece toplamda, mali hizmetler 
sektörünün payının en yüksek gelişme hızını 
(yüzde 17,9) gösterdiği gözlemlenmiştir.

Diğer yandan, 2013 yılı ikinci çeyreğinde 
takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi 
endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 3,4 artmıştır. İmalat sanayinde ise yüzde 
3,4 gelişme yaşanmıştır. İmalat sanayinde-
ki bu gelişme ekonomik büyümeye önemli 
katkı sağlamıştır. Ayrıca gelişmiş ülkelerde 
işsizlik oranları yüzde 15’ler civarında iken 
Türkiye’de sanayi istihdamı 2013 yılı Nisan 
ayı itibariyle TÜİK’in istihdam edilenlerin 
yıllara göre iktisadi faaliyet kolları ve dağı-
lımı göstergelerine göre ilk kez 5 milyonun 

GSYH 2013-II. Çeyrek ve  
İlk Yarı Değerlendirmesi
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üzerinde gerçekleşerek tarihi rekor kırılmış-
tır. Sanayi sektöründeki bu iyileşmeler önü-
müzdeki dönem ekonomik gelişmelerine de 
pozitif katkı yapacaktır.

Ülkeler ve ekonomik büyüme
Gelişmiş ülkelerde global ekonomik krizin 
etkisi artarak devam ederken gelişmekte 
olan ülkeler büyümelerini sürdürmüşlerdir. 
Ayrıca gelişmiş ülkelerin krizden çıkış stra-
tejisi olarak uyguladıkları genişleyici para 
politikaları küresel ekonomide ciddi bir li-
kidite oluşmasına neden olmuş, bu likidite 
ise görece daha güvenilir liman olan geliş-
mekte olan ülkelere akmıştır. Türkiye eko-
nomisi de bu süreçte gelişmiş ülkelerden 
ayrışarak bu ülkelerin ekonomik büyüme-
leri negatif gerçekleşirken Türkiye ekono-
misinde pozitif ekonomik büyüme aralıksız 
devam etmiştir. 

2013 yılı ikinci çeyreğinde G-20 ülkele-
ri içerisinde en yüksek ekonomik büyüme 
oranına sahip olan ülke yüzde 7,5 ile Çin 
olmuştur. Dünyanın ikinci büyük ekono-
misi olan Çin’deki ekonomik büyümenin de 
beklentilerin altında gerçekleşmesi küresel 
ekonomideki yavaşlamanın önemli bir gös-
tergesi olmuştur. Endonezya ise yüzde 5,81 
ekonomik büyüme oranı ile ikinci en yüksek 
büyüme oranına sahip olan ülke olmuştur. 
Türkiye ise yüzde 4,4 oranında büyüyerek 
G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen üçün-
cü ülke olmuştur. Gelişmiş ülkelerin birçoğu 
negatif büyüme gerçekleştirirken, yükselen 
piyasalar içinde yer alan Türkiye ekonomisi, 
pozitif ekonomik büyüme gerçekleştirerek 
gelişmiş ülkelerden önemli ölçüde ayrışmış-
tır. Türkiye 2013 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 
4,4 ile Euro Bölgesi’ne üye 17 ülkenin tama-
mından daha yüksek bir ekonomik büyüme 
gerçekleştirmiştir. BRIC (Brezilya, Rusya, 
Hindistan, Çin) olarak adlandırılan ülkeler 
aynı zamanda Endonezya ve Türkiye’nin de 
dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin Avru-

pa ülkelerinin tamamından daha fazla büyü-
dükleri tespit edilmiştir.

Diğer yandan, OECD ülkeleri içinde en 
yüksek büyüme oranına sahip olan ülke 
yüzde 5,1 ile İsrail olmuştur. İsrail’i, yüzde 
4,4 ile Türkiye ve yüzde 4,1 ile Şili takip et-
miştir. OECD ülkeleri arasında Şili’den son-
ra en hızlı büyüyen ülke ise Güney Kore ol-
muştur. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak 
üzere diğer OECD ülkeleri de Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği ekonomik büyümenin geri-
sinde kalmıştır.

Kamu harcamaları, hanehalkı tüketimi 
ve ihracat artmış özel sektör harcamaları 
azalmıştır
2013 yılı ikinci çeyrekte ekonomik büyü-
mede ihracatın gelişim hızı yüzde 1,2 ile bir 
önceki çeyreğe oranla azalmıştır. Ekonomik 
büyümeye en yüksek katkı kamunun yaptığı 
yatırımlardaki artışla birlikte, kamu harca-
malarında meydana gelen artış yüzde 36,7 
olmuştur. Kamunun yanında hane halkı tü-
ketimi yüzde 5,3 artarak iç talepteki canlan-
ma da büyümeye önemli katkı sağlamıştır. 
Özel sektörün ekonomik büyümeye katkısı 
ise negatif olmuş ve yüzde 2’lik azalış gerçek-
leşmiştir. İthalat gelişim hızı ise bir önceki 
çeyreğe göre artarak, iç talebi canlandırma-
ya yönelik girişimlerin de etkisiyle yüzde 
11,7’lik bir artış gerçekleşmiştir.

Ekonomik büyümeye en yüksek katkı geç-
tiğimiz dönemlerde ihracattan gelirken bu 
dönemde ihracatın katkısı önceki dönemlere 
göreceli olarak düşük kalmıştır. 2013 yılı ilk 
altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı döne-
mine göre ihracat yüzde 1,3 artarak 2013 yılı 
ilk altı aylık dönemde 75 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama 
oranı ise yüzde 59,8 olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye ekonomisindeki ihracatın ülke grup-
larına göre dağılımına bakıldığında ise Av-
rupa Birliği bölgesinde meydana gelen borç 
krizinin etkisinin hafiflemesi ile bölgeye ya-
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pılan ihracatta yüzde 3,8 oranında artış ger-
çekleşmiştir. Diğer ülkelere yapılan ihracat 
ise yüzde 0,5 oranında azalmıştır. Bu azalışın 
önemli bir nedeni de Türkiye ekonomisinin 
bölgeye ihracatını önceki dönemlerde ciddi 
bir oranda artırmış olmasıdır. Küresel eko-
nomik krizden bu yana gelişmiş ülkelerden 
kaybettiği dış ticaret pazarını Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’ya açılarak bu pazarları eksen 
genişlemesi ile telafi etmiştir. Fakat bölgedeki 
gerilimli ortam ticari ilişkileri yavaşlatmıştır. 
Bu nedenle 2013 yılı ilk altı aylık döneminde 
bölgedeki pazarlar önemli ölçüde korunmak-
la birlikte önceki dönemlere görece toplam 
ihracat içindeki payı azalmıştır.

Sonuç ve beklentiler
2013 yılında başta Ortadoğu’da meyda-
na gelen gelişmeler, Gezi olayları ve bunun 
yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın (FED), 
likiditeyi azaltacağı yönünde açıklamala-
rı ekonomide belirsizliklerin yaşanmasına 
neden olmuş ve meydana gelen gelişmeler 
ekonomiyi olumsuz etkilemiştir. ABD Mer-
kez Bankası’nın krizden çıkış stratejisi çer-
çevesinde, likiditenin azalacağı beklentisi, 
sermayenin gelişmekte olan ülkelerden çı-
kışını hızlandırmış ve Türkiye ekonomisi de 
bu stratejiden özellikle döviz kurunun art-
ması ile sınırlı ölçüde etkilenmiştir. Ancak, 
Türkiye ekonomisinin sahip olduğu kamu 
maliyesi göstergeleri, sağlam bankacılık sek-
törü, güçlü reel sektör ve hane halkının güç-
lü yapısı ekonomiyi dış şoklara karşı koruyan 
başlıca faktörler olmuştur. 

Diğer yandan, Türkiye ekonomisinin iç ta-
sarruflarının düşük olması ve dış finansma-
na olan bağımlılığı nedeniyle Türk Lirası’nda 
(TL) değer kaybını beraberinde getirmiştir. 
Böylece sermaye çıkışlarının ve döviz kurun-
daki yükselişin faizlerde artırıma gidilerek 
önlenebileceği tartışılmıştır. Fakat Merkez 
Bankası tersi bir tutum sergileyerek faizlerde 
artırıma gitmemiştir. Nisan ayında Politika 

faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 
yüzde 5,5’den yüzde 5’e; Mayıs ayında yüzde 
5’ten yüzde 4,5’e indirilmiş, Haziran ayında 
ise yüzde 4,5’te sabit tutulmuştur.

Merkez Bankası’nın uyguladığı bu stra-
teji ile önceki dönem Merkez Bankalarının 
sürekli uyguladığı yüksek faiz düşük kurun 
sebep olduğu yapısal sorunlar düşünüldü-
ğünde bu tutumun yerinde bir karar olduğu 
görülecektir. Ayrıca, faizlerin yükselmesi 
uzun vadede gerçeklemesi öngörülen ya-
tırımlarını olumsuz etkileyebilir. Türkiye, 
hedeflediği ekonomik göstergelere ulaşmak 
için faizlerin düşük olması gerekmektedir. 
Ayrıca, faizlerin yükselmesi ile ülkeye gire-
cek spekülatif sermaye ve neden olduğu TL 
değerlenmesi ile oluşacak yüksek miktardaki 
ithalat dolayısıyla cari açık problemi ile kar-
şılaşmamak için faizlerin düşük kalması çok 
elzem görülmektedir.

Diğer yandan, döviz kurunun artması, 
kısa vadede özel sektör ve maliyetler aley-
hine olsa bile, orta ve uzun vadede ise is-
tikrarın devamlılığı ve küresel piyasalardaki 
ateşin sönmesi yeniden sermaye girişlerini 
ve kurdaki düşüşü beraberinde getirecektir. 
Ayrıca, bu dönemde, döviz kurunun artışı 
öngörülen mega projelerin maliyetlerini 
artırabilir. Fakat ekonominin yapısal prob-
lemlerini çözecek bu projelerden kesinlikle 
vazgeçilmemeli ve devam ettirilmelidir. Bu 
projeler maliyetli olsa da hem yatırımcı çek-
me hem de ciddi istihdam yaratma kapasi-
tesi ile Türkiye ekonomisinin en önemli ya-
pısal sorunlarının çözümüne büyük ölçüde 
katkı yapacaktır..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri-
lerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
2013 yılı ikinci çeyrek dönemde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 ile bek-
lentilerin üstünde büyümüştür. Bu büyüme 
oranı, Gezi olayları, Ortadoğu’daki gelişmeler 
ve küresel ekonomideki dalgalanmalar gibi 
öngörülmeyen olumsuz faktörlere rağmen 
gerçekleşmiştir. Bu da Türkiye ekonomisi 
için önemli bir performans ve şoklara daya-
nıklılık göstergesi olmuştur. Ayrıca, Türkiye 
ekonomisinin sahip olduğu kamu maliyesi 
göstergeleri, sağlam bankacılık sektörü, güçlü 
reel sektör ve hane halkının güçlü yapısı eko-
nomiyi dış şoklara karşı koruyan başlıca fak-
törler olarak öne çıkmıştır. Bununla beraber, 
gerçekleşen yüzde 4,4 büyüme oranı ve 6 aylık 
dönemde gerçekleşen yüzde 3,7 büyüme ile 
birlikte, 2013 - 2015 Orta Vadeli Program’da 
(OVP) hedeflenen yüzde 4,0 büyüme hedefi-
ne de yaklaşılacağı öngörülmektedir.

Türkiye olumlu ayrışıyor
Son 15 çeyreklik dönemde sürekli büyüyen 
Türkiye’nin, gelişmiş ülkelerden daha da ay-
rıştığı ortaya çıkmıştır. Türkiye’de 2013 yılı 
ikinci çeyreğinde gerçekleşen yüzde 4,4 ile 
Euro Bölgesi’ne üye 17 ülkenin tamamından 
yüksek bir ekonomik büyüme gerçekleş-
tirmiştir. Ayrıca, G-20 olarak adlandırılan 
dünyanın en büyük 20 ekonomileri içinde 
Çin ve Endonezya’dan sonra en hızlı büyü-
yen ülke olmuştur.

Türkiye ekonomisinin konjonktüre göre 
kendini uyarlaması sayesinde adeta akorde-

on gibi bazen dış talep bazen de iç talebin 
katkısıyla büyüdüğü görülmüştür. Bu çey-
rekte de uluslararası ve bölgesel konjonktür-
deki dalgalanmalara bağlı, ağırlıklı olarak iç 
talep artışıyla büyümeye devam etmiştir.

Bu sayede ekonomide gerçekleşen tü-
ketim harcamaları ile otonom yatırım har-
camaları kendilerinin birkaç katı oranında 
yani çarpan ya da çoğaltan etkisi ile üretimi 
yani GSYH’yi artıracaktır. Diğer yandan, bu 
dönemde bir önceki döneme nazaran nihai 
tüketim mallarına olan talepte meydana ge-
len artış yatırım mallarına olan talepte de 
çok daha fazla bir artışa yol açacaktır. Bu da 
hızlandıran prensibi ile yatırımların artışına 
önemli katkılar sağlayacaktır.

Makas değişikliği için düşük faiz zorunlu
Türkiye ekonomisinde son dönemlerde or-
taya çıkan TL’de yaşanan değer kaybı faiz 
lobisi için bir umut ışığı olmuş ve faizlerin 
artırılması için ciddi tartışmalar başlamış-
tır. Fakat Merkez Bankası TL’deki değer 
kaybını önlemek için çok kolay bir yol olan 
faiz artırımı ile kısa dönemli bir rahatlama 
sağlama yoluna gitmemiştir. Çünkü yük-
sek faiz- düşük kur filmi daha önce bu ül-
kede izlenmiş ve bu politikanın en önemli 
sonucu olan yüksek cari açık, düşük eko-
nomik büyüme ile telafi edilmiştir. Bu da 
GSYH’nın düşük seviyelerde gerçekleşme-
sine neden olmuştur.

Bu nedenle, Türkiye gelecek 10 yıl için 
hedeflediği ekonomik göstergelere ulaşmak 
için faizlerin düşük olması gerekmektedir.

Ekonomide Makas  
Değişikliği Gerekiyor mu?

• 14 EYLÜL 2013 • SABAH PERSPEKTIFERDAL TANAS KARAGÖL YORUMYORUM
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Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın 
son dönemde uyguladığı düşük faiz strate-
jisi ile önceki dönem Merkez Bankalarının 
sürekli uyguladığı yüksek faiz düşük ku-
run sebep olduğu yapısal sorunlar düşü-
nüldüğünde bu politika tercihinin yerinde 
bir karar olduğu görülecektir. Dolayısıyla, 
ekonomik büyümenin aralıksız ve sorun-
suz devam ettirilmesi için faiz dışında diğer 
araçların kullanımına devam edilmesi ge-
rekmektedir. Bu politika ile hem hedeflenen 
uzun vadeli yatırımların gerçekleşmesi daha 
avantajlı olacak; hem de faizlerin yükselme-

si ile ülkeye girecek spekülatif sermaye ve 
neden olduğu TL değerlenmesi ile oluşacak 
yüksek miktardaki ithalat dolayısıyla cari 
açık problemi ile karşılaşılmayacaktır.

Diğer yandan, döviz kurunun artması, 
kısa vadede özel sektör ve maliyetler aleyhi-
ne olsa bile, orta ve uzun vadede ise istikra-
rın devamlılığı ve küresel piyasalardaki ate-
şin sönmesi ile yeniden sermaye girişlerini 
beraberinde getirecektir.

Bununla beraber, yüksek kur ülkede üre-
tilmeyen malların üretilmesini teşvik ede-
rek hem ithalatın azalmasına hem de dışa 
bağımlı üretimin azalmasına önemli katkı-
lar sağlayacaktır.

Ayrıca, bu dönemde, döviz kurunun ar-
tışı öngörülen mega projelerin maliyetlerini 
artırabilir. Ancak, bu projeler maliyetli olsa 
da önceliklendirme yapılmadan tamamlan-
ması zorunludur.

Zira söz konusu projeler hem yatırımcı 
çekme hem de ciddi istihdam yaratma ka-
pasitesi ile Türkiye ekonomisinin en önemli 
yapısal sorunlarının çözümüne büyük kat-
kılar yapacaktır..

Yüksek faiz- düşük kur filmi 
daha önce bu ülkede izlenmiş 

ve bu politikanın en önemli 
sonucu olan yüksek cari açık, 
düşük ekonomik büyüme ile telafi 
edilmiştir. Bu da GSYH’nın düşük 
seviyelerde gerçekleşmesine neden 
olmuştur.
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Irak’ın 2003’te işgal edilmesinin ardından ülkedeki etnik-mezhepsel fay 
hatları daha da belirginleşti. Irak’taki siyasi aktörler de daha çok bu kim-
likler doğrultusunda ayrışmaya başladı. Özellikle Türkiye ve Suriye’deki 
gelişmeler de, Irak’taki siyasi, dini ve etnik yapıları bölge siyasetinde daha 
önemli bir noktaya taşıdı. Türkiye siyasetinin en hayati konularından olan 
Kürt Sorunu’nu çözmek amacıyla başlatılan Çözüm Süreci’nin bölgesel bo-
yutları Suriye kriziyle daha canlı hale geldi. Bu bağlamda bölgedeki siyasi 
istikrarsızlığın yanı sıra Irak-Türkiye-Suriye-İran dörtgenindeki adımlar da 
özellikle Türkiye için daha kritik bir döneme girdi. 

Derinlemesine Irak Siyaseti
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SETA Irak işgaline dair bugü-
ne kadar birçok çalışmaya imza 
attı. Hem Irak siyasetini anlamak 
hem de Irak ekonomi-politiğine 
dair derinlikli bir fikir sahibi ol-
mak adına Irak’taki siyasi ve top-
lumsal aktörlerin yakinen takip 
edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Bu inancımızın bir gereği olarak, 
Irak siyasetini daha derinlikli anlamak adı-
na, doğrudan saha gözlemlerine, mülakatla-
ra, derinlikli araştırmaya ve işgalden bu yana 
SETA’nın Irak’ı takibine dayanan bu çalışma-
yı hazırladık.

Irak işgaliyle harekete geçen etnik-mez-
hepsel fay hatları, Irak’taki siyasi kimlikleri 

de bu hatlar doğrultusunda ayırdı. 
Bu sebepten bu çalışmada siyasi 
aktörler, partiler ve dini yapılar 
tasnif edilirken Sünni-Şii, Arap-
Kürt-Türkmen ayrımına gitmek 
gerekti. Burada belirleyici olan 
bizim Irak’ı nasıl tasnif ettiğimiz-
den ziyade Iraklı siyasi aktörlerin 
kendi kimliklerini hangi çizgilerle 

ortaya koydukları oldu. 
Irak Siyasetini Anlama Kılavuzu sadece 

Türkiye’de Irak’a dair bir boşluğu doldur-
makla kalmayacak. Bu çalışmanın aynı za-
manda yakın geçmiş ve gelecekte Irak siyase-
tinin kaotik unsurlarına dair bir rehber eser 
vazifesi ifa edeceğini düşünüyoruz..

Irak Siyasetini Anlama Kılavuzu
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Yeni bir anayasa yapmak amacıyla çalışmalarına başlayan Anayasa Uz-
laşma Komisyonu, 18 Kasım 2013 tarihinde çalışmalarına fiilen son verdi. 
TBMM Başkanı, siyasi partilerin kırmızı çizgilerinden vazgeçmemeleri ve 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu “masası”nda kalmanın, siyasi partilerce “yeni 
anayasa”dan daha önemli görülmesini çalışmanın başarısız olmasına ge-
rekçe gösterirken, Komisyon, 25 aylık çalışma sırasında toplam 172 madde 
kaleme aldı. Bunlardan 40’tan fazlası temel hak ve hürriyetler olmak 
üzere, 60 tanesinde uzlaşıya vardı. 

Yeni Anayasa Süreci’nin Sonu
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Why is democratization, even regarding 
fundamental human rights issues, often de-
layed in Turkey?

Why can’t some mundane issues that 
should not even be considered problems in 
mature democracies be resolved? The ques-
tions posed here have responses relating to 
both the past and present. Turkey is still pay-
ing the price for the trauma of transitioning 
from a multilingual and multi-religious Otto-
man state to the unitary nation state. In other 
words, no matter how much we analyze, no 
matter how deep we bury ourselves in aca-
demic details, there is one fact - the cost of 
Kemalism that emerged with the foundation 
of the Republic and its violent implementa-
tion has still not been paid in full.

The heavy cost of ungiven “rights,” as a re-
sult of transitioning from the multicultural 
and complex Ottoman state to a primitive 
secular nation state model that is clearly 
foreign to these lands was, to a certain ex-
tent, unavoidable. Unfortunately, the “Ke-
malist trauma,” having grown into the state 
ideology over the last century, became the 
most basic instrument for the repression of 
basic rights. Even when the republic moved 
to a multiparty political system, any seri-
ous steps toward establishing basic human 
rights were prevented, especially by the mil-
itary-judiciary tutelage regime formed in 
the aftermath of the 1960 coup. The first se-
rious wave of democratization did not take 
place until the beginning of the 2000s. The 
secular nation state ideology had consider-

ably transformed the society with its heavy-
handed demographic engineering. As such, 
some issues that would have normally been 
considered basic human rights became ob-
jects of collective fear. Differences in lan-
guage and the role of religion came to be 
perceived as threats not only by the state, 
but also by some segments of society. This 
led to the poor scorecard of political parties 
on issues of democratization.

The same problems underlie the ruling 
Justice and Development Party’s (AK Party) 
strategy to spread democratization move-
ments over a decade. Democratization in 
Turkey for the last decade was gradual. 
Democratization efforts in the fields from 
which the military-judicial tutelage regime 
had retreated were quicker and more visible. 
At a time when the bureaucratic tutelage 

Democratization Pains

• SEPTEMBER 28, 2013 • HURRIYET DAILY NEWS

Both what the future 
democratization efforts 

entail and how expedient 
they will be depend, not on 
Erdoğan administration, but 
on the opposition. Unless the 
opposition makes a move soon, 
democratization in Turkey will 
have to come gradually in “mini 
democratization packages”.

TAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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has been weakened, the only obstacles that 
remain in front of democratization are the 
collective social fears fed by the official ide-
ology for decades. The main opposition and 
the nationalist parties, who use these col-
lective fears as a platform for their politics, 
hold enough power in Parliament to pre-
vent democratization from taking place at 
the constitutional level. As such, the duty to 
convince the Kemalist and nationalist par-
ties falls on Prime Minister Recep Tayyip 
Erdoğan. This is, in fact, a mission impos-
sible. For instance, the Constitution needs 
to be purged of some articles left over from 
the 1980 coup. If these articles are removed 
from the Constitution, Turkey will have 

managed to alleviate the pressure on dif-
ferent identity groups. Unfortunately, both 
opposition parties have built their strategies 
around the preservation of these articles in 
the Constitution. These articles that the 
parties are insisting on keeping also consti-
tute the basis of both the Kurdish issue and 
the religion-state relations in Turkey. At 
this point, both what the future democra-
tization efforts entail and more importantly 
how expedient they will be depend, not on 
Erdoğan administration, but on the opposi-
tion. Unless the opposition makes a move 
soon, democratization in Turkey will have 
to come gradually in “mini democratization 
packages.”.
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12 Haziran 2011 seçimleri 
öncesi topluma ‘Yeni Anayasa’ 
taahhüdün de bulunan ve 24. Dö-
nem TBMM’de Grubu bulunan 
dört si yasi parti, seçim öncesi 
verdikleri sözü yerine getirmek 
üzere bir araya gelmiş ve parti-
lerin aldıkları oy oranlarına ve 
TBMM’de ki sandalye sayılarına 
bakmaksızın Meclis Başkanı başkanlığında, 
her partiden üçer üyenin katılımıyla Ana-
yasa Uzlaşma Komisyonunu kur muşlardır.  
19 Ekim 2011 günü çalışmalarına başlayan 
Komisyon, toplumun farklı kesimlerinden 
görüşleri topladıktan sonra yeni anayasayı 
yazmaya başlamış, ancak 2012 yılı sonuna 
kadar anayasanın yazım sürecinin tamam-
lanması hedefini gerçekleştirememiştir. 
Komisyon, bugüne kadar toplam 172 mad-
de kaleme almış, 23 Ağustos 2013 tarihi iti-
bariyle bu maddelerin 59’unda mutabakat 
sağlamıştır.

Bu analizde, ilk olarak Komisyon’un mu-
tabakata vardığı 59 maddenin, bir anaya-
sa değişikliği paketi haline getirilmesinin, 
Türkiye’nin yeni anayasa hedefine muhte-
mel etkilerinin yanı sıra, uzlaşılan madde-
lerin TBMM Anayasa Komisyonunda veya 
Genel Kurul’da değiştirilmesi problemi ile 
bu 59 maddenin yeni anayasaya nasıl işle-
nebileceği problemi tartışılmıştır. Analizin 
ikinci bölümünde ise Komisyon’un üzerin-
de uzlaştığı maddelerle, 1982 Anayasasın da 
bu maddelere karşılık gelen maddeler karşı-
laştırmalı olarak ele alınmıştır.

Sonuç 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu-
nun üzerinde mutabakata vardığı 
maddelerin bir anayasa değişik-
liği paketi haline getirilmesinin 
en önemli sonucu, hiç şüphesiz 
Türkiye’yi yeni anayasaya bir adım 
daha yaklaştırması olacaktır. Bun-
dan da öte, bu maddelerle, önemli 

değişiklikler de getirilmektedir. Örneğin;
•	 Tutuklanma sebepleri daha da azalacak 

ve netleşecek, matbu tutukluluğun deva-
mı kararlarının (formül kararlar) önüne 
geçilecek,

•	 Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı milli 
güvenlik ve genel ahlak gerekçesiyle sınır-
landırılamayacak,

•	 Değişiklikten sonra, Silahlı Kuvvetler de, 
tıpkı idarenin diğer organları gibi hürri-
yeti bağlayıcı cezalar veremeyecek,

•	 Tedavisi cezaevinde mümkün olmayan 
ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin te-
davilerinin cezaevi dışında yapılmaması, 
işkence ve zalimane muamele kapsamına  
değerlendirilecek,

•	 Yabancılara iltica hakkı tanınacak,
•	 Hiç kimse sosyal güvenlik sistemiyle bağ-

lantısı olmaksızın çalıştırılamayacak,
•	 Asgari ücretten vergi alınamayacak,
•	 İşverenler, iş kazaları için ayrıca sigorta  

yaptıracak,
•	 Çalışan kadın ve erkekler eşit işe eşit üc-

ret alacak,
•	 Ev işçileri dâhil, memur-işçi ayrımı yapılma-

dan herkes sendika hakkından yararlanacak,

Uzlaşma Yolunda: Komisyon’un 
Uzlaştığı Maddeler ve Anayasa

• EYLÜL 2013TAYLAN BARIN ANALİZANALİZ
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•	 Hürriyetin esas, sınırlamanın istisna ol-
duğu vurgulanacak; tereddüt halinde 
hürriyet lehine yorum yapılacak,

•	 İnsan haklarına ilişkin uluslararası and-
laşmalarla kanunlar arasında ihtilaf ol-
ması halinde, özgürlükleri daha geniş yo-
rumlayan norm uygulanacak,

•	 Özelleştirmelerde, tekelleşme ve kartel-
leşmenin önüne geçilecek,

•	 Doğal kaynaklar çevreye zarar vermeden 
aranıp kullanılabilecek,

•	 YÖK çoğulcu bir yapıya kavuşturulacak,
•	 TBMM’de, grubu olan her siyasi parti-

den eşit katılımla siyasal etik komisyonu 
kurulacak,

•	 Meclis görüşmeleri sürekli açık olacak ve 
günün her saati canlı yayınlanacak,

•	 Bireysel başvuru yolu anayasada yer alan 
tüm hak ve hürriyetler için geçerli olacak,

•	 İnsan onur ve haysiyeti, kavram olarak 
anayasaya girecek, devlete koruması 
ve saygı göstermesi konusunda edim  
yüklenecek,

•	 Kişisel bilgi ve verilerin korunması anaya-
sal hak olacak,

•	 Özel hayat ve aile hayatının gizliliği kabul 
edilecek ve bunlara ilişkin yayınlar kişile-
rin rızasına bağlı olacak, 

•	 Bilgiye erişim (internet) hakkı anayasal 
hak olacak,

•	 Çevreye zarar verebilecek uygulama-
larda halk karar alma mekanizmalarına 
katılacak,

•	 Hayvan hakları korunacak, hayvanlara 
eziyet ve kötü muamele anayasa tarafın-
dan yasaklanacak.
Bu listenin daha da uzatılması mümkün-

dür. Özetle, Komisyon’un uzlaşı sağladığı 
maddelerin tamamının, 1982 Anayasasının 
metninden ve cari uygulamalardan daha 
ileri hükümler içerdiğini vurgulamak gere-
kir. Bununla birlikte, uzlaşılan maddelerin 
Türkiye’nin pek çok derin problemini çöz-
me iddiasını taşımadığını ve yeni anayasa 
ihtiyacını doğuran pek çok sorunun 1982 

Anayasasında aynen kalacağını da not et-
mek gerekir. 

Kuşkusuz bu metin, 1982 Anayasasının 
ilgili maddelerine meşruiyet katacaktır. Uz-
laşılan bu maddelerin kısmi anayasa deği-
şikliğine dönüştürülmesinin hiçbir olumsuz 
etkisi yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi, 
söz konusu metin, dört siyasi partinin ve % 
95 seçmenin vekâletiyle masada oturan ira-
denin ürünüdür. Uzlaşılan maddelere ilişkin 
en kötü sonuç, onları tozlu arşiv raflarına 
göndermek olacaktır. 

Bu öneriyi bir paket haline getirmenin 
yeni anayasa ihtimalini ortadan kaldıracak 
bir etki doğurması ihtimalinden ötürü te-
reddüt etmemek lazımdır. Aslında, Anayasa 
Uzlaşma Komisyonunun Çalışma Usullerin-
deki “Komisyonun görevinin sona ermesi” 
başlıklı 15. maddesi bu ihtimali ortadan kal-
dırmaktadır. 

“Komisyonun görevinin sona ermesi
Komisyonun görevi, Anayasa teklifinin Ge-
nel Kurulda kabul edilip kanunlaşmasıyla 
veya siyasi partilerden birinin çekilmesi ya 
da çekilmiş sayılması ile sona erer. En az üç 
toplantıya mazeretsiz katılmayan siyasi par-
ti, Komisyondan çekilmiş sayılır.”

Dolayısıyla uzlaşılan maddelerin bir ana-
yasa değişikliği paketine dönüştürülmesi, 
Anayasa Uzlaşma Komisyonunun görevini 
sonra erdirmeyecektir. 15. madde metninde 
belirtildiği gibi, Komisyon’un görevi, Ana-
yasa teklifinin kabul edilmesi ve bir siyasi 
partinin çekilmesi halinde sona erecektir. 
Diğer bir ifadeyle, yeni anayasa metni ta-
mamlanmadıkça Komisyon çalışmalarına 
devam edecektir. Yani mutabakat sağlanan 
maddelerin bir paket olarak kabul edilme-
sinin, Komisyon’un çalışmalarını kendili-
ğinden sona erdireceği iddiası maddi daya-
naktan yoksundur. Elbette bir siyasi parti, 
bu değişiklikten önce ya da sonra Anayasa 
Uzlaşma Komisyonundan çekilebilir. Ancak 
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bu durumu uzlaşılan maddelerin anayasa 
değişikliği paketine dayandırmak hatalı ola-
caktır. Kaldı ki, bir parti Uzlaşma Komisyo-
nundan çekilmenin siyasi risk ve sorumlu-
luğunu üstlenebiliyorsa, tabii ki bu hakkını 
kullanmakta özgürdür. 

Uzlaşılan maddeler bir anayasa değişikliği 
paketine dönüştürülse de, Komisyon çalış-
malarına tıpkı baştan beri uyguladığı usulle 
uzlaşamadığı maddeleri tekrar görüşerek 
devam edebilir. Ancak çoğu maddenin ne-
redeyse üç defa görüşmesi yapılmış, siyasi 
partiler ilgili konularda esneyebilecekleri 
son noktalara kadar esnemişlerdir. Başka 
bir ifadeyle, neredeyse her maddede siyasi 
partilerin kırmızı çizgilerine dayanılmıştır. 
Bu durumda, böyle bir değişiklik yapılsın ya 
da yapılmasın, bu komisyonun ilanihaye ça-
lışmayacağına ilişkin bir uzlaşıya da ihtiyaç 
vardır. Maddelere ilişkin bir ilerleme sağlan-
maksızın masa başında oturan siyasi partile-
rin her birinin, sırf bu sorumluluğu üstlensin 
diye diğerinin masadan çekilmesini bekle-
mesi, çok daha ağır bir fatura çıkaracaktır. 
Bu nedenle, Komisyon, çalışmalarını bitir-
mek üzere belirli bir süre veya tarih belirle-
melidir. Bu süre çok kısa olmamalı fakat çok 
da uzatılmamalıdır. Türkiye’nin seçim takvi-
mi dikkate alındığında, yerel seçimler, ardın-
dan cumhurbaşkanlığı seçimleri, daha sonra 
da genel seçimler gelmekte ve önümüzdeki 
iki yılın neredeyse dörtte üçü seçim mara-
tonuyla geçecek gibi görünmektedir. Seçim 

takvimi işlemeye başladığında ise, zaten çok 
çalışmadığı için eleştirilen Anayasa Uzlaşma 
Komisyonunun çalışmaları iyice aksama ris-
kiyle karşı karşıya kalacaktır. 

Komisyon’un görevinin sona ereceği 
günü tarih olarak belirlemek yerine, mad-
delere ilişkin görüşme sayısı belirlemek 
de mümkündür. Şöyle ki:  “Uzlaşılamayan 
maddelerin tamamının Komisyon’ca ikişer 
veya üçer defa daha görüşülmesiyle muta-
bakatın olmaması halinde Uzlaşma Komis-
yonu görevini tamamlamış sayılır.” şeklinde 
bir hüküm getirmek de düşünülebilir. Böyle 
bir hüküm, aynı zamanda, yeni anayasanın 
yapılması konusunda farklı arayışların da 
başlamasına vesile olabilecek, oybirliği şartı 
yerine daha realist birtakım yöntemler gün-
deme gelebilecektir. 

Sonuç olarak, uzlaşılan maddelerin bir 
anayasa değişikliği paketine dönüştürülmesi 
yoluna gidilmesi halinde, mutabakat sağla-
nan madde sayısı daha da artacak; belki de 
1982 Anayasasının neredeyse yarısına ya-
kınını yenilemek mümkün olacaktır. Bu da 
2013 itibariyle elimizde “yarısı sivil bir ana-
yasa” olacak demektir. Yarısı sivil bir anaya-
sa, tamamı darbe ürünü olan bir anayasadan 
daha meşrudur. Üstelik yasalaşması halinde, 
belirli bir siyasi görüş veya partinin değil, 
Meclis’te temsil edilen tüm siyasi partilerin 
mutabakata vardığı bir metin olacaktır; bu 
da yeni anayasa ilişkin umutları diri tutacak, 
siyaset kurumuna olan güveni arttıracaktır..
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Ekim 2013

01 EKİM
• Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, demokrasi tarihin-
de bir ilk olarak nitelediği 20 
maddelik ‘Demokratikleşme 
Paketi’ni açıkladı. 

03 EKİM
• Tutuklu olduğu Ergenekon 
davasında tahliye edilen CHP 
Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Haberal, 28 ay sonra geldi-
ği TBMM Genel Kurulunda, 
milletvekili yeminini ederek 
görevine başladı.

04 EKİM
• İtalya’nın Lampedusa adası 
açıklarında batan mülteci tek-
nesinde en az 130 kişi hayatını 
kaybetti.
• Hükûmetin sınır ötesi ope-
rasyon yapmasına izin veren 
Suriye Tezkeresi TBMM’de 
açık oylama ile 1 yıl daha 
uzatıldı. 

05 EKİM
• İran’ın dini lideri Ayetullah 
Ali Hamaney, “11. Hükümetin 
politikalarını destekliyoruz 
ancak ABD’ye hiçbir şekilde 
güvenmiyoruz.” dedi.

06 EKİM
• Uluslararası uzmanlar 
Suriye’nin kimyasal silah 
stoğunu imha etme işlemine 
başladı. Uzmanlar OPCW kısa 
adıyla tanınan Kimyasal Silah-
ları Yasaklama Örgütü’ne bağlı 
olarak faaliyet gösteriyor.

08 EKİM
• Demokratikleşme Paketi 
kapsamında kamuda başörtüsü 
yasağının kaldırılmasıyla ilgili 
düzenlemenin resmen hayata 
geçmesinin ardından başta 
öğretmenler olmak üzere devlet 
memurları ilk defa bugün ba-
şörtülü olarak işbaşı yaptı. İlko-
kul öğrencileri ilk defa Andımız’ı 
okumadan derse başladı.
• Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
ile Hindistan Cumhurbaşkanı 
Pranab Mukherjee’nin katıldık-
ları törende, iki ülke arasında 
11 anlaşmaya imza atıldı. 
• Başbakan Erdoğan, Suriye 
Devlet Başkanı Beşşar Esed’i 
artık bir siyasi olarak kabul 
etmediğini belirterek “O, devlet 
terörü estiren bir teröristtir. Bu 
kadar açık konuşuyorum. Kendi 
halkını, 110 bin vatandaşını öl-
düren bir insan teröristtir.” dedi. 

09 EKİM
• Türk İşbirliği ve Kalkınma 
Ajansı (TİKA) tarafından, 
ABD’de yaşayan yerliler için 
içme suyu projesi yapılacağını 
açıklayan Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ, “Bugüne kadar 
Marshall yardımı alan, IMF, 
Dünya Bankası yardımlarından 
istifade eden Türkiye, tarihinde 
ilk defa en gelişmiş ülkelerin 
başında gelen ABD’de, yerli-
lerin yaşadığı yerlerde yardım 
marifetiyle bir proje hayata 
geçirecektir.” dedi. 
• ABD Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Marie Harf, Başbakan 

Erdoğan’ın “Esed devlet terörü 
estiren bir teröristtir.” sözleri 
için “Bu (terörist) ifadeyi kul-
lanmayacağım ama Esed’in ne 
kadar kötü bir kişi olduğunu 
tarif etmek için kitaplardaki 
tüm terimleri kullanabilirim.” 
şeklinde konuştu.

10 EKİM
• Amerikan Wall Street Journal 
gazetesi ‘Türkiye’nin istihbarat 
şefi Suriye’de kendi yolunu çiz-
di’ başlıklı haberde, MİT Müs-
teşarı Hakan Fidan’ın Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’yla 
birlikte Türkiye’nin başta Suriye 
olmak üzere Ortadoğu’daki 
politikasının en önemli mimar-
larından olduğunu yazdı.

11 EKİM
• Muammer Kaddafi’yi deviren 
silahlı gruplardan Libya Dev-
rimci Operasyonlar Birliği’nin 
Başbakan Ali Zeydan’ı kaçırdı-
ğı bildirildi. Yolsuzlukla suçla-
narak silahlı milisler tarafın-
dan otelden alınan ve öğleden 
sonra serbest bırakılan Zeydan 
“İstifamı istiyorlardı ama istifa 
etmeyeceğim.” dedi.

14 EKİM
• Mısır’ın askerî darbeyle göre-
vinden uzaklaştırılan seçilmiş 
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ilk Cumhurbaşkanı Muham-
med Mursi, “Son nefesime 
kadar direneceğim. Komik 
ve uydurma mahkemelerden 
korkmadan doğru ve meşru 
bildiğim yoldan asla geri dönüş 
yapmayacağım.” dedi. 

15 EKİM
• Suriye konferansına ilişkin 
olarak, pazarlık partnerinin 
Suriye halkı olduğunu belirten 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu, “Suriye halkının Esed’i o 
masada isteyeceğini düşün-
müyorum. Türkiye’nin de dâhil 
olduğu Suriye’nin Dostları 
Grubu, kimin katılacağına 
karar verecek.” dedi.

17 EKİM
• AB Komisyonu tarafından 
açıklanan Türkiye İlerleme 
Raporu’nda, özellikle Gezi 
olaylarında güvenlik güçlerinin 
orantısız güç kullandığına dik-
kat çekildi. Çözüm Süreci’nin 
olumlu bulunduğu raporda, 
Ergenekon davası kapsamında 
Türk yargı sisteminin eksiklik-
lerine değinildi ve Demokratik-
leşme Paketi olumlu bulundu. 

20 EKİM
• Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, son dönemde MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı hedef 
alan yurtdışı kaynaklı iddia-
lara değinerek, hedefin, Türk 
dış politikanın özgün ekseni 
olduğunu ve Fidan’ın Türkiye 
topraklarında başka istihbarat 

birimlerinin faaliyetine izin 
vermemesiyle yani vazifesi 
dolayısıyla suçlandığını belirtti.

21 EKİM
• 9 günlük Kurban Bayramı 
süresince meydana gelen 
kazalarda 125 kişi hayatını 
kaybetti, 696 kişi yaralandı.
• Almanya’daki seçimleri 
kazanan Angela Merkel’in, 
Başbakan Erdoğan’ın AB 
İlerleme Raporu’ndan önce 
Demokratikleşme Paketi’ni 
açıklamasını olumlu bulduğu 
ve bu nedenle 22. faslın müza-
kerelerine başlamasına sıcak 
baktığı bildirildi.

23 EKİM
• Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, MİT Müsteşarı Hakan 
Fidan’a yönelik eleştirilerin 
yer aldığı yabancı basındaki 
yazılara ilişkin, “Millî İstih-
barat Teşkilatı ve Müsteşarı, 
Türkiye’nin millî menfaatleri 
ve çıkarları doğrultusunda 
kendilerine verilen görevleri en 
iyi şekilde yerine getiriyorlar.” 
değerlendirmesinde bulundu.

24 EKİM
• Başbakan Erdoğan “Başör-
tülü bir milletvekili direkt Mec-
lise gelip siyaset yapabilir mi?” 
sorusu üzerine, “Herhangi bir 
iç tüzük değişikliğine gerek 
yok. Şartlar buna müsaittir 
ve başörtülü olarak milletin 
seçtiği vekiller parlamentoda 
görev ifa edebilirler.” dedi.

25 EKİM
• Askerlik süresi 1 Ocak 2014 
tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere 15 aydan 12 aya indirildi.
• ABD’nin istihbarat servisinin, 
Almanya Şansölyesi Angela 
Merkel’in telefonunu dinle-
diğine dair iddialar Avrupa’yı 
ayağa kaldırdı.

26 EKİM
• Ekonomik kriz sebebiyle 
kemer sıkma politikalarının 
uygulandığı Yunanistan’da, 7 
bin Yunanlı doktor iş için ülkeyi 
terk etti.

29 EKİM
• Osmanlı Devleti zamanında 
başlayan İstanbul’un 153 yıllık 
rüyası Boğaz’ın demir yoluyla 
geçilmesi projesi olan, İstan-
bul Boğazı’nı denizin altından 
demir yoluyla birbirine bağla-
yan Marmaray, hayata geçti. 

31 EKİM
• Hac ziyareti sonrası başör-
tülerini çıkarmama kararı alan 
AK Partili dört milletvekili, 
Sevde Beyazıt Kaçar, Gülay 
Samancı, Nurcan Dalbudak 
ve Gönül Şahkulubey TBMM 
Genel Kurulu’na başörtüleri 
ile girdi.

EKİM 2013
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PKK’nın geri çekilmeyi durdurma kararı ve Demokratikleşme Paketi’ne 
BDP’nin paket daha açıklanmadan verdiği tepkiler izaha muhtaç bir duru-
mu oluşturuyordu. 

Çözüm Süreci ve PKK
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Türkiye’nin Kürt meselesi ve PKK ile im-
tihanında değişmeyen tavırların başında fark-
lı dozajlarda nükseden ‘siyaset düşmanlığı’ 
olageldi. Anti-siyasetin zirve yaptığı en yoğun 
sahneler ise 2008-2013 arasında nüksetti.

2008’de AK Parti’yi kapatma girişimi ba-
şarısızlıkla sonuçlanınca ilk kez bir hükümet 
açık bir şekilde sorunun ismini koyarak Tür-
kiye gündemine taşımaya başladı. Erdoğan 
bir yıl sonra tartışmaları resmileştirecek 
bir adım atarak 10 Kasım 2009’da ilk kez 
TBMM’nin sorunu resmen tartışmasının 
önünü açtı. 2009 Açılım sürecinde ortaya 
çıkan manzara oldukça ilginçti. Başta PKK 
olmak üzere neredeyse bütün aktörlerin ‘si-
yasetin devreye girmesinden’ duyduğu ra-
hatsızlık aşikârdı. Bunun en çarpıcı örneği 
MHP’nin PKK’nın dağdan indirilme hede-
fine ‘gerekirse dağa çıkarız’ tepkisi olmuştu.

2009 Açılım süreci ile 2013 Çözüm süreci 
arasında Türkiye’nin demokratikleşme tarihi 
açısından yapısal kırılmalar yaşandı. Askeri-
yargı vesayeti büyük ölçüde geriletildi, dev-
letin Kürt meselesi ile muhatap oluşu hem 
dil hem de fiili adımlar anlamında devrim 
niteliğinde değişime tabi tutuldu. 2009 Açı-
lım süreciyle ismi konulmamış bir şekilde 
bütün Türkiye kurumları ve halkı siyasal bir 
pedagojik talimden geçtiler.

Yıllar sonra sorun bütün yönleriyle res-
mi ve medya karartması olmadan halkın 
gözü önünde tartışıldı. O dönem Erdoğan’ın 
ateşle oynadığını dillendirip sorunun üs-
tüne gitmesinden rahatsız olanların bütün 
korkutmaları boşa çıktı. Devlet dönüşürken 

toplum da sorunun dinamiklerini fark etme-
ye başladı.

2013 Çözüm sürecinde ise karşımıza 
çok daha ilginç bir tablo çıktı. PKK’nın ‘si-
yasallaşma tehlikesinin’ altını sürekli çizen 
MHP’nin ‘dağa çıkarız’ dünyasına karşın, 
muhakkak ‘siyasallaşması gerektiğini’ sü-
rekli dillendiren PKK’nın ‘dağdan inmeyiz’ 
dünyası zuhur etti. ‘Dağa çıkarız’ ile ‘dağdan 
inmeyiz’ makasının ortasında ise 2013 Çö-
züm süreci bulunuyor. Her iki dünyanın mu-
tabık olduğu ana eksen ise ‘siyaset düşman-
lığından’ başka bir şey değil. Büyük ölçüde 
20. yüzyılda yaşayan ‘dağ dünyası’ siyasetten 
ürküyor, demokratikleşmeyle ise açıkça ilgi-
siz. Sorunun halline yönelik siyasi hamlelere 
veya yaşanan demokratikleşme sürecine ver-
dikleri tepkilerin altyazısı ise ‘peki biz ne ola-
cağız?’ sualinin cevap arayışlarından ibaret.

Etnik tepki hareketlerinin eninde sonun-
da bir anomali hali olduğunu kabul etmek 
gerekiyor.

Sorunun harareti düştükçe kendilerine si-
yasi bir çıkış bularak dönüşmeleri gerekiyor.

Bunu yapabilmek içinse toplumsal kar-
şılığı ve geleceği olan bir dünya görüşüne 

Çözüm Süreci ve  
Siyaset Düşmanlığı

• 28 EKİM 2013 • SABAH PERSPEKTIF

PKK, “silahsızlanmayı” bir 
pazarlık unsuru yerine kendisi 

açısından “bir kurtuluş ve çıkış yolu” 
olarak görmediği sürece “kurucu bir 
siyasi vizyona” ulaşamayacaktır.

YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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sahip olmak gerekiyor. Her iki dünyanın da 
oldukça tutarlı ve keskin inançlara, donan-
mış dünya görüşlerine sahip olduklarını dü-
şündüklerine şüphe yok. Lakin sorun ‘kes-
kin inançlarının’ kurucu bir siyasete tekabül 
edip etmemesi.

‘Dağa çıkarız dünyası’ geleneksel İslam’la 
kurduğu gevşek ilişkiden dolayı çok daha 
meşru, geleneği olan bir dünya görüşüne 
sahip olduğunu düşünüyor. Siyaset yapmak-
tan da büyük ölçüde sadece kendi tabanına 
konuşarak mecliste görünür olmanın yeterli 
olduğunu düşünüyor.

‘Dağdan inmeyiz dünyası’ ise silahlı bir 
sol örgüt olarak başladığı macerasında mağ-
duriyetten neşet eden ve post-Sykes-Picot 
travmasından öteye geçmeyen muhayyel bir 
bağımsızlık dünya görüşüne yaslanıyor. Et-
nik temelli dünyasını aşmak için sol-liberal 
araçları yer yer kullanıyor ama bunun ne 

Kürtler ne Türkler açısından geniş kitlele-
re ulaşan bir cazibesi zaten bulunmuyor. 
İslam’la ise oldukça travmatik bir ilişkiye 
sahip. Sıradan Kürdün sadece Kürt olmak-
tan kaynaklı şikâyetleri bitme noktasına 
geldikçe ‘Kürtlerin sadece Kürt olmadıkları’ 
gerçeğinin İslam üzerinden de bir baskıya 
dönüşmesi karşısında ortaya koydukları bir 
cevap bulunmuyor.

2013 Çözüm sürecinin nihai hedefi 
PKK’nın silahsızlanmasıdır. Bu hedefin si-
yasi müzakerelerle hayata geçmesinin tek 
yolu PKK’nın silahsızlanmayı içselleştirme-
sinden geçmektedir. PKK ‘silahsızlanmayı’ 
bir pazarlık unsuru yerine kendisi açısından 
‘bir kurtuluş ve çıkış yolu’ olarak görmediği 
sürece ‘kurucu bir siyasi vizyona’ ulaşması 
mümkün değildir.

Bugün çözüm sürecinde PKK kanadında 
iniş çıkışların, düzenli travmaların yaşanma-

sının en temel sebebi de 
‘dağsız bir siyasetin’ ta-
hayyül bile edilememe-
sindendir.

Bu durum devam etti-
ği sürece siyaset düşman-
lığı devam edecektir..
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30 Eylül 2013’te açıklanan demokratikleş-
me paketi Kürt meselesi ve PKK açısından 
yeni bir dönüm noktası oldu. Ortaya çıkan 
paketi elinin tersiyle iten Barış ve Demok-
rasi Partisi’nin demokratikleşmeye katkı 
vermediği ortada. Kürt siyasi hareketi yıllar 
içinde kendisine bir ‘Kürt meselesi dünyası’ 
yarattığının farkına varamadı. Bu dünyanın 
en temel özelliği Kürt meselesinin adeta hiç 
bitmeyecek, hiç normalleşmeyecek bir sorun 
olarak algılanması var. Özellikle sıradan bir 
Kürt bireyin sadece Kürt olmaktan kaynak-
lı şikâyetleri ortadan kalkmaya başlayınca 
Kürt siyasi hareketi ciddi bir boşluğa düşü-
yor. Tam da bu sebepten, Kürt sorunu çözül-
dükçe PKK vesayetinden kurtulması bekle-
nen Kürt siyasi hareketi daha fazla PKK’nın 
dipnotuna dönüşüyor.

Başka bir ifade ile Türkiye’nin ‘Kürt soru-
nu’ çözülürken yeni bir Kürt sorunu ortaya 
çıkmaya başlıyor: ‘PKK’nın Kürt sorunu’. Her 
iki Kürt sorunu varoluşsal olarak birbirinden 
farklılaşmış durumda. Öyle ki, Türkiye’nin 
Kürt sorununun çözülmesine neredeyse 
PKK ilgi bile göstermiyor. PKK, kendisini, 
ortadan kalkmaya doğru giden Kürt sorunu 
yerine ikame etmek için elinden geleni yap-
maya niyetli. Bu Türkiye’nin yabancısı oldu-
ğu bir durum değil. Türkiye’de son yıllarda 
vesayet rejimi geriletilince asker ve yargı da 
benzer bir savrulma yaşamışlardı. Vesayet re-
jimi çözülürken ortaya çıkan boşluğu müsta-
kil kurumlar olarak doldurma gayreti içerisi-
ne girdiler. Büyük ölçüde kurumları içindeki 
klikler veya bireysel çıkışlar üzerinden hare-

kete geçirmeye çalıştılar. Sonuçta demokra-
tikleşme dalgası karşısında yarım yüzyıllık 
vesayet rejimi direnememişti.

Kürt sorununa dair yaşanan demokra-
tikleşme ve normalleşme derinleştikçe Kürt 
siyasi hareketinin vizyonunun da bütün 
Türkiye’ye hitap etmesi bekleniyordu. Bu 
beklenti PKK varoluşsal olarak silahsızlan-
maya karar vermediği sürecenaif bir düşünce 
olmaya devam edecek. PKK, Türkiye’nin de-
mokratikleşmesine ilgi göstermeyen, anak-
ronik Ortadoğu okuması yapan bir örgüt. 
İlerleyen yıllarda Türkiye’de Kürt siyasi hare-
ketinin demokratik bir vizyon kazanmasını 
engellediği gibi Ortadoğu genelinde de Kürt-

Türkiye’nin ‘Kürt Meselesi’,  
PKK’nın ‘Kürt Meselesi’

• 13 EKİM 2013 • SABAH PERSPEKTIF

Türkiye’nin “Kürt sorunu” çözülürken, 

yeni bir Kürt sorunu ortaya çıkmaya 

başlıyor: “PKK’nın Kürt sorunu”.

YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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lerin bedel ödemesinin önünü açabilir. Bu 
konuda Öcalan’ı da ne kadar dinleyecekleri 
de artık açık bir şekilde şüphelidir. Kürt siya-
si hareketi, PKK’nın hem Türkiye’de hem de 
Ortadoğu’da bir yük olduğunu fark etmediği 
sürece bu kısır döngü devam edecektir.

PKK çevrelerinin 2010 referandumu 
ile başlayan demokratikleşmeyle imtihanı 
2013 paketiyle de devam ediyor. PKK’nın 
‘Türkiye’nin Kürt Meselesiyle’ alakasının 
kopmaya başladığı tarih ise çok daha eski. 
Irak işgali sonrası ortaya çıkan siyasal hari-
tayı aceleci bir okumaya tabi tutan PKK bir 
taraftan uluslararası aktörlerle diğer taraftan 
ise bölgesel aktörlerle yönetemeyeceği ilişki-
ler geliştirdi. Post-Öcalan döneminde örgü-
tün liderlik düzeyinde Türkiye’den de belli 
düzeyde kopuşu bu dönemde yaşandı. Bu 
kopuş beraberinde Türkiye’de yaşanan geliş-
melerin PKK için nihai belirleyici olmasını 
da belli ölçüde ortadan kaldırdı. Dolayısıyla 
PKK nevi şahsına münhasır bir ‘Kürt mese-
lesi dünyası’ inşa etti.

PKK’nın ‘Kürt meselesi’ ile Türkiye’nin 
‘Kürt meselesi’ arasında, PKK’nın silahları 
bırakmaması başlığı dışında ortak alan ne-
redeyse bulunmuyor. PKK açısından ortak 
görünen başlıklar ise Türkiye’nin genel de-
mokratikleşmesiyle ilgili meseleler. Global 
demokratikleşme sorununa PKK ve çevre-
lerinin ilgisizliği devam ettiği sürece ‘her 
iki sorunun benzerlikleri de’ zaman içinde 
ortadan kalkacak. PKK silahsızlanma kara-
rını vermediği her senaryoda kendi ‘Kürt 
meselesi’ ile daha fazla baş başa kalmaya 
devam edecek. Bu noktada ya PKK içinde 
siyasetin zorlu dünyasını tercih edecek bir 
akıl çıkacak ya da ‘PKK ütopyası’ derin bir 
anakronizme gömülecek. Sol-liberal aydın 
patronajının tahrikleri, bölgesel jeopoliti-
ğinin kırılgan serapları da PKK’nın makulü 
tercih etmesini zorlaştıracak.

PKK Kürtler nezdinde tükenmez bir 
kredisi olduğunu düşünüyor. Bunun da 

verdiği silahlı mücadele sayesinde olduğu-
nu farz ediyor ve Kürtlerin hala PKK’nın 
tercihlerini sorgulamadığı konforuna yas-
lanıyor. Oysa dürüst bir özeleştiri yapmayı 
becerebilse karşımızda bambaşka bir tablo 
olduğunu görebilir. Kürt siyasi hareketi si-
laha sarılarak sadece Kürtlerin haklarına 
kavuşmalarını yıllarca geciktirmedi; aynı 
zamanda Türkiye’de askeri vesayet rejimi-
nin ‘terörle mücadele’ bahanesine sığınarak 
demokratikleşmeyi yirmi yıl geciktirmesine 
vesile oldu. Kürt siyasi hareketi için zor so-
ruları cesurca sorma ve karar alma zamanı 
çoktan geldi. Aksi takdirde Türkiye ‘Kürt 
meselesini’ çözerken PKK kendi ‘Kürt me-
selesi’ ile baş başa kalmanın siyasetini ve je-
opolitiğini yönetmek zorunda. Bu ise PKK 
açısından imkânsızı başarmasını beklemek 
iken Kürtler açısından büyük maliyetler an-
lamına geliyor..
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Mısır’da İhvan’a yapılan darbe şüphesiz bölgedeki diğer İslami grupların 
geleceğini de etkiledi. Her ne kadar Mısır’da darbeyi yapan askeri yönetim 
ülkeyi istikrara kavuşturamamış olsa da, bu durum, ibreyi yeniden İhvan 
lehine de döndürmedi. Aksine diğer ülkelerdeki İslami grupların siyasete ka-
tılımı Mısır İhvanı’nın sözde hataları gündeme getirilerek eleştirildi. Tunus’ta 
demokrasi söylemini diğer ülkelerdeki İslami gruplara göre çok önce benim-
semiş olan Nahda da Mısır İhvanı ile aynı akıbete uğramamak için mücadele 
veriyor. Nahda’nın çabalarına rağmen muhalif liderlerden ikisine yapılan su-
ikastlar, Tunus’taki demokrasiye geçiş sürecini derin bir krize sürükledi. Mı-
sır ve Tunus’ta statüko karşısında halk iradesinin verdiği mücadele bölgedeki 
dönüşüm adına önemini korumaya devam etti. Öte yandan, 3 Temmuz’da 
Mısır’da gerçekleşen askeri darbe sonrası ülkeyi bekleyen zorlu süreç, İstan-
bul Küresel Forumu’nun 5-6 Ekim’de ‘Mısır’ özel gündemiyle toplanmasına 
neden oldu. Yerli yabancı çok sayıda uzman, Mısır’ı masaya yatırarak, ülkede 
‘Devrimden Darbeye Arap Baharı’nın 360 Derece Dönüşümü’nü konuştu. 

Mısır’ı Doğru Okumak 
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Arap Baharı Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 
İslamcı partilerin önünü açmış ve Ürdün 
kralı 2. Abdullah tarafından “İhvan Hilali” 
şeklinde adlandırılan yeni bir süreci bera-
berinde getirmişti. Hamas’ın 2006 seçimle-
rindeki zaferi ile başlatılan bu süreç Yasemin 
ve Tahrir devrimleri ile 2011’de zirveye ulaş-
mıştı. Fas’ta Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
iktidara gelmesi, Yemen’de Islah Partisi’nin 
kritik rolü, Libya’da İhvan’a yakın siyasetçi-
lerin yükselen gücü bu sürecin diğer başarılı 
adımları olarak görülmüştü.

Suriye’deki iç savaşın da İhvan’ın bu ülke-
deki kolunun iktidarıyla sonuçlanması ihti-
mali “İhvan Hilali” korkusunu beslemiştir. 
Ancak Suriye’deki halk hareketinin iç savaşa 
dönüşmesiyle Arap Baharı dalgası durmuş-
tur. Yine 30 Haziran 2013’te Mısır’da Genel-
kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdul-
fettah Sisi’nin Cumhurbaşkanı Mursi’ye karşı 
yaptığı darbe ile ters bir dalga başlatıldı. Suudi 
Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin bölgesel 
statükoyu ve demokratik olmayan yönetimle-
rini korumak için destek verdikleri bu darbe 
Mısır’da eski rejim yanlılarının kontrolü tekrar 
ele geçirmesine sebep oldu. Böylece bölgenin 
demokratikleşmesinde ilham verici bir örnek 
olması beklenen Mısır istikrarsız bir döneme 
girdi. Muhammed Mursi yönetiminin devril-
mesi sadece Mısır iç siyaseti açısından oku-
namaz. Zira İhvan tecrübesi bölgedeki siyasi 
yapıların orta ve uzun vadede kaderini etkile-
yecek bir mahiyet arz etmektedir.

Cumhurbaşkanı Mursi’nin meydan siya-
setine dayanan darbeyle devrilmesi, binler-

ce taraftarının Rabia ve diğer meydanlarda 
gerçek kurşunlarla öldürülmesi ve İhvan’ın 
üst düzey yöneticilerinin hapse atılması 
bölgesel anlamda İhvan’a yakın hareketleri 
de zora soktu. Fas’ta Adalet ve Kalkınma 
Partisi hala iktidarda ise de gücü azaltıldı. 
Başından itibaren uzlaşmacı bir siyaset tarzı 
yürüten ancak solcu-seküler muhalefet tara-
fından sıkıştırılan Nahda, Tunus’ta iktidar-
dan devrilmeye çalışılıyor. Bu ülkelerdeki 
kardeş hareketler bir yandan Mısır’daki İh-
van tecrübesi ile aralarına mesafe koymaya 
çalışıyorlar. Diğer yandan da Mısır’daki ana 
yapının başına gelen felaketi yaşamamak 
için uzlaşmacı siyasi yollar aramaktadırlar. 
“İhvan’ın düşüşü” olarak adlandırılan bu 
yeni süreç bölgesel düzlemde önemli sonuç-
lara gebe görünmektedir.

Mısır’daki darbenin benzerinin yapılma-
ya çalışıldığı Tunus tecrübesinin son duru-
muna bakmadan önce genel olarak İhvan’ın 
düşüşünün bölgesel anlamda neler kaybet-
tirdiğine odaklanmak yerinde olacaktır.

İhvan’ın düşüşü-kaçan fırsatlar
Son yüzyılda Ortadoğu’daki İslami hareketler 
arasında ana akım konumunda olan İhvan, 
Şii ve Selefi hareketleri hem etkileyecek hem 
de dengeleyecek bir önemi haiz olmuştur.

İhvan’ın düşüşünün ilk ve en önemli kaybı 
Arap Baharı’nın demokrasi ve halkın iradesi 
söylemine getirdiği meşruiyetin örselenme-
sidir. Sandıktan çıkan sonucun Mısır ordusu 
tarafından muhalefetin meydanlara inmesi 
ile ortadan kaldırılması demokrasi tartışma-

İhvan’ın Düşüşü ve  
Nahda’nın Geleceği

• 21 EKİM 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞBURHANETTİN DURAN YORUMYORUM
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sını yozlaştırmıştır. Ezher Şeyhinin ve Selefi 
Nur Partisi’nin darbeye verdiği destekle sah-
te bir demokrasi/devrim söylemi oluşturul-
muştur. Bu da bölgede yeni otoriterlik tür-
lerinin ortaya çıkmasına ve kendini yeniden 
üretebilmesine katkı sağlayacaktır.

İkinci olarak, İhvan’ın demokratik dönü-
şümü Körfez’deki otoriter rejimlerin halk-
larına katılım ve meşruiyet arasındaki yeni 
başarılı dengeyi gösterecekti. Böylece ikinci 
demokratikleşme dalgası bu ülkeleri ya re-
form şeklinde ya da yeni devrimler şeklinde 
etkisine alacaktı. Mısır’daki darbenin arka-
sında İhvan’ın en büyük destekçi kitlesinin 
olduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 
ve Suudi Arabistan’ın olması elbette bir te-
sadüf değil. Şimdilik statükoyu korumayı 
başaran bu ülkeler bölge halklarının irade-
sinin engellenmesi anlamında İsrail ile aynı 
safta yer aldıklarını bir kere daha göstermiş 
oldular. İsrail’in İhvan’ın bölgesel iktidarın-
dan duyduğu korkunun Körfez ülkeleri ta-
rafından paylaşılması ve ortak bir siyasete 
dönüşmesi oldukça manidardır. Arap Baharı 
sonrasındaki bölgedeki yeni güç dengelerini 
anlamak için de anahtar bir role sahiptir.

Üçüncü olarak İslamcı hareketlerin de-
mokratik sisteme entegre edilmesinin ve 
böylece radikalleşmelerinin engellemesin-
de İhvan’ın tecrübesi kritik bir role sahiptir. 
Demokrasinin kasabadaki tek oyun olduğu, 
ancak bu tecrübenin başarısı ile Selefiler 
dahil geniş İslamcı tabana anlatılabilecekti. 
El-Kaide gibi radikal örgütlerin gençler üze-
rindeki çekici etkisi sınırlandırılabilecekti. 
İhvan’ın demokratik siyasetin dışına itilmesi 
ile kendi tabanını bile şiddetten koruması 
zor görünmektedir. Derin devlet yapıları-
nın ve bölgede cirit atan yabancı istihbarat 
örgütlerinin manipülasyonları karşısında bu 
tepkili kitleyi şiddete bulaştırmadan tutabil-
mek büyük bir başarı olacaktır.

Dördüncü olarak İhvan yönetimindeki 
demokratik Mısır, Ortadoğu’da İran ve Suudi 

Arabistan arasındaki güç mücadelesini yu-
muşatacak bir özelliğe sahip olacaktı. Türkiye 
ile aynı dalga boyunda siyaset yapan Mursi 
yönetimi Mısır’ı bölgesel güç mücadelesin-
de anahtar bir konuma taşıyabilirdi. Filistin 
sorununun çözümünde hem İslamcı kitleleri 
ikna edebilecek hem de İsrail’i taviz vermeye 
itecek uluslararası bir kamuoyu oluşumuna 
katkı sağlayabilecek bir rolü üstlenebilirdi.

Beşinci olarak İhvan’ın ılımlı ve demokra-
tik dini söylemi yeni Sünnilik formatıyla Şii-
Vahhabi kutuplaşmasını aşacak bir mahiye-
te bürünebilirdi. İran ve Suudi Arabistan’ın 
petro dolarlar ve mezhepçilik üzerinden 
yürüttüğü yayılmacı dini söylem İhvan ve 
Ezher’in katkılarıyla oluşacak yeni bir dini 
söylem tarafından dengelenebilirdi. Ezher 
liderliğinin darbeye destek vermesi İslam 
dünyasının demokrasiyi benimseme süreci-
ne de sekte vurmuştur.

Altıncı olarak İhvan’ın iktidarda dönüşe-
rek bölgedeki “Batı karşıtlığını” “yumuşak bir 
Batı eleştirisine” çevirme fırsatı kaçırılmıştır. 

İhvan’ın düşüşünün ilk ve en önemli 

kaybı Arap Baharı’nın demokrasi ve 

halkın iradesi söylemine getirdiği 

meşruiyetin örselenmesidir.
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Batı’nın Cezayir’deki samimiyetsiz tavrını 
Mısır’da yinelediğini düşünen İslamcı hare-
ketlerin Batı nefreti İsrail’e gösterilen kayır-
macılıktan da beslenmeye devam edecektir.

İhvan’ın hem Mısır’daki hem de bölgede 
düşüşü ne yazık ki bütün bu fırsatların baş-
ka bir bahara ertelenmesi anlamına gelmek-
tedir. Derin siyasi krize rağmen hala Tunus 
siyasetinde önemini koruyan Nahda’nın tec-
rübesi bölgedeki İslamcılığın dönüşümü açı-
sından sembolik bir öneme sahiptir.

Nahda tecrübesinin önemi
Müslüman dünyanın önde gelen aydınla-
rından Raşid Gannuşi liderliğindeki Nahda, 
demokrasiyi bir yöntem olarak en erken ta-
rihte benimseyen İslami hareketlerin başın-
da gelmektedir. Gannuşi’nin 1990’larda de-
mokrasiyi olumlayan yazıları birçok İslamcı 
tarafından eleştiriyle karşılanmıştı. Batı 
dünyasını yakından tanıyan Gannuşi Arap 
Baharı ile iktidara gelen İslamcı parti ve li-
derlere iktidarı diğer siyasi aktörlerle paylaş-
mayı öğütlemiştir. 23 Ekim 2011 seçimlerin-
de yüzde 41 oy alan Nahda bu öğüte uygun 
olarak uzlaşmacı ve iktidarı paylaşan bir 
yöntem uyguladı. 1991’de Cezayir’de İslam-
cıların tek başına iktidarı ele almasının dra-
matik sonuçlarından ders çıkaran Nahda de-
mokrasiye geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı 
adayı çıkarmadı ve iktidarı sol ve liberal bir 
partiyle paylaşmayı tercih etti. Böylece cum-
hurbaşkanlığının liberallerde, başbakanlığın 
Nahda’da ve meclis başkanlığının solcularda 
olduğu bir yapı ortaya çıkardı. Ayrıca, Ana-
yasada şeriatın kanunların kaynağı olması 
gibi bir maddeyi (Selefilerin itirazına rağ-
men) öne sürmemesi bu yaklaşımın önemli 
bir örneği olmuştur.

Nahda’nın bütün uzlaşmacı çabalarına 
rağmen muhalefet parti liderlerinden iki 
tanesine yapılan suikast Tunus’taki demok-
rasiye geçiş sürecini derin bir krize sürükle-
miştir. Mısır’daki darbenin tesiriyle meydan 

siyaseti ve medya baskısı yoluyla Nahda 
yönetimi istifaya zorlanmaktadır. Geçiş dö-
neminin Nahda aleyhine olacak bir şekilde 
tamamlanmasını hedefleyen muhalefet Mı-
sır’daki Temerrüd Hareketini taklit ederek 
bir tür darbe ortamı yaratmaya çalıştı. Bu-
nun için sendikalar başta olmak üzere sekü-
ler-solcu liderliğe sahip sivil toplum örgütleri 
halkı meydanlara indirmeye çalışmaktadır. 
Tunus Genel İşçi Sendikası, Bin Ali döne-
minde yapmadığı kadar grev yaparak Nahda 
hükümetinin etkin olmadığını göstermeye 
çalışmaktadır. Muhammed Brahimi’nin 25 
Temmuz 2013’te (ikinci suikast) öldürül-
mesinden sonra Nahda liderliğindeki hükü-
metin yıkılması için oluşturulan kamuoyu 
baskısı ile Kurucu Meclisten 50 milletveki-
linin istifa etmesi sağlandı. Güvenliğin tesis 
edilememesi, başkentteki çöplerin toplan-
masındaki sıkıntılar ve bütçe açığı Nahda 
hükümetine yöneltilen eleştiriler arasında. 
Özellikle Selefi grupların şiddetine müsa-
maha gösterildiği ve güvenliğin kalmadığı 
eleştirisi Nahda’yı köşeye sıkıştırmak için 
kullanılmaktadır.

Nahda karşıtlığında birleşen solcu, libe-
ral ve statükocu çevreler Nahda’yı iktidarın 
dışında tutabilmek için başkanlık sistemini 
istemektedir. Nahda ise Bin Ali dönemin-
deki tek adamlığın otoriterliğini hatırlatarak 
parlamenter sistemin çoğulculuğuna vurgu 
yapmakta ancak yarı başkanlık sistemine de 
razı olmaktadır. Nahda karşıtı cephe yetki-
leri artırılmış bir cumhurbaşkanlığını iste-
mektedir. Teknokrat hükümet oluşturulması 
ve yeni Anayasayı yazacak yeni bir komisyon 
kurulması diğer istekleri arasında. Kurucu 
Meclisin ve bu meclisten çıkan diğer ku-
rumların istifasını isteyen muhalefet bir nevi 
seçim öncesi sürece dönmeye çalışmaktadır.

Kaid es-Sipsi liderliğindeki Tunus’un Sesi 
Partisi, Kurucu Meclisin devam etmesini di-
ğer kurumların istifa etmesini istemektedir. 
Bu durumda Nahda’nın önünde zor bir karar 
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durmaktadır. Ya Bin Ali döneminden kalma 
statükocu güçlerin ve solcuların desteklediği 
Tunus’un Sesi Partisi ile yakınlaşarak devrim 
ruhuna ihanet etmek. Ya da geçiş sürecini 
muhalefet partilerinin eline vererek kendi-
sinin yeni sistemde zayıf bir aktöre çevril-
mesini kabullenmek. Fransa’nın İslamcıları 
iktidarda ehlileştirme stratejisine uygun ola-
rak Nahda ve Tunus’un Sesi partisi arasında 
yakınlaşmayı istediği söylenmektedir. Belki 
de böylece bölgedeki bütün İslamcı partiler 
iktidardan uzaklaştırılmamış ve uslandı-
rılmış bir örnek ayakta tutulmuş olacaktır. 
Kritik soru şudur: Nahda Mısır’daki Mursi 
yönetiminin kaderini paylaşmamak için ne 
yapmaktadır ve zorlukları nedir?

Nahda ayakta kalabilir mi?
Nahda geçiş sürecinde marjinal bir duruma 
düşürülmemek için çoklu iktidar strateji-
leri uygulamaktadır. Bu stratejilerden ilki 
ülkedeki her siyasi aktörle diyalog yürü-
ten ve muhatap alan müzakere yöntemidir. 
Raşid Gannuşi iç ve dış aktörlerle görüşme 
yönünde pragmatizm göstermekte, değişen 
siyasi dengelere göre hareket ederek sürekli 
oyunun içinde kalmaktadır. Bu görüşmeler 
(Sipsi ile Paris’te yapılan görüşme gibi) ba-
zen Nahda tabanında rahatsızlık yaratacak 
boyuta ulaşsa da Nahda’nın örgütlü yapısı 
ve Gannuşi’nin saygın yeri örgüt içindeki 
farklılıkların bölünmeye varmasını engel-
lemektedir. Gannuşi’nin görüşme dinamiz-
mini koruyabilmesi (Körfez ülkeleri ile yü-
rüttüğü önleyici görüşmeler gibi) ve diğer 
aktörler arasındaki çelişkileri kullanarak 
uyguladığı aktif diplomasi Tunus’taki İs-
lamcıların siyaset sahnesinden tasfiye edil-
mesini önlemektedir.

Nahda’nın uyguladığı ikinci strateji ise 
gerektiğinde geri adım atmak ancak mu-
halefetin çelişkilerini kullanarak toptan bir 
tasfiyeyi engellemek. İkinci suikasttan sonra 
Nahda’nın iç işleri, dış işleri ve adalet bakan-

lıklarını bağımsızlara devretmesi buna bir 
örnek olarak verilebilir.

Nahda’nın uyguladığı diğer bir strateji 
ise gerektiğinde halk desteğini muhalefeti 
dizginlemek için ortaya koymasıdır. Bunu 
yaparken Selefilerin de katılımını sağlaya-
bilmektedir. Muhalefetin meydan siyasetini 
350 bin kişiyi meydanlara dökerek engelle-
mesi buna bir örnektir. Bu meydan siyaseti-
nin solcu-statükocu güçlerin aracı olmaktan 
çıkması anlamına gelmiştir.

Demokrasiye-siyasete dönüş
Diğer bir strateji ve zorunluluk ise Nahda’nın 
Selefileri demokratik siyasete eklemleme 
gayretidir. Bu gayret iki yönlü bir işlev üst-
lenmektedir. Bir yanıyla Selefilerin İslamcı 
desteğini yanında tutmakta öbür yandan da 
bu grupların (özellikle gençlerin) demokrasi 
dışı seçeneklere savrulmasını, radikalleşmesi 
engellemeye çalışmaktadır. Bu politika çer-
çevesinde başta Islah Cephesi olmak üzere 
birkaç tane Selefi partisi kurulmasına izin 
verildi. Ayrıca, Nahda’nın tabanında Selefi-
lerin şeriat çağrısının önemli bir karşılık bul-
duğu da gözden kaçmamalıdır. Gannuşi’nin 
pragmatik liderliği ve saygınlığı ile bu taban 
yönetilebilmektedir. Ancak Selefi gruplarla 
bağlantılı şiddetin 2012 ve 2013’te artması 
Nahda’nın Selefileri siyasal sürece entegre 
etme politikasını sorgulatmaktadır. Selefi 
partilerin gençliğe ulaşma ve onları parti si-
yaseti yapmaya ikna etmede başarılı olama-
dıkları ve radikalleşmeyi engelleyemedikleri 
iddia edilmektedir. Brahmi suikasti ile ilgili 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan raporun 
bazı Selefi grupları işaret etmesi ve hüküme-
tin sert açıklamaları üzerine cihadi selefiler 
tarafından Cezayir sınırına yakın bölgede 
8 askerin öldürülmesi, Selefi Ensar-u Şeria 
grubunun üst düzey yöneticilerinin El-Kaide 
ile bağlantılı olduğunun ortaya çıkması Se-
lefileri siyasete dahil etmenin zorluklarını 
göstermektedir.
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Nahda tecrübesinin ayakta kalma ihtima-
lini güçlendiren hususlardan birisi de Cum-
hurbaşkanı Marzuki’nin Tunus ordusunda 
yaptığı üst düzey tasfiyeler olmuştur. Ayrı-
ca ordu ve polisin görece zayıf olması Mısır 
türü bir darbe ihtimalini zorlaştırmaktadır. 
Yine de muhalefetin polisi bu tür bir darbeye 
ikna etme çabaları gözden kaçırılmamalıdır. 
Son durumda Tunus Genel İşçi Sendikası 
önderliğindeki sivil toplum kuruluşları ken-
dilerini iktidarla muhalefet arasında bir ha-
kem konumuna getirseler de Nahda’yı ivedi-
likle yönetimden uzaklaştırma hedefinin bir 
parçası durumundalar. Nahda Hükümetinin 
istifasını isteyen bu gruplar basının da des-
teğiyle kamuoyu baskısı oluşturmaktadırlar. 

Nahda liderliği ise yeni Anayasa yazımı, ba-
ğımsız seçim komisyonu oluşturulması, se-
çim kanunun yapılması ve Yeni Hükümetin 
nasıl olacağı üzerinde ittifak yapılması duru-
munda istifa edebileceklerini söylemektedir.

Ortadoğu’da demokrasiye geçişin sembol 
ülkesi konumunda olan Tunus’taki siyasi 
krize bölgesel güçler de müdahil olmaktadır. 
Nahda Hükümetini devirmek isteyen grup-
ların destekçileri arasında yer alan BAE ve 
Suudi Arabistan’ın demokratikleşme dalga-
sını geri çevirmeye çalıştıkları söylenebilir. 
Fransa’nın Tunus’lu solculara verdiği destek, 
Cezayir’in Tunus üzerindeki etkisi, istihba-
rat teşkilatlarının ve derin devlet birimle-
rinin sızdığı bazı Selefi örgütlerin terörist 

faaliyetleri Nahda’nın ayakta 
kalmasını zorlaştıran dış un-
surlar olarak durmaktadır.

Nahda tecrübesinin nereye 
gittiği İhvan’ın yakın vadede-
ki kaderini sembolik anlamda 
da olsa etkileyecek bir mahi-
yet kazanmıştır. Nahda’nın is-
tifaya zorlanması ve Mısır’da-
ki darbeciler ile İsrail arasında 
varılacak muhtemel bir uzlaş-
ma sonucu Hamas’ın Gazze’de 
tasfiye edilmesi İhvan’ın düşüş 
sürecini tamamlayacak son 
adımlar olacaktır. Böyle bir 
durumda bölgedeki güç mü-
cadelesinin ve radikal akım-
ların faaliyetlerinin şiddet ve 
baskı ile kol kola olduğu bir 
döneme giriyoruz demektir. 
Bu felaket senaryosunun al-
ternatifi ise Nahda’nın ayakta 
kalması ve sembolik bir örnek 
olarak İhvan’ın orta vadede 
demokratik siyasete dönü-
şünü hazırlayacak bölgesel 
bir vasatın oluşmasına katkı  
sağlamasıdır..
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Hafta sonu İstanbul Küresel Forumu’nun 
Mısır özel toplantısındaydım. Hem Mısır’dan 
hem Ortadoğu’dan hem de Batı’dan katılım-
cılarla gerçekleştirilen toplantıda bir süredir 
“unuttuğumuz” Mısır’a dair değişik perspek-
tifleri duyma imkânı bulduk.

Üzerinde uzlaşılan belki de en önemli 
nokta, Mısır’ın darbe hükümeti ve askeri elit-
ler tarafından yönetilmesinin önünde ciddi 
engeller olduğu. Diğer bir deyişle darbenin 
sürdürülebilir bir iktidara sahip olmadığı.

Bunun birçok sebebi var. Öncelikle dar-
benin tabanını oluşturan kesimlerde önemli 
çatlaklar oluştu.

Sisi’nin o meşhur darbe karesine giren 
isimlerin arasında dökülmeler yaşandı. Mu-
hammed El Baradey her zaman yaptığı gibi 
ülke dışında soluğu aldı ve o andan itibaren 
Batı uşaklığından İhvancılığa kadar birçok 
suçlamalara maruz kaldı.

Darbenin “İslamcı” kanadı Selefilerde 
büyük yaprak dökümü görüldü. Darbe ön-
cesinde dağılmaya başlayan Selefi kesimler, 
Nur Partisi’nden ayrılmaya başladı. Darbeci 
Nur Partisi ise kapatılmış TV kanalları ve 

darbe karşıtı platforma katılan Selefi gençler 
gerçeğiyle baş başa kaldı.

Diğer taraftan darbeye güvenlik ve istik-
rar beklentileriyle destek verenlerin eli boş 
kaldı. Yasal engellemelere rağmen seyrelse 
de devam eden gösteriler, darbe yönetimi-
nin cebren de olsa meşruiyet kazanmasına 
engel oldu.

Darbe istikrar getirmedi
Darbe yönetimi, Mursi’yi düşürerek kazdığı 
kuyuya kendisi düşmüş oldu. Mursi’yi 1 sene 
boyunca Mısır ekonomisini düzeltememek-
le, hükümeti İhvancılaştırmakla, güvenliği 
sağlayamamakla ve toplumu kutuplaştır-
makla suçlayan darbe yönetimi, Körfez’den 
akan paralara rağmen ekonomiyi hareket-
lendiremezken, hükümeti Mübarekçilerle 
doldurdu. Aynı zamanda Sina’daki güvenlik 
boşluğunu derinleştirip Mısır toplumunu 
arasına kan giren kutuplara ayırdı.

Durum öyle bir noktaya geldi ki örne-
ğin İstanbul’da sadece İhvan’dan oldukları 
suçlamasıyla Mısır’dan kaçanları değil, Mı-
sır herkes için tehlikeli bir ülke konumuna 
dönüştüğü için Mısır’dan kaçan eski “darbe 
destekçilerini” de görür olduk.

Obama’nın bile Mısır gazeteleri tarafından 
İhvan mensubu ilan edildiği bir ülkede, saç-
malığın ulaşabileceği son noktayı kestireme-
yen herkes başının çaresine bakmaya başladı.

Mısır’da ikinci devrime doğru mu?
Bu durumun sürdürülebilir olmadığı ve mü-
cadelenin hâlâ devam ettiği özellikle Mısırlı 

Mısır’da Neler Oluyor?

• 07 EKİM 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ

Durum öyle bir noktaya 
geldi ki; İstanbul’da sadece 

İhvan’dan oldukları suçlamasıyla 
Mısır’dan kaçanları değil, Mısır’dan 
kaçan eski “darbe destekçilerini” de 
görür olduk.

YORUMYORUM
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katılımcılar tarafından dillendiriliyor. Bu 
noktada Arap dünyasının etkili simaların-
dan birisinin toplantıda altını çizdiği husus 
önem kazanıyor. Mısır’ın kurtuluş reçetesi, 
birçok farklı cephenin tek bir amaç uğruna 
ortak hareket etmesi gerekiyor.

Darbe karşıtı çevrelerin “meşruiyet” slo-
ganı etrafında toplanması ve hareketin farklı 
grupların katılımıyla güçlenmesi iyiye işaret. 
Mısır’da ikinci bir devrim dalgasının oluşa-
bileceğini söyleyenler az değil.

Dikkat çeken başka bir husus da kimse-
nin Mısır’ı sadece Mısır üzerinden okumak 
istememesi.

Diğer bir deyişle, herkesin Mısır’da ya-
şananların bölgesel bağlamına vurgu yap-
ması. Mısır’da yaşananlar, İsrail’in Gazze’yi 
kıskaca alma çabalarından, Körfez’in Arap 
Baharı’nın yayılmasını engelleme uğraşın-
dan ve Batı’nın bölgenin yeni dinamiklerini 
bastırma planlarından ayrı tutulmuyor.

Demokratik alanın kısıtlanmasının alter-
natif yollara yönlenilmesine sebep olacağı 

uyarısı da not etmemiz gereken başka bir 
husus. Suriye benzetmelerine katılmasam 
ve geniş çaplı bir silahlı çatışma ihtimalini 
yüksek görmesem de bazı küçük grupların 
tüm siyasi hareket imkânının kısıtlandığı 
Mısır’da silahlı mücadele yoluna başvurabi-
leceği ihtimalini de yadsımamalıyız.

Mısır’da tüm opsiyonlar masada....
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From Revolution to Coup:  
The Arab Awakening´s 360° Turn

• OCTOBER 5-6, 2013IWF FOCUS MEETING EVENT

turn. This event was held with the attendance 
of a list of distinguished participants in SETA Is-
tanbul on October 05 – 06, 2013.

In the meetings, the coup in Egypt was dis-
cussed from all angles. These discussions took 
place under the following subtitles: The Global 
(Dis)Order and the Coup in Egypt, The Coup in 
Egypt and its Regional Implications, Ruling the 
Post-Coup Egypt: Ideology, Politics and Secu-
rity, and The Middle East in a State of Transition: 
Roadmap and Challenges.

The Global (Dis)Order and the Coup in Egypt 
and The Coup in Egypt and its Regional Impli-
cations were the subjects of open panels on 
October 5, 2013. Ruling the Post-Coup Egypt: 
Ideology, Politics and Security, and The Middle 
East in a State of Transition: Roadmap and Chal-
lenges discussed at closed round table meet-
ings on October 6, 2013.

The Istanbul World Forum continues to bring 
together political leaders, business executives, 
academics, public intellectuals, NGO leaders 
and media personalities from around the world 
to discuss regional and global issues.

The IWF is a global forum for an in-depth 
analysis and assessment of current social, po-
litical and economic problems. We believe Is-
tanbul provides the best venue to discuss the 
pressing issues facing the world.

Different from the structure of the last fo-
rum, the IWF will organize theme-specific Fo-
cus Meetings ahead of the main annual forum. 
In this context, in view of the July 3, 2013 coup 
d’état in Egypt, the first Focus Meeting of this 
year carefully and analytically examined devel-
opments in Egypt, with its regional and global 
implications, under the title From the Revolu-
tion to the Coup: The Arab Awakening’s 360° 

EVENT

Participant List: 
DAUD ABDULLAH, NADIA MAHMOUD IBRAHIM ABOULMAGD, ALI ABUNIMAH, YASİN AKTAY, MOHAMED AL 
JAWADI, IBRAHIM ALHUDAIBI, OMAR ASHOUR, MUHİTTİN ATAMAN, MAHA AZZAM, MERETE BILDE, AHMED 
BIN RASHID BIN SAEED, METE ÇUBUKÇU, BURHANETTİN DURAN, HUSEYIN EL QAZZAZ, MOHAMAD HAMAS 
EL MASRY, YILMAZ ENSAROĞLU, JOHN ESPOSITO, HEBA RAOUF EZZAT, HATEM ETE, CEMALETTİN HAŞİMİ, DA-
VID HEARST, FAHMI HUWEIDY, NAEEM JEENAH, İBRAHİM KALIN, KILIÇ BUĞRA KANAT, ŞABAN KARDAŞ, NASIR 
YOUSAFZAI KHAN, WADAH KHANFAR, TALHA KÖSE, TALİP KÜÇÜKCAN, ESLAM LOTFY ALY SHALABY, ABDELFAT-
TAH MADY, ABDULMONEM MAHMOUD, MONICA MARKS, MEHARI TADDELE MARU, BASHEER NAFI, JAMAL NAS-
SAR, PETER OBORNE, MEHMET AKİF OKUR, MESUT ÖZCAN, SOLİ ÖZEL, TAHA ÖZHAN, MEHMET ÖZKAN, MARK 
PERRY, WAIL QUANDIL, EMAD SHAHIN, AMELIE NADINE SMITH, AZZAM TAMIMI, İSMAİL NUMAN TELCİ, AHMET 
UYSAL, UFUK ULUTAŞ, ROBIN WRIGHT, RAMAZAN YILDIRIM, AHMAD MUAFFAQ ZAIDAN
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The Wall Street Journal ve The Washinton Post gazetelerinde MİT Müs-
teşarı Hakan Fidan hakkında çıkan eleştirel yazılar, kısa sürede Türkiye’de 
de önemli tartışmaları beraberinde getirdi. İsrail’in istihbarat sırlarını 
İran’a sızdırmakla suçlanan Hakan Fidan parantezinde Türkiye dış politi-
kası hedef tahtasına oturtuldu.

MİT Tartışmaları 
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7 Şubat operasyonuna ilişkin bir yazımda, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT Müste-
şarı Hakan Fidan’ın kişilikleri üzerinden 
yürütülen Türkiye yönelik operasyonların 
sebebini şöyle özetlemiştim: “Erdoğan İsrail 
tarafından ‘sorunların kaynağı’ olarak gös-
terilirken, Davutoğlu ‘sorunların fikir baba-
sı’, Fidan ise ‘sorunların kara kutusu’ olarak 
hedef seçildi.”

Operasyon kişiler üzerinden Yeni 
Türkiye’ye yapılıyor. İçerde yılların sorun-
larıyla yüzleşerek gelişen, yıllardır içerisi-
ne hapsedildiği parantezleri aşıp içerdeki 
gelişimini dışarıya yansıtan Yeni Türkiye, 
bölgede birçok kurbağayı ürkütüyor. Yeni 
Türkiye’nin mimarları da doğal olarak he-
def tahtasına oturtuluyor. İlginçtir ki her üç 
figür de kendi işlerini yaparken kendilerine 
dayatılan parantezleri aştıkları için hedef 
seçiliyor. Bu sebepten yapılan operasyonlar 
Türkiye kamuoyu nezdinde ters tepiyor.

Bir an için David Ignatius’un “Washing-
ton Post’tan ne sallasam ciddiye alınır” gü-

vencesiyle ortaya attığı iddianın gerçek oldu-
ğunu düşünelim: Mossad için çalışan İranlı 
ajanlar ile Mossad yetkilileri görüşmelerini 
Türkiye’de gerçekleştiriyordu ve MİT bunu 
İran’a ifşa etti. İran’ın nükleer çalışmalarını 
sabote etmek için bir dizi suikast ve adam 
kaçırma faaliyetleri yürüten İsrail’in şimdiye 
kadar en az beş İranlı nükleer fizikçiyi öldür-
düğü biliniyor.

28 Şubat Türkiyesi’ne özlem
Mossad, istediği her ülkede hesap verme 
zorunluluğu olmaksızın operasyon yapma-
yı kendine bir hak gördüğünden olsa gerek, 
Türkiye topraklarını da suikast planları için 
toplantı odası seçmiş. Bu durumda MİT’in 
yapması gereken sadece İranlı Mossadcıları 
değil, İsrailli Mossadcıları da ifşa etmek ol-
malıdır. Bu sebepten iddianın Türk halkını 
ilgilendirdiği yönüyle ortada sorun yok, ye-
rine getirilen vazife vardır. İsrail’in şaşkın-
lığı Mossad ile 28 Şubat Türkiye’si arasın-
daki ayrı-gayrısı olmayan ilişkinin ortadan  
kalkmasındandır.

İddianın kendisi ise üç bilinmeyenli ri-
vayet zincirine sahip ve mahalle dedikodu-
su güvenilirliğinde. Daha Fidan’ın seçildiği 
ilk günden İsrail’in en üst düzeyli yetkilileri 
Fidan’ı “İran dostu” olarak ilan etmişken ve 
Türkiye-İsrail ilişkilerinin bilinen kötü hali 
devam ederken, İsrail’in İran’a yönelik bir 
istihbarat operasyonunu Türkiye’de yapması 
iddiadan öte bir saçmalık. “İran dostu” Fi-
dan ve “Suriye’de İran’a karşı savaşan cephe-
leri destekleyen” Fidan iddialarının aynı ma-

MİT Operasyonunun Kaynağı Ne?

• 21 EKİM 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ

Erdoğan, Davutoğlu ve 
Fidan kendi işlerini yaparken 

kendilerine dayatılan parantezleri 
aştıkları için hedef seçiliyor. Bu 
sebepten yapılan operasyonlar 
Türkiye kamuoyu nezdinde ters 
tepiyor.

YORUMYORUM
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kalede yer alması absürtlüğünü konuşmaya 
değer bile görmüyorum.

İran operasyonun neresinde?
Türkiye’yle ilişkileri koparan İsrail’in Azer-
baycan ile ilişkilerini kuvvetlendirdiği bi-
liniyor. Azerbaycan, İsrail’in İran’a yönelik 
operasyon merkezi haline geldi. Bu sebepten 
böyle bir toplantı yapılmışsa ki yapılmıştır, 
toplantı yeri Türkiye toprakları değil Azer-
baycan olsa gerek.

Peki bu balon iddia Ignatius’a nasıl ulaştı? 
İsrailli yetkililerin yazıya verdiği “bakın biz 
demiştik, Türkiye’den dost olmaz” şeklindeki 
tepkilerinin İsrail kamuoyunun Türkiye hak-
kındaki olumsuz eğilimini yansıttığını düşü-
nüyorum. İsrail’in fırsattan istifade ABD’ye 
“Türkiye güvenilmez bir müttefiktir” mesajı 
verdiğini de görüyorum. Yine de olaydan 

yaklaşık iki sene sonra ortaya atılan bu iddia, 
İsrail kaynaklı olmayabilir.

Konuşulmadı ama iddiadaki üçüncü 
ülke olan İran, bu sızmanın kaynağı olabilir. 
Ruhani’nin Batı’da imaj kurtarma faaliyetle-
rine girdiği şu günlerde, Türkiye’nin güve-
nilmezliğini vurgulayarak “Ahmedinecad’ın 
İran’ı’na istihbarat üfleyen ülke Türkiye” 
tarzı kara propaganda faaliyetleri yapma-
sı şaşırtıcı olmaz. Bu yolla Suriye’de karşı 
cephelerde yer aldığı Türkiye’nin ve dolayı-
sıyla Suriye muhalefetinin Batı’daki imajını 
zedelemeye ve İsrail lobileri eliyle yeni bir 
“eksen kayması” tartışmaları başlatmaya 
çalışabilir.

Statüko tek millet. Kafa yapıları ve ope-
rasyon tarzları birbirine benzer. Bu sebep-
ten operasyonun İran ayağını yabana atma-
yın derim..
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Hakan Fidan’ın MİT müsteşarı olmasına 
eski Türkiye’nin aktörlerinden çok küresel 
odaklardan tepkiler gelmişti. İsrail oldukça 
nobran bir şekilde rahatsızlığını dile getirir-
ken, Washington’daki gözü kapalı İsrail ta-
raftarı odaklar da huzursuzluklarını gizleye-
memişlerdi. Asıl şaşırtıcı olan ise adeta Fidan 
Türkiye’de istihbaratın başına atanmamış da 
ABD’de ya da Tel Aviv’de bir kurumun başına 
gelmiş edasıyla ‘içerden’ eleştirilmesi veya is-
mine dikkat çekilmesidir. Küresel odaklardan 
gelen açıklamalar, özellikle son bir haftada 
ABD’deki iki büyük gazetede sadece Fidan’ı 
merkeze alan garip haber-analizlerin satır 
aralarında verdiği hava da, Hakan Fidan’ın 
Türkiye’nin Milli İstihbarat Başkanı olduğu 
şeklindeki basit gerçeği bir türlü sindireme-
me halinden ibaret. Bu gerçekten ilginç bir 
durum. Başka bir ülkeye ve o ülkenin istih-
barat kurumuna dair Washington ve İsrail’in 
bu denli pervasız davranması kendileri açı-
sından oldukça sıkıntılı bir durum. Daha 
sıkıntılı olan ise yıllar içerisinde Türkiye’de 
güvenlik sektörüyle neredeyse akraba olacak 
kadar yakın olduklarını düşünürken bir ata-
ma ile boşa çıkmalarına şaşırmaları.

Eski Türkiye’nin unsurları, batı ve İsrail’le 
kurdukları sorunlu ilişkilerin bir sonucu ola-
rak hem kendilerini hem de Türkiye’yi vize-
siz operasyon merkezine dönüştüren aktör-
leri fena halde yanıltmışa benziyorlar.Benzer 
şekilde yıllardır eski Türkiye’nin elitleriyle 
iş tutan küresel aktörler de eski Türkiye’nin 
sanal konforuna fazlasıyla alışmışa ben-
ziyorlar. Bir yönüyle modern Türkiye’nin 

kuruluşuna kadar götürmenin mümkün 
olduğu bu ‘nikâh’, ilk ciddi yapısal darbeyi 
Irak işgaline Türkiye’nin ortak olmamasıyla 
almıştı. ABD’de iki dönem neocon iktida-
rının doğrudan bölgemize yansıyan neti-
celeriyle muhatap olan I. AK Parti dönemi 
oldukça sıkıntılı da olsa Irak işgalinin doğ-
rudan Türkiye’ye fatura edilmesini engelle-
meyi başarmıştı. Küresel odaklar Türkiye’de 
değişimin ısrarını ve ciddiyetini ancak AK 
Parti 2007 seçimlerinde ezici bir çoğunluk-
la iktidara gelince fark edebilmişlerdi. 2007 
seçimlerine kadar olan dönemi, geçmiş ‘sap-
malar’ gibi, müesses nizam tarafından ‘ba-
lans ayarı’ yapılacağı beklentisiyle geçirmiş-
lerdi. 22 Temmuz 2007 sonrasında Türkiye 
ve AK Parti eleştirilerinde birinci başlığın 
‘dış politika’ olması bu anlamda şaşılacak bir 
durum değildir. Bugün Hakan Fidan üzerin-
den yaşanan oldukça sıradan saldırılar da 
Türkiye’nin toplamda güvenlik mimarisi ve 
tercihleri, sorun çözme metotlarında yaşadı-
ğı değişim ve dış politikada bağımsız kalma 
çabasıyla doğrudan alakalıdır.

Fidan’la ilgili ardı ardına çıkan yazılara 
göz atacak olursak karşımıza oldukça ilginç 
bir tablo çıkıyor. Öncelikle bu denli kör göze 
parmak bir takvimin, yani bir haber analizin 
hemen ardından diğerinin mütemmim cüzü 
edasıyla çıkması garip bir aceleciliğe delalet 
ediyor. Benzer bir aceleciliği 7 Şubat’ta Fidan 
yerli unsurlar marifetiyle hedefe konduğun-
da yaşamıştık. Adeta bir an evvel vazifesini 
yapmaya çalışan ve oldukça acemi bir hava 
veren bir saldırı furyası var karşımızda. 

Eski Türkiye Miti, Yeni  
Türkiye MİT’i

• 20 EKİM 2013 • SABAH PERSPEKTIF YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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Açıkça sorununu veya derdini de ifade ede-
meyen, servis edilmiş haberler eşliğinde en 
temel tutarlılık sorununu bile göz ardı etme-
yi göze almış bir tarz olduğunu görüyoruz.

Yeni Türkiye vizyonu sancısı
Öncelikle Hakan Fidan’ı ABD’nin ve İsrail’in 
çıkarlarını korumadığı tınısıyla eleştirme-
nin ‘orijinalliğini’ anlamak mümkün değil. 
Oldukça kaba bir mesajla PKK’ya, Suriye 
muhalefetine, bölgedeki ve batıdaki aktörle-
re ‘birebir tanıdıkları bir isimle’ ilgili kanaat 
değiştirmeyi vaaz eden naif bir yaklaşım arzı 
endam ediyor. Eğer mesele Fidan’ın üzerin-
den, Beyaz Saray’daki fotoğraf karesine gi-
ren ‘Erdoğan- Davutoğlu-Fidan’ üçlüsünü 
taşınması zor bir ekip makasına sokarak, bir 
karakter suikastı yapmaksa bu yazılarla bu 
hedefe ulaşılamayacağı aşikâr. Çünkü bu ya-
zılarda dile getirilenin çok daha ötesinde ve 
detaylı bir şekilde o fotoğraf karesini oluştu-
ran vizyon kendisini açıkça ifade ediyor za-
ten. Hatta bu denli açık bir şekilde pozisyon 
almaları eleştiriliyor. Yani mezkûr yazılar 
marifetiyle deşifre edilen bir durum yok.

Eğer mesele Türkiye’de üçüncü ülkelerin 
vizesiz istihbarat operasyonları yapması-
nın Fidan tarafından engellenmesi ise bunu 
da ilginç bir şekilde aynı yazılarda açık bir 
şekilde söylendiğini zaten okuyoruz. Yani 
yazıları okuyanlar şu basit kanaate hızla 
ulaşıyorlar: Türkiye daha önce istihbarat 

örgütlerinin oldukça rahat hareket ettiği bir 
ülke iken Fidan’la beraber bu durum değiş-
miş. Bu da oldukça sıradan, ciddi bir ülkede 
olması gereken bir durum olduğuna göre 
yine şaşırmıyoruz.

En son istihbarat başkanı bir skandaldan 
dolayı görevinden ayrılmak zorunda kalan 
ABD’de son yıllarda güvenlik sektöründe 
ciddi kıpırdamalar var. Gerek Asya eksen 
kayması girişiminin arzulandığı şekilde 
devam etmemesi gerekse de post-11 Eylül 
sonrası bir türlü rayına oturamayan güven-
lik politikaları son dönemde yeni bir imti-
hanla da karşı karşıya. Wikileaks’le birlikte 
ABD’nin diğer ülkelerde kurduğu mahrem 
ilişkiler ortaya saçılmaya başladı. Snowden 
vakasıyla birlikte ciddi boyutlara ulaşan 
güvenlik zafiyeti Amerikan diplomasisine 
de yansımaya başladı. Son dönem yaşanan 
olaylardan sonra ABD’li bürokratlarla veya 
siyasilerle güven ilişkisi ciddi yara almış 
durumda. Ciddi üslup ve tarz sorunları 
ortaya çıkaran bu durum güven ilişkilerini 
de derinden sarsmaktadır. Bu durumun en 
temel sebebi ise ABD içinde artık bir krize 
doğru giden farklı kampların kendi arala-
rındaki rekabetleri. Fidan haberlerine mal-
zemelerin servis ediliş tarzı, verilen bilgiler 
ve kimlere verildiği bu durumun artık açık 
bir kanıtı.

Fidan haberinde kullanılan Beyaz Sa-
ray’daki ‘Erdoğan-Davutoğlu-Fidan’ karesini 
Türkiye’den bağımsız, eski Türkiye’de olduğu 
gibi kendi başlarına ‘üç elit’ düzeyinde oku-
yanların ‘kişisel bir saldırı’ kampanyasıyla 
yeni Türkiye vizyonunu ortadan kaldırabile-
ceklerini düşünmeleri sadece kendi naiflik-
lerini gösterir. Hatırlanması gereken Beyaz 
Saray karesinin Türkiye içerisinde ve bölge-
de ne(re) ye tekabül ettiğidir..

Hakan Fidan üzerinden 
yaşanan saldırılar, Türkiye’nin 

toplamda güvenlik mimarisi 
ve tercihleri, sorun çözme 
metotlarında yaşadığı değişim 
ve dış politikada bağımsız kalma 
çabasıyla doğrudan alakalıdır.
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Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 30 
Eylül 2013’te açıklanan 
Demokratikleşme Paketi, 
eğitim alanında pek çok 
demokratik düzenlemeyi 
de beraberinde getirdi. 
Yıllarca tartışılan “anadil-
de eğitim” tartışmalarını 
yeniden gündeme getire-
rek yeni bir süreç başlattı. 
Demokratikleşme paketi 
ile birlikte, özel okullarda 
farklı dil ve lehçelerde 
eğitim verilmesinin önün-
deki engeller kaldırıldı. 
Türkiye’nin demokratik-
leşmesi ve normalleşmesi 
açısından son derece 
önemli görülen bir diğer 
adım ise eğitimdeki vesa-
yetçi anlayışın ürünü olan 
Andımız’ın okutulması 
uygulamasının kaldırılma-
sı oldu. Ayrıca ilgili pakette 
kamuda başörtüsü yasağı-
na son verildi. 5 Aralık’ta 
ancak Meclis gündemine 
gelen pakette yer alan 
Andımız’ın kaldırılması 
ve kamu kurumlarında 
başörtüsü yasağına son 
verilmesi uygulamaları, 8 
Ekim’de yayınlanan Resmi 
Gazete’de ilan edilerek 
yürürlüğe girdi. 

Demokratik Eğitim Paketi
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Modern çocuk-merkezli eğitimin fikir 
babası sayılan Jean-Jacques Rousseau, kendi 
kızına öğretmen arayan ve Rousseau’dan tav-
siye isteyen Würtemberg Prensine 10 Eylül 
1763 günü bir mektup yazar. Mektubunda 
öğretmen seçiminin son derece önemli ol-
duğunu ve kendisinin bu konuda tavsiye ve-
rebilecek yeterlikte olduğunu vurgular.

Rousseau’nun Prense sunduğu pedagojik 
tavsiyeler şunlardır:
1.  Öğretmen, öğrenci ile aynı cinsiyette  

olmalıdır.
2.  Öğretmen çok genç olmamalıdır. Ayrıca 

güzel de olmamalıdır.
3.  Bekâr bir kadın olmasındansa yaşlı bir 

dul olması daha iyidir.
4.  Hassas duyguları olmamalıdır. Ayrıca, 

pek zeki olmamalıdır.
5.  Her zaman önce kendini düşünmelidir.
6.  Çok canlı olmamalı; aksine, ruhsuz ve sı-

kıcı olmalıdır. Aceleci ya da uçarı bir ya-
pıda asla olmamalıdır.

7.  Soğukkanlı ve ilgisiz olmalıdır. Çekici de-
ğil soğuk karakterli olmalıdır.

8.  Daha önce hiçbir eğitim almamış olmalı-
dır. Tek bir kelime bile yazmayı ya da oku-
mayı bilmemesi idealdir.

9.  Sadakati, vazgeçilmez tek niteliğidir.
Bu maddeleri okuyunca, insan, 

Rousseau’nun Prensle dalga geçtiği-
ni düşünmekten kendini alamaz. Ancak, 
Rousseau’nun bu tavsiyelerinin arkasında, 
Emile adlı ünlü kitabında savunduğu eğitim 
görüşü yatmakta. Buna göre, eğitim, doğayı 
izlemeli. Rousseau’ya göre, çocuğun doğası 

iyidir; bu doğa, medeniyet ve insanlar eliyle 
bozulmakta.

Bu felsefi arka plan dikkate alındığında 
Rousseau’nun Prense yazdığı maddelerin, 
Rousseau’nun felsefesiyle tutarlı olduğu 
söylenebilir. İlgili okuyucular, söz konusu 
mektup ve Rousseau’nun eğitim anlayışının 
kapsamlı bir değerlendirmesi için Alman 
Katolik eğitimci Winfried Böhm’ün Theory, 
Practice and the Education of the Person adlı 
kitabına bakabilirler.

İdeal ve pratik arasındaki uçurum
Rousseau’dan itibaren modern eğitimcilerin 
en temel noktası, “çocuğun doğası” dedikleri 
bir ideal fikirden hareket etmeleri. Örneğin, 
Maria Montessori de, her gün karşımıza çı-
kan çocuklardan değil, bir takım soyut ve 
ideal çocuk tanımından hareket etmiştir.
Buradaki sorun, söz konusu eğitimcilerin bir 
takım ideallerden hareketle tavsiye vermele-
ri ama bu tavsiyelerin pratikte ne derece ger-
çekleştirilebilir olduğunu sorgulamamaları. 
Oysa herhangi bir idealin en iyi testi, elbette 
ki pratik yani uygulama. Böhm’ün de vur-
guladığı gibi, modern eğitimcilerde ideal ile 
pratik arasında tutarsızlık var.

Çocuk-merkezli eğitimin “babası” sa-
yılan Rousseau, kendi gayrı-meşru ço-
cuklarını eğitmemiş, yetimhaneye terk 
etmiş. Çocuk-merkezli eğitimin “annesi” 
sayılan Montessori de, gayrı-meşru çocuğu 
Mario’yu bir köyde saklamış ve eğitmemiş. 
Dayak karşıtı ve önleyici tedbirlerin savu-
nucusu Giovanni Don Bosco, kendi oku-

Modern Eğitimcilerin Tutarsızlığı
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lunda pratikte bir sorunla karşılaştığında 
dayağa başvurmuştur.

Rousseau’nun eğitimciliği, sadece kendi 
çocukları için değil, başkalarının çocukları 
için de fiyasko sonuçlar getirmiştir. Lyon’da 
De Mably ailesinin çocuklarına verdiği 
özel derslerin başarısızlığı iyi bilinmekte. 
Rousseau’nun pratikleri başarısız olsa da, 
fikirleri Batı dünyasını, Batı’nın etkisindeki 
ülkeleri ve eğitimcileri derinden etkilemiş ve 
halen etkilemeye devam etmekte.

Bu durum, sizce de ilginç değil mi?

British Council’den yeni bir rapor
British Council’ün “2024’e doğru dünyanın 
mobil öğrencilerinin geleceği” başlığıyla 
yayınladığı raporun hesaplamalarına göre, 
iki yıl önce 3 milyon civarında olan mobil 
(kendi ülkesi dışında eğitim alan) üniversite 
öğrenci sayısı, 2024’te 3.8 milyonu bulacak. 
Bütün dünyada üniversiteye talep artarak 
devam edecek.

Rapor, 2024’te öğrencilerin en çok ter-
cih edecekleri ülkelerin, halen olduğu gibi, 
ABD, İngiltere ve Avustralya olmasını öngö-
rüyor. Çin ve Malezya gibi ülkeler ise gittikçe 
pazar payını artıracak.

Raporda ilginç olan Türkiye’nin öğrenci 
çeken değil, öğrenci gönderen bir ülke ola-
rak ön plana çıkması.

Son yıllarda Türkiye uluslararası öğrenci 
sayısını artırıp, yükseköğretimde bir cazibe 
merkezi olmaya çabalıyor. Bu çabaları sonuç 
verip, 2024 için yapılan tahminleri boşa çı-
karır mı dersiniz?.

Herhangi bir idealin en iyi 
testi, elbette ki pratik yani 

uygulama. Böhm’ün de vurguladığı 
gibi, modern eğitimcilerde ideal ile 
pratik arasında tutarsızlık var.
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Türkiye’de eğitim sistemi şimdiye kadar 
askerler ya da vesayetçi yargıçlar tarafından 
tasarlandı. Bundan dolayı, eğitim hep tektip-
çiliği esas aldı ve farklılıkları inkâr üzerine 
kurulu oldu.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa 2012’de 
4+4+4 ile birlikte seçmeli din eğitimi dersle-
ri ve Kürtçe, Abhazca ve Lazca gibi derslerin 
önü açıldı. Böylece, farklı toplumsal taleple-
rin karşılanması ve böylece demokratik bir 
eğitim sisteminin kurulması adına önemli 
bir adım atıldı.

Seçmeli derslerin üzerinden bir yıl gibi 
kısa bir süre sonra, dün (30 Eylül 2013) 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklanan demokratikleşme paketiyle artık 
özel okullarda farklı dillerde eğitimi tartışı-
yoruz. Bu, Türkiye’de temel hak ve özgürlük-
lerin sağlanması yolunda istikametin doğru 
olduğunu göstermektedir.

Özel okullarda farklı dillerde eğitim
Anadilde eğitimin nerede ve ne şekilde yapı-
lacağı konusunda dünyada çok farklı uygu-
lamalar var ama anadilde eğitim felsefi ola-
rak tartışma götürmez bir hak olarak kabul 
edilmekte. Kimi ülkeler doğrudan kamu ya 
da kamu destekli okullarında farklı dillerde 
eğitimi sağlamakta. Öte yandan, bazı ülkeler 
ise özel okullarda farklı dillerde eğitim sun-
makta. Dünyada farklı modellerin varlığı; 
kamu yönetim rejimleri, finansman biçimle-
ri ve nüfus yoğunluğuyla ilgili.

Çözüm Süreci bağlamında kurulan Akil 
İnsanlar Heyetlerinin raporlarına da çok net 

olarak yansıdığı üzere, Türkiye’de farklı dil-
lerin eğitimde kullanılması yönünde güçlü 
bir talep var. Dün yapılan açıklama, bu güçlü 
talebin karşılanması adına oldukça önemli. 
Burada, düzenlemenin neden özel okullarla 
sınırlı olduğu tartışılabilir. Farklı dilde eği-
timin kamu okullarında da yapılmasının is-
tenmesi son derece insani bir taleptir. Bura-
da önemli olan, farklı dilde eğitimin önünün 
artık ilkesel olarak kabul edilmesi ve hak 
olarak kabulüdür.

Özellikle maddi imkânı olmayan aileler-
den gelen çocukların farklı dillerde eğitim 
yapan özel okullara gitmek isteyebileceğin-
den hareketle, bu tür özel okulların kamu 
desteği kapsamına alınması tartışılmalıdır. 
Dünyada bunun güzel uygulamaları söz ko-
nusu. Örneğin, yıllık geliri belli bir düzeyin 
altında olan ailelerin çocukları devlet deste-
ğiyle özel okullara gidebilmekte.

Andımızın kaldırılması
Dün yapılan açıklamanın bir diğer önem-
li maddesi, ilkokullarda her sabah zorunlu 

Demokratik Eğitim Paketi 
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olarak okutulan andımızın kaldırılmasına 
ilişkindi. Andımızın kaldırılması yönünde de 
güçlü bir toplumsal talep söz konusu. 1930’la-
rın faşist ülkeleri örnek alarak başlatılan bu 
uygulama, toplumu tektipleştirmeyi amaçla-
yan ve farklılıkları red mantığına dayalı.

Biçimsel olarak militarist, içerik olarak da 
aşırı milliyetçi olan andımız, Türk olmayan 
çocukların bilinç travması yaşamasına ve 
devletle ilk karşılaşma mekânları olan okul-
lardan soğumalarına yol açmakta. Türk olan 
çocukları ise benimsemedikleri ilkeleri ez-
berci bir şekilde tekrara zorlamakta. Özetle, 
andımızın kaldırılması bütün çocuklarımız 
için hayırlı...

Bölünme kaygısı güdenlere de şunu ifade 
etmek isterim ki, hepimizin birleştiren ve 
güçlendiren ortak bir kültür bütün çocukla-

rımıza elbette ki verilmeli. Ancak, andımız 
maalesef böyle bir işlev görmedi. Aksine, bizi 
çatıştıran bir işlev gördü. Dolayısıyla gelin 
hep birlikte sahici ve organik birleştiriciler 
düşünelim...

Kadın öğretmen oranı artacak!
Türkiye’de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve 
lise düzeylerinin tamamında kadın öğret-
men oranı, OECD ülkeleri ortalamasının 
çok altında. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir 
tanesi, kadınlara yönelik başörtüsü yasağı 
dolayısıyla kadının çalışma hayatından dış-
lanması. Yasağın kalkması, kadınların ken-
dilerini gerçekleştirmesine ve eğitim sistemi-
nin normalleşmesine büyük katkı yapacak.

Bunların tamamı, bir Quantum sıçraması 
etkisi yapacaktır. Hayırlı olsun!.
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Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın 6 Ekim 
2013 günü, dershanelerin ruhsatlarının 
Ocak ayından itibaren yenilenmeyeceğini 
açıklaması, dershanelerin kapanması tartış-
masını yeniden başlattı.

Dershanelerin kapatılması konusu, baş-
ta bu kurumlarda çalışmakta olan insanlar 
olmak üzere çok çeşitli kesimler tarafından 
yakından ve kaygıyla izleniyor.

Medyaya yansıdığı kadarıyla tartışmanın 
içinde yok yok; zincir dershane baronları, 
endişeliler, liberaller, cemaat, yer altına inme 
ya da dava açmakla tehditler, dershane çalı-
şanları, veliler, öğrenciler vs.

Konunun doğal muhatapları ve halisane 
faydalanıcıları ile çıkar grupları birbirine ka-
rışmış durumda. Tartışmalar, muhtemelen 
önümüzdeki dönemlerde de sürecek.

Konunun özü, eğitim. Konuyu, “teşebbüs 
hürriyeti” üzerinden tartışmak, Türkiye’deki 
dershane sorununu anlamamıza yardımcı 
olmuyor. Eğitimsel parametreler açısından 
konuya bir giriş yapalım.

Gölge eğitim sistemi
Bilimsel literatürde dershaneler “gölge eği-
tim sistemi” olarak bilinirler. Bunun sebe-
bi, dershanelerin, eğitim sistemine paralel 
bir şekilde var olması ve dersler vermesi. 
Tanımın arkasında yatan mantık şu: İdeal 
bir eğitim sisteminde, gölge eğitim sistemi 
olmamalıdır.

