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ÖNSÖZ
2012, siyasi takvime, Türkiye’nin siyasal normalleşmesinin ve konsolidasyonunun
başlangıç yılı olarak not edildi. Son beş yılın siyasal yükü 2012’de yeni bir normalleşme fazına geçti. Bir önceki seneyi SETA Analiz’de şöyle değerlendirmişiz:
‘‘2011 senesi, 12 Eylül 2010 Anayasa referandum sonuçlarının siyasi ve sosyal yansımalarının hissedileceği bir yıl olacaktı. 12 Eylül referandumunda eski Türkiye’ye
veda ederken; yeni Türkiye’nin nasıl inşa edileceğini tartışır olmuştuk. Ana temamız ‘yeniydi’. Yeni Türkiye’yi bütün yönleriyle tartışmaya hazırlanırken, Tunus’ta
başlayan, ardından bütün bölgemizi etkisi altına alan değişim ve devrim dalgası ile karşı karşıya kaldık. 2011’e damgasını vuran ‘yeni’ teması, Kuzey Afrika ve
Ortadoğu’daki devrimlerle ve çalkantılarla hem bölgesel hem de küresel siyasetteki
ana dinamik haline geldi.’’

2012 senesini hem 2011 genel seçimlerinin ortaya çıkardığı siyasi tablo hem
de bölgemizde yaşanan derin kırılmanın Türkiye’ye yansımalarıyla geçirdik. 12
Haziran genel seçimleriyle siyasi tablo bir tahkim süreci yaşarken; dış politikada yaşanan gelişmeler ‘‘yeni Türkiye ile eski Türkiye’nin’’ karşılaşmasına şahitlik
ediyordu. 2012 son beş yılın tartışmalarının billurlaştığı bir mevzuya da şahitlik
etti: yeni anayasa! Asrı aşkın süredir devam eden anayasa tartışmamız bu sene
içerisinde de somut neticeler üretmeden siyasal bir bakiye devriyle 2013 senesinin
de ana gündem maddelerinden birisi olmanın ötesine geçemedi. Kurucu meclis
marifeti olmaksızın uzlaşı yoluyla yeni bir anayasa yapma girişimi temennilerin
ötesine geçemedi. Siyasal pozisyonundan taviz vermeyeceğini açık bir şekilde ilan
eden en az üç siyasi partinin oluşturduğu dört unsurlu anayasa komisyonu belli
ilerlemeler kaydetmekle beraber eski Türkiye bariyerini aşamadı.
12 Haziran seçimleriyle perçinlenen AK Parti realitesi Türkiye siyasetinde ana belirleyici, kurucu eksen olma tartışmalarını başlatmış oldu. CHP’de Baykal sonrası
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yaşanan değişim de Kılıçdaroğlu üzerinden 2012 senesinde bir kaç kez tahkim girişiminde bulundu. Özellikle kongreler üzerinden yaşanan gelişmeler, parti içerisindeki eski CHP ile yeni CHP arasında sıkışan siyasetin gelgitlerinin oluşturduğu
oldukça dağınık bir siyasal dalga boyu oluşmasını sağladı. Mezkur dalga boyunun
kendisini belli bir düzene sokmakla meşgul olmasından dolayı Türkiye siyasetine
dair kurucu bir yönü henüz ortaya çıkmış değil. MHP, Devlet Bahçeli’nin liderliğine kongrede muhalefet yapılmasına rağmen Bahçeli’nin liderliğini tahkim ettiği
bir sene geçirmiş oldu. BDP, -terörün en kanlı şekilde sahneye çıktığı 2012 senesinde- Kürt meselesinde inşa ettiği siyasal araf dünyasında kalmaya devam etti.
Kürt meselesi, 2012 içerisinde -büyük ölçüde PKK’nın son yıllarda hiç olmadığı
kadar- terör estirdiği bir döneme şahitlik etti. Asker, PKK’lı ve sivil kayıpların
binin üzerine çıktığı 2012 senesinde PKK’nın sadece Türkiye’yi değil Ortadoğu’yu
da baştan aşağı yanlış okuyan anakronik pozisyonunun derinleşerek devam ettiğini gördük. Özellikle Suriye’deki gelişmeleri realiteden kopacak şekilde değerlendiren PKK’nın; Suriye’de Kamışlı’ya, Türkiye’de ise Şemdilli’ye sıkışan siyasal
akılla okuması manidardı. Bu anakronik perspektif sadece kanın anlamsız bir şekilde akmasını sağlamamakta aynı zamanda bütün bölgeye yayılan ‘Kürt yabancılaşmasını’ da derinleştirmektedir.
Suriye 2012 senesinde siyasal pozisyonların bir turnusol testine tabi tutulduğu yıl
oldu. AK Parti’nin Tunus’la başlayan ‘‘Arap İsyanları’’ sürecinin son halkasını temsil eden Suriye’de değişim silsilesini tamamlayan bir pozisyon alması kaçınılmazdı.
Türkiye en yoğun ilişkide olduğu Suriye Baas rejimi ile 2011 sonuna doğru köprüleri atmanın ilk işaretini vermişti. 2012 senesinde Suriye Baas rejimi ile ilişkilerini
tamamen koparan Türkiye açık bir şekilde muhalefetin safında yer aldı. Türkiye’nin
Suriye imtihanı kısa sürede iç siyasette yeni tartışmalara yol açtı. Hem zihinsel hem
de tarihsel olarak yeni Ortadoğu’ya hazır olmayan siyasi aktörler, elitler ve medya
oldukça karmaşık tepkiler verdiler. Süreç kısa sürede bir dış politika eleştirisinden
sıyrılarak eski Türkiye’nin kalıpları ve korkularıyla yeni Türkiye’nin kurucu gelecek
vizyonu arasında bir makasa dönüştü. Bu yeni yüzleşme de Türkiye’nin demokratikleşme hamlelerini destekleyen farklı kesimlerinde Kemalizmle bilinçli veya
bilinçsiz bir imtihan içerisine girdiklerini de görmüş olduk.
Küresel ekonomik krizin durağanlaştığı ama pozitif işaretlerin henüz güçlü olarak
belirmediği 2012’de Türkiye ekonomisi başarılı performansını sürdürmeye devam
etti. Büyümede ve cari açıkta daralma yaşanmakla beraber muadili ve rekabet ettiği ekonomilere göre daha güçlü istihdam üretmeye devam etti. 2011’den geçtiğimiz senenin gündemine taşınan tutuklu vekiller ve Ergenekon davası canlılığını
korudu. 2012, Kürt meselesinde yoğun terör saldırıları dışında PKK’nın başlattığı
cezaevi açlık grevleri ile de gündemi bir süre meşgul etti. Açlık grevlerine konu
edilen bazı düzenlemeleri de dahil eden yeni yargı paketleri yavaş ama istikrarlı
reform adımlarının devam etmesini sağladı.
2012’nin yargıda reform tartışmalarının gündemi aylarca işgal ettiği en önemli
başlık ise Özel Yetkili Mahkemeler (ÖYM) üzerinden gerçekleşti. 7 Şubat’ta polis-
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yargı marifetiyle MİT Başkanını ifadeye çağırma girişimi TBMM’nin müdahalesiyle önce engellendi; ardından da ÖYM’lere yeni bir düzenleme getirildi. Tıpkı
yıllardır Danıştay’ın ‘‘yerindelik kararları’,’ Anayasa Mahkemesi’nin ‘‘içerik incelemesi’’ gibi polis-yargı marifetiyle Kürt meselesinde siyasetin tercihlerine açık
bir müdahale şeklinde okunan MİT soruşturması, yeniden ‘‘devletin demokratikleşmesi ve siyaset üzerinde vesayet’’ tartışmalarının açılmasına yol açtı. Mezkur
tartışma ilerleyen aylarda birçok konuda kendisini tekrar ederek sürdürüldü.
Elinizdeki analizde Türkiye’nin 2011’den 2012’ye taşıdığı siyasal gerilimler, dış
ve iç politikada yaşanan tartışmalar, ekonomi ve eğitim alanındaki yaşananlar,
hukuk ve insan hakları genel başlığı altında vuku bulan gelişmeler detaylıca incelendi. SETA 2012 Analizi sadece geçtiğimiz yıl boyunca yaşananların uzman
kalemlerce bir analizi değil aynı zamanda kütüphanenizde siyasal tarihimize dair
önemli bir hafıza çalışması olarak bulundurulmayı hak etmektedir.
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YAZARLAR
HATEM ETE, GALİP DALAY, SAMİ ORÇUN ERSAY, DOĞAN EŞKİNAT

1. SİYASE T
Türkiye, 2012 yılını, vesayet sisteminin siyasal denklem üzerindeki ağırlığını yitirmesini sembolize eden 12 Eylül (2010) referandumu ve demokratik ilkelere dayalı
yeni Türkiye’yi inşa sürecinin toplumdan vize almasını sembolize eden 12 Haziran (2011) seçimlerinin siyasal yansımalarıyla geçirdi. Türkiye’nin ikinci kısmı
bir hayli sert geçen 10 yıllık bir mücadeleden sonra, vesayet rejimini geriletmesi,
bütün siyasi aktör, kurum ve kesimlerin siyaset zeminini değiştirdi. Siyasi partilerin değişen siyasal zemine adaptasyon çabaları, vesayet rejimiyle sürdürülen
mücadelenin siyaset lehine sonuçlandığını tescilleyen 12 Eylül referandumundan
hemen sonra, CHP’nin vesayet rejimiyle ittifak siyaseti yürüten Genel Başkanı’nı
değiştirmek zorunda kalması ve tarihi bir yanlış kararla vesayet safında yer alan
MHP’nin 12 Haziran seçimlerinde baraj tehlikesi yaşaması ve yaptığı yanlışı telafi
etmeye yönelik bir siyaset yürütmesi, üzerinden okunabilir. 12 Eylül referandumu, AK Parti’ye vesayetten arındırılmış demokratik bir Yeni Türkiye’yi inşa sorumluluğu yüklerken, yalnızca BDP’nin siyaseti üzerinde hayati bir etkide bulunmadı. Türkiye’deki gelişmelere yalnızca Kürt hareketine yansımalarıyla sınırlı
bir ilgi duyan BDP ise, PKK’ya vekalet etmeye endekslenmiş bir siyaset tarzını
sürdürmeye devam etti.
Bu çerçevede, 2012 yılının, bazen birbirini besleyen, bazen de birbiriyle çatışan
iki dinamik üzerinden şekillendiği söylenebilir. Bu dinamiklerin ilki, 12 Eylül
referandumu ve 12 Haziran seçimlerinin gündeme taşıdığı yeni Türkiye’yi inşa
sürecidir. İkinci dinamikse, yeni Türkiye’nin inşa sürecinin hızı, bağlamı ve yönelimi üzerinde doğrudan etkili olan iç ve dış gelişmelerdir. Yeni Türkiye’yi inşa
parametreleri üzerinde etkili olan iç dinamikler bağlamında, Türkiye’nin 20132014’te, sırasıyla, yerel, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim süreçlerinden geçecek
olmasının ve bu seçimlerin AK Parti’nin liderlik kadrosunun omurgasını değiş-
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tirecek olmasının altı çizilebilir. Öte taraftan, başta Suriye’deki gelişmeler olmak
üzere Arap Baharı üzerinden bölgesel denklemin yeniden kuruluyor olması da
inşa süreci üzerinde etkili olmaktadır.
Yukarıda işaret edilen parametreler ekseninde, 2012 yılındaki siyasi gündem, yeni
Türkiye’yi inşa misyonu ile bu misyonun enstrümanları, takvimi ve yönelimi üzerinde yürütülen mücadeleyle şekillendi. Aşağıda, siyasi partilerin performansı ve
siyasal meselelerin gelişimi üzerinden yeni Türkiye’yi inşa serüveninin 2012 yılına
ait fotoğrafı çekilmeye çalışılmaktadır.

1.1

VESAYETIN GERILETILMESI VE DARBELERLE
YÜZLEŞME

2012 yılı, 2000’lerin başından beri siyasal gündemin belirleyici dinamiklerinden
biri olan, siyasal sistemi vesayetçi etkilerden arındırma sürecinin hız kesmeden
devam ettiği bir yıl oldu. 2000’lerin başından itibaren yasal ve anayasal mevzuat
düzeyinde başlayan de-militarizasyon süreci, 2007’de darbeye ortam hazırlama ve
darbe teşebbüslerinin yargı karşısına çıkarılması ve 2011’de geçmişte gerçekleştirilen askeri darbelere yönelik yargılama sürecinin başlamasıyla devam etti. 2012
yılında, bir yandan bu süreçler devam ederken, TBMM’de darbe ve muhtıraları
araştırma komisyonunun kurulmasıyla toplumsal-siyasal bir yüzleşme safhasına
dönüştü. Davalara, iddianamelere ve siyasi tartışmalara kaynaklık eden bu süreç,
askeri vesayetin geri çekilmek zorunda bırakıldığı, sivil aktörlerin ve siyaset kurumunun etkin olduğu yeni bir rejime doğru evrilmeye başladı.

1.1.1

Darbe Teşebbüsü Davalarının Sonu

2012 yılında siyaset gündeminde en çok yer bulan darbe teşebbüsü davaları yine
Ergenekon ve Balyoz davalarıydı. 2008 yılında görülmeye başlanan Ergenekon
davası, 274 sanığın yargılanmasıyla devam etti. CHP’nin, tutuklu milletvekilleri Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay üzerinden sık sık gündeme getirdiği ve
milletvekili düzeyinde takip ettiği davanın kuşkusuz en dikkat çekici gelişmesi,
Genelkurmay eski Başkanı Em. Org. İlker Başbuğ’un daha sonra Ergenekon ana
davasıyla birleştirilen İnternet Andıcı davası çerçevesinde yılın ilk günlerinde tutuklanması oldu. Başbuğ’un devam eden tutukluluk hali ve kendisine isnat edilen
‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçu, başta siyasi liderler olmak üzere1 bir çok
kesim tarafından tartışıldı ve eleştirildi.
Ergenekon davasında yaşanan aksaklıklar ve uzun tutukluluk sürelerinin yargısız
infaz haline geldiği eleştirileri, Özel Yetkili Mahkemelerin Temmuz ayında yasalaşan 3. Yargı Paketi ile kaldırılmasını beraberinde getirdi. Ergenekon davasına
1. “ Erdoğan: Başbuğ tutuksuz yargılanmalı,” NTVMSNBC, 9 Ocak 2012. http://www.ntvmsnbc.com/id/25312660/
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bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kasım ayında Cumhuriyet savcısı
Mehmet Ali Pekgüzel’den esas hakkında mütalaa istemesi, dava sürecinde sona
yaklaşıldığı şeklinde yorumlandı.2
İki yılı aşkın süredir devam eden Balyoz davası içinse 2012, karar yılı oldu. Toplam 365 sanığın yargılandığı davada Hava Kuvvetleri eski Komutanı Em. Org. Halil İbrahim Fırtına, Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Em. Or. Özden Örnek ve 1.
Ordu eski Komutanı Em. Org. Çetin Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi; ancak sanıkların cezaları yirmişer yıla indirildi. 12 Haziran 2011
seçimlerinde MHP adayı olarak Milletvekili seçilen Engin Alan ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.3 Kararın açıklanmasının ardından Başbakan Erdoğan, Yargıtay
sürecinin takip edilmesi gerektiğine vurgu yaparken, CHP cephesinden yapılan
yorumlarda ise mahkemenin vicdanını siyasi otoritenin emrine verdiği iddiasına
yer verildi.4 MHP yönetimi, mahkeme kararını Yargıtay’da temyize götüreceğini
açıklarken BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ise Türkiye’nin tek tek
davaları tartışmak yerine darbe geleneği ve kültürü ile hesaplaşması gerektiğini
vurguladı.5
Derin devlete yönelik ilk operasyon olarak bilinen Atabeyler Davası’nın Temmuz
ayında sonuçlanması, sembolik olarak olağanüstü bir dönemin sonuna gelindiğine işaret etti. Kamuoyunda daha çok dikkat çeken Balyoz davasında kararın açıklanması da Türkiye’de asker-siyaset ilişkilerinin normalleşme sürecinin tamamlanmaya başladığını temsil etmesi açısından önemli oldu. Ergenekon davasında
da sona yaklaşılması ile 2013 yılında darbe teşebbüsü davalarının sonuçlanacağını öngörmek mümkündür. Uzun tutukluluk süreleri ve tutuklu milletvekillerinin durumu gibi kamuoyunda hassasiyet uyandırarak bazı maliyetler üreten Özel
Yetkili Mahkemeler rejimi de 2012 yılında kabul edilen 3. Yargı Paketi ile ortadan
kalkmış; Türkiye kamuoyunun dikkatini darbe müteşebbislerinden başarılı darbecilere yönlendirmesi mümkün hale gelmiştir.

1.1.2

Darbelerin Yargılanması

12 Eylül 2010 Anayasa referandumunda kabul edilen düzenlemeler, 12 Eylül 1980
askeri darbesinin yargı önüne çıkartılmasını mümkün kılmıştı. 30 Mayıs 2011’de
2. “Ergenekon davasında sona geliniyor,” BBC Türkçe, 28 Kasım 2012.
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2012/11/121127_ergenekon_case.shtml
3. “Balyoz davasında kararlar açıklandı,” CNN Türk, 22 Eylül 2012.
http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/09/21/balyoz.davasinda.kararlar.aciklandi/677583.0/index.html
4. “Erdoğan’dan Balyoz kararıyla ilgili ilk açıklama,” Star, 21 Eylül 2012.
http://haber.stargazete.com/guncel/erdogandan-balyoz-karariyla-ilgili-ilk-aciklama/haber-690912
“Vicdanını siyasi otoritenin emrine verene yargıç denmez,” Cumhuriyet, 21 Eylül 2012.
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=366642
5. “MHP karara tepkili,” Milliyet, 21 Eylül 2012.
http://siyaset.milliyet.com.tr/mhp-karara-tepkili/siyaset/siyasetdetay/21.09.2012/1600088/default.htm
“BDP’den Balyoz yorumu,” CNN Türk, 22 Eylül 2012.
http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/09/22/bdpden.balyoz.yorumu/677693.0/index.html
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7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Em. Or. Tahsin Şahinkaya, şüpheli sıfatıyla
ifade vermeleri için Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na çağrılmıştı. Soruşturmanın
Ocak ayında tamamlanmasının ardından Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
iddianameyi kabul etmesiyle 12 Eylül davası, 10 Ocak 2012’de başlamış oldu. Davanın 4 Nisan 2012 günü görülen ilk celsesi ile Türkiye tarihinde ilk kez, başarıya
ulaşan bir davanın sorumluları yargı önüne çıkarılmış oldu. Siyasi yelpazenin her
yerinden aktörlerin davaya müdahillik talebinde bulunması, siyasi kutuplaşma
yaratan darbe teşebbüsü davalarının aksine 12 Eylül’ün yargılanması sürecinde
toplumun enerjisini geçmişle hesaplaşmaya yönlendireceği umudunu yeşertti.
12 Eylül davasının açılması, yakın geçmişte başarıya ulaşan diğer askeri müdahalelerin de yargılanması umudunu doğurdu. Bu çerçevede yaşanan ilk gelişme, HAS
Parti’nin 17 Ocak 2012 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 28 Şubat süreci
hakkında suç duyurusunda bulunması oldu. Yıl boyunca devam eden soruşturma
süreci, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı olan Em. Org. Çevik Bir’in Nisan, YÖK
eski Başkanı Kemal Gürüz’ün ise Haziran ayında tutuklanmalarıyla hız kazandı.
Balyoz davasında hüküm giyen MHP Milletvekili Engin Alan hakkında da 28 Şubat
soruşturması kapsamında tutuklama kararı alındı. Soruşturmanın sivillere uzanıp
uzanmayacağı, bugün de tartışılmaya devam etmektedir. 28 Şubat iddianamesinde
son aşamaya gelinirken, ilgili mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda
davanın 2013 başında görülmeye başlanacağı tahmin edilmektedir.

1.1.3

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu

Askeri vesayet ve darbelerle yüzleşme alanında 2012 yılının en verimli süreçlerinden biri, TBMM Genel Kurulu’nda dört partiden destek alarak kurulan darbe ve
muhtıraları araştırma komisyonunun çalışmaları oldu. 28 Ağustos günü ilk toplantısını yapan komisyon, Kasım ayına kadar birçok siyasetçi, bürokrat, işadamı,
gazeteci ve mağdurdan oluşan 132 kişinin tanıklığına başvurdu. 27 Mayıs 1960
darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesinin yanı sıra 28 Şubat 1997
postmodern darbesi ve 27 Nisan 2007 e-muhtırası başlıklarını içeren komisyon
raporunda, partilerin birlikte çalışmalarının önemine ve darbe süreçlerinin birbirinden beslenerek meşruiyet kazandığına vurgu yapıldı.6 Kurulan bu komisyon
aracılığıyla Cumhuriyet tarihinde ilk defa Meclis, kendisine karşı gerçekleştirilen darbelerle yüzleşme imkânı buldu ve hazırlanan kapsamlı raporla darbeleri
kamuoyu vicdanında mahkûm etti. Böylece darbelerle yüzleşmeyi seçimler aracılığıyla topluma, mahkemeler aracılığıyla yargıya havale eden yasama organı, –
yarım asır gecikmeli de olsa- doğrudan kendisine yönelen askeri müdahalelerle
yüzleşmiş oldu. Sonuç ve öneri bölümleri oybirliği ile kabul edilen bu raporun
içeriği üzerinde yaşanan uzlaşmazlıklar, CHP ve MHP’li üyelerin alternatif raporlar üretmelerine neden oldu.7
6. “Darbe raporu Çiçek’e sunuldu,” Hürriyet, 29 Kasım 2012. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22035860.asp
7. “CHP ve MHP’den alternatif darbe raporu,” Haber 7, 28 Kasım 2012.
http://www.haber7.com/ic-politika/haber/957801-chp-ve-mhpden-alternatif-darbe-raporu
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Sonuç
Türkiye’de siyasetin gündeminde 2007 yılından beri önemli yer tutan darbe ve
muhtıra süreçleri, 2012 yılı itibariyle darbe müteşebbislerinin yargılanmasında gelinen nokta ve Meclis araştırma komisyonu raporunun tamamlanması ile
birlikte yeni bir döneme girmektedir. Bu çerçevede asker-sivil ilişkilerinde elde
edilen kazanımların psikolojik ve kurumsal açıdan tahkim edilmesini sağlayacak olan başarılı darbelerin adalet önüne çıkarılması aşamasına gelinmiştir. 1980
cuntasının iki önemli isminin yargılanmasına başlanırken, 28 Şubat postmodern
darbesi için de benzer bir yargı sürecinin gerçekleşmesi beklenmektedir. Darbe
suçunun Türkiye toplumunun her kesimi açısından maliyet ve mağduriyet ürettiği, Meclis’te temsil edilen dört partinin de yüzleşme ihtiyacı üzerinde uzlaşması
üzerinden tasdik olunmuştur. Mağduriyetlerin kamuoyuyla paylaşılması kadar
sorumluların adalet karşısında hesap vermesi ve siyasal sistemin darbe hukukundan arındırılması da Türkiye’de yeni ve sağlam temelli bir sivil siyaset kurumunun
inşa edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

KRONOLOJI

VESAYETIN GERILETILMESI VE DARBELERLE YÜZLEŞME

10 Ocak 2012

12 Eylül iddianamesi kabul edildi.

17 Ocak 2012

HAS Parti, 28 Şubat süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

11 Nisan 2012

Darbe ve muhtıralarla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi, dört
partinin desteğiyle Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

9 Mayıs 2012

28 Şubat soruşturmasını değerlendiren Başbakan Erdoğan, ‘bu dalgalarda ülke
boğulur’ açıklamasıyla darbe sürecinde sivillerin sorumluluğu tartışmasına
katkıda bulundu.

1 Haziran 2012

Genelkurmay eski Başkanı Em. Org. İlker Başbuğ, İnternet Andıcı soruşturması
kapsamında tutuklandı. Başbuğ’a isnat edilen ‘terör örgütü yönetici olmak’ suçu,
kamuoyunda uzun süre tartışıldı.

2 Temmuz 2012

Özel Yetkili Mahkemelerin de kapatılmasını içeren 3. Yargı Paketi, TBMM Genel
Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

17 Temmuz 2012

Derin devlete yönelik ilk operasyon olarak bilinen Atabeyler davasında
yargılanan dokuz sanık beraat etti.

21 Eylül 2012

2010 yılından beri devam eden Balyoz davasında karar açıklandı.

28 Kasım 2012

Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 1404 sayfadan oluşan
raporunu TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e sundu.
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1.2

İNŞA SIYASETI VE AK PARTI

AK Parti’nin 2012 yılındaki en önemli imtihanı, vesayet sistemini tasfiye sürecini derinleştirerek sürdürürken inşa sürecini başlatmasıydı. 2012 yılının AK Parti
için inşa sürecinin imtihanına dönüşmesini sağlayan miras, 2010 yılının vesayet
sisteminin tasfiye olmasını sembolize eden 12 Eylül referandumuna, 2011 yılının
da AK Parti’ye vesayetten arındırılmış demokratik bir ‘yeni’ Türkiye inşa etme
vizesi veren 12 Haziran seçimlerine sahne olmasıydı. AK Parti, 12 Haziran seçimlerine girerken tedavüle soktuğu ‘2023 vizyonu’yla, kendisine yüklenen misyona
razı ve hatta talip olduğunu tescillemişti. Dolayısıyla, vesayet sistemini tasfiye etmekle geçirdiği on yılın ardından Türkiye’nin, inşa aşamasına geçmiş olduğunu
söylemek mümkündür.
Ancak, Türkiye’nin 2014-2015 yıllarında, hem AK Parti’nin hem de ülkenin kaderi üzerinde belirleyici olacak üç seçimlik bir maratona girecek olması, çözülmeyi
bekleyen siyasi sorunların toplumsal uzlaşmayı gerektirmesi, geliştirecekleri siyasi projelerle AK Parti’ye alternatif olabilecek veya AK Parti’yi zorlayacak sahici
siyasi aktörlerin yokluğu ve bölgesel gelişmelerin radikal değişimlere gebe olması,
inşa sürecinin hızı ve yönelimi üzerinde belirleyici olmaktadır. Buna, hem AK
Parti hem de müttefik ve muarızlarının inşa sürecinin muhtemel parametrelerine
yönelik sürdürdükleri arayış, tartışma ve mücadelelerin yoğunluğunu da eklemek
mümkün. Bütün bu dinamikler dolayısıyla, Türkiye’nin henüz ‘inşa sürecine geçiş’ aşamasında olduğu bile söylenebilir.
2012 yılının hem AK Parti hem de Türkiye açısından neden bir ‘inşaya geçiş dönemi’ olduğunu anlamak açısından, Türkiye’nin geçmiş 10 yılda yaşadığı süreci, bu
sürecin aktörlüğünü yürüten AK Parti’nin siyasal performansı üzerinden analiz
etmekte yarar var.

1.2.1

Vesayet Rejiminin Tasfiyesi

2002 yılında iktidara gelen AK Parti’nin 10 yıllık iktidarını belirli dönemlere ayırmak mümkündür.8 2002-2006 arası dönemde, AK Parti’nin siyasal gündeminin
merkezinde AB ile ilişkiler yer almaktaydı. AK Parti, hem AB’nin Kopenhag siyasi
kriterlerinin 1990’lar boyunca daralan siyasal merkezi genişletmek üzere işlevsel olabileceğini varsayarak hem de muhtemel bir demokratik reform sürecinin
öncelikle içerideki vesayetçi aktörlerin direnciyle karşılaşabileceğini öngörerek,
AB sürecini Türkiye’deki demokratikleşme sürecinin merkezine yerleştirdi. Avrupa Birliği’nden müzakere tarihini almak bu dönemin en önemli siyasal hedefini oluştururken, kapsamlı ve sistematik demokratikleşme ve reform paketlerinin

8. AK Parti’nin on yıllık iktidarını dört dönem ekseninde değerlendiren bir yazı için bkz. Hatem Ete, “AK Parti
iktidarını dönemselleştirme”, Sabah Gazetesi, 29.09.2012.
http://www.sabah.com.tr/Perspektif/Yazarlar/ete/2012/09/29/ak-parti-iktidarini-donemsellestirme
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(uyum yasaları) meclisten geçirilip, uygulamaya konulması siyasal atmosferin en
tanımlayıcı özelliğini oluşturmaktaydı. Bu dönemde, gerçekleştirilen reformlar
sayesinde, iç ve dış politikada askeri etki azalırken sivil inisiyatif genişledi.
AB sürecinin sivil alanı genişleterek askerin siyasal sistem üzerindeki ağırlığını
azaltmasına ilk ciddi direnç, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK
Parti’ye Cumhurbaşkanını seçtirmemek üzerinden gösterildi. Cumhuriyet mitingleri, 27 Nisan muhtırası ve Anayasa Mahkemesi’nin verdiği 367 kararıyla
gösterilen dirence AK Parti erken seçim kararı alarak karşılık verdi. Toplumun,
seçimleri vesayet karşısında demokratik inisiyatifi destekleme bağlamına oturtmasıyla AK Parti, %47 oy alarak 22 Temmuz 2007’de ikinci kez iktidar vizesi aldı.
14 Mart 2008’de, vesayetçi aktörler, intihar anlamına gelebilecek bir hamleyle,
yaklaşık 8 ay önce toplumun yarıya yakınının desteğini alan AK Parti hakkında kapatma davası açtı. AK Parti hakkında açılan kapatma davasının 4 ay sonra
kapat(a)mamayla sonuçlanması, 2006-2009 yılları arasında yaşanan sert mücadelenin yerini vesayet düzeninin tasfiye sürecine bırakmasına yol açtı.
Tasfiye süreci aktörlerle başlayıp ideolojiyle devam etti. Ergenekon, Balyoz, vb.
bir dizi davayla asker başta olmak üzere, anti-demokratik enstrümanlara tevessül eden vesayetçi aktörler tasfiye edildi. Bu davalar, vesayetçi aktörlerin siyasal
sistem üzerindeki belirleyiciliklerinin ortadan kaldırılmasına ve siyasal sistemin
demokratik bir düzleme çekilmesine hizmet etti. Vesayet sisteminin tasfiyesini
amaçlayan bu süreç 12 Eylül 2010’daki referandumla birlikte yerini inşaya bıraktı. Referandum paketi, ordunun siyasal merkezden uzaklaştırılmasından sonra
kendisini rejimin yeni bekçisi olarak konumlandıran yargının vesayetini kırmayı
öncelese de, 1961 Anayasasıyla kurulan vesayetçi siyasal sistemi demokratikleştirmeye yönelik iradenin yansımasıydı. Referandumun %58 kabulle sonuçlanması,
vesayet sisteminin demokratikleşme iradesi karşısındaki yenilgisini tescillerken,
inşa sürecinin önünü açtı. Referandumdan ve 12 Haziran 2011 seçimlerindeki
%50’lik galibiyetten sonra, AK Parti, tedavüle soktuğu ‘2023 vizyonu’, ‘Yeni Türkiye’ ve ‘ustalık dönemi’ gibi kavramsallaştırmalarla inşa sürecine istekli ve kararlı
olduğunu deklare etti.

1.2.2

Yeni Türkiye ve Hegemonya Mücadelesi

Bu dönem, hem Türkiye hem de AK Parti için yepyeni ve zorlu bir sürece işaret
ediyor. Vesayeti geriletme hedefinin tekilliği yerini ‘yeni Türkiye’yi inşa’ misyonunun çoğul ihtimallerine bırakmış durumda. Türkiye’nin 2014-2015 yılında art
arda üç seçim sürecine girecek olması ve 2015 seçimlerinde AK Parti’nin on yıllık
yönetici kadrolarının büyük bir çoğunluğunun yasama ve yürütme görevlerinden
çekilecek olması, inşa sürecinin parametrelerini etkilemektedir. Bunların yanı
sıra, inşa sürecinin kimin önceliklerine göre, hangi araçlarla ve nasıl bir zamanlamayla hayata geçirileceğine dair görüş ayrılıkları da yeni dönemin zorluklarla
dolu olacağına işaret etmektedir.
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2012 yılı bu görüş ayrılıklarının ortaya çıktığı ve AK Parti’nin geçmiş on yıl boyunca kendisini destekleyen toplumsal kesimlerden en fazla eleştiri aldığı yıl oldu.
Bu güne kadar, AK Parti, vesayetle sürdürdüğü mücadelede farklı eğilimlere sahip
geniş bir toplumsal-siyasal yelpazeden destek almaktaydı. Vesayet sisteminin otoriter rejiminden -birbirinden farklı gerekçelerle- rahatsız olan birçok kesim, vesayete karşı mücadele kararlılığına sahip AK Parti öncülüğünde bir araya gelmişti.
Ancak, 12 Eylül (2010) referandumu ve 12 Haziran (2011) seçimlerinden sonra,
ortaklığı mümkün kılan vesayetle mücadele süreci yerini yeni Türkiye’yi inşa sürecine bırakınca, AK Parti öncülüğünde bir arada duran farklı toplumsal kesimler, inşaya yönelik taşıdıkları farklı perspektifler dolayısıyla ayrışmaya başladılar.
2012 yılı boyunca, iki eğilim arasında yoğun bir tartışma süreci yaşandı. Bir yandan, AK Parti, reform sürecinin mevcut koşullar elverdiği ölçüde inşa hedefinden
sapılmadan sürdürüldüğünü savunurken, öte yandan, muktedir olduktan sonra demokratik bir siyasal sistem inşa etme hedefinden vazgeçtiği, halen sistem
içinde varlığını sürdüren vesayetçi aktörlerle anlaştığı ve/ya muhafazakâr bir inşa
sürecini gündemine aldığı konusunda yoğun bir eleştiriye tabi tutuldu. Burada,
eleştirilerin üslubunun ve içeriğinin, sahiplenilen farklı Türkiye vizyonlarından
kaynaklandığını, dolayısıyla, salt bir eleştiriden öte alternatif bir siyasal vizyonun
hayata geçirilme iddiasını da içerdiğini akılda tutmakta yarar var.
AK Parti’nin öngördüğü inşa sürecinin en özet fotoğrafı, 30 Eylül’de gerçekleşen
4. Olağan Kongre’de bulunabilir.9 Kongrenin AK Parti’nin kimlik bileşenlerini
oluşturan milli görüş ve merkez sağ bakiyenin halen siyasal varlığını sürdüren
iki önemli aktörünün katılımıyla gerçekleşmesi, inşa sürecinde önemsenen toplumsal mutabakatın bir göstergesi olarak okunabilir. Başbakan’ın Kongre konuşması, Kongre’de dağıtılan 2023 vizyon belgesi ve Kongre’ye davet edilen yabancı
liderlerin kimliği ve konuşmaları, AK Parti’nin nasıl bir inşa süreci öngördüğüne
yönelik önemli ipuçlarına sahipti. Kongre’de öne çıkan bu parametrelerden yola
çıkarak, AK Parti’nin, tarihsel ve dinsel geçmişiyle barışık, demokratik bir siyasal
vizyona sahip ve bölgedeki gelişmelere müdahil bir Türkiye inşa etme tahayyülüne sahip olduğu söylenebilir.
AK Parti’nin 2023 vizyonu çerçevesinde kongrede kamuoyuyla paylaşıp taahhüt
altına girdiği reformlar, siyasal sisteminin vesayetçi etkilerden arındırılmasına yönelik kapsamlı bir inşa siyaseti muhtevasına sahiptir. Bu vizyon, siyasi partilerin
kuruluşu ve faaliyetleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, temsilde adaletin
sağlanması, siyasal sistemin yeniden yapılandırılması, yargının hızlandırılması,
anadilde kamu hizmetlerine erişimin ve anadilde savunmanın sağlanması, etnik
ayrımcılık algısı yaratan mevzuat hükümlerinin ayıklanması, darbelere dayanak
olan mevzuatın ayıklanması, askeri okullardaki müfredatın yenilenmesi, güven-

9. Kongreye ilişkin daha kapsamlı değerlendirmeler için bkz. Hatem Ete, “Yeni Türkiye’nin Kongresi”, Star-Açık
Görüş, 07.10.2012. http://haber.stargazete.com/acikgorus/yeni-turkiye-kongresi/haber-695112
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lik için özgürlükten taviz verilmemesi, AB hedefinden sapılmaması, yeni anayasa
yazımının gerçekleştirilmesi, vb. siyasal sistemi demokratikleştirmeye yönelik hükümlerin yanı sıra, idari reformdan istihdama, yoksullukla mücadeleden savunma sanayisinin güçlendirilmesine, ARGE’ye ağırlık vermekten etkin dış politikaya
bir çok vaadi içeriyor.
Dolayısıyla, madalyonun bir yüzü, demokratikleşme sürecinin derinleşerek ve
daha geniş bir alana yayılarak sürdüğüne ilişkindir. Bir taraftan, hız kesmeden, vesayet düzeninin geçmiş uygulamaları mercek altına alınarak kapsamlı bir yüzleşme
ve hesaplaşma süreci yaşanıyor. Bu çerçevede, 12 Eylül referandumunun sağladığı
anayasal düzenleme sayesinde 12 Eylül darbecileri yargı önüne çıkarıldı, 28 Şubat
müdahalesine yönelik soruşturma başlatıldı, TBMM bünyesinde 27 Mayıs’tan 27
Nisan’a Cumhuriyet tarihindeki bütün darbe ve muhtıralar araştırılarak kamuoyuyla paylaşıldı, darbeye ortam hazırlama ve/ya darbeye teşebbüs suçlamasıyla süren davalar devam etti ve bir kısmında karara varıldı. Öte taraftan, demokratik siyaseti kurumsallaştırmaya yönelik reform süreci hız kesmeden devam ediyor. Yeni
Anayasa yazım süreci, 3. Yargı paketinin Meclis’ten geçirilmesi, 4. Yargı paketinin
hazırlanması, AK Parti Kongresi’nde 63 maddelik bir siyasi reform paketinin kamuoyuyla paylaşılması, vb. reformlar bu başlık altında toplanabilir.
Madalyonun diğer yüzü, AK Parti’nin inşa sürecindeki performansına yönelik
eleştirilerle ilgilidir. Eleştirilerin AK Parti’ye yönelmesinin iki anlaşılabilir gerekçesinden bahsedilebilir. Öncelikle, vesayetçi aktörlerin siyasal sistem üzerindeki ağırlığı azaldıkça, ‘muktedir’ statüsü edinen AK Parti’nin söylem ve politikaları, doğal
olarak, daha ayrıntılı bir gözetime tabi tutuldu. AK Parti, muktedir oldukça, eskiden muktedir olamama gerekçesiyle devşirdiği hoşgörüden mahrum kaldı. İkinci
olarak da, eski sistemi tasfiye etme amacında AK Partiyle müşterek bir perspektifi benimseyen çevrelerin, yine doğal olarak, inşa sürecine yönelik sahip oldukları
farklı tahayyüller dolayısıyla AK Parti’yle ayrışmaları oldu. Eski düzeni yıkma hedefinde AK Parti’yle ittifak kuran çevrelerin inşa sürecine yönelik farklı projeleri,
AK Parti’ye muhalif cepheyi genişletti. Bu iki gerekçe, AK Parti’nin 2012 yılı içinde
mercek altına alınmasına ve yoğun bir eleştiriye maruz kalmasına yol açtı.
2012 yılı içinde, AK Parti’nin inşa sürecindeki performansına ilişkin eleştirileri üç
genel başlık altında toplamak mümkün. En yaygın eleştiri, AK Parti’nin vesayetçi
aktörleri zayıflattıktan sonra reformcu siyasetten vazgeçtiği, sistem içinde varlığını sürdüren kimi aktörlerle anlaşma yoluna gittiği, hatta kendisini yeni bir vesayet
odağı olarak konumlandırdığıdır.
Bu eleştirilerin en somut ve güçlü tezahürü, Uludere olayı oldu. 28 Aralık 2011’de
sınırı aşıp kaçakçılık yapan Uludere’li 35 vatandaş, Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sızan
terörist kafilesi zannedilerek TSK’ya ait uçaklar tarafından bombalanarak öldürüldü. Operasyonun kaza mı kasıtlı mı olduğu, kimin bombalama emri verdiği,
olay sonrasında Hükümetin ve AK Parti yönetiminin kendisinden beklenen tutumu takınıp takınmadığı uzun süre sorgulandı. AK Parti, hem kazaya maruz kalan
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kesimlerle dayanışma zaafı gösterdiği, hem de olayın gerçek boyutuyla anlaşılması ve faillerin yargı karşısına çıkarılması konusunda isteksiz davrandığı gerekçeleriyle suçlandı. AK Parti’nin darbecilerden arındırdığını varsaydığı ‘yeni ordu
yapılanmasını’ koruma altına aldığını iddia edenler olduğu gibi, AK Parti’nin zannettiğinin/zannedildiğinin aksine henüz muktedir hale gelemeyişinin bir sonucu
olarak ordu içindeki vesayetçi aktörler tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia
edenler de oldu. AK Parti’nin mağdurlara, olaya ve faillere yönelik performansı
beklentileri karşılamayarak inşa sürecine yönelik eleştirileri arttırdı.
AK Parti ise, sürecin ilk günden itibaren sorumlulukla yönetildiğini ve kamuoyunda dillendirilen rahatsızlıkların kısmen olayın trajikliğinden, kısmen de
birçok kesimin Uludere üzerinden hesap görme fırsatı yakaladığını düşünerek
sürekli gündemde tutmaya çalışmasından kaynaklandığını düşünmektedir. AK
Parti, kendisine yöneltilen eleştirilerin haksızlığını, Uludere olayı ile ilgili yapılanlar üzerinden vurgulamaktadır. Bu çerçevede, ‘kaza’dan duyulan rahatsızlığın
ilk anda dile getirildiği, zarar ve mağduriyetlerin temini için gerekli tedbirlerin
gecikmeden alındığı, mağdurların yalnızlığını paylaşmak adına resmi düzeyde
Başbakan yardımcısının, insani duygu paylaşımı bağlamında da Başbakan’ın eşi
Emine Erdoğan’ın mağdurları ziyaret ettiği, sorumluların tespit edilip cezalandırılması için hem idari soruşturmanın başlatıldığı, hem de Meclis Araştırma Komisyonunun kurulduğu, sorumlu olduğu tespit edilen görevlilerin ilk günlerde
cezalandırıldığı hatırlatılmaktadır.
Bu başlık altında değerlendirilebilecek bir diğer eleştiri, Özel Yetkili Mahkemeler
(ÖYM) bağlamında dile getirildi. ÖYM’ler, siyasal merkezin vesayetçi aktörlerden
arındırılması sürecinde çok merkezi bir rol üstlenmişlerdi. Bu süreçte ÖYM’ler
bünyesinde sürdürülen davaların soruşturma ve yargılama safhasındaki aşırılıklar, demokratik sistemin tahkim edilmesine yönelik fonksiyonları dolayısıyla görmezden gelinmişti. Ancak vesayet sistemi geriletilip AK Parti muktedir olarak
algılanmaya başlanınca, ÖYM’ler eleştiri oklarının hedefine konuldu. Eskiden
demokratik sistemi tahkim etmekle selamlanan ÖYM’ler, vesayet geriledikçe ‘AK
Parti rejiminin’ en güçlü enstrümanı olmakla suçlanmaya başlandı. Öte taraftan,
ÖYM’ler de kendilerine yönelik teveccühü sömürmekten kaçınmayarak, zaman
zaman, gerilemesinde rol oynadıkları vesayetçi aktörlerin yerini alma teşebbüsünde bulundu. Dolayısıyla, ÖYM’ler inşa sürecinde farklı gerekçelerle yoğun
eleştirilerin odağı haline geldi.
AK Parti, hem ‘tasfiye döneminin enstrümanı’ olmaları hasebiyle inşa sürecinde
gereken uzlaşma atmosferine zarar verecekleri, hem de gün geçtikçe yeni vesayet
odağı olarak hareket etme istidatları dolayısıyla ÖYM’leri ortadan kaldırdı. Ancak, varlıklarında AK Parti’nin inşa edeceği otoriter rejimin en güçlü enstrümanı
olmaları gerekçesiyle AK Parti’ye maliyet üreten ÖYM’ler, AK Parti tarafından
ortadan kaldırıldıktan sonra da AK Parti’nin reformcu inisiyatiften vazgeçişinin
göstergesi olarak ele alınıp AK Parti’ye maliyet üretti.
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2012 yılı boyunca, AK Parti’ye yöneltilen ikinci eleştiri, reform sürecinin hızıyla
ilişkili oldu. AK Parti, yeni Anayasa sürecine beklendiği ölçüde asılmadığı, Kürt
meselesi başta olmak üzere bastırılan siyasal kimliklerin taleplerini karşılamadığı,
siyasal sistemin vesayetçi etkilerden arındırılmasına yönelik kapsamlı-sistematik
bir reform paketini gündemine almadığı ve AB perspektifinin terkedildiği gerekçeleriyle eleştirilerin hedefi oldu. AK Parti’nin Başkanlık sistemi önerisi de bu
başlık altında değerlendirildi. AK Parti’nin bu alanlardaki söylem ve politikaları,
reform sürecini yavaşlatmayla eleştirildiği gibi, zaman zaman ve kimi aktörlerce,
reformcu yönelimden vazgeçmek olarak da algılandı. Kısaca, AK Parti’nin kendi
konumunu güçlendirmekle sınırlı bir demokratik vizyona sahip olduğu ve vesayet
sisteminin geriletilmesinden sonra muktedir olan AK Parti’den artık siyasal sistemi demokratikleşmesinin beklenmemesi gerektiği dillendirildi.
AK Parti, ısrarlı bir şekilde bu eleştirilerin yersizliğini vurgulayarak, demokratikleşme iradesinin devam edeceğini garanti eden açıklamalarda bulundu. Anayasa ve
Kürt meselesi süreçlerindeki yavaşlamanın AK Parti’den kaynaklanmadığı, soruna
taraf olan aktörlerin sürece pozitif katkı sunmamasından kaynaklandığı vurgulandı. AK Parti’nin gelecek dönem siyasetinin 2023’te Türkiye’yi vesayetten kurtulmuş,
ekonomik büyüme ve istikrarı sağlamış, siyasal sorunlarını çözerek toplumsal barışı
sağlamış bir ülke haline getirme hedefiyle şekillendiğini ifade etmektedir.
2012 yılı boyunca, AK Parti’ye yöneltilen üçüncü eleştiri, inşa sürecinin yönüyle ilişkili oldu. AK Parti, dindar nesil yetiştirme niyeti, İmam Hatip Liseleri’nin
önündeki engelleri kaldırması, okullarda Kur’an-ı Kerim ve Siyer derslerinin seçmeli ders olarak okutulmasını sağlaması, Çamlıca’ya cami projesi vb. başlıklar
üzerinden muhafazakâr değerleri tahkim etmeye yönelik bir inşa projesine sahip
olmakla suçlandı. AK Parti’nin Arap Baharı sonrasında iktidara gelen ‘İslamcı’
siyasi kadrolarla sürdürdüğü işbirliği de bu başlık altında değerlendirildi.
AK Parti, eleştiride bulunan kesimlerin mevcut siyasal perspektifleri farklı olsa
da, bu eleştirilerin, ‘Kemalist’ bir ideolojik bakiyenin etkisiyle yapıldığını, eleştirilen söylem ve politikaların farklı yaşam tarzlarını tehdit etmeden dindar-muhafazakâr toplumsal kesimlerin maruz kaldıkları mağduriyetleri gidermeye ve devlettoplum ilişkilerini normalleştirmeye matuf olduğunu savunmaktadır.
Bütün bu eleştiriler, dayandıkları zeminin-yaslandıkları gerekçenin haklılığı-haksızlığı bir tarafa, öncelikle, inşa döneminin doğası ile ilişkilidir. Yukarıda da ifade
edildiği üzere, inşa süreci, doğası gereği, bir perspektife/vizyona dayanmak durumdadır. Bu perspektif, inşa sürecinin içeriğine, yöntemine, araçlarına ve takvimine renk vermektedir. AK Parti de, doğal olarak, inşa sürecini sahip olduğu
perspektifle yürütmektedir. Bu perspektifin eleştirilere maruz kalması da aynı ölçüde doğal karşılanmalıdır.
Tasfiye ortak paydasında birlikte hareket eden siyasal-toplumsal kesimler, sahip
oldukları farklı perspektifler dolayısıyla, inşa sürecinde farklılaşmış durumda-
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dırlar. Bu farklılık, başlı başına, inşa sürecine de, inşa edilecek sistemin demokratik mahiyetine de zarar vermek durumunda değildir. Başka bir deyişle, tasfiye
sürecindeki ittifakın inşa sürecinde zayıflamış olması, tek başına, inşa sürecinin
demokratik niteliğine zaaf teşkil etmez. İnşa sürecinin demokratik niteliğini belirleyecek şey, ittifak kurulacak kesimlerin kimliği değil, inşa edilecek sistemin dayanacağı ilkelerdir. AK Parti, hangi kesimlerle inşa sürecini yürüttüğü üzerinden
değil hangi ilkeler ekseninde hareket ettiği üzerinden sorgulanmalı, sınanmalıdır.
Aynı şekilde, inşa sürecinin takvimi de kurulacak siyasal sistemin demokratik doğasıyla doğrudan ilişkili değildir. İnşa sürecinin sorumluluğunu üstlenen siyasal
kadrolar, doğal olarak, siyasal konjonktürü, seçim takvimini, toplumun sağduyusunu, vs. gözeterek inşa sürecini hayata geçirmenin gerektireceği siyasal güçten
mahrum kalmayacakları bir takvimi işleteceklerdir. Burada da önemsenmesi gereken inşa sürecinin takvimi değil, inşa hedefine bağlılık olmalıdır. AK Parti, inşa
hedefine bağlılığını yitirmediği ölçüde, inşa sürecinin takvimini kendi öncelikleri
ve objektif koşullar çerçevesinde belirlemekte özgürdür.
Son olarak, inşa sürecinin yönelimine ilişkin muhafazakârlık eleştirisi de kurulacak siyasal sistemin demokratik doğasıyla ilişkili değildir. Bu eleştiriler, Cumhuriyet elitinin bir asır önceden başlayarak dindarlığı gericilikle ve otoriterlikle
özdeşleştiren batıcı-materyalist paradigmanın hâkim olduğu bir zihinsel arka
planla yapılmaktadır. Demokratik bir siyasal sistem adına vesayetle mücadele
eden kesimlerin vesayetin kendisini meşrulaştırdığı bir zihinsel çerçeve içerisinden konuşarak dini görünürlük karşısında aydınlanmacı bir teyakkuza geçmeleri
manidardır. AK Parti’nin muhafazakârlıkla nitelendirilen inşa projesi, kendiliğinden, demokratik bir mahsur içermemektedir. Aksine, muhafazakâr toplumsal
çoğunluğun siyasal sisteme eşit katılımını, siyasal sisteme güvenmesini sağladığı
ve yıllarca batıcı bir ulus inşası adına mahrum bırakıldığı haklarına kavuşmasını
hedeflediği ölçüde demokratik bir siyasal sistemin inşasına hizmet etmektedir.
Ayrıca, dini yaşamın normalleşmesi bağlamında Türkiye’nin daha yolun başında
olduğu, henüz oldukça yetersiz uygulamalara gösterilerin reaksiyonların tonundaki yoğunluğun da bunu gösterdiği vurgulanmalıdır.
Sonuç olarak, 2012 yılı boyunca, inşa sürecinin muhtemel parametrelerine yönelik sürdürülen tartışmalar, inşa sürecinin demokratik niteliğiyle ilgili olmaktan
öte, tasfiye hedefinde ortaklık kuran farklı toplumsal-siyasal kesimlerin inşa sürecinde sahip oldukları farklılıkları dışa vurmalarıyla ilişkilidir. Bu, siyasal normalleşmenin ve yeni Türkiye’nin muhtemel parametreleri üzerine sürdürülen hegemonya mücadelesinin doğal ve kaçınılmaz bir sonucudur.

Sonuç
2012 yılı, inşa sürecinin parametrelerine ilişkin bir muhasebeye, tartışmaya ve
hegemonya mücadelesine sahne oldu. Bir yandan, inşa süreci yönünde yadsı-
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namaz gelişmeler kat edilmeye devam etmektedir. Öte yandan, bu gelişmelerin
beklentileri karşılamaktan uzak olduğu yönünde güçlü eleştiriler de yapılmaktadır. AK Parti’nin inşa sürecine yönelik performansı üzerinde, 2015 yılına kadar
Türkiye’nin üç seçimlik bir maratona girecek olması, 10 yıllık yönetici kadrosunun önemli bir kesiminin parlamenter siyasete ara verecek olması, toplumsal kesimlerin ve siyasi aktörlerin kronik siyasal sorunları çözmek için gereken mutabakattan uzak oluşu, sahici ve güçlü bir siyasi muhalefetin yokluğu ve bölge
halklarının yeni bir siyasal sürece doğum evresinde olması etkili olmaktadır. Bu
faktörlere, inşa süreci öncesinde ülkeyi kutuplaşma atmosferinden çıkarmak, asgari müşterekler üzerine bir ortak düzlem oluşturmak ve çatışma sürecinde oyundan çıkan aktör, kesim ve kurumları tekrar oyuna dahil etmek gibi kaygıları da
eklemek mümkündür. Bu koşullar, AK Parti’nin kapsamlı ve radikal bir reform
paketi ile aşamalı bir inşa sürecini planlamasını güçleştirmektedir. Bu çerçevede,
AK Parti, 2015 yılına kadar, topyekûn bir demokratikleşme programını hayata
geçirmek yerine, siyasal maliyet üretmeyecek kısmi ve parçalı bir reform sürecini
izleyecek gibi görünmektedir.
AK Parti’nin bu öncelikler çerçevesinde yürüttüğü inşa siyaseti, kendisiyle tasfiye
sürecinde birlikte hareket eden birçok siyasal-toplumsal kesim tarafından 2012
yılı içinde ciddi eleştirilere tabi tutuldu. Eleştiriler, AK Parti’nin inşa hedefinden
vazgeçmekle suçlanmasına varmayıp inşa sürecine yönelik paradigmaların hegemonya mücadelesi olarak kaldığı müddetçe sağlıklı bir inşa sürecinin yaşanmasına katkıda bulunacaktır. Taraflar, bir yandan kendi önceliklerinin AK Parti
tarafından hesaba katılmasına ilişkin bir mücadele yürütürken, aynı zamanda,
AK Parti’nin yaşadığı zorluklara yönelik bir empatiyle hareket ettikleri müddetçe, Türkiye, 2015 yılına kadar sürmesi muhtemel bu inşa öncesi geçiş dönemini
demokratik bir siyasal sistemin kurumsallaşmasına hizmet eden bir yönelimle geçirecektir. Bu süreç boyunca, tarafların inşa sürecine ilişkin değerlendirmelerinde
tek geçerli kriter inşa edilecek siyasal sistemin demokratik niteliği ve toplumsal
barışın inşası olmalıdır.
Elbette, vesayet düzeninin tasfiyeye uğradığı yoğun bir demokratikleşme ivmesinden sonra toplumun yeni Türkiye’yi inşa hedefine motive olduğu bir dönemde,
AK Parti’nin bir süreliğine, kısmi-parçalı demokratik adımlarla yetinme stratejisi
ciddi riskler de barındırmaktadır. En ciddi risk, AK Parti’nin yürüteceği denge
siyaseti sonrasında toplumsal vicdanı yadırgatması, 10 yıllık muazzam siyasi performansla her sorunun çözülebileceğine yönelik oluşturduğu güven duygusunu
zedelemesi ve toplumsal taleplere duyarlı sahici siyasetin tadına varan siyasal-toplumsal kesimlerin bu süreçte siyasal alanın daraldığı endişesine kapılmalarıdır.
Uludere olayı sonrasında AK Parti’nin vicdanları mutmain kılan bir siyasal performans sergileyememesi, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmaya yönelik teşebbüsler, eylem ve gösterilerin kolaylıkla bir asayiş unsuru olarak değerlendirilerek sert bir şekilde bastırılması ve kimi önemli konulara ilişkin söylem
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ve politikaların ciddi bir ön hazırlıktan geçirilmeden kamuoyuna duyurulması/
gündeme alınması, çoğunluğu AK Parti’nin inşa iradesinin arkasında kenetlenmiş bazı toplumsal kesimlerde rahatsızlıklara yol açmaktadır.
Sonuç olarak, AK Parti, yaptığı siyasal muhasebeler neticesinde, inşa sürecinin
takvimini, önceliklerini ve yönünü tayin etme hakkına sahiptir. Ancak bu haklı
inisiyatifin barındırdığı potansiyel risklerin farkında olarak, toplumsal vicdanı
rahatsız edecek, toplumun güven duygusunu zedeleyecek ve toplumda siyasal alanın daraldığı kaygısını depreştirecek söylem ve politikalardan uzak durmalıdır.

KRONOLOJI

İNŞA SIYASETI VE AK PARTI

29 Aralık 2011

F-16 savaş uçakları, İnsansız Hava Araçları’ndan (İHA) gelen görüntüler
üzerine Irak’tan kaçak mazot getiren vatandaşları sınırı geçen PKK’lılar
sanarak bombaladı. Şırnak’ın Uludere ilçesi’ne bağlı Ortasu Köyü’ne yakın sınır
bölgesinde meydana gelen olayda, 35 vatandaş yaşamını yitirdi.

1 Şubat 2012

Başbakan Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı
‘dindar gençlik yetiştireceğiz’ açıklamasıyla tartışma başlattı.

7 Şubat 2012

İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan
Fidan, eski Müsteşar Emre Taner, eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş’inde
aralarında bulunduğu 5 MİT mensubunu KCK soruşturmaları çerçevesinde
şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

1 Eylül 2012

Başbakan Erdoğan, Şemdinli’de PKK’lılarla kuçaklaşan 9’ u BDP’li 10
milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı sinyali verdi.

5 Eylül 2012

Demokrat Parti eski Genel Başkanı Süleyman Soylu, AK Parti’ye katıldı.

22 Eylül 2012

Feshedilen HAS Parti’nin eski Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti’ye
katıldı.

30 Eylül 2012

AK Parti, 4. Olağan Kongre’sini Ankara’da gerçekleştirdi.

3 Ekim 2012

Yeni yasama yılının ilk AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Şu anda
ısrarla söylüyorum; TBMM’de bu çalışmayı (yeni anayasa süreci) masadan
kalkmadan sonuna kadar yürütme kararlılığındayız. Süre bellidir; artık bu yıl
sonuna kadar bu iş oldu oldu, olmadı artık bizi daha fazla meşgul etmesin
diyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

6 Kasım 2012

AK Parti, ‘başkanlık sistemi’ önerisini Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sundu.
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1.3

ARAYIŞ SIYASETI VE CHP

2012 yılı, CHP’nin, 2010’dan beri sürdürdüğü ‘siyaset arayışı’nı bir menzile vardırmaktan vazgeçerek, ‘arayış siyaseti’ne karar kıldığı bir yıl oldu. Siyaset arayışının
arayış siyasetine dönüşme sürecini daha iyi anlamak için CHP’nin değişim ihtiyacı hissettiği Mayıs 2010’a gitmekte yarar var.
Vesayet sisteminin tasfiye edilmesi, ilk yansımasını, Cumhuriyet Halk Partisi’nde
göstermişti. 12 Eylül referandumu, 10 yıllık yoğun mücadele döneminden sonra
vesayetin tasfiyesini işaret ederken, CHP’de siyaset değişikliğini de zorunlu kılmıştı. Hazırlanan Anayasa değişikliği paketinin referanduma sunulmaya yetecek bir
sayıya ulaştığının kesinleştiği akşam, TBMM’de paketin son maddesi oylanıyorken, Deniz Baykal’ın CHP’nin Genel Başkanlığından istifa etmesine yol açacak görüntüler internet üzerinden kamuoyuyla paylaşılmıştı. CHP’nin siyasal denklemde
tutulabilmesi için vesayetin siyasi sözcülüğünü yürüten Baykal’ın da vesayetle beraber tasfiye edilmesi gerekmişti. Başka bir deyişle, CHP’nin yeni siyasal denkleme
uygun bir parti haline gelmesine engel olarak görülen Baykal feda edilmişti.
CHP, lider değişimi yaşadığı Mayıs 2010’dan beri, kimliğini ve siyasetini yenileme
arayışını sürdürüyor. Lider değişimiyle start verdiği değişim arayışını iki buçuk
yıl aradan sonra, bugün de, bir menzile vardırdığını söylemek zor. CHP, taban ve
yönetim düzeyinde hissettiği ihtiyaçtan öte, kendisi dışındaki siyasal koşulların
zorlamasıyla bu arayışı sürdürmek durumunda kaldığı için epey sancı çekiyor.
Değişimin dışsal zorunluluklar dolayısıyla gündeme gelmesi, CHP’nin içeride
aşılması zor dirençlerle karşılaşmasına yol açıyor. 12 Haziran 2011 seçimlerinde
Meclis grubunda revizyona giden parti yönetimi, 2012 yılının Şubat ve Temmuz
aylarında yapılan üç kurultayla eski yönetici kadroyu da tasfiye ederek parti içinde yaşanan iktidar mücadelesine son verdi.
Ancak, geride kalan iki buçuk yıla beş kurultay, bir referandum ve bir seçim sığdıran yeni CHP yönetimi eski kadroları tasfiye etmekte gösterdiği kararlılığı, eski
kimlik ve siyaset tarzını değiştirmek hususunda sergileyemedi. Seçmeni küstürmemek adına eski siyasetle bağını koparmaktan kaçınan Kılıçdaroğlu, eski kadrolardan boşalan koltukların önemli bir kısmını, CHP’nin eski siyasetini temsil
eden yeni isimlere tahsis ederek bu algıyı kuvvetlendirdi. Bugün gelinen noktada,
parti tabanında varlığını sürdüren ulusalcı-sosyal demokrat ayrışması, partinin
yönetici kadrosunda da temsil edilmekte; bu durum, neredeyse her kritik siyasal sorunda ayrışmalara neden olmaktadır. 2014-2015 yıllarında gerçekleşecek üç
seçim, Kılıçdaroğlu’nun ayrışan taraflar arasında tercihte bulunarak, bir taraftan
yana ağırlık koymasını zorlaştırıyor.
Bu durum, Mayıs 2010’da başlayan arayışın sonlanmasını ve CHP’nin sınırları belirlenmiş bir kimlik ve siyasete karar kılmasını neredeyse imkansız kılıyor. Bu nedenle, CHP için, Mayıs 2010’da başlayan ‘siyaset arayışı’nın, 2012 itibariyle, yerini
‘arayış siyaseti’ne bıraktığını söylemek mümkün.
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1.3.1

Kadro Değişimi

CHP yönetiminin bir önceki yıldan devraldığı başlıca gündem maddesi, bir süredir devam eden parti içi iktidar mücadelesinin sonuçlandırılmasıydı. 2012’nin ilk
haftalarında muhaliflerin imza kampanyasının başarıya ulaşması ve parti yönetiminin kendi gündemiyle bir olağanüstü kurultay toplama kararı, CHP’nin Şubat
ayında 48 saat içinde iki olağanüstü kurultaya evsahipliği yapmasına neden oldu.
Eski yönetici kadrosunun kesin mağlubiyetiyle sonuçlanan sürecin sonuçları, 1718 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen 34. Olağan Kurultay’da tahkim edildi: Kurultaya tek aday olarak giren Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçilirken, çarşaf
liste usulüyle seçilen 60 kişilik Parti Meclisi’ne de delegeye işaret ettiği 57 ismi
sokmayı başardı. Öte yandan ‘anahtar liste’de değişim yanlısı isimlerle ulusalcı kanattan siyasetçilerin bir arada bulunması, CHP yönetiminin iki farklı beklentiyi
eşzamanlı olarak karşılama hedefinin bir göstergesi oldu.
2010 yılında parti içerisinde iktidar eksikliği çeken Kılıçdaroğlu, 2012’nin Şubat
ve Temmuz aylarında toplanan kurultaylarla parti içi iktidar mücadelesini sona
erdirerek, parti kadroları üzerinde mutlak hakimiyetini ilan etti. Ancak bu galibiyet, partinin dönüşüm süreci önündeki engelleri kaldırmak anlamına gelmedi.
Bugüne kadar değişim sürecinin hız ve kararlılık eksikliğinin sorumlusu olarak
gösterilen parti içi mücadele, yeni kadroların meşruiyetini garantiye alıyordu.
Ancak, Kılıçdaroğlu’nun, eski aktörlerle sınırlı bir tasfiyeye karar kılarak eski
siyasetin yeni aktörlerle temsil edilmesine alan açması, iktidar mücadelesindeki
galibiyetin yeni siyasetin önünü açmasını engelledi. Eski aktörler tasfiye edildi,
Kılıçdaroğlu iktidar mücadelesini kazandı, ancak CHP’nin siyaset ve kimlik arayışının önündeki engeller ortadan kalkmadı. Bir başka deyişle eski aktörlerin tasfiye
edildiği ve Kılıçdaroğlu’nun muktedir olduğu süreç, CHP’nin siyaset ve kimlik
arayışının önündeki engelleri kaldırmak bir yana, değişim sancılarının sürekliliği
sorununu ortaya çıkardı. Böylece Kılıçdaroğlu yönetimi, eski aktörlerin tasfiyesine gözyumulması karşılığında ‘Yeni CHP’ umudunu ifade eden siyaset ve kimlik
değişimini feda etti.

