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015, seçimlerin damga vurduğu bir yıl oldu. Haziran’da ve Kasım’da
yapılan iki genel seçim sadece iç siyaseti değil, diğer bütün alanları
etkiledi. İç siyasette AK Parti altı aylık bir ara dönemin ardından
yeniden tek başına iktidar olurken, DAİŞ ve PKK terörüyle mücadele yılın
önemli meselelerindendi. Dış politikada yılın sonuna doğru Türkiye sınırlarını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi bütün gelişmeleri gölgede
bıraktı. Yılın bir diğer önemli gelişmesi Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin yeniden
canlanması oldu. Güvenlik ve savunma alanında Türkiye’nin PKK ve DAİŞ
tehdidine karşı aldığı önlemler ve füze savunma sistemi (T-LORAMİDS)
ihalesinin iptali öne çıktı. Antalya’daki G20 Zirvesi şüphesiz ekonomi alanında 2015’in en önemli gelişmesi oldu. Türkiye bölgesindeki bütün olumsuz gelişmelere rağmen 2015’te büyümeye devam etti. Hukuk ve insan
hakları alanında kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davada ilerleme
kaydedilirken, İç Güvenlik Paketi de bu yılın tartışmalı konuları arasındaydı.
Eğitim alanına bakıldığında TEOG sisteminin iyileştirildiği ve yükseköğretimde yeni uygulamaların konuşulduğu bir yıl geride kaldı. Medya alanında
sektör içi pek çok değişikliğin yanı sıra paralel yapıyla ilişkili medya organlarına kayyum atanması yılın en önemli gelişmesiydi.

2015’teki bütün dikkate değer gelişmeler “2015’te Türkiye” başlığıyla
elinizdeki SETA yıllığında analiz edildi. Bu çalışma iç siyaset, dış politika,
güvenlik ve savunma, ekonomi, hukuk ve insan hakları, eğitim ve medya başlıklarından oluşuyor.
Sahasında yetkin araştırmacılar tarafından kaleme alınan 2015’te Türkiye,
Türkiye’yi anlamak isteyenler için önemli bir referans kaynağı olacaktır.
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2015 yılı Türkiye için çok yoğun bir gündeme sahne oldu. İç siyasette yaşanan iki
genel seçimin ortaya çıkardığı dinamik siyasi atmosfere ek olarak dış politikada da
çarpıcı gelişmeler yaşandı. Benzer bir biçimde güvenlik, savunma, ekonomi, hukuk,
eğitim ve medya alanlarında da yoğun gelişmelere şahit olundu.
2015’in ikinci yarısında Çözüm Sürecini bitiren terör saldırıları, DAİŞ’in Türkiye’yi hedef alması ve Suriye krizinden kaynaklı mülteci krizi Türkiye kamuoyunu
meşgul etti. İç siyasette 2015 yılı, Gezi Olayları ve 17-25 Aralık operasyonlarıyla oluşturulan AK Parti karşıtı söylemin siyaset sahnesinde yer aldığı bir yıl oldu. Muhalefet,
uzun süredir iktidarda olan AK Parti’nin iktidardan uzaklaştırılmasına yönelik bir tür
“hesaplaşma siyasetini” merkeze alan bir mücadele yürüttü. AK Parti ise enerjisini söz
konusu muhalefet blokları ile mücadeleye hasrettiği için reformcu siyasetinde daha
önceki yıllarda sahip olduğu dinamizmi devam ettiremedi. AK Parti, Kürt meselesinin
çözümü konusundaki kararlılığını sürdürmesine rağmen 2015 yılının ikinci yarısından
itibaren Çözüm Süreci tıkandı; yeni anayasa ve başkanlık sistemi gibi kritik konularda
ise muhalefetin desteğini alamadığı için sonuç alıcı bir siyaset üretemedi.
AK Parti, açıkladığı istihdam, dönüşüm ve ekonomi paketleri gibi programlarla
icra ve reform siyasetine 2015 yılında da devam etmenin yollarını aradı. 7 Haziran’a
giden süreçte daha çok siyasal sistemin değişimine yönelik vaatlerini ve 13 yıllık iktidar dönemindeki reformlarını ön plana çıkardı. 7 Haziran seçiminde yüzde 40’ın
üzerinde oy almasına karşın tek parti iktidarına imkan veren milletvekili sayısına ulaşamadığı için hükümet kuramadı. 1 Kasım seçimine giderken ise AK Parti, vaatlerini
ve aday listelerini büyük oranda revize etti. 7 Haziran sonrası başlayan terör saldırıları ise AK Parti’nin hem parti hem de hükümet olarak mücadele etmek zorunda
kaldığı önemli gelişmelerin başında yer aldı. Öte yandan AK Parti 1 Kasım seçimi
öncesi, parti içi görüş ayrılıklarını krize dönüşmeden aştı ve kurumsallaşmasını desetav.org
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vam ettirdiği bir kongre süreci yaşadı. 1 Kasım seçimi ise AK Parti’nin tekrar siyasal
merkeze dönmesi ve buradaki gücünü tahkim etmesiyle sonuçlandı.
CHP ise 2015’te Kemal Kılıçdaroğlu’yla başlayan yenilenme sürecinin test edildiği bir yılı geride bıraktı. 7 Haziran’da oy kaybetmesine rağmen AK Parti’nin tek
başına iktidar olamamasını bir fırsat olarak gören CHP “yüzde 60’lık blok” siyaseti
söylemini dolaşıma sokmaya çalışsa da, AK Parti’yle yürüttüğü koalisyon görüşmelerini nihayete erdiremedi. 1 Kasım seçiminde kısmi bir oy artışı yaşayan ancak
yüzde 25’lik oy bandını aşamayan CHP’de seçimden sonra, sonuçların değerlendirilip analiz edilmesinden ziyade parti içi muhalefet tartışmalarının hakim olduğu
bir süreç başladı. MHP ise, 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasındaki performansıyla
2015 yılının siyasal gündemini oldukça meşgul etti. 7 Haziran seçiminden önce
kongre yapan MHP, ekonomik vaatlere dayalı bir siyasal propaganda izledi. 1 Kasım seçimine giden süreçte izlediği siyaseti tabanına anlatmakta zorlandığı görülen
MHP, bu seçimde 7 Haziran sonrası ortaya koyduğu siyasetin faturasını ödemek zorunda kaldı. HDP için ise 2015 yılı, “Türkiyelileşme” tartışmalarını yeni bir boyuta
taşımak iddiasıyla seçimlere parti olarak girdiği, ancak Türkiyelileşme adına politika
yapmaktan ziyade karşıtlık siyasetine savrulduğu bir yıl oldu.
Türkiye’nin dış politikasındaki başlıca konuları geçmiş birkaç yılda olduğu gibi
2015 yılında da Ortadoğu’daki meseleler teşkil etti. Önceki yıllardan farklı olarak
2015’te bu meseleler, Türkiye’nin bölge dışındaki ülkelerle ilişkilerinde ilk kez bu kadar belirleyici bir etkiye sahip oldu. Özellikle Suriye krizinin bir türlü çözüme kavuşturulamaması ve DAİŞ’in faaliyetlerine devam etmesinin meydana getirdiği komplikasyonlar, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ve Rusya ile ilişkilerinde yeni işbirliği ve
sorun alanları meydana getirdi. Bu anlamda 2015 yılında Türkiye-AB ilişkilerine iki
tarafın ortak ve öncelikli sorunu olan mülteci krizi damgasını vurdu. Türkiye ile Balkanlar arasında siyasi konularda önemli bir gelişme meydana gelmezken Türkiye’den
resmi kurumların ve sivil toplumun bölgede yürüttüğü sosyal ve kültürel faaliyetler
ile kalkınma destekleri yıl boyunca devam etti. Türkiye ile Rusya arasında geçtiğimiz
yıllardaki yoğun ekonomik ve siyasi ilişkiler ile jeopolitik alanlardaki çıkar ayrılıkları
özellikle 2015’in son çeyreğinde sert bir krize evrildi. 24 Kasım’da bir Rus uçağının
Türkiye hava sahasını ihlal etmesinden dolayı Türk jetleri tarafından düşürülmesi
krizi iyice derinleştirdi. 2015 yılında Türkiye-Irak ilişkilerinin yeniden güçlenmesi
bekleniyordu. Fakat, ülkede etnik ve mezhebi fay hatlarının varlığını sürdürmesi ve
farklı odakların Türkiye’ye yönelik yaklaşımlarını devam ettirmesi sebebiyle bu beklenti gerçekleşmedi. 2015’in Aralık ayında yaşanan Musul krizi ise iki ülke arasında
bir gerilimin oluşmasına neden oldu. Türkiye’nin doğu komşusu İran ile 2015 yılındaki ilişkilerinde ise, iki ülkenin Suriye, Irak, Yemen gibi bölgesel krizlere gösterdikleri farklı yaklaşımlardan dolayı zaman zaman gerginlikler yaşandı.
2015 yılında Türkiye’de güvenlik ve savunma alanında ise önceki yıllara göre çok
yoğun bir süreç yaşandı. Güvenlik düzeyinde biri PKK diğeri de DAİŞ merkezli iki
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tür tehditle karşı karşıya kalan Türkiye, savunma alanında başta Suriye iç savaşından
kaynaklanan yeni güvensizlik çevresi içinde politika üretmeye çalıştı. DAİŞ Türkiye’yi
2015 yılında 8 kez hedef alırken, Temmuz ayından sonra PKK’nın Güneydoğu Anadolu bölgesinde kırsalda ve şehirde güvenlik güçlerini hedef alan terör eylemlerini yoğunlaştırması ise Türkiye’yi yeni bir süreçle karşı karşıya bıraktı. PKK saldırılarının
2015 yılındaki en önemli özelliği, şehir merkezlerinde çatışmanın yaygınlaştırılması
vasıtasıyla bölgesel düzeyde bir tür “halk ayaklanmasının” hayata geçirilme denemesi
olmasıydı. Türkiye 2015 yılında DAİŞ ile mücadele politikasını ise dört ana eksen
etrafında yürüttü. Örgüte karşı yurtiçinde alınan önlemler ile gerçekleştirilen operasyonlar, sınır bölgelerinde alınan tedbirler, yabancı terörist savaşçılar (YTS) politikası ve
örgüte karşı Türkiye’nin hem kendi başına hem de uluslararası koalisyon ile ortaklaşa
icra ettiği operasyonlar bu dört temel ekseni meydana getirdi. 2015 yılı, Türkiye’nin
ulusal savunma politikasında sadece kara sınırında değil, hava sahasında da koruyucu
ve önleyici güvenlik tedbirlerinin ivedilikle artırılması gereğini açığa çıkardı.
2015 yılında Türkiye ekonomisi, gerek iç politikadaki belirsizlikler gerekse dünya
ekonomisindeki çalkantılardan kaynaklanan zor bir dönemden geçti. Türkiye ekonomisi 2015 yılının ilk üç çeyreğinde görece mütevazı bir büyüme tablosu çizerken, 2015
yılı üçüncü çeyreğindeki büyüme ile birlikte 2009 yılı son çeyreğinden itibaren 24
çeyreklik dönem boyunca aralıksız büyüme trendini sürdürdü. Büyüme son yıllarda
istenen hızda seyretmese de, küresel ekonominin içinde bulunduğu sıkıntılar ve her geçen gün artan jeopolitik riskler düşünüldüğünde, istikrarlı büyüme ivmesinin devam
ettirilmesi göz ardı edilemeyecek bir başarı olarak ortaya çıktı. Tırmanan jeopolitik
riskler 2015 yılında özellikle Irak ve Rusya pazarlarını sıkıntıya sokarken; Suriye’de
yaşanan iç savaşın beslediği ortamda terör örgütü DAİŞ’in tırmandırdığı kaos ortamı
Irak ile yapılan dış ticareti gittikçe zorlaştırdı. Ortadoğu’daki karışıklıklar sonrası yaşanan ihracat kayıplarını 2013 ve 2014 yılında kısmen telafi eden Rus pazarından ise
aynı katkı 2015 yılında alınamadı. 2015’in sonlarına yaklaşırken patlak veren savaş
uçağı krizi sonrasında Rusya’nın almış olduğu ekonomik yaptırım kararları ise, Rusya
ile ticaret hacminin bir süre daha aşağı yönlü gerçekleşeceğine işaret etmektedir.
Türkiye 2015 yılında da demokratikleşme ve insan hakları alanında önemli
adımlar atmaya devam etti. Uluslararası hukuka uyum kapsamında daha önceden
imzalanmış bazı sözleşmeler bu yıl içerisinde onaylandı ve yürürlüğe girdi. Yasama
faaliyetleri açısından 2015 yılı, 5 ay içerisinde iki genel seçimin yapılması ve Meclisin
yılın yarısında çalışamaması sebebiyle, oldukça sakin geçti ve önceki yıllara göre daha
az kanunun kabul edildiği bir yıl oldu.
2015 yılı milli eğitimde reformlar yerine, mevcut politika ve uygulamalarda değişikliklere gidilen bir restorasyon yılı oldu. Anayasa Mahkemesinin dershanelerin
dönüşümüne ilişkin yasayı iptal etmesiyle dershaneler özel öğretim kursları adı altında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmeye başladı. Önceki yıllara benzer şekilde
2015 yılı da genelde eğitimin ve özelde yükseköğretimin çokça gündeme geldiği bir
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yıldı. Ancak 2015, yükseköğretim alanında birçok tartışmalı kararın alındığı, fakat
yükseköğretim sisteminin reformu hususunun tartışılmadığı bir yıl oldu.
2015 yılı medya gündemi ise ülke gündemini işgal eden önemli olaylar karşısında farklı medya organlarının tutumlarının tartışılması ile geçti. Buna ek olarak yıl
boyunca sektörde birçok yeni gelişme yaşandı.
2015’te Türkiye iç siyaset, dış politika, ekonomi, güvenlik ve savunma, hukuk
ve insan hakları, eğitim ve medya ana başlıklarını içermektedir. Bu çalışma boyunca
Türkiye’de 2015 yılında yaşanan birçok gelişme detaylı bir şekilde ele alınırken,
kapsamlı bir analiz sunulmaya çalışılmıştır. Bu anlamda, yaşanan olaylar sadece betimleyici bir şekilde ele alınmamış, aynı zamanda geçmiş yıllarda yaşanan olaylar
bağlamında bir süreklilik çerçevesinde incelenmiştir.
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GİRİŞ

2011 seçiminin ardından toplumsal ve siyasal alanın Yeni Türkiye’nin inşasına
hazır hale geldiğinden hareketle, AK Parti 2023’e yönelik uzun dönemli siyasal
hedeflerini açıkladı. Ancak bu süreç, 2013 yılında yaşanan Gezi Olayları ve 17-25
Aralık operasyonları ile siyasal alan daraltıldığı için sekteye uğradı. 2014 yılında
yapılan yerel seçimler ve cumhurbaşkanı seçimi ile siyasal alanın yeniden normalleşmesi beklenirken, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı yeni bir cephe
siyaseti oluşturuldu. 2015 yılında yapılacak genel seçimin ardından 2019 yılına
kadar yeni bir seçimin olmaması, hem iktidar hem de muhalefet partileri için 2015
genel seçimini daha da kritik hale getirdi. Bu bağlamda muhalefet blokları, uzun
süredir iktidarını sürdüren AK Parti’nin iktidarını sona erdirmeye yönelik hesaplaşma siyasetini merkeze alan bir mücadele yürüttüler. AK Parti ise enerjisini bu
muhalefet blokları ile mücadeleye hasrettiği için reformcu siyasetini kaybetti. Kürt
meselesinin çözümü konusunda kararlılığını sürdüren AK Parti, yeni anayasa ve
başkanlık sistemi gibi kritik konularda ise muhalefetin desteğini alamadığı için
sonuç alıcı bir siyaset üretemedi.
2014 yılında yapılan genel başkan değişikliğini bir kriz yaşamadan atlatan AK
Parti, açıkladığı istihdam, dönüşüm ve ekonomi paketleri gibi programlarla icra ve
reform siyasetini 2015 yılında da devam ettirmenin yollarını aradı. 7 Haziran’a giden
süreçte daha çok siyasal sistem vaadini ve 13 yıllık iktidar dönemindeki reformlarını
ön plana çıkardı. 7 Haziran seçiminde yüzde 40’ın üzerinde oy almasına karşın tek
parti iktidarına imkan veren milletvekili sayısına ulaşamadı. Seçimden sonra başlayan koalisyon görüşmelerini ve koalisyon kurulamaması üzerine yapılan 1 Kasım seçimine giden süreci başarıyla yönetti. 1 Kasım seçimine giderken AK Parti, vaatlerini
ve aday listelerini büyük oranda revize etti. 7 Haziran seçiminden önce HDP çizgisindeki Kürt siyasal hareketinin AK Parti karşıtı cepheye evrilmesi ve sert bir söylem
yürütmesine ek olarak, 7 Haziran sonrası başlayan terör saldırıları da AK Parti’nin
hem parti hem de hükümet olarak mücadele etmek zorunda kaldığı önemli gelişmelerdi. Diğer yandan AK Parti 1 Kasım seçimi öncesinde parti içi görüş ayrılıklarını
krize dönüştürmeden aşmasını bildi ve kurumsallaşma yönünde önemli bir dönemeç
olan kongreyi başarıyla gerçekleştirdi.
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7 Haziran seçim sonuçlarını iyi analiz eden ve bu sonuçlardan gerekli dersleri
çıkardığı mesajını seçmene başarıyla sunan AK Parti, bu siyasetinin karşılığını da seçmenden aldı. 1 Kasım seçimi, AK Parti’nin tekrar siyasal merkeze dönerek siyasi gücünü tahkim etmesiyle sonuçlandı. Bu seçim zaferi ile birlikte AK Parti için “uzatılmış
geçiş dönemi” sona ermiş ve parti tekrar inşacı siyasete dönme imkanına kavuşmuştur.
CHP ise Kemal Kılıçdaroğlu’yla başlayan yenilenme sürecinin test edildiği bir
yılı geride bıraktı. CHP 2015 yılına Şişli Belediyesi’nde yaşanan krizle başladı. Yaşanan kriz arka planda Kemal Kılıçdaroğlu-Mustafa Sarıgül rekabeti gibi dursa da
parti yönetimi kriz karşısında net bir tavır almaktan kaçındı ve nihayetinde olay
yargıya taşındı. 7 Haziran’a giden süreçte ise CHP, seçmene sunduğu ekonomik vaatlerle olumlu bir hava yakalasa da seçmen nezdinde inandırıcılık sorunu yaşamaktan kurtulamadı ve AK Parti karşıtlığının dışına çıkamayan söylemini sürdürdü. 7
Haziran’da oy kaybetmesine rağmen AK Parti’nin tek başına iktidar olamamasını
bir fırsat, hatta zafer gibi gören CHP, hem koalisyon görüşmelerinde ortaya attığı
Türkiye sosyolojisinin doğasıyla uyuşmayan yüzde 60’lık blok siyasetini, hem de AK
Parti’yle yürüttüğü koalisyon görüşmelerini nihayete ulaştıramadı.
1 Kasım seçiminde kısmi bir oy artışı yaşayan ancak yüzde 25’lik oy bandını
aşamayan CHP’de seçimden sonra sonuçların değerlendirilip analiz edilmesinden ziyade parti içi muhalefet tartışmalarının hakim olduğu bir süreç başladı. Yeni anayasa,
başkanlık sistemi, Kürt meselesi gibi konularda net ve çerçevesi belirlenmiş projeler
sunma eksikliği ve bunun seçim sonuçlarına etkilerinin parti içinde yeteri kadar tartışılamayacağı gerçeği, yaşanan kongre tartışmalarından anlaşılmaktadır.
MHP daha çok 7 Haziran’dan sonra koalisyon görüşmeleri sırasında izlediği siyasetle gündem oldu. 7 Haziran seçiminden önce kongresini yapan MHP, ekonomik
vaatlere dayalı siyasal bir programla seçime hazırlandı. Seçim propagandasını ise AK
Parti ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine bina etti. 7 Haziran’da kendi tarihindeki ikinci en yüksek oyu almasına rağmen seçim sonrası gösterdiği siyasal performansla “ne yaptığı anlaşılamayan” bir siyasal parti pozisyonu sergiledi. 7 Haziran
sonrası başlayan terör saldırılarını, Çözüm Süreci konusunda kendi haklılığının bir
yansıması olarak gören MHP savunduğu güvenlikçi siyaseti konsolide etmeye çalıştı.
1 Kasım seçimine giden süreçte izlediği "hayır"cı siyaseti tabanına anlatmakta zorlanan MHP, bu seçimde 7 Haziran sonrası ortaya koyduğu siyasetin faturasını ödemek
zorunda kaldı. 1 Kasım seçiminden sonra CHP’dekine benzer bir süreç MHP’de de
yaşanmakta, parti yönetimine ve özellikle Devlet Bahçeli’ye karşı parti içi muhalefet
giderek yükselmektedir.
2015 seçimlerine HDP, Türkiyelileşme tartışmalarını yeni bir boyuta taşıma söylemiyle, parti olarak girdi. Ancak Türkiyelileşme adına politika yürütmekten ziyade
karşıtlık siyasetine savruldu. “Seni Başkan Yaptırmayacağız” sloganıyla anti-Erdoğancı çizgiye eklemlenerek kısa vadede barajı geçme noktasında amacına ulaştı. Ancak
Çözüm Süreci başta olmak üzere "Türkiyeli" meselelere ilişkin politika üretememesi
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HDP siyasetinin krizi ile sonuçlandı. 7 Haziran sonrası başlayan terör saldırılarına
karşı net bir duruş sergileyemeyen HDP, koalisyon görüşmelerinde silik bir konumda kaldı. Böylece 1 Kasım seçiminde barajı geçmekte zorlandı ve 7 Haziran’da aldığı
1 milyondan fazla oyu kaybetti.
2014 yılında yapılan cumhurbaşkanı seçiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, kendisinden önceki cumhurbaşkanlarından farklı olarak siyasal
alanda daha etkin ve yönlendirici oldu. Bununla birlikte, ilk defa halkoyuyla seçilen bir Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan’ın nasıl bir siyaset izlemesi gerektiği de yıl
boyunca tartışılmaya devam etti. Bu tartışmalar sürerken Erdoğan, yeni dönemde
cumhurbaşkanı olarak birçok yeni uygulamayı da başlatarak kurucu bir misyonla
hareket ettiğini de göstermiş oldu. Bu bağlamda, cumhurbaşkanı seçimi öncesi, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olarak etkin ve yönlendirici olacağına yönelik verdiği
sözleri uygulamaya koydu.
Son yılların en önemli konularından olan Çözüm Süreci için ise 2015 yılı önce
umutların yeşerdiği sonrasında da hayal kırıklıklarının yaşandığı bir dönemdi. Şubat ayındaki Dolmabahçe görüşmesinde PKK’ya silah bırakma çağrısı yapılmasına rağmen, HDP’nin 7 Haziran seçimine giden süreçte savrulduğu karşıtlık siyaseti Çözüm Sürecini ikinci plana düşürdü. Seçimin ardından HDP’nin ulaştığı başarıyı
PKK’nın sahiplenmesi Çözüm Sürecinin geleceğini de zora soktu. HDP’nin PKK
hegemonyasına boyun eğmesi ise kendinden beklenen barışçı siyaseti sürdürmesini
engelledi. Böylece çatışma sürecine tekrar dönüldü. Bu durum Çözüm Sürecinin
2015’in ikinci yarısında “buzdolabına kaldırılma”sıyla sonuçlandı. 1 Kasım seçiminden sonra AK Parti hükümeti, farklı bir formatta ve yeni aktörlerle Türkiye’nin
demokratikleşmesinin önemli sacayaklarından biri olan bu projenin, daha geniş bir
toplumsal tabanda devam ettirilmesine yönelik bir siyaset izleyeceğini deklare etti.
Diğer taraftan, terörle mücadelenin kamu güvenliği ve düzeni adına aksamadan yürütüleceğinin de garantisini verdi.
Bu çalışmanın 2015’te siyaset bölümünde, TBMM’de temsil edilen dört siyasi
partinin siyasal performansı; yaşanan iki genel seçim, Çözüm Süreci ve yeni dönemdeki muhtemel politikaları bağlamında değerlendirilmiştir. Partilerin yıl içindeki
siyasetleri daha çok her partinin seçim politikaları merkeze konarak ele alınmıştır.
Siyasi partiler dışında bu bölümde ayrıca, Çözüm Süreci ve 2015’te Cumhurbaşkanının gündemi de incelenmiştir.
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ADALET VE
KALKINMA PARTİSİ

Kurulduğu 2001 yılından bu yana girdiği tüm seçim ve referandumlarda başarılı
olan AK Parti, 2015 yılında gerçekleşen 7 Haziran genel seçimi öncesi hakim parti
olma öngörülerinin muhatabıydı. Ancak seçim sonuçlarının tek başına bir iktidara imkan vermemesi, en başta istikrar sorununun ve koalisyon kavramının 2015’te
bir kez daha Türkiye siyasetinin gündemine gelmesine neden oldu. 2013’te Gezi
Olayları ile başlayan, sonrasında 17-25 Aralık sürecinde şekillenerek 2014 yerel ve
Cumhurbaşkanı seçimlerinde zirveye ulaşıp fiiliyata dökülen AK Parti ve özellikle
Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı, 7 Haziran seçim süresince muhalif partiler ve uç
kamplar tarafından benimsenerek tahkim edildi. AK Parti’nin tek başına hükümeti
kuramayacağı sonucunun ortaya çıkması üzerine muhalefet kanadında “yüzde 60’lık
bir AK Parti karşıtı blok” olarak nitelendirilen geniş katmanlı ittifak arayışları benimsendi.1 Ancak 7 Haziran sonuçlarının muhalefet partileri nezdinde de arzu edilen
reel sonucu getirmeyeceği netleştiğinde, ana muhalefet partisi CHP tarafından öne
sürülen ve AK Parti kazanımlarını tasfiye amaçlı şekillenen “restorasyon” siyasetinin
siyasal ve toplumsal karşılığının olmadığı anlaşıldı.2 Meclis’te temsil edilen muhalefet
partilerinin, AK Parti’nin meşruiyetini sorgulama üzerinden geliştirmeye çalıştığı bu
zayıf temelli siyaset, belli medya ve vesayet çevrelerince benimsenmişse de somut bir
siyasal neticeye ulaşmadı.
Geçmiş yıllarda şekillenen ve değişik siyasal/toplumsal kesimleri AK Parti ve
Erdoğan karşıtlığında bir araya getirmeyi başarmış olan sistematik kampanya ve inisiyatifler, Ağustos 2014’te göreve gelen Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti Genel Başkanlığı ve başbakanlığı süresince de kolektif bir hedef etrafında şekillenmeyi sürdürdü. AK Parti, 2015 yılı içerisinde hem 7 Haziran hem de 1 Kasım seçimleri öncesi
ve süresince Batı basınında sistemli bir yıpratma girişiminin de hedefi oldu.3 Diğer
1. “Hükümeti %60’lık Blok Kurmalı”, Milliyet, 15 Haziran 2015.
2. “Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu’nun ‘Yüzde 60’lık Bloğu’ Boş Laf ”, Sabah, 17 Haziran 2015.
3. Yıldıray Oğur, “Press Freedom in Turkey: Myths versus Facts”, Daily Sabah, 15 Ocak 2015.
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yandan 2011 seçim başarısı sonrası, başlangıcı 2012 yılında 7 Şubat MİT krizi ile yapılan, sonrasında Gezi Eylemleri, 17-25 Aralık operasyonları ve en son olarak da 6-8
Ekim hadiseleri ile giderek şiddetlenen "otoriterleşme" ve "kutuplaşma" tartışmaları,
bu aşamanın somut yansımaları olarak yeniden belirginleşti.4 Bu dönemin bir diğer
hissedilir karakteristiği, medyada ve çeşitli sivil toplum platformlarında devletin belli
kademelerinde konuşlanmış olan bazı grupların (özellikle Gülen Cemaati/ PDY),
legal ve demokratik siyasetin sınırlarına ulaştığı noktalarda siyaset dışı yöntemlerle
siyaset kurumuna etki etmesidir.
Bu bağlamda 7 Haziran genel seçimi de, AK Parti ve “diğerleri” ayrımı olarak nitelendirilen bir siyasi çatışma ekseninde cereyan ederek tek başına bir iktidarın ortaya
çıkmasına imkan vermedi. Dolayısıyla 7 Haziran’da AK Parti ve Erdoğan karşıtı siyaset
ilk defa kendisi açısından “başarı”ya ulaştı. Zira “blok siyaseti” ile AK Parti’yi dışarıda
bırakan bir iktidar alternatifi üretilemese de, 13 yıllık tek başına iktidarı sonlandıran
bir netice hasıl oldu.5 AK Parti’nin yaklaşık yüzde 41’lik bir oy oranı ile birinci parti
çıkmış olmasına rağmen 7 Haziran genel seçimi Türkiye’deki siyasal sistem sorununu
da bir kez daha gözler önüne serdi. AK Parti’nin tek başına iktidarı kuramayışı koalisyon kavramının da Türkiye’de tekrar tartışılmasına neden oldu.
7 Haziran seçiminde öne çıkan bir diğer husus, sonucun yapısal bir durum
mu yoksa geçici ve konjonktürel bir özellik olarak mı değerlendirilmesi gerektiği
sorusu oldu.6 Ancak söz konusu sorunun cevabı, 5 aylık bir süre sonunda 1 Kasım 2015 erken genel seçiminde oyların yaklaşık yüzde 49,5’ini alarak 4. kez tek
başına iktidarı elde eden AK Parti’nin zaferi ile netlik kazanmış oldu. 7 Haziran
sonrası 2015’in en önemli olaylarından biri olarak öne çıkan koalisyon görüşmeleri
öncesinde, somut adımların atılmasına yönelik muhalefet partilerinden gerçekçi
hamleler gelmemesine rağmen medyada koalisyon lehine ciddi anlamda müspet
görüşlere yer verildi.7 Fakat Ağustos ortalarında gerçekleştirilen kapsamlı “istikşafi görüşmeler”de ve sonrasındaki koalisyon görüşmelerinde herhangi bir neticeye
varılamamasını müteakip Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Cumhurbaşkanı’na
tanıdığı yetki ışığında erken genel seçim kararı alındı.8 7 Haziran sonrasındaki
süreçte toplumsal beklentilerin karşılanamayışı, koalisyon görüşmelerinin gerçekçi
bir zeminde neticelendirilemeyişi, siyaset mekanizmalarının tıkanmak üzere olması ve bu bağlamda en önemli etken olarak AK Parti’nin içinde olmadığı bir yönetim senaryosunun işlemeyeceği kanaati belirginlik kazandı.
4. Tuncay Önder, “7 Haziran Seçimine Doğru AK Parti”, SETA Analiz, Sayı: 127, (Haziran 2015), s. 8.
5. Tuncay Önder, “1 Kasım’ın İmkan ve Sınırları”, Star Açık Görüş, 15 Kasım 2015.
6. Nebi Miş, Ali Aslan, Murat Yeşiltaş, Sadık Ünay, "7 Haziran 2015 Seçimi ve Sonrası", SETA Analiz, Sayı: 134,
(Temmuz 2015), s. 9.
7. Nebi Miş, “Koalisyon Dönemlerine Mahkum Olmak”, Star Açık Görüş, 13 Haziran 2015; Fahrettin Altun, “Koalisyon Fetişizmi!”, Sabah, 11 Haziran 2015.
8. “Davutoğlu Açıkladı: CHP ile Koalisyon Yok, İstikamet Seçim”, Radikal, 13 Ağustos 2015.
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İki yıldan daha az bir zamana dört seçim sığdıran Türkiye, son halkayı 1 Kasım’da tamamladı. Sonuç itibarıyla 2015 yılına damga vuran ve AK Parti açısından
son derece önem arz eden 7 Haziran seçimindeki ‘dönemeç’, 1 Kasım 2015’e ‘ertelenmek’ durumunda kaldı. Diğer bir ifadeyle, 7 Haziran’dan 1 Kasım’a “uzatılmış bir
geçiş dönemi” yaşandı.9 Böylelikle AK Parti’nin hakim parti konumuna ulaşabilmesi
için gerekli olan son halkanın tamamlanması da 2015 sonbaharında ortaya çıkan
sonuçla birlikte gerçekleşmiş oldu.

62. HÜKÜMET TARAFINDAN AÇIKLANAN
REFORM PAKETLERI
29 Ağustos 2014 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Hükümet, 2014 yılının sonu ve 2015 yılının ilk aylarında çeşitli istihdam, destek ve
reform paketlerini açıkladı. İlk olarak 6 Kasım 2014 tarihinde kamuoyunda “Yapısal
Reform Paketi” adıyla bilinen “Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı” Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.
Toplantıda Yapısal Dönüşüm Paketinin içeriğine değinen Davutoğlu, 9 sektörde 417
faaliyet planını kapsayan eylem planında öne çıkanların, enerjiden sağlık sektörüne,
tarımdan taşımacılığa uzanan geniş bir alanda “yerli malı ve yerli üretimin” artırılmasına yönelik bölümler olduğunu vurguladı.
12 Kasım 2014’te iş kazalarının önüne geçmek için hazırlanan iş güvenliği paketini açıklayan Davutoğlu, hükümetin kurulmasının ardından bekleyen yapısal reformlarla ilgili ciddi adımların atıldığını ifade etti.10 Diğer taraftan 18 Aralık’ta 7 maddelik
bir dönüşüm paketini açıklayan hükümet, başta ekonominin en temel meselelerinden
biri olan düşük verimliliğin artırılmasına yönelik adımlar atılacağını da duyurdu.11
Ekonomik hususların yanı sıra aile ve nüfus konularına ilişkin de çalışmalar yürütmüş olan AK Parti, 2015 yılının ilk paketini 8 Ocak’ta “Ailenin ve Dinamik Nüfusun Korunması” konulu toplantıda açıkladı. Sosyal hayata yönelik hazırlanan bu
pakette öne çıkanlar, yeni doğan çocuklara maddi yardımların yapılması ve doğum
nedeni ile yarı zamanlı çalışma konusunun yeninden düzenlenerek kadın istihdamının kolaylaştırılmasına yönelik adımların atılmasına yönelik başlıklar oldu.12
15 Ocak’ta açıklanan bir diğer paket “Kamu Yönetiminde Şeffaflık Paketi” oldu.
Paket üç bölüm olarak ele alınarak; siyasetin finansmanı ve siyasi etik, kamu görevlileri ve mal bildirimi ve imar planları olarak hazırlandı.13 AK Parti tarafından açıkla9. Burhanettin Duran, “7 Haziran-1 Kasım Arası Uzatılmış Geçiş Dönemi Yaşıyoruz”, TRT 1, Enine Boyuna,
30 Ağustos 2015.
10. “Davutoğlu İş Güvenliği Paketini Açıkladı”, İnternethaber, 12 Kasım 2014.
11. “Davutoğlu’ndan 7 Maddelik Dönüşüm Paketi ve Eylem Planı Açıklaması”, Sabah, 18 Aralık 2014.
12. “Başbakan Ahmet Davutoğlu Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programını Açıkladı”, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, 8 Ocak 2015, http://www.aile.gov.tr/haberler/basbakan-ahmet-davutoglu-ailenin-ve-dinamik-nufus-yapisinin-korunmasi-programini-acikladi
13. Ömer Faruk Gençkaya, “Kamuda Şeffaflık Paketi Ne Getirecek?”, Al Jazeera Turk, 30 Ocak 2015.

16

setav.org

2015’te SİYASET

nan şeffaflık paketi, mevcut düzenlemelerde değişiklikler yapılmasını ve bu hususlarda gerekli düzenlemeleri kapsamaktaydı. Pakette ayrıca bu tür yardımların elektronik
ortamda kamuoyu tarafından erişilebilir olacağı konusu öne çıktı.14
Ocak ayında açıklanan diğer reform paketlerinden tarım sektörüne yönelik destekleme paketi, 26 Ocak’ta Diyarbakır’da açıklandı. Davutoğlu’nun yaptığı konuşmada öne çıkan husus, tarım ürünlerine desteğin yüzde yüz artırılacağı vaadi oldu.15
Böylelikle Ocak ayı içerisinde çeşitli sektörlere yönelik teşvik ve destek paketlerini
kamuoyu ile paylaşmış olan hükümet, bu kez KOBİ’lere yönelik yeni destek paketini
28 Ocak’ta açıkladı. Davutoğlu, KOBİ’lere kurumsallaşma ve markalaşma için 100
milyon liralık bir destek programı hazırladıklarının altını çizdi.16 Son olarak 2 Nisan tarihinde “İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi”ni açıklayan
hükümet, çeşitli alanlarla ilgili ciddi teşviklerin yapılacağına duyurdu. Pakette 120
bin kişiye istihdam sağlanacağı ve yatırımcıya vergi indirimi yapılacağı,17 AR-GE
ve tasarım faaliyetlerinin destekleneceği ve AR-GE’ye dayalı yatırımlar için proje ve
finansman desteğinin sağlanacağı18 duyuruldu.

7 HAZIRAN SEÇIMINE GIDEN SÜREÇ
7 Haziran seçimine giden sürece Nisan ayı içerisinde AK Parti milletvekili adaylarının belirlenmesi ve seçim beyannamesinin açıklanması ile birlikte start verildi. AK
Parti’nin 7 Nisan’da kamuoyu ile paylaştığı milletvekili aday listesinde dikkat çeken
şey, 3 dönem kuralı nedeniyle 70 kişinin 7 Haziran listelerinde yer almamasının
yanı sıra mevcut 105 milletvekilinin de aday gösterilmemesi oldu. Konya’dan aday
olan Başbakan Ahmet Davutoğlu, uzun bir mesai sonunda ve yoğun bir temayül
yoklamasının yapılmasının ardından listelerin hazır hale getirildiğini ve 550 adaydan
99’unun kadın adaylardan oluştuğunu ifade etti.
7 Haziran seçimi için AK Parti’ye toplamda 6.223 kişi milletvekilliği başvurusunda bulundu. 10 gün süresince 12 ayrı komisyonda her bir adayın görüşlerinin alınmasının ardından 11 gün boyunca parti içerisinde kapalı çalışmalar yürütüldü ve listeler 7 Nisan’da kamuoyu ile paylaşıldı. AK Parti’nin "vitrin aday"
ve "flaş aday" anlayışından uzak durduğu, mümkün mertebe AK Parti teşkilatlarından gelen adaylara öncelik verildiği vurgulandı. AK Parti adayları arasında
engelli vatandaşların da bulunduğu ve 550 adaydan 321’inin üniversite mezunu
olduğu dikkat çekti.19
14. “Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kamuda Şeffaflık Paketini açıkladı”, Hürriyet, 14 Ocak 2015.
15. “Davutoğlu, Tarım’da Yeni Destek Paketini Açıkladı”, tarim.com.tr, 26 Ocak 2015, http://tarim.com.tr/Haber/20943/Davutoglu-tarimda-yeni-destek-paketini-acikladi.aspx
16. “Başbakan Davutoğlu, KOBİ’ler için Yeni Destek Paketini Açıkladı”, Dünya, 29 Ocak 2015.
17. “Hükümetten 11 Maddelik Yeni Teşvik Paketi; 120 bin Yeni İstihdam Sağlanacak”, T24, 2 Nisan 2015.
18. “Başbakan Yeni İstihdam ve Teşvik Paketini Açıkladı”, Star, 2 Nisan 2015.
19. “AK Parti 7 Haziran Milletvekili Adayları 2015”, Haber 7, 8 Nisan 2015.
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AK Parti milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından 15 Nisan tarihinde Ankara Arena Spor Salonu’nda Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından AK
Parti milletvekili adaylarının tanıtıldığı toplantı gerçekleşti. Bu toplantıyla birlikte
seçim beyannamesi de kamuoyu ile paylaşıldı. 6 temel başlığın bulunduğu AK Parti’nin 7 Haziran seçim beyannamesinde 2023 hedef olarak gösterilirken başlıklar
şöyle sıralandı: Demokratikleşme ve Yeni Anayasal Sistem, İnsani Kalkınma Nitelikli
Toplum, İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Yenilikçi Üretim, Yaşanabilir Şehirler Sürdürülebilir Çevre, Vizyoner ve Öncü Ülke.
Beyannamede azınlıklar konusuna da değinilerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan azınlıkların ayrımcılık ve benzeri durumlara maruz bırakılmadan onurlu
bir hayat sürdürebilmeleri için gerekli bütün hukuki ve fiili tedbirlerin alınmaya
devam edileceği belirtildi.20 Alevi vatandaşlar ve cemevlerinin durumuna ilişkin
gerekli adımların atılacağına yönelik açıklamalar da beyannamede yer aldı. Bunlara ek olarak eğitim sisteminde sağlıklı bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve
uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda da çalışmaların yürütüleceği
öne çıkan vaatler arasındaydı.
Çözüm Sürecinde kalıcı huzurun tesis edilmesi ve silahların tamamen devre dışı
bırakıldığı bir noktaya ulaşılması amacıyla Meclis’ten geçirilen 6551 Sayılı Terörün
Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile gereken tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi. Bunun yanı sıra 378 sayfadan oluşan seçim
beyannamesinde Çözüm Sürecinin, Türkiye’nin demokratikleşmesinde, milli birlik
ve kardeşliğinde ve refahında tarihi bir çabaya karşılık geldiği vurgulandı. 2002’den
bu yana AK Parti siyasetinin milli birlik ve kardeşlik perspektifiyle şekillendiği de belirtilerek, AK Parti’nin vatandaşların devlete aidiyetini zedeleyen, milletin farklılıklarını zenginlik yerine tehdit gören anlayışlardan farklı olarak geçmişin ihmalleriyle
kronik hale gelmiş sorunlara aktif şekilde yaklaştığı belirtilmiştir.21 Beyannamede AK
Parti, Türkiye’nin yeni bir toplum sözleşmesinin eşiğinde olduğunun altını çizerek
yeni bir anayasanın hayata geçirilmesi için toplumdan yetki talebinde bulundu.22
AK Parti’nin beyanname ile birlikte 7 Haziran seçimi öncesi hazırlayarak
yine 15 Nisan tarihinde kamuoyuna sunduğu bir diğer metin olan 100 maddelik
“2023 Yeni Türkiye Sözleşmesi”, yeni anayasa konusunda önemli detaylara işaret
etti.23 Ahmet Davutoğlu’nun bizzat kendisinin kaleme aldığı sözleşmede, düşünce,
inanç, ifade ve girişim özgürlüğünün insan onurunun vazgeçilmez unsuru olarak
değerlendirildiği ifade edilmiş ve dolaylı dolaysız tüm darbe girişimlerinin kınandığı net olarak tekrarlanmıştır.
20. Didem Özel Tümer, “2015 Seçim Beyannamesinde Başkanlık Farkı”, Al Jazeera Turk, 15 Nisan 2015.
21. “AK Parti Seçim Beyannamesi Yayımlandı”, TRT Haber, 21 Nisan 2015.
22. “7 Haziran Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi”, AK Parti, https://www.akparti.org.tr/site/haberler/iste-ak-partinin-secim-beyannamesi/78619#1, s. 26-34.
23. Ali Bayramoğlu, “Yeni Sözleşme Aynı Zamanda Bir Tashih Sözü Mü?”, Yeni Şafak, 16 Nisan 2015.
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AK PARTI’DE YENI ANAYASA VE
SIYASAL SISTEM TARTIŞMASI
2011 yılında yapılan genel seçimden sonra geniş katılımlı yeni ve sivil bir anayasa
için toplumsal beklentiler karşılanamadı. Böylelikle Meclis nezdindeki uzlaşma girişimlerinin de tıkanması sebebiyle yeni anayasa hedefi sekteye uğradı. Bu durum,
farklı siyasal yelpazedeki partilerin AK Parti karşıtlığı üzerinden 1982 Anayasasını
savunma refleksine sığınmalarına yol açmış olsa da, AK Parti’nin yeni bir anayasa
yapma sorumluluğunu hâlâ kendisinde görmesi 7 Haziran seçim çalışmalarına da
yön verdi. Bu bağlamda AK Parti’nin 7 Haziran genel seçimi öncesi öne çıkan önceliklerinden bir tanesi de kuşkusuz yeni anayasa vaadi oldu.
Beyannamede yeni anayasa ile ilgili konular Demokratikleşme ve Yeni Anayasal
Sistem ana başlığı altında yer aldı. Bir önceki dönemde Meclis’te kurulan uzlaşma
komisyonunda muhalefet partilerinin tutumu sebebiyle yeni bir anayasanın oluşturulmasının mümkün olmadığına işaret edilen beyannamede 7 Haziran sonrası için
“milletten yetki istendi.” Bu bağlamda yeni anayasanın yalnızca bir partinin sorunu
olmadığı vurgulanırken, vesayetin izlerini tamamen silineceği ifadelerine yer verildi.
AK Parti tarafından hazırlanan 7 Haziran seçim beyannamesinde öne çıkan diğer bir husus “başkanlık sistemi” etrafındaki siyasal sistem sorunu oldu. Yeni bir anayasa ile birlikte sistem değişikliğinin de artık Türkiye’de gerekli olduğu görüşünü öne
çıkaran AK Parti, özellikle 2007 Anayasa değişikliği ile birlikte cumhurbaşkanının
doğrudan halk tarafından seçilmesine, Türkiye parlamentarizmindeki eksikliklere ve
yetki çakışmalarının oluşabilme ihtimallerine işaret etti. Mevcut siyasal sistemdeki
çarpıklığın bugüne kadar tam anlamıyla onarılamamış olmasını sıklıkla vurgulayan
AK Parti, son gelişmelerle birlikte mevcut sistemin daha da sorunlu bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. Bu çerçevede başkanlık sisteminin Türkiye için en uygun sistem
olacağı görüşüne AK Parti tarafından ilk kez bir seçim beyannamesinde yer verildi.
Yeni anayasa ile ilgili bölümden hemen sonra beyannamede yer bulan konu “Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi” başlığını taşıdı. Beyannamede, yeni anayasa ile
Türkiye’nin katılımcılığı ve çoğulculuğu esas alan ve etkili işleyen bir hükümet modeline kavuşmasının elzem görüldüğü belirtilirken; Türkiye’deki mevcut siyasi sistemin, cumhurbaşkanı ve başbakanın farklı siyasi geleneklerden gelmeleri durumunda
siyasal bir kriz üretme potansiyelini taşımaya devam ettiği vurgulandı.
Beyannamede ayrıca, Türkiye’nin başkanlık sistemine neden ihtiyacı olduğu üzerine de yoğunlaşıldı ve parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiliyor gibi bir
algının oluşmasının da esasen yanlış olacağına işaret edildi. Bunun gerekçesi olarak
da Türkiye’deki sistemin evrensel demokratik parlamenter sistemler ile kıyaslandığında gerekli olan kriterleri karşılamadığı ileri sürüldü. Parlamenter sistem görüntüsü
altında çeşitli vesayet odakları tarafından iyice daraltılmış bir alan olarak değerlendirilen mevcut Türkiye siyasal sistemi, son olarak cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle
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birlikte bir başkanlık sistemine doğru evrilme sürecine girdi. Dolayısıyla Türkiye’nin
daha hızlı kalkınabilmesi ve daha hızlı demokratikleşebilmesi için demokratik bir
başkanlık sistemine geçmesi beyannamede net bir şekilde ifade edilmektedir.24

AK PARTI’NIN EKONOMI VAATLERI
Muhalefet partilerinin açıkladıkları beyannamelerde asgari ücretin artırılmasından
kredi faiz borçlarının silinmesine kadar seçmenin ekonomik rasyonalitesine hitap
eden cazip vaatlerin çokluğu,25 gözleri belki de bu vaatlerin gerçekleştirilebilirliği ve
inandırıcılığı açısından öne çıkan tek parti olan AK Parti’nin vaatlerine çevirdi. AK
Parti ekonomi vaatlerinin temel mesajını, makroekonomik ve finansal istikrar ile
sürdürülebilir büyüme noktasındaki kazanımların korunarak yeni dönemde mikro
ekonomik ve sektörel dönüşümlere öncelik verilmesi olarak belirledi.26
AK Parti’nin ekonomi vaatleri arasında öne çıkanlar vatandaşların ekonomik
beklentilerine hitap edenlerdi. Örneğin beyannamede; 1.000 liranın altındaki emekli
maaşlarına 100 lira zam yapılacağı, 1.000-1.100 lira arasındaki maaşların ise 1.100
liraya tamamlanacağı vaadi yer buldu. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik de birtakım beklentilerin karşılanması düşüncesiyle bazı adımların atılacağı beyannamede
duyurulmuştu. Çiftçilere yönelik de yeni vaatlere yer verilen beyannamede, 2015 yılı
içerisinde çiftçiye 10 milyar liralık nakit hibe desteği sağlanacağı vurgulandı.27
7 Haziran miting maratonunu 25 Nisan’da Erzurum’da başlatan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, 6 Haziran tarihinde Antalya ve Konya
mitingleri ile seçim kampanyasını noktaladı. Toplamda 81 ilde 110 miting yapan
Davutoğlu’na kıyasla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 78, MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli’nin 54 ve HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ’ın da toplamda 66 miting yaptığını belirtmek gerekir. AK Parti seçim kampanyası kapsamında bazı Avrupa ülkelerinde de toplantılar gerçekleştirmiştir.