İdeal bir okul, öğrencilerin eğitim ihtiyaç-
larını karşılayacak mekanizmaları okul içe-
risinde kurar; dolayısıyla öğrencilerin özel 

hoca ya da dershanelere ihtiyacı olmaz ya da 
çok az olur.

Gölge eğitim sisteminin güçlü olduğu 
Güney Kore, Japonya ve Türkiye gibi ülke-
lerin ortak özelliği, merkezi sınavların bir 
üst kademe eğitime geçişte tamamen ya da 
oldukça belirleyici olması; ayrıca, liseler 
arasındaki kalite farkı bulunması. ABD, İn-
giltere ve Fransa gibi ülkelerde de merkezi 
sınavlar var. Fakat arz ve talep arasında daha 
dengeli bir ilişki olduğundan ve üst kademe-
ye geçişler sadece sınavlarla belirlenmediği 
için, özel ders ya da dershanelere olan ba-
ğımlılık çok daha az.

Politika geliştirmenin zorluğu
Hemen bütün ülkelerde, sosyo-ekonomik 
statü ile eğitimsel başarı arasında az ya da çok 
ama anlamlı bir ilişki var. Bir başka ifadey-
le, zaten zengin olanlar çocuklarını daha iyi 
okullara göndermekte ve özel ders aldırmak-
ta. Bunun sonucunda eğitim için daha çok 
para harcayanların çocukları daha başarılı 
olmakta. Özel okul, özel ders ve dershanele-
rin eşitsizlik doğurup doğurmadığına ilişkin 
tartışmalar, bütün dünyada yapılmakta.

Dershaneleri Kapatmanın Zorluğu
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Avrupa Komisyonu tarafından 2011 yılın-
da yayımlanan “Gölge Eğitim Zorluğu: Özel 
Ders ve AB’deki Politika Yapıcılar İçin Bu-
nun Sonuçları” başlıklı rapora göre, ailelerin 
özel ders alma eğilimi Avrupa ülkelerinde de 
giderek yaygınlaşmakta.

Özel ders ve dershanelerin yaygınlaşma-
sı, Avrupalı politika yapıcılar için de kaygı 
verici. Çünkü daha çok parası olan çocuğu 
için daha çok yatırım yapmakta. Ancak Av-
rupalılar konuya ilişkin adım atmakta çekin-
gen davranıyorlar. Zira özel ders verenler ile 
dershanede çalışanları ya da bu kurumların 
patronlarını ürkütmek istemiyorlar.

Vazgeçememe paradoksu
Konunun zorluğu, özellikle alt ve orta gelir 
grubu ailelerin çocuklarının eğitimine yöne-
lik politika geliştirememekten kaynaklanı-
yor. İdeal bir dünyada yaşamıyoruz. Eğitim 
sisteminde fırsat eşitliğinin sağlanamadığı 
bir ülkede yaşıyoruz.

Yaşadığımız paradoksu şöyle ifade edelim:
1.  Fırsat eşitliğinin olmadığı bir eğitim sis-

teminde özel ders ya da dershaneden üst 
gelir gruplarının çocukları daha çok fay-
dalanmakta.

2.  Alt ve orta gelir grubu aileler, zaten deza-
vantajlı olan çocuklarının eksik eğitimini 
telafi etmek üzere, çocuklarını dershane-
lere yollamakta.

3.  Yarış sonucu herkes, çocuklarını dersha-
neye göndermek zorunda kalmakta.

4.  Herkesin dershaneye yönelmesi, zaten 
düşük gelirli olan alt ve orta gelir grubu 
ailelerin bütçesini daha çok olumsuz etki-
lemekte.

5.  En az gelirli ailelerin çocuklarını dersha-
neye gönderme dışında seçenekleri yok 
çünkü çocuklarının dezavantajlarını iyi 
bir okul kazanma dışında kırabilecek baş-
ka bir yol bulunmamakta.
Bunlar, çaresiz olduğumuzu düşündür-

mesin. Konuya devam edeceğim..
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Özellikle geçen yaz ayları, 2013’e kadar 
liselere öğrenci seçmek ve yerleştirmek için 
kullanılan Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) 
kaldırılması durumunda yerine ne getirile-
ceğine ilişkin haber ve tartışmalarla geçti. 
Bu süre zarfında veliler ve öğrenciler, diken 
üstünde oturdu.

Nihayet 4 Eylül 2013 günü Milli Eği-
tim Bakanı Nabi Avcı’nın açıklamalarıyla, 
SBS’nin kaldırılacağı kesinleşti ve yerine 
getirilecek sistem netleşti. Normalde, yeni 
sisteme ilişkin spekülasyon ve tartışmaların, 
resmi bir açıklama yapıldıktan sonra önemli 
ölçüde azalması beklenirdi.

Ama öyle olmadı!
Yeni sistemin netleşmesinin üzerinden 

bir ay geçmiş olmasına rağmen, izleyebil-
diğim kadarıyla, kamuoyu hâlâ tam olarak 
ikna olmuş değil. Neden?

Karmaşık bir sistem
Yeni sistem, okul notlarıyla birlikte okullar-
da yapılan sınavların bir kısmının merkezi 
bir şekilde yapılmasından elde edilecek pu-
anların birlikte değerlendirilmesine daya-
nıyor. Buna göre, 6 dersten her bir dönem 
yapılacak bir sınav, merkezi bir şekilde ya-
pılacak. Böylece 8. sınıf boyunca toplam 12 
sınav merkezi bir şekilde yapılmış olacak.

Yeni sistemin avantajları var. Her bir sınav 
için telafi hakkının getirilmesi bunlardan 
biri. Ancak burada da suiistimallerin olacağı 
ve bazı öğrencilerin asıl sınavda sorulan so-
ruları gördükten sonra telafi sınavına girmek 
isteyeceğini tahmin etmek zor değil. Buna 

rağmen, ilkesel olarak telafi hakkının getiril-
mesi, doğru ve insani.

Ancak, konuştuğum öğretmenlerin ve ve-
lilerin önemli bir kısmı şu soruyu haklı olarak 
sormakta: Madem merkezi sınavlar devam 
edecekti, neden sadece 1 sınavla yetinilmedi?

Bir başka ifadeyle, yeni sistem karmaşık 
bir sistem olarak görülmekte. Dahası, pratik 
olarak uygulanması hâlâ zor görülmekte. Zira 
Türkiye’de şu ana kadar en ücra yerde olanla-
rı da dâhil olmak üzere bütün ortaokullarda 
merkezi bir sınav yapma deneyimi yok.

Yeni sistemin başarısı ya da başarısızlığı, 
uygulamada anlaşılacak. Başarısızlık ihtima-
lini düşünmek bile istemeyiz. Bundan dolayı, 
MEB’in yeni sınav sistemini minimum risk 
alarak yürütmesi oldukça önemli. MEB, ön-
görülen sistemin uygulamasına ilişkin başta 
sınav güvenliği ve lojistiği olmak üzere her ay-
rıntının iyi bir şekilde planlandığını kamuoyu-
na hissettirmeli. Ardından da öngörülen planı 
sorunsuz bir şekilde uygulamaya koymalı.

Sistemin eksikleri
Yeni sistemin en büyük eksiği, sınavla öğ-
renci alan okulları olduğu gibi koruması. 
Türkiye’de liseye başlayan öğrencilerin yak-
laşık yarısı sıralanıp puanlarına göre bir 
okula yerleştirilmekte. Bu şekilde yerleş-
tirme yapılan bir ülkede haliyle liselerarası 
ciddi bir başarı hiyerarşisi oluşmakta. Okul-
lar en başarılıdan en başarısıza doğru sıra-
lanmakta. Veliler de haklı olarak çocukları-
nı en iyi okullara göndermek için ellerinden 
geleni yapmakta.

Yeni Lise Giriş Sistemi
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Eğitim politikalarıyla ilgili araştırmalar 
yapan SETA, Eğitim Reformu Girişimi ve 
Türk Eğitim Derneği, yapmış oldukları açık-
lamalarda, hiyerarşinin azaltılması ve okul-
lar arasında daha heterojen bir dağılım için, 

sınavla öğrenci alan okul sayısının yaklaşık 
% 50’lerden %1-5’lere çekilmesi gerektiğini 
ifade etmişlerdi.

Böyle bir kararı, 2014 yılında uygulamak 
için geciktik. Fakat 2015 için MEB, liselerin 
büyük çoğunluğuna sınavsız bir yerleştirme-
yi amaçlamalıdır. Sadece çok az sayıda lise-
ye sınavla öğrenci alınmalıdır. Bu yönde bir 
karar, liseye geçiş sistemi üzerindeki baskıyı 
önemli ölçüde azaltacaktır. Böylece, eskiden 
olduğu gibi, mahalle okulları da gittikçe de-
ğerlenecektir. Başka mahalledeki başarılı ya 
da başarısız öğrencilerin olduğu okulu değil, 
bizim mahalledeki başarılı ve başarısız öğ-
rencilerin de olduğu okulu hedeflemeliyiz..

Başka mahalledeki başarılı 
ya da başarısız öğrencilerin 

olduğu okulu değil, bizim 
mahalledeki başarılı ve başarısız 
öğrencilerin de olduğu okulu 
hedeflemeliyiz.
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Giriş
30 Eylül 2013 tarihinde Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklanan Demokrasi Paketinin 
en önemli düzenlemelerinden 
biri, özel okullarda Türkçe dı-
şındaki dil ve lehçelerde (ana-
dilde) eğitim yapılmasına imkân 
verilmesidir. Anadilde eğitim, 
uluslararası sözleşmelerde de vurgulandığı 
üzere bir haktır. Türkiye’de şimdiye kadar, 
anadilde eğitimin yapılıp yapılamayacağı 
ekseninde bir tartışma yürütüldü. Açık-
lanan Demokrasi Paketinden sonra artık 
tartışılması gereken husus, anadilde eği-
tim uygulamalarının nasıl olabileceğidir. 
Bu Perspektif, Türkiye’de çok az tartışılan, 
anadilde eğitimin nasıl gerçekleştirildiği-
ni farklı birçok ülke örneğini kıyaslayarak 
sunmaktadır. 

Anadilde eğitim uygulamasının hayata 
geçirilebilmesi için, tartışılması gereken çok 
önemli hususlar vardır: 
•	 Dünyada anadilde eğitimle ilgili ne tür 

uygulamalar vardır?
•	 Resmi dil ne zaman öğretilmeye  

başlanmalıdır? 
•	 Yalnızca anadilde mi eğitim yapılmalı 

yoksa iki dilli eğitim mi yapılmalıdır? 
Elinizdeki Perspektif, uluslararası örnek-

lerden hareketle bu tartışmalara katkı yap-
mak amacındadır. Önümüzdeki günlerde, 
bu konuyu çok daha kapsamlı bir şekilde ele 
alan bir SETA Analiz yayımlanacaktır.

Anadilde eğitim hakkı
Birçok uluslararası sözleşme ve 
belge, anadilde eğitimi açıkça 
bir hak olarak kabul etmektedir. 
Sözgelimi, “Eğitimde Ayrımcılığa 
Karşı Sözleşme”, “Birleşmiş Millet-
ler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi”, “Ulusal veya 
Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlık-

lara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair 
Bildiri” ve “Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dille-
ri Şartı”, kamu okulları haricinde ailelerin ta-
leplerine uygun bir şekilde, kendi din, ahlak 
ve dil eksenli kamu okullarından farklı okul-
ların kurulmasına izin vermesi ve anadilde 
eğitim yapılmasını sağlaması gerektiğini be-
lirtmektedir (Birleşmiş Milletler, 1966, 1992; 
Council of Europe, 1992; UNESCO, 1960). 

Bu belgeler, anadilde eğitimi öncelikle bir 
hak olarak tanımlamakta ve devletin anadilde 
eğitimi sağlaması için gerekli tedbirleri alması 
gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, bu bel-
geler; yapılacak eğitimin isteğe bağlı olmasını, 
ulusal topluluğun kültür ve dilini anlamaktan 
ve topluluk etkinliklerine katılmaktan alıko-
yacak veya ulusal egemenliğe zarar verecek 
şekilde olmamasını şart koşmaktadır (Coun-
cil of Europe, 1992; UNESCO, 1960). 

Anadilde eğitim modelleri
Birden fazla resmi dilin olduğu ve resmi dil/
ler haricinde farklı dillerin konuşulduğu 
ülkelerde, anadilde eğitimin nasıl yapılaca-
ğı oldukça önemli bir meseledir. Anadilde 

Anadilde Eğitim: Dünyada Yaygın 
Uygulama Modelleri

• EKİM 2013ZAFER ÇELİK PERSPEKTİFPERSPEKTİF
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eğitimin nasıl ele alındığı ve yapıldığı, ülke-
lere göre farklılaşmaktadır. Ülke örnekleri 
incelendiğinde anadilde eğitim farklı okul 
türleri (kamu, kamu destekli özel okul, özel 
okul) ve farklı öğretim biçimleri (eğitim dili 
olarak anadil, iki dilli eğitim, seçmeli ders 
olarak anadil) ile gerçekleştirilmektedir. Bazı 
ülkelerde birden fazla okul türü ve öğretim 
biçimi aynı anda uygulanmaktadır. Aşağıda 
farklı okul türleri ekseninde anadilde eğiti-
min nasıl gerçekleştirileceği tartışılacaktır.

Kamu okullarında anadilde eğitim
Birden fazla resmi dilin olduğu ya da bir dile 
yasal bir statü verilen ülkelerde anadil eğiti-
mi doğrudan kamu okullarında yapılmakta-
dır. Avrupa’daki birden fazla resmi dile sahip 
ülkeler olan Belçika, İsviçre ve Finlandiya-
da belirli bir dilin konuşulduğu bölgelerde, 
doğrudan anadilde eğitim yapılmaktadır. 
Örneğin, Belçika’da farklı dilsel bölgelerde 
her bölge kendi dilinde ve diğer resmi dil-
lerde eğitimi kamu okullarında sunmakta-
dır. Benzer bir şekilde Finlandiya’da İsveçli-
lerin yoğun olarak yaşadığı bölgede İsveççe 
eğitim yapılmaktadır. Dört resmi dil ve 26 
Kantondan oluşan İsviçre’de, her Kanton 
kendi resmi dil/lerinde eğitim yapmaktadır. 
Çok dilli küçük bir ülke olan Lüksemburg’da 
ise anadilde eğitim okul hayatı boyunca çok 
dilli olarak yapılmaktadır: Lüksemburgçaya 
ilaveten, Almanca ve Fransızca gibi diller 
kamu okullarında zaman içinde öğretilmek-
te, dersler bu üç dilde gerçekleştirilmektedir 
(Eurypedia, 2013). 

Çin, Rusya ve Hindistan gibi hem coğrafi 
olarak oldukça büyük hem de çok farklı et-
nik/ulusal unsurların yaşadığı ve bu farklı 
etnik/ulusal unsurların dillerini öğrenmesi-
nin ve kullanmasının anayasal/yasal güvence 
altına alındığı ülkelerde, her topluluk kamu 
okullarında kendi dilinde eğitim hakkına sa-
hiptir. Çin, Hindistan ve Rusya’da azınlık di-
line ilaveten resmi diller olan Çince, Rusça, 

Hintçe ve İngilizce dillerini öğrenmek yasal 
güvence altındadır (Pandharipande, 2002; 
Rong, 2007; Zamyatin, 2012). 

Birden fazla özerk bölgenin olduğu, farklı 
bölgesel dillerin konuşulduğu ve yasal ola-
rak bu dillerin tanımlandığı İspanya’da ana-
dilde eğitim uygulamaları oldukça çeşitlidir. 
İspanya’nın özerk bölgelerinde resmi dilde 
ya da eş-resmi dilde eğitim yapılmaktadır. 
İspanya’da her özerk bölgede birden fazla 
model aynı anda uygulanabilmektedir: İs-
panyolcanın eğitim dili olduğu ve öğretildiği 
model; iki dilli model; İspanyolcanın eğitim 
dili olduğu fakat diğer dilin de öğretildiği 
model; özerk bölgenin dilinin eğitim dili ol-
duğu model. Birden fazla dilin konuşulduğu 
İspanya’da herkesin İspanyolca öğrenmesi ise 
esastır (Eurypedia, 2013). 

Kanada’nın resmi dili İngilizce ve Fran-
sızca olduğundan bu iki dilde eğitim sadece 
bir dilin yoğun olarak konuşulduğu bölge-
lerde değil herkese sunulmaktadır. Fransızca 
kökenli bir aile çocuğunun İngilizce eğitim 
almasını istediğinde ya da tam tersi durum-
da bu imkân, kamu okullarında öğrencilere 
sunulmaktadır. Ayrıca, Kanada’da, kamu 
okullarında yeterli talep olduğu takdirde 
farklı dillerde iki dilli eğitim yapılabilmek-
tedir. Bu çerçevede Ukraynaca, Almanca ve 
İbranice eğitim dili olarak kullanılmaktadır 
(Burnaby, 2006). 

Ülke örnekleri incelendiğinde bazı ülke-
lerde, kimi dillerde eğitim hakkı tanınırken, 
kimi dillerde ise bu hak kamu okullarında 
kısıtlanmaktadır. Örneğin, İsveç’te özel sta-
tüye sahip olan Samiler kamu okullarında 
kendi dillerinde ve müfredatlarında eğitim 
yapabilmektedirler. Ancak İsveçli Finliler 
ile Meankeliler kamu okullarında kendi dil-
lerinde eğitim yapmamaktadırlar (Laino, 
2001). İtalya’da ise Slovence ve Ladin dili 
eğitim dili olarak kullanılırken, Arnavutça 
eğitim dili olarak kullanılmamaktadır (Bel-
luscio, 2010; Eurypedia, 2013). 
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Kamu kaynakları ile desteklenen  
özel okullar
Bölgesel ve azınlık dilinin anayasal olarak 
resmi dil statüsüne sahip olmadığı ülkelerde, 
kamu tarafından desteklenen özel okullarda 
anadilde eğitim yapılması sıklıkla karşılaşı-
lan bir durumdur. Bu uygulamada, anadilde 
eğitim özel okullarda yapılmakta, ancak bu 
okullar kamu kaynakları ile finanse edilmek-
tedir. Bu uygulamanın olduğu her ülkede 
kamu kaynaklarının bu okulları ne ölçüde 
desteklendiği hususu ise, farklılaşmaktadır. 
Bu okullarda eğitim ya anadilde ya da iki 
dilli olarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin, 
Almanya’da bazı eyaletlerde Danca, Sorb-
ca ve Frizcede (Eurypedia, 2013); Fransa’da 
Occitan, Breton ve Bask dilleri ile Almanca-
da (örn. Berthoumieux, 1998); Hollanda’da 
Frizcede (Ytsma, 2007); İsveç’te ise Fin, Me-
ankeli ve Sami dilinde (Laino, 2001) eğitim 
yapan kamu destekli özel okullar vardır. 

Özel okullar
Kamu ya da kamu destekli olarak anadil eği-
timin sunulduğu ülkelerde doğal olarak özel 
okullarda da anadil eğitimi sunulmaktadır. 
Birçok ülkede bulunan ve devletten kaynak 
almayan bu özel okullar çok daha esnek bir 
yapıya sahiptirler. Örneğin İsviçre’de alterna-
tif özel okullara imkân tanınmakta ve farklı 
dil ve dinden gelenler, özel okul açabilmek-
tedir. Bu okullar belirli bir akademik niteliği 

taşımaları kaydıyla istediği türden eğitim ve-
rebilmektedir (Eurypedia, 2013). 

Anadilde eğitim uygulamalarındaki  
genel eğilimler
Anadilde eğitim uygulaması, ister kamu 
okullarından ister kamu destekli özel okul-
larda olsun, bir uygulama olarak ilk sınıflar-
da yoğun bir şekilde gerçekleşirken, ikinci ya 
da üçüncü sınıftan sonra resmi dil de öğretil-
mektedir. Ortaokul düzeyine geldikçe, eğitim 
iki dilli olarak gerçekleşmektedir. Derslerin 
bir kısmı resmi dilde diğer kısmı ise anadil-
de gerçekleştirilmektedir. Sınıf düzeyi yük-
seldikçe, anadilin müfredattaki etkisi azal-
maktadır. Lise düzeyine geldiğinde anadilde 
eğitim genellikle yapılmamaktadır. Çin, Hin-
distan, Rusya, Fransa, Hollanda, İsveç gibi 
birçok ülkede lise düzeyinde öğrenim, resmi 
dile dönmektedir. Bu, söz konusu ülkelerde-
ki yasal düzenlemelerden kaynaklanan bir 
sorun değildir sadece. Lise düzeyinde resmi 
dilde eğitim toplumsal talep olarak da ortaya 
çıkmaktadır. Bunun en temel nedenlerinden 
birisi resmi veya hâkim dilin iyi öğrenilme-
mesinin, anadil topluluğunun iş, ekonomi ve 
siyasal yaşamın merkezinden uzaklaşmasına 
ve başka dezavantajlara neden olabilmesidir. 

Azınlık/bölgesel/etnik grubun diline özel 
statü verilmeyen ülkelerde yaygın bir uygula-
ma ise anadilde eğitim yapan okulların kamu 
kaynakları ile finanse edilmesidir. Avrupa’da-
ki birçok ülkede bu uygulama takip edilmek-
tedir. Bu model, maddi durumu yetersiz olan 
ama çocuğunun anadilinde eğitim almasını 
isteyen ailelere imkân sunmaktadır. Buna 
ilaveten, bu okullar devlet tarafından finanse 
edildiğinden, devlete karşı akademik nitelik 
konusunda, daha hesap verebilirdir. 

Anadilde eğitim bir hak olduğu kadar res-
mi dilin öğrenimi de ulus-devletin egemen-
liğini ve toplumsal bütünlüğü korumak için 
bir önkoşuldur. Etnik/ulusal ya da bölgesel 
dil öğretilirken, resmi dil de mutlaka öğretil-

Anadilde eğitimin nasıl 
gerçekleştirildiğini, birçok 

ülke örneğini kıyaslayarak 
sunan bu Perspektif, anadilde 
eğitim uygulamasının hayata 
geçirilebilmesi için bir katkı amacı 
taşımaktadır.
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mektedir. Uluslararası sözleşmelerde, ulusal 
egemenliği ve toplumsal bütünlüğü korumak 
adına ulusal resmi dilin de mutlaka öğretil-
mesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Sonuç ve öneriler
30 Eylül 2013 tarihinden itibaren, yeni de-
mokratik kazanımlar elde eden ve bu çerçe-
vede özel okullarda anadil eğitimi verilme-
sinin yolunu açan Türkiye, pratik bir sorun 
olarak anadilde eğitimin nasıl uygulana-
cağını çözmek durumundadır. Önümüzde 
cevaplanması gereken uygulamaya yönelik 
birçok soru bulunmaktadır: 
• Eğitim tamamen anadilde mi yoksa iki 

dilli mi yapılacak? 
• Hangi sınıf düzeyinde ve derslerde anadil-

de eğitim yapılacak? 
• Resmi dil ile eğitim ne zaman başlayacak? 
• Resmi dilin anadil eğitimi içindeki önemi 

ne kadar olacak? 
Öncelikli olarak bu sorulara cevap veril-

mesi gerekmektedir. Daha da önemlisi, artık 

anadilde eğitim verecek öğretmenlerin yetiş-
tirilmesi ve istihdamı, müfredatı, ders kitap-
ları ve öğretim materyalleri gibi hususların 
dikkatlice ele alınması gerekmektedir. Bu 
Perspektifte ortaya konan dünya örnekleri, 
Türkiye’de uygulanacak olan anadilde eğiti-
me ilişkin önemli bir kavramsal ve pratik ze-
min oluşturma potansiyeline sahiptir. 

Bu çerçevede üç husus öne çıkmaktadır:
1. İlköğretimin ilk yıllarında yalnızca anadilde 

eğitim yapılırken, ikinci ya da üçüncü sınıf-
tan itibaren haftada 2-3 saat resmi dil eği-
timi başlamaktadır. Sınıf düzeyi ilerledikçe 
resmi dilin müfredattaki etkisi artmaktadır. 

2. Anadilde eğitimi sağlayacak olan özel okul-
lara ya da belirli bir gelir düzeyinin altındaki 
velilere kamu desteği hususu tartışılmalıdır.

3. Bir hak olan anadilde eğitim yapılır-
ken, resmi dil de mutlaka öğretilmelidir. 
Uluslararası sözleşmelerde de vurgulan-
dığı üzere bu hak, ulusal bütünlüğü ve 
toplumsal birlikteliği geliştirmek üzere  
kullanılmamalıdır..
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Hiç unutmam, Diyarbakır’da çocukken 
resim derslerinde sürekli iki-üç katlı, çatılı 
evler yapardık. Neden böyle yaptığımızı bir 
türlü anlamamıştım. Çünkü bizim evimizin 
çatısı yoktu!

Çatı yerine dam vardı. Başka mahalleler-
de çatılı binalar vardı. Onlar da çok büyük 
olduğu için resim dersleri için yaptığımız 
resimlere yine benzemiyordu! Ha bu arada, 
yaptığımız resimler bir şeye benziyor muy-
du? O da ayrı bir mesele.

Bu işteki tuhaflığın kaynağının resim eği-
timinin kendisi olduğunu anladığımda artık 
resim kabiliyetimi geliştirmek için çok geç-
ti! Zira eğitimciler bizden Diyarbakır’daki 
bir evi değil, Avrupa’daki bir evi çizmemizi 
bekliyordu...

Batıcı bir eğitime maruz kaldık. Büyüdük. 
Çocuklarımız oldu. Şimdi onları izliyorum. 
Değişen bir şey var mı?

TÜBİTAK yayınlarını eskiden beri ilgiy-
le takip eden ve bu yayınları başarılı bulan 
biriyim. Son yıllarda, özellikle TÜBİTAK’ın 
çocuk yayınlarını yakından takip ediyorum. 
Bu yayınlara ilişkin, bazı tereddütlerimi 
paylaşmak istiyorum. Fazla uzağa gitmeden 
Bilim ve Çocuk dergisinin son (Ekim 2013) 
sayısıyla değerlendirmeye başlayalım.

Mimar Sinan vs. Mimar Gaudi
Derginin önsözüne göre, bu sayı, mimarlığa 
ayrılmış. Kapağa bakılırsa, özel konu, “Ünlü 
Mimar Gaudi ve Eserleri.” Gaudi’ye 6 say-
fa yer ayrılmış. Öte yandan, Mimar Sinan 
kapakta yok; içerde ise 2 sayfada yer almış. 

Gaudi’nin eserlerinin fotoğraflarına büyükçe 
yer verilmişken, Sinan’ın eserlerinden çok 
azı çizimle resmedilmiş. Örneğin, sadece 1 
camiye küçükçe bir yer verilmiş.

Dergiyi incelerken, Mimar Sinan’ı yetişti-
ren bir ülkede değil de, İspanya’da mı yaşı-
yoruz, diye sormadan edemedim. Buradaki 
sorun, Batılı bir mimar ve eserlerinin öğre-
nilmesinden ziyade, çocuk eğitiminin en te-
mel ilkesinin ihlal edilmesi.

Pedagogların yakından uzağa dediği il-
keye göre, çocuğun aşina olduğu yakın çev-
reden başlayıp uzak çevrenin öğretilmesi 
gereklidir. Örneğin, siz Avusturalya’da bir 
çocuk dergisi çıkarırken, kanguruyu ilk baş-

TÜBİTAK’ın Çocuk Yayıncılığı  
ve Batıcılık

• 31 EKİM 2013 • STARBEKİR S. GÜR

Çocukların okuduklarında sürekli 

Batılı figürlere maruz kalması, 

yayınları hazırlayanların önemli 

ölçüde Batılı kültürle yetişmeleri ve 

bilimi ve sanatı Batılı bir şey olarak 

görmeleriyle ilgili.

YORUMYORUM
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ta anlatabilirsiniz ama Türkiye’de aynı şeyi 
yapamazsınız. Çünkü Türkiye’deki bir çocu-
ğun yakın çevresinde kanguru yoktur.

Neden yakından uzağa ilkesi ihlal edili-
yor? Bu sorunun altında, her şeyin Batı’da 
icat olduğu fikri ya da Avrupamerkezcilik 
anlayışında yatıyor.

TÜBİTAK yayınları, geçmişe göre belki 
daha az Avrupamerkezci. Ama bu yayınlarda 
hâlâ genellikle Batılı bilim insanı ve sanatçı-
larının hayatlarına yer verilmektedir. Örne-
ğin, hızlıca elimdeki Bilim ve Çocuk dergi-
lerine baktım. Farklı sayılarda Vincent Van 
Gogh, Picasso, Albrecht von Haller, Andre-
Marie Ampere, John Muir, Jean Piaget gibi 
tamamı Batılı sanatçı ve bilim insanlarına 
hayatlarına yer verilmiş. Tek istisna, 2 sayfa-
lık Mimar Sinan.

Avrupamerkezci bilim
Çocukların okuduklarında sürekli Batılı fi-
gürlere ve eserlere maruz kalması, yayınları 
hazırlayanların önemli ölçüde “Garpzede” 
olması yani Batılı kültürle yetişmeleri ve bili-
mi ve sanatı Batılı bir şey olarak görmeleriyle 
ilgili olsa gerek. Türkiye’de aldığımız eğitim 
dolayısıyla hepimiz biraz Garpzedeyiz. Yok-
sa, mimariye adanan Türkçe bir çocuk der-

gisinde Mimar Sinan’a neden çok az yer ve-
rildiğini anlayamayız. Ya da çocukların her 
gün gördükleri camilere neden neredeyse 
hiç yer verilmediğini de açıklayamayız.

Bilim, insanlığın ortak malıdır. Sadece Ba-
tılılar tarafından geliştirilmemiş ya da Batıda 
gelişmemiştir. Buna rağmen Türkiye milli eği-
tim sisteminde ve hatta üniversite ders kitap-
ları, bilimi hâlâ Avrupamerkezci bir biçimde 
sunmaktadır. Bu sunum şekli, Batı dışı top-
lumlarda aşağılık kompleksi gelişmesine yol 
açmaktadır. Çocuklarımızın özgüvenle yetiş-
meleri için kendi topraklarında üretilen fikir 
ve eserlerden haberdar olmaları gereklidir.

Yanlış anlaşılmasın, ben Batıdan öğre-
nilecek değerli bir şey olmadığını ya da içe 
kapanmayı savunmuyorum. Batı’dan öğrene-
ceğim şeyler olduğunu düşündüğüm için, bi-
zatihi kendim de Batı’da eğitim aldım. Ancak 
insanlığın ortak birikimini, sadece bir toplu-
mun ürünleri gibi sunmak, son derece yanlış.

Yerli uydu gibi birçok alanda başarılı 
milli projelere imza atan TÜBİTAK, bilim 
ve çocuk yayıncılığında da önemli katkılar 
sunmaktadır. Ülkemizdeki bilimsel kültü-
rün gelişmesi açısından, TÜBİTAK’ın çocuk 
yayıncılığında, bundan sonra daha özenli ol-
masını dilemekteyim..
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İran devlet Başkanı Hasan Ruhani, ülkesinde reformcu kanadın deste-
ğiyle seçimi kazandı ve göreve başlamasıyla birlikte uluslararası aktörlerle 
ilişkilerde ılımlı bir politika izleyeceğinin sinyallerini verdi. İran’ın ulus-
lararası sisteme yeniden entegrasyon çabaları, ülkeyi ekonomik ve siyasi 
yalnızlıktan kurtarma çabası olarak okundu. Ruhani’nin Birleşmiş Milletler 
Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşma ve ABD Başkanı Obama ile yap-
tığı telefon konuşması, Batı ile ilişkileri yumuşatma açısından olumlu so-
nuç verse de, Suriye krizindeki pozisyonunda herhangi bir değişme olmadı. 
Dolayısıyla İran’daki Hasan Ruhani liderliğindeki yeni yönetimin bölgesel 
barışa ne kadar katkı yapacağı sorusu gündemde kalmaya devam ediyor. 

İran’da Ruhani Dönemi
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Birleşmiş Milletler’in (BM’nin) yıl-
lık Genel Kurul toplantısına katılmak için 
ABD’ye giden İran Devlet Başkanı Hasan 
Rohani, göreve başladığından bu yana ulus-
lararası sistemle ve dolayısıyla bu sistemin 
en önemli aktörü olan ABD başta olmak 
üzere Batılı ülkelerle gerginliği azaltmak 
için çaba harcamaktadır. Reformistlerin 
desteğiyle seçimleri kazanan Rohani, İran’ın 
giderek zayıflayan itibarını geri getirecek 
tedbirler almaya çalışmaktadır. Bölgede yu-
muşak gücünü (soft power) kaybeden İran, 
sert gücünü (hard power) de kaybetmeye 
başlamıştır. İvmeyi kendi lehine çevirmek 
için Batı’yla ilişkilerin geliştirilmesi bunun 
bir gereği olarak okunmalıdır.

11 Eylül saldırıları sonrasında ABD’nin 
İslam Dünyası’na bakışında dramatik bir 
değişim yaşanmıştı. ABD ve Batı 1979 İran 
İslam İnkılabı’ndan sonra Şiiliği ötekileştir-
miş iken, 11 Eylül olayları sonrasında Vah-
habiliği ötekileştirmeye başlamıştır. Bun-
dan dolayı, Afganistan ve Irak işgallerinden 
sonra Ortadoğu’da en karlı çıkan ülkelerden 
biri İran olmuştur. Öyle ki siyaset bilimciler 
bölgede bir Şii hilalinin ortaya çıktığı yö-
nünde analizler yapmışlardır. Ancak 2010 
yılında başlayan Arap devrimleri süreciyle 
birlikte İran, bölgede sıkıntılar yaşamaya 
başlamıştır. Devrimlerin ilk zamanlarında 
“İslam devrimi” retoriğini kullanarak yaşa-
narak gecikmiş bir ‘devrim ihracı’ ve ‘devrim 
taklidi’ olduğunu iddia etmiş, ancak devrim 
dalgasının uzun süredir en önemli bölgesel 
müttefiki olan Suriye’ye sıçramasıyla birlikte 

bu duruştan vazgeçmiş ve neredeyse devrim 
söylemine tamamen zıt bir siyaset geliştir-
miştir. İran Yönetimi Arap devrimlerinin 
kendileri aleyhine bir bölgesel sistem gerek-
tirmiştir. Bunun üzerine de İran, bölgesel ve 
küresel ülkelerle ilişkilerini yeniden tanımla-
mak zorunda kalmış, değişimci bir ülkeden 
statükocu bir ülkeye dönüşmüştür.

Rejimin değişme kabiliyeti
Obama-Rohani görüşmesi İran’ın reelpolitik 
temelli pragmatik dış politikasının bir gere-
ğidir. İran’daki söylem ve siyaset değişikliği-
nin ve İran’ın ABD ile ilişkilerini geliştirmek 
istemesinin birden çok nedeni bulunmakta. 
Biz burada bunlardan bazılarını analiz etme-
ye çalışacağız. Öncelikle İran iç siyasetinde 
iki belirgin çizgi bulunmaktadır: Muhafaza-
karlar (statükocular) ve reformistler (deği-
şimciler). Batı karşıtı muhafazakarların aksi-
ne Rohani’nin temsil ettiği reformist kesim 
Batı ile ilişkilerin geliştirilmesinden ve ulus-
lararası sistemle entegre olmaktan yanadır. 
İktidara geldikten hemen sonra sistem için-
de kalarak bölgesel bir konum elde etmek 
istemektedir. Obama ve Rohani arasındaki 
mektuplaşma ve telefon görüşmesi ile ilk so-
mut adım atılmış bulunmaktadır.

İkinci olarak, İran, Arap devrimlerinin 
Suriye’ye ulaşmasından sonra ciddi şekilde 
endişelenmeye başlamıştır. İslam İnkılabın-
dan bu yana bölgede İslami İran’ın en yakın 
ve istikrarlı müttefiki Suriye olmuştur. Suri-
ye, hemen bütün Arap ülkelerinin Saddam 
Irakı’nı desteklediği İran-Irak Savaşı bo-

İran Uluslarası Sisteme  
Entegre Olabilir mi?

• 15 EKİM 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞMUHİTTİN ATAMAN YORUMYORUM
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yunca İran’ı desteklemiştir. Suriye’deki Arap 
milliyetçisi Baas iktidarı, milliyetçiliğini göz 
ardı etmiş ve Baasçı Saddam’a karşı çıkmıştır. 
Suriye iç savaşı sırasında da Esad rejiminin 
yanında yer almıştır. Esad rejimini, bölge si-
yasetinin merkezinde gören İran, Suriye ko-
nusunda Batılı ülkelerin kayıtsız politikala-
rından istifade etmiş ve ABD’ye yakınlaşma 
ihtiyacı hissetmiştir.

İran’ın dayanma gücü
Üçüncü olarak, Suriye iç savaşında Esad reji-
mine yaptığı ekonomik yardımlar dolayısıyla 
zaten ambargo yüzünden sıkıntılı ekonomi-
sine büyük bir ilave yük getirmiştir. Şu ana 
kadar binlerce askerini Suriye’ye gönderen 
İran’ın bu ülkeye yaklaşık 20 milyar dolarlık 
ekonomik yardım yaptığı iddia edilmekte-
dir. Tahran Yönetimi, zayıflayan ekonomiyi 
yeniden güçlendirmek maksadıyla Batı’yla 
ilişkilerini geliştirmek zorundadır. İran, Su-
udi Arabistan kadar zengin bir ülke değil, 
dolayısıyla uzun süre bu ekonomik maliyete 
katlanması beklenmez.

Dördüncü olarak Batı, ABD, İsrail, em-
peryalizm karşıtlığı üzerinden Müslüman 
dünyanın sempatisini ve desteğini kaza-
nan İran, Suriye’de yaklaşık 120 bin insanı-
nı katleden Esad’ın yanında yer almasıyla 
ciddi bir meşruiyet krizine girmiştir. İran 
yeniden söylemsel üstünlüğü yakalamak 
ve meşruiyetini geri kazanmak için Batı’yla 
ilişkilerini geliştirmek durumundadır. Be-

şinci olarak, 11 Eylül sonrasında Vahhabi-
liğin ve el-Kaide çizgisindeki İslamcı anla-
yışın ötekileştirilmeye başlanması Şiiliği ve 
dolayısıyla İran’ı daha katlanılır kılmıştır. 
Şiilik, Batılılar tarafından daha az tehditkar 
bir anlayış olarak algılanmaya başlanmıştır. 
Bundan dolayı da İran, Batı’yı daha az öte-
kileştirmeye başlanmıştır.

Türkiye’ye etkileri
ABD-İran ilişkilerinin gelişmesi Türkiye’nin 
zararına değil, bilakis lehine bir durum-
dur. Çünkü Türkiye, son zamanlara kadar, 
ambargo uygulanan İran’la iyi ilişkilere 
sahip olduğu için Batılı ülkeler tarafından 
cezalandırılmak istenmiştir. Batılı ülkeler 
Türkiye’nin İran ile ilişkilerini hep eleştir-
mişlerdir. Dolayısıyla İran’ın Batıyla ilişkile-
rini geliştirip uluslararası sistemin ‘normal’ 
bir üyesi olursa bundan Türkiye de istifade 
edecektir. İkinci olarak, bölgesel istikrara 
katkı sağlayan her gelişme Türkiye’nin le-
hine olur. ABD-İran ilişkilerinin normal-
leşmesi Ortadoğu siyasetinin de normal-
leşmesi olacağı için Türkiye bundan kazanç 
sağlayacaktır.

Üçüncü olarak, İran’ın Batı’yla ilişkileri-
nin iyileşmesi, İran’ın Körfez ülkeleri başta 
olmak üzere diğer bölge ülkeleriyle ilişki-
lerinin de iyileşmesini beraberinde getire-
cektir. Yani, İran’ın bölgesel siyasetinin nor-
malleşmesine de katkı sağlayacaktır ki bu da 
Türkiye’nin hem İran hem de Körfez ülke-
leriyle yapıcı ilişkiler geliştirmesine imkan 
sağlayacaktır.

Dördüncü olarak, bölgenin en önemli 
iki ülkesi olarak İran ile Türkiye arasında 
ciddi bir karşılıklı bağımlılık söz konusu. 
Bu iki ülke olmadan bölgesel istikrarın 
sağlanması mümkün değildir. Ekonomik 
kalkınması/büyümesi ile askeri ve siyasal 
gücüyle bölgede düzen kurucu bir rol oy-
namak isteyen Türkiye, İran’la rekabetini 
iyi yönetmek zorundadır..

Bölgenin en önemli iki ülkesi 
olarak İran ile Türkiye arasında 

ciddi bir karşılıklı bağımlılık söz 
konusu. Bu iki ülke olmadan 
bölgesel istikrarın sağlanması 
mümkün değil.
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İran’da Ruhani’nin cumhurbaşkanı olma-
sının İran’dan beklentileri yükselttiği söy-
lenebilir. Muhafazakarlar ve reformcuların 
kesişme kümesinde yer alan Ruhani, göre-
ve geldiğinden beri Suriye meselesi dışında 
müzakereyi önceleyeceği minvalinde mesaj-
lar veriyor. Doğal olarak tüm gözler nükleer 
müzakerelere çevrili. Peki yeni dönemde bir 
Batı/ABD- İran yakınlaşması mümkün mü?”

Ruhani’nin İran’ı açık bir şekilde halkla 
ilişkiler kampanyası yürütüyor ve bu sefer 
Batı başkentlerinde de bu kampanyaya des-
tek verenlerin sayısı oldukça çok. Diaspora-
da yaşayan İranlılar, özellikle Ahmedinecad 
döneminde Ahmedinecad’ın İran’ını savun-
makta zorlanıyorlardı. Attıkları her adımda 
karşılarında “ama Ahmedinecad İsrail’i hari-
tadan silmek istiyor” seviyesinde serzenişler 
çıkıyordu. Devrim kaçkınları dahil olmak 
üzere diaspora İranlıları’nın ekserisinin 
adayı olan Ruhani’nin kazanması, diaspo-
ra örgütlerine de ivme kazandırdı. Diaspo-
ra, Ahmedinecad parantezine sokulmadan 
Ruhani’nin yeni İran’ı temasını yoğun bir şe-
kilde pazarlamaya başladı. Diğer bir deyişle 
Ahmedinecad döneminde atıl kalan Batı’da-
ki etkin İran lobileri, Ruhani ile birlikte ye-
niden canlandı.

Halkla ilişkiler kampanyası
BM Genel Kurulu, “yeni İran’ın” lansmanının 
yapılmasına fırsat verdi. Ruhani’nin Genel 
Kurul’daki Yahudi soykırımını doğrulayan 
konuşması, Christian Amanpour’a verdiği 
“müspet” mülakat ve son olarak ABD Baş-

kanı Obama ile telefonda da olsa görüşmesi, 
Ruhani dönemine ilişkin Batı’da olumlu bir 
hava bıraktı. Kısaca lansman başarılı geçti.

Yine de İran’ın içeride ve bölgede karşı 
karşıya olduğu sorunlar, salt halkla ilişkiler 
kampanyasıyla çözülebilecek türden değil. 
Batı’nın İran algısı da sadece olumlu mesaj-
lar ve gülen bir yüzle değişebilecekmiş gibi 
durmuyor.

Örneğin nükleer kapasiteyi bir milli me-
sele olarak gören İran’a karşı, Batı’da büyük 
oranda İsrail’in yönlendirdiği ve İran’ın nük-
leer silah üretme amacında olduğuna dair 
güçlü bir kanı var. “İran nükleer silaha 6 
ay uzakta” iddialarının ortaya atılmasından 
sonra neredeyse 6 sene geçti ama Batı’daki 
“nükleer İran” algısı değişmedi. Diğer taraf-
tan ise İran’da Ruhani de dahil göreve kim 
gelirse gelsin nükleer kapasite konusundaki 
İran’ın asli pozisyonu değişmeyecek. Bu se-
bepten iki kamp arasındaki güven bunalımı-
nın, İsrail’in İran takıntısı ve İran’ın muğlak 
ve mevsimsel siyaset yapma geleneği sebe-
biyle giderilmesi zor olacak.

İran’ın Suriye batağı
İran’ın önünde ayrıca yönetmesi gereken bir 
Suriye krizi var. Suriye’ye askeri müdahalesi-
ni aylardır devam ettiren İran, Suriye muha-
lefeti ve bölge halkları için Suriye Baas rejimi 
kadar iç savaşa batmış durumda. Ruhani’nin 
cumhurbaşkanı olması, İran’ın nükleer mese-
lelere ilişkin asli pozisyonunu nasıl değiştir-
mediyse, benzer şekilde Suriye politikasının 
ana çatısını da değiştirmedi, değiştirmeyecek. 

Ruhani’nin İran’ı

• 01 EKİM 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ YORUMYORUM
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İran bu noktada eğer başlatılabilirse nükleer 
müzakereleri ve Batı’ya gönderdiği “sıcak” 
mesajları, Suriye’deki kanlı rolünü örtmek 
için kullanacak. Belki Batı’yı belli oranda yu-

muşatacak ama bölgedeki sorunlarını da aynı 
zamanda katlayacak.

Mevcut tablo, İran ve Batı arasında koz-
metik birtakım ilerlemeler yaşanabilece-
ğine işaret ediyor. Fakat sürdürülebilir bir 
iyileşme için bölgesel konjonktürün köklü 
bir şekilde değişmesi, İran’ın Hizbullah gibi 
bölgedeki proksilerine yeni roller biçmesi 
ve İsrail/ABD’nin de hem kendilerini hem 
de Körfez’i İran “tehdidinden” kurtulduk-
larına inandırması gerekmekte. İran reji-
minin yapısal sorunlarını, Batı’nın İsrail 
merkeziyetçiliğini ve Körfez’in İran fobisi-
ni dikkate aldığımızda ise bu şimdilik zor 
görünüyor..

İran’ın içeride ve bölgede 
karşı karşıya olduğu sorunlar, 

salt halkla ilişkiler kampanyasıyla 
çözülebilecek türden değil. 
Batı’nın İran algısı da sadece 
olumlu mesajlar ve gülen bir yüzle 
değişebilecekmiş gibi durmuyor.
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CHP’nin, TBMM’de görüşülen Suriye ve Kuzey Irak için tezkere çıkarılma-
sına yönelik tutumunun ikircikli olduğunu belirtmek gerekiyor. Kuzey Irak 
için çıkarılan tezkereye “Evet!” diyen CHP’nin, Suriye için “Hayır!” oyunu 
kullanması, partinin ulusal güvenlik konusunda ilkesellikten uzak bir poli-
tika izlediğini gösteriyor. 

CHP’nin Suriye Tavrı



916  |  EKİM 2013

Geçtiğimiz hafta Meclis’te AK Parti 
ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen Suriye 
tezkeresinden sonra perşembe günü Irak 
tezkeresi de Meclis’e geldi. Her iki tezke-
reye ilişkin CHP dışındaki siyasi partilerin 
pozisyonu belli: AK Parti ve MHP her iki 
tezkereyi de desteklerken, BDP ise her iki 
tezkereye de hayır oyu verdi. Suriye tez-
keresini bir “savaş” tezkeresi olarak gören 
CHP ise Suriye’ye hayır, Irak tezkeresine ise 
evet oyu verdi.

Tezkerelere verilen evet ve hayırların dağı-
lımı elbette şaşırtıcı değil. Sınır güvenliğinin 
sağlanması ve dışarıdan gelebilecek muhte-
mel saldırılara karşı hazırlıklı olunabilmesi 
için AK Parti sorumlulukları, MHP ise has-
sasiyetleri sebebiyle tezkerelere destek verdi. 
Bu noktada MHP’nin kritik dönemeçlerdeki 
müspet tavrını not etmemiz gerekiyor.

BDP, tezkereleri sadece kendi tabanını 
dikkate alan bir tarzda değerlendirmeye 
devam ediyor. Irak tezkeresinde öncelikli 
hedef PKK olduğundan BDP daha anlaşı-
labilir bir tavra sahip. Suriye’de ise özünde 
ikircikli, BDP’nin kendisini PYD paran-
tezinden kurtaramadığını dikkate aldığı-
mızda ise anlaşılabilir bir tutum içerisinde. 
PYD, Suriyeli Kürtleri Suriyelilik kimli-
ğinden uzaklaştırıyor, Baas rejimiyle cen-
tilmenlik anlaşmasını devam ettiriyor ve 
Baas sonrası Suriye’de Kürtlerin anayasal 
haklarına kavuşmasını zorlaştırıyor. BDP 
de PYD gözlüğünden yaptığı Suriye oku-
malarıyla en başta Suriyeli Kürtlere zarar 
veriyor.

Suriye’de şaşan ibre
CHP’nin tezkere performansı ise nereden 
tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Her iki tez-
kere de “muhtemel tehlikelere karşı güvenli-
ğin idame ettirilmesini sağlamak” ve “süratli 
ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı 
olmak” amacını gütse de mesele Suriye olun-
ca nedense ibre şaşıyor.

Irak tezkeresi de Suriye tezkeresi de 
Meclis’e ilk defa getirilmedi. Irak tezkeresinin 
defalarca Meclis’te onaylandığını biliyoruz. 
Suriye tezkeresi de ikinci defa Meclis’te oyla-
maya sunuldu. 4 Ekim 2012’de kabul edilen 
tezkereden sonra Türkiye’nin Suriye’ye yöne-
lik hamlelerine baktığımızda bu tezkerenin 
bir “savaş tezkeresi” değil, “kötü günlere ha-
zırlık” tezkeresi olduğunu görebiliriz. Zira 
Türkiye, Baas rejiminin tüm provokasyonla-
rına rağmen elinde tezkere olmasına rağmen 
aylardır itidalini korumuş bir ülke.

Baas tehditkarlığı
Kaldı ki çözüm süreciyle birlikte Irak sınırı 
sakinleşirken, Suriye sınırımızda ise sorun-
lar arttı. Tezkerede de belirtildiği gibi Suriye 
kaynaklı saldırılarda hayatını kaybeden va-

İki Tezkere İki CHP

• 11 EKİM 2013 • STARUFUK ULUTAŞ

CHP’nin tezkere performansı 
nereden tutarsanız tutun 

elinizde kalıyor. Her iki tezkere de 
aynı amacı gütse de, mesele Suriye 
olunca nedense ibre şaşıyor.

YORUMYORUM
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tandaşlarımızın sayısı 71’e ulaştı. Suriye is-
tihbaratıyla bağlantılı teröristler, Reyhanlı’da 
onlarca vatandaşımızı katletti, Cilvegözü’ne 
bomba yüklü araçlarla saldırdı. F-4 uçağımız 
Suriye rejimi tarafından düşürüldü. Birçok 
sınır ihlali yaşandı ve Beşşar televizyon ka-
meralarını gördüğü her fırsatta Türkiye’ye 
yönelik tehditler savurmaya devam ediyor. 
Belki de en önemlisi 110,000’in üzerinde 
Suriyeli’yi konvansiyonel ve kimyasal silah-
larla öldürme siciline sahip bir rejimden 
bahsediyoruz.

Mevcut tehdit yekûnunu karşılaştır-
dığımızda ve eğer gerçekten de mesele 
Türkiye’nin “yüksek menfaatleri” ise Suriye 
sınırının an itibariyle Irak’tan daha büyük 
bir sorun teşkil ettiğini söylemek mümkün. 
Hâl böyleyken, Türkiye’nin menfaatlerini, 
Suriye meselesinin başından beri sürdür-
dükleri gibi iç siyasete ve ideolojik taassuba 
kurban etmek CHP için vahim bir pozisyon 
hatası.

Türkiye kaybedince hepimiz kaybediyo-
ruz, öyle değil mi?.
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Kamuoyu tarafından uzunca bir süredir merakla beklenen Demokra-
tikleşme Paketi, Başbakan Erdoğan tarafından açıklandı. Yasal ve idari 
düzenlemeleri içeren 20 maddelik paketi yararlı, yararsız ve nötr bulan 
görüşler çeşitli platformlarda dillendirildi. Demokratikleşme Paketi bağ-
lamında en çok tartışılan konuların başında ise paketin Çözüm Süreci’ne 
olası etkileri geliyordu. 

Demokratikleşme Paketi ve 
Normalleşme Çabaları
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Başbakan Erdoğan, beklenen demokratik-
leşme paketini hafta başında açıkladı. Pake-
tin Türkiye’nin yüzyıllık siyasi ve toplumsal 
sorunlarının çözümü yönünde olumlu bir 
aşama olduğuna kuşku yok. Yeni Anayasa 
yazımının tıkandığı, çözüm sürecinin devam 
etse de aksadığı, Gezi eylemlerinin hükümet 
karşıtı cepheyi genişleterek sertleştirdiği, dı-
şarıdaki gelişmelerin iç gerilimi tetiklediği, 
yakın zamanda sırasıyla gerçekleşecek yerel, 
Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin si-
yasal gündemi kutuplaştırdığı bir ortamda 
açıklanan paket, AK Parti’nin hem karşılaş-
tığı sorunları reform paketleriyle aşma eği-
limini hem de yeni Türkiye’yi demokratik 
bir vizyon ekseninde inşa etme kararlılığını 
teyit etmesi açısından önemlidir. Böyle bir 
konjonktürde AK Parti hükümetinin güven-
lik enstrümanlarından medet ummak yerine 
demokratik reform iradesini tahkim etmeye 
yönelmesi takdir edilmelidir.

Pakete iki temel dinamiğin yön verdiği 
söylenebilir: siyaset yapmaya çağrı ve siyasal 
kimliklerin varlığının ve farklılığının kabulü. 
Her iki açıdan da paket, vesayet sonrası bir 
dönemin ürünü olarak, vesayet sisteminin 
ihdas ettiği kısıtlamaları ortadan kaldırma-
yı öngörüyor. Vesayet sistemi, hem her türlü 
siyasal uğraşı ulusal güvenlik parantezine 
hapsederek sivil siyaseti seçkin bürokratik 
kurumlar lehine zayıf tutmuş, hem de ho-
mojen ulus yaratma hedefi üzerinden farklı 
toplumsal kesimlerin varlığını inkâr etmişti. 
Siyaset yapmanın önündeki engelleri kaldır-
maya ve farklı siyasal kimliklerin varlıklarını 

sürdürmelerine imkân sağlamaya yönelik 
paketteki düzenlemeler, ancak, vesayetçi 
aktörlerin sistem üzerindeki etkisinin zayıf-
lamasıyla mümkün olduğu için, paketi post-
vesayet döneminin bir ürünü olarak görmek 
mümkün. Vesayetçi aktör ve mekanizmala-
rın siyaset üzerindeki nüfuzu azaltıldıkça, 
resmi ideolojiyle mücadele etmeye imkân 
sağlanmıştır. Homojen ulus yaratma idealini 
siyaset kurumunu güdük bırakmaya endeks-
leyen resmi ideoloji, bu paket ile ciddi bir 
darbe daha almış durumdadır.

Çözüm süreci
Bu iki temel dinamiğin altını çizdikten son-
ra, kamuoyunda en fazla tartışılan konuların 
başında gelen çözüm sürecine ilişkin yönü 
üzerinde durulabilir. Merak edilen ve ceva-
bı aranan soru, demokratikleşme paketinin 
çözüm sürecindeki tıkanıklığı gidermeye 
yeterli olup olmayacağıydı. En başından, 
çözüm sürecindeki tıkanıklığın -PKK’nın 
geri çekilmeyi durdurması- içeriği ne olursa 
olsun tek başına demokratikleşme paketiy-
le giderilemeyeceğini vurgulamak gerekir. 
PKK, demokratikleşme adımları zamanında 

Demokratikleşme Paketi  
ve Çözüm Süreci
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atılmadığı için değil, Öcalan devletle sürdür-
düğü görüşmenin diyalog zemininden mü-
zakere zeminine çevrilmesini talep ettiği ve 
PKK Suriye’de çözüm sürecinin başlarında 
öngörmediği bir denkleme yerleştiği için, 
geri çekilmeyi durdurarak çözüm sürecini 
tıkadı. Nitekim çözüm sürecinin başlarında 
Kürt hareketi tarafından kamuoyuna duyu-
rulan üçlü aşamada da, demokratikleşme 
beklentisi geri çekilmenin tamamlanması 
sonrasına bırakılmıştı. Dolayısıyla, kamu-
oyunda, bazı kalemlerin ısrarla vurguladı-
ğının aksine, çözüm sürecindeki tıkanma 
demokratikleşme ile bağlantısız olduğu gibi, 
mevcut tıkanıklığın da -içeriği ne olursa ol-
sun demokratik bir reform paketiyle aşılma-
sı mümkün değil.

Hal bu iken, Öcalan’ın konumunu güç-
lendirme talebi ve Suriye’deki gelişmeler 
dolayısıyla tıkanan çözüm sürecini, bu un-
surları dışarıda bırakarak, demokratikleşme 
paketiyle ilişkilendirmeye yönelik bilinçli ve 
ısrarlı çabalar iki amaca hizmet ediyor: Kürt 
hareketi açısından bakıldığında, önümüzde-
ki seçimlerde, AK Parti’nin Kürt seçmenler 
nezdindeki kredisini zayıflatarak BDP’ye 
alan açmaya yarıyor. Bu ilişkilendirmede 
ısrar eden bazı kalemler açısından bakıldı-
ğında ise, demokratikleşme paketini çözüm 
sürecine hizmet etmeyişi üzerinden gör-
mezden gelmeye ve bu çerçevede Erdoğan’ın 
reformcu iradesini boğmaya hizmet ediyor. 

Sürecin başında verdiği sözleri tutmayarak 
geri çekilmeyi tamamlamış olması gereken 
bir tarihte sadece %25’lik bir geri çekilme 
oranıyla yetindiği ve bununla kalmayıp çe-
kilme sürecini durduğu için PKK’yı bir defa 
bile eleştirmeyen çevrelerin, demokratikleş-
me paketini Kürt hareketini ikna etmeyişi 
üzerinden eleştirerek ‘yok hükmünde’ gör-
meleri de manidardır.

Öte taraftan, elbette, her türlü demokra-
tikleşme paketi, Türkiye’nin en önemli siyasi 
sorunu olan Kürt sorunuyla ilişkili olmak ve 
sorunun çözümü yönünde olumlu adımlar 
etmek durumundadır. Bu adımlar, çözüm 
sürecinin akıbeti üzerinde belirleyici nitelik-
te olmasa da çözüm sürecinin psikolojik ik-
limi üzerinde etkili olur. Nitekim açıklanan 
paket içinde de, Kürt sorunun çözümüne 
ilişkin düzenlemeler, ayrıcalıklı bir ağırlık 
oluşturuyor. Bu paketteki düzenlemelerin 
Kürt sorununun nihai çözümüne yol açma-
yacağı açık. Ancak, atılan adımların tamamı, 
sorunun çözümüne ilişkin ciddi ve yadsına-
mayacak katkılarda bulunacak adımlardır. 
Bu adımların, sorunun çözümüne hizmet et-
mesi, büyük oranda, Kürt hareketinin soru-
nun çözümünü kendi kadrolarının istikba-
line feda etme stratejisine başvurmamasına 
bağlı olacaktır..
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The 2013 democratization package was a 
turning point for the Kurdish issue and the 
outlawed Kurdistan Workers’ Party (PKK). It 
is clear that the Peace and Democracy Party 
(BDP), which dismissed the reform package 
with the sleight of its hand, is not contribut-
ing to democratization. The Kurdish politi-
cal movement, which has suffered from the 
most frequent party closings, surprisingly, 
did not support the Justice and Development 
Party’s (AK Party) initiative to abolish the 
practice of party closings in the 2010 consti-
tutional referendum.

The Kurdish political movement did not 
even realize that it was creating a world of 
the “Kurdish issue” for itself. This world is 
built on the perception that the Kurdish is-
sue is a never-ending issue that will never get 
resolved. And when ordinary citizens’ prob-
lems relating to their Kurdish identity were 
resolved, the Kurdish political movement felt 
the lack. It is precisely for this reason that 
as the Kurdish issue progresses towards a 
solution, instead of breaking away from the 
PKK’s tutelage, it is becoming a footnote to 
it. In other words, as one Kurdish issue is be-
ing resolved, another is being created. The 
new Kurdish issue is nothing but “the PKK’s 
Kurdish issue.” These two Kurdish issues are 
ontologically different from each other, to the 
extent that even the PKK does not care much 
about resolving Turkey’s Kurdish issue. The 
PKK seems determined to replace the Kurd-
ish issue, the resolution of which threatens 
its existence, with another one. Turkey is not 

foreign to this situation. After the tutelage re-
gime was forced to retreat over the last few 
years, the military and the judiciary went 
through a similar phase. In the end, the 50-
year establishment was not able to withstand 
the strong wave of democratization.

As the problems stemming from the 
Kurdish issue were being resolved with prog-
ress made on democratization, the Kurdish 
political movement’s vision was expected 
to resonate with Turkey at large. Unless the 
PKK existentially transforms and decides on 
disarmament, this expectation will remain 
nothing but a naïve belief. The PKK is an 
organization that not only reads the Middle 
East anachronistically, but is not interested 
in Turkey’s democratization. This may result 
in all Kurds in the Middle East paying the 
price for the failure of the Kurdish political 
movement in Turkey to develop a demo-
cratic vision. At this point, just how influ-
ential Abdullah Öcalan will be on this issue 
is debatable. Unless the Kurdish political 
movement notices that the PKK is a burden 
both in Turkey and in the Middle East, this 
vicious cycle will continue.

Democratization and the  
Kurdish Political Movement
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The PKK believes that Kurds gained their 
rights as a result of the armed struggle it 
carried out. However, if only the PKK could 
manage an honest self-reflection, it would 
see a different picture. The Kurdish politi-
cal movement, by taking up arms, not only 
delayed Kurds from finally claiming their 

rights, but it delayed democratization in 
Turkey for at least 20 years by legitimiz-
ing military tutelage on the grounds of the 
“struggle against terror.” It is high time that 
the Kurdish political movement bravely 
asked the difficult questions and made dif-
ficult decisions..
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Uzunca bir süredir beklenen demokratik-
leşme paketi, 30 Eylül’de Başbakan Erdoğan 
tarafından açıklandı. Tartışmalara bakıldı-
ğında, pakete ilişkin üç siyasal pozisyonun 
ortaya çıktığı söylenebilir: Karşı çıkanlar, 
destekleyenler ve yetersiz bulanlar. Karşı 
çıkanlarla destekleyenleri ayrıştırmak ve 
aktörlerini, kaygılarını, motivasyonlarını, 
gerekçelerini anlamak kolay. Ancak ilk gün-
den itibaren, en hararetli tartışmalar ‘yeter-
siz bulanlar’ arasında yaşanıyor. Tartışmanın 
‘yetmez’ zemininde yürümesinde yadırgana-
cak bir durum yok. Nihayetinde, vesayet sis-
teminin maharetiyle kangrenleşen yüzyıllık 
sorunlarımız çözülmeyi bekliyor ve çözüm 
umudu da AK Parti iktidarında vesayetin 
gerilemesiyle yükselmiş durumda.

Aslında, demokratik siyasal süreç ve me-
kanizmalarla geliştirilen her reform paketi-
nin ‘yetmez’ duygusunu ve tutumunu tetik-
lemesi kaçınılmaz. Çünkü ‘yetmez’ duygusu, 
pozitif siyasete kanalize edildiğinde, demok-
ratikleşme ivmesini güçlendirme potansi-
yelini içinde barındırıyor. Bu, demokratik 
siyasetin doğası ile ilişkilidir. Demokratik 
siyaset, toplumsal katılım ve denetimle yol 
aldığı için öncelikle, toplumsal değişimin 
seyrini ve ritmini gözetmek durumundadır. 
Hatta demokratik siyaset ile otoriter siya-
set arasındaki en önemli farklardan birinin 
de bu olduğu söylenebilir. Dayatma, vazet-
me ile rıza oluşturma arasındaki farktır bu. 
Demokratik siyaset, rızaya dayandığı için 
toplumun nabzını tutmak zorundadır. Bu 
sadece seçim hesaplarıyla ilişkili değildir; 

aynı zamanda, toplumsal barışın zarar gör-
memesi ve tahkim edilmesi ile de ilişkilidir.

Yetmezci demokrasi
Türkiye gibi homojen ulus yaratma projesi-
nin ve otoriter vesayetçi siyasetin toplumsal 
taban bulduğu ülkelerde bu daha da geçer-
lidir. Bu çerçevede, demokratik reformların 
toplumsal barışı zedelememesi ve daha da 
tahkim etmesi için toplumun değişim doğ-
rultusunun ve ritminin doğru tutulması, 
toplumsal rızanın oluşturulması gerekir.

Demokratik siyaset, kaçınılmaz olarak, 
normatif çıtaların gerisinde kalır. Demokra-
tik siyasi iradenin bağımlı olduğu siyasi ko-
şullar, bu çıtaya ulaşılmasını imkânsız kılar. 
Bu nedenle, demokratik siyaset, normatif 
değerlerle siyasi koşullar arasındaki düzlem-
de yapılır. Akademisyenler, aydınlar, sivil 
toplum örgütleri, insan hakları savunucuları 
normatif çıtaya ulaşılmasını talep ederler; 
hükümetler ise siyasi koşulları gözetirler. Si-
yaset bu açıkla, bu iletişim ve gerilimle de-
mokratik bir ivme kazanır. Normatif çıtayı 
talep edenler siyasi koşulları, hükümet de 
normatif çıtayı unutmadığı ölçüde bu açık, 
demokratik siyasetin lehine dolar. Hükü-
metler için demokratik siyaset zeminini güç-
lendirecek en doğru tutum, siyasi koşulları 
öncelese bile normatif çıtayı unutmamasıdır. 
Nitekim Başbakan, paketi açıkladığı konuş-
masında, hazırladıkları paketin “Türkiye’yi 
bütün prangalarından kurtaracak, bütün 
tortuları temizleyecek bir paket” olmadığı-
nın farkında olduklarını vurguladıktan son-

Hedef Demokrasi mi, Erdoğan mı?
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ra, “Türkiye değiştikçe, şartlar iyileştikçe ve 
olgunlaştıkça, dirençler ortadan kalktıkça; 
siyaset, bir hak arama yöntemi olarak, bir 
sorun çözme yöntemi olarak daha fazla güç 
kazandıkça, yeni reformlar, yeni hak ve öz-
gürlükler Türkiye gündeminde kaçınılmaz 
olarak yerini alacaktır” dedi.

Normatif çıta unutulmadığı için bu, de-
mokratik siyasetin gelişmesi açısından doğ-
ru bir tutumdur. Hükümet dışında kalan 
kesimler için ise, siyasal sistemin demok-
ratikleşme doğrultusunu tahkim edecek en 
doğru tutum, normatif çıtadan vazgeçmeden 
mevcut demokratik reform hamlelerine des-
tek vermektir. Bu tutum, ‘Evet ama yetmez’ 
çizgisi ile formüle edilebilir. Bu, siyasi ko-
şullar ile normatif çıta arasındaki dengenin 
demokratik bir siyasetin geliştirilmesi lehine 
kurulduğunu gösterir. Böylece siyasi irade, 
normatif çıtayı gözeten bir demokratikleşme 
siyaseti yönünde cesaretlendirilirmiş olur.

Buna karşılık, hükümetler, siyasi koşulla-
ra mahkûm olup normatif çıtayı unuttukla-
rında demokratik vizyonlarını kaybeder. Si-
yasi tarihimiz bu hükümet türlerine yabancı 
değil. Siyasetten normatif çıtaya ulaşmasını 
talep edenler ise, siyasi koşulları ve demok-
ratik siyasetin doğasını gözetmediğinde, ya 
‘liberal siyasetsizlik’ olarak nitelenebilecek 
bir siyaset karşıtı pozisyona evrilirler veya 
hükümete muhalefeti demokratik siyaset 

tesisine önceleyen bir siyasi aktörlüğe savru-
lurlar. Bu iki tutum da, ‘Hayır çünkü yetmez’ 
çizgisi olarak formüle edilebilir. Bu çizgi, si-
yasal sistemin demokratikleşmesini güçlen-
dirmek bir yana reformcu iradenin zayıfla-
masına hizmet eder.

Bu genel çerçeve içerisinde demokra-
tikleşme paketine yönelik tutumlara ba-
kıldığında, ‘yetmez’ duygusunu paylaşan 
kesimlerin konumları daha net bir şekilde 
ayrıştırılabilir. ‘Evet, ama yetmez’ tutumunu 
benimseyen kesimler, içerdiği olumlu unsur-
ları teslim ederek paketin ‘yetersiz’ kısmının 
Bakanlar Kurulu’nda veya Meclis’te genişle-
mesini veya yeni bir paketi müjdelemesini 
hedeflerken; ‘Hayır çünkü yetmez’ tutumu-
nu benimseyen kesimler ise, paketin içerdiği 
olumlu unsurları yok sayarak, paketin arka-
sındaki siyasi iradeyi mahkum etmeyi hedef-
lemiş durumdalar. Başka bir deyişle, paketin 
demokratik unsurlarını ön plana çıkaranlar, 
hükümeti reformist çizgisinde cesaretlendir-
me stratejisi güderken; yetersizlik vurgusunu 
öne çıkaranlar, hükümetin reformist sıfatı 
kazanmasını engelleme stratejisine sarılmış 
görünmektedirler.

Erdoğan ile hesaplaşmak!
Dolayısıyla tartışma ve ayrışma paket üze-
rinden yaşansa da, aslında, Erdoğan’a yöne-
lik tutumdan besleniyor. 12 Eylül 2010 refe-
randumundan beri, Erdoğan’a ilişkin tutum 
alışlar, siyasal mevzilenmenin temel göste-
reni haline dönmüş durumda. Demokratik-
leşme paketinin de bundan nasibini alması 
sürpriz değil. Nitekim paket de, epey zaman-
dır neredeyse bütün siyasal gelişmelerde ol-
duğu gibi, Erdoğan ve AK Parti’ye yaklaşım 
üzerinden belirlenen siyasal mevzilerden, bu 
mevzilerin önceliklerinden, hesaplarından 
yola çıkılarak değerlendiriliyor.

‘Evet, ama yetmez’ çizgisine yerleştirilebi-
lecek çevreler, Erdoğan’ın değişim iradesini, 
reform karnesini önemseyerek yetersizliği 

Tartışma ve ayrışma paket 
üzerinden yaşansa da, 

aslında, Erdoğan’a yönelik 
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paketin büyümesi veya yeni bir paketi müj-
delemesine bağlamaya çalışırken; ‘Hayır, 
çünkü yetmez’ çizgisine yerleştirilebilecek 
çevreler ise, Erdoğan’ın reformist iradesini 
boğmayı önceleyerek içermediği unsurlar 
üzerinden paketi mahkûm ediyorlar. Pa-
keti destekleyenler, paketin içeriğine ve aç-
tığı imkânlara odaklanırken; pakete karşı 
çıkanlar, paketi çıkaran iradeye, Erdoğan’a 
odaklanıyorlar. Destekleyenlerin önceliği 
siyasal sistemin demokratikleşmesine ivme 
kazandırmak iken; karşı çıkanların önceliği, 
Erdoğan’ın paket üzerinden bir siyasal kaza-
nım elde etmesini engellemek.

Öte yandan, ‘Hayır çünkü yetmez’ çiz-
gisinin, siyasal sistemin demokratikleşme 
potansiyelini Erdoğan’a ilişkin hesaplara 
feda etme tutumu, demokratik siyaset ile de 
örtüşmüyor. Önceliğini siyasal mevzi kazan-
mak ve seçmenlerini muhafaza ederken baş-
ka seçmenlerden de destek almak olarak be-
lirleyen siyasi partilerin, siyasal gelişmeleri 
aktörler üzerinden okuması ve son tahlilde, 
iktidarın hanesine yazılacak bir gelişmeye 
muhalefet etmesi, doğru bir tutum olmasa 
da mazur görülebilir. Ancak ilkeleri aktör-
lere, siyasal sistemin demokratikleşmesini 
iktidarın kazanıp kaybetme ihtimaline önce-
lemek durumunda olan aydınların, paketin 
demokratik kazanımlarını görmezden gelip 
Erdoğan’ın kazanma ihtimalini engellemeye 
odaklanmalarını demokratik siyasetle ilişki-
lendirmek mümkün değil.

Bu, yeni bir durum ve esasında, 12 Eylül 
2010 referandumunun ardından başlayıp 
Gezi eylemleri ile tahkim olan bir mevzilen-
menin ürünü. Referandumla Gezi eylemleri 
arasındaki süreçte, ‘yetmez ama evet’ pozis-
yonu, yerini ‘hayır, çünkü yetmez’ pozisyo-
nuna bırakmış durumda. ‘Yetmez ama evet’ 
çizgisinde kısmen demokratik tutum kısmen 
de Erdoğan ve AK Parti’ye yönelik tarihsel 
kültürel-siyasal mesafe etkili olmuştu. AK 
Parti’nin demokratikleşme iradesini üstlen-

mesinden duyulan bir rahatsızlık vardı ancak 
bu rahatsızlık demokratik reformlara feda 
edilmiyordu. AK Parti’ye ilişkin pozisyonel 
kaygılar paketin içeriğindeki eksiklikler üze-
rinden dile getirildiği için de en nihayetinde 
paketin demokratik iradesine destek verili-
yordu. Bugünkü, ‘Hayır çünkü yetmez’ çiz-
gisinde ise, demokratik perspektif tamamen 
kaybolduğu gibi, kültürel-siyasal mesafe de 
yerini Erdoğan’a yönelik mevcut ve gelecek 
hesap(laşma)lara bırakmış durumda. Bu ne-
denle, ‘yetmez ama evet’ çizgisi demokratik 
bir potansiyel barındırırken, ‘Hayır çünkü 
yetmez’ çizgisi siyasal hesaplaşmayı ve de-
mokratik potansiyeli bu hesaplaşmaya feda 
etmeyi işaret ediyor.

Sonuç olarak, hükümetlerin her türlü ini-
siyatifi, kaçınılmaz olarak bazı toplumsal ke-
simlerde ‘yetmez’ duygusuna yol açar. ‘Yet-
mez’ duygusu, ‘Evet, ama yetmez’ tutumuna 
evrildiğinde, siyasal sistemin demokratikleş-
me ivmesini güçlendirirken; ‘Hayır, çünkü 
yetmez’ tutumuna evrildiğinde, siyasal sis-
temi demokratikleştirmek bir yana mevcut 
demokratikleşme iradesinin de boğulmasına 
hizmet eder. Birinci tutumda, öncelik ve yö-
nelim siyasal sistemi demokratikleştirmek 
iken; ikinci tutumda, temel gaye iktidara 
yönelik hesaplardır. Hafta başında açıklanan 
demokratikleşme paketine yönelik tartışma 
ve değerlendirmeleri bu çerçeveden oku-
makta yarar var..
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Bir haftadan beri Türkiye, 30 Eylül günü 
Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan De-
mokratikleşme Paketi’ni tartışıyor. Paket et-
rafında yapılan tartışmaların ana odağını ise, 
açıklanan paketin beklentileri ne ölçüde kar-
şıladığı ve çözüm sürecine muhtemel etkileri 
oluşturuyor. Aslında açıklanmadan önce de, 
hazırlanan paketin, toplumun farklı kesimle-
rinin kimi sorunlarına kısmi çözümler geti-
recek bir paket olması bekleniyordu. Nitekim 
Başbakan Erdoğan da, konuşmasına başlar-
ken, bu paketin Türkiye’yi ağırlıklarından 
kurtaracak bir son paket olmadığını belirte-
rek, tüm taleplerin bir paketle karşılanması-
nın makul ve rasyonel olmadığını vurgulu-
yor ve devamının geleceğini beyan ediyordu. 
Ancak tüm beklentileri karşılamıyor oluşu, 
paketin önemini de azaltmıyor. Çünkü bir-
den çok özgürlük alanına ilişkin düzenle-
meler öngören bu paketi, aynı zamanda, bir 
“insan hakları paketi” olarak tanımlamak da 
mümkün. Demokratikleşme ve insan hakları 
ise, dinamik kavramlardır ve gelişen koşul-
lar veya ortaya çıkan yeni sorunlar karşısın-
da, yeni taleplerle sürekli yeni düzenlemeler 
yapmayı gerektirirler. O yüzden de, hiçbir 
paketin tüm talep ve beklentileri karşılaması 
düşünülemez ve beklenmemeli.

Demokratikleşme Paketi, bir yandan 
Türkiye’nin kadim demokrasi problemlerin-
den bazılarını çözmeyi amaçlıyor, bir yandan 
da insan hak ve özgürlüklerinden yana kayda 
değer ilerlemeler öngörüyor. Paket’in önemli 
bir kısmı, siyasal sistemi iyileştirmeye ve si-
yasal özgürlüklerin ya da yönetime katılma 

hakkının sınırlarını genişletmeye yönelik. 
Hatta bu paketin önemli hedeflerinden biri, 
siyaseti güçlendirme, teşvik etme ve cesaret-
lendirme olarak belirlenmiş gibi gözüküyor. 
Seçim sisteminin tartışmaya açılması, siyasi 
partilerin Hazine yardımından yararlanma-
larıyla ilgili oy sınırının % 7’den % 3’e indi-
rilmesi, siyasi partilerinin örgütlenmelerinin 
ve siyasi partilere üyeliğin kolaylaştırılması, 
seçimlerde ve ön seçimlerde Türkçe dışında-
ki dillerde propagandanın önünün açılması, 
fiilen var olan eş başkanlığın yasal dayanağa 
kavuşturulması gibi düzenlemeler, siyasal öz-
gürlüklere ilişkin olarak öne çıkan hususlar.

Demokratikleşme veya  
İnsan Hakları Paketi

• 07 EKİM 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞYILMAZ ENSAROĞLU

Doğru ve hakkaniyete uygun 

olan, paketin getireceği doğru 

ve iyi şeyleri takdir edip hakkını 

teslim etmek ve eksik bıraktığını 

düşündüğümüz şeyleri de 

söyleyerek, gerçekleşme süreci 

boyunca paketi zenginleştirmek ve 

sağlamlaştırmaktır.

YORUMYORUM
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Kürt sorunu ve çözüm süreci
Demokratikleşme Paketi, aynı zamanda bir 
insan hakları sorunu da olan Kürt sorununun 
çözümü açısından da önemli maddeler içeri-
yor. Örneğin, seçimlerde ve ön seçimlerde 
Türkçeden başka dillerde propaganda yasa-
ğının kalkması, şimdilik özel okullarla sınırlı 
olsa da, farklı dil ve lehçelerde eğitimin önü-
nün açılması, öğrenci andının kaldırılması, 
devletin yerleşik paradigmasının artık iflas 
ettiğini ve yeni paradigmalara ihtiyaç du-
yulduğunu gösteriyor. Yasak harf gibi esasen 
pratikte anlamı kalmamış bir ayıba son veril-
mesi, değiştirilmiş yer-yöre isimlerinin iade-
sinin kolaylaştırılması da önemli ve anlamlı 
düzenlemeler. Ancak en azından bazı önemli 
merkezlerin isimlerinin iadesi konusunda 
Hükümetin halkın başvurusunu beklemeden 
doğrudan karar vermesi daha şık olacaktır. 
Elbette tüm bunlarla, Kürt meselesinin kök-
ten çözüleceğini ileri sürmek mümkün değil 
ancak bu maddelerin, çözüm yolunda önemli 
adımlar olduğu da inkar edilemez.

Çözüm ya da barış sürecini ise, artık bu 
paketten ve bundan sonra çıkacak paket-
lerden bağımsız olarakele almak gerekiyor. 
Çünkü PKK/KCK yöneticileri ve bazı BDP 
yetkilileri, yaptıkları açıklamalarla, çözüm/
barış sürecini -deyim yerindeyse- yapılacak 
ve yapılması gereken demokratik reformlar-
dan bağımsızlaştırarak yeni koşullara bağla-
dılar. Kaldı ki, çözüm sürecinin aşamalarına 
dair bilgilerimiz, neredeyse tamamen PKK/
KCK sözcülerinin açıklamalarına dayanıyor 
ve o açıklamalara göre de, silahlı PKK un-
surlarının tamamen sınır dışına çekilmesiyle 
birinci aşama tamamlanmış olacak ve artık 
Hükümetin demokratik reformları yapması-
nı içeren ikinci aşama başlayacaktı. Ama bir 
süre sonra, çekilme fiilen durduruldu; bun-
dan yaklaşık bir ay kadar sonra da, Hüküme-
tin herhangi bir adım atmaması yüzünden 
geri çekilmenin durdurulduğu açıklandı. Bu 
açıklamalardan ötürü, yapılacak reformların 

çözüm sürecine etkisinin ya da Kürt siyasi 
aktörleri nezdindeki anlamının ne olacağını 
artık bilmiyoruz.

Öte yandan, tarihi geçmişten ötürü Kürt-
lerde devlete karşı derin bir güvensizlik var 
ve bu güvensizlik, en azından Kürtlerin bir 
kısmında Hükümete de yönelmiş durumda. 
Aynı şekilde, yılların tecrübesi sonucu, Hü-
kümet de, PKK’ya güven duymuyor ve dola-
yısıyla taraflar arasında büyük bir güvensizlik 
olduğu biliniyor. Böylesine büyük güvensiz-
liğin olduğu hallerde, genellikle taraflardan 
beklenen, birtakım güven arttırıcı adımlar, 
tedbirler ve jestlerdir. Hafta başında açık-
lanan paket, pek çok güven arttırıcı tedbir 
içermekle kalmıyor, aslında Akil İnsanlar’ın 
raporlarında da yer alan talepler doğrultu-
sunda, köklü reform diyebileceğimiz düzen-
lemeler de ihtiva ediyor. Bununla birlikte, 
Paket’te Türk Ceza Kanunu ve Terörle Müca-
dele Kanunu başta olmak üzere, ceza mevzu-
atından yana ve yerel demokrasinin güçlen-
dirilmesine yönelik birtakım düzenlemelere 
de yer verilmiş olsaydı, paketin, bu çevrelerde 
de daha olumlu karşılanması beklenebilirdi. 
Bununla birlikte ve tüm bu eksikliklere rağ-
men, Demokratikleşme Paketi’nin, en azın-
dan Hükümetin çözüm iradesini korudu-
ğunu göstermesi bakımından sürece olumlu 
katkı sağlayacağı söylenebilir.

Kamuda başörtüsü yasağı, esasen insan 
haklarına aykırı hukuk dışı bir uygulamay-
dı ve yıllar boyu süren bu yasak yüzünden 
on binlerce insan büyük mağduriyetler ya-
şadı. Bu zulmün son bulacak olması elbette 
oldukça sevindirici ve olumlu bir adımdır 
ancak bazı meslek mensupları için bu yasa-
ğın sürdürülecek olmasını anlamak ve kabul 
etmek mümkün değildir. Bu yüzden, güven-
lik ve yargı görevlileri hakkında getirilmesi 
düşünülen istisna fikrinden hemen vaz ge-
çilmelidir. Bu mesleklerin icra edilmesine 
başörtüsünün nasıl bir engel oluşturduğu-
nun herhangi bir hukuki açıklaması bulun-



928  |  EKİM 2013

mamaktadır. Eğer başörtülü hakim ve savcı-
ların tarafsızlığından kuşku duyulabileceği 
vehmi önemseniyorsa, o takdirde, başörtülü 
kadınların veya sakallı erkeklerin da başı 
açık hakim ve savcıların yürüteceği işlem-
lerden kuşku duyma, bunlar tarafından adil 
yargılanmayacaklarından kaygılanma hakla-
rının olacağını teslim etmek gerekir. Özetle, 
insan hakları, kimi çevrelerin ideolojik bağ-
nazlıklarına ve vehimlerine feda edilmemeli; 
bu mesleklerde çalışmayı isteyen kadınlar, 
meslekleriyle inançları arasında bir tercihe 
zorlanmamalıdırlar, ayrımcılığa daha fazla 
uğramamalıdırlar. Bunun yanı sıra, Sürya-
nilerin Deyru’l-Umur (Mor Gabriel) Ma-
nastırına ait gayrimenkullerin iade edilecek 
olması son derece olumlu bir adımdır ancak 
Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmaması 
da paketin önemli eksikliklerindendir. Bu 
sorunla ilgili olarak eskiden beri bir müte-
kabiliyet ilkesi ileri sürülmektedir; asıl sorun 
da budur. Çünkü bir başka ülkenin bizim 
soydaşlarımıza, dindaşlarımıza haksızlık ya-
pıyor olması, bizim de kendi yurttaşlarımı-
zın haklarını ihlal etmemizi meşrulaştırmaz. 
Başka ülkelerde yaşayan soydaş ve dindaş-
larımızın haklarını kullanmalarını sağlama-
nın yolu, herhalde kendi vatandaşlarımızın 
haklarını kısıtlamak değildir. Aynı şekilde, 
cem evleriyle ilgili talepleri başta olmak 
üzere, Alevilerin sorunlarının çözümüne 
dair yürütülen çalışma da daha fazla gecik-

tirilmeden hızla sonuçlandırılmalıdır. Aksi 
takdirde çok önemli bir toplumsal yaramız 
kanamaya devam edecek demektir.

Kişi özgürlüğü ve güvenliği
Ayrımcılık ve nefret suçlarının önlenme-
sine yönelik düzenlemelerle, Ayrımcılıkla 
Mücadele ve Eşitlik Kurumu kurulması, 
yaşam tarzına saygının hukuki koruma al-
tına alınması, kişisel verilerin korunması ve 
yardım toplama ile ilgili sorunlar, medyanın 
ve siyasetin öne çıkardığı konular arasında 
yer almasa da, Paket’in aslında en önemli 
maddelerini oluşturmaktadırlar. Umalım 
ve dileyelim ki, bu düzenlemeler üzerinde 
iyi çalışılsın; katılımcılık ilkesi gözetilsin ve 
kısa sürede işlevsiz hale düşecek yetersiz ta-
sarılar yasalaşmasın.

Yine 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yü-
rüyüşleri Kanunu’nda yapılacak iyileştirme-
lerle, örgütlenme özgürlüğünün biraz daha 
güvenceye kavuşturulması beklenmektedir.

Elbette herkes, her kesim, kendi öncelikli 
sorunlarından ve beklentilerinden hareketle 
Paket’i değerlendirecektir. Ancak doğru ve 
hakkaniyete uygun olan, sanırım paketi ye-
rin dibine geçirmek veya göklere çıkarmak 
değil; tam tersine, paketin getireceği doğru 
ve iyi şeyleri takdir edip hakkını teslim et-
mek ve eksik bıraktığını düşündüğümüz 
şeyleri de söyleyerek, yapıcı eleştiri ve kat-
kılarda bulunarak eksikliklerini gidermek ve 
gerçekleşme süreci boyunca Paket’i zengin-
leştirmek ve sağlamlaştırmaktır..
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If we can take the transition to the multi-
party system as a turning point, Turkey’s 
painful story of democratization has been 
going on for more than half a century now. 
Turkey has been going through democratiza-
tion since 1950. That is to say, modern Turkey, 
which emerged with the fall of the Ottoman 
Empire, is still struggling with its political and 
social traumas. Having lived through some of 
the worst traumas a secular republic through-
out the 20th century, Turkey is still trying to 
normalize. The problems Turkey faced, caused 
by the foreign nature of the founding ideol-
ogy to these soils, have also metamorphosed. 
The people tried to resist the secularist state 
ideology’s project of creating “model citizens” 
through various defense mechanisms. They 
did not hesitate to vote, at any election, for 
any party that distanced itself, even ever so 
slightly, from the founding ideology.

After the 1980 coup, the tutelage regime 
believed that the system was purged of all 
those who were discontent with the found-
ing ideology. The people proved the tutelage 
regime wrong when they voted for Özal, who 
they perceived to be different than the secu-
larist elite. During the same years, Islamism 
and nationalism became rising trends. The 
Islamist movement, with its inclusive ap-
proach, began to overtake the right wing 
political movement as well. Of course, the 
Islamist movement itself underwent serious 
transformation. Demonized by the secular-
ist state, the Islamist movement developed 
as an identity against the system and put an 

end to the half a century long hegemony of 
the right wing parties in Turkey. This ‘anti-
systemic’ movement, with the AK Party in 
power, confronted the tutelage regime un-
like the right wing political parties in Turkey. 
It stood strong against the tutelage regime’s 
tools of oppression such as the military, judi-
ciary and bureaucracy. The people’s support 
carried the AK party to victory in every elec-
tion it entered. At the end, Turkey was able 
to go through a process of democratization 
that had not been possible in the last century.

The biggest obstacle that stands before 
Turkey’s democratization efforts today is 
nothing but the 1980 constitution, which was 
drafted based on the founding ideology after 
the coup. Unless the anti-democratic articles 
that regulate state-military, state-religion, 
and state-citizen relations are removed from 
the constitution, structural transformation 
will not be possible. The democratization 
process, which is now carried through by 
Erdoğan’s willingness to bear the risk person-
ally, can only last for so long. In fact, what 
Erdoğan can do also runs into the obstacle 
of the constitution. Erdoğan’s party does 
not hold enough power in the Parliament to 
amend the constitution single handedly.

Therefore, a new wave of democratiza-
tion entirely depends on the condition of 
a rational opposition party emerging from 
the elections. In other words, Turkey’s dem-
ocratic consolidation in the next political 
term depends on the compassion of the op-
position party..

Democratization and the  
Constitution in Turkey

• OCTOBER 25, 2013 • HURRIYET DAILY NEWSTAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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The 2013 democratization package 
brings up two important issues. The Kemal-
ist world had declared two sacred issues “un-
questionable” and thus not open to discus-
sion. The first issue was “the oath” primary 
school students have been reciting since the 
single-party regime. The second issue was 
the “headscarf ” for the sake of which they 
did not hesitate to close political parties or 
even oust elected governments.

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan, 
with the democratization package, has, in ef-
fect, ended the imposition of these two sacred 
issues invented and revered by Kemalists on 
the millions who were not Kemalists. The 
oath will not be recited in schools anymore. 
In other words, primary school kids will not 
have to repeat an oath that makes Atatürk the 
foundation of their existence and declares 
each and every citizen a Turk. The headscarf 
ban will no longer be enforced in public of-
fices. That means the women who wear the 
headscarf, which incidentally adds up to the 
70 percent of the country’s female popula-
tion, will be able to work in public offices.

Turkey is a country trying to achieve nor-
malization. Almost all issues that fall under 
the umbrella of Turkey’s normalization at-
tempts relate to modern Turkey’s founding 
ideologies. In other words, the closer Turkey 
comes to consolidating its democracy, the 
further away it gets from the heavy burden of 
the ideologies invented by the state itself. As 
such, the problem with Turkey’s normaliza-
tion is related to the gradual transformation 

of the state. The modern Turkish Republic, 
since its inception, has been suffering from 
the pain of trying to decide what kind of a 
state it wants to be. The Kemalist elite’s de-
mographic project of an imagined Turkey 
has long failed. Kemalism, which exhausted 
the last of its credit with the 1997 coup d’état, 
has been going through some form of resto-
ration. What we are witnessing are actually 
the attempts to become a “normal state” by 
recasting state-religion, state-society and the 
military-civilian relations.

The AK Party’s unprecedented success at 
being elected three terms in a row is actually 
an indication of the society’s will to normal-
ize. The people have made their preference for 
gradual reform with the AK Party very clear 
since 2002, instead of revolutionary changes 
that could bring the country to chaos.

They are also signaling that they will not 
withdraw their support for the near future. 
What the people receive in return for this 

Kemalism and Normalization

• OCTOBER 19, 2013 • HURRIYET DAILY NEWS

Turkey will suffer from 
normalization pains just a 

while longer. Issues stemming from 
Kemalism will continue to plague 
our daily lives until the articles that 
regulate state-religion, military-
civilian and state-citizen relations 
in the Constitution are amended.

TAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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support is not simply the process of normal-
ization. They also benefit from the country’s 
economic welfare. They reap the benefit of 
near the four-fold increase of the gross na-
tional income in their daily lives. For many, 
it’s really this simple: The less Kemalism, the 
more economic prosperity.

Turkey will suffer from normalization 
pains just a while longer. Issues stemming 
from Kemalism will continue to plague our 
daily lives until the articles that regulate state-
religion, military-civilian and state-citizen re-
lations in the Constitution are amended. The 
AK Party, whose policies are geared toward 
making this change possible, will maintain its 
dynamism. Similarly, the Republican People’s 
Party (CHP) and the Nationalist Movement 
Party (MHP), whose strategies are geared to-
ward defending these articles, will continue 
to embrace the status quo. The price these 
parties will pay for embracing the status quo 
is the loss of any chance of becoming an al-
ternative to power. Both parties seem to be 

doing well with the consequences of their ac-
tions. They do not hesitate to choose the easy 
way out of remaining the opposition party, 
instead of the hard way of becoming an alter-
native to power.

However, as Turkey purges itself of the 
burdens of Kemalism, these parties will be 
unavoidably rendered meaningless..
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Türkiye’de en temel insan hakları husus-
larında bile demokratikleşme niçin bu kadar 
gecikiyor? Olgun bir demokrasi açısından 
sorun başlığı altına bile girmemesi gereken 
konular niçin hâlâ çözülemiyor? Çok dinli 
ve çok dilli imparatorluktan ulus devlete her 
anlamda başarısız bir ‘geçiş’ yapmanın bede-
lini ödemeye devam ediyoruz. Türkiye’de de-
mokratikleşme tedrici bir usulle hayata geçe-
biliyor. Bu durum müesses nizamın ideolojik 
ve kurumsal kodlarıyla birlikte çözülmesinin 
zaman almasından kaynaklanıyor. Demok-
ratikleşme için düzenin normalleşmesi ge-
rekiyor. Düzenin normalleşmesi içinse siyasi 
iradeye ihtiyaç var.

Oldukça sofistike şekilde farklılıkların var 
ettiği Osmanlı’dan bu toprakların yabancısı 
olduğu ilkel laik ulus devlet modeline geçişin 
ağır “haklar” faturası çıkarması kaçınılmaz-
dı. Maalesef ortaya çıkan “Kemalist travma” 
geçen yüzyıl boyunca devletin de ideolojisi-
ne dönüşerek temel insan haklarını bastırma 
aracına döndü. Özellikle 1960 darbesi sonra-
sı inşa edilen askeri- yargı vesayet rejimi ya-
rım yüzyıl boyunca temel haklar konusunda 
ciddiye alınabilecek adımların atılmasını 
engelledi. İlk ciddi demokratikleşme dalga-
sı ancak 2000’li yılların başlarında yaşandı. 
Şu hakikati de görmemiz gerekiyor: sekü-
ler ulus devlet ideolojisinin uyguladığı ağır 
toplumsal mühendislikle toplumu da ciddi 
anlamda dönüştürdü. Maalesef en temel in-
san hakları başlığı altında ele alınması gere-
ken başlıklar toplumsal korkunun nesnesine 
döndüler. Faklı dil ve dinlerin varlığı sadece 

devlet nezdinde değil toplum içinde de teh-
dit olarak görülmeye başlandı. Bu durum ise 
siyasi partilerin demokratikleşme konusun-
da oldukça kötü bir karneye sahip olmaları-
na yol açtı. Çünkü her seferinde, bugün de 
olduğu gibi, en kestirme ve en güvenli yol 
olarak gördükleri ‘korkuların’ arkasına sak-
lanarak taraftarlarının desteğini garanti altı-
na aldılar.

2010 Anayasa referandumu ile birlikte 
düzenin normalleşmesi için büyük bir imkân 
doğdu. Müesses nizamın gerileme alanlarına 
ve takvimine paralel bir şekilde demokra-
tikleşme adımları tedrici bir şekilde sürdü. 
Siyasi iktidar, takvim sorunsalı bir kenara 
bırakılırsa, hiç bir zaman demokratikleşme 
yolundan esaslı bir dönüş olacağı sinyali ver-
medi. Vesayet odakları, müesses nizam adı-
na açıktan direniş göstermekte çekindiler. 
Özellikle TSK’nın yaşanan dönüşümü kendi 
için belli ölçüde bir normalleşme çıpası ola-
rak kullandığı bile söylenebilir. Kriz anların-
da en fazla istifa marifetiyle kenara çekilerek 

Normalleşme Sancısı

• 19 EKİM 2013 • SABAH PERSPEKTIF

Siyasi iktidar, takvim sorunsalı 
bir kenara bırakılırsa, hiçbir 

zaman demokratikleşme yolundan 
esaslı bir dönüş olacağı sinyali 
vermedi. Vesayet odakları, müesses 
nizam adına açıktan direniş 
göstermekte çekindiler.

YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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muhalefet ettiler. Yargı yaşanan dönüşümü 
ve 2010 anayasa halk oylaması sonucunda 
ortaya çıkan atmosferi zaman zaman umur-
samayarak sorunlu bir tablo çizdi. Özellikle 
yargı içindeki vesayet odakları anadilde sa-
vunmadan KCK davalarına, darbe davala-
rından MİT krizine kadar farklı başlıklarda 
normalleşmeye kast etmeye niyetli adımlar 
atmaktan çekinmediler. Siyasi iktidar yargı 
kaynaklı vesayet girişimlerine farklı yargı re-
formlarıyla cevap verdi. 2010 sonrası zuhur 
eden neo- vesayet girişimleri Taksim olayları 
sırasında ortaya çıkan “postmodern vesayet” 
kalkışmasına da her anlamda destek olmakta 
şüphe etmediler.

Paketin yansımaları
2013 demokratikleşme paketi yeni vesayet 
girişimlerinin tamamına bir cevap oldu. 
Kemalist travmanın en sorunlu dışavurum 
örneklerinden olan “andımız” tarih olurken, 
aslında Gezi sırasında zuhur eden Taksim 
nihilizminin liberaller tarafından ısrarla 
kamufle edilmeye çalışılan “motor gücün” 
amentüsü ortadan kaldırılıyordu. Başörtüsü 
yasağının kaldırılmasıyla birlikte nefret suç-
larıyla mücadelenin hukuki zemini oluştu-
rulurken, asırlık jakoben projenin bitişinin 
başlangıcında olduğumuz ilan ediliyordu. 
Anadilde eğitimin özel okullarda önünün 
açılması, Kürt meselesinde doğrudan Kürt-
leri ilgilendiren “hak ihlalleri” dünyasının 
bitişine işaret ediyordu.

2013 demokratikleşme paketi sonra-
sı ortaya çıkan bir diğer önemli sorun da 
Türkiye’de muhalefet ve demokratikleşme 
ilişkisidir. Milliyetçi Hareket Partisi bugü-
ne kadar demokratikleşmenin yaşanma-
masından dolayı itiraz edenlerin, özellikle 
Kürtlerin tepkilerini ve PKK varlığını kendi 
tabanına korku olarak tercüme ederek mec-
listeki varlığını teminat altına alabiliyordu. 
Bugünden sonra, MHP, bir süreliğine, elde 
edilen hakları tabanına “bir korku” unsuru 

olarak anlatarak meclisteki varlığını sürdü-
rebilir. Bu sürenin ömrü de PKK’nın silah-
sızlanma süresine doğrudan bağlıdır. MHP, 
er veya geç, Türkiye’nin kimlikler üzerinden 
barometre partisi olmaktan çıkmak zorunda 
kalacaktır. CHP’nin mezkûr demokratik-
leşme paketiyle rekabet edebilmesinin tek 
yolu, yeni anayasa yazım sürecinde devrimci 
adımlar atarak ilk üç maddeden Türkiye’nin 
kurtulmasının önünü açmakla mümkündür. 
Aksi takdirde CHP, önümüzdeki dönem-
de hızla radikal-sol söylemin ne yapacağı-
nı tayin ettiği, bir merkez partiden ziyade 
üniversite kantininde bile marjinal bulunan 
bir kimliğe savrulmaya devam edecektir. 
BDP’nin son reform paketiyle birlikte oy al-
dığı Kürtlerin bizzat Kürt olmaktan kaynaklı 
neredeyse sıkıntı alanlarının kalmadığını 
fark etmesi gerekiyor. Silahsızlanmanın bir 
an evvel hayata geçmesi için motor güç ola-
madığı sürece BDP’nin CHP ile benzer bir 
kaderi yaşaması mukadderdir..
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Editors Note • As Turkey prepares for local, 
presidential and general elections in the next 
two years, domestic and foreign policy issues 
are becoming central topics of public debate 
in the context of democratization, economic 
development, and regional stability. 

Since the beginning of the Arab awaken-
ing and its aftermath, Turkey started to en-
joy greater attention from international ob-
servers. Often, Turkey was touted as source 
of inspiration and an island of stability in 
turbulent waters. Democratic reforms, eco-
nomic progress, diversification of its foreign 
policy relations and active engagement in 
regional politics are all frequently cited to 
explain how and why Turkey has a power-
ful potential role in the reconfiguration of 
regional power balance and restructuring of 
the Middle Eastern political culture. 

Turkey’s achievements were numerous: it 
struck a balance between Islam and democ-
racy, raised the standards of human rights, 
empowered civilians over the military, 
through judicial and constitutional reforms, 
achieved economic success, and established 
closer relations with its neighboring coun-
tries. Once taboo issues such as the Kurdish 
question, rights of un-orthodox Muslims 
and non-Muslim minority citizens have 
been genuinely addressed. 

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan 
explicitly recognized the shortcomings of 
state policies towards the Kurdish citizens 
and apologized for state atrocities toward its 
own people in the past on behalf the Turkish 

state. Since 2002, The Justice and Develop-
ment Party (the AK Party) governments in-
troduced several initiatives to resolve deeply 
rooted political problems and conflicts in 
the country, including aggressive EU har-
monization reforms culminating in 2005, 
a constitutional referendum in 2010, and 
more recently a democratization package in 
September 2013. 

Announcement of the recent democrati-
zation and human rights package took place 
amidst claims that the AK Party government 
lost its reformist spirit, as its image was tar-
nished during the Gezi Park protests in May 
and June of this year. Handling of the Gezi 
Park demonstrations were extensively cov-
ered in the media and strongly criticized. 
However, promises of this new package indi-
cated that the government was ready to listen 
to people and learn from its own mistakes. 

In this special issue, Insight Turkey focus-
es on the AK Party decade with an emphasis 
on the transformation of domestic politics 
and challenges that the ‘New Turkey’ still 
faces. The AK Party came to power in 2002 
just a year after its foundation in the midst 
of economic and political crisis, solidly win-
ning the 2007 and 2011 elections by a large 
margin. Now it is time to examine how and 
to what extent the AK Party left its imprint 
on Turkey’s economy, society and, political 
realities following its electoral successes in 
Turkey. Cutting edge research and academic 
articles in this issue critically evaluate how 
the AK Party policies transformed the Turk-

The AK Party Decade: Economy, 
Society, and Politics

• OCTOBER - DECEMBER 2013 VOL. 15, NO. 4, FALL INSIGHT TURKEYINSIGHT TURKEY
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ish state and its domestic political environ-
ment. Moreover, the question is raised on 
whether the governments in the last decade 
were able to deliver what they promised in 
democratizing and de-securitizing the state 
ideology while empowering civilians to ad-
vocate more openly in the public arena. This 
issue of Insight Turkey will take a serious 
look at domestic politics in the last decade, 
but this will be just the beginning of this 
critical examination. Insight Turkey will con-
tinue to analyze the debate on foreign policy 
under the AK Party period in the next issue. 

Commentators in this issue touch upon 
recent events that are unfolding in Turkey 
and the larger Middle East. In this context 
Gezi Park, the Ergenekon coup plot trial, 
Turkey-EU relations, civil war in Syria, and 
the future of democracy in Egypt and Tunisia 
are covered in the commentary section..
COMMENTARIES
Gezi Park Revolts: For or Against Democracy? | ATİLLA YAYLA
The anti-government protests in Turkey emerged as a legitimate and even 
necessary reaction against police brutality to evolved into violent revolts 
targeting Prime Minister Erdoğan. Since the initial protests, commenta-
tors sought to make sense of the phenomenon with reference to the Gezi 
youth. A closer examination, however, would reveal the Leftist-Kemalist 
aura of the protests that came under the tutelage of Taksim Solidarity, 
an umbrella organization of left-wing associations, and the Republican 
People’s Party. Meanwhile, the general public kept its distance from the 
violent demonstrations. Not only AK Party supporters but also many 
liberals and secular-minded democrats found the developments alarm-
ing. While the protests marks a step forward for Turkey‘s once-apathetic 
opposition groups, their failure prevented a revival of authoritarianism. 
 
Political Culture and National Identity in Conceptualising the 
Gezi Park Movement | TAHİR ABBAS
This essay interprets the Gezi Park protests that began as a local resis-
tance to government plans to level a public park but quickly escalated 
into a national outburst against government policies. How did the local 
events receive endorsements from different communities with other-
wise ideological and cultural conflicts? This paper argues that political 
disenfranchisement intersected with society’s aspirations with regard to 
dichotomies between conservatism and secularism, localisation and glo-
balisation, and nationalism and majoritarianism. 
 
Ergenekon: An Illegitimate Form  
of Government | MARKAR ESAYAN
On August 5th, 2013, an Istanbul court reached its verdict in the Ergenekon 
coup plot trial, handing down various prison sentences to 247 defendants, 

including the former Chief of Military Staff and several high-ranking mem-
bers of the military’s command. Although the Supreme Court of Appeals has 
yet to make a final decision on the 6-year legal battle, the Ergenekon trial 
has already become part of the country’s history as a sign that anti-dem-
ocratic forces, many of whom date back to the final years of the Ottoman 
Empire, no longer have free reign. Notwithstanding its limited scope and 
other shortcomings, the court’s decision marks but a humble beginning for 
Turkey’s acknowledgement of the dark chapters in its history, as well as a 
challenging struggle to replace the laws of rulers with the rule of law. 
 
Democratization and Relations with the EU in the AK Party  
Period: Is Turkey Really Making Progress? | PAUL KUBICEK
ABSTRACT This brief commentary assesses the progress made by Turkey 
under the Justice and Development Party (the AK Party) toward European 
Union (EU) membership and democratization. While it acknowledges 
positive steps, it notes that the goals of EU accession and democratic con-
solidation remain elusive. One consideration is that the expectations or 
“goalposts” for both have moved so that, relative to the objectives of those 
supporting democratic freedoms and Europeanization, progress in Turkey 
has still been rather modest. While the democratization package of Sep-
tember 2013 offers some hope for democratization, it remains difficult to 
see substantial progress in terms of joining the EU. 
 
A New Challenge for Turkey: Civil War  
in Syria | NURŞİN ATEŞOĞLU GÜNEY
The Arab Spring gave rise to a variety of transitions in the Middle East. Al-
though initial developments in Tunisia and Egypt created optimism, tragic 
events in Egypt, Syria, Tunisia and elsewhere revived fears about a return 
to authoritarian governments, failed states and civil war. With no foresee-
able change in the UN Security Council with regard to Syria, the country’s 
neighbors, including Turkey, face the risk of instability. Although a recent 
agreement between the US and Russia marked a major step toward des-
trying the regime‘s chemical stockpile, it fails to address the conflict itself. 
As such, spillover effects continue to threaten Syria‘s neighbors. This paper 
highlights the critical nature of the situation and the international com-
munity‘s role in finding a solution. 
 
Military, Political Islam, and the Future of Democracy  
in Egypt | A. KADİR YILDIRIM
Egypt’s democratization efforts require domestic and international con-
siderations: Domestically, the country must focus on the economy at the 
expense of the military’s political role: While military involvement in poli-
tics is crucial to democratization, improvements in this area represents an 
outcome, not the cause, of the process. Discussions should concentrate 
on protecting lower- and middle classes, generate prosperity and create 
common ground between democracy and class interests. At the interna-
tional level, Egypt requires countries to support democratization efforts 
and condemn extra-democratic actions. Meanwhile, the prominence of 
Islamists causes concerns for Western governments with regard to the 
Peace Treaty and Israel’s security. 
 
Insights for Egypt’s and Tunisia’s Islamists from Turkish  
Experience of Democratic Transition | AHMET UYSAL
Turkey is achieved a viable combination of Islam, democracy and develop-
ment. After prolonged periods of political instability and interruptions in 
democratic rule, the Islamic-leaning AK Party government overcame the 
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hurdles preventing it from reaching power in the early 2000s. It achieved 
a significant degree of democratization and economic growth without oil or 
foreign aid and repeatedly won elections ever since. As such, the party’s suc-
cess offers important lessons for Islamists in Tunisia, Egypt and Morocco. The 
lessons of the Turkish experience are especially relevant in dealing with the 
opposition and democratization, as well as achieving stability and growth.
 
ARTICLES
Euro-Turks in the Contemporary European  
Imaginary | RAYMOND TARAS
Do perceptions of Muslim communities differ among receiving Euro-
pean societies? Are attitudes towards Euro-Turks more critical than other 
groups? Do Euro-Turks feel marginalized and recognize social distance 
from the majority? This paper presents data from cross-national research 
projects to assess the social distance between national majority and 
Muslim minorities, in particular Euro-Turks. It also considers the extent 
to which religion, ethnicity, and culture help shape Islamophobia and 
anti-Turkish attitudes. Social distance is not treated as a proxy variable 
for discrimination or exclusion, but it serves as an indicator of the possible 
marginalization of Euro-Turks. Further, increasing social distance between 
majority and minority Muslim groups may also serve as a reliable indica-
tor of a Europe in crisis, confronting its multiple conflicting identities.
 
Constitutional Amendments Under the Justice and  
Development Party Rule | VAHAP COŞKUN
Turkey’s 1982 Constitution does not reflect the values of modern con-
stitutionalism. Originally, the Constitution maintained a state-centered, 
authoritarian character and failed to meet society‘s expectations. Pro-re-
form parties sought to replace the Constitution to address various societal 
demands. The AK Party also identified the drafting of a new Constitution 
as a primary objective and attempted thirteen amendments. There were 
two main motivations behind the amendments: Turkey‘s EU membership 
bid and frequent constitutional crises. In this sense, the amendments pro-
moted individual rights and liberties in Turkey. The Constitution today is a 
legal text that underwent major changes over the years to establish more 
effective safeguarding mechanisms for individual rights and liberties. Tur-
key’s need for a new constitution, however, remains alive. 
 
The Turkish Economy During the Justice and Development Party 
Decade | ERDAL TANAS KARAGÖL
During the 1990s, political uncertainties in Turkey had negative effects that 
left the economy vulnerable to public and foreign debt due to high inflation, 
high budget deficit and high current account deficit. Coalition governments 
failed to address these problems. Following its rise to power in 2002, the 
AK Party developed a new perspective for the economy, politics and foreign 
policy collectively referred as the New Turkey. The government emphasized 
fiscal discipline, structural transformation and privatization. During this pe-
riod, Turkey rapidly recovered from the negative effects of the 2001 financial 
crisis and reached a steady growth rate. The country also survived the 2008 
global crisis with minimum damage. The government seeks to meet its tar-
gets for the centennial of the Republic’s establishment.
 
Civil-Military Relations During the AK Party Era: Major  
Developments and Challenges | MÜGE AKNUR
The remarkable transformation of Turkish civil-military relations since the 
AK Party’s rise to power has not led to total democratization in this area. 

Although EU reforms reduced the military‘s formal and informal powers 
and trials about contemporary and historic coup cases might indicate that 
the military has been subordinated to civilian authority, achieving demo-
cratic civil-military relations would require a balance of power between 
civilians and the military: While the military must relinquish its role as 
the country’s guardians, civilians must work to regain the trust of military 
officers that they lost through the Ergenekon and Balyoz cases. Perhaps 
then Turkish civil-military relations can reach a democratic level, promot-
ing democratic consolidation in the country.
 
Turkey’s Education Policy During the AK Party  
Era (2002-2013) | ZAFER ÇELİK AND BEKİR S. GÜR
The AK Party has been a leading reform actor with particular emphasis 
on education. AK Party governments implemented educational reforms 
to increase access to education, improve the quality of education and 
democratize the education system. Some challenges, however, persisted: 
Turkey still lags one year behind the OECD average PISA 2009 indicators. 
This article focuses on the educational policies of the AK Party govern-
ments during the last decade. The AK Party’s education reforms and poli-
cies will be examined through the lenses of access, quality, governance, 
finance, and democratization of education. The current problems and 
challenges of Turkey’s education system will also be discussed. 
 
After Gezi: Moving Towards Post-Hegemonic Imagination 
 in Turkey | ALİ MURAT YEL AND ALPARSLAN NAS
This paper discusses the conflict between the AK Party government 
and the Gezi activism with reference to hegemony, power-resistance 
dichotomy, local/metanarratives and the carnivalesque. The AK Party‘s 
11-year rule revolutionized center-periphery relations in Turkey. The 
party pioneered the democratization process until the 2011 elections but 
took an authoritarian turn afterwards –which gave rise to the revolts. 
However, the protests mobilized a heterogeneous group, some of whom 
maintained militarist and partiarchal metanarratives while others took a 
libertarian stance. This paper highlights the fragmentation of discourses 
under the “Gezi Spirit” as well as among AK Party supporters.
 
Kyrgyzstan: In Search for Stability | Y. EMRE GÜRBÜZ
In the last two decades, Kyrgyzstan has searched for stability while 
swinging on a pendulum between democratic reforms and suppression 
of democracy. Political changes in Kyrgyzstan started with the liberal 
democratic promises of President Akayev in 1990 and President Bakiyev 
in 2005, but they both ended with disillusionment. The state’s capacity 
had to be reestablished in the post-Soviet period, which was sought to 
be institutionalized by authoritarian measures. The failure of the au-
thoritarian path proves that the people of Kyrgyzstan are more open to 
a parliamentary democracy, where the multiplicity of interests in society 
can be represented. Stability, however, does not only rest upon the rep-
resentation of different groups’ interests but also on increasing economic 
resources to redistribute wealth across society.
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Kalkınma Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve Türkiye ekonomisi-
nin 3 yıl vadeli amaç ve hedeflerini 
içeren “Orta Vadeli Program (OVP) 
2014-2016” açıklandı. Program 
göre, dünya ekonomisindeki 
belirsizlik ortamının Türkiye’ye 
etkilerini asgari düzeyde tutarak, 
bir yandan cari açığı tedrici olarak 
düşürmek diğer yandan ekonomik 
büyümeyi artırmak temel amaç 
olarak belirlendi. 

Türkiye Ekonomisinin  
Üç Yıllık Planı
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1. Amaç
Kalkınma Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve Türkiye ekonomisi-
nin 3 yıl vadeli amaç ve hedeflerini 
içeren Orta Vadeli Program (OVP) 
2014-2016 açıklandı. Açıklanan 
programda, dünya ekonomisinde-
ki belirsizlik ortamının Türkiye’ye 
etkilerini asgari düzeyde tutarak, 
bir yandan cari açığı tedrici olarak düşürmek 
diğer yandan ekonomik büyümeyi artırmak 
temel amaç olarak belirlenmiştir. Diğer yan-
dan, yeni programda biçim ve içerik değişik-
liğine gidilmiş ve önceki programlara görece 
daha sade bir yol izlenmiştir. Yeni tasarımda 
sadece belirli makroekonomik amaç, hedef 
ve politikalara yer verilmiştir. Bu makro eko-
nomik göstergeler arasında Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH)’deki büyüme, istihdam poli-
tikaları ve işsizlik, ödemeler dengesi ve cari 
açık, fiyat artışları, bütçe dengesi ve borç-
lanma yer almaktadır. Ayrıca, Program kap-
samında iç ve dış piyasalarda yaşanan geliş-
meler dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda ser-
maye birikimi ve sanayileşme sürecinin hız-
landırılması, üretim faktörlerinin verimlilik 
düzeylerinin artırılması, ekonominin ithalat 
bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülme-
si, ekonominin yenilik üretme kapasitesinin 
yükseltilmesi ve yeniliklerin mevcut üretim 
yapısıyla bütünleştirilerek üretim yapısında 
dönüşümün sağlanması hedeflenmiştir.

2. Ekonomik büyüme ve istihdam
2013 yılında da ekonomik büyüme gerek ge-

lişmiş gerekse gelişmekte olan ül-
kelerin öncelikli ekonomik hedefi 
olmuştur. Fakat uluslararası piya-
salardaki belirsizlik, Euro Bölge-
si’ndeki zayıf ekonomik aktivite ve 
başta Çin olmak üzere gelişmekte 
olan ülkelerde büyümenin yavaş-
laması büyüme hedeflerinin dü-
şük kalmasına neden olmuştur. Bu 

durum göz önünde bulundurularak yayınla-
nan OVP’de büyüme tahminleri aşağı yön-
lü revize edilmiştir. Bu kapsamda, 2013 yılı 
GSYH büyümesi yüzde 3,6; 2014 yılı yüzde 
4; 2015 ve 2016 yılında ise üretken alanlara 
yönelik yatırımlarla desteklenen, daha çok 
yurt içi tasarruflarla finanse edilen, verim-
lilik artışına dayalı bir büyüme stratejisiyle 
GSYH artış hızı yüzde 5 olarak hedeflenmiş-
tir (Grafik 1). Özellikle sanayi sektöründe 
üretimde verimliliği artırmaya yönelik po-
litikalar yoluyla toplam faktör verimliliği-
nin büyümeye olan katkısının artırılması ve 
üretim faktörleri açısından daha dengeli bir 
büyüme yapısına geçiş sağlanması ve böyle-
ce ekonominin rekabet gücü artırılarak cari 
açık sorunu yaşanmadan büyümenin hızlan-
dırılması öngörülmektedir.