1.3.2

Kimlik Arayışı

Kadro değişiminin kimlik değişimine yol aç(a)maması, CHP’nin gelişen olaylar
karşısında teksesli bir tutum ve politika geliştirmesini neredeyse imkansız hale getirdi. Parti yönetimi içerisinde 2011 yılında da gözlemlenen farklı refleksler, 2012
boyunca da neredeyse her kritik dönemeçte varlık gösterdi. Kılıçdaroğlu ise ulusalcı ve sosyal demokrat isimler arasında çıkan bu ihtilaflarda belirli bir taraftan
yana ağırlık koymak yerine kendisini tarafsız bir uzlaştırıcı olarak konumlandırmayı seçti ve zaman zaman ayrışmaların kamuoyuna yansımadan çözümlenmesinde başarısız oldu.
2012 yılı, CHP’nin siyaset arayışı açısından anlam taşıyan hemen her konuda
kamuoyuna iki farklı mesaj vermesine sahne oldu. Yılın ilk aylarında Uludere
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üzerinden hükümeti eleştiren ve demokratikleşme vurgusu yapan parti, şiddet
olaylarının zirveye ulaştığı Haziran ayında açıkladığı on maddelik çözüm paketi
ile birlikte demokratikleşme mesajını hükümetle işbirliğine dönüştürdü.10 Kemal
Kılıçdaroğlu’nun Oslo tartışmasına binaen yaptığı ‘terörü durdurmak için herkesle görüşülür’ açıklaması da bu çizgiye katkı yaptı.11 Öte yandan bu demokratikleşme ve diyalog temelli pozisyonun ulusalcı tabanı kaygılandırmaması adına parti
yönetiminden farklı bağlamlarda sert açıklamalar yapıldı. Ağustos ayında düzenlenen Gaziantep saldırısının ardından Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan’ın
Twitter hesabından yaptığı açıklamalar, olayın faturasını Oslo görüşmelerine katılan iktidar partisine ve BDP’ye yükledi.12 Parti sözcüsü Haluk Koç’un Eylül ayında Oslo görüşmeleri kayıtlarını kamuoyuna ‘AKP-PKK mutabakat metni’ olarak
sunması da ulusalcı taleplerin CHP’nin zirvesinde temsilini sağladı.13 Benzer bir
yaklaşım sergileyen Grup Başkanvekili Muharrem İnce de katıldığı bir televizyon
programında Oslo görüşmelerini iktidar ve PKK arasında yapılan bir seçim ittifakına benzeterek bu mesajı perçinlemiş oldu.14
CHP’nin en tartışmalı isimlerinden biri olan Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün
seçim bölgesinde PKK militanları tarafından kaçırılması da parti yönetiminden
çatlak seslerin çıkmasına neden oldu. Krizin devam ettiği sürede hükümeti asayişi
sağlayamamakla suçlayan CHP yönetimi, Aygün’ün serbest kalmasının ardından
yaptığı açıklamada kendisini kaçıran militanlardan ‘genç arkadaşlar’ diye bahsetmesine farklı tepkiler verdi.15 Parti Meclisi üyesi Metin Feyzioğlu, PKK’nın halk
savaşçısı bir örgüt olarak tanımlanmasını kabul edemeyeceklerini ifade ederken,
Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden Sezgin Tanrıkulu ve Adnan Keskin’in stres ve
insani duygular vurgusu yapması dikkat çekti.16
Kürt meselesi bağlamında sergilenen çokseslilik, CHP’nin en kronik meselelerinden biri olan asker-sivil ilişkileri bağlamında da devam etti. Parti, yıl boyunca
Genelkurmay ve orduya yönelik eleştirilerini sivilleşme, demokrasi ve insan hakları kavramları üzerinden gerekçelendirdi: Hükümet ve silahlı kuvvetleri Uludere
olayının üzerine gitmemekle suçlayan parti, Mayıs ayında yaşanan ‘Paşa’ polemiğinde Cumhuriyet gazetesi yazarı Bekir Coşkun ve İstanbul Barosu Başkanı Ümit
10. “Kürt sorununun çözümü için bir saatlik zirve,” NTVMSNBC, 6 Haziran 2012.
http://www.ntvmsnbc.com/id/25355730/
11. “Kılıçdaroğlu: ‘Terörü durdurmak için herkesle görüşülür’,” Milliyet, 21 Eylül 2012. http://bit.ly/Q1hmJc
12. “Terörün hangi planlar için kan döktüğü anlaşıldı,” Aydınlık, 26 Ağustos 2012.
http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/14740-teroeruen-hangi-planlar-icin-kan-doektueue-anlald-.html
13. “CHPli Koç, ‘AKP-PKK mutabakat metni’ni açıkladı,” Hürriyet, 18 Eylül 2012.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21496907.asp
14. “Muharrem İnce’den sert suçlama,” CNN Türk, 25 Eylül 2012.
http://video.cnnturk.com/2012/haber/9/25/muharrem-inceden-sert-suclama
15. “Hüseyin Aygün yaşadıklarını anlattı,” Cumhuriyet, 14 Ağustos 2012.
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=359102
16. “Hüseyin Aygün’ün kendisini kaçıran teröristleri övmesi CHP’yi karıştırdı,” Zaman, 16 Ağustos 2012.
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=1333944

27

S E TA A N A L İ Z 2 0 1 2 ’ D E T Ü R K İ Y E

Kocasakal’ın eleştirilerine karşı bildiri yayımlayan Genelkurmay Başkanlığı’nı da
sert şekilde eleştirdi.17 Öte yandan partinin bu sivilleşme iddiası, CHP siyaseti
üzerindeki Silivri etkisiyle tezat oluşturdu. Ergenekon davasında tutuklu yargılanırken 12 Haziran seçimlerinde Milletvekili seçilen Mustafa Balbay ve Mehmet
Haberal’ın durumları üzerinden yargı sürecini eleştirmeye devam eden parti,
farklı temsilciler aracılığıyla duruşmaları izlemeye devam etti. 12 Eylül 2010 referandumunda ‘hayır’ oyu veren CHP’nin 2012’de başlayan darbe davasına müdahil
olması da partinin yaşadığı çelişkilerin bir yansıması olarak okundu.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin laiklik konusunda da ikili bir pozisyon belirlemesi, partinin kemikleşmiş kitlesini riske etmeden yeni seçmen bloklarına yönelme çabasını temsil etti. TBMM’de kabul edilen 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim
(4+4+4) düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne götüren parti, tabanının laiklik
konusundaki hassasiyetini Anayasa Uzlaşma Komisyonu görüşmelerinde de zaman zaman temsil etti. Konya Milletvekili Atilla Kart’ın AK Parti’yi ‘laikliği istismar etmek’ ile suçlaması, CHP’nin elinde tuttuğu seçmene güven aşılama arzusunu gösterdi.18 Buna karşılık partinin dindar seçmenle arasındaki mesafeyi
azaltmak adına en somut adımları yine 2012 yılında attığı söylenebilir. Partinin
İstanbul’da düzenlediği iftar yemeğine Hüseyin Gülerce, Ahmet Hakan ve Ali Bulaç gibi isimleri davet etmesi ve yemekte Kılıçdaroğlu’nun ‘hatalarımızı biliyoruz,
telafi edeceğiz’ mesajı vermesi bu kesimden olumlu tepkiler alırken, partinin oy
potansiyeli artırma hamlesi olarak kayıtlara geçti.19

1.3.3

Siyaset Tarzı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2012 boyunca sürdürdüğü kimlik arayışı ve kararsızlığın yansımaları partinin siyaset tarzında da dikkat çekici savrulmalar yaşanmasını beraberinde getirdi. Parti çatısı altında siyaset yapan farklı grupların
öne çıkma çabaları, siyaset değişimini gerçekleştiremeyen yönetimin siyasi üslup
üzerinden kitleleri hareketlendirme çabası gibi nedenlerle zaman zaman merkez
sol parti kimliğinden uzaklaşarak dinamik ve riskli hamleler yaptığı gözlendi. 12
Haziran seçimlerinde Meclis’e sokmaya çalıştığı tutuklu adayları gerekçe göstererek kısa süren bir Meclis boykotu gerçekleştiren parti, 2012 yılında da buna
benzer hamlelere başvurdu. Kritik dönemeçlerde merkez parti kimliğinin parçası olan soğukkanlılığını kaybeden parti, bu dönemlerde ulusal kamuoyu yerine
kendi seçmen kitlesine hitap edecek eylem ve söylemlerle kamuoyunun gündemine gelerek radikal bir parti görüntüsü verdi. CHP, örgüt veya cemaat yapılan17. “Kılıçdaroğlu’ndan Genelkurmay’a tepki,” Sabah, 8 Mayıs 2012.
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/05/08/kilicdaroglundan-genelkurmaya-tepki
18. “Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda ‘laiklik’ tartışması,” Zaman, 7 Ağustos 2012. http://bit.ly/WrIYYD
19. “Kılıçdaroğlu’ndan iftar,” Hürriyet, 16 Ağustos 2012. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21239343.asp
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masından siyasal partiye geçiş sürecini tamamlamamış, ulusal kamuoyu yerine
kendi seçmen kitlesine-siyasal cemaatine hitap etme veya hesap verme kaygısıyla siyaset yürüten radikal veya marjinal siyasi partilerin veya gerçekleştirdikleri
eylemlerle kamuoyunda gündem oluşturmayı hedefleyen protestocuların başvurduğu eylemlere başvurmaktan imtina etmedi. Bu siyaset 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 kutlama
programlarına katılma; ancak marjinal gençlik örgütlerinde veya siyasi partilerde
rastlandığı şekilde polisle çatışma görüntüsü verme; toplumsal barışı zedeleme
riski yüksek yerel mezhepçi dayanışma gösterilerine katılma, vb. bir çok eylem ve
siyasal tutum örnek gösterilebilir.
Mart ayında 4+4+4 düzenlemesini protesto etmek için grup toplantısını Tandoğan Meydanı’na taşıyan CHP, Eylül, Ekim ve Aralık aylarında iştirak ettiği üç kitle
eylemiyle de lider değişiminden beri yerleşmeye çalıştığı merkez sol mecrayı riske atmaktan çekinmedi. İşçi Partisi ve yerel sol grupların Eylül ayında Hatay’da
düzenlediği Suriye ile dayanışma 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. Benzer şekilde Türkiye Gençlik Birliği tarafından düzenlenen alternatif
Cumhuriyet Bayramı mitinginde Genel Başkan ve üst yönetim düzeyinde yer
alan CHP, polisle göstericiler arasında çıkan arbedenin ortasında kalan Kemal
Kılıçdaroğlu’nun görüntüsü ile kamuoyunda kendisine yer buldu. Son olarak Aralık ayında da, yukarıdaki eylemi organize eden bütün grupların birlikte yer aldığı
Silivri çıkarmasına katılan CHP, hem darbeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan
kesimlere kayıtsız-şartsız destekte bulunmuş hem de marjinal ulusalcı yapılanmalarla kurduğu ittifakın kalıcılığını tescillemiş oldu. Silivri’de yargılanan iki milletvekiline sahip çıkma politikasının da ötesine geçerek davada yargılanan herkese
kefil olması anlamına gelen bu eylem de, yukarıdaki iki eylem gibi, CHP’nin merkez-sol huviyetine halel getirdi.
Her üç durumda da CHP’nin, hükümetin politika ve uygulamalarını eleştirmek
amacıyla slogan, pankart ve programını kendisinin belirleyeceği kitlesel protesto
eylemleri düzenlemek yerine bazı radikal grup ve partilerin kendi gündemlerine
hizmet eden toplantılara iştirak etmesi, partinin ana aktör değil, yardımcı oyuncu
görüntüsü vermesine neden oldu. Mitingler CHP’nin son dönemde toplum nezdinde inşa etmeye çalıştığı algıya zarar verirken, merkez parti kimliğine de gölge
düşürdü. Ulusalcı yorumcuların CHP’nin kitlelerle buluşması olarak lanse ederek
alkışladığı eylemler, ‘Yeni CHP’ umuduyla yola çıkan partinin eski dönemde dahi
kolay kolay özdeşleşmek istemeyeceği marjinal ulusalcı gruplarla işbirliği yapmasını beraberinde getirdi.
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Sonuç
2012 yılının Cumhuriyet Halk Partisi açısından ürettiği temel sonuç, partinin kabuk
değiştirme sürecinin zamana yayılması nedeniyle artık radikal bir kimlik değişiminin mümkün olmadığının ve bu dönemde kimlik ve siyaset tarzları itibariyle eski
ve yeni kadroların parti içi nüfuzlarını tahkim ettiklerinin anlaşılması oldu. Eski ile
yeninin neredeyse eşit ağırlıkla sürdürdüğü bu gerilimli birliktelik, dönüşüm çabasının öngörülebilir gelecekte bugünden tarif edilmiş bir menzile ulaşma olasılığını
ortadan kaldırmış gözükmektedir. Bugün CHP, eski kimliğiyle barışık olmamakla
birlikte bu kimliği ardında bırakamayan; yeni bir kimlik edinme arzusunun gerektirdiği kararlılığı da sergilemeyen bir parti görüntüsü vermektedir. 2010 referandumu ve 2011 seçimlerini bu kararsızlığa gerekçe gösteren partinin üç seçime sahne
olacak 2014-2015 döneminde de kesin kararlar alması kolay olmayacaktır.
Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, geride kalan iki buçuk yıllık dönemde CHP’nin yenilenmesi umudunu ifade ettiği ölçüde dinamik bir siyasete
göndermede bulunan ‘dönüşüm süreci’nin artık CHP’nin yeni politikası-kimliği
haline gelerek statik bir durumu ifade ettiğini söylemek mümkündür. CHP için
dönüşüm veya arayış artık bir süreç değil, bir siyaset tarzıdır. 2012 yılındaki gelişmeler, dönüşüm ve arayışın CHP açısından bir süreç olmaktan çıkarak bir siyaset
tarzına dönüştüğünü göstermektedir.

KRONOLOJI

ARAYIŞ SIYASETI VE CHP

26-27 Şubat 2012

Genel Merkez ve muhaliflerin çağrısıyla 16. ve 17. Olağanüstü Kurultaylar
toplandı. Parti tüzüğünde köklü değişiklikler yapıldı.

4 Nisan 2012

Cumhuriyet Halk Partisi, 12 Eylül davasına müdahil oldu.

23 Nisan 2012

Grup Başkanvekili Muharrem İnce, 12 Eylül davasını ‘iki ihtiyarı yargılıyorlar’
ifadesiyle eleştirdi.

3 Mayıs 2012

Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, parti yönetimindeki görevinden istifa
etti.

6 Haziran 2012

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’la bir araya gelerek partinin
Kürt meselesinin çözümü için hazırladığı 10 maddelik paketi anlattı.

17 Haziran 2012

Abdullah Öcalan’ın ev hapsine alınması tartışmalarını değerlendiren
Kılıçdaroğlu, “4 parti uzlaşırsa bizim için mesele olmaz” yorumunda bulundu.

17-18 Temmuz 2012

34. Olağan Kurultay düzenlendi. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan
seçilirken, uzun süre sonra çarşaf liste usulüne göre seçilen 60 kişilik Parti
Meclisi’nde Kılıçdaroğlu’nun desteklediği 57 isim yer aldı.

13-14 Ağustos 2012

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, PKK üyesi bir grup tarafından kaçırıldı.
48 saat sonra serbest bırakılan Aygün’ün militanlardan ‘genç arkadaşlar’ diye
bahsetmesi, bazı CHP yöneticileri ile kamuoyundan tepki aldı.

18 Eylül 2012

Parti sözcüsü Haluk Koç, ‘AKP-PKK mutabakat metni’ olarak tanımladığı 2008
Oslo görüşmeleri kayıtlarını kamuoyuna açıkladı.

19 Kasım 2012

Suriye’de 87 gün boyunca rehin tutulan gazeteci Cüneyt Ünal, CHP heyetinin
temasları sonucunda serbest kaldı. 9 kişilik heyetin Suriye Devlet Başkanı
Beşşar Esad ile hatıra fotoğrafı çektirmesi tartışmalara neden oldu.
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1.4

TELAFI SIYASETI VE MHP

2012 yılı, MHP’nin, telafi siyasetine duyduğu ihtiyacı, göreceli olarak yüksek bir
maliyetle, hissettiği bir yıl oldu. Kendisinin de Meclis’te bulunduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanlığı krizini çözmek gibi kritik bir kaç olay dışında, vesayetle
sürdürülen mücadeleye kayıtsız kalan MHP, vesayetin tasfiyesini sembolize eden
referandumun yansımalarını da ya yeterince doğru algılayamadı, ya da bilinçli
olarak yanlış tarafta konum alarak karşıladı. MHP, zamanın ruhuna ve tarihin
akışına ters gelen üstelik siyasal-toplumsal geleneğiyle de örtüşmeyen bu siyasetin üretebileceği muhtemel maliyeti, kendisini yükselen Kürt milliyetçiliğine karşı
güvenli bir barınak olarak konumlandırmayı sağlayarak nispeten az bir hasarla
atlatmayı başardı. Ancak, 2012 yılı, MHP’nin, referandum sonuçlarıyla yüzleşmeyi, siyasetini referandumun doğurduğu yeni siyasal denklem üzerinden yeniden
biçimlendirmeyi daha fazla geciktiremeyeceğini ortaya koydu.
2012 yılının MHP için en kritik gündemi, 4 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen 10. Olağan kongreydi. Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Koray Aydın’ın
Bahçeli karşısında göstereceği varlık, MHP’nin siyaseti üzerinden doğrudan etkili olacağından kongre uzun bir süre önceden mercek altına alındı. Kongre’nin
önemsenmesi, Bahçeli ve yönetiminin 12 Eylül referandumundan başlayarak milliyetçi camia içerisinde memnuniyetsizlik üretmiş olmalarından kaynaklanmaktaydı. MHP’nin 12 Eylül referandumunda takındığı ‘Hayır’ tutumunun20 seçmeni
nezdinde ciddi rahatsızlıklar uyandırması,21 12 Haziran seçimleri öncesinde ortaya çıkarılan kasetlerle Bahçeli’nin yönetici kadrosunun önemli bir kısmını kaybetmesi ve MHP’nin seçimlerde baraj tehlikesi yaşaması, Kongre’deki yarışa ciddi
bir güç transferi yaptı.
Kongre’yi önemli kılan bu unsurlar, MHP’nin ‘telafi’ siyasetine duyduğu ihtiyaçla
da ilgilidir. MHP yönetimi, 12 Eylül referandumunun seçmeni üzerinde ürettiği
rahatsızlığı onarmaya yönelik kapsamlı bir siyaset yürütmediği için seçmeni tarafından eleştirilmeye devam ediyordu. Nitekim Kongre’nin sonucu Bahçeli’nin
onarma/telafi siyasetinde gecikmesinin ürettiği maliyeti ortaya koymaktadır. Bu
çerçevede, 2012 yılı MHP siyasetini değerlendirirken Bahçeli yönetiminin telafi
siyasetine harcadığı mesaiye de odaklanmakta yarar var.

1.4.1

Küskünleri Geri Kazanma

MHP’nin 2012 yılı içinde, farklı politik enstrümanlara yaslanarak, milliyetçi-muhafazakâr tabanına yönelik bir onarım siyaseti gerçekleştirdiğini söylemek müm-

20. MHP’nin 12 Eylül referandumunda neden hayır cephesinde yer aldığını ve yaslandığı farklı iki toplumsal taban
hakkında ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. http://www.setav.org/tr/mhpnin-hayir-tutumunun-irrasyonalitesi/yorum/711
21. MHP’nin BBP ile ortak tabanı sayılabilecek milliyetçi muhafazakar cenahın referanduma verdikleri “evet”
oyu ve nedenleri için bkz. http://www.ntvmsnbc.com/id/25118742/
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kün. Bu enstrümanlar içinde öne çıkanlar, 12 Eylül referandumundaki “Hayır”
pozisyonunun “günahını çıkarmak” adına asker-sivil ilişkileri ve vesayet tartışmalarında sivil siyaseti önceleyen bir siyasi tavır geliştirmesi22 ve partinin ideolojik
çizgisindeki milliyetçi-muhafazakâr tabanıyla uyumlu “Türk-İslam Sentezi” söylem tonunu koyultması oldu.
Öte taraftan, MHP üst yönetiminin bu onarım siyasetini tutarlı ve sorunsuz bir
şekilde yürüttüğünü iddia etmek zor. MHP yürüttüğü onarım siyasetinde iki dinamik üzerinden sıkışmaktadır. İlk zorluk, MHP’nin söylem ve politikalarına
yansıyan onarım siyasetinin bazı gerilimleri de beraberinde getirmesidir. Bu gerilime, partinin darbe ve vesayet tartışmalarında sivil siyaseti önceleyen yeni tutumu konusunda yaşadığı bazı iç gerilimler örnek gösterilebilir: MHP, sivil siyasete
yönelik askeri-bürokratik baskılara ilkesel olarak karşı durmak yerine, gerçekleşmiş askeri darbelere karşı çıkarken, teşebbüs aşamasında akim kalan darbeleri
destekleyen bir görüntü vermektedir. Bu çerçevede, MHP lideri Devlet Bahçeli,
partisinin darbelerin soruşturulması için verdiği önergenin hemen ardından “12
Eylül’de Parlamento’yu kapatanlara, 28 Şubat’ta balans ayarı yaparak suç işleyenlere, 27 Nisan’da siyasete şekil ve yön vermeye çalışanlara hak ettikleri yaptırım
uygulanmalıdır”23 şeklinde demeç verirken, Balyoz davası karara bağlandıktan
sonra yaptığı yazılı açıklamada, sanıkların aldığı cezalar ve davanın sonucuna
dair duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.24
Onarım siyasetinin MHP üst yönetimince tutarlı ve sistematik bir şekilde yürütülebilmesinin ikinci zorluğu, MHP’nin iki farklı seçmen kitlesini aynı anda
memnun edecek bir onarım söylemi geliştirememiş olmasıyla ilgilidir. Bahçeli ve
yönetimi, partinin “Türk-İslam sentezi”25 tonunun artmasına26 paralel bir şekilde İç Anadolu’daki muhafazakar-milliyetçi tabanını konsolide etmeye çalışırlarken diğer yandan MHP’nin Batı ve Güney sahil şeridinde, kimliklerinin temel
belirleyicisi laiklik olan seküler-ulusalcı tabanını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. MHP lideri Bahçeli’nin Şubat ayı içerisindeki “dindar genç-

22. Partinin bu yöndeki tavrının örneklerinden birisi olarak, parti sözcüsü Oktay Vural’ın 10 Nisan 2012 tarihinde
MHP’nin” bütün darbe ve askerî müdahalelerin araştırılması için verdiği önerge” ve ona ilişkin yorumları için
bkz. http://bit.ly/UQCLmU
23. http://www.haberturk.com/gundem/haber/734055-demokrasinin-iffetini-savunmaliyiz24. Bahçeli’nin yazılı açıklaması için bkz.
http://www.haberturk.com/gundem/haber/778540-bahceliden-balyoz-yorumu
25. Parti yönetiminin her 27 Mayıs’ta Gün Sazak’ı ve “ülkücü şehitleri anma” merasiminin 2011 yılındaki
yıldönümünde Ankara Kızılcahamam’da ülkücü şehitler anıtı açıldığını ve partinin “Türk-İslam ülkücüleri”
geçmişine özelikle 12 Eylül referandumundan sonra daha fazla sahip çıktıklarını not etmek gerekir. Ayrıntılı
bilgi için bkz. http://www.mhp.org.tr/htmldocs/genel_baskan/konusma/1087/index.html
26. Bahçelinin Türk-İslam Sentezi’ne yaptığı vurguyu bu yılki Hollanda gezisinde Amsterdam’da yaptığı
konuşmalarda görmek mümkündür. Bahçeli Mescid-i Aksa Teşkilatı Bozok Eğitim ve Gençlik Lokali’nin açılışını
yaptığı konuşmada, “Burada doğup burada yaşayan, geleceğini burada belirleyecek olan değerli evlatlarımıza
önce güzel Türkçe ve yanında dini inançlarımızı, dinimizi en iyi şekilde öğretin” şeklinde temennilerde
bulunmuştur. “Önce güzel Türkçe yanında dini inançlar” vurgusu ise Bahçelinin Türk-İslam sentezindeki tercih
ettiği sıralamayı göstermede anlamlıdır. http://bit.ly/SZd6NE
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lik” tartışmalarında Başbakan Erdoğan’a destek çıkması, İmam Hatip Liseleri’nin
orta kısımlarının açılmasında MHP’nin büyük katkısı olduğunu belirtmesi, Hz.
Muhammed’in hayatı ve Kur’an-ı Kerim derslerinin okullarda seçmeli olarak verilmesinin kendi projeleri olduğunu ifade etmesi, vb. açıklamalar seküler-ulusalcı
tabanın tekrar CHP’ye yönelmesi riskini doğurmaktadır.
Bu bağlamda 2012 yılının MHP açısından iki toplumsal tabanı arasında kalmanın ürettiği gerilimin devam ettiği bir yıl olduğunu; ancak bu gerilimde 12 Eylül
referandumundaki “hayır” pozisyonundan ötürü milliyetçi-muhafazakâr tabanı
nazarında kaybettiği prestiji tekrar milliyetçi-muhafazakâr söylemlerle onarmaya27 çalışarak geçirdiği bir yıl olarak ifade etmek mümkündür.

1.4.2

Parti İçi Muhalefetin Güçlenmesi

2012 yılı sadece MHP için değil Türkiye’deki 4 büyük siyasi parti için de bir “Kongreler Yılı” olarak tarihe geçti. MHP’nin 10.Olağan Kongresine damgasını vuran
gelişmenin ise Devlet Bahçelinin 725 oyla 6. kez Genel Başkanlığa seçilmesinden
ziyade oy kullanan 1214 delegeden 489’unun oyunun genel başkanlığa aday diğer
iki isim Koray Aydın (441) ve Müsavat Dervişoğlu’na (48) gitmesi oldu. Bu tablo
MHP’de %40’lık bir muhalefetin varlığını da gözler önüne serdi.
“Genel başkan ve kadrolarda değişim, fikirde öze dönüş” söylemi ile vücut bulan
muhalefetin28 varlığının kamuoyunda görünür olması ise kongreden yaklaşık 9 ay
önceye 11 Şubat 2012 tarihine tekabül ediyor. Bu tarihte hareketin öncülerinden
eski İstanbul Milletvekili Ahmet Çakar, 11 Şubat’ta muhaliflerin yapacağı toplantıyı “ülkücü iradenin tecelli edeceği kurultay” olarak nitelendirdi. Toplantının ülkücü töre ve terbiyeye uygun olarak yapılacağını kaydeden Çakar, bu yaklaşımın
parti yönetimince de makul karşılanacağı iddiasını beyan ettikten sonra genel
başkan Devlet Bahçeli’nin ve parti yönetiminin, yönetim anlayışını kabul etmediklerini beyan etti. 29
MHP’de muhalefetin doğuşu, ifade edildiği üzere, 9 ay öncesine dayanıyordu ancak muhalefetin kamuoyunda yankı bulması ağırlıklı olarak kongre sonrasında
mümkün olabildi. Kongreden hemen sonra basında, MHP’deki muhalefetin ku-

27. 21.dipnotta belirtildiği gibi 12 Eylül referandumunda BBP çevrelerinin açıkça “Evet” oyu kullanacaklarını
açıklamaları ile MHP’nin “hayır” cephesinde yer alması, MHP’nin milliyetçi-muhafazakâr tabanı ile ortaya çıkan
gerilimi daha da derinleştirmiş dolayısıyla MHP’nin bu tabana yönelik onarım siyasetini de zorlaştırmıştır.
28. MHP’de muhalefetin tek ve bütüncül bir yapıda olmadığını; aksine parçalı, çok yapılı ve genel başkanlığa çok
adaylı bir şekilde geliştiği eklenmelidir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.haberturk.com/gundem/haber/760216-bahceliye-muhalefet-atagi
29. Haberin detayı için bkz. http://bit.ly/UflU0u
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rumsallaştığına yönelik yorumların yapıldığı belirtilmelidir.30 Ancak bu yorumların kısmen aceleci yorumlar olduğunu, MHP’den kısa sürede büyük değişim
beklemenin yanlış olacağını ifade etmek gerekir. Zira mevcut muhalefetin, genel başkanlık adaylıklarını deklare etmelerinin kongreden sadece 2 ay öncesine
denk gelmesi muhalefetin ne kadar planlı olduğunu tartışılır kılmaktadır. Ayrıca bu deklarasyonların 1 Eylül 2012’de mevcut Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin
“Birçok arkadaşımız genel başkanlığa adaylığını düşünebilir.” şeklinde açıklamasından sonra gerçekleştiği hatırlanırsa;31 genel başkanlığa adaylığın bile Devlet
Bahçeli’nin icazetine bağlı olduğu MHP’de gerçekleşecek olası bir değişimin eski
milletvekili Ahmet Çakar’ın ifade ettiği gibi “ülkücü töre ve terbiyeye uygun olarak” “düzen içinde sınırlı ve kısıtlı bir değişim” olacağı ön görülebilir. Diğer bir
ifadeyle MHP’deki muhalefetin nicel gücünün şu an itibariyle niteliğiyle paralel
olmadığını ve dolayısıyla kurumsallaştığını söylemek erken bir çıkarım olacaktır.
Bunlara ek olarak, Kongrede Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin açılış konuşmasının ardından konuşmalarını gerçekleştiren diğer iki Genel Başkan adayı Koray
Aydın ve Müsavat Dervişoğlu’nun konuşmalarında; neden genel başkanlığa aday
olduklarını, mevcut parti yönetiminin yanlışlarının veya eksikliklerinin neler olduğunu, kendileri genel başkan olurlarsa nasıl bir faaliyet planı öngördüklerini
açıklamaları beklenmekteyken; iki genel başkan adayının da MHP’nin mevcut yönetimi yerine Hükümet ve Türkiye meselelerinden dem vurmaları, muhalefetin
MHP yönetimini devralmak adına bir projeleri olmadığını ve henüz muhalefetin
olgunlaşmadığını gösteren bir diğer işarettir.
Bu bağlamda MHP’nin tabanında bir değişiklik ve tazelenme isteğinin olduğu
söylenebilir; ancak bu değişim hangi aktör veya aktörlerle ve nasıl bir politikayla
gerçekleşecek; partinin istikameti hangi rotada ilerleyecek, gibi parti için önemli
konularda ne mevcut MHP yönetimin ne de oluşmaya başlayan muhalefetin kafası henüz nettir.

Sonuç
Sonuç olarak, MHP, 2012’de mesaisinin büyük bir bölümünü, 12 Eylül referandumundaki “hayır” tutumunun milliyetçi-muhafazakâr tabanında yarattığı
memnuniyetsizliği gidermeye yönelik olarak harcamıştır. Bu memnuniyetsizliğin
yanı sıra, partinin seçimlerdeki performansının masaya yatırıldığı tartışmalarda
MHP’nin “baraj altı kalma riski” ile beraber anılıyor olması, ayrıca Haziran 2011
30. Bu yorumlarla ilgili basında çıkan birkaç yazı için ayrıca bkz.
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21859641.asp,
http://siyaset.milliyet.com.tr/bahceli-ye-verilen-isaret/siyaset/siyasetyazardetay/05.11.2012/1621936/default.htm ve
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21851980.asp
31. Bahçeli’nin farklı kişilerin genel başkanlık adaylıklarını uygun görmesini açıkladığı tarih 1 Eylül 2012, Koray
Aydın’ın genel başkanlığa adaylığını açıkladığı tarih 1 Eylül 2012 ve Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkanlığa
adaylığını açıkladığı tarih 22 Eylül 2012’dir.
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seçimlerinden önce ortaya çıkan ve parti tabanınca “ülkücü töre ve terbiyeye” sığdırılamayan kaset skandalı gibi gelişmeler neticesinde MHP’de muhalefet safları
spontane bir şekilde sıklaşarak kongre’de %40’lık bir güç olarak zuhur etmiştir.
Önümüzdeki dönemde MHP ile ilgili ana gündem, ödediği maliyet sonrasında
gecikmeli olarak telafi siyasetinin gerekliliğini hisseden partinin, referandumun
işaret ettiği yeni siyasal denkleme karşılık gelecek bir siyaset üretip üret(e)meyeceğidir. Siyaset zeminin yapısal değişime uğradığı, Yeni Türkiye’nin siyasal
parametreleri üzerinde yoğun bir hegemonya mücadelesinin yaşandığı, bölgesel
gelişmelerin iç siyasete doğrudan yansıdığı bir dönemde, Kürt çıpasına tutunan
bir siyasetle yetinmek -garanti bir oy desteği sağlasa da- MHP’nin siyasi krizini
çözmeyecektir. Varlığını Kürt siyasetine endekslemeye devam eden bir MHP, akıbetini kendisi dışındaki koşullara endekslemiş olacaktır.
MHP’nin yakın geleceği üzerinde etkili olacak bir diğer gündem maddesi, muhalefetin mevcut sayısal gücünü siyasal bir güce dönüştürüp dönüştüremeyeceğidir.
Kongrede, ülke siyasetine dair bir proje sunmadığı gibi, mevcut yönetimin siyasal
krizine dair anlamlı bir çözüm önerisi de sunmayan muhalefet, henüz mevcut
MHP yönetimine alternatif olabilecek bir siyasi güç devşirmiş görünmemektedir.
MHP muhalefeti de, MHP yönetimi gibi, kendisi dışındaki koşulların gelişimine
bağımlı görünmektedir. Muhalefet açısından bu dış dinamik, mevcut MHP yönetiminin 2014 yerel ve 2015 genel seçimlerindeki performansı olacaktır. MHP’nin
yerel seçimlerde sergilediği siyasi performans beklentileri karşılamayacak olursa,
muhalifler, 4 Kasım’daki kongrede kazandıkları, partiyi olağan üstü kongreye çağırma fırsatını kullanma meşruiyetini elde ederek, sahip oldukları sayısal gücü
siyasal güce tahvil etme imkânı bulacaklardır.

KRONOLOJI

TELAFI SIYASETI VE MHP

11 Şubat 2012

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

28 Ağustos 2012

BDP’li milletvekillerinin PKK’lılarla kucaklaşmasının ardından MHP, ‘dokunulmazlık’
teklifini AK Parti ve CHP’ye sundu.

1 Eylül 2012

MHP Lideri Bahçeli “Birçok arkadaşımız Genel Başkanlığa adaylığını düşünebilir”
diyerek parti içindeki genel başkanlık yarışına yeşil ılık yaktı.

1 Eylül 2012

Koray Aydın, MHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

2 Eylül 2012

Masum Türker, MHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

15 Eylül 2012

Seyfi Şahin, MHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

21 Eylül 2012

Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

24 Eylül 2012

MHP lideri Devlet Bahçeli Balyoz Davası’nda 18 yıl ceza alan MHP İstanbul
Milletvekili Engin Alan’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.
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1.5

VEKALET(EN) SIYASET(I) VE BDP

2012 yılı, öteden beri örgüt ile parti olma arasındaki belirsizlikle siyaset yapan
BDP’nin, siyasi parti olmaktan biraz daha uzaklaşarak örgütle daha fazla özdeşleştiği bir yıl oldu. Bu tespite, BDP’li milletvekillerinin PKK’lılarla kucaklaşması,
BDP’nin açlık grevlerinde yatıştırıcı veya arabulucu bir rol üstlenmek yerine açlık
grevlerinin siyasi sözcülüğünü üstlenmesi ve siyasi inisiyatif geliştirmesi beklenen
hemen hemen her olay esnasında varlık gerekçesini ortadan kaldırmak pahasına
Öcalan veya PKK’yı adres/muhatap göstermesi gibi unsurlar gerekçe gösterilebilir. Bu çerçevede, 2012 yılı, BDP’nin siyasi varlığını anlamsızlaştırdığı, varlık gerekçesini teşkil eden siyasi kanallar açma sorumluluğunu üstlenmekten en fazla
uzaklaştığı bir yıl olarak geçti.

1.5.1

KCK Operasyonları

2012 yılının BDP’yi etkileyen ilk gelişmesi, 17 ilde düzenlenen KCK operasyonları
ve bu operasyonların sonucunda BDP çevrelerine yakın pek çok kişinin gözaltına alınmasıydı. Bu operasyonlarda Kürt siyasi hareketinin önemli figürlerinden
Leyla Zana’nın evinin aranması ve ardından 9 Şubat’ta BDP’lilerin, Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümü olan 15 Şubat’ta parti teşkilatlarını sokağa inmeye çağırması siyasi tansiyonu iyice artırdı. Bu gelişmelerin ardından BDP’liler KCK
operasyonlarının durdurulması ve Abdullah Öcalan’ın durumunun iyileştirilmesi
taleplerinde bir farkındalık yaratmak adına iki yıl önce başlattıkları sivil itaatsizlik
eylemlerine geri dönerek iki gün sürecek bir açlık grevine başladılar. Bu eylem,
Eylül ayında bu sefer hapishanelerde bulunan PKK’lı mahkûmlar tarafından, Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kalkması, anadilde eğitim ve anadilde savunma hakkı talepleri için tekrar başlatılacak ve kamuoyunda da çokça tartışıldıktan
67 gün sonra sona erecekti.
KCK operasyonlarının parti kadrolarını daraltması nedeniyle BDP üst yönetimi,
27 Temmuz’daki basın açıklamasında II. Olağanüstü Kongrenin 14 Ekim’de gerçekleştirileceğini duyurdu. Genel Başkan Demirtaş, olağan kongrenin üzerinden
henüz bir yıl geçmeden, Parti Meclisinin, 80 asil ve 40 yedekten oluşan 120 kişilik
kadrosundan 56 kişinin tutuklamalar yüzünden parti meclisinde yer alamadığını
ifade ederek, çalışamaz hale gelen Parti Meclisindeki boşlukları doldurmak için II.
Olağanüstü Kongrenin yapılmasının elzem olduğunu ifade etti.32 14 Ekim’de gerçekleşen Kongrede Genel Başkanlık seçimi için kayıtlı 1191 delegeden 654’ü oy
kullandı. 650 oy geçerli, 4 oy geçersiz kabul edildi. Selahattin Demirtaş, 650 oyla
yeniden Genel Başkanlığa seçildi.33 Kongrede, bir ilk yaşanarak, salona Türk bay32. Demirtaş’ın açıklamalarının detayları için bkz. http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/07/27/bdp.olaganustu.
kongreye.gidiyor/670546.0/index.html
33. Kongre sonuçlarının detaylı bilgileri için bkz. http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/10/14/bdpkongresinde-ocalan-posteri
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rağı asıldı. Kongreye özerklik talebi damga vurdu. 15-20 bölgeden oluşmuş özerk
yönetim bölgeleri önerdiklerini belirten BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,
“Bu etnik temelli bir bölge değil. Sosyo-ekonomik, kültürel durumuna göre 1520 bölge olabilir” diye konuştu.34 Matematiksel bir ihtiyaçtan yola çıkılarak gerçekleştirilen Kongre’nin bu ihtiyacı gidermeyle sınırlı bir fonksiyon icra ettiğini
söylemek mümkün. Bu çerçevede, 2012 yılı içinde, kongre sürecinden geçen diğer
partilerin (AK Parti, CHP, MHP) aksine, BDP kongresi, parti kimliği ve siyaseti
üzerinde kalıcı bir etkiye yol açmamış görünmektedir.

1.5.2

Müzakere Çağrıları

Mart ayının son günlerinde Başbakan Erdoğan’ın “BDP ile dürüst davrandıkları
sürece görüşme yapabiliriz”35 açıklamalarının ardından Gülten Kışanak “Kürt sorunu müzakereci bir yöntemle çözülmek isteniyorsa BDP, Kandil ve İmralı buna
hazırdır”36 diyerek muhataplıkta üç aktörün de öneminin her zaman göz önünde
bulundurulması gerektiğini belirtti. BDP’nin aktörlük konusunda genel tutumunu yansıtan Kışanak’ın bu açıklamalarını destekler nitelikte, muhtelif zamanlarda
partiden yapılan farklı açıklamalarda, aktörler arasında “eşitlik” ve “biri olmadan
diğerlerinin ‘anlamsızlığına’ ” yönelik açıklamalar yapıldı.37 Hükümet ve BDP arasında müzakere çağrıları, yıl içinde farklı zamanlarda tekrar gündeme gelmiş olmasına rağmen, diyalog ve müzakerenin yaslanacağı zeminin yokluğu, çağrıların
fiiliyata geçmesini engelledi.

1.5.3

Açlık Grevleri

BDP için 2012 yılının önemli gündem maddelerinden bir diğeri de açlık grevleriydi. Ancak belirtmekte yarar var ki; BDP açısından sürece bakıldığında, bu
krizi çözme noktasında kendisinden beklenen arabuluculuğu devreye sokmaktan
ziyade parti, süreci bir aktörlük hiyerarşisine indirgeyerek bu mücadelede Abdullah Öcalan’ın elini güçlendirme gayesini gütmüş ve bu yüzden açlık grevinin
süresi uzadıkça cezaevlerinden cenazelerin çıkma riskini de peşinen üstlenmiştir. Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecritin kalkması için cezaevlerindeki PKK’lı
mahkûmlar tarafından başlatılan açlık grevi, 12 Eylül’den 18 Kasım’a kadar 67 gün
boyunca sürdü. Bu sürece, açlık grevlerinin bitmesine yakın bir tarihte eklemlenen BDP, önce açlık grevlerini destekleme kararı aldı, ardından milletvekilleri
ve belediye başkanları düzeyinde kendisi de greve katıldı. Açlık grevleri günde-

34. Demirtaş’ın açıklamalarının ayrıntıları için bkz. http://www.ntvmsnbc.com/id/25390019/
35. Başbakanın açıklaması için bkz.
http://siyaset.milliyet.com.tr/bdp-ye-terorle-mucadele-mesaji/siyaset/siyasetdetay/23.03.2012/1519285/default.htm
36. Kışanak’ın açıklamaları için bkz. http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=1264965
37. Bu argümana örnek olarak bkz. Aysel Tuğluk’un açıklamaları: http://bit.ly/12CdodS
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min ana konusu haline gelip hükümet ve BDP arasında gerilimin arttığı günlerde,
Öcalan devreye girerek, açlık grevlerinin bitirilmesi yönünde görüş bildirdikten
kısa bir süre sonra açlık grevleri bitirildi.
Öteden beri, siyasi sözcülüğünü üstlendiği kitleyi makul bir siyasal vasata çekmek
yerine, belirlenen konuma kendisini uyarlayan BDP, açlık grevi eylemi sırasında
da bu geleneği bozmadı. Açlık grevi eyleminde BDP, tabanı ve kamuoyu arasında
uzlaştırıcı bir arabulucu rolüne soyunmak yerine kendisi de greve katılarak, çözümün değil, sorunun bir parçası oldu. BDP, çıkan bir krize müdahale edip siyasal
pozisyonunu güçlendirmek yerine, kendi aktörlüğünü bilinçli şekilde ikincil bir
konuma iterek Öcalan’ın pozisyonunu güçlendirmeye çalıştı. Önüne çıkan bu fırsatı, en basitinden arabuluculuk pozisyonu üstlenerek siyasi iradesini güçlendirmek üzere kullanmak yerine, edilgen bir pozisyonla kendisini grev eylemcileriyle eşitleyen BDP, siyaset kurumu tarafından ciddiye alınma ve/ya kendi kitlesini
yönlendirme potansiyelini de zayıflattı.

1.5.4

PKK’lılarla Kucaklaşma ve Dokunulmazlık Tartışması

BDP için yılın en büyük krizi, 17 Ağustos 2012’de 9 BDP’li milletvekilinin Şemdinli ilçesi Bağlar Köyü’nde PKK’lı teröristlerle kucaklaşmasıyla meydana geldi.
BDP’li milletvekillerinin PKK’lılarla kameralar önünde oldukça samimi fotoğraflar vermeleri gerek kamuoyunda gerekse de Hükümet kanadında büyük bir
infiale yol açtı. Bu buluşmada BDP’li vekillerin örgüt üyelerine karşı oldukça sıcakkanlı yaklaşımlarının, toplumda BDP’ye sıcak bakmayan ancak partinin varlığını ve onun etnik siyasetini demokratik çoğulculuğun bir unsuru olarak kabul
eden kesimlerin BDP adına açtığı kredinin kolektif hafızada dumura uğramasına
neden oldu. Bu fotoğrafın, sonuçları itibariyle, “II. Habur etkisi” yarattığını söylemek yanlış olmaz. 9’u BDP’li 10 milletvekili hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderilmesinin38 ardından Başbakan’ın dokunulmazlıkları kaldırma lehine verdiği demeçlerle, fezlekeler
Meclis’e gelmiş bulunmaktadır.

Sonuç
Bölgesel gelişmelerin Kürt meselesinin ve PKK’nın akıbetini doğrudan belirleyecek
bir düzeye geldiği, vesayetin tasfiyesinden sonra Kürt meselesi ve PKK dosyasını
gündemine alan siyasetin ve siyasi iktidarın çözüm için yoğun bir arayış sürecinde
olduğu, PKK’nın yanlış bir bölgesel okumayla gerçekleştirdiği Temmuz 2011’deki
Silvan saldırısından sonra demokratik siyasete alan kapatmayı öncelikleri arasına
alarak çözüm umudunu örseleyecek bir şiddet sarmalı başlattığı bir dönemde, BDP,

38. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.trthaber.com/haber/gundem/teroristlerle-bulusmaya-fezleke-61482.html
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her zamankinden daha fazla ihtiyaç hissedilen siyasi bir inisiyatif üstlenmek yerine
PKK’ya bağlı, bilindik edilgen tavrını sürdürdü. Bu çerçevede, ulusal ve bölgesel koşulların Kürt sorununu çözmeye ve PKK’yı silahsızlandırmaya aciliyet kazandırdığı,
objektif koşullar itibariyle çözüme en fazla yaklaşıldığı bir zaman diliminde, 2012
yılında, BDP, siyaset üretmek üzere yakaladığı fırsatları hoyrat bir tutumla teperek
PKK yedeğinde yürüttüğü apolitik tutumunu tahkim etti.

KRONOLOJI

VEKALET SIYASETI VE BDP

13 Ocak 2012

17 ilde 123 adreste PKK’nın şehir yapılanması KCK’ya yönelik operasyonlar
gerçekleşti.

20 Şubat 2012

BDP milletvekilleri, KCK operasyonlarını protesto etmek için iki günlük açlık grevi
yapma kararı aldı.

27 Temmuz 2012

BDP, Parti Meclisi’nde 120 kişilik kadrosundan 56 kişinin çalışamaz hale gelmesini
gerekçe göstererek 14 Ekim 2012 tarihinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

17 Ağustos 2012

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine giden 9’u BDP’li 10 milletvekili, yol kesen PKK’lılarla
kucaklaştı.

5 Eylül 2012

Başbakan, BDP’li milletvekillerinin PKK’lılarla kucaklaşmasının ardından milletvekili
dokunulmazlıklarını gündeme getirerek “Parlamentoda gereği yapılacak” dedi.

12 Eylül 2012

Hapishanelerdeki PKK’lı mahkûmlar Abdullah Öcalan’ın şartlarının iyileştirilmesi
için açlık grevi başlattılar.

18 Kasım 2012

Abdullah Öcalan’ın “açlık grevlerini bitirin” talimatının ardından açlık grevleri 67.
günün sonunda bitirildi.

27 Kasım 2012

Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile 9 BDP’li milletvekilinin dokunulmazlığının
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
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1.6

GÜVENLIK-DIYALOG EKSENINDE PKK VE KÜRT
MESELESI

2012 yılı, 14 Temmuz 2011’de PKK’nın Silvan’da gerçekleştirdiği saldırıyla başlayan sürecin gölgesinde geçti. 2012 yılı boyunca, yoğunlaşan çatışma, güvenlik
ihtiyacı, dili ve enstrümanlarının ön plana çıkmasına, siyasetin mesaisinin çoğunu güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesine hasretmesine ve Kürt meselesinin
çözümüne ilişkin gündemin terörle mücadele gündemi karşısında mevzi kaybetmesine yol açtı.
Silvan saldırısının anlamını ve bu saldırı sonrasında siyasete egemen olan havanın
daha doğru anlaşılması için biraz geriye gidip açılım sürecini hatırlamakta yarar var.
2009’da başlayan ‘açılım’ süreci, devletin PKK ile mücadele ve Kürt sorununu çözme
stratejisinde esaslı bir kırılmayı ifade ediyordu. Türkiye’nin vesayetle mücadelede
kat ettiği mesafenin bir yansıması olarak siyasal sistem militarist öğelerden arındırıldıkça güçlenen sivil siyaset, sorunları güvenlikçi paradigma ekseninde değerlendirmekten uzaklaşarak demokratikleşme perspektifini içselleştirmeye başladı.
Bu paradigma değişiminin yansıdığı başlıkların başında Kürt sorunu ve PKK ile
mücadele geliyordu. Yıllarca, güvenlikçi paradigma çerçevesinde Kürt meselesi,
PKK ile eşitlenerek inkar edilmiş, silahlı mücadele tek geçerli enstrüman olmuştu. Sivil siyasetin vesayetçi aktörler karşısında mevzi kazanmaya başlamasının
yansıması olarak, önce Kürt meselesi, asayiş ve güvenlik parantezinden çıkarıldı,
ardından da PKK’nın silahsızlandırılmasına yönelik sivil-siyasi enstrümanlar kullanılmaya başlandı. Kürt sorunun çözümünde ‘demokratikleşme’, PKK’nın silahsızlandırılmasında da ‘diyalog’ enstrümanları devreye sokuldu.
Sivil-siyasi enstrümanların yoğun bir şekilde kullanıldığı bu süreç, PKK’nın Temmuz 2011’de gerçekleştirdiği Silvan saldırılarıyla büyük bir yara aldı. Kürt meselesinin çözümünde demokratikleşme perspektifinden vazgeçilmedi ancak PKK’nın
silahsızlandırılmasına yönelik arayışlarda güvenlik perspektifi ve askeri çözüm
ağırlık kazanmaya başladı. PKK, Arap Baharı’nın Kürt Baharına yol açacağı beklentisiyle çözüm sürecini ertelemenin ileride daha avantajlı sonuçlar üreteceğini
varsayıp, Silvan saldırısıyla devletle diyalog sürecini baltalamıştı. Devlet diyalog
sürecinden yaşadığı hayal kırıklığıyla, PKK ise bölgesel dinamiklerin çözümsüzlüğü daha kârlı kıldığına yönelik yanlış okumayla, güvenlik ve çatışma politikalarına yöneldiler.
Silvan saldırısı, devletin çözüm perspektifinde köklü değişikliklere yol açarak,
PKK’nın diyalogla silahsızlandırılamayacağı ve PKK silahsızlandırılmadıkça Kürt
sorunun demokratik reformlarla çözülemeyeceği kanaatinin oluşmasını sağladı.
2012 yılı, devlet ve PKK’nın Silvan saldırısı sonrası benimsedikleri çatışma ve sahada çatışarak üstünlük kazanma stratejisine sahne oldu. Bu çerçevede, 2012 yılı,
şiddetin son yılların en yüksek düzeyine çıktığı, bölgesel ve küresel dinamiklerin sorun ve çözüm üzerindeki belirleyici etkisinin en fazla telaffuz edildiği, Kürt
siyasetinde aktörlük ve muhataplık tartışmalarının hız kesmeden devam ettiği
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(Öcalan, Kandil, KCK, BDP, DTK, Avrupa), devletin çözüm perspektifi ve enstrümanlarına yönelik eleştirilerin arttığı bir yıl olarak kayıtlara geçti.

1.6.1

Şiddetin Yükselmesi ve Eylemlerin Çeşitlenmesi

14 Temmuz 2011 Silvan saldırısıyla startı verilen yeni dönem, 2011’in Ekim ayında PKK’nın Hakkâri’nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerindeki askeri hedeflere yaptığı saldırılar sonucu 24 askerin hayatını kaybetmesi39 ve 28 Aralık’ta silahlı kuvvetlere ait uçakların Şırnak’ın Uludere (Roboski) bölgesinde sınırı geçen köylüleri
bombalaması üzerine 35 vatandaşın hayatını kaybetmesi40 ile ülkeyi bir şiddet ve
çatışma sarmalına soktu. Bu dönemde benimsenen mücadele stratejisinin birbiriyle ilişkili üç düzlem üzerinden yürütüldüğü söylenebilir: yaygın şiddet kullanımı, mücadele tarzının çeşitlendirilmesi ve AK Parti’nin ana hedef olarak belirlenmesi. PKK, bu üç düzleme yaslanarak, 2012 yılı boyunca çok yoğun, şiddetli ve
kararlı bir mücadele yürüttü.
PKK’nın lider kadrosunun yılın ilk döneminde kullandığı dil ve ortaya koyduğu
yeni mücadele (savaş) konsepti, yılın geri kalan kısmında yaygın şiddetin hâkim
dili oluşturacağına dair güçlü mesajlar içermekteydi. Cemil Bayık, ANF’ye verdiği mülakatta “Artık bunun dağı, şehri, metropolü kalmayacak, savaş her alana
yayılacaktır. Kürt Özgürlük Hareketi devletin askeri güçlerine, polis ve kontrgerilla
güçlerine, bu savaşın merkezinde yer alan idari ve siyasi güçlere yönelecektir. Savaş
geçmiş dönemden farklı sürecektir”41 sözleriyle işaret ettiği yeni strateji, örgütün,
askeri ve sivil alanı, dağı ve şehri içerecek kitlesel şiddet kullanımını çözüm sürecinin ana eksenine yerleştireceğini gösteriyordu. Dolayısıyla, örgüt, siyasetle
çözüm arama, silah ve siyaseti beraber kullanma ve silahı çözümün tek unsuru
olarak görme (Devrimci Halk Savaşı) yöntemlerinden üçüncüsünü bu yeni dönemin ana stratejisi olarak benimsediğini ortaya koyuyordu.42
Bu stratejinin bir sonucu olarak, 2012 yılı son yılların en kanlı yılı oldu. Savunma
bakanlığının verilerine göre 2002 yılında 6 asker çatışmalarda hayatını kaybederken, bu rakam 2009’da 56, 2010’da 88, 2011’de 99 ve 01 Ocak – 31 Ekim 2012
tarihleri arasında 123 olarak gerçekleşti.43 Buna karşılık, yılın ilk 10 ayında çatışmalarda ölen PKK’lı sayısı ise 496’dır.44
39. Bu saldırı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için bkz. http://www.ntvmsnbc.com/id/25289955/
40. Bu olay hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için bkz.
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?ArticleID=1074002&CategoryID=77&aType=RadikalDetayV3
41. Cemil Bayık’la yapılan röportajın tamamını okumak için bkz.
http://www.firatnews.com/index.php?rupel=nuce&nuceID=57535
42. Yalçın Akdoğan, “Öcalan’ı gömen strateji, BDP’yi de anlamsızlaştırıyor,” Star, 9 Ağustos 2012,
http://haber.stargazete.com/yazar/ocalani-gomen-strateji-bdpyi-de-anlamsizlastiriyor/yazi-660072
43. Milli Savunma Bakanının açıklaması için bkz.
http://www.ntvmsnbc.com/id/25404614; http://www.ntvmsnbc.com/id/25404615/
44. “Yılın ilk 10 ayında öldürülen PKKlı sayısı,” Haber7.com, 8 Kasım 2012.
http://www.haber7.com/guncel/haber/949357-yilin-ilk-10-ayinda-oldurulen-pkkli-sayisi
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2012’de yaşanan şiddet sarmalı, sadece askeri hedeflerle sınırlı kalmayıp, sivil
alanları da hedef aldı. PKK, devlete ve AK Parti hükümetine ciddi bir maliyet
doğuracağını hesaplayarak, şiddeti, Gaziantep örneğinde olduğu gibi şehirlere ve
sivil alana taşıyacak şekilde daha çok kullanmaya başladı. Örgüt, yükselen şiddet
dalgasının önce örgüte karşı toplumsal bir öfkeyi tetiklese de, belli bir süre sonra, şiddeti durdurmayan siyasal iktidara yöneleceğini hesaplamaktadır. Bununla
birlikte, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin de Türkiye’de yaşanan şiddet dalgasının Türkiye’ye olan maliyetini artırıcı bir işlev gördüğünü düşünmektedir. Kendi
ülkesinde düşük yoğunluklu çatışmalar yaşayan Türkiye’nin hem Ortadoğu platformunda hem de uluslararası alanda sürekli bir yumuşak karına sahip olacağını
varsayarak, Arap Baharına benzeyen bir Kürt Baharının, hükümetin yeni bölgesel
sistemin ana sözcüsü olma imajına gölge düşüreceğini hesaplamaktadır.
Gelişen şiddetin boyutu ile etkilediği alanın yanında, uygulanan yeni eylem tarzı,
önceki yıllarda uygulanan geleneksel gerilla tarzı mücadele biçimlerinden (vur-kaç
taktiği) farklılıklar arz etmekteydi. “Alan savunması”, “vur-kal” veya “alan düşürülmesi” olarak tanımlanan bu yeni eylem tarzı daha önce Arap Baharı’ndan esinlenerek geliştirilen “Devrimci Halk Savaşı” konseptinin yeni bir veçhesini oluşturmaktaydı. Özellikle yaz aylarında, Şemdinli–Hakkâri–Yüksekova ekseninde uygulamaya çalışılan ve 14 Temmuz’daki Şemdinli saldırısıyla da test edilen bu taktikle örgüt,
Arap Baharı deneyimini yaşamış ve yaşayan ülkelerde de gerçekleştiği gibi, önce bir
bölgeyi düşürüp (kurtarılmış alan yaratma) oradan da bir Kürt Baharını başlatmayı
denedi. Nitekim BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Şemdinli ile Çukurca arasındaki 300-400 kilometrelik bir alanın örgütün denetiminde olduğu, askerin
bu bölgelere karadan operasyon yapamadığı’45 şeklindeki demeci de bu stratejinin
yansımalarından biri olarak değerlendirilebilir.

1.6.2

Arap Baharı’nın Etkisi

Temmuz ayında yeni taktiğin uygulandığı Şemdinli saldırısı sırasında örgütün, 30
yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirip, yaptığı yol kontrolünü nokta adresi vererek
twitter hesabı üzerinde duyurması da, sosyal medyanın Arap Baharında oynadığı
rolden ilham aldığına işaret etmektedir. Son olarak da, bu tarz eylemlerin yoğunlaştığı Temmuz, Ağustos aylarının aynı zamanda Suriye Kürt’lerinin (PYD’nin)
Kuzey’de Baas rejiminden boşalan otorite boşluğunu doldurduğu döneme denk
gelmesi, PKK’nın bu saldırılar ile devlete Suriye’ye müdahale etmesi halinde
denkleme dâhil olacağı mesajını vermeye çalıştığı anlaşılmaktadır.46
PKK’nın bu yıl ilk defa başvurduğu eylem tarzlarından bir diğeri de, “siyasetçilerin
kaçırılması” oldu. Hüseyin Aygün’ün kaçırılması kamuoyunda daha yoğun bir far45. Selahattin Demirtaş’ın demecinin tamamı için bkz. http://www.ntvmsnbc.com/id/25377501/
46. Murat Karayılan’ın ANF’ye verdiği mülakatın tamamı için bkz.
http://www.firatnews.com/index.php?rupel=nuce&nuceID=67915
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kındalık oluştursa da, bu yıl AK Parti’nin bölge temsilcilerine yönelik yoğun kaçırılma hadiseleri de yaşandı.47 Bu kaçırılmalarda örgütün kullandığı terminolojiyle
(“gözaltına alındı”, “sorgulanıyor” ve “işlemleri bittikten sonra serbest bırakılacak”)
bu yıl izlenen mücadele stratejisini beraber değerlendirdiğimizde, PKK’nın ülkenin
doğu ve güney doğusunda alana hâkim olduğu algısını topluma aşılamaya çalıştığı
anlaşılmaktadır. PKK’nın alan hâkimiyeti stratejisi, resmi ve siyasi aktörleri kaçırması, okulları boykot etmeye yönelik baskıları, yol kontrollerini sıklaştırması, kararlı bir stratejinin hayata geçirilmeye çalışıldığını göstermektedir.
Bu yeni konseptin son ayağını ise Bayık’ın yılın başında dile getirdiği, Duran
Kalkan’ın da 1 Temmuz’da ANF’ye verdiği mülakatta detaylandırdığı AK Parti’yi
yenilgiye uğratma stratejisi oluşturmaktadır. Kalkan, artık silahlı çözüm aşamasına girdiklerini anlattığı bu röportajda, bu süreçte AK Parti’ye yönelik yaklaşımlarını şöyle ifade ediyordu: “Biz iki yıl önce stratejik değişiklik yaptık. Artık mevcut
AKP yönetimi devam ettikçe Kürt sorununun siyasi çözümünün gerçekleşemeyeceği
kanaatine vardık. Dolayısıyla da AKP’yi siyasi yenilgiye uğratacak aktif bir mücadele konumuna geçtik, strateji değiştirdik. Devrimci halk savaşıyla AKP siyasetini
yenilgiye uğratıp Kürt sorununun demokratik siyasal çözümünü böyle bir direniş
temelinde gerçekleştirmeyi öngördük.”48 Bu cümlelerin de işaret ettiği gibi AK
Parti’ye karşı aktif ve sert mücadele bu yeni konseptin temel ayaklarından birisini
teşkil etmekteydi.
Örgütün geliştirdiği yeni mücadele konseptinde AK Parti’yi ana hedef seçmesinin
birçok siyasal sebebi mevcuttur. Birincisi, Kürtlerin yoğun yaşadığı doğu ve güney
doğuda pratikte çok partili bir siyasal sistemden ziyade iki partili bir sistem mevcuttur: AK Parti ve BDP. Dolayısıyla, AK Parti’yi zayıflatmak yegâne hâkim olmak
anlamına gelecektir. İkincisi, vesayet sisteminin önemli oranda geriletilmesi ve askerin yasal sınırlarına çekilmesi, örgüte AK Parti’nin Türkiye’deki asıl gücü temsil
ettiği algısının hâkim olmasına yol açmış görünmektedir.
Örgüt, devletin sahibi olarak algıladığı AK Parti’ye karşı verdiği mücadeleyi adeta
devlete karşı verilen mücadeleyle eşdeğer gördüğü için AK Parti’yi hedef almaktadır.
Üçüncüsü, devletin bölgedeki halk nezdinde büyük bir meşruiyet sorunu yaşamasına rağmen AK Parti’nin aynı bölgede geniş bir toplumsal kesime hitap edebilmesi
örgütün AK Parti’yi hedef almasına neden olmaktadır. Bu çerçevede, örgüt, bölgede
kuracağı hegemonyaya karşı en büyük tehdidin meşruiyet sorunu yaşayan devletten
ziyade toplumsal tabanı olan AK Parti olduğunu düşünmektedir.