7 HAZIRAN SEÇIM SONUÇLARI
7 Haziran genel seçiminde ulaşmış olduğu oy oranı itibarıyla AK Parti’nin tek başına
hükümet kurma ihtimali ortadan kalkmıştı. AK Parti’nin, kuruluşundan bu yana katılmış olduğu dördüncü genel seçim olan 7 Haziran seçiminde oyların yaklaşık yüzde
41’ine ulaşılmış olması, seçime hazırlık sürecinde yapılan olası hataların gözden geçirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirildi. Türkiye’nin 81 ilinde yoğun bir çalışma

24. Abdülkadir Selvi, “Başbakan’ın Açıklayacağı Yeni Sözleşme”, Yeni Şafak, 15 Nisan 2015.
25. “Partilerin Seçim Vaatleri neler? AK Parti, CHP, MHP, HDP!”, Yeni Şafak, 27 Mayıs 2015.
26. Nebi Miş, Ali Aslan, Murat Yeşiltaş ve Sadık Ünay, “7 Haziran 2015 Seçimi ve Sonrası”, SETA Analiz, Sayı: 134,
(Temmuz 2015), s. 33.
27. “3 Parti de Emekli, Dar Gelirli ve Gençlerin Peşinde”, Habertürk, 22 Nisan 2015.
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temposu eşliğinde28 mitingler düzenlemiş olan Ahmet Davutoğlu yönetimindeki AK
Parti, katılımın yüzde 83,92 olduğu 7 Haziran seçiminde YSK’nın yayımlamış olduğu
kesin seçim sonuçlarına göre Türkiye genelinde oyların yüzde 40,87’sini alabildi. Seçimde 56.608.817 kayıtlı seçmenden 47.507.467’si oy kullanmış, kullanılan oyların
46.163.243’ü geçerli sayılırken, 1.344.224 oy da geçersiz sayılmıştır.29 Bu tablo karşısında AK Parti’nin Türkiye genelinde toplamda aldığı oy sayısı 18.867.411 oldu.30
AK Parti’nin 7 Haziran’da ulaştığı oy oranında, bir önceki genel ve yerel seçim
sonuçlarıyla kıyaslandığında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Bunun yanında 3
büyük ildeki AK Parti milletvekili sayılarında da ciddi düşüş gözlendi. Bir önceki
seçimde Ankara’da 17 olan AK Parti milletvekili sayısı 7 Haziran’da 15’e düştü. Diğer
taraftan, toplam 88 milletvekili ile Türkiye’nin en büyük ili olan İstanbul’da 2011’de
46 milletvekili çıkarmış olan AK Parti’nin milletvekili sayısı 7 Haziran’da 39’a düştü.
CHP’nin kalesi İzmir’de mevcut 26 milletvekili koltuğundan yalnızca 8’ini alabilen
AK Parti, bir önceki genel seçimde İzmir’den 11 milletvekili çıkarmıştı.
AK Parti’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki milletvekili sayısındaki ciddi
düşüş, bölgede HDP’nin milletvekili sayısındaki artış ile açıklandı. Bu değerlendirmeyi İstanbul için de yapmak mümkündür zira HDP, MHP’nin de önüne geçerek
İstanbul’da en çok oy alan üçüncü parti oldu. Diyarbakır’da toplam 11 milletvekilliğinden yalnızca 1’ini alabilen AK Parti, diğer 10 milletvekilliğini HDP’ye kaptırdı.
Meclis’e toplamda 8 milletvekili gönderen Van’da da yalnızca 1 milletvekilliği kazanabildi. Mardin ilinde de AK Parti’de bulunan 3 milletvekilliği 7 Haziran’da 1’e
düştü. AK Parti’nin milletvekili çıkaramadığı il sayısı ise 5’e ulaştı. Bunlar; Tunceli,
Ağrı, Hakkari, Şırnak ve Iğdır olmuştur.
7 Haziran 2015 genel seçimiyle birlikte AK Parti’den HDP’ye ciddi anlamda oy
kayması yaşandı. 7 Haziran’da HDP’nin oy artışının yüzde 53’ünün (yüzde 36 ila 67
güven aralığında) 2011 genel seçiminde AK Parti’ye oy vermiş olan seçmenlerden oluştuğu saptanırken, 2011’de sandığa gitmemiş olan ya da yaşı tutmayan seçmenlerin de 7
Haziran’daki oy artışının yüzde 33’üne (yüzde 22 ila 39 güven aralığında) sebep olduğu
tespit edildi. Dolayısıyla CHP’den HDP’ye verilmesi tahmin edilen destek son derece
sınırlı kaldı ve HDP’nin oy artışının yüzde 6’sı CHP seçmeninden kaynaklandı.
7 Haziran’da AK Parti’nin yaşadığı (Doğu ve Güneydoğu haricinde) bölgesel
bazda oy artışı ve düşüşlerine de değinmek gerekir. İç Anadolu bölgesine baktığımızda; AK Parti’nin CHP oylarının yoğun olduğu Eskişehir hariç tüm İç Anadolu illerinde birinci parti olduğunu, ancak 2011 genel seçim sonuçlarına kıyasla bu bölgede
hem oy oranında hem de milletvekili sayısında düşüş yaşadığını görüyoruz. Diğer
28. Sümeyye Ertekin, “Mahçupyan: AK Parti Şapkayı Önüne Koymalı”, Al Jazeera Turk, 8 Haziran 2015.
29. “YSK Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı!”, Milliyet, 18 Haziran 2015.
30. “25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları”, Yüksek Seçim Kurulu,
18 Haziran 2015, http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/SecmenIslemleri/Secimler/2015MV/D.pdf
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taraftan MHP, 2011 rakamlarına göre bu bölgede 10 milletvekili artırırken, CHP ise
13 ilin 7’sinde vekil çıkaramamıştır. Bu tespite rağmen CHP, 2011 seçimine kıyasla
vekil sayısını artırabilmiştir.31 Karadeniz bölgesinde bazı illerde AK Parti oylarında
düşüş gerçekleşirken bazı illerde de artış sağlandı. Bu bölgede AK Parti’den giden
“milliyetçi-muhafazakar” oylar genel itibarıyla MHP’ye kaydı.
AK Parti’nin Ege ve Akdeniz bölgelerindeki performansı da diğer bölgelerle benzerlikler taşımaktadır. Ege’de İzmir dışında Meclis’e giren toplam 44 milletvekilinden
AK Parti 16 milletvekilliği kazanırken, CHP 19 milletvekili ile birinci sıraya oturdu.
AK Parti bölgeden 2011 yılında 22 milletvekili çıkarabilmişti. MHP ise İzmir dışında 3
milletvekilliği kazanırken, HDP İzmir haricinde milletvekilliği kazanamadı.32 Akdeniz
bölgesi genelinde de her ne kadar AK Parti yine birinci parti çıkmış olsa da, oy oranında düşüş yaşanmıştır. Marmara bölgesinde de –İstanbul haricinde– benzer bir performans sergilemiş olan AK Parti, bu bölgedeki 10 ilin 6’sında hakim parti olurken, diğer
4 ilde ise CHP’nin hakimiyeti söz konusu oldu. Dikkat çeken ayrıntı ise birçok ilde
HDP oylarında geçmiş seçimlere kıyasla ciddi bir oy sıçramasının yaşanmış olmasıdır.
AK Parti’nin seçim sonrası tek başına hükümeti kurma başarısını gösterememesine rağmen en çok oy alan ikinci parti olan CHP’yle arasında 15 puan fark vardır.
12 yıllık yoğun bir iktidar döneminin sonrasında hâlâ bu oy oranına ulaşabilmesi
ciddi bir başarı olarak değerlendirilmiştir.33 AK Parti seçimden önce seçim barajını
düşürmeyerek, HDP’nin yüzde 10’luk seçim barajı sorunsalını kendi lehine çevirebilecek bir siyaset anlayışını benimsemesine olanak sağlamıştır. Seçim barajının bu
denli yüksek olması karşısında ve seçmenin “ya hep ya hiç” gibi bir karar verme ikilemine zorlanmasından ötürü, HDP’nin toplumsal gerçekliğine uygun olarak yüzde
6-7 gibi bir bandda sınırlı olan oy oranı, strateji hatası sebebiyle AK Parti aleyhine
beklenmeyen sonuçlara yol açtı.34
AK Parti’nin 7 Haziran seçimine “hikayesiz” girmiş olması oy düşüşündeki
ana sebeplerden biri oldu. Bunun yanı sıra, büyük şehirlerdeki AK Partili milletvekili listelerinde Kürt adayların yer bulamayışı başta olmak üzere aday belirleme
konusunda toplumdaki beklentilerin karşılanamamış olması da, AK Parti oylarındaki düşüşte son derece önemli bir etken olarak göze çarpmaktadır. HDP’nin birçok yerde tercih ettiği “dindar Kürt adayların” AK Parti sıralarında olmaması Kürt
seçmen nezdinde olumlu karşılanmamıştır. Son olarak da AK Parti’nin tavizsiz bir
şekilde seçim ekonomisine karşı olduğu gerekçesiyle, toplumun en düşük ekonomik talepleri (emeklilerin ekonomik rasyonalitesi, asgari ücretteki beklentiler vs.)
konusundaki söylem hakimiyetinin CHP’ye doğru kayması, AK Parti’nin seçim
performansını olumsuz olarak etkiledi.
31. “AK Parti Geriledi Ama Yine Lider”, Milliyet, 9 Haziran 2015.
32. “Ege’de Vekilleri MHP-CHP Aldı”, Milliyet, 8 Haziran 2015.
33. Atilla Yayla, “7 Haziran Seçimleri ve AK Parti”, Yeni Şafak, 13 Haziran 2015.
34. Gülay Göktürk, “Silahın Geri Tepişi”, Akşam, 6 Haziran 2015.
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7 HAZIRAN SONRASI KOALISYON ARAYIŞLARI
7 Haziran sonuçları doğrultusunda, 13 yıllık bir aradan sonra koalisyon seçeneklerini de kapsayan tartışmalar yeniden Türkiye siyasal gündeminde yer buldu. Ortaya
çıkan bu tablo, muhalefet partilerinin olası bir anlaşma sağladığı takdirde, AK Parti’nin kendi Meclis başkanı adayını dahi seçtiremeyeceği ihtimalini de gündeme getirdi. Ancak 30 Haziran’da ilk iki turu geçekleşmiş olan Meclis başkanlığı seçiminde
MHP’nin tavrı sebebiyle, muhalefet bloğundaki geniş katılımlı AK Parti karşıtı eğilim hayata geçirilemedi. AK Parti’nin İsmet Yılmaz olarak belirlediği Meclis başkanı
adayına karşı, diğer üç muhalefet partisinin ortak hareket edip müşterek bir aday
üzerinde mutabakat sağlaması gerektiği görüşüne sıcak bakmayan MHP, 10 Ağustos
2014’te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde CHP ile ortak aday gösterdikleri Ekmeleddin İhsanoğlu’nu Meclis başkanlığına aday gösterdi.
7 Haziran genel seçimi öncesinde Erdoğan karşıtlığı üzerinden geliştirdikleri
siyasetle AK Parti’nin tek başına iktidarı elinde bulundurmasını önleyebilmiş olan
inisiyatif, seçim sonrası “yüzde 60’lık blok” tahayyülü ile ortak zeminde hareket etme
fikrini ise hayata geçiremedi. Buradaki temel farklılık, MHP’nin 7 Haziran öncesinde CHP ve HDP ile zaman zaman aynı siyaset dilini tercih ederek ortaya koyduğu
AK Parti karşıtlığını seçim sonrasında aynı doğrultuda devam ettirmemesidir. Seçim
sonrası CHP, MHP’nin bu birlikteliğe olumlu yaklaşacağını varsayarak yanılmıştır.
CHP’nin bu yanılsaması ve MHP’nin, kurulacak olan olası bir koalisyon karşılığında
CHP tarafından kendisine sunulan “başbakanlık teklifini” bile reddetmesi,35 koalisyon görüşmelerinin AK Parti dışında gerçekleşmesi ihtimalini ortadan kaldırdı.

Koalisyon Görüşmeleri
Meclis başkanlığı seçimi sonrası 9 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 63. Hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na verdi. Böylelikle
koalisyon görüşmelerinin gerçekleşeceği yaklaşık 45 günlük anayasal süreç başladı.
Süreç iki aşamalı olarak, koalisyon ön görüşmeleri ve akabinde AK Parti ile CHP arasında gerçekleştirilen istikşafi görüşmeler şeklinde gerçekleşti. 13 Temmuz’da Ahmet
Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirerek
koalisyon görüşmelerini resmen başlattı. Bu görüşmenin ardından Davutoğlu, MHP
ve HDP heyetleriyle de koalisyon ön görüşmelerini yürüttü.
CHP ile gerçekleştirilen ön görüşmede, 5+1 formülü uygulanarak her iki partiden bir genel başkan ve beş kurmay yer aldı. Görüşmede, AK Parti Genel Başkanı
Davutoğlu’nun yanı sıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Kültür ve
Turizm Bakanı Ömer Çelik’in de aralarında bulunduğu bir ekip yer alırken, CHP
heyetinde de Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları
Haluk Koç ve Selin Sayek Böke gibi isimlerin bulunduğu bir ekip yer aldı. Gö35. “Kılıçdaroğlu’ndan Teklif: Koalisyon Kuralım Sen Başbakan Ol”, Cumhuriyet, 19 Haziran 2015.
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rüşmelerde AK Parti ve CHP heyetlerini koordine edecek kişiler olarak ise Ömer
Çelik ve Haluk Koç isimleri belirlendi.
CHP ile ilk görüşmenin ardından 14 Temmuz’da AK Parti Genel Başkanı
Davutoğlu, koalisyon görüşmeleri kapsamında MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir
araya geldi. AK Parti ve MHP’li kurmayların eşlik ettiği görüşmede, MHP’nin bir
koalisyon içerisinde yer almayacağı hususu öne çıktı. Görüşme sonrası MHP’nin
bu tavrını değerlendiren Davutoğlu, “7 Haziran’dan itibaren çeşitli vesilelerle hükümet ortaklığında bulunmama tarzında bir yaklaşım içinde olduklarını bir kez
daha teyiden ifade ettiler” diyerek MHP’nin AK Parti ile olası bir koalisyona yönelik pozisyonunu kamuoyuyla paylaştı. Her ne kadar MHP’nin bu tavrı kamuoyu
nezdinde kapıların AK Parti’yle koalisyona tamamen kapatılması olarak algılanmışsa da AK Parti ve MHP arasında görevlendirilmiş partili yetkililer vasıtasıyla görüşmelerin kesilmeyeceği yönünde bir anlaşmanın sağlandığı da duyuruldu.
Son olarak, ihtiyaç olması halinde ise iki parti liderinin tekrar bir araya geleceği
de görüşme sonrası Davutoğlu tarafından ifade edildi.36 Koalisyon görüşmesine
ilişkin MHP lideri Bahçeli’nin bir gün sonra yaptığı yazılı açıklamada ise, MHP
tarafından 7 Haziran sonrası ortaya konulan kırmızı çizgilerin çiğnetilmeyeceği
vurgulandı. Bununla birlikte AK Parti-CHP ya da AK Parti-HDP koalisyonunun
kurulmasının doğru olacağına işaret eden MHP lideri, seçmenin MHP’ye ana muhalefet görevi verdiğini savundu.37
Koalisyon görüşmelerinin ilk turunda CHP ve MHP’nin ardından 15 Temmuz
günü HDP heyeti ile bir araya gelen Ahmet Davutoğlu, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Davutoğlu’nun, “Biz HDP ile müzakere ederken silahlı grupların
varlığı çelişkidir” açıklaması öne çıkarken, HDP’nin 7 Haziran sonrası benimsediği
tutumunda da bir değişikliğin olmadığı ifade edildi. Davutoğlu ayrıca, HDP’nin
yüzde 13 oy almış bir parti olarak yok sayılamayacağını ve böylelikle aldığı görev
gereğince bu partiyle de görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi. Diğer taraftan HDP Eş
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 7 Haziran’ın hemen ardından HDP’nin “asla
AK Parti’nin içinde olduğu hükümete içerinden ve dışarıdan destek vermeyeceğine”
ilişkin sözlerine de değinen Davutoğlu, yüzde 40 oy almış AK Parti’nin dışlanabileceği bir formülün bulunmadığına işaret etti. Dolayısıyla 7 Haziran sonrası gerçekleşen
bir aylık süreçte ve AK Parti ile HDP arasında yapılan görüşmede de HDP’nin tutumunun değişmediği görüldü. Davutoğlu son olarak, HDP ile her konunun görüşülebileceğini fakat bir koalisyon ortaklığı çerçevesinin oluşmadığını ifade etti.38
Böylelikle ilk görüşmeler sonunda MHP’nin AK Parti ile olası bir koalisyona
kapılarını kapatması ve HDP ile de bir anlaşmanın 15 Temmuz tarihindeki görüşme
36. “MHP’den AKP’ye: Koalisyonla İlgilenmiyoruz”, BBC Türkçe, 15 Temmuz 2015.
37. “Bahçeli Neden Koalisyona Girmediğini Açıkladı”, İnternethaber, 15 Temmuz 2015.
38. “Davutoğlu: ‘AKP ile Asla Koalisyon Yapmayacağız’ Diyen HDP’nin Tutumunun Değiştiğini Gözlemledim”,
T24, 15 Temmuz 2015.
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sonunda sağlanamayışı, görüşmelerin AK Parti ve CHP arasında sürdürüleceği hususunu belirginleştirdi. 13 Temmuz’da gerçekleşen ön görüşme sonrası AK Parti ve
CHP arasında ilki 24 Temmuz, sonuncusu da 3 Ağustos’ta gerçekleşen beş istikşafi
görüşme yapıldı. Ahmet Davutoğlu görüşmelerin gerçekleşmesinden önce kamuoyuna istikşafi görüşmeler ile amaçlananları izah etmiş, bu görüşmelerin bir müzakere
öncesinde her iki partinin birbirini doğru anlamaları için temin edici ön görüşmeler
işlevi gördüğünü açıklamıştı.39
13 Temmuz’da CHP ile AK Parti arasındaki ilk görüşme sonrası 21 Temmuz’da
parti heyetleri yeniden bir araya geldi. Böylelikle Ömer Çelik ve Haluk Koç’un koordinasyonu doğrultusunda bir araya gelinerek öncelikle izlenecek yöntem konusunda
mutabakat sağlandı. AK Parti ile CHP arasında gerçekleşecek olan koalisyon görüşmelerinde müzakere edilecek olan konular başlıca anayasa, seçim sistemi, ekonomi, eğitim, güvenlik ve dış politika şeklinde olacağı belirtilirken, CHP’nin müzakere
masasına 14 madde40 AK Parti’nin ise 10 madde41 ile oturacağı belirtildi.
CHP’nin 14 maddelik koalisyon ilkeleri arasında, başta 12 Eylül darbe anayasasının çağdaş, daha özgürlükçü bir anayasa ile değiştirilmesi, yüzde 10 seçim barajının kaldırılması, asgari ücretin 1.500 TL olarak belirlenmesi ve cumhurbaşkanının
anayasal sınırlar içine dönmesi gerektiği yönündeki hususlar öne çıktı. Bunun yanı
sıra siyasal iradenin kontrolünde olduğu ileri sürülen TRT ve RTÜK modelinin de
değiştirilmesi gerektiği ve yolsuzluklarla mücadelede daha etkin adımların atılmasının şart olduğunun altı çizildi.
AK Parti, CHP’nin 14 maddesi arasında Çözüm Sürecinin yer almadığına işaret ederek maddeleri genel olarak olumlu değerlendirdi. Buna ilaveten her iki parti
kurmaylarının görüşmelerde bu maddeler üzerinde detaylı olarak müzakere yaptığında pürüzlerin oluşabileceği belirtildi.42 AK Parti’nin koalisyon görüşmeleri için
sunduğu 10 madde içerisinde öne çıkan hususların başında bilhassa özgürlükçü ve
39. “Davutoğlu: ‘İstikşafi’ Görüşmeler”, Milliyet, 13 Temmuz 2015.
40. CHP’nin 14 maddede koalisyon ilkelerinin tamamı şöyle: 1. Hukukun üstünlüğüne dayalı bir hukuk sistemi
oluşturulması, 12 Eylül darbe hukukunun tamamen değişmesi. 2. Yüzde 10 seçim barajı ve YÖK’ün kaldırılması.
3. Siyasi Ahlak Yasasının çıkması. 4. Güçlü sosyal devlet ilkesi çerçevesinde emeklilere ikramiye verilmesi, taşeron
sisteminin kaldırılması, asgari ücretin 1.500 TL olması. 5. Cumhurbaşkanının anayasal sınırlar içine çekilmesi. 6.
Cumhurbaşkanının örtülü ödeneği kullanmaması. 7. Yeni bir dış politika oluşturulması. 8. Hiçbir meydanın gençlere yasaklanmaması. 9. Yasakları artan değil, azalan, insan haklarına saygı duyan, özgürlük alanını süratle genişleten bir Türkiye yaratılması. 10. Siyasal iradenin kontrolündeki TRT ve RTÜK modelinin değiştirilmesi. 11. Vergi
denetimlerinin siyasal araç olarak kullanılmaması. 12. Kesin Hesap Komisyonunun kurulması. 13. Çağdaş, daha
özgürlükçü bir anayasayanın yapılması. 14. Yolsuzluklarla mücadele konusunda daha güçlü adımlar atılması.
41. AK Parti’nin koalisyon görüşmeleri için sunduğu 10 maddenin tamamı şöyle: 1. Özgürlükçü ve başkanlık perspektifli yeni bir anayasa yapılması. 2. Çözüm Süreciyle ilgili adımların sürdürülmesi. 3. Alevi vatandaşların sorunları olmak
üzere yine farklı inanç gruplarının talepleri, sivil toplum kuruluşlarıyla kurulacak ilişkiler ile toplumsal uzlaşı ile ilgili
adımlar atılması. 4. Ekonomide yapısal reformun hayata geçirilmesi. 5. Üniversiteli işsizliğin azaltılması ve istihdamın
geliştirilmesi. 6. Esnaf, emekli, çiftçi, işçilere gibi kesimler için ekonomik iyileştirmelerin yapılması ve taşeron işçiliğin
yeniden ele alınması. 7. Siyasilerin ve bütün kesimlerin şeffaf bir şekilde kamuoyu önünde olması için şeffaflık paketinin
hayata geçirilmesi. 8. Yargı reformunun hayata geçirilmesi. 9. Bürokraside ve bazı bakanlıkların yeniden yapılandırılması. 10. Şehirlerin; tarihini, mimarisinin, kimliğini korumak için gerekli düzenlemelerin yapılması.
42. “AK Parti CHP’nin 9 Şartına Sıcak!”, Milliyet, 22 Temmuz 2015.
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başkanlık perspektifli yeni bir anayasa yer aldı. Bununla birlikte Çözüm Süreciyle
ilgili adımların sürdürülmesi, başta Alevi vatandaşların sorunları olmak üzere çeşitli inanç gruplarının talepleri ile ilgili düzenlemelerin yapılması ve ekonomide
yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Yapılması planlanan
yargı reformunun yanı sıra bürokrasi ve bazı bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına ilişkin husus da öne çıktı.
Koalisyon hükümeti kurma sürecinde AK Parti ve CHP arasında varılan mutabakat çerçevesinde heyetler arası ilk istikşafi görüşme 24 Temmuz’da başladı. Böylelikle yaklaşık 5 saat sürmüş olan ikinci tur görüşmelerinin başlamasıyla birlikte istikşafi görüşme süreci de başladı. Toplantının ardından AK Parti adına açıklama yapan
Çelik, “Hükümet ortaklığı tablosunun çıkması ya da bir erken seçim seçeneğinin
ortaya çıkması yüzde elli ellidir” diyerek ilk toplantının verimli geçtiğini dile getirdi.43
AK Parti ile CHP heyetleri arasında gerçekleştirilen istikşafi görüşmelerinin ikincisi
28 Temmuz’da gerçekleşti. Görüşme sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti
sözcüsü Koç, AK Parti ile gerçekleştirilen ikinci koalisyon görüşmesine ilişkin, “Bugün ele alınan başlıklar; temel özgürlükler, anayasa, yargı sistemi, hukuk düzeni. Bu
çerçevede, akla gelecek her konu, çok net bir şekilde masaya getirildi, ifade edildi.”
açıklamalarında bulundu.44
30 Temmuz’da gerçekleştirilen üçüncü görüşmelerin ardından Haluk Koç konu
başlıklarını yapısal reformlar, mali disiplin, sosyal dengeler ve büyüme stratejisi olarak açıkladı. Öte yandan Ömer Çelik, AK Parti ve CHP arasında ortak hassasiyet
noktalarını şöyle sıraladı: “Makro dengelerin ve mali disiplinin korunması, ekonominin daha büyük hedeflere ulaşması için yapılması gereken yapısal reformlar ve
dönüşüm politikaları, demokratik reformlar ve ekonomik dönüşümün ayrı ayrı ele
alınmaması gereken birbirini tamamlayan, eş zamanlı yürümesi gereken süreçler olduğu ve büyüme stratejisinin kapsayıcılığının artırılması.”45 Üçüncü görüşme sonunda varılan sonuçların partilerin Genel Başkanlarına iletileceğini ifade eden Koç, bir
sonraki sürecin Genel Başkanların çalışmaları değerlendirmesiyle kendi aralarında
devam edeceğini vurguladı.
Böylelikle 1 Ağustos günü heyetlerin dördüncü görüşmesi gerçekleşti. Görüşme
sonrası CHP heyeti adına açıklamalarda bulunan Haluk Koç, ele alınan konuların
başında “toplumsal uzlaşı başlığı altında Kürt sorunu, inanç gruplarının talepleri,
kamu yönetimi ve medya özgürlüğü” gibi konuların yer aldığını ifade etti. AK Parti
adına açıklama yapan Ömer Çelik ise rahat bir görüşme olduğunun altını çizerek,
CHP heyetiyle birlikte zaman zaman karşılıklı beyin fırtınasına dönüşen bir görüşme
gerçekleştirdiklerini ifade etti.
43. “Ömer Çelik: 5-4 Toplantıya Daha İhtiyacımız Var”, Radikal, 24 Temmuz 2015.
44. “AK Parti-CHP 2. Görüşmesi Sona Erdi”, NTV, 28 Temmuz 2015.
45. “AK Parti ile CHP Heyetleri Arasında Üçüncü Görüşme”, Hürriyet, 31 Temmuz 2015.
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3 Ağustos günü gerçekleşen son istikşafi görüşmenin ardından heyetler adına
koordinasyonu yürüten Koç ve Çelik son kez kamuoyunu bilgilendirdi. CHP adına
açıklamalarda bulunan Koç, farklılıkların yanı sıra benzer düşündükleri konuların da
mevcudiyetine işaret etti. Çelik ise AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na görüşmelerle ilgili kapsamlı bir sunumu yapacak seviyeye ulaştıklarını belirterek, CHP
ile anlaşma sağlanan konuların yanı sıra farklı düşünülen konuların da var olduğunu
vurguladı. Bundan sonraki aşamaya Genel Başkan Davutoğlu ve AK Partili yetkililerin karar vereceğine de değinen Çelik, koalisyon görüşmeleri için yeterli ve tatminkar
bir uzlaşma alanı kanaatine varırlarsa koalisyon aşamasına geçileceğini, aksi durumda
ise CHP ile koalisyon ihtimalinin sona ereceğini duyurdu. Böylelikle taraflar arasında
belli alanlarda örtüşme ve uyuşmazlıkların söz konusu olduğundan dolayı partilerin
kendi içlerinde değerlendirmeler yapacakları açıklandı. Böylece “demokratikleşme,
ekonomi, eğitim, yeni anayasa, sosyal programlar, Türkiye’nin iç ve dış güvenliği,
dış politika, Avrupa Birliği ve Ortadoğu politikaları” gibi müzakere konularının öne
çıktığı ve toplamda yaklaşık 35 saat süren istikşafi görüşmeler sonlandırılmış oldu.
Heyetlerin parti genel başkanlarına raporlarını sunmalarının ardından 10 Ağustos’ta Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu Başbakanlık Resmi Konutu’nda bir araya geldiler.
Bu görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda olası bir AK Parti-CHP koalisyonuna yönelik henüz bir kararın çıkmadığı, her iki parti heyetlerinin hafta içinde
yeniden bir araya geleceği belirtildi. Bu bağlamda heyetler son kez 13 Ağustos’ta
Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu basına kapalı bir görüşme
gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından genel başkanlar parti merkezlerine geçerek ayrı
ayrı koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını belirten basın açıklamaları
yaptı. Böylece AK Parti ve CHP arasında yaklaşık bir ay sürmüş olan istikşafi görüşmeler olumsuz sonuçlanmış oldu.46
Koalisyon görüşmelerinin olumlu neticelendirilememesi, bazı sebepler etrafındaki
anlaşmazlıklarla ilişkilendirildi. Öncelikle öne çıkan anlaşmazlık, AK Parti’nin devlet
politikalarının seçilmişler tarafından, CHP’nin ise atanmışlar tarafından belirlenmesini
istemesi oldu. Bu temel farklılık arz eden yaklaşımların yanı sıra anlaşma sağlanamayan
diğer husus, Türkiye’nin dış politika yapımı konusunda oldu. AK Parti dış politikanın
milli irade ve hükümetler tarafından belirlenmesi gerektiğine vurgu yaparken, CHP
eski Türkiye refleksi ve devlet geleneklerinin benimsenerek dış politika yapımında devlet bürokrasisinin ağırlığının tekrar öne çıkması görüşünü benimsedi. Dolayısıyla CHP,
bürokratik vesayetin hedefleri etrafında Batı eksenli bir dış politika yürütülmesinde
ısrarcı oldu.47 Bunun yanı sıra anlaşma sağlanamayan diğer öne çıkan hususların başında; hükümetin ömrü konusundaki farklı beklentiler (AK Parti ucu açık, CHP ise dört
yıllık bir hükümet arzulamaktaydı), AK Parti’nin 4+4+4 olarak hayata geçirdiği eğitim
46. “Koalisyon Görüşmeleri Sonuçsuz”, BBC Türkçe, 13 Ağustos 2015.
47. Ali Aslan, “7 Haziran’dan 1 Kasım’a Türkiye’de Siyaset ve Seçimler”, SETA Analiz, Sayı: 140, (Ekim 2015), s. 20.
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sisteminin CHP tarafından 1+8+4 olarak değiştirilmesi ısrarı ve AK Parti’nin devam
etmesini istediği din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri hakkında CHP’nin kaldırılması,
seçmeli olması ve içeriğinde değişiklikler yapılmasına yönelik istekleri yer aldı.48
Uzlaşı sağlanamayan bir diğer temel mesele ise cumhurbaşkanının seçim yöntemi üzerineydi. AK Parti, 2007 yılında gerçekleşen referandum sonrası kabul edilen
anayasa değişikliğinden bu yana cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği mevcut
sistemin devam etmesinde ısrarcıyken, CHP 2007 öncesi uygulamaya dönülmesi ve
böylelikle cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesini istedi.
Sonuç itibarıyla AK Parti “reformist” bir görüntü ile Yeni Türkiye vizyonunu
pekiştirmeyi ve bunu daha da derinleştirmeyi hedef alan bir yaklaşımla öne çıkarken,
CHP Yeni Türkiye sürecinin durdurulup eski Türkiye’nin yeniden tesis edilmesini,
yani geçmiş odaklı bir “restorasyon” dönemini koalisyon şartları olarak belirledi.49
Dolayısıyla, tarafların görünürdeki tüm uzlaşmacı tavrı ve siyasi pragmatizm ve rasyonel davranış tarzına rağmen, bir koalisyon hükümetini şekillendirmek ve sonuca
ulaştırmak adına ihtiyaç duyulan asgari şartların mevcut olmayışı, AK Parti ve CHP
arasında mevcut durumda bir koalisyon hükümetinin oluşturulmasını konjonktürel
ve ideolojik sebeplerden dolayı sağlayamadı.50
Her ne kadar Türkiye’de bazı medya ve iş çevreleri ile birlikte uluslararası çevreler de olası bir AK Parti-CHP koalisyonu yönünde olumlu açıklamalarda bulunmuş
ve temennilerini ortaya koymuş olsalar da, böyle bir koalisyon ihtimalinin hayata geçirilmesi, sürdürülmesi ve uygulanmasının muhtemel sonuçlarına yönelik zorlukları
da işaret edenler ağırlıktaydı.51 Buna karşılık, AK Parti ve CHP arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine birtakım beklentiler AK Parti-MHP koalisyonu olasılığının da hâlâ muhtemel bir seçenek olması üzerine yoğunlaştı.52 Ancak 17 Ağustos’ta Ahmet Davutoğlu ve Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmede MHP
liderinin AK Parti ile bir koalisyon hükümetinde yer almayı dört şarta bağlaması bu
olasılığı de ortadan kaldırmış bulundu.53 Bahçeli’nin AK Parti’ye sunduğu “Çözüm
Sürecinden tamamen vazgeçilmesi, Anayasanıın ilk dört maddesinin korunması, 1725 Aralık dosyalarının yeniden açılması, cumhurbaşkanının "yasal sınırları" içine
çekilmesi” şartlarının Davutoğlu tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmesi
sonrasında, 18 Ağustos’ta Başbakan Davutoğlu hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iade etti.
48. Abdülkadir Selvi, “Anlaşmaya Varılamayan 7 Madde”, Yeni Şafak, 11 Ağustos 2015.
49. Ali Aslan, “7 Haziran’dan 1 Kasım’a Türkiye’de Siyaset ve Seçimler”, SETA Analiz, Sayı: 140, (Ekim 2015), s. 21.
50. Burhanettin Duran, “Ortaklık Olamazdı Çünkü...”, Sabah, 14 Ağustos 2015.
51. Fahrettin Altun, “Koalisyon Ama...”, Sabah, 22 Haziran 2015; Mehmet Karlı, Birol Akgün ve Burhanettin Duran, “Koalisyona 3 Bakış”, Al Jazeera Turk, 28 Temmuz 2015; Tanju Tosun, “AK Parti-CHP Koalisyonu: İmkansızın
Siyaseti Mi?”, Al Jazeera Turk, 16 Haziran 2015.
52. Hasan Bülent Kahraman, “Zor Koalisyon/lar Dönemi”, Al Jazeera Turk, 12 Haziran 2015.
53. “MHP’den AKP’ye Koalisyon İçin 4 Şart”, Radikal, 16 Ağustos 2015.
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Geçici Seçim Hükümeti Dönemi
24 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasal yetkisini kullanarak Türkiye tarihinde ilk defa seçimin yenilenmesine karar verdiği kamuoyu ile paylaşıldı. 45 gün
sonunda kurulamayan koalisyon sebebiyle ülkeyi 1 Kasım erken genel seçimine götürecek seçim hükümetini kurma görevi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK
Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na verildi. MHP lideri Bahçeli, daha önce koalisyon görüşmeleri esnasında dile getirdiği ne azınlık hükümetine, ne kısa süreli bir
erken seçim hükümetine ne de bir erken seçim kararına54 destek verecekleri kararını
bir kez daha yinelerken, CHP de seçim hükümetinde yer almayacağını açıkladı. Normal şartlarda mevzuat gereğince 26 üyeli seçim hükümeti kabinesinde AK Parti’ye
11, CHP’ye 6, MHP ve HDP’ye 3’er bakanlık (ve kalanlar bağımsızlara) verilmesi
gerekiyorken; MHP ve CHP’nin bu hükümette yer almayacaklarını açıklaması,
seçim hükümetinin AK Parti, HDP ve bağımsızlardan oluşması anlamına geldi.
AK Parti’nin bakanlık teklifi götürdüğü bağımsızlarla birlikte HDP’den iki milletvekilinin iştirak ettiği geçici bakanlar kurulu Anayasanın 114. maddesi gereğince 28
Ağustos’ta kurularak göreve başladı.55 Diğer yandan MHP’nin geçici seçim hükümetine
yönelik bakan vermeme kararına rağmen Davutoğlu tarafından teklif götürülen MHP
Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Davutoğlu’ndan gelen teklifi 26 Ağustos tarihinde
kabul ettiğini açıkladı.56 HDP’nin seçim hükümetinde yer alma kararı doğrultusunda
teklif götürülen üç ismin de evet demesi beklenirken HDP İstanbul Milletvekili Levent
Tüzel verdiği kişisel kararıyla teklifi reddetti. Diğer taraftan HDP’li Müslüm Doğan
ile Ali Haydar Konca ise bakanlık teklifini kabul ettiklerini Davutoğlu’na iletti. Ancak
HDP’li vekiller bakanlık görevini 1 Kasım seçimine kadar sürdürmeden istifa ettiler.

AK Parti Kongresi
AK Parti’nin 7 Haziran genel seçiminden açık ara birinci parti olarak çıkma başarısı
göstermesine rağmen tek başına iktidarı elde edememesi, parti tarafından siyasi bir
“başarısızlık” olarak değerlendirilerek hatanın nereden kaynaklandığına dair bir arayış
içerisine girildi.57 Bu yaklaşımla birlikte 7 Haziran’da başarısız olarak addedilen sonuca
ilişkin nedenlerin başında, parti teşkilatındaki birtakım kurumsal tıkanıklıklar, rehavet
havası, AK Parti mensuplarının benimsediği siyaset dilindeki sorunlar ve muhalefet
partilerinin sürdürdüğü popülist siyasetin toplum nezdinde etkili olması görüldü.58
54. “MHP’den Koalisyon Açıklaması: Seçim Hükümetine Üye Vermeyeceğiz”, Radikal, 17 Ağustos 2015.
55. “AK Parti, HDP, Türkeş Hükümeti”, Milliyet, 27 Ağustos 2015.
56. “Davutoğlu’nun Teklifi MHP’yi Sarstı: Türkeş’e İhraç Talebi”, BBC Türkçe, 26 Ağustos 2015.
57. “AK Parti Mesajı Masaya Yatırdı”, Al Jazeera Turk, 8 Haziran 2015; “Ahmet Davutoğlu: 7 Haziran’da Mesajı
Aldık”, Hürriyet, 7 Ekim 2015;
“Mehmet Ali Şahin: 7 Haziran’dan Aldığımız Mesajla Beyannamemizi Hazırladık”, AK Parti, 2 Kasım 2015, https://
www.akparti.org.tr/site/video/80117/7hazirandan-aldigimiz-mesajla-beyannamemizi-hazirladik ;
“Bozdağ: ‘7 Haziran’da Mesajı Aldık’”, Takvim, 5 Kasım 2015.
58. Ali Aslan, “7 Haziran’dan 1 Kasım’a Türkiye’de Siyaset ve Seçimler”, SETA Analiz, Sayı: 140, (Ekim 2015), s. 29.
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Başarısız koalisyon görüşmelerinin ve erken seçim kararının alınması sonrası tarihler 12 Eylül’ü gösterdiğinde AK Parti, 5. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. 1.445
delegeden 1.360’ının oy kullandığı Kongrede, 1.353 oy geçerli sayılırken 7 oy ise
geçersiz sayıldı. Bu sonuçlar doğrultusunda, AK Parti’nin tek Genel Başkan Adayı,
Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 1.353 oyla, geçerli oyların tamamını alarak yeniden AK Parti genel başkanlığına seçildi. Kongredeki konuşmasında
AK Parti’nin 1 Kasım seçimine yönelik belirlediği “İlk Günkü Aşkla Birlik, Dirlik,
Kardeşlik Diyoruz” sloganına da atıfta bulunan Davutoğlu, AK Parti’nin 7 Haziran
sonrasında yüzde 41’lik bir oy oranıyla en büyük parti olduğunu ancak tek başına
iktidar olamadığını hatırlattı. 7 Haziran sonrası siyasal tabloyu görenlerin, Türkiye’de bir yönetim boşluğu olacağı yanılsamasına kapıldıklarını belirten Davutoğlu,
bu duruma izin verilmeyerek “hem güvenlik hem özgürlük hem demokrasi” diyen
AK Parti’nin sorumluluk aldığını vurguladı.59
Kongrede üç önemli tüzük değişikliği gerçekleşti. Bunlar; etik kurulunun kurulması, yeni başkanlıkların getirilmesi, 3 dönem kuralının kaldırılması oldu.60 Kongre
sonrası AK Parti’de yeni bir yönetim yapılanmasına gidilerek bir önceki genel seçimde
3 dönem kuralına takılmış olan bazı isimler yeniden parti yönetimine dahil oldu. AK
Parti’nin 5. Olağan Kongresi’nin öncesi ve hatta sonrasında yaşanan birtakım gelişmeler, 1 Kasım seçimi milletvekili aday belirleme sürecine yönelik “AK Parti’de kriz”
olarak yorumlanmaya çalışılmışsa da, ortaya çıkan sonuç AK Parti’nin krizleri hâlâ
yönetebildiğinin net bir göstergesi oldu. Kongrede ve öncesinde ayrıca AK Parti’nin
yeni bir yenilenme ihtiyacı tartışıldı. Tartışmanın merkezine ise “kurucu felsefeye”,
“fabrika ayarlarına”, “2002 ruhuna”, “köklere” dönüş ve “siyasal yenilenme” gibi bazı
kavramlar üzerinden yeni döneme ilişkin siyasi projeksiyonlar ortaya kondu.61

1 KASIM SEÇIMINDE AK PARTI
AK Parti milletvekili listeleri 18 Eylül’de kamuoyu ile paylaşıldı. 550 milletvekili adayından sadece 312’sinin 7 Haziran listesinden alınmış olmasının yanı sıra, 7 Haziran
seçimine göre kadın aday sayısında da azalma olması dikkat çekti. 7 Haziran’da seçime
99 kadın adayla giden AK Parti, 1 Kasım için hazırladığı milletvekili listelerinde 69
kadına yer verdi. AK Parti’nin 7 Haziran sürecinde yer yer toplumda karşılığı olmadığı
kabul edilen aday tercihleri sebebiyle Doğu ve Güneydoğu illerinde HDP’ye kaptırdığı
oylarının geri kazanımı için listeleri revize ettiği de görüldü. Böylelikle başta Doğu illerinde ve Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerde adayların büyük çoğunluğunun değiştirilmesinin yanı sıra,62 7 Haziran’da İstanbul’da Kürt seçmenlerin yoğun olduğu seçim
59. “AK Parti 5. Olağan Kongresi Yapıldı”, Star, 12 Eylül 2015.
60. “Ahmet Davutoğlu Yeniden AK Parti Genel Başkanı Seçildi”, NTV, 12 Eylül 2015.
61. Nebi Miş, “Kurucu Felsefe’ye Dönüş, Siyasal Yenilenme ve AK Parti”, Star Açık Görüş, 4 Ekim 2015.
62. “AK Parti, Doğu ve Güneydoğu’da Taktik Değiştiriyor”, Haber 7, 7 Eylül 2015.
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bölgesinde de yeni adaylar gösterildi. Örneğin, 1 Kasım sürecinde Mehdi Eker’in İstanbul 3. bölge 1. sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti. AK Parti 5. Olağan Kongresi’nde
3 dönem kuralının esnetilmesiyle birlikte, 7 Haziran’da 3 dönem kuralına takılan 24
aday da 1 Kasım için yeniden aday gösterildi.
Milletvekili aday listelerindeki revizyonun yanı sıra AK Parti’nin 1 Kasım erken
genel seçimi öncesinde gerçekleştirdiği koalisyon görüşmeleri ve daha sonra Davutoğlu tarafından kurulan geçici seçim hükümetinin oluşturulması esnasındaki uzlaşı ve kapsayıcı tutumu, seçmen nezdinde ciddi anlamda olumlu bir karşılık buldu.
Muhalefet partilerinin tamamının bu süreç esnasında gönülsüz ve uzlaşıdan uzak
bir tablo çizmesinin ve geçici seçim hükümetinde dahi yer almamalarının, kamuoyu
tarafından sorumluluktan ve görevden kaçmak olarak yorumlandığı görüldü.63
4 Ekim’de Başbakan Davutoğlu tarafından AK Parti’nin 1 Kasım seçim beyannamesi açıklandı. Davutoğlu, AK Parti’nin 1 Kasım vizyonunun “huzur ve istikrar”
olduğunu belirterek AK Parti vaatlerinin her kesime dokunacağını vurguladı. İlk vaat
olarak yeni anayasa hususuna değinen Davutoğlu, kadınlara ve gençlere yönelik açıkladığı vaatlerle de dikkat çekti. Örneğin, seçilme yaşının 18’e indirileceği, gençlerin
kullanacakları 100 bin TL kredi için yüzde 85 oranında kefalet imkanı sağlanacağı,
yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti imkanı sunulacağı ve ilk
kez işe başlayan gençlerin maaşının da 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacağı
duyuruldu. Emeklilere yönelik yeni bir zam yapılacağı ve toplumun ekonomik rasyonalitesine doğrudan hitap eden asgari ücretin de 1.300 TL’ye çıkarılacağı ifade edildi.64
Konuşmasında seçim beyannamesinin insan onurunu esas alan, reformcu bir
beyanname olduğunu vurgulayan Davutoğlu, bu beyannamenin, yerli, yenilikçi,
kapsayıcı, büyümeyi esas alan ve Türkiye’yi üst orta gelir grubundan yüksek gelir
grubuna taşıyak olduğunu dile getirdi. Ekonomi alanındaki vaatler konusunda AK
Parti’nin bu tutumu, muhalefet partilerinin 7 Haziran’daki vaatlerine yönelik bir
cevap mahiyeti taşıması açısından da önem arz etti. Böylelikle AK Parti’nin 1 Kasım
seçim beyannamesinde toplumun ekonomik anlamdaki dezavantajlı kesimlerine ve
7 Haziran’da ihmal edildiği düşünülen gençlere ve dezavantajlı seçmen kümelerine
yönelik de somut vaatlerde bulunması olumlu karşılık buldu.65
AK Parti, seçim beyannamesinin açıklandığı 4 Ekim tarihinin hemen ertesi günü
miting programına 5 Ekim’de Samsun’da start verdi. 10 Ekim’de Ankara Tren Garı
önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında mitingleri 16 Ekim’e kadar askıya
alarak “teröre karşı birlik mitingi” düzenleyen AK Parti, 7 Haziran’a kıyasla mevcut
olan süre darlığı sebebiyle daha az sayıda miting düzenledi. Son olarak 31 Ekim’de
Ankara’da gerçekleştirilen Sincan mitingi ile seçim maratonu sonlandırılmış oldu.
63. Burhanettin Duran, “Bahçeli’nin Yaman Çelişkisi”, Sabah, 28 Ağustos 2015; Nebi Miş, “CHP’nin Koalisyon
Görüşmelerindeki Siyaseti”, Sabah Perspektif, 22 Ağustos 2015.
64. “AK Parti’nin Seçim Beyannamesi Açıklandı”, Hürriyet, 4 Ekim 2015.
65. “AK Parti’nin Hedefi de Gençler”, Al Jazeera Turk, 04 Ekim 2015.
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KAMU GÜVENLIĞININ TAHKIMI VE
TERÖRLE MÜCADELE
Kamuoyunda 2015 yılı Çözüm Sürecinin “final yılı” ve muhtemel bir çözümün nihayete erdirileceği yıl olarak değerlendirilmekteydi. Meclis’te yer alan muhalif partilerin Çözüm Sürecinde aktif olarak yer almamayı tercih etmelerinden ötürü, sürecin
başından beri ana yüklenicisi olan AK Parti, Çözüm Sürecinde önemli adımların
atılacağı yıl olarak 2015’i belirleyip bu yönde çalışmalar yaptı.66 Ancak 2014 Ekim
ayından itibaren PKK ve HDP tarafından süreci sabote edecek adımların atılmasından dolayı oluşan güvensizlik ortamında 2015 Mart ayından itibaren duraklayan süreç, Suruç’taki terör saldırısı sonrası PKK’nın ateşkesi fiili olarak bozmasından dolayı
tamamen durduruldu. Ancak bununla birlikte terörle mücadele konusundaki kararlılığın “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi”ne zarar vermeyeceği, Çözüm Süreci yerine
daha farklı alternatifler ile Kürt sorununun çözümüne yönelik adımların atılmasına
devam edileceği hükümet tarafından sıklıkla vurgulandı.
Çözüm Sürecini tehlikeye atan girişimleri provokasyon olarak nitelendiren hükümet67 sürecin devam etmesi için yoğun bir görüşme trafiği başlattı. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın HDP üyeleri ile 6-8 Ekim Olayları sonrası68 hızlandırdığı
görüşmeler, 28 Şubat Dolmabahçe açıklamaları ile tüm engellere rağmen sürecin başarılı olacağına yönelik beklentileri artırdı.69 Dolmabahçe açıklamaları sonrası yaptığı
değerlendirmelerde Başbakan Davutoğlu, silahların bırakılması için açıklanan maddelerin bir ön koşul olamayacağını belirterek AK Parti ve hükümet için süreç ile alakalı
pozisyonu net bir şekilde ortaya koydu. PKK ve HDP kanadından silahların bırakılması yönünde beklendiği gibi bir açıklama gelmemesi, HDP ve PKK’nın Çözüm Sürecine
yönelik samimiyetlerinin sorgulanmasına neden oldu.70 Gerçekleştirilen tüm provokasyonlara rağmen Çözüm Sürecine sahip çıkmaya devam edileceğinin vurgulandığı 7
Haziran AK Parti seçim beyannamesinde, Çözüm Sürecinin Milli Birlik ve Kardeşlik
Projesinin bir alt başlığı olarak görüldüğü ve silahların gündemden çıkması için gerekli
tüm önlemlerin yasalar çerçevesinde alınacağı hususu yer aldı.71
7 Haziran seçiminin ardından AK Parti ve HDP arasında koalisyon görüşmeleri
çerçevesinde gerçekleştirilen görüşme sonrası açıklama yapan Davutoğlu, ağırlıklı olarak
Çözüm Sürecinin görüşüldüğünü ifade ederek, AK Parti’nin Çözüm Süreci ile alakalı
pozisyonunu ve HDP’den silahların bırakılmasına yönelik gerekli adımları atmasının
beklendiğini bir kez daha ifade etti. 20 Temmuz’da gerçekleşen Suruç saldırısı sonrası
66. “Beşir Atalay: Çözüm Sürecinde Yeni Aşamaya Geçiliyor!”, Sabah, 19 Ağustos 2014.
67. “Davutoğlu: Cizre’de Provakasyona İzin Vermeyeceğiz”, Sabah, 28 Aralık 2014.
68. “HDP, Yalçın Akdoğan ile Görüştü”, Hürriyet, 9 Ekim 2014.
69. “Dolmabahçe’de Tarihi Çözüm Süreci Açıklaması”, TRT Haber, 28 Şubat 2015.
70. “Sürecin Muhatabı ‘Gözden Geçirilecek’”, Al Jazeera Turk, 31 Mayıs 2015.
71. “AKP Beyannameye Süreci Ekledi”, Al Jazeera Turk, 21 Nisan 2015.
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PKK’nın iki polisi şehit ederek ateşkesi fiili olarak bozması, Çözüm Sürecinin geleceğine yönelik endişelerin artmasına neden oldu. Kandil’e ve PKK’ya karşı başlatılan operasyonlar sonrası yaptığı açıklamalar ile Davutoğlu, kamu düzeninin Çözüm Sürecinin
vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayarak, süreci istismar edenlere gerekli cevabın
verileceğini ifade etti.72 Katıldığı televizyon programlarında ve mitinglerde Davutoğlu,
ne Çözüm Sürecinin ne de terörle mücadelenin yarım kalacağını ifade ederek Kürt
meselesinde yeni dönemde atılacak adımların ipuçlarını verdi.73 Bu bağlamda sürecin
yeni dönemde toplumsal tabana daha fazla yayılarak, istismar edilemeyecek bir yapıda
devam edeceği ve kamu düzenini bozan terör saldırılarına karşı devletin gerekli tüm
önlemleri almayı sürdüreceği ifade edildi.74 Çözüm Sürecinin PKK tarafından alenen
suistimal edilmesi ve “devrimci halk savaşı” ilan edilerek tekrar teröre yönelinmesi, hem
toplum genelinde hem de Doğu illeri ve Kürt coğrafyasında bir tedirginlik ile karşılandı. Toplumun tepkisini çeken PKK ve DAİŞ terör örgütlerinin artan saldırılarına karşı
güvenlik güçleri tarafından gerekli askeri mukabelede bulunulması, toplumda güvenlik
açısından da istikrar arayışlarını güçlendirdi.75