2013 yılının ilk yarısında yurt içi talep tek-
rar canlanma eğilimine girmektedir. Özel ve 
kamu tüketimi ile kamu sabit sermaye yatı-
rım kaynaklı bir büyüme gerçekleşeceği bek-
lenmektedir. Finansal göstergelerdeki dal-
galanmanın reel ekonomiye etkisinin sınırlı 
kalacağı öngörüsü altında 2013 yılı büyüme-
sinin yüzde 3,6 olacağı tahmin edilmektedir. 

Orta Vadeli Program: 2014-2016
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Ekonomide gerçekleşen büyümenin is-
tihdama yansıması için, işgücü niteliğinin 
artırılması, kayıt dışılığın ve bölgeler arası 
gelişmişlik farklarının azaltılmasının destek-
lenmesi, gelir artışı yoluyla da tasarrufların 
artırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 
büyümenin sürdürülebilirliğini sağlanacak, 
yeni istihdam olanakları yaratmak için ihra-
cat artırılacak ve ithalata bağımlılığı azaltıla-
rak yerli ve uluslararası yatırımlar desteklen-
meye devam edilecektir.

Diğer yandan, ekonomik büyümeye bağlı 
olarak istihdam oranlarında artış gerçekle-
şeceği beklentisi vardır. İstihdam yaratmada 
işgücü piyasasındaki katılıklar, kıdem taz-
minatı ve alt işverenlik gibi yapısal sorunlar 
önemini korumaktadır. Buna yönelik olarak 
da bireylere işgücü piyasasındaki taleplerle 
uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandı-
rılacak ve işgücü politikaları etki analizleri-
ne dayalı olarak uygulanacaktır. OVP’de ise 
işsizlik oranı 2013 yılında yüzde 9,5, 2014 
yılı için yüzde 9,4, 2015 yılı için yüzde 9,2 
ve 2016 yılında ise yüzde 8,2 olarak belirlen-
miştir. OVP’de kadın, genç ve engelliler baş-
ta olmak üzere iş gücüne katılım ve istihdam 
oranları artırılmaya devam edilecektir. Kayıt 
dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele 
edilerek kayıtlı çalışan sayısı artırılacak ve 
prim tabanı genişletilecektir. 

3. Cari açık ve enflasyon
OVP’de cari açığın kısa vadede azaltılması-
nın yanı sıra orta ve uzun vadede de kalıcı bir 
şekilde sürdürülebilir düzeye indirilebilmesi 
hedeflenmektedir. Buna yönelik olarak, önü-
müzdeki dönem için ithalata olan bağımlı-
lığın azaltılması ve yüksek katma değerli 
ürünlerin ihracatının artırılması yoluyla dış 
ticaret açığını azaltıcı ve finansman kalitesini 
iyileştirici, ayrıca yurtiçi tasarrufları artırıcı 
bir politika çerçevesi oluşturulmuştur.

Söz konusu hedefler ekonomik görünüm-
deki iyileşmelerle desteklenmeye devam 

etmiştir. Euro Bölgesi’ndeki olumsuz eko-
nomik görünüme rağmen Türkiye’nin kredi 
notunun 2012 yılı Kasım ayında uluslararası 
bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafın-
dan artırılması, cari açıkta oluşan düzelme 
ve yeni bir not artırımı yönündeki beklen-
tilerin oluşturduğu olumlu etkiyle 2012 yılı-
nın ikinci yarısından itibaren 2013 yılı Mayıs 
ayına kadar Türkiye mali piyasaları istikrarlı 
bir şekilde büyümüş ve diğer ülkelere göre 
olumlu yönde ayrışmıştır.

Diğer taraftan, OVP’ de istikrarlı büyü-
meyi sağlamak ve sürdürülebilir cari açık 
düzeyi için cari açığın finansmanının müm-
kün olduğunca doğrudan yatırımlar ve uzun 
vadeli kaynaklarla karşılanması önem taşı-
maktadır. Cari açığın GSYH içindeki payı 
2013 yılı için 7,1; 2014 yılı için 6,4; 2015 yılı 
için 5,9 ve 2016 yılı için 5,5 olarak hedeflen-
mektedir (Grafik 2).

OVP’de sıklıkla bahsedilen ekonomik 
konuların başında gelen küresel ekonomik 
kriz, Türk Lirası (TL)’nin değer kaybı ve 
Orta Doğu’da yaşanan belirsizlikler karşı-
sında enflasyon, yukarı yönlü bir seyir içine 
girmektedir. Bu nedenle 2014-2016 OVP 
kapsamında enflasyon hedeflemesi öncelikli 
konular arasında yer almaktadır. Bir önce-
ki programla karşılaştırıldığında 2013 yılı 
enflasyon hedefinin küresel belirsizliklerin 
kurlar üzerinde yarattığı baskı dolayısıy-
la 5,3’ten 6,8’e yukarı yönlü revize edildiği 
görülmektedir. Toplam talep koşullarının 

Orta Vadeli Programın 
amaçları nelerdir? 

Türkiye diğer ülkelerden nasıl 
ayrışmaktadır? Orta Vadeli Program 
2023 hedeflerine nasıl bir katkı 
yapacaktır?
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enflasyona düşüş yönünde yaptığı katkının 
Program döneminde devam edeceği öngö-
rülmektedir. Gıda enflasyonunun yüzde 7 
civarında dalgalanacağı ve vadeli işlemler pi-
yasaları göstergeleri dikkate alınarak TÜFE 
yıllık artış hızının 2014 yılındaki yüzde 5,3 
seviyesinden dönem sonunda yüzde 5’e geri-
leyeceği tahmin edilmektedir. 

4. Borçlanma ve bütçe dengesi
Kamu borçlanma politikası, iç ve dış piya-
sa koşulları ile maliyet unsurları göz önüne 
alınarak belirlenen risk düzeyi çerçevesinde, 
finansman ihtiyacının orta ve uzun vadede 
mümkün olan en uygun maliyetle karşılan-
masını sağlayacak şekilde yürütülmesi 2014-
2016 OVP’nin amaçlarından biri olarak be-
lirtilmiştir. Euro Bölgesi’nde görülen yüksek 
borç düzeylerinin devam ettiği bir dönemde 
Türkiye ekonomisi, borç stokunu hedeflediği 
oranlarda tutmayı başarmış; böylece, kamu 
borç stoku hem kriz döneminde hem de 
krizden sonraki dönemlerde borç stokunun 
GSYH’ye oranı yüzde 60 olan Maastricht kri-
terlerinin altında kalmıştır.

Kamu borçları azalış eğiliminde olan 
Türkiye, 2013 yılında AB tanımlı genel dev-
let borç stokunun GSYH oranını yüzde 35; 
2014 yılı sonunda ise azalışına devam ederek 
yüzde 33 düzeyine düşürmeyi hedeflemekte-
dir. Bir önceki döneme göre yaklaşık 2 pu-
anlık bir azalış gerçekleşmesi öngörülen AB 
tanımlı genel devlet borç stokunun GSYH 
içindeki payının program sonunda yüzde 
30 seviyesine düşürülmesi hedeflenmekte-
dir (Grafik 3). Bunun sürdürülebilmesi için 
de borçlanma politikası finansmanın orta ve 
uzun vadede en uygun maliyetle gerçekleşti-
rilmesi öngörülmektedir.

2002’den bu yana Türkiye ekonomisinin 
gelişmiş ülkelerden pozitif ayrışmasına en 
önemli katkıyı sağlayan mali disiplinin sür-
dürüleceği OVP’de açıkça ifade edilmiştir. 
OVP’nin uygulanmasında temel amaç sıkı 

bir maliye politikası uygulamaktır. Maliye 
politikası; makroekonomik istikrarın güç-
lendirilmesine, özel sektör öncülüğünde 
bir büyüme sürecinin desteklenmesine, cari 
açıkla ve enflasyonla mücadeleye yardımcı 
olacak bir yaklaşımla yürütülecektir. Prog-
ramda öngörülen gelir, harcama ve borç-
lanma büyüklükleri gözetilecek, programın 
mali hedeflerinden sapmaya yönelik güçlü 
emarelerin ortaya çıkması durumunda ge-
rekli politika müdahaleleri yapılacak, mali 
disiplin korunacaktır.

Bu kapsamda, sıkı mali disiplinin sürdü-
rülmesi, özelleştirme gelirlerinde artış ve 
iç talebin canlanacak olmasının yaratacağı 
dolaylı vergi artışı ile 2013 yılında yüzde 1,2 
oranında bütçe açığı verilmesi hedeflenmek-
tedir. Gelişmekte olan ülkelerin de Avrupa 
borç krizinden oldukça etkilendiği bu dö-
nemde, Türkiye’nin sürdürülebilir düzeyde 
bütçe açığı sağlaması ve bütçe açığının GSYH 
içindeki payı yüzde 3 olan Maastricht Krite-
rinin altında gerçekleşmesi öngörülmektedir.

2014-2016 dönemini kapsayan OVP mali 
disiplini sürdüren bir maliye politikası ara-
cılığıyla istihdamı artırmayı, yurt içi tasar-
rufları yükseltmeyi ve cari açığı azaltmayı 
hedeflemektedir. Hedeflenen bu amaçlara 
ulaşılmasında işgücüne yönelik yatırımların 
önemli bir rolü vardır. Kamu mali sisteminin 
ihtiyaç duyduğu gelirlerin sağlıklı ve sürekli 
kaynaklardan elde edilmesi temel amaçtır. 
Vergi politikasının oluşturulmasında gelir 
dağılımının iyileştirilmesi, piyasanın rekabet 
gücünün artırılması ve yurtiçi tasarruf oran-
larının artırılması göz önünde bulundurul-
ması gereken unsurlardır.

5. Sonuç ve öneriler
Küresel belirsizlik ortamında Türkiye ekono-
misi olumlu bir performans göstermeye de-
vam etmiştir. Kredibilitesi yüksek orta vadeli 
programların kararlılıkla uygulanması buna 
büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca, Türkiye 
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uzun vadede bakıldığında kalıcı ve sürdürü-
lebilir hedeflere ulaşılması için yapılması ge-
reken yapısal değişimler açısından istikrarlı 
bir performans ortaya koymuştur.

Türkiye’nin uzun vadede dünyanın önde 
gelen ilk on ekonomisi arasında yer almak 
hedefine ulaşması için en kilit rol ekonomik 
büyümenin arttırılması ve sürdürülebilir se-
viyeye getirilmesidir. Bu bağlamda ekonomik 
büyümenin desteklenmesi için elzem olan 
yatırımların yurt içi tasarruflar aracılığıyla 
fonlanması gerekmektedir. Türkiye ekonomi-
sinde geleneksel olarak düşük seviyelerde göz-
lenen tasarruf oranlarını arttırıcı önlemlerden 
birisi 2012 yılında uygulanmaya başlanan 
Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki yüzde 25’lik 
devlet katkısıdır. Bu uygulamanın tasarrufu 
arttırıcı etki yaptığı gözlemlenmektedir. 

Ekonomik yönetimin karşılaştığı bir diğer 
sorun olan cari açığın azaltılması ve kontrol 
altında tutulması için ise genel ekonomik 
hedeflerle çatışmayan yeni ve sürdürülebilir 
enerji politikalarının uygulamaya geçirilmesi 
önem teşkil etmektedir. Enerjide dışa bağım-
lılığın azaltılması için başlatılan çalışmalara 

devam edilmelidir. Enerji borsası kurulması 
için yapılan çalışmalar bu yönde örnek ola-
rak verilebilir. Türkiye Enerji Borsası’nın 
kurulması için yapılan çalışmalar şeffaf ve 
serbest piyasa ortamında daha öngörülebilir 
fiyatlamayı ve yatırımcı talebinin artmasını 
sağlayacak ve son tüketiciyi olumlu yönde 
etkileyerek toplumsal bir fayda sağlayacak-
tır. Yine cari açık tartışması kapsamında 
Türkiye’de hiç üretilmeyen ve üretimi az olan 
malların üretilmesi ithalatı dolayısıyla da cari 
açığı azaltıcı etki yapacaktır.

Türkiye özelinde yatırım hedeflerine 
ulaşılmasında en büyük katkıyı tasarrufla-
rın yapacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, 
Türkiye’nin 2023 ekonomik hedefleri kap-
samında, gerekli yatırımların yapılmasında 
yurtiçi kaynaklı tasarrufların kullanılması 
zorunlu hale gelmiştir. İstanbul Finans Mer-
kezi projesi kapsamında İstanbul’un küresel 
bir finans piyasası haline getirilmesi hem 
uluslararası fon girişlerinin aracılık edilme-
sini sağlayacak hem de çeşitlenen finansal 
enstrümanlar sayesinde yurtiçi tasarrufları 
arttıran bir rol üstlenecektir. .
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Amerika’nın Suriye’deki savaşa müdahale etme beklentisi bazen kendi dış 
politika yapıcıları bazen de bölgesel aktörler tarafından gündeme geti-
riliyor. Bununla beraber Amerika’yı Afganistan ve Irak gibi savaşlardan 
çıkarma sözüyle iktidara gelmiş Obama yönetimi, yeni bir askeri müda-
hale yapma konusunda hayli kararsız ve isteksiz. Libya müdahalesinin de 
beklendiği kadar kısa sürmemesi ve Bingazi’deki Amerikan Büyükelçisi-
nin öldürülmesi Obama yönetimini olası askeri müdahaleler konusunda 
daha da isteksiz bir hale getirdi. Kısaca Amerikan yönetimi, daha önceki 
tecrübelerinden kaynaklanan endişelerle, arkasına Rusya gibi bir devletin 
desteğini alan ve Amerikan çıkarlarını ve güvenliğini doğrudan tehlikeye 
sokmayan Suriye’ye müdahale konusunda mütereddit davranıyor. 

Mütereddit ABD Dış 
Politikası 
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye 
krizinde takip ettiği politika, dış politika ha-
fızasındaki travmaların derin izlerini taşıyor. 
Vietnam ve Irak’ta verilen yanlış kararların 
sebep olduğu stratejik bataklıktan sakınma, 
Libya’da içine düşülen durumun tekrarından 
korunma ve Afganistan’da olduğu gibi Rusya 
ile yeni bir proxy savaşın içine girmemeye 
çalışma Beyaz Saray’ın şimdiye kadar takip 
ettiği Suriye politikasını en fazla etkileyen 
unsurları arasında yer alıyor. Beyaz Saray 
Suriye’de ne yapacağını düşünürken bir yan-
dan da askeri müdahale tarihinde yaptığı 
hataların yol açtığı dış politika felaketlerinin 
hayaletleriyle savaşıyor.

Artık Amerika’da her gün Beyaz Saray’ın 
Suriye karasızlığı ile ilgili yeni bir haber yeni 
bir analiz yayınlanır oldu. Çıkan haberlerde 
Obama’nın konuya ilgisizliğinden danış-
manlarının ilgisine ve yönetim içindeki isim-
lerin birbiriyle yaşadığı görüş ayrılıklarına 
kadar birçok iddia atılıyor. Bu iddialar şüp-
hesiz karar verme mekanizmalarının yaşadı-
ğı zorluklar ve yol açtığı patolojik durumları 
ortaya koyması bakımından özel önem taşı-
yor ancak çoğu zaman gözden kaçan Obama 
yönetiminin Suriye meselesine yaklaşımında 
ne kadar tarihsel analoji ve dış politika trav-
malarının etkisinde kalmış olduğu. Her ne 
kadar her Amerikan başkanı hatta her lider 
kendisinden öncekilerin yaptığı hataları tek-
rarlamamaya çalışsa da Amerika’yı savaşlar-
dan çıkarma gibi bir vaatle iktidara gelen ve 
seçim kampanyası sırasında tek dış politika 
silahı Irak Savaşı’na hayır demek olan bir 

başkan olarak Obama bu gölgeyi herkesten 
belki de daha fazla yaşıyor.

Her şeyin başı Vietnam
Vietnam sendromu Amerikan güvenlik ve 
dış politika hafızasındaki en uzun ömür-
lü travma olarak Obama ve yönetimini de 
hep yakından ilgilendirdi. Neticede Irak 
Savaşı Vietnam ile birlikte Amerika’nın son 
elli sene içinde yaptığı iki büyük stratejik 
hatadan biriydi. Hem Afganistan’da hem 
de Irak’ta içinde bulunulan durum birçok-
larına göre Vietnam Savaşı’nın son yıllarını 
andırıyordu. Obama yönetimi bir yandan bu 
iki savaştan bir an önce nasıl kurtulacağını 
düşünürken öte yandan yeni bir askeri mü-
dahaleye nasıl girilmemesi gerektiğinin yol-
larını arıyordu. Elbette bu noktada Vietnam 
Savaşı öncesi karar verme mekanizmasında 
yapılan hatanın tekrarlanmaması önemli bir 
rehber olacaktı.

Gordon Goldstein’in Vietnam Savaşı dö-
neminde ulusal güvenlik danışmanı olan 
McGeorge Bundy’nin hatıralarına dayanan 
‘Lessons in Disaster’ kitabı belki de durumu 
Vietnam bağlamında değerlendirmek iste-
yenler için önemli bir kaynak haline geldi. 
Kitabın bu dönemde Ulusal Güvenlik Kon-
seyi üyeleri tarafından okunup tartışıldığı 
sıklıkla konuşuluyordu. Johnson döneminde 
verilen Vietnam’da savaş kararın mimarla-
rından Bundy dış politika karar verme me-
kanizmalarındaki aksaklıkları ve kısa bir 
sürede biteceği sanılan savaşın nasıl bir ba-
taklığa dönüştüğünü anlatırken aslında bazı 

Hayaletlerle Kuşatılmış  
Amerikan Dış Politikası
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durumlarda eylemsizlik ve beklemenin ne 
denli önemli bir stratejik silaha dönüşebile-
ceğine de vurgu yapıyordu. Okuyanlar kitap-
ta bahsedilen hatalarla Irak ve Afganistan’da 
yapılanlar arasında fazlasıyla benzerlik bul-
muş ve belki de Bundy’nin verdiği tavsiyele-
rin bazılarını benimsemişlerdi.

Vietnam sendromunun başka bir etkisi 
de Obama’nın Kennedy’e siyaseten duydu-
ğu yakınlık ile ilgiliydi. İkisi de genç yaşta, 
senatörlüklerinin ilk yıllarında başkanlık 
seçimini kazanmıştı. Obama Kennedy gibi 
Berlin’e giderek tarihi bir konuşma yapmış ve 
iktidara gelmesinin hemen sonrasında da ilk 
problemini bazı generallerle yaşamıştı. Hatta 
Kennedy’nin kızı Obama seçilmeden yazdığı 
destek yazısında Obama için “Babam gibi bir 
başkan” ifadesini kullanmıştı. Bu etkileşim 
Obama’nın Suriye konusunda karar vermeye 
çalışırken Kennedy’nin Küba krizi ve Viet-
nam yaklaşımından etkilenmesini oldukça 
doğal bir hale getiriyordu. Hele de ikinci 
dönemine girerken yanında her ikisi de ma-
dalyalı Vietnam savaşı gazisi, her ikisi Irak 
savaşına onay verip pişman olan ve askeri 
müdahale skeptiği bir dışişleri ve bir savun-
ma bakanı varken zaman zaman geriye dö-
nüp Vietnam’a bakmamak mümkün olmaz-
dı. Kennedy Küba krizini tüm siyasi ve askeri 
baskılara rağmen Amerika’yı nükleer bir 
savaşın içine sokmadan diplomatik yollarla 
çözmüştü. Dahası birçoklarına göre yaşaması 
durumunda Amerika’yı Vietnam bataklığına 
da sokmadan meseleye uluslararası bir kon-
ferans ile diplomatik çözüm bulacaktı.

Irak sendromu
Vietnam Savaşı hayalet ise Suriye konusunda 
kafa yoran Obama yönetimi için Irak savaşı 
tamamen bir cadılar bayramı etkisi yaratı-
yordu. Zira herkes bu savaşa nasıl gidildiğini 
en canlı haliyle hatırlıyordu. ABD ulusal bir 
tehdit teşkil etmemesine ve farklı çevrelerden 
yapılan tüm uyarılara rağmen Irak’ı işgal et-

mişti. Kararın ne şekilde alındığına yönelik 
yapılan araştırmalar temenni temelli bir stra-
tejinin ve müdahaleci şahin bir grubun Baş-
kan Bush’u yanılttığını ve farklı opsiyonlar 
değerlendirilmeden ve uygun bir “çıkış stra-
tejisi” ortaya konmadan verilen savaş kararı-
nın Amerika’ya büyük bir bataklığa sürükle-
diğini ortaya koyuyordu. Amerikan ordusu 
kısa sürede kendisini gittikçe derinleşen bir 
iç savaş batağının ortasında bir aktör olarak 
bulmuştu. Bu sırada tıpkı Vietnam savaşında 
olduğu gibi Amerika’ya uluslararası destek 
yok olmuş, Amerikan ekonomisi derin bir 
hasara uğramış ve Amerika Obama’nın göre-
ve gelmesinden sonra alelacele her şeyi oldu-
ğu gibi bırakarak Irak’tan çekilmişti. Mesele 
Suriye olunca Irak’a komşu bir ülke oluşu ve 
Irak’ta Amerika’yı çokça uğraştıran mezhep-
sel fay hatlarının bir kısmının bu ülkeden de 
geçiyor olması Suriye meselesi gündeme gel-
diğinde ister istemez bir Irak karşılaştırması 
yapılmasına neden oluyordu. Dahası Suri-
ye’deki kriz sürerken Irak’ta şiddet olaylarının 
artması gücüne artıran Irak El-Kaide’sinin 
faaliyetlerine hız vermesi Washington’daki 
birçoklarında Suriye yerine Irak’a yoğunlaşıl-
ması gerektiği fikrini öne çıkarıyordu. Keza 
Irak’ı bu hale çeviren Amerika direk olarak 
sorumlu olmadığı Suriye Krizi’ni çözmek ye-
rine asıl sorumlusu olduğu Irak karmaşışını 
yoluna sokmaya çalışmalıydı.

Afganistan ve Libya
Afganistan ise bu dönemde Suriye konusu 
konuşulurken ortaya çıkan bir başka haya-
letti. Afganistan’ın Sovyetler Birliği tarafın-
dan işgalini önlemek için verilen destek se-
nelerce sürmüş ve Sovyetler’in bölgeyi terk 
etmesi sonrasında bu ülkeyi bir iç savaşa ve 
bu iç savaş da Afganistan’ı bir ‘failed state’e 
dönüştürmüştü. Dahası El-Kaide bu ikti-
dar boşluğundan yararlanarak palazlanmış 
ve sonrasında 11 Eylül saldırılarına yol aç-
mıştı. Tüm bunlardan sonra Rusya ile yeni 
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bir proxy savaşa girmek, hele de Rusya’nın 
Suriye’ye yaptığı bitmek tükenmek bilmeyen 
silah satışı sürerken kimse tarafından çok 
olumlu karşılanmıyordu. Washington’dakile-
re göre böyle bir savaş sadece uzun sürmekle 
kalmayacak aynı zamanda Amerika’nın eko-
nomi ve iç politikaya odaklanan başkanının 
oldukça ciddi bir zaman kaybına uğramasına 
sebebiyet verebilecekti. Kendi iktidarı süre-
since sonlanmama ihtimalinin ağır basması 
savaşları bitirmeyi vaat eden Obama’nın yeni 
bir savaşı miras bırakması ve bu savaşı baş-
latmış bir lider olarak hatırlanmasına sebep 
olabilirdi. Elbette tüm bunları düşünürken 
Amerika bir yandan Afganistan’da Sovyetler 
sonrası yaptığı hataların faturasını bir şekil-
de Suriyeli muhaliflere kesmiş de oluyordu.

Suriye neden böyle oldu?
Bütün bu hayaletlerin gölgesinde dış politika 
yapmaya çalışan Obama yönetimi için belki 
de öldürücü vuruş Libya’dan geldi. Çok kısa 
süreceği düşünülen Libya operasyonuna bi-
raz da isteksiz -ve siyasi dedikodulara göre 
zamanın Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 
BM daimi temsilcisi Susan Rice ve Ulusal 
Güvenlik Konseyi üyesi Samantha Power 
gibi liberal müdahalecilerin gayretleri ile- 
giren Obama’nın müdahalenin beklenenden 
uzun sürmesi ve sonrasında ortaya çıkan du-
rumdan rahatsız olduğu çoğu analist tarafın-
dan konuşuluyordu. Amerika’daki seçimle-
rin hemen öncesinde Bingazi’deki Amerikan 
Büyükelçisinin öldürülmesi ve sonrasında 
ortaya çıkan kamuyu bilgilendirme konu-
sundaki siyasi manevraların büyük bir siya-
si krize sebep olması Obama’yı olası askeri 
müdahaleler konusunda daha da isteksiz bir 
hale getirdi. Bu durum Obama yönetimin-
deki Suriye’de yaşananlara müdahaleyi savu-
nanların elini de ciddi oranda zayıflattı.

Tüm bunların sonucu olarak Amerika’da 
özellikle Amerikan çıkarları ve güvenliğinin 
direk olarak tehlikede olmadığı bölgelere 

yapılacak insani müdahaleler konusunda 
tepkisel bir dış politika hafızası meydana 
geldi. Bugünlerde her ne kadar Kosova gibi 
kimi müdahalelerin yarattığı olumlu ve Ru-
anda’daki eylemsizliğin yol açtığı soykırımın 
neden olduğu olumsuz havadan sıkça bahse-
dilse de bu durum Vietnam, Irak, Afganistan 
ve Libya müdahalelerin yarattığı hayaleti bir 
türlü yok edemiyor. Bu sebeple de Amerika 
sahada oluşan insani drama rağmen bu ha-
yaletin yarattığı korku, endişe ve tereddüdü 
bir türlü aşıp ciddi bir Suriye tartışmasının 
içine giremiyor..
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Kasım 2013

01 KASIM 
• Genelkurmay Başkanlığı, 30 
Ekim 2013 tarihinde Cizre’de 
bir askerin yaralanması üzerine 
‘bölücü terör örgütüne müzahir 
(arka çıkan) bir parti’ ifadesiyle 
BDP’nin suçlandığı duyuruyu 
TSK’nın internet sitesinden 
kaldırdı. BDP Şırnak Milletvekili 
Hasip Kaplan’ı arayan Genel 
Sekreter Tuğgeneral Metin 
Özbek üzüntülerini iletti. Kaplan 
“İlk kez arandık. Çözüm sürecin-
de son derece önemli.” dedi. 

02 KASIM
• ABD Dışişleri Bakanı John 
Kerry, bazı dinleme ve izleme 
faaliyetlerinde aşırıya kaç-
tıklarını, bazı uygulamaların 
Barack Obama yönetiminden 
üst düzey yetkililerin bilgisi 
dışında “otomatik pilotta” 
yürütüldüğünü söyledi.

03 KASIM
• CHP Parti Meclisi, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlığına aday göstermeyi 
planladığı Şişli Belediye Baş-
kanı Mustafa Sarıgül’ün CHP’ye 
dönüşüne “vize” verdi. Sarıgül, 
Parti Meclisinin kararıyla 
yaklaşık 8,5 yıl sonra yeniden 
CHP’li oldu.

04 KASIM
• On günlük Ortadoğu, Avrupa 
ve Kuzey Afrika turuna çıkan 
ABD Dışişleri Bakanı John 
Kerry, programında olmama-
sına rağmen dün gerçekleştir-
diği Mısır ziyaretinde, “Geçici 

hükûmetle birlikte çalışmaya 
söz verdik ve işbirliği içinde 
olmaya da devam edeceğiz.” 
diyerek Mısır’da “bir an evvel 
kapsayıcı, özgür ve adil seçimler 
yapılması gerektiğini” belirtti. 
• Kalkınma Bakanlığınca 30 
Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 
İzmir’de düzenlenen 5. İzmir 
İktisat Kongresi, 34 oturumun 
tamamlanmasıyla sona erdi.

07 KASIM
• Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Nevşehir Üniversitesinin 
adını “Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi” ve Siirt’in Aydınlar 
ilçesinin adını “Tillo” olarak 
değiştiren kanunu onayladı. 
• Siber güvenlik konusunda 
dünyaya örnek olabilecek 
bir sistem olan devletin ve 
şirketlerin açıklarına çare USTA 
(Ulusal Siber Tehdit Ağı) projesi 
Türkiye’de geliştirildi. 
• İsviçreli bilim adamlarının, 
zehirlenerek öldürüldüğüne 
yönelik iddiaların ardından 
inceleme yaptıkları Filistin eski 
Devlet Başkanı Yaser Arafat’ın 
cesedinde ve mezarındaki 
toprakta radyoaktif polonyum 
elementine rastladığı bildirildi.
• Merkez Bankası Başkanı 

Erdem Başçı, bir numaralı he-
deflerinin enflasyonu yüzde 5’e 
indirmek olduğunu açıkladı.

08 KASIM
• İran ile 5+1 ülkeleri (ABD, 
Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve 
Almanya) İsviçre’nin Cenevre 
kentinde nükleer müzakerelerin 
yeni turuna başladı.

09 KASIM
• BDP Grup Başkan Vekilleri 
Pervin Buldan ve İdris Baluken 
ile HDP İstanbul Milletvekili Sırrı 
Süreyya Önder’den oluşan heyet, 
İmralı’da Abdullah Öcalan’la 
görüştü. Görüşmede Öcalan’ın, 
Çözüm Süreci’nin çok ciddi bir 
aşamaya geldiğini ancak sırat 
köprüsünde olduğunu, süreç 
üzerinde oluşabilecek her tür-
den komployu etkisiz kılmanın 
acil demokratikleşmeyle ger-
çekleşeceğini söylediği belirtildi. 

10 KASIM
• Filipinlerde, dünya tarihinin 
kaydedilmiş en kuvvetli fırtı-
nalarından biri olan ve yer yer 
saatte 380 kilometre hızla esen 
Haiyan tayfunu sonucunda 5700 
kişi öldü, 1700 kişi kayboldu ve 
26 bin kişi ise yaralandı. 

14 KASIM
• İsrail Başbakanı Benyamin 
Netanyahu, uluslararası tepkiler 
üzerine Batı Şeria’da 20 bin yer-
leşim birimi inşa etme kararını 
durdurdu.
• Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 
dershanelerin 2014 yılında ka-
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panarak özel okula dönüşece-
ğini açıkladı. Avcı’nın açıklama-
sına göre, özel okul kriterlerini 
karşılamayan dershanelere de 2 
yıl süre verilecek.

15 KASIM
• Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan, “AB niye hâlâ bize 
vize uyguluyor?” sorusuna, 
“Vizeyi ben insanlık suçu, ayıbı 
olarak nitelendiriyorum. Vize iş 
adamları için ticarette teknik bir 
engel. Haksız rekabet unsuru. 
Umuyorum ki Türkiye’ye uygu-
lanan vize ayıbı en kısa sürede 
kalkacak. Ekonomisi Avrupa’da 
destanlar yazan bir Türkiye var 
artık.” şeklinde yanıt verdi. 

16 KASIM
• Yunanistan’ın başkenti 
Atina’da 13 yıl önce yapılması 
planlanan Cami inşaatı için ilk 
adım atıldı. 

19 KASIM
• Beyaz Saray Ulusal Güvenlik 
Danışmanı Susan Rice, darbe 
yönetiminin Kahire’de binin 
üzerinde insanı katlettiğini 
kaydederek, ABD’nin Mısır’da 
seçilmiş bir hükûmeti derhâl 
görmek istediğini vurguladı.

20 KASIM
• Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, 
kentin güneyinde Şiilerin yoğun 
olduğu bir mahallede, İran 
Büyükelçiliği’nin hemen dışında 
patlayan iki bomba, 23 kişinin 
ölümüne, 146 kişinin yaralan-
masına neden oldu.

23 KASIM
• Mısır’da demokratik yollarla 
seçilmiş ilk cumhurbaşkanı 
olan Müslüman Kardeşler 
kökenli Muhammed Mursi’nin 
3 Temmuz’da askerî darbeyle 
devrilmesi üzerine Türkiye-
Mısır ilişkileri istenmeyen bir 
noktaya geldi, iki ülke diploma-
tik ilişkilerini maslahatgüzar 
düzeyine indirdi. 
• Başbakan Erdoğan ve Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, Türkiye-Rusya 
4. Üst Düzeyli Stratejik Konsey 
toplantısının ardından, mutabık 
kalınan anlaşmalarının imza 
törenine katıldı ve ortak basın 
toplantısı düzenledi. Başbakan 
Erdoğan, Rusya’nın üyesi oldu-
ğu Şangay İşbirliği Teşkilatı’na 
Türkiye’nin de alınmasını 
çağrısında bulundu.

24 KASIM
• Suriye’de muhalifler ülkenin 
doğusundaki petrol yataklarının 
kontrolünü ele geçirdiklerini 
açıkladı. 

25 KASIM
• İran ile Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin 5 daimî 
üyesi ve Almanya’nın oluşturdu-
ğu P5+1 ülkeleri arasında ger-
çekleşen Cenevre müzakereleri 
tarihî bir anlaşmayla sona erdi. 
Tahran’ın nükleer programının 
masaya yatırıldığı müzakere-
lerde, 6 aylık geçici bir anlaşma 
üzerinde uzlaşma sağlandı. 
• Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, İran ile 

BM Güvenlik Konseyinin 5 
daimî üyesi ve Almanya (5+1) 
arasındaki, İran’ın nükleer 
programına ilişkin müzakere-
lerde anlaşmaya varılmasını, 
“Yaptırımların iyi bir noktaya 
gitmesi hem bölgeye, hem de 
Türkiye’ye katkı sağlayacak.” 
şeklinde değerlendirdi. 

28 KASIM
• Letonya’da Başbakan Valdis 
Dombrovskis, 27 Kasım’da baş-
kent Riga’da bir süpermarketin 
çatısının çökmesi sonucu 54 ki-
şinin hayatını kaybettiği faciayla 
ilgili tüm siyasi sorumluluğu 
alarak istifa etti. 

29 KASIM
• Eski CIA çalışanı Edward 
Snowden’ın verdiği belge-
lere göre Amerikan Ulusal 
Güvenlik Ajansı (NSA), 2010’da 
Toronto’da yapılan G-20 
Zirvesi’ne katılan araların-
da Başbakan Erdoğan’ın da 
bulunduğu G-8 ve G-20 üyesi 
25 ülke liderleri ile önde gelen 
bazı isimleri Kanada’nın istih-
barat kuruluşu CSEC aracılı-
ğıyla dinledi. 

30 KASIM
• Fransa’da devlet okulların-
dan sonra özel okullarda da 
türban yasaklandı. 2008 yılında 
türban takmaya başladığı ge-
rekçesiyle çalıştığı özel kreşte 
işten çıkarılan bir vatandaş 
açtığı davada laiklik ilkesine 
aykırı davrandığı gerekçesiyle 
haksız bulundu.

KASIM 2013
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Amerika’nın Ortadoğu ülkeleriyle zaten karışık olan ilişkisi, Arap Baharı 
süreciyle daha da karşık bir hal aldı. Başkan Barack Obama, Amerikan dış 
politikasında değişim misyonunu yerine getiremedi ve yıllardır Ortadoğu’ya 
hâkim sisteme uygun hamleler yapmaya devam etti. Dışişleri Bakanı John 
Kerry’nin, 3 Temmuz’da Mısır ordusunca yapılan askeri darbenin ardından, 
“Mısır’a demokrasinin geri geldiği” yönünde açıklama yapması, ABD’nin 
bölgesel krizde durduğu yeri gösterdi. Öte yandan, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun Irak ziyareti, Irak ile ilişkileri normalleştirme, ticarette ve 
enerjide iş birliğini artırma adına olumlu sonuçlar getiren, mezhepler üstü 
ve tarihi bir gezi oldu. Davutoğlu’nun, Irak siyasetinde rol alan pek çok ak-
törle görüşmelerde bulunması, bölgesel tansiyonun düşürülmesi ve gelişme-
lerin Suriye’ye olumlu yansıması için bir adım olarak görüldü.

Ortadoğu Merkezli 
Gelişmeler
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1. Son günlerde el-Ezher’in darbe karşıtı 
öğrenci gösterilerinin merkezi haline gel-
mesi Mısır kamuoyunda büyük yankı bu-
lurken, gerçekte ne yaşanıyor?
3 Temmuz darbesinden sonra darbe karşıtla-
rının sürdürdüğü gösteriler devam ederken, 
üniversitelerde akademik dönemin başla-
ması ile birlikte bu direniş kampüslere de 
yayılmış durumda. Mısır’da neredeyse tüm 
üniversitelerde gösteriler, eylemler ve ders 
boykotları yaşanıyor. Ezher Üniversitesi de, 
öğrencilerinin daha büyük bir oranda İhvan 
ve İslami hareketler müntesibi olması sebe-
biyle bu direnişin tam merkezinde yer alıyor. 
Üniversite kampüslerinde ve yurtlarında 
başlayan darbe karşıtı direniş ve isyana karşı 
Ezher Şeyhliği ve Üniversite Rektörlüğü ça-
resiz kalmış durumdayken, güvenlik güçle-
ri eylemlere müdahale ediyor. Gaz ve ateşli 
silahların da kullanıldığı bu müdahalelerde 
şimdiye kadar birçok öğrenci hayatını kay-
bederken, çok sayıda öğrenci de yaralandı. 
Yine birçok öğrenci tutuklanıp, çok hızlı bir 
şekilde yargılanarak 17 yıl gibi akıl almaz 
hapis cezasına çaptırıldılar. Bu da olayların 
iyice büyümesine neden oldu.

2. Ezher’in Mısır kamuoyundaki önemi ne-
reden kaynaklanıyor?
Ezher, 10. yüzyıla kadar giden tarihi ile sade-
ce Mısır’da değil tüm İslam dünyasında çok 
saygın bir yeri olan, Sünni teolojinin diğer 
pozitif ilimlerle birlikte öğretildiği çok köklü 
bir eğitim kurumu. Bugün Mısır’da yüzbin-
lerce öğrenci Ezher’e ait kurumlarda eğitim 

alırken, Ezher Şeyhliği ise en etkili ve saygın 
makamlardan birisi durumunda. 25 Ocak 
Devrimi sonrası Anayasal olarak da devlet-
ten tamamen özerk bir kurum haline gelerek 
gücünü artırdı. Ancak şimdilerde, Mübarek 
döneminde şekillenen liderlik kadrosu, yol-
suzluklar ve kötü yönetimi ile her anlamda 
zirve günlerinin çok uzağında bir görüntü 
veriyor. Darbeden sonraki dönemde ise yö-
neticileri ile öğrencileri arasındaki bağ da 
tamamen kopuş durumda.

3. Ezher’de yönetim 3 Temmuz darbesinin 
arkasında fotoğraf verirken, öğrencileri-
nin tam aksi bir pozisyon takınması nasıl 
değerlendirilebilir?
Ezher Yönetimi ile öğrencileri arasındaki ay-
rışmanın en temel nedeni yukarıda da ifade 
edildiği gibi Ezher’in liderlik kadrosunun 
yıllar boyu Hüsnü Mübarek tarafından şekil-
lenmiş olması. Şu anki Ezher Şeyhi Ahmed 
Tayyip, Mübarek tarafından görevine atan-
mış, Mısır’daki konteksti içinde Sûfî gele-
nekten gelen ve İhvan-ı Müslimin’e muhalif 
görüşleriyle bilinen bir isim. Yine alt kad-
rolar da bu minvalde şekillenmiş, İhvan ve 
diğer İslami hareketlere mensup yöneticiler 
Ezher’den mümkün olduğunca uzaklaştırıl-
maya çalışılmıştır.

Mübarek dönenimde olduğu gibi şu 
anda da darbeciler tarafından Ezher devlet 
için başta İhvan olmak üzere diğer İslami 
hareketlere karşı bir denge unsuru olarak 
kullanılmaya çalışılıyor. Ezher Şeyhi Ah-
med Tayyip, General Sisi’nin darbeyi açık-

Mısır’da Darbe Karşıtı  
Gençlik İsyanı

• 26 KASIM 2013 •CAN ACUN 5 SORU5 SORUSÖYLEŞİ: SADIK ŞANLI
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ladığı konuşmasına eşlik etmiş ve yol ha-
ritasını desteklediğini açıklamıştı. Ancak 
bu siyasi pozisyon Ezher öğrencilerinin 
çok büyük bir kısmı için kabul görmedi ve 
Ezher’de başlayan gösterilerde Ahmed Tay-
yip de Askeri yönetim ile birlikte öğrenci-
lerin hedefi oldu.

4. Mısır’da darbe karşıtı gösterilerin son dö-
nemlerde üniversiteler ve gençler üzerin-
den yürütülmesini nasıl yorumlayabiliriz?
Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle, akade-
mik dönemin başlaması ve üniversitelerin 
açılması teknik olarak buna imkân verdi. 
İkincisi, İhvan başta olmak üzere İslami ha-
reketlerin üniversitelerde çok güçlü öğrenci 
teşkilatlarına sahip olması ve bunların çok iyi 
organizasyon alt yapısına sahip olması göste-

rilerin ölçeğinin çok büyük olmasına enden 
oldu. Ayrıca, darbecilerin özel bir strateji ile 
eylemleri durdurabilmek için özellikle İhvan 
ve diğer hareketlerin lider kadrosuna yönelik 
uyguladığı tutuklamalar, bu yapılarda genç-
lerin önünü açmış durumda.

5. Üniversite gençliğinin eylemselliği dar-
be sürecini nasıl etkileyecek?
Darbe karşıtı direnişte gençlerin artık liderli-
ği üstlenmeleri gösterilere yeni bir dinamizm 
ve ivme kazandırdı. Her bir üniversite ayrı bir 
Rabia Meydanı olma hüviyetinde ve darbe 
aktörlerinin bu anlamda korktukları durum 
adım adım gerçekleşme eğiliminde. Darbe 
karşıtı direniş adeta bir gençlik isyanına dö-
nüşüyor. 25 Ocak Devrimi’nin ana taşıyıcısı 
olan Mısır gençliği darbeye de önemli bir di-
renç gösteriyor ve insiyatifi eline alıyor. Evet, 
hâlâ darbenin yanında olan ve yeni yönetimi 
destekleyen gençler de var. Ancak ekonomi-
nin krize doğru sürüklenmesi ve özgürlükler 
bağlamında beklentilerin karşılanmaması 
her geçen gün bu desteği azaltıyor. Mısır’da 
18-30 yaş arası 25 milyon civarında gencin 
çok büyük bir kısmının işsiz ve öfkeli oldu-
ğunu dikkate aldığımızda, darbe aktörlerini 
çok zor günler bekliyor diyebiliriz..

Mısır’da 18-30 yaş arası 25 
milyon civarında gencin çok 

büyük bir kısmının işsiz ve öfkeli 
olduğunu dikkate aldığımızda, 
darbe aktörlerini çok zor günler 
bekliyor diyebiliriz.
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The result of the United States’ test in the 
Middle East since the occupation of Iraq 
is the series of breaking points it is going 
through right now. It is high time that the 
American policies, which have only been 
perceived in terms of occupations and the 
scales of power in the legitimacy bubble 
of 9/11, are put on the table for a closer 
look. With its occupation of Iraq, America, 
whether intentionally or not, triggered the 
fault lines in the region. America’s relation-
ship with the region got even more compli-
cated after the Arab uprisings. Obama, who 
took office after two terms of neocon admin-
istration, at first, gave signals of a different 
foreign policy path. Nevertheless, despite 
indications of their determination to make 
up for the harm done in the Neocon period, 
the Obama administration failed to follow 
a tangible and unwavering policy in the re-
gion. He preferred the antidemocratic, but 
risk free world of the old order, to the more 
democratic but unpredictably, ambiguous 
world of the new order.

The old regime in Egypt, which has been 
the headquarters of the Arab uprisings, by 
the end of 2012, was already explicitly sig-
naling their intent to take control of the 
country with a coup. At the end, the old re-
gime chose to oust Egypt’s first democrati-
cally elected president Morsi, not with a tra-
ditional coup d’état, but by the same method 
Mubarak was ousted, by mobilizing the 
people on the streets. Despite knowing fully 
what this anti-democratic mobilization that 

began in the last months of 2012 entailed, 
the U.S. did not extend any support for the 
protection of Egypt’s first democratic po-
litical scene. On the contrary, in the light of 
information leaked after the coup, it seems 
that, not only the groups that took to the 
streets were supported by U.S. funds, but the 
U.S. turned a blind eye to the Gulf countries’ 
provocations in Egypt. On top of all this, by 
not declaring the coup a coup, the U.S. also 
gave Sisi room to maneuver.

The American Secretary of State John 
Kerry, who declared the coup in Egypt was 
in fact “restoring democracy,” made Wash-
ington’s stance on the issue clear by visiting 
Egypt and Saudi Arabia during the same trip. 
In short, America allowed more leeway to the 
Sisi regime than it had allowed any govern-
ment that took office in the Middle East in 
the aftermath of the Arab Spring. It is possi-
ble to interpret all this through the primitive 
real politics and American interest lenses. A 
statement that asserts Arab uprisings were 
gone forever, not to return, even though we 
have only witnessed its first wave, would not 
be problematic for a real political reading. 
However, those who have a little bit of com-
mon sense and know a thing or two about the 
region are saying something different.

At the moment, the Middle East is going 
through turbulent times. It is clear the end 
of this political crisis is not near. In other 
words, what we are experiencing is the col-
lapsing pains of the Camp David order. 
The genie is out of the bottle. Neither Sisi’s 

Egypt, Coup and the United States

• NOVEMBER 08, 2013 • HURRIYET DAILY NEWSTAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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bloody coup, nor al-Assad’s massacres; nei-
ther the Gulf money nor American political 
power are enough to put the genie back in 
the bottle. Hundreds of millions of people 

in the region are demanding a fundamental 
right; they want to be governed by admin-
istrations that come to power through fair 
elections. That is to say, Kerry’s visit to Sisi 
gives only one message: The United States, 
not only does not have any problems with a 
coup regime that imprisons the legitimately 
elected leaders of the world, but it gives its 
support. The United States will have to strug-
gle to get out of the hole dug by this message 
for years to come..

At the moment, the Middle 
East is going through 

turbulent times. It is clear the end 
of this political crisis is not near.
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The Syrian Conflict:  
A Regional Dilemma

• NOVEMBER 13, 2013SETA DC

growing strength and influence of al-Qaeda-
affiliated groups in the region. Ambassador 
Hof analyzed the policy of the U.S. administra-
tion and the great difficulties of establishing a 
transitional government against the conflict’s 
steady tilt in favor of the Assad regime. Mr. Ner-
guizian examined the general regional chal-
lenges faced by Lebanon, Jordan, Iraq, and Tur-
key, emphasizing the worsening humanitarian 
crisis and necessity for a decisive, pragmatic, 
and agreeable solution. Bringing forward the 
broadening nature of the Syrian conflict, the 
panelists concluded that the delayed interna-
tional assistance, fragmentation within oppo-
sition forces, growth of extremist strength, and 
opaque foreign policy have ensured that the 
region will face profound hurdles and instabil-
ity for years to come. 

Panelists: AmbassadorFrederic C. Hof 
 Senior Fellow, Rafik Hariri Center for the 

Middle East, Atlantic Council

 Aram Nerguizian 
 Senior Fellow, Burke Chair in Strategy, CSIS

 Erol Cebeci
 Executive Director, SETA DC

Moderator:  Kadir Ustun
 Research Director, SETA DC

Erol Cebeci, Ambassador Frederic C. Hof, and 
Aram Nerguizian discussed the challenges 
plaguing neighboring states and growing re-
gional instability as a result of the two and a 
half year conflict in Syria. Mr. Cebeci examined 
the Turkish perspective, highlighting the wor-
ries of worsening sectarian strife, the utility 
of the chemical weapons agreement, and the 

EVENTEVENT
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Irak Dışişleri Bakanı Hoşyer Zebari, Baş-
bakan Nuri El-Maliki, Cumhurbaşkanı Ve-
kili Hudayr El-Huzai, Başbakan Yardımcısı 
Salih El-Mutlak, Irak Yüksek İslam Konseyi 
Lideri Ammar El-Hakim, Şii Vakfı Divan 
Başkanı Salih El-Haydari, Sünni Vakfı Di-
van Başkanı Ahmed El-Samarrai, Türkmen 
Temsilciler, BM Irak Özel Temsilcisi Niko-
lay Mledanov, Ayetullah el-Uzma Ali El-
Hüseyni El-Sistani, Necef Valisi Adnan El-
Zurfi, Sadr Grubu Lideri Mukteda El-Sadr 
ve Kerbela Valisi Akil El-Tureyhi.

Bağdat’ta 12 İmam’dan Musa El-Kazım’ın 
türbesinin bulunduğu Kazimiye, İmam-ı 
Azam Ebu Hanife Hazretleri’nin türbesinin 
bulunduğu Azamiye, Hz. Hüseyin ve Hz. Ali 
efendilerimizin türbelerinin bulunduğu Ne-
cef ve Kerbela şehirleri.

Okurken bile başımızın döndüğü bu lis-
te, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
iki güne sığdırılmış Irak ziyaretine ait. Sa-
dece görüşülen aktör sayısı açısından değil, 
görüşülen aktörlerin önem dereceleri ve 
çeşitliliği açısından da paradigma kaydıran 
bir gezi. Ortadoğu statükosunun dayattığı 
kategorilere meydan okuyan, “tüm mez-
hepçilikler ayağımızın altındadır” diye hay-
kıran bir gezi.

Kritik yer ve zaman
Yer: İşgalin tüm etnik ve mezhepsel fay hat-
larını harekete geçirdiği Irak. Siyasi bölün-
melerin bu fay hatları üzerine kurulduğu 
Irak. En yüksek dereceli devlet adamlarının 
terörizm yaftasıyla ve mezhepsel tonlarla 

safdışı bırakıldığı Irak. Fay hatlarını Suri-
ye’deki iç savaşa El-Kaide ve Şebbiha olarak 
ihraç eden Irak.

Zaman: Bu fay hatlarının sadece ekim ayın-
da 1000’in üzerinde cana kıydığı, Suriye Baas 
rejiminin çabasıyla insan onuru mücadelesi-
nin bir mezhep kavgasına dönüştürülmeye 
çalışıldığı, komşu ülkelerin de “birilerinin 
bıyık altından güldüğü” mezhep kavgası içe-
risine çekilmeye çalışıldığı kritik bir zaman.

Böylesine kritik bir yer ve zamanda, son 
2,5 senedir gerilen Türkiye-Irak ilişkilerinde 
yeni bir sayfa açmak için yapılan bu gezi po-
tansiyel sonuçları açısından “tarihi” olarak 
nitelendirilebilecek bir gezi.

Başından beri Irak’la ilişkilerin bozul-
masını istemeyen bir Türkiye’ye karşı, oto-
riterleşme çabalarında sanal hasım olarak 
kabul ettiği Türkiye’ye karşı kaybet-kaybet 
stratejisiyle yaklaşan Irak merkezi hükü-
meti... İlişkilerin düzelmesi, iki ülke için de 
kazan-kazan eksenindeki yeni bir geleceğe 
işaret ediyor.

Davutoğlu’nun Paradigma  
Kaydıran Irak Gezisi

• 15 KASIM 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ

Böylesine kritik bir yer ve 
zamanda, son 2,5 senedir 

gerilen Türkiye-Irak ilişkilerinde 
yeni bir sayfa açmak için yapılan bu 
gezi potansiyel sonuçları açısından 
“tarihi” olarak nitelendirilebilecek 
bir gezi.

YORUMYORUM
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İrade iki taraflı
Türkiye, bu yeni sayfadan gerginlik sebebiy-
le zarar gören siyasi ve ekonomik ilişkilerin 
sadece normalleşmesini değil, daha ileri bir 
noktaya taşınmasını umuyor. Irak’la ticari 
faaliyetler ve enerji ilişkisi Türkiye için kri-
tik öneme haiz. Ayrıca, yeni dönem bölgesel 
tansiyonun düşürülmesi için de yeni bir alan 
açacak. Son gelişmelerin özellikle Suriye’ye 
olumlu yansıması umuluyor.

Irak merkezi hükümeti tarafından ise 
Türkiye, yaklaşan seçimler öncesinde Irak’a 
normalleşme üfleyecek bir ülke olarak görü-
lüyor. Merkezi hükümet için Irak yönetile-
bilir bir ülke olmaktan çıktı, daha doğrusu 
hiçbir zaman yönetilebilir bir ülke olmadı. 
Harabe halindeki Irak’ın yeniden yapılandı-
rılması, enerjinin Türkiye kanalıyla dünya-

ya satılması ve Maliki’nin marjinalize ettiği 
Sünni blokun siyasi düzleme geri alınması 
konusunda Türkiye’den beklentiler var.

Yeni sayfadan ikili ilişkiler adına müspet 
gelişmeler bekleyebiliriz ama bu gelişmelerin 
bölgesel krizlere özellikle Suriye’ye etkisi ilk 
planda oldukça kısıtlı olacak. Bağdat’taki Suriye 
meselesi algısı maalesef sorunlu. Bağdat, Suriye 
meselesinin El-Kaide-Baas rejimi arasında bir 
tercihten ibaret olmadığını ve hem El-Kaide’nin 
hem de Şebbiha’nın Irak’tan beslendiğini idrak 
etmeden bu algı da değişmeyecek.

Suriye’nin komşuları Irak işgalinde oldu-
ğu gibi acilen bir araya gelip bir yol harita-
sı çıkarmalı. Sınır güvenliğinden istihbarat 
paylaşımına kadar birçok konuda somut iş-
birliğini artırmalı. Türkiye-Irak arasındaki 
yeni sayfa bu işbirliğine imkân sağlayacak..
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Türkiye’nin on yıllardır özlemini duyduğu sivil anayasayı yapmak için 
oluşturulan ve Ekim 2011’den itibaren faaliyetlerini sürdüren TBMM Ana-
yasa Uzlaşma Komisyonu, sadece 60 madde üzerinde uzlaşılabilmesinin 
ardından 18 Kasım 2013 tarihinde çalışmalarına son verdi. Ayrıca, Eylül 
ayında açıklanan Demokratikleşme Paketi’nde yer alan bazı düzenlemeleri 
gerçekleştirmek için hazırlanan Kanun Tasarısı’nın, 5 Kasım 2013 tarihin-
de TBMM Başkanlığına sunularak kabulüyle Türkiye’nin demokratikleşme-
si yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu.

Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu’ndan Geriye Kalan
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On September 30, Turkey’s Prime Minister 
Recep Tayyip Erdoğan faced the cameras to 
unveil his long-awaited and much-expected 
democratization package. The choice of date 
was symbolic; it was the anniversary of his 
party’s grand convention, in which his gov-
erning AK Party had pledged 63 articles of 
reform for upcoming years. Moreover, the 
fact that this package came after a summer of 
discontent, as well as charges of authoritari-
anism, heavy-handed rule and a majoritar-
ian reading of democracy further accentuat-
ed the symbolic importance of the package.

These two features were not the only ones 
that deserve to be underscored regarding 
the package and the style in which it was 
presented. Erdoğan’s press conference in 
which he revealed the package was simulta-
neously translated into Arabic and English. 
This demonstrated that it was not only the 
domestic audience that Erdoğan intended to 
address through the package, but rather he 
also sought to convey a message to interna-
tional audience as well: his government is 
intent on continuing the reformist agenda 
which made he and his party’s name over 
most of their decade of rule.

The content of his announcement speech 
was intended to counter the charge that his 
party has lost its reformist and democratizing 
zeal in the last couple of years: it implied that 
these years should not be treated as the new 
course, and instead they should be treated as 
a deviation from his government’s normal in-
clinations “As this is not the first reform pack-

age, it will also not be the last one. We will 
respond to people’s new and evolving demo-
cratic demands and aspirations through the 
new reform packages” was a line that he re-
peated a couple times throughout his speech.

The 28 point package unveiled on this day 
included articles as diverse as proposing to 
lowering election threshold from the current 
10 percent to 5 percent with district system 
or abolishing it with single member district 
system; lowering the threshold for parties 
to receive public funding from 7 percent to 
3 percent; removing restrictions for enroll-
ing in political parties; allowing political 
campaigning and propaganda in different 
languages; allowing education in minority 
mother tongues in private schools; clear-
ing the way for restoration of the old names 
of villages and towns; lifting the headscarf 
ban for women in holding the public offices 
and introducing heavier penalties for hate 
crimes. The package, beside other things, 
also included provisions for Turkey’s Roma 
and Syriac Christian communities.

The content of the package reveals that it 
primarily sought to open up the political sys-
tem and address the grievances of identity 
groups. Though all the articles in the package 
are important, there is nothing extraordinary 
in this package in terms of trying to democ-
ratize the political system and resolve iden-
tity groups’ relations with the state. In fact, 
those two goals were essentially what previ-
ous packages - especially the ones that have 
been introduced since 2007 - were trying to 

Turkey’s First Post - Tutelary  
Reform Package

• NOVEMBER 15, 2013 • HUFFINGTON POSTGALİP DALAY OPINIONOPINION
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achieve. Despite this, two other features of 
the package set it apart from other previous 
packages. First, this package came at a time 
when neither the military nor the civilian bu-
reaucracy (or deep-state elements) can pose a 
threat to the governing Justice and Develop-
ment Party’s (AK Party) rule. In other words, 
this package is being introduced at a time 
when the AK Party feels that it is free of the 
pressure of the old tutelary regime. Second, 
unlike the previous packages, in the planning, 
announcement - and probably execution 
down the road - of the package, international 
actors, namely the EU, have played no part.

Turkey’s previous democratization pro-
cess has been facilitated, it is argued, by the 
AK Party’s need to clear political space of 
the influence of the tutelary system. In this 
respect, many argued that the AK Party in-
strumentalized democratization in order to 
weaken its undemocratic deep - state rivals 
and consolidate its own power within the 
system. In other words, this line argues, the 
fact that the AK Party pursued reform and 
a democratization agenda from its early 
years up until 2010-11 does not mean that 
the party is inherently reformist, nor does it 
mean that it projects a democratic vision for 
the country. Instead, it further argues, given 
the absence of major reform packages in the 
last two years and the government’s handling 
of the protests of this summer, it is clear 
that the AK Party in fact instrumentalized 
this agenda in order to defeat the military-
bureaucratic alliance, not to build a fully 
democratic Turkey. And once it had sent the 
military back into its barracks and reined in 
the once powerful and unruly bureaucracy, 
its need for reform and democratization di-
minished, so did its appetite for doing so.

Democratization: An instrument or a vision?
This package thus, in a sense, can be seen 
as the first reform agenda of post - tutelary 

Turkey. The nature and content of this and 
prospective upcoming packages would re-
veal the extent of the AK Party government’s 
democratic projection for the country, since 
the instrumental value of the democratiza-
tion as a tool to eradicate tutelary regime is 
significantly diminished. The fact that the 
government chose to respond to people’s de-
mands through a reform and democratiza-
tion agenda, though an incomplete one, is a 
welcome development.

In addition, in the early years of the AK 
Party’s rule, a major part of Turkey’s reforms 
were enacted in order to conform to EU stan-
dards and meet its criterions and demands, 
thus democratization of the early years has 
been also facilitated by the EU pressure and 
EU initiatives. Yet in recent years, Turkey-
EU relations have come to a stand still and 
the EU’s leverage over Turkey has almost dis-
appeared. Because of that this package is not 
driven by the EU pressure. Rather, this pack-
age is both crafted and announced accord-
ing to domestic considerations. And this 
also shows the way forward; it is highly likely 
that domestic drivers and considerations will 
take precedence over foreign ones in further 
democratization packages in the future.

Turkey’s first post-tutelary reform pack-
age contains some important articles, which 
certainly further the democratization of the 
country. The fact that four female MPs could 
enter the parliament with their headscarves 
on 31 October, without a major crisis, il-
lustrated the practical significance of this 
package. But the dynamic nature of Turkey’s 
society coupled with the evolving nature of 
its demands require other comprehensive 
reform packages. As the instrumental value 
of the reform agenda has diminished for the 
AK Party, from now onward Turkey’s reform 
packages, or lack thereof, will tell us how 
democratic a future the government desires 
for the country..
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1. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in Anayasa Uz-
laşma Komisyonu Başkanlığından çekilişi, 
Komisyon’un AK Partili Üyesi Mustafa Şen-
top tarafından “Komisyon fiilen sona er-
miştir.” sözleriyle yorumlandı. Komisyon’un 
son bulması nereden kaynaklanıyor?
Anayasa Uzlaşma Komisyonu, kurulduktan 
sonra bir süre yeni Anayasa ile ilgili taleple-
ri toplamış ve Mayıs 2012’den itibaren yeni 
Anayasa’nın yazımına başlamıştı. Uzlaş-
ma Komisyonu’nun kararlaştırdığı çalışma 
usullerine göre 2012 yılı sonunda da yeni 
Anayasa’nın yazımının tamamlanmış olması 
gerekiyordu. Ancak bu başarılamadığı için 
Meclis Başkanı’nın çabaları ile bu süre bir-

kaç kez uzatılmış ve 25 aylık yazım sürecinde 
ancak 60 maddede uzlaşılmıştı. Son üç ayda 
ise süreç tıkandı ve Uzlaşma Komisyonu, 
üzerinde çalıştığı 110 civarındaki maddeden 
hiçbirinde anlaşamadı. Bu aşamadan itiba-
ren Komisyon’un fiilen son bulduğunu söy-
lemek gerçekçi bir yaklaşımdır. Çünkü dört 
ay sonra Mart 2014’te yapılacak yerel seçim-
ler ve yerel seçimlerden beş ay sonra Ağustos 
2014’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim-
leri, siyasetin gündemini ve enerjisini yeni 
Anayasa yapımından mahrum bırakacaktır. 
Seçim sürecinin siyasette yaratacağı müca-
dele ve gerginlik ortamında yeni bir Anayasa 
yapımının gerektirdiği uzlaşıyı bulmak çok 
daha zor görünüyor.

2. Komisyon’un bugüne kadar yaptığı çalış-
malar boşa mı gitti?
Komisyon’un bugüne kadar yaptığı çalışma-
ların boşa gittiğini söylemek haksızlık olur. 
Her şeyden önce, Türkiye’de ilk defa olağan 
ve demokratik süreçler içerisinde, toplumun 
% 95’ini temsil eden bir Meclis, aylarca hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin önerilerini 
toplayarak ve tüm partiler arasında uzlaşma-
yı esas alarak bir Anayasa yapmaya çalıştı. 
Bu tecrübenin bile başlı başına bir kazanım 
olduğunu söylemek mümkün. İkincisi, yeni 
Anayasa çalışmaları birçok anayasal soru-
nun yoğun bir şekilde siyasetin ve toplumun 
gündemine taşınmasına ve tartışılmasına se-
bep oldu. Bu süreçte onlarca Anayasa önerisi 
hazırlandı, çok sayıda Anayasa toplantıları 
yapıldı; raporlar, makaleler, kitaplar yazıldı 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun 
Akıbeti ve Yeni Anayasa

• 20 KASIM 2013 •CEM DURAN UZUN 5 SORU5 SORUSÖYLEŞİ: SADIK ŞANLI
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ve geniş bir müktesebat oluştu. Yani anayasal 
sorunlar, devlet katından inip demokratik 
siyasetin ve toplumun meselesi oldu. Artık 
önümüzdeki dönemde girişilecek bir yeni 
Anayasa süreci için ciddi bir hazırlığın ve 
malzemenin bulunduğunu ve sıfırdan baş-
lanmayacağını söylemek mümkün.

3. Aynı açıklamada AK Partili Şentop tara-
fından “Komisyon yeni Anayasa yapımı için 
bir araç olmaktan çıktı, bir engel haline 
geldi.” yorumu yapıldı. Komisyon’un oluş-
turduğu engeller nelerdi?
Komisyon’un yeni Anayasa’nın hazırlanma-
sına ilişkin engel teşkil edecek bazı yapısal 
özellikleri olduğunu söylemek mümkün. 
Komisyon’un çalışma usullerinden birisi 
Komisyon’un her konuda oybirliği ile karar 
alacak olmasıydı. Buna göre, bir maddenin 
yazılabilmesi için dört siyasi partinin de o me-
tin üzerinde uzlaşması gerekiyordu. Bazı tar-
tışmalı hususlarda bunun mümkün olmadığı 
Ergun Özbudun gibi bazı yazarlarca daha ilk 
başlarda dile getirilmişti. Gerçekten de, örne-
ğin Kürt sorununa ilişkin anayasal konularda 
BDP ve MHP’nin üzerinde uzlaşabileceği bir 
metin yazmanın mümkün olmadığı açıktı. 
Sadece bu konuda değil, diğer bazı tartışmalı 
sorunlarda da böyle bir tıkanıklığın olacağı 
baştan belliydi. Ayrıca benzer şekilde çalış-
ma esasları içerisinde, bir siyasi partinin dahi 
Komisyon’dan çekilmesinin Komisyon’un da-
ğılmasına sebep olacağı yolunda bir hüküm 
var. Böylesine yüzde yüz mutabakat ile bir 
Anayasa’nın hazırlanması hemen hiçbir top-
lumda mümkün değil. Nitekim benzer olağan 
demokratik süreçler içerisinde yeni Anayasa 
hazırlayan hiçbir ülkede, Anayasa’nın kabulü 
için %100 mutabakat aranmamıştır. Son ola-
rak, toplumsal desteğine bakılmaksızın tüm 
partilerin, Komisyon’da üçer milletvekili ile 
eşit temsil edilmesi ve Anayasa’nın yazımında 
eşit güce sahip olmaları süreci sonuçsuz bıra-
kan konulardır.

4. Yeni Anayasa hayal mi oldu ve uzlaşılan 
60 madde ne olacak?
Yeni Anayasa’nın hazırlanması ve kabulü 
önümüzdeki seçimler düşünüldüğünde kısa 
vadede, yani önümüzdeki 1-2 yıl içinde pek 
mümkün gözükmüyor. 2014 yılındaki yerel 
seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinin ve hatta 2015 yılındaki milletvekilliği 
genel seçimlerinin sonuçlarını beklemek ge-
rekiyor. Üzerinde uzlaşılan 60 maddenin bir 
Anayasa değişiklik paketi olarak kabulü ise, 
bu konuda AK Parti’den gelen teklifin diğer 
partilerce kabul edilmemesi yüzünden pek 
gerçekleştirilebilir gibi değil. AK Parti bir 
Anayasa değişikliği için gerekli 330 millet-
vekiline sahip olmadığından, diğer parti-
lerin desteği olmadan böyle bir değişikliği 
tek başına yapamayacaktır. Eğer yeni Ana-
yasa yapılamayacaksa üzerinde uzlaşılan ve 
özellikle temel hak ve özgürlükler alanında 
önemli ilerlemeler sağlayan bu 60 madde-
nin bazı teknik düzenlemelerle bir paket 
olarak kabulü bir kazanım olarak görülebi-
lir. Ancak maalesef bu da gerçekleşmeyecek 
gibi görünüyor.

5. Bundan sonraki süreçte iktidar ve mu-
halefet partileri yeni Anayasa çalışmaları-
na devam eder mi? Nasıl bir süreçle karşı 
karşıyayız?
Uzlaşma Komisyonu’nun üç aydır yeni bir 
madde üzerinde anlaşamadığı ve hiçbir iler-
leme sağlayamadığı düşünülürse, partilerin 
çalışmalara devam etmesinin bir anlamı ol-
duğunu düşünmüyorum. Komisyon’un bir 
şekilde çalışmalarını sonlandırıp dağılacağı 
anlaşılıyor. Ancak hiçbir parti uzlaşmayı bo-
zan ve Komisyon’un dağılmasına sebep olan 
parti olmak istemediği için bu süreç sürün-
cemede kalıyor. O yüzden, Komisyon’un ça-
lışmalarına nasıl son vereceğine de yine uzla-
şarak karar vermesi, toplumun yeni Anayasa 
umut ve beklentilerini tamamen öldürmeye-
cek bir yol ve yöntemi bulması önemli..
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The latest of Turkey’s countless attempts 
at a new Constitution has, as of November 
2013, failed to reach fruition. The parlia-
mentarian committee on drafting of the new 
Constitution, which was formed right after 
the 2012 elections, has been formally dis-
solved. This tragic end had been anticipated 
since the beginning of this year. Erdoğan’s 
main opposition, with provocations that the 
Justice and Development Party (AK Party) 
“had no intention of drafting a new Constitu-
tion,” only extended the life of the committee 
for a year. The question is why the Parliament 
which, in theory, represents all segments of 
society, cannot produce a new Constitution? 

First of all, there is the issue of methodol-
ogy. Both the AK Party, with its more than 
300 members in Parliament, and the BDP, 
with its 30 plus members, were represented 
equally in the committee.

Furthermore, all parties had to reconcile 
on any one article for it to be finalized. That 
is to say, each article had to be agreed upon 
unanimously by all political parties. This 
method, which appears to be a fair process 
on the surface, was, in effect, the easiest way 
to guarantee not producing a Constitution.

In other words, any one political party had 
the right to veto any article with which it did 
not agree, rendering the votes of the other 
three parties powerless. This method effective-
ly prevented the actual articles at stake from 
even making it to the committee’s agenda. 

The other difficulty with the committee 
was that its constituting groups held irrecon-

cilably different views on articles that were 
supposed to serve as the foundation of the 
social contract. The main opposition Repub-
lican People’s Party (CHP) is a party that has 
defined itself by the very problematic articles 
that needed to be changed. The most tenden-
tious articles of the post-coup Constitution 
of 1980, namely, laicism and nationalism, 
are the very articles CHP accepts as its main 
principles. In other words, for the CHP a 
new Constitution would mean a transforma-
tion of the ideological ground upon which it 
had built itself. The conundrum for the CHP 
is that a new Constitution will necessarily 
mean a new CHP. The CHP had already an-
nounced that the articles that related to the 
relations of the citizen and the state, the mili-
tary and the civilian, religion and the state 
constituted its red lines, even before CHP 
representatives joined the committee. The 
project of drafting a new Constitution with-
out changing these very articles was doomed 
from the start. 

The other opposition party in the com-
mittee is the Nationalist Movement Party 
(MHP), which defines itself on the prin-
ciple of nationalism. The MHP’s ideology 
and political strategies are, to a great extent, 
grounded on ethnicity, on the basis of which 
all state-citizen relations are imagined. As 
far as the MHP is concerned, the emphasis 
on Turkishness should be the focal point 
for all political discourse. As such, for the 
MHP, not unlike the CHP, a new and more 
democratic Constitution would necessar-

The Adjourned Hope  
of a New Constitution

• NOVEMBER 22, 2013 • HURRIYET DAILY NEWSTAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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ily be at odds with its political vision. The 
Peace and Democracy Party (BDP), which 
should in essence function as the antidote to 
the MHP’s vision, displays a vision that only 
focuses on the Kurdish issue. The tragedy is 
that, aside from a few utopian demands, the 
BDP’s demands could actually contribute to 
the drafting of a democratic Constitution. 

The AK Party was struggling to find a 
mid-way amid the red lines drawn by the 
three opposition parties. If getting rid of the 
Jacobean articles of the junta Constitution 
was not possible, then at least considerable 
effort was going to be exerted to subdue the 
emphasis on ethnicity in those articles. This 
was an exercise in futility. The attempt of the 
2013 draft Constitution was condemned to 
remain a bitter experience, both in terms of 

political parties and methodology. The hope 
for a new Constitution has been adjourned, 
yet again, until after the 2015 elections. .

The AK Party was struggling 
to find a mid-way amid 

the red lines drawn by the three 
opposition parties. If getting rid of 
the Jacobean articles of the junta 
Constitution was not possible, 
then at least considerable effort 
was going to be exerted to subdue 
the emphasis on ethnicity in those 
articles.
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Türkiye’nin artık sayısını bile hatırlama-
dığımız yeni anayasa yapma girişimi Kasım 
2013 itibariyle bir kez daha sonuçsuz kaldı. 
Yeni bir anayasa yapmak üzere 2011 seçimle-
ri sonrasında mecliste oluşturulan komisyon 
fiilen feshedilmiş oldu. Bu hazin son aslında 
2013 başında bekleniyordu.

Erdoğan’ın muhalefeti ‘yeni anayasa yap-
maya niyetiniz yok’ sıkıştırmalarıyla, komis-
yonun ömrü bir yıla yakın uzatılmış oldu.

Peki, niçin bütün toplumsal kesimleri 
temsil eden siyasi partiler yeni bir anaya-
sa yapamıyorlar. Öncelikle metodolojik bir 
sorun var. Anayasa komisyonunda 300’ün 
üstünde milletvekili olan AK Parti de 30 ci-
varında milletvekili olan BDP de eşit sayıda 
üye ile temsil edilmekteydi.

Ayrıca her bir maddenin kabul edilmesi 
ancak bütün partilerin onayıyla mümkündü.

Yani tam uzlaşma olmadan bir madde-
nin geçmesi mümkün değildi. Bu oldukça 
eşitlikçi görünen anayasa yapım metodo-
lojisi bir yönüyle anayasa yapamamanın da 
en kolay garantisiydi.Yani komisyondaki bir 
siyasi parti eğer bir maddenin geçmesini is-
temiyorsa hayır diyerek diğer üç siyasi parti-
nin oylarını anlamsız kılma gücüne sahipti. 
Nitekim bu metodoloji anayasadaki asıl tar-
tışma konusu olan maddelerin komisyonun 
gündemine bile gelmesini engelledi.

Diğer bir temel sorun ise komisyonu oluş-
turan maddelerin toplumsal sözleşmenin 
ana metni olacak anayasa konusunda tama-
men farklı dünya görüşlerine sahip olmala-
rı. CHP parti kimliğini neredeyse tamamen 

anayasada değiştirilmesi gereken maddeler 
üzerine bina eden bir parti.

CHP’nin, partisinin ana ilkeleri olarak 
saydığı laiklik ve ulusalcılık 1980 darbecile-
ri tarafından yazılan anayasanın asıl ruhu-
nu oluşturuyor. Yani başka bir deyişle CHP 
açısından yeni bir anayasa demek CHP’nin 
kendi temel ideolojik zeminini de değiştir-
mesi anlamına geliyor. Dolayısıyla CHP için 
yeni anayasa sorunu bir yönüyle yeni CHP 
sorunu anlamına gelmektedir. CHP devlet-
vatandaş, asker- sivil ve devlet- din ilişkile-
ri başlıklarını kendisine ‘kırmızı çizgi’ ilan 
ederek anayasa komisyonuna girdi. Bu mad-
delerde değişim olmadan yeni bir anayasa 
olması da zaten mümkün değildi.

Komisyondaki diğer bir muhalefet partisi 
ise milliyetçilik üzerinden kimliğini oluş-
turan MHP. Milliyetçi Hareket Partisi parti 
ideolojisini ve siyasetini büyük ölçüde ana-
yasada devlet-vatandaş ilişkilerini düzenle-
yen etnik temele yaslamış durumda.

MHP anayasada ‘Türklük’ vurgularını 
siyasi söyleminin merkezinde tutuyor. Do-
layısıyla tıpkı CHP gibi MHP açısından da 
yeni ve demokratik bir anayasa kendi dün-
ya görüşüyle ters bir çaba anlamına geliyor. 
MHP’nin antidotu olarak Barış ve Demok-
rasi Partisi ise sadece Kürt meselesine odak-
lanan bir yaklaşım sergiliyor. Bazı ‘ütopik’ 
talepleri bir kenara bırakılırsa demokratik 
bir anayasaya katkı verecek taleplerde de 
bulunuyordu.

AK Parti bu üç muhalefet partisinin kır-
mızı çizgileri arasına sıkışmış bir şekilde orta 

Anayasa Prangası ve 
Demokratikleşme

• 25 KASIM 2013 • SABAH PERSPEKTIF YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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Ortaya çıkan yeni Türkiye 
binasını, anayasadan 

kaynaklanan eski vesayetçi temelin 
taşıması mümkün değildir.

yol bulmak için uğraşmaktaydı. Özellikle 
darbe anayasasının jakoben maddelerini ta-
mamen atmak, bu mümkün değilse, en azın-
dan etnik vurgusundan kurtarmak için çaba 
verildi. Maalesef olmadı. 2013 anayasa tec-
rübesi hem metodoloji hem de siyasi partiler 
açısından acı bir tecrübe olarak kaldı. Önü-
müzdeki günlerde üzerinde mutabık kaldık-
ları maddeler değişse bile yeni anayasa umu-
du 2015 seçimleri sonrasına kalmış oldu.

AK Parti ve demokratikleşme yükü
Yeni bir anayasa yapamamanın siyasi ma-
liyeti nedir? Ortaya çıkan en temel maliyet 
devletin tam anlamıyla konsolidasyonunun, 
toplumun ise büyük ölçüde normalleşme-
si sürecinin uzamasıdır. Diğer bir sonuç ise 
Türkiye’nin demokratikleşme yükünün ta-
mamen AK Parti’nin sırtına kalmasıdır. AK 
Parti bu yükü son on yıldır ayağında anaya-
sa prangası olmasına rağmen taşıdı. Bugün 
gelinen noktada birçok demokratikleşme 
adımı de facto durumlar yaratılarak ya da 
büyük siyasi riskler alınarak hayata geçirildi. 
Bunlar içinde en büyük riskli adımlardan bi-
risi de 2010 kısmi anayasa değişikliğiydi.

Başka bir deyişle son on yıldır bir 
imkânsız proje hayata geçirildi. Yeni Türkiye 
temelinden değil adeta çatısından başlana-
rak aşağıya doğru dönüştürüldü.

Ama maalesef dönüşen binanın üzerine 
oturduğu zemin oldukça sorunlu.

Eğer anayasadaki toplumsal barışı ve dev-
let konsolidasyonunu engelleyen maddeler 
kalkmaz veya değişmezse, AK Parti’nin önü-
müzdeki yıllarda bazı yasal düzenlemeler, 
mevzuat değişiklikleri ve kurum rehabili-

tasyonları dışında yapısal demokratikleşme 
adımları atabileceği fazlaca bir alan kalma-
yacak. Kaldı ki hayata geçirilen demokra-
tikleşme adımları da birçok farklı yoldan 
anayasadaki maddelerin etrafında dolaşmak 
zorunda kalmaktadır. Ortaya çıkan yeni Tür-
kiye binasını eski vesayetçi temelin taşıması 
mümkün değildir.

Türkiye’nin demokratik kazanımlarından 
dönmesinin de mümkün olmadığını kabul 
ediyorsak değişmesi gereken artık bina değil 
temeldir. Muhalefet yeni Türkiye’de anlamlı 
bir aktör olmak istiyorsa statükonun teme-
lindeki bodrumdan çıkmak zorundadır. 
Aksi takdirde toplumsal normalleşmenin 
ortaya çıkardığı yeni Türkiye’ye uyandıkla-
rında bugünden çok daha derin bir adaptas-
yon krizi yaşayacakları muhakkak..
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Yeni Anayasa Sürecinde Neredeyiz?

• 13 KASIM 2013SETA ETKİNLİK

çalışmalarını konu alan ve SETA tarafından ya-
yımlanan Uzlaşma Yolunda: Komisyon’un Uzlaş-
tığı Maddeler ve Anayasa başlıklı analize değin-
di. Komisyon’un bugüne kadarki çalışmalarının 
katılım, veri toplama ve değerlendirme sürecin-
den oluştuğunu belirten Barın, yeni Anayasa için 
toplumdan 70 bine yakın öneri geldiğini, 104 
üniversite başta olmak üzere çok sayıda sendika 
ve STK’nın da çalışmalara katkı sunduğunu ifade 
etti. Komisyon’un önerileri değerlendirme, ilkele-
ri belirleme ve metin oluşturma başta olmak üze-
re yaptığı tüm çalışmalar için her biri ortalama 6 
saat süren 247 toplantı yaptığına değinen Barın, 
bu toplantılar neticesinde üzerinde uzlaşılan 60 
maddenin ortaya çıktığını, 112 madde için ise 
mutabakat arayışlarının sürdüğünü belirtti.

Yıldız: Tıkanıklık ancak şeffaflıkla aşılabilir
Barın’ın ardından söz alan, Komisyon’un BDP’li 
üyesi Bengi Yıldız, Komisyon’un çalışmalarına 
dair yaptığı değerlendirmede, Anayasa yapım 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun yeni 
Anayasa çalışmaları SETA’da düzenlenen “Yeni 
Anayasa Sürecinde Neredeyiz?” başlıklı panelde 
tartışıldı. SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktö-
rü Yılmaz Ensaroğlu’nun moderatörlüğünde 
düzenlenen panel, Ensaroğlu’nun açılış konuş-
masıyla başladı. Ensaroğlu’nun konuşmasından 
sonra söz alan TBMM Anayasa Komisyonu Uz-
manlarından Taylan Barın, Komisyon’un bugü-
ne kadarki çalışmaları hakkında detaylı bir su-
numda bulundu. Barın’ın sunumunun ardından 
ise panelistler arasında yer alan TBMM Anayasa 
Uzlaşma Komisyonu üyesi AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Mustafa Şentop, CHP İzmir Milletvekili 
Rıza Mahmut Türmen ve BDP Batman Milletve-
kili Bengi Yıldız söz aldılar.

Barın: Yeni anayasa için toplumdan 70 bine 
yakın öneri geldi
Panelde ilk olarak sunum için söz alan Taylan 
Barın, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun 

ETKİNLİK
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sürecinde en önemli engelin, siyasi partilerin 
yapılacak Anayasa sonrasında “devlet ne kadar 
benim olacak” düşüncesiyle hareket etmeleri 
olduğu eleştirisinde bulundu. Siyasi partilerin 
Anayasa yapımı meselesine kendi menfaatleri-
ni koruyabilme açısından baktıklarından, daha 
sonra beslenebilecekleri konularda kırmızı 
çizgiler çizmelerinden ve bu sebeple de uzlaş-
maya yanaşmayışlarından yakınan Yıldız, siyasi 
partilerde uzlaşma anlayışının tam anlamıyla 
yerleşmesiyle bu sorunların aşılabileceğini be-
lirtti. Gelinen noktada yaşanan tıkanıklığın sü-
reci kesintiye uğratmaması gerektiğini belirten 
Yıldız, sürecin tıkanma nedenlerinin halka gös-
terilmesi gerektiği ve tıkanıklıkların ancak şeffaf-
lıkla aşılabileceği değerlendirmesinde bulundu. 
Türkiye’de insan hakları ve demokrasi anlamın-
da iktidarın diğer muhalefet partilerinden daha 
ileride olduğuna da değinen Yıldız, muhalefet 
partilerinin daha ileride olması halinde mevcut 
sorunların konuşulmasına gerek dahi olmayaca-
ğının da altını çizdi.

Türmen: Uzlaşılan 60 madde 
küçümsenmemeli
Panelde, Yıldız’dan sonra söz alan Komisyon’un 
CHP’li üyesi Rıza Türmen, Anayasa yapımı için 
harcanan 1,5 yıllık sürenin çok da uzun olmadığı 
ve uzlaşılan 60 maddenin küçümsenmemesi ge-
rektiğinin altını çizdi. Türmen, dünyanın pek çok 
ülkesinde Anayasa yapımının 5 ila 8 yıllık süreler 
aldığına değinerek, bu sürenin Polonya’da 8 yıl 
olduğunu, Güney Afrika ve İsviçre gibi ülkeler 
de benzer süreleri aldığını belirtti. Yeni Anayasa 
konusunda yaşanan mevcut tıkanıklığın siyasi 
kutuplaşma, gerginlik ve toplumsal uzlaşma 
kültürünün zayıflığından kaynaklandığına deği-
nen Türmen, devletçi anlayışla anayasa yapıla-
mayacağına da vurguda bulundu. Geride kalan 
sürede, çoğunlukçu anlayıştan çoğulcu anlayışa 
geçilemediği için mutabakatın mümkün ola-
madığına değinen Türmen, bu konuda örnek 

olarak ise AK Parti’nin başkanlık sistemi önerisi 
konusunda ısrarını gösterdi. Türmen, Anayasa 
yapımı konusunda bazı hassas, uzlaşılamayan 
noktalarda AB Venedik Komisyonu’nun görü-
şünün alınabileceğini ve bu görüşün bağlayıcı 
olmadığını ifade ederek, bunun yapılmasının 
yararlı olacağını belirtti. Türmen ayrıca, Anaya-
sa yapmak konusunda millete bir vaatlerinin 
olduğunu ve bu vaadin gerçekleştirilmesi için 
Anayasa yapım çalışmalarının yalnızca seçim 
öncesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini, seçim-
den sonra da çalışmaların devam edebileceğini, 
uzun süreçte uzlaşmanın sağlanmasının müm-
kün olduğunu söyledi.

Şentop: 82 Anayasası ruhunu teslim etmeli
Panelde son olarak söz alan Komisyon’un AK 
Partili üyesi Mustafa Şentop ise yeni Anayasa 
konusunda Komisyon’da üç aydır yol alamadık-
larına ve Komisyon’un bir ‘uzlaşma kıraathane-
sine’ döndüğüne değinerek, “her gün toplanıp 
çay-kahve içiyoruz, aynı konuları defalarca ko-
nuşuyoruz fakat ilerleme kat etme konusunda 
bir şey başarabilmiş değiliz” eleştirisinde bu-
lundu. Konuşmasında, 82 Anayasası’yla ilgili 
temel problemlerinin Anayasa’nın felsefe ve 
paradigması olduğuna değinen Şentop, “82 
Anayasası’nın cesedi ve bedeni değil, ruhunu 
teslim etmesi lazım; biz de yeni Anayasa ile 
ruhunu teslim etsin istiyoruz” değerlendirme-
sinde bulundu. Yeni Anayasa’yı milletten güç 
alarak yaptıklarını ifade eden Şentop, muha-
lefet partilerinden farklarının bu olduğunun 
altını çizerek, muhalefet partilerinin güçlerini 
Anayasa’dan aldıklarını belirtti. Şentop, muha-
lefet partilerinin millet tarafından kendilerine 
tanınmayan gücü Anayasa’dan talep ettiklerini, 
dolayısıyla bu güç talebinin de sonuçsuz kalaca-
ğını belirtti. Şentop ayrıca, Anayasa’nın bir güç 
transferi mekanizması olmaması gerektiğine de 
değinerek, gücün kaynağının yalnızca milletin 
iradesi olduğunun altını çizdi.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıl sonra Diyarbakır’a gelen Kürdis-
tan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’yi ağırladığı kentte onbin-
lere hitap etti. Konuşmasında “Kürdistan” kelimesini kullanan Erdoğan, 
“Yeni Türkiye’de inkâr, ret, asimilasyon olmayacak” görüşünü dile getirdi. 
Erdoğan, “Hiç endişeniz olmasın” vurgusu yaparak, dağdakilerin indiği, 
cezaevlerinin boşaldığı, 76 milyonun bir, beraber ve yeni Türkiye olduğu 
günlerin görüleceğini söyledi. 

Diyarbakır Buluşması, Erdoğan 
Momenti ve Kürt Sorunu
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One of the persisting responses to Turkey’s 
Kurdish issue and its trial with the Kurdistan 
Workers’ Party (PKK) was a hatred of politics, 
albeit in different doses. Episodes of intense 
anti-political sentiment took place between 
the years of 2008 and 2013. Prime Minister 
Recep Tayyip Erdoğan formalized the debate 
on the Kurdish issue on Nov. 10, 2009, when 
he opened it for discussion in Parliament for 
the first time in years. What followed, dubbed 
the 2009 initiative, revealed an interesting po-
litical landscape. It was clear that all political 
actors involved, particularly the PKK, were 
vexed by the politicization of the issue. One 
of the most striking examples of this was the 
Nationalist Movement Party’s (MHP) em-
phatic declaration that they would “take to the 
mountains” if the PKK were brought down 
from the heights.

Turkey went through some historically 
important structural changes between the 
peace initiative of 2009 and the peace initia-
tive of 2013. The military-judiciary tutelage 
regime was weakened to a great extent. The 
government’s interest in solving the Kurd-
ish issue resulted in major transformations 
for the country almost as radical as a revo-
lution. The 2013 resolution process revealed 
an even more interesting picture. The MHP’s 
emphasis on the dangers of the PKK’s politi-
cization and its threat of taking to the moun-
tains should that happen, found a parallel in 
the PKK’s emphasis on the necessity of their 
politicization while maintaining a presence in 
the mountains.

The 2013 peace initiative is at the juncture 
of these two empathic declarations of inten-

tions to take to the mountains and to never 
come down from them. The axis on which 
both worlds agreed was nothing but an en-
mity of politics and the political. The “moun-
tain world” of the 20th century is, to a great 
extent, afraid of politics and not interested in 
democratization. Clearly, both sides under-
stand themselves to have worldviews that are 
based on coherent and accurate beliefs. The 
problem, however, is that these beliefs do not 
correspond to a meaningful and constructive 
way of doing politics.

The side that declared readily that it has no 
intention of “coming down from the moun-
tain” was basing its adventure, on which it 
embarked as an armed leftist organization, on 
an imagined ideal of independence that could 
not really overcome the post-Sykes-Picot 
trauma. They utilize the leftist-liberal instru-
ments in order to overcome their ethnic poli-
tics. Nevertheless, these instruments appeal 
neither to Kurds nor Turks, and definitely not 
to the masses.

The final objective of the 2013 resolution 
process is the disarmament of the PKK. The 
only way this aim can be realized through 
political deliberation is for the PKK to inter-
nalize its own disarmament. Unless the PKK 
perceives disarmament, not as leverage, but as 
the key to its own bargaining chip, it will not 
be able to achieve any founding political vi-
sion. The reason for the PKK wing’s traumatic 
and roller-coaster experience of this peace 
process is that it cannot even imagine politics 
without its mountains.

As long as these circumstances persist, the 
enmity of politics will continue..

The Peace Process and  
the Enmity of Politics

• NOVEMBER 01, 2013 • HURRIYET DAILY NEWSTAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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The Kurdish issue has played a double-
pronged role in the overall democratisa-
tion of Turkey. In the 1980s and 1990s, the 
establishment cited armed conflict aspect 
of the Kurdish issue as a pretext for stifling 
democratisation, curbing liberties and sup-
pressing the emergence of an open society. 
After the 2000s, the interaction between the 
Kurdish movement’s demands for greater 
political and cultural rights and the govern-
ment’s drive to democritise the political sys-
tem contributed significantly to the overall 
democratisation of the country.

Just as the armed manifestation of the 
Kurdish movement emboldened undemo-
cratic forces in Turkey’s system and slowed 
down democratisation, the movement’s 
political alteration played a catalysing role 
in Turkey’s further democratisation. The 
Kurdish peace process, which began in late 
2012, presents the Kurds and Turkey with 
a great opportunity to not only solve the 
Kurdish issue peacefully, but also to push 
Turkey towards a more advanced level of 
democracy.

Reforms: The way forward
The process has recently been facing dif-
ficulties, though not insurmountable ones. 
The government and the Kurdish movement 
have blamed one another for not adequately 
undertaking their respective responsibilities. 
In August, Prime Minister Erdogan accused 
the Kurdistan Workers Party (PKK) of not 
living up to its promise to withdraw from 

Turkey, saying that only 20 percent of fight-
ers had left Turkey’s soil.

In response, the Kurdish side accused 
the government of not being committed to 
the process, since the government did not 
undertake the necessary judicial and demo-
cratic reforms as part of the second step of 
the three-phase process. The first phase of 
the process concerns the withdrawal of PKK 
members from Turkey and the last phase 
involves the reintegration of PKK members 
into society. Consequently, the PKK decided 
to discontinue its withdrawal until the gov-
ernment carries out the necessary reforms 
and meets the conditions for more compre-
hensive negotiations proposed by Ocalan, 
the incarcerated leader of the PKK.

As a result, the government announced 
a much-anticipated 28-point reform pack-
age in late September. Yet, Kurds deemed 
the package insufficientto address its main 
demands and reiterated their insistence that 
the government conduct deep and mean-
ingful negotiations with Ocalan. Thereafter, 
both sides have adopted increasingly accusa-
tory language, the latest evolution of which 
took the form of PKK’s Cemil Bayik threat-
ening to renew the fight unless the govern-
ment revives the process.

With this posture, the PKK seeks to 
achieve two goals. First, it wants to exert 
pressure on the government as local elec-
tions near. Second, it wants to strengthen 
Ocalan’s negotiating position in the process. 
Although one can see the logic behind this 

Politics, Not Arms, is the Way  
Forward for the Kurdish Issue

• NOVEMBER 11, 2013 • AL JAZEERAGALİP DALAY OPINIONOPINION
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stance, the threat of resuming armed strug-
gle, let alone initiating it, is ultimately inimi-
cal to the interests of both Turkey and the 
PKK, and counterproductive to the Kurds’ 
efforts to attain full democratic rights. In an 
era of opening political channels and im-
proved prospects for peaceful political ad-
vancement of their rights. Armed struggle 
is obsolete. The PKK should not renounce 
violence as a tactical move; it should do so as 
part of its strategic vision.

Recent reforms have fallen short of meet-
ing some key demands of the Kurdish move-
ment. These include the use of the Kurdish 
language in education and public life, elimi-
nation of Turkey’s infamous anti-terrorism 
law and introduction of a decentralised lo-
cal government structure by lifting Turkey’s 
reservations on the Council of Europe’s Eu-
ropean Charter on Local Self-Government. 
However, the package did free the Kurdish 
movement from many restrictions that had 
previously prevented it from being a more ef-
fective political force. Given that pro–Kurdish 
parties usually poll at 5-7 percent of the na-
tional vote, it was unable to enter parliament 
under its name and receive public funding.

Therefore, it is clear that the pro-Kurdish 
Peace and Democracy Party (BDP) will be 
the main beneficiary of the package’s provi-
sions related to the political system. These in-
clude: proposing to lower than the current 10 
percent election threshold to 5 percent or an-
nulling it altogether; reducing the 7 percent 
threshold for parties to receive public fund-
ing to 3 percent; and allowing political cam-
paigning in languages other than Turkish.

These articles mean that Kurdish politics 
will have secured more direct representa-
tion in the parliament and more public fi-
nancing in the future. Due to the moribund 
state of Turkey’s main opposition, the lack-
lusterRepublican People Party (CHP), the 
pro-Kurdish BDP already functions as the 
real opposition in parliament and punches 
above its weight.

With increased parliamentary represen-
tation and sound finances, an invigorated 
Kurdish movement in the upcoming years 
requires little imagination. Such a movement 
will be capable of bringing about greater 
pressure on the government for the further 
attainment of Kurdish rights.

Reciprocity is key
The general mood in the country and gov-
ernment officials’ language suggest there is 
no serious opposition to the demands that 
the Kurdish movement regards as integral 
to any solution. The conversation between 
BDP MPs Sirri Sakik and Hasip Kaplan, and 
Prime Minister Erdogan during the opening 
ceremony of the parliament on 1 October af-
firms this point. When the two MPs conveyed 
Kurds’ disappointment at the shortcomings 
of the democratisation package, Erdogan re-
plied by saying “see the glass as half-full”. In 
addition, as demonstrated by the lack of any 
significant backlash against the government’s 
removal of a highly nationalistic student oath, 
which begins “I am a Turk, I am honest...” 
and ends with “may my presence be a gift to 
Turkish nation”, society has matured vis-a-vis 
the Kurdish issue. This picture reveals two 
things: First, what we have witnessed is tough 
political bargaining and calculations. Second, 
the societal and political environment is ripe 
for the Kurdish movement to attain Kurdish 
rights through politics.

This assessment does not mean that cer-
tain elements of the political calculations 

The Turkish-Kurdish peace 
process is facing challenges 

which can be ironed out only 
through politics not violence.
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cannot go awry and cause setbacks in the 
process. The road to a peaceful settlement of 
the issue is plagued with risks apparent an-
dunforeseen. To avoid this, the PKK should 
continue its withdrawal across the border 
into Iraq, as thepresence of armed rebels on 
Turkey’s soil means the continuing risk of 
violent confrontation between the PKK and 
the army. In return, the government should 
be clearer about, and bolder in its reforms. 
For instance, as a sign of its commitment, the 
government should announce a time-table 
for amending the notorious anti-terrorism 
law, which led to the jailing of hundreds of 
Kurdish politicians and activists.

Ocalan shrewdly aligned the Kurdish 
movement with the zeitgeist of a new era 
and a new Turkey when he declared in his 
21 March Newroz (Kurdish New Year) letter 
that the era of armed struggle is over, her-
alding a new period for politics and ideas to 
speak. The Kurdish movement should not 
backtrack on this vision, and the govern-
ment should reciprocate in the same manner. 

As long as the Kurds can keep their struggle 
within civilian and political boundaries, they 
are likely to form stronger domestic alliances 
and find a more sympathetic international 
audience. Through struggle in this form, the 
Kurds not only have a better chance to attain 
their rights, but they also can play an en-
hanced role in the further democratisation 
of Turkey..
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2009 Açılım süreci ve 2013 Çözüm süreci 
sırasında ‘süreç çöktü kampının’ oldukça et-
kin ‘göründüklerini’ kabul etmek gerekiyor. 
Neredeyse eskatolojik bir dünyanın içinden 
konuşan bu kamp, 2009 Açılım sürecinde-
ki etkisine bugün sahip değil. ‘Süreç çök-
tü kampı’ büyük ölçüde PKK ve sol-liberal 
dünyanın içinden konuşmaktadır. Yani açı-
lım ve çözüm süreçlerine kategorik olarak 
karşı olan Türk milliyetçisi veya Kemalist 
dünyaların itirazlarının gerekçeleriyle ara-
sında ciddi mesafe olduğu farz edilmektedir.

2009 Açılım süreci sırasında yükselen 
tepkilerin büyük bir kısmı 2013 Çözüm sü-
recinde de devam etti. Ama aynı toplumsal 
ve siyasal etkiyi uyandırmamaktadır. Bunun 
temel sebebi 2013 Çözüm sürecinin halkın 
ezici çoğunluğu tarafından benimsenmiş ol-
masından kaynaklanmaktadır. Kaldı ki 2009 
Açılım sürecinin tamamen başarısız oldu-
ğunu söylemek de imkânsızdır. Aksine 2009 
süreci Türkiye’de yıllar süren karartmadan 
sonra Kürt meselesinin resmen tanınması 
sürecidir. 10 Kasım 2009’da Erdoğan tara-
fından ilk kez sorun resmi düzeyde Meclise 
taşınarak tartışılma imkânı bulmuştu. Başka 
bir deyişle, 2009 süreci, Kürt meselesine dair 
siyasal ve toplumsal bir pedagojik oryantas-
yon imkânı sağlamıştı.

2009 Açılım süreci, toplumsal kesimlerin 
ve devletin Kürt meselesiyle ilk kez açıktan 
çözüm başlığıyla ‘resmen’ yüzleşmesiydi. 
Tam da bundan dolayı arzulanan toplum-
sal destek tam anlamıyla ortaya çıkmamıştı. 
Benzer şekilde devlet de bu ‘yeni dünyaya’ 
adapte olmakta ciddi sıkıntı yaşıyordu. PKK 

cenahı ise kısa sürede en iyi bildiği ve ken-
disini en güvende hissettiği alana yani silaha 
sarılmakta gecikmemişti.

Açılım süreci öncesinde, en son 28 Mayıs 
2009’da Çukurca’da Hantepe’de eylem yapan 
PKK; 2009 sürecine ancak altı ay sabredip 7 
Aralık 2009’da Reşadiye’de süreci doğrudan 
hedef alacak kanlı bir saldırı yapmıştı. Açı-
lım süreci anlamsız hale gelmiş, son otuz yıl-
dır Kürt meselesinde ne yapılıyorsa o yapıl-
maya tekrar başlamıştı. PKK konforlu ‘silahlı 
dünyasına’, sol-liberal entelektüel cemaat 
huzur buldukları ‘şikâyet siyaseti dünyası-
na’, Kemalist-ulusalcı siyaset ‘bölünüyoruz 
dünyasına’, iktidar ise hayal kırıklığı içinde 
yeni bir arayış içerisine geri dönmüştü. Bu 
aktörlerden bir tek AK Parti 2010 Anayasa 
hamlesiyle ‘eski dünya girdabına’ düşmeye-
cek proaktif bir adım atmayı başarmıştı. AK 
Parti’nin pozisyon değiştirme ve siyaset üret-
me kapasitesini canlı tutma becerisi 2013 
Çözüm sürecinin de başlamasına yol açtı.

2013 Çözüm süreci fiilen 27 Aralık 
2012’de Başbakan tarafından ilk kez telaffuz 
edildiği andan itibaren endişeli aktörler te-
yakkuza geçti. Önce sürecin ‘nasıl yürüme-
yeceğini’ anlattılar. İşin içinde Öcalan oldu-

Çözüm Süreci Biterse

• NOVEMBER 11, 2013 • SABAH PERSPEKTIF

Öcalan’ın Nevruz mesajıyla 
kapalı bir mücadeleye giren 

Kandil, 2013 sonunda ise Öcalan’la 
ismi konulmamış bir vekâlet 
mücadelesi veriyor.
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ğu biraz daha net bir şekilde ortaya çıkınca 
sürecin ‘nasıl olması gerektiğini’ dikte etme-
ye başladılar. Süreçte Öcalan’la ciddi mesa-
fe kaydedildiği öğrenilince, hiçbir dayanağı 
olmayan muhayyel ‘Kürtler rahatsız’ söyle-
mini dillendirdiler. Halkın büyük kısmının 
sürece destek verdiği her geçen ay biraz daha 
netleşince Türkiye’yi unutup ‘Suriye’deki 
gelişmelere’ odaklandılar. ‘Rojava’ kurgu-
su Barzani’ye çarpınca Esed’i aratmayan 
‘El-Kaide tehdidine’ sarıldılar. 2013 Çözüm 
sürecinde üzerinde mutabık kalınan aşama-
ların konuşulmaması için savrulmadık yer, 
kullanılmadık argüman bırakmadılar. Çö-
züm sürecinin oluşturduğu baskı karşısında 
siyaset üretmekten, siyaset üretilemiyorsa 
bile sürecin yol haritasını takip etmekten 
hep imtina ettiler.

Son tahlilde sürecin hitama ermesi için 
ilk adım olan ‘PKK’nın Türkiye’den çekil-
mesi’ hayata geçmemiş durumda. Başka bir 
deyişle ‘süreç çöktü kampının’ elindeki tek 
sermaye PKK’nın tekrar hızlı bir şekilde te-
röre sarılma potansiyelinden başka bir şey 
değil. Bu durum ise tam anlamıyla siyasal bir 
halüsinasyondan ibaret. PKK’nın kendi dün-
yasında tedhiş eylemleriyle anlam kazan-
dığını düşünmeye devam ettiği muhakkak. 
Son tahlilde, son otuz yıl boyunca, bütün 
Ortadoğu ve Türkiye derin dönüşümler ya-
şarken, ne ideolojik ne örgüt yapısı ve lider-
liği ne de taktikleri anlamında değişmemiş 
bir yapıdan bahsediyoruz. PKK’nın çözüm 
sürecinin karşısına silahlarla çıkarsa neler 
olacağını herkesten çok daha iyi bilmektedir.

21 Mart 2013’te Öcalan’ın mesajının or-
taya çıkmasıyla birlikte 
önce mesajın içeriğiyle 
kapalı bir mücadele-
ye giren Kandil, 2013 
sonunda ise Öcalan’la 
ismi konulmamış bir 
vekâlet mücadelesi 
veriyor. Bu mücadele-
nin alanı bazen Suriye 
oluyor bazen BDP’nin 
aktörleri veya izlediği 
siyaset. Son tahlilde 
PKK bitmiş bir çözüm 
sürecinde değil devam 
eden süreçte anlam-
lı bir aktör olarak var 
olabileceği gerçeğiyle 
yüzleşmek zorunda..
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The president of the Iraqi Kurdistan Re-
gion, Masoud Barzani’s upcoming visit for 
the weekend, has already achieved historic 
importance. Barzani will be travelling to 
Diyarbakır with Prime Minister Erdoğan. Fa-
mous Kurdish singer Şivan Perwer will be in 
Diyarbakır on the same day after more than 
30 years in exile. These developments add up 
to affirm the once and for all refutation of the 
secularist-nationalist claims imposed on the 
people for decades. It was precisely for this 
reason that nationalist reactions to this visit 
were raised without delay. Erdoğan is once 
again accused of dividing the country.

The Kemalists, on the other hand, claim 
all that was achieved by the secular state has 
been forfeited.

The nationalists are not alone in their re-
actions. Political actors close to the outlawed 
Kurdistan Workers’ Party (PKK) also explic-
itly voice their discontent about Barzani’s visit 
to Diyarbakir. They claim this is nothing but 
an electoral campaign move on Erdoğan’s 
part. These claims are meaningless. It is obvi-
ous to all that the chances for Erdoğan’s party 
to win in Diyarbakır are extremely slim. If that 
is the case, why are the PKK circles so vexed 
about the visit? The discontent, at least par-
tially, stems from a blood feud with Barzani 
that goes back to the 90s. Besides, nationalist 
sentiments put aside, PKK is an organization 
that would consider Barzani an ideological 
enemy. If Barzani’s party, Kurdistan Demo-
cratic Party (KDP), were available in Turkey, 
it would have been a target for PKK as other 
Kurdish political parties experienced in the 
past. Another partial and more relevant rea-

son is that PKK’s Syria extension PYD’s alli-
ance with Assad has been a troublesome issue 
both for the opposition forces and Barzani.

Barzani, particularly for the last month, 
made his stance against PYD known. Not to 
mention, Barzani has been seizing on to a 
deep strategic alliance with Turkey in the re-
cent years.

It is necessary to mention another group to 
the column of those who are displeased with 
Barzani—the leftist-liberal Turkish intelligen-
tsia who stand close to PKK. This group that 
has been so worked up about the resolution 
of the Kurdish issue for the last few years, are 
now worked up about the possibility of the 
involvement of another party in process. They 
interpret strengthening Turkey-Barzani rela-
tions as “dividing the Kurds” or “resolving the 
Kurdish issue in Erbil”. Neither of these claims 
corresponds to reality. At the bottom of all 
these incoherent approaches lies PKK’s lack of 
a practical and immediately realizable vision 
for the future of Kurds not only in Turkey, but 
also in Iraq and Syria.

The fact that Barzani will be visiting Diyar-
bakir with the Prime Minister has particular 
importance for Turkey’s republican history. 
In a way, this is a move towards making the 
social and political boundaries determined 
by the Sykes-Picot meaningless. Real and 
sustainable Kurdish Peace in Turkey can be 
achieved only when the Sykes-Picot borders 
are rendered insignificant. It is not surprising 
that Turkish and Kurdish Kemalists reacted 
to the visit in kind. As a matter of fact, they 
have been holding guard on different fronts of 
Sykes-Picot for more than a century..

A Historic Day for Kurdish Peace

• NOVEMBER 15, 2013 • HURRIYET DAILY NEWSTAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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12 Ağustos 2005 Diyarbakır konuşmasında 
“Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, 
hepsinin sorunudur. Bu sebeple ‘Kürt sorunu 
ne olacak?’ diyenlere diyorum ki, bu ülkenin 
başbakanı olarak, o sorun, herkesten önce 
benim sorunumdur” diye seslenen Erdoğan, 
Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atmış-
tı. Retorik düzeyde bile sorunu tartışmanın, 
isimlendirmenin imkânsız olduğu uzun yıl-
ların ardından, ilk kez bir başbakan sorunla 
bu denli açık bir şekilde yüzleşiyordu.

Erdoğan’ın, müesses nizamın kırmızı 
çizgilerinden olan ‘İslam tehdidi’ paran-
tezinde mağdur olan bir kesimden geliyor 
olması, 2005 çıkışını çok daha anlamlı hale 
getiriyordu. Adeta sistem açısından bir ‘öte-
ki’ diğer ‘ötekinin’ sorununa el atıyordu. Bu 
yönüyle, Erdoğan’ın ne yapmaya çalıştığını, 
en az idrak eden aktörlerin başında PKK gel-
mektedir. Yani müesses nizamın çok sarih 
bir şekilde fark ettiği ‘Erdoğan momentini’ 
Kürt siyasi hareketi ve PKK neredeyse ilgi-
sizlik düzeyinde karşıladılar. Mezkûr ilgisiz-
lik Erdoğan’ın 2005 sonrası Kürt meselesin-
de attığı ve tamamı birer ‘ilk’ olan adımlar 
karşısında da devam etti.

Zaten çok fazla zaman geçmeden de, Tür-
kiye 2007 kaotik siyasi atmosferine doğru 
giderken, PKK, elini tetiğe götürerek, vesa-
yet odaklarına muhtaç olduğu desteği ver-
mekten kendisini alamadı. 13 Eylül 2006’da 
Diyarbakır’da gerçekleştirdiği bombalı bir 
saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. 21 Ekim 
2007’de Dağlıca saldırısı sonucunda ise 12 
asker hayatını kaybetti.

2007’de heba edilen fırsat
AK Parti hükümeti bir taraftan asker ve yar-
gı vesayetinin, sokakta ve siyasetteki odak-
larıyla mücadele içinde Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri süreciyle boğuşurken, diğer taraf-
tan PKK terörünün oluşturduğu milliyetçi 
toplumsal baskı ile mücadele eder hale gel-
di. Aynı dönemde sadece PKK terörü değil, 
DTP’nin önde gelen isimleri de ardı ardına 
‘Kemalizm’e göz kırpma’ konuşmaları ya-
pıyor, yazıları kaleme alıyorlardı. Özellikle 
Dağlıca saldırısı sonrası yükselen milliyetçi 
dalga, hararetlenen vesayet odakları netice-
sinde 20 Nisan 2008’de, AK Parti hükümeti, 
Kuzey Irak’a daha önce yirmiyi aşkın kez ya-
pılmış sınır ötesi harekâtlardan bir tanesini 
daha yapmaya mecbur kaldı.

O dönem özellikle Irak Kürdistanı Böl-
gesel Yönetimi ile çok daha yakın ilişki ve 
işbirliği içine girme planları da ertelenerek 
Barzani neredeyse ‘şeytanlaştırılan’ bir figü-
re dönüştürülmüş oldu. PKK aynı dönemde, 
AK Parti’ye kapatma davası açılmazdan sa-
dece birkaç gün önce, yine sivilleri hedef aldı 
ve İstanbul Güngören’de bomba patlatarak 18 
kişiyi katletti. PKK terörü ilerleyen aylarda 
da hız kesmeden devam etti. 3 Ekim 2008’de 
Şemdinli Aktütün karakoluna yapılan saldı-
rıda 15 asker şehit oldu. Kürt sorununun salt 
terörle mücadeleye mahkûm edilmesi için 
elinden geleni ardına koymayan PKK eylem-
lerine rağmen, siyasal alanda önemli bir ge-
lişmenin yaşanması engellenemedi.

Kapatma davası yükünden kurtulan AK 
Parti, 2009 içinde soruna siyasi çözüm bul-

“Erdoğan Momenti” ve  
Kürt Sorunu

• 18 KASIM 2013 • SABAH PERSPEKTIF YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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ma çabaları ve demokratikleşme adımlarına 
dair hareketlenme olacağının işaretlerini 
vermeye başladı ve ‘Açılım Süreci’ başlatıl-
dı. 2009 Açılım Süreci de PKK’nın Reşadiye 
saldırısıyla provoke edilerek büyük ölçüde 
donduruldu. 2010 Anayasa halkoylaması 
sırasında da PKK-BDP çizgisi demokratik-
leşme karşısında olabilecek en sıkıntılı siyasi 
pozisyona savrulmaktan kendisini tutamadı. 
2011-12 Kürt meselesi açısından oldukça 
kanlı bir döneme girmiş oldu.

Uzun yıllar içinden çıkılması zor bir kısır 
döngünün başladığı düşünülürken, ‘Erdoğan 
momenti’ tekrar ortaya çıktı. PKK dünyasına 
hapsolmuş bütün sol-liberal eleştirilere rağ-
men, Oslo görüşmeleri marifetiyle, ‘devlet 
aklının’ mesele karşısındaki esnekliği ortaya 
çıkmış oldu. Bu durum bile ne PKK’nın ne 
de PKK dünyasındaki aydınların Kürt mese-
lesindeki anakronik bakış açılarını sorgula-
maya yetmedi.

Devlet aklının dönüşümü
Erdoğan momenti Kürt meselesinde çok 
daha güçlü bir şekilde 2013 Çözüm süre-
ciyle ortaya çıktı. Türkiye bir ilki tecrübe 
ettiği yeni süreçte, Öcalan’la ismi konulmuş 
bir şekilde bir yol haritası ortaya çıkardı. 
Erdoğan’ın bütün siyasi riski omuzlarına al-
dığı bu yeni sürecin, PKK ve muhalif siyasi 
elitlerin aksine halkın büyük bir kısmı, özel-
likle de Kürtler tarafından satın alındığına 
şahitlik ettik.

Buraya kadar aktardıklarımız 2008-2013 
sürecinde yaşananlardan ibaret. Bu dönemi 
elbette farklı şekilde ve farklı olaylar üze-
rinden de okumak mümkün. Lakin mesele, 
sorunu salt PKK üzerinden okuyarak, dev-
leti ve siyasi iktidarı masum ilan etmek veya 
tersini iddia etmek değil. Asıl sorun değişen 
dönüşen Türkiye, devlet, toplum ve siyaset 
karşısında statik yapısını koruyan PKK dün-
yasına dikkat çekmektir. Son beş yılın en 
çarpıcı özelliği, kurucu siyaset geliştiren ve 

kısır döngünün oluştuğu anlarda ortaya çı-
karak yapısal bir kırılma sağlayan ‘Erdoğan 
momenti’. Buna mukabil neredeyse hiçbir 
siyasallaşma emaresi gösteremeyen ve kendi 
statik dünyasında ‘ütopyasına sahip çıkmak-
la siyaset yapmayı feci şekilde birbirine ka-
rıştıran’ PKK dünyası bulunuyor.

Erdoğan momentinin en derin şekil-
de yaşanacağı yeni gelişme ise Irak Kür-
distanı Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut 
Barzani’nin Diyarbakır’a Erdoğan’la birlik-
te gitmesi. Bugüne kadar Kürt meselesinde 
şahitlik ettiğimiz Erdoğan momentlerinin 
tamamı misak-ı milli içinde müesses ni-
zamdan kaynaklı sıkıntılarla baş etmek 
üzere ortaya çıkmıştı. Erdoğan’ın Barzani’yi 
Diyarbakır’da ağırlaması ise Türkiye’nin dev-
let aklının bölgesel anlamda kırılma yaşama-
sı anlamına geliyor. Barzani’nin Diyarbakır’ı 
Türkiye cumhuriyeti başbakanı ile beraber 
ziyaret etmesi Cumhuriyet tarihi açısından 
tarihi bir öneme sahiptir.

Yeni Erdoğan momenti, Türkiye’de Kürt 
meselesini aşacak şekilde, bir yönüyle, 
Sykes-Picot sosyal ve siyasal sınırlarını an-
lamsızlaştırma hamlesidir. Türkiye’de ha-
kiki ve geleceği olan bir Kürt barışı ancak 
Sykes- Picot sınırlarının de facto anlam-
sızlaşmasıyla mümkündür. Bu sınırlar an-
lamsızlaşırken Türk ve Kürt Kemalizmi’nin 
tepki vermesine ise şaşırmamak gerekiyor. 
Zira onlar bir asırdır Sykes-Picot’nun farklı 
cephelerde ve kılıklarda nöbetini tutmak-
tan başka bir şey yapmadılar..

Son beş yılın en çarpıcı 
özelliği, kurucu siyaset 

geliştiren ve kısır döngünün 
oluştuğu anlarda ortaya çıkarak 
yapısal bir kırılma sağlayan 
“Erdoğan momenti”.
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1. Sabah Perspektif’teki son yazınızda 
Erdoğan’ın Barzani’yi Diyarbakır’da ağırla-
masının Türkiye’nin devlet aklının bölgesel 
anlamda kırılma yaşaması anlamına geldi-
ğini söylediniz. Nasıl bir kırılmadan bahse-
diyoruz?
Uzun yılların ardından Türkiye’nin bölgesel 
anlamda doğrudan somut bir sorunla yüz-
leştiği kriz anı Irak’ın işgali olmuştu. Irak’ın 
işgaliyle beraber ortaya şöyle bir manzara 
çıktı: Vesayet rejimi ülke içerisinde olduk-
ça güçlü görünmesine rağmen, daha Irak 
işgalinden beş yıl önce [28 Şubat] darbeyle 
hükümet devirmiş olmasına rağmen, sınırın 
diğer tarafında bir işgalin işaretleri ortaya 
çıktığında adeta çaresiz bir görüntü izledi. 
İşgal ile ilgili tartışmaların odağında olma-
sına rağmen Türkiye, ne beş yıl önce darbeyi 
yapan asker ne de ona destek veren diğer ku-
rumlar sanki Türkiye’de değillermiş gibi ke-
nara çekilmişlerdi. Yük büyük ölçüde birkaç 
ay önce iktidara gelmiş ve partisinin liderini 
de Başbakan yapamamış AK Parti’nin sırtına 
kalmıştı. AK Parti, daha o dönemde Irak iş-
galine ortak olmayarak, farklı tartışmalar ve 
Irak işgali öncesinde farklı pozisyonlar olsa 
bile, neticede bölgesel anlamda küresel dina-
miklerin paralelinde olmadığını göstermiş 
oldu. İlk küçük kırılma o zaman yaşandı.