47. Kaçırılan AK Partililerden bazıları: Hakkâri İl Başkanı Mecit Tarhan, http://www.ntvmsnbc.com/id/25378853/;
Van Gürpınar AK Parti İlçe Başkanı Hayrullah Tanış, http://www.ntvmsnbc.com/id/25363467/; Diyarbakır AK Parti
merkez Sur İlçesi eski İlçe Başkanı Hamit Çelikkkanat, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21273743.asp; AK Parti
Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik, http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/05/14/ak-parti-kulp-ilce-baskani-kacirildi
48. Röportajın tamamı için bkz. http://www.firatnews.com/index.php?rupel=nuce&nuceID=64940
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1.6.3

Yeni Bölgesel Dinamikler

PKK’nın 2012 yılındaki stratejisini ve bu stratejinin değişen veçhelerini daha
doğru bir çerçeveye yerleştirmek için bölgesel gelişmelerin ürettiği ‘fırsat’ alanlarına da bakmakta yarar var. Nitekim PKK merkez komitesinin 2012 yılında
verdiği demeçlerin neredeyse tamamında bölgesel gelişmelere ilişkin analizler
ihmal edilmemektedir. Cengiz Çandar’ın ifade ettiği soğuk savaş sonrasında Orta
ve Doğu Avrupa’daki ülkelerin maruz kaldığı harita değişimine benzer şekilde,
Ortadoğu’daki gelişmelerin de ülkelerin haritalarını değiştireceği kanaatinin, örgütün lider kadrosu tarafından paylaşıldığı anlaşılmaktadır.49
Bunun yanında, Ortadoğu’daki mezhep jeo-politiğinin birçok başkentin siyaset ve pozisyon belirlemesini etkileyen ana dinamik olarak ortaya çıkması, hem
devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini hem de devletlerin devlet-dışı aktörlerle
kurdukları ilişkileri yeniden dizayn etme ihtiyacını doğurdu. Suriye krizinde kristalleşen bu yeni tutum ve durum Esad Rejimi, İran ve Irak’taki Maliki yönetimini
statüko kampında toplarken, Türkiye, Katar ve benzeri ülkeler ise değişim kampında yer aldılar. Bu yeni durum, bu 3 sınır ülkesinin PKK’ya karşı Türkiye’ye
daha önce sundukları desteklerini durdurup, tersi bir politika izlemelerine yol
açtı. Bu politikanın somut sonuçlarından biri, 5 Eylül 2011 tarihinde İran ve PJAK
arasında yapılan antlaşma olmuştur.50 Bu antlaşmayla, PJAK İran’a karşı yaptığı
saldırılarını durdururken, İran’da bunun karşılığında PKK/PJAK’ın kamplarına
düzenlediği hava hareketlerini durdurdu. Suriye, İran ve Irak’ın uyguladığı baskının ortadan kalkması,51 PKK’ya operasyonel kabiliyet ile geniş manevra alanı
sağlarken, Türkiye’ye karşı daha rahat eylem yapabilme imkânı sundu.
Buna paralel olarak, Suriye’deki Baas rejiminin muhalifler karşısında mevzi kaybetmesi, ülkenin belli bölgelerindeki otoritesini yitirmesi, Suriye’deki en organize
olmuş gruplardan biri olan Kürtlerin, ama özellikle de PKK’ya yakınlığıyla bilinen
PYD’nin bu durumdan istifade etmesini sağladı. Bu bağlamda, Esad’ın Temmuz
ayında Kürt’lerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki güçlerini çekmesi sonrası PYD’nin
oluşan bu boşluğu doldurması, de-facto bir otonom sistemin doğmasına yol açtı.
PKK’da yer alan önemli orandaki Suriyeli sayısı ve PYD ile PKK arasındaki organik bağlar dikkate alındığında, Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’deki Kürt meselesini etkileyeceği açıktır.
Yaşanan bu gelişmeler, Kürt meselesinin artık bölgesel bir mesele olduğunu ve
sadece iç siyasette atılacak adımlarla halledilmesinin güçleştiğini göstermektedir. Dolayısıyla, üzerindeki bölgesel baskının şu anlık ortadan kalktığını gören
49. “Cengiz Çandar: Ortadoğu’da sınırlar değişecek, Türkiye de buna dahil...,” t24.com.tr, 26.11.2012.
http://t24.com.tr/haber/cengiz-candar-ortadoguda-sinirlar-degisecek-turkiye-de-buna-dahil/218234
50. Detaylı bilgi için bkz. Murat Karayılan’ın ANF ile yaptığı mülakat.
http://www.firatnews.com/index.php?rupel=nuce&nuceID=67915
51. Murat Karayılan, ANF’ye verdiği mülakatta Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin bozulması üzerine
Suriye’nin kendilerine karşı yürüttüğü mücadeleyi durduğunu belirtiyor. Mülakatın tamamı için bkz.
http://www.firatnews.com/index.php?rupel=nuce&nuceID=67915
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ve Suriye’deki olayların da kendi lehine geliştiğini düşünen örgüt, hem Türkiye
ile pazarlık masasına oturmak için bir aciliyet hissetmemekte hem de şu anda
masaya otursa da neyi talep etmesi gerektiğini netleştirememektedir. Dolayısıyla,
Suriye’deki denklem ile oradaki Kürtlerin ne elde edecekleri durumu netleşene
kadar (bölgesel gelişmeler netlik kazanana kadar), Türkiye’nin PKK ile mücadelesinde esaslı-yapısal bir değişimin kaydedilmesi zor görünmektedir.

1.6.4

Açlık Grevlerinin Siyasal Yansımaları

Açlık grevleri ile onun etrafında yaşanan gelişmeler yılın son kısmında Kürt meselesi bağlamında yaşanan en önemli olay olmuştur. 12 Eylül’de cezaevlerindeki
PKK, PJAK ve KCK’lı tutuklular, “Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kalkması”,
“Anadilde savunma” ve “Anadilde eğitim” talepleriyle açlık grevine başladılar. 64
kişiyle başlayan bu eylem kısa bir süre sonra diğer cezaevlerine de sıçrayıp, bini
aşkın bir sayıya ulaştı. Başlangıç aşamasında, kamuoyunda çok fazla ilgi görmeyen bu grev, kırkıncı günlerine yaklaşınca hem durumun ciddiyetinin artması,
hem yapılan kitlesel destek eylemleri ve BDP’nin bu konuyu sürekli işlemesi, hem
de yazar ve aydın çevrelerinin bu konuyla alakalı açıklamalar yapması meseleyi,
Türkiye’nin ve kamuoyunun gündemine sokmayı başardı.
Açlık grevlerine karşı Hükümet iki ayaklı bir strateji izledi; Başbakan bu eylemle
trajediden siyaset devşirilmeye çalışıldığını savunup bu çerçevede dile getirilen taleplere karşı tavizsiz bir tavır alırken -hatta “idam” konusunu tekrardan gündeme
getirip karşı hamle yaparken-; Adalet Bakanı önce grevin 43. gününde Sincan’daki
tutuklularla, daha sonra da BDP Genel Başkanı Demirtaş ile görüşerek, Bülent
Arınç da eylemcilere grev bırakma çağrılarında bulunarak, grevi can kaybı olmadan diyalogla çözmeye çalıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda Abdullah Öcalan’ın
kardeşi Mehmet Öcalan’ın İmralı’ya gidip abisiyle görüşmesi konusunda mutabakat
sağlandı. Yapılan görüşmede Abdullah Öcalan, açlık grevlerinin amacına ulaştığını
dolayısıyla da bu greve derhal son verilmesi gerektiğini ifade edince, 18 Kasım’da,
açlık grevlerinin 67. gününde, tutuklular grevi sonlandırdıklarını açıkladılar.
Açlık grevleri aracılığıyla ortaya konulan talepler, süreç boyunca yaşananlar ve bitirilme şekli şu hususlara işaret etmektedir. Birincisi, üç talepten biri olan “anadilde eğitim”e dair herhangi bir düzenlemenin yapılmamış olması, yapılacağına dair
de ne bir söylemin ne de bir takvimin ortaya konulmamış olmasına rağmen grevin bitirilmesi ile “anadilde savunma”nın da zaten AK Parti’nin kongrede açıkladığı 63 maddelik siyaset vizyon belgesinde yer alması beraber değerlendirildiğinde, grevin asıl amacının Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması ve onun Kürt
meselesinde ana aktör olduğunun tescil edilmesinin oluşturduğu anlaşılmaktadır.
İkincisi, “anadilde savunma”nın sözü edilen siyaset vizyon belgesinde yer almasına rağmen hala bunun üzerinden bir kavganın verilmiş olması, elde edilen/
edilecek hakların öznesinin kim olduğu sorusuyla yakından ilişkilidir. Örgüt,
kazanılan hakların hükümetin uyguladığı demokratikleşme paketinin bir parçası
olarak değil de kendilerinin verdiği bir kavganın sonucunda elde edildiği algısını
toplumda uyandırmak istemektedir.
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2012 senesinde olan bitenler 2013 senesinin de ‘diyalog-mücadele’ geriliminde bir
yıl olacağını haber verirken Suriye sorunu mücadelenin sonucunu belirlemek bakımından sembolik bir anlam taşımaktadır. Suriye’de Esad rejiminin sonlanması
veya gidişinin uzaması PKK’nın eylemlilik süreciyle yakından ilgilidir. Esad’ın
gidişinin ertelenmesi PKK eylemlerinin artmasına zemin hazırlayacak ve bahar
döneminde örgüt yeniden eylemlere başlayacaktır. Bu bağlamda kış süreci, kalıcı
bir uzlaşma sağlanması ve güven artırıcı adımların atılması noktasında tarihi bir
işlev görebilir.

Sonuç: Çözüm ama Nasıl?
Hükümet, bir yandan Kürt meselesinin hak ihlallerinden kaynaklanan unsurlarını demokratik reformlarla çözme iradesini sürdürürken, öte taraftan da PKK’nın
yükselttiği şiddet dalgasına karşı etkili bir terörle mücadele stratejisini hayata geçirmektedir. Bu eş zamanlı iki farklı strateji, doğal olarak birbirini etkilemekte ve
güvenlik ön plandayken demokratik reformlar gündemin arka sıralarına düşmektedir. Bu çerçevede, 2012’de PKK’nın katmanlı mücadele stratejisi dolayısıyla yükselen şiddet, siyasi gündemin güvenlikçi bir iklime teslim olmasına yol açmıştır.
Oysa 2012 yılı boyunca, bu iki strateji, eş zamanlı olarak yürütüldü. Güvenlikçi
politika ve söylemin sıkça kullanıldığı yılın ilk dönemini, Kürtçe’nin okullarda
seçmeli ders olarak okul müfredatlarına sokulması gibi demokratik adımlar takip
etti.52 2012’nin ilk yarısına terörle mücadele söylemi damgasını vururken; senenin
geri kalan kısmına siyasetle müzakere söylemi hâkim oldu.53 Bu kısmi yumuşama, Leyla Zana’nın “Başbakan’ın bu sorunu çözebileceğine inandığını” açıklaması
sonrası yapılan Erdoğan–Zana görüşmesi ile daha da iyimser bir yöne evrildi.
İçeride bunlar yaşanırken, Suriye krizinin Kürt boyutunun güçlü bir şekilde ortaya çıkması, hükümeti Barzani üzerinden bir çözüm arama formülüne itti. AK
Parti’nin kongrede dağıttığı 63 maddelik siyaset vizyonu belgesinde yer alan
“Anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması”, “Anadilde kamu hizmetlerine erişim” ve “Mevzuatta etnik ayrımcılık algısı yaratan bütün hükümlerin
ayıklanması”54 gibi hedefleri ile başbakan veya hükümet kanadından farklı yetkililerden müzakere görüşmelerinin tekrardan başlayabileceğine dair beyanatlar,55
Kürt meselesinde yılın ikinci yarısından itibaren ibrenin yeniden diyalog ve müzakere eksenli bir çözüme kaydığına işaret etmektedir.
Hassas olan bu dönemde, iyi planlanmamış bir politik hamlenin bu süreci yeniden tersine çevirme potansiyeli mevcuttur. Bu bağlamda, son günlerde yaşanan

52. Bununla alakalı kapsamlı bir açıklama için bkz. http://www.ntvmsnbc.com/id/25381268/
53. Başbakan Erdoğan’ın “BDP’yi siyasi muhatap” olarak gördüğüne dair beyanatı ile BDP Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş’ın buna cevabı için bkz.
http://www.haberturk.com/gundem/haber/744311-hicbir-zaman-diyalog-kapisini-kapatmadik
54. Bu maddelerin hepsine ulaşmak için bkz.
http://www.haber7.com/partiler/haber/934507-ak-partinin-63-maddelik-hedefinde-ne-var
55. “Gerekirse İmralı’yla görüşülür,” Sabah, 27.09.2012.
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/09/27/erdogan-gerekirse-imraliyla-gorusulur
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“dokunulmazlık” tartışmasının evrileceği yön diyalog/müzakere ekseninde gelişen olumlu iklimi değiştirme potansiyeline sahiptir.
14 Temmuz 2011’de gerçekleşen Silvan saldırısıyla yeniden tedavüle sokulan güvenlikçi perspektif, 2012’de yükselen şiddet dalgası ve gerçekleşen yüksek can kayıpları şeklinde yaşandı. Bununla birlikte, Suriye krizinin derinleşmesi ve PKK’nın
PYD üzerinden mücadeleyi Suriye’yi de içerecek şekilde genişletme hesapları,
meselenin bölgesel ve uluslararası boyutunu belirginleştirdi. Bugünden görünen,
Türkiye’nin müzakere ve mücadele, siyaset ve güvenlik parametrelerini birlikte
hesaba katan bir sorunu yönetme ve çözüme kavuşturma perspektifini sürdüreceğidir. Türkiye, bir yandan Kürt meselesini çözme iradesini sürdürerek demokratik
hak temelli reform sürecini sürdürecek, öte taraftan da PKK’yı etkisizleştirmeye
ve silahsızlandırmaya yönelik bir mücadele stratejisini devam ettirecektir.
Ulusal ve bölgesel güç odaklarının sorunu yönlendirme kapasitelerinin varlığını
sürdürmesi ve PKK önderliğindeki Kürt siyasetinin silah bırakmaya hazır olmayışı, müzakere seçeneğinden sonuç alınmasını zorlaştırmakta ve demokratik reformların siyasal iklimi yumuşatmasını engellemektedir. Dolayısıyla, siyasal iklimin güvenlikçi kaygılara teslim oluşunun öncelikli sorumlusu, Türkiye’nin mevcut siyasal sistemi silahlı mücadeleye gerek bırakmayacak şekilde siyasal mücadeleye açıkken, Kürt meselesinin çözümüne ilişkin kaygılardan öte Kürt hareketinin
ikbal kaygıları dolayısıyla Kürt siyasetinin silahlı mücadeleyi fetişleştirmesidir.
Ancak, bu tespit, Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu üstlenen AK Parti’nin yürüttüğü politikanın siyasal bağlamını anlamamıza yardımcı olsa da, AK Parti’nin
çözüm sorumluluğunu azaltmamaktadır.
Bu çerçevede, yukarıda da vurgulandığı üzere, anlaşılabilir gerekçelere yaslansa da,
2012 yılında, çözümden çok sorunun konuşulmuş olması, umuttan çok kaygının
hâkim olması, açılım siyasetinden öte güvenlik kaygılarının siyasal gündemi meşgul etmesi, önemli bir sıkıntı olarak not edilmelidir. AK Parti, her hangi bir koşul
altında silah bırakma seçeneğini gündemine almadığı için şiddet ve teröre sarılan
PKK’nın, güvenlik paradigmasını siyasal iklime hâkim kılma stratejisine teslim olmamalıdır. PKK’nın arzuladığı, terörle mücadele perspektifinin demokratik-siyasal
çözüm perspektifinden daha fazla gündemi meşgul etmesidir. Terör ve terörle mücadele, gündemi meşgul ettikçe, toplumsal ayrışma zemini de güçlenmektedir.
AK Parti, demokratik-siyasal çözüm stratejisine yönelik inancını ve kararlılığını
sürdürdüğü, bu kararlılığı, Kürtçe seçmeli ders uygulamasını başlatma, anadilde savunmayı mümkün kılma ve anadilde kamu hizmetlerini sağlamayı taahhüt
etme üzerinden gösterdiği halde, 2012 yılı boyunca, terörle mücadele perspektifinin siyasal gündeme hâkim olmasına engel ol(a)mamıştır. Önümüzdeki yıllarda, PKK’nın öngördüğü toplumsal ayrışma stratejisini boşa çıkarmak üzere, AK
Parti’nin terörle mücadele gündeminin siyasal iklime hakim olmasının önüne geçerek, toplumun her kesimine umut aşılayacak bir demokratikleşme perspektifini
tedavülde tutması yararlı olacaktır.
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GÜVENLIK-DIYALOG EKSENINDE PKK VE KÜRT MESELESI

29 Aralık 2011

F-16 savaş uçakları, İnsansız Hava Araçları’ndan (İHA) gelen görüntüler üzerine
PKK’lı sandıkları Irak’tan kaçak mazot getiren vatandaşları bombaladı. Şırnak’ın
Uludere ilçesi’ne bağlı Ortasu Köyü’ne yakın sınır bölgesinde meydana gelen
olayda, 35 vatandaş yaşamını yitirdi.

3 Nisan 2012

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partinin Meclis grup toplantısında
yaptığı konuşmada, Kürt sorunun çözümü için hükümetle diyalog kurmaya hazır
olduklarını söyledi.

21 Mayıs 2012

PKK silah bırakmadıkça müzakere olmayacağını vurgulayan Başbakan Erdoğan, her
şeye rağmen BDP’yi siyasi muhatap olarak gördüklerini belirtti.

14 Haziran 2012

Leyla Zana, Başbakan Erdoğan için, “Ben onun bu işi çözeceğine inanıyorum. Buna
dair umudumu da, inancımı da asla yitirmedim. Yitirmek de istemiyorum” dedi.

30 Haziran 2012

Başbakan Erdoğan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana’yı kabul etti.

12 Temmuz 2012

Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, 4 gün süren toplantılar sonucu Suriye
Kürtleri arasında birlikteliği sağlayarak taraflarla birlik fotoğrafı çektirdi.

22 Temmuz 2012

Esad’ın askerlerinin Şam’da muhaliflerle mücadele için ülkenin kuzeyinden
çekmesini fırsat bilen PKK’ya yakınlığıyla bilinen PYD birçok kentte “kontrolü ele
geçirdiğini” duyurdu.

12 Ağustos 2012

CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, PKK’lılar tarafından kaçırıldı ve iki gün
sonra serbest bırakıldı.

17 Ağustos 2012

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine giden 9’u BDP’li 10 milletvekili, yol kesen PKK’lılarla
kucaklaştı.

20 Ağustos 2012

PKK, Gaziantep’te Karşıyaka polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı
düzenledi. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi de yaralandı.

1 Eylül 2012

Başbakan Erdoğan, Şemdinli’de PKK’lılarla kuçaklaşan 9’u BDP’li 10 milletvekilinin
dokunulmazlıklarının kaldırılacağı sinyali verdi.

12 Eylül 2012

Cezaevlerindeki PKK, PJAK ve KCK’lı tutuklular Abdullah Öcalan’a yönelik
tecridin kalkması, Anadilde savunma ve Anadilde eğitim ile ilgili adımlar atılması
talepleriyle açlık grevine başladılar.

12 Eylül 2012

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda okutulacak Kürtçe ders müfredatını tamamladı.

24 Ekim 2012

Adalet Bakanı Sadullah Ergin açlık grevinin 43. gününde Sincan Cezaevi’nde açlık
grevindeki tutuklu ve hükümlülerle görüştü.

15 Kasım 2012

Anadilde savunma hakkını düzenleyen taslak TBMM İnsan Hakları Komisyonu’ndan
geçti.

17 Kasım 2012

Abdullah Öcalan, cezaevlerindeki PKK ve KCK’lı tutukluların sürdürdüğü açlık
grevlerinin bir an önce bitirilmesi için kardeşi Mehmet Öcalan aracılığıyla çağrı
yaptı.

27 Kasım 2012

Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile 9 BDP’li milletvekilinin dokunulmazlığının
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

YAZARLAR
YILMAZ ENSAROĞLU, YAVUZ GÜÇTÜRK, HÜSEYIN KIRMIZI, CEM DURAN UZUN

2. HUKUK VE İNSAN HAKLARI
Bu bölümde, 2012 yılı boyunca hukuk ve insan hakları alanında yaşanan gelişmeler ele alınacaktır. Bu çerçevede, önce 2012’de gerçekleştirilen ve hukuk devleti ve
insan hakları açısından önem taşıyan anayasal ve yasal düzenlemeler; daha sonra,
yargıyla ilgili gelişmeler incelenecektir. Son bölümde ise, insan hakları alanındaki
gelişmeler değerlendirilecektir.

2.1

YASAMA FAALİYETLERİ

2.1.1

Çıkarılan Kanunlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2012 yılında, 10 Aralık 2012 tarihi itibariyle
toplam 98 yasa çıkarmıştır. Yılın hukuk devleti, insan hakları ve demokratikleşme
açısından en önemli yasama faaliyetleri olarak şunların öne çıktığı söylenebilir:
a)

19.01.2012 tarihinde kabul edilen “Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu” ile
Cumhurbaşkanı seçimine, Cumhurbaşkanı adaylarında aranacak niteliklere
ve seçim usullerine ilişkin esaslar belirlenmiştir.
b) 31.01.2012 tarihinde kabul edilen “Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” ile karşılıksız çek yazanlar için öngörülmüş olan bir yıla kadar
hapis cezası kaldırılmıştır. Bu düzenlemeyle, 1500 civarında mahkum tahliye
edildiği gibi, yargı üzerinde önemli bir yük oluşturan altıyüzbin civarında
dosya düşmüştür.
c) 17.02.2012 tarihinde kabul edilen “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile MİT
mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin soruşturulması Başbakanın
iznine bağlanmıştır.
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d)

08.03.2012 tarihinde kabul edilen “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ile kadınların, çocukların, aile bireylerinin
ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere
yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar
düzenlenmiştir.

e)

30.03.2012 tarihinde kabul edilen “İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile zorunlu eğitim 8 yıldan 12
yıla çıkarılmış, eğitim sistemi 4 yıl ilköğretim, 4 yıl ortaöğretim ve 4 yıl lise
şeklinde yeniden organize edilmiştir. Ayrıca bu Kanun ile İmam-Hatip Liselerinin orta kısımları tekrar açılmış ve ortaokul ve liselerde Kuran-ı Kerim ve
Hz. Peygamberin hayatı, seçimlik dersler arasına konulmuştur.

f)

04.04.2012 tarihinde kabul edilen “6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun adı, “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanunu” şeklinde değiştirilmiş ve memurlara da toplu sözleşme yapma hakkı
tanınmıştır.

g)

05.04.2012 tarihinde kabul edilen 6291 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun İle Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile denetimli
serbestlik uygulamasının kapsamı genişletilmiş ve daha fazla sayıdaki mahkumun, cezasının bir kısmını cezaevinde geçirdikten sonra geri kalanını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlamasına imkan sağlanmıştır.

h)

27.04.2012 tarihinde kabul edilen 6301 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile tutuklu ya da hükümlülerin, vefat eden belli derecede yakınlarının cenazelerine
katılmalarına imkan tanınmış, belli derecede yakınları ağır hasta olanların
da, hasta yakınlarını ziyaret etmelerinin yolu açılmıştır.

i)

31.05.2012 tarihinde kabul edilen 6321 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” ile grev ve lokavt yapılamayacak işkollarına havacılık hizmetleri de eklenmiştir. Ancak getirilen bu sınırlama, yaşanan yoğun tartışmalar sonucunda 18.10.2012’de kabul edilen Sendikalar ve Toplu
Sözleşme Yasasıyla kaldırılmıştır.

j)

07.06.2012 tarihinde kabul edilen 6325 Sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu” ile tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde, isteğe bağlı olarak arabuluculuk yöntemine başvurulabilmesinin önü
açılmıştır. Bu Kanun ile yargının üzerindeki iş yükünün azaltılması ve uyuşmazlıkların daha hızlı çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

k)

14.06.2012 tarihinde kabul edilen “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu” ile
2010 Anayasa değişikliği ile getirilen Kamu Denetçiliği Kurumuna ilişkin
esaslar belirlenmiştir. (Ayrıntılı bilgi için bkz. İnsan Hakları Alanında Kurumsallaşma Bölümü)
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l)

20.06.2012 tarihinde kabul edilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik
şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,
hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

m) 21.06.2012 tarihinde kabul edilen 6332 Sayılı “Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu” ile Türkiye İnsan Hakları Kurumu kurulmuştur. (Ayrıntılı bilgi
için bkz. İnsan Hakları Alanında Kurumsallaşma Bölümü)
n)

02.07.2012 tarihinde yargı hizmetlerinin hızlandırılmasını amaçlayan ve çeşitli kanunlarda değişiklik yapan bir Kanun kabul edilmiştir. Kamuoyunda
“3. Yargı Paketi” olarak anılan bu Kanun ile icra-iflas işlerinden ceza yargılamasına kadar geniş bir alanda bir çok düzenleme ve yenilik yapılmıştır.
(Ayrıntılı bilgi için bkz. Yargı Reformu Süreci Bölümü)

o)

18.10.2012 tarihinde uzun zamandır tartışılan ve ertelenen “Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” kabul edilmiştir. Kanun’la, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi,
çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin
çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

2.1.2

Yeni Anayasa Süreci

12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde bütün siyasi partiler tarafından gündeme getirilen 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 dört partinin de üçer üye ile eşit sayıda temsil edildiği Anayasa
Uzlaşma Komisyonu 19 Ekim 2011’de TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in başkanlığında göreve başladı. Komisyon, çalışma usulü yönünden bütün siyasi partilerin
mutabakatı ile karar almakta, uzlaşılamayan konular Komisyon’un uygun göreceği zamanda yeniden değerlendirilmektedir. Komisyon’un en az üç siyasi partinin birer üyesinin katılımı ile toplanması, Komisyon’da bulunan siyasi partilerden
birinin çekilmesi ya da çekilmiş sayılması ile görevinin sona erecek olması, öne
çıkan diğer çalışma usulleri arasında yer almaktadır.1

1. Komisyon’un çalışma usul ve esaslarına ilişki ayrıntılı bilgi için Bkz: “Anayasa Uzlaşma Komisyonunun
Çalışma Usulleri”, https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/calismaesaslari.aspx, Son Erişim: 22.11.2012.
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YENİ ANAYASA SÜRECİ

12 Haziran 2011

26 Eylül 2011

Seçim öncesi bütün siyasi partiler tarafından gündeme getirilen yeni bir anayasa
yapılması hususu, siyaset çevrelerinde daha yoğun bir biçimde tartışılmaya
başlandı.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmaları kapsamında çeşitli
üniversitelerde görev yapan 24 anayasa profesörü ile bir araya geldi.
AK Parti, CHP ve MHP’ye yeni anayasa çalışmaları için davet mektubu gönderdi.

19 Ekim 2011

Anayasa Uzlaşma Komisyonu göreve başladı.

30 Nisan 2012

Komisyon’un yazım süreci öncesi kişi ve kurumlardan anayasa önerileri toplandı.

18 Mayıs 2012

Yeni anayasa yazım süreci başladı. İlk olarak, temel hak ve hürriyetlerin temel
ilkelerinden başlamak üzere taslak madde metni oluşturmak amacıyla bir alt
komisyon kuruldu.
Çalışmaları hızlandırmak için Anayasa Yazımı Komisyon’un sayısı ikiye çıkarıldı.

19 Eylül 2011

11 Eylül 2012
26 Ekim 2012
6 Kasım 2012

İlk altı aylık dönemde “Temel Hak ve Özgürlükler” bölümü ele alınırken, sadece
10 maddede uzlaşma sağlanabildi.
Komisyon “Mali, ekonomik ve sosyal hükümler” ve “Yasama” ana başlıklarını da
görüşmeye başladı.

Komisyon yazım sürecine geçmeden önce tüm topluma çağrıda bulunarak herkesin anayasa yapım sürecine katkıda bulunmasını istedi. 30 Nisan 2012 tarihine
kadar vatandaşlar Komisyon’a görüşlerini bildirdiler. Bu süreçte web sitesi üzerinden 66015 kişi, e-posta yoluyla 1872 kişi ve posta yoluyla da 1050 kişi önerilerini
sundu. Ayrıca, kurulan 3 alt komisyon 160 kuruluş ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Bu süreçte işçi, işveren ve memur konfederasyonları gibi çatı kuruluşlarını ziyaret eden Komisyon, TOBB tarafından 12 ilde düzenlenen “Türkiye Konuşuyor” toplantılarına da destek verdi. Komisyon, bunların yanı sıra, Türkiye’deki
tüm üniversitelere, barolara, Meclis’te yer almayan siyasi partilere, belediye birliklerine, meslek kuruluşlarına, yüksek yargı organlarına, sendikalara, STK’lara
ve 1700 yerel ve ulusal medya organına “posta yoluyla görüşlerini bildirmeleri”
çağrısında bulundu. 104 üniversite, 5 enstitü, 58 vakıf, 102 dernek, 32 platform, 19
diğer STK, 21 kamu kurumu, 21 siyasi parti, 34 meslek örgütü, 30 sendika olmak
üzere toplam 426 kurumsal görüş Komisyon’a sunuldu.2
Komisyon’un mümkün olduğunca geniş katılımı sağlamak amacıyla yaklaşık altı ay
boyunca kişi ve kurumlardan sözlü, yazılı ve elektronik ortamda katkı toplamasının, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış anayasalara ilişkin olarak yöneltilen “halkın anayasaların yapım sürecinde hiçbir katkısının olmadığı” yolundaki eleştirileri
büyük ölçüde sonlandıracağı söylenebilir. Aynı şekilde, Komisyon’un görüş alma
sürecinde azınlık temsilcilerini de Meclis’e davet etmesi oldukça olumlu tepkilere
yol açmıştır. Nitekim İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, 20 Şubat günü
Meclis’te Alt Komisyon’a önerilerini sunduktan sonra yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinde azınlıklara ilk defa bu tür bir resmi davet gönderildiğini belirtmiştir.
Mayıs ayından itibaren ise yeni anayasa yapım sürecinin ikinci aşaması olan yazım
süreci başladı. Yazım döneminde ilk olarak “Temel Hak ve Özgürlükler” bölümü
2. TBMM 24. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu (12 Haziran 2011 – 4 Temmuz 2012), s. 14-15.
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ele alındı. Komisyon’un çalışma yöntemi olarak “tam mutabakat” şartını araması
nedeniyle ilk altı aylık dönemde, sadece 10 maddede uzlaşma sağlandı; 38 maddenin yazımı ise uyuşmazlık nedeniyle çalışmaların sonunda yeniden ele alınmak
üzere ertelendi. Uzlaşma Komisyonunun oybirliği kuralını benimsemesinin, yeni
anayasa çalışmalarını zaman zaman yavaşlatması söz konusu olsa da, şu ana kadar
hiçbir partinin masadan kalkmaması ve Türkiye’nin siyasi gündeminde yer alan
sert tartışmalar içerisinde yeni anayasa yazımı üzerinden polemik yürütmemeleri
olumlu bir gelişme olarak not edilmelidir.
Bununla birlikte, 2012 yılı sonuna kadar anayasanın yazım sürecinin tamamlanması hedefi gerçekleştirilememiştir. 2013 yılında çalışmaların yoğunlaşması beklenirken, Komisyon’un nihai bir taslak hazırlaması sürecinde, Meclis’te bulunan
siyasi partilere ve liderlerine büyük sorumluluk düşmektedir. Çünkü bütün toplum, yeni bir anayasa beklentisi içindedir. Nitekim geçtiğimiz aylarda yapılan bir
saha araştırması halkın çok büyük bir bölümünün “toplumun tüm kesimlerinin
katıldığı ve uzlaştığı bir anayasa” istediğini, toplumun önemli bir kesiminin de,
sürmekte olan anayasa hazırlık çalışmalarından memnun olmadığını göstermektedir.3 Yeni anayasanın herkesin benimsediği bir toplumsal sözleşme olabilmesi
için herkesin yeni anayasa ile ilgili görüşlerini, beklentilerini yeniden gözden geçirmesi, uzlaşma kültürünü geliştirecek yaklaşımlar sergilemesi ve uzlaşılabilecek
formüller geliştirmesi gerekmektedir.4 Prof. Dr. Ergun Özbudun’un belirttiği üzere, “anayasa yapımı sürecine ilişkin milletlerarası literatürde sık sık vurgulanan
bir husus, en gerçekçi uzlaşma senaryosunun, taraflardan hiçbirinin bütün isteklerinin kabulü konusunda ısrarcı olmadığı, her birinin “ikinci derecede en iyi”
(second best) ya da “yaşanabilir” çözümlere razı olduğu bir ortamdır.”5

2.1.3

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

2012 yılında kanun teklif ve tasarılarını esas veya tali komisyon olarak inceleyebilme yetkisi alan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, yapılan bu değişikliğin ardından 7 teklif ve tasarı hakkında incelemelerini tamamlayıp raporlarını
sundu. Komisyon’a havale edilen 20 tasarı ve teklif ise beklemektedir. Komisyon,
Haziran 2011-Ekim 2012 dönemini kapsayan 1. ve 2. Yasama yıllarında yaklaşık
4000 başvuru almıştır.
2012 yılında cezaevleri hakkında kurulan alt komisyon tarafından Türkiye’nin
farklı bölgelerindeki sivil ve askeri cezaevlerinde yapılan incelemeler sonucu
raporlar yayınlandı. “Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddetin İncelenmesi”
amacıyla 2011’de kurulan bir alt komisyon, 24 Mayıs 2012 günü incelemesini
tamamlayıp raporunu yayınlarken, yine 2011’de “Terör ve Şiddet Olayları Kap3. Araştırmada görüşülen kişilerin yüzde 78,5’i “toplumun tüm kesimlerinin katıldığı ve uzlaştığı bir anayasa”
beklentisi içinde iken, “Sürmekte olan anayasa hazırlık çalışmaları sizin dediğiniz şartlara uygun mu ilerliyor?”
sorusuna görüşülen kişilerin yüzde 49,9’u “hayır” cevabı vermiştir. Ayrıntılı bilgi için Bkz: “Anayasaya Dair
Tanım ve Beklentiler”, TESEV, Eylül 2012, s.29-30.
4. Yılmaz Ensaroğlu, “Anayasa Yazım Sürecinin Sonuna mı Geldik?”, Sabah - Perspektif, 17.11.2012.
5. Ergun Özbudun, “Yeni anayasa ümidi tükeniyor mu?”, Star - Açık Görüş, 17.11.2012.
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samında Yaşam Hakkı İhlallerinin İncelenmesi” amacıyla oluşturulan bir diğer alt
komisyon, çeşitli bölgelerde yaptığı incelemelerin yanı sıra, Meclis’te 37 oturum
gerçekleştirdi; gazeteci, yazar, akademisyen, insan hakları savunucusu ve yakınlarını kaybeden toplam 49 kişiyi dinledi. Bu alt komisyon halen raporunu hazırlama
aşamasındadır.6 Türkiye’de bulunan mülteciler, sığınmacılar ve yasadışı göçmenlerin sorunlarının incelenmesi amacıyla kurulan alt komisyon ise, Hatay’da ikamet
ettirilen Suriyeli sığınmacılar hakkında iki kez inceleme yaptı ve rapor yayınladı. Alt
komisyon ayrıca ülke çapındaki uydu kentlerde serbest ikamete tabi tutulan sığınmacılar ile Türkiye’yi hedef veya transit ülke olarak kullanırken yakalanan yasadışı
göçmenlerin durumunu yerinde incelemek amacıyla 2012 yılında çeşitli geziler gerçekleştirdi. Bunların dışında Komisyon, 2000-2006 yıllarında Almanya’da Neo-Nazilerce işlenen cinayetler hakkında da bir inceleme raporu yayınladı.
28 Aralık 2011 akşamı Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu (Roboski) köyü
yakınlarında Irak’tan kaçak mazot getiren 34 vatandaşımızın Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından yapılan bombardıman sonucu yaşamını yitirmesinin ardından, bu olayı araştırmak üzere 9 Ocak 2012’de bir alt komisyon
kuruldu. Uludere’deki olay mahallinde incelemelerde bulunan, olayda hayatını
kaybedenlerin yakınları ile sivil ve askeri yetkililerle görüşmeler yapan ve olaya
ilişkin insansız hava aracı görüntülerini inceleyen alt komisyon, taslak raporunu
Kasım ayı sonunda tamamladı.
Kurulan alt komisyonların yanı sıra, 2012’de askerde kötü muamele iddiaları,
Gürcistan’da Türklerin haksız yere tutuklandığı iddiaları, işçi hakları, sağlıklı bir
çevrede yaşama hakkı ve Batı’daki İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık
konularında Komisyon tarafından izleme dosyaları açıldı.
TBMM’NIN ÇIKARDIĞI BAZI KANUNLAR
19 Ocak 2012

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu

17 Şubat 2012

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

8 Mart 2012
30 Mart 2012

7 Haziran 2012

İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla
çıkaran kanun)
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Denetimli Serbestlik ve
Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

14 Haziran 2012

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

21 Haziran 2012

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu

2 Temmuz 2012

Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında
Kanun (3. Yargı Paketi)
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

5 Nisan 2012

18 Ekim 2012

6. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 24. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılları Faaliyet Raporu, s.20-22.
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2.2

YARGI

2.2.1

Yargı Reformu Süreci

Adalet Bakanlığı tarafından 2011 yılında çıkarılan 1. ve 2. Yargı Paketlerinin7 ardından, 3. Yargı Paketi8 de 2 Temmuz 2012’de TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.
107 maddeden oluşan kanun ile ceza, icra-iflas, idari yargı ile basın ve ifade özgürlüğü alanlarında düzenlemeler yapıldı. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin kaldırılmasının yanı sıra, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarından dolayı
verilen cezaların miktarı düşürülmüş, aleni olmayan konuşmaların izinsiz ya da
gizli bir şekilde kaydedilmesine ilişkin cezalar artırılmıştır. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında kişilerin özgürlüklerine ve savunma haklarına getirilen sınırlamalar kaldırılmış ya da farklı güvenceler sağlanmış, Terörle Mücadele Kanunu
(TMK) çerçevesinde verilen cezaların da CMK kapsamında seçenek yaptırımlara
çevrilebileceği hükme bağlanmıştır. Benzer şekilde, hakimlerin tutuklama yerine
adli kontrol uygulayabileceğine yönelik düzenlemedeki süre sınırı kaldırılmıştır.
Ayrıca örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işleyenler ve örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım
eden kişilere verilecek cezalar yeniden düzenlenmiştir. Son olarak, basın yayın
suçlarının cezalarının infazı belli bazı şartlar altında ertelenmiştir. Kanun ile icra
işleri ve uygulamaları ile ilgili olarak da önemli yenilikler yapılmıştır.
4. Yargı Paketi’nin de 2012 Aralık ayı içerisinde Meclis’e gelmesi beklenirken,
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 4. Yargı Paketi’nin Türkiye’nin AİHM’den aldığı
ihlal kararları doğrultusunda hazırlandığını ifade etmiştir.9 22 maddelik 4. Yargı
Paketi, Kasım ayında Bakanlar Kurulunda iki kez ele alınmış; Paketin 20’ye yakın
maddesi, Bakanlar Kurulunda benimsenirken, ifade özgürlüğünün genişletilmesi
ve AİHM’in ihlal kararlarının önlenmesi için terör suçlarının kapsamının netleştirilmesine ilişkin konular ile evli kadının kızlık soyadını tek başına kullanabilmesinin yaratabileceği karışıklıkların nasıl önleneceği hususunda belirsizliklerin
hâlâ sürdüğü belirtilmiştir.10
Uzun yargılamalardan kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesine ilişkin
TBMM’ye sunulan Tasarı ise, halen Meclis’in gündeminde bulunmaktadır. Tazmin usulünün öngörüldüğü yeni düzenleme ile AİHM’deki dava yükünün azaltılması hedeflenmektedir. 2010 Anayasa değişikliği ve Anayasa Mahkemesinin
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile getirilen bireysel başvuru
usulü ise Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
7. “1. Yargı Paketi”nin tam adı “Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun”dur (Resmi Gazete, Sayı 27905, 14.04.2011). “2. Yargı Paketi”nin tam adı ise “Adalet
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname”dir (Resmi Gazete, Sayı 28037, 26.08.2011).
8. Kanun’un tam adı “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve
Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun”dur. Bkz. Resmi
Gazete, Sayı : 28344, 05.07.2012.
9. “4. Yargı Paketi hazır”, Anadolu Ajansı, 20.11.2012.
10. “301. Madde, 4. Yargı Paketinden Çıktı”, Hürriyet, 27.11.2012.
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Adalet Bakanlığı, 2009’da Bakanlar Kurulunda görüşülerek Avrupa Birliği organlarına sunulan Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planı’nında konulan hedeflerin
% 70 oranında gerçekleştirilmesi üzerine, Plan’ı güncelleme çalışmalarına başlamış ve Eylül 2012’de yeni strateji taslağını açıklamıştır. 11 amaç ve 103 hedefin
bulunduğu taslakta, “yargısal uygulamalardan ve mevzuattan kaynaklanan insan
hakları ihlallerinin önlenmesi ve insan hakları standartlarının güçlendirilmesi”
amaçlar arasında yer almaktadır.
Bu arada, yargı organlarının daha hızlı, etkin ve işlevsel çalışabilmesi için yapılan
çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Yargıtay’da incelenmeyi bekleyen dosya
sayısı Ekim 2012 itibariyle 1.150.000’den 880.000’in altına inerek 2011 yılı rakamlarına göre iş yükü üçte bir oranında azaltıldı. Yargıtay’da karara bağlanan dosya
sayısı 2011 yılında 786.468 iken, 2012 yılının Ekim ayı itibariyle 723.057 dosya
karara bağlandı. Danıştay’da karara bağlanan dosya sayısı ise, 2008’den beri kademeli olarak artmaktadır.11 Ayrıca Temmuz 2012’de kabul edilen 6352 sayılı Kanun ile Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla gördüğü davaların bir kısmının
ilk derece idare mahkemelerine devredilmesi, Danıştay’ın temyiz mercii sıfatıyla
baktığı davaların azaltılması ve Danıştay Savcılığına ilişkin değişiklikler yapılması
suretiyle Danıştay’ın iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır.
Halen 15 yerde kurulu bulunan bölge adliye mahkemeleri ise 2012 yılında da maalesef faaliyete geçirilmedi. Buna karşılık, ülke genelindeki adli teşkilatların yapısına ilişkin düzenlemelere 2012’de de devam edildi. HSYK Genel Kurulu, Haziran
2012’de Türkiye genelinde 102 adli teşkilatın başka bir adli teşkilatla birleştirilmesine karar verdi. Ocak 2012’de ikinci ve üçüncü bölgede toplam 3 mahkeme,
birinci bölgede ise toplam 22 mahkeme faaliyete geçirilirken, 20 mahkemenin faaliyeti donduruldu. 2012 yılının ilk 6 ayında toplam 2.632 hâkim ve savcı meslek
içi eğitime alındı.12 “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik” 4 Temmuz 2012’de yürürlüğe girdi.
Adliyelerde ve mahkeme salonlarında bulunan düzenlemelere ilişkin tartışmalar
2012 yılında da sürdü. Adliyelerde savcıların, hâkimlerden ayrı bölümlerde çalışma odalarının bulunmaması, savcıların mahkeme salonlarına giriş ve çıkışlarda
hâkimlerin kullandıkları kapıyı kullanabilmesi ve mahkeme salonlarında avukatlarla aynı seviyede oturmaması Avrupa Komisyonu tarafından eleştirilirken,13
AİHM, 2012 yılında verdiği bir kararda Cumhuriyet Savcılarının duruşma salonunda fiziki olarak yüksekte bulunmasının “ayrıcalıklı” olduğunu belirtti ancak
bu durumu “silahların eşitliği” ilkesine aykırı bulmadı.14
Öte yandan, 2005 yılında kabul edilen Adli Kolluk Yönetmeliği15 çerçevesinde kurulması öngörülen savcılıklara bağlı adli kolluk birimleri halen kurulmamıştır.
11. “Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma”,
http://www.sgb.adalet.gov.tr/duyurular/2012/2013YiliButce%20SunusKonusmasi.pdf, Son Erişim: 06.12.2012.
12. “HSYK 2012 Yılı İlk 6 Aylık Faaliyet Raporu”, Temmuz 2012, s.33-37.
13. “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu”, s.89.
14. “Savcının oturduğu yer adaleti bozmaz”, Sabah, 04.06.2012.
15. “Adlî Kolluk Yönetmeliği”, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23169.html, Son Erişim: 06.12.2012.
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Adli kolluk olmaması ceza/adalet sisteminin en önemli sorunlarındandır. Polisin, hem istihbarat yapıp, hem güvenlik operasyonlarını kararlaştırıp yürütmesi
hem de adlî kolluk/yargı görevini icra etmesi, genellikle şüphelilerin aleyhine olan
kanıt ve karinelere dayanarak hazırladıkları fezlekelerin neredeyse aynen iddianameye dönüşmesi sonucunu doğurmaktadır.16 Bu durum, uzun süredir adil yargılanma hakkının önündeki önemli sorunlardan birisi olarak dile getirilmektedir.
Bu nedenle, artık daha fazla geciktirilmeksizin adli kolluk kurulmalıdır.

2.2.2

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu

2012 yılında yargı alanında gerçekleştirilen önemli reformlardan birisi de, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruların 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren başlamış
olmasıdır. Bireysel Başvuru Yolu, ilk defa 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilmiş olan değişiklik paketiyle, 1982 Anayasasının 148. maddesine şu şekilde eklenmişti: “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel
hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamındaki
herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.” Ancak uygulamaya geçilebilmesi, uzun ve ciddi bir hazırlık
sürecini gerektirmiştir.
Bu bağlamda, yasal altyapının oluşturulmasına ilişkin hazırlıkların yanı sıra, Anayasa Mahkemesinde raportör sayısı artırılmış ve ilk defa yeni kanunla oluşturulan
raportör yardımcılığı kadrolarına atamalar yapılmıştır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi raportörlerinin bireysel başvuruya hazırlık kapsamında insan hakları konularında eğitimi çalışmaları, yurt içi ve dışında çeşitli şekillerde yürütülmüştür. Sonuç olarak, başvuruların kabul edilmeye başlandığı 23 Eylül 2012 tarihine kadar
ciddi bir hazırlık yapıldığını söylemek mümkündür.
Bireysel Başvuru Yolu, iptal davası ya da itiraz yolu gibi, Anayasa Mahkemesine
diğer başvuru yollarından ayrı olarak doğrudan temel hak ve özgürlüklerin sahibi olan bireylerin başvurabilecekleri ve esas amacı anayasal düzeni korumak
değil, bizzat temek hak ve özgürlükleri korumak olan bir mekanizmadır. Bu mekanizma ile devlet, bir bakıma, temel hak ve özgürlükleri bireysel başvurularla da
koruyarak, her türlü hak ihlalinin takipçisi olacağını söylemektedir. Öte yandan,
bu vesileyle, vatandaşlarda anayasal hak sahibi olma ve demokrasi bilinci daha
fazla gelişecek; bireyler, demokratik anayasal düzenin bir öznesi olarak devletten
hak talep etme imkanına ve hakkına sahip olacaklardır. Vatandaşlar anayasadaki
temel hak ve özgürlüklerin kağıt üzerinde kalmış içi boş hukuk kuralları olmadığını bu mekanizma ile bizzat görecek ve böylece hukuk ve adalete olan güvenleri
artacaktır. Verdikleri tüm kararların bireysel başvuru konusu olabileceğini öngören mahkemeler ise, temel haklar konusunda daha dikkatli ve hassas davranmak
durumunda kalacaklardır.
Bununla birlikte, bireysel başvuru yolunun Anayasa’da ve AİHS’de yer alan haklarla
sınırlanmış olması, ciddi eleştirilere yol açmıştır. Çünkü bu sınırlamayla, Anayasa’da
16. “Yılmaz Ensaroğlu: Yargıyı bir güvenlik aracı olarak kurgulamaktan vazgeçmeliyiz”, Mostar, Temmuz 2012.
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ve AİHS’de yer almayan ama Türkiye’nin taraf olduğu diğer insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınan hakların ihlali halinde bu yol kullanılamayacaktır.
Kaldı ki, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, yasal olarak çok iyi düzenlenmiş olsa dahi, bu konudaki başarı, Anayasa Mahkemesinin temel hak ve özgürlükleri koruma amaçlı istikrarlı bir tutum izlemesi ve yetkilerini hukuka uygunluğun sınırları içerisinde kullanmasıyla ortaya çıkacaktır. Bu konudaki en önemli risk,
bireysel başvuru yolunun amacını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM)
Türkiye’den yapılan başvuruları azaltmak olarak görmektir. Bu yöntemle ulaşılmak
istenen hedef, Türkiye’deki insan hakları ihlallerini önlemek olarak görülmeli ve bunun sonucu olarak da AİHM’ne giden dava sayısının azalacağı beklenmelidir.

2.2.3

Özel Yetkili Mahkemeler

02 Temmuz 2012 tarihinde, yargı hizmetlerinin hızlandırılmasını amaçlayan ve
çeşitli kanunlarda değişiklik yapan “3. Yargı Paketi” ile Özel Yetkili Ağır Ceza
Mahkemeleri kaldırılmıştır. Bununla TMK’nın 10. maddesinde yapılan yeni düzenleme nedeniyle, özel yetkili mahkemelerin dayanağını oluşturan Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)’nun 250, 251 ve 252. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. CMK’nın yürürlükten kaldırılan 250. maddesinin 1. fıkrasına göre, görevlendirilen mahkemelerde açılan davalara, kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar,
bu mahkemelerce bakılmaya devam edileceği hükme bağlanmıştır. Özel Yetkili
Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren terör suçlarına ilişkin davalara,
Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, HSYK tarafından yargı çevresi birden çok ili
kapsayacak şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinin bakacağı belirtilmiştir. Böylece, bu tür davalara bakmak üzere bölge ağır ceza
mahkemeleri kurulmuştur.
Son yıllarda Ergenekon, Balyoz, KCK ve Şike Davaları ile gündemden hiç düşmeyen ve öncesindeki Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi çeşitli kesimlerden devamlı eleştiriler alan Özel Yetkili Mahkemeler yargı sistemimizden bu Kanun ile
çıkarılmıştır. Bu mahkemelerdeki hakim ve savcılara tanınan ve savunma hakkını
sınırlayan bazı özel ve istisnai yetkiler ile bu yetkilerin kullanılışındaki özensizlikler temel eleştiriler olarak görülmekteydi. Zamanla bu mahkemelerin muhalifleri
sindirmek ve siyasetin alanını daraltmak amacını taşıyan uygulamalara başvurdukları eleştirileri çoğalmıştı. Mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin tartışmalarda,
bu mahkemelerin kaldırılması halinde kimi sanıkların serbest kalacağı yönündeki eleştiriler, bu mahkemelerin adaleti tesis etmek ya da adil yargılamayı gerçekleştirmekten öte bazı özel amaçlara yönelik algılandığı eleştirilerini doğurmuştur.

2.2.4

12 Eylül Davası

12 Eylül 1980’de dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in liderliğinde
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından emir-komuta zinciri dâhilinde gerçekleştirilen askeri darbe nedeniyle, darbe yönetiminin en üst karar organı olan Milli
Güvenlik Konseyini oluşturan 5 generalden hayatta kalanlardan Kenan Evren ve
Tahsin Şahinkaya hakkında, TCK’nın “Devlet Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler”e

58

2. HUKUK VE İNSAN HAKLARI

ilişkin 146. maddesi ile 80. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
talebiyle hazırlanan iddianame, 10 Ocak 2012’de Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 4 Nisan 2012’de gerçekeşti.
Kasım 2012 itibariyle, davada 11 duruşma yapılırken, 20 Kasım 2012’de görülen son
duruşmada sağlık gerekçesiyle duruşma salonuna gelmeyen sanıklar, mahkeme salonuna kurulan ekrandan yansıtılan ses ve görüntüleri aracılığıyla davaya katıldılar.
Sanıklar sorulara yanıt vermeyi reddderken, sanıklardan Kenan Evren, savunmasında kendilerinin kurucu iktidar olduğunu, bu nedenle Mahkeme’nin kendilerini
yargılayamayacağını, ihtilale teşebbüs etmediklerini, ihtilal yaptıklarını, ihtilal yapmayı suç sayan bir kanun olmadığını ve pişman olmadığını ifade etti.17
Öte yandan, davanın görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay Başkanlığı, MASAK ve MİT gibi resmi kurumlardan istediği belgelerin
büyük bölümü halen gönderilmedi. Dava dosyasında, darbenin temel belgesi sayılabilecek “Bayrak Harekât Planı’nın orijinali bile bulunmazken, Mahkeme son
duruşmadaki ara kararında 12 Eylül 1980 öncesinde Genelkurmay Başkanı ve
Kuvvet Komutanları arasında yapıldığı iddia edilen toplantılara ilişkin tutanakları bir kez daha istedi.18
Bu davanın gerçek bir yüzleşme davası olabilmesi için, davanın derinleştirilmesi, soruşturmanın genişletilmesi ve duruşmaların hızlandırılması zorunludur.
12 Eylül darbesinin hazırlanması için yapılan kitlesel katliam ve provokasyonlar dava kapsamında soruşturulmalı, bunun yanı sıra, darbe sırasında ve sonrası
gerçekleşen sistematik işkence ve kötü muamele suçları da araştırılmalı, Evren
ve Şahinkaya’nın yanı sıra, dönemin bürokratları ile işkence, yargısız infaz gibi
suçlara karışan kamu görevlileri de sanık sandalyesine oturtulmalıdır. Ancak
davanın şu anki seyri, bu konulardaki beklentileri karşılamamaktadır. Davanın
genişletilmesi bir yana, yargılanan iki sanık mahkeme salonuna dahi getirtilememiş, müdahil avukatların sanıkların sistematik işkence ve kötü muamele suçları
yönünden de savunmalarının yapılmasına yönelik talepleri Mahkeme tarafından
reddedilmiştir. Darbeci sanıkların sadece devlete karşı işledikleri suçlardan yargılanıyor olmaları ve bu yargılamaların da, kendilerine özel ayrıcalıklar tanınarak
sürdürülmesi, kamu vicdanını tatmin etmek bir yana, derinden yaralamıştır. Bu
durum, hem mağdurlar tarafından eleştirilmiş hem de kamuoyunda geniş tartışmalara yol açmıştır. 12 Eylül’le gerçekten yüzleşilebilmesi için, işkence başta
olmak üzere, bu dönemde işlenen insanlık suçlarıyla ağır insan hakları ihlallerinin hızla soruşturularak ikinci bir iddianamenin hazırlanması ve darbecilerin bu
suçlardan da yargılanmaları gerekmektedir.
Bu bağlamda, 12 Eylül dönemindeki işkence vakalarından sorumlu olanlara yönelik ilk somut gelişme, yılın sonlarında, Aralık 2012’de yaşanmıştır. 1981 yılında
gözaltına alınan Süleyman Cihan’ın bir apartmanın beşinci katından atlayarak in-

17. “12 Eylülcüler yargılamaya karşı çıktı”, http://bit.ly/UIXWGq, Son Erişim: 30.11.2012.
18. “‘Gönülsüz’ bir darbe davası”, Radikal, 30.11.2012.
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tihar ettiği iddialarına karşılık, ailesi, 13 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden Cihan’ın intihar etmediği, öldürüldükten sonra atıldığını
ve çok sayıda kemiğinin kırıldığını belirten bir rapor aldı. Bunun üzerine İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin İstanbul Emniyeti 2. Şube Müdürü Mehmet
Ağar ile İstanbul 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Nejdet Üruğ, İstanbul Emniyeti 1. Şube Müdürü Tayyar Sever, Başkomiser İbrahim Şahin ve polis memuru
Bayram Kartal hakkında “görevi ihmal ve işkence yapmak” suçundan soruşturma
başlattı. Söz konusu soruşturmaya ilişkin dava açılması halinde, 12 Eylül işkencelerinin yargılanması bakımından bir ilk yaşanacak.19

2.2.5

Tartışmalı Davalar

Ergenekon Davası
2012 yılında kamuoyunda en çok tartışılan davalardan birisi, yine Ergenekon Davası20 oldu. Devletin içerisinde örgütlendiği ve bünyesinde asker, polis, gazeteci,
akademisyen üyeleri olduğu iddia edilen “Ergenekon” terör örgütüne karşı yapılan operasyonlar sonrasında 2008 yılında açılan dava sonuçlanma aşamasına
geldi. 67’si tutuklu 275 sanığın yargılandığı davada dört yıllık süre içerisinde 21
ayrı iddianame birleştirildi. 31’i gizli tanık olmak üzere, 160’a yakın tanığın dinlenildiği davada, Aralık 2012 itibariyle yaklaşık 600 duruşma yapıldı. Duruşmalar sırasında bazı savunma avukatları delillerin incelenmesinin eksik kaldığını ve
savunma hakkının ihlal edildiğini iddia ederken, Mahkeme Heyetinin esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya süre vermesinin ardından yeni bir
sürece girildi. Savcının mütalaasını açıklamasının ardından, sanık ve avukatlara
son savunmalarını yapmaları için söz verilecek. Daha sonra sanıklar son sözlerini
söyleyecek, ardından da mahkeme davaya ilişkin kararını açıklayacak.
Balyoz Davası
Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen Balyoz Güvenlik Harekat Planı davası ise, 21 ay süren yargılamanın ardından, 21 Eylül 2012’de sonuçlandı. “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’ni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri” iddiasıyla aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu 250’si
tutuklu 365 sanığın yargılandığı davada 34 sanık beraat ederken, 330 sanığa çeşitli
hapis cezaları verildi. Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün dosyası, ifade veremediği için ayrıldı. Mahkeme, dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan,
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral Özden Örnek için 20 yıl hapis cezası kararı verdi. Öte yandan
bazı sanık avukatları, Savcıların 920 sayfalık mütalaayı, dosyada bulunan deliller

19. “12 Eylül bürokratlarına işkence soruşturması”, Taraf, 09.12.12.
20. 12 Haziran 2007 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir gecekonduda 27 el bombası, TNT kalıpları
ve fünyelerin bulunmasıyla başlayıp zamanla genişleyen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamelerin
25 Temmuz 2008’de kabulüyle başlayan Ergenekon davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine bomba
atılması ve Vatansever Kuvvetler Birliği Davası başta olmak üzere 7 dava ile birleştirildi.
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değerlendirilmeden ve bazı tanıklar dinlenmeden mahkemeye sunmasını protesto ederek duruşmalara katılmadı. Karar verilirken ordudaki ast-üst ilişkisinin,
emir-komuta zincirinin gözetilmediği ve dolayısıyla alt rütbelilerin hak etmedikleri cezalara çarptırıldıkları yollu iddialar, kararla ilgili olarak en çok tartışmaya
yol açan husus oldu.
28 Şubat Soruşturması
28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, Batı
Çalışma Grubu (BÇG)’nda yer alan ve aralarında dönemin YÖK Başkanı Kemal
Gürüz, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol
Özkasnak, Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman ve emekli Orgeneral Fevzi Türkeri’nin de bulunduğu 90 sanıklı iddianamenin 2012 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.21 İddianamede sanıklar, “Hükümeti ortadan kaldırmaya veya
görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemek ve engellemeye teşebbüs
etmek” ile suçlandı. Savcılık, tamamlayacağı iddianamenin yanı sıra, mahkemeye,
310 klasör belge de sunacak. Belgeler arasında 28 Şubat döneminde darbecilerle
işbirliği yapan siviller, bürokratlar, emekli askerler ve gazetecilerle ilgili evraklar
bulunmayacak. Savcılık, bu konudaki soruşturma evraklarını ve delilleri tefrik
etme kararı aldı. Soruşturma savcısı Mustafa Bilgili, iddianameyi mahkemeye
sunmadan, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’ya BÇG’nin
kuruluş amacı, Sincan’da tankların yürütülmesi ve Tansu Çiller’in ifadelerinde yer
alan hususları da soracak.
Hrant Dink Cinayeti Davası
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin, ikisi tutuklu 20 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde
açılan dava, 17 Ocak 2012’de görülen 25. duruşmayla sonuçlandı. Sanıkların esas
hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, suikastın örgütlü bir iş olmadığına kanaat getirerek, sanık Yasin Hayal’e, “tasarlayarak insan öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; “yazar Orhan Pamuk’u
tehdit etmek” suçundan 3 ay; “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan da 1 yıl
hapis cezası verdi. Tutuklu diğer sanık Erhan Tuncel ise, toplam 10 yıl 6 ay hapis
cezası aldı ancak tutuklu bulunduğu süre nedeniyle tahliye edildi.22
Faili Meçhul Cinayetler ve JİTEM Davaları
90’lı yıllarda özellikle Güneydoğu’da işlenen faili meçhul cinayetler ve kayıplara
ilişkin açılan davalar, 2012 yılında da devam etti. Şırnak’ın Cizre ilçesinde 1993–
1995 yıllarında, Cizre Jandarma İlçe Komutanı Cemal Temizöz’ün görev yaptığı
dönemde işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili olarak açılan, yedi sanıklı Jandar21. “28 Şubat’ta 90 sanıklı iddianame”, Taraf, 03.12.2012.
22. Hrant Dink cinayeti sanığı Ogün Samast, diğer sanıklardan ayrı olarak İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanmış, 25 Temmuz 2011’de “tasarlayarak adam öldürmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak”
suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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ma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) Davası’na 2012’de devam edilirken,
Temizöz ile 3 itirafçı ve 4 Uzman Çavuş Astsubay hakkında “taammüden adam
öldürmek” suçundan 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Kasım 2012’de
yeni bir dava daha açıldı.23 Bu davaların yanı sıra, Diyarbakır, Mardin, Batman ve
Şırnak’ta 1989–1994 yılları arasında işlenen faili meçhul cinayetler, kundaklama
ve bombalama eylemleriyle ilgili itirafçılardan oluşan 15 sanıklı JİTEM Davası’yla,
Diyarbakır’da 1992–1994 yılları arasında sekiz kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak
aralarında “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve itirafçı Abdülkadir Aygan’ın da
bulunduğu beş sanığın yargılandığı JİTEM Davası’nın “atılı suçun aynı olması”
nedeniyle birleştirilmesinin ardından, toplam 16 sanıklı davada yargılamaya da
2012’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Temizöz davası ile görülmekte olan diğer davalar, Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşebilmesi ve cezasızlıkla mücadele hususunda büyük önem arzetmekle birlikte, zamanaşımı hükümleri, soruşturma kapsamının darlığı, tanık korumanın uygulanmaması, baskı neticesinde bazı tanıkların ifadelerini geri çekmeleri, avukatlara yönelik
tehditler ve yargılama sürecinin uzunluğu bu davalara ilişkin eleştirilen hususlar
arasındadır.24 Devlet görevlilerince işlendiğinden şüphelenilen yaşam hakkı ihlalleri ve diğer ağır insan hakları ihlalleri için zamanaşımının, soruşturmanın önünde
bir engel teşkil etmemesini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması, Ergenekon
Davasında uygulandığı üzere tanıkların korunması için azami gayret sarf edilmesi,
tanıkların ve avukatların güvenliklerinin devlet tarafından kesin bir biçimde sağlanması, Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan bu ağır insan hakları ihlalleriyle yüzleşebilmesi ve cezasızlık politikasına son verilebilmesi için elzemdir.
Malatya Zirve Yayınevi Davası
Aynı şekilde, Malatya’da 18 Nisan 2007’de Hıristiyanlıkla ilgili kitaplar basan ve
merkezi İstanbul’da bulunan Zirve Yayınevi çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili
dava da, 2012’de sonuçlandırılamadı. Ergenekon savcılarına ulaşan ihbar mektupları ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda başlatılan operasyon kapsamında,
Malatya Jandarma Alay eski Komutanı Mehmet Ülger ve İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ruhi Abat’ın da tutuklanmasıyla beraber 13 kişi halen
tutuklu olarak yargılanmaktadırlar.