1 KASIM SEÇIM SONUÇLARI VE AK PARTI’NIN
TEKRAR TEK BAŞINA İKTIDAR DÖNEMI
1 Kasım’daki genel seçime ilişkin resmi yurtiçi sandık seçim sonuçlarına göre, AK
Parti 22.959.394 oyla yüzde 49,32; CHP 11.900.875 oy ile yüzde 25,56; HDP
4.914.203 oyla yüzde 10,56 ve MHP 5.602.469 oyla yüzde 12,03 oranına ulaştı. Meclis’teki temsil açısından bakıldığında ise AK Parti 317, CHP 134, HDP
59 ve MHP de 40 milletvekilliği elde etmiş oldu. 1 Kasım’da kayıtlı seçmen sayısı
54.049.940, oy kullananların sayısı 47.239.370, geçerli oy 46.555.267, geçersiz oy
684.103 ve seçime katılma oranı da yüzde 87,40 olarak tespit edildi.
Yurtdışı sandıkları sonucuna ilişkin de açıklama yapan YSK, kayıtlı seçmen sayısının 2.899.069, oy kullanan seçmen sayısının 1.159.871, geçerli oy sayısının 1.147.692,
geçersiz oy sayısının 12.179 olduğunu; seçime katılma oranının da yüzde 40,01 olduğunu açıkladı.76 Resmi yurtiçi, yurtdışı ve gümrük kapılarındaki sonuçların Türkiye
geneli olarak değerlendirilmesi sonucunda AK Parti 1 Kasım’da yüzde 49,50, CHP
yüzde 25,32, MHP yüzde 11,90 HDP ise yüzde 10,76’lık bir oy oranına ulaşmıştır.77
72. “Davutoğlu Yanıtladı: Çözüm Süreci Bitti Mi?”, Radikal, 25 Temmuz 2015.
73. “PKK 90’lara Döndü”, Al Jazeera Turk, 21 Eylül 2015; “Davutoğlu: Çözüm Süreci Yarım Kalmayacak”, Al
Jazeera Turk, 20 Ekim 2015.
74. Didem Özel Tümer (Taha Özhan ile röportajı), “Beyaz Toros’tan JİTEM’ciler İndi PKK’lılar Bindi”, Al Jazeera
Turk, 4 Kasım 2015.
75. “Ne Çözüm Süreci Ne Terörle Mücadele Süreci Yarım Kalacak”, TRT Haber, 20 Ekim 2015; “Ali Babacan:
Çözüm Süreci İnatla Devam Edecek”, Radikal, 27 Ekim 2015.
76. “İşte Kesin Sonuçlar”, Milliyet, 12 Kasım 2015.
77. “İşte 1 Kasım’ın Kesin Sonuçları!”, Habertürk, 12 Kasım 2015.
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AK Parti’nin, 1 Kasım genel seçiminden yüzde 49,5’lik bir oy oranıyla tartışmasız birinci parti olarak çıkmış olması, partiler arasında gerçekleşmiş olan bir “kitlesel oy göçü” ile açıklanmaya çalışılsa da, muhalefet partilerinin yanı sıra AK Parti
çevrelerinde de kısmi bir şaşkınlığa sebebiyet verdi. 2011 yılı genel seçimiyle kıyaslandığında AK Parti, 7 Haziran’daki seçimde yaklaşık 2,5 milyon oy kaybederek
18.800.000 civarında seçmenin oyunu almıştı. 1 Kasım’da ise oylarını rekor bir
sayı olan 23.681.926 seviyesine çıkarmaya muvaffak oldu.
AK Parti 7 Haziran 2015 seçiminde 258 milletvekili sayısını yakalarken 2011
genel seçiminde bu sayı 327 idi. 7 Haziran seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında 1
Kasım’da toplamda 4.814.154 oy fazla alan AK Parti, tarihindeki en yüksek oyu da
böylelikle yakalamış oldu. 62 ilde birinci parti olan AK Parti, 17 ilde de tüm milletvekilliklerini kazanarak tulum çıkardı. Diğer taraftan Tunceli, Şırnak ve Hakkari’de
milletvekili çıkaramadı.78 1 Kasım’da AK Parti’de kadın milletvekili adaylardan 35’i
TBMM’ye girmeyi başarırken bu sayı 7 Haziran’da 41 idi.79
1 Kasım’da dikkat çeken diğer hususların başında, AK Parti’nin 7 Haziran’a
kıyasla milletvekili çıkaramadığı veya sadece bir milletvekili çıkardığı Doğu illerinde bir artış sağladığı gerçeği oldu. Örneğin Ağrı’dan 7 Haziran’da milletvekili
çıkaramayan AK Parti, 1 Kasım’da ise 1 milletvekili çıkardı. 7 Haziran’da Van ve
Diyarbakır’dan birer milletvekili çıkaran AK Parti, 1 Kasım’da bu sayıyı 2’ye çıkardı. Birçok ilde milletvekili sayısını artıran AK Parti, milletvekili sayısını İstanbul’da
39’dan 46’ya, Ankara’da 15’ten 16’ya çıkarırken, İzmir’de 8 olan milletvekili sayısında bir artış sağlayamadı.80
12 Kasım’da YSK tarafından resmi seçim sonuçlarının açıklanmasını müteakip
17 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 64. Hükümeti kurması için AK Parti
Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu görevlendirdi. Diğer taraftan Meclis başkanlığı
seçimi için AK Parti tarafından aday gösterilen İsmail Kahraman, CHP’li Gülsün
Bilgehan’ın 125, MHP’li Yusuf Halaçoğlu’nun 40 ve HDP’li Dengir Mir Mehmet
Fırat’ın 41 oy aldığı 22 Kasım’da gerçekleşen 3. turda 316 oyla Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin 26. Başkanı seçildi.81 Meclis başkanlığı seçiminin ardından 24 Kasım’da
Bakanlar Kurulu listesini kamuoyu ile paylaşan Davutoğlu, 25 Kasım günü Meclis’te
64. Hükümet programını okudu.82 Son olarak 30 Kasım 2015 tarihinde de Meclis’teki güven oylamasında 315 oy ile 64. Hükümet güvenoyu aldı.83
78. AK Parti’nin tulum çıkardığı iller şu şekildedir: Aksaray, Bayburt, Çankırı, Düzce, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane,
Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Rize ve Yozgat.
79. Eren Umurbilir, “Kadın Vekil Sayısı Azaldı”, Al Jazeera Turk, 2 Kasım 2015.
80. İnan Ketenciler, “1 Kasım’ın 7 Haziran’la Karşılaştırmalı Sonuçları: AKP Kaç İlde Tulum Çıkardı, MHP, CHP
ve HDP Kaç İlde Sıfır Çekti?”, T24, 3 Kasım 2015.
81. “İsmail Kahraman TBMM Meclis Başkanı Seçildi”, Akşam, 22 Kasım 2015.
82. Nebi Miş, “5 Soru: 64. Hükümet Programı”, SETA, 30 Kasım 2015.
83. “Davutoğlu Başkanlığındaki 64. Hükümet Güvenoyu Aldı”, NTV, 30 Kasım 2015.
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AK Parti’nin 2011 seçimine kıyasla 7 Haziran’da kaybettiği oyları bu kadar kısa
bir süre içerisinde 1 Kasım’da yeniden geri kazanabilmesi her ne kadar şaşırtıcı olarak değerlendirilse de, sonuç itibarıyla AK Parti’nin yüzde 50 dolaylarında oy almış
bir parti olmasının bizatihi şaşırtıcı olduğu söylenemez. 7 Haziran sonrası esasen
AK Parti’ye oy vereceğini ama çeşitli gerekçelerden ötürü vermediği için de pişman
olduğunu ifade edenlerin sayısı da dikkate alındığında, AK Parti’nin oy sayısının 7
Haziran ertesinde dahi yüzde 43-44 bandında olduğu saptanmıştı.84 Bu bilgiler ışığında AK Parti’nin 1 Kasım’da almış olduğu oy oranının, 2011’deki oylarına tekabül
ettiğinin de altını çizmek gerekir. Dolayısıyla burada dışarıdan gelen yeni bir seçmen
kitlesinden daha çok önceki seçimlerde AK Parti’ye verilen oyların konsolide edilmesinden söz etmek mümkündür.85
Bu bağlamda, 7 Haziran sonrası süreçte koalisyon hükümetinin kurulamaması
ile hissedilebilir bir istikrarsızlık kıskacına girilmesi ve bunun başta MHP’nin uzlaşıdan son derece uzak tutumu ile ilişkilendirilmesi, kamuoyu nezdinde bu siyasi
buhranın yeniden ve yalnızca AK Parti hükümeti ile aşılabileceği düşüncesini güçlendirdi. 7 Haziran seçiminde oyların neredeyse yüzde 60’ını almış olan muhalefet
partileri bir koalisyon hükümeti kur(a)mayarak, ülke yönetimine talip olma rasyonalitesinden yoksun oldukları algısını güçlendirdiler ve seçmen tarafından bunun
bir sorumsuzluk olarak değerlendirilmesine yol açtılar.86 Özellikle son zamanlarda
Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde PKK terör örgütünün kanlı saldırı ve baskılarına karşılık hükümetin sürdürmüş olduğu askeri operasyonların halktaki karşılığı
da seçim sonuçlarına yansıdı. Şiddeti onaylamayan halk, demokratik tepkisini seçim
günü sandığa da yansıtarak 7 Haziran öncesi HDP’ye açtığı krediye de belli ölçüde
son verdi. Dolayısıyla bölgede istikrarsızlık ve şiddetin yeniden başlaması, belli başlı
illerde halkın yeniden AK Parti’ye yönelmesini sağladı.87
Son olarak, 2015 yılı itibarıyla muhalefet partilerinin, bazı farklı söylemleri
benimseseler de, genel olarak alışılagelmiş tutumlarını devam ettirmeleri ve siyaset
üretme açısından yenilenememe eğiliminde ısrar etmeleri; kamuoyu nezdinde AK
Parti’nin “iktidarı hak eden tek siyasi hareket” olarak değerlendirilmesine sebep oldu.
Dolayısıyla, Türkiye siyasetinin mevcut dağılımında yüzde 49,5 oy almayı başarmış
olan bir siyasi partinin “hatalar yaptık” diyerek öz eleştiri yapıyor olmasına karşın,
bariz ve kronik olarak yenilgilerin altında kalmış olan ana muhalefet partisinin ise
kendi dışındaki etkenleri bahane etmesi dikkat çekmiştir.88
1 Kasım seçim sonuçları ayrıca, 7 Haziran sonrası AK Parti ile ilişkilendirilen
bazı iddiaların da geçersiz olmasıyla sonuçlandı. Birbiriyle de bağlantılı olduğu göz84. Nil Gülsüm (Etyen Mahçupyan ile röportajı), “Halk Dirayetli Hükümet İstedi”, Yeni Şafak, 9 Kasım 2015.
85. Mahmut Hamsici, “Seçmen Neden Yeniden AKP Dedi?”, BBC Türkçe, 3 Kasım 2015.
86. Ümran Avcı, “Uzmanlar 1 Kasım’daki ‘Oy Göçü’nü Yorumladı”, Habertürk, 4 Kasım 2015.
87. Fazlı Şahin ve Ayfer Mallı, “% 49,5’in Sırrı”, Yeni Şafak, 9 Kasım 2015.
88. Etyen Mahçupyan, “Büyüyemeyenler”, Akşam, 8 Kasım 2015.
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lemlenen ve geçerliliğini yitiren iddialar şunlardır: AK Parti’nin 1 Kasım’da oylarını
birkaç puan artırsa bile 2011 seçiminde elde ettiği başarı ve güce bir daha asla ulaşamayacağı söylemi, HDP’nin yüzde 10’luk seçim barajını aştığı ve Meclis’e girdiği
takdirde tek parti hükümetinin neredeyse imkansız olduğu, 7 Haziran seçiminde AK
Parti’den HDP’ye giden Kürt seçmen oylarının HDP’de kalıcı olduğu ve yakın bir
gelecekte tekrar AK Parti’ye dönmeyeceği, Türkiye’nin kimlik siyasetleri etrafında
kutuplaşarak daha da şekilleneceği ve böylelikle siyasi merkez diye nitelendirilen ana
akımların zayıflayarak uç noktalardaki/kimlik eksenli siyaset dinamiklerinin güçleneceği.89 Dolayısıyla Türkiye’de siyasetin seçmen tarafından yeniden sahiplenilmesi,
bu iddiaların hayata geçirilmemesini sağladı.

89. Tuncay Önder, “1 Kasım’ın İmkan ve Sınırları”, Star Açık Görüş, 15 Kasım 2015.
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KRONOLOJİ-AK PARTİ
7 Nisan

AK Parti’nin 7 Haziran milletvekili aday listeleri açıklandı.

15 Nisan

AK Parti 7 Haziran seçim beyannamesini açıkladı.

7 Haziran

AK Parti 7 Haziran genel seçiminde oyların yüzde 40,87’sini alarak tek başına iktidarı
kurabilecek Meclis çoğunluğunu yakalayamadı.

1 Temmuz

AK Parti adayı İsmet Yılmaz, yalnızca AK Parti vekillerinin desteğiyle dördüncü turda
TBMM Başkanı seçildi.

9 Temmuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti kurması için Davutoğlu’nu görevlendirdi.

18 Ağustos

AK Parti önderliğinde muhalefet partileriyle gerçekleştirilen başarısız istikşafi ve
koalisyon görüşmeleri sonrası Davutoğlu görevi Erdoğan’a iade etti.

24 Ağustos

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı İsmet Yılmaz arasındaki görüşmenin sona
ermesini müteakip Erdoğan, anayasal yetkisini kullanarak Türkiye tarihinde ilk defa
seçimin yenilenmesine karar verdi. Erken seçim tarihi 1 Kasım olarak belirlendi.

28 Ağustos

Ahmet Davutoğlu tarafından Geçici Seçim Hükümeti açıklandı.

12 Eylül

AK Parti 5. Olağan Kongresi’nde Ahmet Davutoğlu tekrar AK Parti Genel Başkanı seçildi.

18 Eylül

AK Parti’nin 1 Kasım milletvekili aday listeleri açıklandı.

4 Ekim

AK Parti’nin 1 Kasım seçim beyannamesi açıklandı.

1 Kasım

1 Kasım genel seçiminde AK Parti oyların yüzde 49,5’ini alarak rekor bir oy ile birinci
parti oldu. Böylelikle TBMM’de 317 milletvekili ile temsil edilecek olan AK Parti, tek
başına iktidar olma çoğunluğunu elde etti.

17 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti kurması için Davutoğlu’nu görevlendirdi.

22 Kasım

AK Parti’nin adayı İsmail Kahraman, CHP’li Gülsün Bilgehan’ın 125, MHP’li Yusuf
Halaçoğlu’nun 40 ve HDP’li Dengir Mir Mehmet Fırat’ın 41 oy aldığı üçüncü turda 316
oy alarak TBMM’nin 26. Başkanı seçildi.

24 Kasım

64. Hükümet kuruldu.

25 Kasım

64. Hükümet Programı açıklandı.

30 Kasım

64. Hükümet güvenoyu aldı.

10 Aralık

64. Hükümetin 2016 Yılı Eylem Planı açıklandı.
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CUMHURİYET HALK
PARTİSİ

“YENI CHP”NIN KRIZI
2015 yılı CHP açısından Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan yenilenme sürecinin gerçek manada test edildiği bir yıl oldu. Yeni
CHP 2015’te yapılan her iki seçime de (7 Haziran ve 1 Kasım) yeni siyaset arayışı
doğrultusunda, partinin laik-milliyetçi kimliğini gölgede bırakan bir sol-liberal söylem ve ekonomik vaatlerin ön plana çıktığı bir seçim bildirgesiyle girdi. Bunlara
partinin yeni siyasetine direnen ulusalcı kadroların tasfiye süreci eşlik etti.
Ancak ne yazık ki toplumun geneline açılmayı hedefleyen bu taktiksel hamleler,
bir yandan CHP’nin toplumla problemli geçmişinin yarattığı inandırıcılık sorunu,
diğer yandan da kapsamlı bir siyasi program ortaya koyarak AK Parti’ye alternatif bir
toplumsal bütünlük hissi uyandırma noktasına ulaşamadığından gerekli halk desteğini yakalayamadı. Bu sıkıntıların hissedildiği noktalarda siyaset kurumunu devre
dışı bırakmaya odaklı negatif bir siyasete savrulan CHP’nin siyasi ufku, AK Parti,
daha spesifik olarak da Erdoğan karşıtlığını aşamadı. Böylece, CHP kendisini bir
iktidar alternatifi olarak sunamadığı gibi, benzer sorunlar nedeniyle negatif siyaset
diline hapsolmuş diğer muhalefet partilerinden kendisini ayrıştırma noktasında da
başarılı olamadı. Sonuçta, ne AK Parti ne de muhalefet partilerinin seçmeninden
siyasi tabloyu değiştirecek miktarda oy çekmeyi başarabildi.
Lakin her ne kadar seçimden oy kaybederek çıksa da, CHP’nin siyaset kurumunu işlevsizleştirme siyasetinin 7 Haziran seçiminde önemli ölçüde başarılı olduğunu belirtmeliyiz. AK Parti’nin tek başına hükümet kurmasını engelleyerek iktidar
dengelerini değiştirme fırsatının yakalanması, CHP’nin çok uzun süredir peşinde
koştuğu bir siyasi hedefti. Ancak CHP için altın değerindeki bu fırsat gerektiği gibi
değerlendirilemedi ve 1 Kasım seçimi CHP açısından iktidar dengelerinin tekrar
olumsuza dönmesiyle sonuçlandı. Dolayısıyla, 2015 yılı yeni CHP açısından kısa bir
yükseliş ve hemen ardından da sert bir düşüş yılı oldu. Bu düşüşün CHP’de çok daha
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derin bir kimlik krizini ve parti içi tartışmaları tetiklemesi muhtemeldir. CHP’nin
bu siyasi dalgalanmalarıyla ilişkili olarak, seçimler öncesinde Şişli Belediyesi’nde patlak veren kriz (Sarıgül-Kılıçdaroğlu çekişmesinin son aşaması) ve 1 Kasım seçiminin
yol açtığı olağanüstü kongre çağrılarının gün yüzüne çıkardığı parti içi liderlik tartışmalarını da not etmek gerekir.

Şişli Belediyesi Krizi ve Sarıgül’ün Tasfiyesi
CHP’de 2015’in ilk gündem maddesi Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile bu görevi
kendisinden önce yürüten Mustafa Sarıgül arasında yaşanan gerilim oldu. Kriz, 30
Mart 2014 yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkanı seçilen Hayri İnönü’nün 2014
Kasım’ında Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün yetkilerini elinden almasıyla
başladı. Emir Sarıgül’ün İnönü’ye belediye başkanlığından istifa etmesi için baskı yaptığı iddia edilirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu “seçimle gelen bir belediye başkanı var, o da
görevinin başında. Başarıyla görevini yapıyor” sözleriyle İnönü’ye destek verdi.90 Krizin
basında yer almasıyla parti yönetimi taraflar arasında uzlaşma sağlaması için parti meclisi üyesi ve İstanbul milletvekili İhsan Özkes’i görevlendirdi. Özkes tarafları bir araya
getirdikten sonra yaptığı ilk açıklamada “aile içinde yaşanan sorunların çözüldüğü”
mesajını verdi.91 Ancak Hayri İnönü’nün eşi Nazlı İnönü’nün, kendisinin ve ailesinin
Mustafa Sarıgül tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etmesi üzerine kriz yargıya
taşındı.92 Hayri İnönü mahkemeye verdiği ifadesinde Mustafa Sarıgül ile yüz yüze yaptıkları bir görüşmede Sarıgül’ün kendisini “750 bin dolara New York’ta kiralık mafya
tuttum. Senin, eşinin, çocuklarının ve yakınlarının kemiklerini kimse bulamayacak”
sözleriyle tehdit ettiğini, bunun üzerine Şişli Belediye Başkanlığından istifa ettiğine dair
bir mektup yazarak imzaladığını, söz konusu mektubu taraflar arasında arabuluculuk
yapan İhsan Özkes’in yırttığını belirtti.93
Öte yandan CHP yönetimi, olayın parti içi siyasi kriz olmaktan çıkıp terör ve
örgütlü suçlar bürosunda görülen bir dava haline gelmesine rağmen konuyla ilgili
net bir tavır almaktan kaçındı. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’in yaşananların
partiye zarar verdiğini, Sarıgül’ün partiden ihracı dahil birçok seçeneğin masada olduğunu belirtmesine rağmen, CHP sözcüsü Haluk Koç tehdit iddialarını “parti içi
husumet” olarak nitelendirdi ve konuyla ilgili olarak yargı sürecini bekleyeceklerini belirtti.94 Öte yandan Gürsel Tekin’in krizin patlak vermesinin ardından yaptığı
açıklamada, Sarıgül’ün 30 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanı adayı
olmak için çeşitli yollarla parti yönetimine baskı uyguladığını açıklaması son derece
dikkat çekiydi. “Bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklığını bozmak çok zordur. Med90. “CHP Yönetimi ‘İnönü’ Dedi”, Al Jazeera Turk, 5 Aralık 2014.
91. “CHP İstanbul’da Karayalçın’a emanet”, Al Jazeera Turk, 17 Aralık 2014.
92. “Nazlı İnönü: Sarıgül Ölümle Tehdit Etti”, Al Jazeera Turk, 18 Aralık 2014.
93. “İhsan Özkes İstifamı Yırttı Ve Yaktı”, Habertürk, 2 Ocak 2015.
94. “CHP Şişli için Yargıyı Bekleyecek”, Al Jazeera Turk, 7 Ocak 2015.
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ya ve iş dünyası da dahil oldu sürece. Suç ortaklığı bu işte. Baskı, korku bugün var
ama dün de vardı. Kılıçdaroğlu’na baskı uygulandı. Aynı gün müthiş bir kampanya vardı. Medyada da ‘Sarıgül son çare’ durumu. ‘Aman bu Sarıgül olmaz’ diyecek
siyasetçi bulmak çok zor oldu. Başkan ne yapsın?” sözleri parti yönetiminin içinde
bulunduğu güç durumu gözler önüne sermekteydi.95
Bu kriz neticesinde, 30 Mart yerel seçimlerindeki başarısız seçim performansının
ardından CHP Genel Başkanlığı için iddiası bir bakıma son bulan Sarıgül’ün partiden
tasfiye süreci de hızlanmış oldu. Sarıgül hem 7 Haziran seçiminde hem de 1 Kasım seçiminde listelerde gerilerde yer alarak –İstanbul 2. Bölge 9 sıra– milletvekili seçilemedi.

CHP’NIN BAŞARI YANILSAMASI
CHP 7 Haziran seçimine gidilen süreçte AK Parti’nin toplumsal etki alanını
genişletme stratejisini durdurmak ve geriletmek gibi bir “hat savunması” siyaseti izledi. Bu durumun daha anlaşılır olması için, AK Parti-CHP çekişmesini
toplumsal alanda temellenen ve parti siyasetinin ötesinde tarihi köklere sahip bir
iktidar mücadelesi olarak görmek gerekir. CHP temel olarak sivil ve askeri bürokrasinin ve laik-milliyetçi cumhuriyet sosyolojisinin siyaset alanındaki temsilciliğini yapmaktadır. Siyaset alanının ötesinde konuşlanan bu toplumsal sınıf ve aktörler, 2002’den itibaren AK Parti şemsiyesi altında toplanan demokratik güçlere
karşı statükoyu koruma mücadelesi verdiler. Bu mücadele 2007-2008 yıllarında
zirve noktasına ulaştı. Bu dönemde “Cumhuriyet Mitingleri”yle Kemalist blok
bir öfke patlaması yaşadı. AK Parti iktidarını sonlandırmak için, orduyu siyasete
müdahale etme çağrılarını da kapsayan, normal demokratik siyasetin sınırları dışına taşan bu mücadelede tüm enerjisini sarf etti. Ancak AK Parti’nin geri adım
atmaması, devamında sürekli bir şekilde toplumsal alanda mevzi genişletmesi ve
devlete belli ölçüde hakim olmaya başlamasıyla CHP yeni bir taktik belirlemek
ve siyaset üretmek zorunda kaldı.
Dolayısıyla, bürokratik vesayetin desteğinden mahrum kalan CHP, 2010’da
Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa gelmesiyle birlikte iktidar iddiasından
vazgeçerek muhalefet konumunu kabullenen yeni bir siyaset takip etmeye başladı.
Böylece, siyaset yapma tarzı açısından reaksiyoner bir çizgiye kayarken, ideoloji açısından ise yeni CHP sloganıyla laik-milliyetçi siyaseti geri plana iterek AK Parti’nin
ekonomi, kimlik, demokrasi ve çevre konularındaki zaaflarına odaklanan sol-liberal
bir siyaseti benimsedi. Bu siyaset bir taraftan AK Parti’ye oy vermeyen ancak CHP’li
de olmayan kitleyi kendi çatısı altında bir araya getirmeyi, diğer yandan da AK Parti’yi birçok farklı mecrada kuşatma ve sınırlandırmayı hedefledi. Neticede, CHP’nin
bu dönemde oylarında 6 puanlık bir artış gözlendi; 2007’de yüzde 20 olan oy oranı
2011’de yüzde 26’ya yükseldi. Toplumsal alanda AK Parti karşıtı yeni bir cephe kur95. “Gürsel Tekin’den Şişli Açıklaması: İhraç da Gündemde”, Cumhuriyet, 5 Ocak 2015.
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ma hedefi taşıyan bu siyaset, 2013 Mayıs-Haziran aylarında Gezi Olaylarında ilk
meyvesini verdi. Ancak, “sokağın başkaldırısı” şeklinde tanımlanan Gezi, konjonktürel bir başarı elde etmenin ötesine geçemedi. AK Parti’yi iktidardan uzaklaştıramadı
ve AK Parti’ye alternatif bir iktidar da sunamadı.
CHP’nin yeni siyaseti 30 Mart yerel seçimlerinde ve Ağustos 2014 cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti karşısında başarısız oldu. “Yaşanacak Bir Türkiye” sloganıyla
girdiği 7 Haziran seçiminde de yeni CHP oylarını artırmak bir kenara, bir puanlık
oy kaybı –oylar yüzde 25’e geriledi– yaşamaktan kurtulamadı. Bunda, topluma bir
“hikaye” sunamamasının, ekonomiye odaklanan seçim vaatlerinin kamuoyunda yeterince ikna edici bulunmamasının, AK Parti karşıtı toplumsal muhalefetin liderliğini ve sol-liberal söylemi HDP’ye kaptırmasının ve genel olarak da halkın belleğinde
geçmiş bürokratik vesayet döneminin otoriterliğinin ve yönetimsel beceriksizliğinin
CHP ile özdeşleşmiş olmasının etkileri vardı.
CHP’nin 7 Haziran seçimindeki başarısızlığını gizleyen yegane unsur ise, seçimlerin sonucunda dört partinin barajı geçerek Meclis’e girmesi ve yaklaşık 9 puanlık
bir oy kaybı yaşayan AK Parti’nin tek başına hükümeti kuramayacak konuma gelmesiydi. Seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi önünde “Kemal başbakan” sloganlarıyla, adeta zafer kazanmışçasına kutlayan partililere Kılıçdaroğlu “bir dönem kapandı,
demokrasi kazandı” açıklamasını yapıyordu.96 Uzun bir gerileme döneminin ardından ufak da olsa bir umut ışığının belirmesinin yarattığı bu büyük coşkuda hiç şüphesiz, CHP’nin 22 sene sonra bir koalisyon hükümetinin –CHP en son 1991-1993
yılları arasında 18 ay süren DYP-SHP koalisyon hükümetinde yer almıştı– içerisinde
yer alabilme ihtimalinin doğmuş olmasının payı büyüktü.
Ayrıca, seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ertesinde CHP ve HDP’nin
benzer potansiyel seçmen tabanlarına sesleniyor oluşu ve HDP’nin 7 Haziran seçimindeki beklenmedik başarısı, emanet oylar tartışmasını beraberinde getirdi. HDP
milletvekili Sırrı Süreyya Önder seçim gecesi oy sayımının sürdüğü sırada yaptığı
açıklamada sarf ettiği “Aldığımız oyların bize emanet edilen oylar olduğu gerçeğini
biliyoruz ve aklımızdan çıkarmayacağız, bize emanet oy verenlere bunun teminatını
veriyoruz” sözleri en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu.97 Kamuoyunda CHP’li seçmenin barajı aşması için HDP’ye yöneldiği, stratejik oy kullandığı şeklinde yorumlandı. Ancak seçim sonuçları detaylı incelendiğinde tahminlerin aksine
CHP’den HDP’ye oy kaymasının oldukça sınırlı olduğu, HDP’nin barajı aşmasını
sağlayan oyların daha çok AK Parti’den geldiği gözlemlenmekteydi. Bazı araştırma
verilerine göre bu seçimde HDP’yi tercih eden seçmenlerinin yüzde 22’si 2011 genel
seçiminde AK Parti’ye oy vermişti. Aynı verilere göre 2011’de CHP seçmeni olup,
2015’te HDP’ye oy verenlerin oranı ise sadece yüzde 7’ydi.
96. “Kılıçdaroğlu: Bir Dönem Kapandı, Demokrasi Kazandı”, Cumhuriyet, 8 Haziran 2015.
97. “Sırrı Süreyya Önder: Emanet Oyları Mahçup Etmeyeceğiz”, Cumhuriyet, 7 Haziran 2015.
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CHP’nin AK Parti’siz Koalisyon Hükümeti Arayışı
7 Haziran’dan 1 Kasım’a uzanan sürece baktığımızda ise, bu iki seçim arası dönemi
CHP açısından 3 periyoda ayırmak mümkündür. İlk periyotta CHP, oluşumuna
katkıda bulunduğu “yüzde 60’lık blok”ta yer alan siyasi partilerle bir hükümet kurmayı hedefledi. Ancak MHP-HDP karşıtlığının ve daha genel anlamda da muhalefet
bloğunun iç çelişkilerinin CHP ve Kılıçdaroğlu pragmatizmine galebe çalmasıyla AK
Parti’yi dışarıda bırakan bir koalisyon hükümeti kurulamadı.
Ayrıntılandıracak olursak, AK Parti’yi devre dışı bırakmanın ilk işareti CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “yüzde 60’lık blok” açıklamasıyla verildi. Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını halkın yüzde 60’ının AK Parti’ye karşı olduğu, AK Parti
dışında bu yüzde 60’ı oluşturan siyasi partilerin AK Parti karşıtlığı üzerinden homojen bir blok oluşturduğu ve AK Parti dışındaki 3 partinin CHP liderliğinde bir koalisyon kurması gerektiği şeklinde değerlendiriyordu.98 Kılıçdaroğlu’nu bu yorumu
yapmaya iten, muhalefet partilerinin 7 Haziran seçimi öncesinde tek bir sloganda
–“seni başkan yaptırmayacağız”– birleşmiş olmaları ve adeta zımni bir seçim koalisyonu oluşturmalarıydı. Ancak negatif siyasetin bir araya getirdiği AK Parti karşıtı
blok içerisinde birbirinin zıttı MHP ve HDP’nin bir araya gelmesi nerdeyse imkansızdı. Kılıçdaroğlu’nun gözden kaçırdığı nokta, MHP’nin AK Parti karşıtı olduğu
kadar HDP karşıtı da olmasıydı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu tutumunun anlaşılabilir
olduğunu da vurgulamak lazım, keza Kılıçdaroğlu liderliğinde yeni CHP, Yeni Türkiye şartlarında sürüklendiği ideolojik yön kaybı nedeniyle çok sert bir şekilde siyasi
pragmatizme ve ilkeleri ikinci plana atan popülist bir siyasete savruldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun yüzde 60’lık blok çıkışına “hayır” derken CHP’nin bu popülist siyasetini hedef almaktaydı: “Yüzde
60’lık bloktan bahsediliyor. Bu bize göre boş laftır. Oranların toplamıyla hükümet
kurulacaksa, ne ilkeye, ne ahlaka, ne de haysiyete ihtiyaç vardır.”99 Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun Bahçeli’ye kurulacak bir koalisyon hükümetinde başbakanlık teklif
etmesi üzerine ise Bahçeli, “Küçük hevesler peşinde koşan bir parti değiliz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözü talihsiz. Çin’den gelen yeni bir oyuncak türü müdür
bu?”100 sözleriyle bu teklifi de reddetti. Bahçeli’nin bu “uzlaşmaz” tavrı nedeniyle
yeniden iktidar olma fırsatının kaçtığını hisseden eski Türkiye bloğunda MHP’ye
tepki artarak büyüyordu; bir yandan da MHP üzerinde baskı kurulmaya çalışılmaktaydı. Bahçeli’nin bu eleştiri ve baskılara cevabı ise oldukça sertti: “Boğaz’da,
yalılarda viskisini yudumlayıp oyunu HDP’ye veren şerefsizler. Şimdi, HDP ile
koalisyon kurun.”101
98. “Hükümeti Yüzde 60’lık Blok Kurmalı”, Milliyet, 15 Haziran 2015.
99. “Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na Sert Yanıt: Yüzde 60 Blok Boş Laf ”, Radikal, 17 Haziran 2015.
100. “Bahçeli Erken Seçim İçin Tarih Verdi”, Radikal, 20 Haziran 2015.
101. “Bahçeli’den Olay Yaratacak Sözler: Viski içip HDP’ye Oy Veren Şerefsizler”, Cumhuriyet, 3 Ağustos 2015.
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MHP bu uzlaşmaz tavrını Meclis başkanlığı seçiminde de sürdürdü. AK Parti’nin adayına karşı diğer 3 partinin ortak bir aday göstermesine sıcak bakmadı,
üstüne üstlük 10 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde CHP ile ortak aday
olarak gösterdiği Ekmeleddin İhsanoğlu’nu Meclis başkanlığına aday göstererek
CHP’yi köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Neticede her parti kendi adayıyla seçime girmiş
oldu: AK Parti İsmet Yılmaz’ı, CHP Deniz Baykal’ı, MHP Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ve HDP de Dengir Mir Mehmet Fırat’ı Meclis başkanlığı için aday gösterdi.
Her partinin kendi adayına oy verdiği seçimleri, dördüncü turun sonunda AK
Parti adayı İsmet Yılmaz kazanmış oldu.
MHP’nin 7 Haziran akşamı seçim sonuçları belirlenir belirlenmez “herhangi bir
koalisyon içerisinde olmayacağız”102 şeklindeki ve ironik bir şekilde AK Parti-CHP ya
da AK Parti-CHP-HDP arasında bir koalisyona işaret eden açıklaması, yine seçimin ertesi günü Demirtaş’ın “asla AK Parti’nin içinde olduğu hükümete içeriden ve dışarıdan
destek vermeyeceğiz”103 açıklaması ve Kılıçdaroğlu’nun yüzde 60’lık blok açıklamasıyla
ayyuka çıkan AK Parti’yi koalisyon denklemi dışında bırakma taktiği tutmayınca bu
sefer diğer strateji devreye girdi. Buna göre, uzlaşmaz gözükerek halktan tepki almamak için AK Parti ile koalisyon görüşmeleri yapılacak ancak bir koalisyon hükümeti
kurulmaması için işler yokuşa sürülecekti. Burada ayrıca, “uzlaşmaz davranan taraf AK
Parti’ydi” ve Davutoğlu’nu edilgen göstermek için “Erdoğan karşı olduğu için AK Parti
koalisyona evet diyemedi” imajı oluşturulması da muhalefet partiler açısından yeni
seçimin kaçınılmaz göründüğü süreçte kritik bir önem arz ediyordu.

CHP’nin AK Parti ile “Restorasyon” Hükümeti Arayışı
İkinci periyotta CHP, yeni seçimin artık nerdeyse kaçınılmaz gözüktüğü dönemi en
az hasarla atlatmak, bunun için de kendisini koalisyon kurulmasına ayak sürüyen
taraf olarak değil, üzerine ne sorumluluk düşüyorsa alan “uzlaşmacı” ve hatta koalisyon hükümeti için en fazla çaba sarf eden taraf olarak lanse etmek için çabaladı. Her
ne kadar AK Parti ile istikşafi görüşmelerin sonuç vermemesinde Kılıçdaroğlu’nun
kurulacak hükümeti bir “restorasyon” hükümeti olarak adlandırıp koalisyon ihtimalini baştan öldüren çıkışı temel etkenlerden biri olsa da, eski Türkiye medyasının da
verdiği destekle toplumun önemli bir kısmında CHP’nin bu uzlaşmaz tutumuyla
koalisyona açıkça “hayır” dediği tam olarak anlaşılamamış oldu.
Koalisyon görüşmeleri sürecini, ilk tur koalisyon ön görüşmeleri ve bunun arkasından AK Parti ile CHP arasında gerçekleştirilen istikşafi görüşmeler şeklinde
iki döneme ayırmak mümkündür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 63. Hükümeti kurma görevini 9 Temmuz’da AK Parti genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na
verdi.104 Bunun ardından Davutoğlu sırasıyla CHP, MHP ve HDP heyetleriyle ko102. “Bahçeli Koalisyona Kapıları Kapattı ‘Erken Seçim’ Dedi”, Cumhuriyet, 8 Haziran 2015.
103. “Türkiye Uçurumun Kenarından Döndü”, Milliyet, 8 Haziran 2015.
104. “Cumhurbaşkanı Erdoğan Hükümet Kurma Görevini Verdi”, Habertürk, 9 Temmuz 2015.
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alisyon ön görüşmesi yaptı. Davutoğlu 13 Temmuz’da Kılıçdaroğlu ile CHP Genel
Merkezi’nde yaklaşık 1 saat 40 dakika süren bir görüşme yaptı. Arkasından Davutoğlu 14 Temmuz’da MHP lideri Devlet Bahçeli ile 1 saat 45 dakika süren bir görüşme
gerçekleştirdi. Ve nihayet Davutoğlu 15 Temmuz’da HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 1 saat 58 dakika süren bir görüşme yaptı. İlk
turun sonunda MHP koalisyona kapılarını bir kez daha kapatırken, HDP ile yapılan
görüşmede de tarafların yeterince ısrarcı olmaması nedeniyle somut bir sonuç çıkmadı. Böylece ilk turda koalisyon için en olumlu görüşme CHP ile yaşandı. CHP’nin
koalisyon hükümeti için belirlediği 14 ilkesi ile AK Parti’nin 10 ilkesi arasında büyük
oranda bir örtüşme olduğu ve “istikşafi görüşmeler” için bir “temas heyeti” kurulması kararının çıktığı belirtildi. Buna göre, taraflar müzakere öncesinde birbirini doğru
anlamalarını temin edici, karşılıklı keşfetmeye ve muhtemel bir müzakere zeminin
var olup olmadığını anlama noktasında görüşmelerin yapılmasına karar vermiş oldular. İstikşafi görüşmeleri yürütecek olan temas heyetlerine de AK Parti’den Ömer
Çelik ve CHP’den Haluk Koç’un başkanlık etmesi kararlaştırıldı.105 21 Temmuz’da
temas heyeti başkanları ikinci tur öncesi ilk görüşmesini yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bir araya gelen ikili yaklaşık iki saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında, görüşmelerde izlenecek yöntemin konuşulduğu açıklaması yapıldı.
İstikşafi görüşmelerin ilki, 24 Temmuz’da Ankara Palas Devlet Konukevi’nde yapıldı.
Toplantıda demokratikleşme, ekonomi, dış politika gibi konu başlıklarının ele alındığı açıklandı.106 İkinci görüşme 28 Temmuz’da yine Ankara Palas’ta gerçekleştirildi. Görüşmede anayasa, demokratikleşme ve özgürlükler meselelerinin ele alındığı
açıklandı.107 Görüşmelerin üçüncü turu 30 Temmuz’da yine Ankara Palas’ta yapıldı.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada yapısal reformlar, mali disiplin, sosyal dengeler
ve büyüme stratejisi gibi konu başlıklarının ele alındığı açıklandı.108 Görüşmelerin
dördüncü turunda taraflar, 1 Ağustos günü TBMM’de bir araya geldiler. Görüşmede
toplumsal uzlaşı, Kürt sorunu, inanç gruplarının talepleri, kamu yönetimi ve medya
özgürlüğü gibi belli başlı konuların ele alındığı açıklandı.109 İstikşafi görüşmelerin
sonuncusu ise 3 Ağustos’ta yine Ankara Palas’ta yapıldı. Görüşme sonrasında taraflar
arasında belli alanlarda örtüşme ve ayrışmaların yaşandığı ve koalisyon için partilerin
kendi içlerinde bir değerlendirme yapacakları açıklandı.110
Heyetlerin parti genel başkanlarına raporlarını sunmalarının ardından 10
Ağustos’ta Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu Başbakanlık Resmi Konutu’nda bir araya
geldiler. Haluk Koç ve Ömer Çelik’in de hazır bulunduğu toplantının ardından
105. “Koalisyon için 2. Tur Bu Hafta”, Milliyet, 16 Temmuz 2015.
106. “AK Parti ve CHP Bir Araya Geldi”, Habertürk, 24 Temmuz 2015.
107. “AK Parti-CHP Görüşmesi Sona Erdi”, NTV, 28 Temmuz 2015.
108. “AK Parti ve CHP Heyetleri Bir Araya Geldi”, Sabah, 30 Temmuz 2015.
109. “Koalisyon için Dördüncü Görüşme”, Al Jazeera Turk, 1 Ağustos 2015.
110. “AK Parti ve CHP Koalisyon Heyetlerinin Görüşmesi Sona Erdi”, Vatan, 3 Ağustos 2015.
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yapılan açıklamalarda koalisyona dair henüz bir kararın çıkmadığı, tarafların hafta
içinde tekrar bir araya geleceği belirtildi.111 Hükümet kurma kapsamında son kez
13 Ağustos’ta Ankara Palas’ta bir araya gelen Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu basına
kapalı gerçekleşen bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından genel başkanlar parti
merkezlerine geçtiler ve ayrı ayrı koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını
belirten basın açıklaması yaptılar.112 Böylece yaklaşık bir ay süren istikşafi görüşmeler olumsuz sonuçlanmış oldu.
Koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasında öne çıkan temel anlaşmazlık noktalarını özetleyecek olursak; ilk olarak, partiler atanmış-seçilmiş dengesinin nasıl kurulacağı konusunda anlaşamadılar. AK Parti devlet politikalarının
seçilmişler tarafından, CHP ise atanmışlar tarafından belirlenmesine vurgu yaptı.
İkinci olarak, yine aynı şekilde dış politika yapımı konusunda da seçilmiş-atanmış
dengesinde bir ayrışma yaşandı. AK Parti dış politikanın milli irade ve hükümetler tarafından belirlenmesi gerektiğine vurgu yaparken, CHP devlet geleneklerine
yaslanan, yani dış politika bürokrasisinin güdümünde Batı eksenli bir dış politika
yürütülmesinde ısrar etti. Üçüncü olarak, taraflar hükümetin niteliği ve amaçları
konusunda uzlaşmaya varamadılar. AK Parti koalisyon hükümetinin “reform” hükümeti olmasını ve yeni reformların yapılmasını isterken, CHP bir “restorasyon”
hükümeti kurulmasını önerdi. Dördüncü olarak, taraflar hükümetin ömrü konusunda anlaşmazlığa düştüler. AK Parti koalisyon hükümetinin ucu açık olmasını
isterken, CHP dört yıllık bir hükümet olmasını istedi. Beşinci olarak, eğitim konusu da partiler arasında önemli bir ayrışma noktası oldu. AK Parti eğitim sisteminin
4+4+4 olarak devam etmesini isterken, CHP eğitim siteminde 1+8+4’e geçilmesinde ısrarcı oldu. Altıncı olarak, taraflar din dersi konusunda da anlaşamadılar.
AK Parti zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin devam etmesini isterken,
CHP zorunlu din dersinin kaldırılması, seçmeli olması ve içeriğinde değişiklikler
yapılmasında ısrar etti. Ve son olarak, cumhurbaşkanının nasıl seçileceği konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. AK Parti cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin devam ettirilmesini isterken, CHP cumhurbaşkanının eskiden olduğu gibi
TBMM’de seçilmesini istedi.
Özetle, AK Parti başlattığı Yeni Türkiye sürecini daha da derinleştirmek ve devam ettirmek isterken, yani gelecek odaklı “reformist” bir görüntü sunarken; CHP
Yeni Türkiye sürecinin kesilip eski Türkiye’nin önemli açılardan yeniden tesis edilmesini, yani geçmiş odaklı bir “restorasyon” dönemini istiyordu. Dolayısıyla, tarafların görünürdeki tüm uzlaşmacı tavır, siyasi pragmatizm ve rasyonel davranış tarzına
rağmen, hükümet kurmak için gerekli olan siyasi-ideolojik zeminin yokluğu iki partinin, en azından şimdilik, bir araya gelemeyeceğini açıkça gözler önüne serildi.
111. “Koalisyon için Kritik Görüşme Sona Erdi”, Haber 7, 10 Ağustos 2015.
112. “Davutoğlu’ndan Koalisyon Görüşmesi Sonrası Açıklama”, Sabah, 13 Ağustos 2015.

setav.org

45

2015’TE TÜRKİYE

Uzlaşma Görüntülü Siyasete Devam
Artık seçim sathı mahaline girilen üçüncü ve son periyotta ise CHP, Kılıçdaroğlu ile
başlatılan ekonomik vaat odaklı popülist siyaseti ve “uzlaşmacı” görüntüyü devam
ettirdi. 1 Kasım seçim beyannamesi, ekonomik vaatlerin damga vurduğu 7 Haziran’daki vaatlerin yeniden düzenlenmesi dışında bir yenilik içermemekteydi. Beyanname Kılıçdaroğlu döneminin ruhunu yansıtır şekilde, partinin ideolojik pozisyonunu olabildiğince gizleyen –ki istikşafi görüşmelerin sonuçsuz kalmasına neden olan
maddeler CHP’nin aslında ideolojik olarak hiç de değişmediğini açık etmekteydi– ve
pragmatist popülist siyaseti ön plana çıkaran bir nitelik taşımaktaydı. Belki de CHP
açısından bu süreçteki en temel yenilik “uzlaşmacı” görüntünün zirve noktasına çıkmış olmasıydı. 10 Ekim’de Ankara’daki patlamadan sonra Başbakan Davutoğlu’nun
liderlerle görüşme davetine olumlu cevap verilmesi, her ne kadar Kılıçdaroğlu daha
sonra görüşmenin içeriğini ifşa etmeye ve Davutoğlu’nu zorda bırakmaya yönelik
taktiksel açıklamalar yapmış olsa da, CHP’nin “uzlaşmacı” ve devleti sahiplenici yönünün vurgulanması açısından önemli bir fırsat oldu.113

1 KASIM SEÇIM ŞOKU
1 Kasım seçimine, 7 Haziran sonrası koalisyon görüşmeleri sürecinde kamuoyuna
verilen pozitif imajın yarattığı umutla giden CHP, sandıkların açılmasıyla büyük
bir hayal kırıklığı yaşadı. Seçim sonuçlarının belli olmasından sonra basın mensuplarının karşısına moralsiz bir yüz ifadesiyle çıkan Kılıçdaroğlu, ortaya çıkan tabloyu CHP’nin (ve diğer muhalefet partilerinin) siyasi hamlelerine değil, seçime “olağanüstü şartlar” altında gidilmesine bağladı.114 “Olağanüstü şartlar”ın sorumlusu
olarak da örtük bir şekilde hükümeti ve Erdoğan’ı hedef gösterdi. İkinci olarak,
ortaya çıkan olumsuz tablonun CHP’de yaşanmakta olan değişimden, yani yeni
CHP hamlesinden bir geri dönüşe kapı açmayacağının altını kalın harflerle çizdi.
Bu, parti içi muhalefete ve parti tabanına yönelik net bir mesajdı. Ve son olarak,
güç-hukuk ilişkisine odaklanarak kullandığı “güç zehirlenmesi” ifadesiyle, “otoriterleşme” tezini işleyen AK Parti karşıtı siyasetin önümüzdeki süreçte de CHP
siyasetini belirlemeye devam edeceğinin sinyallerini verdi. Bu, CHP’nin kendisini
muhalefet olmaya mahkum eden negatif siyasetten bir türlü kurtaramadığını bir
kez daha açık etmekle birlikte, AK Partili yılları “anormalleştiren” ve “geçici bir
sapma” olarak gören vesayetçi zihniyetin ve haliyle “eski Türkiye”ye dönme beklentisinin CHP’de halen canlı olduğunu ortaya koyuyordu.
Gerçekten de CHP, 7 Haziran seçiminde oy kaybeden tek muhalefet partisiydi.
1 Kasım seçiminde oylarını ancak yüzde 1 oranında (yüzde 26) yükseltebildi. Seçim
sonuçlarının yarattığı hayal kırıklığı liderlik tartışmalarını yeniden alevlendirirken
113. “Kemal Kılıçdaroğlu: Anlatsam Davutoğlu Zor Durumda Kalır”, Hürriyet, 17 Ekim 2015.
114. “Kılıçdaroğlu’ndan Seçim Sonucu Açıklaması”, NTV, 1 Kasım 2015.
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parti içinde olağanüstü kurultay isteyen muhalif odaklar oluştu. CHP yönetimi olağanüstü kurultaya karşı çıkarken, parti tüzüğünün takvimine uygun olarak 2016’nın
ilk ayında olağan kurultaya gidileceği mesajını verdi.115 Kasım 2015 itibarıyla Umut
Oran ve Mustafa Balbay genel başkanlığa aday olduklarını açıklarken, geçen sene
yapılan 18. Olağanüstü Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nun rakibi olan Muharrem İnce de
adaylık sinyali verdi. Ancak parti içi muhalefet 25 Kasım’a kadar olağanüstü kurultayı toplama konusunda başarılı olamadı. Bunun üzerine CHP’de olağan kurultayın
16-17 Ocak tarihinde yapılması oy birliği ile kabul edilerek kesinleşti.116

CHP’YI BEKLEYEN KIMLIK KRIZI
2015 yılının siyasi gelişmeleri, yakın Türkiye siyasi tarihi açısından ikinci bir dönemin sonunu getirdi. 2002-2011 yıllarını kapsayan ilk dönem AK Parti’nin bürokratik vesayet rejiminin tasfiyesini kapsıyordu. 2011-2015 yılları arasındaki ikinci
dönem ise, vesayet rejiminin form değiştirerek laik ve Kürt sosyolojiyi AK Parti’nin
karşısına dikmesini ve AK Parti’nin “Yeni Türkiye”yi kurumsallaştırmasını engellemeye çalışmasını kapsıyordu. 7 Haziran, Kılıçdaroğlu’nun da iddia ettiği gibi “bir
dönemin sonu” olabilirdi. Ancak 7 Haziran-1 Kasım arası dönem muhalefetin organizasyon sorunları ve AK Parti’nin devlet nezdinde elde ettiği mevziler nedeniyle
“başka bir dönemin sonu”nu getirdi. Önümüzdeki üçüncü dönem, AK Parti iktidarı
liderliğinde Yeni Türkiye’nin kurumsallaşacağı bir reform dönemi olacaktır.
CHP’nin bu dönemde nasıl bir yol izleyeceği ise büyük bir soru işaretidir. Siyaset dışından müdahalelerden umudun kesildiği, siyaset kurumu içerisinde ise tüm
şartların zorlandığı ancak başarının gelmediği bir siyasi tablo karşısında CHP’nin
yeni siyasi gerçekliği kabullenmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Ancak bu CHP için
büyük bir ideolojik değişim, yani bir bakıma tüm tarihi geçmişini ve kimliğini geride
bırakmak anlamını taşımaktadır. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde CHP’de daha
çok kendi içine dönük “yeniden doğum” sancılarının tetikleyeceği iç çekişmelerin ve
hararetli tartışmaların yaşanması muhtemeldir. Bu tartışmalar neticesinde, CHP eski
kimliğinde ısrar ederek siyaseten marjinalleşmek ile kimlik krizini aşarak toplumsal
merkez partisi olmak arasında bir tercihte bulunacaktır. CHP’nin ikinci yolu tercih
etmesi, yani mevcut gerçekliğe –nihayet– intibak etmesi ise, Türkiye demokrasisi ve
devletin güçlenmesi açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Keza, demokrasi
yapısal bir olgudur; ancak tüm siyasi aktörlerin demokrasiyi şehirdeki tek ve yegane
oyun olarak benimsemesi halinde hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir siyasi
düzen ve güçlü bir devlet yapısı ortaya çıkabilir.

115. “İşte CHP MYK’nın Belirlediği Olağan Kurultay Takvimi”, Habertürk, 4 Kasım 2015.
116. “CHP’nin Olağan Kurultayı 16-17 Ocak’ta”, CNN Türk, 25 Kasım 2015.
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KRONOLOJİ-CHP
5 Mart

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin kapatılmasıyla ilgili bir hazırlık yapıldığı ve bu konuda
bir de kitap yazıldığı iddiasında bulundu.

7 Nisan

CHP 7 Haziran seçimi için belirlediği milletvekili aday listesini YSK’ya sundu.

19 Nisan

CHP 7 Haziran seçim beyannamesi “Yaşanacak Bir Türkiye” sloganıyla açıklandı.

15 Haziran

Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına göre halkın yüzde 60’ının AK Parti’ye karşı
olduğunu, bu sebeple AK Parti dışındaki 3 partinin CHP liderliğinde bir koalisyon
kurması gerektiğini ifade etti.

19 Haziran

Kemal Kılıçdaroğlu resmi koalisyon görüşmeleri başlamadan önce Devlet Bahçeli’ye
“Birlikte hükümet kuralım, başbakan sen ol” çağrısı yaptı.

24 Temmuz

Koalisyon görüşmeleri kapsamında bir araya gelen AK Parti ve CHP heyetleri
arasında istikşafi görüşmelerinin ilki yapıldı.

13 Ağustos

AK Parti-CHP heyetleri arasındaki istikşafi görüşmeler sonucunda koalisyon kurma
temelinde anlaşma sağlanamadığı açıklandı.

1 Kasım

Seçim sonuçlarına göre yüzde 25,38 oy oranına ulaşan CHP, oy oranını yüzde 0,43
vekil sayısını ise 2 artırdı.
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MİLLİYETÇİ
HAREKET PARTİSİ

Türkiye siyasal tarihinde de çok partili rejime geçilen 1946 yılından günümüze kadar
farklı ton ve dozajlarda etnik, dini ve ideolojik vurguları baskın olan partiler kurulmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de Türk kimliği merkezinde kurulan, Türk
milliyetçiliğinin temsilcisi iddiasında olan ve bu çizgide siyaset izleyen bir partidir.
MHP 2015 yılında milliyetçi tonunu daha da güçlendirmiş, özellikle Kürt meselesinin çözümüne yönelik iktidar partisinin politikalarını milliyetçilik ekseni üzerinden
sert bir şekilde eleştirmiştir. 7 Haziran seçim beyannamesi ve propagandasına da
Çözüm Süreci ve AK Parti karşıtlığı damga vurmuştur. 7 Haziran’da oylarını önemli
ölçüde artıran MHP, seçimin ardından PKK’nın ateşkes sürecini bozmasının da etkisiyle aldığı oyları Çözüm Süreci konusundaki kararlılığının bir işareti olarak sunmuştur. Bu özgüvenin de etkisiyle 7 Haziran’dan sonra retçi politikalarının çerçevesini
daha da genişletmiş ve koalisyon görüşmelerinde kendisine yapılan tüm tekliflere
“hayır” cevabını vermiştir. 1 Kasım seçim sonuçlarıyla birlikte dar ve sınırlı alana
mahkum olan retçi siyasetin sandıkta büyük ölçüde başarısız olduğu görülmüştür. 1
Kasım seçiminden çıkan başarısızlık sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin
liderliğine yönelik ciddi eleştiri ve sorgulamaların yaşanması muhtemeldir. Ancak
Bahçeli seçimden sonra yaptığı ilk parti grup toplantısında “hamdolsun, yıkılmadık,
ayaktayız” diyerek parti içi muhalefete mesaj göndermiştir.