Ardından 2007 Cumhurbaşkanlığı Seçim-
leri öncesinde PKK’nın da vesayet odaklarına 
destek verecek şekilde eylemlerine başlama-
sıyla beraber, yoğun bir şekilde Kuzey Irak’a 
müdahale tartışmaları çıktı. O dönemde 
Başbakan, bu tartışmaları bedel ödemek pa-

hasına sert bir şekilde reddetti; önce Türkiye 
içindeki PKK’lılarla uğraşalım diyerek Kuzey 
Irak’a harekâtı bir şekilde tehir etti. Ama 2008 
içerisinde PKK eylemlerine devam ettiğin-
den dolayı Kuzey Irak’a daha önce yapılmış 
yirmiyi aşkın operasyondan birisi yapılmış 
oldu. Ardından da o tartışmalar sırasında 
PKK eylemlerinin yükseldiği her dönemde 
Irak’taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne dair 
olumsuz bir tablo ortaya çıktı. PKK eylemleri 
her yerde yükseldi. Bunu açıklamak da çok 
zordu. Statüko bir şekilde kendisini korudu. 
Irak ile ilgili Türkiye içerisindeki statüko ken-
dini korudu. Ama Türkiye’nin Irak’ta olup bi-
tenlerle ilgili yoğun bir dış politika hamlesi 

Diyarbakır Buluşması’nın  
Bölgesel Yansımaları
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Barzani’nin Diyarbakır’da 

ağırlanması devlet açısından son on 

yılda tutarlı bir hikâyesi olan ve nihai 

nokta olarak kabul edeceğimiz derin 

bir kırılmadır.

5 SORUTAHA ÖZHAN SÖYLEŞİ: SADIK ŞANLI
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ve politikası oldu. Bu zaten dış politika anla-
mında Türkiye’nin devlet aklını dönüştürme-
ye başlamıştı.

Orada kenarda kalmış tek unsur Kürdis-
tan Bölge Yönetimi idi. İsminden oradaki ya-
pının unsurlarına, Kerkük meselesiyle olan 
yoğun ilişkisine kadar orada bir kenarda 
duruyordu. Başbakan diğer bir kırılmayı da 
aslında Erbil’e yaptığı ziyaretle gerçekleştir-
di. Ardından Ahmet Davutoğlu’nun Erbil ve 
Kerkük’e yaptığı ziyaretlerle de başka kırıl-
malar yaşandı. Ama hiçbirisi Kürdistan Böl-
ge Yönetimi Başkanı’nın Diyarbakır’a gelme-
si kadar etkili olamazdı. Aynen de öyle oldu. 
Türkiye, cumhuriyetle beraber inşa edilmiş 
“devletlü korkularını” yendiğini Barzani gibi 
bir aktörü Türkiye’ye davet ederek göstermiş 
oldu. Bu, devlet açısından son on yılda tu-
tarlı bir hikâyesi olan ve nihai nokta olarak 
kabul edeceğimiz derin bir kırılmadır.

2. Yine aynı yazıda, “Bu buluşmanın 
Türkiye’de Kürt meselesini de aşacak şekil-
de, bir yönüyle Sykes-Picot anlaşmasının 
sosyal ve siyasi sınırlarını anlamsızlaştırdı-
ğından” da bahsediyorsunuz. Yeni dönem-
de nasıl bir paradigma ile karşı karşıyayız?
Kürt meselesini Türkiye’de salt PKK bağla-
mında ele alan, PKK bağlamında da sınırla-
rın öbür tarafını yalnızca güvenlikçi politi-
kalarla askeri anlamda yok etme bağlamına 
oturtan, toplamda ise Kürtlerin bu coğraf-
yada Sykes-Picot ile beraber dört ayrı ülkeye 
bölünmek durumunda kalmış olmaları rea-
litesinin sonuçlarıyla fazlaca ilgilenmeyen, 
adeta kendi sınırları içerisinde bu sorunla 
muhatap olarak bu sorunun neticeleriyle 
uğraşan, diğer taraflar yokmuş gibi davra-
nan bir devlet aklı vardı. Bu ziyaretle bera-
ber Türkiye hem Suriye’de hem de Irak’ta 
bu sorunun çarpanlarıyla ilgili olduğunu, 
bu sorunun Sykes-Picot’dan dolayı Suriye’de 
ve Irak’taki unsurlarıyla doğrudan muhatap 
olduğunu göstermiş oldu. Bu yönüyle de ilk 

kez bu Sykes-Picot sınırlarını aşan bir hamle 
yapmış, sınırları anlamsızlaştırmış oldu.

3. Son dönemde “Türkiye’nin dış politika-
da yalnızlaştığı” söylemi dolaşıma sokul-
du. Diğer yandan ise son Erdoğan-Barzani 
buluşmasında da görüldüğü gibi, bölgesel 
aktörlerle sıcak ilişkiler yürütülüyor. Bu 
buluşma ve diğer sıcak ilişkiler bağlamın-
da “yalnızlaşma” söylemi üstüne neler 
söylenebilir?
Yalnızlaşma meselesi; yapısal bir krize girme-
diğiniz ve ambargo yiyen bir ülkeye dönüş-
mediğiniz sürece çok konjonktürel ve anlam-
sız bir eleştiri. Bunu daha önce de defalarca 
yazdım. Eğer bu yalnızlaşma yapısal olsaydı, 
Türkiye birçok uluşlararası kurumdan, masa-
dan uzaklaştırılmış olsaydı ve bu başka güç-
lerin Türkiye’ye uyguladığı bir baskı olsaydı, 
üzerine düşünülmesi gereken bir sorun olur-
du. Ancak aksine Türkiye yalnızlaşmadı, tam 
tersine bölgesel anlamda da, küresel anlamda 
da politikalarını küresel hegemon diskurun 
ve tercihlerin aksine farklı şekilde yaptığı 
için farklı bir pozisyonda kaldı. Bu pozis-
yonu sahiplenmeyen aktör sayısı çok fazla 
olmayabilir ama bu pozisyon kendi içerisin-
de tutarlı bir pozisyon. Ve Türkiye’nin kendi 
pozisyonunu değiştirmeme noktasında ısrarı 
sürünce, başta Irak olmak üzere pozisyonunu 
değiştiren aktörler çıktı. Türkiye-Irak yakın-
laşmasında Türkiye pozisyon değiştirdiği için 
değil, Maliki yönetimi pozisyon değiştirmek 
zorunda kaldığı ve Türkiye’nin durduğu yere 
gelmek zorunda olduğu için, politika olarak 
değil gelip konuşmak zorunda kaldığı için 
bir yakınlaşma oldu. Dolayısıyla Türkiye’de 
değişen bir şey yok. Değişen aktör Maliki’nin 
kendisi. Bunun politikaya yansıyıp yansıma-
yacağı ayrı bir tartışma. Kaldı ki, “Türkiye 
yalnızlaştı” eleştirisini dillendirenler de po-
litikadan bağımsız salt “Türkiye kaç ülkeyle 
yoğun ilişki içerisinde?” sorusunu sorup, ona 
matematiksel cevap verip, hiçbir şekilde kali-
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teyle, içerikle ilgilenmiyorlar. Meseleye böyle 
bakmak lazım.

4. Barzani’nin bugüne değin “36. Paralel 
dünyasında yaşadığına” dair bir kavram-
sallaştırmanız var. Barzani, Diyarbakır’da 
“20 yıl önce buraya gelemez, bu konuş-
mayı yapamazdım” dedi. Diğer yandan 
Başbakan Erdoğan, Barzani’nin bölgesi 
için “Kürdistan” ifadesi kullandı. Toplamda 
bölgesel anlamda da bir normalleşmeden 
söz edebilir miyiz?
Eğer normalleşilirse bölgedeki aktörlerin 
neler kazanacağını görmeye başladıkların-
dan bahsedebiliriz. Sahada böyle bir nor-
malleşmeden bahsedebilmek için gerçekten 
erken. Toplamda Diyarbakır’da olan-biteni 
şöyle bir cümlede özetlemiştim: Türkiye 
kendi yüzyıllık Kemalist ezberlerinden kur-
tuluyor. Barzani Yönetimi’nin, “36. Paralel 
dünyası” dediğim, Körfez Savaşı sonrası 36. 
Paralel’in öbür tarafında kendisine kurduğu 
ilginç bir dünya var. Bu yönetim doğrudan 
Transatlantik’e, yani büyük ölçüde Ameri-

kaya bağlı, ülke içerisinde belli zenginlikleri 
olan ama bölgesel anlamda bu zenginlikle-
ri siyasete tercüme etmeyi başaramayan ve 
geçmişten, babasından devralmış olduğu 
mücadele ve tarz-ı siyaset itibariyle de sü-
rekli bölgedeki büyük güçler arasında siyasal 
seyahatler yaparak kendi varlığını korumaya 
çalışan bir aktördü. Bu aktör, kurucu siyaset 
üretmekte ciddi anlamda zorlanıyordu. Bir 
diğer değişle, karar vermekte… Ama 90’dan 
bu yana aradan 20 küsur yıl geçti ve bence 
artık bir karar vermesi gerektiğini hissedi-
yor. Çünkü kendi yönettiği bölge içerisinde 
ciddi siyasal krizler, farklı dinamikler var. 
Barzani’nin orada mukim olduğunu, bun-
dan sonra da mukim olmaya devam ede-
cekse, belli siyasal tercihlerde bulunmak 
zorunda olduğunu ve yapısal anlamda ülke-
sini, bölgesini belli bir siyaset ve politik hat 
boyunca şekillendirmek zorunda olduğunu 
fark etmeye başladığını hissediyorum. Eğer 
bunu 2010 Irak seçimleri sırasında fark ede-
bilseydi ve Irakiyye hareketinin bir şekilde 
etrafında bir yerde durabilseydi, bugün çok 
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daha farklı bir yerde olabilirdi. Ama bunu 
yapamadı maalesef.

Şimdi, 2014 içerisinde Irak’ta da seçimler 
var. Burada eğer Barzani Türkiye ile kurdu-
ğu yapısal ilişkileri Irak içerisinde de bir si-
yasete dönüştürebilirse, yavaş yavaş bu 36. 
Paralel dünyasından çıkıp, bölgede uzun 
vadeli siyasal yatırımlar yapan, konjonktü-
rel kazanımları çok fazla önemsemeyen bir 
aktöre dönüşebilir. Nihayetinde, bunların 
hepsi bir tercih ve her tercih beraberinde bir 
bedeli de getiriyor. Önemli olan, bu tercihi 
bölgemizde ve kendi ülkesi içerisinde sür-
dürülebilir demokratik bir rejime yatırım 
yapmasından geçiyor. Barzani’nin şu an bu-
lunduğu bölgede güneyi tamamen karmaşa, 
kaos içerisinde. Neredeyse Suriye’den fark-
sız, oldukça kötü bir yönetim var Bağdat’ta; 
seçimi kazanmış olmamasına rağmen ko-
alisyonun başına gelmiş olan bir yönetim. 
Suriye’de savaş büyük bir katliam modunda 
devam ediyor. İran ise bir amborga reji-
minde yaşıyor ve kısa vadede amborgadan 
kurtulsa bile siyasal aklını, devlet aklını dö-
nüştürebilecek gibi gözükmüyor. Dolayısıy-
la Barzani’nin muhatap olabileceği Türkiye 
dışındaki aktörlerin tamamı ciddi siyasal 
sorunlar ve savaşlar yaşıyorlar. Türkiye ise 
bir istikrar adası pozisyonunda. Bu istikrar 
adası ile beraber yürümesine şaşırmamak 
lazım. Tam tersine bu durumu normal kar-
şılamak, böyle görmek lazım.

5. Barzani, PYD’nin Suriye’de rejimle ara-
sına mesafe koymasını istedi. Bunu bek-
lediklerini vurgulayarak, “aksi durumda 
düşmanlık yapmayız ama yolları da açık 
olsun deriz” değerlendirmesinde bulundu. 
Bu değerlendirmeyi nasıl okumalıyız?
Bu, beklenen bir tepki. Ayrıca sadece 
Barzani’nin tepkisi değil; Suriye içerisinde 
PKK dışındaki diğer bütün aktörlerin söy-
lediği bir şey. PYD artık Suriye içerisinde 
devrim karşıtı bir örgüt olarak isimlendi-

rilmiş durumda. Diğer bir örgüt Irak Şam 
İslam Devleti (IŞİD) de aynı şekilde dev-
rim karşıtı olarak görülüyor. PKK maalesef 
kendi Kürt Sorunu dünyasında bölgeyi çok 
ciddi anlamda yanlış okumaya devam edi-
yor. Bunun çok doğal bir uzantısı da, ‘Suriye 
içerisinde bir demokratik ülkeye kavuşma’ 
idealine yatırım yapmak yerine, çok sıra-
dan, ucuz, konjonktürel alan kapatma işine 
yatırım yapmak... Barzani çok güzel ifade 
etmiş; “Rojava devrimi deyip duruyorsu-
nuz. Ancak bir zahmet bu devrimi kime 
karşı yaptığınızı ve neyi devirdiğinizi de 
bize söylerseniz, biz de anlayabiliriz” diyor. 
Doğru söylüyor. PYD ya da PKK’nın Suri-
ye içerisinde yıllarca Kürtleri yok sayan, en 
büyük zulümleri yapan Esed rejimine Suri-
ye halkının büyük bir kısmı isyan etmişken, 
onlarla beraber olması beklenirken, rejimle 
işbirliği içerisine girmiş olması bile bu me-
selede PKK’nın durduğu pozisyonun ahlaki 
ve siyasi olarak ne durumda olduğunu gös-
termesi açısından yeterli.

Bunların hepsi bence Barzani’nin artık 
kurucu bir siyasete yatırım yapması ile il-
gili bir mesele. Barzani, toplamda bölgede 
demokratikleşme vizyonuna yatırım yaptığı 
her senaryoda kazanacağını düşünüyor. Bu-
nun elbette KDP ve PKK arasında oldukça 
eskiye giden, derin dünya görüşü farklılıkları 
barındıran ve fiili olarak da çok kanlı bir ta-
rihi arka planı da var. Ama bu arka plandan 
bağımsız olarak -o çok etkili elbette- top-
lamda Barzani’nin yaptığı siyasi tercihlerle 
alakalı. Tabii ki bu aynı zamanda PKK’nın 
da yaptığı siyasi tercihlerle alakalı. PKK eğer 
böyle devam ederse, bölgesel anlamda dü-
zen bozucu ve provokatif rolü tam anlamıyla 
üstlenebilir. Bunun da bedeli ağır olur PKK 
açısından; kısa vadede Kürtler belki bunu 
çok fark edemeyebilirler ama orta ve uzun 
vadede, ortalama sağduyulu Kürt tabanın 
PKK’nın yaptığı bu tercihlerle paralel tercih-
ler yapması da mümkün değil..
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Geçen hafta sonu Başbakan’ın Barzani ve 
Şivan Perwer’i yanına alarak gerçekleştirdiği 
Diyarbakır ziyareti, sembolik ve fiili yansı-
malarıyla siyaset zeminini değiştiren tarihi 
bir hamleydi. İki gün boyunca verilen me-
sajlar, gerçekleştirilen temaslar ve ortaya ko-
nan görüntülerin, çözüm sürecine ve vesayet 
sonrası yeni Türkiye’yi inşa sürecine kalıcı 
etkileri olacaktır.

Çözüm sürecine devam
2013’ün başından ortasına kadar sürekli 
ivme kazanarak yol alan çözüm süreci, Öca-
lan- Kandil-BDP’nin Suriye’deki gelişmeler 
ve Gezi eylemleriyle ortaya çıkan siyasal 
zemini, silahlı mücadeleyi sonlandırarak 
siyasal mücadeleye yönelmeyi içeren haya-
ti karar için kırılgan bulmaları dolayısıyla 
Haziran’dan itibaren duraklamaya başladı. 
Kandil, geri çekilmeyi durdurup ateşkesin 
de ilanihaye süremeyebileceğini mütemadi-
yen ima eder oldu.

Çekilmenin durdurulmasına, Öcalan’ın 
konumunun etkinleştirilmesi, demokra-
tikleşme adımlarının çekilme aşaması bit-
meden başlaması ve denetleyici bir üçüncü 
tarafın ihdas edilmesi gibi -sürecin hazırlık 
aşamasında dillendirilmeyen- talepler ge-
rekçe kılınsa da, bu taleplerin karşılanması 
durumunda çekilmenin tekrar başlatılaca-
ğına dair bir teminat da ortaya konulmadı. 
Oysa bu taleplerin karşılanmamasından 
öte, süreç, Kandil’in Gezi eylemlerini ve 
PYD’nin Suriye’deki etkinliğini, kalıcı bir 
siyasallaşma kararı almayı zorlaştıran un-

surlar olarak değerlendirmesinden dolayı 
beklemeye alınmıştı. Dolayısıyla çözüm 
sürecinin tekrar ivme kazanması için ön-
celikle PKK’nın süreç okumasını etkileyen 
siyasal zeminin değiştirilmesi gerekiyordu. 
Diyarbakır ziyareti, siyaset zeminini değiş-
tirme performansıyla, BDP- PKK hattının 
siyasal gelişmelere dair pozisyonunu göz-
den geçirmesini sağlayıcı bir potansiyele 
sahiptir. Gezi’nin çözüm sürecine ilişkin 
en etkili yansıması, Erdoğan’ın ve AK Par-
ti hükümetinin cesur kararlar alma salahi-
yetini Öcalan- Kandil açısından sorgulanır 
kılmasıydı. Öcalan-Kandil, Gezi sonrasın-
da içeriden ve dışarıdan Erdoğan’a yönelen 
kuşatmanın Erdoğan’ı çözüm gibi cesur ve 
tarihi kararlar almayı gerektiren bir siyasal 
performanstan yoksun bırakacağı düşünce-
siyle süreci zamana yayma ve en azından si-
lahlı mücadeleyi bir tehdit olarak sürdürme 
kararı aldı. Diyarbakır ziyaretinde ortaya 
konan siyasal performans, Kürt hareketinin 
siyasal zemine ve Erdoğan’ın siyasal etkinli-
ğine ilişkin erken şüphelerini izale edici bir 
etkiye yol açacaktır. Kandil’in çözüm süreci-
ni yavaşlatma kararında etkili olan bir diğer 
gelişme, PYD’nin Suriye’deki yatırımlarının 
akıbetine ilişkin kaygılardı. PYD, Suriye’de 
Esat rejimine karşı mücadelenin başladığı 
ilk günden beri, stratejisini çatışan tarafla-
rın oluşturacağı boşluk üzerinden yeni güç 
alanları devşirmek üzerine kurdu. Muha-
lefet- Esat rejimi arasındaki mücadelenin 
devam ettiği bir ortamda, nüfuz edebildi-
ği bölgelerde bir siyasi yapı kurma ısrarı 

Siyasete Diyarbakır Aşısı

• 25 KASIM 2013 • SABAH PERSPEKTIFHATEM ETE YORUMYORUM
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Türkiye’yi, sahip olduğu şiddet enstrüman-
ları aracılığıyla çoğu Barzani’ye yakın farklı 
Kürt grupları baskı altında tutması ise Bar-
zani yönetimini rahatsız etti.

Kandil’in Türkiye dışında yeni bir cephe 
ve kazanım olarak selamladığı bu gelişmeler, 
çözüm sürecini de etkiledi. Kandil, çözüm 
sürecini Suriye’deki gelişmelerle eklemle-
yerek PYD’nin istikbalinin henüz garantiye 
alınmadığı bir süreçte siyasallaşma kararını 
erteledi. Barzani’nin Diyarbakır fotoğrafına 
dâhil edilmesini bütün bu gelişmelerle iliş-
kilendirmek mümkün. Barzani’nin denkle-
me sokulması, Kandil- BDP’nin çözüm sü-
recindeki tutumunu Kürtler nezdinde açığa 
düşürme hedefinin yanı sıra Kandil’in PYD 
üzerinden Suriye’de açtığı cepheye karşı Tür-
kiye ile Barzani’nin ortak hareket edeceğine 
dair bir kararlılık mesajı olarak okunabilir. 
Kandil’in çözüm sürecine bir dış aktörü da-
hil ederek aldığı pozisyona, Türkiye de başka 
bir dış aktörü denkleme dahil ederek cevap 
vermiş oldu. Barzani’nin Diyarbakır’a ge-
lişinin bahsedilen bu iki unsurun ötesinde 

bölgesel yansımaları da olacaktır elbette ama 
şimdilik bununla yetinelim.

Sonuç olarak, Diyarbakır’da ortaya ko-
nulan siyasal performansın çözüm sürecine 
ilişkin en önemli yansımasının, PYD ve Gezi 
ekseninde yaşanan siyasal gelişmelerin Kürt 
hareketi üzerinde bıraktığı negatif etkiyi or-
tadan kaldırmaya yönelik olduğunu söyle-
mek mümkün.

Yeni Türkiye’yi inşa kararlılığı
Diyarbakır ziyaretinin bir diğer yansıması, 
yeni Türkiye’yi inşa süreciyle ilişkilidir. Tür-
kiye, epeyce bir süredir, dar-kutuplaştırıcı 
başlıklar ve 1990’ları andıran siyasal mühen-
dislik senaryolarıyla, ancak eski Türkiye ile 
özdeşleştirebileceğimiz olumsuz-tüketici bir 
siyasal gündeme hapsoluyor. Öyle ki, yeni 
Türkiye’yi inşa sürecine yönelik şüphe ve di-
renç pozisyonları güçleniyor. Böyle bir psi-
ko- politik zemin, demokratikleşme paketi 
gibi pozitif gündeme sahip birçok adımın 
da beklenen etkiyi uyandırmasını engelliyor. 
Diyarbakır ziyareti, siyasetin ihtiyaç duydu-
ğu pozitif gündemi yeniden inşa eden bir iş-
lev gördü. Barzani- Şivan daveti, BDP ziyare-
ti, yeni Türkiye’nin içeriğine yönelik kararlı 
sözler, çözüm sürecine yönelik nihai hedefin 
telaffuz edilmesi, Kürdistan kelimesinin kul-
lanılması gibi birçok enstrümanla,Erdoğan 
ve AK Parti, yeni Türkiye’yi inşa salahiyeti-
ne, cesaretine, vizyon ve kararlılığına sahip 
olduklarını teyit ettiler. Erdoğan, tabu yıkan, 
şaşırtan, cesur ve demokrat lider profilini, 
bu özelliklerinin geride kaldığını düşünen 
kesimlere ispatlayarak tahkim etti.

Bütün bu özellikleriyle, Diyarbakır zi-
yaretinin, Gezi eylemlerinden beri maruz 
kalınan negatif siyaset parantezini kapattığı 
söylenebilir. Erdoğan çözüm sürecini sürdü-
recek, yeni Türkiye’yi inşa edecek lider imajı-
nı güçlendirirken, siyaset de pozitif gündem 
performansına yeniden kavuştu. Şimdi, kal-
dığımız yerden devam edebiliriz..

Diyarbakır ziyaretinde ortaya konan 

siyasal performans, Kürt hareketinin 

siyasal zemine ve Erdoğan’ın siyasal 

etkinliğine ilişkin erken şüphelerini 

izale edici bir etkiye yol açacaktır.
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Üst Düzey İşbirliği Konseyi, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri hep 
söylenen çok boyutlu ortaklık seviyesine yükseltmek için çok faydalı bir 
platform görevi görüyor. Bu bağlamda, Başbakan Erdoğan’ın düzenlediği 
Rusya ziyareti, iki ülke arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret 
hacmi başta olmak üzere, birçok alanda hedeflerin tutturulması açısından 
büyük önem taşıyor. 

Başbakan Erdoğan’ın  
Rusya Ziyareti 
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1. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve be-
raberindeki heyet 4. Üst Düzey İşbirliği 
Konseyi (ÜDİK) toplantısına katılmak üze-
re Rusya’ya gitti. ÜDİK’in mahiyeti ve Tür-
kiye-Rusya ilişkilerine katkıları noktasında 
neler söylenebilir?
Türkiye ile Rusya arasındaki Üst Düzey İş-
birliği Konseyi (ÜDİK) Dmitri Medvedev’in 
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olarak 
11-12 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştir-
diği Türkiye ziyaretinde kuruldu. ÜDİK top-
lantıları Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda 
yılda bir kez düzenleniyor. Son ziyaretle 
birlikte 4. ÜDİK toplantısı gerçekleşmiş du-
rumda. ÜDİK toplantılarına Türk tarafından 
Başbakan, Rus tarafından ise Devlet Başka-
nı eşbaşkanlık yapmakta. ÜDİK bünyesinde 
Dışişleri bakanlarının başkanlık ettiği Ortak 
Stratejik Planlama Grubu (OSPG) ve Dışiş-
leri bakanlarının eşbaşkanlığındaki Karma 
Ekonomik Komisyon (KEK) toplantıları dü-
zenlenmektedir. ÜDİK’e bağlı olarak iki ülke 
arasında sivil toplum düzeyindeki temaslar 
üzerine yoğunlaşan bir Türk-Rus Toplumsal 
Forumu da bulunmakta. ÜDİK yapısı iti-
bariyle adeta iki ülke Bakanlar Kurulu gibi 
faaliyet gösteriyor. Başbakan ve Devlet Baş-
kanının başkanlık ettiği ÜDİK toplantısında 
yukarıda saydığımız alt kurumların yaptığı 
çalışmalar ele alınıyor, değerlendiriliyor ve 
karşılıklı görüş alış-verişi yapılıyor. ÜDİK’in 
ilişkilerdeki önemi oldukça fazla. Öncelikle 
iki ülke arasındaki üst düzey siyasi diyaloğa 
oldukça seviyeli bir katkı sağlıyor. İlişkiler 
doğrudan her yıl masaya yatırılabiliyor. En 
önemlisi ÜDİK, iki ülke arasındaki ilişkileri 

hep söylenen çok boyutlu ortaklık seviyesi-
ne yükseltmek için çok faydalı bir platform 
görevi görüyor. 2010 yılında kurulan ÜDİK 
Türkiye ve Rusya’nın özellikle bölgesel konu-
lardaki farklı yaklaşımlarına rağmen başarılı 
bir şekilde devam ediyor. Türkiye benzer top-
lantıları “komşularla sıfır sorun” politikası 
çerçevesinde Suriye, Irak ve Mısır ile de yap-
maktaydı ama son birkaç yılda yaşanan geliş-
meler sebebiyle artık yapılamıyor. Bu açıdan 
bakıldığında, bazı bölgesel sorunlara yönelik 
farklı yaklaşımlara rağmen iki ülke arasın-
daki ÜDİK toplantısının devam etmesini ol-
dukça anlamlı, faydalı ve gerekli buluyorum.

2. Başbakan Erdoğan geçtiğimiz günlerde 
Rusya-Türkiye ticaret hacmini 100 milyar 
dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade 
etti. Bu minvalde, ziyaretin Rusya-Türkiye 
ticaretine etkisinin ne düzeyde olacağını 
düşünüyorsunuz?
100 milyar dolar hedefi aslında birkaç yıldır 
dile getirilen bir hedef. Verilere baktığımız-
da Rusya’nın Türkiye’nin ikinci ticari ortağı 
olduğunu görmekteyiz. 2012 yılında iki ülke 
arasındaki toplam dış ticaret hacmi 34,2 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamda 
Türkiye’nin ihracatı 7 milyar dolar civarında. 
2013’te 35 milyar dolar olması bekleniyor. 
İki ülke arasındaki ticarette bazı sorunların 
çözülmesiyle 100 milyar dolar hedefine orta 
vadede ulaşılması hiç de hayal değil. Küresel 
ekonomik krizin ve gümrüklerde yaşanan 
sorunların olumsuz yansımaları olmasa bel-
ki çok daha yüksek bir rakamdan bahsediyor 
olabilecektik. Türkiye ve Rusya arasındaki ti-

Erdoğan’ın Rusya Ziyareti 
Bağlamında Türkiye-Rusya İlişkileri

• 23 KASIM 2013 •FATİH ÖZBAY 5 SORU5 SORUSÖYLEŞİ: SADIK ŞANLI
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caret hacminin zaman içinde gösterdiği artış, 
tarafları karşılıklı ekonomik çıkarlara dayalı 
işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki girişim-
leri yoğunlaştırmaya teşvik ediyor. İki ülke 
ticari-ekonomik ilişkilerini artırarak ve çeşit-
lendirerek daha da geliştirmek suretiyle arala-
rındaki mevcut ve muhtemel politik sorunları 
daha kolay ve iki ülke açısından da uygun olan 
koşullarda çözebilme imkânına kavuşuyorlar. 
Müzakerelerde Rusya ve Türkiye’nin enerji, 
basitleştirilmiş gümrük hattının genişletil-
mesi, turizm gibi konularda aldıkları kararlar 
ticari-ekonomik ilişkileri artırma potansiye-
line sahip. Toplantıda Rusya Devlet Başkanı 
Putin’in, turizm alanında önümüzdeki yıl-
larda Türkiye’de Rusya turizm ve Rusya’da da 
Türkiye turizm yılı yapılması teklifi, bu sene 
ülkemizi ziyaret eden yaklaşık 4 milyon turist 
ve karşılıklı vize rejiminin kolaylaştırılması 
düşünüldüğünde imkân dâhilindeki hedefler 
olarak görünüyor. Burada Türkiye açısından 
sorun ihracatımızın ithalatımızın oldukça 
gerisinde kalması. Türkiye’nin Rusya ile geliş-
tirdiği ticari-ekonomik işbirliğini çeşitlendir-
mesi ve genişletmesi gerekiyor. Yani 100 mil-
yarlık hedefe ulaşıldığında payımıza düşenin 
25 milyarda kalması sanırım arzu etmeyece-
ğimiz bir şey olur.

3. Görüşmelerin ardından iki tarafın Su-
riye üzerindeki tavrında bir değişiklik  
bekliyor musunuz?
Ekonomik, ticari, siyasi, turizm ve kültürel 
alanda ilişkileri çok boyutlu ortaklık seviyesi-
ne çıkaran Türk-Rus ilişkileri günümüzde Su-
riye üzerinden ciddi bir dayanıklılık testinden 
geçiyor. Rusya bütün gücüyle Esad’ın kalması 
için çaba harcarken, Türkiye Esad’sız bir Suri-
ye planları yapıyor. Türkiye Esad’sız bir yöne-
tim istemekte ve muhaliflerle görüşmektedir. 
Rusya ise Suriye’de bir rejim değişiminden 
yana değildir. Rusya, Suriye’ye yapılacak bir 
askeri müdahalenin veya Esad’sız bir geçiş dö-
neminin ülkede çok daha olumsuz gelişmelere 
yol açacağını ileri sürmektedir. Türkiye ulus-
lararası toplumun dikkatini Suriye’de yaşanan 

çatışmalara, mültecilere ve sivil kayıplarına 
çekerek BM kararıyla bu ülkeye daha sert bir 
politika izlenmesini istemektedir. Rusya ise 
Suriye’ye yapılacak her türlü müdahaleye kar-
şı olup her fırsatta Esad yönetimine desteğini 
göstermektedir. Suriye konusunda iki ülke 
arasındaki görüş farklılığının temelleri temel-
de iki ülkenin farklı dış politika hedeflerine 
dayanmaktadır. Genel tabloya bakıldığında 
Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde 
Esad’ın devre dışı bırakılması dışında benzer 
yaklaşımlara sahipler. Sonuçta iki ülke de ba-
rış olsun istiyor Suriye’de. Türkiye ve Rusya 
Suriye’de iç barışın sağlanması, kan dökülme-
sinin sona erdirilmesi, toprak bütünlüğünün 
korunması ve Suriye halkının kendi gelece-
ğine kendilerinin karar vermesi konularında 
benzer yaklaşımlar sergiliyorlar. Suriye Rusya 
açısından Ortadoğu’da vazgeçilemez derece-
de önemli bir müttefiktir. Türkiye açısından 
Suriye hem Ortadoğu politikasının önemli 
bir parçası olması hem de tarihsel, kültürel 
ve ticari bağları olduğu yakın bir komşusu 
olması nedeniyle önemli bir ülkedir. Ancak, 
Türkiye için Esad yönetiminde bir Suriye ile 
artık normal ilişkiler kurulması mümkün 
görünmemektedir. Suriye’de kriz daha uzun 
yıllar sürecek gibi görünmekte. Bu açıdan, 
Suriye krizi Türkiye-Rusya ilişkilerini bir süre 
daha ciddi bir şekilde meşgul etmeye devam 
edebilir. İki ülkenin bu durumu ikili ilişkileri-
ni olumsuz etkileyecek seviyeye getirmemeye 
dikkat etmeleri gerekmektedir. Son ziyaretle 
de görüldüğü üzere bunu şimdiye kadar ba-
şarılı bir şekilde sürdürebildiler. Bu durum 
ilişkilerin Suriye krizi, füze kalkanı, uçak kri-
zi, Arap Baharı ya da başka diğer sorunlarla 
yıpranmayacak kadar sağlam bir kurumsal 
yapıya dönüştüğünü ortaya koyuyor. Ben iki 
ülkenin Suriye’ye yönelik tavırlarında bir de-
ğişiklik beklemiyorum. Her şeye rağmen her 
iki ülke de Suriye konusunda istişareler yapa-
biliyorlar, görüş alışverişinde bulunabiliyorlar 
ve hatta birbirlerini eleştirebiliyorlar. Bu du-
rum iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar 
güçlendiğinin göstergesidir.
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4. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye 
yaptığı ziyareti göz önüne aldığımızda, bu 
ziyaretin Dağlık Karabağ sorununun çözü-
müne etkisi beklenebilir mi?
Dağlık Karabağ sorununun çözümünde kilit 
ülke Rusya’dır. Rusya ayrıca Minsk Grubu’nun 
eşbaşkanlarından birisidir. Günümüzde Rus-
ya, Ermenistan’ın en önemli müttefiki du-
rumdadır ve gerek Türkiye ile Ermenistan 
arasında, gerekse Ermenistan ile Azerbaycan 
arasında arabuluculuk yapabilecek en etkili 
ülkedir. Erivan’ın stratejik ortak olarak gör-
düğü Rusya, Ankara’nın büyük beklentilerine 
rağmen, Ermenistan’ın Batı’ya yakınlaşma-
sından çekindiğinden Türkiye-Ermenistan 
normalleşme sürecinde Ankara’nın beklediği 
tavrı tam olarak göstermemiştir. Rusya’nın 
Ermenistan’daki askeri varlığının yanı sıra Er-
menistan ekonomisinde de büyük yatırımları 
bulunmaktadır. Dünyanın en kalabalık Erme-
ni diasporası Rusya’da yaşamaktadır. Rusya’da 
eğitim, sanayi, ticaret gibi birçok alanda Er-
meniler oldukça etkin durumdadırlar. Erme-
nistan ile tarihi ve kültürel bağları bulunan 
Moskova açısından Erivan Güney Kafkas-
ya’daki en önemli müttefik konumundadır. 
Moskova, Türkiye-Ermenistan normalleşme 
sürecini desteklediklerini ve Dağlık Karabağ 
meselesinin çözümünü arzu ettiklerini ileri 
sürse de her fırsatta bu iki konunun birbi-
rinden bağımsız olarak değerlendirilmesini 
istemektedir. Bir taraftan sorunun çözülme-
sinden çekinmekte, diğer taraftan sürecin dı-
şında da kalmak istememektedir. Türkiye’nin 
normalleşme sürecindeki çabaları istenilen 
sonucu vermese de başta Rusya olmak üzere 
Minsk Grubu’nun ve uluslararası kamuoyu-
nun dikkatini Dağlık Karabağ’a çekmeyi ba-
şardı. Çözümün önemli paydaşlarından birisi 
de Türkiye. Aliyev’in ziyareti sorunun çözü-
mü yönünde atılacak adımlara ivme kazan-
dırma adına önemli olmakla birlikte sorunun 
kısa ve orta vadede çözülmesini beklememek 
lazım. Göründüğünden daha girift bir sorun-
la karşı karşıyayız çünkü.

5. Gerçekleştirilecek toplantıların Akkuyu 
Nükleer Santrali Projesi ve Güney Akım 
Boru Hattı başta olmak üzere enerji konu-
suna etkisi ne ölçüde olacaktır?
İki ülke ilişkilerinden bahsedildiğinde genel-
likle ilişkileri “stratejik” olarak nitelendirmek 
artık kanıksanır hale geldi. Her ne kadar her 
alanda ve her anlamda stratejik ilişkilere sa-
hip olamasak da şurası kesin, enerji alanında 
iki ülke ilişkileri gerçekten stratejik içeriğe 
bürünmeye başladı. Akkuyu Nükleer Santrali 
Projesi’nde bu durum açıkça gözlemleniyor. 
Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyon 
(KEK) Eşbaşkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, Suriye konusundaki 
farklılığın özellikle iki ülke arasındaki enerji 
alanındaki projelerinin kesileceği anlamına 
gelmediğini söyledi. Şu anda yapım süreci 
devam eden nükleer santral projesinin hangi 
safhada bulunduğuna dair görüşmeler yapıl-
dı bu toplantıda. Hatta iki ülke arasındaki 
enerji alanında işbirliğinin üçüncü ülkelerle 
işbirliğine de yansıtılabileceği konuşuluyor. 
Türkiye’nin ısrarlı takipçisi olduğu nükleer 
santral projesi ilişkileri geliştiren çok önemli 
bir adımdır. 1990’lı yılların katalizörü eko-
nomik ilişkilerdi, 2000’li yılların katalizörü 
ise enerji ilişkileridir diyebiliriz. Türkiye’nin, 
Güney Akım projesine Karadeniz’deki mün-
hasır ekonomik bölgesini kullandırma izni 
vermesi Türkiye’nin bir jesti olarak Rusya ile 
olan ilişkilerine ne kadar önem verdiğini gös-
termesi bakımından çok önemlidir. 2011 yılı 
sonunda dönemin Rusya Başbakanı Vladimir 
Putin Enerji Bakanı Taner Yıldız’ı kabulünde, 
Türkiye’yi tüm sözlerini yerine getiren “güve-
nilir ortak” olarak ilan etmiş ve Türkiye’nin 
verdiği izni “yılbaşı hediyesi” olarak değer-
lendirmişti. Güney Akım projesinin hayata 
geçirilmesi Rusya açısından çok önemli. Pro-
jeyle Karadeniz’in altında inşa edilecek de-
nizaltı hattıyla Rusya’dan Bulgaristan’a kadar 
uzanan 900 kilometrelik bir boru hattı inşa 
edilecek. Son toplantı bu konulardaki karar-
lılığı en üst düzeyde ve ilk elden teyit etme 
açısından önemli bir görüşme oldu..
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Özel dershanelerin kapatılmasına ilişkin tartışmalar, Kasım ayında 
bir gazetenin “Eğitime büyük darbe!” manşetiyle hem Milli Eğitim Ba-
kanlığının hem de kamuoyunun gündeminde yoğun bir şekilde yer aldı. 
Milli Eğitim Bakanlığına ait olduğu iddia edilen bir taslak metni paylaşan 
gazete, Bakanlık’ın 2013-2014 eğitim-öğretim yılı sonunda bütün ders-
haneleri ve etüt merkezlerinin tamamını kapatacağını iddia etti. Haberin 
ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerle ilgili olarak 
bir kapatma değil dönüşüm projesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Dershanelerin Dönüşümü 
Tartışmaları 
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Son zamanlarda AK Parti’nin ulaşımdan 
sağlık politikalarına kadar birçok alanda çok 
başarılı olduğu ama eğitimde başarısız oldu-
ğu muhtelif kişilerce vurgulandı. Türkiye gibi 
her yönüyle hızla gelişen ve yaklaşık 20 mil-
yon öğrencinin olduğu büyük bir ülkede, eği-
timin kalkınmada kritik bir rolü söz konusu.

5 Kasım 2013 günü İsmet Berkan’ın “AK 
Partinin En Büyük Başarısızlığı...” başlıklı 
yazısı, eğitimi tartışmaya açması dolayısıyla 
önemli. Ancak Berkan, AK Parti’nin aslın-
da eğitime ilişkin en başarılı olduğu bir ala-
nı yani okulda geçirilen süre ya da erişimi 
“başarısız” olarak niteliyor. Müsaadenizle 
açıklayayım.

Çağ nüfusu
Berkan’ı AK Parti’nin eğitimde başarısız 
olduğunu söylemeye iten neden, eğitim ça-
ğındaki (ör. yükseköğretimde 18-22 yaş) 
okullaşma oranlarındaki dramatik artışın 
görülmemesi ve sadece 25-34 ya da 25-64 
yaş aralığının yani mezunların baz alınması. 
Aradaki fark şu: Bugün 25-65 yaş arasında 
olanların büyük çoğunluğu AK Parti iktida-
ra geldiğinde eğitim sisteminden zaten çok-
tan ayrılmışlardı. AK Parti döneminin başa-
rı ya da başarısızlığına bakmak ve doğru bir 
kıyaslama yapmak istiyorsak, bu ancak çağ 
nüfusunun okullaşma oranlarındaki artışa 
bakılarak yapılabilir.

Erişim
Daha önce de bahsettim. Dünya Bankası’nın 
bu yıl yayınlamış olduğu “Türkiye’de Okul-

larda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek” başlıklı 
raporun Türkiye’ye en temel övgüsü, erişi-
min artırılmasındaki başarıdır. Gerçekten de 
elimizdeki bütün erişim göstergeleri, son on 
yılda ciddi bir iyileşme göstermiştir. Örne-
ğin, temel eğitimde net okullaşma oranı 2002 
yılında %90,98 iken, 2012 yılında %98,80 ol-
muştur. Daha önemlisi, kızların okullaşma 
oranı %87’den %98,71’e vararak erkeklerle 
aynı seviyeye ulaşmıştır. Ortaöğretimde ise 
okullaşma oranları %50,57’den %70.06’ya 
yükselmiştir. Yükseköğretimdeki net okul-
laşma oranları ise %14,65’ten %38,50’ye çık-
mıştır. Özellikle yükseköğretime erişimde 
yaşanan büyüme, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
hiçbir döneminde başarılamayan bir büyü-
medir. Dahası, Çin ve Polonya gibi bize ben-
zer ülkeler hariç tutulursa, bu artışın dünya-
da da benzeri yoktur.

Yukarıda, yükseköğretim net okullaşma 
oranlarındaki artışa (18-22 yaş) değindik. 
Yaş sınırlaması olmadan ve açıköğretim 
dâhil bütün üniversite öğrencilerini dikkate 
aldığımızda ise Türkiye’de yükseköğretim 
okullaşma oranları %70’leri geçmiştir. Bu 
oran, 2012 itibariyle İngiltere, Almanya ve 
Fransa gibi ülkelerin bile neredeyse üzerin-
dedir. Bu, maalesef çok fazla bilinmeyen yeni 
bir durumdur.

Türkiye geç kaldı
Berkan, Türkiye’nin 25-64 yaş arasındaki 
nüfusunun genel eğitim düzeyinin diğer ül-
kelere göre düşük olduğu konusunda haklı. 
Ancak bu durumun temel nedeni; 1960 ve 

AK Parti’nin Eğitimdeki 
Başarısızlığı

• 11 KASIM 2013 • STARBEKİR S. GÜR YORUMYORUM
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70’li yıllarda, ABD, İngiltere, Fransa, Alman-
ya ve Güney Kore gibi ülkeler yükseköğretim 
sistemlerini istikrarlı bir şekilde büyütürken, 
Türkiye’nin o yıllarda çok küçük adımlar at-
masıdır. Nitekim 1981 ve 1992 yıllarında üni-
versite sayısını artırma konusundaki olumlu 
adımları saymazsak, Türkiye 2006 ve 2007 
yıllarına kadar yükseköğretim sektörünü bü-
yütme konusunda alabildiğine ürkek davran-
mıştır. 2006 ve 2007’de bile dönemin YÖK’ü, 
dünyadaki eğilimlere kör ve sağır kalmış; AK 

Parti’nin yeni üniversiteler kurma önerilerine 
karşı çıkmıştır. Neyse ki, bütün geç kalınmış-
lığına rağmen yapılan bu yatırımlar olumlu 
sonuçlarını üretmeye başlamıştır.

Bütün bu nicel iyileşmelere rağmen nite-
likteki durum sorunlu. Bu ise, başka bir konu.

“Tabela”yı tebrik!
2013 Sonbahar Tıpta Uzmanlık Sınavı yer-
leştirme sonuçlarına göre ilk üç fakülte ve 
mezunların yerleşme oranları şöyle: İstanbul 
Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (%62), Bülent 
Ecevit Ü. Tıp Fakültesi (%50), Hacettepe Ü. 
Tıp Fakültesi (%45). Mezunları ve hocalarını 
tebrik ediyorum. Ancak, üç üniversite ara-
sında en genç olan Bülent Ecevit Ü., özel bir 
tebriği hak ediyor. Zira çok değil 20 yıl önce 
kurulduğunda “tabela üniversitesi” diye yaf-
talanan bir üniversitenin mezunları bugün 
Hacettepe mezunlarıyla yarışabiliyor....

AK Parti döneminin başarı 
ya da başarısızlığına bakmak 

ve doğru bir kıyaslama yapmak 
istiyorsak, bu ancak çağ nüfusunun 
okullaşma oranlarındaki artışa 
bakılarak yapılabilir.
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Dershanelere ilişkin tartışmanın seyri 
ve tarzı, Türkiye’de maalesef çok alışık ol-
duğumuz bir tarz. Taraflar hemen yerlerini 
aldılar. Taraftarlar ve amigolar da. Kimileri 
dershaneyi göklere çıkardı. Kimileri ise yerin 
dibine batırdı. Allah’tan arada konuya daha 
makul yaklaşan isimler de oldu. Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı, Müsteşar Yusuf Tekin ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın açıkla-
maları da yatıştırıcı oldu.

Aslında keşmekeşin ana sebebi, dersha-
ne tartışması yaparken, dershane ve eğitim 
konusunu doğrudan konuşmamak. Konu-
ya ilişkin görüş belirten bir kesimin derdi, 
Erdoğan düşmanlığı. Çözüm Süreciyle ıs-
kartaya çıkmış kimi liberalimsi profesörle-
rin ve terör uzmanlarının yeni malzemesi, 
dershane. Hatta bir tanesi tartışmanın ne 
dershaneler ne de eğitim olduğunu açıkça 
yazmış. Oysa konunun kendisi, eğitime iliş-
kin bir arayış.

Dershanelerin işlevleri
Dershanelerin toplumda çok yönlü işlev-
leri olduğu muhakkak. Bu çerçevede, sos-
yalleşme mekânları olduğu da. Dolayısıyla, 
gidilen dershaneye ve çevreye bağlı olarak 
bu mekânlarda iyi ya da kötü alışkanlıklar 
kazanıldığı da. Fakat bütün bu işlevler ders-
hanelerin asıl amaçları değildir. Bu işlevler, 
toplumun dershanelere olan yönelimini de 
açıklamaz. Dolayısıyla, dershaneleri sadece 
sosyal barış yönüyle savunmak, bu kurum-
ları eğitime katkısı açısından yeterince sa-
vunamamak demek.Aynı şekilde, dershane-

leri savunmak için “teşebbüs hürriyeti” ve iş 
dünyasından patronları yardıma çağırmak 
da, dershaneleri eğitime katkıları açısından 
savunamamak demek.

Yanlış anlamayın, sosyalleşme ve teşebbüs 
hürriyetine ben de inanıyorum. Ancak, biz 
şayet dershane konusunda sağlıklı bir tartış-
ma yapmak istiyorsak, dershanelerin gele-
ceğini, pedagojik bir zeminde tartışmalıyız 
diye düşünüyorum. Aksi halde, ortaya çıkan 
manzara şu: “Evet, eğitim sistemimiz çeşitli 
nedenlerden ötürü bugün rezil durumda ve 
çocuklarımız büyük bir baskı altında; ama 
ne yapalım işte dershaneler çocukları sos-
yalleştiriyor ve bazı kimselerin kâr etmesine 
yardımcı oluyor diye bir iyileştirme arayışı-
na girmeyelim.” Eğitim sistemi iyileşmeden 
dershane sorununu çözemeyiz. Doğru. Sis-
temi iyileştirecek öneri sunmayıp hükümete 
eylemsizlik telkin etmek, yanlış.

Açıkçası soru şudur: Dershanelere yönelik 
bir düzenleme girişimi, ne zaman yapılırsa 
bir “darbe” olmaz? Şayet bu soruya makul bir 
cevap verilebilirse, kimsenin iyi niyetinden 
şüphe edilemez. Yani dershanelere yönelik 
bir adım atmak için ne zaman düzenleme ya-
pılırsa, bugün bu kadar sert tepki verenler, o 

Fanatizm ve Dershaneleri 
Konuşamamak

• 21 KASIM 2013 • STARBEKİR S. GÜR

Açıkçası soru şudur: 
Dershanelere yönelik bir 

düzenleme girişimi, ne zaman 
yapılırsa bir “darbe” olmaz?

YORUMYORUM
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zaman tepki vermeyecek? Örneğin, üç yıllık 
bir geçiş dönemi sonrasında bir düzenleme 
yapılırsa, olur mu? Şayet bir gece kimsenin 
haberi olmadan bir torba kanun marifetiyle 
dershaneleri bir gecede kapatmak bir “darbe” 
ise, herkesin şikâyetçi olduğu bir konuda hü-
kümete ilelebet hiçbir düzenleme yapmazsın 
demek, düpedüz bir vesayetçilik.

Çocuklarımız için
Önce şunda anlaşalım: Evet çoğumuz ders-
hanelere gittik ve dershanelerden fayda-
landığımızı düşünüyoruz. Ancak şunda da 
anlaşalım. Bu sistem, ideal bir sistem değil; 

aileler ve çocuklar üzerinde maddi ve ma-
nevi külfeti çok fazla. Bilimsel veriler de 
bu tezleri destekliyor. Dolayısıyla, dershane 
de dâhil olmak üzere birçok konuda bazı 
adımlar atmamız lazım. Şayet dershaneyi 
savunanlar da eleştiren de pedagojik bir dil 
kullanırsa, o zaman hep birlikte çocukları-
mız için daha iyi bir geleceği nasıl kurabile-
ceğimizi konuşabiliriz. Öngörülen politika 
araçlarının ve teşviklerin ne derece yeterli 
olup olmadığı tartışabiliriz. Tartışmalıyız. 
Dershanelerin hangi şartlarda doğup geliş-
tiğini ve hangi koşullarda azalabileceğini de 
konuşalım. Süreci de konuşalım..
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Milli Eğitimde Neler Oluyor?

• 22 KASIM 2013SETA ETKİNLİK

belirten Bakan Avcı, bu alternatifler arasında 
dershanelerin halk eğitim merkezleri, ücretsiz 
etüt merkezleri ve açık liselere dönüşüm oldu-
ğunu ifade etti.

Dershanelerin dönüşümü sürecinde dersha-
ne öğretmenlerinin büyük bir kısmının ücretsiz 
halk eğitim ve etüt merkezlerine kaydırılması-
nın hedeflendiğini kaydeden Bakan Avcı, bu du-
rumun atama bekleyen öğretmenleri olumsuz 
etkilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında, dershane tartışmaları dışın-
daki konulara da değinen Bakan Avcı, öğretmen 
atamalarıyla ilgili olarak, Başbakan tarafından 
açıklanan Şubat 2014’te yapılacak on bin ve 
Ağustos 2014’te yapılacak kırk bin öğretmen 
atamasına yönelik açıklamanın sevindirici oldu-
ğunu belirtti. Bakan Avcı ayrıca, akademisyenle-
rin maaş durumlarını iyileştirme çalışmalarının 
devam ettiğini belirterek, zam noktasında so-
mut bir tarih veremeyeceklerini de ifade etti.

SETA’da gerçekleşen “Milli Eğitimde Neler Olu-
yor?” başlıklı özel oturuma katılan Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı, dershane tartışmaları, öğret-
men atamaları, akademik zam ve Orta Öğreti-
me Geçiş Sistemi konularına dair gündemdeki 
soruları cevapladı.

SETA Eğitim Direktörü Bekir S. Gür’ün mode-
ratörlüğünü üstlendiği özel oturumda ilk olarak 
dershane tartışmalarına yönelik değerlendir-
melerde bulunan Bakan Avcı, dershanelerin 
dönüşümü ile ilgili olarak Türkiye genelinde 
sekiz çalıştayla istişare toplantıları yapacaklarını 
belirtti. Dershanelerin dönüşüm sürecine ilişkin 
olarak paydaşlardan gelen talepleri değerlendi-
receklerinin altını çizen Bakan Avcı, bu çerçeve-
de dönüşümün iki ila dört yıl arasında gerçek-
leşmesini öngördükleri açıkladı.

Mevcut dershanelerden yüzde yirmisinin 
özel okula dönüşme potansiyeli olduğunu, geri 
kalan grup için ise üç alternatifin bulunduğunu 

ETKİNLİK
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Gelinen noktada hükümetin dershaneler 
konusunda adım atacağına kimsenin şüphesi 
yok. Dolayısıyla herkes kanun taslağında ne-
ler olacağı ve hükümetin dershanelerin ge-
leceğine ilişkin yol haritasını merak ediyor. 
Yol haritası ise henüz tam olarak oluşmuş 
değil; her geçen gün biraz daha netleşiyor. 
Önümüzdeki haftalarda daha da netleşecek. 
Henüz sonlandırılmış bir taslak yok. Dola-
yısıyla, konuya ilişkin kutuplaşmadan uzak 
durulmalı; eleştiri ve değerlendirmeler, eği-
timi iyileştirmek perspektifiyle yapılmalı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, 
25 Kasım 2013 günü SETA’ya konuk oldu. 
Konunun hassasiyeti dolayısıyla çok yoğun 
bir katılım oldu. Avcı, hem sosyal medyadan 
derlenen sorulara hem de katılımcıların so-
rularına cevap verdi. Toplantı sonrası görüş-
tüğüm birçok akademisyen ve öğretmenin 
kanaatine göre; Avcı’nın açıklamaları kamuo-
yunun daha çok rahatlamasına yol açacak ni-
telikteydi. Bir eğitimci olarak şahsen beni en 
çok rahatlatan husus, Avcı’nın telafi eğitimi-
ne daha geniş kapı aralaması. Avcı, ücretsiz 
okuma salonları, ücretsiz etüt merkezleri ve 
halk eğitim merkezlerinin daha da genişleye-
bileceğinin sinyalini verdi. Neden rahatladı-
ğımı ve ümitlendiğimi açıklamaya çalışayım.

Paralel eğitim
Dershanelere ilişkin en temel sorun, hak-
lı bir gerekçeyle yola çıkıp, öngörülemeyen 
olumsuz sonuçlar üretmesi. Haklı gerekçe 
şu: Her çocuğa fırsat eşitliği çerçevesinde 
eğitim sunulamıyor ve dahası, çocuklar ara-

sında öğrenme hızları açısından farklılıklar 
var; dolayısıyla, öğrencilere telafi eğitimi 
vermek pedagojik olarak gerekli. Aslında 
bu haklı gerekçeyi dikkate alan okullar, okul 
içerisinde telafi eğitimi vererek öğrencilerin 
açıklarını kapatmalılar. Fakat maalesef öyle 
olmuyor. Dolayısıyla çocuklar ve aileler, 
dershane ya da etüt merkezleri gibi kurum-
larda eksikliklerini kapatmaya çalışıyorlar ya 
da kapattıklarını düşünüyorlar.

Ancak, dershaneye olan bu bağımlılık bir 
süre sonra okulda verilen eğitimin gittikçe 
anlamsızlaşmasına ve böylece eğitim sis-
teminin yozlaşmasına yol açıyor. Bir başka 
ifadeyle, dershaneler okulun açığını kapa-

Paralel Eğitimden Telafi Eğitimine

• 26 KASIM 2013 • STARBEKİR S. GÜR YORUMYORUM

Dershanelerin bir kısmı özel okul 

ve açık liseye dönüşür ve geriye 

kalanların bir kısmı da ücretsiz telafi 

eğitimi sağlayan kurslar verirse; o 

zaman artık paralel eğitim yerine 

telafi eğitiminden bahsederiz. 

Böylece, yoksullara daha çok fırsat 

eşitliği sağlanır.
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tacağı yerde okul eğitimini ikame ediyor ve 
adeta paralel bir eğitim sistemi doğmasına 
yol açıyor.

Bugün tartışılan adım, aslında paralel 
eğitime son verilmesi. Bu özünde doğru bir 
adım; ancak telafi eğitimine yönelik adım-
larla desteklenmeli.

Telafi eğitimi
Dershanelerin özel okula dönüşümünün zor 
olacağı çünkü okul ile dershanenin farklı 
misyonlarla ortaya çıktığı ve dershanelerin 
altyapılarının dönüşüme müsait olmayacağı 
yönünde yaygın bir kanaat var. Ancak bura-
da çözüm yolları var.

Paralel eğitime son verilebilmesi için, okul 
eğitiminin sağlam bir telafi mekanizmasıyla 
güçlendirilmesi lazım. Dershaneden oluşa-
cak boşluk ancak bu tür mekanizmalarla dol-
durulabilir. Bu çerçevede, okul içinde (hafta 
içi ve sonu) ve okul dışında (ücretsiz kurs/
okuma salonları/etüt merkezleri/halk eğitim 
kursları) sunulan hizmetler güçlendirilmeli. 
Böylece, özellikle yoksul kesime yönelik telafi 

mekanizmaları sağlanmış olacaktır.
Bu yaklaşım, özel okul ya da açık lise-

ye dönüşemeyecek dershanelerin bir kısmı 
için de çıkış yolu olabilir. Devlet özel okul-
dan hizmet almayı düşünüyor; bu tür ücret-
siz kurslardan da daha az maliyetle hizmet 
alabilir. Kalkınma Bakanlığı bünyesinde 
yürütülen SODES kapsamındaki kursların 
da yaptığı aslında bu. Dershane öğretmen-
lerinin bir kısmı ücretsiz hizmet sunan halk 
eğitim merkezleri bünyesinde istihdam edi-
lebilir. Bu kurslar, yoksul çocuklar için telafi 
eğitimi sunabilir ve devlet okulunun açıkla-
rını kapatabilir.

Özetle, dershanelerin bir kısmı özel okul 
ve açık liseye dönüşür ve geriye kalanların 
bir kısmı da ücretsiz telafi eğitimi sağlayan 
kurslar verirse; o zaman artık paralel eğitim 
yerine telafi eğitiminden bahsederiz. Böyle-
ce, yoksullara daha çok fırsat eşitliği sağlanır.

Dershanelerin özel okullara dönüşümünü 
kolaylaştıracak bir diğer önemli husus, özel 
okulları gerçek anlamda “özel” kılmak. Ko-
nuya, Perşembe devam edelim..
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Görünen o ki, dershanelerin dönüşümü 
konusu daha uzun bir süre tartışılacak. Asıl 
önemlisi, biçimi ve içeriği henüz netleşme-
yen dönüşümün bilfiil gerçekleşmesi çok 
daha uzun bir süre alacak. 1970’li yıllardan 
sonra oluşan bir giriş sistemi ve bununla 
ilişkili devasa bir dershanecilik sektörün-
den bahsediyoruz.

Bu kadar uzun bir zaman içerisinde her 
geçen gün kendini geliştiren ve piyasaya 
adapte olan dershanelerin gördükleri işlev-
ler, sundukları hizmetler ve mevcut fiziksel/
beşeri altyapıları düşünüldüğünde, herhangi 
bir dönüşüm planının uzun bir zaman ve bü-
yük bir maliyet gerektireceği görülüyor.

Kesin olan bir şey varsa, o da artık siste-
min eskisi gibi devam etmeyeceğidir. Dola-
yısıyla gerek doğrudan dershanelere yönelik 
gerekse dershaneleri doğuran sebeplere iliş-
kin tartışma ve düzenlemeler, önümüzdeki 
yıllarda da gündemimizde olacak gibi görü-
nüyor. Paralel olarak, eğitim sisteminde de 
yapılacak iyileştirmelerin zaman alacağını 
biliyoruz. Türkiye’de özel okullar, eskiden 
beri reform yapılması gereken bir alandı; 
dershanelerin dönüşüm programı çerçeve-
sinde, bu reform aciliyet kazandı.

Özel okul = Paralı okul
Açıkça ifade etmek gerekirse, azınlık okul-
ları hariç, Türkiye’de gerçek anlamda özel 
bir okul yok. Bütün okullar, Milli Eğitim 
Bakanlığına sıkı sıkıya bağlı. Bütün özel 
okulların ders çizelgeleri ve müfredatları da, 
Talim ve Terbiye Kurulunun onayına tabi. 

Bundan dolayı Türkiye’de özel okullardan 
ziyade, paralı okullar söz konusu. Yani, veri-
len eğitim açısından devlet okullarıyla ciddi 
anlamda farklılaşmayan bir özel sektörden 
bahsediyoruz.

Bugünlerde dershanelerin özel okullara 
dönüşümü tartışılıyor. Bu tartışmada sıklıkla 
duyduğumuz bir husus, Türkiye’de özel okul-
lara olan talebin düşük olduğu yönünde. Bu, 
doğru. Türkiye’de özel okul öğrenci oranı %3 
civarında. Batılı ülkelerle kıyaslandığında 
çok düşük bir oran. Bunun değişik sebepleri 
var. Ancak bence en önemli nedeni, Türki-
ye’deki özel okulların farklı bir eğitim prog-
ramı sunamamaları.

Batıda özel okul
Batı Avrupa ve ABD gibi ülkelere bakıldığın-
da, özel okullara yönelik alabildiğine esnek 
bir düzenleme olduğu düzeyindeki 5 mil-
yondan fazla özel okul öğrencisinin yaklaşık 
4 milyonu Katolik ve diğer dini grupların 
okullarına gitmekte.
Avustralya’da özel okullara talep ABD’den 

Dershaneler ve Özel  
Okulların Dönüşümü

• 28 KASIM 2013 • STARBEKİR S. GÜR

Türkiye’de gerçek anlamda 
özel ve toplumsal çeşitliliğe 

duyarlı farklı eğitim sunan özel 
okulların kurulmasının önündeki 
engeller kaldırılmalı. Hatta teşvik 
edilmeli! Bu öneri, dershanelerin 
dönüşümünü de kolaylaştırabilir.

YORUMYORUM
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daha yüksek. Örneğin, sadece Katolik okul-
ları, bütün öğrencilerin neredeyse beşte bi-
rini eğitmekte. Geçen yıl, Türkçe Olimpiyat-
ları vesilesiyle gittiğim Avustralya’daki New 
South Wales eyaletindeki toplam 449 özel 
okulun 49’u Katolik okulları. Katolik okul-
ları dışında devlet okulundan farklı eğitim 
sunan diğer okullar da var. Türk kolejleri 
bunlardan bir tanesi.

Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri 
ile de örnekleri çoğaltmak mümkün. Batıda 
özel okulların bir kısmının ise, sadece kız 
ya da erkek okulları olduğunu da eklemeli-
yim. Örneğin, birçok ülkede kızlara yönelik 
Katolik okulları yaygın. Şunu da belirteyim: 
Bu okullara sadece Katolikler gitmez. Diğer 
dinlere mensup aileler de bu okulların genel 
eğitim kalitesine ve ahlak eğitimine güven-
diği için çocuklarını bu okullara göndermeyi 
tercih eder. Müslüman ailelerden de tercih 
edenler var.

Ne yapılmalı?
Bugün Türkiye’de hakları Lozan Sözleşmesi 
kapsamında korunmayan diğer azınlıkların 

kendi dinlerini öğretebilecekleri özel okul-
lar yok. Resmi olarak İslami bir eğitim veren 
özel lise de yok.

Yukarıda, Batıda kızlara yönelik özel 
okullar yaygın dedik. Oysa mevcut mevzuat, 
Türkiye’de kızlara yönelik özel İmam Hatip 
Lisesi kurmaya müsait değildir.

Önerim çok basit: Türkiye’de gerçek an-
lamda özel ve toplumsal çeşitliliğe duyarlı 
farklı eğitim sunan özel okulların kurulma-
sının önündeki engeller kaldırılmalı. Hatta 
teşvik edilmeli! Bu öneri, dershanelerin dö-
nüşümünü de kolaylaştırabilir..
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Hükümetin dershaneciliğe ilişkin bir 
dönüşüm projeksiyonu ve sektörün bu 
projeksiyona itirazları bağlamında ele alın-
dığında, tartışmanın, birkaç yıl önce sağ-
lık sektöründe ilaç, özel hastane veya özel 
doktor muayenehanelerine ilişkin dönüşüm 
projeksiyonlarından bir farkı yok. Ancak, 
dershane meselesi, sektör ve karar alıcılar 
arasında olağan bir müzakere sürecini aştı. 
Gülen Cemaatinin, dershaneleri dönüştür-
me sürecini, sektör paydaşlarının rahatsızlı-
ğı düzleminden çıkarıp hükümete topyekûn 
bir siyasal muhalefet yürütme düzlemine 
çekmesiyle mesele siyasallaştı. Dolayısıyla, 
dershanelerin dönüşümü, eğitime ilişkin 
yönünün yanı sıra artık siyasi bir veçhe de 
kazanmış durumda.

Gülen Cemaati’nin dershane tartışmasını 
siyasallaştırmasında üç faktörün etkisinden 
bahsetmek mümkün. İlk olarak cemaat, hü-
kümetin dershaneleri dönüştürme politikası-
nı, varlığına yönelik bilinçli bir saldırı olarak 
görüyor. İkinci olarak, hükümetin dershane-
leri dönüştürme politikasıyla kendi hizmet 
faaliyetlerini engellediğini düşünüyor. Üçün-
cü olarak, dershaneleri hizmet imkânıyla 
özdeşleştirdiği ve hükümetin dönüşüm poli-
tikasıyla doğrudan kendi varlığını hedef aldı-
ğını düşündüğü için, dönüşümün muhtemel 
olumsuz yansımalarını gidermeye yönelik 
bir arayış içinde olmak yerine, dönüşüme 
topyekûn bir direniş sergiliyor.

AK Parti, bu iddiaları cevaplamak üzere, 
dershaneleri dönüştürme politikasının yeni 
olmadığını ve kamusal sorumluluk gere-

ği eğitim sektöründe bugüne kadar yaptı-
ğı köklü reformların bir devamı olduğunu 
söylüyor. Dönüşüm sürecinin özel okul, açık 
lise, etüt merkezi ve okul salonu gibi ku-
rumları içermesi dolayısıyla ahlaki-manevi 
eğitime gönüllü sivil oluşumları hizmetten 
mahrum kılmak bir yana hizmet alanlarını 
genişletme ve yaygınlaştırma imkânı sun-
duğunu ifade ediyor. Bu ve buna benzer 
başka argümanlarla hükümet, dershanelerin 
dönüşümüne ilişkin dillendirilen kaygıları 
gidermeye yönelik dinamik, esnek ve değiş-
ken bir politika izlerken, cemaat hükümetin 
dershanelere yönelik hiçbir tasarrufta bu-
lunmamasını talep ediyor, dönüşümü içeren 
bütün arayışları da mahkûm ediyor. Kararın 
yol açacağı mağduriyetleri gidermeye yöne-
lik rasyonel bir diyalog yerine, bizatihi karar 
alma edimini sorgulayan bu strateji, siyasi 
iktidarın performansını değil iktidar konu-
munu hedef alıyor.

Hizmet ve siyaset algısı
Gülen cemaatinin dershanelere ilişkin aldığı 
bu tutum, aslında, dershane meselesiyle bağ-
lantılı olmayan iki genel eğiliminden besle-
niyor. Cemaatin birçok başlıkta dershanede 
takındığı tutumu takınmasını sağlayan ilk 
dinamik, cemaatin hizmet anlayışıyla ilişki-
li. Topluma hizmet etme argümanını varlı-
ğının ve meşruiyetinin en önemli gerekçe-
si kılan cemaat, politik tutum alışlarında, 
cemaatin amaçlarına hizmet etme ilkesini 
topluma hizmet etme ilkesine tercih ediyor. 
Oysa bir hizmet hareketi olarak Gülen ce-

Dershane Tartışması ve Cemaat

• 30 KASIM 2013 • SABAH PERSPEKTIFHATEM ETE YORUMYORUM
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maatinden beklenen genel toplumsal çıkarla 
cemaatin çıkarının uyumsuzlaştığı durum-
larda, toplumsal yararı görmezden gelmek 
değil, kendi çıkar tanımını revize ederek 
toplumsal çıkara uyumlu hale getirmektir. 
Ancak, cemaat, dershanelerin dönüşümünü, 
hükümetin tutumunda yansımasını bulan 
kamusal yarar ilkesiyle ele almak yerine, 
dershane sektöründeki varlığını önceleye-
rek ele alıyor. Bu sekter anlayış dolayısıyla, 
cemaat, sadece dershaneleri değil güçlü ol-
duğu bütün kurumları nerdeyse ulusal gü-
venlik terminolojisiyle koruma altına alıyor, 
siyasi iktidarın tasarruflarına karşı topyekûn 
bir direniş vaziyeti alıyor. Bu pozisyon alış, 
cemaat üyelerinin münferit tutumlarında 
da yansımasını buluyor. Cemaat mensupla-
rı, bulundukları kurumlarda, üstlendikleri 
görevlerde, grup aidiyetiyle hareket ediyor, 
grup çıkarlarını kamusal çıkara önceliyor. 
Bu durum, cemaati toplumla ilişkisinde ve 
topluma hizmet anlayışında zarara sokabile-
ceği gibi, cemaati siyaset zemininde de tar-
tışmalara açık kılıyor.

İkinci dinamik, Gülen Cemaati ‘hizmet 
hareketi’ kalıbına sığdırılamayacak ölçüde 
siyasi bir özneye dönüşmüş olması. Gülen 
cemaati, birkaç yıldır, iktidar iddiasına sa-
hip bir muhalif siyasi partinin ajandasından 

Gülen Cemaati, ‘hizmet 
hareketi’ kalıbına 

sığdırılamayacak ölçüde siyasi bir 
özneye dönüşmüş durumda.

daha atak bir siyasi performans gösteriyor. 
Hükümetin iç (çözüm süreci, anayasa, de-
mokratikleşme, vb) ve dış politika (İsrail, 
İran, Mısır, Suriye) yönelimlerine ilişkin 
eleştirilerini TBMM’deki muhalefet partile-
rinden daha hızlı ve etkili bir şekilde dekla-
re ediyor. Kurumsal bağlantılarıyla devletin 
en mahrem bilgi ya da belgelerine ulaşıyor, 
bu belgelerle siyasal mühendislik yürütüyor. 
Gülen Cemaati, bu siyasal ajandanın sivil 
bir hizmet hareketinin koordinatlarını aştı-
ğını, sivilliğe de hizmet ajandasına da zarar 
verdiğini görmek ve kabullenmek istemiyor. 
Sınırsız maddi ve manevi hizmetleriyle ce-
maati var kılan özverili tabanın rızasına da 
aykırı olduğuna inandığım bu siyasal ajanda, 
Gülen cemaatini birçok konuda AK Parti ik-
tidarıyla karşı karşıya getiriyor.

Sonuç olarak, Gülen cemaatinin sosyal, 
yazılı ve görsel medya organları üzerinden 
yürüttüğü çok yönlü kampanya, eğitim baş-
lığı altında, rasyonel bir düzlemde, paydaş-
larla yürütülecek müzakerelerle gerçekleş-
tirilebilecek bir sektörel dönüşüm sürecini, 
mecrasından çıkararak metafizik-dini-duy-
gusal argümanlarla süslü siyasi bir tartışma 
ve çekişmeye dönüştürmüş durumda. Geli-
nen noktada ortaya çıkan tablo, hükümetin 
adımlarından çok cemaatin amaçlarını ve 
sınırlarını sorgulayan bir hüviyet kazanmış 
durumda. Oysa eğitim alanındaki gelişme-
lere odaklanarak yapılması düşünülen dö-
nüşüm ve değişimlerin ne kadar sağlıklı ol-
duğunu tartışmak, doğrudan varlığını ortaya 
koyarak yapılan bir siyasi mücadeleden daha 
hayırlı olur (du)..
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Başbakan Erdoğan’ın Denizli’de yeterli yurt bulunmaması nedeniyle üni-
versite öğrencilerinin kiralık ev ve apartlarda kız-erkek birlikte kalmaları-
nın yol açtığı sorunları aktaran ilin milletvekiline verdiği cevabın medyaya 
yansıması üzerinden başlayan tartışma, Türkiye’de muhafazakârlaşma 
olgusunu gündemin önemli başlıklarından biri haline getirdi. Aynı dönem-
de, CHP’nin Gezi eylemlerinde biriken enerjiye sahip çıkma girişimleri de 
gündemi oldukça meşgul etti.

İç Politikadan Manzaralar 
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AK Parti ve Türkiye’nin demokratikleşme-
si liberal ve ulusalcı dünyadan sert eleştiri-
ler alıyor. Bu iki pozisyonun içinde solun 
farklı görünümlerinin de yer aldığını ha-
tırlatmakta fayda var. Birbiriyle zıt olduğu 
farz edilen bu dünyalar son dönemde bir-
çok başlıkta farklı üsluplar üzerinden ben-
zer eleştiriler getirmeye başladılar. Özellikle 
iki noktada örtüşüyorlar: seküler dünya ta-
hayyülleri ve Batı’da tüketimin rahat olduğu 
başlıklar üzerinden fazlaca tutarlılık sıkıntı-
sı da yaşamadan yol arkadaşlığı yapmaktan 
imtina etmiyorlar. Bir kanat eski Türkiye’yi 
anti- demokratik arzularını gizleme ihtiyacı 
hissetmeden özlerken, diğer kanat liberal- 
sol itikattan icazet almayan her türlü siyasi 
inşa girişimini en sert şekilde tekfir etmekte 
hiç zorlanmıyor.

Kendi dünyalarında meşru olan bu fark-
lı yaklaşımların cari sistemde kurucu bir 
siyaset ortaya koyup koymadığının ölçüsü 
ise halkın teveccühünden ibaret. Halkın on 
yıldır AK Parti’ye yoğun bir şekilde destek 
vermesi, Türk siyasi hayatında 20. yüzyıl 
defterinin kapanmasına yol açtı. Türkiye, 21. 
yüzyıla, geçen yüzyılın sağ- sol paradigması-
nı ‘merkezde’ metamorfoza uğratarak girdi. 
Bugün Türkiye siyasi ve toplumsal hayatını 
merkez sağ ve sol üzerinden tartışmak nere-
deyse imkânsız hale gelmiştir.

1980 darbesi, Türkiye’deki siyasi kimlik 
hareketlerini bir daha kafasını kaldırmamak 
üzere ezdiğine dair derin bir imana sahipti. 
Oysa darbenin üzerinden daha on yıl geç-
meden Türkiye’nin iki güçlü siyasi kimlik 

hareketi zuhur etmekte gecikmedi. Gezi ey-
lemleri sonrası AK Parti’ye dair ‘merkez sağ 
kimliğini kaybetti’ analizleri, 1980 darbeci-
lerinin değerlendirmelerini anımsatmakta-
dır. Taksim nihilizmi içinden sokakta ikti-
dar belirleme girişiminden en son çıkacak 
şeyin kurucu bir siyaset olacağını anlaya-
mayanlar, yeni bir heyecanla anti-siyasal bir 
dünyadan Türkiye siyasetini okumaya çalı-
şıyorlar. Hal bu olunca da 20. yüzyıl siyasal 
kampları içinde AK Parti’ye bir yer bulma-
ya çalışıyorlar. Bulamayınca da AK Parti’yi 
kaybeden ilan ediyorlar.

AK Parti ve merkez sağ
AK Parti 1980’lerin başında ete kemiğe bü-
rünen anti- sistemik bir hareket olarak, sis-
temin kendisine açtığı alanda siyaset yapan 
ve merkezi rolünü bizatihi sistemden alan 
(yaygın ismiyle) ‘merkez sağın’ yerine gelip 
oturmadı. Aksine AK Parti sistem karşıtı bir 
çizgiyi halkın içinde derinleştirerek, ‘merkez 
sağın’ altını ve anlamını boşaltarak iktidara 
yürüdü. Bu yönünden dolayı değişimci dina-
miğini korumaya devam ediyor ve kendisine 
destek veren kitlelerin de bu rolü tasdik et-
meye devam etmesini sağlıyor.

Geçen yüzyılın ikinci yarısı boyunca as-
keri-yargı vesayet rejimi ile rol paylaşımına 
rıza gösteren siyaset yapımının ismidir ‘mer-
kez sağ’. AK Parti tam da bu siyaset yapımına 
itirazın adresi olduğu için iktidara geldi. As-
lında merkez sağ diye bilinen siyasi partiler 
de özünde halk tarafından Kemalist olmayan 
siyasi alan olarak görülerek, müesses nizama 

Siyaset ve Yalnızlaşan AK Parti

• 04 KASIM 2013 • SABAH PERSPEKTIF YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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oldukça cılız ve muğlak bir itiraz olarak al-
gılandığı için siyasi adreslere dönüştüler. AK 
Parti mezkur itirazı güçlü ve aşikar hale ge-
tirerek siyaset yapmanın alanı oldu. Bu yö-
nüyle merkez sağ siyasi elitlerin vesayet re-
jimi ile kurduğu konforlu ilişki, merkez sağ 
tabanın güçlü kimlik taleplerinin ve iddialı 
dünya görüşünün yok farz edilmesine yol 
açtı. Benzer bir yanlış okuma AK Parti için 
de yapılmaya devam ediliyor.

Bugün geldiğimiz noktada merkez sağ 
sadece dönüşmekle, hatta buharlaşmakla 
kalmadı; merkez sol diye tabir edilen alan 
da açık bir şekilde ortadan kalkmaya başla-
dı. Baykal’la erozyona uğrayan merkez sol, 
yeni CHP yönetimi ile 1980 sonrası anti-
sistemik kimlik hareketlerinin merkez sağı 
eritmesine benzer bir durum yaşamaya baş-
ladı. CHP’nin durumu bir açıdan geçmişteki 
ANAP veya DYP’den ise farklı. Merkez sağ 
partiler kendi içinden bir dinamikle dö-

nüşüm yaşamadılar. Tamamen dışarıdan 
yükselen anti-sistemik bir harekete teslim 
oldular. CHP ise hem parti içinde hem de 
dışarıda, sosyalist soldan neo- Kemalist ha-
rekete, liberallerden Alevilere kadar merkez 
kaç siyasal kuvvetlerin güçlü dalgasıyla kar-
şı karşıya. Bu duruma CHP’nin direnmesi 
neredeyse imkânsız. Sorun yeni dalganın 
CHP’nin kendi dünyasında bir AK Parti çı-
karıp çıkaramayacağında.

Türkiye siyasi haritasında kısa dönem-
de yukarıdaki gelişmeler ışığında yapısal 
kırılmalar beklemek mümkün değil. AK 
Parti’nin hâkim parti olma süreci daha 
aşikar hale gelirken, Türk siyasi hayatında 
kurucu siyaset yapımı büyük ölçüde AK 
Parti dünyasına hapsolabilir. Çünkü AK 
Parti dışı siyasi alan orta vadede kendi iç 
dönüşümüyle meşgul olmak zorunda. Baş-
ka bir deyişle AK Parti siyaset yapımında 
daha da yalnızlaşabilir. Tedrici demokratik-
leşme yükünü tek başına taşımaya devam 
ettikçe, AK Parti’nin siyasi hegemonyasını 
sürdürmemesi için bir sebep bulunmuyor. 
‘AK Parti siyaseti ve karşıtları makası’ CHP, 
MHP ve BDP’yi büyük ölçüde 20. yüzyılda 
tutmaya yeterli olacaktır. Bu makasın de-
ğişmesi ise AK Parti dışındaki aktörlerin 
ancak milletin satın alacağı şekilde radikal 
pozisyon değişiklikleriyle mümkün olabilir. 
Bunun olması içinse önce siyasal eş zaman-
lama krizlerini aşmalarını yani 20. yüzyıl 
defterini kapatmaları gerekiyor..

AK Parti siyaset yapımında 
daha da yalnızlaşabilir. Tedrici 

demokratikleşme yükünü tek 
başına taşımaya devam ettikçe, 
AK Parti’nin siyasi hegemonyasını 
sürdürmemesi için bir sebep 
bulunmuyor.
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Turkish Democracy: Challenges  
and Opportunities

• NOVEMBER 21, 2013SETA

hip rights and government’s role vis-à-vis the 
society.

Bülent Arınç is one of the founding members 
of the ruling AK Party. He served as the speaker 
of the Grand National Assembly from 2002 to 
2007. He was appointed Deputy Prime Minister 
of Turkey in 2009 and is currently the speaker 
of the government. Arınç has been involved in 
shaping the government’s successive democra-
tic reform packages and the Kurdish settlement 
process.

The SETA Foundation at Washington, DC hos-
ted a private roundtable discussion with H. E. 
Bülent Arınç, Deputy Prime Minister of Turkey.

As Turkey gears up for local elections in 
March 2014, several developments over the 
past year have stirred debates on Turkish de-
mocracy. The AK Party government initiated a 
“settlement process” to tackle the decades old 
Kurdish question. The Gezi Park protests and 
controversies over a variety of social issues cre-
ated debates over personal freedoms, citizens-

EVENTEVENT
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Demokratikleşme Paketi’nin Türkiye si-
yasal hayatına getirdiği normalleşme ortamı 
meyvelerini vermeye devam ediyor. Kamuda 
başörtüsü yasağının kalkması, birçok kamu 
kurumunda olduğu gibi TBMM’de de ba-
şörtülü çalışabilme imkânını doğurdu ve 31 
Ekim’de dört AK Partili kadın milletvekili 
başörtülü olarak TBMM Genel Kurul’una 
katıldı. Ve böylelikle Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde yeni bir sayfa açılmış oldu.

Abartıyor muyum dersiniz? Abartmadı-
ğıma delil getirmek için ben de bugünlerde 
sıkça yapıldığı gibi Refah Partisi İstanbul 
Milletvekili Merve Kavakçı’ya TBMM çatısı 
altında 2 Mayıs 1999’da yapılan zulmü ha-
tırlatabilirim. Dönemin Başbakanı Bülent 
Ecevit’in “burası devlete meydan okunacak 
yer değildir, bu kadına haddini bildirin” söz-
lerini sarf ederken kustuğu nefretin toplum-
da yarattığı travmalardan bahis açabilirim. 
Fakat bu yetmez.

Zira başörtüsü sorunu, Kemalist Türkiye’nin 
ayrımcı politikalarının en somut göstergele-
rinden biridir. Kemalist rejimin tepeden in-
meci çağdaşlaştırma projesinin bir ürünüdür. 
Türk jakobenizminin kadın bedenine yönelik 
tasarrufundan neşet eden başörtüsü zulmü, 
sadece “sistem”e değil, aynı zamanda “günde-
lik hayata” ilişkin bir şeydir. Bir başka deyişle 
Kemalist sistemin gündelik hayatı sömürgeleş-
tirmesinin somut bir örneğidir.

“Yeni Türkiye”de muhalefet
Başörtüsü sorunu sadece 1930’ların totaliter 
zihniyetinin ya da onun temsilcisi konumun-

daki bürokratik oligarşinin yarattığı bir sorun 
da değildir. Başörtüsü sorunu örneğin katıl-
dığı canlı televizyon programında “türbanlı 
öğrenciye ders vermemek Anayasal hakkım-
dır” diyen profesörün, TRT’de katıldığı bir 
canlı televizyon programında “üniversiteye 
başı kapalı giremezsiniz, Anayasa Mahke-
mesi koymuş, Danıştay koymuş, AİHM koy-
muş, başı bağlı olarak okutulan yerler vardır, 
oralara git Suudi Arabistan’da filan vardır, 
oralara git” diyen dönemin Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel gibi “devlet adamları”nın, 
“örtünmeye evet diyorum ama türbana hayır 
diyorum” diyen Murat Karayalçın gibi sözü-
mona muhalif siyasetçilerin, “okul birincisi 
olduğum halde törene katılmama müsaa-
de edilmedi” diye bağıran genç kızın ağzını 
kapatıp “konuşma, konuşmaya hakkın yok 
senin” diyerek onu tartaklayan öğretmenin, 
başörtülü yaşlı kadını, başı açık fotoğrafı 
olmadığı için devlet hastanesine almayan 
ve “benim babaannem de başörtülü, ama 
bana verilen emir böyle almayacaksın deni-
yor. Niye alayım şimdi” diyen hemşirenin ve 
daha nicelerinin performansları ile gündelik 
hayatın alanına taşınmıştır. Özellikle üniver-
site ortamı ve siyaset sahası başörtüsü soru-
nunun her düzeyde kendisine yer bulduğu 
zeminlere dönüşmüştür.

İşte bu nedenlerle TBMM Genel Kuru-
lunda ve kürsüsünde başörtülü milletvekil-
lerinin olması, kamu kurumlarında başör-
tülü kadınların çalışabilmesi ve yıllar yılı 
başörtüsü sorununun merkezî üssü olarak 
öne çıkan üniversiteleri koordine eden ku-

“Yeni CHP”nin Yeni Had  
Bildirme Tarzı

• 03 KASIM 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞFAHRETTİN ALTUN YORUMYORUM
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rumun bugünkü başkanı Prof. Dr. Gökhan 
Çetinsaya’nın Demokratikleşme Paketi’nin 
hemen ardından “devlet üniversitelerine 
başörtülü rektör” atanabileceği yönünde-
ki açıklaması yeni bir dönemde ve yeni bir 
Türkiye’de yaşadığımızın apaçık kanıtları.

Peki bu yeni dönemin siyasal muhalefe-
ti bu değişime ayak uydurabilmiş durumda 
mı? Bilindiği üzere başörtülü milletvekille-
rinin TBMM çatısı altında görev yapması 
konusu gündeme gelir gelmez, mikrofonlar 
başbakana yöneltildi ve başbakan Erdoğan, 
“iç tüzükte başörtülü vekillerin girmesine 
engel olmadığı” yönündeki net kanaati-
ni ifade etti. Başbakanın bu açıklamasının 
hemen ardından ise gözler CHP’ye yönel-
di. O günden 31 Ekim tarihine kadar CHP 
yönetimi ve milletvekillerinin nasıl bir tavır 
takınacağı tartışıldı. Kimileri CHP’nin Kı-
lıçdaroğlu sonrasında daha da belirginleşen 
neo-Kemalist ve ulusalcı damarı nedeniyle 
bu sürece açıktan direneceğini, kimileri ise 
direnme şansı olmadığı için sessizce yutku-
nacağını belirtti.

31 Ekim akşamı, genel hava CHP’nin 
olumlu ve mutedil bir tavır takındığı yönün-
deydi. Doğrusunu isterseniz ben CHP’nin 
tavrını bu denli pozitif nitelememize elveren 
davranışının ne olduğunu anlamakta zorla-
nıyorum. Sanıyorum mesele CHP’ye ilişkin 
beklentilerin düzeyi ile ilgili. CHP’lilerin 
Meclis salonunda başörtülü bir milletvekili 
gördüğünde bütün rasyonalitelerini kay-
bedebilecekleri, kendilerini Kemalizmin 
yılmaz bekçileri olarak başörtülü vekillere 
karşı siper etmeye kalkışabilecekleri gibi bir 
beklenti söz konusuydu belki de. Türkiye’nin 
geldiği nokta adına sevindirici olan, Meclis 
çatısı altında geçmiştekine benzer bir vanda-
lizmin yaşanmamasıydı elbette.

Bununla birlikte ben 31 Ekim günü 
Meclis’te söz alan iki CHP’li vekilin, Mu-
harrem İnce ve Şafak Pavey’in konuşmala-
rını ve bir diğer CHP’li vekil Dilek Akagün 
Yılmaz’ın üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı 
resmi taşıyan bir tişörtle Genel Kurul salonu-
na gelmesini göz önünde bulundurduğumda, 
CHP’nin tavrını en hafif deyimiyle tutucu, 
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anti-demokratik ve ötekileştirici bir tavır ola-
rak nitelendirmek gerektiğini düşünüyorum.

Şafak Pavey buyurdu ki
Meclis Genel Kurulunda gündem dışı söz 
alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Şafak 
Pavey, bir yandan hakikatin tekelini elinde 
bulunduran bir yargıç edasıyla kendisiyle 
aynı statüde çalışan kimi mesai arkadaşları-
na (“başını örten” AK Partili vekillere) bun-
dan böyle neler yapmaları gerektiğini belir-
tirken, bir diğer yandan AK Partinin “başı 
açık” kadın milletvekillerini “vitrin vekilleri” 
olarak niteleyerek yeni dönemde kendilerine 
gerek kalmadığı imasında bulundu.

Kadınlık üzerinden tesanüd vurgusu 
yapan, kadın özgürlüklerinin altını çizen 
Pavey, kadın milletvekillerini “rasyonel si-
yasi özne”ler olarak değil, kaderleri AK Par-
tili erkekler tarafından belirlenen “kozmetik 
unsurlar” olarak nitelendirmektedir. Bu bağ-
lamda Pavey’in kadın milletvekillerini “başı-
örtülü” ve “başı-açık” diye özcü kategorilere 

ayırması ve onları bu özcü kategorilerden 
hareketle değerlendirmesi de CHP geleneği-
ne son derece uygun bir siyasi reflekstir.

CHP söylemi, yıllar yılı kadınların ya 
“kötücül siyasi niyetler” dolayısıyla ya da 
“kandırıldıkları” için başlarını örttüklerini 
ve kamusal alanda başörtülü bir biçimde 
yer alma talebinde bulunduklarını iddia 
etmiştir. Pavey de aynı çizgiyi sürdürerek 
kadınların “kendilerini kontrol eden aile 
güçleri tarafından zorla kapatıldıkları” tezi-
ni tekrar etmiş, “beş yaşında örtülen, on beş 
yaşında evlendirilen kızlarımız”a yaptığı 
referansla Türk oryantalizminin klişelerini 
yeniden üretmiştir.

Pavey’in konuşması, birçok açıdan CHP ve 
Kemalist ideolojinin “korku politikası” gele-
neğine uyumlu bir çizgide ilerlemiştir. “Sekü-
lerizmin geleceği ile ilgili muazzam endişeler” 
taşıdığını belirten Pavey, yeni bir “Şeriatın 
Ayak Sesleri” tiyatrosu oynamış, “hukukun 
karşısına dini koyan anlayış”tan korktuğunu 
belirtmiştir. Bu süreçte Pavey, net bir “siz-biz” 
ayrımı yapmış, kendisini “Sivas’ta yakılan, 
Gezi’de vurulan, evlerine işaret konulan, ha-
yat tarzından ötürü cezalandırılan”ların kam-
pında konuşlandırarak esas mağdurun kendi-
leri olduğunu belirtmiştir.

Bütün bunların yanında beni Pavey’in 
konuşmasında dikkat çeken bir diğer nokta, 
Türkiye’nin kronik sorunlarının hesabını o 
gün ilk defa farklı bir kıyafetle meclise gelen 
kadın vekillerden sormaya kalkışmasıydı. 
Kadın vekillerin “kendi inanç özgürlükleri-
ne gösterdikleri hassasiyeti” niçin Ruhban 
Okulu, azınlık okulları, cemevleri” vb. gibi 
alanlarında göstermediklerini sorgulayan 
Pavey’e göre “bundan böyle; mini etek giy-
diği için işten atılan, sol kulağı küpeli olduğu 
için dövülen, dekoltesi bakanın hoşuna git-
mediği için linç edilen, oruç tutmadığı için 
öldürülen, Hıristiyan olduğunu gizlemek 
için isimlerini değiştirenlerin güvenlikleri, 
herkesten çok bu kadın vekillere emanettir”.

“Başı-örtülü” ve “başı-açık” 

kategorileri üzerinden oluşturulan 

dikotomi sosyolojik değil ideolojik 

bir zemine dayanıyor. Söz konusu 

zeminin buharlaşması siyasetin 

önünü açacak bir gelişme olacaktır.
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Burada kullanılan moralist siyaset dili, 
her şeyden önce CHP’nin yeni dönemde 
AK Parti’ye siyasal pragma elde ettirmemek 
adına devreye soktuğu bir dildir. Nitekim 
CHP’li Muharrem İnce de konuşmasını bu 
bakış açısından yapmış, “benim ninem de 
hacıydı” söyleminden “benim kızkardeşim 
12 yaşından beri başörtülü” söylemine ge-
çilmiş, kulun Allah karşısındaki konumuna 
dikkat çekilmiş, başörtüsü dışındaki dinin 
emirleri hatırlatılmıştır.

İdeoloji değil sosyoloji
CHP, söz konusu tarihi oturumda bir yandan 
Kemalist reflekslerine, bir diğer yandan Kılıç-
daroğlu siyasetine uygun bir tarzda tepki ver-
miştir. Kılıçdaroğlu, 2010’dan bu yana “ba-
şörtüsü meselesini biz çözeriz” mesajı vermiş, 

nasıl sorusuna ise daimi surette “olay başör-
tüsü sorunu da değildir. Peki ya başı açıkların 
sorunu yok mu? Onların da sorunları var” 
diye cevap vermiştir. Bir diğer yandan CHP 
yönetimi başörtülü kadınları ya kandırılmış, 
pasif ve irrasyonel varlıklar olarak ya da kötü 
niyetli siyasal amaçlar besleyen özneler ola-
rak görmeye devam etmişlerdir.

Umuyorum başörtüsü yasağının kalkması 
ve 31 Ekim’de atılan sembolik adım artık si-
yasetten popüler kültüre hemen her alanda 
toplumsal sınıf mesabesinde görülen “başı-
örtülü” “başı-açık” kategorilerini normalleş-
tirir. Çünkü bu iki kategori ve onlar üzerin-
den oluşturulan dikotomi sosyolojik değil 
ideolojik bir zemine dayanıyor. Söz konusu 
zeminin buharlaşması siyasetin ve sosyoloji-
nin önünü açacak bir gelişme olacaktır..
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Hürriyet gazetesinden Taha Akyol, Pa-
zartesi günkü köşesinde benim geçen hafta 
yine bu mecrada yayımlanan “Yeni CHP’nin 
Yeni Had Bildirme Tarzı” başlıklı yazıma atıf-
la “muhafazakâr kesim”in “türban” (başörtü-
sü) söz konusu olduğunda sosyoloji, “Gezi 
protestoları” söz konusu olduğunda ideoloji 
ve “komplo” kartlarını masaya koyduğu te-
zini öne sürdü. Akyol, yazımda kullandığım 
“ideoloji değil sosyoloji” ara başlığından il-
hamla “sosyolojinin bu defa muhafazakar 
kesimde itibarlı bir kavram” olduğunu yazdı.

Akyol’un temel önermesi ise şuydu: 
“Muhafazakâr kesim” nasıl ki “türban” me-
selesinde sosyolojiyi merkeze alıyorsa, Gezi 
protestoları konusunda da sosyolojiyi önde 
tutmalıdır. Sayın Akyol’a bir sosyolog olarak, 
“sosyoloji gerçekten de çok önemlidir” de-
yip geçebilir ya da içinde nefes alıp vermeye 
çalıştığım sosyoloji disiplininin tanıtımına 
yaptığı katkı dolayısıyla teşekkür edebilirim.

Elbette bu yazıyı bunun için yazmıyorum. 
Maksadım sayın Akyol’un eleştirisini fırsat 
bilerek, Türkiye’nin toplumsal ve siyasi mese-
lelerine bakarken sosyoloji-ideoloji ilişkisini 
nasıl konumlandırmamız gerektiği sorusuna 
yanıt aramak, Gezi kalkışmasını da, başörtü-
sü sorununu da bu çerçeve içerisinde nasıl 
yorumlayabileceğimizi sorunsallaştırmak.

İdeoloji değil sosyoloji derken...
Sayın Akyol’un kendisinden hareketle 
“muhafazakâr kesim”in sosyoloji algısına 
ilişkin genel bir kanaate ulaştığı yazımda, 
“ideoloji değil sosyoloji” derken kastım ney-

di? Dedim ki: “umuyorum başörtüsü yasağı-
nın kalkması ve 31 Ekim’de atılan sembolik 
adım artık siyasetten popüler kültüre hemen 
her alanda toplumsal sınıf mesabesinde gö-
rülen “başı-örtülü” “başı-açık” kategorileri-
ni normalleştirir. Çünkü bu iki kategori ve 
onlar üzerinden oluşturulan dikotomi sos-
yolojik değil ideolojik bir zemine dayanıyor. 
Söz konusu zeminin buharlaşması siyasetin 
ve sosyolojinin önünü açacak bir gelişme 
olacaktır.”

Bunları söylerken en son düşmek iste-
yeceğim pozisyon sosyolojizm. Benim için 
sosyolojinin ideolojisini yapmak değil, ide-
olojinin (ideolojilerin) sosyolojisini yapmak 
anlamlı. Sayın Taha Akyol’un yaptığı ise, 
“sosyolojinin ideolojisi”ni yapmaktan öte bir 
şey değil. Belki de bu nedenle sosyoloji ve 
ideoloji kategorilerini karşıt kategoriler ola-
rak koyup, “sosyolojik bilgi ve perspektif ”in 
karşısına “ideoloji ve siyaset”i yerleştiriyor.

Bugünün dünyasında toplumsal, kültü-
rel, siyasal bir durum ya da süreci anlamak 
için sosyolojik bilginin önemli olduğunu 
vurgulamak, malumu ilanın ötesinde bir 

Başörtüsüne Sosyoloji  
Gezi’ye İdeoloji!

• 11 KASIM 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞFAHRETTİN ALTUN

Sosyoloji önemlidir deyip, onu 
da “buyurun burada yapılmışı 

var” diyerek tek bir formatta 
muhatabına dayatmaya çalışmak, 
anlama ve müzakere imkânlarını 
daha başından yok saymaktır.

YORUMYORUM
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anlam taşır mı? Sanmıyorum. Ne var ki 
Taha Akyol’un iddiası başörtüsü sorunu-
nun neden ve sonuçlarını tartışırken top-
lumsal akışlara dikkat çeken “muhafazakâr 
kesim”in kahir ekseriyetinin Gezi’de neyin, 
nasıl, neden uç verdiğini izah ederken sos-
yolojik bilgiye yaslanmayı gereksiz gördü-
ğü yönünde.

Ben Gezi protestolarına ve bu protesto-
ların oluşturduğu anti-politik şiddet orta-
mına son derece mesafeli ve eleştirel bakan 
biri olarak, Gezi’den birkaç gün sonra yaz-
dığım bir yazıda “kent yaşamından, genç-
lik alt-kültürlerine, cinsiyet temelli örgüt-
lenmelerden beden politikalarına, değişen 
eğlence anlayışlarından siyasallaşma bi-
çimlerine kadar birçok alanda” ortaya çıkan 
“akışkan kimlikler”den bahsetmiş, siyasetin 
yeni dönemde “sistem temelli, pek çoğu 
Soğuk Savaş dönemi Türkiye’sinden miras 
kalmış ideolojik kutuplaşmalar” içerisinde 
yürümeyeceğinden, gündelik hayatın siya-
setin merkezine giderek daha fazla oturaca-
ğından bahsetmiştim.

Benim gibi Gezi’yi eleştiren birçok ente-
lektüel ve yazar, hem “olan bitenin toplum-
sal kaynakları”nı sorgulamamız gerektiğini 
söyledi, hem de “Gezi”nin bir noktadan son-
ra AK Parti’ye yönelik örgütlü bir kalkışma 
hamlesine dönüştüğünü iddia etti. Ben ger-
çekten bu iki pozisyonun ya da tespitin bir-
biriyle neden çeliştiğini anlamış değilim.

Gezi protestolarını (başkaldırılarını) sos-
yolojik bir tahlilin konusu yapmak bu pro-
testoların ideolojik kaynaklarını görmezden 
gelmeyi gerektirmez. Hatta Gezi parkında 
ve sürecinde olan bitenin sosyolojik izahını 
yapabilmenin en önemli koşullarından biri 
bu sürecin ideolojik ve söylemsel kaynak-
larını ortaya koyabilmektir. İdeolojiyi nasıl 
tahayyül ettiğiniz ise elbette epistemolojik 
mezhebiniz ve meşrebinizle ilgili bir durum-
dur. Kimileri ideolojiyi belirli bir gruba özgü 
inançlar sistemi olarak anlar, kimileri muha-
taplarına bütünsel bir anlam dünyası veren 
bir çerçeve olarak değerlendirir, kimileri ise 
gerçekliğin yanlışlandığı bir bilinç durumu 
olarak görür.



1016  |  KASIM 2013

Sosyolojizmden kaçınmak...
Mesela bana göre başörtüsü sorunu ile Gezi 
eylemlerini tam da başörtüsü sorununun 
çözüldüğü bir ortamda aynı anolojinin ko-
nusu yapmak sosyolojik değil ideolojik bir 
tutumdur. Bunu sosyolojinin savunusu adı-
na yapmaksa ideolojik bir taktik olabilir 
ancak. Örneğin bu karşılaştırmayı “başör-
tüsü eylemleri” ile “Gezi eylemleri” arasında 
yapmış olsak aynı şeyi söyleyemezdim. Bu 
bağlamda “türban”ı sosyolojik bir mesele 
olarak ele aldığını söyleyen Taha Akyol’a, 
eğer 1990’ların sonunda yoğunlaşan “başör-
tüsü eylemleri”ni nasıl ele aldığını, bir dö-
nem hangi sosyolojik gerekçelere dayanarak 
kamuda sadece hizmet alanların başörtüsü 
takıp verenlerin takamayacaklarını savun-
duğunu soracak olsak, sanıyorum metodo-
lojik bir hata yapmış olmayız.

Başörtüsü konusunda sosyolojik bulgula-
ra atıf yapanlar, en genel anlamda, bu soru-
nun kamusal alandan dışlandığını düşünen 
bazı Müslüman kadınların hak ve özgürlük 
talebiyle, Türkiye toplumunun Müslüman 
geçmişiyle ve belirli bir dönemden sonra 
yükselen İslamcılık dalgasıyla ilişkili bir du-
rum olduğunun altını çizmişlerdir. Türkiye 
modernleşmesinin seyrine paralel gelişen 
başörtüsü sorunu, Kemalist devlet aklının 
buyurgan, tepeden-inmeci, ayrımcı ve öteki-
leştirici politikalarının uzantısı olarak gün-
deme gelmiştir. Başörtüsü sorunu, kamusal 
alanı tektipleştirmeye ve seküler bir toplum 
yaratmaya yönelik siyasal mühendislik faali-
yetlerinin ürettiği bir sorundur.

Başörtüsü sorunu, gündelik hayatla ve 
sosyo-kültürel dinamiklerle ilişkili bir me-
sele olduğu kadar, iktidar talebinde bulunan 
bir toplumsal kesimin varlığı ve buna muka-
bil iktidarını yitirmek istemeyen statükocu 
aygıtların direnci ile alakalı bir olgudur. Bir 
başka deyişle başörtüsü sorununu sosyolojik 
bir çerçeve içerisinde konuşalım dediğimizde 
sadece gündelik hayatın modernleşmesinden 

yahut Nişantaşı kafelerinde oturan başörtülü 
kadınlardan bahsetmiş olmuyor, pekala bir 
iktidar paylaşım kavgasını konu edinmiş olu-
yoruz. Bunu söylediğimizde ne kadar komp-
loyu sosyolojinin önüne geçirmiş oluyorsak, 
Gezi’nin iktidar paylaşım kavgasındaki ye-
rine işaret ettiğimizde de o kadar komployu 
sosyolojiye yeğlemiş oluyoruz.

Tam da bu nedenle Gezi eylemlerinin sos-
yolojisine meraklı bir zihnin, odaklanması 
gereken en önemli noktalardan biri de iktidar 
ilişki ve mücadelelerini sorunsallaştırmak 
olmalı. Zira sosyolojinin yardımıyla sadece 
alandaki etkileşimleri değil, alanı kuran yapı-
sal dinamikleri de ele almak mümkün.

Bu meyanda Gezi eylemlerine kaynaklık 
eden toplumsal talepleri, ortaya çıkan yeni 
muhalefet dilini, gündelik hayatın siyasal 
alandaki artan temsilini çözümlemek ne 
denli gerekliyse, Gezi olayları sürecinde ya-
ratılan anti-politik şiddet ortamını, Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan nef-
ret dilinin siyasal alanı tahakküm altına alma 
girişimlerini, vandalizmi, başkaldırı roman-
tizmini, yükselen neo-ulusalcı dalgayı, aspa-
ragası bir mücadele ve direnme teknolojisi 
olarak kullanmayı meşru gören siyasal onto-
lojiyi ve yeniden devrim rüyaları gören sol 
radikalizmi de çözümlemek gerekir.

Gezi olayları söz konusu olduğunda “sa-
dece Gezi Parkı’ndan bahsetmek gerekir, 
gerisi komplodur” demek ve bunu da sosyo-
lojiye referansla yapmak entelektüel dehşet 
saçmaktır. Sosyoloji meydanda da sokakta 
da önemlidir. Gezi’de de Kazlıçeşmede’de, 
Fatih’te de Harbiye’de de önemlidir. Ve fakat 
sosyoloji önemlidir deyip, onu da “buyrun 
burada yapılmışı var” diyerek tek bir for-
matta muhatabına dayatmaya çalışmak, an-
lama ve müzakere imkânlarını daha başın-
dan yok saymaktır..
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Başbakan Erdoğan’ın Denizli’de yeterli 
yurt bulunmaması nedeniyle üniversite öğ-
rencilerinin kiralık ev ve apartlarda kız-erkek 
birlikte kalmalarının yol açtığı sorunları ak-
taran ilin milletvekiline verdiği cevabın med-
yaya yansıması üzerinden başlayan tartışma 
nihayet duruldu. Konuşmada özel hayata 
müdahaleye yol açacak bir yasal düzenleme 
teşebbüsünü ima eden pozisyondan vazgeçil-
mesiyle tartışma geride kaldı denilebilir.

Tartışmaya konu olan mesele pratik ola-
rak bitti ama sürdürülen tartışma birçok 
şeyi konuşmaya imkân veriyor. Epeyce bir 
süredir, farklı tarihlerde farklı konu başlık-
ları üzerinden aynı aktörlerle tek bir mese-
leyi konuşuyoruz: Yeni Türkiye kim eliyle ve 
hangi paradigma üzerinden inşa edilecek? 
Bu soruya ilişkin en güçlü cevabın, “AK Par-
ti-Erdoğan eliyle ve muhafazakâr-demokrat 
değerler üzerinden” şeklinde belirme olası-
lığı, epeyce sert bir cepheleşmeye yol açmış 
durumda. Son tartışma da, konu başlığının 
gerektirdiği ayrıntılardan arındırıldığında, 
vesayet sonrası yeni Türkiye’nin inşa süre-
cinde etkili olabilecek aktör ve paradigma 
ile planlı ve yoğun bir hesaplaşmanın var-
lığını teyit etti.

Bu hesaplaşma, neredeyse her gelişmeyi, 
tartışmayı kendi mecrasına çekip yuttuğu 
için daha yapısal-sağlıklı-üretken bir diya-
log, arayış veya eleştiriyi imkânsız kılıyor. Bu 
son tartışmada da görüldüğü üzere, iktidara 
yönelik eleştirilerin demokratik bir kaygıdan 
öte sınıfsal-hiyerarşik-dışlayıcı beyaz Türk 
refleksini yansıtması, AK Parti içine yönelik 

bir mühendisliğe evrilmesi ve bir adım son-
rasında, muhafazakâr toplumsal değerleri 
mahkûm etmeye yönelmesi, muhafazakâr 
değerlerin kamusal düzene yansımasının 
olası parametrelerine yönelik normatif bir 
sağlıklı tartışmanın gerçekleşme zeminini de 
ortadan kaldırıyor.

Sağlıklı bir tartışmayı zorlaştıran bu mü-
cadelenin arka planını ve hedefini deşmeye 
yönelik bir çaba da anlamlı olabilir elbette. 
Ancak, bu mücadeleyi ve tahrip edici etki-
lerini paranteze alarak, Başbakan’ın tartış-
maya yol açan sözleri üzerinden ama bu son 
tartışmaya da bağlı kalmadan muhafazakâr-
dindar kesimin Cumhuriyet tecrübesini ve 
bu tecrübenin bugüne bıraktığı tortuları 
tartışmakta yarar var. Bu tecrübenin irdelen-
mesi, Başbakan’ın zaman zaman yoğun tar-
tışmalara yol açan üslubunu farklı bir açıdan 
ele almamıza yardımcı olabilir.

Bastırılan muhafazakârlık
AK Parti kendisini ‘muhafazakâr demokrat’ 
bir parti olarak tanımlıyor. Toplumsal taban 
itibariyle de muhafazakâr ve muhafazakârlığı 
yeterli bir şemsiye olarak görmeyen dindar 
kesimlere yaslanıyor. Cumhuriyet tarihi bo-
yunca, muhafazakâr-dindar kesim, kimlik 
krizine yol açan iki önemli tecrübe yaşadı. İlk 
tecrübe, Cumhuriyetin laiklik üzerinden bir 
toplumsal inşa projesine girişmesi oldu. Laik-
liğin bir ahlak ve yaşam tarzı vazederek inşa 
projesinin merkezinde konumlandırılması, 
muhafazakâr-dindar kimlik bileşenlerinin 
baskı altına alınmasına yol açtı. Laik-dindar 

İnşa Sürecine Muhafazakârlık Harcı
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karşıtlığı üzerinden dindarlık aşağılanıp siya-
sal-toplumsal alanın dışına itildikçe, içe ka-
panarak varlığını muhafaza etti. Kültürel mü-
hendislik, sekülerleşme ihtimalini ortadan 
kaldırdı ancak dindar kimliği de savunmacı 
bir pozisyona itti. İkinci tecrübe, kendi özgün 
kimlik bileşenleriyle siyaset yapma imkânı 
bulamayan dindar kesimin merkez-sağ siya-
set şemsiyesi altında yer almak durumunda 
kalmasıyla yaşandı. Merkez-sağ siyaset ze-
mini, dindar kesimi yabancılaştırıcı araçsal 
söylem ve pratiklere mahkûm ettiği ölçüde 
kimlik bunalımını derinleştirdi.

Bu iki tecrübe üzerinden, muhafazakârlık-
dindarlık fiili düzenleme ve adımlar ve/ya 
söylemsel operasyonlar aracılığıyla tehlikeli 
ve arkaik bulunarak baskı altında tutuldu, 
aşağılandı ve dönüşüme zorlandı. Bu du-
rum, muhafazakârlık-dindarlık tasavvurun-
da doğal ve meşru olan birçok kavram ve 
pratiğin muhafazakârlar-dindarlar tarafın-
dan da benimsenmemesine, meşru görül-
memesine ve tabu haline gelmesine yol açtı. 
Çağdaş yaşam üzerinden tedavüle sokulan 

yüzyıllık endoktrinasyon dolayısıyla, kimi 
muhafazakâr-dindar söylem ve pratikler, ha-
len kamusal alanda dışa vurulamadığı gibi 
utanç vesilesi kılınabiliyor. Dolayısıyla, bu-
gün muhafazakârlık-dindarlık üzerine yürü-
tülen tartışmaların, hem muhafazakârlığın-
dindarlığın yüzyıl boyunca maruz kaldığı 
inkâr ve asimilasyon sürecini hem de bu 
deneyimlerin yol açtığı tarihsel hafızayı ve 
kimlik bunalımını hesaba katması gerekir.

Son zamanlarda Başbakan’ın birçok ko-
nuşmasında yer alan içerik ve üslup -tarih 
ve medeniyet perspektifine, kimlik referans-
larına, kültürel-geleneksel değerlere yapılan 
vurgu ve bu vurgunun meydan okuyucu bir 
özgüvenle sunumu- böyle bir yapısal zemi-
ne dayandırılabilir. Bu içerik ve üslup, ön-
celikle, muhafazakâr kimliğin Batıcı kimlik 
karşısında hiyerarşik bir konumlandırmaya 
tabi tutulduğu neredeyse iki yüzyıllık tarih-
sel tecrübeyi telafi etmeye; kimlikler arasın-
daki uçurumu-mesafeyi kısa sürede kapat-
maya; muhafazakâr yenilmişlik duygusunu 
Batıcı özgüven ve kibirle eşitlemeye yöne-
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lik bir işlev görüyor. Başbakan, bu üslup ve 
içerikle, muhafazakâr kesimin kimliğinden, 
değerlerinden ve bunların kamusal alanda 
dışavurumundan utanmamasını, kimliğiy-
le barışmasını, değerlerine sahip çıkmasını 
sağlamayı amaçlıyor olabilir.

Son tartışmayı da kapsayan bu üs-
lup ve içeriğin bir diğer hedefi, dindar-
muhafazakâr kesimin sekülerleşme temayü-
lü olabilir. Yüzyıllık baskı süresince, laiklik 
adına dindarlığa yaşam alanı tanımayan 
politikalar, öngörmediği bir sonuca yol açtı: 
baskıcı politikalar nasıl asimilasyon ihtima-
lini azaltıyorsa, laik politikalar da dindarlı-
ğı sekülerleşmeye karşı korudu. Şimdi, AK 
Parti iktidarında, siyasal sistemin vesayetten 
arındırılması, dindarlığın kamusal görünür-
lüğüne yönelik baskıların azaltılması, din-
darlığa doğal bir yaşam alanı açtığı ölçüde, 
dindarlığın sekülerleşme trendini de hız-
landırıyor. Başbakan, muhafazakâr-dindar 
kimliğiyle liderliğini üstlendiği kesimi kim-
lik dönüşümüne-erozyonuna karşı uyarma 
ihtiyacı hissediyor olabilir.

“Değerlerinize sahip çıkın”
Bu çerçevede, Başbakan’ın tartışmaya yol 
açan sözlerini, seçim hesaplarına ve tabanı 
konsolide etme hedefine dayandırmak yeri-
ne farklı toplumsal kesimler arasındaki de-
ğersel hiyerarşiyi ortadan kaldırmaya ve/ya 
sekülerleşme eğilimine karşı direnç oluştur-

maya yönelik bir müdahale olarak okumak 
daha doğru olur.

Öte taraftan, yerinde bir kaygıya ve doğ-
ru bir hedefe yaslanmasına karşın, bu stra-
tejinin hayata geçirilme biçimi iki önemli 
handikapa yol açıyor. Bu strateji, ilk olarak, 
muhafazakâr-dindar kesimin iki yüzyıllık 
dezavantajlarını gidermeye yönelik yapısal 
dönüşüm dinamiklerine harcanacak ener-
jinin popülist-geçici-yüzeysel adımlara akı-
tılması, bununla ilişkili ikinci bir ihtimal 
olarak da, toplumsal normalleşmenin kimlik 
siyasetine kurban edilmesi riskini doğuru-
yor. Bu çerçevede, toplumsal barışın inşası 
ve yeni Türkiye’nin organik-sahici toplum-
sal dinamikler üzerinden inşa edilmesi için, 
muhafazakâr-dindar kesimin kimlik bunalı-
mını gidermeye yönelik ihtiyacın, daha kalı-
cı ve az maliyetli bir stratejiyle giderilmesine 
yönelik arayışı sürdürmekte yarar var.

Dolayısıyla, Başbakan’ın tartışmaya 
yol açan konuşmasını Batılı-seküler ya-
şam tarzına müdahale niyeti olarak değil, 
muhafazakâr-dindar değerlere ve yaşam 
tarzına bir meşruiyet ve özgüven aşıla-
ma teşebbüsü olarak okumak daha doğ-
ru olur. Kanaatimce, Başbakan Erdoğan, 
muhafazakâr değerler üzerinden farklı 
yaşam tarzlarına müdahale etmek yerine 
muhafazakâr değerlere sahip toplumsal ke-
simleri kendi değerlerine sahip çıkmaya 
davet ediyor. Farklı kesimlere ahlak dayat-
mak yerine, muhafazakâr-dindar değerle-
rin hayat bulacağı bir habitus yaratmayı, bu 
habitusun inşası önündeki yüzyıllık maddi 
ve manevi engelleri ortadan kaldırmayı, 
dindar-muhafazakâr kesime özgüven aşıla-
mayı amaçlıyor..

Başbakan’ın tartışmaya yol 
açan konuşmasını seküler 

yaşam tarzına müdahale niyeti 
olarak değil, dindar değerlere 
ve yaşam tarzına meşruiyet ve 
özgüven aşılama teşebbüsü olarak 
okumak daha doğru olur.
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Ölümünün 75. yılında Mustafa Kemal 
Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’e giden 
ziyaretçi sayısı TSK’nın resmi sitesinde 
verilen bilgiye göre bir milyon seksen do-
kuz bin altı yüz on beş. Bu sayı geçen yıl 
10 Kasım’da yapılan ziyaretin (413 568) iki 
katından daha fazla. 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramında Anıtkabir’i ziyaret eden insan 
sayısı da bir rekordu.