23. “JİTEM’in ‘infaz mangası’na 10 kez müebbet hapis talebi”, Zaman, 28.1.2012.
24. “Adalet Vakti / Türkiye’de Doksanlarda Gerçekleşen Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıplar İçin Cezasızlığın
Sona Erdirilmesi”, Human Rights Watch, 2012, s. 2-3.
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2.3

İNSAN HAKLARI AÇISINDAN 2012

2.3.1

Güvenlik Sektörünün Sivil Denetimi

Türkiye’de halen güvenlik kurumlarını izleme ve denetleme konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Güvenlik personelinin suç işlediği ya da ihmalkarlıklarının bulunduğu birçok olayda etkin ve şeffaf soruşturmaların yürütülmemesi,
demokrasinin gelişiminin önündeki en önemli engellerden birisidir. 2012 yılında bu konuda en çok tartışılan vakalardan ilki, Uludere katliamıdır. 28 Aralık
2011 akşamı Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu (Roboski) köyü yakınlarında
Irak’tan kaçak mazot getiren 34 vatandaşımızın savaş uçakları tarafından yapılan
bombardıman ile öldürülmesi sonrasında Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı ile
Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyaları hakkında ‘‘gizlilik’’ kararı verildi. Şırnak Valiliğinin başlattığı idari soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığından müfettiş talebinde bulunuldu ve bu talep
üzerine Bakanlığın görevlendirdiği 3 müfettiş, Şırnak ve Uludere’de incelemeler
yaptı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da konuyla ilgili bir alt komisyon kurdu. Uludere Alt Komisyonu Kasım ayı sonunda taslak raporunu üst
komisyona sunarken, “Vur emri kimden” sorusu raporda yanıtlanamadı ve “Yerel
güvenlik birimleriyle operasyon üzerinde bir bilgi paylaşımı olmadığı görülmüştür” ifadesine yer verildi. İlgili kurumlardan istenen bilgi ve belgelerin gelmemesi
nedeniyle alt komisyon raporunun yazımında kişileri zan altında bırakacak net
ifadeler kullanılmasından kaçınıldığı belirtildi.25
Güvenlik güçleri etrafında ciddi tartışmalara yol açan bir diğer vaka da,
Afyonkarahisar’da meydana gelen patlama oldu. 6 Eylül günü Afyonkarahisar’ın
Ataköy ilçesindeki 500. İstihkam Ana Depo Komutanlığında bulunan askeri cephanelikte el bombalarının tasnif işlemlerinin yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 25 asker yaşamını yitirdi, 23 asker yaralandı.26 Patlama sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı ve askeri savcılık adli yönden, Genelkurmay ve Milli Savunma
Bakanlığı da idari yönden soruşturma açarken, açılan soruşturma çerçevesinde
bir albay, bir binbaşı ve bir üsteğmen tutuklandı. 6 Aralık 2012 itibariyle soruşturmaların sonuçları hakkında halen kamuoyuna bir açıklama yapılmış değildir.
Aralık 2010’da kabul edilen 6085 sayılı yeni Sayıştay yasasında, 29 Haziran 2012
tarihinde, yapılan değişikliklerle27 daha da geri düzenlemeler yapılmış; Sayıştay’ın
varlık nedeni olan bağımsızlığı önemli ölçüde yara alırken, gerek askerî gerekse
sivil kurumların harcamalarının denetimini neredeyse ortadan kaldırır bir nitelik
kazanmıştır. TBMM’nin savunma alanındaki harcamaların denetimi konusunda
herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmaması, askerî harcamalar konusunda gizlilik
25. “‘Vur emri kimin’ raporda da yok”, Radikal, 01.12.12, Son Erişim: 06.12.2012.
26. “Askeri cephanelikte patlama: 25 şehit”, http://www.ntvmsnbc.com/id/25379685/, Son Erişim: 22.11.2012.
27. “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete, Sayı:
28351, 12.07.2012.
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ve güvenlik gerekçeleri ileri sürülerek herhangi bir konunun Sayıştay’ın denetim
kapsamını sınırlayacak şekilde denetim dışına çıkartılmaması gerekmektedir.28

2.3.2

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu

11 Nisan 2012’de TBMM Genel Kurulunda, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin ayrı ayrı verdikleri önergeler birlikte değerlendirilerek darbe ve muhtıralarla ilgili Meclis araştırması açılmasına ortaklaşa karar verildi. Kamuoyunda kısaca
“TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu” olarak adlandırılan29 ve
toplam 17 milletvekilinden oluşan Komisyon çalışmalarını sürdürürken ayrıca 46
uzmandan katkı aldı. Komisyon, “27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 Askeri Müdahaleleri”, “12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi” ve “28 Şubat 1997 ve 27 Nisan 2007
Askeri Müdahale Süreçleri” konularında çalışmak üzere üç alt komisyon kurarak
çalışmalarını yürüttü. 2 Mayıs’ta çalışmalarına başlayan ve 28 Kasım’da raporunu
tamamlayarak Meclis Başkanlığına teslim eden Komisyon, toplam 157 kişinin bilgisine başvurdu. Komisyon, darbe ve muhtıralara ilişkin olarak dönemin siyasetçilerinin yanı sıra, askerleri, bürokratları, medya patronlarını ve gazetecileri dinledi.
Bununla birlikte, Komisyon tarafından dinlenmek üzere iki kez çağrı yapılan 12
Eylül darbesinin liderleri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya, anayasal konumları
nedeniyle Komisyon’un bilgisine başvurabileceği kişiler kapsamında olmadıklarını
savunarak ret cevabı verdiler.30 Komisyon Başkanı Nimet Baş, Milli Güvenlik Kurulu (MGK)’nun 12 Mart ve 28 Şubat kararlarını komisyonlarına göndermesiyle,
ilk kez MGK kararlarının açıklanmış olacağını ancak ‘gizlilik’ kararı kalkmadığı
için kararları medya ve kamuoyu ile paylaşmayacaklarını belirtti.31 Baş, Genelkurmay Başkanlığı ve MİT’ten bazı belgelerin “Devlet sırrı kapsamında” olduğu gerekçesiyle verilmediğini, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Komisyon’la görüşürken, “bir süreci araştırırken başka mağduriyetler yaratmamak lazım” dediğini
ifade etti.32 Baş ayrıca, 12 Eylül ve 28 Şubat’a ilişkin yargı sürecine bakan savcılara,
kendilerinden istenen belgeleri gönderdiklerini belirtti.
Bu tür bir Komisyon’a TBMM’deki tüm siyasi partilerin katkı sunması, son derece olumlu bir gelişmedir. Bunun yanı sıra, Komisyon’un yürüttüğü çalışmalar,
toplumda darbe ve muhtıraların sağlıklı bir şekilde tartışılmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, demokratik ülkelerde devlet kurumlarının Meclis’in oluşturduğu
bir komisyona bilgi verme konusunda isteksiz davranması söz konusu olmazken,
Türkiye’de Meclis’in iradesiyle oluşturulmuş bir Komisyon’un daveti halen rahat-

28. “Zayıf Kalan Meclis İradesi: Yeni Sayıştay Yasası’nda Askerî Harcamaların Denetimi Sorunu”, TESEV,
Temmuz 2012, s.32-33.
29. Komisyon’un tam adı şudur: “Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile
Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Tüm Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”.
30. “Darbeciler Anayasalarına Sığındı”, http://bit.ly/UTAsQS, Son Erişim: 15.11.2012
31. “28 Şubat’ı halk öğrenmeyecek”, Milliyet, 04.09.2012.
32. “TSK ve MİT bazı belgeleri vermedi”, Milliyet, 15.11.2012.
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lıkla geri çevrilebilmektedir. Ayrıca Komisyon’un çalışmaları göstermektedir ki,
Türkiye’de hala “devlet sırrı kavramı”nın sınırları belirsizdir. İstihbarat birimleri
ve ordu da dahil olmak üzere, hiçbir kurumun TBMM’den veya onun kurduğu
komisyonlardan bilgi saklaması söz konusu olmamalıdır.
Üslup, içerik ve derinlik açısından dikkat çeken Darbeleri Araştırma Komisyonunun raporu, birçok bakımdan bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye’nin
geçmişiyle yüzleşmesi anlamında, tüm siyasi partilerin işbirliğiyle hazırlanan ve
şimdiden önemli bir hafıza belgesi olarak önem atfedilen söz konusu raporun,
Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşmesi; gerek geçmişte yaşanmış insanlık suçlarıyla
gerekse demokrasiyi kesintiye uğratan darbelerle gerçekten hesaplaşılması sürecine kayda değer katkı sağlaması beklenmektedir. Bu bakımdan, Rapor’un Meclis
arşivlerine hapsolmasına izin verilmemesi, geliştirdiği önerilerin mutlaka dikkate
alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2.3.3

Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Uyum

2012 yılının ilk dokuz ayında AİHM, toplam 160 başvuruda, Türkiye’nin AİHS’ni
ihlal ettiğine karar verdi.33 AİHM’nin 2011’de verdiği toplam tazminat kararlarının (71.889.407 Euro) yaklaşık % 43’ünü (30.887.568 Euro) Türkiye’den giden
davalar oluşturdu.34 Bunun yanı sıra, 31 Ekim 2012 itibariyle Türkiye hakkında
17.100 başvuru AİHM’de beklemektedir. Türkiye’den yapılan başvurular, toplam
başvuruların yüzde 12,6’sını oluşturmaktadır.35 Türkiye AİHM’e yapılan başvurularda Rusya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bununla birlikte, AİHM Hakimi Prof. Dr. Işıl Karakaş Rusya ile ilgili şikâyetlerin yüzde 10’unun, Türkiye ile
ilgili şikayetlerin ise yüzde 60’ının incelenebilecek nitelikte olduğuna işaret ederek
bu sıralamanın yanıltıcı olduğunu belirtti.36
2012’de, AİHM’e yapılan başvuruların önemli bir bölümünü oluşturan yargı sürelerinin uzunluğu konusunda önemli bir adım atıldı. Hükümet tarafından 17
Mayıs 2012’de TBMM’ye sunulan “Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı” ile uzun yargılama süresinden
kaynaklanan ve AİHM’de bekleyen yaklaşık 3 bin dosya, Ankara’da kurulacak İç
Hukuk Komisyonu’nda ele alınacak. Tazminat Komisyonu gibi çalışacak bu mekanizma ile AİHM’deki stok dosyaların eritilip, mağdura nakdi ödeme yapılması
ve dosyanın Türkiye içinde sonuçlandırılması hedefleniyor. Bu çerçevede, AİHM,
kurulacak komisyonun hazırlanması için, uzun yargılama ile ilgili Türkiye’den gelen yaklaşık üç bin şikâyet başvurusunu bir yıllığına askıya aldı.
33. “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu”, s.21.
34. “Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights / Annual
report, 2011”, Council of Europe, April 2012.
35. “ECaHR - Pending Applications Allocated To A Judicial Formation”, http://bit.ly/TCKQNe, Son Erişim:
26.11.2012
36. Sedat Ergin, “AİHM’deki Türk yargıç: ‘Durumumuz parlak değil’,” Hürriyet, 27.11.2012.
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Türkiye, AİHS’nin “mülkiyetin korunması”, “eğitim hakkı” ve “serbest seçimler”
konularını içeren ve 18 Mayıs 1954 tarihinde onaylanan 1 Nolu Protokol’e koyduğu çekinceyi 2012’de de kaldırmadı. 19 Ekim 1992’de imzalanıp 23 Şubat 1994
tarihinde onaylanan Ek 4 Nolu Protokol ise, onay belgesi henüz tevdi (depo) edilmediği için, Türkiye halen Protokol’e taraf değildir. Türkiye tarafından 14 Mart
1985 tarihinde imzalanan AİHS’nin 7 Nolu Protokol’ünün onay işlemi de tamamlanmadı. Türkiye, AİHS’nin ayrımcılık yasağını düzenleyen 12 Nolu Protokol’ünü
18 Nisan 2001 tarihinde imzaladı ancak bugüne kadar onaylamadı.
11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 8 Mart 2012’de yürürlüğe
girdi. Türkiye aynı zamanda Sözleşme’yi parlamentosundan geçiren ilk ülke oldu.
ULUSLARARASI MEKANİZMALARDA TÜRKİYE
•
•

•

•
•
•
•
•

•

BM Evrensel Periyodik Gözden Geçirme Mekanizması: 2012 yılında Türkiye’ye ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır.
BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi: Komite, Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesini
son olarak 2009 yılında yaptı. Komite, Türkiye’ye 24 başlık altında tavsiyelerini sunarak, bunlardan
üçüne ilişkin bir ara raporu Mart 2010 tarihine kadar sunmasını ve 2011 yılında da 4 ve 5. Periyodik
Raporunu birleşik halde vermesini istedi. Ancak bu raporlar henüz Komite’ye sunulmadı.
BM Çocuk Hakları Komitesi: Türkiye’nin 2007 yılında BM Çocuk Hakları Komitesine sunması gereken
periyodik ülke raporu, ikinci ve üçüncü raporlar birleştirilerek 2009 yılında sunulmuştur. BM Çocuk Hakları Komitesi, Türkiye’nin birleştirilmiş ikinci ve üçüncü periyodik raporunu 29 Mayıs-15 Haziran 2012
tarihlerinde yapılan oturumlarda ele aldı.92 Komite, Türkiye’den bir sonraki birleştirilmiş 4 ve 5. periyodik
raporunu 3 Mayıs 2017 itibariyle sunmasını ve mevcut sonuç gözlemlerinin uygulanması üzerine bilgiyi
dâhil etmesini istedi.
BM İşkenceyi Önleme Komitesi: Komite son olarak 3–4 Kasım 2010 tarihlerinde Türkiye’nin yaklaşık
dört yıl gecikmeyle sunulan 3. Periyodik Raporunu gözden geçirdi. Türkiye 4. periyodik raporunu 19
Kasım 2014 tarihine kadar sunmakla yükümlü.
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Komitesi: BM İnsan Hakları Komitesi,
Türkiye’nin ilk periyodik raporunu 17-18 Ekim 2012 tarihlerinde değerlendirdi. Türkiye, 2. periyodik
raporunu ise 30 Haziran 2016 tarihine kadar sunmakla yükümlü.
BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi Komitesi: Türkiye 16 Aralık 2004 tarihinde sunması gereken ülke raporunu 17 Mart 2011 tarihinde sunmuştu.93 Komite Türkiye’nin raporunu 2013 yılında gözden geçirecek. Türkiye 2. periyodik raporunu 31 Ekim 2016 tarihine kadar sunmakla yükümlü.
BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW): Türkiye Temmuz 2012’de
ara raporunu sundu. Yeni periyodik raporunu 31 Temmuz 2014’e kadar sunması gerekiyor.
BM Engelli Hakları Komitesi: Türkiye, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi 3 Aralık 2008’de
TBMM’de onayladı. Sözleşme’ye taraf olunmasıyla beraber ilk devlet raporu taraf olduktan iki yıl sonra, rutin devlet raporları ise dört yılda bir BM’ye gönderilmelidir. Türkiye’nin ilk raporunu 28 Ekim
2011’e kadar sunması gerekiyordu.
BM Göçmen İşçiler Komitesi: Türkiye, 26 Nisan 2001 tarihinde onayladığı “Tüm Göçmen İşçilerin ve
Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’nin” 76. ve 77. maddelerine ilişkin
bir bildirim ekleyerek Sözleşme’nin uygulanmasının denetlenmesi amacıyla oluşturulacak Komitenin
yetkisini ilerideki bir tarihte tanıyacağını belirtti. Bu yetki halen tanınmamıştır.

37 38

37. Değerlendirme raporunun tam metni için bkz:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC_C_TUR_CO_2-3.pdf.
38. Raporun tam metni için bkz: http://www.ccprcentre.org/doc/HRC/Turkey/CCPR.C.TUR.1_en.doc
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2.3.4

İnsan Hakları Alanında Kurumsallaşma

Türkiye’de, 2012 yılında insan haklarıyla ilgili kurumsallaşma alanında önemli
adımlar atıldı. Kurumsallaşma adımlarından ilki, ombudsmanlık mekanizmasının
kurulmasını sağlayan “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu”dur. “Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle,
idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına
dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak” amacıyla oluşturulan Kanun uyarınca
TBMM tarafından bir kamu başdenetçisi ve beş kamu denetçisi için Kasım ayında
seçim yapıldı. TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan oluşan Karma Komisyon’un belirlediği üç aday için 27 Kasım günü yapılan seçimde
Mehmet Nihat Ömeroğlu en çok oyu olarak bu göreve seçildi.39
Bu bağlamda, 2012’de bir diğer önemli gelişme de, Türkiye İnsan Hakları
Kurumu’nun kurulması oldu. BM’nin 1990’da kabul edilen Paris İlkeleri çerçevesinde üye ülkelere insan haklarını desteklemeleri ve korumaları için yetkileri
anayasa ya da yasalarda açıkça belirtilen geniş yetkilerle donatılan ulusal kurumlar oluşturması çağrısı sonrası, demokratik ülkelerde zamanla ulusal insan hakları
kurumları oluşturulmaya başlarken, Türkiye’de de yaklaşık son on yıldır bu tür bir
kurumun oluşturulması için ulusal insan örgütleri çağrı yapmaktaydı.
İnsan Hakları Kurumu’na ilişkin yasanın hazırlık aşamasında ve Meclis’ten geçirilmesi sırasında STK’lar, görüşlerinin yeterince dikkate alınmadığı yönünde
eleştiriler yöneltmişlerdir. Haziran ayında kabul edilen Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu çerçevesinde Eylül ayında Cumhurbaşkanlığı, Hükümet, YÖK ve
Baro Başkanları tarafından 11 kişilik Kurul üyeleri seçilmiştir.40 Ancak kanunen
en az ayda bir kez toplanması gereken Türkiye İnsan Hakları Kurulu, aradan üç
ay geçmesine rağmen, 15 Aralık itibariyle henüz ilk toplantısını dahi gerçekleştirememiştir. Toplanması halinde Kurul, ilk aşamada kendi içinden Başkan ve
İkinci Başkan seçecek ve bir bürokratın da Başkan Yardımcısı olarak atamasını
yapacaktır. Ardından Kurum faaliyete geçecek ve bu aşamada Başbakanlık İnsan
Hakları Başkanlığı da lağvedilecektir. Oluşturulan bu Kurum’a ve Kurul üyelerine
Türkiye’de işkence ve kötü muameleyle mücadele etme, şikâyetleri inceleme, insan
haklarının korunmasına ve geliştirilmesine katkı yapacak bağımsız bir mekanizma olduğunu göstermek hususunda büyük sorumluluk düşmektedir.
1990 yılından beri faaliyet gösteren TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
da 2012’de yapısal bir değişiklik geçirdi. Kuruluş kanununda 1 Aralık 2011’de ya39. 28 Kasım 2012’de yapılan seçimde ise Serpil Çakın, Mehmet Elkatmış, Zekeriya Aslan, Muhittin Mıhçak ve
Abdullah Cengiz Makas kamu denetçisi olarak seçildiler.
40. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Prof. Dr. Serap Yazıcı ve Yard. Doç. Dr. Levent Korkut’u; Bakanlar Kurulu
ise Doç. Dr. Abdurrahman Eren, Av. Fatma Benli, Dr. Hikmet Tülen, Ömer Vardan, Selamet İlday, Yılmaz
Ensaroğlu ve Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’i Kurul üyeliğine atadı. YÖK tarafından Prof. Dr. Nihat Bulut
görevlendirilirken, Baro Başkanları tarafından yapılan seçimi ise Artvin Barosu Başkanı Av. İzzet Varan kazandı.
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pılan değişiklikle, Komisyon’a kanun teklif ve tasarılarını esas veya tali komisyon
olarak inceleyebilme yetkisi verildi. Böylece 2012 yılından itibaren Komisyon,
Meclis’e sevk edilen kanun tasarıları ve tekliflerini insan hakları açısından bir ihtisas komisyonu sıfatıyla ele almaya başladı.
Türkiye’nin 2005 yılında imzaladığı BM İşkenceye Karşı Sözleşme Ek Protokolü’nün
12 Mart 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye’nin bir yıl içerisinde işkencenin önlenmesi için Seçmeli Protokol’e
uygun bir Ulusal Önleme Mekanizması kurma yükümlülüğü altına girmesine
rağmen, 27 Ekim 2012 tarihine kadar kurulması gereken OPCAT Ulusal Önleme
Mekanizması’na ilişkin bir gelişme olmamıştır ya da bilinmemektedir.
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen, Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının etkili bir şekilde uygulanabilmesi ve ayrımcılık
nedeniyle oluşan mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla hazırlanan “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı” ile ilgili
çalışmalar 2012’de de sürmüştür. Bağımsız Kolluk Şikayet Komisyonu (Kolluk
Gözetimi Komisyonu) kurulmasına ilişkin kanun tasarısı da Meclis’te olup henüz
yasalaşmamıştır.

2.3.5

İnsan Hakları Sorunları

İfade Özgürlüğü
Yargı paketleri aracılığı ile ifade özgürlüğü alanında yürütülen reform çalışması
2012 yılında da sürdü. 3. Yargı Paketi ile beraber, yazılı eserlere yayımlamadan
önce el konulması yasaklandı. Paketin yürürlüğe girmesinin ardından, Temmuz
2012’de, Ankara Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine, yayın yasağı bulunan
eserler üzerinde kapsamlı bir inceleme yapıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Kürşat
Kayral, 31 Aralık 2011 tarihinden önce Ankara Mahkemeleri ve diğer mahkemelerce verilen yayın yasaklarını tek tek inceledi ve yaklaşık iki bin eser üzerindeki
yayın yasağının kaldırılmasına karar verdi. Sıkıyönetim mahkemeleri, DGM’ler,
CMK 250, Ankara 11. ve 12. Ağır Ceza Mahkemelerince verilen yayın yasakları
kararları ise “Haklarında karar verilmek üzere” ilgili birimlere gönderildi.41
Bununla birlikte, ifade özgürlüğü alanında sorunlar giderilebilmiş değildir.
AİHM’e, Türkiye’de ifade özgürlüğünün ihlal edilmesine ilişkin olarak çok sayıda
başvuru yapıldı. Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Adli Yıl açılış törenlerinde yaptığı
açıklamada, “ulusal mahkemelere ve AİHM’e ifade özgürlüğü alanından giden
dava dosyalarının sayısı dikkate alındığında, bir ifade özgürlüğü sorununun açık
olduğunu” belirtti.42
41. “2 bin esere özgürlük”, Hürriyet, 07.12.2012.
42. “Yargıtay Başkanı Ali Alkan, 2012-2013 Adli Yıl Açılış Konuşması”,
http://www.yargitay.gov.tr/belgeler/site/acilisKonusma/2012-2013.pdf, Son Erişim:25.11.2012.
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Gazeteciler ve basın çalışanları hakkında açılan davalar ve hapisteki gazeteciler
konusu, 2012’de de kamuoyunda geniş bir biçimde tartışıldı. Gazetecileri Koruma
Komitesi (CPJ) Ekim 2012’de yayınladığı özel raporda Türkiye’deki cezaevlerinde 76 gazetecinin bulunduğunu, bunlardan en az 61’inin doğrudan gazetecilik
faaliyetleri ile ilgili olarak hapiste tutulduğunu iddia etti.43 Hükümet ise, tutuklu
veya hükümlü gazetecilerin mesleki faaliyetlerinden ötürü değil, cezai eylemleri
nedeniyle cezaevlerinde bulunduklarını ileri sürdü.
Başta siyasetçiler ve medya mensupları olmak üzere, kişilerin yazı yazmak, demeç
vermek, konuşma yapmak vb. aktivitelerinden ötürü TMK’nın 6 ve 7. maddeleri ile TCK’nın 220 ve 314. maddelerinden yargılanması, ifade özgürlüğünü ihlal
eden uygulamalar olarak eleştirilmektedir.44 Kaldı ki, özellikle medyada ifade özgürlüğünün önündeki tek engel yasalar da değildir. Siyasi yetkililer, kamu görevlileri ve medya patronları tarafından yapılan baskı ve tehditlerin, kimi gazetecilerin
işten çıkarılmasına ve oto sansürün ciddi ölçüde yaygınlaşmasına neden olduğunu da kaydetmek gerekmektedir.
Din Özgürlüğü
Türkiye’de Cumhuriyet’le birlikte uygulamaya konulan laiklik anlayışı ve uygulaması, ülkede yaşayan ve farklı dinlere inanan ya da herhangi bir dine inanmayan
tüm insanların din özgürlüğünü ciddi ölçüde kısıtlamaktadır. Söz konusu laiklik anlayışı, otoriterdir, dini tanımlamaktadır ve tanımladığı dini herkese dayatmaktadır. Bundan ötürü de, resmi din anlayışı dışında bir din algısına sahip olan
Müslümanları baskı altına almakta, diğer dini grup ve cemaatleri ise neredeyse
tanımamaktadır. Nitekim Türkiye’de Lozan’da tanınan Ermeniler, Rumlar ve Museviler dışında herhangi bir dini azınlık hukuken bulunmamaktadır. Bu iki eksen
üzerinde yürüyen laiklik politikaları yüzünden, ülkede yaşayan herkes, din özgürlüğü açısından büyük sorunlar yaşamaktadır. Din özgürlüğüyle ilgili sorunlar,
gerek Müslüman çoğunluk gerekse diğer dinlere mensup kişi ve cemaatler açısından, 2012’de önemli oranda devam etmiştir. Geleneksel dini cemaatlerin yapılanmalarına ve mekanlarına yönelik yasaklarda herhangi bir değişiklik olmamış;
Alevilerin ve Şii/Caferilerin talepleri herhangi bir karşılık bulmamıştır.
Yıllarca keyfi biçimde uygulanan ve çok geniş kitleleri ilgilendiren başörtüsü yasağı, üniversitelerin büyük bir bölümünde uygulanmamakta ise de, bu sorunun
kalıcı bir çözüme kavuşturulduğundan söz etmek mümkün değildir. Yöneticilere
bağlı olarak başörtülü öğrenciler derslerine devam edebilmekte ya da engellenebilmektedirler. Nitekim zaman zaman kimi üniversitelerde yasakçı uygulamaların
43. Raporda diğer 15 gazetecinin aleyhindeki delillerin yeterince açık olmaması nedeniyle alıkonmalarının
dayanağını araştırmaya devam edildiği belirtiliyor. Bkz. “Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Krizi”, Gazetecileri
Koruma Komitesi Özel Raporu, http://cpj.org/tr/Turkey2012.Turkish.pdf, Son Erişim:08.12.2012.
44. “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu”, s.26.
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gündeme geldiği bilinmektedir. Kamu kurumlarında ise hakim uygulama hala başörtüsünün yasaklanması şeklindedir.
Bunlara karşılık, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Temmuz 2012’de, bir Diyanet
İşleri Başkanı, Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etmiştir.45 Geçtiğimiz yıllarda
cem evi ziyaretinde de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in bu diyalog girişimleri genellikle olumlu değerlendirilmekle birlikte, 2012 yılı itibariyle Diyanet’in yapısında ve çalışma esaslarında yapısal bir değişiklik olmamıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığının, 2012-2016 dönemi yurt içindeki ve yurt dışındaki
misyonerlik faaliyetlerini takip etme ve değerlendirmeyi stratejik amaçları arasına
alması, eleştirilere neden olmuştur.46
Öte yandan, gayrimüslimlerin kendi dinlerini öğrenme ve öğretmelerinin önündeki engeller ortadan kalkmamıştır. Çokça tartışılmasına rağmen, Heybeliada
Ruhban Okulu halen kapalıdır. Lozan’da tanınan gayrimüslim cemaatler dışındakilerin örgütlü olarak resmen tanınmaması, yani tüzel kişiliklerinin olmaması,
mülkiyet hakları, yargıya başvurma ve yabancı din adamlarının oturma izni alabilmeleri gibi konularda sorun teşkil etmektedir. Bununla birlikte, Rum Ortodoks
Patriği Bartholomeos, Ağustos 2012’de, yaklaşık 90 yıl sonra, üçüncü defa Trabzon ilindeki Sümela Manastırında ayin gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra, Van
Gölü Akdamar adasındaki Ermeni Surp Haç Kilisesinde yıllık dini ayin yapılması
da devam etmektedir.
2012’de din özgürlüğü alanından çok tartışılan konulardan birisi de cem evlerinin
statüsü olmuştur. Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin bir “Cemevi Yaptırma Derneği”
hakkında kapatma kararı vermesi ve cami ve mescit dışında bir yerin ibadethane
olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtmesinin47 yanı sıra, CHP Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Meclis’te cem evi açılmasına ilişkin talebinin TBMM
Başkanı Cemil Çiçek tarafından “Alevilik İslam içi bir oluşumdur. İslam dininin
ibadet yeri camidir”48 denilerek reddedilmesi bazı Alevi grupların tepkilerine neden olmuştur.49 Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ise konuyla ilgili olarak,
“Diyanet’in kilise gibi dini kutsal bir otoritesi yoktur. Hiçbir kişiyi ve toplumu dinin dışına itme hakkı da yoktur. ‘Haklar ve özgürlükler her insana doğuştan verilir ve toplum düzenini bozmamak kaydıyla bireylerin ve toplulukların bu hakları
sonuna kadar kullanmaları esastır. Kanunların ve yasaların bu hakları kısıtlaması
söz konusu olmayacağı gibi, bu hakların verilmesi için bir referandum da söz konusu olmamalıdır” dedi.50

45. “Balat’ta Tarihi Buluşma”, http://www.ntvmsnbc.com/id/25364169, Son Erişim: 10.12.2012.
46. “Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planı 2012-2016”, Ankara, 2012, s.90.
47. “Cami ve mescit dışında bir ibadethane olamaz”, Star, 28.08.2012.
48. “İslam dininin ibadet yeri camidir”, Vatan, 09.07.2012.
49. “Cemevleri Alevilerin İbadet Merkezidir!”, http://bit.ly/R78P8U, Son Erişim: 10.12.2012.
50. “Diyanet: Çözüm daha fazla özgürlükte”, http://www.ntvmsnbc.com/id/25370515, Son Erişim: 10.12.2012.
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Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2012- 2013 eğitim yılı için
hazırlanan ders kitaplarında, Alevi inancı ile ilgili bilgilere yer verilmesi olumlu
bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Buna karşılık zorunlu din dersleri halen
sürmektedir. Bu konuda AİHM’in Zengin/Türkiye davasında verdiği karar henüz
uygulanmamıştır. Aynı şekilde, AİHM’in 2010 yılında verdiği kimlik kartlarında
din hanesinin bulunmasının AİHS’yi ihlal ettiğine dair kararın uygulanmaması
da, din özgürlüğü alanında tartışılan konulardan biri olmaya devam etmektedir.
Temmuz 2012’de yayınlanan “2011 ABD Uluslararası Dini Özgürlükler
Raporu”nun Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesinde, genel itibariyle dini özgürlüklerin güvence altına alındığı ancak bazı anayasa hükümlerinin dini özgürlükleri
kısıtladığı belirtilmekle birlikte, dini inançları ve ibadet şekilleri nedeniyle bazı
grupların toplumsal baskıya maruz kaldıkları, özellikle Müslüman olmayanlara
yönelik tehditlerin baskı ortamı yarattığı ve bu grupların dini özgürlüklerinin kısıtlandığı ifade edilmiştir.51
Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü
2012’de örgütlenme özgürlüğü alanındaki en önemli gelişmelerden birisi, Kamu
Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda yapılan değişikliktir. 4 Nisan 2012’de kabul
edilen “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” ile memurlara
da toplu sözleşme yapma hakkı tanındı. Yeni yasayla sendika ve konfederasyonlar tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası kuruluş
kurabilirken, kamu işvereninin; sendika işyeri ile il ve ilçe temsilcisinin işyerini
değiştirmesindeki ‘’haklı bir neden’’ şartı kaldırıldı. Uzun zamandır tartışılan ve
ertelenen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ise, 18 Ekim 2012’de kabul
edildi. Kanun’la, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile
işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları
barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve
esaslar düzenlendi.
Sağlık Bakanlığına ilave yetki tanıyan ve Sağlık Meslekleri Kurulunu kuran Kasım 2011 tarihli Kanun Hükmünde Kararname,52 Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin
yanı sıra, Dünya Tabipler Birliği (DTB) tarafından da mesleki özerkliği azalttığı
yönünde eleştirildi.53 Öte yandan, sendikalara ve STK’lara yönelik baskı ve ope-

51. “2011 ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu”,
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?dlid=192871, Son Erişim: 10.12.12.
52. “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”,
Resmi Gazete, Sayı : 28103 (Mükerrer), 02.11.2012.
53. “Turkish Government urged to Restore Powers to Medical Association”,
http://www.wma.net/en/40news/20archives/2012/2012_08/index.html, Son Erişim: 12.12.2012.
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rasyonlar, 2012’de sürdü. Örneğin, KESK’e bağlı sendikalar ile bazı insan hakları örgütlerinin temsilcilikleri, farklı tarihlerde polis tarafından basıldı, gözaltına
alınan çok sayıda sendika ve STK temsilcisi tutuklandı. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları yaptıkları basın açıklamalarından dolayı hala
ceza alabilmekte ya da soruşturmaya uğramaktadırlar.
Anayasal bir hak olmasına rağmen gösteri ve toplantı düzenleme özgürlüğü zaman zaman pratik olarak çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. Bu engellerin başında
daha çok idari düzenlemeler gelmektedir. Gösteri yapmak için önceden bildirim
gerekliliği katı bir idari zorluğa sebep olmaktadır. Bir diğer zorluk, mülki amirlerin gösteriler için göstericiler tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan yer
ve zamanları şart koşmasıdır. Sendikal haklar, Kürt meselesi ve öğrenci hakları
gibi konularla ilgili gösterilerde güvenlik güçleri zaman zaman orantısız güç kullanmaktadırlarr. Buna karşılık, göstericilere karşı şiddet kullanan resmi görevliler
hakkında etkili bir soruşturma yapılmamakta ve güvenlik görevlileri, çoğunlukla
korunarak cezasız kalmaktadırlar.
Cezaevleri
Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre,54 2011 yılında cezaevlerinde 92.617 hükümlü ve 35.987 tutuklu olmak üzere, toplam 128.604 kişi bulunmakta iken, Adalet
Bakanı Sadullah Ergin tarafından 24 Ekim 2012’de yapılan açıklamada, cezaevlerinde 94.830’u hükümlü, 32.042’si de tutuklu olmak üzere toplam 126.872 tutuklu
ve hükümlü bulunduğu belirtildi.
2012’de ceza infaz sisteminde yaşanan en önemli gelişme, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu’nda değişiklik yapan yasanın Nisan 2012’de
TBMM’de kabul edilmesi oldu.55 Yasa değişikliğiyle beraber, açık cezaevinde cezasının son 6 ayını kesintisiz olarak geçiren, çocuk eğitimevinde toplam cezasının
beşte birini tamamlayan veya koşullu salıverilmesine 1 yıl ve daha az süre kalan iyi
halli hükümlülere, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmını denetimli serbestlik tedbiri kapsamında cezaevi dışında geçirebilme imkânı tanındı.
Böylece, Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonraki ilk üç ay içinde, yaklaşık 18
bin mahkûm şartlı tahliye olurken,56 Adalet Bakanı Ergin, denetimli serbestlikle
cezasının kalan kısmını toplum içinde çeken hükümlülerin yüzde 98’inin denetimli serbestlik şartlarına uyum gösterdiğini, yüzde 2’ye yakın bir bölümünün ise
yeniden suç işledikleri veya kendileri için öngörülen şartları ihlal ettikleri için
54. Detaylı bilgi için bkz. “Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İstatistiği”,
http://www.cte.adalet.gov.tr, Son Erişim: 12.11.2012.
55. Kanunun t am metni için bkz: Resmi Gazete, Sayı: 28261, 11.04.2012.
56. “18 bin mahkum tahliye oldu”, Sabah,
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/07/16/18-bin-mahkum-tahliye-oldu, Son Erişim: 12.11.2012.
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tekrar cezaevine döndüğünü ifade etti.57 Cezaevlerindeki hükümlü oranın giderek
artıp, tutuklu oranının azalması olumlu bir gelişme olarak not edilmelidir. Ancak
Denetimli Serbestlik Kanunu’ndaki değişikliğe rağmen cezaevlerindeki yoğunluk
devam etmektedir.
Türkiye genelindeki toplam 377 ceza infaz kurumundan sadece 3’ü çocuk eğitimevi, 4’ü ise, çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumu olarak işletilmektedir. Adana
Pozantı Çocuk Cezaevi’nde gerçekleşen işkence, taciz ve tecavüz iddialarının tekrarlanmaması için bu sayının arttırılması ve çocukların cezaevlerinin tümünde
yetişkinlerden ayrı tutulması için hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 2012 yılı
içerisinde, toplam 13 yeni ceza infaz kurumu açılmış, 7 ek binanın yapımı tamamlanmıştır. Halen 3 ceza infaz kurumunun inşaatı ise ihale aşamasındadır.58
Öte yandan, Haziran ayında Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde çıkan yangın sonrası 13 kişinin ölümü, cezaevlerinin denetlenmesi hususunu tekrar gündeme getirmiştir. Halihazırda ceza infaz kurumları, idari denetim kapsamında hâkim ve
kontrolörlerin yanı sıra, il ve ilçe insan hakları kurulları, cezaevi izleme kurulları
ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından denetlenmektedir.
Uluslararası denetim kapsamında Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi de haberli
ve habersiz olarak cezaevlerini ziyaret edebilmekte ancak hazırladığı raporu devletin izni ile yayınlayabilmektedir. Bu denetim mekanizmalarının cezaevlerindeki
koşullarda değişikliğe yol açıp açmadığı konusunda sağlıklı veriler bulunmazken,
Türkiye’deki bağımsız insan hakları örgütlerinin cezaevlerini denetleyebilmesi
imkânı halen bulunmamaktadır.
Ağır hasta mahkûmlar için ceza erteleme sistemi ya da af uygulanabilmesiyle ilgili
tıkanıklıklar eskiden beri aşılamamaktadır. Bu konuda rapor vermekle yetkili tek
merci olan Adli Tıp Kurumu’nun üzerindeki yükün hafifletilmesi için Tıp Fakültelerinin Adli Tıp Anabilim Dallarına, bünyesinde Adli Tıp Anabilim Dalı olan
Hastanelerin bazılarına yetki verilmesi, mevcut tıkanıklıkların aşılmasını sağlayacak ve ağır hasta tutuklu ve hükümlülere zamanında gerekli müdahalelerin yapılmasını önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.
2012 yılı sonlarında cezaevlerinde yaşanan bir diğer önemli gelişme ise, açlık
grevleri oldu. Türkiye genelindeki çeşitli cezaevlerinde bulunan PKK, PJAK ve
KCK davalarından tutuklu ve hükümlüler, 12 Eylül 2012’de “Abdullah Öcalan’a
uygulanan tecridin kaldırılması, anadilde savunma hakkı ve anadilde eğitim” talebiyle açlık grevleri başlattılar. Bir süre sonra açlık grevi eylemine katılanların
sayısı 600’ü aştı. 17 Kasım 2012’de Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan
aracılığıyla cezaevlerindeki açlık grevi eylemlerine bir an önce son verilmesi çağrısında bulunduğunu bildirmesi sonrası eylem 68. gününde sonlandırıldı. Başta
57. “Denetimli serbestlikte 6 ay açık cezaevi şartı kalkacak”, Anadolu Ajansı, 12.11.2012.
58. “Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Yaptığı Konuşma”,
http://www.sgb.adalet.gov.tr/duyurular/2012/2013YiliButce%20SunusKonusmasi.pdf, Son Erişim: 06.12.2012.
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Adalet Bakanı Sadullah Ergin olmak üzere, tüm ilgili aktörlerin, bu süreçte başarılı bir kriz yönetimi sergilediklerini kaydetmek gerekmektedir. Aynı şekilde, AK
Parti Kongresi’nde belirtilen taahhütler arasında yer alan “anadilde savunma” ile
ilgili yasal düzenlemenin hızlandırılması için çalışma başlatılması ve Abdullah
Öcalan’ın avukatları ve yakınlarıyla görüşebilmesi için yeni bir deniz aracı tahsis
edilmesi, bu eylemin herhangi bir can kaybı olmadan sona erdirilmesi için atılmış
olumlu adımlar olarak not edilmelidir.
Kadın Hakları
2012 yılında kadına yönelik şiddetin önlenmesi için önemli yasal düzenlemeler
yapıldı. Bunlardan ilki, 20 Mart 2012’de yürürlüğe giren 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”dur 59. Kanun kadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını şiddete karşı
koruyarak şiddeti önlemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle Kanun’da, kadınlar ve
aile bireylerinin şiddetten korunması için mülki amirler ve hakimler tarafından
uygulanmak üzere koruyucu ve önleyici tedbirler uygulanması ve alınan tedbir
kararlarının savcılık ve kolluk birimleri tarafından hızlı bir biçimde uygulanması
öngörülmektedir. 237 kadın örgütü ve platformu bünyesinde barından “Şiddete
Son Kadın Platformu” ise, Kanun’un yasalaşmasından önce, tasarıdaki eksiklikleri
bir mektupla milletvekillerine iletti.
2007-2010 dönemini kapsayan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal
Eylem Planı”, uygulama süresinin dolmasının ardından STK’lar ve üniversitelerin
de katkı ve katılımlarıyla güncellendi. 10 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren
Plan, Kısa (2012–2013), Orta (2012–2014) ve Uzun vade (2012–2015 ve sonrası)
olmak üzere üç uygulama dönemini kapsamaktadır. 2008-2013 Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Ulusal Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantıları 2011 Yılı Birleşik
Raporu da Mayıs 2012’de açıklandı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile
Jandarma Genel Komutanlığı 12 Nisan 2012’de şiddet mağdurlarının desteklenmesi
amacıyla, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında
Jandarma personeline eğitim verilmesine ilişkin bir protokol imzaladılar.
Bu dönemde bir diğer önemli gelişme de, İstanbul Sözleşmesi’nin 8 Mart 2012’de
yürürlüğe girmesi oldu. Türkiye’nin hazırlığına öncülük ettiği, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” olarak da
bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin yürürlüğe girmesi için sekizi
Avrupa Konseyi üyesi olmak üzere, on devletin daha onaylaması gerekmektedir.
İstanbul Sözleşmesi, uluslararası hukukta kadına yönelik ve aile içi şiddet konusunda yaptırım gücü olan ilk sözleşme olma özelliğini taşımaktadır.

59. Kanunun tam metni için bkz. Resmi Gazete, Sayı: 28239, 20.03.2012.
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2012’de sığınma evlerinin kapasitesi büyürken, ilgili yönetmeliğin değiştirilmesi
için de çalışma başlatıldı. 2012’nin ilk 10 ayında açılan 20 yeni sığınma evi ile
kapasite yükseltildi. Türkiye’de halen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı
69, belediyelere bağlı 31, STK’lara bağlı 3 olmak üzere toplam 103 konukevi/sığınmaevi bulunmaktadır.60 Belediyeler Kanunu’na göre nüfusu 50 binin üzerinde
olan her belediyenin bir sığınma evi açması öngörülürken, Türkiye’de 35 ilde hala
sığınma evi bulunmamaktadır. Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
yıl içerisinde kadın sığınma evleriyle ilgili yönetmeliği değiştirmek için de çalışmalara başladı. 20 Kasım 2012’de Başbakanlığa gönderilen yeni yönetmelikte,
şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınlar için, eğer 12 yaşından
büyük çocuğu varsa bağımsız bir ev kiralanması hükme bağlandı.
Kadınların işgücü piyasasına katılımını, yani kadın istihdamını arttırmak amacıyla yürütülen çalışmalar 2012’de devam etti. Kadın İstihdamının Desteklenmesi
Operasyonu kapsamında, İŞKUR ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında kadın istihdamının artırılması için “yönlendirme ağı” kurulmasına
ilişkin protokol imzalandı. Sermaye Piyasası Kurulu da 11 Nisan 2012’de çıkardığı
bir tebliğ ile zorunlu uygulamayı gerektirmemekle birlikte, “Yönetim kurulunda
en az bir kadın üye bulunur” ilkesini getirdi. Bununla birlikte, kadınların istihdamı konusunda çeşitli sorunlar da devam etmektedir. Kadın Emeği ve İstihdamı
Girişimi (KEİG) Platformu, 2010 yılında yayımlanan “Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Genelgesi”ne ilişkin 2012’de hazırlanan
raporunda61 Genelge’nin maddelerinde çoğunlukla belirsiz ifadelerin kullanılmasının ve yaptırım mekanizmasına yer verilmemesinin, etkisinin sınırlı kalmasına
neden olduğunu belirtti.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ise 2012’de “Toplumsal Cinsiyet
Açısından Anayasa” konulu bir rapor hazırladı. Komisyon’a yönelik olarak, “yasal
süreç yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana politika alanlarına dahil edilmesi,
toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin kanun ve genelgelerin uygulanmasının izlenmesi ve kadın örgütleri ile ilişkiler kurulması konularına daha fazla dahil olması”
yönünde eleştiri ve beklentiler sıkça dile getirilmektedir.62
Temmuz ayında çıkarılan ve tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğumun sezaryenle yapılmasını düzenleyen, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” nedeniyle hükümet ile kadın örgütleri arasında polemik yaşandı.
STK’lar, Kanun’un yeterli hazırlık yapılmadan ve yeterince tartışılmadan kabul
edildiğini iddia ederken, benzer bir polemik hükümetin kürtajla ilgili açıklamaları sonrasında da gündemi meşgul etti.

60. http://www.kadininstatusu.gov.tr/tr/html/204/Kadin+Konukevleri#10, Son Erişim: 02.12.2012.
61. Raporun tam metni için bkz. http://www.keig.org/raporlar.aspx, Son Erişim: 02.12.2012.
62. “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu”, s.31.
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Çocuk Hakları
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne konulan çekincelerin yanı sıra, AİHS 1 Numaralı Ek Protokolü Türkiye tarafından onaylanırken, eğitim hakkına ilişkin 2. maddesine “430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu” gerekçe gösterilerek konulan çekince
2012 yılında da kaldırılmamıştır.
2012’de Türkiye’de çocuk hakları üzerine en önemli değerlendirme, BM Çocuk
Hakları Komitesi tarafından yapılmıştır. Türkiye’nin 2007 yılında BM Çocuk
Hakları Komitesi’ne beş yılda bir sunması gereken periyodik ülke raporlarından
ikinci ve üçüncüsünü birleştirerek 2009 yılında sunmasının ardından BM Çocuk
Hakları Komitesi, 29 Mayıs - 15 Haziran 2012 tarihlerinde yapılan oturumlarda
bu raporları ele aldı.63 Komite, TMK’da 2010’da yapılan ve Türkiye’de çocukların
davalarının çocuk mahkemelerinde görülmesini ve 18 yaşından küçük çocukların
cezalarının hafifletilmesini sağlayan düzenlemeleri, 2005’de çıkarılan Çocuk Koruma Kanunu’nu, yine 2005’de yapılan özürlü çocukların eğitimi, rehabilitasyonu,
bakımı ve sosyal güvenliğine ilişkin yasal değişiklikleri ve yeni TCK ile asgari cezai ehliyet yaşının 11’den 12’ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılarken, Çocuk
Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol’ün (2004), Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek
Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol’ün
(2004) ve Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin (2007) de aralarında bulunduğu bir dizi sözleşme ve protokolün Türkiye tarafından onaylanmasını takdir etti. Aynı şekilde, Ulusal Çocuk
Hakları Stratejisi (2012-2016) ve Çocuk İşçiliği Eylem Planı (2004-2006) gibi çocukların haklarını ve iyi olma hallerini geliştiren politika ve programların benimsenmesi olumlu gelişmeler olarak not edilmelidir. Buna karşılık, Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme’ye ilişkin çekincelerin hala kaldırılmaması, bağımsız ve etkili bir
izleme mekanizmasının olmaması, Lozan Antlaşması’nda tanınmamış olan azınlıklara mensup çocuklara karşı ayrımcılık, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri başta
olmak üzere kırsal alanda yaşayan çocuklara yeterli sağlık hizmetleri verilememesi ve eğitime erişimleri konusundaki eşitsizlikler ile bazı cezaevlerindeki kötü
koşullar da eleştirilen hususlar olarak öne çıkmaktadır.
Öte yandan, MEB’e bağlı okullarda öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik, Kasım 2012’de değişti.64 Yönetmelik’te belirlenen sınırlamalar dışında okul
öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbest hale geldi. Okullarda
tek tip kıyafet zorunluluğun kalkması üzerine, tek tip kıyafeti eşitlikle özdeşleştiren ya da gelir düzeyleri eşit olmadığı için çocukların kıyafetlerinin eşit olmayacağı ve yoksulluk manzaralarının ortaya çıkacağı yollu yaklaşımları çok doğru/
63. Değerlendirme raporunun tam metni için bkz:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC_C_TUR_CO_2-3.pdf.
64. “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik”, Resmî Gazete,
Sayı: 28480, 27.11.2012.
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haklı bulmak mümkün gözükmemektedir. Okullarda tek tip kıyafet uygulamasının, aileler arasındaki büyük gelir farkı dolayısıyla yapıldığı ve öğrencilere önlük
ya da üniforma giydirerek eşitliğin sağlanabileceği argümanı aslında yoksulluğu
ortadan kaldırmanın değil, sadece gizlemenin/üstünü örtmenin amaçlandığını
göstermektedir. Bunun yanı sıra, başörtüsü yasağının, sadece İmam Hatip liseleri
ve bazı seçimlik dersler dışında sürdürülmesi de, ciddi eleştirilere yol açmıştır.
2012 yılında görülen bazı davalar, çocuk istismarına karşı alınan önlemler ve yaklaşım konusunda kamu kurumlarının, yargı organlarının ve medyanın yeniden
tartışılmasına neden olmuştur. Edirne’de işitme engelli kız çocuğu Z.K.’nin (14),
beş kişinin istismarına uğradıktan sonra Savcılık ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından, yasalar gerektirdiği halde, koruma altına alınmaması ve bu dönemde
tecavüze uğrayıp hamile kalması yoğun tartışma ve eleştiri konusu oldu. Aynı şekilde, Haziran 2012’de Sakarya’da lise öğrencisi Ö.C.’ye (14) aralarında iki polis
müdürünün de bulunduğu 31’i öğrenci 34 kişinin cinsel istismarda bulunduğu
iddiasıyla açılan dava kamuoyunda yoğun olarak tartışıldı. Uzmanlar konuya
ilişkin olarak asıl sorulması gereken soruların, “niye koruma kararı alınmadı ya
da korumak için yeterli kurumumuz var mı, kurumlar buna elverişli mi, koruma
kararı alındığı zaman nerede kalıyor bu çocuklar, ne tür bir tedavi görüyorlar?”
olduğunu, ayrıca davalar sırasında çocukların basında yapılan haberler nedeniyle
zarar gördüğünü vurguladılar.65
İşkence ve Kötü Muamele
2012’de güvenlik görevlilerinin gözaltı merkezleri ve cezaevlerinin yanı sıra, tutuklama sırasında ve resmi gözaltı merkezlerinin dışında aşırı güç kullanımı, insan hakları örgütleri tarafından sıkça dile getirilen bir sorun olmuştur. Avrupa Komisyonu,
kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen kötü muamele vakalarının sayısında
ve şiddetinde azalma eğiliminin devam ettiğini belirtirken, insan hakları örgütleri
işkence ve kötü muamele uygulamalarının yoğunluğunun artmakta olduğunu, cezasızlık uygulamasının işkenceyi teşvik ettiğini ifade etmektedirler.66
Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu bünyesindeki kurul raporlarının yanı
sıra, adli tabip raporları ile üniversite veya bağımsız kuruluşların raporlarının bazı
mahkemeler tarafından kanıt olarak kabul edilmesi olumlu bir gelişmedir. Bununla birlikte Türkiye, BM İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi İhtiyari Protokolünü
onayladığı halde, Protokol’ün koşulları ile uyumlu Ulusal Önleme Mekanizması’nı
henüz oluşturmamıştır.

65. “Çocukla Emniyet Müdürü Aynı Dosyada Yargılanamaz” ve, ““Kurumlar Koruma için Yeterli mi?”,
http://www.bianet.org/, Son Erişim:08.12.2012.
66. “İHD ve TİHV’nin 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası Basın Açıklaması”,
http://www.ihd.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2606, Son Erişim:10.12.2012.
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TSK’da yaşanan işkence ve kötü muamele iddiaları da 2012’de kamuoyunda geniş
bir şekilde tartışılmıştır. Temmuz 2011’de Kıbrıs’ta bir askerin disiplin cezaevinde
kaldığı esnada gardiyanların işkencesi sonucu hayatını kaybetmesi sonrası, TBMM
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bölgede incelemelerde bulundu ve bir rapor
hazırladı.67 Ordudaki işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin STK’ların çalışmaları ise son yıllarda artmış durumdadır. STK raporlarında, “hakaret, dayak,
aşırı fiziksel aktiviteye zorlama, tehdit, orantısız cezalar, uykusuz bırakma, yeterli
sağlık hizmeti alamama” orduda karşılaşılan işkence ve kötü muamele türleri arasında yer almaktadır.68 2012 yılında, “gözaltında işkence yapmaktan hüküm giyen
ve AİHM’de Türkiye’nin mahkum edilmesine yol açan polis şefi Sedat Selim Ay’ın,
terfi ettirilerek İstanbul’a Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak atanması, insan
hakları çevrelerinin tepkisini çekmiştir.69
Kamu görevlilerine karşı açılan işkence iddialarının adli yönden olduğu kadar
idari yönden de hızlı ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması gerekmektedir. İşkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak açılan idari soruşturmaların eksik
yapılması ve uzun sürmesi bir yana, açılan davalarda verilen hapis cezalarının çoğunlukla tecil edilmesi, bir cezasızlık politikası olarak görülmektedir. Bunun yanı
sıra, vatandaşlar işkence ve kötü muameleye ilişkin şikâyet başvurusu yapmak
istediklerinde, karşılık olarak haklarında, “polise mukavemet” davası açılmakla
tehdit edilmektedirler. İşkence ve kötü muamele suçlamasıyla kamu görevlileri
hakkında açılan dava sayısı ile güvenlik görevlilerinin şikâyetleri üzerine “polise
mukavemet” suçlamasıyla vatandaşlar hakkında açılan dava sayısı arasındaki büyük fark, cezasızlık ithamlarına haklılık kazandırmaktadır.70
Engelliler
Türkiye, 3 Aralık 2008’de onayladığı BM Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşme’nin BM’ye bireysel ve kolektif başvuru hakkının tanınması hususunu
içeren Ek İhtiyari Protokol’ünü 28 Eylül 2009 tarihinde imzalamasına rağmen henüz onaylamamıştır. Dolayısıyla engelli bireylerin uğradığı hak ihlalleriyle ilgili
olarak Türkiye’den BM’ye bireysel başvuru henüz yapılamamaktadır. Bunun yanı
sıra, Türkiye Sözleşme’ye taraf olmasına rağmen hâlâ bir ulusal uygulama ve denetim mekanizması kurmamıştır. BM İnsan Hakları Komitesi başta olmak üzere
pek çok kişi ve kuruluş, TBMM’de “Engelli Hakları Araştırma Komisyonu” kurulması için çağrıda bulunmaktadır.

67. Raporun tam metni için bkz. “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 2’nci Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevi
İnceleme Raporu”, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2012/raporlar/20_04_2012_2.pdf.
68. “Zorunlu Askerlik Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri”, askerhaklari.com, Ekim 2012.
69. Emma Sinclair-Webb, “Torture and impunity”, Human Rights Watch, 08.08.12; “AİHM’in işkenceden
mahkûm ettiği Ay’ın hükümete göre sicili temiz!”, t24.com.tr, 02.08.2012.
70. “‘Dayakçı polislere’ sahte rapor suçlaması”, Milliyet, 05.12.2012.
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Buna karşılık, engellilere yönelik birçok hizmette olumlu gelişmeler de görülmektedir. Örneğin evde bakım hizmetleri yaygınlaşmış ve engelliler için girişimciliği
teşvik çalışmaları artmıştır. Bununla birlikte, engelli kişilerin istihdamını arttırma
yönünde çeşitli sorunlar ve eksiklikler de devam etmektedir. Türkiye’deki engelli istihdamı politikası “zorunlu tutma ve cezalandırma” stratejisini izlemektedir.
Ancak ülkemizdeki işletmelerin sadece yüzde 2’sinin engelli istihdam etmek zorunda olduğu göz önüne alınırsa, zorunluluk ve cezalardan oluşan bir strateji
yerine engelli istihdamını arttırmak için özendirme ve kolaylaştırma araçlarının
kullanılması gerekmektedir.71
Engelli kişiler günlük hayatta, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve kamu hizmetlerine erişimde zorluklarla karşılaşmaya devam etmektedirler. Engellilerin Haklarına
İlişkin Sözleşme’nin ilgili kurumlarca uygulanmasının teşvik edilmesi için Özürlü
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012’de 4 farklı hedef gruba yönelik olarak İnsan Hakları ve Özürlülük başlıklı bilgilendirme seminerleri düzenlemiştir. Bu arada, kamu kurumlarının engellilere yönelik erişim hizmetleri sunması için zorunlu
uyum süresi uzatılmış ve ertelenmiştir. Öte yandan, akıl hastanelerinin izlenmesinden ve teftiş edilmesinden sorumlu bağımsız bir birim de henüz kurulmamıştır.72
Azınlıklar ve Kültürel Haklar
2012’de yürütülen yeni anayasa çalışmaları sırasında gayrimüslim azınlıkların temsilcileri Cumhuriyet tarihinde ilk defa TBMM’ye davet edilerek görüşleri alınmıştır.
MEB, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, Ermeni, Rum
ve Musevi cemaatlerine ait okullarda “Türk vatandaşı olmayan Ermeni, Rum ve
Musevi kökenli” ailelerin çocuklarının okumasının önünü açmıştır. Bu sayede, ‘misafir öğrenci’ uygulamasıyla, Türkiye’de kaçak olarak çalışan Ermenistanlı göçmen
ailelerin çocuklarının eğitim sorunlarına bir çözüm getirilmiştir.73 Bunların yanı
sıra, gayrimüslim cemaatler tarafından yayımlanan gazetelerin resmi ilan yayımlamasına izin veren mevzuat değişikliği de 2012’de gerçekleşmiştir.74
2012’de Türkiye’deki azınlıklara yönelik fiziki bir saldırı meydana gelmezken,
Nisan 2007’de Malatya’da üç Protestan’ın öldürülmesiyle ilgili dava ve Piskopos
Padovese’nin 2010 yılında İskenderun’da öldürülmesiyle ilgili dava devam etmektedir. Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan 1615 yıllık Mor Gabriel Manastırı’na
ait arazinin 276 dönümlük bölümü 2012 yılında Yargıtay kararıyla Hazine’ye devredilmiştir. 2008 yılındaki kadastro çalışmaları sonrasında başlayan hukuki süreç
sonunda, ilk derece mahkemesinin aksi yöndeki kararına rağmen, Yargıtay Hu-

71. N. Emrah Aydınonat, “Engelli İstihdamını Arttırmanın Yolları”, TEPAV, Haziran 2012, s.2.
72. “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu”, s.35.
73. “MEB’den azınlık okulları için beklenen düzenleme”, Agos, 21.03.2012.
74. Karar No:195, Resmi Gazete, Sayı: 28218, 28.02.2012.
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kuk Genel Kurulu arazinin Hazine adına tesciline hükmetti. Manastır yetkilileri,
arazinin kendilerine ait olduğunu kanıtlayan vergi beyannameleri ile 1936 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüne verdikleri beyannameyi davanın ilk aşamasında dosyaya eklediklerini ancak bu belgelerin dava dosyasından “kaybolduğunu”,
karar düzeltme dilekçelerinde bunları tekrar yolladıkları halde Yargıtay’ın taleplerini reddettiğini belirttiler. Yargının vermiş olduğu bu karar, gayrimüslim azınlıklara ait vakıf ve cemaatlerin Türkiye’de yaşadığı mülkiyet sorunlarına köklü çözümlerin getirildiği ve bu konudaki birçok mağduriyetin giderildiği bir ortamda,
yapılan reformları gölgelemiş ve yurt içinden ve dışından tepkiler almıştır.
Türkiye, Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması İçin Çerçeve Sözleşmesini ve Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartını 2012’de de imzalamamıştır.75
Azınlık hakları ile ilgili olarak BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesine ve eğitim hakkı ile ilgili olarak da BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesine konan çekinceler hâlâ sürmektedir. Bu çekincelerin kaldırılması ve söz konusu
belgelerin imzalanarak onaylanması halinde, ülkemizdeki azınlıkların hak ve özgürlükleri biraz daha güvence altına alınmış olacaktır.
Kürt Sorunu
Kürt sorunu, 2012’de de Türkiye’nin insan hakları sorunları arasındaki yerini korudu. Dahası, Kürt sorunu bağlamında 2012’ye şiddet ve çatışmaların, terör eylemlerinin ve güvenlik operasyonlarıyla güvenlikçi politikaların damgasını vurduğunu
söylemek mümkündür. 2012 yılında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasındaki
silahlı çatışmalar şiddetini arttırarak devam etti. 01 Ocak - 31 Ekim 2012 tarihleri
arasında 123 asker yaşamını yitirirken, 300’ün üzerinde de PKK militanı öldürüldü.76 PKK tarafından gerçekleştirilen saldırılar AB de dahil olmak üzere, uluslararası kamuoyu tarafından kınanırken, zaman zaman güvenlik güçleri mensuplarının
yanı sıra, siyasetçilerin ve sivillerin kaçırılması ciddi tepkilere neden oldu.
28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu (Roboski) köyü yakınlarında Irak sınırından Türkiye’ye kaçak olarak geçen köylülerden 34’ünün savaş
uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesi sonrası açılan soruşturmaların
şeffaflığı ve etkililiği konusunda dile getirilen kaygılar ve yapılan eleştiriler aralıksız devam etmiştir. Aynı şekilde, olayla ilgili olarak askeri veya sivil makamlar
tarafından özür dilenmemesi, tepkilere neden olmuştur. TBMM İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonunun konuyla ilgili hazırladığı rapor da, henüz açıklanmamıştır. Tüm bu gelişmeler, özellikle ölenlerin yakınları tarafından, suçluların korunarak olayın örtbas edilmek istendiği şeklinde değerlendirilmiştir.