MHP 11. OLAĞAN BÜYÜK KURULTAYI
Parti kurultaylarının her partinin özgül şartları sonucunda ortaya çıkan bir anlamı
vardır. Örneğin CHP’de kurultay, ya bir parti içi krizin sonunda gidilen ya da kurultay aşamasında birtakım krizlerin beklendiği bir süreci ifade eder. MHP için ise
kurultay ülkü ocakları başta olmak üzere gençlik ve dinamizm üzerinden algı oluşturulduğu ve liderin (yani Bahçeli’nin) 18 yıllık liderliğini tahkim eden bir anlama
sahiptir. 7 Haziran seçimine gidilen dönemde, seçim öncesi yeni bir siyasal canlılık
yakalamak için kongre ertelenmemiş ve MHP 21 Mart’ta 11. Olağan Kurultayı’nı
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yapmıştır. Kurultay tarihi olarak Abdullah Öcalan’ın Diyarbakır’da mesajının okunacağı 21 Mart’ın seçilmesi bir tesadüf değildi. MHP’nin kurultay tarihini Nevruza
denk getirmesindeki en büyük neden Nevruzun sadece Kürtler için değil Türkler
için de önemli olduğu vurgusuydu. Ayrıca, HDP’nin Nevruz üzerinden gündem
belirleyici olmasının önüne geçmek amaçlanmış ve kamuoyu nezdinde tekelci bir
algı oluşturması engellenmeye çalışılmıştır. 21 Mart’ta gerçekleştirilen kurultaydan
birkaç farklı mesajın çıktığını söylemek mümkündür. Birincisi, Devlet Bahçeli’nin
parti içinde meydan okunamaz konumuydu. Yozgat Eski Milletvekili Mesut Türker
Kurultay’da aday olduğunu açıkladı ancak bunun için en az 40 delegenin imzasını
alması gerekmekteydi ve nitekim de alamadı. Diğer bir mesaj da, 7 Haziran seçiminden 2 ay kadar önce yapılması hasebiyle kurultayda vurgulanan hususların MHP’nin
seçim propagandasında merkezi bir yer işgal edeceğiydi. Kurultayın temel gündem
maddesi ise son yıllarda MHP için varoluş dinamiğine dönüşen Çözüm Süreciydi.
Bahçeli de konuşmasının büyük bir kısmında PKK ve Çözüm Süreci üzerinden Erdoğan ve Davutoğlu’nu eleştirdi. Kurultay’ın sloganı ise AK Parti’nin özellikle ilk
yıllarda sembol şarkılarından olan “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısının sözlerini anımsatır şekilde “Bizimle Yürü Türkiye” oldu.
Kurultay’da parti kadrolarında görece bir gençleştirme çabası görülse de özellikle
MYK’nın yaş ortalamasının 50’nin üzerinde olması117 bu çabanın pek karşılığının
olmadığını göstermiştir. 7 Haziran seçiminde aday olmayan ve partinin potansiyel
lider adaylarından biri olarak gösterilen Sinan Oğan kurultaya katılmazken, daha önceki kurultaylarda Bahçeli’ye karşı liderlik yarışına giren Ümit Özdağ ve Koray Aydın
gibi isimler parti yönetimine girdi. Kongrede tek aday olan ve 1.149 oyla delegelerin
nerdeyse tamamının oyunu alan Bahçeli görece coşkulu geçen bu kurultaydan sonra
7 Haziran seçim kampanyasını da başlatmış oldu.

7 HAZIRAN’A DOĞRU MHP:
ADAYLAR VE KAMPANYA
MHP milletvekili aday listesini 7 Nisan’da YSK’ya sundu. Aday listelerine ilişkin
ilk söylenmesi gereken, MHP’de listelerin belirlenmesinde genel merkezin, özellikle
de Devlet Bahçeli’nin son karar mercii olduğudur. Genel olarak aday listelerine bakıldığında bir “denge” kurulmaya çalışıldığı görülmektedir. Burada denge siyaseti
ile, hem parti içindeki farklı kliklerin birbirlerinin iktidarlarını sınırlayacak hem de
partiler arası rekabette MHP’nin elini güçlü kılacak tercihlerde bulunulduğu anlaşılmaktadır.118 İkinci olarak da, listenin son karar mercii olarak asıl mimarı olan Bahçeli’nin bu denge siyasetini kurarken oldukça ‘özgüvenli’ hareket ettiğini belirtmek
117. Kürşad Zorlu, “Nevruz’daki MHP Kurultayı’nın Odağı: Çözüm Süreci”, Al Jazeera Turk, 23 Mart 2015.
118. Mustafa Altunoğlu, “7 Haziran Seçimine Doğru Milliyetçi Hareket Partisi” (MHP)”, SETA Analiz, Sayı: 126,
(Haziran 2015), s. 23.
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gerekir. Ümit Özdağ, Koray Aydın gibi kendisine daha önce rakip olan ve partide
liderlik adına ağırlığı olan isimleri liste başı olarak seçilecek yerlere koyması belki de
Bahçeli’nin 21 Mart’ta kongrede aldığı desteğe bağlanabilir. Aday listesine ilişkin son
olarak da, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Durmuş Yılmaz gibi kamuoyunun yakından
tanıdığı isimlerin listeye girdiğini belirtmek gerekir. Söz konusu iki isimle birkaç
noktada ayrı amaç hedeflenmiştir. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun kendisinin aday olmayıp parti tarafından davet edilmesini MHP’nin 2014 cumhurbaşkanı seçimi sonrası
oluşan imajını düzeltmek üzere bir hamlesi olarak okumak mümkündür. Bilindiği
üzere, cumhurbaşkanı seçiminde İhsanoğlu, CHP ve MHP’nin ortak "çatı adayı"
olmuş ancak MHP bu "ortaklığı" kendi tabanına izah etmede zorlanmış ve neticede
seçim başarısızlığını da daha çok CHP’ye mâl etmeye çalışmıştır. MHP 7 Haziran’a
giderken de 12 Eylül 2010 referandumunda yaşadığı CHP’yle ortak hareket etme
görüntüsü ve bunun sonuncunda da muhafazakar seçmenini kaybetme durumuna,
cumhurbaşkanı seçimi sonrası tekrar düşmemek için İhsanoğlu’nun bizzat kendi
adayları olduğunu göstermek üzere böyle bir hamle yapmıştır. Ayrıca, MHP’de milliyetçi çevrelerden gelen isimlerin yanında büyükelçi, eski bakan, bürokrat gibi devletçi
ve gelenekçi görüşün temsilcilerinin de listelerde yer aldığını ve İhsanoğlu’nun aday
yapılmasının bu tercihin bir unsuru olarak değerlendirilebileceği de belirtilmiştir.119
Durmuş Yılmaz’ın adaylığını ise iki boyutlu olarak okumak mümkündür. İlk olarak,
MHP’nin, bizzat Bahçeli’nin ekonomist olmasına rağmen, ekonomi politikalarında
zayıf olduğu, kimlik siyasetine fazla hapsolduğu ve halkın cebine dokunan politikaları geliştiremediği hususları sıkça eleştirilmektedir. Durmuş Yılmaz’ın adaylığı
da bu açığı kapatmaya dönük bir hamle olarak değerlendirilebilir. Nitekim, seçim
beyannamesinde ekonomik vaatler hayli geniş yer tutacaktır. Yılmaz’ın adaylığının
ikinci boyutu da, 2015 yılı başlarında Erdoğan’la girdiği tartışmayla ilgilidir. MHP,
Yılmaz’ın Erdoğan’a yönelik eleştirilerinin kamuoyunda bulduğu yankıdan da onu
aday göstermek suretiyle yararlanmak istemiştir. Bu politikanın da sonuç verdiğini
söylemek mümkündür. Uşak’ta 1999 seçiminden bu yana vekil çıkaramayan MHP, 7
Haziran’da Yılmaz’ın da adaylığıyla Uşak’tan milletvekili çıkarabilmiştir.
MHP 7 Haziran seçimi için kampanya sürecini 3 Mayıs’ta seçim beyannamesini
açıklayarak başlattı. Diğer partilere nazaran MHP’nin beyannamesini en geç açıklayan parti olması olumsuz bir husus olarak değerlendirildi.120 Beyannamede daha çok
seçmenin ekonomik yönlerine dokunan vaatler ön plana çıktı. CHP ve HDP’den
sonra MHP de, her ne kadar rakamları detaylarıyla vererek ince eleyip iyi hesaplamış
görüntüsü vermeye çalışsa da seçmen nezdinde inandırıcılık problemi yaşamaktan
kurtulamadı. Ancak özellikle beyannameyi tanıtım toplantısında Bahçeli’nin konuşmasının ilk 45 dakikalık kısmında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başba119. Ali Bayramoğlu, “Kritik Virajda Son Görünüm”, Yeni Şafak, 9 Nisan 2015.
120. Recai Coşkun, “MHP Beyannamesi: Vaatler ve Gerçekler”, Al Jazeera Turk, 4 Mayıs 2015.
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kan Ahmet Davutoğlu’na yüce divanla tehdit etmeye vardıracak kadar sert eleştirilerde bulunması ekonomik vaatlerin gölgede kalmasına sebep oldu.
MHP propaganda sürecinde beyannamede açıklanan ekonomik vaatlerden ziyade, HDP’nin tavrı sebebiyle Çözüm Sürecinin geldiği aşamanın sunduğu fırsatı
değerlendirdi. Böylece Çözüm Süreci, Erdoğan ve AK Parti karşıtlığına dayalı bir
kampanya yürüttü. Kurultay’daki konuşmasında AK Parti ve Davutoğlu’nu sert sözlerle eleştirmesinin karşılık bulduğunu düşünen Bahçeli, 7 Haziran’a giden süreçte
bu söyleme gittikçe artan sertlikte daha sık başvurdu. Nitekim 2007’den bu yana
MHP siyasetinin temel noktası; AK Parti’nin demokratikleşme çerçevesinde Kürtlere yönelik attığı adımlara ve muhafazakarlık temelinde ortaya koymaya çalıştığı
toplum modelinin, Türk ve Kürt milliyetçiliğini aşan ve toplumu “Türkiyelilik” etrafında bir araya getirmesine olan karşıtlığıydı.121 Çözüm Sürecinin geldiği aşamayı
MHP aktörleri ve lideri Bahçeli, Erdoğan’ın son dönemde Kürt sorunu ve Çözüm
Süreci hakkında sergilediği tutumu bir geri adım atma olarak122 gördü. Erdoğan’a
ve iktidar partisine yönelik eleştirilerini bu nokta üzerinde toplamaya çalıştı. MHP,
sorunu "salt" sorun olarak ele alan ve kendi yerel gerçekliğinde bir çözüm arayışında
olan AK Parti’yi "bölücülük"le suçlamaya devam etti.
MHP’nin seçim kampanyası sürecinde Çözüm Süreci karşıtlığının yanına eklediği diğer bir alan da doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan söylemleridir.
17-25 Aralık’ta ortaya atılan yolsuzluk iddialarını iktidara karşı kullanmak isteyen
Bahçeli, Erdoğan karşıtı cephenin yanında olduğu görüntüsünü vermeye çalıştı.
Bahçeli’nin Erdoğan eleştirisinde odaklandığı nokta, tarafsızlığını yitirdiği üzerineydi.123 Bahçeli’nin bu eleştirileri daha çok Batı ve kıyı bölgelerdeki seçmene yönelikti.
Erdoğan karşıtlığının bu kesimler için siyasal bir karşılığı olsa da MHP’nin daha
muhafazakar seçmeni için, Çözüm Süreci üzerinden yapılanlar hariç, bu eleştirilerin
çok da karşılığı olmamıştır. Örneğin, “saray” tartışmaları ulusalcı seçmen için daha
cazip iken; MHP’nin muhafazakar seçmeninin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi konusunda Bahçeli’yle mutabık olduğunu söylemek zordur.
7 Haziran’a giderken dar ve kısıtlı bir program ve kampanya yürüten MHP’nin
seçim performansı AK Parti’nin tek başına iktidar olup olmaması açısından önem arz
etmekteydi. Zira MHP oylarını artırdığı takdirde, bu oyları büyük oranda AK Parti
seçmeninden alacak ve bunun sonucunda da AK Parti’nin tek başına iktidar olma
şansı azalacaktı. Çünkü MHP seçmeni ile AK Parti seçmeni arasındaki sosyolojik ve
kültürel anlamda önemli benzerlikler olması ve iki parti arasındaki oy geçirgenliğinin
yüksek olması AK Parti’nin seçim sonucu açısından önem arz etmekteydi.

121. Nebi Miş, Ali Aslan, Murat Yeşiltaş ve Sadık Ünay, “7 Haziran 2015 Seçimi ve Sonrası”, SETA Analiz, Sayı:
134, (Temmuz 2015), s. 17.
122. Ruşen Çakır, “Bahçeli Hiç Şaşırtmadı”, 4 Mayıs 2015, http://rusencakir.com/Bahceli-hic-sasirtmadi/5172
123. “Bahçeli’den Erdoğan’a Sert Sözler”, Vatan, 28 Mayıs 2015.
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7 HAZIRAN’DAN 1 KASIM’A MHP
Türkiye 7 Haziran akşamında, tek başına hükümet kurmak için alınması gereken
milletvekili sayısı olan 276 rakamına hiçbir partinin ulaşamadığı bir tabloyla karşılaştı. AK Parti yüzde 40’ın üzerinde oy almasına karşın 258 milletvekili çıkardı ve
13 yıllık tek parti iktidarından sonra koalisyonlar gündeme geldi. Seçimlerde MHP
öngörüldüğü gibi yüzde 20 bandına ulaşamasa da pasif ve dar kalıplar içerisinde
bir reklam ve kampanya süreci yürütmesine karşın yüzde 16,29 oranında oy aldı ve
Meclis’te de 80 milletvekili ile temsil edilme hakkı kazandı. Bu rakamlar MHP’nin
oylarında hatırı sayılır bir artış demekti. MHP 1999 seçiminde aldığı yüzde 17,98’lik
oy oranından sonraki en yüksek oy oranına ulaştı. 7 Haziran’da sonuçların belli olmasından hemen sonra kameraların karşısına geçen Devlet Bahçeli, o an mevzubahis
bile olmayan 1 Kasım seçimine kadarki sergileyeceği performansın bir anlamda ipuçlarını verdi. Türkiye’de artık bir koalisyon hükümeti kurulması gerektiğini belirten
Bahçeli, bazı koalisyon formülleri verdi ve MHP’yi açıkladığı koalisyon formüllerinin dışında tutarak MHP’nin ana muhalefet görevini üstleneceğini söyledi. Şayet
herhangi bir koalisyon kurulamazsa “en erken seçim ne zaman olacaksa o zaman da
seçim olur” diyen Bahçeli "erken seçim"i telaffuz eden ilk siyasi lider olmuştu.124 Bu
açıklamayla da Bahçeli herhangi bir koalisyon hükümeti içerisinde yer almak istemediğini ilk günden deklare etmiş oldu.
MHP’nin koalisyon senaryoları ortaya atılırken temelde birbirini dolaylı olarak
tamamlayan iki hususun altını çizdiğini belirtmek gerekir. Bunlardan ilki, HDP’nin
içinde bulunduğu hiçbir formüle doğrudan ya da dolaylı olarak MHP’nin dahil olmayacağıydı.125 İkinci husus birinci önermenin zaruri bir sonucu da olan AK Parti’nin dışarıda olduğu bir koalisyon alternatifinin olmadığıdır.126 Kendisi koalisyona girmek istemeyen, AK Parti’siz de koalisyon olmaz diyen MHP, her fırsatta AK
Parti-CHP ya da AK Parti-CHP-HDP gibi koalisyon önerilerini sıralarken, en son
koalisyon kurulamazsa ülkeyi hükümetsiz bırakmayız, ifadeleriyle de kafa karıştıran
açıklamalar yapmaya devam etti.
MHP’nin 7 Haziran sonrası AK Parti’siz bir hükümet kurulmasını isteyenler
açısından kilit parti konumuna gelmesi, MHP’nin sık sık farklı koalisyon pazarlıklarıyla gündeme gelmesine sebep oldu. Koalisyon kurma çabalarının en istekli ve hızlı
partisi olan CHP, MHP ve HDP’ye çağrı yaparak koalisyon kurma görevinin “yüzde
60’lık blok”a düştüğünü savundu.127 Ancak Bahçeli’nin yüzde 60’lık blok önerisine
cevabı sert oldu. Bahçeli “Yüzde 60’lık bloktan bahsediliyor. Bu bize göre boş laftır.
124. “MHP Lideri Devlet Bahçeli, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi”, NTV, 8 Haziran 2015.
125. “MHP’den Koalisyon Açıklaması: HDP’nin İçinde Olduğu Hiçbir Yapıya Destek Vermeyeceğiz”, T24,
11 Haziran 2015.
126. “MHP: AKP’siz Hükümet Olmaz”, BBC Türkçe, 18 Haziran 2015.
127. “Kılıçdaroğlu’ndan Flaş Açıklamalar”, Milliyet, 15 Haziran 2015.
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Oranların toplamıyla hükümet kurulacaksa, ne ilkeye, ne ahlaka, ne de haysiyete ihtiyaç vardır. Bizim HDP konusunda ikna edilmemiz olmayacak bir şeydir”128 diyerek
pozisyonlarından taviz vermeyeceklerini vurguladı. Kılıçdaroğlu ise blok siyasetinde
ısrarcı oldu ve bir adım daha atarak MHP’yi HDP’yle koalisyona ikna etmek için
Devlet Bahçeli’ye “Birlikte hükümet kuralım, başbakan sen ol”129 çağrısı yaptı. Ancak Bahçeli bu öneriyi de Kılıçdaroğlu’nu "koltuk tedarikçisi" şeklinde eleştirerek
reddetti.130 CHP’nin MHP’ye önerdiği koalisyon seçeneğinin MHP tarafından kabul edilemez olduğu Meclis başkanlığı seçiminde tescillendi. CHP Meclis başkanlığı
için aday olarak Deniz Baykal’ı gösterip MHP’ye Baykal’ı desteklemesini teklif etmiş
ancak HDP’nin de bu işe dahil olacağını söyleyen MHP bu teklifi reddederek 2014
cumhurbaşkanı seçimindeki "çatı aday" Ekmeleddin İhsanoğlu’nu Meclis başkanlığı
için aday göstermişti. Meclis’teki ilk üç tur oylamada bir sonuç alınamayıp dördüncü
tur oylamalara geçildiğinde MHP geçersiz oy kullanacağını açıklamıştır. Neticede 50
HDP’li vekilin MHP’nin Deniz Baykal’a olası bir desteğini göz önünde bulundurarak Baykal’ı desteklemesine karşın MHP geçersiz oy kullanmış, bunun sonucunda da AK Parti’nin adayı İsmet Yılmaz Meclis başkanı seçilmiştir. MHP’nin Meclis
başkanlığı seçimindeki tutumu partiye yönelik iki tür tepkinin oluşmasına sebep
olmuştur. Bunlardan ilki AK Parti’yle koalisyona MHP’nin yeşil ışık yaktığı, ikincisi
de MHP’nin AK Parti’nin krize girdiği her anda imdadına yetiştiği ve asıl koltuk
tedarikçisinin MHP olduğu argümanıdır.131
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından önerilen yüzde 60’lık bloğun hükümet kurması, yani CHP-MHP-HDP koalisyonu, MHP’nin kendini inkar etmesi anlamına gelecekti. Zira MHP, reaksiyoner siyasetin düzeyini gittikçe
artırmakta ve bir karşıtlık üzerinden ürettiği reaksiyoner siyasetin tam karşısında da
genelde Çözüm Süreci gibi politikalar, özelde de HDP durmaktadır. MHP’nin kendisine sunulduğu gibi HDP’yle koalisyon kurması demek, nerdeyse tamamen karşıt
olduğu ve bunun üzerinden oy devşirdiği politikalara kendisinin de iştirak etmesi
demekti. Bu durumu ise MHP tabanına anlatmakta hayli zorlanacak ve ilk genel
seçimde baraj sorunu parti için kaçınılmaz olarak önüne gelecekti.
Blok siyasetine kapılarını kapatan MHP’nin diğer olasılığı ise AK Parti’yle koalisyon kurma seçeneği idi. Hükümeti kurma görevini alan AK Parti Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu’nun koalisyon görüşmelerine başlayacağı günlerde MHP daha
önce farklı mecralarda dile getirdiği koalisyon şartlarını bir yazılı açıklamayla duyurdu. Buna göre MHP koalisyon için şu dört şartı sıraladı; Anayasa’nın ilk dört maddesi değiştirilemez, Çözüm Süreci tamamen ortadan kaldırılmalıdır, 17-25 Aralık
dosyalarının üzerine gidilmeli ve tekrar soruşturulmalıdır, cumhurbaşkanı meşru ve
128. “Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na Sert Yanıt: Yüzde 60 Blok Boş Laf ”, Radikal, 17 Haziran 2015.
129. “Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye Koalisyon Çağrısı”, Al Jazeera Turk, 19 Haziran 2015.
130. “Devlet Bahçeli’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Sert Yanıt”, Hürriyet, 22 Haziran 2015.
131. “CHP’den MHP’ye Sert Tepki”, Hürriyet, 2 Temmuz 2015.
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anayasal sınırlarına çekilmelidir. MHP’nin AK Parti’yle uzlaşmak dahi istemediğini
deklare eden bu şartların açıklanmasından sonra Ahmet Davutoğlu ve Devlet Bahçeli
koalisyon şartlarını görüşmek üzere bir araya geldi ve görüşmeden bir sonuç çıkmadı.132 AK Parti’nin CHP’yle yaptığı istikşafi görüşmelerden bir sonuç çıkmaması
üzerine Davutoğlu Bahçeli’yle tekrar bir araya geldi ve kısa süreli koalisyon ya da
azınlık hükümeti önerilerine de MHP hayır dedi. Ayrıca erken seçimi ilk telaffuz
eden Devlet Bahçeli olmasına karşın bu görüşmede Bahçeli erken seçime de destek
vermeyeceklerini söyledi.133 Dolayısıyla erken seçim dahil hiçbir seçeneğe evet demeyen MHP ve lideri Bahçeli “MHP ne yapmak istiyor?” şeklinde özetlenebilecek
bir bilmeceye dönüştü. Daha sonra Bahçeli anayasal zorunluluktan kurulmak durumunda olan geçici seçim hükümetine de üye vermeyeceklerini söyledi.
Koalisyon görüşmeleri sırasında MHP, Devlet Bahçeli’nin 7 Haziran akşamı açıkladığı hükümete katılmama iradesine uygun hareket etmiş ve pozisyonunu korumuştur.
MHP’nin bu yönde bir siyaset izlemesinin nedenleri siyaseti konjoktürel meseleler üzerinden okuduğuna bir işaretti. Bu anlama biçimi şu hususlarda kendini açık etmektedir: Birincisi, MHP lideri Bahçeli, gerek seçim akşamı yaptığı ilk açıklamada gerekse
seçimden hemen sonra verdiği röportajda olası bir erken seçimde oylarının daha da
artacağını düşünmekteydi. Zira Çözüm Sürecinde gelinen aşama, Erdoğan karşıtlığı ve
yolsuzluk iddialarının seçmende bir karşılık bulduğunu düşünen Bahçeli MHP’ye AK
Parti tabanından oy akışı olacağını şu sözlerle varsaymaktaydı: “Şundan emin olunuz,
bugün seçim olsa alacağımız oy daha fazladır. Zira AKP’nin tek başına iktidar olmayacağını milletimiz görmüş, alternatif olarak MHP’yi tescil etmiştir.” Dolayısıyla 7 Haziran akşamından itibaren MHP hep bir seçim olasılığını akılda tutarak hareket etmiştir.
İkinci olarak, MHP 1999 seçiminden sonra oluşturulan koalisyon hükümetinde bulunmuş ve 2002 seçiminde bu koalisyon tecrübesinin faturasını Meclis dışı kalarak ödemişti. MHP’nin koalisyon konusunda isteksiz davranmasında bu tecrübesi de göz ardı
edilmemelidir. Üçüncü olarak, MHP ilk günden itibaren AK Parti-CHP koalisyonun
kurulmasında ısrar etmiş ve kendisini tüm koalisyon seçeneklerinin dışında konumlandırmıştır. MHP’nin hükümet dışında kalma isteğinin 7 Haziran seçiminde alınan oya
dayanarak bir "büyük strateji" olduğunu söylemek mümkündür. Şöyle ki; 1960’ların
sonundan günümüze MHP kendisini devletin teminatı ve sigortası gibi göstermiştir.
MHP, öncelikli misyonunun devletin ve milletin bekasını temin, devletin ve milletin bekasına kasteden dahili ve harici düşmanlara karşı mücadele etmek134 olduğunu sunmaya
çalışmıştır. MHP kendisine atfettiği bu "misyonun" devamı olarak 7 Haziran sonrası
beliren koalisyon ihtimallerinin de dışında kalarak, MHP’nin farklı bir konumda ve
pozisyonda yer aldığı mesajını vermeye çalışmıştır. Yani MHP, AK Parti’nin, CHP’nin
132. “Davutoğlu-Bahçeli Görüşmesi 1 Saat 45 Dakika Sürdü”, Milliyet, 14 Temmuz 2015.
133. “Davutoğlu-Bahçeli: Sonuç Çıkmadı, En Güçlü Olasılık Seçim”, BBC Türkçe, 17 Ağustos 2015.
134. Mustafa Altunoğlu, “MHP’nin 1 Kasım Korkusu”, Star Açık Görüş, 29 Ağustos 2015.
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ve HDP’nin milletin ve devletin bekasını tehlikeye attıkları algısını oluşturma siyaset izlemiştir. Özellikle de seçim hükümetine katılmama iradesinde bu strateji vuzuha kavuşmuştur. Böylece AKP-CHP-HDP işbirliği de facto olarak kanıtlanmış olacak ve MHP
tek başına "muhalefet" olarak seçime gidecekti. Seçim hükümeti ‘gayrı milli’ olmakla
eleştirilirken, MHP tek başına ‘milliliği’ taşıyabilecekti.135 MHP’nin 7 Haziran akşamından itibaren seçmene sunmaya çalıştığı tablo budur. Mevcut tabloyu seçmenine ne
kadar anlatabildiği tartışmalı olsa da MHP’nin bu tablodan kendisine yeni bir "cephe"
açmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu yeni cephenin görünürdeki amacının genel hatlarıyla; eski Türkiye’nin tek partisi olmak ve diğer tüm partilerle MHP arasında bir antagonizma yaratıp, günümüzde yaşanan belirsizliklerden ve toplumsal kaynamalardan da
beslenerek, AK Parti’den ve CHP’den yaşanacak oy kaymalarıyla –Avrupa’da sağın merkez partiler karşısındaki yükselişine benzer şekilde– MHP’yi marjinal bir parti olmaktan
çıkarıp siyasetin merkezine yerleştirmek136 olduğu söylenebilir.
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin özetlenmeye çalışılan stratejisinin tutmadığı ve
MHP tabanı da dahil seçmenin Bahçeli’nin "hayır"cı tutumunu anlamlandırmakta
zorlandığı görülmüştür. Özellikle henüz seçim akşamı "erken seçimi" telaffuz eden
Bahçeli’nin daha sonra erken seçime de karşı çıkması137 ve anayasal zorunluluktan
kurulan seçim hükümetine üye vermeyeceğini söyleyerek koalisyonu Erdoğan’ın istemediğini söylemesi138 MHP’nin "hayır"cı bir pozisyona düşmesine sebep olmuş
ve MHP yönetimi de Erdoğan’ı hedef göstererek sorumluluğu üzerlerinden atmaya
çalışmıştır. Ancak 7 Haziran’dan itibaren sergilenen bu tutumun ne parti tabanında
ne de partinin üst kadrolarında bir karşılığı olduğunu söylemek mümkündür. Bu
durumun en somut göstergesi, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim hükümeti
kurma çalışmalarında teklif götürdüğü MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, Bahçeli’nin seçim hükümetine üye vermeyeceğiz açıklamasına rağmen
Davutoğlu’nun bakanlık teklifini kabul etmesidir. Ayrıca seçim hükümetinde yer
alması için teklif götürülen MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu
teklifi reddetmiş ve tepki olarak da MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden
istifa etmiştir. Dolayısıyla, Tanrıkulu’nun bu istifası da parti içindeki Bahçeli’nin
tutumuna yönelik bir tavır olarak değerlendirilmiştir. Seçim hükümeti için teklif
götürülen diğer isim olan Meral Akşener ise teklifi reddetmiştir.
7 Haziran sonrası MHP için değinilmesi gereken bir diğer husus parti içi tartışmalardır. İlk olarak seçimden birkaç gün sonra verdiği röportajda Meclis başkanlığı
seçimi içim Meral Akşener isminin sorulmasına üzerine Devlet Bahçeli beklenmedik
bir cevap verdi. “Ben bu kadar net ifade ediyorum. MHP’de baştan sona hep Me135. Etyen Mahcupyan, “MHP Ne Yapmak İstiyor”, Serbestiyet, 22 Ağustos 2015.
136. Ali Aslan, “7 Haziran’dan 1 Kasım’a Türkiye’de Siyaset ve Seçimler”, SETA Analiz, Sayı: 140, (Ekim 2015), s. 25.
137. “Erken Seçim İstemiyoruz”, Milliyet, 16 Ağustos 2015.
138. “Bahçeli: Koalisyonu Erdoğan İstemedi”, Al Jazeera Turk, 25 Ağustos 2015.
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ral Akşener, Meral Akşener vardır demek edepsizliktir, partiye hakarettir”139 diyen
Bahçeli, Akşener’in isminin çok ön plana çıkmasına tepki gösterdi ve bir başka röportajında da “Meral Akşener’i eğer çok sık kullanırsanız, o devre dışı kalır haberiniz
olsun.”140 diyerek bu konudaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. MHP’deki
Akşener krizi meclis açılışındaki basına yansıyan Bahçeli-Akşener karelerinden çözülmüş gibi dursa da kriz 1 Kasım aday listelerine taşındı. Meral Akşener milletvekili
başvurusu yapmasına rağmen 1 Kasım seçiminde MHP aday listelerinde kendisine
yer bulamadı.141 MHP’de Akşener dosyası şimdilik kapanmış gibi dursa da Meral
Akşener potansiyel genel başkan adaylarından biri olarak medyada sürekli gündeme
getirilmektedir. MHP’de parti içinde ismi öne çıkan ve 7 Haziran seçiminde de aday
gösterilmeyen, 2011 yılında MHP Iğdır milletvekili seçilen Sinan Oğan partiden bağımsız hareketler içerisinde bulunduğu iddiaları dolayısıyla Bahçeli’nin "ihraç edin"
talimatıyla partiden ihraç edildi.142 Ancak Oğan ihraç kararını yargıya taşıdı ve mahkeme kararıyla partiye geri döndü.143
MHP’de asıl kriz ise Yıldırım Tuğrul Türkeş’in seçim hükümeti için yapılan bakanlık teklifini kabul etmesiyle ortaya çıktı. Tuğrul Türkeş’in hem parti genel başkan yardımcısı olması hem de partinin kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu olması
hasebiyle teklifi kabul etmesi MHP’de şok etkisi yarattı. Bahçeli, Türkeş’e sert tepki
gösterdi ve Türkeş kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilerek partiden ihraç
edildi.144 Ancak Türkeş’in bu kararı parti yönetiminde ve tabanda Bahçeli’nin koalisyon sürecindeki uzlaşmaz tavrından rahatsızlığın bir göstergesi olarak yorumlandı.
Türkeş’in teklifi kabul etmesi, Bahçeli’nin uzlaşmaz siyasetini 1 Kasım seçimine taşımasına ve seçim hükümetine üye vermeyeceğini deklare ederek bir AK Parti-HDP
işbirliği varmışçasına propaganda yapmaya kurgulanan stratejiye büyük bir darbe
vurmuş oldu ve MHP 1 Kasım seçimine hiçbir politikasında başarılı olamayan bir
parti görüntüsünde gitmeye mecbur kaldı.
7 Haziran’dan 1 Kasım’a baktığımız zaman MHP’de propaganda ve adaylar bazında, Tuğrul Türkeş ve Meral Akşener gibi birkaç istisna dışında, bir "süreklilik" olduğunu söylemek mümkündür. Zira açıklanan 1 Kasım seçim beyannamesi nerdeyse
7 Haziran beyannamesiyle birebir aynıdır. Beyanname konuşmasında 7 Haziran öncesinden farklı olarak Devlet Bahçeli, 7 Haziran sonrası oluşturduğu negatif pozisyonundan kurtulmak üzere 1 Kasım’a yaklaşıldığı günlerde HDP dışında herhangi bir
partiyle koalisyon yapabileceklerine yönelik açıklamalar yaptı.145 Konuşmasında her
139. “HDP’yi Yok Farzediyoruz”, Milliyet, 12 Haziran 2015.
140. “MHP Lideri Bahçeli: Saray’dan Çık 1071’e Gel”, Hürriyet, 14 Haziran 2015.
141. “MHP Listesinde Akşener Sürprizi”, Al Jazeera Turk, 18 Eylül 2015.
142. “Sinan Oğan Partisinden İhraç Edildi”, Milliyet, 26 Ağustos 2015.
143. “Sinan Oğan MHP’ye Geri Döndü”, Hürriyet, 2 Kasım 2015.
144. “Tuğrul Türkeş MHP’den İhraç Edildi”, NTV, 5 Eylül 2015.
145. “MHP Lideri Devlet Bahçeli Koalisyon Kapıyı Açtı”, Hürriyet, 4 Ekim 2015.
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ne kadar dört şartını yinelese de, 7 Haziran sonrası başta kendi seçmeni olmak üzere
politikalarının eleştirildiğini gören Bahçeli böyle bir açıklama yapmak zorunluluğu
hissetmiştir. Bahçeli’nin bu açıklamaları MHP’nin 1 Kasım sonrası olası bir koalisyona yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.

MHP VE ÇÖZÜM SÜRECI
Çözüm Sürecinin MHP için diğer partilerden daha farklı bir anlam ya da önem arz
ettiğini söylemek mümkündür. Nitekim ana akım siyasal partiler arasında, Çözüm Sürecine doğrudan karşıt bir siyaset izleyen tek parti MHP olmuştur.146 Çözüm Sürecinin MHP açısından iki tür mahiyetinin olduğunu söylemek mümkündür: Birincisi,
MHP kendisini, Çözüm Süreci karşıtlığından, ulus-devletçi refleksleri ve eski Türkiye
argümanlarını savunan, "rejim bekçisi" bir konuma yerleştirmektedir. CHP’nin, parti
içindeki statükocu kanadının itirazlarına rağmen daha müzakereci bir dili savunması,
MHP’yi sürece karşıtlık konumunda tek başına bırakmaktadır ve MHP Çözüm Sürecine ilişkin salt güvenlikçi politikaları savunan bir siyasal çizgi izlemektedir. MHP
de bu tek başınalığı "biriciklik" ve vazgeçilmezlik olarak kodlamakta ve amansız bir
şekilde her türlü müzakereye dayalı süreci reddetmektedir. İkinci olarak da, genelde
Kürt Meselesi, özelde de Çözüm Süreci MHP için kurucu bir rol oynamaktadır.147 Zira
MHP siyasal politikalarını Çözüm Süreci karşıtlığı üzerinden şekillendirmekte ve Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’yi eleştirirken de daha çok Çözüm Süreci üzerinden
eleştirmektedir. Dolayısıyla Çözüm Süreci MHP için kendisini bina ettiği, kendi kimlik politikalarına meşruiyet devşireceği ve ontolojisini kurduğu bir alan haline gelmiştir.
2015 yılı Çözüm Sürecinde süreç karşıtlığından üretilen MHP siyasetinin sorgulandığı gelişmelere tanık oldu. 28 Şubat’taki PKK’ya silah bırakma çağrısı yapılan Dolmabahçe Açıklaması da bu gelişmelerden biridir ancak MHP Lideri Bahçeli
açıklamayı "ihanet belgesi" olarak nitelendirdi ve “PKK toprak almadan silah bırakmayacak”148 diyerek pozisyonunu konsolide etmeye çalıştı. PKK’ya silah bırakma
çağrısını bu sözlerle değerlendiren Bahçeli toplumdaki hassas noktalara değinerek
kendi politika ve söylemlerini meşrulaştırmaya çalışmıştır.
MHP’nin Çözüm Süreci karşıtlığındaki ısrarcı tutumunu kendi içinde tutarlı
kılmayan hareketleri de olmuştur. 6-8 Ekim Olaylarından sonra hükümetin gündeme getirdiği ve özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kamu otoritesini tesis
etmeye yönelik hızlı ve etkili adımlar atılmasını amaçlayan İç Güvenlik Paketine
MHP’nin karşı çıkması, bu "tutarsız" politikalarından birisidir. Bahçeli İç Güvenlik
Paketi için “Türkiye bir felakete sürüklenir” diyerek paketi yine Erdoğan’la özdeşleş-

146. Hamit Emrah Beriş, “Çözüm Süreci Karşıtlarının İttifakı”, Star Açık Görüş, 29 Mart 2014.
147. Nebi Miş vd, “2014’te Siyaset”, 2014’te Türkiye, (SETA Vakfı, Ankara: 2014) s. 41.
148. “Bahçeli’den ‘Silahsızlanma Çağrısı’ Açıklaması”, Milliyet, 1 Mart 2015.
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tirmiş ve şiddetle karşı çıkmıştır.149 Ancak bir yandan AK Parti’yi devlet otoritesini
yok etmekle eleştiren, bir yandan kamu otoritesinin tesisine yönelik politikalara destek vermeyen MHP yönetiminin kendisi de alternatif bir çözüm sunamamaktadır.150
Suruç saldırısından sonra PKK’nın terör saldırılarını tekrar başlatmasıyla birlikte
çatışmalı sürece geri dönülmesi, MHP’nin “hükümet de çizgimize geldi” pozisyonunu
takınmasına sebep olmuştur. MHP’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kamu otoritesinin ihmal edildiği yönündeki eleştirileri, Suruç saldırısından sonra hükümetin başlattığı
operasyonlar ve bu operasyonların başta Doğu ve Güneydoğu bölgeleri olmak üzere ülke
genelinde çoğunlukla meşru bulunmuş olmasından dolayı seçmen nezdinde ciddi bir
sorgulamaya tabi tutulmuştur. 1 Kasım sonrası bölgede ortaya çıkan tablo hükümetin
meşru operasyonlarının bir göstergesi olarak okunabilir. Ancak MHP’nin önerdiği, salt
“müzakere ile değil mücadele ile çözüm”den ziyade, daha etraflı Kürt kimliğine ve haklarına ilişkin "eski rejim" argümanlarını savunan ve anti demokratik bir çizgidir. Böyle
bir çizginin savunulması ise sorunu çözmek bir yana siyaset ve toplum nezdinde coğrafi
olarak daha da sorunu derinleştirmeye hizmet etmektedir. MHP kendi duruşunu tahkim
etmek ve 1 Kasım seçiminde giden süreçte oluşan çatışmalı ortamdan istifade etmek için
de Çözüm Sürecini başlatanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.151

1 KASIM SEÇIMI VE MHP
MHP hedeflerinin hiçbirini gerçekleştirememiş bir parti olarak 1 Kasım seçimine gitti. Koalisyona girerse yıpranacağını ve oy kaybedeceğini hesaplayarak siyaset yürüten
MHP,152 1 Kasım seçiminden en çok zararla çıkan parti oldu. MHP’nin 1 Kasım seçiminde oy kaybedeceği beklenen bir gelişmeydi ancak bu kadar bir düşüş biraz sürpriz
bir sonuç oldu. MHP 7 Haziran’da aldığı yüzde 16,29 oranındaki oyunu 1 Kasım seçiminde yüzde 11,90’a düşürdü, 80 vekilinin de yarısını kaybetti ve sadece 40 vekil çıkartarak Meclis’teki dördüncü parti oldu. MHP 7 Haziran’da 34 ilden vekil çıkaramazken
bu sayı 1 Kasım’da 57 oldu.153 MHP özellikle “MHP’nin kalesi” olarak adlandırılan
Yozgat, Kırşehir, Çorum, Çankırı, Aksaray gibi geleneksel seçim bölgelerinde dramatik
kayıplar yaşadı. Bu seçim bölgelerinden Yozgat’ta partide genel başkan yardımcısı olan
ve Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen Sadir Durmaz seçilemedi. Yine partide genel başkan
yardımcısı olan Ruhsar Demirel Eskişehir’den, partinin önemli isimlerinden Koray Aydın Trabzon’dan, Durmuş Yılmaz da Uşak’tan Meclis’e giremeyen diğer isimler oldu.
Seçim akşamı Devlet Bahçeli’nin istifa ettiği/edeceği yönünde iddialar ortaya atılsa da
Bahçeli ilerleyen saatlerde yaptığı yazılı açıklamada “Partimizin tüm kadroları sabırla,
149. “MHP’den İç Güvenlik Paketi’ne Sert Tepki”, Cumhuriyet, 3 Şubat 2015.
150. İbrahim Kiras, “MHP Çözüm Süreci’ne Karşı mı?”, Vatan, 4 Şubat 2015.
151. “MHP’den ‘Çözüm Süreci’ için Suç Duyurusu”, Habertürk, 10 Eylül 2015.
152. Burhanettin Duran, “Bahçeli’nin Yaman Çelişkisi”, Sabah, 28 Ağustos 2015.
153. “Partilerin 1 Kasım Karnesi”, Al Jazeera Turk, 2 Kasım 2015, http://www.aljazeera.com.tr/interaktif/partilerin-1-kasim-karnesi
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özveriyle, inanmış bir yürekle görevlerinin başındadır”154 diyerek istifa iddialarını reddetti. MHP’de parti içi muhalefet kurultay baskısını daha da artırmış, genel başkanlık
kurultayı için tüzüğü değiştirmeye yönelik çalışmalara başlamıştır. Sinan Oğan, Meral
Akşener, Koray Aydın ve Selim Kaptanoğlu genel başkanlık yarışı için ismi geçen başlıca adaylardır. Ancak 1 Kasım seçim sonuçlarını değerlendirmek için genel merkezde
toplanan MHP İl Başkanlarının Bahçeli’ye desteklerini ifade etmesinden sonra Kurultay konusunda muhalefetin şansının az olduğunu da vurgulamak gerekir.

YENI DÖNEMDE MHP
1 Kasım seçim sonuçlarında ortaya çıkan tablo itibarıyla Türkiye’nin kısa ve orta
vadede yeni bir seçime gitmeyeceği belli olmuştur. AK Parti’nin 317 vekil alarak
güçlü bir şekilde iktidara gelmesi başkanlık sistemi ve yeni anayasa tartışmalarını
tekrar gündeme getirdi. Yeni dönemde temel gündem maddelerinin bu iki husus olacağı anlaşılmaktadır. MHP’nin yeni dönemde nasıl bir siyasal pozisyon takınacağı;
hem önümüzdeki ilk genel seçimde oy oranını, hem partinin bekasını hem de siyasal arenada nasıl bir konum işgal edeceğini belirleyecektir. MHP yeni dönemde iki
farklı siyasal tercih arasında sıkışan bir siyasal pozisyonla karşılaşacaktır; AK Parti’ye
başta başkanlık sistemi tartışmaları ve yeni anayasa konusunda destek vermek, ya da
CHP’yle özdeşleşen eski Türkiye argümanlarını ve "rejim bekçiliği" savunusunu devam ettirmek. MHP geçmişte her iki alanda da dönem dönem siyaset yapmış ve bu
siyasetine göre de olumlu ya da olumsuz anlamda bir geri dönüş almıştır.
Bundan sonraki süreçte, MHP yönetiminin kendi tabanını konsolide edebilmek
ve parti içi muhalefeti bastırabilmek için yeni ile eski siyaset tarzları arasında gidip geleceği aşikardır. Geçmişte MHP’nin kendi tabanının sosyolojisine uygun olan ve yapıcı
muhalefet yaptığı politikaları, seçimlerde seçmen tarafından "ödüllendirilmiştir." 2007
cumhurbaşkanı seçimi ve MHP’nin başörtüsüne desteği sonucu 2009 yerel seçimlerinde
aldığı oylar bu anlamda örnek gösterilebilir. MHP’nin bir diğer seçeneği olan eski Türkiye yanında ve rejim bekçiliği pozisyonunda olduğu politikaları ise seçmen tarafından
kabul görmemiştir. 2010 Anayasa referandumu ve 2014 cumhurbaşkanı seçimleri de bu
minvalde ilk akla gelen örneklerdir. Nitekim 7 Haziran seçiminden sonra Meclis başkanlığı seçim sürecinde CHP’yle neden ittifak yapılmadığı sorusuna Yusuf Halaçoğlu’nun
verdiği cevap, her ne kadar MHP parti yönetimi tarafından tasvip edilmese de, bir bilinçaltının dışa vurumu olarak okunabilir. MHP’de Parti içi muhalefetin mevcut yönetime
karşı "çatı aday" aradığı ve ittifak arayışında olduğu görülse de, mevcut delegelerin Mart
ayındaki kongrede belirlenmiş olması ve il başkanlarının Bahçeli’ye desteğini sunmasından ötürü muhalefetin başarılı olma şansı zayıf görünmektedir.
154. “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘1 Kasım Genel Seçimlerinin Resmi Olmayan Sonuçları’ Hakkında Yaptıkları Yazılı Basın Açıklaması”, Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Kasım 2015, http://
www.mhp.org.tr/htmldocs/mhp/3981/mhp/Milliyetci_Hareket_Partisi_Genel_Baskani_Sayin_Devlet_BAHCELI__nin__1_Kasim_Genel_Secimlerin_Resmi_Olmayan_Sonuclari__hakkin.html
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KRONOLOJİ - MHP
22 Şubat

Devlet Bahçeli 28 Şubat’ta Dolmabahçe açıklaması için “Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin
çöküş belgesi, varoluşunu inkar beyannamesidir” dedi.

4 Mart

Devlet Bahçeli Şah Fırat Operasyonundan sonra “Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun AK
Parti hükümeti tarafından korkakça yüzüstü bırakıldığını” savundu.

21 Mart

MHP 11. Olağan Büyük Kurultayı Ankara’da yapıldı.

7 Nisan

MHP 7 Haziran genel seçimi milletvekili aday listesini YSK’ya sundu.

3 Mayıs

MHP seçim beyannamesini açıkladı.

7 Haziran

MHP 7 Haziran 2015 seçiminde yüzde 16,29 oranında oy ve parlamentoda da 80 vekil aldı.

25 Haziran

MHP Meclis Başkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu olarak açıklandı.

17 Ağustos

Devlet Bahçeli tüm koalisyon önerilerine "hayır" dedikten sonra seçim hükümetine de
üye vermeyeceklerini ve erken seçimi de istemediklerini açıkladı.

26 Ağustos

Tuğrul Türkeş seçim hükümeti için yapılan bakanlık teklifini kabul etti.

5 Eylül

Tuğrul Türkeş MHP’den ihraç edildi.

10 Eylül

MHP Çözüm Sürecini başlatanlar için suç duyurusunda bulundu.

18 Eylül

Meral Akşener 1 Kasım seçiminde milletvekili adayı gösterilmedi.

3 Ekim

MHP 1 Kasım seçim beyannamesini açıkladı.

1 Kasım

MHP 1 Kasım seçiminde yüzde 11,90 oranında oy ve parlamentoda da 40 vekil aldı.

2 Kasım

Bahçeli’nin istifa ettiği iddiaları MHP kaynakları tarafından daha yalanlandı.

15 Kasım

MHP İl Başkanları Devlet Bahçeli’ye desteklerini açıkladı.

21 Kasım

MHP’de Sinan Oğan genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı.
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HALKLARIN
DEMOKRATİK
PARTİSİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP), milliyetçi Kürt siyasal hareketinin geleneksel olarak yürüttüğü etnik-bölgesel siyaset alanını genişletmek amacıyla 15 Ekim
2013’te kuruldu. Kuruluşundan kısa bir süre sonra bu amaç doğrultusunda 30
Mart 2014 yerel seçimlerine Doğu’da BDP ekseninde yürütülen siyasal hareketin
Batı’daki temsilcisi olarak katıldı. Bu yöntem, bölgesel ve yerel bir hareket olarak
kalması sebebiyle eleştirilere maruz kalan HDP çizgisindeki Kürt siyasi hareketini, en azından söylem düzeyinde de olsa, Türkiyelileştirme ve buna uygun olarak
seçmen kitlesini genişletme amacı taşıyordu. Bu bağlamda partinin söylemi ve tüzüğü, yeni bir söylemle oluşturulmuş ve parti yalnızca Kürtlerin değil, diğer halkların da partisi olarak tanımlanmıştı. Gerek 30 Mart yerel seçimlerinde, gerekse 10
Ağustos 2014 cumhurbaşkanı seçiminde parti, Türkiye’nin doğusunda farklı bir
söylem geliştirirken batısında ise farklı bir söylemle seçim çalışmalarını yürüttü. Bu
seçimde önemli bir başarı elde etti. Kuşkusuz bu söylemlerin amacının test edilebileceği önemli dönüm noktalarından birisi, hatta belki de en önemlisi, 2015 yılında
gerçekleştirilecek genel seçim olacaktı. Fakat gerek 2015 genel seçimi gerekse de
süreçte yaşanan diğer gelişmeler, HDP’nin Türkiyelileşme projesini kavramsal ve
ideolojik bir çerçeve içerisinde uzun soluklu değerlendirmekten ziyade, kısır bir
karşıtlık siyaseti ekseninde ele aldığını gösterdi. Bu kısır siyaset ekseninde oluşturulan pragmatik söylem, partiye 7 Haziran seçiminde ciddi oranda oy kazandırdı.
Fakat 7 Haziran seçimi sonrasında ortaya çıkan siyasi belirsizlik ve terör saldırıları
karşısında HDP, siyasal gündemi etkileme ve ona yön verme gücünü popülist söylemleri tekrarlamaktan öteye taşıyamadı. Bu durum, Türkiyelileşme projesini bir
paradoksa çevirerek partinin bizatihi kendisini bu paradoksun içerisine hapsetti.
HDP bu paradokstan 1 Kasım seçimi sonrasında 7 Haziran’a kıyasla büyük oranda
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oy kaybederek çıktı. 2015 yılı en nihayetinde, HDP’nin ana gündemini oluşturan
Türkiyelileşme projesinin, yükselen Kürt milliyetçiliği karşısında mağlup olduğu
yıl oldu. Genel olarak bakıldığında 2015 yılında HDP siyasetini etkileyen temel
olayların; parti olarak seçime girme kararı, PKK’nın ateşkesi sona erdirmesi, Çözüm Sürecinin dondurulması ve seçim performansları olduğu görülmektedir.

HDP’NIN PARTI OLARAK SEÇIME GIRME KARARI
HDP siyasetinin demokratik özerklikle beraber en güçlü söylemini oluşturan Türkiyelileşme projesi, 2015 yılı içerisinde de partinin gündeminde ilk sırada yer alıyordu.
Bu bağlamda 2015 yılının ilk günleri, yıl içerisinde gerçekleştirilecek genel seçimde
HDP’nin seleflerinin aldığı oy bandını geçip geçemeyeceği ihtimali üzerine yoğunlaşmıştı. Bu süreçte parti içerisinden çıkan ağırlıklı görüş, 2014’teki cumhurbaşkanı
seçiminde Selahattin Demirtaş’ın aldığı yüzde 9,8’lik oy oranının partinin yükselen
grafiği için bir örnek oluşturması gerektiği yönündeydi. Çünkü bu oran, partinin
parlamentoya girebilmesi için gerekli olan yüzde 10 oy barajını aşabileceği ihtimalini
güçlendiriyordu. Partinin bu konudaki resmi görüşü ilk kez HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş tarafından 12 Ocak’ta dile getirildi. Demirtaş katıldığı televizyon programında bu konudaki belirsizliğe son vererek, HDP’nin 2015 seçimine parti
olarak gireceğinin kesin olduğunu söyledi. Üstelik Demirtaş, bu kararın yeni alınan
bir karar olmadığını, cumhurbaşkanı seçiminin öncesinde bu kararın alınmış olduğunu ifade ederek bu durumun konjonktürel değil, ilkesel olduğunun altını çizdi.155
Baraj sıkıntısı sebebiyle 2007 ve 2011 genel seçimlerinde o dönemde HDP’nin
öncülleri olan DTP ve BDP, bağımsız adaylarla Meclis’e girdikten sonra grup kurmuştu. Bu seçime parti olarak girme kararının HDP açısından olumsuz sonuç doğuracağına yönelik tartışmalar yapılsa da, HDP kimlik siyasetini kampanyasının merkezine koyarak oylarını konsolide etmeyi başardı.
Parti yöneticilerinin söylemine karşın, partinin yüzde 10 barajını geçmesi için
mevcut seçmeninin yanı sıra, yeni bir kitleye yönelmesi gerektiği ortadaydı. Zira
2014 yerel seçimlerinde BDP ve HDP toplamda kullanılan oyların yüzde 6,8’ini
almıştı. Dolayısıyla partinin bu noktada barajı geçmek için izleyeceği strateji, yüzde
9,8’lik oy oranına ulaşılan cumhurbaşkanı seçimi sürecinde izlenilen yola benzemeliydi. Bu seçimde 3,95 milyon oy alan Selahattin Demirtaş, 7 Haziran seçiminde
hem partisinin bu oy oranını korumasını sağlayacak, hem de barajın geçilmesi için
gerekli yaklaşık 600 bin yeni seçmenin desteğini sağlayacak bir propaganda süreci
yürütmek zorundaydı. Bu da, 2015 genel seçiminde, tıpkı cumhurbaşkanı seçiminde
olduğu gibi partinin demokratik özerklik ve Kürt meselesinin önemli problem alanlarını gündeme getirmekten kaçındı. Bunun yerine Türkiye’de AK Parti’ye karşı oluşan muhalefetin sözcülüğüne soyunarak, siyasal alanın dizaynına yönelik pragmatik
155. “Demirtaş: HDP Seçimlere Parti Olarak Girecek”, Radikal, 13 Ocak 2015.
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düzeyi yüksek olan tutarsız bir siyaset izledi. HDP’nin tek başına seçime girme kararı
AK Parti kanadında, Gezi Olaylarından itibaren AK Parti’yi devirmeye yönelik karşı
cephenin yaptığı manevraların bir ürünü olarak yorumlandı.156 Her ne kadar AK
Parti’nin bu yorumları bazı çevreler tarafından aşırı olarak görülse de, ilerleyen seçim
sürecinde partinin bu endişelerinin doğru çıktığı, HDP’nin AK Parti karşıtı kitlenin ideoloji gözetmeksizin refleksif bir tabanda birleştiği adres olduğu görülecekti.157
Demirtaş’ın deyimiyle “bütün ezilenlerin temsiliyeti ve ittifakından oluşan stratejik
birlik partisi” olarak lanse edilen HDP, toplumun farklı kesimlerinin birleştiği adres
olarak sunulacak, fakat bu durum partiyi kuruluş ilkelerinden uzaklaştırarak sığ bir
karşıtlık siyasetine mahkum edecekti.