Hatırlanacağı üzere Gezi olayları sırasında 
da protestocular bilinçli bir şekilde Atatürk 
fotoğraflı Türk bayraklarını tercih etmiş ve 
kendilerini “Mustafa Kemal’in askerleri” ola-
rak nitelemişti. Benzer şekilde son Fenerbah-
çe-Galatasaray maçında taraftarlar bu sloganı 
“Mustafa Kemal’in askerleriyiz, her yer Tak-
sim her yer direniş” formatıyla kullandı. Baş-
bakan Erdoğan ise “Gazi Mustafa Kemal’in 
bir ayrışmanın aracı olabilecek en son kişi” 
olduğunu belirterek böylesi bir gayretin 
Cumhuriyetin ve milletin “ortak değerlerine 
hakaret” anlamı taşıdığını vurgulamıştır. Son 
yıllarda 23 Nisan, 29 Ekim ve 10 Kasım gibi 
Cumhuriyetin sembolik tarihlerinin gündelik 
yaşamda bulduğu karşılık, Atatürk’ün sembo-
lik sahiplenilmesinin direniş vurgusuyla yay-
gınlaşması ve buna duyulan tepki Kemalizm 
ile Atatürk imgesi arasındaki ilişkiye yeniden 
bakmayı ve tartışmayı gerektirmektedir. Bu 
yazının cevabını aradığı sorular şunlardır:

Huzurunda olunmaktan dini bir neşve 
duyulan Atatürk, kurduğu Cumhuriyetin 
tehlikede olduğu söylemi ile muhalif bir ha-
reket oluşturmada manevi bir unsur olarak 
canlandırılmaktadır.

Anıtkabir, bir türlü gitmek bilmeyen ve 
Türkiye’ye rengini vurmaya yönelen Ak Par-
ti iktidarının şikâyet edildiği bir makama 
çevrilmektedir.

Muhafazakâr demokrat bir iktidar döne-
minde Atatürk imgesinin gündelik hayatı 
ideolojikleştirmede bir araç/sembol haline 
gelmesinin anlamı ve muhtemel sonuçla-
rı neler olabilir? Toplumsal hafızada ortak 
bir sembol olan Atatürk imgesi solculardan 
milliyetçi Kürtlere farklı kesimleri Ak Parti 
hegemonyası karşısında birleştirmeye elve-
rişli midir? Ortak bir muhalefet cephesinin 
oluşturulması için gerekli kültürel, sosyal 
ve siyasi sermaye buradan çıkarılabilir mi? 
Bu gayret karşısında Ak Parti iktidarının 
durumu nedir?

Türkiye’de ortak değerlerin ve sembolle-
rin siyasal rekabet ve kutuplaşma aracı ol-
maması gerektiği söylemi en çok İslam ve 
Atatürk söz konusu olduğunda gündeme 
gelmektedir. Ancak her ikisinin de siyasetin 
aracı haline geldiğini sıklıkla görüyoruz. Si-
yasetin gündelik hayatın da içinde yer aldı-
ğını fark ettiğimizde bunu yadsımamak da 
gerekli aslında. Ortak değerler siyasal reka-
bete konu edildiğinde sahip oldukları meş-
ruiyetler belirli grupların elinde bir iktidar 
ya da muhalefet stratejisine dönüşmektedir. 
Bu anlamda bir hegemonyayı devam ettir-
mek isteyen elitler de bunu tasfiye etmek 
isteyen elitler de kendi İslam ya da Atatürk 
tanımlamalarını iki yönlü bir formatta üret-
mektedirler. İlki kendi ideolojik pozisyonla-
rını haklılaştıran bir mahiyet taşırken ikin-

Bir Direniş İmkânı Olarak Atatürk!
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cisi karşısına aldığı grubu mahkum eden 
bir özellik içermektedir. Bu ikili kullanım 
gerçek İslam ve gerçek Atatürk söylemleri 
ile meşrulaştırılmaktadır. Ortak sembol ve 
değerler çoğulcu, içleyici ve melez bir bakış 
açısıyla değil dogmatik, dışlayıcı ve özcü bir 
yaklaşımla yeniden üretilmektedir.

Türkiye siyasi hayatında Atatürk imgesi-
nin dönemsel olarak farklı siyasal projelere 
ve okumalara tabii tutulduğunu biliyoruz. 
Sağ ve sol partilerin kendi siyasal/ideolojik 
pozisyonlarını meşrulaştırmak için üret-
tikleri/sahiplendikleri bir Atatürk imgesi 
bulunmaktadır. İslamcı partilerin de, bütün 
eleştirilerine rağmen, sahiplenebildikleri bir 
Atatürk imgesi, fotoğrafı (TBMM’nin açılı-
şında dua eden) bulunabilmektedir. Hayatı 
boyunca birkaç tarihsel dönüm noktasını 
yaşamış bir devlet adamı olarak Mustafa 
Kemal’in her kesimi kuşatacak kadar çeşitli 
fotoğrafı mevcut olduğundan herkesin iste-
ğine uygun bir “Atatürk” bulunmaktadır. Bu 
noktada “hangi Atatürk” sorusunun cevabı 
siyasi ve ideolojik pozisyonunuzu göster-
mekte ise de bu çok önemli değildir. Zira her 
bir “Atatürk”, siyasetinizi meşrulaştıracak bir 
sermayeye tekabül etmektedir. Kendi Ata-
türk sembolünüzü gerçek, diğerlerini çarpıt-
ma ya da ayrımcılık unsuru olarak nitelemek 
kolaylığına da sahipsinizdir. Tarihsel gerçek-
lerin ve Türkiye’nin yaşadığı siyasal-toplum-
sal dönüşümün okunması için kullanılan 
Atatürk sembol siyasetinin dört boyutunu 
tespit etmek mümkündür.

Atatürk ve dört eğilim
Türkiye siyasal rejiminin mahiyeti ve dönü-
şümü üzerine yapılan çalışmaların ve oku-
maların kaçınılmaz olarak odaklandığı bir 
konu da Kemalizm ve Atatürk arasındaki 
ilişkidir. Sert bir ideolojiye ihtiyaç duyulan 
dönemlerde Kemalizm ile Atatürk özdeş-
leştirilirken ideolojilerin zamanının geçtiği 
düşünülen anlarda ise Kemalizm ile Atatürk 

arasına koyulan mesafe büyümektedir. Kur-
tarıcı özelliğine ek olarak Atatürk esnek bir 
dünya görüşü getiren ve modernleştirici bir 
lider olarak sunulmaktadır. Atatürk sembo-
lünün çoklu ve değişken kullanımını/siya-
setini tasnif etmeye kalkışırsak dört boyutlu 
bir olgudan bahsettiğimizi öne sürebiliriz.

İlk olarak Cumhuriyetin banisi ve 
Türkiye’yi çağdaş medeniyet seviyesine ulaş-
tırmaya çalışan lider olarak Atatürk imgesi, 
tüm elitler düzeyinde kabul gören bir söy-
lemdir. Bu söylem İslamcı mahfillerden Kürt 
milliyetçisi siyasetçilere kadar geniş kesimle-
ri kuşatacak bir mahiyet göstermektedir.

Atatürk sembol siyasetinin ikinci boyutu 
ise Türkiye’yi bir arada tutan ortak değer/
sembollerden birisi olarak Atatürk imgesi-
nin, sivil ve popüler görünümler kazanarak 
gündelik hayatın içerisinde yer almasıdır. 
Devletin ideolojik aygıtlarının getirdiği sos-
yalleşmenin sivil topluma ve gündelik ha-
yata taşması olarak okunabilecek bu boyut 
Atatürk’ü devlet ve elit düzleminden orta-
lama vatandaşın yaşamına sokmuştur. İster 
bir milleti “yoktan var eden kurtarıcı” versi-
yonu ile ister “bilge” ve hatta “naif bir insan” 
versiyonu ile olsun bu boyuttaki Atatürk 
imgesi romantik bir söylem ile sürekli yeni-
den kurgulanmaktadır. Dağ siluetinin Ata-
türk şeklinde görünmesi gibi dini/mucizevi 
formları da üretilen bu romantizm çeşitli 
yollarla popülerleştirilmektedir.

Üçüncü boyut ise Türkiye’deki Kema-
list hegemonyayı oluşturan tarihsel iktidar 
blokunun ana meşruiyet kaynağı olarak 
Atatürk’ün kullanılmasıdır. Bu boyutta Ata-
türk sembolü hem yerleşik iktidar elitlerinin 
ülkeyi yönetme iddiasının dayanağı ve hem 
de muhalefetin siyasal sermayesi olarak iş-
lev görmektedir. 1990’larda ve özellikle 28 
Şubat sürecinde görüldüğü gibi İslamcılık 
tehdidine karşı olarak devlet merkezli bir 
seferberlikle Atatürk’ün “çağdaş mirası” 
korunmaya çalışılmıştır. Cumhuriyeti “teh-
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ditlerden” korumaya yönelen güvenlikleş-
tirici muktedir elit Atatürk’ün tek parti dö-
nemindeki devrimlerine ve uygulamalarına 
referans vererek kendini meşrulaştırmıştır. 
Ak Parti’nin iktidara gelmesiyle bu elitin 
korumacı refleksi kaybetme hissiyatına bü-
rünmüştür. 2007 cumhurbaşkanlığı seçimi 
döneminde ülkenin karanlığa gittiği söy-
lemi Cumhuriyet mitingleri etrafında yine 
Atatürk sembolünü kullanmıştır.

Son yıllarda ise Atatürk sembol siyaseti-
nin yeni (dördüncü) boyutuna tanıklık et-
mekteyiz. Bu defa Atatürk sembolü, tasfiye 
edildiği düşünülen “Kemalist” Cumhuriye-
tin korunması, ona bağlılığın ifade edilmesi 
anlamında ve Ak Parti’nin kurmakta olduğu 
hegemonyaya muhalefet ve direniş göster-
menin siyasal sermayesi olarak öne sürül-
mektedir. Ak Parti hegemonyasına direniş 
olarak Atatürk’ün kullanılmasına geçmeden 
önce iktidar partisinin bu konudaki tutumu-
nu netleştirmek yerinde olacaktır.

AK Parti’nin 11 yıllık iktidarı boyunca bi-
linçli olarak CHP ile Gazi Mustafa Kemal’i 

ayrıştırması iki yönlü bir siyasal tercih gibi 
görünmektedir. İlk olarak Mustafa Kemal’i 
tarihi bir şahsiyet, TBMM’nin lideri olarak 
yakın tarih okuması içerisinde normalleş-
tirmek ve toplumun tüm kesimlerinin ortak 
bir değeri olarak sahiplenmek. İkinci yönü 
ise hala dönüştürülemediği düşünülen Ke-
malist sistemi otoriter tek parti uygulama-
ları üzerinden eleştirmek ve dönüştürmeye 
çalışmak. Mustafa Kemal’den ayrıştırılan 
CHP’yi yakın tarihin bütün olumsuzlukla-
rının sorumlusu olarak sunmak önemli bir 
siyasi sermaye olarak gerektiğinde tekrar-
dan canlandırılmaktadır. Bu siyasi sermaye 
hem iktidar olup hem de sisteme muhalif bir 
söylemi seslendirebilme fırsatı tanımaktadır. 
CHP’nin muhafazakarlığını aşamamasının 
AK Parti’nin bu fırsatı sonuna kadar tüket-
mesine yardımcı olduğu unutulmamalıdır.

AK Parti’ye direnişin imkânı
CHP tabanının ve kentli seküler orta sını-
fın gündelik hayat üzerindeki son tartış-
malara (Gezi olaylarından kızlı-erkekli ev 
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konusuna kadar) tepki olarak Atatürk sem-
bol siyaseti önemli bir dilemmayı içinde 
barındırmaktadır.

Öncelikle Atatürk imgesini sahiplenme-
deki reaksiyonerlik (Ak Parti karşıtlığı) Ke-
malizmin otoriterliği ve uygulamaları ile yüz-
leşmenin önünü kapamakta ve muhafazakâr 
bir yöne savrulmaktadır. Çağdaşlaşmanın 
sembolü olarak sunulan Atatürk imgesi re-
aksiyoner ruh hali sebebiyle kaybetmekte 
olan elitlerin savunma refleksine/stratejisine 
dönüşmektedir. Bu savunmacı sahiplenme-
nin sonuçlarından birisi Tanıl Bora’nın işaret 
ettiği gibi sol için Kemalizm’den arınamama 
olmaktadır. Solun tarihinin Kemalizm’den 
arınma noktasında hep sorunlu olduğu ha-
tırlanırsa bu savunmacı refleks solun de-
mokratik dönüşümünü engellemektedir. 
Ayrıca, Kemalizmin otoriterliğini sivil alan-
da yeniden üretme potansiyeli taşımaktadır. 
Son yıllarda Türkiye siyasetindeki dönüşüm 
ve buna duyulan tepkinin sonucu olarak or-
taya çıkan kutuplaşma Atatürk imgesi etra-
fında üretilen sivilliğin demokratik bir kül-
tür üretmesini zorlaştırmaktadır.

Diğer bir önemli husus ise laikçi elit-
lerin Atatürk imgesinin, kurtarıcı liderin 
(bünyesinde zaten hep var olan) dini/aşkın 
iddiasını yeniden üretmesidir. Huzurunda 
olunmaktan dini bir neşve duyulan Atatürk, 
kurduğu Cumhuriyetin tehlikede olduğu 
söylemi ile muhalif bir hareket oluşturmada 
manevi bir unsur olarak canlandırılmakta-
dır. Anıtkabir, bir türlü gitmek bilmeyen ve 
Türkiye’ye rengini vurmaya yönelen Ak Parti 
iktidarının şikâyet edildiği bir makama çev-
rilmektedir. Cumhuriyetin bayramlarındaki 
resmi törenlerin eski önemini kaybederek 
metropollerdeki merkezlerde yapılan sivil 
ve tepkisel törenlerin öne çıkması da aynı 
arayışın yansımasıdır. Atatürk sembolü Ak 
Parti iktidarına yapılan muhalefet için ide-
olojik sermaye olarak seferber edilmektedir. 
Muhalefet partilerinin AK Parti karşısında 

etkili olamadıkları bir ortamda sivil toplum-
da yeni bir muhalefeti nemalandırmak için 
sembol olarak Atatürk’ü kullanmanın muh-
temel bazı sonuçlar olacaktır.

Öncelikle bu sembol siyasetinin reak-
siyonerliği, gittikçe kutuplaştığı söylenen 
Türkiye siyasetinin bu illetinin toplumsal 
katmanların derinlerine inmesine katkıda 
bulunacaktır. Yine bu tür bir sembol siyaseti 
gündelik hayatta farklı kesimleri kuşatan bir 
melezlenmeye değil kamplaştıran dogmatik 
ideolojik pozisyonlara savrulmaya yardım 
edecektir. Sembol siyasetinin iktidar partisi-
ni rahatsız edeceği ya da sınırlandıracağı da 
kuşkuludur. Zira Atatürk imgesi üzerinden 
üretilen Ak Parti’ye karşı direniş tavrı Ak 
Parti liderliğine gerektiğinde kullanabileceği 
yeni bir söylemin imkânlarını açmaktadır. 
Nitekim Başbakan Erdoğan’ın “Gazi Musta-
fa Kemal, onun eserleri ve onun mücadele-
sinden baskıcı, otoriter, tek tipçi, başkaları-
nın fikir ve yaşam tarzlarına tahammülsüz, 
Türkiye’nin farklılıklarını kabullenemeyen 
bir ideoloji asla çıkmaz” şeklinde formüle 
ettiği yeni söylem bir hegemonyanın tah-
kim edilmesine yönelik görünmektedir. 
Kaybed(il)en farklı yaşam tarzlarının bir 
arada olmasını sağlayacak toplumsal me-
lezlenme sürecidir. Melezlenmenin iktidar 
ve muhalefetin rekabetlerinin üzerinde ger-
çekleştiği ve demokrasinin yerleştiği sağlam 
zemin olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır..
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’nin ilk ‘Akademik Özgürlük 
Bildirisi’ni yayımladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya tarafından 
YÖK’ün 32. kuruluş yıldönümünde açıklanan bildiri, yükseköğretimde 
özgürleşmeyi sağlayacak ve kaliteyi artıracak 9 maddeden oluşuyor. 

Türkiye’nin İlk ‘Akademik 
Özgürlük Bildirisi’
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More than three decades ago, the Coun-
cil of Higher Education (YÖK) was estab-
lished after the military coup of Sept. 12, 1980 
in Turkey. YÖK seized the power and domi-
nance over governance of Turkish universi-
ties and was later placed under the guarantee 
of the 1982 constitution. Particularly during 
the 1980’s and 1990’s, YÖK was known for 
its harsh policies and bans in universities. Ir-
respective of criticism, protests and demon-
stration against YÖK, the council continued 
to intervene in university administration and 
the personal life of academics and students. 
Undoubtedly the protests against YÖK are 
directly related to the claim that YÖK ended 
university autonomy in Turkey.

While there is a need for a coordinating 
body over universities, the way YÖK has 
acted in the previous decades was beyond 
coordination and instead provoked vari-
ous disputes. Especially during the Feb. 28, 
1997 or so-called “postmodern coup,” YÖK 
limited the academic freedom of students 
and academics. Due to their political views, 
many rectors, administrators, and academ-
ics were forced to resign by YÖK. Moreover, 
the headscarf ban on campuses was imple-
mented very harshly. As a result of the ban, 
thousands of students were forced to either 
drop out of universities or to stop wearing 
the headscarf. During the same period, YÖK 
started the so-called “coefficient” system, 
thus limiting the student’s learning opportu-
nities from vocational and religious schools.

Although there are still some problematic 
decisions and implementations of YÖK, to-

day’s YÖK is incomparable with the former 
of the 1980’s and 1990’s. After the election 
of President Abdullah Gül and subsequently 
the appointment of Yusuf Ziya Özcan as the 
president of YÖK in 2007, there has been a 
stabilization and normalization of a higher 
education system in Turkey. For instance, 
YÖK has lifted the headscarf ban on cam-
puses and thus expanded the academic free-
dom of students. In 2010, one of the largest 
academic amnesty/relief in Turkish higher 
education history was declared and thou-
sands of students who dropped out could 
come back to the universities to continue 
their education. In other words, as Turkey is 
taking huge steps to normalize and stabilize 
Turkish social and political life, YÖK is also 
following these steps accordingly.

In terms of stabilization and liberation, 
Nov. 6, 2013 will be one of the most impor-
tant dates in the history of Turkish higher 
education. At the 31th anniversary of YÖK, 
while there were protests and demonstrations 
against YÖK on the streets and campuses, the 
president of YÖK, Professor Gökhan Çetin-
saya, surprisingly announced Turkey’s first 
academic freedom declaration that includes 
nine articles about the academic freedom of 
faculty members and students. Çetinsaya also 
publicly distanced himself from the former 
YÖK’s rigid and authoritarian policies. This 
declaration is a large step towards protecting 
academic freedom to its full extent on cam-
puses. It is the responsibility of everybody to 
make sure that the academic freedom of each 
student and faculty member is not violated..

Turkey’s First Academic  
Freedom Declaration

• NOVEMBER 11, 2013 • HURRIYET DAILY NEWSİPEK COŞKUN OPINIONOPINION
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İsrail hükümeti sözcüsü Marc Negev, Filistin yönetiminin “yapay krizler” 
yarattığını ve bu krizlerden vazgeçerek Barış Süreci’ne bir şans vermesi 
gerektiğini söyledi. 2007’den bu yana Gazze’nin abluka altında tutulması, 
İsrail hükümetinin Batı Şeria’da yerleşim yerlerinin inşasını %70 arttırma-
sı ve 12-17 yaş arası pek çok Filistinli tutuklu çocuğun bulunması, Negev’in 
açıklamasında kullandığı “yapay krizler” ifadesini tartışmaya açtı.

İsrail’in ‘Yapay Kriz’ Odaklı 
Yapay Suçlamaları 
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Last night, Israeli spokesperson Marc 
Negev participated in an interview with Al 
Jazeera to answer inquiries about recent de-
velopments in the peace talks, specifically 
regarding the meeting between Secretary of 
State John Kerry and Prime Minister Benja-
min Netanyahu.

When asked if the latest announcement of 
illegal Israeli settlements is the main source 
of the current deadlock, Regev argued that 
Israel has been both cooperative and loyal to 
the agreements set out in the original guide-
lines of the peace process.

He went on to accuse Palestinians of cre-
ating an “artificial crisis” in order to down-
play the latest round of talks commencing in 
August 2013. When asked what he meant by 
this term – which was also used by PM Ne-
tanyahu – Regev refrained from answering 
the question, instead suggesting that Pales-
tinians must “give the talks a chance”.

After more than 60 years of Israeli occupa-
tion, “artificial crisis” is an interesting choice 
of words. The English dictionary defines ar-
tificial as something that is ‘’manmade rather 
than natural’’ or a ‘’fabrication’’ of the sort. 
While Regev is quite right to suggest that the 
occupation is a man-made tragedy, he is at 
fault to suggest that the settler colonial oc-
cupation of Palestine is a fabrication. Rather, 
it is a deliberate policy to ensure that there 
is a permanent crisis in Palestinian socio-
political life.

Indeed, The Settlement Numbers Speak 
For Themselves.

According to a report by Peace Now, the 
construction of Jewish settlements in the 
West Bank was up 70% from January to June 
of 2013. To date, more than 340,000 Israeli 
settlers live in the West Bank, which is more 
than triple the number 20 years ago when 
the peace process began. An increase in 
settlements often entails an increase in hous-
ing evictions for Palestinians. For example, 
in Jerusalem alone, since 1967 more than 
14,000 Palestinians have had their Jerusalem 
residencies revoked.

When Palestinians are not getting evicted, 
they must witness their homes being demol-
ished. The Israeli Committee against House 
Demolitions (ICAHD) reports that this year 
alone, 550 Palestinians homes have been 
demolished and ICAHD predicts that this 
number will likely increase before the end of 
the year. According to Amnesty Internation-
al, “Israeli authorities demolished more than 
620 structures during 2011 alone. Almost 
1,100 Palestinians were displaced as a result, 
an 80 per cent increase over 2010; more than 
4,200 others were affected by demolitions 
of 170 animal shelters and 46 cisterns.” For 
those who are not sure what home evictions 
involve, it means being thrown out of your 
house by Israeli authorities with sometimes 
less than 15 minutes’ notice. There is nothing 
artificial about the exercise.

Yet, if you are not being evicted from your 
home or witnessing your house being de-
molished, as a Palestinian you are likely to 
be arrested and locked up in Israeli prisons. 

There is Nothing Artificial about  
the Crisis of Occupation

• NOVEMBER 12, 2013 • AL JAZEERASABRIEN AMROV OPINIONOPINION
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According to Addameer, since 1967, 650,000 
Palestinians have been detained by Israel. 
This represents approximately 20 per cent 
of the total population in the Occupied Pal-
estinian Territories (OPT), and 40 per cent 
of all males. Despite being prohibited by in-
ternational law, Israel detains Palestinians 
under administrative detention throughout 
Israel, far from their families, who almost 
never obtain the necessary permits to leave 
the Occupied Palestinian Territories to visit 
them. That’s not an artificial crisis.

Children are also subject to administra-
tive detention. According to data from UNI-
CEF and the Israeli rights group B’tselem, 
there are an estimated 7,000 children aged 
from 12 to 17 years, but sometimes as young 
as nine, who have been arrested, interrogat-
ed and detained since 2002 – an average of 
two per day. In April 2013, 236 children were 
in military detention centers, with dozens 
aged between 12 and 15. Children in prisons 
is perhaps unjust and inhuman, but not in-
dicative of an artificial crisis.

Meanwhile, Israel continues its military 
blockade of Gaza, initially imposed in 2007. 
The blockade has prolonged the humanitar-
ian crisis faced by Gaza’s 1.6 million resi-
dents, more than 70 per cent of whom are 
dependent on humanitarian aid. A near-
complete ban on exports has continued, 
stifling the economy, and severe restrictions 
on imports fuel shortages and high prices. 
In fact, by 2014 Gaza will undergo a water 
shortage. The blockade constitutes collec-
tive punishment, not to mention a breach of 
international law. There is nothing artificial 
about collective punishment.

In the West Bank, the Palestinian Author-
ity has been politically and economically 
bankrupt for the past five years, but contin-
ues to pay lip service to the occupying power 
and, despite the ongoing funding cuts, it al-
ways succumbs to Washington and Tel Aviv.

In fact, while Regev suggests that the “Pal-
estinians need to accept their responsibility 
in ensuring the protection and legitimate 
security concerns of Israel”, he neglects to 
acknowledge that the Palestinian Authority 
continues to play the role of managing the 
crisis. Putting aside that the very idea that 
those who are oppressed should be obliged 
to protect the apparatus of their oppressor 
is unreasonable and ridiculous and consists 
of the usual colonial discourse towards its 
subject, the reality remains that these efforts 
have been undertaken by the PA.

Indeed, today, ten years after the Oslo Ac-
cords, the Palestinian security sector receives 
between 28 and 42 per cent of the PA’s total 
yearly budget. Currently, approximately 41 
per cent of the total Palestinian public sec-
tor works in the security sector. Palestinian 
police are training in coordination with their 
Israeli counterparts, which means taking or-
ders from the Israeli forces (this point will be 
discussed in a future article). The establish-
ment of a robust Palestinian police force has 
always been aimed to ensure that Palestin-
ians become their own self managers of the 
occupation. In the words of Israeli Defence 
Minister Moshe Dayan, the idea was “Don’t 
rule them [Palestinians]; let them rule their 
own lives.”

These realities reflect a permanent crisis 
for the Palestinian people caused by the Is-
raeli occupation of their lives and lands. But 
this is no coincidence. The Israeli occupation 

The peace process, just as 
all other components of the 

Israeli occupation, is merely meant 
to maintain a permanent state of 
crisis management for a permanent 
occupation.
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of Palestine is constructed in such a way as to 
ensure a perpetual state of crisis. The peace 
process, just as all other components of the 
Israeli occupation, is merely meant to main-
tain a permanent state of crisis management 
for a permanent occupation.

Indeed, everything from international 
aid programmes to international diplomacy 
is under the guise of crisis management as 
opposed to crisis dissolution. The idea has 
been, as the famous historian Illan Pape sug-

gests, for Israel to buy time in order to ensure 
a successful policy of the fait accompli (facts 
on the ground), settlements being the pri-
mary component to ensure an effective grab 
of Palestinian lands and livelihoods by the 
colonial power.

With these considerations, it is as clear as 
the 690 kilometres (429 miles) long apart-
heid wall crisscrossing like a snake over the 
Occupied West Bank that there is absolutely 
nothing artificial about a permanent crisis..
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Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen İzmir İktisat 
Kongrelerinin beşincisi, 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde muazzam bir katılım 
ile gerçekleştirildi. 5. İzmir İktisat Kongresi’nde Türkiye ekonomisinin 
dünya ekonomileri içinde ilk 10’a kısa sürede girmesi için neler yapılması 
gerektiği ve küresel ekonomik kriz sonrası gelişmekte olan ülkelerin ve 
ekonomik güç merkezinin Batı’dan Doğu’ya yaşadığı kayma başta olmak 
üzere, ekonomi gündemine dair birçok başlığı tartışmaya açtı. 

5. İzmir İktisat Kongresi
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Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 
beşinci kez gerçekleştirilen İzmir İktisat 
Kongrelerinin sonuncusu 30 Ekim-1 Kasım 
tarihlerinde muazzam bir katılım ile gerçek-
leştirildi. İzmir İktisat Kongrelerinin tarih-
çeleri ve amaçları kalkınma bakanlığı tara-
fından açık şekilde ifade edildi.

Bu kongrelerden ilki Cumhuriyetin kuru-
luş yılı olan 1923’te gerçekleştirilmiştir. Bu 
kongrede savaştan çıkan Türkiye ekonomi-
sinin yol haritası belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bir anlamda cumhuriyet ekonomisinin te-
melleri atılmaya çalışılmış ve buna yönelik 
olarak izlenecek adımlar belirlenmiştir. İkin-
ci kongre yaklaşık 60 yıllık bir aradan sonra 
Kasım 1981’de düzenlenmiştir. Bu kongrede 
radikal bir ekonomik dönüşümün gerçek-
leştiği dışa açık ekonomi sürecinin koşulları 
doğrultusunda ekonomik büyüme stratejisi 
belirlenmiştir. Üçüncü İzmir İktisat Kong-
resi Haziran 1992’de “21.Yüzyıla Doğru Tür-
kiye” teması çerçevesinde gerçekleştirilirken, 
Dördüncüsü ise Mayıs 2004’te “Türkiye’nin 
uzun vadede bilgi toplumuna dönüşmesi 
ve AB’ye üyelik perspektifi” teması çerçe-
vesinde gerçekleştirilmiştir. Bu Kongrelerde 
makroekonomik istikrarın sağlanması ve 
sürdürülebilir ekonomik büyümenin ger-
çekleştirilmesi yönünde atılacak adımlar ön 
plana çıkmıştır. Bunlara ek olarak üçüncü 
kongrede dönemin önemli ekonomik soru-
nu olan enflasyonun azaltılması tartışılırken; 
dördüncü kongrede Yeni Ekonomi sürecinin 
başlamış olması paralelinde artık yüksek 
hızda ve istikrarlı ekonomik büyüme, gelir 

dağılımının iyileştirilmesi, bölgesel geliş-
mişlik farklarının azaltılması gibi konular ön 
plana çıkmıştır.

Paradigma değişikliği
İlk 4 kongrede Türkiye ekonomisinin temel 
problemleri ve özellikle makro ekonomik 
göstergelerdeki iyileştirmelerin nasıl gerçek-
leştirileceği tartışılırken beşinci İzmir İktisat 
Kongresinde Türkiye ekonomisinin dünya 
ekonomileri içinde ilk 10’a kısa sürede gir-
mesi için neler yapılması gerektiği tartışması 
öne çıkan konuların başında gelmiştir. Ayrı-
ca, bu kongrede küresel ekonomik kriz son-
rası gelişmekte olan ülkelerin ve ekonomik 

5. İzmir İktisat Kongresi  
ve Yeni Türkiye

• 03 KASIM 2013 • SABAH PERSPEKTIFERDAL TANAS KARAGÖL YORUMYORUM

Cumhuriyetin 90. Kuruluş 

Yıldönümünün hemen akabinde 

gerçekleştirilen kongrede, son 

10 yılın ekonomik gelişmeleri ve 

dolayısıyla “Yeni Türkiye”nin yeni 

ekonomisi tartışmaların ana konusu 

oldu.
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güç merkezinin batıdan doğuya geçişi sıkça 
konuşulan konular olmuştur. Diğer yan-
dan, ipek yolu konsepti kapsamında Doğu 
ile Batı arasındaki ekonomik işbirliği, tica-
ret, entegrasyonlar ve barış havzası yeniden 
masaya yatırılmıştır. Kongrenin, ekonomik 
güç merkezinin batıdan doğuya kaydığı, 
ekonomide kabul edilen varsayımların tar-
tışıldığı ve Türkiye’nin ekonomik gücünün 
dünya tarafından konuşulduğu bir döneme 
denk gelmiş olması önemlidir. Bu açıdan, bu 
kongrenin, yeni açılımlara ve arayışlara vesi-
le olacağı ümit edilmektedir.

Ekonomide dönüşüm
Cumhuriyetin 90. Kuruluş Yıldönümünün 
hemen akabinde gerçekleştirilen kongrede 
90 yıllık süreçte son 10 yılın ekonomik geliş-
meleri ve dolayısıyla “Yeni Türkiye”nin yeni 
ekonomisi tartışmaların ana konusu oldu. 
Bu kongrede ekonomik büyüme ve büyü-
menin sürdürülebilirliği, stratejik sektörler, 
bölgesel gelişmeler gibi konular masaya yatı-
rılmıştır. Ayrıca, Türkiye ekonomisinde esas 

olarak temel makroekonomik göstergeler-
deki iyileşmelerin sürdürülmesi için gerekli 
mikro konulara odaklanılması ve yapısal re-
formlar konusunda gaza basılması çok açık 
bir şekilde dile getirilmiştir.

Kongrelerin belki de en çarpıcı yanı ise, 
gerçekleştirilen 5 kongrenin son iki tane-
sinin AK Parti’nin on yıllık iktidarı döne-
minde yapılmış olmasıdır. Kongrelerin bu 
kadar anlamlı olması da AK Parti’nin eko-
nomide gerçekleştirdiği iyileştirmeler ve 
bu iyileştirmelerin dünya ekonomilerinde 
görünür olmasıdır. Türkiye ekonomisinin 
merkezde olduğu, bölgesel işbirliğinin ko-
nuşulduğu ve Türkiye ekonomisinin açık ve 
net bir şekilde gelişmiş ülkelerden ve diğer 
gelişmekte olan ülkelerden ayrıştığı, ulusla-
rarası kurum ve kuruluşların gıpta ile izle-
diği bir dönemde “Medya Gözüyle Türkiye 
Ekonomisi” panelinde konuşulanlara bakıl-
dığında 90’lı yılların bakiyesi ve halen kriz 
beklentisi içinde olan sözde ekonomi yazar-
larının “Yeni Türkiye” sürecini anlamama-
ları çok acı bir tablodur..
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90 yıllık geçmişe sahip İzmir İktisat Kong-
resi, Türkiye ekonomisinin artık enine boyu-
na tartışıldığı, yeni paradigmaların konuşul-
duğu ve alternatif çözümlerin dile getirildiği 
bir kongre olmaya aday görünmektedir. İlki 
1923 tarihinde düzenlenen İzmir İktisat 
Kongresi’nde, Türkiye’nin iktisadi envanteri 
çıkartılmaya ve yol haritası belirlenmeye çalı-
şılmıştır. Ayrıca, sanayiinin kurulması, sanayi 
sektörleri tarafından kurulamayan teşebbüs-
lerin devletçe ele alınması ve özel girişimci-
liğin hareketlendirilmesi ve özendirilmesi 
doğrultusunda ekonomik önlemler belirlen-
miştir. İkinci İzmir İktisat Kongresi, ülkede 
köklü ekonomik değişikliklere gidildiği 1981 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu kongrede 
dışa açık büyüme stratejisinin gereği açıkça 
ifade edilmiş ve bu kapsamda uygulanma-
sı gereken politikalar ortaya konulmuştur. 
Üçüncü İzmir İktisat Kongresi ekonomik ve 
sosyal dönüşümlerin başladığı ve soğuk savaş 
sonrası kutuplaşmaların sona erdiği 1992 ta-
rihinde “21. Yüzyıla Doğru Türkiye” teması 
ile gerçekleştirilmiştir. Dördüncü İzmir İk-
tisat Kongresi ise 2004 tarihinde, 2001 krizi 
sonrası ayağa kalkan Türkiye’nin uzun vadede 
bilgi toplumuna dönüşmesi ve AB’ye üyelik 
perspektifi teması ile yapılmıştır.

Son olarak Beşinci İzmir İktisat Kongresi 
30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihlerinde Kalkın-
ma Bakanlığı ve özellikle Kalkınma Baka-
nı Sayın Cevdet Yılmaz’ın önemli katkıları 
ile gerçekleştirilmiştir. Beşinci İzmir İktisat 
Kongresi’nin ana teması “Küresel Yeniden Ya-
pılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi” olarak 

belirlenmiştir. Bu kongre hem teması hem de 
gerçekleştiği dönem itibariyle Türkiye ekono-
misi algısının tamamen pozitif olarak değiştiği 
ve bu kongrenin diğer tüm kongrelerden çok 
farklı ve çarpıcı özelliklere sahip olduğu göz-
lemlenmiştir. Bugüne kadar gerçekleştirilen 
en kalabalık ve en heyecanlı kongre olan be-
şinci İzmir İktisat Kongresi’ni özetlersek;

2004 yılında gerçekleşen dördüncü İzmir 
İktisat Kongresi ve 2013 yılında gerçekle-
şen Beşinci İzmir İktisat Kongresi ile ilk 
defa aynı hükümet -AK Parti hükümeti- iki 
kongreyi gerçekleştirmiş ve bu kongrede 
“Yeni Türkiye”nin yeni ekonomisi ve yeni 
politikaları konuşulmuştur.

Yeni ekonomik aktörler
Beşinci İzmir İktisat Kongresi, 2008’de ya-
şanan küresel ekonomik kriz sonrası, geliş-
miş ülkeler ve küresel sistem için kırılmanın 
başladığı yükselen piyasa ekonomilerinin 
Dünya GSYH’sı içindeki paylarının arttığı ve 
gelişmiş ülkelerin ekonomik büyüme hızla-
rının düştüğü yeni ekonomik aktörlerin tar-
tışıldığı bir dönemde gerçekleşmiştir.

Beşinci İzmir İktisat Kongresi’nin 
Cumhuriyeti’nin doksanıncı yılına denk gel-
mesi ve 2023 hedefleri için 10 yılın kalması 
bu yıl gerçekleşen kongreye tarihi bir anlam 
kazandırmıştır. Çoğunlukla, Türkiye’nin 
2023 hedeflerine kısa sürede nasıl ulaşacağı 
bu hedefler için imkân ve tehditlerin neler 
olduğu, ekonominin güçlü ve zayıf tarafları-
nın neler olduğu açıkça konuşulan konular 
olarak ortaya çıkmıştır.

Ekonomide Paradigma Değişikliği  
ve 5. İzmir İktisat Kongresi

• 19 KASIM 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞERDAL TANAS KARAGÖL YORUMYORUM
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Bu kongrenin 2014-2018 yılları için ha-
zırlanan onuncu 5 Yıllık Kalkınma Programı 
hazırlıklarının tamamlanmasına denk gel-
mesi, onuncu 5 Yıllık Kalkınma Programı-
nın da tartışılmasına katkı sağlamıştır.

Kongre, Türkiye ekonomisinin son 10 yıl-
dır gerçekleştirdiği performansın sıkça ko-
nuşulduğu döneme denk gelmiştir.

Ekonomi ile ilgili konuların tartışılmasın-
da ilk defa Avrupa-Merkezli “Eurocentrik” 
olmayan bir bakış açısı oluşmuştur.

Türkiye yeni merkez
Kongre, Marmaray açılışı ile tarihi ipek yolu 
havzasının ticarete ve yeni işbirliklerine yel-
ken açtığı bir döneme denk gelmiş; aynı za-
manda Türkiye’nin merkezde olduğu ve yeni 
projelerin ortaya çıkmasını motive edecek 
ortamın yeşermesine vesile olmuştur.

Ekonomide kabul edilen bazı varsayım-
larda köklü değişikliklere gidilmesi gerekti-
ği hususu-paradigma değişikliği- gündeme 
gelmiştir.

Başta BM, IMF ve Dünya Bankası olmak 
üzere, uluslararası kurumların eleştirildiği 
ve bu kurumlarda dönüşüm ve reformların 
gündeme geldiği döneme denk gelmiştir. 
Ancak, gelişmiş ülkelerin eski alışkanlıkları 
ve sahip oldukları imtiyazları kaybetmeme 
istekleri nedeniyle reformlar konusunda 
isteksiz oldukları gözlemlenmiştir. Diğer 
yandan, temsilde adaletsizliklere alternatif 
olarak geliştirilen G-20 platformu, G-20’nin 
daha kurumsal ve temsil gücü yüksek bir 
yapıya kavuşturulması önem arz etmekte-
dir. Aksi halde, dünyanın ekonomik çekim 
merkezinin doğuya doğru hızla evirildiği 
bu süreçte uluslararası kuruluşlara alter-
natif arayışların hızlanarak devam edeceği 
gündeme gelmiştir.

Bu kongrede 19. yüzyıl Avrupa’nın ve 20. 
yüzyıl Amerika’nın çağı olsa da, 21. yüzyılın 
Asya’nın öncülüğünde daha global bir çağa 
dönüşeceği öngörüleri dile getirilmiştir.

Uluslararası kamu kurum ve kuruluş-
larından Türkiye’ye tavsiye ve reçetelerin 
ilk defa sıralanmadığı bir kongre olmuştur. 
Hatta toplantıya katılan Dünya Bankası 
Başkanı’nın Türkiye tecrübesinin diğer ülke-
ler ile paylaşılması ifadeleri ve Türkiye eko-
nomisine ve yönetimine övgüler yağdırması 
dikkat çeken noktalardan biri olmuştur.

İzmir İktisat Kongresi’nin ayrımcı ve dış-
layıcı olmadığı hatta en muhalif iktisatçıların 
da davet edildiği bir kongre olmuştur.

Birçok ilklere şahit olduğumuz Beşin-
ci İzmir İktisat Kongresi’nde, temel makro 
ekonomik göstergelerin yanı sıra, mikro 
anlamda yapılacak reformlara odaklanmak 
hatta detaylı bir şekilde odaklanmak gerek-
tiği sıkça dile getirilmiştir. Ekonomi için ileri 
standartlarda bir demokrasinin, nitelikli nü-
fusun, bölgesel barışın ve bilginin önem arz 
ettiği dolayısıyla eğitim ve bilimle güçlenmiş 
ekonomi beklentisi güçlükle vurgulanan 
başlıklar olarak ortaya çıkmıştır.

Türkiye ekonomisinde sıçrama yapabile-
cek ve yeni bir hikâyeye ihtiyaç duyulan bu 
dönemde katma değerli üretim, markalaşma 
ve yeniliklere ihtiyaç olduğu dile getirilmiş-
tir. Diğer yandan, orta gelir tuzağına düş-
memek için düşük katma değerli üretim ve 
ihracattan, katma değeri yükseküretim ve 
ihracata geçme zorunluluğu tartışılmıştır. 
Belki de en önemlisi Türkiye’de Ar-Ge ve ye-
nilik faaliyetlerine sağlanacak teşvik ve des-
teklerin, sürdürülebilir büyümenin istikrarlı 
bir biçimde sağlanabilmesi açısından hayati 
önem arz ettiği önemle vurgulanmıştır. Bu-
nun için, Türkiye’nin gerek ekonomik büyü-
mede istikrar sağlanması gerekse 2023’te ilk 
10 ekonomi içerisinde yer alması hedefini 
yakalamak için Ar-Ge’ye ağırlık vermesi ve 
bu alana aktarılan kaynağı arttırması gerek-
tiği dile getirilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye’de 
son yıllarda büyümeye katkıda bulanan ih-
racata, Ar-Ge sonucu ortaya çıkacak yüksek 
katma değerli üretimin eklenmesi ile uzun 
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dönemde hedeflenen büyüme oranlarına 
ulaşılması daha kolay olacaktır. Bu yüz-
den, kamu tarafından gerçekleştirilen Ar-
Ge çalışmalarının tek elde toplanılması ve 
Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge için ciddi 
bir yol haritası çıkartılmasının zamanı gel-
miştir. Bu kapsamda kurumlar arasında kap-
samlı bir süzgeç yapılmalı ve farklı kurumlar 
tarafından gerçekleştirilen aynı nitelikli Ar-
Ge faaliyetleri tek elde toplanmalıdır.

Rekabet gücünü diri tutmak
Diğer yandan, Beşinci İzmir İktisat 
Kongresi’nde benim de sunum yaptığım 
“Türkiye’nin Stratejik Sektörlerinde Temel 
Politikalar” panelinde enerji sektörü yo-
ğunlukla tartışıldı. Ekonomik büyümede 
iniş ve çıkış yaşamamak, rekabetin gücü-
nün zayıflamaması ve uluslararası alanda 
manevra alanını genişletmek için stratejik 
sektör olarak öne çıkan enerjide dışa ba-
ğımlılığın azaltılması zorunlu gözükmek-
tedir. Bu yüzden özellikle stratejik sektör-
ler içerisinde enerji sektörü çok önemli 
bir sektör hale gelmiştir. Çünkü ekonomik 
büyümede cari açık nedeniyle yapılan feda-
karlık, Türkiye’nin 2023 için belirlediği he-
deflere ulaşmasının önünde en büyük engel 
olarak gözükmektedir. Diğer yandan, enerji 
faturasının da azalması ithalatın azalması-
na, bu da cari açığın azaltılmasına, küresel 
ekonomik koşullardaki olumsuz koşulların 
sebep olacağı fiyat değişimlerinin düşü-
rülmesine ve dolayısıyla makroekonomik 
göstergelerin olumlu etkilenmesine önemli 
katkılar sağlayacaktır.

Enerji politikaları
Bu amaçla, Dünya’nın kanıtlanmış petrol 
ve doğalgaz rezervlerinin dörtte üçünün 
Türkiye’nin bulunduğu coğrafi bölgede yer 
alması nedeniyle TANAP gibi Hazar bölge-
sinden gelecek doğal gaz boru hattı projele-
rinin işlevsel hale gelmesi, Kuzey Irak petrol-
lerinin Türkiye tarafından kullanılması ve bu 

petrollerin Avrupa’ya açılması için izlenecek 
politika Türkiye’nin enerji üssü olmasın-
da atılacak en önemli adım olacaktır. Di-
ğer taraftan, özelliklede elektrik üretiminin 
yaklaşık yüzde 44’ünü kullanan doğal gazın 
büyük kısmının ithal edilmesi ve bunun da 
enerjide dışa bağımlılığı artırması nedeniyle 
enerji kaynağının çeşitlendirilmesi kapsa-
mında nükleer santral sayısının artırılması 
gerekmektedir. Mesela, Fransa 59 tane nük-
leer santral ile elektrik üretiminin yüzde 
76’sını karşılarken, Güney Kore 20 tane nük-
leer santral ile elektrik üretiminin yaklaşık 
üçte birini karşılamaktadır. Bu durumu göz 
önünde bulundurursak, Türkiye’nin neden 
hala enerji bağımlılığını azaltamadığının 
sorgulanması, kongrenin öne çıkan tartışma 
konularından birisi olmuştur.

Nükleer enerji santralinin yanı sıra, Enerji 
Borsası’nın kurulması da Türkiye’nin enerji-
de bölgesel bir aktör haline gelmesi ve enerji 
ticaret üssü olması hususunda atılan önemli 
bir adımdır. Enerji piyasasında küresel en-
tegrasyonun sağlanması ve Türkiye enerji 
borsası ile bölgesel bir piyasa oluşturulması 
beklenmektedir. Enerji Borsası ürünlerine 
elektrikten sonra doğalgazın da girmesiyle 
birlikte, jeopolitik konum ve faaliyete geçi-
rilmesi planlanan boru hattı projeleri kap-
samında değerlendirildiğinde Türkiye’nin 
hem 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi hem 
de coğrafi enerji üssü olma gibi amaçlarına 
ulaşması açısından kritik önem taşımaktadır.

Bundan sonra, kongrede ortaya çıkan 
sonuçların daha da detaylandırılması için 
daha az katılımlı çalıştay ve toplantıların 
yapılması zorunlu gözükmektedir. Yapıla-
cak bu çalıştaylar kongrelerde ortaya çıkan 
fikirlerin daha da somutlaştırılmasına katkı 
sağlayacak ve somutlaşan kararların uygu-
lamalarının değerlendirilmesi için platform 
niteliğinde olması yerinde olacaktır. Umarız, 
bu kongre, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi 
gücünü bölgede ve dünyada daha muhkem 
yapacak bir katkı sağlasın..
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Türkiye ile Kuzey Irak arasında petrol, doğalgaz aramalarının yanı sıra 
bu kaynakları uluslararası pazarlara ulaştıracak boru hatlarının yapımını 
da kapsayan sözleşmeler Ankara’da imzalandı. Petrolde ve doğalgazda 
yüzde 90’ın üzerinde dışa bağımlı olan Türkiye, arz güvenliği ve çeşitliliği 
için bölgenin kaynaklarına büyük önem veriyor. Türkiye, Irak ile geliştirdi-
ği enerji işbirliğiyle yıllık 60 milyar dolara ulaşan enerji ithalatını azaltma-
yı hedefliyor.

Enerjide Türkiye - Kuzey 
Irak Ortaklığı
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Başta petrol ve doğalgaz ol-
mak üzere önemli enerji kaynak-
larından yoksun olan Türkiye için 
enerjide dışa bağımlılık, yıllarca 
en büyük problemlerden birisi 
olmuştur. Türkiye ekonomisinin 
son 11 yılda yakaladığı ekonomik 
performans ve gelişmişlik düzeyi 
arttıkça enerji talebi de artmıştır. 
Hatta, 2012 yılında Türkiye’nin doğalgaz ve 
elektrik talebi artış hızı gelişmekte olan ül-
keler içerisinde Çin’den sonra ikinci sırayı 
almıştır. Dolayısıyla, Türkiye’nin enerji do-
ğal kaynaklarından yoksun olması ve enerji 
talebindeki hızlı artış hem enerji tüketimin-
de dışa bağımlılığını artırmakta hem de dış 
piyasalardaki fiyatların yükselme olasılığı 
ülkedeki ekonomik göstergelerin olumsuz 
etkilenmesine neden olmaktadır. 

Türkiye, enerji tüketiminin yüzde 71’ini 
ithal etmektedir. Birincil enerji kaynakları-
nın enerji ithalatı oranlarına bakıldığında 
ise doğalgazın yüzde 98’inin, petrolün yüz-
de 92’sinin ve kömürün yüzde 30’unun ithal 
edildiği görülmektedir. Türkiye’de, özellikle 
son 11 yılda gerçekleşen ekonomik büyüme 
ile beraber, ekonomik büyümenin iki katı 
artan enerji tüketimi nedeniyle Türkiye’nin 
enerji faturası da gittikçe artmıştır. 2012 yı-
lında enerji ürünleri için 60.1 milyar dolar 
değerinde (doğalgaza 23.2 milyar dolar, ham 
petrole, 15.9 milyar dolar ve benzin-motori-
ne 15.6 milyar dolar) fatura ödenmiş olması 
ve enerji tüketimi artış hızına paralel olarak 
ithalatın daha da artacak olması düşünüldü-

ğünde enerji faturasının da artaca-
ğı beklenmektedir.

Enerjide yüksek oranlarda dışa 
bağımlılığın ekonomik büyüme-
nin en hassas noktası olan cari açı-
ğı artırması, ekonomik büyüme-
den fedakarlık yapılarak, büyüme 
hızında fren yapılmasına neden 
olmuştur. 2011’de yüzde 8,5 büyü-

yen Türkiye ekonomisi 2012 yılında cari açık 
nedeniyle yüzde 2,2 büyüyerek hedeflenen 
yüzde 4’ün de altında kalmıştır. 2023 eko-
nomi hedefleri göz önünde bulunduruldu-
ğunda enerji ithalatına bağlı cari açık nede-
niyle ekonomik büyümeden feragat etmek, 
hedeflenen ekonomik göstergelere ulaşmayı 
da olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle ener-
ji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği için son 
yıllarda alternatif ülke ve projeler üzerinde 
çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle petrol ve 
doğalgaz açısından zengin rezervlere sahip 
olan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi hem Türki-
ye için hem de kendi geleceği için öne çıkan 
aktörlerin başında gelmektedir.

Sonuç ve öneriler 
Türkiye enerji transferinde merkez ülke ol-
ması ve doğu ile batıyı birleştirmesi nedeniy-
le enerji sektöründe stratejik öneme sahiptir. 
Türkiye’nin, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin 
kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırmayı 
sağlayacak milyarlarca dolarlık petrol ve do-
ğalgaz alanında işbirliği içeren anlaşmalar da 
bu köprü görevinin devam etmesi anlamına 
gelmektedir. Bunun yanında son görüşmeler-

Enerjide Yeni Aktör: Kuzey Irak
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le netlik kazanan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi 
ve Irak Merkezi Yönetimi ile beraber kurulan 
diplomatik ilişkilerle yapılacak olan enerji 
işbirliği ile Türkiye enerji üssü olma yolunda 
emin adımlarla yoluna devam edecektir. 

Türkiye’nin enerji üssü olabilmesi yolun-
da enerji borsası ve uluslararası piyasa en-
tegrasyonu projelerinin hayata geçirilmesi 
ve başlangıçta elektrik, daha sonra doğal-
gaz ve petrolün borsada yer alacak olması 
Türkiye’nin 2023 vizyonu ve artan enerji ihti-
yacı ile coğrafi enerji üssü olması gibi amaç-
ları açısından kritik önem taşımaktadır. Bu 
amaçla Enerji Borsası için EPDK tarafından 
yapılan çalışmaların bir an önce tamamlan-
ması gerekmektedir. Yüksek petrol fiyatla-
rından dolayı alternatif tedarikçilerin enerji 

kaynaklarına duyulan ihtiyacın artması ve 
özellikle Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nden 
sağlanacak petrol ve doğalgazın düşük mali-
yetle kullanılacak olması ile petrol ve doğal-
gazın AB’ye Türkiye kanalıyla aktarılacak ol-
ması, ucuz petrolün dünya çapında önemini 
artıracaktır. Irak petrol ve doğalgazı Türkiye 
toprakları üzerinden Avrupa’ya ulaştırılabi-
lecek ve Türkiye enerji jeopolitiğinde önem-
li bir kazanım elde edecektir. Böylece hem 
Türkiye hem de AB, petrol ve doğalgaz arz 
güvenliğinde avantaj elde edeceklerdir. 

Türkiye’nin enerji politikası, devam eden 
çözüm sürecinin de bir parçasıdır. Bu kap-
samda Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı 
Mesut Barzani’nin Diyarbakır’a yaptığı zi-
yaretle birlikte değerlendirildiğinde, ulus-

lararası piyasalarda ses getirecek olan 
enerji anlaşması ve barış süreci esna-
sında izlenecek politikalar, Türkiye’nin 
enerji üssü olmasında atılacak kritik 
adımlar olacaktır..
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Birleşmiş Milletler’in (BM), küreselleşen uluslararası ilişkiler düzeni 
içinde yeterince etkili ve tutarlı bir rol oynamaktan uzak oluşu nedeniyle 
uluslararası toplumun gözündeki güvenilirliği ve saygınlığı azalırken, bu-
nun temel sebebi olarak örgütün kurumsal yapısı gösteriliyor. Bu bağlam-
da, SETA’nın Prof. Dr. Berdal Aral imzasıyla yayımladığı “Birleşmiş Millet-
ler ve Uluslararası Eşitsizlik” analizi, BM’nin kurumsal yapısına yönelik 
tartışmalara katkı sunmak hedefiyle hazırlandı.

Birleşmiş Milletler ve 
Uluslararası Eşitsizlik
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The United Nations and  
International Inequality

• NOVEMBER 12, 2013SETA

Aral: The UN Security Council 
safeguards the interests of per-
manent members
Prof. Berdal Aral stated that the UN 
is a crucial organization which works 
to maintain international peace and 
security; however, it prioritizes per-
manent members of the UN Security 
Council and safeguards the interests 
of these states. Underlining that the 

UN Security Council proved to be inefficient to 
the aggressive attitudes of the US and Russia in 
the pre-Cold War period, Aral gave the US occu-
pation of the Dominique Republic and Panama 
and Russian occupation of Afghanistan as ex-
amples. Aral also stated that although this situ-
ation changed to some extent in the post-Cold 
War period, the UN Security Council strength-
ened the hands of occupying forces rather than 
finding solutions to international violations of 

SETA held a seminar to discuss the 
United Nations, which works to 
maintain international peace and 
security with its 193 member states, 
and the problems regarding the UN. 
The panel mainly discussed what 
reforms the UN should undergo for 
the immediate solution of the global 
issues such as poverty, excessive 
armament, environmental destruc-
tion, income injustice among others.

The panel moderated by Muhittin Ata-
man of SETA Foundation, was composed of 
Kamal Malhotra, the UN Resident Coordinator 
and UNDP Resident Representative in Turkey; 
Mevlüt Çavuşoğlu, AK Party Vice Chairman 
and Berdal Aral, Professor of Political Science 
at Fatih University in Istanbul and the author 
of the SETA Analysis titled the UN and Interna-
tional Inequality.

EVENTEVENT
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law. Emphasizing that the UN and UN Secu-
rity Council should undergo structural reforms, 
Aral argued that the Security Council need to 
eliminate permanent membership or add other 
countries as members. He finally stated that the 
resolutions of the Security Council should be 
justiciable and dismissible.

Malhotra: The real problem with the UN is 
the disaccord among the permanent mem-
bers of the UN Security Council
The UN Resident Coordinator Kamal Malhotra 
stated that the UN as a realpolitik organization 
represents ideals and principles in the interna-
tional system; therefore, it would be wrong to 
argue that it only represents the interests of 
Western countries. Arguing that including more 
actors in the Security Council is not necessarily 
the only solution to structural problems of the 
UN and to international problems, Malhotra un-
derlined that the real problem with the UN is the 
disaccord among the five permanent members 
of the Security Council. Stating that it would be 
wrong to consider the UN as an unsuccessful or-

ganization according to the actions of member 
states, Malhotra argued that it is a success of the 
UN that the Third World War did not break out. 
Consequently, Malhotra stated that Istanbul will 
be the hub of the UN given the recent relations 
and agreements with Turkey.

Çavuşoğlu: A UN without reforms will lose 
its credibility
Final speaker of the panel, AK Party Vice Chair-
man Mevlüt Çavuşoğlu stated that each and 
every organization established in the wake of a 
war or crisis should undergo gradual reforms or 
else these organizations will fail to catch up with 
the changing world order. Arguing that the UN, 
which has failed to resolve numerous interna-
tional crises, should undergo reforms, Çavuşoğlu 
underlined that the veto power of the perma-
nent members of the UN Security Council is 
unacceptable for the world peace. Emphasizing 
that the UN will lose its credibility if it does not 
undergo serious structural reforms, Çavuşoğlu 
argued that Turkey uses every position in the UN 
to accelerate reform mechanisms. .
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Türkiye’nin uluslararası politikada gelişen konumuyla, özellikle 
İstanbul’da “freelance” (serbest) gazetecilerin sayısında ciddi bir artış ya-
şandı. Fakat serbest gazetecileri, Gezi olaylarından sonra Taksim’e sıkışan 
gazetecilik anlayışları; sadece muhalif çizgide gazetecilerle haber alışveri-
şinde bulunmaları ve Türkiye siyasetinden yeterince haberdar olmamaları 
nedeniyle, çoğunlukla önyargılı yazılardan ibaret bir habercilik anlayışıyla 
sınırlı kaldı.

Taksim’e Sıkışan Serbest 
Gazeteciler
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Türkiye’nin uluslararası öneminin kat-
lanarak artmasının işaretlerinden birisi de 
ülkedeki yabancı “freelance” (serbest) ga-
zeteci enflasyonunun artmasıdır. Ana akım 
uluslararası medyanın Türkiye’deki varlığı 
artarken, dünyanın dört bir yanından ser-
best gazeteciler ve gazeteci olmak isteyen boş 
gençler de Türkiye’ye akın ediyor. Bu sayede 
Türkiye hakkında serbest gazetecilerin yaz-
dığı yazılar da tezvirat da artıyor.

Tamam, “bırakınız yazsınlar, bırakınız 
geçsinler”... Herkesin kendi müktesebatı öl-
çüsünde kalem oynatma veya yoğunlukla 
olduğu gibi saçmalama hakkı var. Kaldı ki 
evrensel etik kuralları çerçevesinde yapılan 
serbest gazeteciliğin de doldurduğu önem-
li bir boşluk var. Fakat bazen kişisel nefret, 
siyasi pozisyon ve cahil ukalalığı bu yazılara 
o kadar siniyor ki bu yazıların arka planını 
irdelemek vacip oluyor.

İngiliz gazeteciden serbest atış
Sadece bir tanesini örnek vereyim. Suud fi-
nansörlüğünün amiral gemilerinden olan 
Aş-Şark’ul-Avsat’ta 30 Ekim’de yayımlanan 
bir yazı tam bir facia. Yazarı İstanbul’da yaşa-
yan serbest bir İngiliz gazeteci. 29 Ekim’e dair 
bütün dünya Marmaray’ı konuşurken yazar, 
Taksim’deki eylemi 29 Ekim gündeminin ve 
dünyanın merkezine koymuş. Marmaray’a 
da “lütfen” bir cümlenin yarısında yer ver-
miş. Hadi diyelim ki bu kendi tercihi, tamam 
“bırakınız yazsınlar...”. Ya“demokratikleşme 
paketinin polise eylem yapma riski gördü-
ğü insanları gözaltına alma hakkı verdiği” 

şeklindeki cahilane iddiasına ne demeli? 
Farkında olmadan iki farklı konudan aynı-
larmış gibi bahsettiğine mi yanalım, yoksa 
“bazı kadrolu” gazetecilerin ürettiği gözaltı 
asparagasını yaydığına mı yanalım?

Burada yabancı serbest gazetecilere de 
kadrolu gazetecilere de matuf birkaç soru-
nun altını çizmemiz lazım.

Birincisi, yukarıdaki gibi tezviratı satın 
alacak bir yabancı medya kuruluşu mutlaka 
bulunuyor. Talep var, yazıların alıcısı hazır. 
Hükümet karşıtı herhangi bir yazı, Batı’da ve 
Ortadoğu’nun statükocu mecralarında prim 
yapıyor. Serbest gazeteciler, bazı medya ku-
ruluşlarının kendi editoryal pozisyonlarını 
“sahadan” başkalarının kalemiyle güçlen-
dirmek için kullandığı ucuz bir yöntem. Bu 
yöntem sadece Türkiye’de değil, birçok ülke-
de de aktif bir şekilde kullanılıyor. AK Parti-
İslamcılık ilişkisi kur, gidip bir Gezici’yle ko-
nuş, yazın hayal edemeyeceğin kadar önemli 
bir mecrada yayınlansın...

Taksim’e sıkışan gazetecilik
İkincisi, bir serbest gazetecinin örneğin 
İstanbul’da yaşıyor olmasına gereğinden faz-
la önem atfediliyor. Oysa ülkemizdeki ser-
best gazetecilerin çoğu, Cihangir-Tarlabaşı-
Etiler ekseninde küçük bir dünyada yaşıyor. 
Özellikle Gezi olaylarıyla birlikte Taksim’e 
sıkışmış bir gazetecilik var ki bu sıkışmışlık 
yazılardaki tarafgirliği ve güçlü siyasi pozis-
yonu açıklıyor.

Üçüncüsü, sosyalleştikleri çevre büyük 
ölçüde Türkiye’de sadece bir cenahtan insan-

Serbest Gazeteciler  
Ne Kadar Serbest?

• 01 KASIM 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ YORUMYORUM



TAKSİM’E SIKIŞAN SERBEST GAZETECİLER  |  1045

lar. Bunun pratik sebepleri var. İktidar karşıtı 
kitle, yabancı gazeteciler üzerinden mesajla-
rını dünyaya duyurma ve Gezi olaylarında-
ki garabet gibi sıklıkla da Türkiye’yi şikâyet 
etme peşinde. Yabancı gazetecilerle sosyal-
leşmeye can atmalarını kısmen buna bağla-

yabiliriz. Diğer taraftan Batılılar için önemli 
olan “gece sosyalleşmesi” (diğer bir deyişle 
içki arkadaşlığı- drinking buddy) de yabancı 
gazetecilerin muhafazakâr cenah yerine mu-
halif cenahla yakınlaşmasına sebep oluyor. 
Türkiye’yi bir cenah üzerinden anlamaya ça-
lışmaları da doğal olarak yazılarındaki “ana 
muhalefet” bazen de “radikal sol” çizgisine 
güçlü bir şekilde yansıyor.

Bütün bunlara Türkiye siyasi tarihi ve 
kültürü konusundaki cehalet ve bazen de 
art niyet eklenince karşımıza gazetecilik ve 
aktivizm arasında sıkışmış siyasi bildiriler 
çıkıyor. İşini hakkıyla yapmaya çalışanlar 
yok değil, “asıl vazifesini” serbest gazetecilik 
kisvesi altında yürütenler de olduğu gibi....

Yabancı serbest gazetecilerin 
Türkiye’yi bir cenah üzerinden 

anlamaya çalışmaları Türkiye 
hakkındaki cehaletle birleşince, 
karşımıza gazetecilik ve aktivizm 
arasına sıkışmış siyasi bildiriler 
çıkıyor.
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2010’da yaşanan Mavi Marmara krizi ve Türkiye’nin İran yaptırımlarına 
‘hayır’ oyu vermesi, Türkiye’nin eksen kayması yaşadığına dair tartışmaları 
gündeme getirdi. Yaşanan Arap Baharı sürecinde, Türkiye’nin demokrasi 
taraftarı grupları desteklemesi ve baskıcı rejimleri karşısına almasıyla, 
eksen kayması ifadesi, yerini “model ülke” kavramına bıraktı. ABD Başkanı 
Obama, İsrail’in Türkiye’den Mavi Marmara konusunda özür dilemesi için 
ciddi girişimlerde bulundu. ABD’nin Ortadoğu’da maddi ve manevi mali-
yetleri beraberinde getirecek girişimlerden kaçınması, Suriye ve Mısır’da 
zulmün durması için aktif çaba sarfeden Türkiye ile uygulanması gereken 
politikalar bakımından fikir ayrılığına düşmesine neden oldu.

ABD’nin Türkiye’ye Bakışı
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Washington’da son zamanlarda yapılan 
Türkiye tartışmaları Türkiye kamuoyunda 
oldukça fazla yankı buldu. Türkiye’nin is-
tihbarat şefiyle ilgili yapılan haberler, Ame-
rika ve Türkiye arasında Suriye, Mısır, Irak 
ve İsrail politikalarında yaşanan farklılık-
ların derinleştiği ve NATO’nun da Çin’den 
füze alımına yönelik itirazını açıkça dile 
getirdiği bir döneme denk geldi. Bu haber-
lerin Amerikan kaynaklarınca doğrulanmış 
olması, Türkiye’nin izlediği politikalara 
karşı duyulan genel bir rahatsızlığın işareti 
olarak algılanabilir.

Eksen kaymasından model ülkeye
2010’da Mavi Marmara krizi ve Türkiye’nin 
İran yaptırımlarına ‘hayır’ oyu verme-
si, Washington’da Türkiye’ye ilişkin ‘ek-
sen kayması’ tartışmalarını zirveye çıkar-
mıştı. 2011’de ise Arap Baharı’yla birlikte 
Türkiye’nin Ortadoğu’ya ‘model ülke’ ola-
bileceği tartışmaları yoğunlaşmıştı. Aslında 
iki tartışma da pek yeni sayılmazdı ancak bir 
seneden diğerine Türkiye tartışmalarında bu 
kadar ciddi bir zıtlık oluşması tuhaftı. Bu du-
rum bir yanıyla tartışmaların sığlığına işaret 
etse de, Türkiye’nin Arap Baharı sürecinde 
baskıcı rejimlere karşı demokrasi tarafında 
tavır alması ‘model ülke’ olarak tartışılma-
sında belirleyici etken olmuştu.

2011 yazında Türkiye’nin NATO radarı-
nın Kürecik’te konuşlandırılmasına izin ve-
receğini açıklaması, eksen kayması tartışma-
larının bir anda kesilmesine neden olmuştu. 
İsrail bir yandan Yunanistan ve Kıbrıs’la 

flört etse de Türkiye’den umudunu kesmedi, 
dolayısıyla İsrail lobisi de Türkiye aleyhine 
sistematik bir kampanya başlatmaktan geri 
durdu. Amerika, Türkiye ve İsrail’in arası-
nı bulmak için çok çaba sarf etti ve en son 
başkan Obama’nın girişimiyle Netanyahu 
Türkiye’den özür diledi.

İsrail’le ilişkilerin özre rağmen hala nor-
malleşmemiş olması, Başbakan Erdoğan’la 
Arap Baharı sürecinde yakın irtibatta olan 
Obama için hem şahsi prestiji hem de İsrail 
lobisiyle ilişkileri açısından sorun teşkil edi-
yor. Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme-
mesi, Obama’nın İran konusunda sertlik tel-
kin eden Netanyahu’ya karşı elini zayıflatıyor.

Suriye ve Mısır anlaşmazlıkları
Obama Ortadoğu’da ABD’nin ‘ayak izlerini’ 
azaltmak ve mümkün olan en az maliyeti 
ödemek istiyor. Irak ve Afganistan savaşla-
rının hem maddi hem de manevi maliyet-
lerinden ağzı yanan Amerika, Suriye yoğur-
dunu üfleyerek yemeye çalışıyor. Başkan, 

Washington’un Türkiye Gündemi

• 04 KASIM 2013 • SABAH PERSPEKTIFKADİR ÜSTÜN

Suriye konusunda Türkiye’yle 
Amerika arasındaki makasın 

açılması ve Türkiye’nin Mısır 
darbesinde aldığı tavır, Türkiye’ye 
yönelik eleştirilerin artmasına 
sebep olan önemli etkenler olarak 
öne çıkıyor.

YORUMYORUM
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Suriye’deki iç savaşla ilgili yapılabilecek fazla 
bir şey olmadığı fikrinde olduğu için, kim-
yasal silahların yok edilmesi, savaşın komşu 
ülkelere sıçramaması ve muhalefetin asgari 
düzeyde desteklenmesiyle yetiniyor. İran’ın 
son Amerika açılımı, Obama’ya hem nükleer 
krizi çözme hem de İran’la Suriye konusun-
da ilerde muhtemel bir diyaloğa girme zemi-
ni hazırlayabilir.

Suriye politikasını kimyasal silahların 
yok edilmesi ve el-Kaide bağlantılı grup-
ların sınırlandırılmasına indirgeyen ve 
Rusya’yla Cenevre 2 üzerinden bir anlaş-
ma zemini arayan Obama yönetimi için, 
Türkiye’nin rejim değişikliğinde ısrar etme-
si sorun teşkil ediyor. Bu bağlamda, Suriye 
konusunda Türkiye’yle Amerika arasındaki 
makasın açılması, Türkiye’ye yönelik eleşti-
rilerin dozunun artmasında önemli bir et-
ken teşkil ediyor.

Türkiye eleştirilerini artıran önemli ne-
denlerden biri de Mısır darbesine karşı alı-
nan tavır. Türkiye darbeye karşı tavır koyar-
ken, Amerikan yönetimi mevcut realiteyi 
kabul etme yoluna gitti. Obama yönetimi 
-Mursi’nin seçimle başa gelmesini kabullen-
mesi ve adını koymasa da darbe yönetimine 

askeri yardımları pratikte dondurması ha-
sebiyle- Mısır’da demokrasiyi desteklemede 
sicilinin yeterince temiz olduğunu düşünü-
yor. Obama’nın değerler ve çıkarlar arasında 
denge kurmaya çalıştığını ancak bunun da 
her zaman mümkün olmadığını söylemesi, 
Mısır’a yaklaşımının ipuçlarını veriyor.

Gerçekçi bir ilişkiye doğru
İsrail, Suriye ve Mısır konusundaki görüş ay-
rılıkları NATO’nun Çin’den füze alımlarına 
en üst düzeyde tepkisini belirtmesiyle bir-
leşince, Türkiye eleştirilerinin çoğalmasını 
sürpriz görmemek gerekir. Türkiye’yle ilişki-
lerin ‘model ülke’ gibi retorik ağırlıklı tartış-
malardan daha gerçekçi bir zemine çekilmesi 
gerektiğini savunan Abramowitz ve Edelman 
imzalı Bipartisan Policy Center raporu da bu 
tür eleştirilere yer veriyor. Washington’daki 
Türkiye tartışmalarının gerçekçi bir zemine 
oturtulması aslında Türkiye’nin de hayrına 
olacaktır zira ne eksen kayması ne de model 
ülke kavramsallaştırmalarının Türkiye ger-
çeğini yansıttığı söylenebilir. Her halükarda 
büyük güç olma iddiasında olan Türkiye’nin 
mercek altına alınmasına ve sert eleştirilere 
maruz kalmasına alışmamız gerekiyor..



NÜKLEER GÖRÜŞMELER VE YENİ TAHRAN ANLAŞMASI   |  1049

İran, 2010 yılında Brezilya ve Türkiye’nin öncülüğünde, devrimden bu yana 
ilk kez bir uluslararası belgeye (Tahran Anlaşması) imza atarak nükleer 
çalışmaları için bir uzlaşmaya varmaya çok yaklaştı. Tahran Anlaşması, 
bugün İran’ın diplomatik yollarla ikna edildiği ve nükleer bazı sınırlamalar 
karşılığında uygulanan ambargoda esneklik vaad eden anlaşma ile oldukça 
benzer maddelere sahipti. Fakat yürürlüğe konulmadı ve bu durum, bölgesel 
barış için dört yıllık bir gecikmeye neden oldu. 2013’de, BM Güvenlik Konseyi 
üyeleri ve Almanya (P5+1) ile yapılan anlaşma sonucunda, İran’ın nükleer 
girişimi meşruiyet kazandı, bölgesel bir nükleer tehditin ortadan kalkmasının 
önü açıldı. Böylece, İran uluslararası sisteme tekrar entegre oldu ve Türkiye, 
sınır koşmusuyla dış ticaret hacmini geliştirme ve daha ekonomik ve güvenli 
yollarla enerji temin etme fırsatı elde etti.

Nükleer Görüşmeler ve Yeni 
Tahran Anlaşması 
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BM Güvenlik Konseyi üyeleri ABD, Rusya, 
Çin, İngiltere, Fransa (P5) ve Almanya’nın 
(+1) İran ile yürüttüğü müzakereler anlaş-
mayla sonuçlandı. Siyasi çevreler ve uzman-
ların tarihi olarak niteledikleri anlaşma dip-
lomasinin hâlâ sonuç alabileceğini, sert güç 
kullanımının doğurabileceği risklerin dik-
katlice hesaplanması gerektiğini bir kez daha 
dünya kamuoyu gündemine taşımış oldu. 
İran ile yapılan anlaşmaya kim kazandı kim 
kaybetti mantığı ile bakanlar olduğu kadar 
söz konusu anlaşmanın hem ilgili tarafların 
bundan sonraki davranışlarına hem de bölge 
politikalarına nasıl yansıyacağı sorusu çerçe-
vesinde bakanlar da bulunmaktadır ki özgün 
olan da böyle bir yaklaşımdır.

Anlaşma başarılı mı?
1979 devriminden bu yana İran’ın bazı ül-
keler dışında uluslararası sistemin başat ak-
tör ve kurumları ile ilişkilerinde bir kopuş 
yaşandığı biliniyor. Zaman zaman yakınlaş-
ma gereğinden söz edilse de özellikle ABD 
ve Batı ülkeleri ile İran arasında diplomatik 
ilişkilerin yeniden kurulamadığı, İran’ın ta-
kip ettiği bölge politikaları yüzünden ulus-
lararası sistemin dışında tutulduğu, İsrail, 
Irak, Suriye ve Lübnan siyasetinden dolayı 
sert biçimde eleştirildiği herkesin malumu. 
Bu sürtüşmelerden dolayı İran’ın nükleer 
teknoloji geliştirmesi, geliştirmeyi sürdür-
düğü teknolojiyi sivil mi yoksa askeri amaç-
la mı kullanacağı hep tartışılageldi. İsrail’in 
de katkısıyla İran üzerinde ciddi bir kuşku 
bulutu oluşturuldu.

P5+1 ve İran arasında varılan anlaşma 
kuşkusuz tarihi bir öneme sahip çünkü şim-
diye kadar muhatap alınmayan ve ikna edi-
lemeyen İran masaya oturdu, müzakerenin 
yani sorunun değil de çözümün bir parçası 
olarak uluslararası sisteme geri dönüş yap-
tı. Bu açıdan bakıldığında anlaşmaya tarihi 
denilebilir. Ancak bu anlaşmadaki şartla-
rın neredeyse hepsini taşıyan bir anlaşma, 
Türkiye-Brezilya ve İran arasında 2010’da 
imzalanmıştı. Yani Türkiye ve Brezilya, böl-
gesel ve küresel güçlerin Uluslararası Atom 
Enerjisi kanalıyla talep ettikleri şartları İran’a 
kabul ettirmişti. 2010’daki anlaşmaya soğuk 
bakan hatta o gün Türkiye’yi hoyratça suçla-
yanların benzer bir anlaşmaya bugün tarihi 
demeleri manidardır.

İran nükleer anlaşmasının yansımaları
Diplomasinin zaferi olarak lanse edilen P5+1 
ve İran nükleer anlaşmasının yansımalarını 
üç açıdan yorumlamak mümkündür.

Birincisi, İran açısından bakıldığında an-
lamlı kazanımların olduğu görülebilir. Bazı 
ülkeler hariç uluslararası toplum İran’ın 
nükleer projesini birtakım sınırlamalar ile 
meşru bir girişim olarak kabul etti. Ayrıca 
İran müzakere masasına oturarak uluslara-
rası sistemin yeniden bir parçası olmuş, mu-
hatap alınmış ve böylece izolasyondan kur-
tulmanın kapısını aralamıştır. İran’ın meşru 
bir muhatap olarak görülmesine yol açan 
müzakere ve anlaşmanın en somut kazanımı 
ise İran’a uygulanan yaptırımların gevşetile-
cek oluşudur.

İran Nükleer Anlaşması Yeni  
Bir Dönemin Başlangıcı mı?

• 30 KASIM 2013 • SABAH PERSPEKTIFTALİP KÜÇÜKCAN YORUMYORUM
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İkincisi, P5+1’in temsil ettiği uluslararası 
toplum ve bilhassa ABD açısından bakıldı-
ğında, savaş ve şiddete başvurmadan İran 
ikna edilmiş, bileği bükülmüş ve nükleer si-
lah üretimi riski en azından şimdilik önlen-
miştir. Irak ve Afganistan’dan askeri varlığını 
çeken, Suriye’deki krize müdahaleye isteksiz 
olan ABD ve Batı ittifakı bölgede kendileri 
açısından daha az maliyetli ama daha etkin 
bir yöntem ve siyasetle yönlendirici olmanın 
yolunu açmıştır.

Bu anlaşma, ABD ve diğer büyük güçle-
rin bölgeden çekildiği görüşünü çürütmekte, 
tam tersi yeniden ama farklı yöntem ve ens-
trümanla bölgeye müdahil olduğuna işaret 

etmektedir. İsrail ve Suudi Arabistan ise ABD 
müttefiki olmalarına karşın bölgedeki en bü-
yük hasımları olarak gördükleri İran’ı rahatla-
tan anlaşmaya karşı çıktıklarını açıkça beyan 
etmeyi sürdürmektedir. Anlaşma ile birlikte 
ortaya çıkan sorulardan biri de İran’dan son-
ra sıranın hangi ülkeye geleceğidir. Örneğin 
nükleer projeleri olan diğer ülkelere ilişkin 
nasıl bir siyasal tutum ve uygulama olacak 
sorusu şimdiden sorulmaya başlanmıştır. 
İsrail’in nükleer ve biyolojik silahları olduğu 
ve NPT’ye de imza koymadığı biliniyor. Eğer 
bölgesel bir silahsızlanma olacaksa, İsrail’in 
de sorgulanması talep edilebilir.

Üçüncüsü, İran ile müzakerelerin anlaşma 
ile sonuçlanması Türkiye’yi de yakından ilgi-
lendiren bir gelişmedir. Bir yönü ile Türkiye 
açısından olumlu bir gelişmedir zira nükle-
er silah tehdidinden arındırılmış bir bölge 
Türkiye’nin risk ve tehdit algılarını azalta-
caktır. Ayrıca yaptırımların gevşemesi ve 
kalkması ile sınır komşusu olması nedeniyle 
İran’la dış ticaret hacminde genişleme olacak; 
Türkiye’nin ihracatı artacak ve daha güvenli 
ve ekonomik enerji temini mümkün olacak-
tır. Son tahlilde 2010’da zaten Türkiye de Bre-
zilya ile birlikte İran’ı çözüme ikna etmişti.

2010’da çözümün liderliğini Türkiye ve 
Brezilya yaptığı için soğuk karşılanmıştı. Bu-
gün gerçekleşen anlaşma aslında Türkiye’nin 
olayları çok önceden gördüğünün bir işare-
tidir. İran’ın merkezi bir konuma oturtul-
ması yönünde bir gelişmenin yaşanması ve 
psikolojik olarak güçlendirilmesi ise bölgesel 
rekabet açısından bakıldığında Türkiye’nin 
çıkarları ile uyuşmamaktadır..

5+1 ile İran arasında imzalanan 

anlaşmadaki şartların neredeyse 

hepsini taşıyan bir anlaşma, Türkiye-

Brezilya ve İran arasında 2010’da 

imzalanmıştı.
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İran, Batı’yla yaklaşık 4 senelik gecikmey-
le anlaştı. Türkiye ve Brezilya’nın, İran ve 
Batı arasında Tahran anlaşmasını hazırlayıp 
İran’ı anlaşmaya razı etmesinin üzerinden 
tam 4 sene geçti. 4 sene boyunca sıklıkla 
duyageldiğimiz karşılıklı tehditler, blöfler, 
milliyetçi duyguları okşayan açıklamalardan 
sonra kritik bir zamanlamayla 6 aylık bir sü-
reç öngören anlaşma Cenevre’de imzalandı.

Anlaşmaya dair birkaç noktanın altını 
çizmemiz lazım:
-  Tahran anlaşması imzalandığında “Türk 

dış politikasının ekseni kayıyor” ağıtları 
yakan çevreler 4 sene sonra benzer çiz-
gilerde imzalanan bu anlaşmayla birlikte 
büsbütün açıkta kaldı. Türkiye ise 4 sene 
önce gösterdiği diplomasiyi önceleyen 
tavrını, 4 sene sonra İran’la Suriye üzerin-
den gerginlik yaşadığı bir zamanda bile 
sürdürerek “eksencilere” tutarlılık dersi 
verdi.

-  İran özetle yaptırımların gevşetilme-
si karşılığında uranyum zenginleşmesi 
konusunda geri adım atmayı kabul etti. 
Ruhani, ekonomiyi düzeltmeden ülkeyi 
yönetemeyeceğinin farkında. Yaptırımlar 
ve yolsuzluk sebebiyle çökmüş bir eko-
nomiye sahip olan İran’ın yeni seçilmiş 
cumhurbaşkanı için nükleer meseleler şu 
an için ikincil öneme sahip. Bu sebepten 
İran anlaşmadan oldukça memnun.

-  1979 İslam Devrimi ve rehine kriziyle ge-
rilen Batı-İran ilişkileri, nükleer meseleler 
ve İsrail ve Körfez’in İran fobisi de üstü-
ne eklenince bir kriz dönemine girmişti. 

Şimdi ise Batı, İran’ı yeniden kazanma ça-
basında; çünkü kontrol edilebilir bir İran 
Batı’nın bölgedeki en doğal müttefikidir. 
Anlaşmadan İran’ın nükleer programını 
uzun vadede kontrol edilebilir bir şekilde 
geriletmeyi uman Batı da memnun.

-  Anlaşmanın Batı-İran ilişkilerini nere-
ye götüreceği konusunda biraz temkinli 
konuşmakta fayda var. 6 aylık ve her iki 
tarafın da yerine getirmesi gereken yü-
kümlülüklere sahip olduğu bir süreçten 
bahsediyoruz. Bu anlaşmayı “tarihi bir 
anlaşma değil, tarihi bir hata” olarak gö-
ren İsrail ve Suudi Arabistan’ı da denkle-
me dâhil ettiğimizde, önümüzde uzun ve 
çetin bir yol var.

-  Anlaşmayı sadece nükleer meseleler bağla-
mında okumamak lazım. ABD, Suriye ko-
nusunda Rusya-İran pozisyonuna oldukça 
yaklaştı. ABD, Rusya-İran pozisyonuna 
yaklaşıp, Suriye ihalesini iki ülkenin üzeri-
ne bıraktı. Bu esnada imzalanan anlaşma-
da ABD İran’a, yaptırımların gevşetilme-
siyle birlikte Suriye konusunda daha geniş 
at koşturma alanı da verdi. İran ve Batı, 
Suriye halkının kanı pahasına yakınlaş-
tı. Cenevre 2 toplanabilirse eğer ABD’nin 
Suriye konusunda İran’la hangi noktalarda 
birleştiğini açık bir şekilde göreceğiz.

-  Son anlaşma ve özellikle de Suriye üze-
rinden “Bu Acemler de diplomasiyi bili-
yor yahu” yorumları havalarda uçuşuyor. 
Acem “diplomasisi” tartışmaları bir tara-
fa, 4 sene önce imzalanamayan anlaşma-
nın şimdi imzalanabilmesinin sebebinin 

İran ve Batı Ne Pahasına 
Yakınlaşıyor?

• 29 KASIM 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ YORUMYORUM
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İran’dan çok Batı olduğunu düşünüyo-
rum. Suriye konusunda ise İran’a hareket 
imkânı veren şey, mahir İran diplomatları 
değil, yaklaşık üç senedir Suriye’de fiilen 
savaşan İran ordusu ve Şebbihaları’dır.

-  Bir yumuşak güç ülkesi olan Türkiye, böl-
gedeki istikrara sebep olan her gelişme-
den ekonomik ve siyasi kazanımlar elde 
etmektedir. Bu anlaşma da Türkiye’ye 
özellikle ekonomik açıdan fayda sağlaya-
caktır. Fakat anlaşmanın Suriye’ye yönelik 
implikasyonları Türkiye’yi pek memnun 
etmeyecek. Çünkü Cenevre’de imzala-
nan bu anlaşma ile Suriye için yapılması 

planlanan Cenevre 2 arasında kuvvetli 
bir bağ var ve bu bağ Suriye konusunda 
ABD-İran-Rusya yakınlaşmasına işaret 
ediyor. Cenevre 2’ye çok büyük anlamlar 
yüklememek gerekiyor yine de bu yakın-
laşma Suriye halkının gerçek dostlarının 
önündeki engellerden birisi olacak..

Batı, İran’ı yeniden kazanma 
çabasında; çünkü kontrol 

edilebilir bir İran Batı’nın bölgedeki 
en doğal müttefikidir.
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İran nükleer programının kaderine dair 
Batılı aktörlerle ön anlaşma sağladı. Birkaç 
yıldır neredeyseOrtadoğu başlığı altına gi-
ren her meselede “kararsızlık” ekseni dışın-
da siyasi pozisyon alamayan ABD yönetimi, 
nihayet ‘elle tutulur’ bir ilerleme ‘ihtimalini’ 
büyük bir zafer tadında karşılamaktan ken-
dilerini alamadılar. Oysa İran’ın nükleer me-
selesiyle ilgili üç yıl önce de benzer bir an-
laşma sağlanmıştı. İran İslam Cumhuriyeti, 
devrimden bu yana ilk kez uluslararası bir 
belgeye imza atmıştı. Maalesef, 2010 Tahran 
Anlaşması, Obama yönetimi tarafından bü-
tün aşamaları bilinmesine rağmen negatif bir 
politik değerlendirmeye tabi tutuldu. Türki-
ye de bunun üzerine BMGK’de İran’a ambar-
go kararına hayır oyu kullandı. Bugünlerde 
yaşanan üç yıl gecikme ile Tahran Anlaşma-
sının başka bir formda hayata geçmesinden 
ibaret. Kaybedilen üç senenin temelinde 
ABD’nin bölgeye dair sorunlu perspektifi 
ve derin kararsızlığı bulunmaktadır. Tahran 
Anlaşması üç yıl önce hayata geçseydi bugün 
farklı bir Ortadoğu’dan bahsedebilirdik.

İran, bölge ve normalleşme
ABD’nin kendisine açıklamakta zorlandığı 
sorunların başında İran meselesi gelmekte-
dir. İslam devrimiyle birlikte ‘İran tehdidi’ 
eksenine yaslanan politikaları Ortadoğu’da 
sürdüren ABD, 11 Eylül’le birlikte farklı bir 
dünyayı fark etti. Ne İran ve Şii dünyasının 
ABD karşıtlığı ne de Amerika’nın şeytan-
laştırdığı İran, 20. yüzyılın son 20 senesi 
boyunca ele alındığı gibi değerlendirilemez 

oldu. Afganistan ve Irak işgalinde hemen 
pratik sonuçlarını üreten yeni ABD ve yeni 
İran ortaya çıkmıştı bile. ABD El-Kaide üze-
rinden yeni Sünni tehdidi; İran ise işgallerin 
açtığı imkân üzerinden yeni Şii ekseni fark 
etmekte gecikmediler. İran açısından sıra-
dan bir eksen kayması yaşanırken, ABD açı-
sından otuz yıla yaklaşan jeopolitik ezberler-
den kurtulma sancısı yaşanmaktaydı. ABD 
jeopolitik okumalarını yenilemeyle meşgul-
ken Sünni dünyada Arap isyanları patlak 
verdi. Bu durum ABD’nin bölgeye dair otuz 
yıllık şablonlarını alt üst etti. Eski bölgesel 
düzene özlem ile yeni Ortadoğu’nun nasıl 
şekilleneceğine dair belirsizlik arasına sıkı-
şan ABD’yi kâh Sisi’nin yanında kâh Esed’i 
idam sehpasından kurtaran adımı atarken 
kâh Tahran’la imza atarken görmeye kimse 
şaşırmamalı. Bu taktik adımların eski düze-
ni geri getirmeyeceği ama ömür uzatabilece-
ği muhakkak.

ABD’nin İran’la nükleer meselede me-
safe alınmasını Ortadoğu’da yeni bir nor-
malleşme dalgası ayağı olarak okuduğunu 
söylemek neredeyse imkânsız. Aynı şekilde 
İran açısından da ABD ile yıllar sonra ye-
niden muhatap olmanın geniş bir Ortado-
ğu perspektifine yaslandığını söylemek de 
mümkün değil. Daha önemlisi her iki ak-
tör de bu durumdan rahatsız değil. Hatta 
aksi bir siyaset bugün yapılan ön anlaşmayı 
imkânsız da kılabilirdi. İran devlet nezdin-
de konsolidasyonunu büyük ölçüde sağla-
mış bir ülke. Buna rağmen devam etmekte 
olan statükonun değişim geriliminden beri 

Batı, İran’la Hangi  
Sorunu Çözüyor?

• 30 KASIM 2013 • SABAH PERSPEKTIF YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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olması söz konusu değil. Batı ile nükleer so-
run üzerinden yürütülen müzakereler aslın-
da içerideki tıkanmışlığın da bir yansıma-
sı. Afganistan ve Irak işgalleri sırasında ve 
sonrasında takındığı pozisyonla bugünün 
altyapısını hazırlayan İran; bundan sonra 
‘normalleşmenin’ nasıl ilerleyeceğine kendi 
iç sancılarıyla ve bölgesel pozisyonuyla ka-
rar verecek. İran, yıllardır ambargo rejimi 
altında yaşamanın ülkeye maddi hasarının 
yanında devlet aklında oluşturduğu tıkanık-
lıktan çıkması kolay olmayacaktır. 
Bunun en çarpıcı örneği P5+1 ile 
müzakere yürüten ekibin, İranlı 
farklı aktörler tarafından, sıkıcı bir 
totoloji olmasına rağmen, bıkma-
dan “sadece nükleer meseleyi” gö-
rüşme yetkisine sahip olduklarının 
hatırlatılmasıdır. Bütün bu karma-
şık yapıya İsrail faktörünü de ekle-
yince sorunun nükleer ve bölgesel 
ayaklarının oldukça sancılı bir şe-
kilde ilerleyeceğini kestirmek zor 
değil. Hal bu iken İran’ın yaptığı ön 
anlaşmadan en önemli sonuç ola-
rak “Türkiye’nin kaybettiği sonucu 
çıkaran” liberal basitliği bu kadar 
karmaşık bir denklemde muhatap 
almak gerçekten zor. Sadece şunu 
söylemekte fayda var: İran ve batı 
kendi dünyalarında ne hesap ya-

parsa yapsınlar; her türlü İran- Batı normal-
leşmesi bölgenin ve Türkiye’nin lehine olur. 
Çünkü bölge açısından, İran’ın batı ile sahici 
veya sahte bir normalleşme yaşaması sahte 
bir gerilim yaşamasından çok daha evladır.

Diğer önemli bir husus ABD’nin ve 
Batı’nın İran’la ilişkinin temeline nükleer 
meselesini koymuş olmaları. Oysa bölge-
deki aktörler için bu ne en temel mesele ne 
de acil bir kriz. Bölge açısından İran nük-
leer meselesi nükleer-İsrail’den daha farklı 
bir mesele değil. Bölgenin İran’la kurduğu 
ilişki Irak-Suriye-Lübnan-Filistin sorunları 
üzerinden gerçekleşmektedir. Dolayısıyla 
bölgedeki aktörler Suriye meselesini kimya-
sal silahsızlanmaya dönüştüren ABD yakla-
şımının İran içinde geçerli olduğunu gör-
memek mümkün değil. İran veya başka bir 
ülke, nükleer silahlar veya başka bir konu, 
daha geniş bir perspektifle ele alınmadığı 
sürece, bugün sağlanan anlaşmanın üç yıl 
önce Türkiye’nin gerçekleştirdiği Tahran 
Anlaşması’nın kaderini yaşamaması için 
açık bir güvence bulunmamaktadır..

İran veya başka bir ülke, 
nükleer silahlar veya başka bir 

konu, daha geniş bir perspektifle 
ele alınmadığı sürece, bugün 
sağlanan anlaşmanın üç yıl önce 
Türkiye’nin gerçekleştirdiği 
Tahran Anlaşması’nın kaderini 
yaşamaması için açık bir güvence 
bulunmamaktadır.
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The Western actors have finally reached 
a preliminary deal on Iran’s nuclear pro-
gram. The American government, which 
has not taken any position other than utter 
indecisiveness on almost all issues relating 
to the Middle East for the last few years, an-
nounced the preliminary deal as if it were “a 
victory”.

As a matter of fact, a similar deal on Iran’s 
nuclear program had already been reached 
three years ago. That was the first time the 
Islamic Republic of Iran had signed an in-
ternational treaty after the revolution. I had 
commented on this Turkey-initiated treaty 
which had come to be known as the “Tehran 
Treaty” on Foreign Policy’s website: “Turkey 
and Brazil brought the IAEA’s offer to the 
Iranians once again. Iran agreed to the Vi-
enna Group’s former offer by accepting that 
Iran give 1,200 kilograms of its low enriched 
uranium (LEU) to Turkey. This step was 
considered a very serious one by specialists 
closely following the nuclear negotiations. 
But instead of responding positively to the 
agreement, the US seems fixated on making 
sanctions against Iran a reality. In order to 
render this agreement irrelevant, questions 
were raised on a number of issues.”

Unfortunately, the 2010 Tehran treaty, 
despite having all of its phases specified, was 
received negatively and dismissed too read-
ily by the United States. Upon the U.S.’s re-
jection of the Tehran treaty, Turkey voted no 
at the UNSC for the sanctions on Iran. The 
preliminary deal the U.S. seems to be cele-

brating now is nothing but the actualization 
of a disguised version of the Tehran Treaty, 
with a three-year delay. At the bottom of the 
lost three years is the lack of broad perspec-
tive of and long term vision for the region 
on the part of the United States, as well as a 
manifestation of its signature indecisiveness.

Had the Tehran Treaty been implemented 
three years ago, we could have been talking 
about a different Middle East today. Assum-
ing, of course, that all parties of the treaty had 
complied with the conditions of the treaty. 
Clearly, had this been the case, Iran’s policy 
on Syria and Iraq would have been different 
than what it has been for the last three years. 
To a certain extent, Israel’s take on the peace 
talks and the Gulf ’s perspective on the Arab 
Spring could have been different.

Another important issue at stake is that 
the United States and the West in general did 
not hesitate to place the nuclear issue at the 
bottom of all their relations with Iran. How-
ever, for the region, this is neither the most 

A New Tehran Deal?

• NOVEMBER 29, 2013 • HURRIYET DAILY NEWS

Unless the US immediately 
broadens its perspective, 

there will be no guarantees that 
the new agreement with Iran will 
not suffer the same fate the Tehran 
agreement Turkey and Brazil 
achieved three years ago.
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fundamental issue, nor the only problem. 
The problem of a possible nuclear Iran is 
no different than the problem of an existing 
nuclear Israel. The regional actors’ relations 
with Iran are shaped by the problems of Iraq, 
Syria, Lebanon and Palestine. As such, for 
the regional actors, it is clear that Iran is also 
complacent in the United States’ attempt to 
turn the Syrian crisis into an issue of chemi-

cal disarmament. Unless the US immediately 
broadens its perspective-whether in relation 
to Iran or any other country, whether about 
nuclear weapons or any other issue-there 
will be no guarantees that the new agree-
ment with Iran will not suffer the same fate 
the Tehran agreement Turkey and Brazil 
achieved three years ago. We can only hope 
that is not the case..
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aralık
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Aralık 2013

01 ARALIK
• Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Yıldız, Irak Başbakan 
Yardımcısı Hüseyin Şehris-
tani ile Bağdat’ta görüştü. 
İki bakan, Bağdat merkezi 
hükümetinin onayı olmadan 
Irak’tan petrol ihracatı olma-
ması konusunda anlaştı.

03 ARALIK
• Mısır’da 50 kişilik Anayasa 
Hazırlık Komisyonu, gelecek 
yıl referanduma gidecek yeni 
anayasa taslağı üzerinde uzla-
şı sağladı.
• Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu Brüksel’de 
düzenlenen NATO Dışişleri 
Bakanları Toplantısına katıldı.
• PISA 2012 sonuçları OECD 
tarafından Paris’te açıklandı.

04 ARALIK
• CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, ABD’nin başkenti 
Washington’daki Brookings 
Enstitüsünde yaptığı konuş-
mada, “Dış siyasette yerimiz 
Batı’dır.” diyerek Çin’den 
alınması gündeme gelen füze 
sistemlerinin Türkiye ve ABD 
arasında kriz yarattığı bir dö-

nemde, “NATO ittifakını önem-
siyoruz. Türkiye, ittifaklarına 
sadık bir ülkedir.” ifadelerini 
kullandı.

05 ARALIK
• AK Parti Sözcüsü Hüseyin 
Çelik Parti genel merkezinde 
düzenlediği basın toplantı-
sında, 2004 yılı MGK kararları 
ile ilgili Taraf gazetesinde 
yayımlanan fişleme belgesinin 
MİT içerisinden sızdırıldığını 
açıkladı.
• Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, AB ile Türkiye ara-
sında vize serbestliği diyaloğu 
görüşmelerinin ve geri kabul 
anlaşmasının imzalanmasına 

karar verildiğini bildirdi. 
• Mısır’da darbe karşıtı göste-
rileri takip ederken gözaltına 
alınan ve 123 gün önce hap-
sedilen TRT muhabiri Metin 
Turan hakkında tutuksuz 
yargılanma ve 48 saat içinde 
tahliye kararı verildi.
• Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Feridun Sinirlioğlu ve Irak 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Nizar Hay- rullah Ankara’da 
buluştu.

06 ARALIK
• Güney Afrika’nın efsanevi 
lideri Nelson Mandela, 95 
yaşında yaşamını yitirdi. 

07 ARALIK
• Hakkâri’nin Yüksekova ilçe-
sinde PKK’lıların defnedildiği 
mezarlıklara verilen zararları 
kınamak amacıyla gerçek-
leştirilen basın açıklamasının 
ardından bir grup göstericinin 
havai fişek atması üzeri-
ne olaylar çıktı. Polis Özel 
Harekât timlerinin devreye 
girdiği silahlı çatışmada 
eylemcilerden 2’si hayatını 
kaybetti.

09 ARALIK
• Şişli Belediye Başkanı 
Mustafa Sarıgül, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye başkanlığı 
adaylığını açıkladı.

10 ARALIK
• Anayasa Mahkemesinin uzun 
tutukluluğu konusunda “hak 
ihlali” kararı verdiği CHP İzmir 
Milletvekili Mustafa Balbay, 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahke-
mesinin tahliye kararı ile 4 yıl 
278 gün sonra serbest kaldı.
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11 ARALIK
• Suriye’de iç savaş 1000. 
gününü doldurdu.

12 ARALIK
• Ukrayna’da hükûmet karşıtı 
gösteriler yeniden hız kazandı.

13 ARALIK
• Bangladeş’te Yüksek Mahke-
menin, Cemaat-i İslami Partisi 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Abdülkadir Molla’ya 1971 yı-
lındaki Bağımsızlık Savaşı dö-
neminde Pakistan birlikleriyle 
iş birliği yaptığı gerekçesiyle 
“insanlığa karşı suç işlediği” 
iddiasıyla verdiği idam cezası 
infaz edildi. 

14 ARALIK
• Bangladeş’te önceki gün tüm 
uluslararası uyarılara rağmen 
idam edilen Cemaat-i İslami 
yöneticisi Abdülkadir Molla’nın 
ardından ülkede ayaklanma 
başladı.

16 ARALIK
• Almanya Sosyal Demokrat 
Partisi’nden federal millet-
vekili seçilen, 1958 yılında 
Almanya’ya işçi olarak giden 
Kilisli bir ailenin kızı olan 
Aydan Özoğuz, Almanya’da 
Uyumdan Sorumlu Devlet 
Bakanı oldu.
• Ankara Terör Savcılığı, Gezi 
eylemleriyle ilgili görevsizlik 
kararı verdi.
• Türkiye ile AB arasında Geri 
Kabul anlaşması imzalandı.

17 ARALIK
• Mali polis, İstanbul ve 
Ankara’da birçok adrese eş 
zamanlı operasyon düzenle-
di. Aralarında iş adamları Ali 
İbrahim Ağaoğlu, Reza Zerrab, 
İçişleri Bakanı Muammer Güler, 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağla-
yan, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın oğul-
ları, Halkbank Genel Müdürü 
Süleyman Aslan, Fatih Belediye 
Başkanı Mustafa Demir ve bazı 
bürokratların da bulunduğu 52 
kişi gözaltına alındı.

18 ARALIK
• Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıl-
dırım, “önümüzdeki 5 yıl içeri-
sinde tamamen kendi aklımız, 
fikrimiz, ürünümüz olan hızlı 
trenimizi raylara koyacağız” 
açıklamasında bulundu. 
• Azerbaycan’ın Hazar Deni-
zi’ndeki Şahdeniz-2 yatağından 

çıkartacağı doğalgazın Trans-
Adriyatik Boru Hattı (TAP) 
üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya 
aktarılması için imzalar atıldı.
• Angela Merkel, 2005 ve 2009 
yıllarının ardından üçüncü defa 
başbakan seçildi.
• AK Parti İstanbul Milletvekili 
Hakan Şükür, dershanelerin 
dönüştürülmesi konusunda 
yaşanan tartışmaların ardın-
dan partisinden istifa ettiğini 
açıkladı.

19 ARALIK
• Başbakan Erdoğan, 17 
Aralık operasyonunu “çok 
kirli bir operasyon” olarak 
tanımladı ve “Biz Türkiye’nin 
2023 dünyasında yer alması 
için çalışırken, birileri de 
bunu nasıl durdururuz diye 
düşünüyor.” dedi. 
• Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, 17 Aralık operasyonu-
na ilişkin düzenlediği basın 
toplantısında, İstanbul ve 
Ankara’da yapılan operasyon-
ların zamanlamasına dikkat 
çekerek “Çok planlı, psikolojik 
harp benzeri bir operasyonla 
karşı karşıya olduğumuzu 
söyleyebilirim.” dedi.

ARALIK 2013
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• Çeşitli iş adamları ve bürok-
ratlara yönelik olarak 17 Aralık 
operasyonunu amirlerinden 
bile gizleyerek gerçekleştiren 
ekip, dün sabah jet kararlar 
sonrası dağıtıldı. İstanbul 
Emniyet Müdürü Hüseyin 
Çapkın’ın 2 yardımcısı, 5 şube 
müdürü, 4 şube müdür yar-
dımcısı başta olmak üzere 11 
isim koltuklarından oldu. 

20 ARALIK
• Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay, yolsuzluk iddiasıyla 
yürütülen soruşturmaya 
ilişkin “Yanlış yapanlar varsa 
mutlaka cezasını çeksin. AK 
kelimesinin lekelenmemesi 
çok önemli, bunu lekelet-
meyiz. Ama dışarıdan da 
kurgularla, dizaynlarla AK 
Parti’yi, bu kutlu misyonu 
önleyecek, şaibeler yükleye-
cek çalışmalara da müsaade 
etmeyiz.” dedi. 

21 ARALIK
• TBMM’de bütçenin kabul 
edilmesinden sonra teşekkür 
konuşması yapan Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, “Biz 
bunu hak etmedik. Yolsuzluk 
kimden geldiyse lanetli bir 

iştir, onunla mücadele edece-
ğiz.” dedi. 

22 ARALIK
• İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığınca yürütülen 3 ayrı 
soruşturma kapsamında, 
17 Aralık’ta gerçekleştirilen 
operasyonlarda gözaltına 
alınan 94 kişiden 70’i serbest 
bırakıldı. 

23 ARALIK
• Başbakan Erdoğan Karade-
niz ziyareti sırasında, “Ülkeyi 
karıştırmak amacıyla kirli tu-
zak kuran elleri kırarız. Ülkeyi 
baronlara emanet etmeyece-
ğiz. Kimse milletin boynuna 
altın lale takamaz. Milletin 
hayır duası o bedduaları sandı-
ğa gömecek.” dedi. 

• ABD’nin ülke liderleri dâhil 
tüm dünyada milyonlarca 
kişinin telefonlarını dinlediği 
ve internet yazışmalarını takip 
ettiğini ortaya çıkartan eski 
CIA ve NSA çalışanı Edward 
Snowden’ın sızdırdığı ve The 
Guardian gazetesinin yeni 
yayımladığı belgelere göre 

İngiliz istihbaratının Türkleri 
de dinlediği ortaya çıktı.
• Şişli Belediye Başkanı Mus-
tafa Sarıgül, CHP’nin İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi adayı, 
MHP’nin Ankara Büyükşehir 
Belediyesi eski adayı Man-
sur Yavaş CHP’nin Ankara 
Büyükşehir Belediye adayı oldu.

25 ARALIK
• İstanbul’da Gezi Parkı 
olaylarıyla ilgili olarak hazır-
lanan iddianame mahkeme 
tarafından kabul edildi. İddi-
anamede 7’si yabancı uyruklu 
255 şüpheli sanık hakkında 
1 yıldan 11,5 yıla kadar hapis 
cezası istendi.
• 17 Aralık operasyonunun 
ardından bugün başlatılan 2. 
dalga operasyonda polislerin 
harekete geçmediği ortaya 
çıktı. Polislere, başsavcılı-
ğın talimatıyla operasyona 
katılmamaları yönünde talimat 
verildiği ortaya çıktı.
• Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan, AK Parti Genişletilmiş 
İl Başkanları Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmada, “AK Parti 
yolsuzluklara göz yummaz, 
müsamaha göstermez. Zira 
bunu yaparsa var oluş zeminini 
ortadan kaldırmış olur. Bizler 
AK Parti’nin ak kadroları 
olarak süt gibi bembeyaz yü-
rüyoruz. En küçük bir siyahlık 
bizim sicilimizde dikkat çeker. 
Çektiğinde de gereğini yapa-
rız.” diye konuştu. 

Aralık 2013
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26 ARALIK
• Mısır’da geçici hükûmet, 
Müslüman Kardeşleri (İhvan-ı 
Müslimin) resmen terör örgü-
tü ilan etti.

27 ARALIK
• AK Parti İstanbul Milletve-
kili Hüseyin Bürge, 17 Aralık 
operasyonunda Halk Bankası 
Genel Müdürü Süleyman 
Aslan’ın evinde ayakkabı 
kutularının içinde el konulan 

4,5 milyon doların, Uluslara-
rası Balkan Üniversitesi için 
yapılan bağışlar olduğunu 
belirterek, “Para, vakfımıza 
iade edilmelidir.” dedi. 

29 ARALIK
• Şırnak’ın Uludere ilçesi-
ne bağlı Roboski köyünde 2 
yıl önce gerçekleşen ve 34 
sivilin ölümüyle sonuçlanan 
katliamın yıldönümünde anma 
töreni düzenlendi. 

30 ARALIK
• Bu hafta içinde dolar 2,17, 
avro ise 3 lirayı geçerek tarihi 
bir rekora imza attı.

31 ARALIK
• Şırnak’ın Uludere İlçesi Irak 
sınırında düzenlenen hava 
operasyonunda ölen 34 kişi 
için Diyarbakır’da yaptırılan 
Uludere anıtı düzenlenen 
törenle açıldı.

ARALIK 2013
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Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin dönüştürülmesi ile ilgili dershaneciler 
ve bazı sivil toplum kuruluşları ile yaptığı görüşmeler neticesinde hazırladığı 
taslak metni 2 Aralık 2013’te Bakanlar Kuruluna sundu. Kuruldan çıkan 
karara göre, dershaneler iki yıl içerisinde, Eylül 2015’e kadar, kendi potan-
siyellerine göre verilecek teşvik paketleri ile özel okul, ücretsiz etüt merkezi, 
okuma salonları, açık veya akademik liseye dönüşümlerini tamamlayacak-
lar. Dershanelerin dönüşümü ile ilgili taslağın son halini aldıktan sonra 2014 
Ocak ayı içerisinde yasalaşması için TBMM’ye sunulacağı ifade edildi. 

Eğitim-Siyaset Denkleminde 
Dershane Tartışması
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Kaliteli eğitimi eşit şekilde sunmak ka-
dar öğrencilere asgari standartları sağla-
yacak destek eğitimleri sunmak da sosyal 
devletin asli görevlerindendir. Bunun için 
etüt merkezlerine dönüşmüş kurumlardan 
faydalanılabilir.

Dershane meselesi, yaklaşık iki haftadır 
Türkiye gündeminin merkezindedir. Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta 
yaptığı açıklama ile anlaşılan odur ki, ders-
hanelerin dönüşümü konusunda gerekli ya-
sal adımlar atılacaktır. Hükümetin kararlılığı 
ve belirli bir toplumsal talep artık mevcut ya-
pının devam etmeyeceğini göstermektedir. 
Dershanelerin dönüşümü için birçok öneri 
ortaya atılmış (özel okula, açık/akademik 
liseye ya da etüt merkezlerine dönüşüm) ve 
dönüşümler için teşviklerin verileceği belir-
tilmiştir. Dershanelerin kuruluş amaçları ile 
fiziki ve beşeri altyapıları dikkate alındığın-
da bu dönüşümün gerçekleşmesi için önem-
li kaynağa ve süreye ihtiyaç vardır. Daha 
önemlisi, dönüşüm sürecinde öğrenciler, 
aileler, dershane sahipleri ve çalışanlarının 
mağdur edilmemesi gerekmektedir.

Bu dönüşümün nasıl gerçekleşeceği ko-
nusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın 
henüz açık bir yol haritasının olmadığı gö-
rülmektedir. Aslında bu, olumsuz bir durum 
değildir. Paydaşların önerileri ve eleştirileri 
dikkate alınarak belirlenecek bir yol haritası, 
çok daha sağlıklı bir dönüşümün gerçekleş-
mesini sağlayacak. Bundan dolayı özellik-
le dershane sahiplerinin dönüşüme ilişkin 
önerilerini ve eleştirilerini yapıcı bir şekilde 

ifade etmelerinde fayda vardır. Şu açık ki 
önümüzdeki aylarda hatta çok daha uzun bir 
süre, dershanelerin dönüşümü meselesi gün-
demde olmaya devam edecektir.

Süreci birlikte inşa etmek
Yol haritasını belirlerken dikkate almamız 
gereken birkaç husus bulunmaktadır. Bun-
lardan ilki dershaneciliğin, oldukça büyük 
ve yaygın bir sektör olmasıdır. Bu büyük-
lükteki yapının dönüşümü konuşulurken, 
öğrencilerin ve ailelerin telafi eğitimi, destek 
eğitimi ve sınava hazırlık için ek ders talebi 
dikkate alınmalıdır. İkinci husus dershane-
lerin dönüşümünün sadece bu ihtiyaçların 
karşılanması ile gerçekleşemeyeceğidir. Zira 
dershane meselesi sadece sektörden faydala-
nıcıları değil, dershane çalışan ve sahiplerini 
de ilgilendirmektedir. Dolayısıyla çalışanlar 
(öğretmen, idari personel vd.) ve dershane 
sahipleri de dönüşüm süreçlerinde hesaba 
katılmalıdır. Üçüncü bir husus ise dershane-
lerin mevcut fiziki ve beşeri altyapıları dik-
kate alındığında bu dönüşümün belirli bir 
süreye yayılması gerektiğidir.

Haklı olarak, dershane sahiplerinin dö-
nüşüm süreçlerine ilişkin bazı kaygıları 
vardır. Örneğin, bazı dershane sahipleri, 
kredi kullanarak yatırımda bulunduklarını 
ve uzun süreli kira sözleşmeleri nedeniyle 
mağdur durumda kalabileceklerini belirt-
mektedirler. Buna ilaveten, dönüşüm süre-
cinde personelin tazminatına ilişkin mali 
güçlükler ile karşılaşabileceklerini ifade 
etmektedirler. Hükümetin ve Bakanlığın, 

Dershanelerin Dönüşümü  
İçin Yol Haritası

• 2 ARALIK 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞZAFER ÇELİK YORUMYORUM
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dönüşüm sürecinde dershane sahiplerinin 
bu kaygılarını ortadan kaldıracak bir poli-
tika geliştirmesi gerekmektedir. Başbakan’ın 
kimsenin mağdur edilmeyeceği şeklinde-
ki açıklaması, sektör çalışanları arasında 
büyük bir rahatlamaya yol açmıştır. Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı da mağduriyetin 
oluşmaması için çeşitli formüllerin gelişti-
rilebileceğini ifade etmişve farklı formüller 
telaffuz etmiştir. Avcı, özel okula dönüşeme-
yen dershanelerin, açık lise ya da akademik 
lise olarak devam edebileceğini ya da halk 
eğitim merkezi olarak kullanılabileceğini ve 
dönüşmeyen kurumlardan hizmet satın alı-
nabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca, kamuo-
yuna yansıyan açıklamalarda, dönüşüm için 
belirli bir sürenin verileceği belirtilmiştir.

Diğer bir husus ise, dershane persone-
linin ne olacağı ile ilgilidir. Zaman zaman 
tartışmalar sadece dershane öğretmenlerine 
indirgenmektedir. Ancak dershanelerde ça-
lışan memurlar, hizmetliler ve diğer çalışan-
ların durumlarının ne olacağı da önemli bir 
sorundur. Dershane personelinin, dönüşüm 
sürecinde mağdur edilmeyeceğine yönelik 
Başbakan ve Bakan Avcı açıklamalarda bu-
lunmuştu. Bakanlık tarafından, beş yıl ve 
üzeri tecrübeye sahip dershane öğretmen-
lerinin Bakanlık bünyesine mülakat yolu ile 
alınacağına yönelik, açıklamalar yapılmıştır. 
Başbakan ise yaptığı açıklama ile 40 yaş üs-
tünü de Bakanlık bünyesine alınabileceğini 

belirtti. Öğretmenlerin bakanlık bünyesine 
alınması sürecinde atanma bekleyen öğret-
men adaylarının baskısının dikkate alınması 
gerekmektedir. Nitekim Bakan Avcı, dersha-
ne öğretmenlerinin kamuya alınması ile yeni 
öğretmen atamalarını tamamen ayrıştırmış 
ve dershane öğretmenlerinin Bakanlık bün-
yesine alınması sürecinde atama bekleyen 
öğretmen adaylarının kadro sayısının olum-
suz etkilenmeyeceğini belirtmiştir. Zaten 
Başbakan da önümüzdeki yıl 50 bin yeni 
öğretmenin istihdam edileceğini açıklamış-
tır. Oldukça yüksek bu rakam, mali açıdan 
bütçeye ciddi bir yük getirecek olmasına rağ-
men, hükümetin eğitimi iyileştirmeye atfet-
tiği önemi göstermektedir.

Şüphesiz dershaneler, başarının artma-
sında, öğrencilerin motive edilmesinde, 
devlet okullarında çeşitli nedenlerle oluşmuş 
(öğretmen eksikliği, müfredatın yetiştiril-
memesi vb.) eksikliklerinin tamamlanma-
sı konusunda önemli işlevler görmektedir. 
Hâlihazırdaki eğitim sisteminin herkese 
kaliteli eğitimi eşit bir şekilde sunmadığı da 
açıktır. Bu anlamda dershaneler, eğitim sis-
teminden kaynaklanan bir boşluğu doldur-
maktadır. Dershanelerin kapatılması duru-
munda, ciddi bir fırsat eşitsizliğinin ortaya 
çıkacağı, öğrencilerin kamu okullarındaki 
eksikliklerini giderme ve sınavlara hazırlan-
ma konusunda sorun yaşayacakları da vur-
gulanmaktadır. Bu durumda, yasal düzen-
lemenin ilk dikkate alması gereken husus, 
dershanelere atfedilen pozitif rolü yani öğ-
rencilerin eksikliklerini giderme ve sınavlara 
hazırlama işlevini görecek bir mekanizmayı 
dönüşüm sonrasında tesis etmesi gerekmek-
tedir. Bu bağlamda okuma salonları ve etüt 
merkezleri, bu telafi ya da destek eğitimi sağ-
layacak mekanizmalar olarak düşünülebilir. 
Zaten, bugün Türkiye’nin bazı bölgelerin-
de kamu kaynakları ile desteklenen okuma 
salonları mevcuttur. Kaliteli eğitimi eşit bir 
şekilde sunmak kadar öğrencilere asgari 
bazı standartları sağlayacak destek/telafi eği-

Kaliteli eğitimi eşit şekilde 
sunmak kadar öğrencilere 

asgari standartları sağlayacak 
destek eğitimleri sunmak da sosyal 
devletin asli görevlerindendir. 
Bunun için etüt merkezlerine 
dönüşmüş kurumlardan 
faydalanılabilir.
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timleri sağlamak da sosyal devletin asli gö-
revlerindendir. Bu bağlamda devlet, asgari 
nitelikteki kaliteli eğitimi sağlamak ve telafi 
eğitim imkânı sunmak için etüt merkezleri-
ne dönüşmüş kurumlardan hizmet satın ala-
bilir. Böyle bir uygulama ile özel okula dö-
nüşemeyen kurumlar, mevcut beşeri ve fiziki 
altyapıları ile bu hizmeti sağlayabilir. Ayrıca, 
kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları 
da etüt merkezleri ve okuma salonları açarak 
telafi, destek ve hazırlayıcı eğitim imkânları 
sunabilir. Böylece, fırsat eşitliğinin sağlan-
masına katkı yapmış olurlar.