75. Türkiye Andora, Fransa ve Monaco ile beraber bu Sözleşme’yi imzalamayan dört ülkeden birisidir. Bkz.
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp, Son Erişim:09.12.2012.
76. “2002: 6 şehit, 2012: 123 şehit”, http://www.ntvmsnbc.com/id/25404614, Son Erişim:09.12.2012.
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PKK’nın şehir yapılanması olarak bilinen “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan
Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)” adlı yasadışı yapılanmaya karşı
ülke genelinde yürütülen operasyonlar 2012 yılında da sürmüştür. Aralarında
milletvekilleri, belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcilerinin de bulunduğu
binlerce kişinin uzun tutukluluk hali, ülkenin güneydoğusunda gerilimin olağanüstü tırmanmasına yol açmaktadır.
İnsan hakları bağlamında Kürt sorunu etrafında yapılan tartışmaların odağını,
anadilde eğitim hakkı oluşturmuştur. “Ana dilde eğitim”, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan önemli haklardan birisidir. Eğitimde ana dilinin
kullanılması, siyasi bir mücadelenin enstrümanı olarak kullanılmak ve değerlendirilmek yerine, çocuğun gelişimiyle ilgili pedagojik ve insani bir sorun olarak
ele alınması gereken bir haktır. Dolayısıyla ana dilinin seçmeli bir dersle öğretilmesi, bu hakkın karşılanması anlamında kabul edilebilir bir uygulama değildir. Bununla birlikte, MEB, 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli
olacak müfredatta “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersine yer vermiştir. Buna göre,
ilkokullarda, en az 10 öğrencinin başvurması halinde, Kürtçe ve Çerkezce gibi
dil ve lehçeler seçmeli ders olarak okutulabilecektir. Halk tarafından çok yetersiz
bulunmasına rağmen, Kürtçe dersi, Doğu ve Güneydoğu illerinde en fazla seçilen
dersler arasında yer almıştır.77 Bunun yanı sıra, YÖK Zaza ve Kırmançi Kürtçesini de kapsayan Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünün kurulması için Tunceli
Üniversitesi tarafından yapılan başvuruyu Aralık 2011’de onaylamıştır. Mardin
Artuklu ve Muş Alparslan Üniversitelerinde Kürtçe üzerine lisans ve lisansüstü
dersler devam etmektedir. Tüm bu uygulamaları, ana dilde eğitim hakkının tam
kullanımı yolunda atılmış olumlu adımlar olarak değerlendirmek ve bu doğrultuda hazırlıkları yürütmek gerekmektedir.
Buna karşılık, KCK davaları ile 2009 yılında başlayan ana dilde savunma krizinin çözümüne yönelik düzenlemeler de 2012’de ele alınmıştır. AK Parti Büyük
Kongresi’nde belirtilen taahhütler arasında yer alan ve cezaevlerinde başlayan
açlık grevleri ile hızlandırılan “anadilde savunma” ile ilgili yasal düzenleme,78
TBMM Adalet ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarında görüşüldükten
sonra Aralık 2012’de Meclis gündemine alınmıştır. Ne var ki, KCK davaları başta
olmak üzere, Kürt sorunu etrafında yıllardan beri yaşanan pek çok sorunun çözümünde önemli roller oynayacak böyle bir düzenlemenin Meclis’te görüşülüp
yasalaşması, 2013 yılına kalacak gibi gözükmektedir. Oysa bu konunun öncelikle
ele alınması gerekmektedir.
Bir diğer olumlu gelişme olarak da, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’un uygulama süresinin Nisan 2012’den

77. “Öğrenciler en çok o dersi seçti”, Sabah, 24.09.2012.
78. “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0708.pdf, Son Erişim: 10.12.2012.
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itibaren bir yıl daha uzatılmasını not etmek gerekmektedir. Bu çerçevede, Eylül
ayına kadar Zarar Tespit Komisyonlarına 361.391 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 305.758’i değerlendirilerek, 166.158 başvuru ile ilgili tazminat ödenmiş,
139.600 başvuru da reddedilmiştir.79
Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu da dâhil olmak üzere, mevzuatta yer alan Türkçe dışındaki dillerin kullanımına ilişkin kısıtlamalar hâlâ sürmektedir. Bunun
yanı sıra, yerel yönetimlerin Türkçe dışındaki dilleri kullanmalarına izin verilmesi ve bu doğrultuda Belediye Kanunu’nda reform yapılmasına ilişkin Avrupa
Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin 2007 yılı 229 sayılı Tavsiye
Kararı80 halen uygulanmamaktadır. Oysa Türkiye’de Kürtlerin talepleri, bireysel
hak ve özgürlüklerle sınırlı olmayıp, belli başlı siyasi talepleri de içermektedir. Bu
kapsamda, ademi merkeziyetçiliği esas alan, merkezi yönetimin kimi yetkilerini
devrederek yerel yönetimleri güçlendiren köklü bir demokratik yönetim reformu,
Kürt sorunu etrafındaki bir çok talebin karşılanmasını da sağlayacaktır. Dolayısıyla Kürt sorununun çözümüne yönelik projeksiyonlara, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi perspektifiyle yaklaşılması artık bir zorunluluk halini almıştır.
Mülteciler
2012’de Türkiye’de bulunan mülteciler ve sığınmacılarla ilgili olarak da olumlu
adımlar atıldı. Nitekim Avrupa Komisyonu da, geri gönderme merkezlerindeki
muamele ve gözaltı koşullarının önceki döneme göre iyileştiğini, kolluk kuvvetleri ile merkezi ve yerel yönetimlerin, uygulamalarını geliştirdiklerini belirtmektedir.81 Türkiye’nin göç ve iltica alanında temel politikalarını yeniden şekillendirecek olan “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı” 27 Haziran 2012
tarihinde TBMM İçişleri Komisyonunda oybirliği ile kabul edildi ve TBMM Genel Kuruluna sevk edildi. “İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” üzerine çalışmalar ise halen devam etmektedir.
Türkiye, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesini 1961 yılında, bu Sözleşme’ye ek 1967 Protokolü’nü de 1968 yılında onaylamasına rağmen,
Sözleşme’ye koyduğu coğrafi çekinceyi halen kaldırmamıştır. Buna göre, Türkiye
yalnızca Avrupa’dan gelenleri mülteci prosedürüne tabi tutarken, Avrupa dışındaki ülkelerden gelenler için ise geçici ikamet izni tanımaktadır. Yıllardır eleştirilen
coğrafi çekincenin artık kaldırılması gerekmektedir.

79. “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu”, s.42.
80. Tavsiye kararında Türkçeden başka dilleri konuşan Türk vatandaşlarının kültürel haklarının ve
özgürlüklerinin kısıtlandığı, kamu hizmetlerinin sağlanmasında Türkçe dışındaki dilleri kullanmaları nedeniyle
yerel yöneticilere karşı alınan tedbirlerin tüm diller için tutarlı bir şekilde uygulanmadığı vurgu yapılan
noktalardı. Kararın tam metni için bkz. “Recommandation 229 (2007) Démocratie locale en Turquie”, Conseil
de l’Europe, 20 Novembre 2007.
81. “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu”, s.42-43.
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BM verilerine göre, Haziran 2012 itibariyle Türkiye’de mülteci ve sığınmacı olarak 22.640 kişi bulunmaktadır.82 Bu rakama Mart 2011’den beri Suriye’de yaşanan
iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınanlar dahil değildir. 21 Kasım 2012 itibariyle
Suriye’den gelenler için kurulan 13 çadır kent, 1 geçici kabul merkezi ve 1 adet
konteynır kentte 123.747 Suriye vatandaşı bulunmaktadır.83 Türkiye’nin Suriye vatandaşlarına sağladığı insani yardım, başta BM olmak üzere, uluslararası toplum
tarafından takdirle karşılanmakla birlikte,84 Suriyeli mültecilerin “geçici koruma”
tabir edilen bir politika çerçevesinde ülkeye kabul edilmesi ve sadece temel ihtiyaçlarının karşılanması, Türkiye’de sığınma arayan diğer uyrukların tabi olduğu
bireysel başvuru prosedürüne tabi tutulmaması ve Suriyeli mültecilerin BMMYK
aracılığıyla üçüncü ülkeye yerleştirilme seçeneğinden yararlanamaması, STK’lar
tarafından eleştirilmektedir.85
BM tarafından 18 Aralık 1990 tarihinde kabul edilen ve Türkiye tarafından 26 Nisan 2001 tarihinde onaylanan “Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’nin” 40. maddesine konulan çekince
halen kaldırılmamıştır.86 Türkiye, Sözleşme’nin 76 ve 77. maddelerine ilişkin bildiriminde ise Sözleşme’nin uygulanmasının denetlenmesi amacıyla oluşturulacak
Komite’nin yetkisini ilerideki bir tarihte tanıyacağını belirtmiştir. Bu yetki halen
tanınmamıştır. Bununla birlikte, söz konusu Sözleşme’yi bugüne kadar BosnaHersek Cumhuriyeti ve Türkiye dışında Avrupa’dan hiçbir devletin imzalamadığını da belirtmek gerekir.
Afrika, Orta Doğu, Asya ülkelerinde yaşayan mültecilerin Türkiye’den Yunanistan’a
Ege Denizi üzerinden kaçak yollarla ulaşmaya çalışması, Sahil Güvenlik ekiplerinin
son yıllarda aldığı daha sıkı önlemlere rağmen devam etmektedir. Bu yolculuklar
sırasında batan bazı teknelerde yaşamını yitirenlerin birçoğu resmi kayıtlara bile
girmezken, bilinen tekne facialarının en büyüğü, 6 Eylül 2012’de meydana gelmiştir.
İzmir açıklarında batan mülteci teknesinde 61 kişi hayatını kaybetmiştir.87
Nefret Suçları
Yeni bir anayasa yapım sürecinin devam ettiği Türkiye’de önemli sorunlardan
birisi de uzun yıllardır süren polarizasyon ve ayrımcılık politikalarından kaynaklanan nefret söylemi ve nefret suçlarıdır. Özellikle son yıllarda artışa geçen

82. http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48e0fa7f&submit=GO, Son Erişim: 08.12.2012.
83. “Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Basın Duyurusu”,
http://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?ID=12&IcerikID=857,
84. “Ban Ki-Moon: Suriye konusunda uluslararası camia ve BM birlikte çalışmalı”, Zaman, 07.12.2012.
85. “Mülteci Hakları Koordinasyonu Basın Açıklaması”,
http://www.multeci.org.tr/?p=771, Son Erişim: 08.12.2012.
86. Bkz: http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm, Son Erişim: 08.12.2012.
87. “İzmir’de mülteci teknesi battı 61 kişi öldü”, Hürriyet, 07.09.2012.
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farklı etnik ve dini gruplara ve dezavantajlı kesimlere yönelik hoşgörüsüzlük ve
ayrımcılıklar, çeşitli nefret suçlarının işlenmesine yol açmıştır. Bu suçlar şimdiye
kadar nefret suçları kapsamında cezalandırılmadığı gibi, tam tersine, cezasızlık
tartışmalarına da neden olmaktadır. Ne yazık ki, 2012’de de nefret suçlarıyla ilgili
herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Fakat bu konu Meclis’te gündeme gelmiş
ve çeşitli yasa taslağı çalışmaları yapılmıştır. Üniversiteler ve STK’lar hem bu konuda çeşitli raporlar hazırlamış hem de nefret suçlarının mevzuata girmesi için
birtakım çalışmalar yürütmüşlerdir. Özellikle İslam dininin kutsal değerlerine ve
Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle dünya genelinde pek çok protestoya yol
açan Müslümanların Masumiyeti adlı film sonrasında yaşanan olaylar ve İslamofobia tartışmalarından sonra Türkiye’deki karar vericiler de bu konuyu konuşmaya başlamışlardır.
2013’de bu konuda birtakım düzenlemeler yapılması beklenmektedir. Ayrımcılık,
nefret söylemi ve nefret suçlarına yönelik olarak yapılacak düzenlemeler, hem ayrıntılı çerçeve tanımlar içermeli hem de söz konusu cezasızlık problemini ortadan
kaldıracak caydırıcı hükümler ihtiva etmelidir. Çeşitli uzmanların ve STK’ların bu
konuda yaptıkları çalışmalarla, kayda değer bir literatür zaten oluşmuş durumdadır.88 Önemli olan, karar vericilerin, bu sorunu gerçekten gündemlerine alarak,
kapsamlı bir düzenlemeyi bir an önce gerçekleştirmeleridir.
Bununla birlikte, nefret söylemine ve nefret suçlarına dair bir düzenleme olmamasına rağmen, yargıdan bu konuda olumlu kararlar da çıkabilmektedir. Örneğin, Statüko Dergisi Genel Koordinatörü Okan Baş’ın Ocak-Şubat 2012 tarihli
sayıda, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast
hakkında övgü içeren ifadeler kullanması üzerine “Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur
De Girişimi” tarafından yapılan suç duyurusu sonrası açılan dava, Aralık 2012’de
sonuçlandı. Mahkeme, “suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme,
tahrik veya aşağılama, kişinin hatırasına hakaret ve suç işlemeye teşvik” suçlarından Baş’a 1 yıl 3 aylık hapis cezası verdi.

88. Bu konuda İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)’nun çalışmalarına www.ihop.org.tr adresinden; İnsan
Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD)’nin çalışmalarına www.ihad.org.tr adresinden; Sosyal Değişim
Derneğinin çalışmalarına http://www.sosyaldegisim.org adresinden ulaşılabilir.
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3. DIŞ POLİTİK A
2012 yılı tıpkı bir önceki yıl gibi Türk dış politikasının gerek iç kamuoyunda gerekse dış dünyada yoğunlukla tartışıldığı bir yıl oldu. Dış politikanın son yıllarda yaşadığı yoğunluk devam ederken, bir önceki yıldan kalan hem problemler ve
krizler hem de fırsatlar, 2012 yılında da Türk dış politika yapıcılarının gündemini
tayin etti. Ortadoğu’daki devrim süreçleri ve devrim sonrası ülkelerin istikrar yakalama çabaları, durağan seyreden AB ile ilişkiler, Arap Baharı sürecinde ABD
ile yoğunlaşan ve Suriye meselesi sebebiyle İran ve Rusya ile gerginleşen ilişkiler,
Çin ile ilişkileri sağlam bir zemine oturtma çabaları, Balkanlarla siyasi, kültürel ve
ekonomik ilişkileri derinletme faaliyetleri, 2012 senesinde Türk dış politikasının
ana konularını teşkil etti.

3.1

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

Müzakerelerin başladığı 2005 yılından itibaren Türkiye-AB ilişkilerinde gözlemlenen durgunluk 2012 yılı boyunca da devam etmiştir. Son iki yıl boyunca müzakere
sürecinde yeni bir başlık açılmamıştır. Şu anki durumda 35 müzakere başlığından
sadece 13’ü açılmış, bunlardan yalnızca bilim ve teknoloji başlığı kapanabilmiştir.
Geriye kalan başlıklardan 14’ü Kıbrıs, biri Kıbrıs ile aynı olan 5 başlığın Fransa tarafından bloke edilmesiyle toplamda 18 fasıl askıda kalmıştır. Bu durumda geriye
açılabilecek üç başlık kalmaktadır. Öte yandan Türkiye-AB ilişkilerindeki durağanlık, Kıbrıs’ın Haziran 2012’de AB dönemsel başkanlığını devralmasıyla beklendiği
üzere ilişkilerde fiili bir donmaya dönüşmemiştir. Ancak Türkiye’nin AB’nin oluşturduğu Pozitif Gündem vasıtasıyla AB Komisyonu ile sürdürdüğü direkt irtibat,
ilişkilerin siyasi boyutunda bir değişim doğurmamıştır. Ekim 2012’de yayınlanan
ilerleme raporu ilişkilerin durgun vaziyetini yansıtır niteliktedir.
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Pek çok yerli ve yabancı uzman tarafından AB’nin son yıllarda Türkiye’ye yönelik en sert raporu olarak yorumlanan AB ilerleme raporu, Türkiye’nin AB üyeliği
hedefinin oldukça uzak bir proje olduğu fikrini kuvvetlendirmiştir. Raporda 3.
Yargı reformu, anayasa süreci, ekonomik durum ve dış politika övülürken, uzun
tutukluluk halleri, tutuklu gazeteciler, gözaltı sürelerinin uzunluğu, KCK tutuklamaları, basın ve ifade özgürlüğünde yaşanan sıkıntılar ise yoğun eleştiriye maruz
kalmıştır.1 Raporun siyasi kriterlere sıraladığı eleştiriler Türk siyasetçilerin tepkisini çekmiştir. AB’den Sorumlu Devlet Bakanı Egemen Bağış, raporun siyasi kriterleri değerlendiren kısmının hayal kırıklığı yarattığını ifade ederken2, Dışişleri
Bakanlığı, yaptığı açıklamada raporun önceki yıllara kıyasla olumsuzluklar üzerinde yoğunlaştığını, bu şekliyle dengesiz olduğunu dile getirmiştir.3
2011 yılının başında Arap dünyasını sarsan isyan dalgası, Türkiye-AB ilişkilerine
müzakere dışında yeni bir dinamik kazandırmıştır. Türk dış politikası özellikle Suriye krizi ile tırmanan bölgesel kaos ortamında AB için daha da kritik önem kazanırken, oluşturulan diyalog mekanizması dış politika, güvenlik ve enerji konularında
işbirliğin gerekliliğini öngörmüştür. Ancak iki taraf arasında ortak eylemi mümkün
kılabilecek kurumsal altyapıya kavuşturulamayan mekanizma, dışişleri bakanlarının katıldığı birkaç toplantıdan öteye geçemeyerek işlerlik kazanamamıştır.
AB ile müzakere sürecinde devam eden tıkanıklık, diyalog mekanizmasının kısıtlı
işbirliği alanları ve etkin bir yapıya dönüşememesi, AB Komisyonu’nu Türkiye’ye
ilişkin yeni alternatiflere yöneltmiştir. Türkiye’nin müzakere sürecini canlı tutmak ve ilişkilere taze bir hava katmak amacıyla geliştirilen Pozitif Gündem, Mayıs
2012’de AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri Stefan Füle ve AB’den Sorumlu
Bakan Egemen Bağış tarafından başlatılmıştır. Siyasi reform, temel haklar, vize,
göç, enerji, ticaret, terörizmle mücadele, dış politika gibi alanlarda işbirliği ve AB
müktesebatıyla uyumu hedefleyen Pozitif Gündem, bu alanlarda Türkiye’nin neler
yaptığı ve neler yapması gerektiği konularında değerlendirmede bulunacak çalışma grupları oluşturacaktır. Bu çalışma gruplarının değerlendirmeleri ve gözlemleri ilerleme raporlarında yer bulacaktır. Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkan üye
ülkeleri dikkate almayarak bir nevi ‘‘gölge müzakere süreci’’ olarak hareket eden
Pozitif Gündem’in, AB’nin Türkiye’ye güvenilir bir adaylık hedefi sunmadıkça ne
derece etkili olacağı sorusu ise muammadır.
Diğer yandan AB’nin Türkiye’nin üyeliğine ilişkin güvenilir bir irade ortaya koyması
ise kısa vadede pek muhtemel görünmemektedir. 2012 yılında Fransa, Hollanda, Slovenya ve Litvanya gibi AB üye ülkelerinde yapılan seçimlerde sol eğilimli ve liberal
parti ve adayların parlamento ve başkanlık seçimlerinden galip gelmesi ümit verici
olsa da, aşırı sağ parti söylemlerinin Avrupa’daki toplumsal desteği hala güçlüdür.
Buna ilaveten, AB’nin Euro krizi sonrasında Mali Pakt’tan Bankacılık Birliği’ne uza-

1. ‘‘Turkey 2012 Progress Report’’, European Commission, COM (2012) 600, Brüksel.
2. ‘‘Bağış: İlerleme Raporu hayal kırıklığı’’, NTVMSNBC, 10 Ekim 2012.
3. AB Komisyonu’nun Türkiye 2012 İlerleme Raporu Hk., No: 234, 10 Ekim 2012, http://www.mfa.gov.tr/no_234_-10-ekim-2012_-ab-komisyonu_nun-Türkiye-2012-ilerleme-raporu-hk_.tr.mfa
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nan bir dizi reformlarla kurumsal yapısını revize etmeye çalışması, daha içe dönük
bir AB sürecini ortaya çıkarmıştır. Genişlemenin tabu haline geldiği mevcut konjonktürde, Türkiye ile ilişkilerde özellikle ele alınan dış politika ve güvenlik konuları
ise henüz AB gündeminin oldukça alt sıralarında yer alabilmektedir.
Türkiye’nin Avrupa siyasi planlamasında hak ettiği yeri bir türlü alamaması ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine dair var olan belirsizlik, Türk kamuoyunda AB’nin objektifliğine dair duyulan kuşkuyu güçlendirmektedir. Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel
Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) Haziran 2012’de yaptığı araştırmaya göre, Türk halkının yalnızca %17’si Türkiye’nin AB üyesi olabileceğine inanmaktadır.4 Diğer yandan
AB’nin objektifliğine duyulan kuşku toplumsal zeminde kalmayıp siyasi çevrelere de
sirayet etmiştir. Zira yoğun iç gündem ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle, önceliğini
kendi iç siyasetine ve bölgesel meselelerine kaydıran Türkiye, son dönemde AB ülkeleri ile ilişkilerini daha fazla dış gelişmeler üzerinden yürütmekle sınırlı kalmıştır.
KRONOLOJI

TÜRKIYE-AB İLIŞKILERI

3-5 Şubat 2012

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 48. Münih Güvenlik Konferansı’na katıldı.

7-8 Şubat 2012

AB Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, Brüksel’e ziyaret gerçekleştirdi.

22 Mart 2012

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

22-23 Mart 2012

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi Catherine Ashton’ın davetine icabet ederek, Brüksel’i ziyaret etti.
Portekiz Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı Paulo Portas Türkiye’ye resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hollanda’ya resmi ziyarette bulundu.

3-4 Nisan 2012
17-19 Nisan 2012
19 Nisan 2012

14-15 Mayıs 2012
15 Mayıs 2012
16-17 Mayıs 2012

22 Mayıs 2012
14 Haziran 2012
14 Haziran 2012
26 Haziran 2012
5 Temmuz 2012
6 Temmuz 2012

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde
Suriye konusunda dışişleri bakanları düzeyinde Paris’te gerçekleştirilen toplantıya
katıldı.
Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle Türkiye’ye geldi.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Aday Ülkelerle AB Ekonomi ve Maliye Bakanları
Arasında Bakanlar Diyaloğu toplantısı münasebetiyle Brüksel’e gitti.
Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu AB Komiseri Stefan Füle,
Türkiye’nin AB katılım süreci çerçevesinde, Pozitif Gündem’in “Müktesebata Uyum”
unsuru kapsamındaki çalışmalara yönelik başlangıç toplantısına katılmak üzere
Türkiye’ye geldi.
Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış Belçika’ya bir ziyaret
gerçekleştirdi.
Türkiye-AB Enerji İlişkileri Dörtlü Bakanlar/Komiserler toplantısı Stuttgart’ta
düzenlendi.
Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt Türkiye’yi ziyaret etti.
AB Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış başkanlığında bir heyet, Türkiye-AB
Karma İstişare Komitesi (KİK) toplantısı için Berlin’i ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Fransa’ya bir ziyaret gerçekleştirdi

17 Ağustos 2012

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 6 Temmuz 2012 tarihinde Paris’te yapılan Suriye
Halkı’nın Dostları grubunun üçüncü toplantısına katıldı.
Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi.

10 Ekim 2012

AB Türkiye İlerleme Raporu’nu yayınlandı.

31 Ekim 2012

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel’le görüştü.

4. ‘‘AB’ye destek dibe vurdu’’, Habertürk, 19 Ağustos 2012.
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3.2

TÜRKIYE-ABD İLIŞKILERI

Türkiye-ABD ilişkileri 2012’nin Amerika’da seçim yılı olmasına rağmen özellikle
Suriye krizi yüzünden yoğun geçti. 2011’de Türkiye’nin Arap devrimleri karşısında aldığı tutum ve NATO füze savunma sistemi kapsamında radar sistemlerinin
Kürecik’te konuşlanmasını kabul etmesi ikili ilişkileri 2010’daki sorunlardan uzaklaştırmıştı. 2012’de Türkiye’nin taleplerini ve çıkarlarını dikkate alan ve ilişkilerin
çeşitlendirilmesi için çaba gösteren bir Amerikan yönetimi gördük. Türkiye’nin
ekonomisi, siyasi dinamikliği ve diplomatik profiliyle kendini bölgesel bir aktör
olarak ispat etmiş olması bunun en önemli sebebiydi. Taraflar ilişkilerde geleneksel olarak sorun yaratan maddeleri büyük ölçüde aşarak hem bölgesel (Suriye)
hem de küresel (NATO’nun rolü) düzeyde kritik meselelerde birbirlerini anlamaya ve dinlemeye özen gösterdiler.

3.2.1

Güvenlik Alanında İşbirliği

2012 Türkiye’de terör eylemlerinin had safhada olduğu bir yıl oldu. Bu hareketlilik ABD ile ilişkilerde gündemin en önemli maddesi olmaya devam etti. Bu yüzden de Türkiye terörle mücadele konusunda ABD’den daha fazla işbirliği talep
etti. Türkiye PKK’ya karşı mücadelede Amerika’dan yakın bir koordinasyon ve
istihbarat paylaşımı istemeyi sürdürdü. Obama yönetimi bu konuda Türkiye ile
yakın çalışıp istenilen seviyede destek verdiğini savunurken, Cumhurbaşkanı
Gül, ABD’nin daha fazlasını yapabileceğini ifade ederek Türkiye’nin bu husustaki beklentilerini dile getirdi. Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile Güney
Kore’deki görüşmesinde, ABD’nin PKK’ya karşı Türkiye’nin yanında durmasından memnun olduklarını belirtti.
ABD, NATO müttefiki olması hasebiyle Türkiye’nin güvenlik konusundaki taleplerine hassasiyet göstermeye çalışmaktadır. Irak’tan çekildikten sonra insansız
hava araçlarını (Heron) Türkiye’ye bırakan ABD, Türkiye’nin kendi İHA’larıyla
gerçekleştirdiği istihbarata bu şekilde ek istihbarat desteği sağlamaktadır. Ayrıca
Türkiye silahlı insansız hava araçlarını (Predator) ABD’den satın alma konusunda
Obama yönetimini ikna etmeye çalışmktadır. Bu tür “yüksek teknoloji paylaşımı”
anlamına gelen ve stratejik değeri olan satışların, Kongre tarafından onaylanması
gerekmektedir. Seçim yılında böyle bir satışın Kongre’den geçmesi çok zor olduğu
için, ABD yönetimi bu konuyu 2013’e bırakmıştır. Bu konu Genelkurmay Başkanı
Özel’in ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey’le görüşmesinde ve Cumhurbaşkanı Gül’ün katıldığı NATO Chicago zirvesinde de gündeme gelmiştir.

3.2.2

Arap Devrimlerinin İkili İlişkilere Etkisi

Arap Baharı olarak tabir edilen Arap halk devrimleri süreci mevcut Camp David
düzenini derinden sarstı. ABD’nin bölgede demokrasi pahasına otoriter liderlerin
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desteklenmesi üzerine kurduğu bu düzen İsrail’in güvenliği, enerji piyasalarının
istikrarı ve ‘terörle mücadele’ gündemlerini önceliyordu. Arap halklarının isyanı
ekonomik ve sosyal nedenlerle birlikte bu bölgesel düzene de bir meydan okuma
anlamına geliyordu.
Türkiye askeri vesayetten kurtulup gerçek bir demokratik düzen kurma sürecine
girerken ekonomik gücü ve diplomatik ağırlığıyla otoriter liderlerinden kurtulan
Arap ülkelerine bir model olarak gösterildi. Geçmişte de benzer model tartışmaları yaşansa da bu sefer bölgesel düzenin revizyona uğrama ihtimali ortaya çıktı.
Dolayısıyla bölgede istikrara katkısıyla Türkiye öne çıkarken, Amerika bu gelişmelere hazırlıksız yakalanıp devrimleri destekleyen bir retoriğin ötesine geçemedi. Türkiye ise dinamik ekonomisi ve insan gücüyle bölgedeki gelişmelerin hızına
yetişmeye çalıştı. Bu şartlarda oluşan yeni siyasi konjonktür 2012’de ABD-Türkiye
ilişkilerinin yoğunlaşmasına katkıda bulundu.
Türkiye bölgede oyun kurucu bir aktör olduğunu ispatlarken, ABD Irak işgaliyle
bölgeye düzen getirme çabasının kendine ne kadar pahalıya malolduğunun tam
anlamıyla farkına vardı. Bu yüzden Obama yönetimiyle dünyanın her sorununda liderlik etme iddiasını revize eden ABD, Türkiye gibi bölgesel aktörlerle daha
eşitlikçi bir ilişki kurmak durumunda olduğunu anlamaya başladı. Arap devrimleriyle bölgesel istikrarsızlığın had safhaya ulaşması, Türkiye gibi barış ve istikrara
katkı yapan ülkeleri, ABD açısından çok daha değerli kıldı. Oysa soğuk savaş ve
sonrasında ABD ile Türkiye arasındaki dikey ilişki, tarafların birbirlerinin önceliklerini anlamasına engel olmuştu. Özellikle 2010 yılında Türkiye’nin yaptığı
stratejik bir hamleyle İsrail’i ABD-Türkiye ilişkilerinin dinamiğinden çıkarması,
ilişkinin uzun vadeli sağlığı açısından önemliydi. Obama yönetimi birlikte çalışmakta zorlandığı ve siyasi maliyet ödediği İsrail ile derin sorunlar yaşarken, Türkiye ile ilişkileri ise tarihin en iyi dönemlerinden birini yaşadı.

3.2.3

Suriye Meselesi

Türkiye son on yılda Suriye’yle ilişkilerini en üst düzeye çıkararak stratejik manevra alanını genişletti. ABD’nin çok da sıcak bakmadığı bu ilişkinin Türkiye’ye hem
güvenlik hem de ekonomik açıdan çok katkısı oldu. Komşularıyla iyi ilişkilerini
bölgesel istikrar ve barış için kullanmaya çalışan Türkiye, Suriye üzerindeki İran
etkisini dengeledi. Suriye üzerinden Arap dünyasıyla ilişkilerini geliştiren Türkiye, Suriye devrimi sürecinde Esed rejimine karşı aldığı tavırla demokrasi pahasına
otokratik liderlerin yanında duran bir çizgiden uzak durdu. Suriyeli mültecilere
kapılarını açıp muhalefete destek veren Türkiye, halkın meşru taleplerinin yanında yer aldı.
ABD’nin Suriye’de ulusal hayati çıkarları bulunmadığı için Amerikan yönetimi
Suriye rejiminin sonunu getirmek adına etkin adımlar atmaktan kaçındı. Irak tecrübesinin de travmasını yaşayan Amerika, Suriye meselesinde demokrat retoriği
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yüksek sesle kullanmakla yetindi. Devrim sonrası kurulan İslamcı iktidarlar, istikrarsızlığın ve şiddetin bölge ülkelerine sıçraması, kimyasal silahlar ve el-Kaide varlığı, ABD’yi kaygılandırsa da bu tehditleri ortadan kaldırmak adına ciddi adımlar
atmayan Obama yönetimi, sadece diplomatik çabalarla yetindi. ABD, F-4 uçağının
Suriye tarafından düşürülmesi ve Akçakale’de yaşananlar sonrası Türkiye’yi destekleyen açıklamalar yaptı. Türkiye’nin doğrudan güvenlik zaafı yaşaması durumunda
da NATO üzerinden gerekli desteği sağlama sözü veren ABD, yine de Ortadoğu’da
Irak benzeri yeni bir ‘maceradan’ kaçınacağı mesajını verdi.

3.2.4

İran’a Yaptırımlar ve ABD’nin Türkiye’den Beklentileri

İran’ın nükleer programı konusundaki güvensizliklerin devamı ve 2012’nin
ABD’de seçim yılı olması, Obama yönetimini yaptırım politikasını derinleştirmeye itti. Bu yüzden ABD yönetimi Türkiye ve diğer müttefiklerinden yaptırımlar
konusunda doğrudan destek beklerken, Türkiye özel sektörün ABD yaptırımlarına uyup uymamak konusunda serbest davranacağını belirtti. Öte yandan da Türk
Hükümeti İran’dan petrol alımlarını azaltarak ABD’nin yaptırımlarının Türkiye’ye
zarar vermesini engelledi. Ayrıca Türkiye bu dönemde İran’a altın ve değerli mücevherat satarak İran ekonomisinin yaşadığı sorunlardan bir nevi yararlanmış
oldu. Nükleer müzakerelerin İstanbul’da devam etmesi de Türkiye’nin kilit rolünün değişmediğinin bir işareti olarak karşımıza çıktı.
İran ve Irak yönetimleriyle Suriye konusunda derin görüş ayrılıkları yaşayan Türkiye, ABD yönetiminin Bağdat’ın politikaları konusunda yeterince baskı yapmamasından şikayetçi oldu. Seçim yılında Irak’ta sorun yaşamak istemeyen Obama,
Maliki’nin politikalarına ciddi eleştiriler getirmedi.

3.2.5

Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler esas alındığında güvenlik ve askeri alımsatımlar ikili ticaretin en önemli kalemini teşkil etmiştir. Ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin gereğini kabul eden taraflar 2010’da üst düzey bir ekonomik işbirliği konseyi kurulmasına karar vermişti. ‘Model ortaklık’
inşasına yönelik bu çaba Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan sorunlar (Mavi
Marmara ve İran yaptırımları oylaması) nedeniyle hızlı aşama kaydedememişti.
Fakat şu aşamada ikili ticaretin gelişmesinin önündeki engellerin aşılması ve ticaret kalemlerinin çeşitlendirilmesiyle ilişkinin daha sağlıklı bir temele oturması
öngörülmektedir.
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KRONOLOJI

TÜRKIYE-ABD İLIŞKILERI

7 Ocak 2012

ABD Temsilciler Meclisi (TM) Çoğunluk Lideri Eric Cantor, beraberinde Dışişleri
Komitesi Başkanı Ileana Ros-Lehtinen ve TM üyelerinden oluşan bir heyetle
ülkemizi ziyaret etti.

9 Ocak 2012

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns Türkiye’yi ziyaret etti ve ziyaret
kapsamında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından kabul edildi.

8-14 Şubat 2012

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu beraberinde bir heyetle, ABD’ye resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi.

25 Mart 2012

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

10 Nisan 2012

Amerika Birleşik Devletleri senatörlerinden John McCain ve Joe Lieberman
Türkiye’nin Suriye sınırında bulunan mülteci kampına sürpriz bir ziyaret
gerçekleştirdi.

24 Nisan 2012

ABD Başkanı Barack Obama, Ermeni diasporasının baskılarına rağmen 24 Nisan
açıklamasında, soykırım ifadesini kullanmadı.

20-21 Mayıs 2012

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ABD’nin evsahipliğinde Şikago’da
düzenlendi. Zirvede, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın da yer aldığı bir heyetle
katılım sağlandı.

30 Temmuz 2012

Başbakan Erdoğan ve Amerikan Başkanı Obama yaptıkları telefon görüşmesinde
Suriye Lideri Beşar Esed’in gitmesi konusundaki çabaların artması üzerinde
mutabık kaldılar.

11 Ağustos 2012

Türkiye’yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Başbakan Tayyip
Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile
birtakım temaslarda bulundu.

2 Eylül 2012

CIA başkanı David Petreaus Türkiye’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

17 Eylül 2012

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin E. Dempsey’in, Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Necdet Özel’i ziyareti çerçevesinde, terörle mücadelede işbirliği ve
istihbarat paylaşımı, bölgesel güvenlik gibi konular görüşüldü.

6 Kasım 2012

ABD Başkanlık seçimlerinde seçim sonuçları belli oldu. Demokrat Parti’nin adayı
Barack Obama ikinci kez ABD başkanlığına seçildi.
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3.3

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Türkiye-Rusya arasında ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda son on yıla damgasını vuran yakınlaşma, özellikle ilişkilerin 2006 yılında ‘stratejik ortalık’ olarak adlandırılmasından bu yana atılan adımlarla önemli bir ivme kaydetmiştir.
İki ülke arasında vizeler kaldırılırken, 20 milyar dolarlık Mersin Akkuyu nükleer
santral ihalesinin Rusya’ya verilmesi, 2011’in sonunda Rus gazının Karadeniz’deki
Türk karasularından geçerek Avrupa’ya ulaşmasını sağlayacak olan Güney Akım
Boru Hattı anlaşmasının imzalanması ve Denizbank’ın 2012’de Ruslar tarafından
alınması çok önemli adımlar olarak görülmektedir. Böylece Rus sermayesi Türk
finans sistemine girerek iki ülke arasındaki ilişkilere yeni boyutlar kazandırmıştır.
Buna karşın iki ülkenin farklı güvenlik algıları ve buna dayalı olarak geliştirdikleri
dış politika anlayışları, Türkiye-Rusya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin her zaman
en zayıf yönünü oluşturmuştur. Bazı durumlarda ortak pozisyon alsalar da dış politikada Rusya ile görüş ayrılıklarının sıkça yaşandığı gözlemlenmiştir. Nitekim
2012 yılında Türkiye-Rusya ilişkilerine de bu alandaki krizler damgasını vurmuştur. Sene boyunca ekonomik alanda yaşanan olumlu gelişmeler büyük ölçüde Suriye meselesinde alınan karşıt pozisyonların doğurduğu krizlerin gölgesinde kalmıştır. Suriye krizine ek olarak Irak’la ilişkiler ve füze kalkanı meseleleri de yıl içinde
memnuniyetsizlik alanları olarak Türkiye-Rusya ilişkilerinde kendini göstermiştir.
2012’nin başından itibaren Suriye krizi büyüdükçe ülkelerin aldıkları tutumlar
keskinleşirken, Ankara ve Moskova’nın bu anlamda karşıt kamplarda yer almaları
ilişkileri pek çok kez gerilimin eşiğine taşımıştır. Liderlerin önceleri ülke adı vermeden yaptıkları politika eleştirileri, Suriye krizi içinden çıkılmaz bir hal aldıkça
yerini doğrudan eleştirilere bırakmıştır. Bu anlamda iki ülke arasındaki ilk ciddi gerilim 22 Haziran 2012 tarihinde Türk jetinin uluslararası sularda Suriye tarafından
düşürülmesinin ardından yaşanmış ancak açıklamalar düzeyinde kalan bu gerilim
bir krize dönüşmeden aşılabilmiştir. Uçağın nasıl ve kim tarafından düşürüldüğü
soruları cevap beklerken, Rusya’nın Tartus limanından ateşlenen bir füzenin kullanıldığı hatta bizzat Rus teknisyenlerin olayın arkasında oldugu ve Rusya’nın bu
yolla Türkiye’ye mesaj vermeye çalıştığı iddiaları gündeme taşınmıştır.5 Bu iddiaların Rusya tarafından yalanlanması ve Türkiye tarafından da böyle bir ihtimalin
hiç bir şekilde düşünülmediğinin açıklanması iddiaların bir ileri seviyeye taşınmasını engellemiştir.6 Buna karşın Türk jetinin düşürülmesine ilişkin Rusya Dışişleri
Bakanlığı’nın “Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesinin provokasyon ya da
önceden planlanmış bir hareket olarak görülmemeli” açıklamasını ve ardından Başbakan Recep T. Erdoğan’ın Rusya’nın Suriyelilerin ağzıyla konuştuğunu söylemesi
iki ülke arasındaki gerginliği yansıtması bakımından önemlidir.7
Rusya ile Türkiye’nin gerçek anlamda karşı karşıya kaldığı kriz ise 11 Ekim’de
Rusya’dan kalkan Suriye Havayolları’na ait yolcu uçağının silah taşıdığı şüphesi ile
zorunlu olarak Türk jetleri eşliğinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na indirilme5. “Uçağın düşürülmesinde Rus parmağı,” Habertürk, 2 Temmuz 2012.
6. “Rusya’nın bu çılgınlığı yapmasının mantığı yok,” Milliyet, 27 Haziran 2012.
7. “Jet krizinde Rusya’ya jet cevap,” Sabah, 26 Haziran 2012.
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sinin ardından yaşanmıştır. Özellikle uçağın indirildiği gün Rusya Devlet Başkanı
Putin’in 14-15 Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen Türkiye ziyaretini ertelemesi, pek çok kesim tarafından Rusya’nın mesaji olarak değerlendirilirken iki ülke ilişkileri açısından tedirginliği daha da artırmıştır. Olayın hemen
akabinde Putin’in Türkiye’ye yeni ziyaret tarihini 3-4 Aralık 2012 olarak açıklaması, Türkiye’nin ise uçak incelemesine ilişkin yaptığı açıklamalarda Rusya ile ilgili dikkatli bir dil kullanması ve eleştirilerini Suriye rejimine yöneltmesi krizin
derinleşmesini engelleme çabaları olarak okunmalıdır. Bununla birlikte yapılan
incelemenin ardından Türkiye’nin silah parçalarına rastlandığını açıklaması ve
Rusya’nın ise bulunan malzemeye resmen sahip çıkmaktan kaçınırken, bunların
askeri malzeme olmadığını iddia etmesi nedeniyle sorun tam anlamıyla aşılamamıştır. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ankara’ya indirilen
Suriye yolcu uçağında silah ve mühimmat bulunmadığına dair Türkiye’den açıklama beklediklerini söylemesi8 bu kez Rusya resmen ister de silahlar iade edilmezse
Putin’in, Türkiye ziyaretini yeniden ve süresiz erteleyeceği konusunu gündeme
taşımıştır.9 Buna karşılık Putin’in 3 Aralık’ta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti, Türkiye-Rusya arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı,
her iki ülke tarafından yapılan karşılıklı açıklamalar, iki ülke arasındaki ilişkilerin uçak krizinden etkilenmeyecek kadar derinlikli olduğu, ilişkilerin istikrarlı ve
sağlam bir şekilde devam ettiği yönünde olmuştur.10
Suriye krizinin başından itibaren ilişkilerde yaşanan bütün sıkıntılara rağmen ilişkilerin en az düzeyde etkilenmesine ve birbirlerini süreçten dışlamamaya özen
göstermişlerdir. Nitekim Başbakan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad
ile Bakü’de yaptığı görüşme sonrasında Suriye krizini çözmek için ‘üçlü müzakere
sistemi’ kurulması konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıklarken sürece
Rusya’yı da dahil etmek istediğinin sinyalini vermiştir.
Öte yandan Rusya’da 2012 Mart ayında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimleri
sürecinde füze kalkanını sık sık gündeme taşıyan Rus yönetimi NATO’nun füze
kalkanı sistemine karşı önlemler alacağını beyan etti. Füze kalkanı projesine asimetrik ve etkili bir yanıt verilmeli” diyerek askeri harcamaları arttırma ve orduyu
modernleştirme sözü veren Putin, başkanlığı kazandıktan sonra da meseleyi gündemde tutmaya devam etmiştir.11 Proje kapsamında Türkiye’nin Malatya Erhaç
Hava Üssü’ne radar yerleştirilmesini kabul etmiş olması, Rusya’nın bu yöndeki
girişimlerinde Türkiye’yi de dolaylı olarak hedef haline getirmektedir. Nitekim
Başbakanlık görevini sürdürmekte olan Dimitri Medvedev de kendi devlet başkanlığı döneminde ABD ve NATO ile uzlaşmaya varılmaması halinde “modern
silah sistemlerinin” Avrupa sınırları içinde bulunan Kaliningrad’a ve Türkiye sınırı anlamına gelen Rusya’nın güneyine yerleştirilebileceğini açıklamıştır.12 Tür-

8. “Rusya, Türkiye’den açıklama bekliyor,” Vatan, 23 Ekim2012.
9. “Rusya ister de Türkiye iade etmezse Putin gelmeyecek,” Taraf, 26 Ekim 2012.
10. “Türk-Rus ilişkileri etkilenmeyecek,” Milliyet, 15 Ekim 2012.
11. “Füze kalkanına asimetrik yanıt veririz,” Hürriyet, 21 Şubat 2012.
12. “Moskova’dan füze kalkanı sistemine tehdit,” BBC Türkçe, 23 Kasım 2011.
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kiye, füze kalkanı meselesinde doğrudan Rusya ile karşı karşıya kalmamaya özen
göstermesine ve sistemin her hangi bir ülkeye karşı saldırı amaçlı olmadığının altını çizmesine rağmen projenin Rus tarafında yarattığı memnuniyetsizlik açıktır.
Özellikle füze kalkanın tamamlanıp hayata geçmesi ile iki ülke arasındaki ilişkilerde önümüzdeki yıllarda yeni sıkıntılar doğurması muhtemeldir.
Son olarak Türk-Rus ilişkilerinde sene içinde ön plana çıkan diğer bir sıkıntı
Rusya’nın Irak’la imzaladığı ve kısa bir süre sonra askıya alınan askeri anlaşmadan kaynaklanmıştır. Nuri el Maliki yönetimindeki Irak’la Türkiye, PKK, sınır
ötesi operasyonlar, tutuklama kararı bulunan Irak Başbakan Yardımcısı Tarık el
Haşimi’nin Türkiye’ye sığınmış olması gibi bir dizi mesele üzerinde anlaşmazlıklar yaşarken Rusya’nın Irak ile 4,3 milyar dolarlık bir askeri anlaşma imzalanması
Ankara tarafında hoşnutsuzluk yaratmıştır. Daha sonra yolsuzluk nedeniyle askıya
alınan ve Moskova’nın son 30 yılda yaptığı üçüncü büyük silah satışı olarak tanımlanan anlaşmayı Irak, Türkiye’nin bölge gücünü dengeleme adına atılmış bir adım
olarak görmektedir. Nitekim Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi üyesi Zamili, bu alışverişin en önemli amacının Türkiye’nin sınırötesi operasyonlarına karşı
caydırıcılık olduğunu açıklarken, anlaşmanın içerdiği silah sistemlerinin, Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasında PKK’ya karşı düzenlediği operasyonlara karşı
kullanılacağını söylemiştir. Bu amaçla Rusya’dan alınan uçaksavar füzeleri ile radar
sistemlerinin Kuzey Irak’a konuşlandırılması, eğer bölgesel yönetim buna izin vermezse Kürt bölgesinin sınırına yerleştirilmesi planlanmaktadır.13 Bu gelişmeler ise
Türkiye’yi rahatsız etmektedir.
Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 2011 yılında 30 milyar dolarken, 2012
yılına dair beklentiler bu rakamın 35 milyar doları bulması yönündedir. 2012’nin
ilk sekiz ayında Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı 4 milyar 297 milyon dolar olarak
gerçeklemiş, ithalat ise 17 milyar 140 milyon doları bulmuştur.14Artan ticaret hacmi Rusya’yı Almanya’dan sonra Türkiye’nin en önemli ticari ortağı haline getirmiştir. Özellikle 2009 yılında Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyareti sırasında
beş yıllık süre zarfında iki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi
konulduğu göz önüne alınırsa iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemi daha net
anlaşılabilir. Rusya bugün Türkiye’nin enerji ihtiyacını büyük oranda karşılayan
en önemli tedarikçi konumundadır ve her yıl 3.5 milyon civarıinda Rus turist
Türkiye’yi ziyaret etmektedir. 2012 senesi itibariyle Rusya’da 3 bin dolayında Türk
şirketi faaliyet gösterirken, Türk şirketlerinin Rusya’da yaptığı doğrudan yatırım
miktarı ise 7,3 milyar dolara ulaşmış, Türkiye’ye yatırım yapan Rus sermayesi ise
6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir.15
Türkiye ile Rusya arasında sanayi, ticaret, enerji, turizm alanlarında gelişmiş
ilişkilerin varlığı ve bugüne kadar kurulmuş olan iki ülke arasındaki üst düzey
diyalog mekanizmaları, siyasi alanda sene boyunca yaşanan sıkıntıların krize
dönüşmeden aşılmasını da kolaylaştırmıştır. Cumhurbaşkanları, başbakanlar ve
13. “Dikkat çeken Irak - Rusya yakınlaşması,” Milliyet, 12 Ekim 2012.
14. “Türkiye ve Rusya birbirine mecbur,” Milliyet, 29 Ekim 2012.
15. “21. yüzyılda Rus-Türk İlişkileri; Soğuk Savaş’tan Stratejik Işbirliğine Sempozyumu,” St. Petersburg, 5 Ekim
2012; “Türkiye ve Rusya birbirine mecbur,” Milliyet, 29 Ekim 2012.
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devletin diğer üst kademelerinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler, 2010 yılında
kurulan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) düzeyindeki toplantılar bu anlamda ayrı bir öneme sahiptir. 3 Aralık’ta gerçekleştirilen Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin’in ziyareti hem kriz söylentileri ortadan kaldırma hem de
ilişkilere yeni boyutlar katmış olması bakımından önemlidir. Putin ticari ve siyasi
ilişkileri güçlendirecek önemli bir ekonomik paketle Türkiye’ye gelmiştir. Ayrıca
ziyaret kapsamında ele alınan konulardan biri de Türkiye’nin yaklaşık 4 milyar
dolarlık uzun menzilli hava ve füze savunma sistemleri ihalesi olmuştur.16
Türkiye-Rusya ilişkileri 2012 senesinde özellikle Suriye krizindeki gelişmelerden olumsuz anlamda etkilenmiştir. Bu alanda yaşanan gerilime karşın ekonomi
alanında yakalanan ivme devam etmiştir. İki ülke arasında stratejik ortaklık olarak tanımlanan ilişkilerin çok boyutlu içeriği yaşanan sorunların kriz seviyesine
çıkmasının önüne geçmiştir. Türkiye ile Rusya arasında yakınlaşma sürecinin ilk
başından itibaren güvenlik ve dış politika yaklaşımlarında farklılıklar mevcuttur.
Taraflar ilişkilerini bu gerçeklik üzerine kurmuşlardır. Bu durum zaman zaman
krizleri kaçınılmaz kılsa da aynı şekilde hızla çözümünü de mümkün kılmaktadır.
Önümüzdeki sene içinde de Türkiye-Rusya ilişkileri özellikle Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerden olumsuz yönde etkilenme riski taşısa da ilişkilerin sanayi, ticaret, enerji, turizm alanlarında krizleri aşan ivmesi devam edecek niteliktedir.
KRONOLOJI

TÜRKIYE-RUSYA İLIŞKILERI

5 Şubat 2012

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) görüşülen Suriye’ye karşı
yaptırımları içeren tasarı Rusya ve Çin tarafından veto edildi.
Rusya’da devlet başkanlığı seçimlerini Vladmir Putin yüzde 63,6’lık oy oranıyla
kazandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun da yer aldığı bir heyetle, Güney Kore’de düzenlenen Nükleer
Güvenlik Zirvesi’ne katıldı. Ziyarette Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev bir
görüşme gerçekleştirildi.
Vladmir Putin yemin ederek Rusya Devlet Başkanı olarak göreve başladı.

4 Mart 2012
26-27 Mart 2012

7 Mayıs 2012
6-7 Haziran 2012
19 Haziran 2012
30 Haziran 2012

18 Temmuz 2012
19 Temmuz 2012
11 Ekim 2012

11 Ekim 2012
3-4 Aralık 2012

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) nezdinde Diyalog Ortağı Statüsü için Türkiye’nin
yapmış olduğu başvuru, Pekin’de ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi’nde kabul edildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin G20
zirvesinin düzenlendiği Meksika’da bir görüşme gerçekleştirdiler.
Suriye krizinin görüşüldüğü Cenevre Toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya gelerek bir görüşme
gerçekleştirdiler.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Rusya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) görüşülen Suriye’ye karşı
yaptırımları içeren yeni tasarı Rusya ve Çin tarafindan veto edildi.
8 Ekim tarihinde gerçekleştirilen telefon görüşmesine binaen Rusya Devlet Başkanı
Vladmir Putin’in 14-15 Ekim 2012 tarihleri arasında Türkiye’ye yapacağı ziyaretin
ertelendiği açıklandı.
Rusya’dan kalkan bir Suriye yolcu uçağı, Türkiye tarafından askeri malzeme taşıdığı
gerekçesiyle Esenboğa Havaalanı’na zorla indirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin beraberinde heyetle birlikte Türkiye’ye bir
ziyaret gerçekleştirdi.

16. “Rusya ister de Türkiye iade etmezse Putin gelmeyecek,” Taraf, 26 Ekim 2012.
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3.4

TÜRKIYE-KAFKASYA İLIŞKILERI

1990’lı yılların başında SSCB’nin çöküşünden sonra Güney Kafkasya’da kurulan
üç devletin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerin başında gelen Türkiye, bugün de
Ermenistan hariç tüm ülkelerle güçlü ilişkilere sahiptir. Türkiye’nin bölgeye yönelik politikaları özellikle Ağustos 2008 Rus-Gürcü savaşı sonrası dönemde reaksiyoner politikalardan proaktif ve kapsamlı politikalara dönüşmüştür. Bu yeni dış
politikanın ana hattı Ermenistan dâhil olmak üzere Kafkaslarda var olan sorunların üzerine gidilmesi ve çözüm yönünde inisiyatif alınmasıdır. 2010 yılının başlarında Kuzey Afrika’da patlak veren ve Orta Doğu ülkelerine de sıçrayan “Arap
Devrimleri” Türkiye dış politikasını doğal olarak bu bölge üzerine yoğunlaştırdıysa da Kafkasya ülkeleri ile de yoğun işbirliği devam ettirildi.

3.4.1

Azerbaycan’la İlişkiler

Azerbaycan, Türkiye’nin Kafkasya’ya bakışında bir öncelik ve belirleyiciliğe sahiptir. Azerbaycan, Türkiye için, etnik ve kültürel bağların yanı sıra, bölgesel dengelerin belirlenmesi, Kafkasya ve Hazar civarındaki doğal kaynaklardan pay alabilme ve diğer bölge aktörleri üzerinde etkinlik kurabilme adına büyük önem arz
etmiştir. Bu bağlamda Azerbaycan, Türkiye’nin Kafkaslardaki stratejik ortağıdır.
2012 senesinde de bu stratejik ortaklık her iki ülke yöneticileri tarafından devam
ettirilmiştir. Çok boyutlu Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirirken bu ilişkilerin başında hiç kuşkusuz ekonomik ve ticari ilişkilerin geldiği görülmektedir.
2012 yılının iki ülke adına en önemli olayı, 2011 senesinin sonunda ön mutabakatı gerçekleştirilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP)
26 Haziran tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıydı. TANAP, Azerbaycan’dan çıkan
doğalgazın Gürcistan’dan geçip Türkiye üzerinden satılmasını öngören yaklaşık
7 milyar dolarlık dev bir projedir. Projede Türkiye’nin yüzde 20’lik, Azerbaycan
şirketi SOCAR’ın ise yüzde 80’lik ortaklık payı bulunmaktadır. 2012 senesinde
bir diğer bir kayda değer gelişme ise Azerbaycan’ın PETKİM’e 5 milyar dolarlık
yatırım yapması olmuştur, bu miktarın önümüzdeki senelerde 17 milyar dolara
ulaştırılması öngörülmektedir.
2012 senesinde cereyan eden başka bir önemli gelişme de Azerbaycan’ın tatil beldesi Gebele kentinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başkanlık ettiği Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi
toplantısı ve bu toplantıda çeşitli alanları kapsayan 8 anlaşmanın imzalanmasıydı.
28 Kasım’da ise Erzurum’da Türkiye – Azerbaycan – İran Dışişleri Bakanları Üçlü
Toplantısı gerçekleşti ve toplantıda ikili ilişkilerle birlikte bölgesel konular ve işbirliği imkanları tartışıldı.

3.4.2

Gürcistan’la İlişkiler

Türkiye’nin, Azerbaycan’dan sonra Kafkaslardaki diğer bir ortağı Gürcistan’dır.
Bağımsızlığından bu yana Gürcistan’la siyasi, ticari ve güvenlik alanlarında baş-

96

3. DIŞ POLİTİKA

latılmış olan ilişki artan bir ivmeyle 2012 yılında da devam etmiştir. 2002 yılında
240 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2011 yılının sonunda 1,5 milyar dolara kadar
yükseltilmiştir. Bu rakamın 2012 yılının sonunda 2 milyara ulaşılması beklentiler
içerisindedir. 2012 verilerine göre Türkiye Gürcistan’ın ithal sıralamasında birinci, ihracatta ise ikinci konumdadır. 2011 senesinin son günlerinde Türkiye-Gürcistan arasında pasaportsuz seyahat imkanı hayata geçirilmiş ve bu imkan ikili
ilişkilerin derinleştirilmesine fırsat tanımıştır.
Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve DEİK’in organizasyonunda ilki 15 Şubat 2012’de Tiflis’te gerçekleştirilen Türkiye-AzerbaycanGürcistan İş Forumu’nun ikincisi Ekonomi Bakanlarının ve iş adamlarının katılımıyla Kars’ta yapılmıştır. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu’nun aslında
bir ‘’Üç Deniz Projesi’’ olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Hazar
Denizi, Karadeniz ve Akdeniz’i birleştirerek tüm dünyaya açıldıklarını söylemiştir.
2012 senesinde yapılan parlamento seçimlerinde Rusya eksenli politikaları savunan Bidzina İvanaşvili başkanlığındaki partinin kazanması Gürcistan’la ilişkilerde bir terdirginliğe sebep olmuştur. Fakat Başbakan olduktan sonra İvanaşvili’nin
verdiği demeçler bu tedirginliği ortadan kaldırmıştır. Türkiye’nin bölgede Azerbaycan ve Gürcistan’la ilişkilerini stratejik bir boyuta taşıması bu bölge ülkeleriyle Türkiye’nin bölgesel entegrasyonunu pekiştirmektedir. Bu anlamda TürkiyeAzerbaycan-Gürcistan arasında ortak Serbest Ticaret Alanı oluşturulması gibi hedefler, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve diğer ortak çalışmaların 2012 yılında
da sürdürülmesi olumlu adımlardır.

3.4.3

Ermenistan’la İlişkiler

Ermenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında bulunan Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler, Ermenistan anayasasındaki “Ermeni soykırımı” ve
toprak iddiaları, Yukarı Karabağ işgali ve Ermeni lobilerinin Türkiye karşıtı tutumları sebebiyle dönemsel uğraşlara rağmen rayına oturamamıştır. 10 Ekim 2009’da
imzalanan iki protokolle somutlaşan “Ermeni açılımı” politikası Ermenistan’ın diğer bölge ülkeleri gibi entegrasyonunu hızlandırmak, ekonomik kalkınma sağlamak ve bölgedeki gergin atmosferi sonlandırmak açısından ortaya atılmış olumlu
bir proje olsa da tüm çabalara rağmen sonuçsuz kalmıştır. Kafkasya’da ekonomik
ve diğer alanlarda bölgesel entegrasyonun zayıf ayağı olarak Türkiye-Ermenistan
ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin kopukluğu gösterilmektedir.
2012 yılı ikili ilişkiler için oldukça durağan geçmiştir. Yine de “Ermeni soykırımı”
yasa taslağını ABD ve İsrail parlamentolarında müzakereye açma girişimleri ve
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi parlamentoda “Ermeni soykırımı
inkâr yasasının” önce kabulü, daha sonra ise iptali gibi üçüncü ülke girişimleri sebebiyle ilişkiler gündeme gelmiş, bu girişimlerin elle tutulur bir sonucu olmadığı
gibi ikili ilişkilere de bir faydası dokunmamıştır. Üçüncü ülkelerin parantezinden
çıkan ikili ilişkiler, 15 Ekim ve 8 Kasım tarihlerinde Ermenistan’dan havalanarak
Suriye’ye giden uçakların Erzurum’a kargo araması için indirilmesi iki ülke basını
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tarafından da yakın bir şekilde takip edilmiş, hatta ikili ilişkilerin gerileceği şeklinde aceleci yorumlar da yapılmıştır. Fakat, aramaların daha önceden mutabakata varıldığı üzere yapılması ve rutin aramanın sonunda uçakların Türkiye hava
sahasını kullanarak Suriye’ye giriş yapması bu yorumları kadük bırakmıştır.
Son olarak da Ermenistan’ın Türkiye sınırına yakın olarak konuşlandırılmış eski
Metsamor nükleer santralinin tehlikeleri konusunda Türkiye Atom Enerji Kurumu ve diğer yetkililerin uyarıda bulunması, 2012 yılının her iki ülke arasında cereyan eden önemli gelişmelerdendir.

KRONOLOJI

TÜRKIYE-KAFKASYA İLIŞKILERI

09 Ocak 2012

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yukarı Karabağ sorunu ile ilgili Ermenistan
ve Azerbaycan vatandaşları tarafından yapılan iki başvurunun dava olarak
görüşülmesini kabul etti.

23 Ocak 2012

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

28 Şubat 2012

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

13 Mayıs 2012

Başbakan Erdoğan birçok bölgeyi birbirine bağlayacak kritik bir noktada yer alan
Ovit Tüneli’nin temelini attı. Erdoğan, bu tünelin Rize’yi ve bütün Karadenizi, Kuzey
Kafkasya’yı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu oradan Orta Asya ve İran’a bağlayacak
olan önemli bir ulaşım güzergâhının en kritik geçiş noktası olduğunu belirtti.

8 Haziran 2012

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dış İşleri Bakanlığı üçlü toplantısının ilki Trabzon’da
yapıldı.

15 Ekim 2012

Dış İşleri Bakanlığı, Ermenistan Hava Yollarına ait Suriye’ye giden kargo uçağının
Erivan’dan kalkmadan önce pilotların arama yapılmak üzere inecekleri bilgisine sahip
olduğunu açıkladı ve uçağın rutin arama nedeniyle indiği belirtildi.
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3.5

TÜRKIYE-ÇİN İLIŞKILERI

Çin ile Türkiye ilişkilerinde 2012 senesi, daha önceki yıllarda oluşturulmaya başlayan işbirliklerinin pekiştirilmeye çalışıldığı bir sene oldu. Bu yıl içinde bir yandan
iki devlet arasında üst düzey görüşmeler yapılırken öte yandan da daha alt düzeyde
özellikle kültürel alanlarda çalışmalar yapan gruplar ilişkilerini geliştirmeye çalıştı.
Bu sene içerisinde Çin ve Türkiye arasında yapılan en önemli iki görüşmenin ilki
Şubat ayında Çin Devlet Başkan Yardımcısı ve Kasım’da yapılan Komünist Parti Kongresi’nde Parti Genel Sekreterliğine getirilen ve önümüzdeki aylarda devlet
başkanlığını üstlenecek olan Xi Jingpin’in Ankara’ya yaptığı resmi ziyaret idi. Xi’nin
kongre öncesinde üç ülkeyi kapsayan dış seyahatinde Amerika ve İrlanda’nın yanında Türkiye’yi ziyaret etmesi oldukça önemli bir tercih olarak yorumlandı. Xi’nin
gezisi sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti’ne Başbakan Erdoğan’ın öncülüğünde büyük bir heyet tarafından son yıllarda yapılan en üst düzeyde bir gezi gerçekleşti. Bu
seyahatin ilk durağının Urumçi olarak seçilmesi ve burada Başbakan Erdoğan’a
gösterilen sıcak ilgi ve alaka oldukça dikkat çekiciydi. Urumçi sonrasında Pekin’e
geçen Erdoğan ve heyeti burada üst düzey temaslarda bulundu.
Bu iki gezi sırasında taraflar birçok ikili ticaret anlaşmasına imza atarken ilişkilerin daha da ilerletilmesi konusunda iki devletin en üst kademesindeki yöneticiler
ciddi çaba sarfettiler. Bu üst düzey görüşmelerin yanında 2012 yılı içinde aynı
zamanda daha alt düzeyde resmi temaslarda da bulunuldu. Bu toplantılarda iki
taraf önemli ekonomik meselelerin yanında kültürel işbirliği gibi mevzuları da
en önemli gündem maddeleri olarak görüştü. Özellikle 2012 yılının Türkiye’de
Çin yılı ilan edilmesi bu tip ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçlamıştı. Yapılan
ticari anlaşmalar ve kültürel yakınlaşma çabaları iki ülkenin ekonomik alanda işbirliği profilini yükseltirken bu durum siyasi ve stratejik alanlarda herhangi bir
gelişmeye yol açmadı. Dahası ikili ilişkilerdeki en önemli sorunlardan birini teşkil
eden ve özellikle Türkiye’deki kamuoyunun Çin algısı konusunda belirleyici rol
oynayan Doğu Türkistan’daki Uygurların insan hakları konusunda Çin herhangi
olumlu bir adım atmadığı gibi bölgede uygulanan baskı politikası son bir sene
içerisinde daha da artırıldı.