7 HAZIRAN PROPAGANDA SÜRECI:
KARŞITLIK SIYASETI VE ÇELIŞKILER
HDP’nin seçime tek başına girme kararı, PKK yöneticileri tarafından da desteklendi.
Kandil süreç boyunca genel olarak bu kararı demokratik bir seçenek olarak değil,
daha çok HDP üzerindeki hakimiyetinin netleştirilmesi olarak sunan bir dil kullandı.158 Kandil’in bu desteği, seçim sonucunda eli güçlenme ihtimali olan HDP’ye
karşı başarıyı paylaşmaya yönelik bir taktikti. Kandil’in Çözüm Sürecinin bizatihi
geleceğinden ziyade masadaki ağırlığını artırma saikiyle hareket ettiği süreçte attığı
diğer adımlardan anlaşıldı. Bunun en somut örneklerinden biri, 28 Şubat Dolmabahçe görüşmeleri ile kamuoyuna açıklanan ve sonrasında Nevruzda Abdullah Öcalan’ın mektubunun okunması ile yinelenen silah bırakma çağrısının, Kandil tarafından belirlenen 10 maddedeki şartlar yerine getirilmediği bahane edilerek sonuçsuz
bırakılmasıydı. Üstelik daha görüşmeler açıklanır açıklanmaz KCK Yürütme Konseyi
Üyesi Mustafa Karasu “PKK kongresini yapıp silah bırakma kararı alacak biçimindeki yaklaşımlar demagojidir” açıklamasıyla kapıları tamamen kapatmıştı.159 Seçim sonuçlarına dair belirsizlik, Çözüm Sürecinde de aynı atmosferi yaratmaya başlamıştı.
Her ne kadar seçim beyannameleri henüz açıklanmamış olsa da, HDP seçim
sürecini Erdoğan karşıtlığı ekseninde oluşturulacak bir siyaset diliyle yürüteceğini
Mart ayında ilan etti. Selahattin Demirtaş partisinin Meclis’teki grup toplantısında
“Seni başkan yaptırmayacağız” cümlesini üç kere tekrarlayarak, Erdoğan karşıtı
cepheyi bu eksende birleştirme amacını ortaya koydu. Barajı aşmaya yönelik oluşturulan bu stratejik dil, ne Kürt toplumuna ne de Türkiye toplumuna bir vaatte
bulunuyordu. Üstelik, HDP çizgisinde yürütülen Türkiyelileşme projesini Erdo156. “HDP’nin Seçime Girmesi Proje”, Sabah, 25 Mayıs 2015.
157. Burhanettin Duran, “HDP’nin Korku Siyaseti ve Senaryolar”, Sabah, 2 Haziran 2015.
158. Vahap Coşkun, “7 Haziran Seçimine Doğru Halkların Demokratik Partisi”, SETA Analiz, Sayı:124, (Mayıs 2015), s. 17.
159. “Öcalan’dan Silah Bırakmak İçin Kongre Çağrısı”, BBC Türkçe, 28 Şubat 2015.
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ğan’ın başkan olması/olmaması eksenine sıkıştırarak partiyi antipolitik bir noktaya
çekiyordu.160 Nitekim bu süreçte partide Çözüm Sürecine önem atfeden ve uzlaşma ekseninde siyaset yürütülmesini isteyen isimlerden ziyade, siyaseti bu karşıtlık
çizgisine indirgeyen isimlerin sesi daha fazla duyuldu.
HDP’nin Erdoğan üzerinden başkanlık sistemini olumsuzlaması ve bu durumun AK Parti karşıtı muhalefetten destek görmesi, Türkiye siyasetinin 2015 seçimi
sonrasında ciddi bir dönüşüm yaşayacağına dair beklentilerden de kaynaklanmaktaydı. Zira muhtemel bir başkanlık sistemine geçişle toplumsal alan ile siyaset alanı
arasındaki ilişkilerin yanı sıra atanmışlar ile seçilmişler arasındaki ilişkilerin de değişeceği muhakkaktı.161 Bu değişim, mevcut siyasi düzenin ve güç dengesinin radikal bir biçimde farklılaşacağı ve iktidar ilişkilerinin yeniden düzenleneceği anlamını
taşıyordu. Bu sebeple başta AK Parti karşıtları olmak üzere mevcut sistemde sahip
oldukları gücü kaybetmek istemeyen çıkar grupları HDP’nin söylemine sonuna kadar sahip çıktı. Özellikle Fethullah Gülen Cemaati medyasının, bu süreçte AK Parti
karşısındaki en büyük gücün HDP olduğuna dair telkinleri ve yazarları aracılığıyla
ideolojik olarak aynı noktada durulmasa da bu partiye oy verilmesinin gerektiği fikrini savunmaları bu durumun ön plana çıkan örneklerinden birisi oldu. Aynı şekilde
AK Parti karşıtı gruplar, olası bir güç dengesi değişiminde mevcut avantajlı konumlarını kaybetmemek amacıyla Selahattin Demirtaş üzerinden HDP’yi Türkiye’nin
kurtuluşu için tek çare olarak nitelendirdiler.162 Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse,
AK Parti karşıtı cephe seçim sonuçlarına dair istedikleri şekilde rızayı üretmek için
medya organlarını etkili bir şekilde kullandılar.

7 HAZIRAN SEÇIM BEYANNAMESI
Erdoğan karşıtlığı eksenine indirgenen HDP’nin siyasi söylemi, etkisini seçim beyannamesinde de gösterdi. 21 Nisan’da “Biz’ler Meclise” sloganıyla kamuoyuna duyurulan seçim beyannamesi “Demokrasi; Demokratik Anayasa; Siyasi Partiler ve Seçim
Yasası; Yargı Reformu; Basın, İletişim ve Bilişim Özgürlüğü; Demokratik Özerklik
ve Yerel Demokrasi; Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci; Eşitlikçi, Özgürlükçü, Barışçıl
Dış Politika; İnsan Hakları; Halklara Eşitlik, İnançlara Özgürlük ve Ekonomi” ana
başlıklarından oluşuyordu.163 Seçim beyannamesi, HDP’ye oy veren mevcut Kürt
seçmenden ziyade, AK Parti ve Erdoğan karşıtları, Aleviler ve seküler kesimlere hitap ediyordu. Beyannamede, olması gerekenin parlamenter sistemin güçlendirilmesi
olduğu ve başkanlık sistemine asla geçit verilmeyeceği vurgulandı. Yine genellikle
160. İbrahim Baran, “Doç.Dr. Fahrettin Altun: Başkanlık Sistemine Geçilmezse Yeni Türkiye Kurumsallaşamaz…”,
Ajans Dergi, No: 16, (Nisan 2016).
161. Nebi Miş, Ali Aslan, Murat Yeşiltaş ve Sadık Ünay, “7 Haziran 2015 Seçimi ve Sonrası Siyaset, Dış Politika,
Ekonomi”, SETA Analiz, Sayı: 134, (Temmuz 2015), s. 19.
162. “DHA’dan Erdoğan’a Hakaret HDP’ye Oy İsteği”, Yeni Şafak, 6 Haziran 2015.
163. “7 Haziran 2015 Seçim Bildirgesi: Büyük İnsanlık: Biz’ler Meclise”, Halkların Demokratik Partisi.
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CHP’ye yönelen Alevi seçmenin tercihini değiştirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın lağvedileceği, zorunlu din dersi uygulamasına son verileceği, cemevlerine ibadethane statüsünün tanınacağı, eğitimde 4+4+4 uygulamasına son verileceği vaatleri
yer aldı. Partinin propagandasını Çözüm Sürecinden ziyade Erdoğan karşıtı siyaset
üzerinden yürütmesi, beyannamede süreci geri plana attı. Dolmabahçe görüşmelerinde açıklanan ve sürecin bir parçası olan 10 maddenin, çözümün ilkesel çerçevesi
olarak kabul edildiği ifade edilirken, demokratik özerklik konusunda daha önce altı
çizilen "özyönetime dayalı ekonomik faaliyet" yerine, konunun yerel yönetimlerce
oluşturulacak işletmelerle sınırlı tutulması gerektiği belirtildi.164 Bir anlamda, özyönetim ve Çözüm Süreci hususları daha geri plana çekilirken; çevre, ekonomi, sağlık
gibi konular bilinçli olarak ön plana çıktı. Çünkü Türkiye’nin batısındaki seçmeni
öteleyecek adımlardan taktiksel olarak kaçınılmaktaydı. Yine her ne kadar beyannamede Kürt meselesinin çözümünün Türkiye sınırları içerisinde atılacak demokratik
adımlarla gerçekleşeceği vurgulansa da, HDP’nin meselenin çözümünü ve bizatihi
Kürtlerin varlığını ve kaderini artık Çözüm Sürecinin geleceğinde görmediği açıktı.
Zira seçim süreci boyunca Demirtaş ve diğer partili isimler Kobani üzerinden hükümeti eleştirerek “Kobani düşmedi ama AKP düştü düşecek” tarzı açıklamalarla Kürtleri mobilize etmeye çalıştı.165 Kürtler için adeta bir varoluş nedeni haline getirilmeye
çalışılan Kobani, seçim süreci boyunca da HDP’nin söylemini oluşturan unsurların
başında geldi. Bunun en net örneği, 7 Haziran seçimi sonrasında HDP Eş Genel
Başkanı Figen Yüksekdağ’ın “Biz sırtımızı YPJ’ye, YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz
bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz” açıklaması oldu.166 Bu
açıklama, HDP’nin Kürtlerin geleceğini Türkiye’nin demokratikleşmesinden ziyade
Suriye’deki dengelerin nasıl şekilleneceğinde gördüğünün en somut açıklaması oldu.
Her ne kadar seçim beyannamesinde demokrasi ve temel haklar ekseninde vaatler bulunsa da, HDP’nin PKK ile arasına mesafe koyamaması, olası bir baraj altında
kalma durumunda partinin ve Türkiye’nin yeniden şiddet sarmalına gireceği endişesi
yarattı. Üstelik parti yöneticilerinin bazı açıklamaları, bu endişenin yersiz olmadığını
vurguluyordu. Selahattin Demirtaş, baraj altında kalmaları durumunda ne olacağı
sorusuna “devlet barajı düşürmeyerek bu siyasi çizginin, birlikte yaşam çizgisinin hayatta kalmasını istemiyorsa; HDP’yi oluşturan bileşenler de kendi siyasi hesaplarını
ona göre yapacak. Sonucu nereye gider, bilemem” cevabını vererek baraj geçilmediği takdirde bir belirsizlik oluşacağına işaret ederken, bu sonucun silahlı çatışmanın
yeniden başlamasına neden olabileceğine dair açık kapı bıraktı.167 Demirtaş seçim
süreci yaklaştıkça bu vurgusunu değiştirerek şiddet ile aralarına mesafe koyacaklarını, baraj aşılmadığı taktirde aktif bir siyaset yürüterek sivil itaatsizlik stratejisi ile
164. Mesut Yeğen, “HDP’nin Beyannamesinde Çözüm Süreci Gölgede Kaldı”, Al Jazeera Turk, 28 Nisan 2015.
165. “Demirtaş’tan İlginç Kobani Olayları Açıklaması”, Hürriyet, 3 Haziran 2015.
166. “Figen Yüksekdağ: Sırtımızı YPG’ye, PYD’ye Yaslıyoruz”, Sabah, 31 Temmuz 2015.
167. Vahap Coşkun, “HDP’nin Tavrı ve 2015 Seçimi”, Serbestiyet, 25 Aralık 2014.
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şiddet içermeyen muhalefet yöntemini tercih edeceklerini ifade etti.168 Fakat parti
mitinglerinde açılan “Barajı aşarsak bulutuz güneşiz. Barajı aşamazsak, benim meskenim dağlardır dağlar” tarzı pankartlar korku atmosferini besleyen unsurlar olarak
göze çarptı.169 Bu bağlamda PKK ile araya net bir şekilde mesafe konulması gerektiği
açıktı. Fakat 11 Nisan’da Ağrı’nın Diyadin ilçesinin Yukarı Tütek köyünde HDP’nin
organize ettiği bahar şenliği kapsamında düzenlenen ağaç dikme etkinliği öncesi, vatandaşlara seçimde HDP’ye oy vermeleri konusunda baskı uygulayacağı ileri sürülen
PKK üyeleri ile jandarma arasındaki çatışma sonrasında HDP’li siyasilerin PKK’lıların neden orada bulunduğunu göz ardı ederek hükümeti suçlaması, PKK ile araya
mesafe konulması noktasında adım atılmadığının göstergelerinden birisi oldu.

7 HAZIRAN SEÇIM SONUÇLARI VE HDP
7 Haziran genel seçimi sonucunda Halkların Demokratik Partisi Türkiye genelinde
yüzde 13,12’lik oy oranıyla Meclis’e giren dördüncü parti oldu. 6.056.261 oy sayısını elde eden parti, D’hont sistemi uyarınca kendisinden yaklaşık yüzde 3 oy daha
fazla alan MHP ile aynı milletvekili sayısını elde ederek parlamentoda 80 vekille temsil edilme şansına sahip oldu. Seçim öncesi HDP’nin barajı geçip geçemeyeceğine
yönelik tartışmalar da HDP’nin barajı aşması ile son bulmuş oldu.
7 Haziran seçim sonuçlarına göre AK Parti 5, CHP 38, MHP 34, HDP ise
55 ilde milletvekili çıkaramadı.170 HDP en yüksek oy oranlarına yüzde 85,14 ile
Şırnak’ta, yüzde 78,49 ile Diyarbakır’da, yüzde 75, 37 ile Ağrı’da ve yüzde 73,46 ile
Van’da ulaştı. 2011 seçimine kıyasla Doğu Anadolu genelinde oy oranını yaklaşık
yüzde 20, Güneydoğu Anadolu’daki oy oranını ise yüzde 15 oranında artırdı ve AK
Parti’nin 2002’den itibaren –2002’deki Güneydoğu oyları hariç– her iki bölgede de
DEHAP/DTP/BDP/HDP karşısındaki üstünlüğünü kendi lehine bir sonuca dönüştürdü. Toplama bakıldığında HDP’nin neredeyse üç oyundan birini Güneydoğu’dan
aldığı görüldü.171 Geçen seçime kıyasla Karadeniz ve Orta Anadolu hariç tüm bölgelerde oy oranını artıran HDP; Akdeniz’de yüzde 3.4’lük, Marmara’da ise 3.6’lık bir
artış ivmesi gösterdi.
HDP’nin Türkiye genelinde kazandığı toplam 80 vekilin 59 tanesi Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerden çıktı. Akdeniz’den 5, İç Anadolu’dan 1, Marmara’dan 13, Ege’den ise 2 milletvekili kazandı.
Sayısal olarak en çok oy alınan il ise 1.069.606 oy ile İstanbul oldu.
Seçim sonrasında HDP üzerinden en çok tartışılan konulardan biri, HDP’nin
2015 seçimi ve önceki seçimler kıyas alındığında oylarını yaklaşık olarak yüzde 100
168. “Demirtaş: Barajı Aşamazsak Sivil İtaatsizlik Başlatacağız”, T24, 1 Mayıs 2015.
169. “Ya Barajı Aşarız Ya Dağa Çıkarız”, Sabah, 4 Haziran 2015.
170. “Biz Kapıları, Hiçbir Zaman Kapatmadık”, Sabah, 12 Haziran 2015.
171. “7 Haziran Sandık ve Seçmen Analizi”, KONDA, 18 Haziran 2015, http://survey.konda.com.tr/rapor/KONDA_7HaziranSand%C4%B1kveSe%C3%A7menAnaliziRaporu.pdf
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artırmasının arka planındaki temel motivasyondu. Özellikle seçim öncesinde de sıklıkla gündeme getirilen, CHP başta olmak üzere diğer parti seçmenlerinin bu seçimde HDP’ye oy vermeye yöneldiğine dair bir tartışma yürütüldü. 7 Haziran gecesi
HDP Eş Başkanı Demirtaş’ın “Emanet oyların farkındayız” ifadesini kullanması da
bu argümanı destekler nitelikteydi. Fakat seçim sonuçları sağlıklı bir biçimde ampirik
verilerle analiz edilmeye başladığından itibaren HDP’nin asıl oy kazanımının Doğu
ve Güneydoğu Anadolu’daki AK Partili Kürt seçmenden kaynaklandığı görüldü. Demirtaş’ın, seçimden 3 gün sonra, ilk sözlerine karşıt olarak “Biz emanet oylarla barajı
aşmış değiliz. Çok güçlü, örgütlü bir tabanımız var” açıklamasını yapması da bu
gerçeğin algılandığının göstergesi oldu.172 Sayısal sonuçlara bakıldığında da CHP’nin
hem seçmen sayısı hem de oy oranlarında çok sınırlı bir düşüş yaşanması, HDP’nin
yükselişinde CHP seçmeninin etkisinin çok sınırlı olduğunu göstermekteydi. Yine
araştırma sonuçları, CHP’de oluşan sınırlı oy kaybının bir bölümünün MHP’ye
gittiğini ortaya koydu.173 Yani, her ne kadar HDP karşıtlık siyaseti sayesinde CHP
tabanından oy kazansa da, asıl başarısını Doğu ve Güneydoğu’da daha önce AK Parti’ye oy veren seçmeni kendi saflarına çekerek sağladı. Partinin en nihai hedefi olan
Türkiyelileşme projesi bölgesellik ve Kürt milliyetçiliği ekseninin gerisinde kaldı. En
nihayetinde, seküler kimlik üzerine temellendirilen, toplumsal alanda muhafazakar
bloğu geriletmek ve siyaset alanında AK Parti’nin tek başına iktidarını engellemek
üzerine kurulu politika 7 Haziran’da başarılı oldu. Kobani ekseninde yürütülen bu
politika aynı zamanda AK Parti ile muhafazakar Kürt kitlelerini birbirinden uzaklaştırarak Kürtlerin asıl temsilcisi olma konusunda başarı sağlamış oldu.174 Bu sonuçların ortaya çıkardığı sayısal denklem, bir koalisyon kurulmasını zorunlu kuruyordu.

KOALISYON GÖRÜŞMELERINDE HDP FAKTÖRÜ
HDP’nin koalisyona yönelik tavrı, ilk olarak Selahattin Demirtaş’ın seçim sonrasında yaptığı açıklamalarla ortaya çıktı. Demirtaş açıklamasında “Net olduğumuz durum şudur; biz AKP’li bir koalisyon seçeneğinin içinde olmayacağız. Öbür türlü nasıl
bir seçenek ortaya çıkar bütün bunları tartışacağız” derken, AK Parti ile koalisyon
konusunda işbirliğine gidilmeyeceğini vurguladı. Demirtaş’ın bu tavrı, seçim öncesi
yaptığı açıklamalarla paralellik taşıyordu. HDP bir taraftan koalisyon konusunda AK
Parti’ye açık kapı bırakmazken, bir taraftan da başta MHP olmak üzere diğer partileri koalisyon konusuna sıcak bakmamak ve kapıları kapatmakla suçladı. AK Parti
başta olmak üzere diğer siyasi partileri sorumluluk almaya davet ederken bu hususta
hiçbir adım atmamak üzerine kurulu bu çelişkili tavır, seçim sonrasında HDP’nin
172. “Demirtaş: Savaşa Değil Seçime Girdik”, NTV, 10 Haziran 2015.
173. “7 Haziran Sandık ve Seçmen Analizi”, KONDA, 18 Haziran 2015, http://survey.konda.com.tr/rapor/KONDA_7HaziranSand%C4%B1kveSe%C3%A7menAnaliziRaporu.pdf
174. Nebi Miş, Ali Aslan Murat Yeşiltaş ve Sadık Ünay, “7 Haziran 2015 Seçimi ve Sonrası Siyaset, Dış Politika,
Ekonomi”, SETA Analiz, Sayı: 134, (Temmuz 2015), s. 19.
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kilit rol oynayacağına dair beklenti içinde olan kitleleri rahatsız etti. Üstelik Kürt
karşıtı milliyetçi trendin Türkiye’de yükseliş içinde olma ihtimalinin güçlendiği bir
dönemde Çözüm Sürecinin devam etmesi için daha fazla çaba göstermesi gerekirken
herhangi bir adım atmaktan kaçınması, HDP’den büyük beklenti içerisinde olan
Kürtleri de hayal kırıklığına uğrattı.175
HDP’nin bu süreçteki bir diğer çelişkili tavrı, bir yandan AK Parti’yi Çözüm
Sürecini bozmak ve Kürtlere ihanet etmekle suçlarken, diğer yandan Çözüm Sürecinin ve Türkiye’nin geleceğinin sorumluluğunu tekrardan AK Parti’nin üzerine
yüklemeye çalışmaktı. Bu bağlamda parti yöneticileri, AK Parti-CHP koalisyonunun
en ideal seçenek olduğunu, MHP-CHP koalisyonuna ise Çözüm Süreci ve demokratikleşmenin kırmızı çizgi olması kaydıyla destek verebileceklerini belirttiler.176
11 Haziran’da 15 maddelik bir bildiri yayımlayan HDP parti meclisi, bildiride
Türkiye’nin çok kimlikli, çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı sosyal yapısını eksen
alan bir koalisyon kurulması gerektiğini ifade etti. Aynı bildiride Kürt halkının tercihini AK Parti’den değil, HDP’den yana kullandığına dikkat çekilirken, bu bağlamda Kürt halkının temsilcisinin HDP olduğu bir kez daha vurgulandı. Fakat,
PKK’nın ateşkesi sona erdirmesi ile başlayan kaos ve terör ortamı, önemli olanın
Kürt toplumunun oylarını almak değil, alınan oyun sorumluluğunu taşıyabilmek
olduğunu gösterecekti.

ERKEN SEÇIME GIDERKEN:
ATEŞKESIN SONA ERMESI
Partiler arası koalisyon görüşmeleri sürerken, 11 Temmuz’da KCK tarafından bir
açıklama yapılarak “askeri” baraj inşaatları gerekçe gösterildi ve ateşkesin bitirildiği
kamuoyuna duyuruldu. KCK Eş Başkanı Bese Hozat da 14 Temmuz’da Özgür Gündem gazetesinde “Yeni Süreç: Devrimci Halk Savaşıdır” başlıklı yazısında “devrimci
halk savaşı ve serhildan” çağrısı yaptı. Şiddet ortamının yeniden tırmanacağını ortaya
çıkaran bu açıklamaların hemen akabinde, 20 Temmuz’da Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Kobani’ye gitmek için toplanan SDGH’li bir grubun açıklama yaptığı esnada,
sonradan DAİŞ mensubu olduğu öğrenilen canlı bombanın kendini patlatması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti. PKK bu olayı, mücadeleyi Meclis dışında bir alana
çekmek için kullandı. Hemen aynı gün yapılan açıklamada olayın sorumluluğu AK
Parti’ye yükleniyordu. Daha ilginç olanı ise, HDP ve CHP’nin de aynı yöntemi
tercih ederek tüm sorumluluğu AK Parti’ye yüklemesi oldu. Oluşan kaos ortamı ve
bu ortamda siyasal partilerin sükuneti sağlamak ve birlik görüntüsü vermek yerine
gerginliği artıran açıklamaları, PKK’ya gerekli kozu vermiş oldu. Bu süreçten sonra
silahlı çatışmalar ve terör saldırıları arttı.
175. Burhanettin Duran, “HDP’nin İmkan ve Açmazları”, Sabah, 16 Haziran 2015.
176. “HDP Koalisyon İçin En Yakın Olasılığı Açıkladı”, Cumhuriyet, 19 Haziran 2015.
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80 vekille Meclis’te temsil edilmeye hak kazanarak, partinin yalnızca Kürt toplumunun değil, farklı toplum kesimlerinin de haklarını temsil edeceğini sık sık dile
getiren HDP yöneticilerinin, terör ve çatışma atmosferinin yeniden yükselişe geçme
tehlikesinin ortada olduğu durumda sergileyeceği duruş önem kazandı. Zira, terör
ortamının yeniden başlaması ve Çözüm Sürecinin durdurulması, bu sürecin muhataplarından birisi olan HDP’yi ve onun siyasal pozisyonunu da önemli ölçüde etkileyecekti. Suruç olayının ardından PKK, gençlik yapılanması YDG-H’nin bağlantılarıyla
birlikte çatışmaları başlattı. 2015 Kasım ayına gelindiğinde toplamda 100’ün üzerinde
güvenlik görevlisinin (asker, polis ve korucu) ve sivilin şehit edildiği PKK saldırıları,
çatışmasızlık döneminin yarattığı huzur atmosferini ortadan kaldırdı.
Toplumsal gerginlik had safhaya çıkarken, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasal
belirsizlik toplumda birlik beraberlik konusunda adım atılması için güçlü sesler duyma ihtiyacı yarattı. HDP’nin seçim sonrası yaptığı en büyük hatalardan biri, bu sese
kulak vermesi gerektiği zamanda, tıpkı seçim öncesinde olduğu gibi, iktidarı suçlayıcı
bir dil kullanması ve 80 vekille elinde bulundurduğu gücü PKK’ya karşı inisiyatif
almak için kullanamaması oldu. Bir başka deyişle, milliyetçi Kürt siyasal hareketinin
Meclis çatısı altında en güçlü olduğu dönemde, çok zayıf bir performans göstererek siyasi hareketin hâlâ PKK gölgesinde faaliyet yürütmek zorunda olduğunu ortaya koydu. “İnadına barış” söylemini kullanarak Meclis’te hatırı sayılır bir temsiliyet şansına
ulaşan partinin silahlı çatışmalar karşısında herhangi bir irade koyamaması, seçmenler
nazarında hayal kırıklığı yarattı. Zira Demirtaş “Bugün çağrı yapıyoruz. İki taraf da
çağrı yapıyoruz. PKK derhal elini tetikten çekmeli. Tahkim edilmiş karşılıklı ateşkese uyacağını ilan etmelidir. Hükümet derhal askeri operasyon seçeneğini bir kenara
bırakmalı” açıklamasını yaparken bile, terör örgütünden ziyade hükümeti suçlayıcı
bir dil kullandı.177 Bu aynı zamanda, tıpkı 6-8 Ekim 2014 olaylarında olduğu gibi,
partinin kriz yönetimi ve toplumdaki gerilimi gözeterek tarafları sağduyuya çağıran
birleştirici bir dil kullanma konularında başarısız olduğunu ortaya koydu. 10 Ekim
2015’te Ankara’daki Barış Mitingi’nde sonradan DAİŞ’in düzenlediği kesinleştirilen
95 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının hemen akabinde Demirtaş, “Devlet
içerisinde buna benzer eylemleri yapması için bazı kesimlerin göz yummuş olduğuna
dair çok ciddi kaygılar taşıyoruz. Bu daha çok IŞİD bağlantılı bir terör saldırısına benziyor ama hükümetin de çok ciddi siyasi sorumluluğu ve devlet içerisinde de alınmış
bir destek olduğunu düşünüyoruz” açıklamasını yaparak şiddet dilini hakim kılan bir
söylemle hükümeti suçlamaya yönelik bir dil kullanıyordu.
Bu suçlayıcı dil, HDP’nin seçim süreci boyunca iddia ettiğinin aksine, çözümü
öne çıkaran bir politika yerine PKK’nın siyasetini meşrulaştırıcı siyaseti benimsemesine ve aldığı oy gereği üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesine neden oldu.
Bu da partinin oluşturmak istediği imaj ile gerçekte olanın arasında ciddi bir farklılık
177. “Demirtaş’tan Silahları Derhal Bırakın Çağrısı”, Hürriyet, 8 Ağustos 2015.
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olduğuna işaret etti. HDP, tıpkı 7 Haziran öncesinde olduğu gibi yine karşıtlık siyasetini benimsemiş oldu. Üstelik Türkiye genelinde artan çatışmalar ve bunun sonucunda ortaya çıkan kaos, HDP’nin kendisini de etkiliyordu. 7 Haziran seçiminden
hemen önce, Diyarbakır’da düzenlenen parti mitinginde DAİŞ’in gerçekleştirdiği
patlamaların yanı sıra yine 1 Kasım seçimi öncesi 10 Ekim’de Ankara’da düzenlenen
ve HDP’li isimlerin de destek verdiği Barış Mitinginde DAİŞ tarafından gerçekleştirilen patlamalar, parti seçmenini doğrudan hedef alan saldırılar arasındaydı.
Koalisyon görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine erken seçim kararı alınmasının akabinde kurulan seçim hükümetinde iki HDP’li isim; AB Bakanı olarak Ali
Haydar Konca ve Kalkınma Bakanı olarak Müslüm Doğan yer aldı. Fakat iki isim,
yaşanan çatışma ortamını ve ölümleri ileri sürerek kısa süre sonra görevlerinden istifa
etti. Bu noktada partinin hükümette yer alma konusunda sorumlu bir tavır sergilemesi yönünde talepler arttı. Zira parti, çatışmalara çözüm üretme noktasında pasif
kalıyordu. HDP siyasetinin çözüm üretme noktasında tıkanmasının en somut örneklerinden bir diğeri de, Demirtaş’ın çatışmalar devam ederken Avrupa’da KCK’lı
yöneticilerle ateşkes konusunda görüşmesinin sonuçsuz kalması oldu. Üstelik örgütün üst düzey yöneticilerinin ateşkes konusunda HDP’ye herhangi bir sorumluluk
vermeden doğrudan Öcalan’ı muhatap almak istediklerini belirtmeleri de HDP’yi
etkisizleştiren bir gerçeğe işaret etti. HDP aldığı yüzde 13’lük oya rağmen PKK’nın
gerisinde siyaset yapmaya devam ediyor ve PKK üzerinde herhangi bir şekilde etkileyici rol oynayamıyordu. Bu da tüm söylemini barış kavramı üzerine kurduğunu ifade
eden bir siyasi parti için tartışılmaz bir başarısızlığa işaret ediyordu.

1 KASIM SONRASI HDP
HDP iki seçim arasındaki politikalarının ve çatışmaları sona erdirme konusunda
pasif kalmasının cezasını 1 Kasım seçiminde ödedi. 1 Kasım genel seçiminden
sonra HDP yeniden barajı aşıp, yüzde 10,76’lik bir oy oranı ile Meclis’e giren
üçüncü büyük parti oldu. 7 Haziran seçimine kıyasla yaklaşık 1 milyon oy kaybına uğrayan HDP, milletvekili sayısını da 80’den 59’a düşürdü.178 Yurtdışında en
büyük ikinci parti olan HDP, diasporadaki Kürtlerin desteğini alarak barajı geçme
konusunda sıkıntı yaşamadı. Seçim sonuçlarının gösterdiği tabloya bakıldığında
HDP gerek oy oranında gerekse milletvekili sayısında ciddi bir kayba uğramıştı.
Bunun başlıca sebeplerinin terör saldırılarının arttığı süreçte HDP’nin terör örgütü PKK ile arasındaki organik bağın kopmadığının açığa çıkması, partili birtakım
yerel yöneticilerin bulundukları bölgelerde öz yönetim ilan etmesi ve YDG-H’nin
hendekler kazarak özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kaosa sebep olmasına sessiz kalınması olduğu söylenebilir. Bütün bunların toplumsal düzene olumsuz
178. “Siyasi Partilerin Çıkardıkları Milletvekili ile Bağımsızların Sayısı”, Yüksek Seçim Kurulu, (Son Düzenleme: 11 Kasım 2015).
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olarak yansımasından dolayı parti, istikrardan yana olan ve kaos ortamından rahatsız olan Kürtlerin oyunu kaybetti.179 Ankara’daki bomba saldırısı nedeniyle seçim
kampanyası yürütmeme kararı alan HDP yöneticileri, seçimin zor şartlar altında
gerçekleştiğini öne çıkararak barajın geçilmesinin parti için başarılı olduğunu ifade
ettiler.180 Yine de parti, seçimin eşit şartlar altında gerçekleşmediğini ileri sürerek
11 Kasım’da YSK tarafından açıklanan kesin seçim sonuçlarının iptal edilmesi için
başvuruda bulundu fakat talep reddedildi.
Seçim sonuçlarını daha iyi anlayabilmek için 7 Haziran’dan 1 Kasım’a oylardaki
değişimin ne yönde gerçekleştiğini görmek gereklidir. Her ne kadar 7 Haziran seçimine kıyasla oy kaybı yaşasa da HDP Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki
üstünlüğünü 1 Kasım seçimi sonrasında da devam ettirdi. Kaybettiği 21 milletvekilinin 4’ü İstanbul’dan, 2’si ise Urfa’dan olan parti; bölgeden toplamda 14 milletvekili
kaybetmiş oldu. En çok Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Mardin ve Van’dan oy alan parti, oransal olarak kendisinden daha fazla oy alan MHP’yi geride bırakarak AK Parti
ve CHP’nin ardından Meclis’in 3. partisi oldu. Kürt oylarının yüksek olduğu 16 ilde
300 binin üzerinde oy kaybetti. Bu oy kaybı vekil sayısında da düşüşe neden oldu.
KÜRT NÜFUSUN YOĞUNLUKTA OLDUĞU 16 İLDE MILLETVEKILI DAĞILIMI
İl Adı

2011 Genel Seçim
Sonuçları

7 Haziran 2015 Genel
Seçim Sonuçları

AK Parti

1 Kasım 2015 Genel
Seçim Sonuçları

-

BDP(bağımsız)

Diğer

AK Parti

HDP

Diğer

AK Parti

HDP

Diğer

Adıyaman

4

-

1

4

1

-

4

1

-

Ağrı

3

1

-

-

4

-

1

3

-

Batman

2

2

-

1

3

-

1

3

-

Bingöl

2

1

-

2

1

-

2

1

-

Bitlis

2

1

-

1

2

-

1

2

-

Diyarbakır

5

6

-

1

10

-

2

9

-

Hakkari

-

3

-

-

3

-

-

3

-

Iğdır

-

1

2

-

2

-

1

1

-

Kars

2

1

-

1

2

-

2

1

-

Mardin

3

3

-

1

5

-

2

4

-

Muş

4

2

-

1

2

-

1

2

-

Siirt

2

1

-

1

2

-

1

2

-

Şanlıurfa

10

2

-

7

5

-

9

3

-

Şırnak

1

3

-

-

4

-

0

4

0

Tunceli

-

-

2

-

2

-

-

1

1

Van

4

4

-

1

7

-

2

6

-

Toplam

44

31

5

21

55

-

29

46

1

179. Medaim Yanık, “Beş Ayda Oylarda Radikal Değişim Oldu”, Star, 2 Kasım 2015.
180. “Demirtaş ve Yüksekdağ Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi”, CNN Türk, 1 Kasım 2015.
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HDP’nin 1 Kasım seçiminde, 7 Haziran seçimine kıyasla oy kaybetmesinin bir nedeninin de toplumsal düzende meydana gelen karışıklıklar ve bunun yarattığı güvenlik
problemleri olduğu söylenebilir. Hendeklerin kazılıp barikatların kurulduğu ve çatışmaların yaşandığı yerleşim yerlerinde HDP kısmi olarak oy kaybına uğradı. Örneğin
Diyarbakır’ın seçim öncesinde çatışmalar yaşanan Sur ilçesinde 7 Haziran seçiminde
HDP yüzde 81,56 oy alırken; 1 Kasım seçiminde bu oran yüzde 75,71’de kaldı. Yine
benzer şekilde İdil, Silopi, Lice, Şilvan, Yenişehir gibi yerleşim birimlerinde kısmi oy
kayıpları yaşadı.181 Bu anlamda hükümetin teröre karşı mücadeleyi kamu güvenliği
ekseninde değerlendirmesi ve karışıklık karşısında sağduyuyu koruması da toplumda
AK Parti lehine desteğin artmasını sağladı.182
KRONOLOJİ - HDP
12 Ocak

Selahattin Demirtaş, HDP’nin 2015 seçimine parti olarak gireceğini kesin olarak duyurdu.

28 Şubat

Dolmabahçe görüşmesi yapıldı ve Öcalan PKK’ya silahsız mücadeleye geçiş çağrısı
yaptı.

12 Nisan

HDP’nin 2015 seçim beyannamesi “Büyük İnsanlık” başlığıyla kamuoyuna duyuruldu.
Beyannamede özyönetim ve Çözüm Süreci hususları daha geri plana çekilirken; temel hak ve
özgürlükler, çevre, ekonomi, sağlık gibi konular ön plana çıktı.

7 Haziran

7 Haziran genel seçiminde HDP barajı aşıp, yüzde 13,12’lik oy oranıyla Meclis’e giren
dördüncü parti oldu.

11 Haziran

HDP 15 maddelik bir koalisyon bildirisi yayımladı. Bildiride Türkiye’nin çok kimlikli, çok
kültürlü, çok dilli, çok inançlı sosyal yapısını eksen alan bir koalisyon kurulması gerektiği
ifade edildi ve Kürt halkının temsilcisinin HDP olduğu vurgulandı.

31 Temmuz

Figen Yüksekdağ yaptığı açıklamada “Biz sırtımızı YPJ’ye, YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz bunu
söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz” dedi.

10 Ekim

Ankara’daki terör saldırısından sonra açıklamada bulunan Demirtaş, “Devlet katil değil seri
katil” diyerek hükümeti suçladı.

1 Kasım

1 Kasım genel seçiminde HDP yeniden barajı aşıp, yüzde 10,76’lik bir oy oranı ile Meclis’e
giren üçüncü büyük parti oldu.

11 Kasım

YSK’nın yayımladığı kesin seçim sonuçlarına, seçimin eşit şartlar altında gerçekleşmediği
gerekçesiyle, itiraz eden HDP’nin talebi, YSK tarafından reddedildi.

181. “Hendeklerin Kazıldığı Yerlerde Oylar Nasıl Değişti”, Sabah, 3 Kasım 2015.
182. Taha Akyol, “Terör ve Seçmen”, Hürriyet, 6 Kasım 2015.
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ÇÖZÜM SÜRECİ

2015 yılı, Çözüm Süreci açısından hem umutların yeşerdiği, hem de hayal kırıklıklarının yaşandığı gelişmelere sahne oldu. 2014 yılının sonlarına doğru önce 6-8 Ekim
Olayları, sonrasında ise İç Güvenlik Paketinin Türkiye gündemine gelmesi ile yükselen
tansiyon, 2015 yılına süreç açısından gergin bir atmosferde girilmesine neden oldu.
Bu gerginlik, Cizre’de yaşanan olaylarla beraber çatışmaya dönüştü. 28 Şubat 2015’te
Dolmabahçe’de hükümet temsilcileri ve İmralı heyetinin katıldığı bir toplantıda yapılan açıklamayla beraber atmosfer pozitif bir yöne evirildi. Öcalan’ın PKK’ya Türkiye
sınırları içerisinde silah bırakma çağrısı yapması, süreçte tarihi bir gelişme yaşanabileceği beklentilerini doğurdu. Fakat sürecin gidişatında ve yönteminde rol alan aktörler
arasındaki anlayış farkı, silah bırakma konusundaki beklentilerin, tıpkı 2013 yılında
olduğu gibi, sonuçsuz kalmasına yol açtı. Üstelik seçim atmosferi dolayısıyla sertleşen
siyasi söylem, HDP ve PKK’nın sürecin yürütücüsü olan iktidarı doğrudan hedefe
yerleştirmelerine neden olurken, süreci geri dönülmez bir noktaya getirdi. Bu geri dönülmez noktada, 7 Haziran seçimi sonrasında PKK’nın ateşkesi sonlandırması ve terör
saldırıları gerçekleştirmesiyle Çözüm Süreci buzdolabına kaldırıldı. Dolayısıyla sürecin
geleceği ve sorunun çözümü büyük bir belirsizliğe hapsoldu.

ÇÖZÜM SÜRECINDE ARTAN GERGINLIK:
CIZRE OLAYLARI
2015 yılının ilk günleri, Çözüm Süreci açısından hareketli gelişmelere sahne oldu.
2014 yılının sonlarına doğru Şırnak’ın Cizre ilçesinde başlayan çatışmalar, 6-8 Ekim
Olayları ile beraber yükselen tansiyonun 2015 yılının ilk günlerinde artarak devam
edeceğinin ve süreçte gergin bir döneme girilebileceğinin sinyallerini verdi. Aslında
Cizre Olayları, Çözüm Süreci olumlu seyrinde devam ettiğinde ve hükümet sürece
diğer Kürt aktörleri daha fazla katmaya çalıştığında, PKK çizgisinin hegemonyasının azalması kaygısı ile başka girişimlerde de bulunabileceğinin habercisiydi.183 Bu
açıdan Cizre Olaylarının arka planındaki gelişmeleri anlamak için, Aralık 2014’ün
sonlarına doğru Öcalan’ın İmralı Heyeti aracılığıyla Kandil’e bildirdiği eylem yönte183. Burhanettin Duran, “Cizre’deki Olaylar ve Hegemonya Kaybı”, TRT 1, 29 Aralık 2014.
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mi uyarınca; kitlesel eylemlerde yüz kapatma, kitlenin içerisinden provokasyon girişiminde bulunma, halkın malına ve canına zarar verme, halk otobüslerini yakma, her
eylemde kepenk kapattırma gibi eylem tarzlarını reddettiğini ve bu tarz eylemlerde
bulunanların sömürgeci ajanı olarak nitelendirileceğini belirten açıklaması dikkate
alınmalıdır. Bu karar, hükümetin kamu güvenliği vurgusunun önemsendiğini göstermekle kalmıyor, örgütün gençlik yapılanmalarının şehir merkezlerindeki eylem
meşruiyetine bizatihi örgüt tarafından son veriyordu. Fakat Öcalan’ın kararının duyurulması ve Kandil’in de bu karara uyulması gerektiğini açıklamasının hemen akabinde Cizre’de yaşanan olaylar, hâlâ silahtan medet umulduğunu, örgütün tabanını
bir türlü çözüme adapte edemediğini ve ortada aktörler arası bir güç mücadelesi
olduğunu ortaya koydu. Zira Çözüm Sürecinde yeni bir evreye girileceği beklentisinin arttığı bir dönemde yaşanan bu çatışmalar, PKK içerisindeki bazı aktörlerin yeni
dönemde daha fazla söz sahibi olma isteğinde olduğunun habercisiydi.
Cizre Olayları ilk olarak 27 Aralık’ta Suriye’nin Kobani ve Irak’ın Şengal bölgesindeki çatışmalarda öldürülen 4 YPG’linin cenazesinin Habur’dan Cizre’ye getirilmesi hadisesi üzerine başladı. Nur Mahallesi’nde kurulan taziye çadırında nöbet tutan
YDG-H militanları ile HÜDA-PAR’a yakın kişiler arasında önce kavga sonra silahlı
çatışma yaşandı. 90’lı yıllarda onlarca faili meçhul cinayetin yaşandığı, 30 Mart seçimlerinde BDP’nin yüzde 81 oyuna karşın HÜDA-PAR’ın yüzde 5 oy aldığı bir ilçe olan
ve Kasım 2014’te YDG-H’nin özerklik ilan ettiği Cizre’de gece yarısından sonra başlayan kavga, her ne kadar PKK ile HÜDA-PAR arasında bir çatışma olarak başlasa da
güvenlik güçlerinin olaya müdahalesiyle giderek büyüdü. Üstelik Öcalan’ın talimatıyla
kesin olarak yasaklanan ve uygulayanların “sömürgeci ajanı” olarak muameleye maruz
kalacağı ifade edilen hendek kazma ve kepenk kapattırma gibi eylemlerin gerçekleştirilmesi, süreçte yaşanabilecek görüş ayrılıklarını da netleştirirken; Öcalan, HDP ve PKK
arasındaki ilişkilerin sabit bir zeminde seyretmediğini ortaya koydu.
2015 yılının Ocak ayı boyunca süren çatışmalarda toplamda 20’yi aşkın sivil
ve güvenlik görevlisi şehit olurken, ilçedeki ev ve işyerlerinde maddi hasar meydana
geldi. Hükümet cephesinden yapılan değerlendirmelerde kamu düzenini bozmaya ve
halkı tedirgin etmeye yönelik bu tarz eylemlere asla taviz verilmeyeceği ifade edildi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu olayların provokasyon olduğuna dikkat çekerken, “Türkiye her türlü provokatörlere karşı önlemi almıştır. Çözüm Süreci ne zaman bir yola
girse bu işi kullanan unsurlar oldu. Bu provokasyonlar Çözüm Sürecini etkilemeyecektir. Cizre’deki farklı görüşlerinden dolayı kimse baskı altında tutulamaz. İç güvenlik reform paketi bu yüzden önemlidir. Öyle maskeler takarak, ortalığı ateşe verenlere izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.184 Başta Davutoğlu olmak üzere hükümet
yetkililerinin provokasyon uyarılarına karşın KCK tarafından yapılan açıklamalar,
örgütün olayları topyekun bir başkaldırı sebebi olarak okuduğunu ortaya koydu. 15
184. “Davutoğlu: Cizre’deki Olaylarda Provokasyon Var”, Haber 7, 28 Aralık 2014.
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Ocak’ta yaptığı açıklamada KCK “Halkımız her türlü saldırılara karşı öz savunma
hakkını geliştirerek karşılık vermelidir” diyerek çatışmaların devamını körükleyen
bir açıklama yayımladı. Dolayısıyla –Çözüm Süreci siyasal düzeyde sürdürülse de–
Cizre Olayları, 6-8 Ekim sürecinde de görüldüğü gibi, sahadaki şiddetin ve gerilimin
henüz son bulmadığını ortaya koydu.185 Tüm bunların ötesinde, Cizre Olaylarının
gösterdiği en temel gerçek, meselenin Kürt tarafında yer alan aktörlerin kendi aralarında ciddi bir fikir ayrılığı içinde oldukları, dolayısıyla sürecin salahiyeti açısından
Kürt siyasal grupları arasındaki çatışmanın da yönetilmesi gerektiğiydi.186

28 ŞUBAT DOLMABAHÇE GÖRÜŞMESI:
PKK’YA SILAH BIRAKMA ÇAĞRISI
Gerek Cizre’de yaşananlar, gerekse de hemen öncesinde gerçekleşen 6-8 Ekim Olayları,
kamu güvenliğine yönelik tartışmaların daha yoğun şekilde gündeme gelmesine neden olmuştu. 2014 yılının sonlarından itibaren Türkiye kamuoyunun ağırlıklı tartışma
konusu, “İç Güvenlik Paketi” olarak bilinen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı
Kanun ve KHK’larda değişiklik yapan tasarıydı. Tasarının 3. maddesine göre, eylemlere ateşli silahlar veya havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dahil patlayıcı
maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir ve lastik çubuklar,
demir bilye ve sapanlar ve benzeri ürünlerle katılanlar veya yüzlerini tanınmayacak
derecede örtenler iki yıldan dört yıla kadar cezalandırılacaktı. Tasarı ayrıca, eyleme katılanların yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaret taşıyarak veya bu işaret ve
amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyerek katıldıkları veya
yasadışı pankart taşıdıkları takdirde 6 aydan 3 yıla kadar cezalandırılacağını öngörüyordu. Tasarı ile birlikte kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması için acil hallerde daha sonra yazılı olarak bildirilmek
suretiyle aramalar yapılabilmesine olanak sağlanıyor ve polisin tanık ifadesini ikamet
ettikleri yerlerde alabilmesi mümkün hale getiriliyordu. HDP ve CHP’nin şiddetle
karşı çıktığı, hatta HDP’nin “müzakere sürecinin dinamitleyicisi” olarak gördüğü yasa,
27 Şubat 2015’te TBMM’de kabul edildi. Yasa ile beraber özgürlük-güvenlik dengesinin gözetilmesi amaçlanmıştı.187 Fakat yasanın geçmesinin öncesinde Meclis’te ve diğer
platformlarda yaşanan tartışmalar ve gerginlikler, bu dengenin kurulmasında tarafların
inisiyatif almasının kolay olmayacağını gösterdi.
Söz konusu yasa dolayısıyla gerginliklerin yaşandığı ve Cizre’de çatışmaların
devam ettiği dönemde, hükümet ile İmralı heyeti arasındaki görüşmeler de sürüyordu. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan; HDP Grup Başkanvekilleri İdris
Baluken, Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan
185. Fadime Özkan, “Hatem Ete:Taslağın Muhatabı Devlet Değil Kandil”, Star, 15 Aralık 2014.
186. Yunus Akbaba, “HDP Ne Yapmak İstiyor?”, Star Açık Görüş, 10 Ocak 2015.
187. Cem Duran Uzun, “5 Soru: ‘İç Güvenlik’te Özgürlük ve Kamu Düzeni Tartışmaları”, SETA, 23 Ocak 2015.
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heyetle görüşmeler gerçekleştirirken; heyet İmralı’dan ve hükümetten aldığı mesajları Kandil’e de iletiyordu. Bu çoklu görüşme trafiği 2015’in Şubat ayı içerisinde
Çözüm Sürecinde daha somut adımların atılacağı, tarihi bir dönemece girileceği
beklentilerini ortaya çıkardı.
2014 Aralık ayında Abdullah Öcalan’ın 4 ana başlık ve 66 maddeden oluşan
“Barış ve Demokratik Müzakere Süreci” taslağının açıklanması, görüşmeler neticesinde ortaya somut bir eylem planının konulabileceği ihtimallerini artırmıştı. Taslakta “yöntem” olarak adlandırılan birinci ana başlıkta, süreçte demokratik siyaset
tarzının nasıl kullanılacağı açıklanırken; ikinci ana başlık olan “tarih ve felsefe” kısmında sorunun çözümüyle ilgili geçmişten bugüne ve geleceğe bakışa yer veriliyordu. “Temel gündem maddeleri” başlığında ise yaklaşık kırk temel soru, belirleme
ve önerme yer alırken, “eylem planı” başlığının içeriğine dair bilgi verilmemişti. Bu
sebeple kamuoyunda, sürecin gidişatı açısından bir eylem planı oluşturulacağı ve bu
plana uygun hareket edileceği beklentileri yükseliyordu. İmralı heyetinin Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile görüşmesinden sonra Başbakan Davutoğlu’nun konuşmasında “Bu bahar, Türkiye’de siyasi ve sosyal ortamda güzel bir bahar havasının gelmesini sağlayacak gelişmelere sahne olur” sözlerini sarf etmesi, müzakerelerin
olumlu bir şekilde ilerlediğine dair bir mesaj olarak algılandı.188 Dolayısıyla, Şubat
ayı içerisinde eylem planının esaslarının belirleneceği ve bu esasların kamuoyuna
açıklanacağı beklentileri yüksek sesle ifade edilmeye başlandı. Bu beklenti, 28 Şubat
2015’te yapılan bir görüşmede karşılık buldu.
28 Şubat’ta Dolmabahçe Sarayı’nda Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve İmralı-Kandil arasındaki görüşmeleri yürüten HDP heyeti
bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İmralı Heyeti kendi pozisyonlarını ortaya
koydu. HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder toplantıda yaptığı açıklamada, artık silahlı mücadeleden demokratik siyasete geçiş yapılacağına dair bir niyet
beyanı olduğunu söyledi.189 Abdullah Öcalan’ın “Bu 30 yıllık çatışma sürecini kalıcı
barışa götürürken demokratik bir çözüme ulaşmak temel hedefimizdir. Asgari müştereğin sağlandığı ilkelerde silahlı mücadeleyi bırakma temelinde stratejik ve tarihi
kararı vermek için PKK’yı bahar aylarında olağanüstü kongreyi toplamaya davet ediyorum” çağrısını yaptığını dile getiren Önder, İmralı Heyetinin görüşünü 10 maddede ortaya koydu: Demokratik siyaset tanımı ve içeriği; demokratik çözümün ulusal
ve yerel boyutlarının tanımlanması; özgür vatandaşlığın, yasal ve demokratik güvenceleri; demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına dönük başlıklar; Çözüm Sürecinin sosyoekonomik boyutları; Çözüm Sürecinde
demokrasi güvenlik ilişkisinin kamu düzenini ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele
alınması; kadın, kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri; kimlik
188. “Davutoğlu’ndan Dikkat Çeken Çözüm Süreci Mesajı”, Sabah, 14 Şubat 2015.
189. “Öcalan’dan PKK’ya Çağrı: Silah Bırakmak İçin Toplanın”, Hürriyet, 28 Şubat 2015.
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kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi;
demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması,
çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması ve
bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ise süreçte önemli bir aşamaya geldiklerini
belirtti ve HDP heyetinin İmralı’ya giderek, konu ile alakalı bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı. Gelinen aşamayı, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığındaki
Çözüm Süreci Kurulu’nda tüm boyutlarıyla kapsamlı olarak ele aldıklarını belirten
Akdoğan, “Silahların bırakılmasına yönelik çalışmaların hız kazanması, tam anlamıyla bir eylemsizliğin hayata geçmesi ve demokratik siyasetin bir yöntem olarak öne
çıkartılması konusundaki açıklamayı önemli görüyoruz” ifadelerini kullandı.