Dershanelere atfedilen bir diğer işlev ise 
öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tut-
tuğu şeklindedir. Bazı velilerin, dershanele-
re bu anlamları yüklediği de bilinmektedir. 
Dönüşüm sürecinde bu işlevi görecek bir 
mekanizma da tesis edilmelidir. Dershane-
lerin dönüşümü sürecinde, yukarıda ifade 
ettiğimiz, destek/telafi/hazırlayıcı eğitim 
imkanları ile yine bu işlev karşılanabilir. 
Buna ilaveten, dershaneler şimdiye kadar 
sadece bir eğitim kurumu olarak Milli Eği-
tim Bakanlığı’na bağlı olarak tasarlanmıştır. 
Gençlerin boş zamanlarını değerlendirme, 
iyi alışkanlıklar kazanması konusunda çalı-
şan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılacak 
bir protokol ile mevcut birçok dershane, 
gençlere yönelik eğitimsel, sanatsal, kültürel 
ve sportif etkinlikler için kullanılabilir. Bu 
sayede yine mevcut fiziki ve beşeri altyapı 
kullanılabilir. Diğer yandan da dershanelere 
atfedilen bu işlev de sürdürülmüş olur. Bu 
vesile ile özel okul olma kapasitesine sahip 
olmayan kurumların da değerlendirilme 
imkânı ortaya çıkabilir. Hatta, ciddi bir eleş-
tiri konusu olan çocukların kültürel sosyal 
hayattan uzak olmaları sorununa yönelik 
olumlu bir adım atılmış olur.

Sonuç ve öneriler
Kısaca ifade etmek gerekirse, dershanelerin 
dönüşümü konusunda bir kararlılığın oldu-
ğu görülmektedir. Bu dönüşümün oldukça 

kapsamlı, maliyetli ve belirli bir süre içinde 
gerçekleşeceği açıktır. Bu çerçevede dikkat 
edilmesi gereken hususlar şunlardır:

Sürecin mağduriyetler üretmeden sektö-
rün taleplerini ve toplumsal talepleri karşı-
layacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekmek-
tedir. Bu çerçevede, çocuklara okul içinde ve 
okul dışında telafi eğitimi ve sınavlara hazır-
layıcı kurslar verilmesi tartışılmalıdır.

MEB taraflarla onları mağdur etmeyecek 
şekilde etkin ve şeffaf olarak görüşmeli, tüm 
tarafları dinlemelidir. Dönüşüm sürecinde 
ilişkin tartışmaların kamuoyunun önünde 
gerçekleşmesi hem kamuoyunun bilgilen-
dirilmesi ve şeffaflığın artması açısından 
hem de dezenformasyonun engellenmesi 
için önemlidir.

Dönüşüm sürecinde sektörün temsilcileri 
ve dershane sahipleri, taleplerini dillendir-
mekle kalmamalı aynı zamanda dönüşüm 
sürecinin daha sağlıklı olması için öneriler 
geliştirip sunmalıdır.

Dershanelerin dönüşüm sürecinin bir 
anda olmayacağı dikkate alınmalıdır. Bu ka-
dar büyük bir yapıyı sağlıklı bir şekilde dö-
nüştürürken zamana ihtiyaç olduğu açıktır. 
Yasal düzenleme içerisinde dönüşüm için 
orta ve uzun vadeli bir sürenin tanımlanması 
oldukça önemlidir.

Yasal düzenlemenin çeşitli çözüm alter-
natifleri ve senaryoları içermesi, farklı bü-
yüklük ve altyapıya sahip dershanelerin dö-
nüşmesini kolaylaştıracaktır..
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İşin siyasal tarafını bir tarafa bıraktığı-
mızda dershaneler tartışması, Türkiye’deki 
cari eğitim sistemine bir ayna vazifesi gör-
mesi açısından oldukça öğretici olmaya de-
vam ediyor. Tartışmanın üslubu ve içeriği 
birçok açıdan sorunlu olsa da, Türkiye’de 
eğitimin bu derece yoğun tartışılması, bir-
çok açıdan olumlu sonuçlar üretme potan-
siyeli taşımakta.

Sözgelimi dershaneler dolayısıyla mev-
cut eğitim sisteminin ne derece fırsat eşitliği 
sunduğu ya da sunmadığı tartışılırken, hükü-
metin bu alandaki performansı eleştirilerin 
hedefi oldu. Siyasi angajmanlara ve duygu 
sömürüsüne son derece açık bu alan, hükü-
meti savunmacı bir pozisyona itmediği süre-
ce sorun yok. Aksine, hükümet yapılan eleş-
tiri ve değerlendirmelerden yeni politikalar 
üretebildiği ölçüde, eğitim sisteminin kronik 
sorunlarını çözme becerisi kazanmaya açık.

Savunmacı olmamak
Aslında, son iki haftada hükümetin eğitim 
performansının alabildiğine dinamik oldu-
ğunu gördük. Örneğin, Başbakan Erdoğan, 
hükümetin önümüzdeki yıl toplam 50 bin 
atama yapacağının müjdesini verdi. Bu adım, 
hem dershane tartışması hem de Milli Eği-
tim Bakanlığının bu yıl uygulamaya koydu-
ğu yeni ortaöğretim geçiş sistemi dolayısıyla 
da gittikçe daha çok dikkat çeken öğretmen 
açığını kapatmaya yönelik bir adım. Böyle 
bir adım, hem hükümete bu alanda yapılan 
eleştirileri boşa çıkarmakta hem de eğitim 
sisteminin iyileşmesine katkı sağlamakta. 

Nihayetinde, mali açıdan bakıldığında, 50 
bin yeni öğretmen atamasının yapılması, 
hükümetin kendi kaynaklarını ancak ciddi 
anlamda zorlayarak atabileceği bir adım.

Dershaneler tartışması dolayısıyla günde-
me gelen bir diğer konu, eğitim sisteminde 
sınavların neden bu derece belirleyici oldu-
ğudur. Bu tartışma da son derece anlamlıdır 
ve makul bir şekilde yürütülmesi durumun-
da, sistemin iyileştirilmesiyle sonuçlanması 
muhtemeldir. Zira bir sonuç olarak bakıldı-
ğında dershaneleri doğuran sebep, sıralama 
sınavlarının eğitim sisteminde bu derece be-
lirleyici olmasıdır.

‘Okulu boş verin!’
Dershaneleri dönüştürmeyi amaçlayan hükü-
met, doğal olarak hem ortaöğretime geçiş sis-
temini hem de yükseköğretime geçiş sistemini 
bir kere daha incelemek ve yeniden yapılan-
dırmak zorundadır. Çünkü liseye girişte, bü-
tün ortaokul boyunca alınan notların ağırlığı 
yaklaşık %30 iken, merkezi sınavların ağırlığı 
%70’dir. Yani, mevcut sistemde merkezi sınav-
ların liseye geçişte etkisi çok fazladır.

Aynı tuhaf durum, üniversite girişte ve 
daha acımasız bir şekilde yürürlüktedir. Üni-
versite girişte bütün lise boyunca alınan okul 
notları %10 civarında etkiliyken, merkezi 
sınavlar %90 civarında etkilidir. Bir başka 
deyişle, sistemin aile ve öğrencilere gönder-
diği mesaj şudur: Okulu boş verin, geleceği-
nizi belirlemekte esas önemli olan şey, birkaç 
saatlik merkezi sınavlardır; dolayısıyla bu 
sınavlara önem verin!

Dershaneler ve Eğitim  
Sisteminin Rehabilitasyonu

• 4 ARALIK 2013 • STARBEKİR S. GÜR YORUMYORUM
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Böyle bir sistemde aileler ve çocuklar 
haklı olarak sınavlara odaklanmakta ve bu 
çerçevede dershane ve özel ders gibi okul 
dışı kaynaklara yönelmektedirler. Yani, as-
lında mevcut eğitim sistemi, kendi eliyle, 
okulu merkezi kılmaya yönelik bir amaç güt-
memektedir. İşte dershane dönüşümü dola-
yısıyla bu alanlarda da tartışma ve kimi yeni 
düzenlemeler bizleri beklemektedir.

Eğitimin rehabilitasyonu
Örnekler çoğaltılabilir. Özetle, dershaneler 
tartışması, kitleselleştikçe ve toplumsallaş-
tıkça, eğitim sisteminin sorunları daha net 
bir şekilde gün yüzüne çıkmaktadır. Bu top-
lumsallaşma iyi yönetilirse, eğitim sistemi-
nin bütün kronik sorunlarının üzerine tek 
tek gitmenin sağlam bir zemini olacaktır. 
Mühim olan, zaten mevcut eğitim sistemin-
den memnun olmayan kamuoyunun atıl-
ması muhtemel adımlar konusunda görüşü-
nün alınması ve katılımcı bir şekilde isabetli 

ve doğru adımlar atılmasıdır. Aksi halde, 
eğitim sistemindeki düzenlemelere ilişkin 
kamuoyu desteğinin azalması ve ilgisizlik 
muhtemeldir.

Her yönüyle daha iyi bir eğitim sistemi 
kurmak mümkündür ve bizim elimizdedir. 
Bugüne kadar yeterince fırsat kaçırdık. Bu 
defa kaçırmamalıyız..

Dershaneler tartışması, 
kitleselleştikçe ve 

toplumsallaştıkça, eğitim 
sisteminin sorunları daha net bir 
şekilde gün yüzüne çıkmaktadır. 
Bu toplumsallaşma iyi yönetilirse, 
eğitim sisteminin bütün kronik 
sorunlarının üzerine tek tek 
gitmenin sağlam bir zemini 
olacaktır.
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İdeal bir dünyada tabii ki dershanelere veya 
dershane işlevi gören kurumlara eğitim zavi-
yesinden yaklaşmamız gerekir. Ama sanırım 
ideal bir dünyada yaşamadığımızı söylemek, 
yazı karakteri israfı olacaktır. Bu sebeptendir 
ki dershane tartışmaları, eğitimden ziyade 
dini veya siyasi açıdan yürütülüyor.

Birkaç haftadır alevlenen dershane tartış-
malarında “bana dershanelere hangi açıdan 
baktığını söyle sana ne olduğunu söyleye-
yim” tarzı öngörüleri mümkün kılan bir 
noktaya geldik. Dershaneleri tartışırken kul-
lanılan jargon ve havada uçuşan iddiaların 
içeriği tartışanların asıl gündemini ifşa eder 
mahiyette.

Bu süreçte tüm dezenformasyona rağmen 
sadece eğitim konuşmak isteyen bir Milli 
Eğitim Bakanı var. Nabi Hoca, tartışmanın 
başından beri karakter suikastlarına ve en 
basit ifadeyle kabalıklara nazik üslubuyla ve 
kapsayıcı olma gayretiyle cevap veriyor.

Dershaneler konusunda gündeminiz 
eğitim ise geçiş sürecini tartışalım diyor. 
Milli eğitim ve dershane çarpıklığına karşı 
eylemsizlik vazedenlere yine nazikçe milli 
eğitimin dershane ve türevlerini besleyen 
anormalliklerine bir süreç içerisinde çö-
züm bulalım diyor. Fakat dershane fanatiz-
mi eğitim tartışmalarını gölgelediğinden, 
Nabi Hoca’nın söyledikleri muhatabına 
ulaşmakta zorlanıyor. Mesele eğitimse bu 
misyon, post-dershane döneminin etüt 
merkezleri, halk eğitim merkezleri ve ben-
zeri kurumlarda bedava olmak kaydıyla 
pekala sürdürülebilir.

Davetin önü açık
Eğitim pek prim yapmadığından tartışma-
lar dini ve siyasi mecralara kayıyor. Artık 
alıştığımız satır arası mesajlar, bir taraftan 
dershane savunuculuğunu kırıcı bir boyu-
ta, diğer taraftan da dershane tartışmalarını 
eğitim-din-siyaset kıskacında içinden çıkıl-
ması zor bir mecraya sürüklemekte.

Eğitim sistemindeki sorunlara dayansa 
da nihayetinde kâr amacı güden iktisadi bir 
kurumdan, dershanelerden bahsediyoruz. 
Dershanenin kendisinde bir ulvilik yok.

Dershane vesilesiyle yapılan cemaat tebli-
ği ise yine post-dershane döneminin kurum-
larında rahatlıkla devam ettirilebilir. Kaldı ki 
bu vazifenin merkezinde yer alan evler, yurt-
lar vs. oldukları gibi muhafaza ediliyor.

Son birkaç haftadır yaşananlardan sonra 
dershane savunuculuğunun eğitime veya 
dine ilişkin değil olabildiğince siyasi ol-
duğu gözler önüne serildi. Evet, meselenin 
siyasi bir mesele olduğunu söylemek bir ta-
buydu ve bu son birkaç hafta içinde yıkıldı. 
AK Parti iktidarında herhangi bir cemaat 
olmaktan “the cemaat”liğe yükselen bir ha-
reket, AK Parti’nin iktidarı boyunca ken-

Eğitim, Din ve Siyaset  
Kıskacında Dershane

• 06 ARALIK 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ

Dershaneleri tartışırken 
kullanılan jargon ve 

havada uçuşan iddiaların içeriği 
tartışanların asıl gündemini ifşa 
eder mahiyette.

YORUMYORUM
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disini bitirme planları içerisinde olduğunu 
düşünüyor.

Dershaneleri de bunun en kritik aşaması 
olarak görüyor. Siyasi iktidar ise son on kü-
sur senedir bu harekete açtığı alana rağmen 
karşılaştığı itham ve kampanyaları anlayabil-
me derdinde.

Cemaat dönüşüyor
Farkındaysanız bir süredir dershane tartış-
malarını bıraktık. Artık yaklaşan seçimleri, 
MGK’yı, CHP’nin cemaatten oy kapma ça-
balarını, irticayla mücadeleyi vs. konuşuyo-
ruz. Yani kendimizi “bir eğitim tartışması 
yapıyoruz” rüyasından uyandırıp meselenin 
asıl mecrasına bırakmış durumdayız. Bu-
lunduğumuz noktanın merkezinde ise 7 Şu-
bat’takine benzer, post-Kemalizm dönemin-
de siyasi boşlukları doldurma çabası var. Bu 
gayet anlaşılabilir bir çaba aslında. Fakat, bu 
siyasi boşluğun siyaset dışı kurumlar tarafın-

dan doldurulma çabası, sorunlu ve asimetrik 
bir tabloyu ortaya çıkarıyor.

Siyaset dışı bir kurum olarak cemaat de 
şu an bir taraftan bu asimetrinin yarattığı 
sorunları yaşarken diğer taraftan da siyaset 
ile ilişkisini, dolayısıyla kendisini yeniden 
tanımlıyor. Cemaat, parçası olmadığı aktif 
siyaset zeminine bastıkça dönüşüyor, dünye-
vileşiyor ve cemaati “cemaat” yapan özellik-
lerinden bir bir feragat ediyor..
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Dershane tartışmaları, genelde bilim-
sel veri ve analizlere dayalı olarak yürümü-
yor. Daha ziyade, kanılar belirleyici. Oysa 
sadece dershanelerin dönüşümü için değil 
genel olarak eğitim sistemimizde kalıcı iyi-
leştirmeler için daha fazla bilimsel ve teknik 
çalışmaya ihtiyaç var. Örneğin, öğrencilerin 
dershanelere neden yöneldiğinin veriye da-
yalı olarak tespit edilmesi, bu yönelimi ya da 
ihtiyacı azaltma açısından yol gösterici.

Bilimsel literatür
Dershane tartışması, genel eğitim sistemin-
deki sorunları ortaya koyması açısından öğ-
retici. Konuya ilişkin elimizdeki bazı çalışma 
ve veriler, kısmi de olsa yol gösterici:
-  Dershaneler bir fırsat eşitliği sağlıyor mu? 

Yoksa, zaten daha paralı olanların daha 
çok faydalandığı ve dolayısıyla fırsat eşit-
sizliğini daha da derinleştiren kurumlar 
mı? Dershanelerin bazı yoksul ama başa-
rılı öğrencilerin eğitim fırsatlarını artır-
dığına dair bazı kanıtlar var. Ancak top-
lamda dershanelerin eşitliği artırdığını 
söylemek zor. ODTÜ’den Aysit Tansel’in 
ÖSYM verilerine dayalı bazı araştırmala-
rı, mevcut haliyle bu kurumların sosyal 
eşitsizliği beslediğini savunuyor. Dünya 
Bankası’nın 2011’de yayınladığı Türkiye 
raporu da, fen liselerine giden öğrencile-
rin yaklaşık üçte ikisinin en zengin yüzde 
20’lik ailelerden geldiğini tespit etmekte. 
Yani daha varlıklı aileler, çocuklarını daha 
iyi okullara ya da dershanelere gönder-
mekte; ayrıca özel ders aldırmakta.

-  Dershaneye devam etme, sınavlarda ba-
şarıyı artırıyor mu? Alim Arlı, Barbaros 
Günçer, M. Ruhi Köse, Ali Çarkoğlu, ve 
M.A. Dinçer ve G. Uysal’ın yaptıkları 
araştırmalar, Türkiye’de öğrenci başarı-
sının çok büyük oranda sosyoekonomik 
statü ve okul türü tarafından belirlen-
diğini göstermekte. Yani, dershanelerin 
başarıya etkisi çok sınırlı. Zaten başarıda 
asıl belirleyici olan dershane olsaydı, her 
dershaneye giden öğrencinin başarılı ol-
ması beklenirdi. Oysa böyle bir şey yok! 
Öte yandan, iyi okullara girme yarışı do-
layısıyla çok küçük bir etki bile, adayları 
özel ders ve dershanelere yönlendiriyor.

-  Ailelerin ne kadarı çocuğunu dershaneye 
yollarken maddi zorluk çekmektedir? Eli-
mizdeki bütün istatistiksel ve anekdodal 
veriler, ailelerin çocuklarını dershaneye 
gönderirken çok büyük bir bölümünün 
ciddi bir ekonomik sıkıntı çektiğini gös-
teriyor. Buna rağmen, aileler çocukları 
için ellerinden gelen her türlü fedakarlığı 
yapmak istiyorlar zira Türkiye’de eğitim 
hala en önemli dikey sosyal mobilizasyon 
aracı. Nihayetinde iyi bir diploma, iyi bir 
işin anahtarı.

-  Okullarda verilen eğitim nasıl güçlendiri-
lebilir? Önümüzdeki süreçte en çok konu-
şulacak konu, bu. Çünkü dershaneye olan 
bağımlılığı ancak güçlü bir okul sistemi 
ile azaltabiliriz. Yıllardır okullaşma oran-
larını artırmakla meşgul olan Türkiye ar-
tık verilen eğitimin kalitesini de sorgulu-
yor. Bu, iyi bir gelişme.

Paralel ve Paralı Eğitim:  
Araştırma Sonuçları Ne?

• 10 ARALIK 2013 • STAR YORUMYORUMBEKİR S. GÜR
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- Sınav sistemi ile dershaneler arasında na-
sıl bir ilişki var? Sınav sistemindeki olası 
değişiklikler, dershane ihtiyacını ortadan 
kaldırabilir mi? Eğitim Reformu Girişimi 
ve SETA’nın bu konudaki yayınları, geçiş 
sistemleri üzerindeki baskının önemli öl-
çüde azaltılabileceğini savunuyor. Örne-
ğin, mevcut liselerin neredeyse yarısına sı-
navla öğrenci seçilmesinden vazgeçilmeli, 
çok az sayıda liseye sınavla öğrenci seçil-
melidir. Yükseköğretime geçişte de yapıl-
ması gereken değişiklikler söz konusu.
Bu konular da, önümüzdeki dönem çok 

konuşulacak.

Üniversitelere düşen sorumluluk
Yukarıda sıralamadığım, dershanelerin 
dönüşüm sürecine ışık tutacak sorular ço-
ğaltılabilir. Çoğaltılmalıdır da. Bu sorula-
rın tamamı zaten genel eğitim sisteminin 
sorunlarıyla yakından ilişkili. Bu sorular, 

sadece hükümetin ilgilenmesi gereken ko-
nular değil. Üniversiteler ve sivil toplum 
kuruluşlarının, eğitim sistemini iyileştirme 
konusunda daha fazla inisiyatif ve sorumlu-
luk alması gerekli.

Umuyorum ki dershane tartışması, genel 
eğitim sistemi hakkında daha fazla araştırma 
yapılmasını tetikler ve böylece eğitimi iyileş-
tirme çalışmaları hız kazanır..

Dershane tartışmaları, 
genelde bilimsel veri ve 

analizlere dayalı olarak yürümüyor. 
Umuyorum ki dershane tartışması, 
genel eğitim sistemi hakkında daha 
fazla araştırma yapılmasını tetikler 
ve böylece eğitimi iyileştirme 
çalışmaları hız kazanır.
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Dershane tartışması dinmişken, bazı şey-
leri biraz daha geniş konuşabiliriz. Gelişmiş 
ülkelerde de dershaneler var. Gelişmekte 
olan ülkelerde de. Ancak her ülkede ders-
hanelerin biçimi, eğitim sistemiyle ilişkisi ve 
adaylara sunduklarıhizmetler farklılaşıyor.

Avrupa, ABD ve Uzakdoğu
Avrupa ülkelerinde dershaneler çok az sa-
yıda var. Sayıları az da olsa artıyor. ABD’de 
de var. Sayıları yine az. Ancak bu ülkelerin 
hiçbirinde bizde olduğu gibi öğrencilerin bir 
ya da birkaç yılını esir alan bir sınava hazırlık 
dönemi ve dolayısıyla dershaneler yok. Bu 
ülkelerde dershaneler varlıklarını daha ziya-
de kısa süreli kurslar olarak devam ettiriyor-
lar. Örneğin ABD’de bir ya da bir kaç haftalık 
üniversite giriş sınavı hazırlık kursları var. 
Daha önemlisi, öğrencilerin çok az bir kısmı 
bu kurslara devam ediyor.

Bize en çok benzeyen ülkeler, Güney 
Kore, Japonya, Vietnam ve Kamboçya gibi 
ülkeler. Avrupa’dan Yunanistan da bu gruba 
dahil edilebilir. Bu ülkelerin ortak özelliği, 
merkezi giriş sınavının tamamen veya çok 
aşırı derecede belirleyici olması. Yine bu 
ülkelerin ortak özelliği, üniversite mezunu 
ile lise mezununun toplumdaki saygınlığı 
ve ekonomik durumu arasında çok büyük 
fark olması.

Aslında, Türkiye’nin de dahil olduğu bu 
grupta sınavları bu derece hayati kılan şey, 
bizatihi üniversitenin öneminden ziyade, iş 
piyasasında lise mezunlarına sunulan ola-
nakların sınırlı olması.

Üniversite eğitimi ve iş piyasası
Türkiye’de bizim bir eğitim sorunu olarak 
tartıştığımız üniversite giriş sisteminin aday-
lar üzerinde oluşturduğu baskının önemli 
bir kaynağı, eğitimle doğrudan hiçbir ilgisi 
olmayan iş piyasasının kendisinin zayıf olu-
şu. Birbirinden alabildiğine farklı iki örnekle 
ne demek istediğimi açıklayayım.

Güçlü bir mesleki eğitim sistemi olan 
Almanya’da lise mezunu bir kişiye yönelik 
iş olanakları ile Türkiye’de bir meslek lisesi 
mezunu kişinin iş olanakları arasında önem-
li bir fark var. Yani, Almanya’da bir kişi lise 
mezunu olup, dört yıl üniversite eğitiminin 
maddi külfetine katlanmaksızın iş piyasasına 

Dershaneler, Üniversite  
Sınavları ve Piyasa

• 12 ARALIK 2013 • STARBEKİR S. GÜR

Türkiye’de bir eğitim sorunu 

olarak tartıştığımız üniversite 

giriş sisteminin adaylar üzerinde 

oluşturduğu baskının önemli 

bir kaynağı, eğitimle doğrudan 

hiçbir ilgisi olmayan iş piyasasının 

kendisinin zayıf oluşu.

YORUMYORUM
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atılabilir ve hayatını rahatlıkla yaşayabilecek 
bir maaş alabiliyorlar. Bu durum, üniversi-
te geçiş üzerindeki baskının yapısal olarak 
azalmasına yardımcı oluyor.

Almanya’daki kadar olmasa bile lise dü-
zeyinde güçlü bir mesleki eğitim sistemi 
olmayan ABD’de de lise mezunları hayat-
larını rahatlıkla idame ettirebilecekleri iş 
olanaklarına sahipler. Dahası, üniversiteler 
zaten paralı olduğu yani harçlar çok yüksek 
olduğu için, birçok lise mezunu üniversiteye 
gidip borçlanmak istemiyor. Bunun yerine, 
bir üniversite mezununa göre daha az para 
kazanmayı tercih ediyor. Bu durumun fırsat 
eşitliği ilkesine aykırı olduğu çok tartışılıyor. 
Çok da eşitlikçi olmayan bu yapı, ABD’deki 
üniversite geçiş üzerindeki baskıyı azaltıyor.

Hatta son zamanlarda ABD’deki bazı eko-
nomistler, üniversite okumanın ekonomik 
olarak cazibesini yitirdiğini iddia ediyor. Bir 
başka ifadeyle, on binlerce dolar borçla me-
zun olup bir lise mezununa göre daha fazla 
maaş kazanmak yerine, üniversiteye gitme-

yip biraz daha az maaş almanın ekonomik 
olarak kötü olmadığını savunuyorlar. Buna 
karşın, üniversite mezunu olmanın hala eko-
nomik olarak iyi bir yatırım olduğunu göste-
ren kanıtlar da var.

Türkiye’deki durum
Türkiye’deki liseden üniversiteye geçişi ya-
pısal olarak baskılayan önemli etmenler 
var. Birincisi, on yıllarca nüfusun çok az bir 
kısmını eğiten bir yükseköğretim sistemi 
dolayısıyla, üniversite mezunu olmanın top-
lumda hala ciddi bir saygınlığı var. İkincisi, 
lise mezunları ile üniversite mezunlarının 
gelirleri arasında çok önemli bir fark var. 
Dahası, meslek lisesi mezunlarının ortala-
ma ücretleri ile lise mezunlarının ortalama 
ücretleri arasında ciddi bir fark yok. Bir de, 
üniversitelerin harçsız ya da çok az harçlı 
olması, üniversite okumayı cazip hale getiri-
yor. Bütün bu sebepler, üniversiteyi adaylar 
açısından anlamlı kılıyor.

Devam edelim..
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Hükümetin dershaneleri özel okullara 
dönüştürme çalışmasına verilen tepkinin, 
dershanelere ilişkin bir mesele olmadığı 
bugün artık çok net bir şekilde anlaşılmış-
tır. Tepki verenlerin asıl dertlerinin, deza-
vantajlı öğrenciler olduğunu söylemek de 
mümkün değil.

Dershanelerin dönüşümü çalışmasına en 
çok tepki veren yayınlara toplu olarak bak-
tığımızda, bugün eğitim sisteminin yetersiz-
liği dolayısıyla çocuklarımıza ve ailelerine 
reva görülen maddi ve manevi zorlukların 
azaltılmasına ilişkin hiçbir ciddi talep göre-
miyoruz. Göremiyoruz; çünkü yok.

Görünen tek şey, eski Türkiye’nin on yıllar-
ca biriktirdiği ihmaller ve zaaflar dolayısıyla 
ortaya çıkan devasa bir paralel eğitim sektö-
rünün ilanihaye varlığını sürdürmek isteme-
sidir. Çarpık bir eğitim sisteminden beslenen 
bir yapı, kendi çıkarı için, mevcut çarpık ya-
pının aynen devam etmesini arzulamaktadır.

Bunun, on yıllarca biriktirilen ihmal ve 
zaaflar dolayısıyla ortaya çıkan Kürt mesele-
sinin doğurduğu şiddet sarmalından fayda-
lanan yapıların, kendi varlıkları sürsün diye, 
şiddet sarmalının devam etmesini istemele-
rinden kategorik olarak ne farkı var?

Merkezi sınavlar ve şaibeler
Bir buçuk ay önce dershanelerle başlayan 
tartışmalar bugün itibariyle devlet içerisin-
de örgütlü bir yapının varlığına vardıysa, o 
halde bugüne kadar çok fazla üzerinde du-
rulmayan bazı sınavlardaki yolsuzluk iddia-
larını da hatırlayalım.

Hatırlayacaksınız, 2010 KPSS’de soruların 
sızdırıldığının anlaşılması üzerine dönemin 
ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan istifa etti 
ve sınav iptal edildi. Yine hatırlayacaksınız, 
2009 yılında polis meslek yüksekokulları sı-
navı da sızdırma dolayısıyla iptal olmuştu.

Daha sonra göreve gelen Ali Demir, sınav 
güvenliğini artırmak zorunda kaldı ve toplu 
kopya çekmeyi engellemek üzere adaya özgü 
sınav kitapçığı uygulamasını başlattı. Bu 
defa, 2011 YGS hakkında birçok iddia orta-
ya atıldı ve sınavın iptal edilmesi istendi. Ali 
Demir’in nasıl hedef haline getirildiğini de 
sanıyorum herkes hatırlayacaktır.

O dönemde, sınavın adaya özgü kitapçık 
dolayısıyla iptal edilemeyeceğini; ancak so-
ruların sızdırılıp sızdırılmadığı yani kopya 
iddialarının araştırılması gerektiğine ilişkin 
görüşlerimi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla 
paylaşmıştım. Zira herhangi bir adaya soru-
ların sızdırıldığına ilişkin hiçbir ciddi iddia 
söz konusu değildi. Savcılık ve bilirkişi ince-
lemeleri de kopyaya ilişkin hiçbir kanıt bu-
lamadı. ÖSYM’nin yayınladığı sınav sonuç-
larında yapılan istatistiksel incelemelerde de 
herhangi bir anormallik görünmüyordu.

Ancak 2012 Mayıs ayında adli yargı için 
hâkim ve savcı adaylığı sınavının sonuç-
larında bir sürü anormallikler tespit eden 
ÖSYM, sınavda sızdırma olduğu kanaatine 
vardı ve sınavı iptal etti.

Peki, sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu 
köşede daha önce anlattığım üzere, ÖSYM’nin 
sınavı iptal etmesine ilişkin kararı, Ankara 2. 
İdare Mahkemesi tarafından durduruldu!

Sınavlardaki Yolsuzlukların da 
Üzerine Gidilsin

• 24 ARALIK 2013 • STAR YORUMYORUMBEKİR S. GÜR
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Soru şudur: Hâkimlik sınavında kopya 
çektiği yaygın olarak düşünülen kişiler mi 
Türkiye’ye adalet dağıtacaklar?

Dosyalar yeniden açılmalı
Bütün bu dosyaların ve hakkında şaibe olan 
diğer bütün sınav dosyalarının yeniden açıl-
ması ya da derinleştirilmesi gerekiyor. Zira 
bu dosyalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ger-
çekten bir hukuk devleti olup olmadığının 
da bir yanıtını verecek. Aksi halde, başta yar-
gı sınavları olmak üzere merkezi sınavlarda-
ki -varsa- yolsuzlukların, polis-yargı marife-
tiyle üstünün örtüldüğü düşünülecektir.

Sınav dosyalarının derinleştirilmesini 
talep etmek, merkezi sınavlara giren her 

çocuğun hakkını savunan ve her türlü yol-
suzluklara karşı olan herkesin sorumluluğu. 
Şeffaflık ve topluma hesap verebilirlik ilke-
leri, sınavlara ilişkin iddiaların üstüne gidil-
mesini ve sorumluların ortaya çıkarılmasını 
gerektiriyor. Bu, daha güvenli ve adil bir ge-
lecek için önemli..

Sınav dosyalarının 
derinleştirilmesini talep 

etmek, merkezi sınavlara giren 
her çocuğun hakkını savunan ve 
her türlü yolsuzluklara karşı olan 
herkesin sorumluluğu.
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Üniversite diploması, sadece bizde değil 
neredeyse bütün gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde, mezunlarına önemli ayrıcalıklar 
sunuyor. Üniversite mezunları, lise mezun-
larına göre daha çok kazanıyor. Sosyoekono-
mik arka plan ve iş koşulları gibi etmenlerin 
etkisiyle üniversite mezunları, ortalama ola-
rak lise mezunlarına göre daha sağlıklı olu-
yor ve daha uzun yaşıyor. İşin bir de toplum-
sal saygınlık boyutu var.

Hele bizim gibi yükseköğretim sisteminin, 
gelişmiş ülkelerdeki eğilimlere ters bir şekil-
de, oldukça kapalı tutulduğu ve nüfusun çok 
küçük bir kısmının üniversite mezunu olabil-
diği bir ülkede, diploma çok daha anlamlı.

Özetle, birçok farklı nedenden dolayı üni-
versite mezunu olmak, lise mezunu olmaya 
göre hâlâ çok avantajlı. Bundan dolayı, üni-
versite için büyük bir rekabet olması son de-
rece doğal.

Dünyada üniversiteye giriş
Aslında dünyanın her ülkesinde özellikle 
saygın üniversitelerin belli bölümlerine gir-
mek için ciddi bir yarış var. Hemen her ülke, 
üniversiteye öğrenci seçerken belli ölçütler 
temelinde bir sıralama ve eleme yapmakta. 
Örneğin, Avrupa ülkelerinin çoğunda lise 
eğitimine dayalı bitirme sınavları (olgunluk) 
yapılmakta veya doğrudan okul notları kulla-
nılmakta. Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ül-
kelerde ise bizdeki gibi üniversite giriş sınavı 
yapılmakta. ABD ve Kanada gibi ülkelerde ise 
merkezi (standart) bir giriş sınavının yanında 
okul notları gibi ölçütler değerlendirilmekte.

Ülkeler arasında önemli farklılık ve 
benzerlikler var. En dikkat çekici husus ise 
özellikle Batı Avrupa ve Anglosakson gele-
neğindeki ülkelerde öğrencilerin hayatının 
bir ya da birkaç üniversite giriş sınavına 
mahkûm edilmemesi. Bunun avantajı, yük-
seköğretime geçiş sistemi üzerindeki bas-
kının azaltılması. Böylece öğrenciler üze-
rindeki baskı da azalmakta. Bu, pedagojik 
olarak da avantajlı; öğrencilerin okul ile 
ilişkilerini güçlendiriyor. Böylece, öğrenci-
ler dershane gibi paralel eğitim kurumları-
na da daha az ihtiyaç duyuyorlar.

‘Sınav cehennemi’nden kurtuluş var mı?
Üniversite giriş sınavının neredeyse tek be-
lirleyici olduğu ülkelerde, öğrencilerin bir 
ya da birkaç oturumda yapılan sınavdaki 
performansları önem kazanıyor. Zira öğ-
rencilerin birkaç soruya verecekleri yanlış 
cevap, onların hayatları boyunca iyi bir işten 
mahrum olmaları anlamına gelebilmekte. 
Bundan dolayı, Güney Kore’de üniversiteye 
hazırlanan ortalama bir aday, sabah gelip öğ-
leden sonra 4’e kadar okulda, sonra gece 11’e 
kadar dershanede vakit geçirmekte.

Güney Kore, OECD’nin PISA sınavların-
da da sürekli birinci oluyor. Güney Kore’nin 
ekonomik başarısı da ortada. Ancak sistem 
“sınav cehennemi” olarak nitelendirilmek-
te. Çünkü sistem, çocukları çok aşırı derece 
zorlamakta ve mutsuz kılmakta.

Bütün bu sebepler dolayısıyla Güney Kore 
hükümeti de sınav sistemini revize etmek 
arayışında. Çin hükümeti de üniversite giriş 

Sınavsız Üniversite Mümkün mü?
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sınavını revize etmek konusunda daha geçen 
ay uluslararası uzmanların katılımıyla bir ça-
lıştay yaptı.

Türkiye, yol ayrımında
Türkiye’de de öteden beri, üniversite giriş 
sisteminin eğitim sistemi ve çocuklar üze-
rindeki oluşturduğu baskıyı azaltmaya yöne-
lik bir talep ve kimi düzenlemeler söz konu-
su. Ancak, öğrencilerin üzerindeki baskıyı 
azaltmak adına yapılan birçok düzenleme, 
öngörüldüğü gibi çalışmadı. Örneğin, 8. sı-
nıfta yapılan SBS yerine 6, 7 ve 8. sınıfta ya-
pılan SBS’ler, öğrenciler üzerindeki baskıyı 

azaltmak yerine, daha erken yaşlara çekti. 
Ancak öğrenciler üzerindeki baskıyı oluştu-
ran kök sorunlara yönelik adımlardan sonuç 
alındı. Aynı şekilde, üniversite ve kontenjan 
sayısının artırılması, üniversite giriş sistemi 
üzerindeki baskıyı azalttı.

Türkiye’de giriş sistemlerinin geleceğini 
ve olası revizyonları daha çok konuşaca-
ğız. Konuşmalıyız. YÖK Başkanı Gökhan 
Çetinsaya’nın sınavı kazandığı halde yeniden 
sınava girenler için yeni bir arayışta olmasını 
da değerlendireceğiz. Çünkü çocuklarımıza 
adil ve fakat daha insani bir sistem sunma-
mız lazım..
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Hemen herkesin ittifak ettiği üzere, Türki-
ye tuhaf bir ülke. Gerçekten de öyle. Hemen 
her gün yeni bir tuhaflıkla karşılaşmanız 
mümkün.

Bir gün uyanırsınız, bakarsınız ki, kendi-
ni sol diye tanımlayan bir eğitim sendikası, 
çoğunluğu işçi sınıfının çocuklarının gittiği 
meslek liselerine üniversiteye girişte uygula-
nan katsayının savunuculuğunu yapar. Ken-
di kendinize sorarsınız: Bu, statüko savunu-
culuğu değil mi, sol bu işin neresinde?

Başka bir gün uyanırsınız bakarsınız, bazı 
sendikalar, eğitim çalışanlarının kılık kıyafet 
ve başörtüsü serbestliğine karşı çıkıyorlar! 
Sorarsınız: Sendikaların varlık nedeni, çalı-
şanların haklarını ve özgürlüklerini savun-
mak değil miydi?

Bunların hepsi tuhaf. Bir o kadar da ka-
nıksadığımız şeyler. Ancak son olarak, ce-
maat yani Gülen hareketine yakınlığı aşikâr 
bir sendikanın yeniden kurulması ve geçen 
hafta yönetiminin belirlenmesi, bunlardan 
farklı. Hatırlatacak olursak, Aktif Eğitimci-
ler Sendikası yani Aktif-Eğitim-Sen, 2012’de 
kurulup, kuruluşundan dokuz ay sonra ken-
di kendini feshetmişti. Aktif-Eğitim-Sen, bu 
süre zarfında 35 bin üyeye ulaşmıştı.

Türkiye’de konuyla ilgili hemen herkesin 
Gülen cemaatiyle ilişkili olarak gördüğü, gö-
receği ve üye olup olmamayı bu çerçevede de-
ğerlendireceği bir sendikadan beklenen fayda 
nedir? Tanınma ve tedbir yapma konusunda 
bu kadar hassas olan bu cemaat, neden sen-
dikalaşarak kendini ve kendisine yakın olan 
insanları açığa çıkarsın? Söz konusu sendika 

neden kuruldu ve daha sonra kendini feshet-
ti? Cevap bekleyen sorular çok.

Gülen cemaati ve sendika
Lafı uzatmadan söyleyecek olursam, sendi-
ka, sendikal faaliyet yapmak için kurulmadı. 
Çünkü şayet amaç, sendikal faaliyet olmuş 
olsaydı, o zaman kimden nasıl bir tavır ya da 
söz gelirse gelsin, sendikanın faaliyetlerine 
devam etmesi beklenirdi. Oysa öyle olma-
dı. 2012’de ciddi bir şekilde gündeme gelen 
dershanelerin kapatılmasına ilişkin tartış-
maların ardından kuruldu. Kurulan sendi-
kadan beklenen fayda ise, yetkili sendikanın 
kim olacağını belirlemede etkin olmasıydı.

Öteden beri üye sayıları birbirine nis-
peten yakın Eğitim-Bir-Sen (Memur-Sen) 
ile Türk-Eğitim-Sen (Türkiye Kamu-Sen) 
arasındaki dengeyi belirlemek hedeflendi. 
Geçen yıl 35 bin üyeye ulaşan Aktif-Eğitim-
Sen, bu sendikalar arasındaki üye dengesini 
değiştiremedi ama değiştirmeye bayağı yak-
laştı. Ancak o dönemki iddialara göre, cema-
at ile hükümet arasındaki yumuşama dolayı-
sıyla sendika, kendi kendini feshetti.

Bundan sonra?
2013 itibariyle, Eğitim-Bir-Sen’in 251.250, 
Türk-Eğitim-Sen’in ise 225.250 kayıtlı üye-
si var. Aktif-Eğitim-Sen’in 35 bin üyeyi 
Eğitim-Bir-Sen’den çekebilmesi durumunda, 
yetkinin Eğitim-Bir-Sen’den Türk-Eğitim-
Sen’e geçmesi söz konusu. Ancak geçen yılki 
durum, bu kaba hesabın gerçekçi olmadığı-
nı gösteriyor. Geçen yıl Eğitim-Bir-Sen’den 

Cemaat-Sen’in Amacı Ne?

• 31 ARALIK 2013 • STARBEKİR S. GÜR YORUMYORUM
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yaklaşık 23 bin, Türk-Eğitim-Sen’den ise 
yaklaşık 7 bin üyenin Aktif-Eğitim-Sen’e 
geçtiği tahmin ediliyor. Geriye kalan yak-
laşık 5 bin üyesinin ise daha önce sendikalı 
olmayanlardan oluştuğu düşünülüyor.

Geçen yıl yaşanan duruma benzer bir 
senaryoda, Eğitim-Bir-Sen’in bu yıl da yet-
kili sendika olarak devam etmesi muhtemel. 
Ancak söz konusu kritik durumdan dolayı, 
dengeleri değiştirmek amacıyla bütün sendi-
kaların çok yoğun çalışmaları da olası.

Şunu da ekleyeyim. İlçe milli eğitim ve 
şube müdürlükleri sınavları daha geçen haf-
ta yapıldı. Üç dört ay alması muhtemel bu 
müdürlük atamaları bitmeden, bu sınavla-
ra girenlerin sendikal hareketliliği çok fazla 
beklenmiyor.

Eğitim bu işin neresinde?
Bir eğitimci olarak bu kadar siyasi hesabın 
olduğu bir konuda yazı yazmaktan emin 
olun hiç hazetmiyorum. Ancak durum ma-
alesef bu. Motivasyon çok açıkça, yetkili eği-
tim sendikasını belirlemede etkin olma ve 
ardından iktidarı zora sokma. Sadece iktida-
ra gözdağı verme niyetiyle başlayan bir işin, 
müspet bir hareket olmadığını da ekleyeyim. 
Bu iş, siyaset mühendisliğinin eğitimdeki bir 
uzantısı değil de nedir?.

Tanınma ve tedbir yapma 

konusunda bu kadar hassas olan 

bu cemaat, neden sendikalaşarak 

kendini ve kendisine yakın olan 

insanları açığa çıkarsın? Söz konusu 

sendika neden kuruldu ve daha 

sonra kendini feshetti?
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17 Aralık’ta başlayan Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrası yaşananlar 
ülke gündemine bomba gibi düştü. İçinde yargı depremi, bürokraside güç 
temerküzü, siyasi suikast ve paralel devlet terimlerinin bolca kullandığı 
tartışmalar son kertede Hükümet ve Gülen Cemaati arasındaki tartışma-
larla devam etti. Bu zamana kadar ‘Pandora’nın kutusu’ işlevi gören Gülen 
Cemaati hakkında, 17 Aralık Süreci’yle birlikte derinlikli analizler yapıldı.

17 Aralık Süreci 
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Gündemdeki tartışmalar arasında üze-
rinde en çok durulması gereken hususlardan 
birisi, “neden eskiden, mesela 12 Eylül’de ya 
da 28 Şubat’ta değil de şimdi?” ya da “neden 
başka otoritelere değil de bu otoriteye?” so-
rusu. Bunun nedeni, bu tür soruların içerdiği 
denklemin hayli yanlış kurulmaya ve yanlış 
bir hedef seçilerek bu hedef doğrultusunda 
cevap aranmaya müsait olması. Kısaca belirt-
mek gerekirse, o zaman olamazdı, mümkün 
değildi, eşzamanlılık sorunu ya da krizi vardı; 
ama şimdi mümkün. Dolayısıyla bir yanıyla 
“neden şimdi?” sorunu, kendi başına anlam-
sız; çünkü aşılmış bir “eşzamanlılık krizi” var 
artık. Diğer yanıyla ise, şimdi, bugün, gün-
demdeki tartışmalar üzerine kafa yormak 
ve hem ders çıkarmak hem de bir istikamet 
belirlenmek isteniyorsa, “neden şimdi?” so-
rusuna “başka ne zaman?” cevabını zaten 
vermiş olarak başlanmalı. Bu ne demek?

“Eşzamanlılık krizi”, kurulmakta olan 
veya kurulu bir siyasal alanın zamanından 
kopuşu ifade eder. Ancak bu kopuş, sadece 
zamansal bir uyum sorunu doğurmaz, ye-
değinde taşıdığı farklı toplumsal veya siya-
sal talepler ve dil de üretir. Özellikle önemli 
toplumsal ve siyasal dönüşümlerin yaşandı-
ğı bir dönemde, bazı siyasal veya toplumsal 
aktörlerin dönüşümün niteliğini ve yönünü 
kavrayamadıkları için onların zamanına da 
erişemediklerinden anakronik bir pozisyon 
almaları “eşzamanlılık krizi”nin bir yönüdür. 
Diğer ve önemli bir yönü ise, kurulu veya ku-
rulmakta olan siyasal alanın normalleşmesi-
ne ve meşruiyetine karşı, yedeğinde taşıdığı 

dilin ve bu dilde saklı olan toplumsal, siyasal 
ve hatta ekonomik taleplerin farklı bir siyasal 
alanı (o alanın zamanını da içerecek şekilde) 
gizilleştirmesi, hatta mi(s)tikleştirmesidir.

Eğer “eşzamanlılık”, tesadüf ya da rastlantı 
gibi görünen bir planlama ya da düzenleme 
anlamına gelmiyorsa, “ eşzamanlılık krizi” 
de toplumsal ya da siyasal aktörlerin top-
lumsal değişimin ya da dönüşümün zama-
nını yakalamamaktan doğan ve dolayısıyla 
aldıkları pozisyonları anakronik kılan bir 
durumsa, “neden şimdi?” sorusuna verilen 
“başka ne zaman?” cevabını nasıl kavrama-
mız gerekiyor? Elbette geçmişte var olan 
“eşzamanlılık krizi”, öncesi olmayan, henüz 
toplumsal alanda herhangi bir pozisyona 
denk düşmeyen, (sosyal bilimler literatü-
ründe haklı olarak kötü bir şöhrete sahip bir 
ifadeyi, geçici bir şekilde, ihtiyaten kullanır-
sak) “siyaset öncesi” bir krizdi. Tasavvur edi-
len bir toplumsallık vardı elbette, belki daha 
başlangıcından beri vardı; ancak bunun ak-
tüel olmasına, bilfiil kendisini göstermesine 
yönelik her bir hamlenin karşılığı, “eşzaman-
lılık krizi”ni daha da derinleştiren bir işlev 
görüyordu. Bu durumda “elinden gelen şey” 
ile “olması gereken şey” arasındaki normatif 
boşluk, “siyaset öncesi” pozisyonun da getir-
diği muğlaklıkla, siyasal ve toplumsal talep-
lerin ahlakileştirilmesini doğurdu.

Kazanımlar kendi hanesine...
(“Samimiyet, saffet, ihlâs, fedakârlık, din ve 
ona hizmette dünya adına beklentisizlik” 
gibi bir dilde ifade bulan) bu ahlakileşmenin 

“Eşzamansız”lar İçin Bir Kılavuz

• 02 ARALIK 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞ YORUMYORUMAHMET DEMİRHAN
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bir topluma bakan yüzü vardı, bir de iktidara 
ve bunlar etkileşim halinde, “elinden gelen 
şey”in çizdiği sınırların boyutları oranında, 
şekillendi. Topluma bakan yüz kendisiyle 
neredeyse aynı taleplerde bulunan toplum-
sal kesimlerin ortada olanı kabullenmeyerek 
daha siyasal bir tavır takınmasının (Mann-
heimci bir dille ve yine ihtiyatla kullandığı-
mız) “ideolojik” addedilebilecek bir konum-
la tanımlanmalarından da güç alarak gelişti.

Meselenin topluma bakan yüzünde ya-
şanan bu ayrışmanın birkaç boyutu var. 
Öncelikle toplumun kendisine dair tasav-
vurunda bir kırılmayı barındırıyor içinde. 
Siyasal alana dâhil olamamanın ideolojik 
tavra yansımalarıyla ahlakileşmiş tavra 
yansımaları arasındaki kırılmada, ideolo-
jik tavır kendisini genişlettikçe kendi için-
deki çeşitliliklerde mevcut “eşzamanlılık 
krizi”ne yol açan meseleleri siyasal bir or-
tak tasavvur diliyle taşıyabilecek hale geldi; 
ahlakileşmiş tavır ise, ideolojik tavra koy-
duğu mesafe nedeniyle, kendisini iyiden 
iyiye mi(s)tikleştirdi. Aynı toplumsal alan-
da, aynı saiklerle ve aynı gayelerle yapılan 
işlerde, ideolojik tavır siyasal bir pragma-
tizm içinde toplumun tasavvur dünyasında 
olağanlaşmış vasıtaları doğal olarak tercih 
ederken, ahlakileşmiş tavır kendisine özgü 
bir tarih oluşturacak bir dile mecbur kaldı. 
Dolayısıyla ideolojik tavır toplumsal değiş-
meyi toplumla birlikte yaşarken toplumun 

rıza gösterebileceği bir “muhafazakâr” tutu-
mun ötesinde ısrarcı olmadı; ısrarcı olma-
ya başladığında ise bunu muhafazakârlığın 
toplumsal tabanını tahkim etme vasıtası 
olarak değerlendirdi. Ahlakileşmiş tavır ise 
her kazanımını kendi “şahsi manevi”sine 
hamlederken topluma da toplum zamanla 
değiştikçe netleşemeyen “muhafazakâr” al-
gının handikaplarını gidermek maksadıyla 
bir “bünye” öneriyordu.

“Eğitimle kalpleri kazanmak” şeklinde 
özetlenebilecek bu hamle, “siyaset öncesi” 
algıları nedeniyle, ancak “ahlakçı” bir di-
lin sürekli kendisini yenilemesi ve ortama 
göre ayarlaması vasıtasıyla ayakta durabil-
diğinden, meşguliyetleri ile araya herhangi 
bir mesafenin girmesine müsaade etmeden, 
kendiliğinden meşru addedilmesini sağla-
maya çalışıyordu. Bu tutum, ciddi kırılma 
anlarında hayli sorunlu olsa da ve otonom-
luk iddialarıyla karşılaşsa da, kendisini eği-
timle sınırlı kılan alanlarda fazla problemle 
karşılaşmadı. Ahlakileşmiş tutumun, hem 
“eşzamanlılık krizi”ni ve hem de ideolojik 
tavırla arasındaki problemleri, bu noktadan 
hareketle (aşmaya değil) eşgüdümlemeye 
çalışmasının önemi de bu noktada yatıyor.

Eşzamanlılık krizi aşılacakken...
Ancak sorunun kökeninde, sadece, ideolojik 
tavrın siyasal dönüşümüyle birlikte, ahlakileş-
miş tavrın “siyaset öncesi” algısının bir “eşza-
manlılık krizi”ne girmiş olmasının yattığı sa-
nılmamalı. Bu vardı elbette; ancak asıl sorun, 
ahlakileşmiş tavır benzeri birçok yapıyı zaten 
kendi içinde taşıdığından ve her birisinin “eş-
zamanlılık krizi”ni kendi mücadelesi içinde 
gidermeye çalıştığından ideolojik tavrın siya-
sal olarak normalleştirme çabaları ile ahlaki 
tavrın güdümleme çabaları arasındaki farkta 
ortaya çıktı. Tam da normal şartlarda kendi-
sini “eşzamanlılık krizi”nden çıkaracak bir 
ortamda kendisini güdümlemenin araçları bu 
normalleşmeye engel olduğu gibi otonomlaş-
ma eğilimlerini de tetikledi.

Gündemdeki tartışmalar 
arasında üzerinde en çok 

durulması gereken hususlardan 
birisi, “neden eskiden, mesela 12 
Eylül’de ya da 28 Şubat’ta değil 
de şimdi?” ya da “neden başka 
otoritelere değil de bu otoriteye?” 
sorusu.
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Sorunun bu şekilde tezahüründe, ahla-
kileşmiş tavrın iktidarlara bakan yüzünde, 
“elinden gelen şey”in ancak kendisini taşıya-
bilecek kendi dışında “siyasal” bir araca ihti-
yaç duyması ile kendi “şahsi manevi”sini bir 
bünye olarak birarada tutabilmesini birlikte 
sağlamasında; başka bir ifadeyle, “siyaset 
öncesi” tavrının doğurduğu nevzuhur, sek-
teryan ve otonom bünyenin, bu unsurlarla 
mündemiç olarak, başka toplum kesimleriyle 
birlikte olamamasında yatıyor. (Burada gele-
bilecek olası bir itiraza, “başkalarıyla birlikte 
hareket etmek”ten değil “birlikte olmak”tan 
bahsedildiği hatırlatılarak cevap verilebilir.)

İdeolojikleşmeye doğru
Peki bu ne demek? Öncelikle ideolojik tav-
rın toplumun siyasal taleplerini siyasal ala-
na taşıyıp normalleştirmeye başlamasıyla 
aşılmaya başlayan “eşzamanlılık krizi”nin, 
ahlakileşmiş tavır açısından yeniden nükset-
mesi anlamına geliyor. Bunun arkasında ise 
ahlakileşmiş tavrın toplumla ve iktidarlarla 
ilişkisinin hep “siyaset öncesi” bir zeminde 
gelişmiş unsurlarla belirlenmiş olmasının, 
onu, siyaseten normalleştirmeye rıza göste-
remeyeceği yüklerle yüklemesi yatıyor. İkti-
darlarla ilişkisini de kendine özgü bir “şahsi 
manevi” etrafında ören bu ahlakileşmiş tavır, 
iktidarla ilişkisine de kendisine özgü bir dille 
idealleştirerek diğer toplumsal kesimlerden 
her zaman kendisini ayrıştırdı. “Sivil”, “ılım-
lı”, “hoşgörülü” gibi güdümleme söylemle-
riyle yapılan, ancak “şahsi manevi” söyle-
minde de gizil olan bu idealleştirme (yine 
Mannheimci anlamda) “ütopik” olamadı, 
çünkü zaten en başından itibaren mesiya-
nikti ve bu özellik (ya da “şahsı manevi”lik) 
“elinden gelen şey” içine yedirilmişti.

Ancak geçmişteki “eşzamanlılık krizi” ile 
şimdi yaşanan “eşzamanlılık krizi” arasın-
da önemli bir fark var. Geçmişteki “siyaset 
öncesi” tavır şimdi siyasal bir dille yüklü bir 
“eşzamanlılık krizi”ne doğru evriliyor. Ken-
disini bütün mesiyanik hareketlerde ortak 

olan duygulanımlarla ya da toplumsal alan-
daki olumsuzlukları harekete geçirmeye ça-
lışan aşkın bir kolektif enerjiyle ifade eder-
ken, giderek bütün mesiyanik hareketlerin 
can düşmanı olan (“şahsi teşebbüs hakkı”, 
“ceberrut devlet”, “yasakcı tutum”, “liberal 
demokrasinin gerekliliği”, “sivil din” gibi 
güdümleme ifadelerinde vücut bulan) libe-
ral bir dile doğru da dönüştürüyor. Hem de 
bundan birkaç yıl önce “hukuk” diline yas-
lanan bir kırılma anının şiddetinden daha 
şiddetli bir biçimde. Şimdi, yeni bir “ana-
yasa” talebinin bile artık gerekçeleri farklı. 
Dolayısıyla tuhaf bir kırılma anı bu, ama 
öncelikle kendisi için; çünkü tam da bu tür 
ifadelerle yansıtılmaya çalışılan bir “eşza-
manlılık krizi” söz konusu.

Ancak bu kırılmanın başka bir boyu-
tu ahlakileşmiş tavrı artık sürdürmenin 
imkânsızlığı. Dolayısıyla ahlakileşmiş tavrın 
şimdiki “eşzamanlılık krizi”, artık karşımı-
za ideolojik bir tavır olarak çıkabilir. Bu-
nun anlamı, kırılmanın daha farklı alanlara 
da yansıyacağı ve eğer siyasal bir zeminde 
varlığını sürdürmek isterse, kendisine eşlik 
edecek siyasal aktörü ya da aktörleri de do-
mine etmek isteyecek bir veche kazanacağı. 
Başka bir ifadeyle, “siyaset öncesi” tavır alı-
şın imkânsızlaştığı bir ortamda, gireceği her 
siyasal ilişkiyi eskinin iktidarlarıyla ilişkisi 
biçiminde sürdüremeyeceği; tersine o iliş-
kilerde kendisi için razı olduğu tavrı şimdi 
kendisine eşlik edecek aktör ya da aktörler-
den bekleyerek, kendisinden razı olunması-
nı talep edebileceği.

Yine de siyaset arenasına bütün varlığını 
sürmenin de, birbirlerini taşıyamayacağın-
dan liberal bir dille güdümlenmiş bir “şahsi 
manevi”ye (ve elbette bundan mülhem bir 
otonomluk iddiasına) sahip olmanın da bir 
maliyeti olacaktır..
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Türkiye’de siyasal sistem dönüşürken ana 
siyasal aktörlerin dönüşmemesi elbette düşü-
nülemez. Her ne kadar Türkiye’de son on yılda 
siyasal karar alıcı kadronun İslami bir geçmiş-
ten gelmesi hep konuşulsa da bu hiçbir zaman 
detaylı bir analize tabi tutulmadı. Bunun te-
mel olarak iki sebebinden bahsedilebilir. Bir 
tanesi dışarıdan bu siyasal aktöre bakanların 
hep toptancı bir yaklaşımla olaylara yaklaş-
ması ve bunun sonucu olarak nüanslara, iç 
sorunlara ve yaşanan içsel dönüşüme kayıtsız 
kalmalarıydı. İkinci temel sebep ise bu siyasal 
aktörün entelektüel kesiminin büyük oranda 
siyasete angaje olması sonucu kendi içlerine 
yönelik uzun soluklu bir analiz yapmaya va-
kit ve ilginin kalmamasıydı. Her iki tarafın da 
kendi bulunduğu konum icabı rüzgârın ana 
akıntısına uygun analizler yapması sonucu 
Türkiye hakkında son yıllarda çok fazla yayın 
çıkmasına rağmen aslında analiz düzeyi ön-
ceki dönemlere göre zayıf kalmıştır.

Özellikle son dönemde dershane çerçe-
vesinde ortaya çıkan İslami siyasal aktörler 
arasındaki iç tartışmaların daha net göster-
diği gibi, artık son on yılın bir muhasebe-
sini yapmak hem bir gereklilik hem de bir 
ihtiyaçtır. Bu sebeple üç kilit seçimin yapı-
lacağı önümüzdeki dönem arifesinde siya-
sal süreci daha sağlıklı okumak için yeni bir 
yaklaşım gerekmektedir.

Son on yıllık siyasal iktidar tecrübesine 
bakılınca Türkiye’de ana damar İslami siya-
sal akımın üçe bölündüğünü söylemek hiç 
de yanlış olmayacaktır. Bugün artık cemaat 
dışarıda tutulursa ün tane farklı İslami siya-

sal aktör ve zihniyet oluşmuş durumdadır. 
Her ne kadar siyaset üstü ortak yaklaşım ve 
çıkarlar bu farklılıkları su ana kadar kapat-
mış olsa da, önümüzdeki süreçte bu farklı-
lıklar hem daha da belirginleşecek hem de 
siyaset yapımında önemli mihenk taşların-
dan birisi olacaktır.

Bu üç zihni yapıyı kabaca Ankara İslamcı-
lığı, İstanbul usulü ve Anadolu mütevazılığı 
olarak isimlendirmek mümkündür. Ankara 
normalde hiçbir zaman İslami siyasal hare-
ketin ana damarlarından birisi olmamıştır 
ama on yıllık siyasal iktidar sonrası genelde 
İstanbul’dan şehre gelen ve yerleşen yeni An-
karalı sınıf Ankara İslamcılığı denilebilecek 
bir zihniyet, yaklaşım tarzı ve siyasetin geliş-
mesine yol açmıştır. Bu grubun ana özelliği 
iktidar olmaları dolayısıyla hergeçen gün ar-
tan bir şekilde muktedir bir dil kullanmaları 
ve bunun doğal sonucu olarak hem itaati ön-
celemeleri hem de eleştiriye daha az taham-
mül göstermeleridir.

Özellikle son dönemde dershane çerçeve-
sinde ortaya çıkan İslami siyasal aktörler ara-
sındaki iç tartışmaların daha net gösterdiği 
gibi, artık son on yılın bir muhasebesini yap-
mak hem bir gereklilik hem de bir ihtiyaçtır.

Askeri vesayetin kırıldığı, yeni siyasal di-
namiklerin oluştuğu Türkiye’de İslami tan-
danslı grupların üreteceği siyaset tarzı büyük 
oranda önümüzdeki yıllarda ülke siyasetinin 
ana omurgasını oluşturacaktır.

Daha çok siyasal ihtiyaçlar icabı pratik ol-
mayı, pratik çözümü önceleyen bu grup her 
ne kadar siyasal iktidara hâkim olsa da ente-

Türkiye’de İslamcı  
Aktörlerin Dönüşümü

• 02 ARALIK 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞMEHMET ÖZKAN YORUMYORUM
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lektüel olarak aslından bir fakirleşme yaşa-
maktadır. Bu fakirleşmenin ana sebebi pra-
tiğin teorinin en az on yıl ileriden gitmesi ve 
bunun anlamlandırmak için eski yaklaşımla-
rın artık anlamsız hale gelmesidir. Ankara’da 
oluşan bu yeni grup her ne kadar pratikte 
kazandıkları tecrübe ve deneyimleri teorik 
anlamda izah etmenin sancısını yaşasa da, 
gerek çok hızlı akan süreç gerekse zaman 
darlığı bu sancıyı gidermeye yetmemektedir.

Son on yıllık siyasal iktidarın oluşturdu-
ğu ikinci grup İstanbul usulü siyaset tarzıdır. 
Aslında bu tarz ne yeni ne de derinliksizdir. 
İstanbul eskiden beri keskin, iddialı ve yer 
yer gerçeklerin değil hayallerin ve hülyala-
rın öne çıktığı bir siyasal aklın merkezidir. 
İstanbul hep var olandan daha fazlasını ister, 
arzular ve ona göre siyaset üretmeye çalışır. 
Bir nevi mümkünü değil hep ideali arar. Bu 
arayış özellikle İslamcılık dâhil birçok fikir-
sel ve ideolojik merkezinin İstanbul olmasına 
yol açmış ve siyaset yapma tarzı bu minvalde 
ilerlemiştir. İslami siyasal aktörler iktidarda 
değilken eleştirel yönüyle ve keskin tavırla-
rıyla öne çıkan İstanbul’daki İslami siyasal ak-
törler, Ankara’da siyasal iktidarın kendilerine 
yakın bir gruptan olması dolayısıyla sorunlar 
yaşamaktadır. İstanbul eski sivri ve keskin 
dilini kullandıkça hem kendisinimarjinal-
leştirmekte hem de Ankara’daki eski dava 
arkadaşları tarafından daha az dikkate alın-
maktadırlar. İstanbul’daki birçok sivil top-
lum örgütü ya da fikirsel hareketlerin bugün 
“Ankara artık bizi kale almıyor” ya da “dinle-
miyor” feryadının arkasında Ankara’da yeni 
oluşmuş iktidar diline göre keskin bir siyasal 
üslup kullanması gelmektedir. İstanbul’un 
son on yıldaki ironisi, kendisinin beslediği, 
büyüttüğü, desteklediği ve Ankara’ya gönder-
diği yeni İslami siyasal sınıfın artık kendisini 
dikkate almaması ve çoğu zaman görmezden 
gelmesidir. Artık muktedir bir dil ve üslup 
takınan Ankara için İstanbul sorun yaratma 
potansiyeline sahip, marjinal dil kullanan ve 

yer yer de Ankara’yı zor durumda bırakan bir 
siyasal aktör konumuna gelmiştir. Bu durum 
eski derin dostluklara rağmen ortak bir siya-
set yapma tarzını zorlaştırmakta ve yer yer 
söylem üstünlüğünün ya da söylemsel otori-
tenin kimde olduğu/olması gerektiği tartış-
masına yol açmaktadır.

İki siyaset tarzı: Ankara-İstanbul
Son on yıllık siyasal iktidar dönemimde 
üçüncü damarı oluşturan ve aslında en bü-
yük dönüşüm yıllardır İstanbul’da gelen 
bilgisel ve fikirsel destekle yaşayan ve gö-
receli olarak mütevazı fakat sadık bir grup 
olan Anadolu’da yaşanmıştır. Anadolu son 
on yıllık siyasal iktidar sürecinde kendisini 
dünyaya her anlamda açmış ve artık Anka-
ra-İstanbul abiliğine ihtiyaç duymamaktadır. 
Anadolu biraz da hiç anlamadığı Ankara-
İstanbul arasındaki tartışmalardan habersiz 
bir şekilde iki şeyi kendisine misyon edin-
miştir. Bunlardan bir tanesi sürecin sekteye 
uğramaması adına Ankara-İstanbul hattını 
siyaseten desteklemek, bir diğeri ve belki de 
en önemlisi ise kendi çapında sivil toplum 
kuruluşları ve iş dünyasıyla dünyayı keşfe 
çıkmasıdır. Anadolu bir nevi kendince mü-
tevazı bir şeklide bir siyaset tarzı geliştirmek-
te ve dünyaya yönelik olarak yeni bir bakış 
açısı geliştirmeye çalışmaktadır. Bu keşif ne 
Ankara’nın siyasal anlamda makul olma ih-
tiyatını ne de İstanbul’un fikirsel idealizm 
anlamında iddialı yaklaşımına sahiptir. Ana-

Özellikle son dönemde 
dershane çerçevesinde 

ortaya çıkan İslami siyasal aktörler 
arasındaki iç tartışmaların daha net 
gösterdiği gibi, artık son on yılın 
bir muhasebesini yapmak hem bir 
gereklilik hem de bir ihtiyaçtır.
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dolu her zamanki gibi derinden akan unsur-
larıyla bir siyaset tarzı geliştirmektedir.

Bugün Türk siyaseti açısından bu üç zih-
ni yaklaşımın amaçları aynı olsa bile siyasal 
dili, yaklaşım tarzı ve doğal olarak aksiyon 
tarzı birçok farklılıklar göstermektedir. Siya-
sal dil anlamında Ankara daha muktedir ve 
kontrolü ele alan bir dil kullanırken;İstanbul 
keskin, eleştirel ve idealizm kokan dilinden 
hala vazgeçmemiştir. Anadolu ise mütevazı-
lık dışında ne iddialı bir dil kullanmakta ne 
de Ankara’nın devlet refleksleri gereği aşırı 
kontrolcü bir eğilime sahiptir. Anadolu’nun 
dilini en iyi ifade eden şey çok iş yapan ve az 
konuşan bir vücut dilinden ibarettir. İslami 
grupta oluşan bu üç farklı zihni yaklaşım, 
siyaset yapım tarzı açısından da farklılıklar 
göstermektedir. Ankara daha kontrollü git-
meyi yeğlerken, İstanbul sorunların özüne 
inip çözmeyi önermektedir. Anadolu ise 
olayların gelişimine göre itidal ve ideal ara-
sında orta yolcu bir yaklaşım göstermektedir.

Son on yılın oluşturduğu bu üç ana akı-
ma bir de siyaset yapma tarzı olarak ekstra 
denilebilecek bir başka grup daha eklenebi-
lir: Gülen Cemaati. Bu grup ana akıma göre 
siyasete sonradan katılsa da daha çok yuka-
rıda bahsedilen üç tür tarzın bir karışımı da 
denilebilecek bir tarz ve dil geliştirmiştir. Ge-
rektiğinde İstanbul kadar girişken, Ankara 
kadar kontrollü ve Anadolu kadar mütevazı 
olabilen bu hareketin en büyük sorunu ar-
tık bu üç farklı yaklaşım tarzından birisinin 
cemaat içinde ana damar olmak istemesidir. 
Hem hareketin yapısı ve büyüklüğü hem de 
yıllardır biriken tecrübesi, bu hareketin üç 
tarzın hiçbirisinin tek başına kaldırabileceği 
bir yapı değildir. Bunun doğal sonucu olarak 
ad hoc bir siyaset tarzı üreten ve konu ve ola-
ya göre birbirinden son derece farklı siyasal 
yaklaşım tarzı üretebilen Gülen cemaati için 
en temel mesele var olan üç tarzı mecz eden 
ve içiçe geçirebilen bir tarzın geliştirilmesi-
dir. Hem gücü hem de en zayıf noktası bu 

olan hareketin her geçen gün siyasallaştığı 
son dönemde, hareketin kendi içindeki fark-
lılıkları eritmesi zor olacak ve belki de siya-
seten etkisini yitirecektir.

Erdoğan Köşk’e çıktığında...
Askeri vesayetin kırıldığı, yeni siyasal di-
namiklerin oluştuğu Türkiye’de artık İs-
lami tandanslı grupların üreteceği siyaset 
tarzı büyük oranda önümüzdeki yıllarda 
ülke siyasetinin ana omurgasını oluştu-
racaktır. Dolayısıyla toparlayıcı bir lider 
olan Erdoğan’ın muhtemel köşke çıktığı 
bir senaryoda yukarıda bahsettiğim siyaset 
yapma tarzlarının siyaseti şekillendirmek 
adına ciddi bir rekabet içine girmesi kuv-
vetle muhtemeldir. Bu süreçte Ankara için 
temel sorun diğerlerine üstten bakan ve her 
şeyi kontrol etmesi gerektiğini düşünen bir 
hissiyatın derinleştirmesi; İstanbul için te-
mel sorun ise güç merkezi olan Ankara ile 
sağlıklı iletişim kuramaması ve üslup anla-
mında radikal ve keskin eleştirel bir dili terk 
edememesidir. Sonuçta süreçte her zamanki 
gibi ana direksiyonda Ankara-İstanbul hattı 
otursa da bunu siyasal, sosyo-ekonomik ve 
insan gücü anlamında destekleyecek ana 
gövde hala Anadolu’dur. Ve belki de Ana-
dolu, Ankara-İstanbul arasındaki gelgitleri 
her zamanki gibi biraz ilgisiz biraz da endi-
şe ile izleyecek ve seçimlerde yine kendince 
makul bulduğu grubun önünü açacaktır. Ne 
olacağını anacak zaman gösterecek olmakla 
beraber Türk siyasetini yakından izleyenler, 
sadece görünen siyasal aktörlere değil ar-
tık aktör-içi gelişim ve dönüşümlere daha 
duyarlı olmalıdır. Bu durum İslami aktör-
ler için geçerli olduğu kadar Kürt siyaseti, 
milliyetçiler ve CHP için de geçerlidir. Ar-
tık siyasette aktörlerin içe dönük tartışma 
ve dönüşümleri ana eksenler kadar önemli 
hale gelmiştir. Bu durum büyük ihtimalle 
önümüzdeki on yılda siyasetin en temel be-
lirleyicilerinden birisi olacaktır..
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Geçen hafta, hükümeti dershaneleri dö-
nüştürme kararlılığından vazgeçirmek üzere 
sahaya sürülen resmi belgeler, Gülen cema-
ati tartışmasını farklı bir evreye taşıdı. Bu 
vesileyle, Gülen cemaati üzerinden, vesayet 
döneminin toplumsal hareket- siyaset-devlet 
ilişkilerine ve vesayet sonrası Yeni Türkiye’yi 
inşa ederken toplumsal hareketlerin siyaset 
ve devletle nasıl bir ilişki kurmaları gerektiği 
üzerine bir tartışma yürütmek yararlı olabilir.

Yakın tarihimizde, toplum-siyaset ilişkisi 
iki önemli kırılmaya uğradı. İlk olarak kurtu-
luş savaşının ertesinde Kemalist kadro, Rous-
seaucu milli irade anlayışıyla millet adına yetki 
kullanma tekelini kendi uhdesine aldı. İkinci 
kırılma, çok partili siyasi yaşamdan ve serbest 
seçimlerden vazgeçilemeyince yaşandı. 1961 
Anayasasıyla seçilmiş siyasi irade, atanmış ve 
anayasal yetkilerle donatılmış bürokratların 
gözetimine verildi. Toplumun demokratik 
mekanizmalar üzerinden siyasi süreçlere ka-
tılımını öngörmediği- engellediği için her iki 
dönemi de vesayetle tanımlamak mümkün.

Farklı siyasal görüşlere sahip pek çok top-
lumsal hareket, kavramsal olarak vesayet diye 
adlandırdığımız bu durumu, toplumsal katılı-
ma açık olması gereken siyasetin bir grubun 
tekeline verilmesi dolayısıyla, devletin Kema-
list seçkinlerce gasp edilmesi olarak okudu. 
Siyasetin işlevsiz kılındığı, milletin devlete 
yabancılaştığı bu anormal süreç, demokratik 
siyasetle uyumlu olmayan pek çok stratejiyle 
karşılık gördü. Bazı hareketler silahlı müca-
deleye yöneldi, bazıları askeri müttefikler ara-
yarak darbe ile iktidara gelmeye odaklandı, 

bazıları da bürokraside örgütlenmeye, devlete 
sızmaya, devleti ele geçirmeye yoğunlaştı. As-
lında, Kemalist kadronun milli irade kavram-
sallaştırmasıyla aynı düzleme denk düşen bu 
çabalar, zaten siyasetin toplumsal duyarlılık-
lara kapatıldığı, devletin imtiyazlı kadrolarca 
ele geçirilerek topluma yabancılaştırıldığı dü-
şüncesiyle meşru addedildi, mazur görüldü. 
Farklı siyasal eğilimlere sahip birçok grup, 
cemaat ve örgüt devleti önceleyen çalışma 
tarzları benimsediler.

Siyasetin normalleşmesi
On yılı aşkın yoğun çabalar neticesinde, 
bugün, vesayet ortadan kaldırılmış, siyaset 
toplumsal eğilimlere duyarlı hale getirilmiş, 
devlet millete ait kılınmış, kısacası siyaset 
ve devlet vesayet parantezinden çıkarılmış 
durumda. Siyasetin topluma açık ve karar 
alma süreçlerinde etkili olmaya başlaması, 
bugüne kadar, vesayet sistemi eksen alınarak 
yapılanan toplumsal hareketlerin de strateji 
değiştirmesini zorunlu kılıyor. Siyaset tarihi, 
kendisini değişen siyasal koşullara uydura-
mayan, zamanın ve tarihin akışına direnç 
gösteren, bu nedenle de varlık gerekçelerine 
zarar vererek anakronik duruma düşen ya-
pıların örnekleriyle dolu. Yakın tarihimizde 
farklı siyasal yelpazelere sahip pek çok olu-
şumun dönüşüm sancılarına şahit olduk.

Gülen cemaati, siyasetin toplumsal duyarlı-
lıklara açık hale gelmesiyle vesayet döneminde 
belirlediği stratejiyi değiştirme basıncıyla kar-
şılaşan yapılanmaların başında geliyor. Gülen 
cemaati, kuruluşundan itibaren ikili bir strate-

Gülen Cemaati İçin Karar Vakti
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ji benimsedi. Bir yandan, etkili bir sivil toplum 
örgütü ve dini cemaat formatıyla toplumun 
birçok kesimine dokunarak başarılı bir hizmet 
hareketinin örneğini oluştururken; öte yan-
dan, dönemin birçok örneğine benzer şekilde, 
bürokraside örgütlenmeyi, devletin kılcal da-
marlarında varlık göstermeyi önemsedi.

Toplum- siyaset- devlet arasındaki ka-
nalların demokratik bir sistemde olması ge-
rektiği şekilde açık hale gelmesi, siyasal faa-
liyetlerin önceliklerini de, millete hizmetin 
araçlarını da radikal bir değişime tabi tuttu. 
Demokratik siyasetin geçerli hale geldiği, 
toplumsal duyarlılıkların siyasete ve iktidara 
yansımasının önünde herhangi bir engelin 
kalmadığı bir süreçte, toplumsal hareketle-
rin meşruiyet çerçevesi de toplumsal etki ve 
nüfuz alanlarıyla sınırlıdır. Devleti millete ait 
kılmanın yegâne yolu, artık, toplumsal kanal-
lar üzerinden demokratik mekanizmalarla si-
yasete katılmak, bürokratik kısa devre araçla-
rından imtina etmektir. Bu çerçevede, Gülen 
cemaatinin yarım asra yakın bir süre önce 
belirlemiş olduğu devlet öncelikli stratejinin 
zemini ortadan kalkmış durumda. Gülen ce-
maatinin topluma hizmet etmesinin yegâne 
yolu, kendisini sivil toplum faaliyetleriyle sı-
nırlandırmak, bürokrasideki kazanımlarıyla 
siyaseti etkileme hevesinden vazgeçmektir.

Yeni vesayet teşebbüsü
Demokratik süreçler sonunda milletten siya-
sal karar alma hak ve meşruiyetini almadığı 
halde, devletin stratejik kurumlarındaki var-
lığı üzerinden kendi doğrusunu hâkim kılma 
teşebbüsü, vesayetten başka bir anlama gel-
memektedir. Her vesayet teşebbüsü, zorunlu 
olarak, seçkinci ve kurtarıcı bir içeriğe sahip-
tir. Bu seçkinci ve kurtarıcı karakter, demok-
ratik siyasetin vazettiği şekilde, fikirlerin de-
mokratik süreçler dolayımıyla toplumsal teste 
tabi tutulmasına ihtiyaç hissetmez. Bu ihtiyacı 
hissetmediği için de, kendi fikirlerini, demok-
ratik mekanizmalar üzerinden aldığı toplum-
sal destekle siyasi karar alma meşruiyeti edi-

nen seçilmiş siyasi iktidarların fikrinden daha 
üstün görür. Cumhuriyetin kuruluş yılların-
da, Kemalist kadro, tam da böyle bir muha-
keme neticesinde -toplum için doğru fikirlere 
sahip olduğu varsayımıyla- vesayet kurmuştu. 
1960 askeri darbesinden sonra kurulan ku-
rumsal vesayet de seçilecek siyasi iktidarların, 
bu Kemalist doğrulara riayet etmeme ihtimali 
üzerinden kurgulanmıştı.

Bu çerçevede, Gülen cemaatinin, devletin 
stratejik kurumlarında varlığını sürdürme ve 
bu kurumlardaki varlığıyla sahip olduğu gücü 
siyaseti dizayn etmek üzere kullanma ısrarı, 
Cumhuriyet dönemindeki her iki vesayet tec-
rübesinden de izler taşımaktadır. Seçim san-
dığı ve sivil toplum faaliyetleri başta olmak 
üzere birçok yol ve vesileyle toplumun siyaseti 
etkileme kanallarının açık olduğu bu dönem-
de, Gülen Cemaatinin eski düzenin anormal 
koşullarında benimsediği stratejiyle elde ettiği 
mevzileri, bugün de siyaseti etki altına almak 
üzere seferber etmeye devam etmesi, yeni bir 
vesayet teşebbüsü anlamına gelmektedir.

Bu teşebbüs, siyasetin alanını daraltarak 
ülkenin demokratikleşme sürecine zarar 
verdiği gibi, hareketin beslendiği zemine de 
zarar vermektedir. Toplumun Gülen cema-
atine teveccühünün gerekçesi, siyaset üze-
rinde vesayet kurmak değil, topluma hizmet 
etmektir. Demokratik bir sistemde, topluma 
hizmet etmenin çerçevesi bellidir ve devletin 
stratejik kurumlarında örgütlenerek seçilmiş 
siyasal iradeyi etki altına almak bu çerçeve 
içinde yer almamaktadır.

Yeni Türkiye’de, gücünü toplumdan al-
mayan, demokratik siyaset süreçlerini iş-
letmeyen hiçbir oluşumun siyasete nüfuz 
etme meşruiyeti yoktur, olmamalıdır. AK 
Parti’nin Gülen cemaatinin vesayet teşebbü-
sünü engelleme çabası demokratik bir siste-
mi inşa etme sorumluluğunun bir gereğidir. 
Gülen cemaatinin ülkeye ve kendisine gönül 
verenlere karşı sorumluluğu, vesayet teşeb-
büslerinden uzak durarak yüzünü tamamen 
topluma dönmektir..
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Türkiye normalleşmesini hitama erdir-
meye çalışan bir ülke. Bunun en basit anla-
mı hem devlet, hem de toplum düzeyinde 
yaşanması elzem olan bir normalleşme sü-
recidir. Bugün siyaset -yapımı- dediğimiz 
şey uzun yıllar sonra sahneye sahici bir 
şekilde çıkma imkânı bulmuş bir araç ola-
rak bu süreçlerin yönetilmesinden ibarettir. 
Özellikle son on yıl, mezkûr aracın, sahici 
ve hak ettiği rolüne sahip çıkma kavgası 
olarak tarihe geçti. Bu kavgada kazanımlar 
elde edildikçe devletin konsolidasyonun-
da ilerleme kaydedildi. Devlet konsolide 
oldukça toplum ve tezahürleriyle kurduğu 
ünsiyet de normalleşmeye başladı. Bütün bu 
süreçler yaşanırken anomali haline gelmiş 
birçok olumluolumsuz unsur önce anlam-
sızlaşmaya, ardından da varoluşsal sorunlar 
yaşamaya başladı. Bu unsurların kahir ekse-
riyeti ağır vesayet rejimi uygulamalarından 
kaynaklanan sorunlara veya boşluklara bir 
tepki olarak doğan hareketlerdi.

Derin bir konsolidasyon krizi yaşayan 
devletin dinle, vatandaşlarının diliyle, fark-
lı ekonomik sektörlerle, hatta kurumlarıyla 
ürettiği sorunlar kayıt dışı ya da sivil örgüt-
lenmenin de ironik bir şekilde altyapısını 
hazırladı. İlkel Batıcı pozitivist dünyanın 
ezberleri üzerinden dinle kavgaya tutuşan 
devlet, ‘İslamcı veya olmayan’ farklı yapıla-
rın varoluşsal bir mücadele içinde örgütlen-
mesine yol açtı. Bunu da bir anlamda kendi 
eliyle ve ‘halkın diniyle barışık’ bir ülkeyle 
mukayese edilmeyecek ölçüde gerçekleştir-
miş oldu. Devletin normalleşme sürecine sa-

mimi bir şekilde ikna olan yapılar ve en ağır 
toplumsal sorunların yıllar sonra çözülmesi-
ne şahitlik eden kesimler ya tabii bir şekilde 
kurumlarını dönüştürdüler ya da varoluşsal 
krizler yaşamaya başladılar. Başka bir deyiş-
le, Kemalizm’den kaynaklanan sorun alanla-
rında var olan yapıların post-Kemalizm sü-
recinde eski-Türkiye dünyasında var olmaya 
devam etmeleri doğal olarak krizler üretti.

Türkiye’de yaşanan dönüşüme intibak sü-
recini en sağlıklı yaşayan yapıların başında 
AK Parti fenomeni gelmektedir. Evet, AK 
Parti bu zaviyeden bakıldığında hem erken 
dönemde dönüşüm kararını alan bir dina-
mik, hem de bizzat bu dönüşümün hayata 
geçmesindeki başat aktör olmuştur. AK Par-
ti eliyle devlet ve toplum nezdinde tedrici 
konsolidasyon süreci hayata geçebilmiştir. 
Adına normalleşme dediğimiz bu süreç, 
Kürt sorunundan din-devlet ilişkilerine, 
sivil-asker sorunlarından ekonomik haya-
tın düzenlenmesine kadar pek çok alana 
yansımaya başladı. Sıradan Kürdün Kürt 
olmaktan kaynaklanan sorunları neredeyse 
tamamen ortadan kalkınca Kürt sorununun 
var ettiği yapılar; bir Müslümanın dinini, 
hayatın her alanında yaşama hakkı büyük 
ölçüde sağlanınca din-devlet ilişkilerindeki 
sorunların var ettiği yapılar; devlet-sermaye 
ilişkilerinde aktör çeşitlenmesi yaşandık-
ça eski-Türkiye’nin sermaye odakları yeni 
Türkiye’de sorun yaşamaktalar. Bu krizi 
adaptasyon sorunu şeklinde ele alabilen 
yapılar kendi dönüşüm sürecini başlatabi-
lirken; tabii bir sorunu varoluşsal bir krize 

Post-Kemalist Türkiye ve  
Gülen Cemaati

• 09 ARALIK 2013 • SABAH PERSPEKTIF YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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çeviren odakların bizzat kendilerini bir so-
runa dönüştürme riskleri yüksektir.

Konsolidasyon süreci
Gülen Cemaati de Türkiye’nin normalleşme 
sürecinde yukarıdaki sancıları yaşamaktan 
beri olmayan, hatta en yoğun şekilde yaşa-
mak durumunda olan bir cemaattir. Burada 
altı çizilmesi gereken husus, devletin konso-
lidasyon sürecinden aynı anda AK Parti’nin, 
askerin, PKK’nın, siyasi partilerin, farklı ce-
maatlerin farklı düzeylerde etkilenmesinin 
kaçınılmaz olduğudur. Bu tabii sosyolojik 
ve siyasi gerçeklikle kavga etmenin tek so-
nucu yel değirmeniyle mücadele etmekten 
ibarettir. Burada anlaşılması gereken husus, 
meselenin farklı unsurların ne yaptığından 
yani pozitif kabul edilen işler yapıyor olup 
olmamasından bağımsız olduğudur. Şu açık 
bir gerçek olarak anlaşılmalıdır: Değişen 
Türkiye’de hiçbir yapı sorun yaşamayı göze 
almadan 20 yıl önce ne yapıyorsa aynısını 
yapmaya devam edemez. Gülen Cemaati-
nin neredeyse onlarca farklı sektöre uzanan 
yaygın yapısıyla devletle muhatap oluşu göz 
önüne alınırsa, onun herhangi bir cema-
at veya yapıdan farklı bir yere oturacağına 
şaşırmamak lazım. Dış ticaret ağından ko-
lejlere, yurt içi-dışı lobi grubundan meslek 
derneklerine, medyadan sendikaya, üniver-
sitelerden küresel eğitim faaliyetlerine, siyasi 
aktivizmden bürokratik vesayet mekanizma-
larına kadar uzanan bir yapının herkesten 
daha fazla ihtimam göstererek yeni Türkiye 
içinde ‘ne olacağına’ ve ‘nereye oturması’ ge-
rektiğine karar vermiş olması beklenir.

Sadece bazılarını sıraladığımız yuka-
rıdaki faaliyet başlıklarının ekseriyeti, 
eski Türkiye’de konsolide olmamış dev-
let yüzünden ‘telafi edici bir güce’; yeni 
Türkiye’de ise en hafif ifade ile ‘tartışmalı 
bir güce’ tekabül edecektir. Devlet konso-
lidasyonu sürdükçe bu alanlarda daralma 
yaşanmaya devam edecektir. Bu daral-
manın varoluşsal bir krize yol açmaması-

nın yolu, ön alıp kendi tabii dönüşümünü 
gerçekleştirmekten geçmektedir. Aksi tak-
dirde her kurtulmuşluk illüzyonu yaşayan 
hareket gibi, büyümenin ve genişlemenin 
bizatihi hedefe dönüştüğü bir yapı olmak-
tan kurtulmak mümkün olmayabilir.

Lideri Amerika’da yaşayan ve doğal ola-
rak ana karargâhı da orada bulunan, küresel 
anlamda eğitim, ticaret ve siyasi faaliyetler 
yürüten bir yapının son birkaç hafta boyunca 
gösterdiği performans; onun ilerisi için nasıl 
bir yol izleyeceğine dair varoluşsal kararlar 
almak zorunda kalacağını göstermektedir. Şu 
ana kadar gruptan gelen üst düzey tepkiler bir 
tartışmanın işaretini vermekle birlikte, henüz 
taze olan sorunun boyutlarının gerçekten an-
laşıldığını söylemek mümkün değildir. Çok 
sattırılan bir gazetenin genel yayın yönet-
meninin parmak sallayarak her hafta yazdığı 
yazılardaki siyasi basiret düzeyi ve istifham 
dünyası ile Gülen Cemaatinin farklı sek-
törlere uzanan sofistike yapısını telif etmek 
mümkün değildir. 7 Şubat’ta yeni Türkiye’ye 
sabotaj girişimi sırasında grubun öne çıkan 

Türkiye’nin sancılı dönemlerinde, 

eleştirilmek pahasına aldığı 

‘soğukkanlı kararlarıyla’ bilinen 

Gülen Cemaati’nden Yeni 

Türkiye’de benzer bir rasyonalite 

beklenmektedir.
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medyatik figürleri herkesin zekâsına hakaret 
edercesine benzer bir tavır sergilemişlerdi. 
Ergenekon’la mücadeleden bir Stockholm 
Sendromuyla çıkan yeni vesayet unsurları, işi 
Türkiye’yi dizayn etme hayaline kadar götü-
rünce durumun vahameti anlaşılmıştı.

Gülen cemaati, Türkiye’nin en sancılı 
dönemlerinde eleştirilmek pahasına aldığı 
‘soğukkanlı kararlarıyla’ bilinen bir yapıdır. 
Yeni Türkiye’de aynı hareketin benzer bir 
rasyonalite sergilemesi beklenmektedir. Aksi 
takdirde normalleşmenin ana taşıyıcısı olan 
Erdoğan’a sürekli muhalefet etme makasına 
mahkûm olabilirler. AK Parti ile dünya gö-

rüşü anlamında neredeyse hiç bir paydaşı 
bulunmayan bazı liberallerin yaşadığı tra-
jik durumu, Hizmet cemaatinin yaşaması 
düşünülemez. Bu durum, kısa sürede, Tür-
kiye için lobicilik yapmak üzere yola çıkan 
grubun küresel yapısından dolayı konsolide 
olan Türkiye’nin bütün tezahürleriyle karşı 
karşıya gelmesini kaçınılmaz kılacaktır. Bu 
bakımdan yeni Türkiye, aslında Gülen Ce-
maatine bir normalleşme, şeffaflaşma ve yeni 
Türkiye’nin meşru ve sahici aktörlerinden 
biri olma fırsatı sunmaktadır. Umarız bu fır-
satı, sadece kendi adına değil, Türkiye adına 
da kaçırmaz..
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Demokratik bir sistemde sivil toplumun 
siyaset, iktidar ve devletle ilişkisi nasıl olmalı?

Bu sorunun cevaplanmasına yardımcı 
olacak yoğun bir tartışma sürüyor.

Tartışma Gülen Cemaati ve AK Parti 
üzerinden yürü(tül)düğü için, çoğu zaman, 
ilkelerden çok pozisyonlar öne çıkıyor. Bu 
nedenle, özneleri paranteze alarak, sivil top-
lumun siyaset, iktidar ve devletle ilişkilerini 
normatif düzlemde tartışmaya ihtiyaç var.

Eski Türkiye’de, siyasal sistemin vesayetçi 
niteliği siyasetin, iktidarın ve devletin top-
lum karşısındaki konumunu tahrif ettiği için 
sivil toplumun normatif zeminini tartışmak 
anlamlı bulunmuyordu. Şimdi, bu ilişkileri 
yeniden tanımlamamızı mümkün ve gerek-
li kılan gelişmeler yaşanıyor. Elbette, yüzyılı 
aşkın köklere sahip birçok sorunumuzun çö-
züme kavuşması için bir süre daha bekleme-
miz gerekecek.

Ancak, niteliği ne olursa olsun, her tür-
lü sorunun çözülme zemini netleşti: Siya-
set toplumsal eğilimlere duyarlı hale geldi, 
devlet de siyasetin güdümüne girme süre-
cinde yol alıyor. Toplumla rejim arasındaki 
ilişkiyi onaracak/normalleştirecek yegâne 
mekanizma olan siyasetin özgürleşmesi, 
mevcut sorunlarımızın çözülme ihtimalini 
güçlendiriyor. Bundan ötesi, zaman ve çaba 
meselesidir. Toplumla siyaset arasındaki 
kanallar genişledikçe, siyasetin iktidar ve 
devlet üzerindeki nüfuzu da güçlenecek-
tir. Bu zemin tahrip edilmediği müddetçe, 
rejimin niteliği siyaset dolayımıyla toplum 
tarafından belirlenecektir.

Siyaset zeminini güçlendirmek
Siyaseti savunmak; devleti kutsallaştırmak, 
siyasi iktidarı tekelleştirmek değil, bilakis 
devleti ve iktidarı milletin denetimine ve 
hizmetine sokmaktır.

Siyasetin kalitesi, büyük ölçüde, toplumun 
siyasallık düzeyine bağlıdır. Toplum, bireysel 
veya kolektif enstrümanlar üzerinden siyase-
te müdahil oldukça siyaset güçlenerek rejim 
üzerindeki hâkimiyetini pekiştirecek, devleti 
milletin hizmetine sokacaktır. Bu nedenle, 
demokratik sistemlerin en önemli güvence-
si, toplumun siyasetle ilişki kurma kanalla-
rının açık olması, sivil toplum faaliyetlerinin 
güçlü olmasıdır. Sivil toplum, gücünü gizli 
resmi belgelerden, etkili kişi ve kurumlarla 
ilgili istihbari bilgilerden, stratejik kurum-
ları yönlendirme potansiyelinden almaz. Bu 
mekanizmalar, sivil toplumu güçlendirmek 
yerine enfekte eder; toplumu ve siyaseti güç-
lendirmek yerine zayıflatır.

Sivil toplum faaliyetlerini çerçeveleyen 
meşruiyet zemini siyasal iktidar için de ge-
çerlidir. Siyasal irade, meşruiyetini toplum 
tarafından seçilme ve denetlenme süreçle-
rinden alır. Sivil toplumun siyaseti denetleme 
ameliyesi, siyaseti vesayet altına almak bir 
yana siyasete meşruiyet sağlar. Toplum san-
dıkla belirlediği siyasi iktidarı yine sandığın 
yanı sıra sivil toplum faaliyetleriyle denetler.

Gülen cemaati’nin tercihi?
Buradan güncel tartışmamıza, Gülen Cema-
atinin siyaset, iktidar ve devletle ilişkisine 
geçebiliriz. Gülen Cemaati, Türkiye’deki en 

Sivil Toplum ve Gülen Cemaati
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yaygın ve güçlü sivil toplum organizasyon-
larından biridir.

Birçok alanda yürüttüğü sivil toplum faa-
liyetleri aracılığıyla, siyaseti ve iktidarı etki-
leme- denetleme potansiyeline sahiptir. Oysa 
son dönemlerde, Gülen Cemaati, sivil alan-
daki gücünü tahkim ederek siyaseti ve ikti-
darı denetlemek yerine, devletin stratejik ku-
rumlarındaki mensupları üzerinden siyasal 
mühendisliğe soyunduğu iddiasıyla eleştiril-
mektedir. Başka bir deyişle, Gülen Cemaati, 
yürüttüğü sivil toplum faaliyetleri dolayısıyla 
değil, resmi-stratejik kurumlardaki nüfuzuy-
la siyaseti biçimlendirme ısrarı yüzünden 
sorgulanmaktadır. Gülen Cemaatine yönelik 
eleştiriler bu noktaya odaklanmaktadır.

Lafı evirip çevirmenin, tartışmayı dallan-
dırıp budaklandırmanın bir gereği yok. Tar-
tışmaya konu olan mesele, bir sivil toplum 
örgütünün sivil faaliyetleri değil, sivil alan-
daki güç ve meşruiyetini bürokratik örgüt-
lenmeye tahvil etmesidir. Eleştiriler, Gülen 
Cemaatinin Türkiye’nin yanı sıra yüzü aş-
kın ülkede yürüttüğü eğitim, kültür, hizmet 
alanlarındaki faaliyetlerine değil, cemaat 
mensuplarının yargı, emniyet ve daha birçok 

resmi kurumdaki görevlerini cemaatin gün-
demi doğrultusunda yerine getirme olasılı-
ğına yöneltilmektedir. Bu çerçevede, Gülen 
Cemaatinden talep edilen; siyasete, iktidara 
ve devlete biat etmesi değil, sivil alandaki 
faaliyetlerini güçlendirerek siyasal topluma 
güç aktarması; siyasi iktidarı ve devleti, sivil-
liğinden aldığı meşruiyetle denetlemesidir.

Gülen Cemaatine mensup kalemler, siya-
setin cemaat tarafından vesayet altına alınma 
teşebbüsünden başka bir anlama gelmeyen 
bu yönelimi, siyasal sistemin henüz demok-
ratikleşmemiş, devlet-toplum ilişkilerinin 
henüz normalleşmemiş olmasıyla gerekçe-
lendirerek meşru gö(ste)rmektedirler.

Onlara göre, devlet normalleşinceye ka-
dar, Cemaat, yürüttüğü sivil faaliyetleri ko-
rumak-güvenceye almak üzere, bu tür bü-
rokratik-vesayetçi faaliyetlerde yer alabilir.

Oysa biraz daha serinkanlı ve uzun vadeli 
bir projeksiyonla düşünüldüğünde görüle-
cektir ki, Gülen Cemaatine en güçlü güven-
ce, emniyet ve yargıdaki örgütlenme değil, 
siyasetin bürokrasiden özgürleşerek toplu-
ma yaslanması ve yapılan hizmetlerin mil-
letin gönlündeki yeridir. Bunu oldukça basit 
bir mukayese ile netleştirmek mümkün:

Gülen cemaati, sivil alanda yürüttüğü 
ulusal veya küresel hizmetlerle anıldığında 
mı, yoksa siyaseti, bürokrasiyi ve iş dünyası-
nı baskı altına alacak ‘stratejik’ bilgilere sahip 
olduğu iddialarıyla gündem bulduğunda mı, 
daha korunaklı, kalıcı ve yararlı bir hareket 
hüviyetini almaktadır? Bu soruya verile-
cek cevap, Gülen Cemaatinin istikbalini ve 
mâşeri vicdandaki yerini belirleyecektir..

Cemaat’e en güçlü güvence, 
emniyet ve yargıdaki 

örgütlenme değil, bürokrasiden 
özgürleşip topluma yaslanmak ve 
hizmetlerin milletin gönlündeki 
yeridir.
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Gülen Cemaati’nin dershanelerin akı-
betine dair başlattığı tartışma birkaç hafta 
içinde bambaşka bir boyut aldı. Burada feci 
bir iletişim kazasından söz etmek mümkün 
olduğu kadar “kaza yaşanmazdan evvel” fre-
ne basmak için yeterince mesafenin ve uyarı 
levhasının var olduğunu da hatırlatmak la-
zım! Son tahlilde birçok farklı ismin, farklı 
düzeylerde dâhil olduğu bir tartışma yaşan-
dı. Bu tartışmaları “kamp” ve “mevzi” siyaseti 
düzeyinde ele alanlar olduğu gibi “sosyolojik 
ve siyasal dinamikler” üzerinden değerlendi-
renler de oldu. Tartışmalardan ortaya çıkan 
manzaranın maalesef iç açıcı olduğunu söy-
lemek zor. Lakin bu durumun hazin son ol-
duğunu iddia etmek de mümkün değil. Zira 
bir eğitim tartışmasını içerik düzeyinde ‘dar-
be’ bağlamında ele alarak; usul düzeyinde ise 
“yeryüzünün merkezine” koyan tarzın ciddi-
yet ve ikna sorunları içinde farklı bir netice 
üretmesi de beklenemezdi.

Geçen hafta bu köşede, yaşanan tar-
tışmanın “sosyolojik ve siyasal gerçeklik” 
dünyasında oturması muhtemel makası  
değerlendirmiştik.

Türkiye’de devlet ve toplum dönüşürken, 
siyasal ve sosyal yapıların da dönüşmek 
durumunda olduğunu dillendirmiştik. Bu 
dönüşümü okumakta zorlanan aktörlerin, 
özünde bir adaptasyon sıkıntısı olarak atla-
tabilecekleri sorunu varoluşsal bir krize dö-
nüştürme tehlikesinden bahsetmiştik. Ma-
alesef geçen hafta boyunca bunun en canlı 
örneklerini gördük. Yıllarca diyalog çalışma-
ları yürütmüş, Türkiye’de neredeyse kimse 

kimseyle konuşamazken herkesle konuşabil-
menin yolunu başarıyla bulmuş olan Gülen 
hareketinin, çok güçlü bir müzakere gelene-
ği ve tecrübesi olduğu farz edilirdi. Maalesef 
“profesyonel bir münasebetten” ibaret olan 
diyaloğun steril dünyasından gerçek insanla-
rın gerçek sorunlarının konuşulduğu dünya-
ya gelince, sükûnetin yerini acemi bir telaşın 
doldurduğu görüldü.

Bütün bunlar yaşanırken, düzeysiz tartış-
maları bir kenara bırakacak olursak, mesele-
yi ciddi bir şekilde ele almaya çalışan analiz-
leri de benzer bir çarpıtma ve üslupsuzlukla 
“tehdit” parantezine almaktan çekinmediler. 
Hocaefendi, “Her zaman sulh yolunda” baş-
lıklı sohbetinde son bir kaç hafta boyunca 
yaşananlara dair oldukça toparlayıcı açık-
lamalarıyla tartışmanın istikametine ve üs-
lubuna yönelik çok sıhhatli bir müdahale 
yaptı. Hocaefendi, kendi deyimiyle “ayar 
kaçmış, mihenge vurulmadan bazı şeyler 
ortaya atılmış ve endazesiz şeyler söylendi” 
diyerek sürecin net bir şekilde fotoğrafını 
çekmiş oldu. Hal bu iken yaşanan tartışmayı 

“Taşları Yemek Yasak”
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Siyasallaşma sürecini çok hızlı, 
günlük siyaset ve istihbarat 

üzerinden yaşayan zihinlerin en 
temel sorunu, “siyasalın” tabiatını 
anlama ve hayata dair başı sonu 
belli bir felsefi duruş sahibi olma 
noktasında ortaya çıkmaktadır.
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geniş bir çerçeveden ele alan ciddi bir yakla-
şım görmek de mümkün olmadı.

Büyük ölçüde savunma psikolojisi içinde, 
yoğun bir saldırı söylemini hayata geçirmeye 
çalışan bu yeni “imkânsız taktik”; MGK bel-
gelerinin sızdırılmasıyla tartışmayı bambaş-
ka bir yere götürmüş oldu. MGK kararı ve 
AK Parti hükümeti marifetiyle tasfiye edildi-
ğini veya edileceğini yüksek sesle, komik bir 
mazoşizme varacak şekilde dillendirenler, 
çok daha sevimsiz bir durumun ortaya çık-
masına yol açtılar.

“Karanlık odalar” dünyası ve siyasallaşma
Bu süreçte önemli olan, çok abartılı bir şekil-
de darbe nitelendirmesiyle başlatılan bir sü-
recin, nasıl kısa sürede bütün siyasi iddiaları 
anlamsızlaştırdığını ve tartışmanın mecrası-
nın nerelere kaydığını görebilmektir. Bura-
dan bakınca, bu kötü siyasal mühendisliğin, 
tartışmaya ve Gülen Cemaati’ne dair yapılan 
ciddi ve düzeyli analizleri anlamamasına şa-
şırmamak lazım. Siyasallaşma sürecini çok 
hızlı, günlük siyaset ve istihbarat üzerinden 
yaşayan zihinlerin en temel sorunu, “siyasa-
lın” tabiatını anlama ve hayata dair başı sonu 
belli bir felsefi duruş sahibi olma noktasında 
ortaya çıkmaktadır. Hal bu olunca da tartış-
ma, “bekçi perspektifinin” ürettiği “karanlık 
odalar” zekâ ve ahlak düzeyini aşamayan bir 
istifham dünyasına hapsolmaktadır.

Bu durum, maalesef, dershane sorununu 
kaset tartışmasına, devletin normalleşmesi 
sorununu liberal nihilist anti-siyaset düze-
yine, STK’ların şeffaflaşma sorununu artık 
mesiyanik bir hal alan Sayıştay tartışmala-
rına, Türkiye’de devletin ne olması ve na-
sıl dönüşmesi gerektiğine dair ağır sorunu 
“Lüksemburg olmalı” düzeyine, neo-vesayet 
sorunsalını siyasi partiler kanununa, ciddi 
bir siyasal dil inşasını medyada bol belalı 
ve imalı kocakarı diline, farklı analizlerdeki 
samimi ve rasyonel teklifleri tehdit düzeyi-
ne kaba ve bir o kadar da naif bir şekilde in-

dirgemektedir. Bu üslup ve usul, hepsinden 
önemlisi de içerik sorunu devam ettikçe, sa-
mimi ve velut bir tartışma yapma ümidi bu-
lunmamaktadır. Büyük bir fedakârlıkla, her-
kesin saygı duyması gereken okul hizmetleri 
başta olmak üzere, yıllar içinde ortaya çıkan 
“rahmetin” bu tartışmalarda araçsallaştırıl-
ması ise çok daha üzücüdür.

Ortaya çıkan manzaraya dair temel soru 
şudur: geçtiğimiz haftalar boyunca yaşanan 
tartışmaların hiç birisi yaşanmamış olsaydı, 
Gülen Cemaati’nin, 21. yüzyıl Türkiye’sinde 
ve dünyasında, bu kadar farklı alanda var-
lığını sürdürerek “ne olmak” istediğine dair 
verdiği bir cevap var mıydı? Eğer bugünler-
de, özellikle Hocaefendi’nin son açıklama-
larından sonra, bu suale ciddi, ikna edici ve 
samimi cevaplar verilebilirse, “sulh yoluna” 
en ciddi katkı yapılmış olur. Bu sual elbette 
cevaplanmak zorunda da değil. Tıpkı kapi-
talizmin sınırsız birikim sorunsalına cevap 
vermek yerine düzenli krizler yaşamayı ter-
cih etmesi gibi. Lakin İsmet Özel’den ödünç 
alırsak, herkes için, yani bir birey, devlet, ce-
maat ve benzerleri için geçerli olan uyarı şu 
olabilir: “Taşları yeme, taşları yemek yasak! 
İnsanın taş yemeye ihtiyacı yok diyorsun. 
Öyleyse şunu düşün: insanın ihtiyacı olan-
dan fazlasını elinde tutması kendisi için taş 
gibidir. Sana yaramadığı halde sen de olan 
hem senin hem başkasının aleyhinedir.”.



1098  |  ARALIK 2013

Son günlerde gündemdeki tartışmaların 
önemli bir ayağını, ‘devlet’e sızılması ya da 
onun bir kesim tarafından sahiplenilmesi, 
‘devlet’e itiraz edenlerin cezalandırılmaya 
çalışılması veya ‘devlet’ öncelikli bir hükü-
met tarzının uygulanması gibi iddialar oluş-
turuyor. ‘Sivil’ olduğu iddia edilen taleplerin 
önünün kesildiği itirazlarıyla birlikte gelişen 
bu yöndeki tezlerde ‘devlet’in topluma yeni 
bir tasallatuyla karşı karşıya olduğumuz ile-
ri sürülüyor. Kendi içinde çok fazla çeşitlilik 
taşımasa da ve hep aynı eksende gelişen bir 
hattı olsa da, son günlerdeki tartışma bağla-
mında kalındığında, bu yöndeki tezleri iki 
kısımda tasnif etmek mümkün.

Birincisinde, daha soyutlama düzeyinde 
kalan bir ‘devlet’ tanımından hareketle, aslın-
da ‘devlet’in, ebed müddet tasallutçu olduğu-
nu; toplumu, kendi kafasındaki bir modele 
göre biçimlendirmeye çalıştığını; ‘devlet’ dı-
şında “bir şey” ol(un)masına müsaade etme-
diğini iddia eden bir okumaya başvurulur. 
Kutsaldır bu devlet, aşkındır, kendisine soru 
sorulmasını ya da itiraz edilmesini değil ita-
at edilmesini bekler. Sıfatlarını alabildiğine 
uzatabileceğimiz ve sınırsız sayıda adlan-
dırmayla tanımlayabileceğimiz bu ‘devlet’, 
aslında soyutlamaya dayalı olduğu için; ar-
kasında liberal bir gelenek olduğu halde, bu 
liberal görüşü taşıyamayacak bir entelektüel 
pespayelikle de takdim edildiği için; popü-
list algıda kendisini pazarlayabileceği bir dili 
kullandığından, ‘popülist liberallik’ diye tarif 
edebileceğimiz bir yola başvurduğu için, he-
define koyduğu ‘devlet’i, soyutlamanın ken-

disine verdiği enerjiyle, ne kadar negatif bir 
tarife başvurursa başvursun, olabildiğince 
coşkulu bir şekilde tanımlar.

Örneğin, bu ‘devlet’in “iştahı kabarır”; 
“kıskançlaşır”, “hırçınlaşır”, onun modeline 
uymayanları kendisine “şirk koşul”muş ad-
deder. Bu öyle bir devlettir ki “varlığın da 
yokluğun da kaynağı” odur. Ona karşı çıkı-
lırsa “sadakatsizlik” edilmiş olur; oysa kendi-
sine “kulluk” edilmesini bekler. Örneklerini 
daha da çoğaltabileceğimiz bu ifadelerde ilk 
dikkat çekilmesi gereken husus, bazılarında 
‘insani’ sıfatların kullanılması ve bazılarında 
da hayli teolojik çağrışımlarla yüklü olması-
dır. Örneğin, “iktidara ‘erdiğinizde’” gibi ifa-
delerde aslında bir ‘iktidar’ tanımı mı yapı-
lıyor yoksa aslında ‘iktidar’ı tanımlamaktan 
imtina mı ediliyor? Ya da ‘devlet’in “varlığın 
da yokluğun da kaynağı” olması ne anlama 
gelir? Vecde kapılmış ya da ‘ermiş’ bir dilin 
kendinden geçmiş sınırsızlığı dışında?

Özneliği devlette kaybetmek!
Dilindeki bazı teolojik çağrışımların anlam-
larını bilemeyecek kadar cahilane (ya da 
halihazırdaki gündemde, toplumsal kesret 
içindeki tikel grupların ‘vahdet’ci iddiaları-
nı cihanşümul addetmemizi isteyecek kadar 
ceberut) bu ‘devlet’ tanımlamalarında aslın-
da tartışılması gereken (mesela insanların 
mahremiyeti; özel hayat; özel girişimciliğin 
ne olduğu, ne olmadığı; dershanelere dair 
düzenlemelerin demokratik olarak da, özel 
girişim olarak da ne anlama geldiği gibi) 
meselelerde, bırakınız ‘liberal’ini, herhangi 

Ebed Müddet “Kötü” Devlet!

• 15 ARALIK 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞAHMET DEMİRHAN YORUMYORUM
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bir argüman bile yoktur aslında. ‘Siyaset’in 
işlevinin sınırlandırıldığı; siyasal öznelik 
pozisyonlarının tamamıyla yok kabul edildi-
ği böyle bir dilin açabileceği tek alan, rayici 
yüksek bir takım kavramların arkasına sak-
lanarak kazandığın muğlak mevkiden, mu-
hatabından ‘hak’ talep etmektir; ama o muğ-
lak mevkiin ister istemez kazandığı siyasal 
özneliğin sorumluluklarını hiç paylaşmaya 
bile kalkışmadan. Böyle olunca talep edilen 
‘hak’kın ne olduğunu da bilemeyiz; vecde 
kapılmış bir ‘hak’ iddiasından başka bir şey 
yoktur çünkü ortada. (‘Evrensel’ normlar ya 
da haklar gibi bir iddia burada geçersizdir; 
çünkü o ‘evrensel’ normlara, AB ülkeleri ara-
sında bile farklı farklı, bir form vermemiş tek 
bir ‘devlet’ bile gösteremezsiniz.)

Dolayısıyla, bu soyutlanmış ‘devlet’ anla-
yışında, her bir şey sınırsız ve her koşulda 
plastik özelliklere sahip ‘devlet’in coşkun 
tanımına baştan yedirilmiştir. Sivil olduğu 
iddiasındaki talepler bile ‘devlet’in bu sınır-
sız coşkunluğu içinde ‘fena’ bulur. Açıkçası, 
‘devlet’teki değişim ve dönüşümler ancak 
plastik giydirmelerle ifade bulan bir dille 
izah edilmeye çalışılır. Ancak, tarihsel ve 
toplumsal şartlara tebarüz eden bir değişim 
veya dönüşümün izlerini bulamayacağımız; 
dolayısıyla hangi meseleyi tartışıyorsak, onu, 
sağlıklı bir ortam üzerinden müzakere ede-
bileceğimiz bir zemini daha baştan ‘devlet’te 

kaybetmiş bu tavır, hiçbir siyasal öznelik ve 
hiçbir siyasal sorumluluk taşımak isteme-
diğinden, mefhum-u muhalifiyle, aslında 
‘her şey devlette çözülür’ anlayışıyla neti-
celenmekten başka bir sonuç içermez. Bu 
haliyle, aslında, ‘devletçi’dir. Siyasi ortama 
dahil olma çabası ise, coşkun bir kendinden 
geçmişlik içermesinden dolayı, plastisitesine 
uygun her siyasi dile eklemlenmesine rağ-
men, uzlaşmaz ve ufuksuzdur. (Meraklısı 
için bir not: Buradaki çift tırnak içi alıntılar, 
İhsan Dağı’nın yazılarından derlenmiştir, 
ancak Dağı burada, ‘şahsen’ değil, toplum 
bilimleri literatüründeki adlandırmayla, bir 
‘figür’ olarak yer almaktadır; yani, bir pozis-
yonun ‘temsili figürü’ anlamında.)

Son durak devlet mi?
Devletin topluma tasallut ettiğini savunan 
ikinci çizgi, ‘devlet’i tanımlama konusunda 
daha nettir: bu tanımda ‘devlet’, ebed müd-
det “zorunlu olarak kötü”dür, hatta “put”tur; 
o kadar kötüdür ki örneğin “nükleer bir te-
sis”, “nefs-i emmare” ya da “para” ne kadar 
kötüyse o kadar kötüdür; ‘gelecekten’ bir 
‘devlet’in geleceğine dair kendinden emin 
bilgiyle (isteyen google’da “Son durağın 
devlet-i ebed müddet...” diye bir şiiri arayıp 
bulabilir) “kötü”dür. Nizam içinde yaşayan 
bir topluma sahip olmak için, “şimdilik baş-
ka seçeneğimiz olmadığından”, birlikte yaşa-
maya zorunlu olduğumuz bir ‘devlet’tir bu. 
Nasıl ki “nefsi emmare” bir nefs tezkiyesi va-
sıtasıyla ‘kamillik’ aşamasına ulaşabiliyorsa, 
‘devlet’ de kendisini tezkiye ederek asıl ‘ebed 
müddet’ iyi ‘devlet’e dönüştürülmelidir.

İyi de ‘tezkiye’nin meşruiyeti nasıl sağla-
nacak, bu ‘tezkiye’ işlemi için ne tür meka-
nizmalar devreye sokulacak, ‘anything goes’ 
der gibi her bir durum meşru mu görüle-
cek bunun için? Dahası, bu soruları kime 
sorabiliriz ve kim cevaplandırabilir onları? 
Ayrıca, ‘AB formatına sokulmuş bir devlete 
kavuşmak’tan bahsediliyorsa eğer kim is-

Önce devlet algıları 
normalleşmeli ve sivil 

toplumdan konuşuluyorsa ya 
da haklardan bahsediliyorsa, 
bunun ‘devlet’ parantezinde değil, 
‘siyaset’ parantezinde tartışılması 
sağlanmalı! ‘Siyaset yapmadığınız 
zaman’ dahi!
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temez bunu? Ama; birincisi, AB formatına 
sokulmuş ‘devlet’te ‘devlet’ ne? (Bu soruya, 
öyle ‘küçültülmüş devlet’ gibi boş kavram-
larla ifade eden cevaplar kabul edilmez!) 
İkincisi, ‘AB formatına sokulmuş devlet’ 
diyenler, bu formatta somut bir ‘devlet’in 
ne olduğunu hiç bilmediğimizi mi varsayı-
yorlar? Aslında böyle meselelerle pek fazla 
uğraşmaya da gerek yok; AB Anayasası’nın 
niye rafa kaldırıldığına ‘devlet teorileri’ açı-
sından bakmak bile kendi başına yeter de 
artar bile, ama kâr eder mi?

‘Gelecekten gelecek’ bir ‘devlet’ varken, 
bu soruları sormak bir bakıma anlamsızdır. 
Yine de iddia edilir ki, özellikle şu gariban 
Müslümanlar devletin “zorunlu olarak kötü” 
olduğu gerçeğinin farkına varmalı; tarih bo-
yunca bir çok “dindarın, filozofun, peygam-
berin, ulemanın, kanaat önderinin”, zalim 
yöneticiler tarafından baskı gördüğünü ha-
tırlamalı; özellikle de bu gariban Müslüman-
lar içindeki İslamcılar, “bir gün yeryüzünde 
semavi bir ‘Tanrı Kenti’ kurmaya dayalı üto-
pik fikirlerinden” vazgeçmelidir. (Buna, ‘Hı-
ristiyani bir politik teoloji’ aracılığıyla Müs-
lüman dövmeye çalışmak denir ya, neyse!)