3.5.1

Ekonomik İlişkiler

Türkiye-Çin arasındaki ekonomik ilişkiler 2012 senesi içerisinde -özellikle ticaret
hacmi açısından- gelişmeye devam etti. Hem devlet nezdinde hem de özel müteşebbisler tarafından bu hacmi önümüzdeki yıllarda 50 milyar sularına yükseltme hedefi sıklıkla dile getirildi. Ancak hızla artmakta olan ticaret hacmi iki ülke
arasındaki ilişkilerde önemli bir sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunun temelinde ticari ilişkiler konusunda yaşanan dengesizlik ve ticaret hacminin
Türkiye’nin aleyhine gelişen görünüşü yatmaktadır. Türkiye’nin Çin ile yaptığı
ticarette karşılaştığı dış ticaret açığının 2012’nin sonu itibariyle 19 milyar civarında olması beklenmektedir. Bu durum uzun vadede dengelenmediği takdirde
ikili ekonomik ilişkiler işbirliği ve yakınlık yerine ilişkilerde önemli problemlere
ve krizlere sebep olabilecektir. Zira Çin ile bu tip asimetrik bir ticaret ilişkisi ve dış
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ticaret açığının getirdiği ekonomik yük aynı durumda olan diğer ülkelerde hükümetler için Çin ile ilişkileri geliştirmeyi oldukça maliyetli bir unsur haline getirmiş
durumdadır. Ayrıca daha önce birçok örnekte görüldüğü üzere bu durumun ekonomik külfeti yanında önemli siyasi yansımaları da olabilmektedir. Çin ile ticaret
ve ekonomik ilişkiler iç politikada önemli bir siyasi fay hattı oluşturabildiği gibi
bazı durumlarda üretim sektöründeki bazı grupların da katkısıyla ciddi bir kamuoyu baskısını da beraberinde getirebilmektedir. Bu sebeple Çin’in Türkiye aleyhine
olan bu durumu düzeltmediği takdirde ticari ilişkilerdeki dengesizlik Türkiye’de de
beraberinde siyasi ve toplumsal bir tepkiyi doğurabilir. Bazı sektörlerde şimdiden
bu tarz tepkiler ortaya çıkmış durumda. Uzun vadede bu tip tepkilerin yükselmesi
Çin ile ilişkilerde diğer alanlarda da ciddi zorluklar doğurabilecektir.

3.5.2

Stratejik İlişkiler

İki ülke arasında ticari konularda imzalanan anlaşmalar ve yapılan üst düzey görüşmelerin işbirliğini siyasi ve stratejik alanlara taşıması konusunda ortaya çıkan
iyimser beklentiler 2012 yılı içerisinde önemli dış politika sorunlarında iki ülkenin farklı taraflarda yer alması sonrasında büyük ölçüde sonuçsuz kalmış oldu.
Özellikle Arap Baharı konusunda iki ülkenin takip ettiği farklı siyasetler ve uluslararası arenada ve organizasyonlarda yaşanan görüş ayrılıkları stratejik anlamda
iki ülkenin ulusal çıkar ve önceliklerindeki farklılıkları ortaya çıkardı. Her ne kadar Rusya kadar öne çıkmamış olsa da Çin Halk Cumhuriyeti de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Suriye’ye yönelik kararları Türkiye gibi ülkelerin tepkisine rağmen veto etti. Bu durum Türkiye ile Çin arasında direk bir krizin ortaya
çıkmasına sebep olmadıysa da Arap Baharı genelinde ve Suriye meselesi özelinde
yaşanan bu fikir ayrılığı Ortadoğu’ya ve bu bölgedeki halk hareketlerine bakıştaki
farklılığı yansıtması bakımından oldukça önemliydi. Türkiye bu dönemde Esed
rejimine karşı yaptırımları- büyük ekonomik maliyetine rağmen- destekleyerek
bölgede dökülmeye devam eden kanı durdurmaya çalışırken, Çin ise özellikle
uluslararası yaptırımın uygulandığı alanlarda Suriye ile ilişkilerini geliştirmeye
devam etti. Hatta son zamanlarda Çin’in internet kontrolü ve siber sansür konusunda bölgedeki birçok otoriter ülkeye teknoloji aktarımı sağladığı ve altyapı desteği sunduğu dahi öne sürüldü. Bölgedeki rejimlerin ve siyasi yapının geleceğine
yönelik iki ülke vizyonlarındaki bu farklılığın devamı uzun vadede ikili ilişkileri
daha da derinden etkileyebilir. Bunun yanında iki ülke Ortadoğu’daki halk hareketleri sırasında yaşadıkları bu fikir ayrılığını insan hakları ve demokratikleşmenin öncelikli gündem maddeleri olduğu başka bölgelerde de yaşayabilir. Mesela
Arakan meselesinde Çin ile Türkiye’nin farklı taraflarda yer alması her ne kadar
kısa vadede göze çarpmamış olsa da uzun vadede Burma’daki krizin derinleşmesi
ve uluslararası örgütler nezdinde başlatılacak çalışmalar bu iki ülkeyi sıklıkla karşı
karşıya getirebilir. Burma’ya ek olarak uzun vadede iki ülkenin de ekonomik çıkarları ve kültürel ve sosyal bağları bulunan Orta Asya’daki devletlerle ilgili bu tip
görüş ayrılıkları daha fazla ortaya çıkabilir.
Bununla birlikte Çin ile üçüncü bazı ülkeler arasında yaşanabilecek bazı krizler
de Türkiye’nin Çin’e yönelik dış politikasında bazı ayarlamaları yeniden yapmasını
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gerektirebilir. Her ne kadar kısa ve orta vadede pek olası görünmese de uzun vadede Çin ile Amerika arasında özellikle Güney Çin Denizi konusunda yaşanabilecek gerginliklerin ortaya çıkaracağı güvenlik krizleri ve Amerika’nın NATO’ya bu
konuda aktif rol alması için yapacağı baskılar Türkiye’yi stratejik olarak yeni bir
ikilemin ortasında bırakabilir. Bu bölgede yaşanmaya başlayan silahlanma yarışı
Türkiye tarafından dikkatle takip edilmek zorundadır.

3.5.3

Doğu Türkistan Meselesi

Çin Türkiye ilişkilerinin en önemli gündem maddelerinden biri olan Doğu Türkistan meselesi de Başbakan Erdoğan’ın geçtiğimiz Nisan ayında Çin’e yaptığı
geziye Urumçi’den başlaması sonucunda bu sene daha fazla öne çıktı. Bölgede
yaşayan Uygurlara uygulanan baskı rejimi ve Çin’in sürdürmekte ısrarcı olduğu
politikalar yeni etnik çatışmalara sebep olabilir. Bu durum Türkiye’de Çin’e karşı
tutum ve algıda önemli bir sorun yaratabilir. Daha önce bölgede Uygurlara karşı
uygulanan baskı politikaları Türkiye’de birçok kesimde oldukça tepkiyle karşılanmıştı. Temmuz 2009’da Urumçi’de yaşanan olaylar sonrasında Türkiye’de büyük
kitlelerin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmiş ve sivil toplum örgütleri hükümetin Çin ile ilişkilerini gözden geçirmesi için çağrıda bulunmuştu. Bu olaylar sonrasında Başbakan Erdoğan’ın yaşananları “soykırım” olarak nitelemesi iki
ülke arasında kısa dönemli bir krize de sebebiyet vermişti. 2009 yılından bu yana
bölgede Uygurların insan hakları konusunda herhangi bir iyileşmeye gidilmemiş
olması bu tip siyasi krizler için açık kapı bırakıyor. Özellikle geçtiğimiz Ramazan
ayında bölgedeki Müslümanlara karşı uygulanan baskılar ve dini özgürlüklerine
uygulanan kısıtlamalar bölgede bu tip sosyal patlamaların önümüzdeki dönemde
de devam edeceğini gözler önüne sermektedir.
Sonuç olarak 2012 yılı Türk Çin ilişkileri açısından yapılan üst düzey görüşmeler ve ticari anlaşmalar haricinde stratejik ve siyasi açıdan önemli bir gelişmenin
yaşanmadığı bir sene olarak kayda geçti. Uluslararası sistemde giderek daha fazla
görünür hale gelen Türkiye ve Çin’in küresel bazda alınan bazı siyasi pozisyonların sonucu olarak farklı taraflarda yer alması kısa vadede stratejik bir ortaklığa
oldukça zor ulaşılabileceğini göstermektedir.
KRONOLOJI

TÜRKIYE-ÇİN İLIŞKILERI

20 Şubat 2012

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi
olarak Türkiye’ye geldi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Türkiye Çin Ekonomik ve
Ticari İşbirliği Forumu”nda bir araya gelen Türk ve Çinli şirketler yaklaşık 1 milyar 400
milyon dolarlık iş birliği anlaşmasına imza attı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Başbakanı Vın Ciabao tarafından yapılan
resmi törenle karşılandı.
Türkiye ile Çin arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına İlişkin
İşbirliği Anlaşması ile Nükleer Enerji alanında işbirliği içeren niyet mektubu
imzalandı.
İki Çin Savaş Gemisini Türkiye’ye dört günlük bir ziyarette bulundu.

22 Şubat 2012

09 Nisan 2012
9 Nisan 2012

5 Ağustos 2012
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3.6

TÜRKIYE-BALKAN ILIŞKILERI

Türkiye’nin son yıllarda Balkanlar’da gösterdiği dış politika etkinliği 2012 yılında da devam etmiştir. Bir yandan ikili ilişkiler karşılıklı ziyaretler ile pekiştirilirken, diğer yandan çok taraflı diyalog mekanizmaları ile bölgesel işbirliği yönünde
adımlar atılmıştır. Balkanlarda bölgesel sahiplenme ve herkesi kapsayan bir dış
politika güden Türkiye, bölgesel diplomasi ve arabuluculuk faaliyetleri ile bölgesel
barış ve istikrara katkısını, özellikle de bölge ülkelerinin AB ve NATO üyeliğine
desteğini sürdürmüştür.
Çok taraflı diyalog mekanizmalarını bölge politikasının önemli bir unsuru olarak
gören Türkiye, 2012 yılında iki büyük toplantıya ev sahipliği yapmıştır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün 20. Yıldönümü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç’in eş başkanlığında Haziran ayında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Arnavutluk, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan dışişleri bakanlarının
bir araya geldiği toplantıda Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın on yıllık
ekonomik gündemi oluşturulmuştur. 2012 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı
diğer bir uluslararası toplantı ise Balkan Savaşları’nın 100. yılı nedeniyle Ekim
ayında İstanbul’da düzenlenen ‘Balkan Savaşlarından Balkan Barışına’’ adlı konferanstır. Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ dışişleri bakanlarının
katıldığı konferans Türkiye’nin bölgesel barış ve işbirliğini Balkanlar’da yeniden
hâkim kılma çabalarının bir yansımasıdır.
Siyasi ilişkilere ilaveten, Türkiye’nin bölge ile kurduğu yoğun kültürel ilişkiler 2012
yılında da artarak devam etmiştir. Bölgede pek çok kalkınma projesine finansman
sağlayan TİKA, aynı zamanda Osmanlı döneminden kalma tarihi eserlerin bakım
ve onarımlarını üstlenmiştir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ise bölgedeki Türk azınlıkların sorunlarını takip ederek, Türkiye ile bağlarını
güçlendirmede özel bir rol üstlenmiştir. Yine aynı şekilde açtığı Türkçe kursları
ve gerçekleştirdiği kültür sanat faaliyetleri ile bölge ülkeleri ile Türkiye arasında
köprü görevi kuran Yunus Emre Enstitüsü, en son Ekim ayında Arnavutluk’un
İşkodra kentinde açtığı şubesiyle Balkanlar’da toplamda 12 şubeye sahip olarak
etkinliklerini genişletmeye başladı. Karadağ’da Müslüman nüfus arasında ortaya
çıkan anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapma yetkisine sahip olan Diyanet İşleri
Başkanlığı, 2012 yılında Arnavutluk’taki Müslümanlar’ın Hac organizasyonunu
düzenlemiştir. Bosna Hersek’te Balkanlar Bölge Müdürlüğü açan Anadolu Ajansı
Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça yayına başlamıştır.
2012 ekonomik ilişikler bakımında da verimli bir yıl olmuş, Türkiye ile bölge
ülkeleri arasındaki ticaret hacmi artmıştır. Türkiye, Arnavutluk ve Kosova gibi
ülkelerde ilk üç yatırımcı ülke içindeyken, yatırımlar neredeyse tüm sektörleri
kapsar niteliktedir. Kosova, Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk’ta Türk yatırımları altyapı ve otoyol projelerine yoğunlaşırken, Arnavutluk’ta telekomünikasyon,
Bosna Hersek, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’da bankacılık, Kosova’da
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sağlık, Makedonya’da gıda, Yunanistan ve Romanya’da hidrokarbon Türkiye firmalarının başlıca yatırım yaptıkları sektörler olarak öne çıkmaktadırlar. Bosna
Hersek hava yollarının bir kısım hissesini satın alan Türk Hava Yolları, Sırbistan’ın
Jat havayolları ile de benzer görüşmeleri devam ettirmiştir. Aynı şekilde Cevahir
Holding Makedonya’nın Üsküp şehrinde 300 milyon Euro’luk rezidans kompleksi
projesini 2012 Temmuzu’nda başlatmıştır.
Türkiye’nin son on yılda Balkanlarda artan etkisinin rahatlıkla gözlemlendiği ülkelerden biri Arnavutluk’tur. 2011 yılında 397 milyon doları bulan dış ticaret hacmi ülkeye artan Türk yatırımlarıyla 2012 yılında da artış eğilimini sürdürmüştür.
Son beş yıl içerisinde beş kat artış gösteren Türkiye’nin Arnavutluk’taki yatırımları, Türkiye’yi Arnavutluk’un üçüncü büyük yatırımcısı yapmıştır. Türkiye ile Arnavutluk arasında gelişen ekonomik ilişkilerde 2008 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının da etkisi bulunmaktadır. Artan ekonomik ilişkiler siyasi
ve kültürel bağlarla da desteklenmektedir. Arnavutluk Dışişleri Bakanı Edmond
Panariti, 2012 yılında Nisan ve Ekim aylarında Türkiye’ye resmi ziyaret düzenlemiştir. İki ülke arasındaki askeri, ekonomik ve diplomatik bağların ele alındığı
görüşmelerde, Türkiye Arnavutluk’un AB ve NATO üyelik süreçlerine tam destek
vermeye devam etmiştir.
Türkiye’nin bölgede iyi ilişkiler kurduğu diğer bir ülke Makedonya’dır. Türkiye
gerek Makedonya’da yaşayan Türk azınlığın güvenliği gerekse ülkenin Balkanların
istikrarında sahip olduğu önem itibariyle Makedonya ile ilişkilerine büyük önem
vermektedir. Bu anlamda Makedonya’nın NATO üyelik süreci desteklenmektedir. Şubat 2012’de Türkiye’ye resmi gezi düzenleyen Makedonya Başbakanı Nikola
Gruevski, Anadolu’nun beş ayrı şehrini gezerek Türk iş adamlarını Makedonya’da
yatırım yapmaya çağırmıştır. 2011 yılında 380 milyon doları bulan karşılıklı ticaret hacmi 2012 yılında artan Türk yatırımları ile devam etmiştir. Türkiye’nin en
büyük çay üreticisi Çaykur, 2012 yılında Makedonya’nın pek çok kentinde gıda
pazarında faaliyet göstermeye başlamıştır. Makedonya’da Osmanlı döneminden
kalma tarihi eserlerinin korunması, bakımı ve onarımı, öğrenci değişimi, Türkçe
kursları gibi kültürel ilişkiler ise karşılıklı ilişkilerin bir başka önemli dinamiğini
oluşturmaktadır.
Türkiye’nin Bosna Hersek ile olan derin siyasi ve ekonomik ilişkileri 2012 yılında
da devam etmiştir. Bosna’nın çok kültürlü ve etnik yapısının korunmasını dış politikasının en temel önceliği haline getiren Türkiye, bu anlamda Bosna Hersek’in
Hırvatistan ve Sırbistan gibi komşularıyla olan ilişkilerini geliştirmesine 2012 yılında da destek olmuştur. Eylül 2012’de Türkiye’ye gelen Bosna Hersek Bakanlar
Kurulu Başkanı Vyekoslav Bevanda Başbakan Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin 2010 yılında başlattığı üçlü zirvenin önemine değinmiştir. Bosna Hersek ile olan güçlü siyasi ilişkiler ekonomik ilişkilere
de yansıtmaktadır. 2011 yılında 360 milyon doları bulan karşılıklı ticaret hacmi
2012 yılında artmaya devam etmiştir.
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Balkanlar’da istikrarı hedefleyen Türk dış politikası için Kosova ile ilişkiler ayrı
bir önem arz etmektedir. Türkiye 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı
tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur. Son bir kaç yılda ülkedeki siyasi ve ekonomik
etkinliğini artıran Türkiye, aynı zamanda Kosova’nın askeri kapasitesini güçlendirmeye çalışmaktadır. Türk firmalarının ülkedeki yatırımları ise artış göstermektedir. Bankacılık, alt yapı ve Telekom sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmaları, hali hazırda Kosova ve Arnavutluk arasında bir otoyol inşa etmektedirler.
Balkanların AB üyesi ülkesi Bulgaristan ile 2011 yılında zaman zaman Bulgar hükümetinin Türkiye karşıtı çıkışları nedeniyle dalgalı bir seyir gösteren ilişkiler,
2012 yılında daha olumlu bir zemine kaymıştır. Bulgaristan parlamentosunun
Ocak 2012’de 1984-1989 yılları arasında Komünist rejimin Türk azınlığa karşı
işlediği asimilasyon politikasından ötürü özür dilemesi ilişkilere katkıda bulunmuştur. Mart 2012’de Bulgaristan Başbakanı Boylo Borisov’un Türkiye’ye düzenlediği ziyarette 17 anlaşma imzalanmış, Bulgaristan Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak trans Anadolu doğal gaz boru hattı projesine
olumlu yaklaştığını belli etmiştir. Son on yılda Bulgaristan ile Türkiye arasında
neredeyse 6 kat artan ticaret hacmi 2011’de 3 milyar Euro’yu bulmuştur. Karşılıklı
ticaretteki artış eğilimi 2012 yılında da devam etmektedir.
Yunanistan ile karşılıklı ziyaretler 2012 yılında da devam etmiştir. Ocak 2011’de
Yunanistan’a resmi bir ziyaret düzenleyen Egemen Bağış’ın ardından, Yunan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopulos Haziran ayında Türkiye’ye gelmiştir. İki ülke
arasındaki temel sorunlar olan Kıbrıs ve Ege’deki kıta ve deniz sahanlığı sorunları
devam etmekle birlikte, iki ülke ilişkileri ilerletecek ortak iradeyi ortaya koymuşlardır. Bu ortak iradenin yansıması olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun
Ekim ayında gerçekleşen Yunanistan ziyaretinde, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısının Ocak 2013’te yapılması kararlaştırılmıştır.

KRONOLOJI
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4-6 Ocak 2012

Egemen Bağış Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

11 Ocak 2012

Bulgaristan’da 1984-1989 yılları arasında Türklere yönelik uygulanan
asimilasyon politikası Bulgaristan hükümeti tarafından ilk defa kabul
edilerek kınandı.

6 Şubat 2012

Yunanistan, Meriç (Evros) bölgesinde kaçak göçmenlerin ülkeye
girişini engellemek için, Türk-Yunan sınırına tel örgü yapımına başladı.

19 Şubat 2012

Başbakan Erdoğan, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorgi Ivanov ile
görüştü.

11 Mart 2012

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

20 Mart 2012

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

29 Mart 2012

Türkiye, askerden arındırılmış statüsünde bulunan Semadirek
Adası’nda tatbikat yapan Yunanistan’a nota verdi.
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3-4 Mayıs 2012

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Bosna-Hersek’e resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi.

14-16 Mayıs 2012

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Türkiye’ye ziyaret
gerçekleştirdi.

17-18 Mayıs 2012

TBMM Başkanı Cemil Çiçek Makedonya ve Arnavutluk’a ziyaretlerde
bulundu.

18 Mayıs 2012

Başbakan Erdoğan ve bazı bakanlar resmi temaslar için Bulgaristan’a
gittiler.

26 Haziran 2012

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 20. Yıldönümü Devlet
ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile
Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç’in eş başkanlığında
İstanbul’da gerçekleştirildi.

30 Temmuz-1 Ağustos 2012

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Bekir İzetbegoviç’le
Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

10 Eylül 2012

Tam bağımsızlığa kavuşan Kosova ile Türkiye arasında Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalandı.

12-14 Eylül 2012

Başbakan Erdoğan ve bazı bakanlar Bosna Hersek’e resmi ziyaret
gerçekleştirdiler.

10 Ekim 2012

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan’a bir ziyaret
gerçekleştirdi.

18 Ekim 2012

Balkan Savaşları’nın 100. Yılında “Balkan Savaşlarından Balkan
Barışına” temalı uluslararası konferans Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun
ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi. Konferans açılışına BosnaHersek, Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ Dışişleri Bakanları da
katıldı.
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3.7

TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI

Türkiye’nin NATO Füze Kalkanı çerçevesinde Malatya’ya radar sistemi yerleştirilmesine izin vermesi ve iki ülkenin Suriye isyanı karşısında zıt tutumlar alması nedeniyle Türkiye-İran ilişkilerinde 2011 yılında başlayan soğukluk 2012 yılına da
damgasını vurdu. Bu soğukluk her iki ülkede de kimi yetkililerin özellikle Suriye
politikası nedeniyle diğer ülkeye yönelttiği eleştirilerle devam etti. Geçen yılın sonunda Irak’ta Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi’ye terör olaylarına karıştığı iddiasıyla soruşturma açılması ile ortaya çıkan kriz iki ülke ilişkilerini olumsuz
etkileyen bir başka faktör olarak ortaya çıktı. Böylece, önceki yıllarda Türkiye ile
İran arasında başlayan bölgesel rekabet, 2012 yılında Türkiye-İran gerginliği şeklinde görülmeye başladı. İkili ilişkilerde görünürdeki soğumaya ve gerginliğe rağmen Türk ve İranlı yetkililer arasında diplomatik istişareler sürdürüldü.
İki ülke arasında yılın ilk diplomatik teması, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun
6 Ocak’ta Tahran’a yaptığı ziyaret oldu. Davutoğlu, Tahran yolunda bölgede (özellikle Irak, Suriye ve Lübnan hattında) mezhep eksenli soğuk savaş çıkma belirtilerinin olduğunu ve körüklenen mezhep geriliminden kaygı duyduğunu dile getirdi. Hem Suriye’de hem de Irak’ta “mezhep temelli gerilim işaretleri” olduğunu
söyleyen Davutoğlu, bu sorunlarının çözümünün demokrasi olduğunu ifade etti.
Ziyaretin üç gündemi vardı; İran’ın nükleer programı hakkında Altılar (BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi, artı Almanya) ile İran arasında müzakerelerin
başlatılmasında Türkiye’nin katkısı ve rolü, bölgesel gelişmeler ve Malatya’ya yerleştirilen NATO radar sistemi. Davutoğlu, Türkiye’nin İran’ı tehdit olarak görmediğini ve Türkiye’den bu ülkeye yönelik bir saldırı olmayacağını net bir şekilde ifade ederek muhataplarını radar kararının İran’ı tehdit etmeyeceği yönünde temin
etmeye çalıştı.17 Türk diplomasisinin bu açılımı karşılık bulmuş olmalı ki hem
İran Meclis Başkanı Ali Laricani, hem de Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi Ocak
ayında Ankara’yı ziyaretlerinde radarın İran’a karşı olmadığı konusunda Türk liderlerinin sözlerine güvendiklerini söyledi.
İran’ın nükleer programı ile Suriye’deki gelişmeler Başbakan Erdoğan’ın 28-29
Mart’ta İran ziyaretinde öne çıkan başlıklar oldu. Seul’de düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi’nin ardından Tahran’a giden Erdoğan, hükümetinin İran’ın barışçıl
nükleer çalışmalarını desteklediğini; Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin nükleer
silahı yasakladığı fetvasına istinaden İran’ın programının barışçı olduğunu kabul
ettiklerini belirten Erdoğan, bu durumu ABD Başkanı Barack Obama’ya da anlattığını söyledi. Tahran’daki görüşmelerde Altılar ile İran arasında planlanan müzakerelerin 13 Nisan’da İstanbul’da yapılması hususu teyit edildi.
Tahran’daki temaslarının ardından Erdoğan, Meşhed’e giderek Hamanei ile görüştü. Hamenei ile görüşmenin merkezinde Suriye vardı. Her iki lider de bu ülkedeki
17. Başbakan Erdoğan da 28-29 Mart’ta İran ziyaretinde radar sistemi ile ilgili olarak kontrolün Türkiye’de
olduğunu belirtti ve NATO’nun Türkiye’nin koşullarına uymaması durumunda sistemin kaldırılmasını
isteyebileceğini söyledi.
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gelişmelerden rahatsızlığını dile getirdi ve sorunun çözümü için birlikte adım atılması yönünde görüş bildirdi. Ancak bu görüşmede iki ülkenin faklılıkları bir kez
daha ortaya çıktı; Hamenei, Siyonizme karşı duruşu nedeniyle Suriye’yi desteklemeye devam edeceklerini, bu ülkenin iç işlerine karışılmasına karşı olduklarını ve
Esed’ın reformlarına destek vereceklerini belirtirken Erdoğan, Esed’a güvenilemeyeceğini ve onun iktidardan çekilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye ile İran arasında Suriye’deki gelişmeler hakkında görüş ayrılıklarından
dolayı 1 Nisan’da İstanbul’da toplanan “Suriye Halkının Dostları Konferansı”na
İran davet edilmedi. İran Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Alaaddin
Burucerdi’nin, Türkiye’nin Suriye politikası nedeniyle nükleer müzakerelere ev
sahipliği yapmasının uygun olmadığını söylemesi hükümetin çok sert tepkisine
neden oldu. Başbakan Erdoğan, İran’dan gelen bu tür tepkileri “ipe un sermek”
olarak değerlendirdi ve İran makamlarının dürüst davranması gerektiğini söyledi.
Suriye üzerinden Ankara ile Tahran arasında ortaya çıkan bu gerilim ilk değildi.
Ocak ayının ikinci haftasında Türkiye, Suriye’ye silah vb. malzeme taşıdığından
şüphelendiği 5 İran TIR’ına yüklerini incelemek üzere el koymuştu. Şubat ayı içerisinde de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Suriye askeri birliklerinin “kandil
gecesinde” Humus kentinde düzenledikleri yoğun saldırı karşısında İran’ı kayıtsız kalmakla itham etmişti. Buna karşılık İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mihmanperest, Türkiye’nin Suriye’de yanlış hesap içinde olduğunu söylemişti. İran
Genel Kurmay Başkanı Hasan Firuzabadi’nin 7 Ağustos’ta Türkiye’yi (Suudi Arabistan ve Katar ile birlikte) Suriye’de “Büyük Şeytan”ın savaş planlarına yardımcı
olmakla suçlaması ve “bu temelde hareket etmeye devam ederlerse bir sonraki
seferde sıra Türkiye ve diğer ülkelere gelecektir” şeklindeki demeci Türkiye’de bir
“tehdit” olarak algılandı. Firuzabadi’ye tepki Türkiye’den en üst düzeyden, Başbakan Erdoğan’dan geldi. “Dünyada yanında kimsenin kalmadığı bir dönemde”
Türkiye’nin İran’a destek olduğunu hatırlatan Erdoğan, “İran yönetiminin kendisini hesaba çekmesi” gerektiğini söyledi. Karşılıklı suçlamalar devam ederken
İran’ın, 31 Ağustos’ta Tahran’da toplanacak olan Bağlantısız Ülkeler Zirvesi’nin
güvenliğini gerekçe göstererek iki ülke arasında umuma mahsus pasaport sahiplerine vize muafiyetini 5-31 Ağustos tarihleri arasında askıya alması, Türkiye ile
İran arasındaki gerginliğin bir yansıması olarak değerlendirildi.
Suriye’deki gelişmeler Türkiye ile İran arasında sadece gerilime neden olmadı, yer
yer işbirliğine de sahne oldu. Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye’de kaçırılan 11
İran’lı 6 Şubat’ta Türkiye’nin arabuluculuğu ile serbest bırakıldı. Mart ayında yine
Suriye’de kaçırılan iki Türk gazeteci, Adem Özköse ile Hamit Coşkun, İran’ın girişimleriyle Tahran’a götürüldüler ve 12 Mayıs’ta serbest kaldılar. Aynı zamanda, yine
Suriye’de kaçırılan iki İranlı serbest bırakılarak Hatay’a götürüldü. 22 Haziran’da
Türk keşif uçağının düşürülmesi nedeniyle Türkiye ile Suriye arasında başlayan
kriz üzerine Salihi, Davutoğlu ile görüşerek itidalli olunmasını istedi. Keza İran, 3
Ekim’de Suriye sınırındaki Akçakale’ye top mermilerinin düşmesiyle alevlenen Türkiye-Suriye krizinde yine taraflara itidalli olunması çağrısında bulundu.
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Türkiye’nin öncülük ettiği ama İran’ı davet etmediği “Suriye Halkının Dostları
Konferansı”na karşılık İran tarafından 9 Ağustos’ta Tahran’da 29 ülkenin temsilcisinin
katıldığı ama Türkiye’nin davet edilmediği bir Suriye istişare konferansı düzenlendi. 17
Eylül’de ise Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin önerisiyle Kahire’de Türkiye,
İran ve Mısır Dışişleri Bakanlarını aynı masada buluşturan bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya davetli olduğu halde Suudi Arabistan temsilci göndermedi.18
İki ülke arasındaki ilişkiler Suriye üzerinden inişli çıkışlı şekilde seyrederken İran
ile Altılar arasında 2012 yılındaki ilk müzakereler 13 Nisan’da İstanbul’da yapıldı.
Altıları AB Dış Politika Komiseri Catherine Ahston, İran’ı Milli Güvenlik Konseyi
Sekreteri Said Celili’nin temsil ettiği bu görüşme, taraflar arasında bir yıl önce
yine İstanbul’da yapılan toplantıdan sonraki ilk görüşme oldu. Tarafların “yapıcı ve yararlı” bulduğu müzakerelerin daha sonra Bağdat ve Moskova’da devam
ettirilmesine karar verildi. İstanbul, 3-4 Temmuz’da da taraflar arasında “teknik
görüşmelere” ev sahipliği yaptı. Ancak bu müzakere sürecinden kayda değer sonuçlar alınamadı.
Bir önceki yılda 15 milyar doları aşan Türkiye-İran ticaret ilişkileri 2012 yılında
da olumlu seyrine devam etti. Fakat giderek ağırlaşan Amerikan ve AB yaptırımları Türk-İran ekonomik ilişkilerini zora soktu. Bu nedenle iki ülke arasındaki
ticaret bavul ticaretine kaymaya başladı ve Türkiye’den İran’a yapılan altın ihracatı
çarpıcı bir şekilde arttı. 2011’de Türkiye’nin İran’a yaptığı toplam ihracatın değeri
3,5 milyar dolar civarında iken 2012 yılının daha ilk beş ayında İran’a yapılan
altın ihracatı 4 milyar doları aştı. Bu gelişme Türkiye’nin İran’dan aldığı petrol ve
doğalgazın ücretlerini altın olarak ödediği şeklinde spekülasyonlara yol açtı. Bu
iddiaları yalanlayan Enerji Bakanı Taner Yıldız, anlaşmalar gereği Tüpraş’ın Türk
lirası ile BOTAŞ’ın ise Amerikan doları ile ödeme yaptığını belirtti.
İki ülke arasındaki güvenlik işbirliği 2012 yılında sekteye uğradı. Haziran ayında
Ankara’da yapılması planlanan Yüksek Güvenlik Komisyonu toplantısı İran heyetinin gelmemesi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yaz aylarında PKK saldırılarındaki artış bazı çevrelerde İran ve Suriye’nin bu örgütü Türkiye’ye karşı desteklemeye
başlamasına isnat edildi. Güvenlik işbirliğinin sekteye uğradığı iddiası Başbakan
Yardımcısı Arınç tarafından da dolaylı bir şekilde doğrulandı. Arınç, TemmuzAğustos aylarında Şemdinli’de şiddetli çatışmalardan sonra yaptığı açıklamada,
buradaki olayları Kuzey Irak’tan değil İran tarafından sızan teröristlerin gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu konu ile ilgili Türk basınında yer alan haberlerde iki ülke
arasındaki istihbarat işbirliğinin bozulduğu, İran gizli servisinin Şemdinli’ye sızan PKK’lıları Türk makamlarına bildirmediği ileri sürüldü.
Türkiye-İran ilişkilerinde gerginlik algısını güçlendiren bir başka gelişme de
“casus krizi” oldu. Öncelikle Şubat başlarında bir grup Devrim Muhafızı’nın
18. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, 5 Ekim’de Ankara ziyaretinde böylece ortaya
çıkan üçlü mekanizmaya Irak ile Bağlantısızlar Grubu adına Venezüella’nın katılmasını önerdiklerini söyledi.
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Türkiye’ye girerek türlü eylemler planladığı “istihbaratı” basında yer aldı. Bu haberlerin İranlı askeri yetkililer ile eski Devrim Muhafızları Komutanı ve halihazırda Hamanei’nin askeri danışmanı olan Safevi’nin Türkiye’ye yönelik eleştirilerinden sonra ortaya çıkması kamuoyundaki gerginlik algısını pekiştirdi. Basında
yer alan haberlerde İranlı bir ajanın Diyarbakır’da BDP mitingine katıldığı ileri
sürüldü. Diğer taraftan bazı yabancı gazetelerde Hamanei’nin Suriyeli muhalifleri
destekleyen ülkelere saldırı emri verdiği ve bu çerçevede Kudüs Gücü’ne bağlı bir
grup ajanın Türkiye’de olduğu iddia edildi. 19 Ağustos 2011’de casusluk suçlamasıyla iki İranlı ve bir Türk’ün yakalanmasıyla başlayan takip süreci devam etti ve
nihayet Iğdır ve Kocaeli’de İran istihbarat örgütü adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle 28 Ağustos’ta 7 Türk vatandaşı tutuklandı.
Sonuç olarak Ankara ile Tahran arasındaki ilişkiler, bölgesel meseleler, güvenlik
işbirliğinin bozulması ve Amerikan yaptırımları nedeniyle soğumaya devam etti,
ama bu soğukluk iki ülke arasında büyük bir krize dönüşmedi. Yer yer üst düzey
yetkililerin karşılıklı sert açıklamalarına rağmen, iki ülke hükümetleri siyasi düzeyde istişare mekanizmalarını ayakta tuttu ve sorunları kontrol altına aldı.
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4-5 Ocak 2012

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İran’a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti
çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Cumhurbaşkanı Birinci
Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ile görüştü

16 Şubat 2012

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ABD ve AB’nin İran yaptırımları
kapsamında aldıkları Petrol ambargosu kararı bizim açımızdan bağlayıcı değil’’
dedi.

7 Mart 2012

Türkiye, Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları ikinci toplantısı Nahçıvan’da
düzenlendi.

7-9 Mart 2012

Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin‘in İran’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret
kapsamında da “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti
Adalet Bakanlığı Arasındaki Hukuki ve Adli Yardımlaşmaya Dair Mutabakat
Muhtırası” imzalandı.

28 Mart 2012

Başbakan Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan
Fidan, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’dan oluşan heyetle
temaslarda bulunmak üzere İran’a gitti.

15 Ağustos 2012

İslam İşbirliği Teşkilatı 4. Olağanüstü Zirvesi dolayısıyla Mekke’de bulunan
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile görüştü.
Görüşmede ağırlıklı olarak Suriye meselesi ele alındı.

1 Eylül 2012

Uygulanan petrol ambargosuna rağmen Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler içinde
İran, 2 milyar 157 milyon dolar ile ihracat sıralamasında zirvede yer aldı.

4 -5 Ekim 2012

İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi Türkiye’de temaslarda
bulundu, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dış İşleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

16 Ekim 2012

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (ECO) 12. Zirvesi dolayısıyla Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’de bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, , İran Cumhurbaşkanı Mahmud
Ahmedinejad ile Suriye ağırlıklı bir görüşme gerçekleştirdi.
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3.8

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

25 Ocak 2010’da başlayan ve 11 Eylül 2011 tarihinde Mübarek’in devrilmesiyle
sona eren 18 günlük halk isyanının ardından Mısır, demokratikleşme ve sivilleşme yönünde ciddi adımlar atmıştır. Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık başına giden Mısır halkı, 30 Haziran 2012 tarihinden bu yana seçimle iş
başına gelen ilk sivil Cumhurbaşkanı tarafından yönetilmektedir. 25 Ocak Tahrir
Devrimi’yle birlikte Mısır’da başlayan yeni süreçte, Müslüman Kardeşler’in adayı
Muhammed Mursi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması, Türkiye - Mısır
ilişkilerine yeni bir dönemin kapılarını açtı. Bu bağlamda iki ülke arasında önemli
bir yardımlaşma örneğinin yakında hayata geçirileceği resmi ağızlar tarafından
ifade edilmiştir.
Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin Türkiye ziyareti ve AK Parti Kongresine katılmış
olması, iki ülke ilişkilerinin kazandığı yeni ivmenin önemli bir göstergesi olarak
algılanmıştır. Mısır halk isyanı esnasında Tahrir Meydanı’nda 2 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen ilk milyonluk miting esnasında Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın Mübarek’e çekilme çağrısında bulunması, ‘Mısır’daki devrim ve değişime Türkiye yönetiminden büyük bir destek’ olarak yorumlanmıştır.
Mısır halkı, devrimden sonra gerçekleştirilen ilk şeffaf ve demokratik seçimlerde,
yıllardan beri rejimlerin baskısına maruz kalan Müslüman Kardeşler ve Selefi hareketler gibi İslami akımları destekledi. Parlamento seçimlerinde İslami hareketler yüzde 70’e yakın oy aldı. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelindiğinde
aradan geçen bir buçuk yıllık zaman diliminde, ortaya konan siyasi manevralar
nedeniyle devrim doğal olarak yıpratıldı. Türk dış politikası kurmayları, işte böyle
toplumsal istikrarsızlıkların yaşandığı bir ortamda, Ortadoğu’nun en önemli ülkelerinden Mısır’a büyük bir destek vermiştir.
Devrimden çok kısa bir süre sonra, Mısır’da ciddi güvenlik zaafiyetinin yaşandığı
ve güvenlik güçlerinin görev yerlerine dönemediği bir kaos ortamında, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bu ülkeye ilk resmi ziyaretin de Türkiye tarafından gerçekleştirildiği unutulmamalıdır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Yeni Mısır’da” yaptığı bir açıklamada, ziyareti “aile içi” olarak nitelendirmekteydi. Cumhurbaşkanı
Mursi’nin AK Parti Kongresi’ndeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Gül’ün bu gezisine değinmesi son derece anlamlıydı.
Mursi’nin Türkiye ziyareti ve özellikle de Ankara’da yaptığı konuşma, Arap dünyası tarafından yakından takip edilmiş, konuşma Mısır devlet televizyonları, özel
kanallar, el Cezira ve el Arabiya gibi güçlü haber kanalları tarafından Türkçe tercümesiyle birlikte canlı verilmiştir. Mısır kamuoyu bu süreçte Türkiye – Mısır
ilişkilerini derinlemesine ele almış ve değerlendirmiştir. Özellikle de Türkiye’nin
Mısır’a yapacağı 2 milyar dolarlık kredi yardımı, tartışmaların merkezinde yer
almıştır. El Ahbar Gazetesi yazarlarından Rıda Mahmud, gezi ile ilgili makalesinde, Mursi’nin ziyaretinin iki ülke ilişkilerine yedi farklı faydasının olduğunu
söyleyerek, özellikle de Akdeniz’de güvenliğin iki ülke arasındaki yakınlaşma çer-
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çevesinde daha da artacağına19 işaret etmiştir. Mısır’ın Ortadoğu’da Mübarek döneminde kaybettiği mevziyi tekrar kazanmasının uzun bir süre alabileceğini öne
süren Lübnanlı yazar George Sem’an ise, Mısır’ın Türkiye ile yeni dönemde daha
iyi ilişkiler geliştirmeyi hedeflediğini20 iddia etmektedir.

3.8.1

Ekonomik ilişkilerde yeni dönem

Son dört yıldan bu yana başlatılması için diplomatik ve teknik çalışmaların yapıldığı Türkiye ile Mısır arasındaki Ro-Ro ve karayolu transit taşımacılığı konusunda nihayet sonuç alınmıştır. Mersin ve Port Said limanları arasında seferler fiilen
başlamış bulunmaktadır. Suriye’de yaşanan çatışmaların, Türkiye’nin Ortadoğu ve
Kuzey Afrika ülkelerine geçiş kapısını olumsuz etkilemesi, Mısır alternatifini tekrar gündeme getirmişti. Türkiye’nin stratejik projesi olarak da ifade edilen Türkiye
– Mısır Akdeniz köprüsünün, Türk TIR’larına sadece Körfez ülkeleri ve Kuzey
Afrika’nın değil, Orta ve Güney Afrika’nın da yollarını açacağı öngörülmektedir.

3.8.2

Türk Mısır İran Üçgeni

Yıllardan beri bölge için bahsedilen Türkiye, Mısır, İran üçgeni ilk kez
Ortadoğu’nun en önemli problemini çözmek için toplanmayı başarmıştır. Üçlü
zirve, “Ortadoğu’daki baskın ülkelerin bölge sorunlarının çözümünde daha aktif
rol oynamaya başladıkları” şeklinde algılanmıştır. Zirvenin yapılabilmiş olması bile haddizatında önemli bir başarı olarak algılanmaktadır. Ortadoğu’nun üç
büyük ülkesinin dışişleri bakanlarının Mısır inisiyatifi çerçevesinde bir araya gelebilmesi, Mısır Mursi yönetimi, Türkiye ve İran adına Ortadoğu problemlerine
çözüm arayışları bakımından önemli bir adım olarak nitelendirilmektedir. ‘Suriye
üçlü zirvesi’, bölge ülkelerinin sorunlarının yine bölgedeki aktif ülkeler tarafından
çözülmesi adına atılmış ileri doğru bir adım olarak algılanmış ve Körfez ülkeleri
dışındaki halklar ve yönetimler tarafından desteklenmiştir.

19. Bkz. http://www.masress.com/elakhbar/186437
20. Bkz. http://alhayat.com/OpinionsDetails/439988
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3.9

TÜRKIYE-TUNUS İLİŞKİLERİ

Tunus soğuk savaş yıllarını da içermek üzere, Arap dünyasında, “Arap Baharı”
öncesi dönemde, Türkiye’nin uzun yıllar boyunca en iyi ilişkilere sahip olduğu ülkeler arasındadır. Türkiye-Tunus ikili ilişkileri tarihi ve kültürel faktörler üzerine
kurulan iyi ilişkiler temelinde sürdürülegelmiştir. Tunus’un üç asrı aşan Osmanlı
İmparatorluğu idaresi altında olduğu dönemi olumsuz değerlendirmeyen yaklaşımı, Türkiye ile olan ilişkilerinde yapıcı bir rol oynamıştır. Tunus, bağımsız bir
ülke olarak milletlerarası arenada yer almaya başladığı 1956 yılından sonra Cumhuriyet Türkiye’sini pek çok yönden örnek alan bir ülke olmuştur. Bu durum iki
ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişimine katkı sağlayan unsurlardandır.
Arap Baharı sonrası dönemin farklı bölgesel ve küresel konjonktüründe bu örnek
alma çok daha farklı bir düzleme taşınmış ve iki ülke arasındaki ilişkiler 19562010 öncesiyle hiç bir şekilde mukayese edilemeyecek şekilde çok daha farklı ve
ileri bir boyut kazanmıştır.
2012 yılı iki ülke arasındaki işbirliği ve diyalog mekanizmalarının giderek daha
fazla kurumsallaştırılması ve güçlendirilmesi yolunda atılmış pek çok girişimlere
ve faaliyetlere tanık olmuştur. İki ülke arasında bakanlar düzeyinde üst düzey ziyaretlerin düzenli ve başka ülkelerle olan ilişkilere oranla daha yoğun bir şekilde
gerçekleştirilmesinin yanısıra, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki dostça ilişkiler de dahil olmak üzere hemen her alanda düzenli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiştir. 2012 yılı boyunca iki ülke arasındaki ikili ilişkilere göz
atıldığında, iki ülke arasında resmi bir görüşmenin yapılmadığı tek bir ay bile
yoktur. Tunus Dışişleri Bakanı Refik Abdüsselam ilki Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun daveti üzerine biri Ocak ayında olmak üzere, yıl içinde üç defa
Türkiye ziyaretinde bulunmuştur. Ayrıca iki bakan 12 Ağustos 2012 tarihinde
Cidde’de bir araya gelerek başta ekonomik kalkınma konularında işbirliği olmak
üzere ikilli ilişkileri ele almışlardır.
Tunus devriminin birinci yıldönümü kutlamalarına Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ü temsilen Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay katılmıştır. 7-9 Mart 2012 tarihleri arasında da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Marzuki’nin daveti üzerine Tunus ziyaretinde bulunmuştur. Aynı zamanda
iktidardaki Nahda Partisi’nin Genel Başkanı Raşid Gannuşi birisi 30 Eylül 2012
tarihindeki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurultayında konuşmacı olmak üzere çeşitli vesilelerle Türkiye’de bulunmuştur. Ayrıca Ekim ayı içinde SETA Vakfı
tarafından Tunus’ta düzenlenen “Ortadoğu’da Yeni Toplumsal Sözleşme Arayışı:
Tunus ve Türkiye” Konferansı’na Tunus Başbakanı Hamadi Cebali, Dışişleri Bakanı Abdüsselam ve Nahda lideri Gannuşi de konuşmacı olarak katılmış ve her
vesileyle dile getirdikleri Türkiye’den ilham aldıklarına ve Türkiye ile dostluğa her
şeyin üstünde önem verdiklerine dair düşüncelerini ifade etmişlerdir. İki ülkenin iktidar partileri arasındaki bu yakın ilişki Türkiye hükümetinin Tunus’taki
diğer siyasi aktörleri ihmal etmesi pahasına olmamış ve diğer siyasi oluşum ve
sivil toplum yapılanmaları ile de yapıcı ilişkilere girilmiştir. Siyasi alandaki bu ya-
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kınlaşmanın bir neticesi olarak 26 Nisan Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması Türkiye
- Tunus İçişleri Bakanları tarafından imzalanmıştır.
Bunun yanısıra karşılıklı ziyaretler de artarak devam etmiştir. Türk tarafı adına
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 16 Temmuz 2012 tarihinde Tunus’a resmi bir
ziyarette bulunmuştur. Bakan Yılmaz’ın ziyareti esnasında iki ülke arasında Türkiye-Tunus Kalkınma Programı Anlaşması’nın imzalanması kararlaştırılmıştır.
Ayrıca 11 Eylül 2012 tarihinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
Başkan Yardımcısı ve Tunus AB Üyesi Ülkelerle İlişkiler Direktörü tarafından
Türkiye ile Tunus arasında Teknik işbirliği ve Kalkınma Anlaşması imzalanmıştır.
Tunus Bölgesel Kalkınma ve Planlama Bakanı Cemaleddin Garbi de Türkiye’yi
çeşitli temaslarda bulunarak ziyaret etmiştir.
Garbi ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu arasındaki görüşmeler neticesinde, Tunus’un kuzeyinde yer alan Macerda Nehri taşkınlarının önlenmesi amacıyla Türkiye tarafından bir baraj inşa edilmesi kararına varılmıştır. Yaklaşık maliyeti
97 milyon ABD doları olan Melleque Amont Barajı’nın inşasına kısa zaman içinde
başlanacağı Bakan Eroğlu tarafından açıklanmıştır. Ancak iki ülke arasında ekonomik ve kalkınma işbirliği çabalarının yoğunluğuna rağmen 2012 yılında, Eylül ayı
itibariyle, bir önceki yıla göre küçük bir azalma görülmüştür. Tunus’a ihracatta 24
milyon, Tunus’tan ithalatta ise 44 milyon dolarlık azalma kaydedilmiştir.21
Diğer yandan Tunus ve Türkiye arasında turizm, kültür ve eğitim alanlarında da
işbirliği hızla gelişmektedir. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın 16-17 Nisan 2012 tarihleri arasındaki Tunus ziyareti esnasında Tunus-Türk Ortak Turizm
Komisyonu 9. Oturum Toplantı Tutanagı’nı ve Kültür Anlaşması Değişim Protokolünü imzaladı. İki ülke arasında turizmin gelişmesi için resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar arasında çeşitli toplantılar ve görüşmeler düzenlendi. Tunus’un içinde
olduğu ekonomik sıkıntıya rağmen; geçen yıldan bu yıla, Eylül ayı itibariyle gelen
turist sayısında yaklaşık 18 bin kişilik artış oldu.22
İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin en görünür işaretlerinden biri de 5 Haziran 2012
Tunus Milli Eğitim Bakanı Abdüllatif Ubeyd tarafından açıklanan Türkçe’nin
2012-2013 akademik yılında Tunus’ta seçmeli ders olarak okutulacağının açıklanmasıdır. Bu durum Türkiye’ye karşı hissedilen siyasi yakınlığın yanısıra, Tunus’ta
Türk dili, sanatı, müziği ve son zamanlarda Türk dizileri olmak üzere, genelde
Türk kültürüne karşı yakın bir ilgi gösterilmesinin de bir neticesidir.

21. http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=7155BE01-D8D3-8566-45208351967592CF
22. http://www.tcmb.gov.tr/odemedenge/tablo11.pdf
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3.10

TÜRKİYE-LİBYA İLİŞKİLERİ

Arap Baharı sürecinin serbest seçimlerinin yapıldığı ve demokratik hükümetin
göreve başladığı üçüncü ülkesi olan Libya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Tunus’la
olan ilişkilere benzer şekilde 2012 yılında büyük bir gelişme göstermiştir. Devrim sürecinde Türkiye’nin Libya halkına koşulsuz desteği sebebiyle Libya halkı
Türkiye’ye ve Türk halkına müteşekkir olduğunu her fırsatta ifade etmektedir. 2011
yılının Eylül ayında Başbakan Recep T. Erdogan’ın altı bakanla birlikte Libya’ya
yaptıkları ve dört farklı şehirde yürüttükleri ziyaretlerde Libya halkının gösterdiği
teveccüh 7 Temmuz 2012 tarihindeki Libya Milli Kongre seçimlerini izlemek üzere giden 14 kişilik Türk heyetince de üç farklı şehirde yakından gözlemlenmiştir.
Bu ilginin neticesidir ki, Türkiye Trablus Büyükelçiliği Misrata şehrinde yeni bir
konsolosluk açmak için çalışmalara başlamış ve Yunus Emre Enstitüsü’nü açmak
için de başkentte uygun bir bina aranmaya başlanmıştır. Türkiye’nin Libya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’a göre çeşitli kamuoyu yoklamaları da Libya’da Türkiye’ye
yönelik algının çok olumlu olduğunu, hatta olumlu algının Arap ülkeleri arasında
en yüksek olduğu ülkelerden birinin Libya olduğunu göstermektedir.23 Libya halkının Türkiye’ye karşı olan teveccühü, her kesimden Libya siyasetçileri arasında
da gözlemlenmektedir. Libya Tunus’a göre istikrarsız bir görünüm arzetmesine
rağmen, 2012 yılında iki ülke arasındaki gelişmelere bakınca bunu gözlemlemek
mümkündür. 2012 yılında seçimlerini ancak Temmuz’da yapabilmiş ve yeni kabinesini ancak Kasım ayında oluşturmuş olan Libya ile Türkiye arasında karşılıklı
ziyaretler haliyle Tunus’taki kadar hareketlilik arzetmese de yakın ve yoğun ilişkilerin varlığını inkar etmek imkansızdır.
25 Şubat 2012 tarihinde Libya Başbakanı Dr. Abdurrahim El Keib, Başbakan
Erdoğan’ın davetlisi olarak bakanlardan oluşan bir heyetle Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Ziyareti esnasında yukarıda ifade ettiğimiz doğrultuda Türkiye hakkındaki
kanaatlerini dile getirmiş, Libya ve Türkiye’nin birbirlerinden koparılmaz bağlarla birbirlerine bağlı olduklarını söylemiş, pek çok Libyalı ailenin Türk kökenli
olduklarını ve Türkiye’yi bir model olarak gördüklerini belirtmiştir. Kaddafi döneminden kalan güçlü kurumsal yapılar olmadığı için Libya’nın bu kurumsallaşmanın oluşması için Türkiye’nin tecrübelerinden istifade etme ihtiyacı olduğunu
ifade etmiştir. Bu çerçevede 2 Nisan 2012 tarihinde Türkiye ile Libya Geçiş Hükümeti arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin
İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. Yeni dönemde kurumların
yapılanması anlamında destek vermeyi amaçlayan bu anlaşma dahilinde Libya
polis teşkilatının yapılandırılması sürecine de Türkiye destekte bulunmaktadır.
İki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar devrim sonrasında
hızlanarak devam etmiştir. Bu kapsamda 19-20 Nisan 2012 tarihinde Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da Dünya Enerji Liderleri
23. “ Libya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın: ‘Libyalılar devrime sahip çıktıklarını gösterdiler,’” Yenitürkiye.org, 31
Ağustos 2012, http://bit.ly/XUayNn
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Zirvesi düzenlenmiş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdurrahman Bin Yizza ve Libya Elektrik Bakanı El Barasi ile
görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ayrıca 3-4 Haziran 2012 tarihinde Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün başkanlığında, sanayici ve işadamlarından oluşan
yaklaşık 100 kişilik bir heyet Libya’nın Bingazi şehrinde gerçekleştirilen ‘Libya’nın
Yeniden Yapılandırılması’ ana temalı 2.Türk-Arap Sanayi İşbirliği Konferansı’na
katılmıştır. Ayrıca iki ülke arasında pürüzlü konulardan biri olan Türk şirketlerinin malvarlıklarına el konulması sorunu da tatmin edici bir şekilde aşılmıştır.
İki ülke arasındaki dış ticaret de Ocak-Eylül arası rakamlarına göre, 2011 ile 2012
arasında büyük artış göstermiştir. 2011’de 500 milyon dolar civarında olan ihracat
yaklaşık 1,5 milyar dolara yükselmiş, buna karşılık ithalat da 132 milyon dolardan
235 milyon dolara yükselmiştir. Ocak-Eylül 2011 arasında 21 bin civarında olan
Türkiye’yi ziyaret eden Libyalı sayısı da 2012 yılının aynı döneminde yaklaşık 121
bine yükselmiştir.24

KRONOLOJI

TÜRKIYE-LİBYA-TUNUS-MISIR İLIŞKILERI

10-11 Ocak 2012

Tunus Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun daveti üzerine
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı
Türkiye’de ziyaret etti.

13-15 Ocak 2012

Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atay, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ü
temsilen Yasemin Devrimi’nin birinci yıl kutlamalarına katılmak üzere Tunus’u
ziyaret etti ve ziyareti sırasında siyasi liderler ile de görüştü.

24 Şubat 2012

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

25 Şubat 2012

Libya Başbakanı Dr. Abdurrahim El Keib, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
davetlisi olarak Bakanlardan oluşan bir heyetle ülkemizi ziyaret etmiştir.

1-2 Mart 2012

Tunus Bölgesel Kalkınma ve Planlama Bakanı Cemaleddin Garbi resmi
görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.

7-9 Mart 2012

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki’nin
daveti üzerine Tunus’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi

17 Nisan 2012

Libya halk kahramanı Ömer Muhtar’ın oğlu Muhammed Ömer Muhtar Dışişleri
Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından kabul edildi.

19-20 Nisan 2012

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen
Dünya Enerji Liderleri Zirvesi’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız,
Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdurrahman Bin Yizza ve Libya Elektrik Bakanı El Barasi
ile görüşmeler gerçekleştirdi.

20-25 Nisan 2012

Libya Ulusal Merkez Partisi Genel Başkanı Ali Tarhuni beraberinde bir heyetle
ülkemizi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu
tarafından da kabul edildi.

26 Nisan 2012

Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması Türkiye ve Tunus İçişleri Bakanları tarafından
imzalandı.

29-30 Nisan 2012

Mısır Türkiye’de gerçekleşen Akdeniz Parlamenterler Asamblesi (Akdeniz PA) Özel
Çalışma Grubu Toplantısına katıldı.

24. http://www.tcmb.gov.tr/odemedenge/tablo11.pdf
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3-4 Haziran 2012

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün başkanlığında, sanayici ve
işadamlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik bir heyet Libya’nın Bingazi şehrinde
gerçekleştirilen ‘Libya’nın Yeniden Yapılandırılması’ ana temalı 2.Türk-Arap Sanayi
İşbirliği Konferansı’na katıldı.

5 Haziran 2012

Tunus Milli Eğitim Bakanı Abdullatif Ubeyd, bir okul ziyareti sırasında yaptığı
açıklamada Türkçenin önümüzdeki eğitim döneminden itibaren Tunus liselerinde
seçmeli ders olarak okutulacağını açıkladı.

7-8 Haziran 2012

Mısır bakan düzeyinde Terörizmle Mücadele Küresel Forumu’nun (TMKF) Bakanlar
Oturumu ile 2. Koordinasyon Komitesi Toplantısına katıldı.

10 Haziran 2012

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan Libya ziyaretinde Libya Geçiş Hükümeti
Başkanı Abdurrahim El Keib ve Libya Ekonomi bakanı Ahmed El Kosli ile bir araya
geldi.

2-3 Temmuz 2012

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Sayın Bakan ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Mohamed Mursi ve Dışişleri
Bakanı Kamel Amr ile görüştü.

4 Temmuz 2012

Mili Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer ve Libya Eğitim ve Öğretim Bakanı Süleyman
Ali El Salihi Türkiye’de bir görüşme gerçekletirdiler. Görüşme sonrasında ‘Türkiye
Cumhuriyeti ile Libya Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması’
imzalandı.

16 Temmuz 2012

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus’a gitti.
Türkiye-Tunus Kalkınma Programı Anlaşması’nın imzalanması kararlaştırıldı.

30 Eylül 2012

Mısır Cumhurbaşkanı Mohamed Mursi Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.
Tunus’taki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Nahda Hareketi Partisi’nin
lideri Raşid Gannuşi, izlemek için geldiği AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi’nde
konuşma yaptı.

7 Ekim 2012

Türkiye ve Mısır arasında ‘2012 Dostluk denizi’ tatbikatı korsanlıkla mücadele,
itfaiye ve deniz yakıtı alanlarında çalışmak için başladı.

11 Ekim 2012

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik
İşbirliği ve Kalkınma Anlaşması imzalandı.

23 Ekim 2012

Türkiye’den destek amaçlı gönderilen 14 kişilik heyet Libya Ulusal Kongre
seçimlerine ulusal gözlemci olarak katıldı.

17 Kasım 2012

Başbakan Erdoğan beraberinde kalabalık bir heyetle Mısır’a resmi ziyarette
bulundu.
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TÜRKIYE-KÖRFEZ ÜLKELERI İLIŞKILERI

Türkiye ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler Arap isyanları öncesinde daha çok
ekonomik merkezli gelişirken Arap isyanlarıyla birlikte taraflar arasında siyasal
gelişmeler de hız kazanmaya başlamıştır. Soğuk savaşın sona ermesi, 11 Eylül saldırıları sonrasında Amerika’nın değişen bölge politikası ve son olarak da Arap
isyanları, Körfez ülkelerini iç ve dış politikalarını yeniden yapılandırmaya zorlamıştır. Bölgeye entegrasyonunu artırmaya başlayan Körfez ülkeleri için Türkiye,
son dönemde gerçekleştirdiği ekonomik büyüme, istikrar ve bölge siyasetinde artan etkisiyle çekici hale gelmiştir.
Son dönemde Türkiye ile başta Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere Körfez
ülkeleri arasında yapılan üst düzey ziyaretlerin artması, ilişkilerin gelişmeye
başladığının önemli göstergelerindendir. 28 Ocak’ta Türkiye - Körfez İşbirliği
Konseyi (KİK) 4. Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu toplantının açılış konuşmasında “Türkiye ve KİK olarak Ortadoğu bölgesinin bir barış,
refah ve istikrar havzası haline dönüşmesi için birlikte çalışmaya kararlıyız. Bu
yönde atılacak adımları birlikte koordine edeceğiz.” diyerek ülkeler arasında kurulan stratejik diyalog mekanizmasının önemine vurgu yapmıştır. Konuşmasının
devamında Bakan Davutoğlu “Eminim, önümüzdeki dönemde bu mekanizma
gerek küresel ekonomik krize gerekse bölgemizde yaşanan siyasal kriz ve değişime pozitif yönde büyük katkılar yapacaktır. Önümüzdeki meydan okumalar çok
büyük ancak bizim potansiyelimiz de büyük. KİK ve Türkiye, birlikte çok büyük
bir potansiyeli bölgenin huzuru, istikrarı, barışı için sunmaya hazırdır.” sözleriyle
ilişkilerin imkânlarını belirtirken kapsam ve derinliğinin artırılmasına da işaret
etmiştir.25 Toplantının ardından yayınlanan 38 maddelik ortak açıklamada Türkiye ile KİK üyesi ülkeler arasında ilişkilerin başta ekonomik ve siyasi olmak üzere her alanda güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesine vurgu yapılmıştır. Özellikle
eğitim alanında öğrenci değişim programlarını geliştirmek, akademik ve bilimsel
işbirliğini teşvik etmek ve Türkçe ve Arapça öğretim faaliyetlerini hızlandırmak
maddesi, ilişkilerin derinleştirilmesine işaret eden karar olmuştur.26
İkili ilişkileri geliştirme adımlarının yanı sıra 2012’de Türkiye ve KİK ülkeleri
arasındaki en önemli siyasi gündem Suriye krizi ve Esed rejiminin meşruiyetini kaybetmesiyle beraber Suriye muhalefetinin desteklenmesi olmuştur. Suriye
krizine çözüm bulmak amacıyla taraflar arasında üst düzey görüşmeler yıl boyunca sürmüş ve istişare halinde kalınmıştır. Bu doğrultuda Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan 13 Nisan’da Riyad’a giderek Suudi Kralı Abdullah ile Suriye’deki
durum ve bölgesel gelişmeler üzerine görüşme yapmıştır. Görüşmelerde taraflar

25. “Davutoğlu: Potansiyelimizi bölgenin barışı için sunmaya hazırız,” Zaman, 28 Ocak 2012.
26. “Joint Statement Turkey-GCC High Level Strategic Dialogue 4th Joint Ministerial Meeting,” T.C. Dışişleri
Bakanlığı, 28 Ocak 2012.
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Suriye’deki dönüşümün halkın talepleri doğrultusunda gerçekleşmesinden yana
olduklarını dile getirmişlerdir.27 Başbakan Erdoğan’ın, Suriye kriziyle ilgili bir
diğer teması 21 Nisan’da Doha’da düzenlenen 13. Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Konferansı’na katılımı sırasında gerçekleşmiştir.28 Başbakan Erdoğan’ın
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir El Sani ile
yaptığı görüşmeye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile MİT Müsteşarı Hakan
Fidan’ın da katılması, tarafların ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgede siyasi değişim ve dönüşüm süreciyle ilgili istişare içinde hareket ettiklerinin
göstergesi sayılmıştır. Nitekim Başbakan Erdoğan’ın “Katar ile eş güdüm halinde
ve istişare içinde hareket etmeye önem atfediyoruz” ifadesi29 de Türkiye ile Katar
arasında son dönemlerde uluslararası camiadaki siyasi dayanışmanın arttığının
bir ifadesi kabul edilmiştir. 12 Ağustos’ta İslam İşbirliği Teşkilatı’nı toplantı için
gittiği Cidde’de Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun KİK Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme getirdiği konu yine Suriye olmuştur.30 Yine Suriye kriziyle ilgili
olarak Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suriye muhalefetinin yeniden şekillendirildiği
Doha’daki toplantıya katılmak üzere 8 Kasım’da Katar’a gitmiş ve Katar Başbakanı
ve Dışişleri Bakanı ile ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir.31
2012’de Türkiye ve KİK arasındaki siyasi ilişkiler başta Suriye krizi olmak üzere bölge gündemi etrafında şekillenirken, ticaret ve ekonomik yatırımlar ayrıca
analiz edilmeyi gerektirmektedir. Taraflar arasındaki ticaret hacmi 2002 yılında
yaklaşık olarak 1,5 milyar dolarken 10 yılda 11,9 milyar dolara yükselmiş, ay sürede Körfez ülkelerinden Türkiye’ye yaklaşık 30 milyar dolarlık doğrudan sermaye
yatırımı gelmiştir. Bu artışın en önemli sebeplerinden birisi olarak Batılı ülkelerin
2008 küresel finansal krizinden çıkış yolları ararken, Körfez ülkeleri menşeli Arap
sermayesinin Batı ülkelerinin Türkiye’deki yatırım boşluğunu doldurduğunu ileri sürmek mümkündür. Türkiye’nin, önümüzdeki yıllarda Körfez fonlarından 30
milyar dolar sermaye daha çekebileceği, bu fonların özellikle bayındırlık, enerji,
sağlık, gayrimenkul, sanayi ve altyapı sektörlerindeki yatırımlarda kullanılacağı
ifade edilmektedir. Toplam değeri 2,5 trilyon doları bulan Körfez fonlarının yurtdışı yatırımları 1,8 trilyon dolardan fazla olduğu dikkate alındığında bu miktarın çok küçük olduğunu belirtmek gerekmektedir.32 Fakat yine de Katar’da, 2022
FIFA Dünya Kupası’nın da yapılacak olmasının etkisiyle, inşa edilecek yeni metro,
yeraltı istasyonu, demiryolu, stadyum, AVM fırsatlarına Türk müteahhitlerin ilgisinin artması, bazı Türk firmalarının Katar’daki büyük yatırımların ihalelerini

27. “Riyad’da gündem Suriye,” AA, 13 Nisan 2012.
28. “Türkiye mucizesini anlatacak,” Sabah, 21 Nisan 2012.
29. “Başbakan Erdoğan, Katar’a gitti,” T24, 19 Nisan 2012.
30. “Dışişleri Bakanı Davutoğlu Cidde’de,” Hürriyet, 12 Ağustos 2012.
31. “Dışişleri Bakanı Davutoğlu Katar’da,” Dünya Bülteni, 8 Kasım 2012.
32. “Körfez’den 30 milyar dolar geldi,” NTVMSNBC, 6 Şubat 2012.