2015 NEVRUZ AÇIKLAMASI VE YENI DÖNEM
Görüşme sonrası oluşan hava umut verici olduğu kadar, kritik bir aşamanın da işaretiydi. Silah bırakma çağrısının nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir bilgi
olmadığı gibi, açıklamanın öncesinde yaşanan süreçte İç Güvenlik Paketinin gerek
Kandil gerekse HDP tarafından müzakereye yönelik bir engel olarak yorumlanması
soru işaretleri yaratmıştı. Bu bağlamda Öcalan’ın Nevruzda vereceği mesajdan, sürecin devamı ve silah bırakmanın yöntemine dair ayrıntılar vermesi ve Kandil’e silah
bırakma çağrısını net bir dille gerçekleştirmesi bekleniyordu. Gelinen noktaya kadar
atılan adımların ilerleyen süreçte de başarılı olabilmesi için iki unsur, yani güçlü siyasal liderlik ve aktörlerin devamlılığı meselesi eskisine oranla önem kazandı.190 Bunun
sağlanması da, tarafların iyi niyeti ve kararlılığına bağlıydı.
Silah bırakma konusunda Kandil’in tutumunun ne olacağı en başından beri
soru işaretiydi. Her ne kadar HDP cephesinden yapılan açıklamalar, Kandil’in silah
bırakma çağrısına uymada sorun çıkarmayacağını iddia etse de, Kandil’den yapılan
açıklamalar bu konuda HDP’den farklı düşündüklerini ortaya koydu.191 Dolmabahçe
görüşmelerinin hemen akabinde KCK eş başkanlığı tarafından yapılan açıklamada;
kongre çağrısı için “tarihi bir adım” ifadesi kullanılırken, hükümetin sorumluluklarını yerine getirmesi durumunda ateşkesin tahkim edilmiş hale getirilmesi için kendilerine düşen sorumlulukların yerine getirileceği ifade edildi. KCK bu açıklamasıyla
sürecin devamı için asıl sorumluluğu hükümete yüklerken; silah bırakmayı sürecin
devamı için bir ön koşul olarak değil, müzakere aşamasının ardından varılabilecek bir
son olarak gördüğünü açıkladı. KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu’nun
“Bu sorun çözülmeden PKK silah bırakacak, PKK kongre yapıp silah bırakma kararı alacak biçimindeki yaklaşımlar demagojidir, aldatmak ve sorunu çarpıtmaktır”

190. Nebi Miş, “Çözüm Sürecinde Güçlü Liderlik ve Aktörlerin Devamlılığı”, Sabah Perspektif, 14 Mart 2015.
191. “Demirtaş: KCK ‘Silah Bırak’ Çağrısının Gereğini Yapacaktır”, Radikal, 1 Mart 2015.
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açıklaması tam da bu noktayı işaret etti.192 Üstelik silah bırakmanın örgütün tasfiyesi
anlamına gelmeyeceği, sadece Türkiye sınırları içerisinde tahkimi bir ateşkes olabileceği belirtildi. Müzakerelerin yanı sıra, tahkimi ateşkesin gerçekleştirilmesi için KCK
yöneticileri kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda, Öcalan’la doğrudan görüşmekten
İç Güvenlik Paketinin iptal edilmesine, hatta Öcalan’ın serbest bırakılmasına kadar
bir dizi ön şart sıralıyordu.
Tüm çelişkili açıklamalara rağmen 2015 Nevruzundan beklenen, Çözüm Sürecinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilecek bazı adımların atılmasına vesile olmasıydı. Başbakan Davutoğlu Nevruz açıklamasında, Çözüm Sürecinin ne pahasına olursa olsun barışa ulaşacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Nevruzun
kardeşlik ve huzur iklimini pekiştirmesi için vesile olması temennisinde bulunurken,
aynı zamanda önümüzde yepyeni bir dönemin açılışına vesile olacağına inandığını
belirtti. Öcalan’ın silah bırakma çağrısı, 21 Mart’ta Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan tarafından Kürtçe, Sırrı Süreyya
Önder tarafından ise Türkçe olarak okunarak kamuoyuna açık bir şekilde duyuruldu. Öcalan mesajında PKK’ya “Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı silahlı mücadeleye son
vermek üzere kongre toplama” çağrısında bulundu, ancak kongrenin toplanmasını
milletvekilleri ve İzleme Kurulu’ndan oluşacak bir “Hakikat ve Yüzleşme Komisyonu”nun kurulması şartına bağladı. “Umarım ilkesel mutabakata en kısa sürede varıp
Parlamento üyeleri ve İzleme Heyeti’nden teşkil edilen bir Hakikat ve Yüzleşme Komisyonu’ndan geçerek bu kongreyi başarıyla realize etme durumunu yaşarız” diyen
Öcalan, PKK’ya yönelik çağrıda “silah bırakma” yerine “Türkiye’ye karşı silahlı mücadeleyi sonlandırma” ifadesini kullandı.
Dolmabahçe görüşmeleri ve akabinde yaşananlar, Çözüm Sürecinin geleceği
konusunda sürece müdahil taraflar arasında ciddi bir anlayış ve yöntem sorunu olduğunu gösterdi. Örneğin, hükümet müzakereyi bir önceki Nevruzda verilen sözlerin
tutulmasına bağlarken; KCK-HDP ise ucu açık olarak müzakerelerin başlatılmasını
ve sürecin bu doğrultuda yürütülmesini talep ediyordu.193 Yine hükümet silah bırakmanın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ederken, Kandil ancak
şartlar yerine getirildiği takdirde bunun gerçekleşebileceğini dile getiriyordu. Bir
diğer anlayış farkı, silah bırakmanın zamanlamasında ortaya çıkıyordu. Hükümet
bunun ivedilikle gerçekleştirilmesini, akabinde müzakere aşamasına geçilebileceğini
belirtirken, KCK cephesi bunun ancak müzakerelerin ardından gerçekleşebileceğini
vurguladı. KCK ve PKK’nın maksimalist ve ucu açık talepleri ile zora sokulan sürecin geleceği, yeşeren umutlara gölge düşürdü.

192. “Ciddiyseniz Bizi Apo’yla Buluşturun”, Milliyet, 28 Şubat 2015.
193. Vahap Coşkun, “Çözüm Süreci: Kazanımlar ve Tehditler”, Democratic Progress Raporu, http://www.democraticprogress.org/wp-content/uploads/2015/10/VAHAP-COSKUN-DPI-COZUM-SURECI-RAPORU.pdf
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7 HAZIRAN SEÇIMINE DOĞRU ÇÖZÜM SÜRECI
28 Şubat görüşmelerinin ardından tarafların açıklamaları, sürecin geleceğinin ve
hangi yöne evirileceğinin belirsizliğini ortaya koyuyordu. Çözüm Sürecinin bundan
sonra nasıl ilerleyeceği, 7 Haziran seçiminden sonra netleşecekti. Zira seçim sonuçları, Çözüm Sürecinde nasıl ve kimlerle müzakereye devam edileceğini belirleyen bir
unsur olacaktı. Bu bağlamda HDP’nin seçim söylemi ve takınacağı tavır çok önemliydi. Çünkü bağımsız adaylar yerine parti olarak seçime girme karar alan partinin
yüzde 10 barajını geçmek için AK Parti hükümetini ve Erdoğan’ı hedef alan bir dil
kullanması, HDP’ye yönelik bir güven sorunu yaratıyordu.
Seçime gidilirken siyasi partiler arasındaki gerginliğin yanı sıra sürecin gidişatını etkileyecek bir diğer mesele, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da seçim güvenliğini sarsacak olayların yaşanması ve bunların kamuoyunda sıklıkla yer alması oldu.
KCK’nın, şehirlerde örgütlü gençlik yapılanması YDG-H aracılığı ile HDP seçim
propagandası yaptığı, bu propaganda sürecinde HDP’ye oy vermeyi düşünmeyen
seçmenler üzerinde baskı oluşturduğu iddiaları gündeme geldi. Üstelik süreçte bu
durumu doğrulayan pek çok olay da yaşandı. Propaganda sürecinde Van’da billboardlara asılan kan akan musluk resmi ve "farkında mısın", "önleminizi alın", "bir
gün her şey bitecek" uyarılarının yer aldığı afişler yerel halkın HDP’ye oy vermesine
yönelik manipülatif ve tehditkar bir dil kullanıldığını ortaya koydu.194 Bu güvenlik
tehdidinin zirveye çıktığı olay ise 11 Nisan’da yaşandı.
11 Nisan’da Ağrı’nın Diyadin ilçesinin Yukarı Tütek köyünde "Bahar Şenliği"
kapsamında yapılacak ağaç dikme etkinliği öncesi jandarmayla PKK üyeleri arasında
çatışma çıktı. Olayla ilgili ilk açıklamayı yapan resmi kanal olan TSK, PKK üyelerinin şenliğin yapıldığı bölgede örgütün propagandasını yapacağı ve vatandaşlara
seçimde destekledikleri adaylara oy vermeleri konusunda baskı uygulayacağı yönündeki bilgi üzerine Valilik talimatı ile bölgeye jandarma sevk edildiğini ve PKK üyelerinin jandarmaya ateş açarak dört askeri yaraladığını açıkladı. Çatışmalar sonucunda
beş teröristin ise öldüğü duyuruldu.
Ateşkesin sürdüğü bir dönemde yaşanan bu çatışma, içinde bulunulan gergin
süreçte Çözüm Sürecini provoke etmeye yönelik eylemlere karşı dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koydu. Hem Cumhurbaşkanının hem Başbakanın açıklamaları da
provokasyona karşı dikkatli olunması gerektiği yönündeydi. HDP ise yaşananlardan ötürü hükümeti ve güvenlik birimlerini suçluyordu. Parti yetkilileri PKK’lıların
HDP tarafından organize edilen şenlikte bulunmasının tek amacının şenliğe katılmak olduğunu ileri sürdü. Fakat şenliğe katılmaya gelen PKK’lıların silahlı olması,
saatlerce süren çatışma esnasında yaklaşık 10 bin mermi kullanılması, TSK’ya ait
helikopterlerin doğrudan hedef alınması, çatışmanın uzun süre devam etmesi gibi
etkenler göz önüne alındığında; tüm bu teçhizatı elde edebilmek için PKK’nın ön194. “‘HDP’ye Oy Vermezseniz Musluktan Kan Akacak!’”, Türkiye, 1 Mayıs 2015.
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ceden hazırlıklı olması gerektiği sonucuna ulaşılıyordu. Dolayısıyla Ağrı Olayları,
yalnızca bölgede seçim güvenliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını göstermekle
kalmadı, PKK cephesinin HDP’nin başarısı için gerekirse Çözüm Sürecini ve barış
ortamını tehlikeye sokacak adımlardan kaçınmayacağını da ortaya koydu.
Seçime gidilen süreçte yaşanan bir diğer sorun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Dolmabahçe görüşmelerini eleştirerek, kendisinin bir şeyden haberi olmadığını ve
açıklanan maddeleri demokratik bulmayarak onaylamadığını açıklaması üzerine
yaşandı. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı’nın “Kürt sorunu yoktur, Kürt vatandaşların diğer vatandaşlar gibi sorunları var” demesi de HDP ve KCK cephesi tarafından sık sık gündeme getirildi. HDP/KCK cephesi bu söylemin Kürt sorununun temelini oluşturan inkar ve asimilasyon politikasının artık geçerli olmadığını
işaret ettiğini görmezden gelerek, Kürtleri inkar politikasının bir parçası şeklinde
okumayı tercih etti.195 Hatta Kürt seçmeni mobilize etmek ve HDP tabanında birleştirmek için sık sık Çözüm Sürecinin sona erdiği şeklinde propaganda yaptı. Bu
minvalde KCK, Çözüm Sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bitirildiğini iddia etti.196 İktidarla HDP arasında yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı Çözüm
Sürecinin sonuna gelindiğini iddia eden Sırrı Süreyya Önder ise sorunun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirtti.197 Hükümet cephesi ise Çözüm Sürecini devam ettirmeye yönelik kararlı tutumlarından vazgeçmeyeceklerini duyurdu.198 Başbakan
Davutoğlu sürecin seçim sonrasında yeni bir yöne evirileceğini belirtirken, süreçte
yer alacak aktörler nezdinde bir değişiklik olabileceğini “Bir tarafta pozisyonu net
olan taraf var, bu biziz. Bir de HDP, İmralı, Kandil arasında zikzaklar var. Seçim
hususunda da sürecin gidişatını etkileyen ayrılıklar var. Seçimden sonra kimle görüşmeye devam edeceğimizi masaya koyacağız. 8 Haziran’dan sonrası kimi muhatap alacağımızı gözden geçireceğiz” sözleriyle ortaya koydu.
Seçime gidilen süreçte Çözüm Sürecini yürüten aktörler arasında gerilim yaşansa
da, Çözüm Süreci tüm siyasi partilerin seçim beyannamelerinde yer aldı. AK Parti seçim beyannamesinde sadece ülkemizde değil, bölgemizdeki huzur ve barış ortamının
da reçetesi olarak adlandırılan süreçle ilgili bölümde, silahın tamamen gündemden
çıktığı bir noktaya ulaşmak için gereken tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceği;
ekonomik ve sosyal rehabilitasyona dönük çalışmaların hızlandırılacağı; demokratikleşme ile eş zamanlı olarak yatırım, üretim ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi
için çaba sarf edilmeye devam edileceği vurgulandı. Beyannamede Tayyip Erdoğan’ın
2005 yılında başbakanken Diyarbakır’da yaptığı konuşmanın Kürt sorununun dönüm noktası olduğu belirtilerek, AK Parti’nin terörün sona erdirilmesi ve demokratikleşme süreçlerini bir arada yürütme kararlılığıyla hareket edeceği vurgulandı.
195. Burhanettin Duran, “Kürt Sorunu Bitti Mi?”, Sabah, 8 Mayıs 2015.
196. “KCK: Dolmabahçe Mutabakatına Dönün, Silahsızlanma Kongresini Hemen Toplayalım”, Radikal, 19 Mayıs 2015.
197. “Önder: Çözüm Sürecinde Yolun Sonuna Geldik”, Habertürk, 30 Nisan 2015.
198. “Beşir Atalay Konuştu”, Habertürk, 4 Mayıs 2015.
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HDP’nin seçim beyannamesinde de tıpkı AK Parti’de olduğu gibi Çözüm Sürecine özel bir önem atfedildi. “Her koşulda silahsız çözüm ve demokratik siyaset”
vurgusunun yapıldığı beyannamede, yalnızca Kürtlerin sorunlarının değil tüm demokrasi sorunlarının çözülmesine çaba sarf edileceği de belirtiliyordu. Dolmabahçe
görüşmelerinde açıklanan 10 maddenin çözümün ilkesel çerçevesi olarak kabul edildiği vurgulanırken, demokratik siyasetten özgür vatandaşlığa, kadın, kültür ve ekolojik sorunlardan kimliklerin tanınmasına, anayasal sorunlardan ekonomik, sosyal
politikalara varıncaya dek kökleşen Kürt sorununun bütün boyutlarıyla çözümünün
ve demokratik bir Türkiye’nin inşasının sağlanacağı vurgulandı.199
CHP açısından bir ilk olarak; daha önce “Doğu ve Güneydoğu’da tam demokrasi”
başlığı altında bölge merkezli klasik bakış açısına göre ele alınan sorun, “Kürt sorunu”
başlığı altında ele alındı. Beyannamede “CHP Kürt sorununa kapsayıcı demokratik yurttaşlık anlayışından hareketle yaklaşacaktır. Her türlü şiddet ve baskıyı sona erdirerek, sorunu müzakere ve siyaset yoluyla çözeceğiz. TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partileri
çözüm için bir araya getirerek süreci geniş bir toplumsal uzlaşma ile yürüteceğiz” denildi.
Fakat bu uzlaşmayı sağlayacak denklemin nasıl kurulacağı ve sorunun çözümüne yönelik
yaklaşımı farklı olan aktörlerin nasıl bir araya getirileceği hususu netleştirilmedi.200
MHP’nin seçim beyannamesinde “terörle mücadele” başlığı altında terörle "müzakereye" derhal son verileceği ve "mücadele" aşamasına geri dönüleceği belirtildi. Terörü sona erdirme hedefi doğrultusunda atılacak adımlardan biri olarak halkla ilişkiler
ve toplumsal bilinçlendirme faaliyetine önem verileceği açıklandı. Bu doğrultuda devletle vatandaşın kucaklaştırılacağı, sosyal yapı üzerindeki bölücü, ayrıştırıcı etkilerin
yok edilmesinin sağlanacağı ve ayrıca ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin
yapılacağı, ülke güvenliğinin bugüne kadar olduğu gibi sadece belli teşkilatların görevi olarak algılanmayacağı topyekun bir mücadelenin söz konusu olacağı MHP’nin
seçim beyannamesinde terörle mücadele başlığında yer aldı. Ayrıca yerel yönetimlere
ve özerklik tartışmalarına dair hizmet yönünden yerel yönetimin federasyon ve benzeri
bölgesel yönetimlere dönüştürülmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.201

ÇÖZÜM SÜRECINDE KRIZ:
ATEŞKESIN BOZULMASI
7 Haziran seçim sonuçlarına göre, hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olabilmek
için gerekli olan 276 sandalye sayısına ulaşamadı. HDP seçim barajını geçerek
aldığı yüzde 13,1 oy oranı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 80 milletvekili ile
temsil edilmeye hak kazandı. Sonuçlar, hükümetin ancak koalisyonla kurulabileceğine işaret etti. Üstelik sürecin mimarı olan AK Parti’nin 13 yıllık iktidarı sona
ermişti. Bu bağlamda sürecin geleceğinde belirsizlikler oluştu.
199. 7 Haziran 2015 Seçim Bildirgesi: Büyük İnsanlık: Biz’ler Meclise”, Halkların Demokratik Partisi.
200. “CHP 2015 Seçim Bildirgesi”, Cumhuriyet Halk Partisi, http://yasanacakbirturkiye.com/
201. “MHP 2015 Seçim Beyannamesi”, Milliyetçi Hareket Partisi, http://www.mhp.org.tr/
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HDP’nin bu başarısını kutlayan KCK cephesi, seçim sonrasında ciddi bir tavır değişikliğine gideceğinin sinyallerini 12 Haziran’da yaptığı bir açıklamayla verdi. KCK tarafından silah bırakma tartışmaları hakkında yapılan açıklamada, silahlı
mücadele konusunda iradenin yalnızca Kandil’e ait olduğu ifade edildi. Çözüm Sürecinin devam edebilmesi için Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını şart koştu.
Ayrıca, silah bırakma çağrısını HDP ve Abdullah Öcalan’ın tek başına yapamayacakları belirtilerek, bir anlamda Öcalan’ın konumu da işlevsizleştirildi.202 Yani, ateşkes
konusunda karar verici tek iradenin Kandil olduğu vurgulandı.
Türkiye’de hükümet tartışmaları devam ederken, Kandil, ateşkes konusunda
kesin kararını 11 Temmuz’da yaptığı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. KCK Yürütme Konseyi yayımladığı açıklamada, savaşı yeniden başlatmaya dönük net bir tutum ortaya koydu.203 Çatışmasızlık sürecinin kesin olarak sona erdiğini ortaya koyan
bu olay, seçim sonrası ortamda belirsizlik sebebiyle yaşanan gerginliği tırmandırdı.
Ateşkesin bitirilme kararı, kamuoyuna duyurulur duyurulmaz yürürlüğe konuldu. 12 Temmuz’da Erzurum İnceçayır’da PKK’lı bir grubun jandarmaya saldırması sonucu çıkan çatışma esnasında olay yerinden geçen bir minibüs PKK’lılar
tarafından tarandı. Minibüste bulunan 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Tam bu
esnada KCK Eş Başkanı Bese Hozat, 14 Temmuz’da Özgür Gündem gazetesinde
“Yeni Süreç: Devrimci Halk Savaşıdır” başlıklı bir yazı kaleme alarak “devrimci
halk savaşı ve serhildan” çağrısı yaptı. Burada dikkat çekici nokta, her ne kadar
KCK yönetimi ateşkesin sona ermesini baraj ve karakol yapımı nedenine bağlasa
da, ateşkes hususundaki nihai tavırlarını kurulacak koalisyona göre belirleyeceklerini açıklamalarıydı. KCK adına açıklama yapan Murat Karayılan, Çözüm Süreci
ve ateşkesin ara dönemde bulunduğunu, kurulacak hükümetin rengine bakıp nihai
kararın verileceğini duyurdu. Dolayısıyla Çözüm Süreci ve çatışmasızlık, güncel
siyasi olaylara kurban verilmiş oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu KCK’nın bu tavrına cevap olarak, Meclis’i ve orada oluşacak siyasi iradeyi tehdit edecek oluşumlara
prim verilmeyeceğini açıkladı.
KCK’nın ateşkesi sona erdirmesi üzerine gözler seçim öncesinde barajı geçtiği takdirde kan dökülmesine ve silahların yeniden çalıştırılmasına asla izin vermeyeceğini dile getiren Demirtaş’a ve diğer HDP’lilere çevrildi. Demirtaş ateşkesin henüz bozulduğu ve hâlâ geri dönülebilir noktada olduğu bir evrede, pasif bir
siyaset yürüterek PKK’ya silah bıraktırma gibi bir inisiyatiflerinin olmadığını,
bu yetkiye haiz olanın Öcalan olduğunu dile getirdi. 80 milletvekili ile Meclis’e
girmiş bir partinin kendisinden beklenen sorumluluktan kaçması ve Kürt meselesinin çözümü için inisiyatif almaması, Kürtler nezdinde partiden beklenen
umutları boşa çıkardı.
202. “Kandil Demirtaş’a Resti Çekti”, Sabah, 13 Haziran 2015.
203. “Çözüm Sürecinden Bugüne Nasıl Gelindi?”, Sabah, 11 Ağustos 2015.
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KCK’nın ateşkesi bitirme kararının geri dönülemez bir noktaya ulaşması, 20
Temmuz’da Urfa’nın Suruç ilçesindeki Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun Amara Kültür Merkezi önünde açıklama yaptığı sırasında sonradan DAİŞ
mensubu olduğu belirlenen bir canlı bombanın patlama gerçekleştirmesi ile oldu.
34 kişinin öldüğü, 100’den fazla kişinin yaralandığı saldırı, KCK ve HDP’den gelen
açıklamalarla “Türkiye DAİŞ’i destekliyor” algısını yaratmak için enstrüman olarak kullanılırken, olayın tüm sorumluluğu hükümetin üzerine yıkılmaya çalışıldı.204
HDP tarafından yapılan açıklamada “Halkımız, siyasi kurumlarımız, sivil toplum
örgütleri, belediyeler, meslek örgütleri gibi bütün toplumsal yapılar kendi güvenlik
tedbirlerini de geliştirmelidir” denilerek sükunet çağrısı yerine çatışmaya yol açacak
bir adım atıldı. Bir taraftan meşru savunmanın temel alınması gerektiği ileri sürülürken ve devletin güvenlik unsurları dışlanırken, diğer taraftan da hükümetin güvenlik
zafiyeti içerisinde olduğunu söylemek arasındaki çelişki bu açıklamalarla ortaya çıktı.
Bu dönemde KCK’nın temel motivasyonu; kamuoyunun hükümete tepki göstermesini sağlamak ve başladığı takdirde geriye dönülmesi çok zor bir çatışma çağrısı
yapmak oldu.205 Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda
Suruç saldırısının Türkiye’yi hedef aldığı söylenerek, DAİŞ’e gerekli yaptırımların
uygulanacağını belirtildi ve sınır ötesine operasyon düzenlendi.
Suruç saldırısı hâlâ kamuoyunda tartışılırken, 22 Temmuz’da Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde görevli iki polis memurunun sabaha karşı yataklarında uyurken infaz edilmesiyle çatışmanın fitili ateşlenmiş oldu. PKK'nın şehirlerdeki faaliyetleri için kullandığı
ve "Halk Savunma Güçleri" anlamını taşıyan HPG isimli terör unsuruna ait Basın İrtibat
Merkezi’nden yapılan açıklama ile saldırı örgüt tarafından üstlenildi. Bu olayın ardından
PKK, DAİŞ ve DHKP/C’nin de aralarında bulunduğu örgütlere yönelik 34 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ülke genelinde 1000’e yakın kişi gözaltına alındı.
HDP, bu kriz döneminde KCK çizgisine karşı net bir tavır koyamamasının yanında kendi politik örgütlenmesini KCK’nın amaçları doğrultusunda kullanmaktan
çekinmedi. Bunun en somut örneği, KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan’ın
27 Temmuz’da özerklik ilanına yönelik yaptığı çağrının akabinde iki il merkezi (Şırnak ve Hakkari) ve 13 ilçede (Silopi, Cizre, Nusaybin, Yüksekova, Varto, Bulanık,
Sur, Silvan, Edremit, Başkale, İpekyolu, Doğubeyazıt ve Hizan) özerklik ilan edilmesiydi. Söz konusu özerklik ilanlarının yapıldığı bölgelerde devlete ait güvenlik güçlerinin bu bölgelere girmelerini engelleyecek hendekler kazılarak gerilim tırmandırıldı.
Üstelik kamuoyunda ciddi tepki çeken özerklik meselesi, HDP tarafından meşru
görülerek bu durumun parti programlarında savunulduğu belirtildi.
22 Temmuz’dan itibaren Doğu ve Güneydoğu’da güvenlik güçlerine yönelik
saldırılar arttı. Bu saldırıların neticesinde 2015 Ekim ayı itibarıyla 141 güvenlik
204. Burhanettin Duran, “Suruç Saldırısının Anlamı”, Sabah, 21 Temmuz 2015.
205. Halil Berktay, “Suruç’un Ardından (2) PKK’nın Yeni Karşı-Devrimci İç Savaşı”, Serbestiyet, 24 Temmuz 2015.
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görevlisi (asker, polis ve korucu) şehit edildi, 39 sivil hayatını kaybetti ve 494
kişi yaralandı. Ayrıca çok sayıda araç ve işyerinde maddi hasar meydana geldi. Bu
süreçteki çatışmalarda 204 terörist etkisiz hale getirilirken 134 terörist ise yakalandı. Yine bu süreçte PKK ve gençlik yapılanması YDG-H’ye yönelik operasyonlarda
809 kişi tutuklandı.
Bir yandan terör saldırılarının yaşandığı, diğer yandan ise koalisyon görüşmelerinin devam ettiği Türkiye’de Çözüm Süreci bir çıkmaza girdi. Selahattin Demirtaş,
Çözüm Sürecinin geleceği ve barış için hem devletin hem de PKK’nın silah bırakması gerektiğini iddia ederken, Başbakan Ahmet Davutoğlu PKK’nın ivedilikle silah
bırakması gerektiğini “Eğer Çözüm Sürecine gelinirse, eğer silahlar terk edilirse, eğer
sözü verildiği gibi silahlı gruplar Türkiye sınırlarını terk ederse, silahlar gömülürse,
silahlara veda denilirse, işte o zaman Türkiye’de hiç kimseye karşı bir operasyon söz
konusu olmaz” sözleriyle ifade etti. KCK ise bir taraftan hükümeti suçlarken, diğer
taraftan her fırsatta ABD’nin süreçte arabulucu rolü oynaması gerektiğini belirtti.
10 Ekim’de KCK Yürütme Konseyi eş başkanlığı, 1 Kasım’da gerçekleştirilecek
erken seçime gidilen süreçte, seçimin yapılmasını engelleyecek bir girişimde bulunmayacaklarını ifade ederek ateşkes ilan etti. Fakat bu ilan, çatışmaların durmasını
sağlamadı. Her ne kadar ateşkes ilanından önceki yoğunlukta olmasa da, PKK saldırıları devam etti. 1 Kasım seçimi sonucunda AK Parti tek başına iktidar kuracak
çoğunluğu elde ederken, HDP de 59 vekil ile Meclis’e girmeyi başardı.
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KRONOLOJİ – ÇÖZÜM SÜRECİ
8 Ocak

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan’ın serbest kalmayı talep
ettiği yönündeki haberlerle alakalı yaptığı açıklamada, Öcalan’ın böyle bir talebi
olmadığını belirtti.

23 Ocak

Kandil’deki KCK yönetimi ile görüşmeler yapan HDP heyeti yaptığı açıklamada, KCK’nın
müzakere sürecini güçlendirecek demokratikleşme adımlarının atılmasını beklediği
bilgisine yer verdi.

10 Şubat

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çözüm Sürecinde çok güzel gelişmelere şahit olunacağını
söyledi.

28 Şubat

28 Şubat’ta Dolmabahçe Sarayı’nda Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı
Efkan Ala ve İmralı-Kandil arasındaki görüşmeleri yürüten HDP heyeti bir basın toplantısı
düzenleyerek, Öcalan’ın Kandil’e silah bırakma çağrısında bulunduğu kamuoyuna
duyuruldu.

1 Mart

KCK eş başkanlığı, sürecin sağlıklı yürümesi açısından hükümetin sorumluluklarını yerine
getirmesi durumunda sürdürülen ateşkesi tahkim edilmiş hale getirileceğini açıkladı.

21 Mart

Diyarbakır’daki Nevruz etkinliğinde Öcalan’ın mektubu okunarak, PKK’ya Türkiye
Cumhuriyeti’ne karşı silahlı mücadeleye son vermek üzere kongre toplama çağrısında
bulunduğu ilan edildi.

11 Nisan

Ağrı’nın Diyadin ilçesi kırsalında yapılacak ağaç dikme etkinliği için bölgede güvenlik
önlemi alan askerlerle PKK’lılar arasında çatışma çıktı.

2 Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelinen noktada PKK’nın silah bırakması gerektiğini
vurgulayarak “Ellerinden silahı bırakmadan particilik oynayanların Çözüm Sürecini
eleştirme hakkı yoktur” dedi.

11 Temmuz

KCK Yürütme Konseyi yayımladığı açıklamada ateşkesin bittiğini duyurdu.

20 Temmuz

Urfa’nın Suruç ilçesindeki bir kültür merkezi önünde patlama meydana geldi. Patlama
sonucu 34 kişi hayatını kaybederken yüzü aşkın kişi yaralandı.

27 Temmuz

PKK, DAİŞ ve DHKP/C’nin de aralarında bulunduğu örgütlere yönelik 34 ilde operasyon
yapıldı ve 1.000’e yakın kişi gözaltına alındı.

17 Ağustos

KCK yönetiminin aldığı karar doğrultusunda özerklik ilanlarına Şırnak’ta başlanırken;
Yüksekova, Silvan, Silopi, Hakkari, Batman, Cizre, Nusaybin, Diyarbakır merkeze bağlı Sur
semti ve diğer yerleşim birimlerinde özerklik ilan edildiği duyuruldu.

6 Eylül

Dağlıca-Yüksekova yolunda PKK tarafından yol kenarına yerleştirilen el yapımı
patlayıcıların patlatılması ile 16 asker şehit olurken 6 asker de yaralandı.

10 Ekim

KCK Yürütme Konseyi eş başkanlığı, PKK’nın ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

5 Kasım

KCK’dan yapılan açıklamada ateşkese son verildiği bildirildi.
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CUMHURBAŞKANLIĞI
GÜNDEMİ

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYIP ERDOĞAN’IN
KURUCU MISYONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçildiği Ağustos 2014’ten Aralık 2015’e
kadar halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olarak siyasal sistemde nasıl bir konumda
olacağı ve hükümetle ilişkilerinde nasıl bir siyaset izleyeceği sistem tartışmalarının
merkezine yerleşmiştir. Benzer şekilde, cumhurbaşkanı seçimi öncesi vaatlerinde
"terleyen" ve "koşan" bir cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kavramların altını hangi tür faaliyetlerle dolduracağı da diğer önemli bir
gündem maddesiydi. Ayrıca 7 Haziran sonrası başlayan terör saldırıları ve Çözüm
Süreci bağlamındaki söylemleri ve yönlendirici siyaseti, üzerinde durulması gereken
diğer önemli bir husus olmuştur.
Türkiye, 1950’li yılardan itibaren demokratik seçimler yapan ve dönem dönem
bazı aktörler ve kurumlar bazında değişiklikler yaşansa da uzun bir parlamenter sistem geçmişi olan bir ülkedir. Parlamenter sistemin en belirgin özelliği ise, devletin
başındaki erkin sembolik yetkilere sahip ve siyaseten de sorumsuz olmasıdır. Türkiye
siyasal pratiğinde ise, devletin en üst makamını temsil eden cumhurbaşkanlığı makamı sembolik anlamlarının ötesinde, siyasal sistem açısından her dönemde devletin
işleyiş mekanizmasında çok daha “derin” işlevler yerine getirmiştir.
Türkiye siyasal pratiğinde 1961 Anayasası’yla beraber, siyasetin vesayet araçları
ile kontrol edilmesi yasal çerçevelere bağlanmış, vesayet aktörlerine cumhurbaşkanlığı da eklenmiştir. Zira bu tarihten sonra cumhurbaşkanlığı makamının bir siyasi
aktör olarak vesayet rejimindeki kritik konumu göz önüne alındığında, cumhurbaşkanlığı makamı ne tarafsız ne sembolik ne de sorumsuzdur. Cumhurbaşkanı; vesayetin tarafında saf tutan, seçilmiş hükümetleri gözetlemek ve kontrol etmekle yükümlü
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ve vesayet rejimine karşı sorumlu bir makamdı.206 Cumhurbaşkanlığı makamı devleti
Meclis’ten, yani dolayısıyla halktan koruma mekanizması olarak konumlandırılmıştı.
1961’den itibaren seçilen cumhurbaşkanları vesayet odaklarıyla ilişkilerine göre
"pasif", "statükocu" "reformist" ve Recep Tayyip Erdoğan özelinde söylenebilecek
"kurucu" bir pozisyonda olmuşlardır. Cumhurbaşkanlığı makamının pasif konumu,
vesayet odaklarına –özellikle de Orduya– karşı pasif ve geri planda kalması durumuna işaret eder. Statükocu cumhurbaşkanlığı tipolojisi ise, vesayet odaklı merkezi
siyasetin çevreden zorlanması karşısında bizzat merkezi savunan ve vesayetin önde
gelen aktörü konumunda olan cumhurbaşkanlığı pozisyonu olarak tanımlanabilir.
1993-2000 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Süleyman Demirel ve 20002007 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Ahmet Necdet Sezer statükocu cumhurbaşkanlığının tipik örnekleridir. Turgut Özal’la başlayan ve Abdullah Gül’le devam eden "reformist" konumdaki cumhurbaşkanlığı dönemi ise Meclis ile uyumlu
bir çalışma içinde olmuş ve vesayetin geriletilmesinde vesayet odaklarının karşısında
yer almıştır.207 Son tipoloji ise Recep Tayyip Erdoğan özelinde söylenebilecek ‘kurucu’ bir misyon ve döneme tekabül eden cumhurbaşkanlığıdır. Bu yeni dönemde yasal
olarak cumhurbaşkanlığı makamının görevlerinde bir değişiklik olmasa bile sırf halk
tarafından seçilmesi bağlamında, bu dönemde cumhurbaşkanının izlediği siyaset tarzı ister istemez “kurucu” bir anlam taşımaktadır.
Cumhurbaşkanlığı makamının vesayetçi yapısının kırılması ve demokratikleşmesi yönünde ilk adım 2007 yılında cumhurbaşkanını halkın seçmesini düzenleyen referandum olmuştur. Demokratikleşmenin ikinci ayağı da 2014 yılında yapılan
cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesidir. Halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olması hasebiyle Recep Tayyip Erdoğan’ın nasıl bir cumhurbaşkanlığı
yapacağı ve kendisinden önceki cumhurbaşkanlarından hangi konularda farklılıklar
arz edeceği cumhurbaşkanı seçildiği 2014 Ağustos’undan itibaren ve hatta daha öncesinden başlayarak sıkça tartışılmaktadır.
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin Genel Başkanı ve Başbakan olarak 2000’li
yıllarda Türkiye siyasal hayatına damgasını vurmuştur. "İcra" ve "reform" siyasetini
merkeze alarak Türkiye’nin demokratikleşmesi, kalkınması, kronik sorunlarını çözmesi ve vesayetin geriletilmesi alanlarında çok yönlü politikalar geliştirmiştir. Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak seçilmesini ise 2000’lerden itibaren başlattığı ve tekamül
ettirdiği siyasetini devam ettirme ve bir sonuca bağlama imkanı sunması bağlamında kritik olarak görmekteydi. Bu bağlamda cumhurbaşkanı seçimi sonrası yaptığı
balkon konuşmasında yeni dönemdeki misyonunu, “Yeni Türkiye’nin düşünsel ve
kurumsal olarak inşasını gerçekleştirme mücadelesi” şeklinde tanımlayarak işe başla206. Ali Aslan, Nebi Miş ve Abdullah Eren, “Türkiye’de Cumhurbaşkanlığının Demokratikleşmesi”, SETA Analiz,
Sayı: 103, (Ağustos 2014).
207. Nebi Miş ve Ali Aslan, “Erdoğan Siyaseti ve Kurucu Cumhurbaşkanlığı Misyonu”, SETA Analiz, Sayı: 109,
(Eylül 2014).
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mıştır.208 Dolayısıyla, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığının "kurucu" olma vasfını, yeni
yapıların inşasının daha da ileri boyutlara taşınması hususu oluşturmaktadır.
Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını özgün kılan bir diğer husus da doğrudan halkın
oylarıyla seçilmiş olmasıdır. Statükocu cumhurbaşkanlarının halkın karşısında vesayetin yanında konumlanışlarının aksine, artık doğrudan halk tarafından seçildiği için
cumhurbaşkanlığı makamı vesayet aracı olmaktan çıkmak ve halka açılmak zorundadır. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin demokratikleşme çizgisinin devamı olarak
cumhurbaşkanlığının demokratikleşmesi de tamamlanmış olmaktadır. Böylelikle,
cumhuriyetin kuruluşundan itibaren "halk için halka rağmen" siyasetinin merkezi
olan cumhurbaşkanlığı makamı, Erdoğan siyaseti bağlamında önem arz etmekteydi.

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMININ
HALKA AÇILMASI
Abdullah Gül döneminde cumhurbaşkanlığı makamının halka açılması ve bu bağlamda birçok etkinliğin cumhurbaşkanının himayesinde gerçekleşmesi, Erdoğan
döneminde daha da genişleyerek devam etmiştir. Hatta önceki dönemlerden farklı
olarak halka açılma bağlamında birçok yeni uygulama başlatılmıştır. Erdoğan döneminde cumhurbaşkanlığının halka açılması anlamında ilk organizasyon Muharrem
ayı dolayısıyla Alevi toplumunun ileri gelenlerine verilen iftardı. Bu iftarda Alevi toplumunun uzun süredir siyasetin gündeminde olan sorunlarının çözümüne yönelik
meseleler tekrar devletin en üst makamında gündeme getirilmiştir.209 Diğer taraftan
Ramazan ayı boyunca Erdoğan yeni bir gelenek başlatarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplumun farklı kesimlerine iftar programları düzenlemiştir. Bu iftarlar
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve kurumun eski başkanlarıyla, 13 ilden
gelen muhtarlarla,210 Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut gibi isimlerin de aralarında
olduğu eski milletvekilleriyle,211 farklı meslek gruplarından vatandaşlarla,212 sanat ve
spor dünyasından farklı isimlerle213 gerçekleştirilmiştir.
30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi resepsiyonlarda da önceki resepsiyonlardan
farklı olarak sadece devlet erkanı değil toplumun farklı kesimleri Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde ağırlandı. 30 Ağustos’ta şehitler için Kur’an okunarak başlayan resepsiyona devlet erkanının yanı sıra; şehit yakınları, gaziler, siyasiler, yargı mensupları,
er ve sivil memurlar da dahil TSK mensupları, yabancı misyon şefleri, askeri ataşeler,
STK temsilcileri, meslek kuruluşu temsilcileri, yazar, sanatçı, akademisyen ve gaze208. Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Misyonu”, Sabah, 12 Ağustos 2014.
209. “Cumhurbaşkanlığı Sarayında İlk Davet”, Sabah, 3 Kasım 2014.
210. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan İftar Sofrası Açıklaması”, Hürriyet, 25 Haziran 2015.
211. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azınlık Hükümeti Açıklaması”, Habertürk, 30 Haziran 2015.
212. “Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayında Vatandaşlarla İftar Yapacak”, Milliyet, 7 Temmuz 2015.
213. “Cumhurbaşkanı İftar Yemeğinde Ünlü İsimlerle Buluştu”, Hürriyet, 13 Temmuz 2015.
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teciler olmak üzere farklı kesimlerden yaklaşık 1800 kişi katıldı.214 Benzer şekilde
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında da bir ilk gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 81
ilden davetlilerin katıldığı bir resepsiyon verdi.215
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen muhtarlarla
yaptığı toplantılar bir anlamda Erdoğan’ın halka buluşma olarak başlattığı yeni bir
uygulamaydı. Bu uygulamanın önemi, düzenli olarak muhtarların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet edilmesi ve ülkenin gündemine dair önemli açıklamaların bu
toplantılar aracılığıyla yapılmasıydı. Hatta bu toplantıları, siyasal partilerin Meclis’te
genellikle Salı günleri gerçekleştirdiği grup toplantılarına da benzetmek mümkündü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve geldiği Ağustos 2014’ten Aralık 2015’e kadar 15
kez muhtarlarla bir araya geldi. Erdoğan’ın muhtarlarla başlatmış olduğu bu toplantıların sembolik anlamı –Erdoğan’ın da birçok kez vurguladığı gibi– muhtarların
doğrudan halkın oylarıyla seçilen ve doğrudan halka temas eden birincil özelliğe
sahip kimseler olmasındaydı. İkincil bir sembolik anlam da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı hapis cezasından ötürü, “muhtar bile olamaz”216 söylemine karşı verdiği
mücadelenin altının çizilmesiydi.

AKTIF VE ETKIN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMI
Bir yandan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçmen nezdindeki ağırlığı ve karizması, diğer
yandan da halk tarafından seçilmesinden ötürü makamın kazandığı ekstra güç ve
meşruiyet itibarıyla yeni cumhurbaşkanı profilinin önceki cumhurbaşkanlarından
farklı olacağı beklenen bir durumdu. Nitekim, Erdoğan daha cumhurbaşkanı seçilmeden önce protokol cumhurbaşkanı değil, koşan, koşturan, etkin bir cumhurbaşkanı olacağını bu bağlamda birçok kez ifade etmişti.217 Erdoğan, cumhurbaşkanı
olmasından sonra geçen 1 yılı aşkın süre boyunca, cumhurbaşkanı seçimi öncesi söylediği cumhurbaşkanı profiline uygun bir siyaset izledi.
Erdoğan’ın aktif ve etkin bir cumhurbaşkanı olmasının izlerini başkanlık ettiği Milli
Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu toplantılarında, yurtdışı ve yurtiçi gezilerinde görmek mümkündür. Göreve geldiği Ağustos 2014’ten Kasım 2015’e kadar 4 kez
Bakanlar Kurulu’na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinden önce görev
yapmış olan beş eski cumhurbaşkanı gibi Anayasa’nın cumhurbaşkanına verdiği Bakanlar
Kurulu’na başkanlık etme yetkisini diğer cumhurbaşkanlarına kıyasla daha sık kullandı.
Geçmişte, 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in ve 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün 2 defa, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in 4 defa, 8. Cumhurbaşkanı Tur214. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos Resepsiyonu”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, 30 Ağustos 2015, http://
www.tccb.gov.tr/haberler/410/34203/cumhurbaskani-erdogandan-30-agustos-resepsiyonu.html
215. “Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 29 Ekim Resepsiyonu”, NTV, 28 Ekim 2015.
216. Abdülkadir Selvi, “Muhtar Bile Olamaz Dediler Cumhurbaşkanı Oldu”, Yeni Şafak, 11 Ağustos 2014.
217. “Protokol Cumhurbaşkanı Olmayacak”, Al Jazeera Turk, 8 Nisan 2014.
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gut Özal’ın 7 defa ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de 2 defa başkanlık
ettiği Bakanlar Kuruluna Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez 18 Ocak 2015’te başkanlık etti.218 Erdoğan’dan önce bir cumhurbaşkanının başkanlık ettiği son Bakanlar
Kurulu toplantısı, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in görev süresinin bitimine
dört gün kala, 12 Mayıs 2000 tarihinde, Başbakanlık Merkez Binasında gerçekleştirilmişti.219 Böylelikle Cumhuriyet tarihinde 17 kez cumhurbaşkanı başkanlığında
toplanan Bakanlar Kurulu, 15 yıl aradan sonra yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmesi iki farklı düzlemde tartışıldı. İlki, anayasal yetki açısından bu durumun istisnai bir göreve mi işaret ettiği, yoksa bu hakkın bizatihi var olduğu ancak cumhurbaşkanlarının isteğine mi
bırakıldığı meselesiydi. İkincisi ise AK Parti genel Başkanı ve Başbakan Ahmet
Davutoğlu açısından bunun ne anlam ifade ettiği üzerineydi. İlk tartışma iki
odak üzerinden yürütüldü. Bu durumun anayasal bir hak olduğu ancak geleneğin daha çok krizli dönemlerde toplanmak şeklinde yürütüldüğünü savunanlar,
Erdoğan’ın da bu geleneğe uymasının gerektiğini iddia ettiler. Diğer tezi savunanlar ise, bu anayasal bir hak olduğuna göre seçilmiş bir cumhurbaşkanın bu
uygulamayı aktif hale getirmesinde bir sakıncanın olmadığını öne sürdüler. Başbakan Ahmet Davutoğlu da Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık etmenin
cumhurbaşkanları tarafından kullanılan bir anayasal yetki olduğuna işaret etti ve
bugün Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın yakın bir geçmişte kendilerinin başbakanı olduğunu, dolayısıyla bu mevcut durumun da "doğallık icinde değerlendirmek lazım" geldiğini ifade etti.220
Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra katıldığı ilk MGK toplantısı 30 Ekim 2014 tarihinde Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirildi. Recep Tayyip
Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olarak ilk kez başkanlık ettiği bu MGK toplantısı,
Türkiye siyaset tarihine not düşülecek şekilde 10 saat 20 dakika sürdü ve cumhuriyet tarihinin en uzun toplantılarından biri oldu.221 İki ayda bir olağan toplanan
MGK’nın bir sonraki Aralık toplantısı 2014 yılının son toplantısı oldu. Toplantının en dikkat çeken yeniliği, ilk defa Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşmesi oldu.222 Yaklaşık 6,5 saat süren 2014 Aralık olağan toplantısında
“paralel yapıyla” mücadelede kararlılık vurgusu öne çıktı ve bu yapının MGK
tarafından “tehdit” algılamasına dahil edilmesi ele alındı.223
218. “Bakanlar Kurulu’na 5 Cumhurbaşkanı Başkanlık Etmişti”, Anadolu Ajansı, 30 Aralık 2014.
219. “Bakanlar Kurulu’na Erdoğan Başkanlık Etti”, Anadolu Ajansı, 18 Ocak 2015.
220. “Davutoğlu’ndan Erdoğanlı Bakanlar Kurulu Açıklaması”, Radikal, 14 Ocak 2015.
221. “Cumhuriyet Tarihinin En Uzun MGK’sı”, Milliyet, 10 Ekim 2014.
222. “30 Aralık 2014 Tarihli Toplantı”, T.C. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 30 Aralık 2014, http://www.
mgk.gov.tr/index.php/30-aralik-2014-tarihli-toplanti
223. “MGK’da Paralel Yapıyla Mücadelede Kararlılık Vurgusu”, Star, 30 Aralık 2014.
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2015 yılı içerisinde de ilk MGK toplantısı 26 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. Toplantı esnasında gündemde yer alan iç ve dış meselelerin
detaylıca görüşülmesinin yanı sıra 22 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olan
“Şah Fırat Operasyonu” dolayısıyla ortaya çıkan yeni bölgesel durum değerlendirildi.224 29 Nisan 2015’te gerçekleştirilen Nisan ayı olağan MGK toplantısında Paralel
Devlet Yapılanması ve illegal oluşumlara karşı mücadele vurgusu225 yapılırken 7 Haziran
genel seçimi sonrası ilk kez 29 Haziran 2015’te toplanan Haziran ayı olağan MGK’sında
ise Suriye’de cereyan eden meseleler ele alındı ve sınır güvenliği konusunda alınacak önlemler üzerinde duruldu.226 20 Temmuz sonrası PKK’nın terör saldırılarını artırması
sebebiyle ağırlık verilen terörle mücadele, MGK’nın Eylül ayı olağan toplantısında
öne çıktı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıda terörle
mücadelede kararlılık mesajı verilirken,227 MGK Ekim ayı olağan toplantısında da
teröre karşı aralıksız mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.228
Cumhurbaşkanı Erdoğan iç siyasette göstermiş olduğu yönlendirici ve etkin siyasetini yoğun bir yurtiçi ve yurtdışı gezi programıyla daha da pekiştirdi. Seçilmesinin
üzerinden 1 yıldan biraz fazla süre geçmiş olmasına rağmen Erdoğan 41 yurtdışı gezisine
çıktı. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 7 yıllık görev süresince 49 yurtdışı
gezisine çıktığı göz önünde tutulursa, yeni dönemde dış politikanın daha çok Erdoğan
ve onun cumhurbaşkanlığı üzerinden yürütüldüğünü söylemek yanlış olmaz. Yine 15
Kasım’da Antalya’da düzenlenen G20 Zirvesi’nde de ev sahibi olarak hayli görünür olmasını ve liderlerle yoğun görüşmeler yapmasını, Erdoğan’ın dış politikadaki etkililiğine
ilişkin bir gelişme olarak okumak mümkündür. İlk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ağustos 2014’ten Aralık 2015’e kadar resmi ziyarette bulunduğu ülkeler şunlardır; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (3 kez),
Azerbaycan (2 kez), İngiltere, Katar (2 kez), Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Letonya, Estonya, Fransa, Türkmenistan, Cezayir, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Cibuti, Suudi
Arabistan (2 kez), Somali, Kolombiya, Küba, Meksika, Ukrayna, Slovenya, Slovakya,
Romanya, İran, Kazakistan, Kuveyt, Almanya, Belçika (2 kez), Arnavutluk, Bosna Hersek, Çin, Endonezya, Pakistan, Rusya, Fransa ve Japonya.229 Yurtdışı gezilerine benzer
224. “2015 Yılının İlk MGK’sı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Gerçekleştirildi”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, 26 Şubat 2015,
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/29605/2015-yilinin-ilk-mgksi-cumhurbaskanligi-sarayinda-gerceklestirildi.html
225. “MGK’da Paralel Devlet Yapılanması ve İllegal Oluşumlara Karşı Mücadele Vurgusu”, T.C. Cumhurbaşkanlığı,
29 Nisan 2015, http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/32237/mgkda-paralel-devlet-yapilanmasi-ve-illegal-olusumlara-karsi-mucadele-vurgusu.html
226. “29 Haziran 2015 Tarihli Toplantı”, T.C. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 29 Haziran 2015, http://
www.mgk.gov.tr/index.php/29-haziran-2015-tarihli-toplanti
227. “MGK’da Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, 2 Eylül 2015, http://www.tccb.
gov.tr/haberler/410/34220/mgk-eylul-ayi-olagan-toplantisi-cumhurbaskanligi-kulliyesinde-basladi.html
228. “MGK’da Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, 2 Eylül 2015, http://www.tccb.
gov.tr/haberler/410/34220/mgk-eylul-ayi-olagan-toplantisi-cumhurbaskanligi-kulliyesinde-basladi.html
229. “Yurt Dışı Ziyaretler”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, http://www.tccb.gov.tr/receptayyiperdogan/yurtdisiziyaretler/1/
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şekilde yurtiçi gezilerinde de Erdoğan’ın hayli aktif olduğunu belirtmek gerekir. İlk yurtiçi ziyaretini Gaziantep’e gerçekleştiren Erdoğan Ağustos 2014’ten Aralık 2015’e kadar
50’nin üzerinde il ziyaretinde bulundu ve bazı illere birden fazla kez ziyarette bulundu.230
Üniversite akademik yılı açılışında bulunmak, toplu açılış törenlerine katılmak, doğrudan halka hitaben konuşmalar yapmak ve halkla buluşmak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
gerçekleştirdiği il ziyaretlerinin sebeplerinden bazılarıdır.
Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde aktif ve yönlendirici olduğu meselelerden biri de, Çözüm Süreci ve terör meselesiydi. Başbakanlığı döneminde başlatılmış olan Çözüm Sürecinin geleceğine yönelik hükümetin atmış olduğu adımlarla ilgili zaman zaman yaptığı açıklamalar kamuoyunun gündemine yerleşmiştir. Özellikle
Dolmabahçe’de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yaptığı açıklamalar uzun süre
gündemde tartışılmıştır. Bu bağlamda, terör meselesi ve Çözüm Süreci konusunda ne
söyleyeceği ve hangi tutumu takınacağı da yakından takip edilmiştir. 20 Temmuz’da
Suruç’ta yaşanan terör saldırılarının ardından özellikle HDP siyasetçilerinin Erdoğan’a
yönelik sert eleştirilerinin ardından, Erdoğan bu konuda doğrudan siyasetçileri muhatap almaktan kaçınmamış ve kendisine yönelik eleştirilere aynı sertlikte cevap vermiştir.
Suruç saldırısı sonrası Erdoğan’ın gündemi şekillendiren en önemli açıklaması DAİŞ
ve PKK’ya yönelik ilk operasyonlardan sonra Çin ziyareti öncesi Sabiha Gökçen havaalanında basına yaptığı açıklamaydı. Erdoğan, PKK’ya silah bıraktırmayı başaramayan
ve PKK’nın tekrar silahlı eylemlere başlamasını eleştirmeyen HDP yöneticilerinin ve
PKK/YPG güzellemeleri yapan HDP’lilerin Çözüm Sürecine ihanet ettiklerini ve PKK
saldırıları sonrası Çözüm Sürecinin anlamsızlaştığını vurguladı.231 Diğer taraftan Erdoğan Çözüm Sürecinin devam etmesinin mümkün olmadığı bir dönemde çeşitli hakların
kazanılması üzerinden başlatılan kardeşlik projesinin kazanımlarından geri dönülmeyeceğini söyledi ve belki farklı minvallerde kardeşlik sürecinin devam edeceğini vurguladı.232

SIYASAL SİSTEM TARTIŞMALARI
2007’de cumhurbaşkanını halkın seçmesini öngören anayasa değişikliğinden itibaren ve 2014’te cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinden sonra siyasal sistem
tartışmaları sık sık gündeme geldi. Bu tartışmanın yaşanılması kaçınılmazdı. Çünkü 12 Eylül Anayasası’nın cumhurbaşkanına verdiği parlamenter sistemin mantığını zorlayacak kadar güçlü yetkilere cumhurbaşkanının halkın seçmesi eklenince,
cumhurbaşkanı ile başbakan/hükümet arasında nasıl bir görev dağılımı olacağı sorunu ortaya çıktı. Zira mevcut anayasaya göre cumhurbaşkanı devletin başıdır, Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin başkomutanlığını temsil eder, gerektiğinde Meclis’i toplantıya
230. “Yurt İçi Ziyaretler”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, http://www.tccb.gov.tr/receptayyiperdogan/yurticiziyaretler/1/
231. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Çözüm Süreci’ Açıklaması”, NTV, 28 Temmuz 2015.
232. “Ne Çözüm Süreci Ne Terörle Mücadele Süreci Yarım Kalacak”, TRT Haber, 10 Ekim 2015; “Ali Babacan:
Çözüm Süreci İnatla Devam Edecek”, Radikal, 10 Ekim 2015.
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çağırabilir, MGK’yı ve Bakanlık Kurulu’nu toplantıya çağırabilir ve başkanlık edebilir/eder. Anayasa’nın kendisine bu kadar geniş yetkiler verdiği ve halkoyuyla seçilen
cumhurbaşkanının yürütme organında icra ettiği fonksiyonunun önceki cumhurbaşkanlarıyla aynı olmayacağı aşikardı. Dolayısıyla mevcut durum parlamenter sistemin
sınırlarını zorlamakta ve hatta aşmakta ve yarı başkanlık sistemine yaklaşmaktadır.
Cumhurbaşkanının siyasal ve hukuki alandaki güçlü pozisyonundan dolayı siyasal sistemde kriz çıkma durumu potansiyel olarak ihtimal dahilindedir. Mevcut
cumhurbaşkanı ve başbakanın aynı parti ve siyasi hareketten geliyor olması sebebiyle, sonunda uzlaşmaya varılmış birkaç görüş ayrılığı dışında, bir kriz oluşmamışsa da
sistemsel bir değişikliğin gerekli olduğu kamuoyunda mutabık kalınan bir husustur.
Muhalefet partileri ve AK Parti karşıtı cephe bu değişikliğin parlamenter sistemin
güçlendirilmesi şeklinde bir değişiklik olmasını savunurken, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve AK Parti daha çok başkanlık, zaman zaman da yarı başkanlık ve
partili cumhurbaşkanlığı gibi bir sistem değişikliğini savunmaktadır.
2015 yılı içerisinde Türkiye kamuoyu mevcut çift başlılık durumunun yol açtığı
cumhurbaşkanı ve hükümet arasında vuku bulan birtakım görüş ayrılığına şahit oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzleme Heyeti’ne karşı olumlu bakmıyorum demesi,233
Dolmabahçe’de açıklanan 10 maddeye karşı çıkması234 ve Hakan Fidan’ın milletvekili
adayı olmasına karşı olması235 kamuoyuna yansıyan görüş ayrılıklarından birkaçıdır. Bu
gelişmelerin hemen hepsi istişareler sonucu uzlaşıyla çözüme kavuşturulmuştur. Ancak
sistemsel bir sıkıntının olduğu hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan tarafından zaman zaman dile getirilmektedir. Başbakan Ahmet Davutoğlu sistemin pür parlamenter
ya da pür başkanlık sistemi yönünde değişmesi gerektiğini ancak cumhurbaşkanının
halk tarafından seçildiği mevcut durumda bu değişikliğin başkanlık sistemi yönünde
olması gerektiğinin altını çizdi.236 Cumhurbaşkanı Erdoğan da, siyasal hayatı boyunca
savunduğu başkanlık sistemine ilişkin görüşlerini 2015 yılında her fırsatta açıkladı.
Meselenin kendisinin başkan olup olmaması değil, Türkiye’nin ihtiyacı olan istikrarlı
yönetim ve sistemsel değişiklik olduğuna vurgu yaptı.237

233. “Erdoğan İzleme Heyeti’ne Karşı”, Al Jazeera Turk, 20 Mart 2015.
234. “Erdoğan: 10 Madde’ye de Karşıyım”, Radikal, 22 Mart 2015.
235. “Erdoğan: Fidan’ın Adaylığına Olumlu Bakmıyorum”, BBC Türkçe, 8 Şubat 2015.
236. “Başbakan Davutoğlu’ndan Habertürk’te Önemli Açıklamalar”, Habertürk, 28 Mart 2015.
237. “Erdoğan’dan Başkanlık Sistemi Hakkında Önemli Açıklamalar”, İHA, 30 Nisan 2015; “SETA’dan Başkanlık
Sistemi Paneli”, TurkishNY, 25 Mayıs 2015.
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KRONOLOJİ-CUMHURBAŞKANLIĞI
30 Ekim 2014

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak MGK toplantısına ilk
kez başkanlık etti.