Peki bu ‘gelecekten gelecek’ devlet gelene 
kadar ne yapılmalı? “İslamo-Kemalist”lerin 
de olsa, dışlayıcı; müzakereye, uzlaşmaya 
veya çoğulcu bakış açılarına kapalı; sivil top-
luma fazla kulak vermeyen; devrimle ya da 
demokratik yollarla devleti ele geçirmeye 
çalışan “zorunlu olarak kötü” olan ‘devlet’ 
teşekküllerinin ceberutluğuna aldırmadan 
adaletin, dürüstlüğün, samimiyetin, mü-
tevazılığın, sabrın, sağduyunun ve benzeri 
bütün iyi sıfatların taşıyıcıları olanların ce-
maatini artırıp “mesihçi soluklar” olacak 
bir görev duygusuyla hareket edilmelidir. 
Zaten bu duyguyla hareket edenler, ortada 
ne kadar sistem varsa, bir ülke hangi rejim-
le idare ediliyor olursa olsun; ister teokrasi, 
ister monarşi, ister krallık, ister diktatörlük, 
ister cumhuriyet, isterse de İran yanında İs-

rail gibi ‘mesihçi bir devlet’, her koşulda o 
sistemleri ya da rejimleri, “İslami sistemler” 
kılacak kadar ‘şahsi manevi’ sahibi olurlar 
(buna yazarımız, cafcaflı bir tanımlamay-
la, “devletsiz kozmopolitan İslam” adını 
bile verir). Tıpkı “azamî takva, azamî zühd, 
azamî vilâyetle, sevgi, şefkat, merhamet ve 
muhteşem bir sebat, sabır ve fedakârlıkla 
tarihin belki en kudretli imparatorluğu olan 
Roma’nın içine dağılmış ve kuvvetle mağlûp 
edilmeyen Roma’yı tek bir çakı bile kullan-
madan mağlûp” etmiş olanlar gibidir bunlar. 
(Tabii, Hz. İsa’nın ya da İseviliğin değil, onu 
‘mesihçi’ bir çizgiye uygun olarak yorumla-
yan Pavlus’un, Roma’ya açtığı ‘savaş’taki tak-
tiklerinin son zamanlarda Batılı düşünür ve 
filozoflar arasındaki ‘mesihçi politika var mı, 
yok mu?’ türünden tartışmalarda başat ko-
nulardan biri olduğunu hatırlatmak ne kadar 
kâr eder, şüpheli!)

Muğlaklık siyaseti
Doğal olarak bu dilde, ona arada bir kay-
nak yapsa da, ‘popülist’ ya da değil, ‘liberal’ 
bir damar bile olmadığından, ‘devlet’ (ya 
da ‘sivil toplum’) konusundaki iddiaların 
nasıl konumlandırılacağını kolayca tespit 
etmek güçtür. Diyelim ki Hollanda Krallığı 
(‘devlet’i değil, ‘krallığı’), size ‘adalet’li davra-
nırken “İslami sistem” olacak kadar makbul 
olabilirken, Yunus Vakası’nın yaşandığı dö-
nemde sizi hedef alan tartışmalarla birlikte 
birden ‘ceberrut krallığa’ mı dönüşecek? Ya 
da, “nükleer tesis” denilirken sahiden bil-
diğimiz nükleer tesisin mi yoksa bütün o 
velayet sistemiyle ‘mesihçi bir devlet’ olan 
İran’ın mı kastedildiğinden nasıl emin ola-
biliriz? (Aynı şey, Arap Baharı’nı değerlen-
dirirken ‘Türkçe olimpiyatları’na verilen özel 
‘mana’yla ‘Mesihi Soluklar’ veya ‘açılım’a ve-
rilen özel ‘mana’yla ‘Tarihte İki Büyük ‘Açı-
lım’’ adlı yazılarda karşımıza çıkar.)

Her bir ‘siyasal’ ifadeyi, başka bir zemine 
taşıyarak kendince yeniden tanımlayan böy-
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lesi bir dil, ele avuca gelmez, tarife sığmaz ve 
nereye kadar uzanacağı bilinemez. Ancak 
‘devlet’i bu kadar tartışamaya çabalamak da 
‘devlet’ odaklı olmak anlamına gelir. Dola-
yısıyla, bir yandan sadece İslamcılığı değil 
Türkiye’nin siyasal kültürünü değiştirecek 
bir “partiler-arası” ya da “partiler üstü” var-
lık olarak son yıllardaki her türlü “iyi” ge-
lişmeyi kendi hanesine yazmaya; bu yolla 
da “yeni Türkiye’nin arkasındaki kaynak” 
olarak kendini sunmaya çalışmasıyla, diğer 
yandan da bu gelişmelerdeki ‘sosyal kapital’i 
kendi bünyesinde içkin olarak barındırdığı-
nı ifade etmesiyle aslında bir tür ‘siyasallık’ 

içeren bir özneliğin, ‘önce devlet normalleş-
meli!’ çağrıları bir de bu gözle okunmayı ha-
kediyor. (Meraklısı için ikinci not: Mücahit 
Bilici’ye ait olan “put” ifadesi dışındaki diğer 
çift tırnak içindeki ifadeler, İhsan Yılmaz ile 
Ali Ünal’a aittir ve İhsan Dağı için sözü edi-
len kural burada da geçerlidir.)

Kısacası, ‘önce devlet algıları normalleş-
meli’ ve ‘sivil toplum’dan konuşuluyorsa ya 
da ‘hak’lardan bahsediliyorsa, bunun ‘dev-
let’ parantezinde değil, ‘siyaset’ parantezinde 
tartışılması sağlanmalı! ‘Siyaset yapmadığı-
nız zaman’ dahi! ‘Devlet’i ‘dokunulabilir’ kıl-
manın yolu bu çünkü..
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17 Aralık operasyonunun adli ve siyasi 
olmak üzere iki boyutu var. Adli boyut yol-
suzluk, rüşvet, resmi belgelerde sahtecilik 
gibi eylemlerin vuku bulduğu iddialarına da-
yanıyor. Hukuk öncelikle eylemle ilgilenir ve 
özneleri gerçekleştirilen eylemler üzerinden 
yargılar. Dolayısıyla, adli düzlemde, faillerin 
konumu paranteze alınarak, bu iddiaların 
üzerine gidilmesi, soruşturmanın kamuoyu-
nu tatmin edecek düzeyde derinleştirilmesi, 
faillerin korunduğuna yönelik bir izlenimin 
oluşmasına izin verilmemesi gerekir.

Operasyonun adli boyutunun yanı sıra 
bir de siyasi boyutu var. Sadece yolsuzluk 
iddialarını mercek altına alarak siyasi yan-
sımalarını görmezden gelmek, yüz yüze 
olduğumuz krizin odağını değiştirmekten, 
operasyonun siyasi mühendislik yönünü 
gözlerden kaçırmaktan başka bir anlam taşı-
maz. Siyaset öncelikle öznelere odaklanır ve 
eylemleri öznelerin kimliği üzerinden değer-
lendirir. Bu nedenle, hiçbir siyasi okumanın, 
operasyondaki özneleri hesaba katmama 
lüksü olamaz. Kim ki ısrarla, operasyonun 
adli boyutunu gündeme taşıyıp siyasi yansı-
malarının gündem bulmasından rahatsızlık 
duyuyorsa, operasyonun siyasi mühendisli-
ğinin aktörlüğünü yapmaktadır. 

Yeni vesayet odağı 
Kamuoyunda, operasyonu kurgulayan, ha-
yata geçiren ve savunan yapının kimliği ile 
ilgili bir şüphe bulunmamaktadır. 17 Ara-
lık operasyonu, son bir aydır sürdürülen 
tartışmaları başka bir düzleme taşımış; tah-

min, kaygı ve iddiaları gerçeklik düzeyine 
çıkarmıştır.

İlk olarak, bazı bürokratların kurum hiye-
rarşisi ve öncelikleri doğrultusunda hareket 
etmek yerine kendi öncelikleri doğrultusun-
da hareket ettikleri endişeleri dile getiriliyor-
du. İkinci olarak da, sivil toplumun siyasetle 
kurduğu ilişkinin, bürokratik vesayete veya 
siyaset mühendisliğine uzanmaması gerekti-
ğine işaret ediliyordu. Bu iki boyutun da, de-
mokratik siyaseti dışlayan ve zayıflatan yeni 
bir vesayet teşebbüsü olduğu ifade ediliyordu.

17 Aralık operasyonu, bu kaygıların ye-
rinde olduğunu gösterdi.

Karşımızda, kapalı, hiyerarşik, kendine 
özgü bir siyasal gündeme sahip, otonom bir 
yapı var. Bu yapı stratejik kurumlarda edin-
diği mevzilerle, ülkeye siyaset biçmekte, 
ajandasını kabul ettirmek için haftalardır 
tehdit ettiği seçilmiş hükümete operasyon 
yapmakta, ülkenin orta ve uzun vadeli si-
yasetini dizayn etmek üzere birçok ‘sürpriz’ 
ittifaklara girmekte, siyasal mühendislik 
yürütmektedir. 

İnşa sürecine operasyon 
17 Aralık operasyonuyla yeni bir süreç başla-
tılmıştır. Bu süreç, küresel bir akılla ve bu ak-
lın Türkiye’ye yönelik hesaplarıyla ilişkilidir. 
17 Aralık süreci, yeni Türkiye’nin öngörülen 
koordinatlarını yeniden dizayn etme ama-
cıyla başlatılmıştır. Yeni Türkiye’nin inşa sü-
recine aktörlük eden Erdoğan ve AK Parti’yi 
seçimler öncesinde zaafa uğratmayı, vesayet 
altına almayı amaçlamaktadır.

17 Aralık Süreci

• 23 ARALIK 2013 • SABAH PERSPEKTIFHATEM ETE YORUMYORUM
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Bu yapının öncelikli hedefi Erdoğan ve 
AK Parti olsa da, aslında, siyaseti ve de-
mokratik sistemi tehdit etmektedir. Bu yapı 
ortaya çıkarılıp etkisiz hale getirilmeden 
demokratik siyaset güvence altında olma-
yacaktır. Operasyon korkusu, siyasal iklimi 
enfekte ederek toplumsal huzuru ve siyasal 
istikrarı bozacaktır.

Öncesi ve sonrasındaki siyasal hamleler 
hesaba katıldığında planlı bir stratejinin ha-
yata geçirildiği fark edilecektir. Son günlerde 
meydana gelen her ‘sürpriz’ ve tuhaf gelişme 
birbiriyle ilişkilidir. Yüksekova’daki gergin-
lik, CHP’nin İstanbul’da Sarıgül Ankara’da 
Mansur Yavaş’la yürüttüğü müzakereler, 
CHP’li Mustafa Balbay’ın salıverilirken 
BDP’li milletvekillerinin tutuklu bırakılma-
sı, Hakan Şükür’ün istifası, CHP’nin ABD 
Büyükelçisiyle görüşmesi, 28 Şubat Dava-
sında hiçbir tutuklu sanığın kalmaması gibi 
ilk etapta ilişkisiz görünen bütün gelişmeler 
aynı siyasal iklimden beslenmekte, aynı ya-
pıyı işaret etmektedir.

17 Aralık süreci ileride yakın dönem 
Türkiye tarihi yazılırken önemli bir kırılma 
anı olarak kayıtlara geçecektir. Kısa ve orta 

vadeli bütün gelişmeler ve gelişmelere etki 
eden aktörler bu süreçten etkilenecek, Yeni 
Türkiye bu sürecin yönetilme performansıy-
la şekillenecektir.

AK Parti, operasyonun adli ve siyasi bo-
yutlarını, birini diğeri lehine ihmal etmeden 
ele almalıdır. Yolsuzluk yapanlarla yolsuzluk 
üzerinden siyasi mühendislik gerçekleştiren-
ler suç ortağı, dava arkadaşıdır. Yolsuzluk id-
diası, siyasi mühendisliğin kamuflajıdır. AK 
Parti, siyasi mühendisliğe siyasal bir cevap 
verirken, öncelikle, yolsuzluk bagajından 
kurtulmalı, yolsuzluk iddialarının gereğini 
yaptığına dair kaygıları gidermelidir.

Öte taraftan, operasyonun siyasi yönü 
apaçık ortadadır.

AK Parti, bu otonom yapıyı, hukuk içinde 
kalarak, tespit ve tasfiye etmekle yükümlü-
dür. Bu yapıyı tasfiye etmek, Ergenekon’la 
sembolize edilen vesayetçi aktörleri tasfiye 
etmek kadar meşru ve gereklidir.

17 Aralık itibariyle Türkiye’nin önündeki 
soru açıktır: Türkiye’yi nüfuz edilemeyen, yöne-
tilemeyen, kontrol edilemeyen, kapalı, karanlık, 
hiyerarşik, denetlenemez bir vesayet odağı mı, 
yoksa seçilmiş siyasi iktidarlar mı yönetecek?.
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Filistin, Türkiye’de hükümetler üstü bir 
davadır. Türkiye’nin Filistin algısı, Türkiye 
Cumhuriyeti sınırlarını ve tarihini aşar ve 
kökü Kudüs’ün fethine hatta daha önce-
sinde Hz. Peygamber’in kıblesini Kudüs’e 
doğru döndürmesiyle başlar. Filistin der-
ken hiçbir “Türk” Akdeniz’in kıyısında bir 
avuç bir toprak parçasından bahsetmez. 
Osmanlı’nın yüzyıllar boyunca ihtimamla 
yönettiği ve Selahaddin Eyyubi sünnetini 
ihya ettiği Filistin, genetik kodlarımıza iş-
lenmiş özel bir konuma sahiptir.

Sadece şunu hatırlayın. Osmanlı, modern 
tarihin ilk Siyonizm karşıtı devletidir. Biraz 
açayım. Siyonizm’in 18. yüzyıldan itibaren 
sesli ve sistematik olarak talep ettiği Filistin 
toprakları, Osmanlı toprağıydı. Siyonistlerin 
toprak için başvurduğu merci, Osmanlı’ydı. 
Siyonistleri düşünmeksizin geri çeviren 
Osmanlı’ydı. Ülkesindeki Siyonist aktivitele-
ri yasaklayan da yine Osmanlı’ydı.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 
Filistin algısı da büyük oranda korundu. 
Türkiye Filistin’i taksim planına karşı çıktı. 
Arap-İsrail savaşlarında Arapların tarafını 
tuttu. Kodlarımıza o kadar işlenmiş ki eli 
kanlı 80 darbecilerinin bile ilk yaptığı dış 
politika icraatlarından birisi İsrail ile diplo-
matik ilişkileri koparmak olmuştu. Çünkü 
İsrail aziz Kudüs’ümüzü kendi ezeli ve ebedi 
başkenti ilan etmişti.

Türkiye- Filistin bağı
Filistin Türk aklında her zaman var oldu. 
İsrail işgali altında olması, devlet kurum-

larının olmaması, muhasara veya saldırıya 
maruz kalması, Türk aklında Filistin’in bu-
harlaşmasını sağlayamadı.

Bu arka planı dikkate alarak Filistin’de 
ne olduğunu hatırlayalım. Filistin’de bütün 
dünyanın söylemsel olarak desteklediği fakat 
sonuçlarını görünce “çamura yattığı seçim-
ler” yapıldı. Seçimleri Hamas’ın kazanması, 
İsrail’in, Batı’nın ve içimizdeki “İrlandalıla-
rın” planlarını altüst etti. Hazımsızlık, de-
mokrasi hazımsızlığıydı. İslami hareketler 
hazımsızlığıydı. Değişim hazımsızlığıydı.

Filistinli taraflar arasında çatışma körük-
lendi. Batı’nın Filistinli dostları eliyle darbe 
yapılmaya çalışıldı. Batı seçim sonuçları-

Mavi Marmara Hazımsızlığı

• 23 ARALIK 2013 • AKŞAM YORUMYORUMUFUK ULUTAŞ
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nı çöpe attı. Son olarak ise Gazze bir açık 
hava hapisanesine dönüştürülerek, Hamas 
Gazze’ye hapsedildi. Hapsedilen sadece Ha-
mas değil, her kesimden Filistinlilerdi. Yet-
medi hapisane üzerine bombalar yağdırıldı. 
Hastasından balıkçısına kadar herkesin ha-
yatına kilit vuruldu. Ve Gazze imkansızlık-
larla baş başa kalıp diz çöksün diye kuşatma 
altına alındı.

Tek ortak noktaları Filistin için atan kalp-
leri olan farklı din ve anlayıştan insanlar, 
yangına su taşıyan karınca misali topladık-
ları insani yardım malzemeleriyle, gemilere 
atlayıp Gazze’ye ulaşabilecekleri tek yol olan 
deniz yolundan yola çıktılar.

Otorite kim?
İsrail bunun sadece Gazzelilere yardım ulaş-
tırması manasına gelmediğini, aynı zamanda 
kirli işgaline karşı tarihi bir meydan okuma 
olduğunu biliyordu. Bu sebepten gemilerden 
birisi olan Mavi Marmara’ya saldırıp 9 canı 
katletti. Kirli işgalini ve kuşatmasını devam 
ettirmek için katletti. Eli kanlı statüko değiş-
mesin diye katletti.

Bütün tarihi arka planımıza, genetik kod-
larımıza ve en önemlisi yukarda özetlediğim 
gelişmelere rağmen, İsrail ağzıyla, tutarsız 

bir “otoriteden izin” açıklamasıyla, statükoya 
yaranma çabasıyla ve en vahimi vicdansızca 
Mavi Marmara’ya, onun aziz hatırasına, gü-
ler yüzlü Furkan kardeşime dil uzatanlar var.

Örneğin, Zaman’dan Hüseyin Gülerce, 
The New York Times’taki mülakatıyla malu-
mu ilan etmiş. Cemaatle hükümet arasında-
ki çatlak Mavi Marmara’da başlamış... Tüm 
İslam ümmetini ilgilendiren bu hassas konu-
da sarf edilen bu özensizliğin siyasi ve dini 
kaynakları nedir acaba? Türkiye’de yaşayan 
bir Müslüman, cumhurun görüşünden nasıl 
bu kadar uzaklaşabilir? Nasıl bir dünya gö-
rüşü ve İslam anlayışı, beslenilen hangi kay-
nak bu derin uçuruma sebep olabilir?

Mavi Marmara’ya dil uzatanlar, sadece 
hükümetle politikası ayrı düşmedi. Tarihi 
gerçeklerle, ata yadigarımızla, genetik kodla-
rımızla, vicdanla, Türk insanını Türk insanı 
yapan hususiyetlerin özüyle ve ümmetle de 
ayrı düşmüş oldular. Zalimle aynı resme gir-
me uğruna, mazlumla ayrı düştüler.

Dünyalık birkaç işi görme adına hakkın 
ali hatırını incittiler.

Bedduaların havada uçuştuğu bugünler-
de bildiğim bir şey var:

“Mazlumun bedduasından korkun! Çün-
kü onun bedduası göğe çıkar.”.
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17 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını, so-
ruşturmayı başlatanlar ve medya propagan-
distleri dışında neredeyse hiç kimse ‘sadece 
bir yolsuzluk soruşturması’ olarak görmüyor.

Aksine büyük bir tedhiş atmosferi oluş-
turarak siyaseti dizayn hedefi güden bu yeni 
operasyonun oluşturduğu algı, ülkenin te-
mizlenmesinden ziyade daha kaotik bir gö-
rüntünün ortaya çıkması oldu. Niçin peki? 

Nasıl olur da bir yolsuzluk operasyonu 
toplumun ezici çoğunluğunda rahatlama ve 
şeffaflaşma yerine tedirginlik ve gizem hava-
sı oluşturur?Niçin yolsuzluk gibi ağır bir suç 
hakkında birçok isim risk alarak yaşananla-
rın yolsuzluğun ötesine geçen bir durum ol-
duğunu söylerler?

Neden operasyonun gazetelerine dönen 
bir kaç yayın organı hariç geriye kalan bü-
tün ulusal ve uluslararası medyada benzer 
bir sorgulama farklı düzeylerde yapılır? 17 
Aralık soruşturmalarını adliye koridorların-
da kalarak analiz etmenin bizi götüreceği tek 
yer siyaseti, hayatı ve hakikati ‘bekçi perspek-
tifine’ teslim etmekten ibaret olacaktır. Önü-
müzdeki 18 ayda üç seçim yaşayacak ve ülke-
nin kaderini belirleyen en önemli koltuklarda 
değişim yaşama ihtimali olan Türkiye’de, yol-
suzluk soruşturmasının hem suç hem de ce-
samet anlamında en cüzi kısmının yolsuzluk 
olduğunu anlamak gerekiyor. Yolsuzluk gibi 
ağır bir suçun siyasete karşı kullanılan silah-
ta susturucu vazifesinden başka bir anlamı 
da bulunmuyor. Ahlaksız bir suçun ortaya 
çıkardığı tedhiş atmosferi ancak ve ancak o 
suçu işleyenleri susturabilir.

Dolayısıyla siyasete açık bir mühendislik 
girişiminde kullanılan aracın meşru olması, 
herkesin gözü önünde yapılmaya gayret edi-
len müdahaleyi ortadan kaldırmamaktadır. 
Kaldı ki bu müdahaleyi yapanlar açısından 
işlevleri de sonlanmıştır.Yargıdan, mül-
ki idareden ve hükümetten açık bir şekilde 
gizlenerek yapılan operasyondaki aktörlerin 
vazifesi, dizayn edilen iş akış planına göre 17 
Aralık günü sonlandı.

Bunu en iyi bilenler de kendileriydi.
Şimdi onların bıraktığı yerden başka ak-

törlerin tartışmayı devralması gerekiyor. 
Tam da bu noktada hükümeti de aşacak şekil-
de çok daha varoluşsal bir sorun ortaya çık-
maktadır: Türkiye bu operasyon üzerinden 
siyasetin açık bir şekilde dizayn edildiğine 
şahitlik ederse yeni vesayet rejimi karşısında 
ülkenin kaderi ne olacaktır? Evet, varoluş-
sal soru yukarıdaki gibidir. Türkiye’nin bu 
aşamadan sonra önemli gerilimi bu soruya 
cevap verme ihtiyacı hissedenlerle hissetme-
yenler arasında gerçekleşecek.

Ortaya çıkan bu fay hattı 2014 ve sonrası 
ülkenin kaderine dair yapılacak tartışmanın 

Neo-Vesayet Yolsuzluğu!

• 23 ARALIK 2013 • SABAH PERSPEKTIF
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YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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ana üssü olacaktır. Hal bu iken ısrarla emni-
yet ve yargı koridorlarına hapsolarak ‘sustu-
rucuya odaklanmamızı’ talep edenlerin yeni 
vesayet girişiminin birer kurşun askerine 
dönüştüğünü göreceğiz. 17 Aralık soruştur-
ması polisiye ve adli anlamda aynı gün son-
lanmıştır. Suçlu varsa suçunu çekecektir. Bu 
suçtan ortaya çıkacak siyasi maliyeti de mil-
let kendi basiretiyle değerlendirecektir.

Sorun nevzuhur vesayet girişimidir.
Geldiğimiz noktada, devlet içinde artık giz-

lenemez ve gizlenme ihtiyacı da hissetmeyen 
kayıt dışı neo-vesayet odağının ‘yolsuzluğu-
nun’, 17 Aralık soruşturmasıyla ortaya çıkma 
ihtimali olan ‘yolsuzlukla’ mukayese bile edi-
lemeyecek bir boyutta olduğu en üst düzeyde 
seslendirilmektedir. Tam da bu noktada ‘neo-
vesayet yolsuzluğun’ kriminal ucuz yolsuzlu-
ğu soruşturması hem usul hem de yaratmaya 
çalıştığı tedhiş anlamında kendisini kamufle 
etme girişiminden başka bir şey değildir.

Aksi takdirde soruşturmanın zamanla-
ması, içeriği ve usulü farklı olmak duru-

munda kalırdı. Sansasyon yaratmak, siyasi 
mühendislik çabası içine girmek yerine suça 
bulaşmış ve kirlenmiş aktörlerin üzerine suç 
işlendiğinde ayrı ayrı gidilirdi. 

Ortaya çıkan manzara, tam aksine, neo-
vesayet odaklarının suçun ya da suçlunun 
peşine düşmek yerine ‘başka bir savaş’ için, 
hem de vekâleten yürüttükleri bir kavga 
için, mühimmat biriktirdikleri algısını güç-
lü bir şekilde oluşturmaktadır. Siyasetin, 
milletin emanetine ve ülkenin kaderine 
sahip çıkmasının yol haritası çok karmaşık 
değildir. Kriminal yolsuzlukla en ağır şe-
kilde mücadele edilirken; ülkenin kaderini 
şekillendirme potansiyeli olan neo-vesayet 
yolsuzluğa da açıkça dur denmelidir. Kri-
minal yolsuzluk adliye koridorlarında son 
bulacakken, neo-vesayet yolsuzluğun parti 
ayrımı gözetmeksizin milletin meclisinde 
son bulacağı görülmelidir. Çünkü neo-ve-
sayet yolsuzluğun ortaya çıkaracağı tefessüh 
hali siyasetin uzun yıllar meşruiyet krizine 
girmesine yol açabilir..
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Allegations of corruption and the im-
pact of these allegations on the political scene 
are at the top of the agenda in Turkey. And it 
seems they will stay there for a while. None 
of these events comes as a surprise to those 
who are even a little bit familiar with the his-
tory of Turkish elections. Issues that bear no 
relevance on politics have often dominated 
the elections discourse in Turkey, particular-
ly in the last decade. The recent allegations of 
corruption are not all that different.

The courts will evaluate these allegations. 
As of yet, the bill of indictment has not been 
presented. Other than the few details of the 
police-judiciary joint operation leaked to the 
media, no one really seems to know the con-
tent of the corruption charges. Just how the 
alleged corruption harmed the public is still 
unclear. One reason for this confusion is the 
fact that completely unrelated investigations, 
charges and cases were merged into a single 
file. It is not really surprising that confusion 
should emerge out of the conflation of claims 
regarding Iran, sanctions, oil, gold and de-
velopment plans.

Merging unrelated people and irrelevant 
events which happened at different times 
under a single file and producing charges to 
go along with the file seems to be an attempt 
at political engineering by a group consti-
tuted by the members of the police force and 
the judiciary.

Almost no one, other than those who ini-
tiated the December 17th corruption inves-
tigation and those who do their bidding in 

the media, perceive these events as “simply 
an investigation into corruption”.

On the contrary, this operation -which 
was intended to manipulate the political 
agenda by way of terrorizing the public- 
ended up creating more of a perception of 
chaos instead of a perception of purging of 
the political scene. Why is that? How can an 
operation designed to purge the state from 
corruption end up causing anxiety and skep-
ticism in the vast majority of people instead 
of relief and transparency? Analyzing the 
December 17th investigations from the cor-
ridors of the judiciary will only trap politics, 
truth and what we understand from these 
concepts into a “guardian perspective”.

It is imperative to understand that these 
investigations into corruption make up only 
the smallest part, both in terms of crimes 
committed and their magnitude, of what’s at 
stake in Turkey whose fate will be determined 
in the tripartite elections that will take place 
within the next 18 months. Allegations of se-
rious crimes such as corruption, when used as 

A Police-Judiciary Joint  
Operation and Politics

• DECEMBER 27, 2013 • HURRIYET DAILY NEWS
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a political weapon against politics itself, func-
tion merely as silencers and nothing else.

What is really at stake here is the possibil-
ity of the political scene being manipulated 
by a group from the ranks of law enforce-
ment and the judiciary. It is impossible for 
any incumbent party to remain indifferent in 
the face of allegations of corruption, because 
it knows the price of indifference to such al-

legations will be paid both at the courts and 
the polls. The bigger threat to politics here 
is the threat of tutelage revived once again 
at the hands of the judiciary and the police. 
Therefore, the real question to ask is: what 
will Turkey’s fate be against the judiciary-
police tutelage regime, if the whole country 
simply bears witness to a blatant manipula-
tion of its political scene?.
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Zamanında 28 Şubat’ın bülteni gibi ça-
lışan Middle East Quarterly dergisi vardır. 
Meşhur İslamofobik Daniel Pipes’in ekibi çı-
karır. Global neocon zihin dünyasında İsrail 
lobisinin kurucu aklını anlamamız açısından 
önemli bir dergidir.

Bir süredir Başbakan Erdoğan’ın şahsın-
da AK Parti hükümetine karşı sürdürülen 
itibarsızlaştırma ve sürekli değişen metot-
larla safdışı bırakma çabalarına bakınca 
hep aklıma Mart 1997’de İsrail lobisinin 
meşhur isimlerinden Alan Makovsky’nin 
yazdığı“Erbakan’la nasıl mücadele (muame-
le) edilmeli?” yazısı gelir.

1990’lı yıllardaki İsrail-Türkiye “stratejik 
ortaklığının” mimarlarından olan Makovsky 
yazısında ABD yönetimine özetle şu tavsiye-
lerde bulunur:
1.  Ordu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 

“ABD dostu” çevreleri destekleyin.
2.  Laikliği destekleyin.
3.  Erbakan’la mesafenizi koruyun.
4.  Erbakan’ın söylemine sert bir dille cevap verin.
5.  Ekonomi hükümetin yumuşak karnıdır, 

nüfuzunu kullanarak IMF’nin desteğini 
kısıtlayın.
ABD mutlaka bir makale üzerinden Türki-

ye siyasetini belirlememiştir. Fakat, İsrail lobisi 
ve neocon aklın Türkiye siyasetinin özünü an-
latan bu satırlar, ABD yönetiminin Türkiye po-
litikasıyla muazzam derecede örtüşmekteydi.

Erdoğan’ı safdışı bırakma operasyonu
Çaba Türkiye ile seçilmiş eliti ayrı tutma 
çabasıydı. Türkiye ile ilişkileri, ya gelenek-

sel olarak ilişki içerisinde oldukları askeri 
ve iş dünyası elitleriyle ya da “ABD dostu” 
yeni çevreler devşirme yoluyla yürütme-
yi amaçladılar. Diğer taraftan ise Erbakan 
hükümetine yönelik itibarsızlaştırma, mar-
jinalleştirme ve yok sayma kampanyaları 
yürüttüler. Bunda belli oranda başarılı ol-
duklarını da söylemeliyim.

Başbakan Erdoğan’a karşı an itibariyle 
yürütülen kampanyada 28 Şubat’taki ulus-
lararası kampanya ile ciddi paralellikler ta-
şımakta. 28 Şubat’taki gibi “yerel” aktörler 
uluslararası güdümle maşa olarak kullanıl-
makta ve bir türlü içlerine sindiremedikleri 
Erdoğan, bazen popülist argümanlarla ba-

28 Şubat vs. 17 Aralık

• 27 ARALIK 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ YORUMYORUM
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zen de akla ziyan suçlamalarla yıpratılmaya 
çalışılmakta.

Aslında bu son operasyon yakın zamanda 
başlamış bir operasyon değil. Batı basını ve 
ikballerini 28 Şubat’ın uluslararası mihrakla-
rına yaranmakta bulan yerel aktörler, siste-
matik olarak otoriteryanizm söylemini Tür-
kiye ve Başbakan Erdoğan için hakim söylem 
haline çevirmeye çabalıyordu.“Türkiye iyi 
ama Erdoğan kötü” şeklindeki düşüncelerini 
de güçlü bir şekilde dolaşıma sokmuşlardı.

28 Şubat versiyonu
Türk ekonomisini hedef alan hamleler, İs-
lamcılaşma “suçlamaları”, Erdoğan’ı Chavez-
leştirme uğraşı ve basın üzerinden yürütülen 
kampanyalar... 28 Şubat’ın güncelleştirilmiş 
bir versiyonu sahnelenmekte. Erbakan yok, 
Erdoğan var. Ordu yok, polis-yargı cuntası 
var. Ertuğrul Özkök’ler yok, malum grubun 
yazarları var.

Bir de tüm milletin zekasına hakaret 
edercesine sahnelenen oyunu adi bir yol-
suzluk vakası olarak lanse etmeye çalışanlar 

var. Mavi Marmara davasının reddedildiği, 
28 Şubat davasının kuşa çevrildiği, Yakup 
Köse’nin mahkumiyetinin onandığı, bir 
günde tutuklama kararlarının çıkarıldığı, 
birbiriyle alakasız dosyalardan anlamlı bir 
bütün çıkarılmaya çalışıldığı, hükümeti zora 
sokacak tutuklamalar devam ederken dar-
beci Çevik Bir’lerin salındığı bir zamanda 
gerçekleşen operasyonun arka planını inkar 
etmek için ya siyaseten kör ya da bizzat bu 
operasyonun uygulayıcısı olmak lazım.

Sanırım bu kampanyanın aracıları dışın-
da Türkiye’de herkes artık tartışmanın ders-
hane de yolsuzluk da olmadığını mertçe söy-
lüyordur. Siyasi mühendislik projesinin bir 
parçası olduğu apaçık ortada olsa da yolsuz-
luk iddiaları sonuna kadar soruşturulmalı ve 
yolsuzluğa bulaşanlar hukuk çerçevesinde 
cezalandırılmalı. Bu adli sürecin gerekliliği 
tartışma konusu bile değil. Aynı zamanda 
adli süreç maskesiyle yürütülen siyasi ope-
rasyon da aydınlatılmalı, sorumlular tespit 
edilmeli ve cezalandırılmalı. Yeni Türkiye 
yeni bir vesayeti kaldıramaz..
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Hakikatin tükendiği günler yaşıyoruz. 
Müesses nizamın son bir tenasühle hare-
kete geçirdiği, mezarlarından fırlayan fütü-
ristik odakların taarruzunu hatırlatan man-
zaralar var karşımızda. Hedef belli. Usul 
oldukça ilkel. Meşru siyasete ‘zaman ayarlı’ 
yargı bombalarıyla saldırılıyor. Farklı yer-
lerde farklı zamanlarda ayarlanmış bomba-
ların tamamı Türkiye’nin kader yılı olması 
beklenen 2014 öncesinde aynı anda patlatıl-
dı. Tam teşekküllü bir siyasi mühendislikle 
karşı karşıyayız. Gelinen noktada android 
unsurları andıran odakların marifetiyle 
yeni Türkiye asıl, AK Parti iktidarı ise tali 
hedefe dönüşmüş durumda. Kavga edilen 
Erdoğan’ın şahsında mücessem hale gelen 
yeni Türkiye’nin bizzat kendisi.

Hal bu iken yaşananları anlamak için en 
son işe yarayacak araç hukuk.Olağanüstü 
bir durumun ortaya çıktığı bir dönemde 
sürecin kaderini istisnalardan başka bir 
şey belirlemeyecek. Böylesi bir ortamda 
yaşananları görünen yüzünden okuyanlar 
ya operasyonun kamuflajlı birer unsuru ya 
da naif ve anlamsız bir aktörü olmaktan 
ileri gidemeyecekler. Akamete uğrayarak 
‘sabotaj’ düzeyinde kalan 7 Şubat girişimi 
sırasında şöyle yazmıştık: “7 Şubat’ın KCK-
PKK, Kürt Meselesi, suç işleyen devlet me-
murlarıyla alakası 27 Nisan’ın Kutlu Doğum 
haftasıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilkokul 
çocuklarıyla alakası kadardır.” Benzer şekil-
de, hafta boyunca yaşananların ardından, 17 
Aralık’ın ‘hukukla alakası’ da “28 Şubat’ın 
Aczmendi kalkışmasıyla, Türk okulları teh-

didiyle” alakası kadardır. Mesele gayet açık. 
Kavga meşru olmayan yollarla iktidar mü-
cadelesi yapmaktan ibarettir. Ömrünün cid-
di bir kısmını bu türden kavgaları anlatmak, 
izah ve deşifre etmekle geçirmiş isimlerden 
bazılarının, bugün efsunlanmış ya da esir 
tadında yazılar kaleme alırken, kelimelere 
takla attırarak yaptıkları analizler de önü-
müzdeki sarih hakikati değiştirmeyecektir.

Estirilen entelektüel vandalizm elbette 
hakikati, zekâyı ve ahlakı esir alamayacak. 
Toz bulutu ortadan kalktıktan sonra olacak 
tek şey neo-vesayet odaklarının yıllarca top-
ladığı mühimmatla meşru siyasete hücum 
senaryosunda kurşun asker yazılmak olacak. 
Neo-vesayetin eski Türkiye’nin dönüşmekte 
en fazla zorlanan yargının omuzundan meş-
ru siyasete ateş etmesinde ise şaşılacak bir 
durum yok. Askeriyargı vesayetini var eden 
en önemli zemin olan cari anayasanın şekil-
lendirdiği dünyanın içinde meşru siyasete 
yön tayin edilmeye çalışılıyor.

Türkiye’den Bağımsız Yargı

• 28 ARALIK 2013 • SABAH PERSPEKTIF

Meşru siyasete ‘zaman ayarlı’ 
yargı bombalarıyla saldırılıyor. 

Farklı yerlerde farklı zamanlarda 
ayarlanmış bombaların tamamı 
Türkiye’nin kader yılı olması 
beklenen 2014 öncesinde aynı 
anda patlatıldı. Tam teşekküllü 
bir siyasi mühendislikle karşı 
karşıyayız.

YORUMYORUMTAHA ÖZHAN
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‘Yargının bağımsızlığı’ klişesine sığınarak 
geçmişte de büyük bedeller ödetildi, mühen-
dislikler yapıldı. Yargı, paralel bir evrende 
yaşıyormuşçasına, ülkedeki siyasi, ekono-
mik ve sosyal bağlamı hiç umursamadan 
birçok kez hareket etti. 2008’de kapatma da-
vası açılırken de DTP kapatılırken de benzer 
durumlar yaşandı. 367 kararı alınırken de 
anadilde savunmaya müsaade edilmezken 
de aynı mühendislik yapıldı. Dün bu hayat-
tan, siyasetten ve ülke gündeminden fersah 
fersah uzak olunarak alınan kararlar nasıl 
‘yargı bağımsızlığı’ zemininde anlamlı ka-
rarlar haline dönüşmediyse bugün de benzer 
bir durum yaşanmaktadır.

Yargının bağımsızlığı, tıpkı her hangi bir 
devlet memurunda olduğu gibi, sadece ka-
rarını hayata geçirirken geçerlidir. Bunun 
dışında, ülkenin neredeyse kaderini belirle-
yecek müdahaleler hayata geçirilirken ‘yargı 

bağımsızlığı’na yaslanmak meşruiyet yerine 
doğrudan gayri meşruluk üretir. Hele ülkede 
olağan üstü durumların zuhur etmesine yol 
açtıktan sonra, doğal olarak ortaya çıkan ‘is-
tisnai durumları’, mevzuat, kanunlar, hukuk 
makasında boğmaya çalışmak ise beyhude 
bir çabadır. Bu çabanın sebep olacağı tek şey, 
yargı unsur ve kurumlarının, eski-Türkiye’de 
olduğu gibi, neo-vesayet odaklarına mühim-
mat taşıması ve farklı mevziler açması ola-
caktır. Unutulmaması gereken, yaşanmakta 
olan iktidar kavgasında, yargı bağımsız ol-
duğu için değil, aksine siyasi ve yasal olarak 
‘sorumsuz’ olduğu için bu kadar ölçüsüz ve 
cesaretle operasyon çekebildiğidir.

Türkiye, yargının farklı dosyalar ve olaylar 
üzerinden, aylar hatta yıllar boyu mühim-
mat biriktirerek, meşru iktidarı devirecek 
güce ulaştığını düşündüğü anda neovesayet 
odakları adına siyaseti dizayn etmek üzere 

vekaleten patlattığı bom-
balarla sadece normal-
leşme sürecini uzatabilir. 
Mesele bu yönüyle AK 
Parti tartışmasını çoktan 
aşmış durumdadır.Yargı-
polis vesayet girişiminin 
son müdahalesi açık bir 
şekilde suçun veya suçlu-
nun peşinde olmadıkları-
nı göstermektedir. Çünkü 
farklı kişilerin, farklı za-
manlarda işlediği suçları 
tespit ettiğini iddia et-
mesine rağmen üzerine 
gitmediğini hazırladığı 
dosya ile itiraf eden bir 
yapı var karşımızda. Bu 
odağın karşısında siyase-
tin kaybetmesi demek ya-
rım yüzyıl önce kurulan 
vesayet rejimine yeniden 
yolun açılması anlamına 
gelebilir..
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Bugün Türkiye siyasetinin en büyük 
mücadelesi, 1990’ları yaşayanlarla 2010’ları 
yaşayanlar arasında. Sadece farklı gelecek 
tasavvurları değil, farklı iktidar algıları da 
çatışma halinde.

1990’lar Türkiyesi ekonomik çöküntünün, 
hak ihlallerinin, güvenlik endişesinin, siyasal 
kaos ve çatışmaların belirlediği bir dönem-
di. Bürokratik oligarşinin siyasal alana hük-
mettiği, kimlik merkezli toplumsal adalet 
arayışlarının önde olduğu bir zaman dilimi. 
Türkiye’nin bölgesinde hiçbir itibarının kal-
madığı, Amerikan çıkarlarının sözcüsü gibi 
algılandığı, dış politikanın PKK ile mücade-
leye endekslendiği, Soğuk Savaş psikolojisin-
den bir türlü çıkılamayan zor bir dönem.

O zor dönem, toplumda en çok dindarlar-
da ve Kürtlerde travma yarattı.Kürtlerin de 
dindarların da bir kısmı ne yazık ki o trav-
manın etkilerinden bir türlü kurtulamadı. 
İktidar stratejilerini o dönem şartlarına ba-
ğımlı bir biçimde üreten ve o stratejiden her 
ne yaşanırsa yaşansın vazgeçmeyen kesimler 
yeni dönemin gerçekleri ve siyasal aktörleri 
ile alttan alta hep çatışma yaşadılar. Bu çatış-
ma bazen gün yüzüne çıktı, bazen çıkmadı. 
Ama hep varolageldi.

İslamcıların iktidar arayışı
Cumhuriyet tarihinde İslamcılar ilk defa 
1970’lerde kendi ad ve hesaplarına siya-
set sahnesinde varlık gösterseler de, ancak 
1990’lara gelindiğinde ciddi bir iktidar alter-
natifi halini alabildiler. Kemalist devlet aygıtı 
ve uluslararası sistem bütün mekanizmala-

rıyla bu süreci durdurmaya çalıştı ve 28 Şubat 
dediğimiz elim hadise gündeme geldi. Fakat 
her ne olursa olsun, 1990’lardan bu yana Tür-
kiye siyasi hayatının ana güzergâhını İslam-
cılar belirledi. Dönemin İslamcılığı içindeki 
en geniş alanı MNP-MSP-RP çizgisinde yer 
alan ve “siyasal İslam”ın temsilcileri olarak 
görülen aktörler kaplamış olsa da, hiç kuş-
kusuz sahada başka aktörler de vardı. Kimi-
ne göre “sosyal İslam”ı, kimine göre “kültürel 
İslam”ı temsil eden cemaatler de bu İslamcı 
alanın temsilcileri olarak varlık gösterdiler.

İslamcılar da tıpkı Kürtler gibi 1990’ların 
travmasına her düzeyde muhatap oldular. 
Sancılı, çelişkili, zor yıllardan, çetin yollar-
dan geçtiler. Bu süreçte iki iktidar stratejisi, 
iki ana yol, iki zihniyet ve iki yapı çıktı or-
taya. Bugün, ülkenin yaşadığı gerilim bu iki 
yapı arasındadır.

1990’lar özcü kimlik siyasetlerinin belir-
lediği bir dönemdi. Bu dönemde Refah Par-
tisi, “parti siyaseti” merkezli iktidar arayışını 
sürdürürken, bir yandan demokrasiye, diğer 
yandan İslam kimliğinin gücüne atıfta bulu-
narak siyaset yapıyordu. Nitekim Refah Par-
tisi 1996’da iktidar oldu ve başkanı Necmet-
tin Erbakan başbakanlık koltuğuna oturdu. 
1990’lar, aynı zamanda İslam kimliğinin 
gücüne atıfla toplumda hizmet faaliyetleri-
ni sürdüren cemaatlerin de yükselişe geçtiği 
bir dönemdi. Ne var ki Kemalist hegemon-
yanın sivil ve silahlı bürokratik aygıtları, söz 
konusu “İslami yükseliş”i ötekileştirmekte 
gecikmedi ve 28 Şubat darbesiyle sürece 
müdahale etti.

1990’lar Ruhu ve Siyaset Karşıtlığı

• 28 ARALIK 2013 • SABAH PERSPEKTIFFAHRETTİN ALTUN YORUMYORUM
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Bugünün dinamikleri de aslında 28 
Şubat’a giden süreçte ve sonrasında şekil-
lenmeye başlamış oldu. AK Parti’nin han-
gi süreçlerden geçerek iktidar olduğuna ve 
kimlik siyasetinden hizmet siyasetine dö-
nüşüm hikâyesine bakıldığında; kendisini 
kitle partisi olarak formüle etme başarısının, 
özgürlükçü politik üslup kurma çabasının ve 
ekonomik büyüme ve istikrar vurgusunun 
önemi fark edilecektir. AK Parti aynı gerek-
çelerle 11 yıldır iktidarda. “Parti politikası”nı 
kullanarak, “açık örgütlenme”yle, “hesap ve-
rilebilir” bir yapı içinde mücadele vermeyi 
tercih etti. Siyasal riskler aldı, bugüne geldi.

Dini cemaatler ve hizmet
Bu süreçte, dini cemaatler de AK Parti’nin 
kurduğu bu siyaset dilinden etkilendiler, ona 
destek oldular. Zira AK Parti’nin, Kemalist 
vesayet odaklarını tasfiye etmesinin, oluş-
turduğu istikrar ve normalleşme ortamının 
“hizmet ve irşad faaliyetleri” açısından müs-
pet bir katkı yapacağını düşündüler. Ne var 
ki, dini cemaatler içinde kendi alanını gide-
rek genişleten, uluslararası alanda sağladığı 
başarılarla daha da büyüyen Gülen hareketi, 
Türkiye bağlamında 1990’larda kurduğu “ik-
tidar stratejisi”ni 2000’lerde de 2010’larda da 
sürdürmeyi tercih etti.

1990’larda yer yer “sosyal İslam”ın, yer 
yer “kültürel İslam”ın en önemli temsilcisi 
olarak görülen Gülen hareketi, siyaseti kay-
pak bir alan olarak gördüğü, legal siyasetin 
araçlarına sahip olmadığı ve siyasetin ge-
rektirdiği riskleri üstlenmek istemediği için 
“siyaset karşıtı bir pozisyon”da durdu. Bu 
süreçte özellikle eğitim alanına odaklandı ve 
bu alanda önemli işler yaptı.

Ne var ki, hareketin “siyaset karşıtı pozis-
yonu” onun herhangi bir iktidar tasavvuruna 
sahip olmadığı anlamına da gelmiyordu. Ve 
bu iktidar tasavvuru en çıplak şekliyle, var-
lık-yokluk dikotomisi içinde formüle edildi. 
“Hizmet etmenin şartı ayakta kalabilmek”ti. 

Bunu teminat altına almak adına asker, polis, 
yargı, yahut medya darbesiyle yerle yeksan 
edilebilecek siyaset yerine, daha “güvenli” 
araçlar kullanmayı tercih etti. Bu bağlamda 
en emniyetli görülen yol, silahlı ve sivil bü-
rokrasiye “etki edebilmek”ti. Bütün bu kur-
gu, din karşıtı bir siyasal tasavvurun olduğu, 
devlet-hükümet ayrımının sıradanlaştığı, 
“derin devlet” mitinin zirvede olduğu anti-
demokratik bir Türkiye ortamında yapıldı.

Peki, ya şimdi
Şu çok açık. 2010’lar Türkiyesi 1990’lar Tür-
kiyesinin iktidar tasavvuru ile yönetilebile-
cek, yönlendirilebilecek bir Türkiye değil. 
Siyaset, bütün sancılarına rağmen normalle-
şiyor, alanı genişliyor. Bugün bu süreci doğru 
okuyamayan, 1990’lar travmasını aşamayıp, 
o dönem ürettiği iktidar stratejisiyle ve beka 
kaygısıyla hareket edenler yeni araçlarla eski 
vesayet sistemini yeniden üretmeye çalışıyor. 
Bu da ne yazık ki Türkiye’ye zarar veriyor..

Bugün Türkiye siyasetinin en 
büyük mücadelesi, 1990’ları 

yaşayanlarla 2010’ları yaşayanlar 
arasında. Sadece farklı gelecek 
tasavvurları değil, farklı iktidar 
algıları da çatışma halinde.



1116  |  ARALIK 2013

Cumhuriyet dönemi din-devlet ilişkilerini 
yeniden düşünmemiz gereken bir noktada-
yız. İsmail Kara’nın Şeyh Efendi’nin Rüya-
sı adlı kitabı sanki bugünler için yazılmış. 
Kitap, Cumhuriyet’in radikal din karşıtı 
reformları yapılırken Kemalist yönetime 
kahhariye okumak üzere sözleşen Sufilerin, 
gördükleri bir rüya üzerine bundan vazge-
çişlerin anlatır. Rüyadan alınan mesaj son 
derece açıktır: Devletin bekası ve ümmetin 
maslahatı için sabır siyaseti gerektir. Bu me-
yanda İslami sembolleri, kurumları ve şahsi-
yetleri tasfiye eden bu nevzuhur rejime bed-
dua bile edilmemelidir.

Devletin bekası, ümmetin maslahatı
Bu, Türkiye’deki İslami hareketin Sünni kod-
larını açıkça gözler önüne seren bir tavırdır. 
Nitekim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
devletin bekası ve ümmetin maslahatı adına 
sabır siyaseti uygulayan İslami hareketler, 
rejim üzerlerine geldiğinde geri çekilmeyi, 
imkan bulur bulmaz da İslamlaşmayı temin 
etmek için canhıraş bir tarzda çabalamayı 
tercih etmişlerdir.

Dershanelerin kapatılması tartışması ile 
büyüyen ve 17 Aralık operasyonu ile zirveye 
çıkan Gülen Cemaati-Hükümet gerilimi sıra-
sında Fethullah Gülen Hoca’nın İslami hassa-
siyetlere sahip AK Parti iktidarını hedef alan 
bedduası önemli bir kırılmaya işaret etmekte-
dir. Uzun bir süre siyasal iktidarla mücadele 
etmemeyi bir prensip olarak benimseyen ve 
kendisini siyaset dışı konumlandırdığını öne 
sürerek 28 Şubat Sürecinde bile muvafık rol 

üstlenen Gülen Cemaati’nin bu son tutumu 
ne ifade etmektedir? Laik Kemalist rejime 
okunmayan kahhariyenin İslamcı olduğu söy-
lenen Recep Tayyip Erdoğan iktidarına okun-
masının anlamı nedir? Bu yazının amacı bu 
sorulardan hareketle Gülen Cemaati’nin İs-
lami hareket içerisinde kazandığı hegemonik 
yeri, başarısını, uluslararası aktör olmasını ve 
son dönemdeki dilemmasını tartışmaktır. Bu 
tartışma aynı zamanda Gülen Cemaati-AK 
Parti arasındaki mücadelenin Türkiye’deki 
din-siyaset ilişkisini yeniden tanımladığını da 
göstermeyi amaçlamaktadır.

Gülen hareketi’nin başarısı
Türkiye’deki İslami hareketler içerisinde Gü-
len Cemaati, ortaya çıkışından itibaren farklı 
bir konumda olmuştur. En başından itibaren 
kendine mahsus bir gündemi ve özerk örgüt-
lenme yapısıyla İslamcı parti ve diğer dini 
gruplarla etkileşimini sınırlı tutmuştur. Bunu 
‘hizmet’i öncelemenin gereği olarak sunan 
Cemaat böylece dini söylemini oluşturmada 
diğer dini grupların yorum ve eleştirilerini 
dışlayabilen korunaklı ve kendine özgü bir 
senteze rahatlıkla ulaşabilmiştir. Takipçile-
rine tutarlı, aksiyon/hizmet odaklı, adanmış 
ve Risale-i Nur’un Fethullah Hoca yorumunu 
(ve karizmatik sufi yaşamını) merkeze alan 
bir dini anlayış üretmiştir. Bu dini anlayış ahi-
ret için dünya hayatının katı bir örgütlenme-
sine ve fedakarlığa odaklanmıştır. Hareketin 
hizmet alanındaki başarısı daha fazla insanı 
seferber etmek için manevi dille sarmalan-
makta ve sürekli yeniden üretilmektedir.

Gülen Cemaati ve Sünni  
Kodların Kaybı

• 29 ARALIK 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞBURHANETTİN DURAN YORUMYORUM
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Hiyerarşiyi, örgütlü olmayı ve kendi (ve 
başkalarının) yaşamını hizmet uğruna feda 
edebilmeyi manevi bir haz iklimi içerisin-
de sürekli takipçilerinin gündeminde tutan 
bu hareket zaman içerisinde büyük bir in-
san, bağlantı ve finans temerküzünü ger-
çekleştirmiştir. Bu temerküz ülke içinde ve 
dünyanın birçok ülkesinde okullar ve başka 
kurumlar açarak transnasyonel bir mahiyete 
bürünmüştür. Bir mega cemaat haline gel-
mekle birlikte İhvan gibi diğer transnasyo-
nel İslami hareketlerin aksine merkeziyetçi 
ve hiyerarşik örgütlenmesini kaybetmemiş-
tir. Uluslararası eğitim networkünün yanı 
sıra Kemalist rejimin kritik noktalarına 
sızmada gösterdiği başarı Cemaatin özgü-
venini yükseltmiş ve diğer İslami gruplar 
arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu al-
gısını güçlendirmiştir. Mehdi anlayışı, Gü-
len Cemaatinde başarının manevi sunumu 
ile birleşerek cemaatin manevi şahsiyetinin 
yüceltilmesi ile sonuçlanmıştır.

Cemaatin üç dilemması
Gülen Cemaatinin ulaştığı cesamet ve hege-
monya arayışı tam da başarıyı sürekli kılma 
zorunluluğunun yarattığı üç önemli sıkıntı/
dilemma ile karşı karşıyadır: İlk olarak, dün-
ya ölçeğindeki yaygınlığı uluslararası aktör 
olmasını zorunlu kılmış ve dolayısıyla (ABD 
ve İsrail gibi) güçlerle bir etkileşimi/ilişkiyi 
beraberinde getirmiştir. Bu ilişki gerektiğin-
de Türkiye hükümetlerinden bağımsız ve 
muhalif bir siyaset gündemini icbar etmiş-
tir. Mavi Marmara olayında Hükümetten 
farklı bir dış politikayı tercih ederek bunu 
göstermiştir. Ayrıca, Gülen Cemaatinin, 
İran’ın bölgesel yükselişinden rahatsız olan 
İsrail ile aynı dalga boyunda buluşmasında 
kuşkusuz sahip olduğu Şia karşıtı dini anla-
yışının da etkisi vardır. Uluslararası sistemi 
AK Parti’den farklı okuyan Gülen Cemaati 
ABD ve İsrail ile gerilimi tercih etmemek-
te ve Hükümeti tehlikeli bir yola girmekle 

eleştirmektedir. Post-Kemalist bir döneme 
geçilmesinin büyük payını kendisinde gören 
Gülen Cemaati başarısına dayanarak kendi 
İslami mücadele yönteminin diğer İslami 
aktörleri gerekirse tedip etme hakkını ona 
tanıdığını düşünmektedir. Transnasyonel bir 
hareketin önündeki en büyük zorluk kuşku-
suz kendi ülkesinin milli menfaatlerine karşı 
pozisyon almaya ve dış politika dengelerini 
etkileyecek ittifaklara zorlanmaktır. Devlet 
içinde “illegal paralel yapı” oluşturmakla ve 
“dindar kisvesinde taşeron bir örgüt” olmak-
la suçlanan Gülen Cemaati, aslında Sünni 
kodlardan ayrılmakla eleştirilmektedir. Di-
ğer bir tabirle Türkiye merkezli olmaktan 
uzaklaşmak ve kendi devletine karşı ulusla-
rarası bir ittifaka katılmakla suçlanmaktadır. 
Bu suçlama mevcut iktidar kavgası nereye 
varırsa varsın Gülen Cemaati’nin uzun bir 
süre boğuşmak zorunda kalacağı bir mahi-
yet taşımaktadır.

İkinci sorun ise, Gülen Cemaatinin başa-
rıya ve sonuca odaklanan yüksek motivasyo-
nunun engellenmesi durumunda daha hırslı 
bir siyaset tarzını üretmesidir. Fethullah Ho-
canın, Cemaatine yönelik suçlamaları bed-
dua ederek karşılaması hoşgörüye sıklıkla 
vurgu yapan bir din adamından beklenebi-
lecek bir tepki değildir. Bu tepkinin altında 
ilahi seçilmişlik (Cemaatin manevi şahsiyeti 
ile Mehdi’yi temsil etmesi) hissini derinden 
yaşayan bir dini hareketin misyonunu yerine 

28 Şubat sürecinde bile 
muvafık rol üstlenen Gülen 

Cemaati’nin bu son tutumu ne 
ifade etmektedir? Laik Kemalist 
rejime okunmayan kahhariyenin 
İslamcı olduğu söylenen Erdoğan 
iktidarına okunmasının anlamı 
nedir?
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getirmesinin engellenmesine duyulan kız-
gınlık yatmaktadır. İdeallerine ulaşmaya bu 
derece odaklanan bir hareketin siyasal ope-
rasyonlara karışmakla suçlanması da bunun-
la ilgilidir. Böylece, Cemaatin devlet içindeki 
kadrolarının örgütlülüğü ve adanmışlığı sa-
dece “devlet içinde devlet” olarak algılan-
masını üretmemekte aynı zamanda kendine 
yönelik söylem ve hareketlere etkin ve sert 
cevaplar vermesini beraberinde getirmekte-
dir. Bu sert cevapların yolsuzlukla mücadele 
adına verildiğinin söylenmesi Gülen Cemaa-
tinin “hegemonik, hırslı, gözükara” şeklinde 
algılanmasını engelleyememektedir. Hızla 
büyüyen yapının (kurum ve insan sermayesi 
anlamında) finanse edilmesinin zorlukları 
ve örgütlülüğü Cemaatini güçlendirdiği ka-
dar içte ve dışta zorlamaktadır. Dışta yapıyı 
korumak için ittifaklara zorlanırken içte yal-
nızlaşmakta ve diğer dini grupların “birleşti-
rici ötekisine” dönüşmektedir.

Üçüncü olarak, Gülen Cemaatinin en 
büyük sıkıntılarından birisi devlet kadrola-
rında ve sivil toplumda diğer dini gruplarla 
yaşadığı fırsatların değerlendirilmesi reka-
betinde adaletsiz bir mücadele yürüttüğü 
algısıdır. Cemaatin AK Parti iktidarı döne-
minde gerçekleştirdiği güç temerküzü diğer 
İslami gruplar arasında ciddi bir rahatsızlık 
yaratmıştır. Eğitim ve emniyet kadroların-
da Cemaatten olanların hızla yükselmesi ve 
kontrolü ele aldıkları yerlerde diğer grup-
ları tasfiye ettikleri algısı kemikleşmiştir. 
MİT Krizi ile devlet içindeki Gülen Cemaati 
müntesiplerinin kendisine operasyon yapma 
noktasına ulaştığı kanaatine ulaşan ve bu 
örgütlenmeyi sınırlandırmaya çalışan AK 
Parti İktidarı, diğer İslami grupların Gülen 
Cemaati rahatsızlığını kendisine desteğe çe-
virmiştir. Dershaneler tartışmasında İslami 
sivil toplum örgütlerinin Hükümete verdi-
ği destek bu çerçevede anlaşılmalıdır. Son 
operasyondaki yolsuzluk iddiasına/vurgu-
suna rağmen sertleşen kavganın diğer İslami 

grupların önemli bir kısmını AK Parti’ye ya-
kınlaştırmaya devam ettireceği beklenebilir.

Yukarıda bahsedilen sıkıntıların ortaya 
çıkardığı en önemli sonuç Gülen Cemaa-
tinin Türkiye’deki İslami Hareketin Sünni 
kodlarından ayrılışıdır. Son on yılda Ke-
malist iktidar blokunun tasfiye edilmesinde 
önemli bir rol üstlenen Cemaat diğer İslami 
hareketlerin yapamadığını yapmıştır. Belirli 
bir süre tedbiri kullanarak devletin kritik ku-
rumlarında örgütlenmiş ve diğer dini grup-
lardan kendisini ayrıştırmak noktasında bü-
yük bir ihtimam göstermiştir. Gerektiğinde 
İslami sembolleri bir süreliğine saklayan bu 
siyaset aslında Sünni siyasetin dışına taşmış-
tır. Gülen Cemaatinin tedbir siyaseti Sünni 
sabır siyasetinin ötesine geçerek Şia’nın ta-
kiye siyasetine yaklaşmıştır. İslami yönüyle 
bilinen AK Parti iktidarı ile kıyasıya bir mü-
cadeleye giren Gülen Cemaati, “Firavun, Ka-
run, şirk ve telin” gibi dini kavramlar üzerin-
den sert bir dini-siyasal (teo-politik) söylem 
üretmektedir. Gelinen noktada Başbakan’a 
yöneltilen sert dini eleştiri Gülen Cemaati-
nin İslami taban nezdindeki dini meşruiye-
tini zayıflatmaktadır. Gülen Cemaatinin bu 
zamana kadar lehine işleyen otonomisi ve 
hegemonyası bu defa aleyhine işlemektedir. 
Gülen Cemaati siyasi iktidarla girdiği kıya-
sıya mücadele yüzünden yalnızlaşmaktadır. 
Sünni kodlardan ayrılışına tepki olarak diğer 
dini gruplar Sünni bir refleksle Başbakan 
Erdoğan’a verdiği desteği perçinlemektedir. 
Ümmetten ve Türkiye’deki İslami hareketten 
kaderini ayırmakla eleştirilen Gülen Cema-
ati, AK Parti ile mücadelesinde gittikçe gö-
rünür ve radikal bir konuma oturmaktadır. 
Sünni cemaatlerin klasik siyaseti etkileme 
arayışından öteye giden Gülen Cemaati siya-
seti radikal bir şekilde bizzat dizayn etmeyi 
hedeflemektedir. Partileşmeden böylesi ra-
dikal bir siyasi konumu sahiplenmek Gülen 
Cemaatinin cemaat olma özelliğini, dini ko-
numu ve meşruiyetini sorgulatmaktadır. Bu 
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iktidar mücadelesinin muhtemel sonuçların-
dan birisi İslam-siyaset ilişkisinin doğasının 
değişmesidir.

Tersine hegemonya
Türkiye’deki İslami Hareket son on yılda bü-
yük bir metamorfozdan geçiyor. Milli Görüş 
Hareketinden kendisini ayrıştıran iki İslami 
aktör (AK Parti ve Gülen Cemaati) 2000’li 
yıllarda Kemalist baskıcı/güvenlikleştiri-
ci laik rejimi dönüştürmede 
önemli bir başarı elde ettiler. 
Yeni Türkiye’nin nasıl olaca-
ğı hakkında farklı vizyonlara 
sahip bu iki aktörün arasında 
yaşanan siyasi mücadele sıra-
sında üretilen dini söylemler 
ve pratikler önümüzdeki dö-
nemde laiklik tartışmalarını 
belirleyecektir. Cemaate yö-
neltilen “dindarlık kisvesi al-
tında taşeron olma ve vatana 
ihanet” suçlamaları Türkiye’de 
İslami hareketin aktörleri-
nin iktidarı elde ettiklerinde 
ülkeye vurdukları rengin sa-
dece İslamlaşma olmadığını 
göstermektedir. Tebarüz eden 
şey İslamlaşmanın sınırlarıdır. 
Farklı İslamlaşma algılarının 
kapışmasıdır. Bölgedeki rakip 
teo-politik söylemlere (Şiici-
lik ve Vahhabilik) benzer bir 
şekilde ülke içinde yeni teo-
politik bir dilin temayüz et-
mesidir. Yine, bu kapışmanın 
zihinlere getirdiği şey yeni bir 
laiklik tanımına İslami ha-
reketin unsurlarının önemli 
katkılar yapmakta olduğudur. 
Devletin belirli bir ideolojik/
dini grup tarafından ele ge-
çirilmesinin kabul edilemez-
liği gittikçe öne çıkmaktadır. 

Gülen Cemaati de Sünni kodlardan ayrıl-
dıkça diğer İslami gruplardan uzaklaşacak 
ve yalnızlaşacaktır. Ülke menfaatlerine ay-
kırı hareket etmek ve uluslararası bir ittifa-
ka katılmakla suçlanmaya devam edecektir. 
Önümüzdeki dönemde, İslami cemaatler, 
sivil alana yönelmeleri ve başarı kriterlerini 
bu çerçevede yeniden gözden geçirmeleri 
gerektiğini vurgulayan söylemlerle daha sık 
karşılaşılacaktır..
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Ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyü-
menin bir siyasi meşruiyet unsuru olarak algı-
landığı yükselen güçler (BRICS ve Türkiye’nin 
da dahil olduğu MIST ülkeleri gibi) nezdinde 
ise toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda kal-
kınma ivmesinin kesintisiz olarak sürmesine 
daha da büyük önem atfedilir. Dolayısıyla 
Türkiye’de ardışık şok dalgaları yaratan 17 
Aralık sürecinde görüldüğü üzere ülkenin en 
önemli kamu bankalarından birine (Halk-
bank), başlıca kamu gayrimenkul geliştir-
me şirketine (Emlak Konut) ve ekonominin 
farklı alanları ile asayişten sorumlu bakanlar 
ile ailelerinin konut ve ofislerine “züccaciye 
dükkanına dalan fil” edası ile kameralar eşli-
ğinde polisiye operasyonlar yapılması kolay-
lıkla tolere edilemez. Ekonomik kalkınmayı 
demokratik konsolidasyon ve hukuk devleti-
nin güçlendirilmesi ile eşzamanlı yürütmeyi 
hedefleyen ülkelerde rüşvet, yolsuzluk ve ka-
rapara aklama gibi ciddi iddialarla üst düzey 
siyasileri, bürokratları ve girişimcileri hedef 
alan soruşturmaların yargı ve kolluk kuvvet-
leri tarafından özel hayatın gizliliğine, masu-
miyet karinesine ve kurumlararası koordi-
nasyonun mükemmelliğine özen gösterilerek 
yapılması beklenir. Siyasette etik, şeffaflık ve 
hesap verebilirlik ile ekonomik istikrar arasın-
daki hassas dengenin gözetilmesi açısından 
bu kurumsal dirayet ve özen vazgeçilmezdir.

Bu çerçevede İstanbul-merkezli operasyo-
nun uzun süre bekletilerek seçim dönemine 
denk getirilen zamanlaması; birbiriyle doğ-
rudan ilgili görünmeyen suçlamaların ilginç 
bir sentezi olarak ortaya çıkan içeriği ve dev-

lette çok-başlılık görüntüsü verecek derecede 
merkezi koordinasyondan kopuk yöntemi, 
ister istemez “siyasi mühendislik” tartışma-
larını tetikledi. Amaç iyi niyetli bir yolsuz-
lukla mücadele operasyonunu muhtemel 
engellemelere uğramadan başarıyla tamam-
lamak mı? Yoksa operasyonların reel-za-
manlı olarak sosyal medyaya servis edilmesi 
ile iktidarın kimi mensuplarını ve ailelerini 
itibarsızlaştırmak, kamuoyu önünde peşinen 
mahkum ettirerek hükümeti yıpratmak, hat-
ta bir siyasi kaos senaryosu üzerinden ekono-
mik kriz zemini oluşturarak yaklaşan kritik 
seçimlerin sonuçlarını manipüle etmek mi?

Operasyonun uzun süre bekletilerek se-
çim dönemine denk getirilmesi, birbiriyle 
doğrudan ilgili olmayan suçlamaların ilginç 
bir sentezi olarak ortaya çıkan içeriği ve dev-
lette çok-başlılık görüntüsü, ister istemez 
“siyasi mühendislik” tartışmalarını tetikledi.

Eğer ikincisi değilse, ekonomik ve siyasi 
çalkantılara sebep olabileceği, borsada ve 
finansal piyasalarda ciddi kayıplar doğurup 
ülkenin yatırım iklimini sabote edeceği en 
baştan belli olan bir operasyonun yönetimi 
ve iletişimi, toplumun uzun vadeli çıkarları 
ve sistemik risk unsurları gözönüne alına-
rak makul bir devlet aklıyla yürütülemez 
miydi? Peşin hükümlerden sakınarak hız-
lı ve adil bir yargılama sürecinin sonunda 
zihinlerde üretilen soru işaretlerinin gide-
rileceklerini ümit edip sürecin ekonomik 
maliyetine odaklanalım.

Son bir haftada ulusal ve uluslararası ka-
muoyuna yansıtılan “sistemik kaos” görün-

17 Aralık’ın Ekonomi Politiği
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tüsü, Türkiye’nin son on yılında özenle inşa 
edilen istikrar, güven ve öngörülebilirlik 
ortamına ciddi şekilde zarar verdi. Kesif bir 
“dejavu” hissiyle geride bıraktığımızı düşün-
düğümüz eski Türkiye’ye ait ekonomi-politik 
dehşet senaryolarını sanki yeniden yaşamaya 
başladık. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık un-
surlarının girift biçimde içiçe geçtikleri böy-
le bir konjöktürde sağduyulu bir yaklaşım, 
soruşturmaya konu olan kişi ve kurumların 
faaliyetlerinin birbirinden bağımsız olarak 
incelenmesini; şayet kişisel süistimaller varsa 
bunların bir hukuk devletine yakışır biçimde 
hızla aydınlatılmasını; ancak masumiyeti is-
patlanan kişiler ve özellikle de kurumlar hak-
kında itibarsızlaştırma kampanyalarına engel 
olunmasını sağlamak olacaktır.

Halk Bank neden hedefte?
Ekonomik küreselleşme sürecinin derinleş-
tiği günümüzde gerek kamusal gerekse özel 
girişimcilere ait büyük çaplı ekonomik kuru-
luşlar, bir ülkenin sadece ekonomik değil aynı 
zamanda siyasi güç unsurları olarak küresel 
sistemde oynayabileceği rolü büyük ölçüde 
belirliyorlar. Bu anlamda “ulusal marka” ola-
rak öne çıkan bankalar, sanayi ve enerji şirket-
leri, yeni teknoloji aktörleri gerek sanayileş-
miş gerekse sanayileşen ülkelerin gözleri gibi 
korudukları değerleri haline geldiler. Türkiye 
de son yıllarda gerek dış politika çizgisi, ge-
rekse ekonomik stratejileri açısından birçok 
“yükselen güç” ile benzer bir karakter sergi-
liyor. Oysa geçtiğimiz hafta operasyonun ilk 
şoku ile başta Halkbank, Vakıfbank ve Em-
lak Konut olmak üzere halka açık şirketlerin 
borsadaki değer kayıpları 20 milyar dolara 
ulaştı. Türkiye’nin İran, Azerbaycan ve Kuzey 
Irak gibi enerji zengini ülkelerle ilişkilerinde 
kilit rol oynayan ve bu özelliğiyle önemli bir 
“ekonomik diplomasi” aktörü olarak öne çı-
kan Halkbank’ın kurumsal değer kaybı ise 1 
milyar 625 milyon dolar civarında. Bu maddi 
kayba elbette bankanın birkaç gün içerisinde 

uğradığı ciddi itibar ve güven erozyonunun 
yansımalarını da eklemek gerekiyor. Karşı bir 
argüman olarak Halkbank ve Emlak Konut 
gibi borsada ağırlığı olan hisselere sahip olan 
yabancı yatırımcıların ellerindeki hisselerin 
bir kısmını daha düşük değerlerden yerine 
koymak için bir satış operasyonu yaptıklarını 
iddia edenler de var; ancak konu o kadar da 
basit görünmüyor.

Türkiye’nin son yıllarda çeşitlenen dip-
lomatik ve ekonomik ilişkilerinin bir yan-
sıması olarak (İran ile Hindistan arasında-
ki enerji ticareti dahil) milyarlarca dolarlık 
ticari işleme aracılık eden Halkbank’ın ku-
rumsal stratejileri ve bankacılık mimarisi 
ile ilgili olarak son operasyona kadar ciddi 
problem ortaya çıkmış değil. BDDK, Başba-
kanlık Teftiş Kurulu ve Sayıştay tarafından 
oldukça sıkı biçimde denetlenen bir kamu 
bankasında sistematik bir yolsuzluğun uzun 
süre gizli kalması da pek gerçekçi değil. As-
lında Halkbank, benzer kamu bankaları ile 
birlikte, 2001 krizinin ardından güçlü bir 
finansal denetim mimarisi ve “düzenleyici 
devlet” yapısı oluşturan Türkiye’nin sürdü-
rülebilir büyüme başarısının en önemli un-
surlarından birini telsil ediyor. Son on yılda 
görev zararlarından arınıp yılda 2.6 milyar 
lira kâr eden bir konuma ulaşan; batık kredi 
oranlarını yüzde 48’den sektör ortalamala-
rının da altında yüzde 2.6’ya indiren; top-
lam aktiflerini 5 kat, kredilerini yüzde 500, 
özkaynaklarını ise yüzde 379 arttıran bir 
kurumdan söz ediyoruz. Dünya sisteminde 
yükselen güçlerin ekonomik dış ilişkilerini 
çeşitlendirmek ve dış yatırımlarını finan-
se etmek noktasında kamu bankalarını ne 
kadar etkin kullandıkları (Çin’deki kamu 
bankalarının Afrika’daki altyapı projeleri-
ni finanse etmeleri gibi) dikkate alındığın-
da Halkbank ve benzeri kuruluşların gerek 
kurumsal itibarlarının gerekse kritik bilgi 
birikimlerinin ne kadar özenle korunması 
gerektiği daha iyi anlaşılabilir.
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Halkbank’ın son yıllarda İran’a uygula-
nan uluslararası ambargoyu uluslararası hu-
kukun imkanları dahilinde by-pass ederek 
Türkiye’nin İran’la petrol ve doğalgaz karşı-
lığında altın, ilaç ve gıda ticaretine aracılık 
etmesinin ABD yönetimi tarafından açık/ör-
tülü baskılarla engellenmeye çalışıldığı sır de-
ğil. Nitekim 1 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla 
Türkiye’den İran’a altın ihracatı durdurulmuş 
ve 6 milyar dolar civarında bir gelir kalemi 
kaybedilmişti. Ayrıca Halkbank’ın uluslara-
rası finans akışlarına ilişkin Türk hükümetin-
den detaylı bilgi talep edildiği, bu talebin red-
di sonrasında ABD Hazine Bakan Yardımcısı 
David Cohen’in hiçbir hükümet yetkilisi ile 
görüşmeden Türkiye’nin önde gelen banka 
yöneticileri ile “gözdağı verme” tonunda bir 
toplantı yaptığı biliniyor. Bütün bunlar, 17 
Aralık operasyonunun Halkbank’ın ulusla-
rarası faaliyetlerine ket vurmak amacıyla ta-
sarlanan global bir “grand proje”nin parçası 
olduğunu ispatlar mı dersiniz? İspatlamaz el-
bette, ancak eleştirel yazarların sıkça sorduk-
ları “who wins?-bundan kim kazançlı çıkar?” 
sorusuna ışık tutarak içinden geçtiğimiz eko-
nomi-politik krizin kodlarını çözümlemek 
açısından faydalı olabilir.

Ekonomik sonuçlar
Yeniden operasyonun makroekonomik 
sonuçlarına dönecek olursak; Amerikan 
Merkez Bankası FED’in tahvil alımlarını 10 
milyar dolar azaltacağına dair açıklaması ile 
zaten baskı altında olan dolar kuru, operas-
yon haberlerinin etkisi ile yükselerek kritik 
2.10 seviyesine yaklaştı. Önümüzdeki aylar-
da FED’in tahvil alım programını kademeli 
olarak daraltıp 2014 ortalarında sonlandı-
rabileceği ihtimali gözönüne alındığında 
Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalardan 
döviz çıkışları yaşanması ve ulusal para bi-
rimlerinin değer kaybetmesi zaten beklenen 
bir gelişmeydi. Böyle hassas bir global kon-
jönktürde yaklaşan seri seçimler nedeniyle 

görece artan siyasi risk priminin ani operas-
yonlarla daha da sıçratılması pek akl-ı selim 
eseri bir davranış görüntüsü vermedi. Önü-
müzdeki günlerde dolardaki yükselişin zin-
cirleme reaksiyon etkisi ile başta doğalgaz 
ve akaryakıt fiyatları olmak üzere elektrik, 
ulaşım ve gıdaya uzanan bir yelpazede fiyat 
artışlarını zorlayıp dar gelirli kesimlerin ya-
şam standartları üzerinde olumsuz etkide 
bulunacağı aşikar. Diğer taraftan, siyasi risk 
algısındaki yükselişe paralel olarak faizler 
de tırmanışa geçti ve gösterge tahvil faizi 
Mayıs ayındaki 4.5 seviyesinin neredeyse iki 
katına çıkarak 9.6 seviyesine ulaştı. Sadece 
faizdeki bu artışın dahi Türkiye ekonomisi-
ne 8 milyar TL’lik ek bir yük getirdiğini ve 
Anadolu sathındaki KOBİ’lerin finansman 
imkanları ile makroekonomik büyüme ka-
nallarını daraltan bir etkide bulunduğunu 
vurgulamak gerekiyor.

Türkiye ekonomisi, kamu borç yükü ile 
kısa vadeli borçların göreceli olarak düşük 
oranları ve döviz rezervlerinin yüksekliği se-
bebiyle kırılgan ve krizlere açık bir görüntü 
vermiyor. Ancak 2008 krizi sonrası başlatı-
lan başarılı krizden çıkış stratejisinin sürdü-
rülebilmesi, “orta gelir tuzağı” tartışmaları-
nın bir an önce geride bırakılması ve yüksek 
teknolojili alanlara yatırım yapılabilmesi 
için güven ve istikrar ortamının hızla restore 
edilmesi şart. Bu bağlamda 17 Aralık süreci-
nin reel ve potansiyel maliyetlerine önümüz-
deki dönemde iptal edilecek doğrudan ya-
bancı yatırım kararlarını ve başta Halkbank 
olmak üzere soruşturmada adı geçen şirket-
lerin potansiyel dış yatırım kayıplarını da ek-
lemek gerekiyor. Bu gerçekler ışığında inanç 
dünyamızın bize yüklediği “tüyü bitmemiş 
yetimin hakkını koruma” misyonunun sa-
dece rüşvet, süistimal ve yolsuzluklara engel 
olunmasını değil; aynı zamanda toplumun 
refahına katkıda bulunan ekonomik varlık-
ların ve güven ortamının uzun vadede ko-
runmasını içerdiğini anlayabilecek miyiz?.
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Vesayetin yıkılışını temsil eden 2010 re-
ferandumundan beri, Yeni Türkiye’nin in-
şasındaki en güçlü aktör olan AK Parti ile 
Türkiye’nin AK Parti öncülüğünde inşa edil-
mesine karşı çıkan kamp arasında başlayan 
mücadele ivme kazanarak devam etmektedir. 
Yeni Türkiye’nin sahici bir şekilde inşasına 
başlanacağı varsayılan 2014-2015 yıllarına 
yaklaştıkça bu mücadele daha da keskinleş-
mektedir. Bu minvalde, 2013 yılı, bu müca-
delenin sert geçtiği ve AK Parti eleştirilerinin, 
AK Parti’nin meşruiyet kodlarına yönelik 
bir operasyona dönüştüğü bir yıl oldu. Bu 
dönemde AK Parti’ye karşı algı mühendisli-
ği düzeyinde girişilen operasyonda üç mesaj 
işlendi: İslamcılaşma, ara dönem-hibrid rejim 
partisi olma ve irrasyonel, otoriter ve radikal 
bir liderin yönetiminde olma. Bu faktörler 
üzerinden AK Parti’nin meşruiyet kodları 
sorgulattırılıp, yeni Türkiye’nin inşa süreci-
ne aktörlük yapacak bir potansiyelden uzak 
olduğu vurgulandı. Başlarda, entelektüel bir 
çabayla algı mühendisliği üzerinden yol alan 
bu strateji, Gezi eylemlerinden başlayarak 
operasyonel siyaset mühendisliğine yöneldi. 
Bunun son örneğini 17 Aralık operasyonu-
süreci oluşturmaktadır. Gülen Cemaati tara-
fından başlatılan ve 17 Aralık süreciyle zirve 
noktasına çıkan son operasyon, hem nitelik 
hem de kullandığı yöntemler açısından önce-
ki algı mühendisliği girişimlerinden farklıdır.

Algı mühendisliği
Birincisi, bu sene yapılan tartışmalarda AK 
Parti’nin pejoratif bir anlam yüklemesiyle 

son tahlilde muhafazakar-İslamcı bir parti 
olduğu tezi sıklıkla işlendi. İç politika bağ-
lamında, alkol düzenlemesi, kızlı-erkekli 
öğrenci evi tartışması, “dindar nesil” ve “üç 
çocuk” söylemleri AK Parti’nin yeniden ak-
tif hale gelen İslamcılığının somut örnek-
leri olarak takdim edildi. İçerideki İslamcı 
siyasetin bir uzantısı olarak, AK Parti’nin 
Ortadoğu’daki İslamcı gruplarla iş tuttuğu 
temaları da sıklıkla vurgulandı. Mısır ve Su-
riye meselesi bağlamında uluslararası alanda 
yeniden yükselişe geçen “İslamcı alerjisi” de 
kaşınarak AK Parti’nin meşruiyet temelleri 
sorgulatılmaya çalışıldı. AK Parti, demokra-
si anlayışları sorunlu, radikal, teokratik dev-
leti hedefleyen İslamcı gruplarla aynı kefeye 
konuldu. Bu eleştirilerle, AK Parti, yüzünü 
Batı’ya çevirmiş, NATO üyesi, AB üyeliğine 
aday bir ülkenin taşıyamayacağı bir yapıya 
dönüştüğü mesajı verilmeye çalışıldı.

İkincisi, AK Parti’nin “çoğunlukçu” de-
mokrasi anlayışı nedeniyle hibrid rejim ile 
ara dönem partisi olduğu eleştirisidir. As-
keri-bürokratik vesayetin hüküm sürdüğü, 
millet iradesinin yok sayıldığı, atanmışların 
seçilmişlere öncelendiği bir (ara) dönem ile 
(hibrid) rejimde, AK Parti’nin “çoğunluk-
çu” demokrasi anlayışı mazur görülüp eleş-
tirilmiyordu. Hatta, millet iradesini hâkim 
kılmak için o dönem sıklıkla vurgulanan 
“milli irade” teması destekleniyordu. Fakat 
ne zamanki bu ara dönem sona erdirildi, 
vesayetçi rejim geriletildi, AK Parti’nin ço-
ğunlukçu demokrasi anlayışı arkaik bulun-
du. Reformcu enerjisini de tükettiği varsa-

AK Parti ve Siyasi  
Meşruiyete Operasyon
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yılan AK Parti’nin bir (ara) dönem partisi 
olarak görevini tamamladığı, dolayısıyla bu 
dönemde, demokrasi anlayışı ve kimlik bile-
şenlerinin yol açtığı ontolojik imkânsızlıklar 
nedeniyle çoğulcu demokrasi taleplerine ce-
vap veremeyeceği için Türkiye demokrasisi 
için maliyet ürettiği tezi işlendi.

Üçüncüsü, bu iki eleştirinin istenilen so-
nucu vermeyeceğine kanaat getirilmesi üze-
rine, eleştiriler yekpare bir grup olarak AK 
Parti’den ziyade AK Parti içerisinde var ol-
duğu düşünülen bir gruba, ama özellikle de 
Başbakan Erdoğan’a yöneltildi. AK Parti’nin 
içerisine yönelik bu mühendislik girişimi 
AK Parti’yi kabaca iki gruba ayırdı: bir taraf-
ta, Başbakan Erdoğan’ın çevresine kümelen-
miş yeni Türkiye’yi anlamayan, Milli Görüş 
gömleğini yeniden giyen, çoğunlukçu bir de-
mokrasi formasyonuna sahip, maceracı, ra-
dikal, hayalperest, irrasyonel, Batı karşıtı kü-
çük fakat etkin bir grup. Bunun karşısına ise 
daha mutedil, diyaloğa açık, yeni Türkiye’yi 
anlayan, çoğulcu demokrasi anlayışına sa-
hip, Batı ile iyi ilişkileri savunan, realist ve 

rasyonel bir dış politika tasavvuruna sahip 
geniş kesimler ile Cumhurbaşkanı Gül gibi 
liderler konumlandırılmaktadır. Erdoğan’ı 
devre dışı bırakmayı arzulayan bu projeksi-
yonda Erdoğan’dan sonra “ılımlı” bir ismin 
liderliğinde AK Parti ile pekâlâ yola devam 
edilebileceği düşünülmektedir. Bu eleştiriyle 
AK Parti’nin meşruiyeti daha çok liderinin 
meşruiyeti üzerinden sorgulanmaktadır.

Bu üç algı mühendisliğiyle verilmek is-
tenen mesaj AK Parti’nin yeni Türkiye’yi 
yönetmeye ehil olmadığıydı. Fakat yapılan 
anketler, AK Parti’nin oylarında bir düşüşün 
yaşanmadığını ortaya koyarak bu algı mü-
hendisliğinin başarısız olduğunu gösterdi. 
Bununla birlikte, algı düzeyinde girişilen bu 
operasyon her ne kadar meseleyi ontolojik 
alana çevirerek eleştiri ve taleplerine anlamlı 
cevap alma şansını azaltsa da, nitelik olarak 
frikirsel düzeyde cereyan eden sivil bir giri-
şim olması hasebiyle demokratik siyasetin 
kapsama alanı içerisinde yer almaktaydı.

Buna karşın, bu yılın ikinci yarısında baş-
layan Gezi eylemleri ve Kasım-Aralık ayla-
rında, AK Parti’yi operasyonel bir kurgu ile 
yıpratma, iktidarını sarsma senaryosu diğer 
algı mühendisliği girişimlerinden farklı bir 
mahiyete sahip. Gezi eylemleri üzerine çok 
şey yazılıp söylendi, burada da tekrarlamaya 
gerek yok. Ancak bu son operasyonu hem 
aktörleri hem de operasyonel mantığı ve he-
defi bağlamında değerlendirmekte yarar var.

Demokrasiye tehdit
Hükümetin dershanelere yönelik düzenleme 
tasarrufunu gerekçe kılan, bugün artık varlı-
ğı herkese aşikâr olan devletin içerisinde Gü-
len cemaati bağlantılı otonom bir yapı önce 
MGK belgeleri, fişleme iddiaları üzerinden 
iktidara karşı medya yoluyla yıpratma ve bo-
yun eğdirme operasyonu başlattı. Hüküme-
tin siyaset ısmarlamalarına direnmesi üzeri-
ne 17 Aralık operasyonu gerçekleştirildi. 17 
Aralık operasyonunda, yolsuzluk iddiaları 
siyasal mühendisliğe kılıf kılındı ve Kemalist 

Gülen Cemaati’nin bürokrasideki 

gücüne dayanarak giriştiği 

operasyonel mühendislik yeni 

bir vesayet formunun gelişimine 

tekabül ettiği için Türkiye 

demokrasisini tehdit etmektedir.
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vesayetten aşina olduğumuz bir bürokratik 
vesayet teşebbüsü tedavüle sokuldu.

17 Aralık operasyonunun adli boyutu 
devam etmektedir. Bu dosyalarda ismi ge-
çen bakanların kabinedeki görevlerinden 
ayrılmaları soruşturmaların selameti için, 
gecikilmiş olsa da doğru yönde atılmış bir 
adımdır. Ancak, siyasal mühendislik boyu-
tu ve hükümetin-devletin bu operasyona 
karşılık verme kararlılığı, 2014’e de ciddi bir 
siyasal miras devredecek 17 Aralık Süreci’ni 
başlatmış durumdadır. 17 Aralık operasyo-
nunun cereyan ettiği bağlam, öncesinde gi-
rişilen algı mühendisliği, hem yurt içi hem 
de yurt dışına yönelik hazırlanmış mesajlar, 
bu operasyonun medya ayağının profesyo-
nel bir şekilde önceden tasarlanması, ope-
rasyonun devletteki stratejik kurumlarda 
yuvalanmış, grup aidiyetiyle hareket eden 
otonom bir yapının küresel akılla da uyumlu 
bir siyasal mühendislik çalışması olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu operasyonun hedefi 
yaklaşan yerel seçimlerde AK Parti’nin darbe 
alması ve hemen sonrasında gerçekleştirile-
cek Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere de 
yolsuzluk dosyaları gölgesinde, demoralize 
bir şekilde girmesini sağlamaktır.

Gülen Cemaati’nin AK Parti’yi terbiye et-
meyi amaçlayan bu operasyonu, AK Parti’ye 
belli bir maliyet çıkarabilir. Yaklaşan seçim-
lerde oy kaybetmesine de sebebiyet verebilir. 
Fakat bir siyasal parti için bu senaryoların 
hepsinin telafisi mümkündür. Siyasi par-
tilerin oyları, iç ve dış gelişmelere ve parti 
yönetiminin bu gelişmeleri yönetme per-
formansına göre azalıp artabilir. 2002-2011 
arası seçim sonuçlarına bakıldığında bu dal-
galanmanın izlerine rastlanabilir. 2009’daki 
oylarını 2004 ve 2007 seçimlerinin altına dü-
şürmek durumunda kalan AK Parti, 2011 se-
çimlerinde oylarını her iki seçimin de üstüne 
çıkarmayı başarmıştı. Dolayısıyla, önümüz-
deki seçimlerde, uzak bir ihtimal olsa da, AK 
Parti’nin kısmi oy kaybı telafisi mümkün ol-
mayan bir sonuç doğurmaz.

Buna karşın, Gülen Cemaati giriştiği bu 
operasyon ile kendisini varoluşsal bir kri-
ze sürüklemektedir. Cemaatlerin gücü ve 
meşruiyeti toplumla kurdukları ilişkiden, 
bu ilişkinin niteliğinden beslenir; devlette 
ele geçirdikleri mevziler ile harekete geçire-
bilecekleri operasyonel güçten değil. Nasıl 
ki siyasetin gücü seçmen desteği, meşrui-
yeti ise demokratik siyasal kanallara riaye-
tinden kaynaklanıyorsa, cemaatlerin gücü 
de “toplumsal algı”daki konumlarından, 
meşruiyetleri ise İlahi rızayı hedefleme ile 
topluma hizmetten kaynaklanır. Cemaatin 
son operasyon ile toplumsal algıda yaşadığı 
dönüşüm, onun meşruiyet temellerinin de-
rinden sarsılmasına yol açacak mahiyettedir. 
Yöntem olarak bürokrasideki otonom yapı-
sını, vasat olarak devlet kontrolünü, hedef 
olarak güç ile toplumsal-siyasal mühendisli-
ği koyan bir yapının “cemaat” veya “hizmet 
hareketi” olmasından kaynaklanan meşrui-
yet kodlarından kendisini azade etmiş olur. 
Cemaat’in meşruiyet krizi tam da bu nokta-
da baş göstermektedir. Hakkında “cemaat”, 
“otonom yapı”, “çete”, “örgüt”, “istihbarat şe-
bekesi”, “cunta” gibi kavramların eşit ölçüde 
kullanılan bir yapı kendisine ne “cemaat” ne 
de “hizmet” kavramlarının sağladığı meşru-
iyet ile masumiyeti atfedebilir. Evet, bu son 
yaşananlar AK Parti’yi seçmen nezdinde 
prestij kaybına uğratabilir. Fakat, aynı ge-
lişmelerin Gülen Cemaati’ni varoluşsal bir 
krize sokacağı da aşikardır. Sonuç olarak, 
2013’ün başları ile ortalarında algı mühen-
disliğiyle başlayan iktidarın iradesini kırma, 
iktidarını paylaşmaya zorlama planları so-
nuç vermeyince, yılın sonuna doğru ope-
rasyonel mühendislik devreye sokuldu. Algı 
mühendisliği Türkiye siyasetinin kalitesini 
düşüren bir işlev görmekteydi. Buna karşın, 
Gülen Cemaati’nin bürokrasideki gücüne 
dayanarak giriştiği operasyonel mühendislik 
ise yeni bir vesayet formunun gelişimine te-
kabül ettiği için Türkiye demokrasisini teh-
dit etmektedir..
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Hem Erdoğan’ı sevmek hem de Fethul-
lah Gülen’e sevgi beslemek dindar kitlenin 
bir kısmı için hoş bir durumdu. Şimdilerde 
işler değişti. Dindar seçmenin bir kısmı ar-
tık bir çelişki içinde olacak. Bu dindar kitle, 
şimdilerde Erdoğan mı, Fethullah Gülen mi 
sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Bu 
kitle için bu sorunun cevabı kolay değil ve 
ruh hallerinde gerilim, düşünme biçimle-
rinde çelişki üretiyor.  Acaba bu kitle hangi 
düşünsel, duygusal ve davranışsal cevaplara 
ulaşacak? Bu sorunun cevabı birden fazla et-
menin dinamik bir şekilde etkileşmesi süre-
cinde ortaya çıkacak. 

Çekirdek grupların bağlılığı 
İnsanların var olan düşüncelerinde çelişkiye 
düşme halini sevmediklerini sosyal psikolo-
ji uzun süredir biliyor. Buna “bilişsel çelişki 
kuramı” deniyor. Bu kurama göre, bireyler 
inanç ve tutumlarında çelişkiden sakınmak 
için içsel bir dürtü ve arzuya sahiptirler. Var 
olan inançlarını düşüncelerini, aidiyetlerini 
etkileyecek bir çelişki oluştuğunda, insanla-
rın çoğu bu çelişkiyi azaltmak için harekete 
geçiyorlar. Kuramın sahibi psikolog Leon 
Festinger bu kuramı dünyanın sonunun 
geldiğine inanan bir dini tarikatı gözlemle-
yerek geliştirdi. Dini cemaatin kıyamet günü 
dediği zamanda kıyamet olmayınca, mürit-
lerin bir kısmı bu işi aptalca bulup cemaat-
ten ayrılırken, has müritler kıyametin vuku 
bulmamasını kendi inançlarının önlediğini 
söylemeye başladılar ve cemaati sürdürmeye 
devam ettiler. Psikolog Festinger has mürit-

lerin bu yorumunu bilişsel çelişkiyi azaltma 
çabası olarak tanımladı.

Şimdiye kadar hem hükümete hem de ce-
maate olumlu bakanlar “bilişsel uyum” halin-
deyken, şimdilerde bu iki gücün çatışmalı ha-
linden dolayı artık “bilişsel çelişki” halindeler. 
Kişiler bu çelişkiyi azaltmak için farklı strate-
jiler geliştirecektir. En yaygın strateji, kişile-
rin birincil aidiyet duydukları tarafa yönelip, 
diğer taraftan uzaklaşmaları olacaktır. Bunun 
anlamı, hem cemaatin çekirdek kadrolarının, 
hem de Ak Parti’ye güçlü bağlılıkları olanların 
kendi taraflarında kalacak olmalarıdır. Çekir-
dekten dış halkalara gidildikçe ise akışkanlık 
artacak, kişilerin taraf değiştirme olasılığı az 
da olsa mümkün olacaktır. 

Hükümet cemaat arasındaki kamuoyuna 
açık şekilde yaşanan gerilim, olup biten bir 
şey olmayıp, süregiden bir durum olacaktır. 
Yani gerilim kesitsel değil, uzun vadeli ola-
cak. Bu da çatışma sürecinde oluşan algıla-
rın sürekli olarak inşa edileceği anlamına 
gelir. Şu anda tarafların geliştirdiği “söy-
lemler” ve inşa etmek istediği “algılar” var. 
Cemaatin inşa etmek istediği algılar şunlar: 

Algı Operasyonu
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Geniş halk kitleleri bu 
çatışmaya normatif yani “kim 

haklı, kim haksız” gözüyle bakma 
eğiliminde. Siyaset bilimini bilenler 
veya siyaset tecrübesi olanların 
esas sorusu şu: Kimin elinde ne var?
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“Yolsuzluk var”,”hükümet yolsuzluklar için-
de”,  “ vicdanlı polis, kötü hırsızları yakala-
dı”, “sadece yolsuzluğa bakın, başka bir şey 
yok”, “biz güçlüyüz”, “elimizde başka kaset-
ler ve dosyalar da var”, “Erdoğan’dan rahat-
sız ülkeler arkamızda”, “seçim sonuçlarını 
etkiler, hatta belirleriz.”

Hükümet tarafından algılananlar ise şöy-
le: “Yolsuzluk diye sunulan şey, aslında Erdo-
ğan ve hükümete yönelik operasyon”, “me-
sele hırsız polis meselesinden ibaret değil”, 
“Bu operasyonu cemaat uluslararası güçlerle 
birlikte yapıyor”, “bize ihanet ettiniz”, “bize 
operasyon yapana, biz de aynı sertlikte cevap 
veririz”, “seçim sandığında da görüşeceğiz.”

Mücadele devam ettikçe söylem ve algılar 
sürekli üretilip revize edilerek yeniden piya-
saya sürülecek. Hem hükümetin hem de ce-
maatin söylem ve algıları üretebilecek insan 
gücü ve araçları var. Algı oluşturma da en 
güçlü araçlar bizatihi liderlerin kendisi. Hem 
Erdoğan algısı hem de Fethullah Gülen algısı 
geniş kitleleri etkilemede en güçlü faktörler.

Kampanya savaşları
Cemaatle hükümet arasında seyreden müca-
delenin bir “kampanya savaşı” şeklinde sey-

rettiği dikkatinizi çekmiştir. Cemaat operas-
yona, tıpkı üzerinde iyi çalışılmış bir seçim 
kampanyası gibi başladı. Operasyon kamu-
oyunu etkilemeye yönelik kurgulandığı açık. 
Hükümet, Cemaat tarafından başlatılan “ne-
gatif kampanyaya” aynı şekilde cevap vermek 
zorundaydı. Negatif kampanya ile oluşturu-
lan algılara, karşı kampanya oluşturmadan 
sessiz kalındığında, sessiz kalanın silinip 
gideceği siyaset psikolojisi literatüründe 
uzun süredir bilinen bir gerçek. Başbakan bu 
ilkeyi iyi bilen ve kampanya oluşturma bece-
risine sahip biri. Başbakan Erdoğan aslında 
hem karşı kampanyayı hem de yerel seçim 
kampanyasını şimdiden başlatmış oldu. 

Mücadelenin seçime etkisi
Cevabı en fazla merak edilen soru şu: Bu 
mücadele, önümüzdeki seçimleri nasıl etki-
ler? Bu sorunun cevabı ancak Türkiye’de ki 
seçmen davranışının analizi ile mümkün.  
Türkiye’de seçmenlerin yaklaşık yüzde 70’i 
ideolojik eksenli oy veriyor. Bu ideolojik 
oyun dağılımı şöyle: Dindar ve muhafazakar 
kitlenin yüzde 25 oyu var. CHP’nin kemik 
oyu yüzde 23-25 aralığında. Birincil kimliği 
Türklük olan yüzde 12-14 aralığındaki oylar 
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MHP’ye gidiyor. BDP oy oranı ise yüzde 7 
civarında. Kalan yüzde 25-30’luk kesim ise 
açık ve tanımlanmış bir ideolojik mensubi-
yet üzerinden verilmiyor. Benim kanaatime 
göre bu yüzde 25’lik kitlenin üç özelliği var. 
Birincisi, bu toprakların dini ve tarihi de-
ğerlerine saygı duyulsun istiyorlar. İkincisi, 
ekonominin yolunda gitmesini istiyorlar. 
Üçüncüsü de ulaşım, sağlık, eğitim vb alan-
larda hizmetlerin ucuz, kaliteli ve kolay erişi-
lir olmasını istiyorlar. Bu kitlenin neredeyse 
hemen hepsi, oylarını Ak Parti’ye veriyor. 

Cemaatin kendi mensupları üzerinden 
ideal şartlarda kontrol edebilecekleri oy yüz-
de 2-3 oranında olduğu yaygın bir kanı. Şu 
şartlarda mensuplarının ne kadarını kendi 
istediği yönde oy kullanmaya yöneltebileceği 
de tartışmalı. Dolayısıyla Cemaat kendi men-
supları ile seçime belirleyici bir etki yapması 
olası değil. Benim kanaatim Cemaatin elitleri 
de bu durumu biliyor. Cemaat ancak yuka-
rıda bahsettiğim %25’lik kitleyi etkileyerek 
seçimlere müdahale edebileceğini biliyor. 
Önlerindeki seçenek şu: Başlattıkları operas-
yonları dalga halinde devam ettirerek, kalı-
cı bir ekonomik ve siyasal krize yol açmak. 
Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık sürecinde 
bu yüzde 25’lik kitlenin Ak Parti’den uzak-
laşmasını bekliyorlar. Özetle kanaatim şu: 
Cemaat Türkiye’de kalıcı bir ekonomik kriz 
çıkarmadan cemaat mensupları oyları ile se-
çimlere ancak sınırlı bir etkide bulunabilir. 

Kim kazanır kim kaybeder?
Geniş halk kitleleri bu çatışmaya normatif 
yani “kim haklı, kim haksız” gözüyle bakma 
eğiliminde. Siyaset bilimini bilenler veya si-
yaset tecrübesi olanların esas sorusu şu: Ki-
min elinde ne var? 

Cemaat operasyonla, mücadeleye kamu-
oyuna açık ve “kazan veya kaybet” tarzın-
da girdi. Oyuna bu tarzda girmek oldukça 
riskli. Sadece yolsuzluk veya seks kasetleri 
düzlemindeki araçlarla bu oyunu kazanma-

ları zor. Arkalarında Amerikalı gruplar ve 
İsrail’in varlığı da bir güç anlamına geliyor. 
Fakat bu güçlerin uzun süredir Erdoğan’ı 
devirmek istediği biliniyor. Şimdiye kadar 
başarılı olamadılar. Üstelik “uluslararası 
güçleri arkalarına alma imajı” güç olduğu 
kadar, güçsüzlük de demek. Cemaatin yerli 
olmadığı, güç elde etmek için, ulusal çıkar-
larımıza aykırı olacak şekilde, yabancılarla 
işbirliği yaptığı algısı yıpratıcı. Cemaatin ve 
Erdoğan karşıtı uluslararası güçlerin işbir-
liği algısı, Cemaatin meşrutiyetini kemiren 
bir algıya dönüşüyor. 

Hükümetin, özellikle de Erdoğan’ın elin-
de ne var sorusu da cevaplanmalı. Cemaat 
mücadele sürecinde kendi elitlerini daha 
hızlı harekete geçirdi. Hükümete yakın 
elitler, bu kavgayı istemiyordu. Bu sebeple 
gecikmeli olarak mücadeleye girdiler. Ce-
maatin açık bir operasyon yaptığı ve ope-
rasyonun amacının Erdoğansız bir Türkiye 
olduğunu anladıkları anda, onlarda kavgaya 
açık bir şekilde girdiler. Bu sözlerimle sa-
dece gazete ve televizyonlarda konuşanları 
kastetmiyorum. Gündelik hayatta Erdoğan 
ve hükümet adına mücadeleye girenleri kas-
tediyorum. Üstelik bu kişiler sadece Ak Parti 
kadroları değil. Kazlıçeşme mitinginde olan 
şeyler yeniden yaşanmaya başladı. Hükü-
metin elinde polisiye şeyler olup olmadığını 
bilmiyorum. Kanaatimce en etkili mücadele 
aracı “Erdoğan’ı yedirmeyiz hareketinin” ye-
niden başlamış olması. Erdoğan’ın hem Tür-
kiye hem de İslam dünyası için vazgeçilmez 
bir lider olduğu algısı, hem önemli orandaki 
bir elitte, hem de geniş halk kitlelerinde ha-
len oldukça güçlü..
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Suriye’deki muhalifler Hizbullah’ın sahneye dâhil olmasıyla yeterince 
güç kaybetmişken, Batı’nın Esed’le yaptığı anlaşma muhaliflere bir darbe 
daha vurdu. İran’ın ve Rusya’nın açık desteğiyle ayakta kalan Suriye rejimi 
ahlakın sınırlarını zorlayan siyasi oyunlarına devam ederken, Suriyeli 
muhalifler İslami Cephe adı altında birleşerek mücadelelerinde kararlı 
olduklarını gösterdiler. Diğer taraftan, Batı Esed’in ardından İran ile de 
müzakerelerde son aşamaya geldi.

İran, Suriye, Batı Ekseni 
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Bundan birkaç ay önce Suriye’nin içinden 
özellikle Halep’ten muhaliflerle konuştu-
ğumda, durumlarının çok kritik olduğunu 
ve mevzi kaybettiklerini söylüyorlardı. Bu-
nun birkaç sebebi vardı.

Öncelikle başta ABD olmak üzere 
Batı’nın Kimyasal Esed ile anlaşması, Baas 
rejimine öldürmeye devam lisansı verdi. 
ABD-İran yakınlaşması da Suriyelileri ulus-
lararası toplumdan Suriye adına hiçbir şey 
beklememeleri gerektiği gerçeğiyle yüzleş-
tirdi. Bu durum muhaliflerin safında moral 
kaybına sebep olurken, Baas rejimini de faz-
lasıyla cesaretlendirdi.

Baas rejimi PYD ve Irak ve Şam İslam 
Devleti’ni Suriyeli muhalifleri oyalamak ve 
sahadaki aktif güçlerin dikkatini ve enerjisi-
ni dağıtmak için mahirce kullandı.

Rejimin Halep cephesine atadığı komu-
tan gaddarlıkta bir öncekine rahmet okuta-
cak kadar topyekun saldırıları yoğunlaştırdı. 
Liderler hedef alınırken, kitle imha silahları 
yoğun bir şekilde kullanılmaya devam etti.

Bu şartlara Şii dünyasından Suriye’ye 
akan Şebbihaları da eklediğimizde Suriye’de 

muhalifler mevzi kaybetmeye başladı. Sa-
hada artık Baas rejiminin Suriye vatanda-
şı askerlerini görmek zorlaştı. Bir taraftan 
Yemen’den Pakistan’a kadar geniş bir coğraf-
yadan “Seyide Zeynep” makamını koruma 
yalanına kanarak Baas rejiminin katliam ay-
gıtına katılmış olan Şebbihalar, diğer taraftan 
Kuzey Kore’den Ukrayna’ya kadar Suriye’yle 
alakasız coğrafyalardan para karşılığında 
profesyonelce adam öldüren lejyonerler. Su-
riye muhalefeti, kendi memleketlerinde yedi 
düvele karşı savaşıyor.

Baas demografik mühendislik peşinde
Bir söylentiye göre Baas rejimi yeni vatan-
daşlık kartları çıkarmayı planlıyor. Yeni 
kartlarla iki kuş birden vurma derdinde. 
Önce Baas’la birlikte savaşan yabancı Şeb-
bihalar vatandaş yapılacak. Daha sonra ise 
kimlik kartını almak için Baas rejiminin 
merkezlerine başvurmayacak olan muha-
lifler (çok büyük bir sayıdan bahsediyoruz) 
ise vatandaşlıklarını kaybedecekler. Tabii 
ki bu büyük demografik mühendislik Baas 
rejiminin hayatta kalması durumunda işe 
yarayacak. Ve daha öncesinde 2014’te yapıl-
ması planlanan seçimlerde. Baas rejiminin 
nasıl bir Suriye düşlediğini anlamak açısın-
dan düşündürücü bir plan bu. Aynı zaman-
da muhaliflere çoğulculuk vaazları veren 
ABD’nin yeni ortağını tanıması açısından 
da faydalı.

Son zamanlarda ise bu kötü gidişatta 
önemli bir ters dönüş söz konusu. Bu ilerle-
me Halep’teki mevzi kazanımı ve en önem-

Suriye’de Birleştikçe  
Güçlenen Muhalefet

• 08 ARALIK 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ

Muhalefet birleştikçe 
güçleniyor ve yedi düvele 

karşı ilerleme kaydediyor. Rejim 
tarafı ise doğal olarak muhalefetin 
birleşmemesi için elinden geleni 
yapıyor.

YORUMYORUM
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lisi Doğu Guta’daki kuşatmanın kırılmasıy-
la taçlandı. Muhalifler sadece kaybettikleri 
mevzileri değil aynı zamanda yenilerini de 
kazanmaya başladılar. Bunun en büyük se-
bebi Suriye’nin yerli ve organik İslami cephe-
lerinin “İslam Cephesi” adı altında birleşme-
leri. Bu birleşme muhaliflere birkaç açıdan 
büyük katkı sağladı.

İslam cephesi ivme kazandırdı
Öncelikle operasyonlarda ortak hareket 
etme yetilerini artırdı. Hem istihbarat payla-
şımı, hem iş bölümü hem de teçhizat/cepha-
nelerin ve ganimetlerin bölüşülmesi konu-
sunda prosedürler netleşmeye başladı.

Birleşmeden sonra yayımladıkları viz-
yonları Batı’da alışıldık tepkilere sebep ol-
duysa da özellikle Körfez’deki devlet dışı 
finansörlerin kesenin ağzını biraz daha aç-
masına sebep oldu. İslami cepheler bugüne 
kadar büyük oranda Suriye içi ve Körfez 
menşeili finansörler vasıtasıyla teçhiz edi-
liyordu. İslami hassasiyetleri önceleyen bir 

Suriye öngörmeleri bu açıdan beklentileri 
karşılamış gibi görünüyor.

Geldiğimiz noktada sahada mücade-
le eden muhaliflerin en büyük bloku İslam 
Cephesi oldu. Bu birleşmeyle birlikte saha-
da Özgür Suriye Ordusu ismi ikincil plana 
düştü. Geçtiğimiz günlerde Özgür Suriye 
Ordusu’nun Askeri Konseyi’nin yaptığı ve 
İslam Cephesi’nin devrime katkılarını öven 
açıklamaya baktığımızda ise ÖSO’nun İslam 
Cephesi’nin merkezi konumunun farkında 
olduğunu ve önümüzdeki dönemde iki grup 
arasındaki operasyonel işbirliğinin artacağı-
nı öngörebiliriz. Muhalefet birleştikçe güçle-
niyor ve yedi düvele karşı ilerleme kaydedi-
yor. Rejim tarafı ise doğal olarak muhalefetin 
birleşmemesi için elinden geleni yapıyor..
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It was not only the regional status quo that 
was unsettled with Iran’s Islamic revolution. It 
had come as a shock to the Western world, as 
well. The Islamic revolution, which coincided 
with the establishment of the Camp David or-
der in the Middle East, was the embodiment 
of the objection to the consensus actors under 
America’s security umbrella seemed to have 
achieved. The Islamic Revolution represented 
a breaking point for two important reasons.

First, in the context of an Islamic world 
that had been losing ground for the 19th and 
20th centuries, the Islamic revolution was 
perceived as a success story, in the eyes of 
the people. This owning up of the revolution, 
particularly for Sunnis, was not an easy task. 
Regional states’ reactions, however, were 
similar to those of the Western states.Iran 
was perceived as a “threat” by many regional 
states. In fact, in last two years after the revo-
lution, Iraq under Saddam rule, would en-
gage in the longest war of the 20th century.

Second was the West’s perception of the 
Islamic revolution. In the midst of claims 
that ideologies had run their course in the 
20th century, an ideological revolution was 
achieved. With the revolution, the Shah’s rule, 
which was the most zealous manifestation of 
the West in Iran was overthrown and was re-
placed by a new regime. At a time when many 
Islamic countries were colonized and just 
when it was believed that claims grounded in 
Islam were waning, the Islamic revolution re-
vealed the existence of a new political move-
ment. The Western world responded to the 
revolution in Iran with heavy sanctions. The 
Arab world’s reactions, particularly the Iraqi 
war, made it possible for these Western sanc-

tions to be disguised under politics. Under 
the pressure it faced, both from regional pow-
ers and the West, it did not take Iran long to 
turn into a Shiite nation-state.

Iran, wanting to break out of the pressure 
it was under, followed a security policy in the 
region that was centered on Israel. Follow-
ing these policies, Iran developed a political 
aptitude, particularly in relation to insur-
gent or non-state organizations. This only 
increased the “illegal capacities” of the con-
solidated state of Iran. The increase in Iran’s 
illegal capacity in juxtaposition with its on-
going problems stemming from the particu-
lar power balance in the country resulted in 
worsening sanctions by Iran’s own doing. A 
multilevel version of Turkish style Kemalism 
and a tutelage regime were, in effect, inte-
grated into Iran’s political structure. It took 
Turkey half a century to achieve a certain 
degree of normalization within its uncon-
solidated state structure. A similar analysis 
makes it possible to state that Iran’s transfor-
mation pains will be all the more severe.

Even more important than the normaliza-
tion of Iran’s relations with the West through 
the process of nuclear deliberations, is the 
process of normalization within Iran. This 
can only be made possible by the transforma-
tion of the different elements that consolidat-
ed Iran as a state. In other words, this process 
requires confronting more issues of substance 
than form. Only time will tell whether a de-
sire for such change will emerge in the po-
litical in Iran, and if it does, whether it will 
be achieved. Similarly, the answer to the ques-
tion “Does the West prefer a normalized Iran 
in the region” is yet to become clear..

Iranian Normalization?

• DECEMBER 06, 2013 • HURRIYET DAILY NEWSTAHA ÖZHAN OPINIONOPINION
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Mısır’da 3 Temmuz’da gerçekleşen darbe sonucu kurulan hükümetin si-
yasi iradeyi tamamen tahakkümü altına almasının ardından, yeni anayasa 
çalışmaları ile darbe sonrası oluşacak düzenin mühendisliğini de yapan 
demokrasi karşıtı siyasi aktörler, bu yolla ülkede oluşturdukları vesayet 
rejimini sürdürmeyi amaçlıyorlar. Darbeye karşıt gruplar ise 2011 Devrimi 
sürecinden kalma husumetler sebebiyle darbe yönetimine karşı toplu bir 
muhalefet izleyemiyorlar. 

Mısır Siyasetinin Temel 
Aktörleri 
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Mısır ve Türkiye bire bir örtüşmese de bir-
biriyle büyük benzerlikler gösteren iki ülke. 
Her ikisi de Ortadoğu’nun merkezi ülkeleri. 
Bu merkeziliğin bir iyi bir de kötü yanı var.

İyiden başlayayım: Tarihleri, büyüklük-
leri, bölge siyasetini etkileme güçleri ve je-
ostratejik önemleri sebebiyle ne Türkiye’siz 
ne de Mısır’sız bir Ortadoğu düşünmek 
mümkün. Tabiri caizse bölgenin ağır abileri 
olan bu iki ülke, dönem dönem içlerindeki 
sorunlarla boğuşup bölgeye yoğunlaşama-
dılarsa da genelde Ortadoğu’yu ilgilendiren 
meselelerde merkezi birer aktör konumunda 
olageldiler. Bu hususiyetin kötü yanıysa her 
iki ülkenin de küresel ve bölgesel güçler ta-
rafından kendi kaderlerine terk edilmeyecek 
kadar önemli olmaları. Diğer bir deyişle ulus 
devlet deneyimlerinin birçok noktasında dış 
mihraklar tarafından etki altına alınmaya 
çalışılmalarıdır. Hem Türkiye hem de Mısır 
için modern tarih, milli aktörlerle yabancı 
mihrakların var oluşsal bir mücadelesi şek-
linde seyredegeldi.

Türkiye’de Soğuk Savaş’ın sona ermesiy-
le önce İsrail’e doğru bir savrulma dönemi 
yaşandı ardından ise milli aktörlerin eliyle 
Yeni Türkiye’nin inşa süreci başladı. Mı-
sır ise Soğuk Savaş devam ederken üzerine 
giydirilen Camp David deli gömleğini üze-
rinden çıkarmak için 30 küsur sene bekledi. 
25 Ocak Devrimi milli aktörlerin sahneye 
yeniden dönüşü manasına geliyordu; fakat 
3 Temmuz Darbesi’yle birlikte siyasi süreç 
resetlendi ve milli aktörler tekrar safdışı bı-
rakıldı. Türkiye’nin acı bir şekilde tecrübe 

ettiği geleneksel ve post-modern askeri dar-
beler, muhtıralar, e-muhtıralar vs. de aynen 
Mısır’daki gibi çetin mücadele sürecinde dış 
mihrakların attığı hamlelerdi.