118

3. DIŞ POLİTİKA

almak için yeterlilik belgesi almaları33 ve 2012 yılının ilk altı ayında Arap ülkelerinden Türkiye’ye gelen turistlerin sayısında yaklaşık %71’lik bir artış olması,
yükseliş trendinin devam edeceğine işaret etmektedir.
Türkiye ve KİK arasındaki potansiyeli kullanma ve mevcut iş sahalarını genişletme adına önemli ziyaretler gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29
Ocak-1Şubat tarihleri arasında bakanlardan Ahmet Davutoğlu ve Mehmet Şimşek, Türkiye’nin BAE büyükelçisi Vural Altay ve bazı milletvekilleriyle BAE’ye bir
ziyaret gerçekleştirmiştir. 15 yıl aradan sonra Türkiye’den BAE’ye cumhurbaşkanı
düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret sırasında BAE yetkilileri Türkiye ile ilişkilerinde büyük bir sıçrayış beklediklerini ifade etmişlerdir.34 Ziyaret, Türkiye’nin
BAE’nin petrol dışı ticaretinin büyümesinde önemli bir rol arayışında olduğu
yorumlarına kapı açmış ve Cumhurbaşkanı Gül’ün Türkiye-BAE İş Forumu’nda
iki ülkenin geçici ortaklıklar yerine stratejik, büyük ortaklıklar kurması gerektiğini ifade etmesi bu yorumu kuvvetlendirmiştir.35 Ticaret hacmini genişletme
adına kararların alındığı Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi 1. İş Forumu 6-7 Şubat tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Forumun açılış konuşmasında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan “… Forum, ekonomik ve ticari bağlar adına bir
mihenk taşı olacaktır… Bu tür organizasyonların en kısa sürede somut neticeler
vermesi kuşkusuz son derece önemli olacak” sözleriyle beklentilerini dile getirmiştir.36 Ali Babacan karşılıklı ticaret hacminin daha da artması için Serbest Ticaret Anlaşması’nın en kısa sürede imzalanması gerektiğini belirtirken Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan da Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi’ne üye 7 ülke arasında
vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması çağrısında bulunmuştur.37 Türkiye-KİK ilişkilerinde ticaret hacminin genişlemesinin ve ticari ilişkilerin gelişmesinin, taraflar arasındaki siyasi ve sosyal ilişkilerin de kapsamının genişlemesine katkı yaptığını ve bunun önümüzdeki dönemde de artan bir hızla devam edeceğini söylemek
mümkündür.

33. “40 milyar dolarlık metroya Türkler talip,” Milliyet, 19 Nisan 2012.
34. “UAE seeks big leap in Turkey ties,” Gulf News, 31 Ocak 2012.
35. “Türk-BAE İş Forumu Dubai’de gerçekleştirildi,” TOBB, 31 Ocak 2012.
36. “Babacan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi 1. İş Forumunda konuştu,” Zaman, 7 Şubat 2012.
37. “Minister calls on Gulf countries to lift visa with Turkey,” World Bulletin, 7 Şubat 2012.
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26- 28 Ocak 2012

Türkiye – KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı
İstanbul’da gerçekleştirildi.

29 Ocak 1-Şubat 2012

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir ziyaret
gerçekleştirdi ve Türkiye-BAE İş Forumu’na katıldı.

2 Şubat 2012

Kuveyt’te parlamento seçimleri yapıldı. 50 sandalyeli parlamentonun 34
sandalyesini İslamcılar ve liberallerden oluşan muhalifler kazandı.

6-7 Şubat 2012

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi 1. İş Forumu İstanbul’da düzenlendi.

27-28 Şubat 2012

Abu Dhabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkomutan Yardımcısı
Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
daveti üzerine Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

13 Nisan 2012

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Riyad’a bir ziyaret gerçekleştirdi ve Suudi
Kralı Abdullah ile görüştü.

21 Nisan 2012

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Doha’da düzenlenen 13. Birleşmiş Milletler
Ticaret ve Kalkınma Konferansı’na katıldı.

15 Mayıs 2012

Erşat Hürmüzlü, Suudi Arabistan’da yeni atanan Suudi Savunma Bakanı ile
savunma sanayi konusunda temaslarda bulundu.

31 Mayıs 2012

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında askeri eğitim işbirliği anlaşması
imzalandı. Anlaşma çerçevesinde Suudi askerler Türkiye’deki askeri okullarda
eğitim alabilecek.

16 Haziran 2012

Prens Selman bin Abdülaziz, Nayif bin Abdulaziz el-Suud’un ölümü üzerine
Prens Nayif veliaht prens olarak atandı.

12 Ağustos 2012

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Cidde’de yapılan Körfez İşbirliği Konseyi
toplantısına katıldı.

8 Kasım 2012

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye Ulusal Konseyi’nin toplantısına
katılmak ve iki temaslarda bulunmak üzere Katar’a gitti.
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TÜRKIYE-IRAK İLIŞKILERI

Irak, 2012 yılına Ulusal Birlik Hükümeti’nin kurulmasına zemin oluşturan mutabakatların hayata geçirilememesinin yarattığı hayal kırıklığıyla girmiştir. Ülke
içerisindeki Sünni-Şii Araplar, Kürtler ve Türkmen grupların Başbakan Nuri elMaliki hükümetine karşı yer yer cephe aldığı bu süreç, yıl boyunca siyasi istikrarsızlık olarak kendisini göstermiştir. Buna karşılık Maliki hükümetinin, mevcut
krizin aşılmasına dönük çabalardan ziyade, krize kaynaklık teşkil ettiğini savunduğu “dış etkenlerin” peşine düştüğü gözlenmiştir. Bu yaklaşımın da Irak’ı daha
fazla kendi içerisine kapattığı ve bölgedeki komşu ülkelerle ilişkilerinde gerilemelere yol açtığı görülmüştür.
Bu çerçevede 2012 yılı Türkiye ile Irak’taki merkezi hükümet arasında siyasi ilişkilerde de gerilimlerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçmiştir. Irak’taki ulusal
birlik hükümetinin kurulmasını ilk tebrik eden ülke olarak Türkiye’nin “mutabakat zeminini güçlendirin” tavsiyeleri Bağdat’ta karşılık bulmazken, Iraklı farklı
gruplara yönelik sindirme harekâtının bizzat Başbakan Maliki tarafından başlatılması Türkiye’nin tepkisine neden olmuştur. Irak’ın Sünni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi’nin Türkiye’ye sığınmasıyla tırmanan gerilim süresinde
neredeyse tüm Iraklı siyasi ve dini figürler Başbakan Maliki’nin tehdit politikasından nasibini almıştır.
Türkiye, tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen tüm Iraklı taraflarla iletişim halinde
olma politikasını 2012 yılında da sürdürmüştür. Ankara, 12 Ocak’ta Irak’ın Sünni
Meclis Başkanı Üsame Nuveyfi’yi, 25 Ocak’ta Iraklı Şiilerin önde gelen liderlerinden Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Seyyid Ammar el Hekim’i, 18 Nisan’da
da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani’yi ağırlamış, ikili ve
bölgesel sorunları masaya yatırmıştır. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, ikinci kez Başbakan seçilmesinin ardından ilk ziyaretini 17 Mayıs
tarihinde Türkiye’ye gerçekleştirmiştir. Yine 20 Mayıs’ta Enerji bakanı Taner Yıldız, 1 Ağustos’ta da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Irak’ın Erbil kentini ziyaret etmiş, Bakan Davutoğlu, 75 yıl aradan sonra Kerkük’e giden ilk Türk Dışişleri
Bakanı olmuştur.
Türkiye’nin Irak halkının tüm kesimleier ile diyalog halinde olmasının olumlu
yansımaları ekonomik ilişkiler alanında da kendisini göstermiş, Türkiye’den Irak’a
giden firmalara ilgi artarak devam etmiştir. Almanya ve İngiltere’nin yanı sıra
Türkiye’nin en fazla mal ihraç ettiği üç ülkeden birisi olan Irak’a38 2012 Kasım ayı
itibariyle Türkiye’nin ihracatı 6.5 milyar doları bulmuştur. Bu rakamın 2011 yılı
toplamı itibariyle 7.5 milyar dolar olduğu dikkate alındığında Ankara ile Maliki

38. “İhracat verileri açıklandı,” CNNTÜRK, 2 Kasım 2012,
http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/genel/11/01/ihracat.verileri.aciklandi/682763.0/index.html.
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hükümeti arasındaki gerginliğin ekonomik ilişkilere yansımadığı görülmüştür.39
Irak Ticaret Bakanlığı’nın 11 Eylül 2012 tarihinde yabancı firmaların tescil işlemlerini durdurması nedeniyle Türk firmalarının yaşadığı kaygı ise kısa sürmüş;
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 25 Ekim tarihinde tescil işlemlerinin yeniden
başlatıldığını duyurmuştur.40
Öte yandan 4 Ekim’de Ankara’yı ziyaret eden Irak Bölgesel Yönetim Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami ise “Irak’ın Türkiye gibi ülkelerin yardımına ihtiyacı
bulunduğunu, Irak’ın enerjinin enerji kaynaklarının birlikte değerlendirilmesinin
Irak’a gelir, Türkiye’ye arz güvenliği sağlayacağını belirtmiştir.41 Enerji Bakanı Taner Yıldız da Irak’ta açılacak 40 kuyunun antlaşmanın imzaladıklarını, 7 bin kuyunun açılması için ise çalışmaların devam ettiğini duyurmuştur.42 Buna karşılık
siyasi ilişkilerin enerji alanındaki bazı yatırımlara 7 Kasım’da Irak’ın TPAO’nun
ülkenin güneyindeki petrol arama faaliyetlerini yasaklaması ile yansıtılmaya çalışıldığı görülmüştür.43 Yine Türkiye’den özel bir enerji şirketinin Kuzey Irak’tan gaz
ithalatı başvurusu Erbil’den onay aldığı halde Bağdat’tan geçmemiştir.44
Türkiye - Irak ilişkilerinin en önemli gündem maddelerinden birisi olan güvenlik
alanında da PKK sorunu 2012 yılındaki önemli yerini korumuştur. Bu bağlamda
Irak’ın Kuzeyinde konuşlanan PKK, Türkiye’nin güvenliğini tehdit etmeye devam
etmiş, buna karşılık Türkiye terör örgütü kamplarına yönelik çeşitli hava operasyonları düzenlemiştir. Yine bu çerçevede TBMM Genel Kurulu, 11 Ekim tarihinde terörle mücadele kapsamında, Irak’ın kuzeyine sınır ötesi operasyon konusunda Hükümet’e verilen yetkiyi 1 yıl daha uzatan Başbakanlık Tezkeresi’ni kabul
etmiştir.45 Buna karşılık 2012 yılında güvenlik alanında Türkiye-Irak arasındaki
işbirliğinin sürdüğüne dair güçlü sinyaller alınamamış, hatta Irak’ın kuzeyinde yayınlanan Aware adlı dergide Irak Başkanı Nuri el Maliki’nin PKK’lı iki üst düzey
yetkili ile görüştüğüne dair iddialara yer verilmiştir.46

39. “İhracat rakamları, Türkiye İhracatçılar Meclisi,
http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rakamlari-interaktif-harita.html, Erişim tarihi 06.11.2012.
40. “Irak yeniden tescile başladı,” CNNTürk, 25 Eylül 2012,
http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/genel/09/25/irak.yeniden.tescile.basladi/677981.0/index.html.
41. “Türkiye bölgedeki en büyük enerji piyasası,” CNNTürk, 4 Ekim 2012, http://bit.ly/R79eIq.
42. “Türkiye Irak’ta 7 bin petrol kuyusunun peşinde,” Dünya Bülteni, 2 Kasım 2012,
http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=233352.
43. “Irak’tan Türkiye’ye petrol şoku,” Sabah, 7 Kasım 2012,
http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/11/07/iraktan-Türkiyeye-petrol-soku.
44. “Irak geriliminde bir darbe de doğalgaza,” Milliyet, 10 Kasım 2012, http://bit.ly/Ta5jcr.
45. “Sınır ötesi tezkere Meclis’ten geçti,” CNNTürk, 11 Ekim 2012,
http://www.cnnturk.com/2012/Türkiye/10/11/sinir.otesi.tezkere.meclisten.gecti/680255.0/index.html.
46. “Maliki Suriye’ye destek için PKK ile görüştü,” CNNTürk, 16 Ekim 2012,
http://www.cnnturk.com/2012/guncel/10/16/maliki.suriyeye.destek.icin.pkk.ile.gorustu/680838.0/index.html.
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Türkiye – Irak ilişkilerindeki gerginliğin bir diğer yansıması Suriye meselesinde kendisini göstermiştir. Maliki hükümetinin Suriye krizinde tarafsız olduğunu
duyurmasına rağmen Esed lehine yorumlanabilecek tavırlar geliştirmesi gerek
Türkiye’de gerekse de uluslararası toplumda soru işaretlerine yol açmıştır. Yine
Suriye’nin Türkiye’nin güvenliğini yer yer ihlal eden operasyonlara imza atmasını
Maliki’nin “Türkiye, Suriye gerginliğini abartıyor” şeklinde değerlendirmesi47 de
Bağdat’ın ikircikli Suriye politikasının bir uzantısı olarak okunmuştur. Bununla
birlikte Irak 2 Ekim ve 27 Kasım’da İran’ın Suriye’ye malzeme taşıyan iki uçağını
indirerek kontrol yaptığı görülmüş ve Irak’ın kendi hava sahasından Suriye’ye silah taşınmasına izin vermeyeceğini vurgulaması dikkat çekmiştir.48
Gelinen nokta itibariyle Türkiye’nin Irak’ta mezhepsel ve etnik gerginliklerin
artması ve bunun ülke güvenlik ve istikrarı olumsuz etkileyebileceği yönündeki
kaygıları haklı çıkmıştır. Ulusal birlik hükümetini doğuran mutabakatın hayata
geçirilmesi ihtiyacının halen geçerli olduğu Irak’ta 2013 yılında da siyasi istikrarsızlığın devam etmesi beklenmektedir. Yine Bağdat-Erbil arasındaki gergin ilişkilerin bu yıla da damgasını vurabileceği düşünülmektedir. Öte yandan Irak’ın acil
altyapı yatırımlarını bir an önce tamamlama, ekonomi bürokrasisini şeffaflaştırıp
kaynakların adil dağılımını yeniden düzenleme gibi sosyo-ekonomik sorunları
da vardır. Bu doğrultuda özellikle enerji alanında merkezi hükümet ile bölgesel
yönetimin ve Irak’ın farklı kesimlerinin kendi aralarında uzlaşma sağlaması büyük önem arz etmektedir. Irak’ın söz konusu adımları atması ve iç istikrarını sağlaması durumunda başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkilerinde de
normalleşmenin yaşanacağı söylenebilir.

47. “Maliki: ‘Türkiye Suriye ile gerginliği abartıyor’,” CNNTürk, 10 Ekim 2012,
http://www.cnnturk.com/2012/dunya/10/10/maliki.Türkiye.suriye.ile.gerginligi.abartiyor/680142.0/index.html.
48. “Irak İran uçağını indirdi,” CNNTürk, 29 Ekim 2012,
http://www.cnnturk.com/2012/dunya/10/29/irak.iran.ucagini.indirdi/682363.0/index.html.
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KRONOLOJI

TÜRKIYE-IRAK İLIŞKILERI

12 Ocak 2012

Başbakan Erdoğan, Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ile bir araya geldi.

25 Ocak 2012

Irak’taki en büyük Şii grubun lideri Irak Yüksek İslam Konseyi Başkanı El
Hekim, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

18 Nisan 2012

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Türkiye’de Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

17 Mayıs 2012

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, ikinci kez
Başbakan seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Ankara’da
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu’yla görüştü.

Mayıs 2012

Irak Meclis Başkanı Üsame Nuveyfi, Ankara’yı ziyaret etti.

20 Mayıs 2012

T.C. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Irak’ın Erbil kentinde uluslararası bir konferansa
katıldı, Irak ve Türkiye arasında ham petrol karşılığı işlenmiş petrol alış verişi
yapılacağı ilan edildi.

3 Haziran 2012

Başbakan Erdoğan, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’yi
kabul etti.

1 Ağustos 2012

T.C. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak’ın Erbil kentini ziyaret etti.
Temasları çerçevesinde Kerkük’ü de ziyaret eden Davutoğlu, 75 yıl aradan
sonra bu kente giden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu.

2 Ağustos 2012

El Irakiyye lideri İyad Allavi Ankara’yı ziyaret etti.

29 Eylül – 2 Ekim 2012

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani Türkiye ziyareti
gerçekleştirdi.

4 Ekim 2012

Irak Bölgesel Yönetim Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami Ankara’yı ziyaret
etti.
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3.13

TÜRKIYE-SURIYE İLIŞKILERI

2012 senesini Türkiye-Suriye ilişkileri açısından zor bir sene olarak kabul etmek
doğru olur. Suriye’de Mart 2011’de başlayan barışçıl gösteriler, Suriye Baas rejiminin gösterileri şiddetle bastırması sebebiyle önce rejimin devrilmesini amaç
edinen bir devrim hareketine dönüşmüş ve rejimin ağır silahlarla ve sivilleri hedef
alarak giriştiği bastırma harekatı, Suriye devriminin silahlanmasına sebep olmuştu. Bu süreçte ilk altı ay boyunca Suriye rejimini yaptığı direk görüşmelerle halkın
taleplerine karşılık vermesi için ikna etmeye çalışan Türkiye, rejimden olumlu
sinyalleri alamaması ve bu arada rejimin muhalefete karşı şiddet dozunu artırması sebebiyle bölgesel inisiyatiflere başvurmuştu. Öncelikle Arap Birliği çerçevesinde meselenin çözümü için çaba gösteren Türkiye, bu inisiyatifin sonuç alamamasının akabinde meselenin Birleşmiş Milletlere taşınmasında aktif bir rol oynadı.
Geçtiğimiz sene boyunca Türkiye-Suriye ilişkilerini iki ana başlık altında incelemek mümkündür. Türkiye’nin Suriye rejimi ile olan ilişkileri ile Suriye muhalefeti
ile olan ilişkileri birbiriyle bağlantılı olmasına rağmen çok farklı dinamiklere ve
tabiata sahiptir. Bu sebepten ilişkilerdeki bu ayrım önemlidir.
Suriye rejimi ile ilişkiler, 2012 senesi boyunca Türkiye’nin Suriye meselesinin çözümüne yönelik uluslararası kurumlarda öncülük ettiği insiyatifler ve sıcak çatışma ihtimalini kuvvetlendiren üç ana kriz çerçevesinde gelişmiştir. Türkiye, önce
22 Ocak’ta ilan edilen, Beşşar Esed’in görevi yardımcısına bırakması ve bir milli
birlik hükümetinin kurulması maddelerini içeren Arap Birliği planına destek vermiş ve Suriye’de bölgesel bir çözümü tercih ettiğini ifade etmiştir. Devrimin ilk
aylarında rejimle yaptığı direk görüşmelerin verdiği deneyimle rejimin bu inisiyatifi kabul etmesini beklemediğini ifade eden Türkiyeli yetkililerin bu karamsarlığı kısa sürede Suriye rejimi tarafından teyit edilmiş ve rejim kısa süre içerisinde Arap Birliği planını kabul etmediğini açıklamıştır. Ardından Şubat ayında
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan, Suriye’de savaşan taraflara ateşkes çağrısı yapan ve Arap Birliği planına destek veren karar tasarısına Türkiye de
destek vermiş, fakat beklendiği üzere bu karar tasarısı daimi üyelerden Rusya ve
Çin’in veto engeline takılmıştır.
Yine Şubat ayı içerisinde eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, BM ve Arap
Birliği’nin Suriye özel temsilcisi olarak tayin edilmiş ve Annan, 16 Mart’ta 6 maddelik Suriye planını açıklamıştır. Türkiye’nin yine karamsar olmasına rağmen destek verdiği plan Suriye’de 10 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere bir ateşkes
çağrısı yapmaktaydı. Suriye rejimi Annan planını kabul ettiğini açıkladıysa da rejimin operasyonlarına devam etmesi ve muhaliflerin de karşılık vermesi sebebiyle
gerçek bir ateşkes sağlanamadı. Ateşkes umutları Suriye rejiminin Mayıs ayında
giriştiği başta Hule katliamı olmak üzere birçok sivilin hayatına mal olan operasyonları sebebiyle askıya alındı. Hule katliamının akabinde, 30 Mayıs’ta Türkiye,
ülkedeki tüm Suriyeli diplomatik personeli sınır dışı etme kararı aldı.
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19 Temmuz’da Suriye’ye yönelik yaptırımlar içeren bir başka karar tasarısı daha
BM Güvenlik Konseyi’nde Rusya ve Çin’in vetosu ile reddedilince, 3 Ağustos’ta
Türkiye’nin de desteklediği ve Suriye rejiminin şiddet kullanımını kınayan kararı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 193 ülkeden 133’ünün evet oyu ile kabul etti. Bu
süreçte Türkiye’nin çalışmaları, BM’nin Suriye meselesinde hareket kabiliyetini
kısıtlayan veto engellemelerinin baş aktörü olan Rusya üzerinde yoğunlaştı. Sene
başında Münih Güvenlik Konferansı’nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la
görüşen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ana gündem maddesi Suriye
oldu. Aynı şekilde sene içinde yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretlerde, uluslararası konferanslar sırasında gerçekleştirilen ikili toplantılarda ve liderler arası telefon
görüşmelerinde de Suriye krizi önemli bir gündem maddesi olarak masada yerini
almıştır. Nitekim gerek 19 Haziran’da Erdoğan ile Putin arasında G20 zirvesinin
düzenlendiği Meksika’da gerçekleşen görüşmede, gerekse Başbakan Erdoğan’ın 18
Temmuz’da gerçekleştirdiği Rusya ziyaretinde ana gündem maddesi olarak Suriye
krizi ön plana çıkmıştır.
Türkiye’nin Suriye’ye yönelik diplomatik çabaları ile birlikte ikili ilişkileri en çok
etkileyen gelişmeler iki ülke arasında yaşanan üç kriz olmuştur. Bunlardan ilki test
ve eğitim görevi icra eden silahsız bir RF-4 uçağının 22 Haziran’da Lazkiye’nin 13
mil açığında, uluslararası hava sahasında Suriye tarafından vurulması ve bunun
sonucunda Suriye karasularına düşmesi üzerine yaşanmıştır. BM’yi ve 4. Madde bağlamında istişare için NATO’yu toplantıya çağıran Türkiye, uçak düşürülmesi hadisesiyle alakalı elindeki bilgi ve belgeleri uluslararası toplumla paylaşıp
bundan sonra atacağı adımlar için uluslararası meşruiyet zeminini hazırlamıştır.
Ayrıca uçak hadisesi sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’ye ilişkin angajman
kurallarını değiştirip, sınıra yaklaşan Suriye askeri unsurlarının tehdit olarak kabul edileceğini ve bu konuda gerekli tedbirleri alacağını duyurdu. Bu yeni kurallar
çerçevesinde Türkiye-Suriye ilişkileri de yeni ve kritik bir döneme girmiş oldu.
İkinci büyük kriz ise Ekim ayı içerisinde yaşandı. 3 Ekim’de sınırdaki Tel Ebyad
kasabasında rejim askerleriyle Özgür Suriye Ordusu arasındaki çatışmalar sırasında Suriye rejiminin ateşlediği bir top mermisinin Urfa’ya bağlı Akçakale’de bir eve
isabet etmesi sonucu 5 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, 2’si ağır olmak üzere
10 kişi de yaralandı. Türkiye uçak hadisesine benzer şekilde bir yandan uluslararası toplumu mobilize ederken diğer taraftan da mütekabiliyet esasına dayanarak
angajman kuralları doğrultusunda, Suriye’deki askeri hedeflere top atışıyla karşılık verdi. Çok sayıda Suriyeli askerin öldüğü bu atışlar, Türkiye’nin Suriye rejimine
karşı giriştiği en direk müdahale olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık bir hafta sonra
ise sivil havacılık kurallarına aykırı malzeme taşıdığı bilgisi üzerine Moskova’dan
hareket eden Suriye’ye ait bir yolcu uçağı Esenboğa’ya F-16’lar eşliğinde indirildi.
Yapılan arama sonrası Ankara’dan ayrılan uçağın içerisinde bulunan radar ve füze
parçalarına el koyulurken, Türkiye askeri malzeme taşıyarak sivil havacılık kurallarını ihlal eden uçakla ilgili Suriye’ye nota verdi. Bu üç kriz sırasında Türkiye’nin
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sağduyulu tavrı, krizlerin sıcak çatışmaya dönüşme riskini ortadan kaldırırken,
Türkiye’nin Suriye’yle savaş isteyen bir ülke olmadığını da ortaya koydu.
Türkiye’nin Suriye muhalefeti ile olan ilişkisi ise Suriye devriminin ilk günlerinde
başladı. Siyasi ve coğrafi elverişlilik sebebiyle Suriye siyasi muhalefetinin merkezi
haline gelen Türkiye, muhalefetin tek bir çatı altında birleşip siyasi bir yol haritası çıkarması için en büyük destek veren ülkelerin başında geldi. BM’de Suriye
kararlarının veto engeline takılmasıyla birlikte Türkiye diğer ülkelerle birlikte Suriye Halkının Dostları Grubu’nun kurulmasında ve muhalefete diplomatik destek sağlanmasında öncülük etti. Ayrıca Suriye Ulusal Konseyi, milli şahsiyetler,
azınlık temsilcileri, mahalli konseyler ve daha birçok grubu içerisinde barındıran
Suriye Ulusal Koalisyonu’nun kurulmasında da Türkiye aktif bir rol oynadı ve
15 Kasım’da Koalisyon’u Suriye halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıdı. 2012
senesi boyunca 24 Şubat’ta Tunus’ta, 1 Nisan’da İstanbul’da, 7 Temmuz’da Paris’te
ve son olarak 12 Aralık’ta Marakeş’te toplanan grup, Suriye muhalefetinin uluslararası meşruiyetinin artması, muhalefete ekonomik destek verilmesi ve Suriye
meselesine siyasi çözüm bulunması adına önemli kararlar aldı.
Türkiye aynı zamanda ülkelerindeki çatışmalardan kaçan Suriyelilere de kapılarını açtı ve 130,000’i aşkın Suriyeli’yi Hatay, Urfa, Kilis, Antep, Kahramanmaraş,
Osmaniye ve Adıyaman illerindeki çadırkent ve konteynerkentlerde ağırlamaktadır. Bununla birlikte pasaportlarıyla Türkiye’ye giriş yapan çok sayıda Suriyeli
de özellikle Hatay ilinde kiraladıkları evlerde kalmaktadır. Resmi rakamlara göre
Suriyeli sığınmacılara yaklaşık 500 milyon YTL harcayan Türkiye, sığınmacı sayısının artma ihtimaline karşı da ek çadırkentler inşa etmektedir.
Türkiye’nin Suriye halkına verdiği destek, Suriye rejiminin sert eleştirilerini üzerine çekmesine, rejimin PKK’ya verdiği desteği artırmasına ve Türkiye içindeki
ve bölgesel uzantıları kanalıyla yoğun bir propaganda operasyonu yürütmesine
sebep olmuştur. Bu süreçte Türkiye’nin yaşadığı sınır güvenliği sorunları, sınır
hattına askeri sevkiyatların artmasına ve son olarak NATO’dan sınır hattına patriot füzelerinin yerleştirilmesini talep etmesine sebep olmuştur. Sınırdaki bu askeri
hareketlilik ve NATO’nun Türkiye’ye verdiği destek, uçak ve Akçakale hadiseleri
sonrasında Türkiye’nin Suriye’ye karşı caydırıcılık gücünün takviye edilmesine
olanak sağlamıştır.
2012 yılında Türkiye-Suriye ilişkileri Suriye’de Mart 2011’den beri devam eden
protestolar ve çatışmalar eliyle şekillenmiştir. İkili ilişkilerin geleceği de benzer
şekilde Baas rejiminin yönetimde kalabilme süresi ile bağlantılı olacaktır. Bu süreçte Türkiye’nin Suriye halkına verdiği açık destek, Baas rejiminin yıkılmasından
sonra ikili ilişkilerin Mart 2011 öncesi seviyesinden daha da ileri seviyelere yükselmesine olanak sağlayacaktır.
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TÜRKIYE-SURİYE İLIŞKILERI

4 Şubat 2012

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Rusya ve Çin’in vetosu sebebiyle BM Güvenlik
Konseyinden karar çıkmayınca, Münih Güvenlik Konferansında Rusya Dışişleri
Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. konusunda üzerimize düşeni yapacağız.” dedi.

24 Şubat 2012

Suriye’nin Dostları Uluslararası Konferansı Tunus’ta toplandı.

27 Mart 2012

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

1 Nisan 2012

Suriye Halkının Dostları Grubu’nun ikinci konferansında Türkiye’nin evsahipliğinde
İstanbul’da gerçekleştirildi.

28 Mayıs 2012

Suriye’de Esed yönetimine bağlı birlikler, Hula’dan sonra Hama’da da katliam yaptı.

22 Haziran 2012

RF-4 tipi bir Türk uçağı Lazkiye’nin 13 mil açığında, uluslararası hava sahasında
Suriye tarafından düşürüldü.

19 Temmuz 2012

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), 7. maddenin Suriye’ye yönelik
uygulamaya konulmasını öngören tasarı Rusya ve Çin’in vetosu sonucu reddedildi.

3 Ağustos 2012

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin de destek
verdiği ‘Suriye karar tasarısı’nı 193 ülkeden 133’ünün evet oyu ile kabul etti.

16 Ağustos 2012

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 4. Olağanüstü Zirvesi’nde, Suriye’nin üyeliği askıya alındı.

3 Ekim 2012

Suriye’nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden ateşlenen top mermisinin
Akçakale’ye düşmesi sonucu 5 kişi öldü, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

4 Ekim 2012

Başbakanlık, Akçakale olayından sonra angajman kuralları doğrultusunda,
Suriye’deki hedeflerin anında top atışıyla vurulduğunu bildirdi.

5 Ekim 2012

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden (BMGK) Suriye’den atılan top mermisiyle
Akçakale’de 5 vatandaşın hayatını kaybettiği olaya ilişkin kınama kararı çıktı.

11 Ekim 2012

Sivil havacılık kurallarına aykırı malzeme taşıdığı bilgisi üzerine Suriye’ye ait bir
yolcu uçağı Esenboğa’ya indirildi.

14 Ekim 2012

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türk sivil uçaklarının Suriye hava sahasında uçmasını
yasakladığını duyurdu.

19 Ekim 2012

AB devlet ve hükümet başkanları, Suriye’den Türkiye’ye top atışları yapılmasını
şiddetle kınadı.

1 Kasım 2012

Suriye Devrim Şehitleri Veritabanı (SRMD), yayımladığı son rapora göre Suriye’de
Esed güçlerinin 15 Mart 2011’den bu yana geçen 20 ayda gerçekleştirdiği
operasyonlarda 35 bin 692’si sivil ve 3 bin 492’si Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri
olmak üzere 39 bin 184 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 35 bin
615’inin erkek, 3 bin 569’unun ise kadın olduğu belirtildi.

12 Aralık 2012

Suriye’nin Dostları Uluslararası Konferansı Marakeş’te toplandı.
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3.14

TÜRKIYE-İSRAIL İLIŞKILERI

2007 yılında İsrail-Barış görüşmelerinden itibaren çok yoğun geçen Türkiye-İsrail
ilişkileri gündemi, Mavi Marmara saldırısının akabinde yavaşlamaya başlamış ve
Arap Baharı’nın bütün bölgeyi etkisi altına alması ile birlikte dış politika gündeminin arka sıralarında yer almaya başlamıştır. Bu sebepten Mavi Marmara saldırısı sonrasında dondurulan ikili ilişkiler, 2012 senesi içerisinde ilişkileri tekrar
tesis etme çabaları çerçevesinde gündeme gelmiş, İsrail’in Türkiye’nin taleplerinin karşılanması noktasında adım atmaması da bu çabaları sonuçsuz bırakmıştır.
Diğer taraftan ise Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenlerin ve mağdur
olanların aileleri, saldırıdan sorumlu olan İsrailli yetkililer aleyhine Türkiye mahkemelerinde dava açmış ve bu dava İsrail kamuoyunda geniş yankı bulmuştur.
Ortadoğu gündemini son iki senedir meşgul eden Arap isyanlarının etkisi İsrail’in
iç siyasetinde sınırlı kalsa da bölgesel dinamiklerdeki ciddi değişimler, İsrail’in
bölge siyaseti için önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu süreçte İsrail, Ortadoğu siyasetinin kilit ülkesi Mısır’ın 1979’dan beri devam eden desteğini kaybetmiş ve
Mısır’da yükselen İslami hareketlerin domine ettiği yeni bir siyasi coğrafyayla
yüzleşmek durumunda kalmıştır. Suriye’de devam eden çatışmaların, İsrail’in
en güvenli sınırı olan Golan’ı etkileme ve Esed sonrası Suriye’de Mısır’a paralel
İslami hareketlerin yükselmesi ihtimali de İsrail’in kaygılarını derinleştirmiştir.
Lübnan’da Hizbullah’ın nüfuzu ve nüfusunun büyük çoğunluğunu Filistinlilerin
oluşturduğu Ürdün’deki karışıklıklar da bu kaygılara yenisini eklemiştir.
Arap Baharı’nın kaybeden ülkesi konumunda olan İsrail, derinleşen bölgesel yalnızlığını Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme yolunda atacağı adımlarla hafifletebileceğini düşünse de İsrail iç siyaseti, 2012 senesi boyunca Türkiye’nin normalleşme için ileri sürdüğü üç şartın yerine getirilmesi için elverişli bir ortama
sahip olmadı. Bu süreçte İsrail, bazen gayri resmi arabulucular yoluyla bazen de
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu üzerinden müzakere çabası içerisine girdi. Türk tarafı ise “resmi özür, tazminat ve Gazze’ye uygulanan ablukanın kaldırılması” taleplerinin müzakereye açık olmadığını ve bu üç talebin yerine
getirilmesi durumunda diplomatik normalleşmeye hazır olduğunu beyan etti. 22
Ocak 2013’te seçimlere gidecek olan İsrail’de, Türkiye ile normalleşmeye verilen
kamuoyu desteği artma eğiliminde olsa da siyasi otorite 2012 senesi boyunca somut adımlar atamadı.
Mayıs ayında İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, “Mavi Marmara” saldırısına
ilişkin olay tarihinde görev yapan İsrailli komutanlar hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti ve iddianamenin kabulü, İsrail’de gündemin ilk sıralarına
yerleşti. Zamanının İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Eşkenazi, Deniz Kuvvetleri
Komutanı Eliezer Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin ve Hava Kuvvetleri
Komutanı Avişay Levi’nin yargılandığı dava 6 Kasım’da başladı ve 2013 senesinde
devam edecek. Mavi Marmara davası Türkiye ile ilişkileri tekrar İsrail gündemine
taşırken, İsrailli yetkililer bir yandan davayı ciddiye almadıklarını ifade edip di-
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ğer yandan da dava sebebiyle duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Davanın seyri
önümüzdeki süreçte de ikili ilişkiler çerçevesinde ele alınacak konular arasında
yer alacaktır.
Özellikle Suriye krizi sonrasında İsrail tarafının Türkiye’nin taleplerini karşılama
noktasında adım atma olasılığı güçlenecektir. Bu süreçte İsrail’in Arap Baharı sürecini iyi analiz etmesi, Türkiye’nin taleplerinin pazarlık konusu olmadığını anlaması ve ilişkilerin basın ve üçüncü partiler üzerinden kurulacak baskıyla değil,
ancak ilişkilerdeki genel trendlerin analiz edilmesi ve hataların düzeltilmesi yoluyla normalleşebileceğini görmesi gerekmektedir.
KRONOLOJI

TÜRKIYE-İSRAİL İLIŞKILERI

17 Ocak 2012

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, Londra’da bir konferansta Anadolu
Ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, bölgede vazgeçilmez bir ülke olduğunu
belirterek, “Bu özel statüsü doğrultusunda hareket etmesini bekliyoruz. İsrail,
Türkiye ile ilişkilerin yeniden normalleşmesini çok istiyor. Ayrıca, Mavi Marmara
olayının sonuçlanmasını ve kapatılmasını arzu ediyoruz.” dedi.

17 Şubat 2012

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

17 Mayıs 2012

Türkiye, 14 Mayıs’ta bir İsrail hava aracının KKTC hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili
olarak İsrail’den izahat istedi.

28 Mayıs 2012

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, “Mavi Marmara” saldırısına ilişkin olay tarihinde
görev yapan İsrailli komutanlar hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

20 Haziran 2012

İsrail Başbakan Yardımcısı Mofaz, “Türkiye’nin bölgesinde bir süper güç haline
geldiğini anlamalıyız” dedi.

27 Ağustos 2012

Türkiye, İsrail’in Doğu Kudüs’teki yeni yerleşim birimleri için ihale açma kararını
kınadı.

11 Ekim 2012

Dışişleri, İsrailli aşırı unsurların son günlerde Müslüman ve Hristiyanların kutsal
mekanlarına yönelik şiddet eylemlerini artırmasının endişeyle izlendiğini bildirdi.

22 Ekim 2012

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, “İsrailli yetkililerin basına mesaj vermeye
çalışmak yerine ilişkilerin normalleşmesi için beklenen adımları atmaları
gerekmektedir” dedi.

6 Kasım 2012

Mavi Marmara davası İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

YAZARLAR
ERDAL TANAS KARAGÖL,ÜLKÜ İSTİKLAL MIHÇIOKUR, AHMET SEMİH BİNGÖL

4. EKONOMİ
2011 yılında iç talep ile yüksek oranda büyüyen Türkiye ekonomisinde, bu duruma paralel olarak ithalat ve dolayısıyla cari açık artmıştır. Bu yüzden, 2011 yılında
Türkiye ekonomisinde gerçekleşen yüksek büyüme ve buna bağlı olarak artan cari
açık ve bu açığın sürdürülebilirliği ekonomik gündemin en önemli tartışma konusu olmuştur. Başta AB ülkelerinde devam eden borç krizi ve küresel ekonomide
yaşanan daralma nedeniyle oluşan karamsar senaryolar , 2012 yılında gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize
etmelerine sebep olmuştur. Türkiye ekonomisinde de 2012 ekonomik büyüme hedefi 2011 yılına oranla düşük kalmıştır. Türkiye ekonomisinde 2012 – 2014 Orta
Vadeli Program’da (OVP) yüzde 4 olan 2012 yılı ekonomik büyüme hedefi, 2013
– 2015 OVP’de yüzde 3,2’ye düşürülmüştür. Bu yüzden 2012’de ekonomiye ilişkin
öne çıkan gelişmeler değerlendirilmesinde, ekonomik büyüme, cari açık , dış
ticaret ve para politikası öne çıkan başlıklar olmuştur.

4.1

EKONOMİK BÜYÜME VE YUMUŞAK İNİŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
2012 yılı ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 3,4; ikinci
çeyrekte yüzde 3; üçüncü çeyrekte ise yüzde 1,6 artmıştır (Tablo 1). 2012 yılında cari
açığın artışı nedeniyle büyümede yapılan frene rağmen, ekonomide büyüme trendinin
devam ettiği görülmüştür. 2012 yılı birinci ve ikinci çeyreklerde meydana gelen ekonomik büyüme net ihracatın pozitif katkısıyla gerçekleşmiş ancak büyüme oranları 2011
yılına oranla düşük kalmıştır. Birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek dönemlerinde yani ilk
dokuz ayda Türkiye beklentilerin altında olsa da yüzde 2,6 büyüme oranı ile AB ülkeleri ortalamasının çok üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir.
2012 yılı üçüncü çeyreği itibariyle yurt içi talep daralmaya devam etmiş, ihracat ise
küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen artış eğilimini korumuştur.
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Bu nedenle ihracata dayalı ekonomik büyümenin devamlılığı önem arz etmektedir.
Ayrıca, cari açığı azaltmak için özellikle ithalatta gerçekleşen azalış ile hem ekonomik büyüme bir önceki yıla göre hız kesmiş hem de cari açık kademeli olarak azalmıştır. Önümüzdeki dönemlerde ihracatın yanı sıra iç talebin de ekonomik büyümeye katkı yapması için, Merkez Bankasının daha yüksek oranlarda faiz indirimine
gitmesi beklenmektedir. Politika faiz oranındaki indirim kredi faizlerinin önemli
oranda düşmesine ve dolayısıyla ekonomik aktivitedeki canlılığın artmasına katkıda bulunacaktır. İç talebin canlandırılması ile ihracatın yanı sıra iç talebin katkısıyla
Türkiye ekonomisinin potansiyelinin altında büyümesi engellenecektir.
Bunun yanı sıra yurtiçi tasarrufların ve beraberinde büyük ölçekli yatırımların
artışı ile gerçekleşecek ekonomik büyüme sürdürülebilir ekonomik istikrar açısından önemlidir. Türkiye ekonomisi açısından hükümetin 2023 yılına yönelik
hedeflerinden olan dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer almak da ancak böyle
bir ekonomik yapıyla mümkün olacaktır.

TABLO 1. GSYH SONUÇLARI (2011, 2012)
Yıl - Dönem
2011-I

Cari Fiyatlarla
GSYH (Milyon TL)
287991

2011-II

315493

18,6

201763

16,6

28021

9,1

2011-III

351654

18,8

203375

3,9

31087

8,4

2011-IV

Gelişme Cari Fiyatlarla GSYH Gelişme
Hızı (%)
(Milyon Dolar)
Hızı (%)
19,5
182588
14,3

Sabit Fiyatlarla
GSYH (Milyon TL)
26251

Gelişme
Hızı (%)
11,9

339755

14,9

184572

-9,1

29515

5,2

1294893

17,8

772298

5,6

114874

8,5

2012-I

327995

13,4

182174

-0,6

27161

3,4

2012-II

349630

10,3

193686

-4,5

28838

3,0

2012-III

377584

7,7

209248

3,2

31594

1,6

2011 Yıllık

Kaynak: TÜİK

4.2

CARİ AÇIK

Türkiye 2008 küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerini kısa sürede gidermiş, gelişmiş ülkelere göre daha istikrarlı bir görünüm sergilemiştir. Bu istikrarlı görünüm
sayesinde Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki bozulmadan kaynaklı dış şokların olumsuz etkisini minimize etmiştir. Ancak, 2011 yılındaki iç talep kaynaklı yüzde 8,5’lik ekonomik büyüme neticesinde cari açığın GSYH içindeki payı da yaklaşık
yüzde 10 seviyesine çıkmıştır (Grafik 1). İç talebin pozitif etkisiyle büyüyen Türkiye
ekonomisinde ithal girdilerin artışı cari açığın da önemli ölçüde artmasına neden
olmuştur. Özellikle 2011 yılında Çin’den sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olan
Türkiye ekonomisinde cari açığın GSYH içindeki payının yüzde 10 düzeyine çıkması, cari açığın sürdürülebilirliği tartışmalarını gündeme getirmiştir. Ayrıca, ithalata olan yüksek bağımlılık ve düşük katma değerli üretim neticesinde ekonomik
büyümenin cari açığı hızla artırmasına neden olması Türkiye ekonomisinin kırılgan
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bir unsuru olarak görülmüştür. Bu yüzden, 2012 yılında Türkiye ekonomisi, ekonomik büyüme ve cari açık arasında tercih noktasına gelmiştir.
2011 yılında hem Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerindeki dış talebin azalması hem de iç talebin hızlı artışı nedeniyle, Türkiye ekonomisinde cari açığı düşürmek için kredilerde yavaşlama yoluna gidilerek ekonomik büyümeden feragat edilmiştir. 2012 yılı için, 2013 – 2015 OVP’de yüzde
3,2’ye düşürülen ekonomik büyüme hedefi, cari açık üzerinde azaltıcı etki yapmış
ve cari açık sürdürülebilir seviyeye düşürülmüştür.
Bu tercih doğrultusunda Avrupa Birliği ülkelerindeki parasal genişlemenin aksine bir politika izlenerek sıkı para politikası hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik
olarak Merkez Bankası tarafından kredi hacmi daraltılarak iç talep yavaşlatılmıştır. Bu doğrultuda alınan ekonomik tedbirler ile cari açık bir önceki yıla kıyasla azalarak Ocak-Eylül döneminde GSYH içindeki payı yüzde 6,7’ye düşmüştür.
Cari açığı azaltmak için ekonomik büyümeden feragat etmek uzun vadede kalıcı
çözüm olamayacağı ve ekonomik büyümenin Türkiye ekonomisi gibi gelişmekte
olan ülkeler için vazgeçilmez olması nedeniyle cari açığı azaltıcı yapısal tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiştir.
Buna yönelik olarak alınan başlıca tedbir sanayi üretimine yönelik verilen teşvikler olmuştur. İhracat kompozisyonu ağırlıklı olarak düşük ve orta teknolojili
mallardan oluşan Türkiye ekonomisinde yüksek teknolojili üretime geçiş yapmak
ve doğrudan yabancı yatırımları özendirmek amacıyla yeni teşvik sistemi hazırlanmıştır. Yatırımcıların ihtiyaçları ve talepleri göz önünde bulundurularak tasarlanan bu yeni teşvik sisteminde, genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşviki ve stratejik yatırımların teşviki olmak
üzere dört temel yatırım teşviki konusu belirlenmiştir. Diğer yandan, yatırımların
büyüklüğünün ve niteliklerinin önemli olduğu bu sistemde cari açığı azaltıcı, istihdamı arttırıcı ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltıcı stratejik uygulamalara
teşvik verilmesi tasarlanmıştır.
GRAFIK 1. BÜYÜME ORANI VE CARI AÇIK/GSYH ORANI

Kaynak: TÜİK, OVP (2013-2015)
*OVP (2013-2015) tahminleri verilmiştir.
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Türkiye ekonomisinin kamu maliyesindeki olumlu göstergelerine rağmen cari
açıktaki yüksek oranlar sermaye çevresi tarafından bir kırılganlık unsuru olarak
görülmüştür. Cari açığın sürdürülebilirliği konusunun bir kırılganlık unsuru olarak görülmesi, Türkiye’ye gelecek yabancı sermayeyi doğrudan etkileyen önemli
bir faktör olarak öne çıkmıştır. Çünkü, kamu maliyesindeki ve diğer makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler cari açığın gölgesinde kalmış ve yatırımları doğrudan etkileyen kredi derecelendirme kuruluşları için de bir değerlendirme kriteri olmuştur. Bu yüzden, kredi derecelendirme kuruluşlarının notları
ile CDS primleri karşılaştırıldığında, piyasanın kredibiliteye verdiği not ile kredi
derecelendirme kuruluşlarının verdiği not arasında büyük fark meydana gelmiştir. Türkiye’nin gerçekleştirmiş olduğu ekonomik, finansal ve siyasi istikrar piyasalar tarafından kabul görürken, kredi derecelendirme kuruluşlarının piyasadaki
bu kredibiliteyi kredi notuna yansıtmadıkları görülmüştür. Hatta, 2011 yılındaki
yüksek cari açık öne sürülerek 2012 yılı Mayıs ayında üç büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan biri olan Standard and Poor’s (S&P) tarafından
Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun (BB+) görünümü
pozitiften durağana düşürülmüştür. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yıllarca hiç de hak etmediği seviyede, yani yatırım yapılabilir seviyenin altında not verilen Türkiye’ye yatırım fonlarının girişi engellenmiş, bunun da
ülkeye maliyeti ağır olmuştur.1
2012 yılı cari açıkta alınan önlemlerin bir sonucu olarak, enerji dışı cari açığın sıfıra yaklaşması kısa vadede azalan makro-finansal riskler, sürdürülebilir ekonomik
büyümeye geri dönüş, kamu borç yükünün azalması, enflasyondaki azalış, güçlü
bankacılık sistemi ve krizlere karşı direncin artması neticesinde Türkiye ekonomisinin kredi notu üç büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan
biri olan Fitch derecelendirme kuruluşu tarafından 18 yıl sonra ilk kez yatırım
yapılabilir seviyeye (BBB-) çıkarılmıştır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının oligopolistik yapısı gereği diğer önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının da
Türkiye’nin notunu önümüzdeki dönemlerde yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesi beklenmektedir. Yatırım ortamının iyileştiğini gösteren bu durum Türkiye’ye
doğrudan yabancı yatırımların ve yurt dışındaki fonların ucuz maliyetle gelmesine katkı sağlayacaktır. Cari açığın finanasmanına katkı sağlayacak olan bu unsurun yanı sıra ekonomide yurtiçi tasarrufların artırılması, mali disiplinin devam
ettirilmesi, kayıtdışılıkla mücadelede yapısal reformların yapılması da hem cari
açığın finanasmanını kolaylaştırıcı hemde cari açığı azaltıcı etki yapacaktır.2

1. Karagöl, Erdal.T. ve Mıhçıokur, Ü.İ. (2012), “Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Alternatif Arayışlar”, SETA
Rapor (No:7), Ankara.
2. T.C. Kalkınma Bakanlığı, “2013 – 2015 Orta Vadeli Program”, 9.10.2012.
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DIŞ TİCARET

Dünya ekonomisinde ticaretin önündeki engellerin büyük ölçüde kalktığı ve
rekabetin hızlandığı koşullarda ülkeler için ihracat pazarında geniş paya sahip
olmak birincil ekonomik hedef haline gelmiştir. İhracatın öneminin arttığı ve ülkeler arası rekabetin gittikçe zorlaştığı dünya ekonomisinde yeni pazarlara sahip
olmak, yüksek kaliteli ürünleri düşük fiyata sunmak, yüksek teknolojili ürünler
ihraç edebilmek ve küresel ekonomi liginde üst sıralara çıkmak zorunlu hale gelmiştir. Türkiye ekonomisi de bu pazardan yüksek pay almayı, 2023 yılında ise 500
milyar dolar ihracat hacmine ulaşmayı hedeflemektedir. Buna yönelik olarak 2012
yılında “2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” uygulamaya konmuştur.
Bu stratejinin başlıca amaçları ihracattaki yapısal sorunlara çözüm bulmak ve küresel ekonomideki olası dış şoklara karşı hazırlıklı olmaktır.3
Dünya ticaretinde güçleşen rekabet koşullarına adapte olan Türkiye ekonomisi
dış ticaret hacmi 2001 yılından 2008 küresel krizine kadar sürekli artmıştır. 2009
yılında küresel krize bağlı olarak düşen dış ticaret hacmi 2010 yılından itibaren
yeniden yükselişe geçmiş ve küresel kriz öncesi seviyeyi yakalamıştır (Grafik 2).
2011 yılındaki Avrupa Birliği bölgesindeki borç krizine rağmen, Türkiye’nin pazar payını büyütmesi ve coğrafi çeşitliliği sağlaması ihracata pozitif bir ivme kazandırmıştır. Dış ticaret hacmindeki bu artış 2012 yılında da devam etmiş ve net
ihracat ağırlıklı bir ekonomik büyüme gerçekleşmiştir.
GRAFIK 2. TÜRKIYE EKONOMISI DIŞ TICARET HACMI (MILYAR DOLAR)

Kaynak: TİM

3. T.C. Ekonomi Bakanlığı, “2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı”, 13.06.2012.
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2012 Ocak-Ekim döneminde gelişmiş ülkelere yapılan ihracat düşerken, Türkiye ihracat oranını artırmaya devam etmiştir. 2012 yılında Türkiye’nin en önemli
ticaret ortaklarından olan Avrupa Birliği ülkelerinin içinde bulunduğu borçluluk krizi nedeniyle bu bölgeye yapılan ihracat oranları düşmüştür. Fakat Türkiye
ekonomisi ihracatta pazar çeşitliliğini artırarak Avrupa’dan kaybettiği pazarı telafi
etmiştir. Avrupa’ya olan ihracattaki daralma Ortadoğu ve Afrika pazarı ile ikame edilmiş, böylece ihracat oranındaki artış sürdürülmüştür. Referans dönemde,
2011 yılının aynı dönemine göre ihracat yüzde 12,09 oranında artarak ekonomik büyümenin lokomotifi olmuştur. İhracatın yüzde 40’ından fazlasının gerçekleştiği Avrupa Birliği ülkelerinde meydana gelen talep daralması ile Türkiye’nin
Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
22,1 oranında azalmıştır. Bu bölgede azalan ihracatın olumsuz etkilerini azaltmak
için pazar çeşitliliği sağlanarak, bu bölgede meydana gelen talep daralması telafi
edilmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre Yakın ve Ortadoğu ülkelerine yapılan
ihracat ise yüzde 28,7 ve Afrika ülkelerine yapılan ihracat yüzde 16 oranında artış göstermiştir. 2012 yılında ise ihracat küresel kriz ortamına rağmen ithalattan
daha fazla artmıştır. Bu nedenle 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı artarak yüzde 64,5’e yükselmiştir (Grafik 3).
GRAFIK 3. İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI

Kaynak: TİM
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KAMU FİNANSMANI

2012 yılında Avrupa Birliği kaynaklı küresel belirsizlik devam etmiş bu da ekonomik aktivitede yavaşlamaya neden olmuştur. Bu koşullarda ekonomide sürdürülen sıkı maliye politikası ve güçlü bankacılık sektörü sayesinde, Türkiye
ekonomisi gelişmiş ülkelere göre daha istikrarlı bir görünüm sergilemiş bu sayede küresel ekonomideki bozulmadan kaynaklanan dış şoklardan diğer gelişmiş ülkelere görece daha az etkilenmiştir. Fakat büyük ölçüde ulaştırma altyapısı
giderleri başta olmak üzere, mal ve hizmet alımları, personel giderleri ve sosyal
güvenlik primlerindeki artışlar gibi alt kalemlerde de meydana artışlarda bütçe
açığını artırmıştır.4
Türkiye ekonomisinde 2012 yılında da mali disiplin sürdürülmüş ve OVP 2013 2015’te belirtildiği üzere bundan sonraki dönemde de sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Orta vadeli programda 2012 yılı için bütçe açığı 33 milyar 472 milyon TL; bütçe
açığının GSYH içindeki payının ise yüzde 2,3 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir
(Grafik 4). Euro Bölgesi ülkelerinin çok yüksek bütçe açıkları verdikleri dönemde
Türkiye ekonomisi bütçe açığını hedeflediği oranlarda tutmayı başarmıştır.
GRAFIK 4. BÜTÇE AÇIĞI/GSYH

Kaynak: TÜİK, *OVP (2013-2015) tahmini

Fakat kriz nedeniyle Euro Bölgesi ülkelerine ihracatı düşen Türkiye ekonomisinde, aynı zamanda iç talepteki daralma nedeniyle ithalatı düşmüş, buna bağlı
olarak da ithalat vergilerinden sağlanan gelir azalmıştır. Buna rağmen sıkı mali
disiplinin sürdürülmesi, özelleştirme gelirlerinde artış ve iç talebin canlanacak
olmasının yaratacağı dolaylı vergi artışı ile 2012 yılında yüzde 2,3 oranında bütçe
açığı verilmesi hedeflenmektedir.5 Böylece küresel ekonominin içinde bulunduğu
4. Karagöl, E.T. (2012), “Orta Vadeli Program (2013 – 2015)”, SETA Perspektif (10), Ankara.
5. Karagöl, E.T. (2012), “Orta Vadeli Program (2013 – 2015)”, SETA Perspektif (10), Ankara.

137

S E TA A N A L İ Z 2 0 1 2 ’ D E T Ü R K İ Y E

belirsizlik ortamı, gelişmiş ekonomilerin borç krizleri ve gelişmekte olan ülkelerdeki olumsuz makroekonomik koşullarda, Türkiye ekonomisinin yüzde 3 olan
Maastricht Kriteri altında bir bütçe açığı gerçekleşmesi beklenmektedir. Kamu
maliyesi performansının bir diğer göstergesi olan faiz dışı dengenin GSYH’ye oranının ise yüzde 1,1 oranında gerçekleşmesi öngörülmektedir.6
2002 yılından bu yana devam eden sıkı maliye politikasının sürdürülmesi, özellikle
dış şokları kontrol edebilmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 2013
– 2015 OVP’de de mali disiplindeki kararlılığın sürdürülmesi hedeflenmektedir.
Türkiye ekonomisi 2012 yılında da en başarılı ekonomik performansı kamu maliyesi alanında gerçekleştirmiştir. Bunun devamlılığı için önümüzdeki dönemlerde de
bu mali disiplinin kalıcı hale getirilmesine yönelik yapısal reformların güçlendirilmesi ve kamu borçlanma yapısı kalitesinin yükseltilmesi öngörülmektedir. Mali disiplinin kalitesindeki artışın yanı sıra yurt içi tasarruf hadlerini yükseltmeye yönelik
uygulamalar finansal istikrarın desteklenmesine de katkı sağlayacaktır.7
Diğer yandan, Türkiye ekonomisinde AB tanımlı genel yönetim borç stokunun
GSYH içindeki payı ise sıkı mali disiplin neticesinde 2001 yılından 2008 yılına
kadar kademeli azalışını sürdürmüştür. 2009 yılında küresel krizin bir yansıması
olarak artan bu oran, 2010 yılından itibaren düşüşe geçmiş ve 2011 yılında kriz
öncesi seviyesine gelerek yüzde 39,2’ye düşmüştür. 2012 yılı için ise 2013 – 2015
OVP’de bu oranın yüzde 36,5 seviyesine düşmesi beklenmektedir (Grafik 5).
GRAFIK 5. AB TANIMLI GENEL YÖNETIM NOMINAL BORÇ STOKU/GSYH (%)

Kaynak: TÜİK
* OVP (2013-2015) tahmini

6. T.C. Maliye Bakanlığı (2012), “2013 Yılı Bütçe Gerekçesi”, Ankara.
7. TCMB, “Finansal İstikrar Raporu – 2” (15), Ankara, Kasım 2012.
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PARA POLİTİKASI, CARİ AÇIK VE EKONOMİK
BÜYÜME

2011 yılında küresel ekonomideki belirsizlik ve beraberinde enerji fiyatlarındaki
yükseliş, Türkiye ekonomisi enflasyon oranlarını da etkilemiş ve özellikle 2011 yılı
Ekim ayında yapılan fiyat ayarlamaları nedeniyle yılsonu enflasyon oranı yüzde
10,45 seviyesinde gerçekleşmiştir. Enflasyondaki bu artışın orta ve uzun vadedeki
üretim ve ekonomik büyümeye olası olumsuz etkisi ve fiyat istikrarı hedefinin
tutturulamaması durumu TCMB’yi 2012 yılında sıkı bir para politikasına yönlendirmiştir. Bu doğrultuda, 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da politika faizi,
zorunlu karşılık oranları, faiz koridoru gibi birçok para politikası aracı kullanılmıştır. Merkez Bankası’nın uyguladığı bu esnek para politikasıyla kontrolü elinde
tutmak isterken bir yandan da uygulayacağı politikalar piyasa aktörleri tarafından
anlaşılamamıştır.
2012 yılı ilk çeyreğinde uluslararası petrol fiyatı gelişmeleri paralelinde öngörülenden hızlı artış kaydeden enerji fiyatları enflasyon oranının çift hanede kalarak
yüzde 10,43 oranında gerçekleşmesine neden olmuştur. Bu yüksek oranlı ve hedeften oldukça uzak olan enflasyon oranı sonrasında Merkez Bankası iç talebi
kontrol altında tutmuş ve zorunlu karşılık oranlarını önemli ölçüde artırmıştır.8
Merkez Bankası küresel ekonomideki belirsizliklere önlem olarak para politikasındaki esnekliğini elinde bulundurmaya devam etmiş ve zorunlu karşılık oranlarını artırarak rezerv biriktirme yoluna gitmiştir.
2012 yılı ikinci çeyreğinde enflasyon öngörüldüğü gibi düşüş eğilimine geçmiştir.
Bu düşüş iç talepteki ve buna bağlı olarak ekonomik aktivitedeki yavaşlamadan
kaynaklanmıştır. İç talepteki bu durum yüksek petrol fiyatlarına rağmen cari açığı
azaltıcı etki yapmıştır. Bu doğrultuda kısa vadeli döviz alım ihaleleriyle rezervler
güçlendirilirken bir yandan da kredi artış hızı kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. TCMB Enflasyon oranlarındaki hedeflenen artışa yönelik olarak da faiz
koridoru yukarı doğru genişletilmiş ve alınan tedbirler doğrultusunda TL ortalama fonlama maliyeti artırılarak TL’de rekabetçi denge sağlanmıştır.9
2012 yılı üçüncü çeyreğinde Euro Bölgesi borç krizine yönelik bazı somut adımların atılmış ve küresel belirsizlik ortamı az da olsa piyasalarda güven ortamının
oluşmasına neden olmuştur. Merkez Bankası bu dönemde de sıkı para politikası
görünümünü korumuştur. Fakat enerji dışı ithalat fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması nedeniyle enflasyon oranı da yüksek seviyesinde kalmıştır.10 Küresel
ekonomideki belirsizlik ve enerji fiyatlarındaki yükseliş de eklenince fiyat istikrarında hedeflenen oranlardan uzaklaşılmıştır. Küresel ekonomideki belirsizlik or-

8. TCMB, “Enflasyon Raporu 2012 – 2”, Ankara, 26.04.2012.
9. TCMB, “Enflasyon Raporu 2012 – 1”, Ankara, 31.01.2012.
10. TCMB, “Enflasyon Raporu 2012 – 3”, Ankara, 26.07.2012.
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tamı neticesinde yatırımlar azalmış aynı zamanda faizler yükselmiştir. Söz konusu
iki gelişmeye bağlı olarak da kredi talebi ciddi oranlarda düşmüştür. Bu nedenle
2011 yılında yüksek seyreden enflasyonun fiyatlama davranışlarına olumsuz etkisi, petrol fiyatlarının öngörülen seviyelerin üzerinde seyretmesi ve Eylül ve Ekim
aylarında yapılan fiyat ayarlamaları 2012 yılında da enflasyonun yüksek gerçekleşmesinde etkili olmuştur. 11
Para politikasındaki bu gelişmelerin yanı sıra 2012 yılsonu enflasyon hedefi OVP
2013 – 2015’te yüzde 7,4 olarak hedeflenmiştir. Enflasyon hedefinin tutturulması için programda öngörülen sıkı maliye politikasıyla birlikte sıkı para politikası
eşgüdüm halinde olmalıdır. Özellikle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
tarafından not artırımı sonrası Türkiye’ye gelecek sermaye akımı iyi yönetilmeli
ve fiyat istikrarını bozucu etki yapması önlenmelidir. Ayrıca, TCMB fiyat istikrarı
ve finansal istikrarı birlikte sürdürme hedefine yönelik çoklu politika araçlarıyla
makroekonomik görünümü desteklemelidir.
Uygulanan para politikaları kapsamında özellikle dış denge, kredi genişlemesi ve
sermaye akımlarından kaynaklanan kırılganlıklara karşı ekonominin dayanıklılığını artıracak uygulamalar benimsenmiştir. Dolayısıyla bir yandan ekonominin
dengeli bir büyüme yolunda devam etmesi amaçlanırken (cari açığın kontrol alınarak yumuşak inişin sağlanması), diğer yandan dış finansmanın kompozisyonunun daha sağlıklı bir hale getirilmesi hedeflenmiştir.12 Uygulanan kısa vadeli
faiz oranı aracıyla enflasyon oranı uygun seviyede tutulmaya çalışılmış hem de
uygulanan faiz koridoru ile günlük ve haftalık frekanslarda parasal duruşa “ince
ayar” yapılabilmiştir.13
Sonuç olarak, küresel krizin yaşandığı bir dönemde, uygulanan politikalar ile ihracat miktarında hatırı sayılır bir artış yaşanmıştır. Ülke ekonomisi 2012 yılında
ihracat oranındaki artış ile birlikte 2009 yılının son çeyreğinden itibaren devam
eden pozitif yönlü büyümesine devam etmiştir. Başta Euro Bölgesi’nde olmak
üzere küresel ekonomik krizin etkilerinin ciddi şekilde hissedildiği bir çok ülkede
ekonomik küçülme gerçekleşirken, Türkiye’nin büyümesini sürdürmesi diğer ülkelerden ayrıştığının önemli bir göstergesi olmuştur. Ancak, Türkiye’nin 2023 yılına yönelik belirlediği hedeflerden dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer alması için önümüzdeki dönemlerde daha yüksek oranlarda büyümeye ihtiyacı vardır.