3 Kasım 2014

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Alevi
vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

30 Aralık 2014

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK toplantısı ilk kez Beştepe
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı.

18 Ocak 2015

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak ilk kez Bakanlar Kurulu’na
başkanlık etti.

21-23 Ocak 2015

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015’in ilk yurtdışı ziyaretini Etiyopya’ya
gerçekleştirdi.

11 Haziran 2015

7 Haziran seçimi sonrası ilk kez, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’nde konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anayasal süreç içerisinde herkes egolarını bir kenara koyup
bir an önce hükümet kurulmalıdır” dedi.

15-16 Kasım 2015

2015 yılı G20 Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde Antalya’da
toplandı.

24 Kasım 2015

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu
başkanlığında kurulan 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini onayladı.
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SONUÇ

Türkiye’de 2015 yılının anlaşılması için 2011’den sonra başlayan sürecin ve özellikle
de 2013’ten sonraki zaman diliminin dikkate alınması elzemdir. 2011 seçiminden
sonra daha yoğun bir biçimde vurgulanmaya başlanan yeni anayasa ve Çözüm Süreci
gibi konularda 2015’e kadar istenilen noktaya gelinememiştir. Bu sorunlarda bazı
ilerlemeler kaydedilmesine rağmen kesin çözümü mümkün kılacak bir sonuç elde
edilemedi. 2013 yılından itibaren AK Parti’ye karşı stratejik elit gruplarının yürüttüğü karşıtlık siyaseti ve AK Parti’nin kendisine destek veren fonksiyonel koalisyonlarla
gittikçe arasının açılması, Türkiye’de yeni bir blok siyasetinin AK Parti ve Erdoğan
karşıtlığı üzerinden şekillenmesini beraberinde getirdi. Böylece AK Parti’nin 2011
seçiminden sonra hedeflediği Yeni Türkiye’nin oluşturulmasına yönelik reformcu
inşa siyaseti kurumsallaşma ve derinleşme noktasında sıkıntılar yaşadı.
2015 yılı bir anlamda 2011’den sonra siyasal alana yönelik müdahalelerin,
blok siyasetinin, stratejik elit gruplarının siyasal alanı dizayn etme girişimlerinin ve
en nihayetinde AK Parti’nin 13 yıllık siyasetinin devam edip etmeyeceğinin halk
tarafından değerlendirileceği bir seçim dönemiydi. Muhalefet bloğu 7 Haziran seçimine, AK Parti’de 13 yıllık iktidar olmanın getirdiği yorgunluğun, genel başkan
değiştirmesinin ortaya çıkardığı geçiş süreci sorunlarının ve AK Parti karşıtlığında
biriken enerjinin verdiği avantajla girdi. Seçim sonuçlarında da arızi bir başarı yakaladı. Ancak tüm enerjisini AK Parti’nin iktidardan gitmesi amacıyla seçim sürecinde
tükettiği için, koalisyon görüşmelerine enerjisi yetmedi. Dolayısıyla da muhalefet
siyasetine odaklandığı için iktidar olmanın yöntemini geliştiremedi. Bu bağlamda,
13 yıl boyunca tek bir partinin iktidarını sürekli kılması AK Parti’de bir yorgunluk ve
enerji kaybına yol açarken, muhalefet partilerinde ise sürekli muhalefette kalmanın
getirdiği konfor, iktidar olmaya yönelik bir motivasyonsuzluğu ortaya çıkardı. 7 Haziran seçim sonuçlarını iyi okuyan parti olan AK Parti, 1 Kasım seçiminde yeniden
tek başına iktidar oldu.
2015 yılını, Yeni Türkiye’nin düşünsel ve fiziksel anlamda inşası yolculuğunda "uzatılmış bir geçiş dönemi" olarak değerlendirmek mümkündür. Yeni dönemle
birlikte AK Parti’nin, önceki yıllarda yaptıklarına yaslanmaktan ziyade yeni bir yönetim, sistem ve siyaset tasavvurunu topluma sunmak gibi bir sorumluluğu bulun-
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maktadır. Çözüm Süreci, başkanlık sistemi ve yeni anayasa konularında ancak bu
türden bir tasavvur bağlamında tartışıldığı ölçüde sonuç alınabilecektir. AK Parti’nin
"Yeni Türkiye" iddiası bir tasavvur ya da "kurucu dinamik" olarak değerlendirilebilir;
ancak ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda reformcu dönüşüm siyaseti yeniden
hızlandırılmadığı müddetçe bu iddianın somutlaşması mümkün değildir. 1 Kasım
seçiminden güçlenerek çıkan AK Parti’nin bu sorumluluğunun farkında olduğuna
yönelik en azından toplum kesimlerinde yoğun bir beklenti bulunmaktadır.
Ancak gerek sistem değişiklikleri gerekse demokratikleşme hamlelerini sadece
AK Parti’nin gündeme getirmesi ve bu konularda salt AK Parti’nin öneri sunması ortaya çıkacak sonuçların bazı yönlerden gecikmesini ya da tamamlanamamasını
doğuracaktır. Diğer taraftan Türkiye’nin geleceği açısından hayati ehemmiyeti olan
politikaların AK Parti’yle özdeşleştirilerek AK Parti karşıtlığına indirgenmesi muhalefet bloğunun önündeki en önemli risktir. Muhalefet partilerinin dış politika,
Çözüm Süreci, yeni anayasa gibi konularda sorumluluk alıcı ve yapıcı bir muhalefet
yapmadığı takdirde tüm bunları AK Parti’nin yapması ayrıca zor görünmektedir.
CHP ve MHP’nin 1 Kasım sonrası kendi parti içi sorunlarına odaklanması, şimdilik
Türkiye’nin sorunları ile ilgilenmelerini engellemektedir. Zira muhalefet partilerinin
parti içi muhalefetle uğraşmaktan ülke içi meselelere katkı sağlayacak ve proje sunacak sinerjisi ve zamanı kalmamaktadır.
CHP ve MHP’de başlayan kurultay tartışmalarının partilerin gündemini bir
süre daha meşgul edeceğini; ancak genel başkanlık değişiminin bir hayli zor olacağını varsaymak mümkündür. HDP 7 Haziran öncesi yürüttüğü karşıtlık siyasetinin
geçici bir faydasını görmüş ancak bu siyaset 1 Kasım seçiminde büyük oranda çökmüştür. Seçim sürecinde geliştirilen Erdoğan karşıtlığının ve çözümü tartışmayan
radikal siyaset söyleminin uzun vadede hem Kürt siyasetine hem de Kürt meselesinin
çözümüne zarar verdiği gerçeğinin seçim sonrası parti içinde tartışılmaya başlanması
önemli bir gelişmedir. Ancak, HDP’nin Çözüm Sürecinde ve siyasi alanda inisiyatifi
tamamen PKK’ya bırakması, kendi seçmenine verdiği sözü yerine getirememesi anlamına geldiği gibi; seçim sürecinde Türkiyelileşme üzerine inşa ettiği siyasetin de bir
boş gösteren olduğu netleşmiştir.
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GİRİŞ

Türkiye’nin dış politikasındaki başlıca konu başlıklarını geçmiş birkaç yılda olduğu
gibi 2015 yılında da Ortadoğu’daki meseleler teşkil etti. Bununla beraber, önceki yıllardan farklı olarak bu meseleler, Türkiye’nin bölge dışındaki ülkelerle ilişkilerinde ilk
kez bu kadar belirleyici bir etkiye sahip oldu. Özellikle Suriye krizinin bir türlü çözüme kavuşturulamaması ve DAİŞ’in faaliyetlerine devam etmesinin meydana getirdiği komplikasyonlar, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ve Rusya ile ilişkilerinde yeni
işbirliği ve sorun alanları meydana getirdi. Avrupa ülkelerinin derinden etkilendikleri
mülteci krizinin getirdiği siyasi motivasyon AB’yi Türkiye ile daha yakın işbirliğine
iterken, Suriye iç savaşında takındıkları farklı pozisyonlar yüzünden Türkiye ve Rusya
arasındaki ilişkiler bir krize doğru evrildi. Türkiye’nin diğer uluslararası aktörlerle olan
temaslarında da ana gündem maddelerini genellikle Suriye, Yemen, Libya, göçmen
krizi ve uluslararası terörizm gibi Ortadoğu’yu ilgilendiren konular oluşturdu.
2015 yılında Türkiye-AB ilişkilerine iki tarafın ortak ve öncelikli sorunu olan
mülteci krizi damgasını vurdu. Yaz aylarında Avrupa’ya yönelik artan düzensiz göçler
üzerine AB, çevre ülkelerle güvenlik ve göç yönetimi konularında işbirliğinin artırılması için hızlı ve önemli adımlar attı. Türkiye ile bu konularda yürütülen görüşmeler
sonucunda 29 Kasım tarihinde yapılan zirveyle bir dizi ortak karar alındı. Bu kararlar
arasında düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğinin artırılmasının
yanında, geri kabul ve vize muafiyeti süreçlerinin hızlandırılması ve Türkiye’nin üyelik müzakerelerine ivme kazandırılması gibi önemli başlıklar yer aldı. Bu kararların
ilk somut neticesi olarak 14 Aralık’ta yeni bir fasıl müzakerelere açıldı.
Avrupa’da son yıllarda yaşanan finans ve dış politika krizlerinin aşılması doğrultusunda AB siyasetinde giderek inisiyatifi ele alan Almanya hükümeti, Türkiye
ile yıl içinde aktif bir diplomasi uygulayarak varılan mutabakatta anahtar rolü
oynadı. Şansölye Angela Merkel, her ne kadar Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine
yönelik çekincelerinden vazgeçmese de müzakere sürecinin hızlanması yönünde
güçlü bir irade ortaya koydu.
Kıbrıs’ta iki bölgeli ve iki toplumlu federal devletin kurulmasına yönelik çözüm
müzakereleri, Şubat 2014’teki mutabakat metniyle ileri bir düzeye geçmişti. Fakat
ada etrafında Türkiye’nin doğalgaz arama çalışmalarının devam ettiği gerekçesiyle
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Rum tarafı Ekim 2014’te masadan kalkmış ve görüşmeler durmuştu. 2015 yılının
Nisan ayında hidrokarbon aramalarının karşılıklı olarak durdurulması ve KKTC’de
cumhurbaşkanlığına çözüm taraftarı olarak bilinen Mustafa Akıncı’nın seçilmesinin
ardından müzakereler yeniden başladı. İki tarafın liderlerinin karşılıklı diyaloğun artmasına yönelik attığı sembolik adımlar havayı yumuşatırken BM arabuluculuğunda
yürütülen müzakereler yıl sonuna değin aralıksız devam etti. Kıbrıs ile ilgili yıl içinde
gerçekleşen önemli bir gelişme de Türkiye tarafından uzun süredir yürütülmekte olan
KKTC Su Temin Projesi’nin 17 Ekim 2015 tarihinde açılışının yapılarak adaya su
sevk edilmeye başlaması oldu.
Türkiye ile Balkanlar arasında siyasi konularda önemli bir gelişme meydana gelmezken Türkiye’den resmi kurumların ve sivil toplumun bölgede yürüttüğü sosyal,
kültürel faaliyetler ile kalkınma destekleri yıl boyunca devam etti. Prizren’de Türkiye
başkonsolosluğu açılması, Halkbank’ın Sırbistan’daki bir bankanın çoğunluk hisselerini elde etmesi, TRT ve Anadolu Ajansı’nın Üsküp merkezli yayınlar başlatması
sosyal ve ekonomik alanlardaki önemli gelişmelerdi. Ayrıca bu yıl Türkiye ve Balkan
ülkeleri arasında çok taraflı işbirliğinin ilerletilmesi yolunda da bazı adımlar atıldı.
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan hükümetleri düzensiz göç ve sınır güvenliği konularında koordinasyonun artırılması üzerinde anlaşırken, iki yıllık bir durgunluk
döneminin ardından Türkiye, Bosna-Hersek ve Sırbistan arasındaki üçlü diyalog mekanizmasına ekonomik ilişkiler alanında yeniden hız verildi.
Türkiye ile Rusya arasında geçtiğimiz yıllarda sosyal ve ekonomik ilişkiler yoğunlaşırken jeopolitik alanlardaki çıkar ayrılıkları giderek daha da belirginleşmekteydi. Suriye’deki iç savaşa Rusya’nın hava bombardımanlarıyla doğrudan müdahil
olması iki ülke arasındaki gerilimi giderek tırmandırdı. 24 Kasım 2015 tarihinde bir
Rus savaş jetinin Hatay ili sınırlarında Türk uçakları tarafından vurularak düşürülmesi ve bunun akabinde Rusya’nın verdiği abartılı tepkiler, iki ülke arasında büyük
bir siyasi kriz meydana getirdi. Rusya’nın Türkiye’ye yönelik uygulamaya koyduğu
yaptırımlar, yıl boyunca çeşitli sebeplerden dolayı zaten gerileme trendine girmiş
olan ekonomik ilişkilere büyük bir darbe vurdu.
Eylül 2014’te Haydar el-Abadi’nin başbakanlığa gelmesinin ardından 2015
yılında Türkiye-Irak ilişkilerinin yeniden güçlenmesi beklenmekteydi. Fakat ülkede etnik ve mezhebi fay hatlarının varlığını sürdürmesi, farklı odakların Türkiye’ye
yönelik farklı yaklaşımlarını devam ettirmesini beraberinde getirdi. Bu bağlamda,
Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile kurduğu bağlar Bağdat’taki merkezi hükümet tarafından zaman zaman kabul görmezken, DAİŞ’le mücadele adına Şiilerce kurulan milis güçlerinin Türkiye’ye gösterdikleri hasmane tutum,
Türkiye’nin Irak’taki Şiilerle yakın ilişki kurmasını engelledi. Yılın ikinci yarısında
Türk Hava Kuvvetlerinin Kuzey Irak’taki PKK yapılanmalarına yönelik yürüttüğü
hava operasyonları ve Aralık ayında eğitim amacıyla Kuzey Irak’a bir Türk birliğinin
gönderilmesi, Ankara ile Bağdat arasında kısa süreli gerginliklere yol açtı.
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Mısır ile 3 Temmuz 2013 darbesinden sonra bozulan ikili ilişkiler 2015 yılında bir
değişiklik göstermedi. Mevcut yönetimin meşruiyetini tanımayan Türkiye hükümeti,
muhalif unsurları desteklemeyi sürdürdü. İki ülke 2015 yılı boyunca Suriye, Filistin, Libya, Doğu Akdeniz gibi birçok meselede farklı pozisyonları savundular. Bu siyasi çekişmeler yüzünden Mısır hükümeti Türk tırlarının kendi limanları üzerinden taşımacılık
yapmasını yasakladı. Yine de iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetler devam
etti. İktidar mücadelesinin devam ettiği Libya’da Türkiye bu mücadelede herhangi
bir tarafı desteklemeksizin uzlaşı ve barışı teşvik eden bir politika izledi. Türkiye’nin
bu tutumu Trablus’taki yönetim tarafından olumlu karşılanırken, Temsilciler Meclisi
kanadı Türkiye’yi taraf tuttuğu gerekçesiyle eleştirdi.
Türkiye’nin Mavi Marmara olayından bu yana İsrail ile olumsuz seyreden ilişkileri 2015 yılında da bu seyrini devam ettirdi. İkili ilişkilerdeki sorunların aşılmasına
yönelik müsteşarlar düzeyinde bir görüşme yapılsa da bundan somut bir netice elde
edilemedi. İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik haksız ve baskıcı uygulamaları yıl
boyunca Türkiye tarafından protesto edildi. Türkiye kamuoyunun Filistin meselesine gösterdiği hassasiyete paralel olarak konuyu yakından izleyen Türkiye hükümeti,
Filistinli yetkililer ve siyasi çevrelerle yakın temasını devam ettirirken uluslararası
platformlarda iki devletli çözümü savundu.
Türkiye’nin doğu komşusu İran ile 2015 yılındaki ilişkilerinde, iki ülkenin Suriye, Irak, Yemen gibi bölgesel krizlere gösterdikleri farklı yaklaşımlardan dolayı zaman zaman gerginlikler yaşandı. Bununla beraber İran’ın nükleer enerji konusunda
BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi, Avrupa Birliği ve Almanya hükümeti ile
2 Nisan’da mutabakata varması, iki ülke ilişkilerinin geleceği için yeni fırsatları da
ortaya çıkardı. Karşılıklı ticaretin artırılmasına yönelik çabalar yıl içerisinde ilerletilirken İran’dan doğalgaz alımının artırılması için yürütülen görüşmelerden ise bir
sonuç elde edilemedi.Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerinde de Ortadoğu’nun
öne çıkan meseleleri belirleyici oldu. Bu konularda Türkiye’yle ortak bir pozisyon
sergileyen Katar ile ilişkiler daha da ilerletilirken, bazı alanlarda Türkiye’yle çıkarları
çatışan Birleşik Arap Emirlikleri ile zaman zaman üstü kapalı gerginlikler yaşandı.
Suudi Arabistan’da yeni kralın tahta çıkmasının ardından bazı dış politika konularında tavır değişikliğine gidilmesi ikili ilişkilere olumlu yansıdı. Suriye ve Yemen
meselelerinin çözüme kavuşturulması yolunda Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan
arasında birçok görüşme gerçekleştirildi.
Ortadoğu’da sıcak çatışmaların yaşandığı bir başka ülke olan Yemen’e ilişkin
Türkiye, bir yandan Husi kuvvetlerinin meşru hükümeti devirmek için giriştiği ayaklanmanın meşru olmadığı görüşünü savunurken, diğer yandan çözüm müzakerelerine Husilere destek veren İran’ın da dahil edilmesinin yararlı olacağını ifade etti.
Taraflara itidal ve uzlaşma çağrılarında bulunan Türkiye, krizin sonlandırılmasına
yönelik çok sayıda diplomatik girişimlerde bulundu.

setav.org

103

2015’TE TÜRKİYE

TÜRKİYE-AB
İLİŞKİLERİ

Türkiye ile AB ilişkilerine 2015 yılında mülteci krizi damgasını vurdu denilse hata
edilmiş olmaz. 2015 yılı aslında ilgili taraflarda, ilişkilerde çok fazla ilerleme kat
edileceği beklentisi oluşturmadan başlamıştı. Bunun nedeni Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasındaki müzakerelerin Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin üyeliğine şüpheyle
yaklaşan bazı üye devletlerin tutumlarından dolayı neredeyse durmuş olmasıydı. Öte
yandan 2015 yılı Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakerelerinin başlamasının 10.
yıldönümü olması hasebiyle bir milat olarak da görülmekteydi.
2015 yılı bir başka açıdan da milat olarak nitelendirilmeyi hak etmektedir. Bu
yıl içerisinde gündemin merkezine oturan mülteci krizi, Türkiye-AB ilişkilerine uzun
zamandır görülmediği oranda etkide bulundu.
Yıl içerisinde gerçekleştirilen ve mülteci sorununu çözme odaklı olan çok sayıda
görüşme neticesinde gelinen aşamada taraflar karşılıklı olarak adımlar atılması iradesini ortaya koydular. Taraflar arasındaki mülteci sorununun çözümü noktasındaki
aciliyetin nedeniyle ortaya çıkan pozitif hava, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan
Bozkır’ın ifadesiyle: “Sanıyorum son yaşananlar Türkiye’yi tekrar siyasi gündemin
içine dahil etmeye imkân verdi. Uzun zamandır zirvelere dahil edilmeyen bir Türkiye
varken, bizatihi AB-Türkiye zirvesi yapılır oldu. Bu bir seferlik değil, sürekli olacak”238
şeklinde basına yansıdı.
Yıl içerisinde ilişkilerdeki gerçek hareketlenme yukarıda da ifade edildiği üzere,
Yunanistan ve İtalya’nın göçmen ve mültecilere yönelik AİHM kararlarıyla da tescillenen insanlık dışı muameleleri nedeniyle mültecilerin bu ülkeleri terk etmeye karar
vermeleriyle ortaya çıktı. Bu mülteciler Sırbistan üzerinden Macaristan’a geçerek Avrupa’nın Almanya, İsveç gibi zengin ülkelerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Mültecilerin
gerek Macaristan’da yaşadıkları kötü muamele ve gerekse Akdeniz’de art arda yaşanan
ve yüzlerce mültecinin yaşamına mal olan trajik olaylar ile son olarak küçük Aylan
Kurdi’nin feci sonu nedeniyle Avrupa kamuoyunun konuya artan bir duyarlılıkla
238. “Müzakerelerin Açılması İçin Önemli Çabalar Var”, Hürriyet, 26 Kasım 2015, Erişim Tarihi: 27.11.2015.
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yaklaşması, AB yöneticilerini baskı altına alıp hızlıca çözüm arayışlarına itti. Söz konusu çözüm arayışları içinde de Türkiye’ye biçilen rol belirleyici hale geldi. Zira yaz
başına kadar AB içinde askeri, ekonomik, güvenlikçi her tür önleme, sayısız toplantı
ve zirveye rağmen sorunun çözümü noktasında kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştı. Hatta Avrupa’ya ulaşmış olan 160 bin mültecinin üye ülkeler arasında belli bir
kota dahilinde dağıtımı noktasındaki uzlaşmaya bile ancak Eylül ayında varılabilmişti. Varılan bu uzlaşmanın pratik sonuçları ise söz konusu miktardaki mültecinin
ancak 147’sinin İsveç ve Lüksemburg’a yerleştirilmiş olmasında görüldü. Paris saldırılarının ardından ise Polonya varılan uzlaşmayı uygulamayacağını ilan eden ilk ülke
oldu. Akabinde Slovakya, Macaristan, Letonya, Romanya, Estonya ve Çek Cumhuriyeti de benzer tepkiler ortaya koydular.
Kısaca çoğunluğu Suriyeli olan yüz binlerce mültecinin Avrupa kapılarına dayanması nedeniyle görünürlük kazanan sorun, bir yandan iç savaşın başladığı andan
itibaren proaktif davranıp 2,5 milyonu aşkın mülteciye yönelik “açık kapı” siyaseti
takip eden Türkiye’yi ön plana çıkarırken, öte yandan bütün bir Avrupa kıtasına
gelen 800 bin civarındaki mülteciyle başa çıkmakta zorlanan bir AB görüntüsünü
zihinlere yerleştirdi. İşte taraflar arasında uzun zamandır eşine az rastlanır oranda
artan karşılıklı ziyaret trafiği görülmesinin arka planında bu gelişmeler yatmaktadır.
Türkiye-AB ilişkilerinde her daim önemli bir yer işgal eden vize sorunu bu yıl da
konumunu korudu. Yaklaşık on yıl süren Geri Kabul Anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin Aralık 2013 tarihinde bir anlaşmayla sonuçlanmasının akabinde beklentiler Türk
vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı ve nihai olarak da vize serbestiyetinin sağlanması
hedefinde aşama kat edilmesiydi. 2015 yılı içerisinde konu ile ilgili olarak Avrupa
Komisyonunun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Johannes
Hahn’ın yaptığı bir açıklamada 2017 tarihinde Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılmasının mümkün olduğunu ifade etti. Hahn, üzerinde çalışılması gereken
birçok noktanın da olduğunu vurguladığı açıklamasında, somut olarak Türkiye’nin
sınır kontrolleri ve biyometrik pasaport gibi alanlarda olumlu adımlar atması ve belgede sahtecilik mevzuunda AB ile işbirliği yapılması gerekliliğini hatırlattı. Mülteciler nedeniyle yapılan birçok görüşmede “vize serbestliği” ifadesinin yerine “vize
kolaylığı” ifadesinin ikame edilmesi AB üyesi bazı devletlerin bu konudaki tutumları
hakkında soru işaretleri doğurmuştur. Bununla birlikte AB ile Türkiye arasında 29
Kasım 2015 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen zirvede bu konu Türk tarafının istediği şekilde çözümlenmiştir. Zirvede konuyla ilgili olarak “vize serbestisi” ifadesinin
kullanılması da bunu destekler mahiyettedir. Somut bir tarih olarak Ekim 2016’da
vizelerin kaldırılabilmesi için Türkiye’nin bu tarihe kadar bazı yasal düzenlemeleri
hayata geçirmesi gerekmektedir.
Vize sorunu gibi yapısal bir sorunun dışında da 2015 yılı içinde ikili ilişkileri etkileyen gelişmeler olmadı değil. Papa Franciscus’un düzenlenen bir ayinde
1915 olaylarını “soykırım” olarak ilan etmesiyle 1915 olayları bir anda Türkiye-AB
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ilişkilerinin gündemine geldi. Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi’ni geri çekerek tepkisini ortaya koymasının ardından konu 15 Nisan 2015’te Avrupa Parlamentosunda
da tartışmalara neden oldu. AP, “Ermeni soykırımının 100. yıl dönümü” başlıklı bir
tavsiye kararı alarak aralarında Türkiye’nin de olduğu Avrupa ülkelerine 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma çağrısında bulundu. AP’nin almış olduğu karara karşı
Türkiye tepkisini, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır kararın yok hükmünde kabul edildiğini söyleyerek ortaya koydu.

2015 İlerleme Raporu
Avrupa Komisyonunun 1998 yılından beri yıllık olarak Türkiye’nin üyelik yolunda kat ettiği ilerlemeleri ve bu alanda gözlemlediği eksiklikleri değerlendirdiği İlerleme Raporu’nun 18.'si 1 Kasım tarihinde yayınlandı. Raporun yayınlanması için
belirlenen tarih önce 14 Ekim, daha sonra da 21 Ekim olarak öngörülmüştü. Fakat
muhtemelen mülteci krizinde Türkiye’nin kilit rolünün farkında olan AB yetkilileri,
1 Kasım seçimine hazırladıkları raporun bir etkisinin olmaması için raporun yayınlanma tarihini ertelediler.
Raporun içeriğine değinecek olursak, Türkiye raporda mülteci meselesi nedeniyle övgüyle anılıyor ve hatta örnek ülke olarak gösteriliyor. Buna rağmen rapor
özellikle Türkiye’nin Gezi Parkı eylemlerinden beri içinden geçtiği sürece tek taraflı
ve önyargılı bir şekilde yaklaşmasından dolayı birçok basmakalıp eleştiriyle doludur. Özellikle Türkiye’nin demokratik düzenini açıkça tehdit eden ve hiçbir demokratik ülkenin göz yumamayacağı “paralel yapı” örgütlenmesine yönelik mücadeleyi
peşinen mahkûm etmesi raporun tek taraflılığını açıkça ortaya koymaktadır. Bütün
bu sebeplerden dolayı AB ilerleme raporları inandırıcılıklarını kaybetmiştir. Türkiye-AB ilişkilerinin geldiği noktanın, konuyla yakından ilgilenenler açısından en somut göstergesi olarak kabul edilebilecek gelişme fasılların açılıp açılmamasıdır.
Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin başlamasının üzerinden geçen
on yılda toplam otuz üç fasıldan ancak on dördü müzakerelere açılmış olup sadece
bilim ve araştırma faslı kapatılabilmiştir. Mülteci sorununun getirmiş olduğu ivme
nedeniyle hareketlenen ilişkiler sonucu taraflar arasında varılan mutabakat uyarınca
14 Aralık 2015 tarihinde Ekonomik ve Parasal Politika faslının (17. fasıl) açılacağı
açıklanmıştır. Her ne kadar 17. faslın açılması yaklaşık bir senedir gündemde olması
nedeniyle yenilik olarak nitelendirilemezse de Kıbrıs müzakerelerinde sağlanacak
ilerlemelere paralel olarak bu ülkenin vetosunun aşılmasıyla, yakın gelecekte üyelik
müzakerelerinde on dört yeni faslın açılmasını mümkün kılacak bir zeminin oluşacağı öngörülmektedir.
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Ekonomik ve Ticari İlişkiler
Avrupa Birliği’ni oluşturan 28 ülkenin ihracattaki payı Eylül 2014 tarihindeki payı
yüzde 43,9 iken 2015 Eylül ayında yüzde 47,2 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte
AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılına kıyasla yüzde 7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon
dolar oldu. Türkiye’nin AB bölgesinde en fazla ihracat yaptığı ülke geçen sene olduğu gibi yine Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat Ocak-Eylül döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 azalmasına rağmen 9 milyar 700 milyon doları
aştı. Yabancı sermaye girişi açısından AB ülkeleri 2015 yılında da yüzde 70’lik oranlarıyla Türkiye için müstesna yerlerini rakiplerine kaptırmadılar.
Taraflar arasındaki son döneme damgasını vuran ve muhtemelen bir süre daha
gündemi işgal edeceği beklenen en önemli konu, AB ile ABD arasında müzakereleri sürmekte olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’dır (TTYO). AB’nin
üçüncü ülkelerle yapmış olduğu Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) Türkiye ile de
imzalanmaması nedeniyle Türkiye açısından yaşanan kayıpların çok daha fazlasının
TTYO ile söz konusu olacağı gerçeği Türk ekonomi yetkililerini AB nezdinde girişimlerini hızlandırmaya itti. Bu çerçevede Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 9 Ocak
2015 tarihinde Brüksel’e bir ziyaret gerçekleştirerek konuyu görüşmek üzere Avrupa
Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu üyesi
Johannes Hahn ve Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ile bir araya geldi.
AB yetkilileri Türkiye’nin endişelerini dinleyerek endişelerin göz önünde bulundurulacağını belirttiler. Bu görüşmeden bir ay sonra AB ile ABD arasında gerçekleştirilen 8. TTYO müzakereleri üzerine AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan
Bozkır’ın yapmış olduğu basın açıklamasında Türkiye’nin söz konusu sürecin dışında
bırakılmaması gerektiği hususu vurgulandı.
Bozkır, Türkiye’nin, AB ile arasındaki Gümrük Birliği’nin kapsamının yeniden
gözden geçirilerek AB’nin Gümrük Birliği içerisinde bulunduğu ülkelerin de TTYO
kapsamına alınması için bir maddenin eklenmesi talebini dile getirdi.239 Tarihler 12
Mayıs 2015’i gösterdiğinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Cecilia Malmström
tekrar bir araya gelerek Gümrük Birliği’nin güncellenerek kapsamının tarım, hizmet
ve kamu alımlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde bir karar aldılar.
2016 yılında başlaması tahmin edilen söz konusu kararın dışında, taraflar arasında yapılan görüşmelerde Gümrük Birliği’nin yapısında da Türkiye lehine iyileştirmeler yapılarak karar alma mekanizmasına Türkiye’nin de dahil edilmesi kararlaştırılmış oldu.
Türkiye ile AB arasında enerji hususundaki işbirliğinin en fazla yoğunlaştığı
konu Güney Gaz Koridoru olarak tanımlanan projedir. Bu projenin hedefini Azerbaycan’ın Şah Deniz bölgesindeki doğalgazın Azerbaycan ve Gürcistan’dan geçen
Güney Kafkasya Doğalgaz Boru Hattı, Türkiye üzerinden Bulgaristan sınırına eri239. “TTYO Müzakerelerinin Sekizinci Turu Tamamlandı”, İktisadi Kalkınma Vakfı, Şubat 2015, (Erişim Tarihi:
25.11.2015).
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şen Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Yunanistan, Arnavutluk ve
İtalya’dan geçen Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Avrupa’ya
ulaştırılması oluşturuyor. 12 Şubat 2015 tarihinde Bakü’de Güney Gaz Koridoru
Danışma Konseyinin ilk toplantısı bakanlar düzeyinde bir katılımla gerçekleştirildi
ve bakanlar projenin bir an önce gerçekleştirilmesi noktasındaki kararlılıklarını vurgulayan ortak bildiri metnine imza koydular.
AB adına bildiriyi imzalayan Avrupa Komisyonunun Enerji Birliği’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic Türkiye’nin enerji alanındaki olumlu rolünü vurguladıysa da Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin olumsuz tutumundan kaynaklanan sebeplerle AB ülkeleri arasında oy birliğinin bulunmaması sonucu enerji faslının
henüz açılamadığını ifade etmek durumunda kalmıştır.
KRONOLOJI - TÜRKIYE-AB İLIŞKILERI
15 Ocak

Başbakan Davutoğlu Brüksel’i ziyaret etti ve burada AB Konseyi Başkanı Tusk, Komisyon
Başkanı Juncker, Yüksek Temsilci Mogherini ile görüşmeler gerçekleştirdi.

19 Şubat

Avrupa Birliği Bakanlığı İzmir Temsilciliği açıldı.

9 Mart

4. Dönem Gümrük İşbirliği Komitesi (GİK) toplantısı gerçekleştirildi.

20 Mart

76. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) toplantısı gerçekleştirildi.

7-10 Nisan

AP Başkanı Martin Schulz Türkiye'yi ziyaret etti.

30 Nisan

123. Dönem Ortaklık Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

12 Mayıs

Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik mutabakat sağlandığı Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci ve AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmström tarafından açıklandı.

18 Mayıs

53. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı Brüksel’de yapıldı.

10 Kasım

“2015 yılı Türkiye İlerleme Raporu” yayımlandı.

29 Kasım

AB Konseyi Başkanı Tusk’un daveti üzerine Türkiye-AB zirvesi Brüksel’de düzenlendi.
Zirvede son dönemde Avrupa’yı etkileyen göç krizinde işbirliğinin yanı sıra üyelik
sürecinin de canlandırılması kararı alındı.
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TÜRKİYE-ABD
İLİŞKİLERİ

2014 yılını önce genel olarak Suriye krizi daha sonra da Ayn el-Arap (Kobani) kriziyle oldukça türbülanslı bir şekilde geçiren Türk-Amerikan ilişkileri 2015 yılında bu
türbülanstan çıkma çalışmalarına sahne oldu. İki tarafın siyasi aktörleri yine Suriye
konusunda aradaki farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışırken aynı zamanda önce bu
kriz sırasında oldukça ciddi hasar gören karşılıklı güven sorununu çözmeye çalıştı.
Bu noktada operasyonel anlamda işbirliği ve koordinasyon anlamında önemli adımların atıldığı bir süreç yaşandı. Önce eğit-donat konusunda, daha sonra da DAİŞ ile
mücadele hakkında ortak çalışma zemini oluşturabilmek için iki ülke önemli adımlar
attı. Bununla birlikte sene ortasındaki PKK ile mücadele konusunda ABD yönetimi
Türkiye’nin terörle mücadelesini desteklerken aynı zamanda sene sonunda meydana
gelen Türkiye-Rusya krizinde de destek mesajı verdi. Bu noktada daha önceki yıllarda ikili ilişkilerde önemli meselelerden biri haline gelen Türkiye’nin hava savunma
ihalesi konusunda yaşanan gelişmeler de bu konudaki sorunun büyük ölçüde ortadan kalkmasına sebebiyet verdi. Türkiye’de yaşanan iki seçim ve Amerika’da başlayan
başkanlık seçimi havası her ne kadar ikili ilişkilerin bu ülkelerde ana gündem maddesi olarak kamuoyunda tartışılmasını etkilediyse de dış politika ve güvenlik meseleleri
konusunda ortaya çıkan durum iki ülke için de ilişkilerin profilini yükseltti.
2015 yılının ilk aylarındaki öncelikli gündem maddesi 2014 yılının son aylarında baş gösteren ve bir anda ikili ilişkilerin en zorlu dönemlerinden birinin yaşanmasına sebep olan Ayn el-Arap kriziydi. Kriz, önceleri Türkiye’nin Kobani konusunda
uluslararası koalisyona yeterli destek vermediği eleştirisiyle başlamış, sonra bir anda
mesele Türkiye’nin DAİŞ ile mücadelede isteksizliği söylemi ile yeni bir şekil kazanmıştı. Bu durum önce ABD yönetiminin Türkiye’ye dönük eleştirileri ile diplomatik
bir kriz ortaya çıkarmış, daha sonrasında ise Türkiye’nin tüm karşı oluşuna rağmen
ABD yönetiminin Ayn el-Arap’ta çarpışan YPG güçlerine havadan silah sevkiyatı yapması ile bir güvenlik krizine dönüşmüştü. Türkiye ve ABD’nin terör örgütü
olarak kabul ettiği PKK ile ilişkileri malum olan bir örgütün Türkiye’nin müttefiki
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olan bir ülke tarafından silahlandırılması ve çok açık bir biçimde bu olaydan duyulan
rahatsızlığın dile getirilmesi oldukça ciddi bir güven bunalımını da ortaya çıkardı.
2015 yılının büyük bir kısmında bu krizin yıkıcı etkileri ortadan kaldırılmaya
çalışıldı. Ocak ayının hemen başında Ayn el-Arap’taki DAİŞ kuşatmasının ortadan
kalkması sonrasında ABD yönetimi bölgedeki durumun değişmesinde Türkiye’nin
yaptığı katkıların da dile getirilmesi bu noktada önemli bir adımdı. Şubat ayından
itibaren ikili ilişkilerde DAİŞ ile mücadele yeniden tartışılmaya ve bu konuda iki
ülkenin farklı güvenlik ve istihbarat kurumları arasında bir koordinasyon sağlanmaya
çalışıldı. Öncelikle bu ayın hemen başında iki ülke DAİŞ’in finansal kaynakları ile
mücadele konusunda anlaşmaya vardı. Daha sonraki dönemlerde de bu konuda üst
düzey görüşme ve müzakereler büyük oranda devam etti. Aynı ay içinde iki ülke arasında eğit-donat programı anlaşmasına da imza atıldı. Bu program elbette operasyonel anlamda iki ülke için oldukça önemli bir aşamayı ortaya çıkardı. Anlaşmaya göre
2000’e yakın Suriyeli muhalif eğitilecekti. Hatta anlaşmanın açıklandığı ilk günlerde
bu eğitilecek savaşçıların büyük bir bölümünün belirlendiği konusunda da açıklamalar yapılmıştı. Ancak daha sonraki dönemde bu anlaşmanın ayrıntıları ve detayları
konusunda yapılan müzakereler programın anlaşıldığı şekilde başlatılmasını oldukça
zorladı. Daha sonraki günlerde Türkiye’nin Süleyman Şah türbesinin taşınması konusunda yaptığı operasyonu da Amerika yönetimi tebrik etti.
Eğit-donat programının uygulaması ile tartışmalar devam ederken iki ülke arasındaki özellikle Ayn el-Arap krizinde oluşan bazı fikir ayrılıkları kendisini daha açık
bir biçimde göstermeye başladı. Bu noktada özellikle YPG konusunda gösterilen hassasiyet oldukça önemliydi. Ayn el-Arap krizinden itibaren Türkiye YPG ile ilgili endişelerini ortaya koyarak Türk-Amerikan ilişkilerinde bu örgütün “bozucu” etkisini
azaltmaya çalıştı. Sene ortasına doğru iki gelişme bu konuda Türkiye’nin argümanlarının geçerliliği açısından oldukça önemli oldu. Öncelikle Tel Abyad’ın YPG tarafından ele geçirilmesi ve sonrasında bölgedeki Arap ve Türkmenlere karşı uygulamalar
Türkiye’nin YPG’ye dair endişelerini ispatlamış oldu. Daha sonra başta Amnesty
International olmak üzere bağımsız gözlemciler tarafından da ortaya konulan “savaş
suçları” bölgede YPG’nin amaçladığı durumun bölge güvenliği için tehdit teşkil edebileceğini ortaya koydu. Türkiye buna karşı Fırat nehrinin batısına YPG güçlerinin
geçmemesi konusunda oldukça ciddi bir pozisyonu uluslararası kamuoyu ile birlikte
ABD’li muhataplarına bildirdi. Sonraki dönemde bu konudaki kararlılığını göstererek Türkiye ordusu Fırat’ın batısına geçmeye çalışan YPG güçlerine karşı ateş açtı.
Meselenin YPG ile alakalı ikinci ayağı ise KCK’nin Haziran seçiminden hemen
sonra daha önce ilan ettiği ateşkesi bitirmesi ve ile Türkiye’ye yönelik terör saldırılarının yeniden başlaması ile kendini gösterdi. PKK’nın Türkiye’deki güvenlik güçlerine
yaptığı saldırılar ve bu saldırılarda gösterdiği sofistikasyon PKK’nın Suriye ve Irak’taki kriz ve YPG ile etkileşimi sonrasında kendini geliştirdiği izlenimini güçlendirdi.
Bu durum Türkiye tarafından YPG’nin Türkiye’yi güvenlik açısından dolaylı tehdit
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seviyesini daha açık bir şekilde ortaya koydu. Bu yeni gelişme de Türkiye’nin ABD
ile ilişkilerinde YPG’nin etkisini daha da artırdı. Tarihsel olarak terörle mücadele
konusunda sürekli işbirliği içinde olan ve özellikle 11 Eylül saldırısının “stratejik
ortaklığın” önemli bir boyutunu bu mücadelenin oluşturduğu Türk-Amerikan ilişkilerinde ve DAİŞ’in yükselerek ittifaktaki güvenlik ayağının yeniden terörle mücadele
olarak kabul edildiği bir noktada, PKK gibi iki ülke tarafından da terör listesinde yer
alan bir örgütün bölgesel türevi olarak görünen PYD ile olan ilişkiler oldukça kritik
bir hale geldi. PKK’nın ateşkesi sona erdirmesi sonrasında yaptığı saldırılar ve bu saldırılara karşılık Türkiye’nin geliştirdiği terörle mücadele doktrininin Amerika Birleşik Devletleri tarafından destek görmesi bu noktada mevcut zararın sınırlandırılması
açısından oldukça önemliydi. Özellikle Kuzey Irak’taki PKK’nın üstlendiği alanlarda
girişilen hava hareketleri bu noktada ikili ilişkilerde herhangi bir soruna yol açmadı.
Bununla birlikte PYD’nin silahlı gücü olan YPG’nin Fırat nehrinin batısına geçme
konusunda bazı girişimlerde bulunsa da Türkiye’nin bu sınırı aşmaya çalışanlara verdiği tepki ile bu durumun kendisi için oluşturduğu riski anlamış oldu.
Kısacası Ayn el-Arap ile başlayan ikili ilişkilerdeki YPG krizi sene sonuna doğru
Türkiye’nin genel olarak terörizmle ve özel olarak YPG ile daha önce ifade ettiği kaygılar ABD’den bir nebze karşılık bulduğu için şu noktada ikili ilişkilerdeki daha önce
yaptığı etkiyi yapmıyor. Ancak bu durum bölgedeki değişken durum göz önünde
bulundurulduğunda ikili ilişkilerde bu konudaki riskin tam olarak ortadan kalkmadığını da gözler önüne seriyor. Özellikle ABD yönetiminin Suriye’ye bazı askeri
danışmanları göndermesi ile güz aylarında bu tartışma yeniden alevlendi. Türkiye
hükümeti ve kamuoyunun terörle mücadele konusunda YPG’ye destek izlenimi verebilecek bu gibi operasyonlara hassas olduğu bu süreçte bir kez daha görüldü. Daha
sonraki dönemde ABD tarafından YPG güçlerine bazı askeri yardımların yapıldığına
yönelik haberler üzerine bu mesele yeniden gündeme geldi.
Suriye bağlantılı olarak Türk-Amerikan ilişkilerinin bu sene içerisinde yaşadığı bir başka gelişme de DAİŞ ile mücadele konusunda iki ülkenin daha koordineli
bir çalışma için bazı adımları atması oldu. Daha önceki aylarda aşırılık ve DAİŞ’in
finansmanı konusunda yapılan anlaşmalar daha operasyonel alanlara da yayılmaya
başladı. Yaz aylarında DAİŞ’in Diyarbakır, Suruç ve Ankara’da giriştiği terör saldırıları ve sınırda Türk askeriyle çatışmalar DAİŞ tehlikesinin daha farklı bir boyut
kazanmaya başladığını da gözler önüne serdi. Bu noktada iki ülke öncelikle daha
önce sadece gözlem ve istihbarat amaçlı kullanılan İncirlik üssünün askeri operasyonlarında da DAİŞ hedeflerine karşı kullanılması konusunda uzun süredir devam
eden müzakereleri tamamladılar. Bu durum ABD’li gözlemciler tarafından uzun
zamandır ikili ilişkilerdeki en önemli sorun olarak ifade ediliyordu. Bu anlaşmaya
ulaşılması sürecinde Türk Hava Kuvvetleri de aynı zamanda DAİŞ hedeflerine karşı
hava saldırılarında bulunmaya başladı. Daha sonra uluslararası koalisyonun talebi
üzerine Türkiye’nin hava saldırılarının koalisyon ile koordine hale getirilmesi konu-
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sunda çalışmalar da başlatıldı. Daha sonraki dönemlerde Türk Hava Kuvvetleri bu
operasyonlara uluslararası koalisyon çatısı altında devam etti. Aynı süreçte pek fazla
gündeme gelmese de Diyarbakır’ın da DAİŞ ile mücadele konusunda uluslararası
koalisyonun kullanabileceği bir üs olması konusunda anlaşma sağlandı.
İncirlik üssü ile ilgili varılan bu anlaşma ile beraber iki ülke arasında hem Suriye
hem de DAİŞ ile mücadeleyle ilgili sınır güvenliği ve “güvenli bölge” konusunda uzlaşma
çabaları aynı zamanda gündeme geldi. Adına “güvenli bölge” denilmese de 98 kilometrelik uzunluğunda ve yaklaşık 50 kilometre derinliğinde bir alanın DAİŞ’ten temizlenerek
Özgür Suriye Ordusu’nun kontrol edeceği bir alana dönüşmesi konusunda iki ülkenin
anlaşmaya vardığı basında tartışılmaya başladı. Bu bölgede YPG güçlerinin yer almayacak oluşu da bu haber ve analizlerde ifade edilen bir başka ortak noktaydı.
Bu dönemde Suriye merkezli başka bir tartışma da Rusya’nın Suriye’de başladığı
operasyonlar ile ortaya çıktı. Rusya’nın ilk etapta tam olarak belli olmayan sebeplerle,
daha sonraları ise DAİŞ’e karşı mücadele söylemiyle Suriye’de başlattığı operasyonlar
uluslararası koalisyon üyesi ülkeler tarafından kaygı verici bir gelişme olarak değerlendirildi. Konu ile ilgili koalisyon üyesi ülkelerin yaptığı açıklamalarda Rusya’nın
başlattığı hava saldırıları ve bu saldırıların daha çok muhalif güçleri hedef almasının
bölgedeki çatışma ortamını daha da zorlu bir hale getirmekten başka bir sonuç ortaya çıkarmayacağının altı çizildi. Ekim ayı başında arka arkaya Rus uçaklarının Türk
hava sahasını ihlal etmesi bu noktada başka bir krizin de kapılarını araladı. Türkiye
ile birlikte ABD yönetimi ve NATO bu hava sahası ihlallerini protesto ederken, Rus
yönetimi ilk hava sahası ihlalini kötü hava koşullarına bağlı bir kaza olarak yorumladıktan hemen sonra ikinci kez hava sahası ihlali meydana geldi. Bu durum Kasım
ayında hava sahası ihlalinde bulunan bir Rus uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi sonrasında yeni bir boyut kazandı. ABD yönetimi bu olayın hemen sonrasında
Türk tarafının hava sahası ihlali konusunda haklılığını ifade ederek Türkiye’ye destek
verirken aynı zamanda da Moskova ile Ankara arasındaki krizin diyalogla çözülmesi
konusundaki temennisi de dile getirdi.