Dış mihrak gerçeği
Her iki ülkede de yönetmenler ecnebi, fi-
güranlar ise yerel olageldi. Amerikalıların 
“Bizim çocuklar başardı!” açıklığında ifade 
ettiği 80 Darbesi, daha yeni dışarı salınan 
Çevik Bir’in “İsrail’le ilişkilerimizi tehlike-
ye atamazdık” motivasyonuyla tertip ettiği 
28 Şubat darbesi ve süreci ne kadar sadece 
yerel dinamiklerle gerçekleşmediyse Mı-
sır’daki 3 Temmuz Darbesi de o kadar dış 

Türkiye-Mısır: Milli Aktörler  
ve Yargı Cuntası

• 29 ARALIK 2013 • AKŞAM YORUMYORUMUFUK ULUTAŞ

Türkiye’de, Mısır’daki gibi adalet 

katlediliyor, tüm halkın yargıya olan 

inancı katlediliyor. Aynı zamanda 

ekonomimiz ve siyasi istikrarımız 

katlediliyor. Bölgesel mühendislik 

ve grup çıkarları uğruna Türkiye ve 

siyaset hedef alınıyor.
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mihrakların organizasyonunda gerçekleş-
tirildi. Her dış mihrak söylemine “yeni bir 
komplo teorisi üretiliyor”sığlığında yakla-
şanlar, bizden bu iki ülkede gerçekleşen her 
olayın tamamen steril ve organik şartlarda 
ortaya çıkabileceğine inanmamızı istiyor-
lar. Ya bizi saf zannediyorlar ya da küresel/
bölgesel güçleri “başkalarının iç işlerine ka-
rışmayalım” saflığında hareket eden ülkeler 
olarak görüyorlar. Maalesef genelde ilk se-
çenek geçerli oluyor. Uzun yıllar saf yerine 
koydukları milli aktörleri “dış mihrak”ın 
olmadığına inandırmaya devam etme çaba-
sındalar. Daha önce bu köşede de alıntıladı-
ğım bir sözle bu kısmı bitireyim: “Şeytanın 
en büyük hilesi, dünyayı kendisinin var ol-
madığına inandırmasıdır.”

Güdümlü yargı
Mısır’da 3 Temmuz Darbesi sürecinde belki 
de en önemli operasyon unsuru yargıydı. 
Evet, bugünlerde 17 Aralık operasyoncuları-
nın ağızlarından düşürmedikleri “bağımsız 
yargı”. Neredeyse tamamen Mübarek döne-
mi artıklarından oluşan Mısır yargısı, seçil-
miş Mursi iktidarına hayatı zehir etti. Önce 
İhvan’ın asıl adayı Hayrat Şatır’ın adaylığını 
engelledi, sonra trajikomik bir gerekçeyle 

Halk Meclisi’ni lağvetti. Anayasa Komisyonu 
ile var oluşsal bir mücadelenin içine girdi. 
Darbe olduğunda İhvan’ın seçilmiş liderleri-
ne yönelik tutuklama kararlarını ardı ardına 
çıkardı ve en son İhvan’ı bir terör örgütü ilan 
etti. Bunları ve daha fazlasını, darbe değir-
menine su taşıyan Mısır’ın bağımsız değil 
arsız yargısı yaptı.

Türkiye’de de yargı içerisine mevzilenen 
cuntanın sicili, Mısır’ın arsız yargısından ba-
ğımsız değil. Medya sızdırmaları, siyasi gü-
dümlü gözaltı kararları, karakter suikastları, 
korsan bildiriler, elden bildiri dağıtan sav-
cılar, hapiste yatan Salih Mirzabeyoğulları, 
Yakup Köseler, Hanefi Avcılar, vekiller vs. ve 
serbest bırakılan Çevik Birler. Kuşa çevrilen 
28 Şubat davası ve ite kalka devam ettirmeye 
çalıştıkları 17 Aralık operasyonu. Gözaltına 
almaya çalıştıkları “Başbakan’a yakın” işa-
damları ve dosyalarını rafa kaldırdıkları ağa 
babaları ve medya patronları...

Nihayetinde Mısır’daki gibi adalet katle-
diliyor, tüm halkın yargıya olan inancı katle-
diliyor. Aynı zamanda ekonomimiz ve siyasi 
istikrarımız katlediliyor. Bölgesel mühendis-
lik ve grup çıkarları uğruna Türkiye ve siya-
set hedef alınıyor. Bunun suç olup olmadığı-
na kim karar verecek?.
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3 Temmuz Darbesi sonrası 2012 Anayasa-
sını değiştirmek için Geçici Cumhurbaşkanı 
Adli Mansur tarafından oluşturulan Amr 
Musa Başkanlığındaki 50 kişilik komisyon 
uzun süren ve tartışmalı geçen bir çalışma 
dönemi sonrası yeni anayasa taslağını ha-
zırlayarak Cumhurbaşkanına sundu.(1)Adli 
Mansur’un Ocak ayında yeni Anayasayı re-
feranduma götürmesi bekleniyorken, Siyasi 
parti ve hareketler ise şimdiden kampanya 
sürecini başlatmış durumdalar.(2)Mursi 
döneminde hazırlanan 2012 Anayasası’nın 
İslami eğilimli bir komisyon tarafından 
oluşturulduğu eleştirisi ile meşruiyeti sor-
gulanmıştı. Ancak şimdi paradoksal şekilde 
tamamen seküler, liberal ve Nasırcı pozis-
yonlar tarafından domine edilerek darbe 
sonrası süreçte sivil siyasetin alanını daral-
tan ve Asker-Yargı-Polis devletinin kurum-
sal alt yapısını oluşturan yeni bir Anayasa 
var karşımızda.

Darbe anayasası
Adli Mansur tarafından birkaç istisna dışın-
da tamamen seküler-liberal ve Nasırcı isim-
lerden oluşturulan Komisyon’un hazırladığı 
yeni Anayasa giriş kısmı itibariyle 25 Ocak ve 
30 Haziran (3 Temmuz darbesi) sürecini bir-
birini devamı olan devrimler olarak tanım-
larken, 2012 Anayasasına nazaran önemli 
değişiklikler içeriyor. Komisyonun Hristiyan 
üyelerinin baskısına rağmen 2.madde deki 
yasamanın kaynağını Şeriat olarak belirle-
yen husus varlığını muhafaza ederken, 219. 
Maddedeki Ezher’in Şeriata uygunluk dene-

timi kaldırılarak denetim ve yorumlama yet-
kisi Anayasa mahkemesine bırakılıyor. Do-
layısı ile popülist bir şekilde halk desteğini 
muhafaza etmek için sembolik olarak ilgili 
madde korunuyor. Çift kamaralı meclis sis-
temi değiştirilerek, Şura Konseyi ilga edili-
yor. Mecliste işçi, köylü kotaları kaldırılıyor. 
Darbeye olan desteği ödüllendirilen Ezher 
Şeyhliği ve Üniversitesi’nin 2012 Anayasası 
ile kazandığı özerklik muhafaza ediliyor. 74. 
Madde ile 1971 Anayasa’sına benzer şekilde 
dini ve ırk ayrımcılığına dayalı siyasi partiler 
yasaklanıyor. Bu madde baz alınarak Hür-
riyet ve Adalet Partisi de dahil olmak üzere 
İslami eğilimli tüm partilerin kapatılması 
sürecine Anayasal bir meşruiyet kazandırılı-
yor. Meclis seçim sisteminin parti listesi mi 
yoksa bireysel mi olacağı üzerinden mutaba-
kata varılamayarak Cumhurbaşkanı’nın in-
siyatifine bırakılırken, yine ilk olarak Cum-
hurbaşkanlığı mı yoksa Meclis seçimlerimi 
yapılacağı hususu da Cumhurbaşkanı’nın 
kararına bırakılmış durumda. 102. Madde-
ye göre ise Cumhurbaşkanı meclisin %5’ni 
direk olarak belirleyebilecek. Cumhurbaş-
kanı kabine oluşturması için bir Başba-
kan seçebilecek ancak meclis çoğunluğu-
nun desteği şartı aranacak. Sağlanamazsa 
Meclis’te çoğunluk sağlayabilecek bir diğer 
ismi belirleyecek. 30 gün içinde Başbakan 
ve kabinesine güvenoyu çıkmazsa yeniden 
meclis seçimlerine gidilecek. Meclisin 2/3 ‘ü 
Cumhurbaşkanı’ndan güvenoyunu çekerse 
referanduma gidilerek Cumhurbaşkanı’nın 
desteği sorgulanacak %50’ye ulaşılamazsa 

Mısır’da Asker-Yargı-Polis Devletini 
Kurumsallaştıran Yeni Anayasa

• 28 ARALIK 2013 • DÜNYA BÜLTENICAN ACUN YORUMYORUM
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yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gi-
dilecek. Valiler yine Cumhurbaşkanı ataması 
ile belirlenecek.

Bürokratik cunta
Anayasa asıl ruhunu ise devlet sisteminin 
yeniden şekillendiren ve bürokrasiyi sivil 
siyasetin yönetiminden beri kılan madde-
ler ile buluyor. Seküler ve liberal siyasi parti 
ve hareketleri kullanarak Mursi’yi deviren 
devlet kurumları Ordu, Polis ve Yargı yeni 
Anayasa’dan istediğini alarak kendi bağımsız 
pozisyonlarını güçlendirmiş olduğunu görü-
yoruz. Ordu yeni Anayasa ile birlikte adeta 
yürütmenin bir alt birimi olmaktan ziyade 
kendisi başlı başına yeni bir erk haline gel-
miş oluyor.(3)204. Madde ile birlikte Siviller 
askeri mahkemelerde yargılanabilecekken, 
maddenin dili o kadar geniş ki kimin Askeri 
mahkemelerde yargılanacağı Askeri Mahke-
melerin bizzat kendi keyfiyetine bırakılmış 
durumda. 234. Madde ile birlikte Savunma 
Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı’nın 8 yıl 
yani iki Cumhurbaşkanlığı dönemi boyunca 
Yüksek Askeri Konsey’in onayı ile belirlen-
mesi şartı da getirilerek, Darbeyi Gerçekleş-

tiren General Abdul Fettah el-Sisi dokunul-
mazlık kazanmış oluyor.

Kuvvetler ayrılığı bağlamında “Yargı ba-
ğımsızlığı” tesis ediliyor gözüküyorken, as-
lında Juristokratik bir şekilde hareket eden 
Mısır Yargı kurumu da elini sivil siyasete 
nazaran güçlendiriyor. Yargı Konseyi Baş 
Savcıyı belirleme yetkisi alırken, her bir ayrı 
yargı kurumu kendi içinde ayrı bir bağımsız 
alan kazanıyor. Yargının bütçesi de kendi 
talepleri çerçevesin de belirlenecekken, her 
hangi bir meclis denetimi uygulanamıyor. 
Nepotist şekilde kadrosu oluşturulmuş Mısır 
Yargı erki böylelikle kendini yeni Anayasa 
ile tamamen korumaya almış oluyor. Em-
niyet Güçleri, İstihbarat ve Polis teşkilatı da 
kendi özerklik alanını güçlendiren bazı yeni 
kazanımlar elde etmiş durumdalar. İç İşleri 
Bakanı’nın Emniyet teşkilatından geliyor 
olması zorunluluğu devam ederken, 206. ve 
207. Maddeler itibariyle Polis’in direk olarak 
halka sadık olduğu ibaresi eklenmiş durum-
da. Polis Yüksek Konsey’i ise polisi ilgilen-
direbilecek kanun değişikliklerin de zorunlu 
danışılacak kurum olarak belirlenmiş. 204. 
Maddeye göre İstihbarat ajanları ise sivil 
mahkemeler yerine askeri mahkemelerde 
sadece yargılanabilecekler.

Sonuç olarak Ocak ayında referanduma 
gidecek olan yeni Anayasa halka devrimin, 
özgürlüklerin ve hakların Anayasası olarak 
sunulsa da aslında birkaç makyaj madde 
dışında temel olarak Mısır’da gerçekleşen 
Bürokratik darbenin kurumsal alt yapısı-
nı oluşturmayı hedefliyor. Yeni Anayasa 
ile birlikte Mısır 3 Temmuz darbesini ger-
çekleştiren Cunta marifetiyle Ordu-Polis 
ve Yargı devleti olmaya doğru adım adım 
ilerliyor..

Mısır’da şimdi paradoksal 
şekilde tamamen seküler, 

liberal ve Nasırcı pozisyonlar 
tarafından domine edilerek darbe 
sonrası süreçte sivil siyasetin 
alanını daraltan ve Asker-Yargı-Polis 
devletinin kurumsal alt yapısını 
oluşturan yeni bir Anayasa var 
karşımızda.
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Ulusal ve uluslararası bir koalisyon ta-
rafından çok iyi hazırlanmış bir senaryonun 
oynanması ile Mısır’da 3 Temmuz darbesi 
hayata geçirilmiş ve ardından açıklanan yol 
haritası ile de kurumsallaşması hedeflen-
mişti. Darbeye giden sürecin önemli strate-
jilerinden birisi “devrimci gençlik” ile İhvan 
arasında bir çatışma atmosferi yaratarak, 3 
Temmuz darbesinin yeni bir devrim olarak 
sunulabilmesiydi. Ancak Mursi’yi devirip 
iktidarı ele alan darbe aktörleri, ontolojileri 
gereği gerçek yüzlerini göstermeye başlayıp 
adım adım faşizan bir rejim inşa etmeye 
başlayınca, devrimci gençlerde devrim kut-
lamasını bırakıpdarbe karşıtı direnişin par-
çası haline gelmeye başladılar. Dinamizm-
leri ile 25 Ocak devriminin itici gücünü 
oluşturan gençler, böylelikle yeni bir isyanın 
ateşini yaktılar. Mısır’da son günlerde yaşa-
nanlar bize, eğer İhvan ve devrimci gençlik 
geçmişi bir kenara bırakıp demokratik yeni 
Mısır için birlikte hareket edebilirlerse, dar-
benin beklenenden çok daha kısa bir sürede 
sonlanabileceğini gösterdi. 25 Ocak son-
rasında devrimde önemli roller oynamış 
gençler, birçok hareket oluşturarak örgütlü 
hale geldiler. Mübarek’i devirmiş olmanın 
getirdiği muazzam bir öz güven patlaması 
yaşıyor, yeni Mısır’ı da kendi hayalleri çer-
çevesinde inşa edeceklerini düşünüyorlardı. 
Dünyayı dolaşıp, Mübarek’i nasıl devirdik-
lerini anlatan gençler, realist olmaktan çok 
uzak idealist ve ütopik olarak değerlendiri-
lebilecek bir Mısır hayalinin gerçekleşmesi 
adına mücadele içerisindeydiler.

Devrimci gençlik İhvan çatışması
Devrimci gençliğin yanında liberal-seküler 
ve İslamcı partilerin yanı sıra 25 Ocak dev-
riminin ilk günlerinde kurumsal olarak boy 
göstermemiş, ancak örgütlü yapısı ile 18 gün 
süren mücadelede meydanlardaki asıl insan 
gücünü oluşturmuş İhvan tüm gücü ile ken-
dini göstermeye başlamıştı. İhvan-ı Müslim 
yeni dönemde Hürriyet ve Adalet Partisi’ni 
kurarak siyaset sahnesinin en önemli sivil 
aktörü haline gelmişti. Mübarek istifasını 
verdikten sonra yetkilerini Yüksek Askeri 
Konsey’e (YAK) devretmiş, konsey bu yetki-
lerle Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Baş-
kanı Maraşel Tantavi liderliğinde ülkeyi yö-
netmeye başlamıştı. Konsey ülkeyi istikrarlı 
bir şekilde demokrasiye taşıma vaadinde bu-
lunmuştu. Ancak Tantavi ve diğer generaller 
bir türlü iktidarı ne zaman sivil yönetime 
devredeceklerini açıklamıyor ve kendi yöne-
timleri boyunca her hangi bir reform yapma 
niyeti göstermiyorlardı. Gençler bu durum-
dan rahatsız olurken İhvan ise askerlerle ile-
tişim halinde sürecin tedrici bir şekilde iler-
lemesinden yana bir pozisyon almıştı.

Mübarek’in devrilmesinden 9 ay geçmiş 
olmasına rağmen Maraşel Tantavi liderliğin-
de YAK’ın ülkeyi yönetmeye devam etmesi 
devrimci gençlerin tepkisinin sonunda bü-
yük gösterilere dönüşmesine sebebiyet verdi. 
2011 Kasım ayında Kahire’nin Muhammed 
Mahmud Caddesi’nin Tahrir Meydanı’na çı-
kan bölümünde güvenlik güçleri ile 6 Nisan, 
Hepimiz Halil Saidiz, Değişim İçin Gençlik 
Örgütü, Devrimci Sosyalist Gençlik gibi bir-

İhvan ve Devrimci Gençliğin  
Fülul ile İmtihanı

• 09 ARALIK 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞ YORUMYORUMCAN ACUN
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çok devrimci gençlik yapılanması ve onlara 
destek verenler arasında 6 gün süren çatışma-
lar yaşandı. “Muhammed Mahmud Olayları” 
olarak anılan bu çatışmalar boyunca onlarca 
genç gösterici hayatını kaybederken, İhvan’ın 
hem gösterilere katılmaması hem de yaşanan 
çatışmalardan devrimcileri sorumlu tutma-
sı gençlerle arasını tamamen açtı. Devrimci 
gençler İhvan’ı 25 Ocak devrimine masla-
hatı için ihanet etmekle suçladılar. İhvan ise 
yaklaşan Halk Meclisi seçimlerini tehlikeye 
atacak bir gerilimden uzak durmaya çalışıyor 
ve yaşanan çatışmaları seçim sürecini sabote 
etmeye yönelik bir komplo olarak görüyordu.

Meclis seçimleri de devrimci gençlik ha-
reketleri ile İhvan arasındaki gerginliği ar-
tıran bir sürecin yaşanmasına neden oldu. 
Seçimler sonucu İhvan’ın kurduğu Hürriyet 
ve Adalet Partisi’nin oluşturduğu koalisyon 
yüzde 37’lik bir oy oranı ve Mecliste 255 ve-
kil çıkartarak mutlak bir zafer kazanırken, 
gençlerin kurduğu yada dâhil olduğu siyasi 
partiler hemen hemen hiçbir varlık göstere-
mediler. Bu durum büyük hayal kırıklığına 
neden olurken, devrimci gençliğin İhvan’a 
yönelik “devrimi bizden çaldı” suçlamaları-
nı da beraberinde getirdi. YAK tarafından, 
fülul olarak görülen Kemal Ganzuri’nin 
Başbakan olarak atanmasına İhvan’ın güve-
noyu vermesi de büyük bir eleştiri aldı. Bu 
kamplaşma ve karşılıklı suçlamalar artarak 
devam ederken, İhvan’ın adayı Muham-
med Mursi’nin karşısına cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde fülulun adayı olarak Ahmet 
Şefik’in kalması bazı liberal ve seküler grup-
larla birlikte devrimci gençlerinde Fairmont 
Antlaşması olarak bilinen bir mutabakatla 
Mursi’yi desteklemesine neden oldu. Ancak 
görece yumuşama dönemi kısa sürdü ve 
Mursi’nin Cumhurbaşkanlığında kendile-
rine verdiği sözü tutmadığını ifade ederek, 
şiddetli bir muhalefet başlattılar.

Mursi’ye yönelik genel muhalefet her ge-
çen gün güç kazanırken, 2012 Kasım’ında ilan 

edilen Anayasa Deklarasyonu’ndan sonra 
büyük gösteriler gerçekleşmeye başladı. Gö-
reve geldikten kısa bir süre sonra Yüksek As-
keri Konsey’i kışlasına göndermeyi başaran 
Mursi’ye karşı, deklarasyon nedeniyle büyük 
bir tepki gösterilmişti. Mursi’nin kararlarına 
geçici bir süre hukuki dokunulmazlık veren 
bu kararname aslında yeni Anayasa’nın çı-
kartılabilmesi adına bir adım olsa da, büyük 
bir tepkiye neden oldu. Sistematik bir mani-
pülasyon ile de bu süreçdevrimci gençlerin 
Muhammed el Baradey’in diğer seküler, libe-
ral ve Nasırcı pozisyonlarla birlikte kurduğu 
ve fülulla da ortak hareket etmeye başlamış 
olan Ulusal Kurtuluş Cephesine yakınlaş-
tırmış oldu. İttihadiye Cumhurbaşkanlığı 
sarayının önünde gerçekleşen gösteriler sı-
rasında İhvancı gençlerle devrimcilerin karşı 
karşıya gelmesi ve çoğu İhvan mensubu olsa 
da on gencin hayatını kaybetmesi ise dev-
rimci gençlerin blok halinde darbeye giden 
sürecin içinde yer almalarına neden oldu. 
Mursi’nin Cumhurbaşkanlığı’nın birinci yıl 
dönümü 30 Haziran’da devirmeyi ön gören 
darbe planı olan Temerrud Hareketi’nin so-
kak eylemlerine dahil oldular ve darbenin 
gerçek yüzü ile yüzleşene kadar da ikinci 
bir devrimin parçası olduklarını zannetti-
ler. İhvan’ın ve Muhammed Mursi’nin ha-
taları ve devrimci gençlerin 25 Ocak süreci 
ile perçinlenmiş aşırı öz güvenleri ve siyasi 
basiretsizlikleri, fülulun her iki kesimi bir 
birine karşı yönlendiren stratejisi ile birleşti. 
Böylelikle 3 Temmuz’da bir devrim görüntü-
sü altında darbe gerçekleşmiş oldu.

Tahrir Meydanı başta olmak üzere birçok 
yerde kutlamalar yapılarak devrim havasın-
da gerçekleşen askeri darbe, İhvan ve diğer 
İslami hareket mensuplarından beklemediği 
ölçekte bir direniş ile karşılaşınca kısa süre-
de şiddet kullanarak direnişi kırmaya çalıştı. 
Tüm Mısır sathında adeta katliamlar yaşan-
maya başlandı ve dolayısı ile kutlama havası 
da bir anda bitmiş oldu. Şiddet arttıkça gös-
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tericilerin direncide arttı ve ülke adım adım 
kaosa doğru sürüklenmeye başladı. İhvan-ı 
yalnızlaştırdıklarını düşünen darbe aktörle-
rinin kendi içinde de çatışmaya başladıkları 
bir dönemde, Rabia ve Nahda meydanların-
da çok büyük katliamlar yaşandı. Bu süreçte 
devrimci gençlik hareketleri de adım adım 
“30 Haziran Devrimi” olarak gördükleri sü-
recin aslında bir darbe olduğu bilincine var-
maya başladılar ancak biraz İhvan’a duyduk-
ları öfke yüzünden biraz da içine düştükleri 
utancı itiraf edememekten yaşananları sert 
bir şekilde eleştirseler de hala mevcut duru-
mu darbe olarak adlandırmaktan uzak dur-
dular. Taki Muhammed Mahmud olayları 
ve üniversitelerde başlayan gösterilere karşı 
ordu ve polis güçlerinin müdahalesine kadar.

Darbe sonrası devrimci gençler
Muhammed Mahmud Olayları’nın ikinci 
yıldönümünde Mısır’ın birçok şehrinde dev-
rimci gençlik hareketleri ve bazı liberal-sekü-
ler partiler anma gösterileri yapmak istediler 
ve bu gösterilere sert müdahale gerçekleşti. 
Çok sayıda genç yaşanan çatışmalarda yara-
landı. 30 Haziran sonrası ilk defa devrimci 
gençlerle yeni iktidar karşı karşıya kaldı ve 
gençler darbenin soğuk yüzü ile adeta yüz-
leşmiş oldular. Ardından olağan üstü halin 
kalkmasına paralel Biblavi hükümetinin 
hazırladığı ve geçici Cumhurbaşkanı Adli 
Mansur’un onayladığı yeni Gösteri ve yü-
rüyüş kanununa yönelik eylemler sırasında 
büyük çatışmalar yaşandı. Mübarek döne-
mini andıran yeni kanunla gösteri yapabil-
mek neredeyse imkânsız bir hale gelirken, 
güçlerini mobilize olma ve gösteri yapabilme 
yeteneklerinden alan devrim gençlik hare-
ketleri bu yasaya karşı diğer darbe karşıtları 
ile birlikte çok sert cephe aldılar. Akademik 
dönemin başlaması ile birlikte özellikle üni-
versitelerde öğrenciler büyük gösteriler dü-
zenlerlerken, polisin müdahalesi sonucunda 
Kahire ve Ezher Üniversitesi’nde bazı öğ-

renciler hayatını kaybetti ve bu durum gös-
terilerin daha da büyümesine neden oldu. 
Özellikle Biblavi hükümeti ve İç İşleri Ba-
kanı Muhammed İbrahim gençlerin hedefi 
olurken, emniyet güçleri harekete geçerek 6 
Nisan Hareketi’nin kurucusu Ahmed Maher 
ve solcu aktivist Alaa Abdul Fettah gibi bir-
çok gençlik liderini gözaltına aldı. Devrimci 
gençlerin tekrardan meydanlara inmesi Mı-
sır kamuoyunda da büyük yankı uyandırır-
ken, İhvan’a karşı mücadele ediyor görün-
tüsü içinde olan darbe aktörlerini de ciddi 
anlamda sarsmaya başladı.

3 Temmuz’dan bugüne değin Mısır’da ya-
şananlar hem İhvan hem de devrimci gençlik 
adına nasıl bir manipülasyona maruz kaldık-
larını ve böl yönet taktiği içerisinde 25 Ocak 
devriminden sonra tekrardan Mübareksiz 
bir Mübarek rejimi izle yüzleştiklerini gös-
termiş oldu. Siyasi basiretsizlik, uzlaşı kül-
türün yetersizliği, uzun yıllar boyunca rejim 
tarafından bir birlerine karşı denge unsuru 
olarak kullanılmalarının getirdiği bagajlar. 
İhvan’ın realist tedrici değişim arzusu, genç-
lerin devrimci ruhları. Arada yaşanan ça-
tışmayı açıklayabilmek adına birçok neden 
sayılabilir Ancak gelinen noktada darbe her 
geçen gün faşizan yüzünü gösterirken, İhvan 
ve Devrimci Gençlik Hareketleri geçmişi bir 
kenara bırakarak darbeye karşı birlikte hare-
ket etmek zorundalar. Her iki tarafın da fa-
şist rejimi ve aktörlerini daha iyi tanımaları 
ve siyaseten önemli bir tecrübe kazanmaları 
maslahatlarının birlikte olduğunu anlama-
larını sağlayabilecek mi, bunu önümüzdeki 
günler gösterecek..
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2011 yılında Tunus’ta başlayıp 
kısa bir süre içinde Mısır, Libya, 
Suriye ve Yemen’de devam eden 
halk isyanları sonucunda Arap 
dünyasında yeni bir dönem baş-
ladı. Arap ve Afrika coğrafyası-
nın en önemli ülkesi olan Mısır’da 
yaşanan yeni süreçle birlikte legal 
siyaset yapma imkânı bulan tüm 
toplumsal kesimler hızla partileşerek siya-
set arenasındaki yerini aldı. Hiç şüphesiz bu 
kesimler içinde Selefî hareketler diğerlerine 
göre daha fazla ilgi odağı haline geldi. Daha 
önceleri aktif siyasetten uzak duran ve daha 
çok eğitim, davet ve diğer sosyal faaliyetlerde 
bulunan ve demokrasi, seçim ve parlamen-
to gibi mekanizmaları dinî açıdan sakıncalı 
gördükleri için kabul etmeyen Selefîler hızlı 
bir şekilde birçok siyasi parti kurarak politi-
kaya atıldılar.

Bu çalışmada 25 Ocak devrimiyle birlikte 
Mısır’da siyasi hayata atılan Selefîlerin dev-
rim öncesi yapıları, fikirleri ve devrim son-
rası kurdukları partiler ile siyasi tutum ve 
görüşleri üzerinde duruluyor

Sonuç ve değerlendirme
Mısır’ın en eski dinî-sivil yapılanmaları 
olan “Cem’iyyetu’ş-Şer’iyye” ve “Cemaatu 
Ensari’s-Sünneti’l-Muhammediyye” isimli 
oluşumlar, bugünkü Mısır’ın tüm dinî ha-
reketlerine ve cemaatlere kaynaklık yapmış-
tır. Müslüman Kardeşler hareketinden tüm 
selefî eğilimli diğer oluşumların tamamına 
kadar bütün akımlar, bu iki büyük yapının 

ana havzasından ortaya çıkmıştır. 
Her iki yapının kurucuları ve li-
derleri Ezher kökenlidir. Her ikisi 
de Mısır’da yaygın olan ve toplu-
mun geniş kesimlerini etkileyen 
geleneksel tarikatlara karşı tavır 
almıştır. Özellikle de bu tasavvufî 
eğilimli hareketlerle bağlantılı ola-
rak değerlendirilen bidat ve hura-

felerle mücadele etmişlerdir. Her iki oluşum, 
dinin bidat ve hurafelerden arındırılması, 
türbelerden medet bekleme, onlara kurban 
adama ve oralarda namaz kılma gibi adet-
lerle mücadele etme konusunda aynı anlayışı 
benimsemişlerdir. Ancak tarikatları değer-
lendirmede birbirlerinden farklı bir tavır be-
nimsemişlerdir. Cem’iyyetu’ş-Şer’iyye isimli 
oluşum, tasavvufî yapıların tamamını red-
detmemekte, bunların içinde sünnete bağlı 
kalanları olumlu görmektedir. Bundan dola-
yı da Müslüman Kardeşler cemaatinin men-
suplarıyla daha yakın bir ilişki içinde olmuş-
tur.  Cemaatu Ensari’s-Sünne isimli yapı ise 
tasavvuf ve tarikatların tamamıyla mücadele 
etmeyi prensip olarak benimsediği için daha 
çok selefî hareketlerle yakın işbirliği içinde 
olmuş ve bugünkü selefî hareketlerin büyük 
bir kısmı bu yapının içinden çıkmıştır.

25 Ocak devriminden sonra hızlı bir şe-
kilde örgütlenerek Nur Partisi çatısı altın-
da parlamento ve senato seçimlerine giren 
Selefîler, Ortadoğu’daki siyasi dengeleri al-
tüst eden bir başarı elde ederek Müslüman 
Kardeşlerin siyasi yapılanmasına alternatif 
bir siyasî güç haline gelmişlerdir. Ortaya çık-

Cemaatten Partiye  
Dönüşen Selefîlik
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tıkları tarihten itibaren siyasî faaliyetlerden 
uzak duran, hatta demokrasi ve seçimleri 
İslam açısından meşru görmeyen, kendile-
riyle Müslüman Kardeşler hareketi arasında-
ki temel çelişkinin Müslüman Kardeşler’in 
demokrasiye ve parlamentoya sıcak bakmak 
olduğunu söyleyen Selefî oluşumların siyaset 
dünyasına atılarak partileşmeleri ve seçim-
lere katılmaları onları hazırlıksız oldukları 
bir mecranın içine sürüklemiştir. Siyasete 
dair teorileriyle siyaset pratikleri arasında 
bocalayan Selefî akımlar, ülkeyi ilgilendiren 
tüm siyasî, sosyal ve ekonomik sorunları 
karşısında teorik düzeyde de olsa bir çözüm 
üretemedikleri gibi her ortaya çıkan sorun 
karşısında bölünmekten kendilerini kurta-
ramamışlardır. Kısa dönemlik parlamento 
çalışmalarında yaptıkları açıklamalarla ve 
faaliyetlerle siyasete hazır olmadıklarını gös-
termişlerdir. 

Selefîler, 2012 yılında kurulan Anayasa 
Yapım Komisyonu’nda yer almışlar ve re-
ferandumla kabul edilerek 25 Aralık 2012 
tarihinde yürürlüğe giren ancak 3 Temmuz 
2013 yılında yapılan askeri darbeyle askıya 
alınan Anayasa metninde bazı maddelerin 
yer almasında büyük uğraşlar vermişlerdir. 
Daha önceki Anayasa’da da yer alan ve yeni 
Anayasa metnine olduğu gibi alınan “Devle-
tin dini İslam’dır, resmi dili Arapçadır, İslam 
şeriatının prensipleri yasamanın temel kay-
nağıdır.” şeklindeki ikinci madde üzerinde 
yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Selefîler, bu 
maddenin muğlak olduğunu, farklı şekiller-
deki yorumlara açık olduğunu, dolayısıyla 
bu maddenin yeni bir maddeyle açıklanması 
gerektiği konusunda ısrarcı olmuşlar ve aynı 
komisyonda yer alan liberal, sol ve Kıptî ke-
simin temsilcileriyle sert bir mücadele içine 
girmişlerdir. Bu kesimlerin komisyonu terk 
etmesi ve Selefîlerin yoğun baskısı sonucu 
yeni yapılan anayasada 219 nolu ek madde-
ye yer verilmiştir. Bu madde, ikinci maddeyi 
“İslam şeriatının prensipleri; (İslam şeriatı-

nın) küllî delillerini, usûlî ve fıkhî kaideleri-
ni, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezheplerinin 
muteber kaynaklarını kapsar” şeklindeki 
açıklamayla yorumlamaktadır. Aynı Selefî 
gurupların siyasal temsilcisi olan Nur Partisi, 
Anayasa’nın bu maddesindeki ısrarlı tutumu 
sonucu anayasa komisyonunu terk eden li-
beral ve Kıptîlerin temsilcileriyle Askeri cun-
tanın yanında yer almakta ve darbeye destek 
vermekte bir sakınca görmeyerek ilkesiz bir 
politika benimsemiştir.   

Arap İslam dünyasında cemaatten siya-
si partiye dönüşüm meselesi sadece selefî 
grupların problemi olmayıp diğer İslamî 
cemaatleri de etkileyen bir sorundur. Arap 
devrimlerinden sonra legal siyaset yapma 
imkanı bulan Müslüman Kardeşler ve Nah-
da gibi diğer İslamî hareketler demokrasi ve 
parlamento konusunda zaman içinde yap-
tığı teorik tartışmalarla güçlü bir literatür 
ve belirgin bir bakış açısı oluşturduğu için 
pratik siyaset yapma konusunda Selefîlere 
göre daha avantajlı bir konumda oldukları-
nı göstermişlerdir. Ancak Selefî hareketler 
“fetva” ile “politika” arasında ortaya çıkan 
uçurumu kapatmakta ve politik her tutumu 
dinî referanslardan hareketle temellendirme 
konusunda bir sorun yaşamaktadır. Bundan 
dolayı da her ortaya çıkan ve aktif siyasetle 
politik bir duruş sergilenmesi gereken sos-
yal, ekonomik ve benzeri konularda parti 
kimliğiyle yapılan açıklamalar cemaat kim-
liğiyle eleştiriye uğramaktan kurtulamamış-
tır. Mesela kadınların sosyal hayattaki yeri, 
parti çalışmalarına katılıp katılamayacağı, 
hatta aday gösterilip gösterilemeyeceği, ulus-
lararası para fonlarından faizli kredi alınıp 
alınmayacağı gibi birçok konuda parti adına 
yapılan açıklamalar cemaat adına yapılan 
açıklamalarla eleştirilmiştir.

Selefî hareketler, siyasallaşma sürecinde 
bulundukları ülkelerde kendi toplumlarıyla 
ilgili kararlarda nasıl bir yol izleyecekleri, ül-
kelerinin dış politikalarında nasıl bir politika 
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belirleyecekleri ve diğer İslamî hareketlerin 
siyasal kolları olan partilerle nasıl bir ilişki 
içinde olacakları konuları hakkında Mısır’da 
3 Temmuz 2013 tarihinde yaşanan askeri 
darbe iyi bir gözlem imkânı sunmuştur. 

Muhammed Mürsî’nin cumhurbaşkanı se-
çildikten sonra kısa bir süre sonra yetkilerini 
kısıtlayan Anayasa hükmündeki kararnameyi 
iptal edip 25 Ocak devriminden itibaren ül-
keyi fiilen yöneten Yüksek Askeri Konsey’in 
başkanı dahil birçok üyesini emekliye sevk et-
mesi seçimlerden ümidini kesmiş çevrelerin 
muhalefetini sokak siyasetine doğru sürük-
lemiştir. Daha önceleri Mürsî’nin ordunun 
vesayetinden kurtulamadığını söyleyen bu 
çevreler, sivil siyaset adına alınmış bu kara-
rı desteklemek yerine ona muhalefet etme 
ve bu muhalefetini sokak eylemleriyle orta-
ya koyma yoluna başvurmuştur. “Temerrüd 
Hareketi” çatısı altında örgütlenen muhalefet 
30 Haziran 2013 yılında Tahrir Meydanı’nda 
düzenlediği mitingle ülkeyi yeni bir kaosun 
eşiğine getirmiş ve ordunun desteğini alarak 
sivil siyasete bir askeri darbe yapılmasının 
meşru zeminini oluşturmuştur. 

Nur Partisi’nin yöneticileri, askeri darbe-
nin yanında yer alarak ordu tarafından hazır-
lanan yol haritasını kabul ettiğini açıklayarak 
daha önce aktif olarak içinde yer almadığı 
Temerrüd hareketiyle aynı kulvara düşmüş-
tür. Anayasa’yı askıya alarak seçimle işbaşına 
gelen Mısır’ın ilk sivil cumhurbaşkanını de-
viren 3 Temmuz Askeri darbesini yapan cun-
tanın lideri Abdulfettah Sisî’nin hemen ar-
kasında yer alan Nur Partisi’nin lideri Yunus 
Mahyun, darbe karşıtları tarafından ihanet-
le suçlanmıştır. Nur Partisi’nin yöneticileri 
selefîler adına darbecilerle aynı safta durma-
larına rağmen Muhammed Baradey’in baş-
bakanlığına karşı çıktıkları için de darbeyi 
destekleyen çevreler tarafından “Müslüman 
Kardeşler’in uyuyan gizli hücreleri” olmakla 
suçlanmışlardır. Olayların akışına göre sü-
rekli pozisyon değiştirmek zorunda kalarak 

pragmatist bir görüntü veren Nur Partisi, 
hem darbeciler hem de darbe karşıtları ta-
rafından güvenilmez olarak görülmüş ve bu 
konumuyla da selefîler arasındaki kitlesel 
desteğine gölge düşürmüştür.

Selefîler Müslüman Kardeşler hareketiyle 
olan farklılıklarını “davet yöntem ve metod-
ları” ekseninde temellendirirken siyasallaş-
tıktan sonra bu farklılığın bir karşılığının 
olmadığının farkına vardığında siyasî bir 
parti olarak “nasıl bir dindar” yerine “nasıl 
bir Mısır” sorusuna cevap verecek politik 
bir dil geliştirecektir. Dinî bir cemaat olarak 
“nasıl bir dindar” sorusuna verdiği cevapla 
Müslüman Kardeşler hareketinden kendini 
ayrıştırırken siyasî bir parti olarak bu cevapla 
başarılı olamayacağını anlayacak ve ülkenin 
gerçek sorunlarına gerçek çözümler gelişti-
recek politikalar benimsemek zorunda kala-
caktır. Ancak selefîlerin siyasetteki en büyük 
temsilcisi olan Nur Partisi’nin yöneticileri, 
ülkenin içinde bulunduğu devasa sorunların 
çözümünde ilk adım olan sivil siyasetin öne-
mini kavrayamadıkları için mevcut partiyi, 
çözüm politikaları geliştirecek bir parti olma 
şansından mahrum bırakmışlardır. 

25 Ocak devriminden sonra hızla siyasal-
laşan Mısır selefiliği, her ne kadar Müslüman 
Kardeşler hareketiyle birlikte dinî cemaatler 
şemsiyesi altında yer alıyorsa da siyaset are-
nasında kendilerini onlardan ayırma ihtiyacı 
hissetmiştir. Bundan dolayı da kendilerini 
“Müslüman Kardeşler vesayetinden” arın-
mış bir yapıyla siyasette var kılmak isteme-
lerinin bir göstergesi olarak cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin ilk turunda Müslüman 
Kardeşler’in adayına oy vermeyerek Abdul-
münim Ebu Futuh’u desteklemişlerdir. Kendi 
tabanlarının dinî hassasiyetlerini gözeterek 
Temerrüd hareketi içinde yer almamış, an-
cak olaylar askeri bir darbeyle sonuçlanınca 
bu hasasiyetleri gözetmek yerine onu yön-
lendirmeye çalışarak cuntanın yanında yer 
almasını açıklamakta bir hayli zorlanmıştır.  
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Selefî akımları temsilen siyaset yapan Nur 
Partisi’nin askeri darbeyi desteklemesi Mı-
sır’daki tüm selefilerin Hüsnü Mübarek dö-
neminden itibaren sahip oldukları bazı kaza-
nımları korumaya yetmemiş, darbe yönetimi 
uyguladığı olağanüstü politikalarla siyasal 
özgürlüklere son verirken dinî alanla ilgili 
de bazı yasaklar getirmiştir. Bu yasaklardan 
en fazla etkilenen kesim selefiler olmuştur. 
Çünkü Müslüman Kardeşler dahil diğer dinî 
cemaatlerin aksine, selefî cemaatlerin sahip 
olduğu ve yayın yaptığı beş uydu kanalı cun-
ta yönetimi tarafından kapatılmıştır. Ayrıca 
selefî gurupların yönetiminde bulunan bazı 
mescid ve camilerde yapılan faaliyetlere de sı-
nırlama getirilmiştir. Bu alanlar Mübarek dö-
neminden beri selefî gurupların etkisi altında 
olup onların toplumsal destek sağladıkları 
dinî faaliyetlerinin birer aracı haline gelmişti. 

Mürsî döneminde hazırlanan ve refe-
randumla kabul edilerek yürürlüğe giren 
Mısır’ın ilk sivil Anayasa’sında selefîlerin 
tavizsiz tutumları sonucu yer ve anayasanın 
2. maddesi hakkındaki yorum farklılıklarını 
ortadan kaldıran ek 219. madde tüm Sselefî 
grupların bir zaferi olarak değerlendirili-
yordu. Darbeyle birlikte kurulan Anayasa 
Hazırlama Komisyonu’nun taslağında bu 
madde yer almamış, selefîler için büyük an-
lam ifade eden söz konusu Anayasa maddesi 
ortadan kaldırılmış ve 2. maddenin yorumu 
Anayasa Mahkemesi’nin içtihadına bıra-
kılmıştır. Selefî kesimlerden gelen tepkileri 
yumuşatmaya çalışan Nur Partisi’nin akil 
adamlarından ve Selefî Davet hareketinin 
önderlerinden biri olan Yasir Burhamî “219. 
madde Anayasa’da bulunması gereken kut-
sal bir metin değildir.” diyerek bu tepkileri 
göğüslemeye çalışmıştır. Ancak bu durum 
selefî çevreler tarafından bir çifte standart 
olarak yorumlanmıştır. 

Askerî darbeden sonra Mısır’da başlayan 
ve “vataniye” (millî) kavramı üzerinden sür-
dürülen tartışmada millî olan ve olmayan un-

surlar şeklindeki yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. 
Bu tartışma selefî çevreleri de etkilemiş ve on-
ların Mısır merkezli bir hareket olma ile başka 
ülkelerdeki dinî yapıların Mısır’daki uzantıları 
olma arasında kaldıklarını göstermiştir. Suud 
ve diğer Körfez ülkelerinin Mısır üzerindeki 
politikalarıyla özdeşleşen bazı Selefî guruplar 
yakın vadede millî olmama suçlamasıyla kar-
şı karşıya kalacaktır. Çünkü Selefîler üzerinde 
oluşan “Suud ve petro-dolar” gölgesi ve aynı 
çevrelerin Nur Partisi’nin de içinde yer aldığı 
darbe sürecini finanse etmeleri selefîleri bir 
dış gücün içerdeki nüfuz aktörleri olma ger-
çeğiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu anlamda 
darbe, selefî çevreler arasında darbe yanlıları 
ve darbe karşıtları şeklindeki bir kutuplaşma-
ya sebep olmuştur. 

Darbe sonrası Selefiler arasında başlayan 
tartışma onları daha çok siyasî olan bir dil 
kullanmalarını hızlandıracak ve din, dindar-
lık, dinî anlayış ve fetva merkezli düşünüş 
kulvarından uzaklaştırarak daha politik bir 
zemine doğru çekecektir. Bu açıdan fıkhî-
itikadî tartışmalarla dolu bir geçmişe sahip 
olan selefî guruplar Arap devrimleriyle bir-
likte hazırlıksız ve birikimsiz olarak girdikle-
ri siyasallaşma sürecinde varlıklarını devam 
ettirmek için yeni bir söylem geliştirmek 
zorunda kalacaklardır. Bu yeni söylem sivil 
siyasetin inşası, adil yargılamanın sağlan-
ması,  gelir düzeyinin artırılması, yolsuzluk 
ve rüşvetin sona erdirilmesi için diğer siyasî 
aktörlerle işbirliği yapama üzerinde yoğun-
laşacaktır. Yeni söylemle ortaya çıkacak olan 
Selefîlik, siyaset alanında ciddi varlık göster-
meye başlayan İslamî hareketin muhafazakâr 
kanadını temsil etmeye adaydır. .
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SETA tarafından temel makroekonomik değişkenlerin en önemli verilerin-
den ekonomik büyüme oranı için bir beklenti anketi gerçekleştirildi. 2013 Yılı 
Üçüncü Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) büyüme tahmini için 20 eko-
nomist ile görüşüldü. Ankette, büyüme rakamına ilişkin alınan tahminlerin 
yanı sıra ekonomistlerin ekonomik büyümenin kaynaklarına ilişkin değer-
lendirmeleri de soruldu. Ekonomik büyüme beklentisi için yapılan tahmin-
lerin aritmetik ortalaması hesaplanarak 2013 Yılı Üçüncü Çeyrek Ekonomik 
Büyüme Beklentisi olarak yüzde 4,2 oranı elde edildi. Öte yandan, Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 Yılı Üçüncü Çeyrek’lik dönemde Türkiye 
ekonomisinin yüzde 4,4 büyüdüğünü açıkladı. Buna göre, üretim yöntemiyle 
hesaplanan GSYH tahmininde, 2013 yılı üçüncü üç aylık döneminde GSYH 
cari fiyatlarla 414.459 milyon Türk Lirası’na ve 211.252 milyon Amerikan 
Doları’na ulaştı. Gerçekleşen bu büyüme oranı ve 9 aylık dönemde gerçekle-
şen yüzde 4 büyüme ile birlikte, 2014 – 2016 Orta Vadeli Program’da (OVP) 
hedeflenen yüzde 3,6 büyüme hedefine yaklaşılacağı öngörülüyor. 

Ekonomide 2013 Yılı  
III. Çeyrek Rakamları 
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Giriş
2013 yılı itibariyle küresel ekono-
mideki belirsizlik önemli ölçüde 
azalmış olmasına rağmen geliş-
miş ülkeler yüksek ekonomik bü-
yüme gerçekleştirememiş ve ge-
lişmekte olan ülkelerin gerisinde 
kalmışlardır. Türkiye ekonomisi 
ise 2013 yılının ikinci çeyreğin-
den itibaren yeniden yükselişe geçmiş ve 
hedeflenenin üzerinde ekonomik büyüme-
nin sinyalini vermişti. Siyaset, Ekonomi 
ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) 
2013 Yılı Üçüncü Çeyrek GSYH Büyüme 
Beklenti Anketine göre 2013 yılı üçüncü 
çeyrekte ekonomide yüzde 4,2’lik büyüme 
beklentisi oluşmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verile-
rine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
oranı 2013 üçüncü çeyrekte bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 4,4 ile beklentile-
rin (4,2) üstünde büyümüştür. Böylece 2013 
yılı üçüncü çeyreğinde GSYH cari fiyatlarla 
414.459 milyon Türk Lirası’na ve 211.252 
milyon Amerikan Doları’na ulaşmıştır. 2013 
yılı üçüncü çeyreğindeki pozitif büyüme ile 
birlikte 2009 yılı son çeyreğinden itibaren 16 
çeyreklik dönem boyunca yani 4 yıllık süre 
boyunca aralıksız pozitif ekonomik büyüme-
sini sürdüren nadir ülkelerden birisi olmuş-
tur. Gerçekleşen bu büyüme oranı ve 9 aylık 
dönemde gerçekleşen yüzde 4 büyüme ile 
birlikte, 2014 – 2016 Orta Vadeli Program’da 
(OVP) hedeflenen yüzde 3,6 büyüme hedefi-
nin aşılacağı öngörülmektedir. 

2013 yılı üçüncü çeyreğinde, ik-
tisadi faaliyet kollarına göre GSYH 
gelişme hızları incelendiğinde, en 
yüksek büyüme oranı yüzde 14,9 
ile dolaylı ölçülen mali aracılık 
hizmetleri sektöründe gerçekleş-
miştir. İkinci en yüksek oran yüz-
de 11 ile mali aracı kuruluşların 
faaliyetleri sektöründe meydana 

gelmiştir. Böylece toplamda, mali hizmetler 
sektörünün en yüksek gelişme hızını (yüzde 
25,9) gösterdiği gözlemlenmiştir. Üçüncü en 
hızlı büyüyen sektör ise yüzde 8,7 ile inşaat 
sektörü olurken; sağlık yüzde 5,3, eğitimin 
gelişme hızı yüzde 5 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer yandan, üretim için en önemli 
göstergelerden birisi olan 2013 yılı üçüncü 
çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış 
imalat sanayi endeksi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 3,7 artmıştır. İmalat 
sanayinde ise yüzde 4,9 gelişme yaşanmış-
tır. İmalat sanayindeki bu gelişme ekonomik 
büyümeye önemli katkı sağlamıştır. Sanayi 
sektöründeki bu iyileşmeler önümüzdeki 
dönem ekonomik gelişmelerine de pozitif 
katkı yapacaktır.

Ülkeler ve ekonomik büyüme
Gelişmiş ülkelerde global ekonomik krizin 
etkisi devam ederken gelişmekte olan ül-
keler büyümelerini sürdürmüşlerdir. Ayrı-
ca, ABD’nin krizden çıkış stratejisi olarak 
uyguladıkları genişleyici para politikasının 
devamı küresel ekonomide ciddi bir likidite 
oluşmasına neden olmuş, bu likiditeden ge-

GSYH 2013-III. Çeyrek 
Değerlendirmesi
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lişmekte olan ülkelerin önemli ölçüde yarar-
landıkları görülmüştür. Türkiye ekonomisi 
de bu süreçte gelişmiş ülkelerden ayrışarak 
bu ülkelerin ekonomik büyümeleri negatif 
gerçekleşirken Türkiye ekonomisinde pozitif 
ekonomik büyüme aralıksız devam etmiştir. 

2013 yılı üçüncü çeyreğinde G-20 ülkeleri 
içerisinde en yüksek ekonomik büyüme ora-
nına sahip olan ülke yüzde 7,8 ile Çin olmuş-
tur. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan 
Çin’deki ekonomik büyümenin de beklentile-
rin altında gerçekleşmesi küresel ekonomide-
ki yavaşlamanın önemli bir göstergesi olmuş-
tur. Endonezya yüzde 5,6 ekonomik büyüme 
oranı ile ikinci, Hindistan yüzde 4,8 ile üçün-
cü en yüksek büyüme oranına sahip olan ülke 
olmuştur. Türkiye ise yüzde 4,4 oranında bü-
yüyerek G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen 
dördüncü ülke olmuştur. Gelişmiş ülkelerin 
birçoğu negatif büyüme gerçekleştirirken, 
yükselen piyasalar içinde yer alan Türkiye 
ekonomisi, pozitif ekonomik büyüme ger-
çekleştirerek gelişmiş ülkelerden önemli öl-
çüde ayrışmıştır. Türkiye 2013 yılı üçüncü 
çeyreğinde yüzde 4,4 ile Euro Bölgesi’ne üye 
17 ülkenin tamamından daha yüksek bir 
ekonomik büyüme gerçekleştirmiştir. BRIC 
(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) olarak ad-
landırılan ülkeler aynı zamanda Endonezya 
ve Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte 
olan ülkelerin Avrupa ülkelerinin tamamın-
dan daha fazla büyüdükleri tespit edilmiştir.

Diğer yandan, OECD ülkeleri içinde en 
yüksek büyüme oranına sahip olan ülke yüz-
de 4,7 ile Şili olmuştur. Türkiye ise yüzde 4,4 
ekonomik büyüme oranı ile 2013 yılı üçüncü 
çeyreğinde OECD ülkeleri içinde en hızlı bü-
yüyen ikinci ülke olmuştur. Türkiye’yi yüzde 
3,3 ile Güney Kore ve yüzde 3,2 ile İsrail ta-
kip etmiştir. Euro Bölgesi ekonomileri ise 0,4 
oranında daralmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri 
başta olmak üzere diğer OECD ülkeleri de 
Türkiye’nin gerçekleştirdiği ekonomik büyü-
menin gerisinde kalmıştır.

Özel sektör harcamaları artmıştır
2013 yılı üçüncü çeyrekte ekonomik büyü-
mede ihracatın gelişim hızı yüzde -2,2 ile 
bir önceki çeyreğe oranla azalmıştır. Eko-
nomik büyümeye en yüksek katkı kamunun 
yaptığı yatırımlardaki artışla birlikte, kamu 
harcamalarında önceki dönemlere nazaran 
düşük olmasına rağmen meydana gelen artış 
yüzde 9,1 olmuştur. Kamunun yanında hane 
halkı tüketimi yüzde 5,1 artarak iç talepteki 
canlanma da büyümeye önemli katkı sağla-
mıştır. Özel sektörün ekonomik büyümeye 
katkısı da pozitif olmuş ve yüzde 5,3’lük ar-
tış gerçekleşmiştir. İthalat gelişim hızı ise bir 
önceki çeyreğe göre artarak, yüzde 6’lık bir 
artış gerçekleşmiştir.

Ekonomik büyümeye en yüksek katkı geç-
tiğimiz dönemlerde ihracattan gelirken bu 
dönemde ihracatın katkısı önceki dönemlere 
göreceli olarak düşük kalmıştır. 2013 yılı ilk 
dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ihracat yüzde 0,4 azalarak 
2013 yılı ilk dokuz aylık dönemde 112.4 mil-
yar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı ise geçen yılın aynı 
döneminde yüzde 63,8’den yüzde 63’e düş-
müştür. Türkiye ekonomisindeki ihracatın 
ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında 
ise Avrupa Birliği bölgesinde meydana gelen 
borç krizinin etkisinin hafiflemesi ile bölge-
ye yapılan ihracatta yüzde 6,7 oranında artış 
gerçekleşmiştir. 

Küresel ekonomik krizden bu yana geliş-
miş ülkelerden kaybettiği dış ticaret pazarı-
nı Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya açılarak bu 
pazarları eksen genişlemesi ile telafi etmişti. 
Fakat bölgedeki gerilimli ortam ticari ilişki-
leri yavaşlatmıştır. Bu nedenle 2013 yılı ilk 
dokuz aylık döneminde bölgeye gerçekleşen 
ihracat önceki dönemlere görece toplam ih-
racat içindeki payı azalmıştır. Başta Yakın ve 
Ortadoğu Ülkelere yapılan ihracatta meyda-
na gelen azalış nedeniyle diğer ülkelere yapı-
lan ihracat ise yüzde 5 oranında azalmıştır.
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Sonuç ve beklentiler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bü-
yüme oranı 2013 üçüncü çeyrekte bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 ile bek-
lentilerin üstünde büyümüştür. Dolayısıyla, 
2013 yılsonu ekonomik büyümenin Orta Va-
deli Program’da (OVP) 2013 yılı için hedef-
lenen yüzde 3,6 oranının üzerinde gerçek-
leşeceği beklenmektedir. Türkiye ekonomisi 
de bu süreçte gelişmiş ülkelerden ayrışarak 
bu ülkelerin ekonomik büyümeleri negatif 
gerçekleşirken Türkiye ekonomisinde pozitif 
ekonomik büyüme aralıksız devam etmiştir. 
Gerçekleşen ekonomik büyümenin kaynağı-
nın ise iç talepte ve özel sektör harcamaların-
da meydana gelen artış olduğu görülmüştür.

Küresel ekonomilerde gerçekleşen ekono-
mik büyüme oranları, Euro Bölgesi ülkelerin-
de sorunların devam ediyor olması ve 2013 
yılında başta Ortadoğu’da meydana gelen 
gelişmeler Türkiye ekonomisi için de OVP’de 
(2014-2016) ekonomik büyüme hedefinin 
düşürülmesini beraberinde getirmiştir. Fa-
kat Türkiye ekonomisindeki başta bankacılık 
ve kamu maliyesinde meydana gelen olum-
lu gelişmeler, FED açıklamalarının etkisinin 
sınırlı kalması ve Türkiye’nin ihracat pazarı-

nın esneklik kabiliyetinin olması küresel be-
lirsizlikten sınırlı ölçüde etkilenmesine katkı 
sağlayarak, pozitif ve beklentilerin üzerinde 
ekonomik büyümeyi beraberinde getirmiştir. 

Diğer yandan, kamu maliyesindeki disip-
linin sürdürüleceğinin göstergesi olan Orta 
Vadeli Program (2014-2016) ve ekonominin 
beş yıllık sürecini öngören Onuncu Kalkın-
ma Planı ekonomik büyümenin istikrarlı bir 
şekilde sürdürülmesine katkı sağlamışlardır.

Diğer yandan, küresel düzeyde para poli-
tikalarına ilişkin artan belirsizlik nedeniyle 
sermaye akımlarında zayıflama gözlenmiştir. 
Böyle durumlarda sermaye çıkışlarının ve 
döviz kurundaki yükselişin faizlerde artırıma 
gidilerek önlenebileceği beklenirken Merkez 
Bankası doğru bir tutum sergileyerek poli-
tika faizinde herhangi bir artırıma gitme-
miştir. Bu da faizlerin daha yüksek oranlara 
ulaşmamasına ve dolayısıyla ekonomideki 
canlılığın artmasına katkı sağlamıştır. Fa-
izlerin Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında 
politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale 
faiz oranı yüzde 4,5’te sabit tutulmuştur. Bu 
dönemde fiyat istikrarını sağlamak ve finan-
sal istikrarı desteklemek amacıyla yalnız faiz 
koridorunun üst sınırının yükseltilmesine 
karar vermiştir. .
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Yüzyıllar boyu kapitalizm ve koloniyalizmin pençesinde can çekişen Af-
rika son yüzyılda birtakım liderlerin çevresinde uyanış belirtileri gösterdi. 
Nelson Mandela bu azmin bir ürünü olarak, mücadelesiyle tüm Afrika’nın 
umudu olmayı başarmıştı. Afrika Mandela’yı kaybetse de mirası hayatta 
kalacak. Türkiye son yıllarda yaptığı atılımla Afrika’nın umudunun bir 
parçası olmayı başarabilmiş gözüküyor. Gerek siyasi olarak gerekse yaptığı 
yardımlarla bölgeyle organik bağlar kuran Türkiye açısında Afrika önemli 
bir dış politika unsuru olarak göze çarpıyor.

Nelson Mandela’nın 
Ardından Afrika 
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Yakın coğrafyamızda tarih hızlı ve maale-
sef kanlı aktığından olsa gerek gündemimiz 
genelde yakın coğrafyamıza odaklanmış du-
rumda. Bu gündemden ancak önemli iç po-
litika tartışmaları başladığında uzaklaşıyo-
ruz. Oysa Türkiye’nin dış politika aktivizmi 
dünyanın uzak ve farklı coğrafyalarında da 
devam ediyor. Somali buna en iyi örnek.

Coğrafi olarak uzak ve siyasi olarak bi-
linmedik bir ülke olduğundan Somali gün-
demimiz en azından görsel ve yazılı medya 
açısından oldukça yavaş seyrediyor. Açık 
konuşmak gerekirse Somali’yi bilmiyoruz. 
Dahası Türkiye’nin Somali’ye yatırımının 
stratejik değerinin de farkında değiliz.

Türkiye’nin Somali’deki faaliyetleri Ba-
tılı aktörlere nazaran çok kısa süre önce 
başlasa da geldiğimiz noktada Türkiye’nin 
Somali’deki en etkin iki dış aktörden birisi. 
Türkiye’nin Somali’ye girişiyle birlikte ül-
kedeki baskın aktör İngiltere’nin etkinliğini 
kaybedip Türkiye’yle rekabet eden bir aktör 
konumuna geldiği birçok Somalili tarafın-
dan ifade edilmekte.

Bir uçak iner ve...
Geçtiğimiz hafta Kenya’da buluştuğum 
Somali’den ve diasporadan gelen Somalililer 
Türkiye’nin Somali’ye girişini fantastik ama 
oldukça yürekten bir şekilde anlatıyorlar.

Kıtlığın devam ettiği günlerde dünyanın 
unuttuğu Mogadişu Havaalanı semalarında 
bir uçak belirir. Uçak, pistinde zayıf köpek-
lerin gezdiği havaalanına iner. Kapılar açılır. 
Açılan kapılarla birlikte Somali insanının 

takdir kapıları da sonuna kadar açılır. Uçak-
tan çoluk çocuğu ve çalışma arkadaşlarıy-
la birlikte uzun boylu bir adam iner. İsmi 
Recep Tayyip Erdoğan’dır, Müslüman ülke 
Türkiye’nin başbakanıdır. Ağlamaya meca-
li olmayan Somalilileri kendilerine uzattığı 
kardeşlik eliyle ağlatandır.

Erdoğan’a muhabbet o kadar fazla ki 
Gezi olaylarından dershane tartışmalarına 
kadar merkezine “Erdoğan düşmanlığını” 
koymuş tüm gelişmeleri yakından izliyor-
lar. Yenişafak’tan Abdulkadir Selvi’nin de 
yazdığı gibi ‘Erdoğan’ın sadece bir başba-
kan olmadığının” belki de en büyük kanıtı 
Somalililer.

Somali: Su Akar Türk Yapar!

• 02 ARALIK 2013 • AKŞAMUFUK ULUTAŞ YORUMYORUM

Türkiye’nin dış politika aktivizmi 

dünyanın uzak ve farklı 

coğrafyalarında da devam ediyor. 

Somali buna en iyi örnek.
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Büyük potansiyel var
Uzun bir süredir Türkiye, Dışişleri, TİKA, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı, Kızılay’dan onlarca Türk sivil 
toplum kuruluşuna kadar birçok kurum ve 
kuruluşla Somali gibi zor bir coğrafyada ça-
lışmalarını yürütüyor.

İç savaş sebebiyle harap olmuş ve sahip 
olduğu kaynakları kullanamamış olsa da So-
mali çok önemli bir ülke. Kızıl Deniz’e giri-
şi dolayısıyla Süveyş Kanalı’nı kontrol eden 
coğrafi konumu Somali’ye büyük bir jeostra-
tejik anlam yüklemekte. Somali’nin korsan-
ları ile ünlü olması da özellikle dünya tica-
reti için kritik olan coğrafyada bulunmasıyla 
doğrudan alakalı. Ülke zaten tarihi olarak 
önemli bir ticaret noktası olagelmiş. Bunun 
için özellikle İngilizler ve İtalyanlar büyük 
rekabet içine girmişler.

Somali’nin bir diğer özelliği yer altı kay-
nakları açısından oldukça zengin olması, fakat 
uzun senelerdir devam eden istikrarsızlık sebe-
biyle bu kaynaklardan faydalanamaması. Enerji 
kaynakları açısından zengin bir bölgede yer 
alan Somali’de henüz keşfedilmemiş zengin re-
zervlerin olduğu kanaati yaygın. Bu konuda ya-
pılan çalışmalar da Somali’yi potansiyel petrol 
ihracatçıları listesinde üst sıralara yerleştiriyor.

Tüm bu kaynak ve imkanlara kaliteli insan 
gücü de eklendiğinde Somali’nin, istikrarın 
sağlanması durumunda geleceği çok parlak ol-
duğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda 
Türkiye Somali’deki varlığıyla bir taraftan insani 
vazifelerini yerine getirirken diğer taraftan da 
uzun vadeli stratejik bir yatırım yapmış oluyor.

Somali’yi anlatmayan Türk dış politikası 
analizleri eksik kalır. Emeği geçen herkese 
teşekkürler....
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Güney Afrika Cumhuriyeti’nin efsa-
ne lideri ilk siyah Cumhurbaşkanı Nelson 
Mandela’nın ölümü her ne kadar derin bir 
hüzne yol açsa da bazı kesimlerde onun mi-
rasıyla ilgili ciddi tartışmaların önüne de 
geçememiştir. Çünkü Mandela’nın ölümü 
sadece bir saygın insanın bu dünyadan ayrıl-
ması değil bir vizyon, bir misyon ve bir zihni 
yaklaşımın da sonunu mu getirdi sorusu ana 
tartışmaların odağında yer almaktadır.

Mandela 27 yıllık hapis hayatı, ırkçı 
Apartheid rejimine karşı verdiği siyasi mü-
cadele ve en sonunda ülkesini demokratik 
sistemle tanıştırdıktan sonra hoşgörülü, 
kapsayıcı ve rövanş almayan tutumuyla sa-
dece kıtada değil bütün dünyada hayranlık-
la karşılanmıştı. Fakat Mandela hem sağlık 
sorunları hem de belki de bazı şeyleri köklü 
olarak değiştirmek için küresel güçleri rahat-
sız etmek gerektiğinin farkında olduğundan 
sadece bir dönem cumhurbaşkanlığı koltu-
ğunda oturmayı tercih etti. 1994-1999 yılları 
arasında Cumhurbaşkanı olarak görev yap-
tığı dönem ve sonrasında ülkesinde sadece 
tartışmasız en etkili ve toparlayıcı bir figür 
değil, aynı zamanda Güney Afrika’nın küre-
sel yüzü ve ikonuydu.

Mandela ve Afrika
Mandela’nın mirasını tartışmadan önce onu 
Afrika’da anlamlı bir kontekste oturtmak ve 
Afrika’nın ana dinamiklerine bir göz atmak 
gerekir. Günümüz Afrika’sının temel dina-
miklerini ortaya çıkarmanın yolu, Afrika’nın 
son elli yıldır yaşadığı tarihsel dönüşümün 

ana temalarını anlamaktan geçer. 1960’larla 
başlayan bağımsızlık hareketleri, Afrika’da 
yalnızca yeni devletlerin ortaya çıkmasına 
yol açmadı. Aynı zamanda yeni bir Afrika 
elitini de ortaya çıkardı. Bu elit, gerilla geç-
mişine sahip, hayatını daha çok sömürgeci 
güçlere karşı savaşarak geçirmiş bir nesildi. 
Bağımsızlıktan sonra, gerilla mücadelesinin 
liderleri, devlet başkanı olarak Afrika tari-
hindeki yerlerini aldılar. “İlk nesil liderler” 
olarak tanımlayabileceğimiz bu tür liderler, 
1960’ların ruhuna uyum sağlamalarına rağ-
men, Afrika’nın daha sonraları içinde bulun-
duğu sorunlara çözüm konusunda yetersiz 
kaldılar. 1960’larda Afrika’nın yüzleşmesi 
gereken temel sorunlar dış kaynaklı iken, 
1990 sonrasında ağırlıklı olarak iç dinamik-
lere bağlı olarak gelişen AIDS, iç savaşlar, 
ekonomik geri kalmışlık gibi sorunlar siyaset 
ana kanalları oldular.

Nelson Mandela Güney Afrika için ilk ne-
sil lider olsa da, diğer ilk nesil liderlerden çok 
farklı bir siyaset izlemiştir. Kwame Nkrumah, 
İdi Amin ya da Robert Mugabe gibi söylemi 
güçlü ama gerçekte bir siyasa üretmeyen bir 
politikayı değil, aksine daha gerçekçi ve dün-
ya ve Afrika kıtasındaki değişimleri dikkate 
alan bir politika izlemiştir. Özellikle hayatı-
nın üçte birini cezaevinde geçirten ırkçı re-
jimin taraftarlarını bile affeden ve bu konu-
da öncülük eden Mandela, ülkenin yapısal 
sorunlarını çözmek yerine ilk olarak bir tür 
söylemsel ulus inşasına yönelmiştir. Hem 
kendisinin dünyadaki kredibilitesini kulla-
narak Güney Afrika’ya destek istemiş hem de 

Mandela’nın Mirası

• 15 ARALIK 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞMEHMET ÖZKAN YORUMYORUM
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Afrika Ulusal Kongresi’nin şahin ve keskin 
destekçilerini dizginlemesini bilmiştir.

Bu açıdan bakılınca Mandela siyasal ve 
sosyo-ekonomik dinamiklerin değişmesini 
ikinci plana itmiş ve bir aidiyet ve kimlik 
oluşturmaya çalışmıştır. Bunu da özellikle 
katılımcı ve tolerans ilkesinde yaptığı için 
dışlayıcı değil içselleştirici bir yol izlemiştir. 
Bu anlamda kıtadaki diğer ilk nesil lider-
lerden son derece farklıdır. Diğer ilk nesil 
liderler sömürge karşıtlığı ve Batı karşıtlı-
ğı üzerinden kurmaya çalıştıkları ulus inşa 
sürecinde çatışmacı ve dışlayıcı bir politika 
izlemişlerdir. Bunun sonucu olarak da aslın-
da kurmaya çalıştıkları kimlik ve siyasal yapı 
kendi içinde çatışmacı bir doğaya sahip ola-
rak sorunlarla yüzleşmek yerine sadece so-
runları bir süre ertelemekle sonuçlanmıştır.

Mandela’nın bu söylemi kontrol eden 
fakat yapısal sorunları erteleyen yaklaşımı 
onun yapısal sorunların farkında olmaması 
ya da naif olmasından kaynaklanmıyordu. 
Aksine sadece bir dönem devlet başkanlığı 
yaparak hem yapısal sorunlarla uğraşması 
için ikinci nesil liderlerden olan yardımcısı 
Thabo Mbeki’nin önünü açmış hem de si-
yasal sürece karışmayarak kendi ulus-üstü 
kimliğine bir zarar getirmemiştir. Bu konum 
onun Apartheid sonrası Güney Afrika’sında 
gerektiğinde devreye giren toparlayıcı rolü-
nü oynamasının da önüne geçmemiştir.

Afrika kıtası açısından bakılın-
ca Mandela’nın ikinci mirası kökleri ilk 
1970’lerden beri Steve Biko’nun teorileştirdi-
ği ve Afrikalılar arasında yaygın olan sosyo-
psikolojik durumun yıkılmasında öncülük 
ve önderlik etmesidir. Self-negation ya da 
kendi kendisine negatif bakma olarak ifade 
edilen bu yaklaşıma göre Afrikalılar kendi-
lerini hep beyazlara karşısında eksik, ezik 
ve dışlanmış hissetmişlerdi. Özellikle Afri-
kalıların sırf siyah olduğu için bazı şeyleri 
yapamayacağı algısı derin bir psikolojik ye-
nilgiye yol açıyordu. Mandela, siyaset tarzı, 

diğer ırklarla olan ilişkisi ve kendi kendisiyle 
barışıklık durumu sebebiyle belki de hem 
Batı’yla hem de kıtadaki beyazlarla rasyonel 
ve sağlıklı bir ilişki kuran ve siyasetini bu 
çerçeveye oturtan nadir liderlerden birisiydi. 
Bu yönü Mandela’nın bir insan ve birey ola-
rak modelliği ve örnekliğinin sosyo-psikolo-
jik düzeydeki boyutunu temsil etmektedir.

Afrika’da bugün sorunların çözümü nok-
tasında yaşanan isteksizlik ya da kargaşanın 
arkasındaki temel nokta ilk nesil liderler ve 
sonrakiler arasındaki liderler jenerasyonu ça-
tışması ve eskiden beri gelen sosyo-psikolojik 
tahribin düzeltilmesidir. Mandela bu anlam-
da Nkrumah kadar öncü, Steve Biko kadar ir-
fan sahibi ve Mbeki & Obasanju ikilisi kadar 
da vizyonerdi. Mandela’nın bu özellikleri onu 
Afrika tarihinde en büyük liderlerinden biri-
si olmasındaki en temel sebeptir.

Mandela ve Türkiye
Nelson Mandela bütün dünyadaki saygın-
lığına rağmen Türkiye belki de hem kendi 
hayatını anlattığı kitabının hem şahsi bili-
nilirliğinin diğer ülkelerle karşılaştırılınca 
en az olduğu ülkelerden birisi olmuştur. Bu 
durumun iki temel sebebi vardır. Bir tane-
si Mandela ve Afrika Ulusal Kongresi’nin 
Türkiye’yi büyük oranda Kürt sorunu üze-
rinden okumaları, bir diğeri ise 1993 yılında 
Mandela’nın Atatürk Barış Ödülünü reddet-
mesidir. Türkiye’yi Kürt sorunun üzerinden 
okumalarının ana sebebi 1980’lerde Avrupa 
başkentlerinde her ikisi de o dönem için 
sistem dışı kabul edilen aktörlerin ideoloji 
merkezli bir şekilde aynı potada birleşmele-
riydi. Özellikle siyahların Güney Afrika’daki 
durumu ile Kürtlerin Türkiye’deki durumu 
arasında kurulan paralellik hem zihinlerde 
kalıcı olmuş hem de derin bir negatif Tür-
kiye algısının oluşmasına sebep olmuştur. 
Bu durumun pek farkında olmayan döne-
mim Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 
Davos’ta karşılaştığı ve samimi bir ortamda 
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geçen muhabbet sonrasında Mandela’ya bu 
ödülün verilmesi gerektiği kanaati dönemin 
yöneticilerinde oluşmuştu. Fakat anlaşılan 
ne yukarıda bahsedilen Kürt sorununun kü-
resel etkilerinden ne de Mandela’nın avuka-
tının milliyetçi bir Yunanlı olduğunu bilen 
dönemin yöneticileri Mandela’ya sormadan 
bu ödülü verdiklerini ilan etmişlerdir. As-
lında tamamıyla bir diplomatik skandal olan 
bu durum sonrasında Mandela’nın ofisinden 
gelen ret ve sert açıklama ile hem Türkiye’nin 
onurunu kırmuş hem de devlet refleksi 
gösterildiği için bir anda Güney Afrika ve 
Mandela Türkiye gündemine giremeden 
hayatımızdan çıkmıştır. 2000’lere kadar bu 
krizin derin 

etkileri dolayısıyla ilişkiler minimum düzey-
de kalmıştır. Sonrasından gelen Türkiye’nin 
Afrika’ya ilgisi ve Pretoria ile iyi geçinme 
isteği ancak 2011 yılında Erdoğan’ın ikinci 
ziyareti sonrasında ciddiye alınmaya başlan-
mıştır. Son dönemde artan ilişkiler aslında 
Mandela’nın cenaze törenine Başbakan ya 
da Cumhurbaşkanı düzeyinde bir katılımla 
perçinlenebilir ve Türkiye’nin Afrika açı-
lımında ne kadar ciddi olduğu konusunda 
bir mesaj verilebilirdi. Fakat bu fırsat birçok 
ülkenin birkaç başkanıyla katıldığı cenaze 
törenine başbakan yardımcısı düzeyinde bir 
katılımla olduğu için kaçırılmıştır.

Türkiye açısında Mandela ve onun mira-
sı önümüzdeki dönemde sık 
sık gündemimize gelecektir. 
Bu hem Türkiye’nin Afrika 
açılımını her geçen gün de-
rinleştirmesi sonucu oluşan 
yeni şartlar icabı olacak hem 
de özellikle Türkiye’de bazı 
kesimlerin Kürt sorununun 
çözümünde Güney Afrika 
modelini öne çıkarmak is-
temeleri sebebiyle olacaktır. 
Dolayısıyla belki de yaklaşık 
bir yirmi yıllık bir gecikme 
sonrası Mandela ve Güney 
Afrika, Türk siyasi ve ente-
lektüel hayatından hak ettiği 
yeri bulacaktır ve tartışıla-
caktır..
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2000 yılından itibaren üç yılda bir yapılan ve 15 yaş çocukların katıldığı 
Uluslararası Öğrenci Başarısı Değerlendirme Çalışması’nın (PISA) 2012 
sonuçları 3 Aralık 2013 tarihinde açıklandı. PISA 2012 sonuçlarına göre, 
Türkiye uluslararası sıralamada geçmiş yıllara göre bir ilerleme kaydede-
medi ancak tüm alanlardaki puanlarını artırdı. 

PISA 2012 Sonuçları ve 
Türkiye’nin Sıralaması 
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PISA, OECD tarafından 2000 yılından 
itibaren uygulanan ve dünyada çokça ses ge-
tiren bir değerlendirme. Yani bir tür sınav/
test. PISA, Uluslararası Öğrenci Başarısını 
Değerlendirme Çalışması anlamına gelen 
bir kısaltma. Türkiye, PISA’ya 2003’ten itiba-
ren dâhil oldu. Ardından 2006, 2009 ve 2012 
yıllarında da katıldı. 2012 sonuçları, 3 Aralık 
2013 Salı günü açıklandı.

Kaçıncı olduk?
PISA sonuçları, bütün katılımcı ülkelerde 
çok ciddi ses getirdi. Gazeteciler için ülke ba-
şarı sıralamaları, çok iyi malzeme. Türkiye’de 
de durum farklı değil. Daha kötü. Neredeyse 
hiçbir analize başvurmadan şimdiden çok 
sayıda haber yapıldı. Haber yapılması, nor-
mal. Ancak meseleyi sadece sıralamalara in-
dirgemek, sağlıklı değil.

PISA’ya katılmamızın esas amacı, eğitim 
sisteminin çıktılarına ayna tutmak. Bu ise 
sanıldığı kadar kolay değil. Ciddi uzmanlık 
gerektiriyor. Dolayısıyla, PISA sonuçları ve 
test skorlarını yorumlarken, aceleci olma-
mak gerekiyor.

PISA, ne ölçüyor?
PISA, müfredattaki kazanımları ölçmeye 
yönelik bir sınav/test değil. PISA’nın ama-
cı, 15 yaş grubu yani genellikle zorunlu 
temel eğitimini bitiren kişilerin topluma 
tam katılımları için gerekli olan bilgi ve be-
cerilere ne kadar sahip olduklarını ölçmek. 
Bundan dolayı PISA, müfredatı da dolaylı 
olarak ölçmenin yanında öğrencilerin bilgi 

ve becerilerini okul ve okul dışındaki yeni 
ortamlarda ne kadar uygulayabildiklerini 
ölçmeyi amaçlıyor.

PISA’nın bu iddialı amacının okullara ne 
kadar ayna tuttuğu ve bu amaçla geliştirilen 
test araçlarının ne derece geçerli olduğu, bi-
limsel literatürde tartışmalı.

Bu uyarıları yaptıktan sonra, şunu ekle-
yelim: PISA’nın neyi nasıl ölçtüğü konusun-
da tartışma olsa da, PISA sonuçları, kendi 
içinde tutarlı ve doğru bir şekilde yorumla-
nırsa öğretici.

2003’ten 2012’ye sonuçlar
PISA 2003 sonuçları, Türkiye’nin hem ma-
tematik okuryazarlığı, hem fen bilimleri 
hem de okuma testlerinde, uluslararası 
ortalamaların çok altında kalmış olduğu-
nu göstermişti. Bu durum, 2006, 2009 ve 
son olarak 2012’de de değişmedi. Örneğin, 
PISA 2012 sonuçlarına göre, Türkiye’nin 
ortalama skorları, OECD ülkelerinin orta-
lamasının hala altında.

Bununla birlikte, Türkiye bütün alanlar-
da skorlarını yükseltmeye devam ediyor. 
Örneğin, Türkiye, 2003-2012 arasında ma-
tematikteki skorunu her bir yıl başına or-
talama 3,2 puan, fen bilimlerinde ortalama 
6,4, okumada ise ortalama 4,1 puan yük-
seltmiştir. Bu çerçevede, Türkiye 2009’daki 
445 olan matematik skorunu 448’e yük-
seltmiştir. 2009’daki fen bilimleri skorunu 
454’ten 463’e yükseltmiştir. Benzer şekilde, 
2009’daki okuma skorunu 464’ten 475’e 
yükseltmiştir. Bütün bu iyileşmeler dola-

PISA 2012: Eğitimde İbre Pozitif mi?

• 06 ARALIK 2013 • STARBEKİR S. GÜR YORUMYORUM
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yısıyla OECD PISA 2012 sonuç raporu da, 
Türkiye’ye özel bir yer ayırmaktadır.

Türkiye’nin sonuçlarındaki iyileşmeleri, 
çok abartmamak gerekiyor. Nihayetinde, 
skorlardaki yükselişler küçük artışlar. An-
cak, bu sonuçları, küçümsemek de yanlış. 
Nihayetinde, bir yandan 15 yaş nüfusunda 
okullaşma oranlarımızı artırdığımız bir ül-
kenin skorlarındaki artıştan bahsediyoruz. 
Yani, bu çocukların bir kısmı özel destek ve 
teşviklerle ancak okula gelebilmiş çocuklar.

Ne yapmalı?
Sonuçların ayrıntılı analizlere tabi tutulması 
lazım. Bunları beklemeliyiz. Ancak, bir takım 
ön analizlerle vardığımız bazı kanaatler var. 
Örneğin, hâlâ en temel sorunumuz, 15 yaşın-
daki çocuklarımızın önemli bir kısmının çok 
temel aritmetik ve okuduğunu anlama bece-
rilerine sahip olmaması. Türkiye’nin ortalama 
skorlarının diğer OECD ülkelerine göre genel 
olarak düşük olmasının en önemli sebebi de 
bu. Eğitim sistemimiz çok hiyerarşik. Yani 
yüksek ve düşük performanslı öğrenciler ara-
sında, ciddi bir uçurum var. Özellikle temel 
yeterlikleri dahi kazanamayan öğrencilere yö-
nelik özel tedbirler düşünmemiz lazım.

Özetle, Türkiye eğitimi, önemli sorunlar-
la birlikte, daha iyiye doğru gidiyor. Türki-
ye, PISA’da herhangi bir AB ülkesini ilk defa 
2012’de geçti. Yani, Bulgaristan ve Güney 
Kıbrıs’ı. Ama diğerlerinin hâlâ gerisindeyiz..

Türkiye eğitimi, önemli 
sorunlarla birlikte, daha iyiye 

doğru gidiyor. Türkiye, PISA’da 
herhangi bir AB ülkesini ilk defa 
2012’de geçti.
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PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programı) okulda öğretilen müfredatı ölç-
meyi hedeflemekten ziyade, 15 yaş çocuk-
larının hayata katılımı için gerekli bilgi ve 
becerileri ölçmeyi hedefleyen, karşılaştırma-
lı bir çalışmadır. 2000 yılından itibaren üç 
yılda bir düzenlenen bu çalışma kapsamında 
matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri 
alanında test usulü ve açık uçlu sorular so-
rulmaktadır. İlk uygulandığı andan itibaren 
bir hayli ilgi çeken PISA çalışmaları, eğitim 
sisteminin birçok alanına ilişkin önemli 
veriler sağlamaktadır. 65 ülkenin katıldığı 
PISA 2012 sonuçlarının açıklandığı 3 Aralık 
2013 tarihinden itibaren, küresel düzeyde ve 
Türkiye’de geçmiş yıllara göre oldukça yoğun 
tartışmalar yaşanmıştır.

PISA 2012’nin sonuçlarının dünyada bu 
kadar yoğun tartışılmasının temel neden-
lerinden biri ideal bir eğitim sistemi olarak 
tanımlanan Finlandiya’nın puanlarındaki ve 
sıralamalarındaki düşüşüdür. Geçmiş PISA 
çalışmalarının en başarılı ülkelerinden olan 
Finlandiya, geçen on yılda ideal eğitim sis-
temine sahip olarak tanımlanmış ve her yıl 
dünyanın birçok yerinden eğitim sitemini 
incelemek üzere gelen binlerce üst düzey 
bürokratı ve akademisyeni ağırlamıştır. 
Finlandiya’nın başarısındaki düşüş küresel 
düzeyde ideal eğitim sistemi anlayışında bir 
sarsıntıya neden olmuştur. Tartışmanın bu 
kadar yoğun olmasının bir diğer nedeni ise 
Çin (Şangay, Hong Kong, Makao, Tayvan) 
Kore, Singapur, Japonya gibi Uzak Doğu ül-
kelerinin PISA 2012’de Batı ülkelerine belir-

gin bir üstünlük kurmasıdır. Üstelik, zaman 
içinde Uzak Doğu ülkelerinin PISA’daki 
başarısı artarken, Batı ülkelerinin hemen 
hepsinin performansı düşmüştür. Eğitim 
sisteminin kalitesi doğrudan nitelikli işgü-
cü ve daha rekabetçi bir ekonomik sistem 
ile ilişkilendirildiğinden, başarının düşmesi 
bu ülkelerde gelecek adına ciddi tedirginlik 
oluşturmaktadır. Dahası, Çin ekonomisinin 
çok hızlı büyümesi ve Kore’nin bilişim ve 
otomotivde oldukça önemli hamleler yap-
ması, PISA’daki başarıyla birlikte düşünül-
düğünde Batı ülkelerindeki tedirginliği daha 
da artırmaktadır.

PISA sonuçlarının yansımaları
PISA sonuçları, daha ilk günden bu yana, 
medya, akademisyenler, politika yapıcılar 
tarafından sıklıkla skandallaştırılarak su-
nulmaktadır. PISA sonuçlarının bazı ülke-
lerin kamuoyunda önemli hiçbir yansıması 
olmazken, bazı ülkelerde eğitim sistemine 
yönelik oldukça sert eleştirilerin kaynağı 
haline gelmektedir. Örneğin, Romanya’da 
PISA sonuçları kamuoyunda herhangi bir 
önemli tartışmaya neden olmazken PISA 
2000 sonuçları açıklandığında Almanya bir 
şok yaşamıştır. Almanya’nın ortalama puan-
ları gelişmiş ülkelerin arkasında kalmış ve 
bu sonuçlar kamuoyunda yoğun bir şekilde 
skandallaştırılmıştır. Hatta Der Spiegel PISA 
sonuçlarını “Alman öğrenciler aptal mı?” 
diye manşetten haber yapmıştır. Sonraki 
PISA çalışmaları ise Almanya’da önemli bir 
tartışma konusu olmamıştır.

PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?

• 15 ARALIK 2013 • STAR AÇIK GÖRÜŞZAFER ÇELİK YORUMYORUM
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İlginç bir şekilde, PISA 2012 sonuçları 
açıklandığında Alman kamuoyu sonuçlar-
dan genel olarak memnun kalmış; hatta bu 
sefer Der Spiegel, İsveç eğitim sisteminin 
çöküşünü vurgulayan bir haber yapmıştır. 
PISA sonuçlarının önemsenmesindeki bu is-
tikrarsızlık birçok ülkede tecrübe edilen bir 
durumdur. Örneğin, Fransa’da PISA 2000 
ve 2003 sonuçları bir tartışma yaratmazken, 
2006 sonuçları dönemin politikacıları tara-
fından eğitim reformlarını geliştirmek ve 
meşrulaştırmak için kullanılmıştır. Benzer 
tutumlar Türkiye dâhil dünyanın birçok ül-
kesinde görülmektedir.

Türkiye’de PISA sonuçlarına nasıl bir 
anlam verildiğine bakıldığında, medya ve 
MEB’in tutumunun diğer ülkelerde olduğu 
gibi yıllara göre farklılaştığı görülmektedir. 
Aralık 2004’de PISA 2003 sonuçları açık-
landığında medya ve Bakanlık, Türkiye’nin 
OECD ülkeleri arasında sondan ikinci ve 
ortalama puanlarının OECD ortalamasının 
hayli altında olmasının, eğitim sisteminin 
açık bir şekilde başarısızlığını gösterdiğini 
vurgulamıştır. Dönemin Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, olumsuz sonuçların tartışıl-
masını memnuniyetle karşılamış ve bu sonu-
cun beklendiğini belirtmiştir.

PISA 2006’daTürkiye PISA 2003’e benzer 
bir performans sergilemiş; medya sonuçları 
yine başarısızlık olarak tanımlamıştır. Bu se-
fer, Bakan Çelik’in tutumu değişmiş, medya-

nın tutumunun haksız ve acımasız olduğunu 
belirtmiştir. Çelik, başarısızlığın nedenini sı-
nava giren öğrenci örneklemi ile ilişkilendir-
miştir. PISA 2009’da Türkiye, tüm testlerde en 
az 20 puanlık bir ilerleme kaydetmiştir. Buna 
rağmen sonuçlara ilişkin ana akım medyada 
hemen hiç haber yapılmamıştır. Bazı düşünce 
kuruluşları yayımladıkları analizlerde sonuç-
lardaki iyileşmelere vurguda bulunmuştur. 
Bakanlık ise bu sonuçlara ilişkin herhangi bir 
açıklamada bulunmamış, hatta ulusal nihai 
raporu dahi hazırlamamıştır.

PISA 2012 ise kamuoyunda dünya ile 
paralel bir şekilde oldukça geniş bir yer bul-
muştur. Vatan ve Zaman gazeteleri PISA 
2012 sonuçlarında başarısızlığa vurguda 
bulunarak manşetten vermişlerdir. Sonra-
ki günlerde, birçok köşe yazısı ve haberde, 
PISA sonuçlarında elde edilen ilerlemelere 
yer verilmeden puan tablosundaki sırala-
malar ekseninde değerlendirme yapılmıştır. 
Bakanlığın yaptığı açıklama ise medyada pek 
yer almamıştır.

Türkiye’nin PISA performansı
Medya ve Bakanlığın PISA sonuçlarına olan 
bu farklı tutumları diğer ülke tecrübelerine 
benzerdir. 2004 yılında müfredat reformları 
yapılırken, PISA 2003 sonuçları kapsam-
lı reform çalışmasını meşrulaştırmak için 
önemli bir politik araç olarak kullanılmış-
tır. Ancak sonraki yıllarda kapsamlı reform 
çalışmaları yapılmadığından, Bakanlık so-
nuçların skandallaştırılmasından memnun 
kalmamıştır. PISA 2012 sonuçları ise Tür-
kiye gündeminde oldukça sert tartışmala-
rın yaşandığı bir dönemde açıklanmıştır. 
Sonuçlar, bu bağlamda doğrudan siyasal bir 
muhalefet aracı olarak, hükümetin eğitim 
alanındaki reformlarının başarısızlığının 
delili olarak sunulmuştur. Eğitim sistemin-
deki iyileşmeler, hatta OECD’nin raporunda 
bahsettiği, birçok alanda Türkiye’nin sergi-
lediği başarılar ihmal edilmiştir. Açıkçası bu 

PISA eğitim sisteminin 
performansını ölçmemektedir. 

Bu tür değerlendirmeler, eğitim 
sisteminin başarılı ya da başarısız 
yönlerini göstermekten uzaktır. 
Bu eksikliklerine rağmen PISA 
sonuçları bize oldukça anlamlı 
veriler sunmaktadır.
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tür değerlendirmeler, eğitim sisteminin ba-
şarılı ya da başarısız yönlerini göstermekten 
uzaktır ve anlamlı veriler sunmamaktadır. 
Zira PISA, müfredatı ve eğitim sisteminin 
performansını ölçmemektedir. Bu eksiklik-
lerine rağmen PISA sonuçları bize oldukça 
anlamlı veriler sunmaktadır.

PISA’nın her üç yılda bir yapılması, soru-
ların yeterlilik düzeylerine göre belirlenmesi, 
Türkiye’nin dördüncü kez katılıyor olması, 
PISA 2012 sonuçlarının Türkiye eğitim sis-
teminin zaman içinde sergilediği gelişmeyi 
ve sorun alanlarını tanımlamasına imkan 
vermektedir. Çünkü, PISA matematik, fen 
bilimleri ve okuma becerileri testlerine ila-
veten, öğrencilerin sosyo-ekonomik yapısı, 
öğrenmeye ve okula karşı tutumu, okul kay-
nakları ve öğretmenlerin niteliğikonusunda 
da önemli veriler derlemektedir. Elde edilen 
veriler ekseninde yapılan analizler, eğitim 
sisteminin aksayan yönlerini gösterme ve 
sistemin iyileştirmesine önemli katkılar sun-
ma kapasitesine sahiptir.

PISA 2012 sonuçları 9 yıl içinde ortalama 
puanlarda oldukça önemli ilerlemeler kay-
dedildiğini göstermektedir. Türkiye 2003 yı-
lından itibaren matematikte 25; fen bilimle-
rinde 29; okuma becerilerinde 34 puan artış 
göstermiştir. Bu artışlar, OECD’nin hesap-
lamalarına göre 0,5-0,75 arası okul yılı iler-
lemeyi ifade etmektedir. Türkiye’nin PISA 
performansını daha ayrıcalıklı kılan husus 
ise erişim oranlarındaki önemli ölçüde bü-
yümesi ile puan artışının gerçekleşmesidir. 
PISA verileri dikkatle incelendiğinde Türki-
ye ile birlikte sürekli ilerleme kaydeden ülke 
sayısı oldukça sınırlıdır.

Daha önemlisi, PISA verilerine göre son 
on yılda en alt sosyo-ekonomik grupta yer 
alan öğrencilerin başarılarında önemli bir 
ilerleme görülmüştür. En alt ve en üst sos-
yo-ekonomik çeyrekte yer alan öğrenci başa-
rıları arasındaki fark matematik testinde 30 
puan azalmıştır. Bu sonuç, eğitimde eşitsiz-

liğim azalması konusunda oldukça önemli 
bir ilerlemenin gerçekleştiğini göstermekte-
dir. Diğer olumlu gelişme ise temel yeterlilik 
düzeyinin altındaki öğrenci oranlarında ya-
şanmıştır. Örneğin, PISA 2003’de okuma be-
cerileri testinde öğrencilerin yüzde 36,8’i te-
mel yeterlilik düzeyinin altında iken bu oran 
PISA 2012’de yüzde 21,6’ya; fen bilimleri 
testinde bu oran yüzde 38,6’dan yüzde 26,4’e; 
matematik testinde ise, yüzde 52,3’den, yüz-
de 42,2’ye inmiştir. Bu sonuçlar, tüm alanlar-
da temel yeterlilik düzeyinin altındaki öğ-
renci oranlarının azıldığını göstermektedir.

2023 yılında dünyanın en büyük on eko-
nomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye 
için bu gelişmeler tabii ki yetersizdir. Çünkü 
hala, Türkiye’nin ortalama başarısı OECD or-
talamasının gerisinde kalmış; temel yeterlilik 
düzeyinin altındaki öğrenci oranları bir hayli 
yüksek ve sosyo-ekonomik yapı eğitim başa-
rısını açıklamada oldukça önemlidir. Türki-
ye 2023 hedeflerini tutturabilmesi için PISA 
sonuçlarının eğitim sistemi için gösterdiği 
eksiklikleri gidermeli ve iyileşmeyi sürdüre-
cek reform adımları atmaya devam etmelidir. 
Açıkçası, bu yıl eğitime ayrılan bütçenin geç-
miş yıllara göre oldukça yüksek olması pozi-
tif adımların atılacağının göstergesidir..
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Uluslararası arenanın ülkeleri birbirine bağlayan en önemli organizas-
yonu olan Birleşmiş Milletler (BM), karar alma mekanizmasında Güvenlik 
Konseyi üyesi ülkelerin çıkarlarına bağlı hareket ettiğinden ötürü, özellikle 
son yıllarda eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Soğuk Savaş sonrası dünya 
düzeninde meydana gelen değişiklikliklere ayak uydurmaktan uzak bir 
yapının eseri olan BM birçok global probleme çözüm bulmak konusunda 
da sorunlar yaşadı. Bu durum, BM’ye veya BM’nin şimdiki yapısına çözüm 
önerilerini de beraberinde getiriyor. Türk Dış Politikası gerek söylem gerek-
se eylemleri ile bu probleme dikkat çekerken, bir diğer uluslararası aktör 
konumundaki AB ile vize engelini aşabilmek için de önemli adımlar attı.

Türk Dış Politikasının 
Uluslararası Arayışları 
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16 Aralık 2013, Türkiye’nin AB ile ilişkile-
rinde tarihi günlerden biriydi. AB İçişleri Ko-
miseri Cecilia Malmström’ün Ankara’ya gel-
mesiyle AB ile Türkiye arasında Geri Kabul 
Anlaşması imzalanırken vize liberalleşmesi 
için diyalog süreci de imzalanan mutabakat 
metniyle resmen başlatıldı. GKA, imzalayan 
tarafların toplumsal düzeni ve iç güvenliği 
için riskler taşıyan bir anlaşma olduğu için 
AB, bugüne kadar bu anlaşmayı ülkelere 
birtakım teşviklerle beraber önermek duru-
munda kaldı. Türkiye için de GKA, binlerce 
göçmenin iadesi gibi birtakım önemli riskler 
taşıdığından Haziran 2012’de parafe edilen bu 
anlaşma Türkiye tarafından bir yılı aşkın bir 
süre imzalanmadı. Avrupa Birliği, Türkiye’nin 
anlaşmayı imzalaması karşılığında Avrupa’da-
ki Türklerin uzun yıllardır talep ettiği vize 
serbestliğini müzakereye açmayı önerdi.

Türkiye de buna sıcak bakmakla beraber 
öncelikle bu süreç için detaylı bir yol hari-
tasının hazırlanması gerektiğinde ısrar etti. 
Aylar süren müzakereler neticesinde vize li-
beralleşmesi için bir yol haritası oluşturuldu 
ve GKA ile eşzamanlı olarak imzalandı.

GKA ve yol haritasına bağlı gerçekleş-
tirilecek uygulamaların Türkiye’ye sosyal 
ve ekonomik bakımdan neler getireceğini 
şimdiden kestirebilmek güç. İlk aşamada 
öncelikle Türkiye’ye Türk vatandaşlarının, 
vatansızların ve Türkiye ile ikili geri kabul 
anlaşmaları bulunan üçüncü ülke vatandaş-
larının Türkiye’ye iadeleri söz konusu.

Diğer üçüncü ülke vatandaşlarının 
Türkiye’ye iadeleri ise üç yıl sonra başlaya-

cak. Bu süre zarfında Türkiye üçüncü ül-
kelerle GKA’lar imzalayarak AB’den iade 
edilecek göçmenlerin bu ülkelere iade edil-
mesinin yasal zeminini hazırlayabilir.

Ayrıca anlaşmalar, Türkiye’ye birçok yü-
kümlülük getirirken aynı zamanda sınır gü-
venliği konusunda AB birimleriyle ve komşu 
ülkelerle işbirliğini teşvik ediyor. Bu işbirliği 
ise hem Türkiye’nin kendi güvenliği, hem de 
Avrupalılaşma sürecinin derinleşmesi açı-
sından Türkiye’nin yararına olacaktır.

Öte yandan yol haritasında Türkiye’nin 
üçüncü ülkelere yönelik serbest vize rejimi-
ni sıkılaştırması isteniyor. Bütün bunlar ise 
Türkiye’nin son yıllarda uyguladığı vize ser-
bestliği politikasını durdurması, hatta geri çe-
virmesi demek olacak. Bunun sonucunda ise 
karşılıklılık prensibi dolayısıyla Türk vatan-
daşlarının da bu ülkeler tarafından daha sıkı 
bir vize rejimine tabi olmaları ihtimali var. 

Anlaşmadan sonra? 
Yol haritası ilerledikçe AB’nin Türkiye’ye yö-
nelik vizelerde kademeli olarak kolaylıklar 
sağlaması beklenirken vizelerin tamamen 
kalkması ise sürecin sonunda ve AB’nin stan-
dart prosedürleri yoluyla gerçekleşebilecek. 

Öte yandan, Türkiye’nin yol haritasına 
koyduğu bazı çekinceler var. Buna göre Tür-
kiye, 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu, 
kendi doğusundan mülteci kabul etmemeye 
yönelik kaydı ancak AB’ye üye olduktan son-
ra kaldıracağını, transit vizelerini yine AB 
üyeliğinden sonra yürürlüğe koyacağını ve 
yol haritasında sayılan bazı uluslararası an-

Vizesiz Avrupa’ya Giden Yol

• 23 ARALIK 2013 • SABAH PERSPEKTIFMEHMET UĞUR EKİNCİ YORUMYORUM
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laşmalara taraf olmamaya devam edeceğini 
açıkladı. Halbuki belgede vizelerin kaldırıl-
masının Türkiye’nin yol haritasını gereğince 
uygulamasına bağlı olduğu açıkça belirtiliyor.

Bu durumda Türkiye’nin koyduğu çekin-
celerin AB tarafından ne derece kabul göre-
ceğini zaman gösterecek.Bunlar ilerde bazı 
ülkeler tarafından vizelerin kaldırılmasının 
önünde bir bahane olarak kullanılabilir.

Çekinceler konusunda sıkıntı yaşanma-
dığı takdirde vizelerin kaldırılması stan-
dart prosedüre göre AB Konseyi ve AB 
Parlamentosu’da nitelikli çoğunlukla, yani 
üye ülkelerin %55’inin ve AB nüfusunun 
%65’inin evet demesiyle mümkün olabilecek.

Altını çizmemiz gerekir ki bugün itibariy-
le AB’de serbest dolaşım konusunda aykırı 
görüşler var. Son olarak geçtiğimiz aylar-
da AB üyesi olmayan Doğu ve Güneydoğu 

Avrupa ülkelerine uygulanan vize serbest-
liğinin kaldırılmasının yolu açıldı. Avrupa 
Parlamentosu’nda 12 Eylül’de yapılan oylama 
sonucunda, bir üye ülkede kamu düzeni veya 
güvenliğinin vize uygulanmayan bir ülkeden 
gelen yabancılardan dolayı tehdit altına gir-
mesi durumunda o ülke vatandaşlarına geçi-
ci olarak vize uygulanabilmesi yolunda karar 
verildi ve bu karar 5 Aralık’ta AB Konseyi 
tarafından yürürlüğe kondu.

Son olarak, bu süreç Türkiye’nin AB üye-
liğine giden yolda ne getirir sorusuna kısaca 
değinecek olursak, her ne kadar üyelik mü-
zakereleriyle doğrudan bağlantısı olmasa 
da Türkiye’ye uygulanacak vize kolaylıkları 
sayesinde Türk vatandaşlarının Avrupa’daki 
dolaşımı artıracak, karşılıklı ticari, kültürel, 
bilimsel ve sanatsal aktiviteler fazlalaşacak-
tır. Ayrıca imzalanan anlaşmalar Türkiye’nin 
gerek AB kurumlarıyla, gerekse komşularıy-
la işbirliğini de artıracaktır.

Elbette ki Türkiye’nin AB’ye üyeliği veya 
farklı bir şekilde formülize edilecek ortaklı-
ğı arasındaki tercih AB üyesi ülkelere ait ve 
bu konuda Türkiye’nin tam üyeliğine bakış 
kısa vadede değişecekmiş gibi görünmü-
yor. Yine de karşılıklı etkileşim arttıkça ve 
Türkiye’nin AB üyeliği önünde engel teşkil 
eden siyasi meseleler de bu esnada çözüme 
kavuşturuldukça hükümetlerin ve toplum-
ların Türkiye’ye bakışı daha olumlu hale 
gelecektir..

Yol haritası ilerledikçe 
AB’nin Türkiye’ye yönelik 

vizelerde kademeli olarak 
kolaylıklar sağlaması beklenirken 
vizelerin tamamen kalkması 
ise sürecin sonunda ve AB’nin 
standart prosedürleri yoluyla 
gerçekleşebilecek.
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Türk Dış Politikasının Yeni Dili

• 27 ARALIK 2013SETA İSTANBUL ETKİNLİK

belirten Duran, söylemin çok yönlü işlevli ve 
farklı durumlara adapte edilebilir olması nede-
niyle Başbakan Erdoğan’ın AB’den bahsederken 
de, Ortadoğu’dan bahsederken de medeniyet 
kavramını kullandığını, bu bağlamda medeni-
yet söyleminin yeni bir coğrafya tahayyülü ge-
tirdiğinin altını çizdi.

Konuşmasında, medeniyet söyleminin üç 
temel meydan okuma üzerinden inşa edildi-
ğini aktaran Duran, bunların, İslamcı geçmişle 
hesaplaşma, Kemalizmle hesaplaşma ve yeni 
Ortadoğu düzenine hitap etme olduğunu ifa-
de etti. Medeniyet kavramının yeni bir kavram 
olmadığına da değinen Duran, bu kavramın, 
Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren her-
kesin ağzında dolaşan bir kavram olduğuna 
değindi. Osmanlı’da medeniyet kavramının 
Osmanlıcılık, batıcılık ve milliyetçiliğin bir üst 
şemsiyesi ve yeniden yükseliş olarak algılandı-
ğını, ancak Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra 

SETA İstanbul, faaliyete geçişi sonrası gerçek-
leştirdiği ilk panelde, ‘Türk Dış Politikasının Yeni 
Dili’ni masaya yatırdı. Moderatörlüğünü Prof. 
Dr. Berdal Aral’ın yaptığı panele, SETA İstanbul 
Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, İstan-
bul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Talha Köse 
ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Ye-
şiltaş konuşmacı olarak katıldı.

Duran: Medeniyet söylemi muhafazakâr 
demokrasiyi yendi
Panelde ilk olarak söz alan SETA İstanbul Ge-
nel Koordinatörü Burhanettin Duran, “Türk Dış 
Politikası’nın Medeniyet Söylemi ve Bölgesel 
Düzen” başlıklı konuşmasında, AK Parti’nin 
dış politikada görünürlüğü giderek artan bir 
şekilde ‘medeniyet söylemi’ üzerinde yoğun-
laştığını söyledi. Geride kalan süre içerisinde 
medeniyet söyleminin, kurucu ideoloji olan 
muhafazakâr demokrasiyi tahtından ettiğini 

ETKİNLİK
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Kemalizm ile Batı’ya entegre olmak üzerinden 
anlamlandırıldığını vurgulayan Duran, yeni me-
deniyet söyleminin ise kendi içerisinde iç ve dış 
politikada aktiflik, önemli bir aktör olma ve dü-
zen kurucu bir rol alma işlevlerini barındırdığına 
dikkat çekti.

AK Parti sürecinde vücut bulan medeniyet 
söyleminin Batı’ya entegre olurken eleştirelliği 
elden bırakmamak üzerinden şekillendiğine de 
değinen Duran, söylemin, Kemalizm’in getirdiği 
dışarıya kapalılık ve dış politikada pasiflik politi-
kalarına bir meydan okuma olarak “kapalılıktan 
kurtulma ve aktif olma” politikalarını beraberin-
de getirdiğinin de altını çizdi.

Yeşiltaş: Türk dış politikası güvenlikçi 
paradigmadan sıyrıldı
Panelde Duran’ın ardından söz alan Sakarya Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Murat Yeşiltaş, “Türk Dış 
Politikası’nın Muhalifleri” başlıklı konuşmasında, 
Türk dış politikasının Kemalizm’den aldığı miras 
olan ‘güvenlikçi paradigma’nın AK Parti dönemi-
ne kadar hayati derecede önemli bir konuma sa-
hip olduğunu, bu paradigmanın sadece dış poli-
tikaya bakan sonuçları olmadığını, iç politikada 
da siyasal öznelliklerin oluşturulmasında temel 
bir fonksiyona sahip olduğunu belirtti.

Değerlendirmesinde, güvenlikçi paradig-
manın üç sacayağı olan “sekülerizm, toprak bü-
tünlüğü ve homojen bir toplum oluşturma ta-

hayyülü” üzerine yorumlarda bulunan Yeşiltaş, 
bu öncüllerin AK Parti dönemine kadar siyasal 
öznellikler oluşturulması noktasında temel un-
surlar olduğunun altını çizdi.

Yeşiltaş konuşmasında, bu paradigmanın AK 
Parti ile dönüşüme uğradığını ve yeni paradig-
manın ise dört temel muhalifi olduğunu ve bu 
muhalif unsurların kronik tatminkârsızlık, mak-
simalist gazeteciler-akademisyenler, endişeli 
modernler ve Gülen Cemaati olarak kategorize 
edilebileceğini belirtti.

Köse: Türkiye’nin yumuşak gücü artış 
gösteriyor
Panelde son olarak söz alan İstanbul Şehir Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Talha Köse ise, “Türk Dış 
Politikası’nın Yumuşak Gücü” konulu sunumun-
da, “güç” kavramını “yumuşak güç” (soft power) 
merkezli olarak farklı teorik yorumları çerçeve-
sinde değerlendirdi.

Konuşmasında, Türkiye’nin Ortadoğu’da 
artan yumuşak gücünün göstergeleri üzerin-
de duran Köse, AK Parti döneminde THY’nin 
Ortadoğu’da uçtuğu yer sayısının artması, 
Türkiye’ye bölgeden gelen öğrenci sayısındaki 
artış, TİKA, Yunus Emre Enstitüleri gibi kurumla-
rın artan faaliyetleri ve bölgede açılan temsilci-
lik, konsolosluk, elçilik sayısındaki ciddi artışlar 
bağlamında Türkiye’nin yumuşak gücünün ka-
zandığı pozitif ivmeye dikkat çekti., 
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2013 yılının son günlerinde bir taraftan yıllık siyasi, ekonomik ve sosyal 
muhasebeler yapılırken, diğer taraftan AK Parti’nin iktidardaki 10 yıllık 
performansı gözden geçirildi.

Ekonomi, Toplum ve 
Siyasette AK Parti’nin 10 Yılı 
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The AK Party Decade: Economy,  
Society and Politics

• DECEMBER 19, 2013SETA

1982 Constitution should be amended for three 
reasons: To reduce the pressure on the civilian 
politics, to reflect global demands, and Turkey’s 
relations with the European Union (EU) and the 
Customs Union.

The AK Party has voiced the need for a new 
Constitution since the day of its establishment, 
but has failed due to not having sufficient real 
ruling power and lack of consensus among the 
political parties in the Parliament. Therefore, said 
Coşkun, through the reforms, the AK Party has 
made partial modifications on the issues vital for 
itself, such as the Democratization Package.

During the decade-long AK Party govern-
ment period, amendments have been made in 
the Constitution three times, in 2004, 2007 and 
2010. The AK Party government stood against 
the military e-memorandum in 2007, the year 
in which the Constitution fights took place, and 
issued a counter-memorandum; therefore, re-
minded the military that they were accountable 
to the People. As for the changes made after the 
Constitutional Referendum in 2010, constitu-
tional guarantees were provided for freedoms 
and critical steps were taken in order to become 
a State of Law.

Coşkun wrapped up his remarks with that 
the Constitution fetishism should be elimi-
nated, social agreement should be reached be-
tween the government and the opposition and 
that the Constitution is not needed in order to 
accomplish some reforms.

Karagöl: Turkey has set her own policies 
without the IMF
The next panelist Karagöl focusing on the last 
decade of Turkish economy shared his assess-
ments about the economic transformation. He 
said that the economic growth indicators in the 

Organized by the Insight Turkey, a peer-re-
viewed quarterly in English published by the 
Foundation for Political, Economic and Social 
Research (SETA), the panel entitled “The AK 
Party’s Last Decade in the Areas of Economy, 
Society and Politics” was held in SETA, Ankara.

At the panel, moderated by the Insight Tur-
key Editor-in-Chief Talip Küçükcan, the subjects 
of “The AK Party Period Constitutional Amend-
ments,” “Turkish Economy in the AK Party Pe-
riod,” “Turkey’s Education Policies (2002-2013) 
in the AK Party Period” were discussed in de-
tail. Among the panelists were: Vahap Coşkun, 
faculty member at Dicle University; Erdal Ta-
nas Karagül SETA Economy Director and fac-
ulty member at Yıldırım Beyazıt University; and 
Zafer Çelik, SETA Education Expert and faculty 
member at Yıldırım Beyazıt University.

Moderator Küçükcan introducing Insight 
Turkey said the journal projects the accumu-
lations of Turkey’s experiences to the outer 
world, and analyzes Turkish foreign policy, 
and includes analytical articles in content. He 
added that the next issue will focus on Turkish 
foreign policy. Following Küçükcan’s introduc-
tory remarks about the quarterly, other panel-
ists took the floor:

Coşkun: Critical steps have been taken in 
the direction of being a state of law
The first panelist Vahap Coşkun in his assess-
ment of the last decade of Turkey under the AK 
Party government focused on the Constitution-
al discussions and works. Coşkun underlined 
that the 1982 Constitution does not include a 
modern Constitutional paradigm; therefore, 
the current Constitution has needed modifica-
tions, and in fact 21 amendments have been 
introduced so far. According to Coşkun, the 

EVENTEVENT
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period of 2002-2007 reached a level that they 
had not seen since the 1950s, and as a result, 
Turkey was ranked among the world’s largest 
15 economies. The per capita income has in-
creased noticeably over the last decade, added 
Karagöl predicting that Turkish economy will 
make a jump from the middle-income level to 
the level of high-income countries.

The 2008 Global Economic Crisis affected 
the entire world but Turkish economy grew de-
spite the global crisis, the panelist underlined. 
Through exports to the regional countries other 
than Europe, Turkey has gained flexibility and 
new maneuvering opportunities. As a conse-
quence, credit rating agencies raised Turkey’s in-
vestment grade, he said. In the ten-year period, 
Turkey has achieved many “firsts” in the econ-
omy and made significant developments, said 
Karagöl, suggesting that serious steps should be 
taken in the energy and R&D sectors in order to 
achieve better economic performances.

Çelik: Accessibility, quality, finance, 
administration, democratization
The third panelist Çelik talked about the AK 
Party’s education policies in the last decade. 
It is possible to evaluate these policies in five 
main categories, said Çelik listing them as ac-
cessibility, quality, finance, administration and 
democratization.

Targets set for education in the last decade 
have been reached and the 58th government 
has been quite a reformist in terms of education 
policies, Çelik said.

“Accessibility” in education is the area that 
the AK Party government has become the most 
successful. Although problems in schoolization 
and gender inequality in this process have been 
solved substantially, the percentage of girl stu-
dents who are sent to school continues to drop 
from the west to the east of the country.

Çelik said “quality” in education may be ex-
amined in two different aspects: It is possible 
to say that Turkey falls behind the EU countries 
and the United States, but Turkey has made a 
remarkable progress when her past and present 
records are compared. Education quality has in-
creased in the last decade and Turkey rose 40 
points in the world category, he added.

As for “administration,” Çelik said no signifi-
cant advancement has been made in the de-
centralization issue and Turkey has failed to take 
concrete steps in higher-education reforms.

About “financing” in education, Çelik 
stressed that almost a 100 percent increase has 
been realized and resource subsidies increased 
from 2 percent to 4 percent. When compared to 
the EU countries, the 6 percent is low and more 
resources should be allocated for education.

In his final remarks, Çelik concentrated on 
“democratization” and said that new steps 
have been taken owing to the Democratiza-
tion Package revealed on September 30, 2013. 
With this package, the headscarf and co-effi-
cient issues in universities have been resolved, 
the Turkish Student Oath has been abolished 
and arrangements have been made in educa-
tion in mother tongue.
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Türkiye, 2013 yılına Kürt Sorunu’nun çözümüne yönelik yeni bir sürecin baş-
ladığı haberiyle girdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012’nin son gün-
lerinde ‘soruna nihai çözüm için İmralı görüşmelerinin yeniden başladığını’ 
ilanı, ülke gündeminin tartışmasız en önemli başlığına dönüştü. Ocak ayı 
başında ilk İmralı Heyeti’nin adaya gitmesiyle başlayan görüşme trafiği ve 
Diyarbakır’da gerçekleşen Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan’ın mek-
tubunun okunmasıyla ‘silahın değil siyasetin öne çıkacağı’ Çözüm Süreci’nin 
adı konuyordu. Akil İnsanlar Heyeti’nin yedi bölgedeki çalışmaları, PKK’nın 
çatışmasızlık kararı ve Mayıs ayından itibaren sınır dışına çekilmeye başla-
ması, otuz yıldır akan kanın durması çözüme dair umudu artırıyordu. 

Öte yandan, ülke ekonomisinde son 11 yılda yaşanan gelişmeler ve büyü-
me noktasında sağlanan istikrar, IMF’ye olan borcun son taksitinin Mayıs 
ayında ödenmesiyle taçlanıyordu. 

Ancak bu bahar havasının dağılarak, yerini kısa zamanda toplumsal geri-
lim merkezli karamsar bir tabloya bırakması uzun sürmedi. Önce, Mayıs 
ayı sonunda Taksim Yayalaştırma Projesi’ne yönelik tepkiler kısa zamanda 
etkisini artırdı ve Gezi Parkı protestoları gerçekleşti.

Kasım ayı ortasında başlayan “dershane tartışmaları” ve hemen ardından 
“yolsuzluk ve rüşvet” gerekçesiyle başlatılan 17 ve 25 Aralık operasyon-
larının yargı-polis eliyle sivil siyasete karşı bir “neo-vesayetçi darbe” kal-
kışmasına dönüşmesi ülke içi yeni bir gerilim oluşturdu. Bu süreçte açığa 
çıkan Türkiye tarihinin en büyük hukuk dışı dinlemeleriyle sivil siyasetin 
dizaynının hedeflenmesi, Türkiye’nin aradığı huzur ve barışa kolay kavu-
şamayacağını ortaya koyan önemli başlıklardı. 

2013 yılı sadece iç politika için değil, dış politika için de uzun bir yıl oldu. 
2011’de halk isyanıyla başlayan ve gelinen noktada Esed rejiminin işlediği 
savaş ve insanlık suçları da, uluslararası toplumun kayıtsızlığı da 2013’te 
devam etti. Mısır’da gerçekleşen 3 Temmuz darbesi nedeniyle Arap Ba-
harı rüzgârının tersine esmeye başlamasına yönelik tartışmalar ve İsrail’in 
Türkiye’den Mavi Marmara özrü de 2013’ün öne çıkan başlıkları oldu. 

Yıl boyunca yayınladığı çalışmalar ve düzenlediği etkinliklerle Türkiye ve 
dünyadaki gelişmeleri derinlemesine okumaya çalışan SETA, 2013 Yıllığı 
ile Yeni Türkiye sürecindeki bu uzun yılı kayıt altına alıyor.