11. Karagöl, E.T. (2012), “Orta Vadeli Program (2013 – 2015)”, SETA Perspektif (10), Ankara.
12. A. Hakan Kara, “Küresel Kriz Sonrası Para Politikası”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB),
Haziran, 2012.
13. a.g.e
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KRONOLOJI
24 Ocak 2012

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, 25 Ocak’tan itibaren düzenli döviz
satım ihalelerine son verilmesine ancak, gerek görülen günlerde gün içi döviz
satım ihaleleri açılmasına karar verildi.

21 Şubat 2012

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale
faiz oranı yüzde 5,75 düzeyinde sabit tutulmuştur. Merkez Bankası borçlanma
faiz oranı yüzde 5 düzeyinde sabit tutulmuş; borç verme faiz oranı yüzde 12,5’ten
yüzde 11,5’e, düşürüldü.

1 Mart 2012

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

27 Mart 2012

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

2 Nisan 2012

Ekonominin 2011’in son çeyreğinde yüzde 5,2, yılın tamamında ise yüzde 8,5
büyüdüğü TÜİK tarafından açıklandı.

5 Nisan 2012

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yeni Teşvik Sistemi” Başbakan
Erdoğan tarafından açıklandı.

1 Mayıs 2012

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P) tarafından
Türkiye’nin kredi notu görünümü BB positiften durağana düşürüldü.

29 Mayıs 2012

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında, finansal istikrarı desteklemek
amacıyla, TL yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların döviz
cinsinden tesis imkânına dair getirilen esnekliğin sınırlı ölçüde artırılmasına karar
vererek, üst sınır yüzde 40’tan yüzde 45’e yükseltildi.

20 Haziran 2012

Türkiye’nin kredi notu uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s
tarafından bir kademe artırılarak Ba2’den Ba1’e yükseltildi.

21 Haziran 2012

Para Politikası Kurulu tarafından politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz
oranı yüzde 5,75, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 5, borç verme faiz
oranı yüzde 11,5, açık piyasa islemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo
işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 11 olarak kararlaştırıldı

2 Temmuz 2012

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından , Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci
çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdüğü açıklandı.

10 Eylül 2012

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci
çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdüğü açıklandı.

18 Eylül 2012

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından, politika faizi olan bir hafta vadeli
repo ihale faiz oranı yüzde 5,75 düzeyinde sabit tutulmuştur. Merkez Bankası
borçlanma faiz oranı yüzde 5 düzeyinde sabit tutulmuş; borç verme faiz oranı
yüzde 11,5’ten yüzde 10’a, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı
bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 11’den
yüzde 9,5’e düşürüldü.

9 Ekim 2012

2013 – 2015 Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı.

18 Ekim 2012

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından, politika faizi olan bir hafta
vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,75 düzeyinde sabit tutulmuştur. Merkez
Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 5 düzeyinde sabit tutulmuş; borç verme faiz
oranı yüzde 10’dan yüzde 9,5’e, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı
bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 9,5’ten
yüzde 9’a düşürüldü.
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KRONOLOJI
5 Kasım 2012

Türkiye’nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu 1994 yılından bu yana,
ilk defa Fitch derecelendirme kuruluşu tarafından BB ‘den BBB-’ye yükseltildi, ve
görünümü ‘’durağan’’ olarak belirlendi.

20 Kasım 2012

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından, politika faizi olan bir hafta vadeli
repo ihale faiz oranı yüzde 5,75 düzeyinde sabit tutulmuştur. Merkez Bankası
borçlanma faiz oranı yüzde 5 düzeyinde sabit tutulmuş; borç verme faiz oranı
yüzde 9,5’ten yüzde 9’a, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara
repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 9’dan yüzde 8,5’e
düşürüldü.

10 Aralık 2012

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü
çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdüğünü açıklandı.

18 Aralık 2012

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından, politika faizi olan bir hafta vadeli
repo ihale faiz oranı yüzde 5,75’ten yüzde 5,50’ye düşürülmüştür.
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2012, eğitim alanında 2000’li yılların en hareketli zaman dilimi olmuştur. Başta
4+4+4 olarak bilinen ve 11 Nisan 2012’de 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı kanun olmak üzere, eğitime ilişkin tartışmalar
zaman zaman ülkenin siyasal ve toplumsal gündeminin merkezini uzun süre işgal etmiştir. Buna ek olarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan
yükseköğretim yasa taslağı da, birkaç aydır tartışılmaktadır. Hem milli eğitim
hem de yükseköğretim açısından bakılınca, Türkiye’de eğitime ilişkin ilk defa bu
kadar kapsamlı tartışmaların yapıldığı söylenebilir. Bunun temel nedeni, eğitimin
vesayetçi anlayıştan gittikçe çıkarılması ve ülkedeki genel normalleşme sonucu,
toplumun ve sivil temsilcilerinin eğitim konusunda daha cesur adımlar atmaya
başlamasıdır. 2012’de eğitime ilişkin öne çıkan gelişmelerin değerlendirilmesi,
milli eğitim ve yükseköğretim olmak üzere iki ana başlık altında sunulmuştur.

5.1

MİLLİ EĞİTİM

11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı kanunla birlikte, eğitim sistemi 4+4+4 şeklinde yeniden kademelendirilmiş, zorunlu
eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarılmış, okula başlama yaşı erkene alınmış ve seçmeli
derslerin alternatifleri artırılarak ortaokuldan itibaren alınabilmesine olanak sağlanmıştır. 2012 yılında gündemde geniş yer bulan diğer eğitim konuları ise şunlar
olmuştur: öğretmen yetiştirme stratejisi ve öğretmen atamaları, SBS ve dershanelerin kaldırılması tartışmaları, ders kitaplarının değerlendirmesine ilişkin yönetmelik değişikliği ve okullarda kılık kıyafet yönetmeliği değişikliği. Aşağıda milli
eğitimde yaşanan bu gelişmeler ele alınmıştır.
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5.1.1

4+4+4

18. Milli Eğitim Şurası ile gündeme taşınan Türkiye eğitim sisteminin 4+4+4 şeklinde kademelendirilmesi ve zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasını öngören
yasa teklifi, 20 Şubat 2012 tarihinde AK Partili Grup Başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulmuştur. Yasa teklifi, şiddetli tartışmalara sahne olan TBMM Milli Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor Komisyonunda 11 Mart 2012’de kabul edilmiştir. 29 Mart 2012’de
ise TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 11 Nisan 2012’de Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kabul edilen yasayla, eğitim sistemi 4+4+4 şeklinde kademelendirilmiş ve zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca, bazı MHP
ve BDP’li milletvekillerinin de desteğiyle, seçmeli Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı dersleri kabul edilmiş, İmam Hatip ortaokulları açılmış ve diğer seçmeli
derslere izin verilmiştir. Ana muhalefet partisi yasayı, “iptal edilmesi ve yürürlüğünün durdurulması” istemiyle 19 Nisan 2012’de Anayasa Mahkemesine götürmüş,
ancak Anayasa Mahkemesi 24 Mayıs 2012 tarihinde iptal istemini reddetmiştir.
Türkiye eğitim tarihi açısından bakıldığında, 4+4+4 yasası ve tartışmaları, birçok
açıdan oldukça önemlidir. Öncelikle, tartışmaların ve yapılan eleştirilerin ekseninin eğitimle ilişkili olduğunu söylemek güçtür. Eğitimsel kaygılardan ziyade daha
çok ideolojik tabanlı söylemler tartışmaların merkezinde yer almıştır. Esasında
Türkiye yakın tarihine bakıldığında eğitimle ilgili hemen hemen tüm tartışmalarda ideolojik kamplaşmaların yaşandığı görülmüştür. Bununla birlikte, eğitim
sisteminde bir takım yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu konusunda yaygın bir
kanaat vardır. Zaten pek çok ülke, eğitim sistemlerini daha fazla rekabet edebilir
kılmak için bir takım değişikliklere gitmektedir. Eğitim tartışmaları ve sorunları
elbette sadece Türkiye’ye has değildir ve esasında bu tartışmaların özgürce yapılabilmesi, bütün ideolojik bagajlarına rağmen, sağlıklı bir demokrasiye işaret
etmektedir (Coşkun, 2012).
Yapılan düzenlemenin hızlı bir şekilde uygulamaya konmuş olması ve yeterli pilot
uygulamaların yapılmamış olması, kimi teknik sorunları beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte, sekiz yıllık ilköğretimin kademelendirilmesi, çağdaş eğitim
sistemleriyle son derece uyumludur. Ayrıca, 4+4+4 ile birlikte, eğitim sistemi siviller tarafından bu kadar kapsamlı bir düzenlemeye ilk defa tabi tutulmuştur.
Türkiye’de daha önce eğitimi düzenleyen ana aktörler, siviller değil, askerler ve
yargıçlar olmuştur. Bundan dolayı, eğitim sistemi toplumsal taleplere cevap üretememiştir. Eğitim sistemini düzenleyen ana aktörler toplumun seçtikleri oldukça,
eğitim düzenlemelerinin topluma karşı hesap vermeyi içermesi ve zaman içinde
toplumun taleplerini daha çok karşılaması mümkündür (Gür, 2012a). Aşağıda
4+4+4’ün ana unsurları kısaca ele alınmıştır.
5.1.1.1 Okula başlama yaşı
4+4+4’ün en çok tartışılan hususlarından birisi, okula başlama yaşı olmuştur. İlgili kanuna göre 60 ayını tamamlayan çocukların zorunlu olarak ilkokula başlaması
gereklidir. Gerek konunun muhalefet tarafından siyasi bir kampanyaya dönüştü-
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rülmesi gerekse de okula başlama yaşının daha erkene alınması yönünde ciddi bir
toplumsal talebin olmaması, konunun kamuoyu tarafından anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Yıllarca okula geç başlandığı ve dolayısıyla çocukların daha erken yaşlarda okula alınması yönünde çaba gösteren bazı STK’lar da, okul öncesi eğitime
darbe vuracak endişesiyle düzenlemeye karşı çıkmışlardır. MEB, birçok Avrupa
ülkesinde çocukların okula erken başladığını ifade ederek yeni düzenlemeyi savunmuştur. Gelen tepkiler pek çok çelişki barındırmasına rağmen, toplumsal talepleri dikkate alan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 9 Mayıs 2012 tarihinde “12
Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” konulu bir genelge yayınlayarak 30
Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemlerinin e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılacağını, gelişim yönünden
hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği
ile ilkokula başlayabileceklerini ifade etmiştir. Bir başka ifadeyle, önceki yıllarda
Eylül ayı itibariyle 69 ayını dolduran çocukların başladığı zorunlu eğitim, 4+4+4
kanunu ve ilgili genelge sonrası üç ay erkene çekilmiştir.
Bakanlık, okula başlama yaşında yapılan revizyon sonrasında, ilkokul birinci sınıf
müfredatında da bir revizyona giderek daha küçük çocukların okula uyumunu
kolaylaştırmayı amaçlamıştır. Bakanlığın okula başlama yaşını 60 ay yerine 66
ay olarak belirlemesi ve ilkokul birinci sınıf müfredatını revizyon etmesi, okula
başlama yaşına ilişkin tartışmaların azalmasına neden olmuştur. Bu tartışmaların
ardından kamuoyunu en çok meşgul eden husus, ilkokul birinci sınıf mevcutlarının çok kalabalık olacağı yönündeki haberlerdir. Okulların başlamasına müteakip
yapılan ilk gözlemler, özellikle çok göç alan ve zaten derslik sayısının yeterli gelmediği iller hariç, sınıf mevcutlarında okula başlama yaşının üç ay erkene çekilmesinden kaynaklı bir kalabalıklığın söz konusu olmadığını ortaya koymuştur.
Bunun temel nedeni, ilkokullarda norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerin
mağdur edilmemesi adına yeni şubeler açılması ve böylece ortalama sınıf mevcutlarının düşmesidir (Gür, 2012c).
MEB tarafından okula başlama yaşı ile ilgili yayınlanan genelge, bir veli tarafından Danıştay’a götürülmüştür. Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığının 9
Mayıs 2012 tarihli “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” konulu genelgesinin 66 aylıkların ilkokula başlamasını öngören bölümünün yürütülmesinin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetmiştir. Sonuç olarak, zorunlu eğitime başlama yaşı Eylül ayı itibariyle fiilen 69 aydan 66 aya çekilmiştir. Bu hususa
ilişkin 13 Ağustos 2012 tarihinde Sağlık Bakanlığının aldığı kararla, ilkokul için
bedeni veya zihni gelişiminin yeterli olmadığı düşünülen 66 ay ve üzeri çocuklara
verilecek tıbbi tanılı raporun, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından
düzenlenmesi uygun görülmüş, velilere bu yönde bir esneklik tanınmıştır. Kasım
2012 verilerine bakıldığında, 66-72 aylık çocukların yaklaşık %10’unun rapor aldığı görülmüştür (“Serter’in raporuna,” 2012).
5.1.1.2 Ortaöğretimin yeniden yapılandırılması ve SBS’nin kaldırılması
Gerek 2010 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu (Baş) tarafından üç yıl içerisinde sınavla öğrenci alan liselere geçiş için kullanılan SBS’nin kal-
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dırılacağına ilişkin başlatılan çalışmalar gerekse de zorunlu eğitim süresinin 4+4+4
ile birlikte 8 yıldan 12 yıla çıkarılması, sistemdeki mevcut sınavların sorgulanmasına neden olmuştur. Çubukçu’nun hedefi, bütün düz liseleri Anadolu liselerine dönüştürme, ardından liselere geçişte sınavların kaldırılması ve öğrencilerin adrese
dayalı olarak ortaöğretime devam etmesiydi (“4 yıl sonra Anadolu liselerine,” 2010).
Bu adıma temel gerekçe olarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak gösterilmiştir. 61.
Hükümette Milli Eğitim Bakanlığına gelen Ömer Dinçer, selefi Çubukçu tarafından başlatılan çalışmayı sürdürmüş ve önümüzdeki yıldan itibaren SBS’nin kaldırılacağını ifade etmiştir. Eğitim politikalarında istikrar adına söz konusu adımların
devam ettirilmesi anlamlı olmakta birlikte, baştan beri sürdürülen politikaların ne
derece isabetli olduğu ayrıca tartışılması gerekmektedir (Çelik ve Gür, 2010). Ortaöğretime geçiş sınavı kaldırılmadan bazı illerde tüm liselerin Anadolu lisesine
dönüştürülmüş olması sınavda gerekli puanı alamayan öğrencileri alternatifsiz bir
şekilde meslek liselerine gitmeye mecbur bırakmıştır. Bakan ve Bakanlık bürokratları 2014’te ortaöğretime geçiş sınavının tamamen kaldırılacağını açıkça ifade etmiş,
bu süre zarfında tüm düz liselerin Anadolu lisesine çevrileceği belirtilerek okulların
birbirine eşit hale getirileceği ve öğrencilere eşit eğitim sunulacağının üzerinde durulmuştur. Ancak mevcut Anadolu liselerine hâlâ sınavla öğretmen alınıyor olması
projenin hayata geçirilme sürecindeki eşitlik vurgusuna ters olan bir uygulamadır.
Bu uygulama, okulları devlet eliyle eşitsiz hale getirmektedir. Sürecin bir diğer belirsiz konusu ise fen ve sosyal bilimler liselerinin geleceğidir. Bu okullar ile ilgili
Bakanlığın nasıl bir yol izleyeceği bilinmemektedir.
Ortaöğretimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin istikrarlı ve cesur adımların
atılması olumludur. Ancak, SBS’nin kaldırılması durumunda ne tür bir düzenlemenin getirileceği ve bu yeni düzenlemenin ne tür potansiyel ve riskleri taşıdığı
ayrıntılı olarak analiz edilmelidir. Bakanlık bu konudaki çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmadığından, şu an için bu konuya ilişkin kapsamlı değerlendirmeler
yapmak mümkün değildir. Bununla birlikte, herkesin kendi mahallesinde okula
gitmesi tercih edilirse şayet, nispeten zengin bir muhitteki okula o muhitteki ailelerin çocukları, nispeten fakir bir muhitteki okula ise bu fakir muhitteki ailelerin çocukları gidecektir. Ayrıca, imkânı olan ailelerin çocuklarını istedikleri özel
okula göndermesi mümkün olduğundan, devlet okulları ile özel okullar arasındaki eşitsizliğin nasıl giderileceği de belirsizdir. Fırsat eşitliği sağlamak adına atılan
adımların, eşitsizliği daha da artırabilecek yönlerinin ortadan kaldırılması gereklidir. Potansiyel eşitsizliğe sebep olabilecek bu uygulamanın getireceği risklerin,
Bakanlık tarafından ne tür tedbirlerle bertaraf edileceği belirsizdir. Halen uygulanan ve yüzbinlerce öğrenciyi sınavla seçen mevcut sistem yerine, az sayıda okula
yeni bir merkezi sınavla öğrenci almanın faydaları tartışılmalıdır. Bakanlık, SBS
yerine getirilecek sistem konusunda karar vermeden önce alternatifleri kamuoyuyla paylaşmalı ve katılımcı bir yöntemle nihai kararı vermelidir.
5.1.1.3 Seçmeli dersler ve ders saatleri
Milli eğitim sistemi, öteden beri tektipçi birey yetişirmesiyle eleştirilmiştir. Bu çerçevede sunulan seçmeli dersler de, toplumsal talepleri yeterince karşılayamamış-
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tır. 4+4+4 eğitim düzenlemesiyle birlikte atılan en demokratik adımlardan biri,
Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in Hayatının seçmeli ders olmasıdır. Nitekim
din eğitimi yönünde ciddi bir toplumsal talep var olagelmiştir. Ayrıca Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürtçe’nin seçmeli ders olarak okutulacağı açıklaması ve
ardından bu konuda somut adımların atılarak Kürtçe’nin seçmeli ders havuzuna
eklenmesi, yine bir toplumsal talebin karşılık bulması adına oldukça önemli bir
gelişme olmuştur (Gür, 2012b).
Süreçte yaşan bir diğer önemli gelişme ise, eğitim sisteminin niteliğini artırmaya
yönelik bir adım olan ders saatlerinin artırılmasıdır. Milli Eğitim Bakanı Ömer
Dinçer, aralarında AB ülkeleri, Kuzey Amerika ülkeleri ve OECD ülkelerinden
oluşan 43 ülke ile kıyaslama yaptıklarını ve eğitimde başarılı olan bütün ülkelerin
yapılarını incelediklerini açıklamıştır. 8 yıllık eğitim içinde, 43 ülkenin ortalamasına göre, Türkiye’de yaklaşık olarak 674 saat daha eksik ders verildiğinin ortaya
çıktığını dile getiren Bakan Dinçer, küresel düzeyde çocukların ihtiyaç duyduğu
eğitimi verebilmek için 8 yıllık süre içinde ders saatlerinin artırılması gerektiğini ifade etmiştir (MEB, 2012). Ardından yapılan düzenlemeye göre, 5. ve 6. sınıflarda haftalık ders saati sayısı 30’dan 36’ya, 7. ve 8. sınıflarda ise 30’dan 37’ye
yükselmiştir. Bazı okulları fiziksel kapasite açısından ciddi anlamda zorlayan bu
yeni düzenlemelerin temel gerekçesi, yukarıda işaret edildiği üzere, Türkiye’nin
ders saatleri toplamının uluslararası ortalamaların çok altında olmasıdır. Ortaokul düzeyince haftalık sekizinci ders saati seçmeli ders olarak tanımlanmıştır. Din
eğitimi derslerinin yanında matematik, fen, sosyal ve sanat gibi alanlardan seçmeli dersler sunulmuştur. Buna ilaveten ilk üç sınıfın haftalık akademik ders yükü
hafifletilmiş, fiziksel etkinliklere daha fazla yer verilmiştir (Gür, 2012c). Genel
olarak, 4+4+4’ün getirdiği yeniliklerin ne derece amacına ulaştığına dair çalışmalar yapılması ve varsa sorunların ve muhtemel önerilerin raporlanması oldukça
önemlidir.

5.1.2

Öğretmen Yetiştirme Stratejisi ve Atamalar

MEB’i son birkaç yıldır yoğun olarak meşgul eden konuların başında öğretmen
atamaları gelmektedir. 2012 yılında ve özellikle 4+4+4 düzenlemesi sonrasında
atanamayan öğretmenler konusu gündemi yeniden belirlemiştir. MEB, 4+4+4
sonrası oluşan ihtiyacı karşılamaya dönük olarak Eylül ayında 40 bin öğretmen
ataması yapmıştır. Hükümetin öğretmenlere 40 bin gibi ciddi bir kadro ayırması
genel olarak olumlu karşılanmış olmakla birlikte, eğitim sendikaları ve atanamayan öğretmen adayları bu sayının yetersiz olduğunu ve Şubat 2013’te yeniden bir
atama yapılmasını talep etmişlerdir. Öğretmen yetiştirmede arz-talep dengesinin
yıllarca gözetilmemesi Türkiye’de eğitimin en önemli sorunlarından birisi olmuştur. 2000’li yılların öncesinde yeterli sayıda öğretmen yetiştirilmediği için birçok
alanda öğretmen ihtiyacı sorunu ile karşılaşılmıştır. Son yıllarda ise bu durum
tam tersine dönmüş ve ihtiyaç fazlası öğretmen yetiştirildiği için birçok alanda sayıları on binleri bulan öğretmen atanmayı bekler duruma gelmiştir. Bugün atanmayı bekleyen öğretmenlerin sayısı 300 bine yaklaşmıştır. Bu sorunun çözümüne
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ilişkin bazı girişimler olmasına rağmen 2012 yılına kadar somut adımlar atılamamıştır. Hatırlanacak olursa, 2011 yılı Şubat ayında dönemin Milli Eğitim Bakanı
Nimet Çubukçu, YÖK Genel Kurulu toplantısına katılmıştır. Bu toplantıda atanamayan öğretmenlerin ve eğitim fakültelerinin durumu, özellikle de eğitim fakültelerinin artan kontenjanların tartışıldığı basına yansımıştır (“YÖK’te fakültelere,”
2011). Ancak bu toplantıya rağmen, 2011 yılında eğitim fakültelerinin kontenjanları yine artırılmıştır.
YÖK Genel Kurulu, yaklaşık bir yıl sonra 9 Şubat 2012 tarihinde bu kez Milli
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer başkanlığında yine aynı konuyu görüşmek üzere toplanmıştır. Toplantı sonrasında Bakan Dinçer “Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç
duyduğu öğretmenlerin yetiştirilmesi fikri üzerinden hareketle konuyu tartıştık”
şeklinde açıklamada bulunmuştur. 2011 yılından farklı olarak, 2012 yılında yapılan bu toplantının eğitim fakülteleri kontenjanları üzerinde etkisi olmuştur. YÖK
bu toplantıdan yaklaşık 2 ay sonra 5 Nisan 2012 tarihli Genel Kurul toplantısında,
uzaktan eğitim fakültelerinin öğretmenlik bölümleri ile öğretmen ihtiyacı olan
okul öncesi öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim bölümü
öğretmenlikleri, ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ikinci öğretim programları hariç eğitim fakültelerinin diğer ikinci öğretim programlarını
2012-2013 yılından itibaren kapatma kararı almıştır. Ayrıca, aynı toplantıda yeni
pedagojik formasyon sertifika programları açılmamasına ve daha önce açılmasına
izin verilen programların da mevcut öğrencilerin işlemleri bittikten sonra kapatılmasına karar verilmiştir.
Dinçer, göreve geldikten sonra hem atanamayan öğretmen adayları sorununa kalıcı
bir çözüm bulmak hem de öğretmen niteliğini artırmak üzere çalışmalara başlamış
ve 2011 yılında Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı düzenlemiştir. Ardından yayınlanan Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’nde belirtilen ilk stratejik amaç, her sınıfa en
nitelikli öğretmenin ulaşmasını sağlamaktır (MEB, 2011). 2012 yılında da MEB, konuyla ilgili çalışmalarını yürütmüş ve üzerinde çalıştığı öğretmen stratejisine ilişkin
belgeyi tamamlayarak Bakanlar Kuruluna sunmuştur. Basına yansıdığı kadarıyla,
yeni öğretmen stratejisine göre, mesleğe aynı basamaktan başlayacak öğretmenler
basamak atlamak için sınava girecekler. Ayrıca, öğretmenlere ödenecek ücretler,
sorumluluk ve statüleri aldıkları puana göre artacaktır. Ancak Bakanlar Kuruluna
nasıl bir strateji belgesi sunulduğu ve haberlerin belgenin içeriğini ne derece yansıttığı kamuoyu tarafından bilinmemektedir. MEB tarafından yürütülen öğretmen
stratejisi çalışmalarının en büyük eksikliği, konuyla ilgili paydaşların ve kamuoyunun çalışmalardan haberdar edilmemesi ve konuya ilişkin nasıl adımlar atılacağının
kamuoyu tarafından bilinmemesidir. Öğretmen yetiştirmeye ilişkin önemli bir değişiklik de, öğretmen alımında, bundan sonra KPSS genel kültür ve eğitim bilimleri
sınavlarına ek olarak 15 branşta alan sınavının yapılacak olmasıdır. Öğretmenlerin
niteliğini artırma potansiyeli olan bu adım, öğretmen adaylarının kendi alanlarında daha donanımlı bir şekilde göreve başlamalarına yol açması açısından oldukça
olumludur (Özoğlu, 2010).
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5.1.3

Dershanelerin Kaldırılması

Özel dershanelerle ilgili tartışmalar 1970’li yılların sonlarından itibaren başlamış
ve zaman zaman alevlenerek tekrar gündeme gelmiştir. Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın 24 Mart 2012 tarihinde Güney Kore’ye yaptığı seyahat esnasında gazetecilere özel dershaneler ve özel okullardan hizmet alımına ilişkin yaptığı açıklamalarla birlikte özel dershanelerle ilgili tartışmalar tekrar gündeme gelmiştir.
Tartışmalar sürerken Başbakan Erdoğan, dershanelerin kaldırılacağı yönündeki
açıklamasını, bu kez tarih vererek ve kararlılık vurgusu yaparak yenilemiştir. Ardından Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 14 Kasım 2012 tarihinde basına verdiği
demeçte, dershanelerin kaldırılmasıyla ilgili çalışmaların yılbaşında tamamlanacağını ifade etmiştir (“Dershaneler,” 2012). Özel dershanelerin kapatılması ile
ilgili bu kararlı tutum karşısında, özel dershane sahipleri ciddi manada tedirgin
olmuş ve birlikte hareket etmek suretiyle kamuoyunda dershanelerin olumlu yanlarını anlatan açıklamalarda bulunmuşlardır.
MEB özel dershanelerin kapatılması ile ilgili nasıl bir yol izleneceğine henüz bir
açıklık getirmemiştir. İlgili bürokratlar tarafından şimdiye kadar ortaya konan
öneriler, ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sistemlerinde değişiklik yapılmasını ve özel dershanelerin bir takım teşviklerle kendilerinden hizmet alınan özel
okullara dönüştürülmesini kapsamaktadır. MEB ortaöğretime geçişte SBS’nin
2012-1013 yılında son kez uygulanacağını ve önümüzdeki yıldan itibaren de kaldırılacağını açıklamıştır (“SBS,” 2012). Bu değişiklik hem öğrenci ve veliler üzerindeki sınav baskısını hem de özel dershanelere yönelimi azaltabilir. Ancak, yukarıda da değinildiği üzere, SBS kaldırıldıktan sonra adrese dayalı kayıt yöntemi
benimsenecek olursa bunun beraberinde getireceği bir takım riskler mevcuttur.
Özel dershanelerin özel okula dönüştürülmesi, ilk olarak Dokuzuncu Kalkınma
Planında, sonrasında ise Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planında birer hedef olarak ortaya konmuştur. İlgili belgelerde, bu dönüşümün hem özel okullardan hizmet
alımı hem de özel okulculuğu teşvik eden farklı teşvik mekanizmaları ile gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Ancak, özel dershane sahiplerinin de belirttiği gibi,
özel dershaneler ile özel okullar farklı hedef kitleleri olan ve farklı amaç ve işlevlere
hizmet eden farklı kurumlardır. Özel okullara giden öğrencilerin birçoğunun beraberinde özel dershaneye de gitmesi bu durumu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, dershanelere yönelik talebi azaltacak tedbirler alınmadan bu
dönüşümün gerçekleştirilmesi istenen sonucu vermeyebilir (Özoğlu, 2012).

5.1.4

Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi

12.9.2012 tarihinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim
Araçları Yönetmeliği (MEB, 2012b), tüm okullarda okutulan ders kitaplarının
inceleme ve değerlendirme yönteminde radikal bir değişiklik gerçekleştirmiştir.
Bu yönetmelik öncesinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının bir birimi olan
Öğretim Materyallerini Geliştirme İnceleme Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü daimi personeli veya görevlendirilmiş öğretmenler tarafından gerçek-
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leştirilen inceleme ve değerlendirmenin, yönetmelik ile birlikte panel sistemi ile
gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Öncesinde tüm kitapların belirli sayıda sabit
kişi tarafından incelenmesinin yapıldığı bir sistemden, tüm Türkiye çapında 10
yıldan fazla öğretmenlik yapan ya da doktora derecesine sahip öğretmenler ile öğretim üyelerinin inceleme yaptığı bir sisteme geçilmiştir. Akran değerlendirmesi
anlayışına dayalı bu yeni sistemde, ders kitaplarının incelenmesi panelistlerin bulunduğu yerde gerçekleştirilecek ve ardından tüm panelistlerin katılımı ile ortak
bir rapor hazırlanacaktır. Yeni yaklaşım, hem uzmanların birikimlerinden faydalanma hem de öğretmenlerin tecrübelerini ders kitaplarına yansıtma potansiyeli
açısından oldukça önemli bir adımdır.

5.1.5

Okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği

27 Kasım 2012 tarihinde MEB’e bağlı okullarda öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine
dair yeni yönetmelik Bakanlar Kurulu kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yönetmelik değişikliği, basında daha çok önlüklerin ya da okul üniformalarının
kaldırılması ve çocukların okullara serbest kıyafetlerle gidebilmesi şeklinde yer
almıştır. Eğitim-öğretim döneminin ortasında böyle bir karar verilmesi, sürecin
etkin yönetimini zorlaştırmıştır. Her ne kadar ilgili yönetmelikte Geçici 1. Maddenin 1. Fıkrasında 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar, eski yönetmeliğin uygulanmasına devam edileceği ifade edilse de, Milli Eğitim Bakanı Ömer
Dinçer, öğrencilerin şimdiden serbest kıyafetlerle okullara gidebileceğini açıklamış ve bazı öğrenciler serbest kıyafetle okullarına gitmeye başlamıştır. Toplumun
bir kısmının zorunlu üniformaya karşı olduğu ve serbestlik talep ettiği bilinmektedir. Bundan dolayı, zorunlu üniforma uygulamasının terk edilmesi genel olarak
olumludur nihayetinde isteyenlerin üniforma giymeyi sürdürmesi mümkündür.
Ne var ki, kararın alınma biçimi ve sonrasında yapılan resmi açıklamalar ile yönetmeliğin başörtüsüne ilişkin hükümleri tartışmayı hak etmektedir.
Yönetmelik sonrası yapılan tartışmalar, daha ziyade, üniformanın öğrencilerin
sosyoekonomik durumlarını örttüğü ve böylece eşitlikçi bir işlev gördüğü üzerinden ilerlemiştir. Öğrencilerin kılık kıyafet farklarının üniformanın kaldırılmasıyla
birlikte daha fazla görünür olacağı doğrudur. Ne var ki, üniformaların öğrenciler
arasındaki gelir farklarını kapattığı tezi zayıftır çünkü öğrenciler ayakkabı, silgi,
defter ve çanta gibi birçok hususta zaten ayrışmaktadır. Tartışmalarda, üniforma
zorunluluğunun kaldırılmasını destekleyenler, yeni uygulamanın, tektipçi birey
yetiştirilmesinin önüne geçmede bir adım olduğunu ifade etmişlerdir. Resmi
açıklamalar da bunu destekler mahiyettedir. Yeni yönetmelik hakkında konuşan
Dinçer, serbest kıyafetle birlikte öğrencilerin özgüveninin artacağını ve çocukların artık otoriter bir yapıda ezilmeyeceğini savunmuştur. Dinçer’in açıklamasının
ardından konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, üniformanın gelir farkını kapattığı tezinin geçerli olmadığını vurgulamıştır. Erdoğan, serbest kıyafete karşı
çıkanların daha önce ikna odalarında öğrencilerin kıyafetlerine müdahale ettiğini
belirterek yapılan eleştirilerin ideolojik olduğunu belirtmiştir.
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Üniformalara ilişkin yukarıda işaret edilen tartışmalar bir kenara koyularak, dünyadaki uygulamalara bakıldığında, bazı eğitimcilerin üniformanın öğrencilerin disiplini, grup kimliği ve okuldaki dayanışma açısından olumlu bir işlev gördüğünü
düşündükleri ve bundan dolayı üniformayı savundukları görülmektedir. Dünyada güçlü eğitim geleneği olan saygın okullar genellikle üniforma uygulamaktadır.
İngiltere gibi ülkelerde üniforma halen yaygın olarak uygulanmaktadır ve bakanlık okullara üniformayı ısrarla tavsiye etmektedir (UK Department of Education,
2012). ABD’de devlet okullarının çoğunda serbest kıyafet uygulanırken, New Orleans (%95), Cliveland (%85), Chicago (%80), Boston (%65) ve Miami (%60) gibi
bazı şehirlerde devlet okullarının büyük çoğunluğunda öğrenciler üniforma giymek zorundadırlar. Görüldüğü üzere, bazı okullar üniforma kullanmayı tercih etmektedirler. Bunun arkasında yatan temel neden, okullardaki disiplini sağlamaktır.
ABD’de 1999-2000 eğitim yılında okul müdürlerinin %12’si okullarında üniforma
talep ederken, 2009-2010 eğitim yılında bu talepte bulunan okul müdürlerinin oranı %19’a çıkmıştır (Robers, Zhang ve Truman, 2012).
Okullarda serbest kıyafet uygulamasına geçilmesinde yaşanabilecek sorunlardan
biri, velilerin her sabah çocukları için ayrı bir kıyafet belirlemesi ve çocuklara
kıyafet beğendirmesidir ki bu durum çocuklar ve veliler arasında çatışma konusu olabilir. Öğretmenler ve okul yönetimi için de uygulamada sorunlarla karşılaşılması muhtemeldir zira mevcut üniforma uygulamasında bile zaman zaman
öğrenciler kendilerinden beklenen şekilde giyinmeyi reddetmektedirler. Bununla
birlikte, toplumun bir kısmının serbest kıyafet talep ettiği dikkate alındığında, zorunlu üniformaya karşı çıkılması olumlu bir adımdır. Ne var ki, serbest kıyafet
savunusunun, zaman zaman üniforma karşıtı açıklamalara dönüşmesi sorunludur. Zorunluluğun kaldırılması ile üniforma karşıtlığını birbirinden ayırt etmek
gereklidir. Bakanlığın, zorunluluğu kaldırmasına paralel olarak, üniformanın
olumlu taraflarına da vurgu yapması ve üniformayı sürdürmek isteyenlerin de
tercihine saygı duyduğunu ifade etmesi, hem üniformayı destekleyenlerin hem de
üniformaya karşı çıkanların taleplerinin dikkate alınması anlamında daha olumlu bir işlev görebilir. Nihayetinde veliler ve eğitimciler, üniformanın zorunluluğu
hakkında bir uzlaşıya sahip değillerdir. Bundan sonra, Bakanlığın bu konuda bir
taraf olması ve üniforma karşıtı bir tutum izlemesi yerine, hem üniformayı destekleyen hem de üniformaya karşı çıkanların taleplerinin karşılanabildiği bir düzenlemeye vurgu yapması daha anlamlıdır.
Genel bir değerlendirme yapacak olursak, önceki yönetmelikle karşılaştırıldığında, yeni yönetmeliğin içerik itibari ile daha az detaylı ve esnek olduğu ifade edilebilir. Ancak aynı yönetmelikte ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında başörtüsü
yasağını sürdüren bir ifadenin yer alması, özgürlükleri önceleyen ve öğrencilere
özgüven aşılamayı amaçladığı ifade edilen bu yönetmeliğin en büyük çelişkisidir. Kız çocuklarının özellikle ortaöğretim düzeyinde okullaşma oranlarının arzu
edilen düzeyde olmadığı Türkiye’de, kendi tercihiyle başını örten bir öğrenciye
sadece İmam Hatip Okullarının kapısının açık olması, insan hakları bağlamında
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değerlendirilip yeniden gözden geçirilmesi gereken bir konudur. Zaten yönetmelik sonrası yapılan tartışmalarda öne çıkan en önemli hususlardan biri, başörtüsü
serbestliğinin bütün okullara getirilmemiş olmasıdır. Toplumun taleplerinin eğitim sistemine yansıtılabilmesi ve böylece eğitim sisteminin demokratikleşmesi ve
normalleşmesi için, bu konuda yeni bir düzenleme ihtiyacı bulunmaktadır.

KRONOLOJI
12 Ocak 2012

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 81 ilin milli eğitim
müdürlüklerine gönderdiği yazı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı törenlerinde farklı etkinliklere yer verilmemesi, kutlamaların sadece
okullarda yapılması talebinde bulundu.

24 Ocak 2012

2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde bazı pilot illerde uygulamaya
başlanacak FATİH Projesi’nin tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın katıldığı basın toplantısıyla
gerçekleştirildi.

20 Şubat 2012

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ve bazı milletvekillerinin, milli eğitimin
4+4+4 şeklinde yeniden kademelendirilmesini ve zorunlu eğitimin 12 yıla
çıkarılmasını içeren yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

11 Mart 2012

4+4+4 yasası TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi.

24 Mart 2012

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

30 Mart 2012

Zorunlu eğitimi kademelendirerek 12 yıla çıkaran ve kamuoyunda ‘’4+4+4’’ olarak
bilinen yasa teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

11 Nisan 2012

4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı kanun, 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.

19 Nisan 2012

CHP, kamuoyunda “4+4+4” olarak bilinen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran yasayı,
“iptal edilmesi ve yürürlüğünün durdurulması” istemiyle Anayasa Mahkemesine
başvurdu.

9 Mayıs 2012

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar”
konulu genelge yayımladı. Buna göre, 30 Eylül itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm
çocukların okul kayıt işlemlerinin yapılması; 60-66 ay arasındaki çocukların ise
velisinin yazılı isteği ile ilkokula devamlarının sağlanması kararlaştırıldı.

24 Mayıs 2011

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 4+4+4’ün şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün
durdurulması talebini reddetti.

12, 19 ve 26 Mayıs
2012

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde rektörler,
akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Çetinsaya,
Yükseköğretim Kanunu’nun yenileneceğini açıkladı.

8 Haziran 2012

CHP, 4+4+4’ün içerik yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle
tekrar Anayasa Mahkemesine başvurdu.

13 Haziran 2012

YÖK, eğitim fakültelerinin ikinci öğretimleri ile uzaktan eğitim fakültelerinin
öğretmenlik bölümlerini bu seneden itibaren kapatma kararı aldı.

20 Haziran 2012

ÖSYM Başkanı Ali Demir, öğretmenlik alan sınavlarının 2013’te yapılacağını
açıkladı.

25 Haziran 2012

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarihli ve 69 sayılı Kurul Kararı ile 1 ve 5 inci
sınıflardan başlamak üzere İlkokul ve ortaokullarda uygulanacak olan Haftalık Ders
Çizelgesi belirlendi. Ortaokullarda haftalık ders saati sayısı ve seçmeli derslerin
sayısı artırıldı. Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler, seçmeli
dersler listesine eklendi.
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KRONOLOJI
4 Temmuz 2012

Eğitim ile ilgili bazı değişiklikler içeren 6353 sayılı torba kanun, TBMM Genel
Kurulu’nda kabul edildi. Kanuna göre, AOBP’nin 2012 yılında da uygulanması
hüküm altına alınmıştır.

10 Temmuz 2012

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 98 sayılı Kurul Kararı ile İmam Hatip
Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi belirlendi.

14 Ağustos 2012

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 124 sayılı Kurul Kararı ile ortaöğretim
kurumlarında uygulanacak olan Haftalık Ders Çizelgesi belirlendi. Seçmeli derslerin
sayısı artırıldı. Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler, liselerin
ikinci grup seçmeli dersler listesine eklendi.

17 Ağustos 2012

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nda
dershanelerin kapatılmasına ilişkin çalışmanın bir an önce tamamlanması
talimatını verdi.

29 Ağustos 2012

Yükseköğretim öğrencilerinden alınan öğrenci katkı payını düzenleyen 2012/3584
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Açıköğretim ve birinci
öğretimde harçlar kaldırıldı.

29 Ağustos 2012

MEB, üzerinde çalıştığı öğretmen stratejisini tamamlayarak Bakanlar Kurulu’na
sunuldu.

9 Eylül 2012

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada dershanelerin kapatılacağını
tekrarladı.

10-13 Eylül 2012

MEB, 40 bin öğretmen kadrosu için atama yaptı.

12 Eylül 2012

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders kitapları ile eğitim araçlarının belirlenmesini
düzenleyen yönetmelik yenilendi. Böylece, daimi personel tarafından yapılan
incelemelere son verilmiş ve panel değerlendirmesi sistemi getirilmiştir.

4 Ekim 2012

Yeni eğitim sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle yeniden düzenlenen Mesleki
ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.

5 Kasım 2012

YÖK tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kanun Taslağı kamuoyu ile paylaşıldı.

27 Kasım 2012

MEB’e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin yürürlüğe
konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

4 Aralık 2012

Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencileri seçmeli “hukuk ve adalet” dersi almalarına yönelik
Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

153

S E TA A N A L İ Z 2 0 1 2 ’ D E T Ü R K İ Y E

5.2

YÜKSEKÖĞRETİM

2012, milli eğitimde olduğu gibi yükseköğretimde de son derece hareketli bir yıl olmuştur. 2012 yılında yaşanan önemli gelişmeler arasında yükseköğretimde harçların
kaldırılması, üniversite giriş sınavında başarılı okullardan mezun olan öğrencilere
avantaj sağlayan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP)’nın kaldırılması, son
birkaç yıldır devam eden yükseköğretimin yeniden yapılandırılması çalışmalarının
neticesinde yeni bir yasa taslağı önerisinin kamuoyu ile paylaşılması ve tartışmaya
açılması, eğitim fakültelerinin ikinci öğretim programları ile uzaktan eğitim fakültelerinin öğretmenlik bölümlerinin kapatılması ve yükseköğretim kontenjanlarında
yaşanan büyümenin devam etmesi gibi konular yer almaktadır. Aşağıda yükseköğretimde yaşanan bu gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yer almıştır.

5.2.1

Yükseköğretimde Harçların Kaldırılması

2012 yılında yükseköğretim ile ilgili en önemli gelişmelerden birisi, 29 Ağustos
2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve yükseköğretim öğrencilerinden
alınan öğrenci katkı payını düzenleyen 2012/3584 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi olmuştur. Bu kararname ile 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenimine
devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri
öğrenci katkı payından muaf tutulmuştur. Diğer taraftan, ikinci öğretime veya
üniversitelerin uzaktan öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden ve kendi imkânları ile Türkiye’de yükseköğrenim görmeye
gelen yabancı öğrencilerden “öğrenim ücreti” adı altında öğrenci katkı payı alınmaya devam edilmiştir. Ayrıca, hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı
hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden de katkı
payı alınmaya devam edilmiştir.
Harçların kaldırılması ile ilgili bu karar yükseköğrenim gören öğrenciler tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Bütün dünyada yükseköğretime kamu
destekleri azalırken ve üniversitelerde finansal kriz yaşanırken, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın almış olduğu harçların kaldırılması kararı, yeni üniversitelerin kurulması ve kontenjan artışları sayesinde elit bir hizmet olmaktan çıkarılan
ve kitlesel bir hâl alan yükseköğretimin evrenselleşmesine bir katkı sağlayacaktır.
Üniversite harçlarını kaldıran Türkiye artık Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi harç almayan çok az sayıda ülkenin arasında anılacaktır. Harçların
kaldırılmasına ilişkin karar sonrası bazı uzman ve yazarlar arasında en çok tartışılan husus, alınan kararın fırsat eşitliğini bozup bozmayacağına ilişkin olsa da,
öğrenciler kararı büyük bir memnuniyetle karşılamış ancak II. öğretim öğrencileri kendilerinin kapsam dışında tutulmasını eleştirmiştir. Devletin II. öğretim
öğrencilerinden hiç harç almaması, esasında öğrencilerden sağlanan ücretlerle
yürüyen bir hizmetin sürdürülemeyeceği anlamına gelir. Bununla birlikte, önümüzdeki yıllardan itibaren II. öğretim öğrencilerine de, I. öğretim harç ücreti kadar indirim yapılması önerisi tartışılmalıdır.
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5.2.2

Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması

2011 yılı Aralık ayında YÖK Başkanlığı görevini Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’dan
devralan Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya yönetimindeki YÖK, Özcan döneminde
başlatılan yükseköğretimin yeniden yapılandırılması çalışmalarına hız vererek
devam etmiştir. Çalışmalar, önceki yıl olduğu gibi katılımcı bir yaklaşımla sürdürülmüştür. Bu bağlamda farklı toplantı ve çalıştaylarla ilgili paydaşların görüşüne
başvurulmuştur. 2012 yılının ilk yarısında farklı zamanlarda sekiz ayrı ilde bölge
toplantıları yapılmış ve 165 üniversite rektöründen ve öğrenci temsilcilerinden
görüş alınmıştır. Yine Mayıs ayı içinde YÖK’ün paydaşlarıyla üç farklı çalıştay
gerçekleştirilmiş ve paydaşlardan yükseköğretim sisteminin sorunları ve bu sorunlar üzerine olası çözüm önerileri ile ilgili görüş alınmıştır. Çalıştaylardan ilki,
12 Mayıs 2012 tarihinde devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan rektörlerin
katılımıyla; ikincisi, 19 Mayıs 2012’de üniversite idari personeli, akademisyenler
ve öğrenci temsilcilerinin katılımlarıyla; üçüncüsü ise 26 Mayıs 2012 tarihinde
medya, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum kuruluşlarının katılımlarıyla
gerçekleştirilmiştir (YÖK, 2012).
Bu çalışmaların neticesinde, YÖK tarafından yeni bir yasa taslağı önerisi hazırlanmış ve 5 Kasım 2012 tarihinde tartışılmak üzere kamuoyu ile paylaşılmıştır. Taslak açıklandıktan sonra, taslak ile ilgili görüşleri almak üzere, YÖK bünyesinde
araştırma görevlileri, yardımcı doçentler, doçentler, profesörler, üniversite idari
personeli, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, öğrenci temsilcileri ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, herkesin görüşünü ifade
edebileceği bir web sitesi kurulmuş ve gelen bütün görüşler sitede ilan edilmiştir.
Bu katılımcı ve şeffaf tutum, toplumu kucaklayan bir yükseköğretim sistemi inşa
etme adına anlamlı bir girişim olmuştur. Bununla birlikte, taslak kamuoyunda
yoğun olarak tartışılmakta ve taslağa ilişkin birbiriyle uzlaştırılması güç öneri ve
talepler gelmektedir. Taslak, yükseköğretimin üst yönetiminden sorumlu kuruluş
olarak Türkiye Yükseköğretim Kurulu (TYK)’nu tanımlamış ve üyelerinin Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Rektörler Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından belirlenmesini öngörmüştür. Ayrıca, bazı üniversiteler için konseyli bir
yönetim yapısı öngörmüştür. Yükseköğretimin üst yönetiminden sorumlu TYK
üyelerinin, yürütme ve yasama organları tarafından belirlenmesi dünya örnekleriyle uyumludur; fakat Rektörler Kurulunun bu üst yapıya üye seçmesi hesap
verebilirlik ilkesiyle çelişen bir yapı doğurma riski taşımaktadır (SETA, 2012).
Ayrıca, üniversite yönetimini belirleyecek konseyin üye yapısının ağırlıklı olarak
o üniversitedeki öğretim üyelerinden olması da benzer bir risk taşımaktadır. Yeni
yükseköğretim yasa tasarının gelen öneri ve eleştiriler sonrası yeniden ele alınması ve ayrıca yasalaşması için gönderileceği TBMM tarafından da önemli ölçüde
değişiklikler yapılması beklenmektedir.

5.2.3

AOBP’nin Kaldırılması

SETA tarafından daha önce yayımlanan birçok rapor ve analizde, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP)’nın üniversite giriş sınavında başarılı olan okul-
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lardan mezun olan öğrencileri ödüllendirdiği, başarısız okullardan mezun olanları ise cezalandırdığı gerekçesi ile eşitsizliğe sebep olduğu ve bu uygulamaya son
verilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Gür ve Çelik, 2009; Çavuşoğlu, 2011). 2012
yılındaki en önemli gelişmelerden bir tanesi de AOBP’nin kaldırılması olmuştur.
Eğitim sistemini 4+4+4 şeklinde yeniden yapılandıran, 11 Nisan 2012 tarih ve
28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı kanunla
AOBP uygulamasına son verilmiştir. Ancak hem bu kararın kendisi hem de 2012
yılı üniversite giriş sınavında uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin belirsizlikler tartışmaları beraberinde getirmiştir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM), 2012-ÖSYS Kılavuzunu 6287 Sayılı Kanun’a göre yeniden düzenlemiş
ve 29 Mayıs 2012 tarihinde web sitesinde yayımlamıştır. Kılavuzda AOBP’nin bu
yıl uygulanmayacağı belirtilirmiştir. Kılavuzun, 6287 sayılı kanun yayımlandıktan
yaklaşık bir buçuk ay sonra, LYS sınavından 2 hafta önce yayımlanması, özellikle
Fen ve Anadolu Liseleri gibi başarılı okullarda okuyan öğrenciler ve ailelerince
tepkiyle karşılanmıştır.
LYS öncesinde başlayan tartışmalar sınav sonrasında da devam etmiştir. Bu tartışmaları sonlandırmak üzere, 4 Temmuz 2012 tarihinde yayımlanan 6353 sayılı
torba kanununa, AOBP’nin önümüzdeki yıldan itibaren uygulanmasını öngören
geçici madde eklemiştir. Ancak, 12 Temmuz 2012 günü toplanan YÖK Genel
Kurulu, AOBP’nin bu yıl da dâhil olmak üzere kaldırılacağını duyurmuştur. Bu
karardan birkaç gün sonra Danıştay, LYS kılavuzundaki ilgili hükmün iptali için
kendisine başvuran bir adayın başvurusunu “OBP, zaten bu yılki sınav sonuçlarında etkili olmayacak” diyerek reddetmiştir. Danıştay’ın ilgili kararında, 6287 Sayılı
Kanunun ilgili hükümlerine dikkat çekilerek, OBP’nin bundan sonra yapılacak
üniversite giriş sınavları için geçerli olduğu, bu yılki hesaplamada, YÖK Genel
Kurulu’nun 1 Aralık 2011’deki kararında belirtildiği gibi AOBP’nin esas alınacağı kaydedilmiştir. Üniversite yerleştirme puanlarının açıklanması beklenirken,
Danıştay’ın bu kararı ile YÖK Genel Kurulu 18 Temmuz 2012 tarihinde tekrar
toplanmış ve 2012 yılına münhasır AOBP’nin uygulanacağı yönünde yeni bir karar almış ve böylece ÖSYM sınav sonuçlarını AOBP’yi esas alarak hesaplamıştır.
Dolayısıyla, AOBP 2012 yılında son kez uygulanmıştır.
Son olarak, 17 Aralık 2012 tarihinde ÖSYM Başkanı Ali Demir tarafından yapılan
açıklamayla, kanunda öngörülen Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)’nın 2013 yılı
için adayın diploma notunun beş ile çarpımı sonucu elde edileceği belirtilmiştir
(Uzun ve Aktaş, 2012). Genel olarak bakıldığında, oldukça teknik ve karmaşık
olan AOBP hesaplamasının sonlandırmış olması ve bunun yerine diploma notlarından ibaret basit bir hesaplama yönteminin benimsenmesi, hem eşitlik hem de
rehberlik açısından olumlu bir adım olmuştur. Bununla birlikte, öğretmen notlarında keyfiliğin önüne geçmek için birtakım yeni mekanizmaların (ör. akran
değerlendirmesi, ortak sınavlar, etik kurul) kurulması faydalı olacaktır (Kurt ve
Gür, 2012). Ayrıca, öğrencilerin motivasyonunu olumsuz yönde etkilememesi
açısından sınav takvimine dikkat edilmesi ve alınan kararların ilgili paydaşlara
önceden duyurulması faydalı olacaktır.
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5.2.4

Yükseköğretimde Arz ve Talep Durumu

Yükseköğretim arzında son yıllarda yakalanan büyüme ivmesi, 2012 yılında da devam etmiştir. Her ne kadar 2012 yılında sadece üç yeni vakıf üniversitesi kurulmuş
olsa da, daha önceki yıllarda açılan ancak henüz faaliyete geçmemiş birçok üniversitenin, 2012-2013 akademik yılında öğrenci kabul etmeye başlamasıyla birlikte
kapasite genişlemesi devam etmiştir. 2012 yılında üniversitelerin yüz-yüze eğitim
veren yükseköğretim programlarında toplam 721 bin 925 kontenjan yer almıştır.
2011 yılı kontenjanları ile kıyaslandığında, 2012 yılında lisans ve ön lisans programlarının toplam kontenjanında yaklaşık % 10’luk bir artış yaşanmıştır. 2012 yılında
eğitim fakültelerinin toplam kontenjanları 10 binin üzerinde olan ikinci öğretim
programlarının kapatıldığı göz önünde bulundurulunca, bu artışın oldukça önemli
olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, 2011 yılı ile kıyaslandığında, 2012 yılında boş
kalan kontenjan sayısı da artmıştır. 2011 yılında ilk yerleştirme sonrasında 58 bin
433, ek yerleştirme sonrasında ise 66 bin 859 kontenjan boş kalırken, 2012 yılında
bu sayılar sırasıyla 80 bin 228 ve 89 bin 397 olmuştur. Boş kalan kontenjanlar devlet
ve vakıf üniversitesi ayrımı gözetilerek incelendiğinde, ilk yerleştirme sonuçlarına
göre, vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının % 18,9’unun, devlet üniversitelerinin
kontenjanlarının ise % 8,4’ünün boş kaldığı görülmektedir.
Bir başka açıdan değerlendirildiğinde, ilk yerleştirmede, (açıköğretim hariç) toplam
721.925 kontenjanın 641.697’si dolmuştur. Böylece, kontenjanların %89’u dolmuştur; yerleşenlerin ise yine %89’u kayıt yaptırmış, %11’i kayıt yaptırmamıştır. Yani,
kayıt hakkı kazanan adayların 72.501’i kayıt yaptırmamıştır. Bu veriler toplu olarak
değerlendirildiğinde, adayların tercihleri ile mevcut programların eşleştirilmesi açısından ciddi uyumsuzluklar olduğu görülmektedir. Kazanan adayların onda birinin
kayıt bile yaptırmaması adayların tercihlerinin de yeterince bilinçli olmadığını ortaya koymaktadır. Ek yerleştirme verilerine göre, (açıköğretim hariç) toplam 171.165
kontenjanın neredeyse yarısı olan 81.768 kontenjan dolmuştur. Bir başka ifadeyle, ek kontenjanların %48’i dolmuştur. Bu çerçevede mevcut seçme ve yerleştirme
sistemin iyileştirilmesi ile arz ve talebin uyumlaştırılması adına, tercih edilmeyen
programlar ile aday tercihlerini ve kayıt davranışlarını dikkate alan bir çalışmanın
YÖK tarafından yapılmasına ihtiyaç vardır.
TABLO 1. ÖĞRENCI SEÇME VE YERLEŞTIRME SISTEMI BAŞVURU SAYILARI (2010-2012).

2012-YGS

2011-YGS

2010-YGS

Sınava Başvuran Aday Sayısı

1.895.479

1.692.144

1.512.519

Sınava Girmeyen Aday Sayısı

57.742

43.509

24.893

1.837.344

1.648.240

1.487.493

Sınavı Geçerli Aday Sayısı
Kaynak: ÖSYM, 2012.

2012 yılında yükseköğretim arzında olduğu gibi talepteki büyüme de devam etmiştir. 2012 yılında üniversite sınavına başvuran öğrenci sayısı 2011 yılına göre yaklaşık
% 11 artış göstermiştir (Tablo 1). 4+4+4 ile birlikte zorunlu eğitim süresinin 12 yıla
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çıkarılmasıyla, önümüzdeki yıllarda talebin artarak devam etmesi beklenmektedir.
Çünkü bu yıl sınava giren yaklaşık 780 bin lise son sınıf öğrenci sayısı, zorunlu eğitimin tam olarak uygulanmaya konması durumunda 2016 sonrası kademeli olarak
yaklaşık 1 milyon 200 bine ulaşacaktır. Dolayısıyla yükseköğretimdeki arzın nitelikli bir şekilde büyütülmesine devam edilmelidir.
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SONSÖZ
2013 senesi siyasi tarihimize ‘seçim üçlemesi’ olarak kayda geçmesi muhtemel
olan ‘yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri’ maratonu hazırlıkları ve
tartışmalarının iyiden iyiye hissedildiği bir yıl olmaya adaydır. Seçim üçlemesi
aynı zamanda bir siyasi performans dalgası oluşturarak her bir seçimin silsiledeki
diğer seçimi de doğrudan etkilemesinin önünü açacaktır.
2012’de yeni Anayasa sürecinde en azından dişe dokunur ilerleme kaydedilmesi
umudumuz da 2013’e sarkmış durumda. Yazım sürecinin paydaşlarının siyasi
pozisyonlarını tamamen koruyarak ortak bir anayasa yazılmasının ya da uzlaşma
ile bir anayasa yazılmasının nasıl bir siyasal tıkanma ortaya çıkardığını fark ettikleri ölçüde yeni bir anayasa umudumuzu koruyabiliriz.
Türkiye’nin bir Kürt meselesi, Kürt sorununun ise bir PKK meselesi var. Bu
kısır döngüden çıkışın tek bir yolu bulunmaktadır. PKK normalleşerek terörden
uzaklaşmadığı sürece ‘terör odaklı’ Kürt meselesi tartışılmaya devam edecektir. Türkiye’nin en yoğun demokratikleşme dönemini yaşadığı geçtiğimiz yıllar;
PKK’nın da en yoğun teröre meylettiği yıllar olarak kayda geçti. Bu derin çelişki
devam ettiği sürece, toplumsal düzeyde nefretin, siyasal düzeyde temkinli
demokratikleşmenin, bürokrasi düzeyinde ise eski Türkiye alışkanlıklarının fırsat
buldukça nüksetmesi beklenmelidir.
2013, son bir buçuk yılın Türkiye’nin iç gündem başlığına dönüşen ‘Arap
isyanlarının’ tartışılmaya devam edeceği bir yıl olacaktır. Özellikle Suriye’de
derinleşen krizin etkilerini Türkiye’de daha fazla hissedeceğiz. 2013 başında Suriye rejiminden Şam rejimine dönüşen Baas yönetimi artık iktidarını geri almak
için değil; Rusya ve İran desteğiyle vekalet savaşına devam etmek için mücadele
edecektir. Suriye’de 2013 içerisinde yaşanacak bir çözülme sadece Türkiye’de değil
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bütün bölgede derin sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Türkiye sürecin başından beri takındığı siyasi tavır ile hem meşruiyet düzeyinde hem ahlaki
olarak hem de jeopolitik olarak kazanan olacaktır.
Dünya’da ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında eksen kayması süreçlerinin
yaşandığı; bölgemizde ise derin siyasi kırılmaların vukuu bulduğu bir dönemden
geçiyoruz. 2012 Balkan Savaşlarının 100. Yıldönümüydü. I. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı bölgesel düzenin yüzüncü yıldönümüne doğru ilerleyeceğimiz 2013
yılında Türkiye hem bölgesinde hem de dünyada bir güvenlik ve siyasi istikrar
adası olmaya adaydır. Türkiye mezkur adaylığını her anlamda kapasite artırımı ve
demokratikleşmesini hitama erdirecek şekilde adımlar attığı sürece güçlendirecektir.
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2012, siyasi takvime, Türkiye’nin siyasal normalleşmesinin ve konsolidasyonunun başlangıç yılı olarak not edildi. Son beş yılın siyasal yükü 2012’de yeni
bir normalleşme fazına geçti. 2012 senesini hem 2011 genel seçimlerinin
ortaya çıkardığı siyasi tablo hem de bölgemizde yaşanan derin kırılmanın
Türkiye’ye yansımalarıyla geçirdik. 12 Haziran genel seçimleriyle siyasi tablo
bir tahkim süreci yaşarken; dış politikada yaşanan gelişmeler ‘‘yeni Türkiye ile
eski Türkiye’nin’’ karşılaşmasına şahitlik etti.
2013, siyasi tarihimize ‘seçim üçlemesi’ olarak kayda geçmesi muhtemel olan
‘yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri’ maratonu hazırlıkları ve tartışmalarının iyiden iyiye hissedildiği bir yıl olmaya adaydır. Seçimler, bir siyasi
performans dalgası oluşturarak, siyasi aktörlerin söylem ve politikaları üzerinde etkili olacak ve siyasal gelişmelerin bağlamını belirleyecektir.
Elinizdeki analizde, Türkiye’nin 2011’den 2012’ye taşıdığı siyasal gerilimler,
dış ve iç politikada yaşanan tartışmalar, ekonomi ve eğitim alanındaki yaşananlar, hukuk ve insan hakları genel başlığı altında vuku bulan gelişmeler
detaylıca incelendi. SETA 2012 Analizi sadece geçtiğimiz yıl boyunca yaşananların, uzman kalemlerce bir analizi değil, aynı zamanda, kütüphanenizde
siyasal tarihimize dair önemli bir hafıza çalışması olarak bulundurulmayı da
hak etmektedir.
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