112

setav.org

2015’te DIŞ POLİTİKA

KRONOLOJI - TÜRKIYE-ABD İLIŞKILERI
9 Şubat

Türkiye ve ABD yönetimi DAİŞ’in finansal kaynaklarına karşı ortak mücadele konusunda
anlaşmaya vardı.

18 Şubat

Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Beyaz Saray tarafından düzenlenen Aşırıcılık ile mücadele
konusunda zirveye katıldı.

19 Şubat

Eğit-donat program anlaşması Ankara’da imzalandı.

3-6 Mart

Başbakan Ahmet Davutoğlu bir dizi görüşme için New York’a gitti.

25 Mart

Meclis Başkanı Cemil Çiçek Washington’da görüşmelerde bulundu.

26 Mart

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Obama Yemen ve eğit-donat meselesi konusunda
bir telefon görüşmesi yaptı.

15 Nisan

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Washington’da görüşmelerde bulundu.

19-21 Nisan

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington’da görüşmelerde bulundu.

23 Temmuz

İncirlik konusunda Türkiye ve ABD yönetimi anlaşmaya vardı.

24 Temmuz

Türkiye DAİŞ hedeflerine karşı hava saldırılarına başladı.

3 Ağustos

ABD İncirlik hava üssünü Suriye’deki askeri operasyonlar için kullanmaya başladı.

24 Eylül

Başbakan Davutoğlu BM Genel Kurulu toplantıları için New York’a gitti.

3 Ekim

Rusya’nın Türk hava sahasını ihlali üzerine ABD yönetimi bir açıklama yaparak bu
durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

15 Ekim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Obama arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

15 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Obama G20 zirvesinde bir görüşme gerçekleştirdi.

1 Aralık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Obama Paris İklim zirvesinde bir görüşme daha yaptı.
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TÜRKİYE-ALMANYA
İLİŞKİLERİ

Almanya ile ilişkiler, Türkiye için gerek iki ülke arasında bulunan ekonomik getiri
açısından, gerekse bu ülkenin AB içindeki lider pozisyonundan dolayı yönlendirici
etkisi nedeniyle büyük önem arz etmektedir. Söz konusu öneme tezat teşkil edecek
bir şekilde de AB ülkeleri arasında Türkiye’nin siyasi ilişkisinin en sorunlu olduğu ülkelerin başında Almanya gelmektedir. Sosyal Demokrat Parti’nin Gerhard Schröder
başbakanlığındaki yönetimi altında geçen 1998-2005 arası dönem hariç tutulacak
olursa Türkiye-Almanya ilişkileri bir türlü durulmamış, sürekli olarak inişli çıkışlı
bir grafik izlemiştir. 2015 yılı içinde yaşanılan gelişmeler de değerlendirmelerimizin
haklılığını ortaya koymaktadır.
Başbakan Davutoğlu’nun 12 Ocak 2015 tarihinde bu ülkeyi ziyareti ile yeni yıla
dış ilişkilerinde iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Türk hükümeti, bu hedefine Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yapılan görüşmelerde varmış göründü. İki liderin
yapmış oldukları görüşmelerde ortaya çıkan ana başlıklar Türkiye’nin AB’ye üyelik
müzakereleri ve terörle mücadele oldu. Merkel, ortak düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik çekincelerini saklı tutmakla beraber müzakere
sürecini desteklediklerini ifade etti. Merkel, ayrıca fasılların açılması ve müzakerelerin
ilerlemesi noktasında da belirleyici olanın Kıbrıs sorunu olduğunu belirtti. Başbakan
Davutoğlu da basın mensuplarına Almanya’da gittikçe artan oranda varlık gösteren
İslam karşıtı gösterilerin kaygı verici olduğunu ve ülkede yaşayan Müslümanlara uygulanan şiddetin üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini anlattı. Ziyaretin en önemli sonuçlarından biri iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik iradenin mevcut
olduğunu teyit eden yüksek düzeyli işbirliği konseyi kurulması kararı oldu.
İki ülke ilişkilerinde 2015 yılında, siyasi iradenin doğrudan etkisinin olmadığı bazı
alanlarda da olumlu gelişmeler yaşandı. Örnek olarak 18 Mart 2015 tarihinde Aşağı
Saksonya Eyalet Meclisinin aldığı bir kararı gösterebiliriz. 15 Temmuz 2014 tarihinde
Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi’nin Türk vatandaşlarına uygulanan vize
uygulamasının kaldırılması için verdikleri önerge Hür Demokrat Parti (FDP) ve Baş-
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bakan Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) temsilcilerinin de desteğiyle
kabul edilmiş oldu. Federal Hükümet ajandasına alınması beklenen konu, Almanya’da
bir eyalet tarafından Türk vatandaşlarının vize sorununu çözmeye yönelik ilk karar olması
ve kararın mecliste oybirliği ile alınmış olması açısından da büyük önem arz etmektedir.
Önergenin yasalaşması için, Federal Eyaletler Temsilciler Meclisinde (Bundesrat) tartışılmasının ardından Federal Meclis’te (Bundestag) görüşülüp kabul edilmesi gerekmektedir.
Buna rağmen Türkiye’nin AB ile Brüksel’de gerçekleştirdiği zirvede alınan kararlar uyarınca vizelerin 2016 Ekim’inde kaldırılacağı ile ilgili taahhüt verildiğinden Almanya’da böyle
bir yasa değişikliğine gerek olmadan vize sorunun çözülmesi muhtemeldir.
Yukarıda söz edilen ilişkilerde genelde gözlenen inişli çıkışlı grafik iddiasını doğrulayacak ilk gelişme Almanya Cumhurbaşkanı ve Alman Federal Meclisi’nin 1915
olaylarına dair yapmış oldukları açıklamalarda “soykırım” ifadesini kullanmalarıyla
ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Berlin Katedrali’nde 1915 yılında ölen
Ermenilerin anısına düzenlenen ayinde yapmış olduğu konuşmada “Ermenilerin kaderi 20. yüzyılın korkunç izlerini taşıdığı kitlesel kıyım, etnik temizlik, tehcir ve
soykırımlar tarihine örnek teşkil etmektedir” ifadesini kullandı.240 Her ne kadar Gauck aynı konuşmada söz konusu trajik olaylarda Almanya’nın da sorumluluğunun
bulunduğunu ifade ettiyse de sembolik değeri yüksek olan “soykırım” ifadesi medyanın ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Aynı konuyla ilgili olarak Alman
hükümeti de bütün partilerin ortak katılımıyla “soykırım” ifadesini kullanmaktan çekinmedi. Meclis Başkanı Norbert Lammert konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında “Dünya kamuoyunun gözlerinin önünde Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı
İmparatorluğu’nda yaşananlar soykırımdı. Bu 20’nci yüzyılın son soykırımı olarak
kalmadı” dedi.241 Koalisyon partilerince hazırlanan önerge görüşüldükten sonra ilgili
komisyonlara havale edilmiş ve bir oturumda oylanması öngörülmekteydi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığınca yapılan bir açıklamada Cumhurbaşkanı Gauck’un açıklamalarına tepki gösterildi ve “Türk tarihi ve kimliği, Türk-Alman toplumunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kimliği karalamaya yönelik girişimlere bu toplumun fertleri sessiz kalmayacaklardır. Türk halkı, Almanya Cumhurbaşkanı Gauck’un
bu ifadelerini unutmayacak ve affetmeyecektir” denildi. Ekim ayına geldiğimizde Alman basınında çıkan haberlere göre hükümet ortakları önergenin oylamasını sessizce
rafa kaldırmış oldular. Alman basınının yaptığı yorumlara göre Merkel’in Türkiye’ye
yapacağı ziyaret öncesi sığınmacılar sorununda işbirliği imkânı arayan Almanya, yaptığı bu jest ile görüşmeler öncesi havanın yumuşatılmasını amaçlamıştır.
2015 yılı içinde Türk politikacılarının, gerek ikili görüşmeler yoluyla gerekse AB,
BM gibi kuruluşların gündemleri vesilesiyle kendisiyle en fazla görüşme yapılan yabancı siyasetçilerin başında Almanya Başbakanı Angela Merkel gelmektedir. Bu duruma
240. “Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Soykırım Nitelemesi”, Deutsche Welle, 23.04.2015, (Erişim Tarihi: 2 Aralık 2015).
241. “Alman Meclisi Soykırım dedi”, Deutsche Welle, 24.04.2015, (Erişim Tarihi: 2 Aralık 2015).
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neden olan en önemli konu da 2015’in ikinci dönemi ile birlikte akut bir sorun haline dönüşen mülteci krizi olmuştur. Özellikle Haziran 2015 tarihi itibarıyla yoğun bir
şekilde dünya gündemine oturan mülteci krizinde Almanya’nın, sorunun daha fazla
büyümeden önlenmesi, ülke içindeki demografik yapıya katkıda bulunması, ülkenin
dünya çapında sempati toplaması gibi gerekçelerle Macaristan’da bulunan sığınmacılara kapılarını açmasının ardından iç politikada yaşanan beklenmedik gelişmeler Angela
Merkel’i zorlamaya başlamıştı. Krizin başlangıcında sempati puanları toplayan Merkel,
kısa süre sonra Almanya’nın büyük bir mülteci akını karşısında hazırlıksız yakalanmış
olduğunu fark etti ve gerek ülke içinde gerekse AB’den gelen baskılara daha fazla dayanamayıp acilen sorunu çözme arayışına girdi. Öte yandan kullanmış olduğu “başaracağız” ifadesinden de geri adım atamayan Merkel, çareyi Türkiye ile işbirliğini artırmakta
buldu. Başta muhalefet partileri olmak üzere çok çeşitli çevrelerden gelen bütün itirazlara rağmen 18 Ekim 2015 tarihinde Türkiye’yi ziyaret eden Angela Merkel, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve gerekse Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapmış
olduğu ikili görüşmelerde mülteci sorunu karşısında Türkiye’nin yapıcı rolünü vurgulamanın ötesinde AB ile ilişkilere ivme kazandırılmasında da destek sözü vererek fasılların açılmasında yardımcı olacaklarını ifade etti. 29 Kasım 2015 tarihinde Brüksel’de
gerçekleştirilen Türkiye-AB zirvesinde alınan kararlarda da görülebileceği gibi, Almanya
Başbakanı Angela Merkel, daha önce “avro”, “Yunanistan” ve “Ukrayna” krizlerinde de
görüldüğü üzere birlik içindeki belirleyici rolüne uygun olarak Türkiye’nin beklediği
adımların atılmasını sağladı. Buna göre Türkiye ile AB üyelik müzakereleri hızlandırılmasının dışında, Geri Kabul Anlaşması’nın etkin uygulanması ve biyometrik pasaport
uygulamasına geçilmesinden başka yetmiş kriterin daha yerine getirilmesi şartıyla Ekim
2016 itibarıyla vizelerin kaldırılmasını kararlaştırmış oldular.
Taraflar arasındaki ilişkilerde güven zedelenmesi olduğu izlenimi doğuran bir
gelişme de Almanya tarafından 2013 yılında NATO hava savunmasını güçlendirme misyonu kapsamında Kahramanmaraş’a yerleştirilen ve Suriye’den gelebilecek
bir tehdide karşı konuşlandırılmış olan patriot füze sistemi ve yaklaşık 250 Alman
askerinin görev sürelerinin Alman Meclisince 31 Ocak 2016’ya kadar bir yıl uzatılmış
olmasına rağmen ani bir kararla Ağustos ayında çekilmesi kararının alınması oldu.
Alman medyasında alınan kararın siyasi olduğu vurgulanıp Türkiye’nin, PKK mevzilerine yönelik askeri operasyonlara girişmesi kararın alınmasına neden olduğu görüşü
dillendirildi. Alman muhalefet partileri kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade
ederlerken Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier patriotların çekilmesinin ardından da Türkiye’nin güvenliği için ülkesinin desteğinin devam edeceğinin
güvencesini verdi. Steinmeier, ayrıca Türkiye’nin PKK’ya karşı gerçekleştirdiği operasyonları da muhalefet partilerinin aksine anlayışla karşıladığını belirtmiştir.
Türk-Alman ilişkilerinin belki de sorunsuz tek alanını ekonomik ilişkiler oluşturmaktadır denilse yanlış olmaz. Geleneksel olarak Türkiye’nin ihracatında ilk sırayı alan
Almanya, 2015 yılında da bu konumunu devam ettirdi. Türkiye’nin bu ülkeye yaptığı
11 milyar doları (2015 Ekim ayı sonuna kadar) aşan ihracatına karşılık Almanya, Tür-
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kiye’ye 17,5 milyar dolarlık mal ve hizmet satışı gerçekleştirmiştir. Böylelikle Almanya, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olma özelliğini bu yıl da devam ettirmiş oldu.
İki ülke arasında 30 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacminin kısa vadede 50
milyara, akabinde de kademeli olarak 100 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği
Başbakan Davutoğlu’nun 12 Ocak 2015 tarihli Almanya ziyaretinde dile getirilmişti.
Türkiye’de hâlihazırda altı binden fazla Almanya merkezli şirketin faaliyet gösterdiğini
ve Almanya’da yaşayan üç milyon civarında Türk asıllı vatandaşın bulunduğunu dikkate
alırsak söz konusu hedeflere varmanın hayal olmadığını düşünebiliriz.
Siyasi ilişkilerde görülen zikzaklara karşılık iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler
sürekli gelişme göstermiştir. Hatta Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Almanya’nın eski Türkiye Büyükelçisi Wolf-Ruthart Born’a göre “ekonomi iki ülke ilişkilerinde daha belirleyici olmaktadır. Ekonominin gidişatı siyasi kararların genelde yönünü
belirler ve adımlarını hızlandırır.”242 Başbakan Davutoğlu’nun son ziyaretinde Türkiye
ve Almanya arasında karara bağlanan ve Almanya’nın şimdiye kadar sadece Fransızlarla
yaptığı ortak kabine toplantıları gerçekleştirilecek olması bu duruma işaret etmektedir.
KRONOLOJI - TÜRKIYE-ALMANYA İLIŞKILERI
12 Ocak

Başbakan Ahmet Davutoğlu Almanya’yı ziyaret etti. Merkel’in daveti üzerine Berlin’e
giden Davutoğlu, mevkîdaşına Almanya’da İslamofobinin artan etkisinin kaygı verici
boyutlara ulaştığını söyledi.

24 Ocak

Alman Hükümeti 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmayacağını açıkladı.

19 Şubat

Almanya, Avrupa Adalet Divanı’nın aksi yöndeki kararına rağmen aile birleşimi vizelerinde dil şartı aramaya devam etmesi üzerine AB Komisyonu tarafından uyarıldı.

18 Mart

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi’nin oybirliği ile kabul ettiği bir önerge ile Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talep edildi. Böylelikle Almanya’da ilk
defa bir eyalet tarafından Türk vatandaşlarının vize sorununu çözmeye yönelik adım
atılmış oldu.

18 Eylül

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier sığınmacı krizini görüşmek üzere
Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirdi ve burada Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ile bir
görüşme yaptı.

27 Eylül

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Almanya Başbakanı Angela Merkel BM’nin 70’nci Genel
Kurul Görüşmeleri kapsamında New York’ta bir görüşme gerçekleştirdiler.

8 Ekim

Almanya Başbakanı Merkel: “Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine karşıydım. Bu görüşümde
herhangi bir değişiklik yok” dedi.

15 Ekim

Kahramanmaraş’ta Almanya tarafından konuşlandırılan patriot füze sistemi devre dışı
bırakıldı. Görevli 250 askerin de Ocak ayına kadar çekilmesi kararı alındı.

18 Ekim

Başbakan Merkel Türkiye’yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Merkel’in her iki liderle gerçekleştirdiği görüşmelerdeki
ana gündem maddeleri Suriye sorunu, mülteci krizi ve AB-Türkiye ilişkileri oldu.

19 Ekim

Alman Meclisi, Alman medyasına yansıyan haberlere göre 1915 olaylarını “soykırım”
olarak tanıma kararının oylanacağı önergeyi rafa kaldırdı.

242. “Ekonomik İlişkiler Siyasetin Önünde”, Deutsche Welle, 27.03.2015, (Erişim Tarihi: 2 Aralık 2015).
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TÜRKİYE-BALKAN
ÜLKELERİ
İLİŞKİLERİ

Türkiye’de iç siyasetin ve Ortadoğu meselelerinin, Balkan ülkelerinde ise göç, ekonomik sorunlar ve çeşitli iç siyaset konularının gündemi belirlediği 2015 yılında,
Türkiye-Balkanlar siyasi ilişkilerinde çığır açıcı bir adım atılmadı. Hükümetler arası
ilişkiler sakin ve olumlu bir çizgide seyretti. Türkiye, Balkanlara yönelik yumuşak
güce dayalı çok yönlü ve dengeli siyasetini sürdürürken Türkiye’den resmi kurumların ve sivil toplumun Balkanlarda yürüttüğü sosyal, kültürel faaliyetler ile kalkınma
destekleri 2015 yılında da devam etti. Balkan ülkelerinde yıl içerisinde yaşanan siyasi
gerginliklerde Türkiye devamlı olarak itidal ve diyalog tavsiyelerinde bulundu. Balkan hükümetleri de başta ekonomik alanda olmak üzere Türkiye ile işbirliğine önem
verdiklerini birçok kez ifade ettiler.
Mart ayının ortalarında Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki Türkiye’yi
ziyaret ederek mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. İki bakan, Türkiye ile Makedonya arasındaki yakın ilişkilere vurgu yaparak özellikle enerji alanında yeni işbirliği
projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. İki ülke arasında 2012 yılında imzalanmış bulunan Kültür Merkezleri Kuruluşu ve Faaliyetleri anlaşması da 2015 yılı içinde
onaylandı. Buna göre Üsküp’teki tarihi Kurşunlu Han, Yunus Emre Kültür Merkezi’ne tahsis edilirken İstanbul Taksim’de bir Makedonya Kültür Merkezi açıldı. 8 Kasım tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın da katılımıyla Anadolu Ajansı
ve TRT’nin Üsküp ofisleri resmen faaliyete başladı. Akdoğan, Makedonya’ya yaptığı
bu ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ve Başbakan Nikola Gruevski
ile bir araya geldi.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Arnavutluk’un başkenti Tiran’da inşa edilen
ve tamamlandığında Balkanların en büyük cami olacak olan Namazgâh Camii’nin
temeli, 13 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı
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Mehmet Görmez tarafından atıldı. Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen Preza Kale Camii’nin açılış törenine katıldı. Törende Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani
de hazır bulundu. Yine bu ziyaret esnasında iki ülke cumhurbaşkanlarının katılımıyla DEİK’in organize ettiği Türkiye-Arnavutluk İş Forumu gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyareti esnasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşerek iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşmasının en kısa
sürede imzalanmasına yönelik temennisini iletti. Rama da anlaşmanın Türkiye’deki
seçimlerin ardından imzalanmasını beklediğini ifade etti. Ne var ki 2014 yılında
imza aşamasına gelen fakat çeşitli sebeplerle ertelenen Türkiye-Arnavutluk stratejik
ortaklık anlaşması 2015 yılında da imzalanamadı.
Yunanistan’da Ocak ayında yapılan seçimin ardından Radikal Sol İttifak
(SYRIZA) liderliğinde bir koalisyon hükümeti kuruldu. İktidarda yaşanan
bu büyük değişim Yunanistan’ın Türkiye politikasında hissedilir bir etki meydana getirmedi. Yunanistan hükümetinin öncelikle iç siyaset ve ekonomiye
odaklanmasının yeni bir dış politika geliştirilmesini engellemiş olabileceği
düşünülebilirse de, milliyetçi-sağ görüşlü Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin
SYRIZA’nın koalisyon ortağı olmasının da bu durumda payı büyüktür. Nitekim
Başbakan Aleksis Tsipras’ın zaman zaman “Ege denizinin sahibi balıklardır” gibi
barışçıl söylemlerde bulunmasına karşılık ANEL Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos Ege’nin bir “Yunan denizi” olduğunda ısrar etti. Eylül
2015 seçiminden sonra kurulan İkinci Tsipras kabinesinde de ANEL’in yer alması, SYRIZA’nın Türkiye’ye yönelik olası cesur açılımlarını önledi.
Son yıllarda iki ülkenin de doğrudan ve yoğun biçimde tecrübe ettiği mülteci
sorunu, 2015 boyunca Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin önemli bir gündem maddesini oluşturdu. AB, iki ülkeyi Ege Denizi üzerinden insan kaçakçılığını önlemeye
yönelik işbirliğine gitmesini teşvik etse de Ege karasularına ilişkin görüş ayrılıkları
yüzünden bu işbirliği hayata geçirilemedi. İki ülke sahil güvenlik güçlerinin mülteci
trafiğini durdurmakta yetersiz kalmaları, Ege Denizi rotasında binlerce mültecinin
büyük trajedilerle karşı karşıya kalmasına yol açarken Yunanistan’a geçen on binlerce
mültecinin barındırılması hem bu ülke, hem de AB için giderek daha büyük bir
sorun haline geldi. Önce geçişlere bilerek göz yumulduğunu ima ederek bu durumdan Türkiye’yi sorumlu tutan Yunanistan Başbakanı Tsipras, daha sonra meselede
Türkiye’nin kritik rolünü daha fazla vurgulayarak uluslararası platformlarda mülteci
krizine yönelik çözüm arayışlarına Türkiye’nin yeterince dahil edilmemesini eleştirdi.
Tsipras, Kasım ayında Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun davetiyle Türkiye’ye gelerek
bu konuda işbirliğinin yollarını aradı. Görüşmelerin ardından yapılan basın toplantısında iki ülkenin bu ortak sorun üzerinde daha yakın işbirliğine gideceği açıklanırken uluslararası kamuoyundan meseleye daha aktif çözüm aranması istendi. Ayrıca
iki komşu ülkenin ulaşım, enerji ve turizm gibi alanlarda ortak projeler geliştirme-
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lerine karar verildi. Tsipras’ın Türkiye topraklarında kabul ve bekleme merkezleri
kurulmasına yönelik önerileri ise Türkiye tarafından kabul görmedi.
20 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker’in de bulunduğu bir heyet Bosna-Hersek’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Üçlü Başkanlık Konseyi üyeleriyle
bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Görüşmenin ardından
yapılan basın toplantısında Üçlü Başkanlık Konseyi’nin dönem başkanı Mladen Ivanić, Türkiye’nin Bosna-Hersek’ten et ithalatını serbest bırakmasına teşekkür ederken
ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik Türkiye’nin desteğinin devam etmesini istedi. Bu desteğin etnik veya dini bir ayrım yapılmaksızın sürdürüleceğini belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’teki küçük ve orta ölçekli işletmelere Türkiye tarafından 50 milyon avroluk kredi sağlanacağını ifade etti. Ziyaret esnasında iki
ülke hükümetleri arasında veterinerlik, karayolu taşımacılığı ve bilim-teknoloji gibi
konularda bir dizi anlaşma imzalanırken Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TİKA’nın
katkılarıyla restore edilen İsa Bey Hamamı ve Hünkâr Camii de hizmete açıldı.
Bosna Savaşı sırasında Müslüman sivillere yönelik gerçekleştirilen Srebrenica
Katliamı’nın 20. yıl anma törenleri için Başbakan Davutoğlu ile beraber TBMM’deki dört partiye mensup milletvekilleri 10 Temmuz’da Bosna-Hersek’e gitti. Ziyaret
sırasında Başbakan Davutoğlu ve beraberindeki bakanlar Bosna-Hersek Üçlü Başkanlık Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.
2015 yılı içerisinde Kosova’nın ikinci büyük şehri olan ve çok sayıda Kosovalı Türk’ün yaşadığı Prizren’de Türkiye Başkonsolosluğu resmen faaliyete geçti.
Böylelikle Kosova’da ilk başkonsolosluk açan ülke Türkiye oldu. Kosova’nın bağımsız
bir ülke olarak tanınmasını ve uluslararası kuruluşlara üyeliğini destekleyen Türkiye,
Kosova’nın UNESCO’ya üyelik sürecine de aktif destek verdi.
Bulgaristan Parlamentosunun yıl içinde 1915 olaylarını “Ermenilerin toplu katliamı”, 24 Nisan tarihini ise “kurbanları anma günü” ilan etmesi Türkiye-Bulgaristan
ilişkilerinde pürüz çıkardıysa da “soykırım” tabirinin kullanılmaması durumun bir
krize dönüşmesini önledi. Bulgaristan, Türkiye sınırından kaçak geçişleri önlemeye
yönelik tel örgü ve duvar çekilmesi çalışmalarını devam ettirdi. Ayrıca iki ülke sınır
kapılarında nakliyecilerin yıllardan beri zaman zaman yaşadığı geçiş sorunları 2015
yılında da tamamen çözülme kavuşturulamadı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov 14 Ekim’de İstanbul’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretinde Başbakan
Davutoğlu ile bir araya gelen Borisov, Türkiye’ye mülteciler konusunda üzerine düşeni yaptığı için teşekkür etti ve Ankara’da meydana gelen patlama nedeniyle taziyelerini bildirdi. Görüşmede ayrıca iki ülkeyi bir araya bağlayacak hızlı tren ve otoyol
projeleri görüşüldü.
Romanya ile ikili ilişkiler Türkiye’den bu ülkeye gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerle geliştirilmeye çalışıldı. 1 Nisan tarihinde bu ülkeyi ziyaret eden Cumhur-
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başkanı Erdoğan, mevkidaşı Klaus Iohannis ve Başbakan Victor Ponta ile görüştü;
ayrıca Türkiye-Romanya İş Forumu’na da katıldı. Ziyaret sırasında iki ülke arasında
su, ormancılık, meteoroloji gibi alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalanırken Türkiye-Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonunun kurulmasına karar verildi.
Görüşmelerde ayrıca enerji ve savunma alanlarındaki ikili işbirliği projeleri masaya
yatırıldı. Bundan yaklaşık iki ay sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Romanya’ya
resmi bir ziyarette bulundu.
Türkiye-Sırbistan arasındaki siyasi ilişkilerde 2015 yılında büyük bir değişim
gözlemlenmedi. Ekonomi alanında ise Halkbank’ın Sırbistan’daki bir bankanın çoğunluk hisselerini elde etmesi önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Mart ayında
imzalanan sözleşmeye göre Halkbank, Sırbistan’ın 11 şehrinde 23 şubesi bulunan
Čačanska Banka’nın yüzde 76,76’lık hissesini 10.100.000 avro karşılığında satın
aldı. Merkezi Čačak şehrinden başkent Belgrad’a taşınan bankanın ismi Halkbank
olarak değiştirildi. Böylelikle Sırbistan’da Türk sermayesi ilk kez bankacılık sektöründe faaliyete geçmiş oldu. İlk yeni şubesini Ekim ayında Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci’nin de katıldığı törenle hizmete açan bankanın faaliyetlerini giderek genişleteceği ve Türkiye’den Sırbistan’a gelecek yeni yatırımları teşvik edeceği öngörülüyor. Nitekim Aralık ayında önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, daha sonra da Başbakan Davutoğlu’nun Sırbistan’a yaptığı ziyaretlerde en önemli konu başlıklarından
birini Türkiye’den bu ülkeye gidecek yeni yatırımlar teşkil etti.
Türkiye, ikili ilişkilerin yanında Balkan ülkeleriyle çok taraflı işbirliğinin ilerletilmesi için de çaba sarf etti. 25 Mayıs tarihinde, düzensiz göç ve sınır güvenliği konularında koordinasyonun artırılması amacıyla Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan
hükümetleri arasında bir anlaşma imzalandı. 2011 yılından beri imzalanması gündemde olan bu anlaşmada, üçlü sınırın Bulgaristan tarafında bir ortak temas merkezi
kurularak üç ülkenin düzensiz göç, organize suç ve kaçakçılık gibi konularda daha
yakın işbirliği yürütülmesi öngörüldü.
İki yıllık bir durgunluk döneminin ardından Türkiye, Bosna-Hersek ve Sırbistan
arasındaki üçlü diyalog mekanizmalarının canlandırılması için 2015 yılında önemli
adımlar atıldı. Üç ülkenin ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanları 18 Ağustos
tarihinde Ankara’da bir araya gelerek 2013 yılındaki ortak deklarasyonla kurulmuş
olan Üçlü Ticaret Komitesi’nin ilk toplantısını gerçekleştirdiler. Toplantıda ticaret ve
turizm gibi alanlarda üç ülkenin koordinasyonunu kolaylaştıracak bir ortak temsilciliğin açılması üzerinde anlaşıldı. Üç ülkenin dışişleri bakanları 29 Eylül’de New York’ta
bir toplantı yaparak üçlü mekanizmaların geleceğini ve bölgesel meseleleri görüştüler.
Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Ticaret Komitesi’nin 2016-2018 yıllarını kapsayan orta vadeli eylem planı ise 19 Ekim tarihinde Belgrad’da imzalandı. Bundan bir
gün sonra ise Saraybosna’da Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü İş Forumu gerçekleştirildi. Forumda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Bosna Hersek Dış Ticaret
Odası ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.
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TÜİK’in 2015 yılının ilk üç çeyreği için kesin olmayan verileri dikkate alındığında, Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle olan ticaret hacminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4,6 azaldığı görülür. Bu düşüş ise Yunanistan ekonomisindeki daralmanın sonucu olarak bu ülkeden yapılan ithalatın yüzde 44 gibi büyük
bir oranda azalmasından kaynaklanmıştır. Nitekim Yunanistan dışındaki 10 ülkeyle
yapılan ticaretin toplam hacmi bir önceki yıla göre artış göstermiştir. Yunanistan’dan
yapılan ithalattaki büyük düşüş, Balkanlarla yürütülen ticaretin dengesinin Türkiye lehine değişmesini sağlamış, önceki yıllarda gözlemlenen ticaret açığının yerine bu yılın ilk üç çeyreğinde 200 milyon avroluk bir ticaret fazlası kaydedilmiştir.
Yunanistan’la olan ikili ticaret hacminde gerçekleşen yüzde 31’lik azalma, Türkiye’nin Balkanlarla ticari ilişkilerinde AB üyesi ülkelerin (Bulgaristan, Hırvatistan,
Romanya, Slovenya ve Yunanistan) ezici ağırlığı üzerinde ise kayda değer bir etki
meydana getirmemiş, bölgeyle olan toplam ticaretin yüzde 86’sı yalnızca bu beş
ülkeyle gerçekleşmiştir. Yine de Türkiye’nin bölgedeki diğer altı ülkeyle ticaretinde
son yıllarda gözlenen düzenli artış eğilimi 2015’te de devam etmiş, bu ülkelerle olan
ticaret hacmi yüzde 12 oranında büyümüştür. Özellikle Bosna-Hersek ve Karadağ
ile gerçekleştirilen toplam ticaretin, bir önceki yılın aynı dönemine göre üçte bir
oranında artmış olması dikkat çekicidir. Bu veriler Batı Balkanlardaki ekonomik
durumun birkaç yıl öncesine göre gösterdiği iyileşme belirtilerinin yanı sıra, Türkiye’nin bu ülkelerle olan ticari bağlarını kuvvetlendirmeye yönelik girişimlerinin
olumlu sonuçlar verdiğini işaret etmektedir.
Enerji alanında Türkiye’nin iki komşusu Bulgaristan ve Yunanistan, Rus gazını
Türkiye’nin Trakya’daki sınırına ulaştıracak olan Türk Akımı projesine destek vermektedir. Projenin uygulanabilirliğine önce şüpheyle bakan Bulgaristan hükümeti,
projenin belirginleşmeye başlamasının ardından Balkanlarda dağıtım merkezi olarak
kendilerinin tercih edilmesini talep etti. Fakat Rusya bu öneriye, daha önce Güney
Akımı projesinde mevzuat uyuşmazlıkları yaşanması yüzünden sıcak bakmadı. Rusya’nın teşvikleri sonucunda Yunanistan projede aktif yer almayı kabul etti. AB de Türk
Akımı'nın bir uzantısı olarak Yunanistan’dan başlayıp Avusturya’da bitecek olan Tesla
boru hattı projesini ortak menfaat projeleri (PCI) listesine aldı. Böylelikle Rus gazının
Türkiye ve Yunanistan üzerinden Balkanlara ve Orta Avrupa’ya dağıtılması için uygun
bir ortam oluşmuş oldu. Fakat Türkiye ile Rusya arasında Kasım ayında ortaya çıkan
kriz, Türk Akımı projesinin geleceğini yeniden belirsiz hâle getirmiştir.
2015 yılı Türkiye-Balkanlar ilişkilerinde kültürel alandaki önemli gelişmeler
olarak Yunus Emre Kültür Merkezi’nin Mayıs ayında Belgrad’da faaliyete geçmesi
ve Anadolu Ajansı’nın Üsküp merkezli olarak Makedonca ve Arnavutça yayınlara
başlaması sayılabilir.
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KRONOLOJI - TÜRKIYE-BALKANLAR İLIŞKILERI
13 Mart

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu.

30 Mart-1 Nisan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Slovenya ve Romanya’da resmi temaslarda
bulundu.

1 Nisan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanya’da resmi temaslarda bulundu.

13 Mayıs

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Balkanlarda iş dünyasını bir araya getiren 6.
Saraybosna İş Forumu’na katıldı.

13 Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’u ziyaret etti.

20 Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki bakanlar Saraybosna’da resmi
temaslarda bulundu.

25 Mayıs

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında Polis ve Gümrük İşbirliği Ortak Temas
Merkezi Kuruluş ve İşleyişi Anlaşması imzalandı.

26 Mayıs

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Liderler ve Hükümet Temsilcileri Zirvesi
Arnavutluk’un dönem başkanlığında Tiran’da yapıldı. Zirvede Türkiye’yi Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan temsil etti.

9-10 Temmuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu her yıl düzenlenen Hırvatistan Forumu’na
katılmak üzere bu ülkeye gitti.

18 Ağustos

Türkiye, Bosna-Hersek ve Sırbistan arasındaki Üçlü Ticaret Komitesi ilk olarak
Ankara’da toplandı.

14 Ekim

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Türkiye’ye geldi.

19-20 Ekim

Türkiye, Bosna-Hersek ve Sırbistan arasındaki Üçlü Ticaret Komitesinin orta vadeli
eylem planı imzalandı. Üçlü İş Forumu düzenlendi.

26 Ekim

Türkiye, Slovenya ve Karadağ’dan şirketlerin ortaklığıyla Karadağ’da hidroelektrik
santrali inşası için resmi mutabakat imzalandı.

8-9 Kasım

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Makedonya’da resmi temaslar gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı ve TRT’nin Üsküp bürolarının açılışında hazır bulundu.

18 Kasım

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve muhalefet partileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

19 Kasım

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović ve Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama, Atlantic Council’in düzenlediği Enerji ve Ekonomi Zirvesi’ne katılmak üzere
İstanbul’a geldi. İki siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de ayrı ayrı bir araya geldi.

10-12 Aralık

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Dönem Başkanı Dragan Čović ve
Konsey Üyesi Bakir Izetbegović Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

15-16 Aralık

Başbakan Davutoğlu, Bulgaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

28-29 Aralık

Başbakan Davutoğlu, bir grup işadamıyla beraber Sırbistan’ı ziyaret etti.
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TÜRKİYE-FİLİSTİN
İLİŞKİLERİ

Siyasi gündem açısından çok yoğun bir yıl olan 2015 yılında iki seçim, çok sayıda
terör vakası ve krizler olmasına rağmen Filistin meselesi Türkiye’de yoğun bir şekilde
takip edildi. Filistin meselesi İslam dünyasının merkezi sorunu olarak diğer Müslüman ülkelerle kıyaslandığında Türkiye kamuoyunda oldukça hassas bir şekilde işlenmektedir. Birçok sivil toplum kuruluşunun Filistin’e göstermiş olduğu ilginin yanı
sıra Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de ikili ilişkiler babında yürüttüğü politikalar
oldukça önem taşımaktadır. 2015 yılında İsrail güvenlik güçleri tarafından Filistin
halkına yönelik çok sayıda saldırı gerçekleşti. Saldırılarda can kaybının da yaşanmasıyla birlikte, Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa’ya dahi bir kaçkez baskın
düzenlenmiş oldu. Yapılan protestolara orantısız güç kullanıldığı bilinmesiyle beraber, Filistin halkı geniş çaplı bir tepki göstererek, protesto ve karşı saldırıları koordine
ederek yeni bir İntifada sorularını da beraberinde getirdi. Türkiye Cumhuriyeti ise
İsrail’in baskıcı tavrına karşı her zaman tepkisini göstermiştir.
İkili görüşmeler hususunda 2015 yılında çeşitli temaslarda bulunulmuştur.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere, Hamas siyasi büro şefi
Halid Meşal de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu ile birkaç kez bir
araya gelerek, Filistin meselesiyle alakalı görüş alışverişinde bulunmuştur. 2015 yılının başında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yılı “Kudüs Yılı” olarak ilan etmesiyle başlayan süreçte “barış” için 100 bin Türk vatandaşını Kudüs’e
götürmeyi hedeflemiştir. Yıl boyu süren ziyaretlerin ve ikili temasların arasında belki
de en ilgi çekici olanı ise Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in ziyareti oldu.
Mescid-i Aksa’da Cuma hutbesi okuyan Görmez, ziyaret çerçevesinde Filistinliler
tarafından oldukça coşkulu bir şekilde karşılanırken, Gazze’ye ziyaretinde ise savaş
sonrası bölgenin yeniden inşa ve imarı için Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük katkı
sağlayacağını duyurmuştur.
Diplomatik düzeyde Türkiye, Filistin’in Uluslararası Ceza Mahkemesine üyeliğini desteklediği bilinmesi gerekmektedir. Türkiye, Filistin otoritelerine çağrı ya-
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parak, Filistin halkını savunmak ve İsrailli suç faillerinin yargılanması için oldukça
önemli olan bu mahkeme üyeliğindeki haklarının kullanmasına çağrıda bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yapmış olduğu açıklamalarda Filistin
devletinin kurulması çağrılarında bulunurken, Filistin devleti kurulmadan bölgedeki
çatışmaların ve huzursuzluğun devam edeceğini belirtmiştir.
Temmuz ayında yasadışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’da düzenlemiş olduğu
bir saldırıda 18 aylık bir bebek yanarak hayatını kaybetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuyla alakalı “İsrail’in işgali altındaki Batı
Şeria’nın Duma köyünde bir Filistinli aileye karşı gerçekleştirilen ve bir bebeğin
ölümüyle sonuçlanan alçakça saldırıyı lanetliyoruz. İsrail’in, vahşi terör saldırısının
faillerini bir an önce yakalayarak adalet önüne çıkarmasını bekliyoruz” şeklinde bir
açıklama yapılmıştır. Diğer tarafta İsrailli güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik tutum ve ihlalleri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman arasında bir görüşme de gerçekleşmiştir. Olayların oldukça kaygı verici
olduğuna değinilirken, bu ihlallere karşı İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası
toplumunun hareket geçmesi gerektiği vurgulanmıştır.
2015 Eylül ayında ise Türkiye-Filistin ilişkilerinde en önemli olaylardan biri
gerçekleşmiştir. Birleşmiş Milletler’in New York’taki Genel Merkez binası önüne Filistin bayrağı törenle göndere çekilmesine Başbakan Ahmet Davutoğlu da katılmıştır. Davutoğlu açıklamasında Mescid-i Aksa’nın yakında serbest ve üzerinde Filistin
bayrağının olacağını söylemiştir. Ekim ayının başlamasıyla birlikte ise Mescid-i Aksa’ya İsrail saldırıları artmaya başlamış ve İsrail’e karşı tepkiler yükselmeye başlamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i dürüst olmamakla suçlarken, Kudüs ve Aksa’da
işlenen suçların bedellerinin ödeneceğini dile getirmiştir.
Türkiye tarafından son yirmi yıldır Filistin halkına gösterilen ilgi ve özellikle
AK Parti dönemindeki hükümetlerin Filistin meselesiyle alakalı birçok faaliyette bulunması Filistin halkını oldukça ümitlendirmiştir. Özellikle insani yardım düzeyinde
Türkiye, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlileri desteklemeye devam etmiştir.
TİKA, Türk Kızılayı ve aynı zamanda Türk sivil toplum örgütleri çok sayıda yardım
projesi uygulamıştır. Son yıllarda İsrail’in Filistin halkına yönelik baskı ve zulmü
artmasına karşılık Türkiye’nin Gazze ablukasına karşı tutumu, Davos toplantısındaki duruşu ve Mavi Marmara gibi olaylardan sonra İsrail ile diplomatik ilişkilerin
alt düzeylere indirilmesi Filistin halkı tarafından oldukça takdir edilmiştir. Gelecek
yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin Filistin politikasının değişmeyeceği ve hatta daha da
hassas olabileceği beklenebilir. Nitekim 1 Kasım seçimi akabinde kurulan 64. Hükümet, açıkladığı hükümet programında Filistin ve Harem-i Şerif ’e de yer vermiştir.
Programda, Filistin sorununun “adil, kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüme ulaştırılması
amacına yönelik gayretlerin süreceği” belirtilirken, Filistin Ulusal Birlik Hükümetine
desteğin süreceği açıklanmıştır. Ayrıca Harem-i Şerif ’in maddi ve manevi muhafazası
için Filistin makamları ve diğer İslam ülkeleri ile işbirliği içinde gayret gösterileceği
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belirtilmiştir. Sonuç olarak daha önce de olduğu gibi Türkiye-Filistin ilişkilerinin her
düzeyde Türk devleti ve Filistin halkı tarafından sağlanan kapsamlı destek ışığında
daha fazla ilerleyeceği beklenilmektedir.
KRONOLOJI - TÜRKIYE-FILISTIN İLIŞKILERI
12 Ocak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Cumhurbaşkanlığı Sarayında resmi törenle
karşılandı.

25 Ocak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 2015’i “Kudüs Yılı” ilan etti.

12 Nisan

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Filistin devletinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM)
1 Nisan itibarıyla taraf olduğunu belirterek “Filistin devletinin bu kararını egemenlik
ilkesi çerçevesinde değerlendirmek ve saygıyla karşılamak gerekir. UCM’nin Filistin’deki
duruma ilişkin bir inceleme başlattığını biliyoruz ve bu gelişmeleri yakından takip
ediyoruz” dedi.

24 Nisan

Erdoğan, “Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kurulana kadar çözüm
mümkün değildir” dedi.

15 Mayıs

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Mescid-i Aksa’da Cuma hutbesi okudu.

31 Temmuz

Yahudi yerleşimcilerin, Nablus’ta Filistinlilere ait evi ateşe vermesi sonucu 1 yaşındaki
bir bebek öldü, anne ve babası yaralandı.

12 Ağustos

Hamas lideri Halid Meşal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu ile görüştü.

13 Eylül

İsrail güvenlik güçleri Mescid-i Aksa’ya saldırı düzenledi.

14-15 Eylül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile Mescid-i Aksa krizini görüştü. Erdoğan
ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı ve Suudi Arabistan Kralı ile telefonda görüştü.

30 Eylül

Birleşmiş Milletler’in New York’taki Genel Merkez binası önünde Filistin bayrağı törenle
göndere çekildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu da törene katıldı.

11 Ekim

Filistin Devlet başkanı Abbas Ankara’da meydana gelen patlamayı kınadı.

2 Kasım

Mahmud Abbas ve Hamas yetkilileri Başbakan Davutoğlu’nu arayarak seçim
başarılarından dolayı tebrik etti.
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TÜRKİYE-GÜNEY
KAFKASYA
ÜLKELERİ
İLİŞKİLERİ

Türkiye Güney Kafkasya bölgesindeki komşuları Azerbaycan ve Gürcistan ile her daim
iyi komşuluk ilişkileri içerisinde bulunmuştur. Sovyetler Birliği’nden ayrılmalarının
ardından bu iki milletin bağımsızlık ilanını vakit kaybetmeden tanıyan Türkiye bu
iki devlet ile bağımsızlıklarından bu yana büyük bir problem yaşamamıştır. Azerbaycan ile Türkiye “Tek Millet İki Devlet” şiarı altında birbirinin bağımsızlığına saygılı,
fakat uluslararası her ortamda biri diğerine destek veren iki devlet olabilme başarısı
göstermişlerdir. Gürcistan ile ise sınırlardan pasaport gerekmeksizin geçişin mümkün
olduğu ölçüye kadar karşılıklı güvenin ulaştığı bir ilişki kurulabilmiştir. Ermenistan’ın
bağımsızlığının ilanından itibaren 1915 Ermeni olaylarının gündeme gelmesinden ve
Türkiye’nin dostu Azerbaycan ile yaşadığı Dağlık Karabağ meselesinden dolayı Ermenistan ile Türkiye arasında dostane ilişkiler kurulamamıştır. Türkiye ile Ermenistan
arasında 2009 yılında imzalanan protokoller iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde önemli bir adım olsa da bu çabalar iki ülkenin ilişkilerini düzeltememiştir.
2015 senesi Türkiye-Azerbaycan ve Türkiye-Gürcistan ilişkileri açısından geçtiğimiz
senelerde olduğu gibi ortaklıkların geliştirilmesinin devamına sahne olurken, Türkiye-Ermenistan ilişkileri 1915 olaylarının 100. yılı sebebiyle gergin bir yıl geçirmiştir.
Türkiye, Azerbaycan ile olan her konuda verimli, karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı
ilişkilerini 2015 yılında da geliştirmiş ve birçok konuda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev 2015 yılında ilk ziyaretini Türkiye’ye
gerçekleştirdi. 15 Ocak tarihinde gerçekleşen 4. YDSK (Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi) çerçevesinde 2023 yılında ticaret hacminin artırılması ve TANAP projesinin
geleceği konuşulurken Türkiye Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan’a verdiği desteği
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yineledi. Görüşmeler sırasında Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrıca, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Arasında Ortak Komite Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ile “Karaparanın Aklanması ve Terörizmin
Finansmanı Konularında Mali Verilerin Paylaşılmasına Yönelik Mutabakat Muhtırası”
imzalandı. Bu görüşmeden bir ay sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hocalı katliamının anma törenine katıldı. Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüşen
Çavuşoğlu, Aliyev ile TANAP ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesini görüştü. 1915
Ermeni Olaylarının 100. yılı anma törenlerinin Ermenistan’da gerçekleştiği sırada Türkiye’de de Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı anma törenleri gerçekleşti. Törene ev sahipliği
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlileri arasında İlham Aliyev de bulunuyordu.
Türkiye Azerbaycan’a büyük bir jest yaparak İlham Aliyev’i konuk olarak ev sahipliğini yaptığı G20 zirvesine davet etti. Ayrıca 24 Kasım’da Rus uçağının düşürülmesinin
ardından Türkiye-Rusya ilişkilerinin bozulması sonrası gelişen süreçte Azerbaycan Türkiye’ye destek verdi. Rusya’ya olan enerji bağımlılığının azaltılması ve Rusya’ya olan
ithalatın zarar görmesi sonucu karşılaşılan ekonomik zararın telafi edilmesi amacıyla
başlatılan girişimlerde Azerbaycan Türkiye’ye nakliye geçiş bedellerinde yüzde 40’lık bir
indirim yaparak ve vizelerde kolaylık sözü vererek destek oldu. İki ülke işbirliğinde her
alanda birbirlerine olan desteklerindeki kararlılık dikkate alındığında iyi ilişkilerin devamının önümüzdeki senelerde de söz konusu olacağı söylenebilir.
Türkiye’nin önemli sınır komşularından Gürcistan ile sahip olduğu iyi ilişkiler
2015 yılında da sürdü. Azerbaycan ile birlikte Türkiye’nin derin iş birliği içerisinde
olduğu Gürcistan, TANAP boru hattı projesi ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının üzerinde bulunuyor. Türkiye her iki projeye de bölgesel işbirliği ve güvenliğin
artırılması çerçevesinde büyük ehemmiyet vermektedir. Mart ayında düzenlenen
Dördüncü Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu’nda bir araya gelen üç ülkenin
Ekonomi Bakanları Gürcistan Başbakanı’nın ev sahipliğinde bir araya gelerek üç ülkenin bölgedeki iş birliği imkânlarını masaya yatırdılar. Etkinlikte konuşan Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci bu üç ülkenin Türkmenistan gibi dördüncü bir ülke ile de iş
birliği yapılarak geliştirilebileceğini söyledi. Gürcistan Türkiye’nin bölgedeki önemli
ortaklarından biri olmaya devam edecektir.
Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler 1915 olaylarının 100. yılı sebebiyle
Ermeni diasporası ve Ermenistan’ın yürüttüğü siyasi aktiviteler sebebiyle 2015 yılında
gergin bir döneme sahne oldu. Ermenistan’da 24 Nisan tarihinde gerçekleşen anma
programına birçok devlet başkanı katıldı. Dışişleri Bakanlığınca, gerek bu tarihte devlet başkanları tarafından verilen mesajlar, gerekse devlet başkanlarının Ermenistan’da
düzenlenen katılımına yönelik mesajlar yayınladı. Ahmet Davutoğlu yayınladığı mesajında Türkiye ve Ermenistan’ın Osmanlı Ermenilerini birlikte anmalarının çok daha
anlamlı olacağını, Osmanlı Ermenilerinin acılarını Türk milletinin de paylaştığını
belirten bir mesaj yayınladı. Erdoğan ise Türkiye’de yaşayan 100 bin kaçak Ermeni
göçmene dikkati çekerek bu insanların Türkiye’de herhangi bir ayrım görmediğine
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değindi. Sarkisyan ise anma törenlerine Erdoğan’ın da davet edildiğine dikkati çekerek
1915 Ermeni olaylarının “soykırım” olarak Türkiye tarafından tanınmasının dostane
ilişkiler kurulması için güzel bir başlangıç olabileceğini söylerken, Türkiye-Ermenistan
ilişkilerinin düzelmesinde kapılarının her zaman açık olduğunu yineledi. İki ülke arasındaki sınırların açılması meselesine de değinen Sarkisyan, sınırların açılmasının her
iki ülkenin de faydasına bir gelişme olacağını söyledi.
Ermenistan’ın 1915 olaylarından siyasi alanda çıkar sağlama arayışından dolayı
Türkiye ile düzelemeyen ilişkileri 1915 Ermeni olaylarının 100. yıl dönümü olan 2015
senesinde de 1915 Ermeni olaylarının yansımalarından kurtulamadı. 2009 senesinde
büyük umutlarla başlatılan, fakat daha sonra dondurulan süreç iki ülke tarafından ortaya konacak iradeye bağlıdır. Sürecin akamete uğraması konusunda topu birbirlerine
atan Türkiye ve Ermenistan’ın en azından belirli konularda karşılıklı anlayış geliştirmesi mümkündür. Türkiye’de 2015 senesinde gerçekleştirilen seçimler sonucunda gelen
güçlü tek parti iktidarı bu tip bir iradenin ortaya konmasında fırsatlar sunabilir.
Türkiye, Güney Kafkasya’ya yönelik politikasında Azerbaycan ve Gürcistan ile
olan mevcut iyi ilişkilerini geliştirdi. Kuruluşundan bu yana 1915 Ermeni olayları
ekseninde uluslararası toplumdan Yahudi Soykırımı benzeri bir duyarlılık ve bununla paralel siyasi sonuçlar bekleyen Ermenistan her mecrada Türkiye karşıtı politikalarını sürdüre gelmişti. 1915 olaylarının 100. yılı dolayısıyla bu sene Türkiye’nin
Ermenistan ile olan gerginliği Türkiye’nin üçüncü ülkeler ile sahip olduğu ilişkilere
de yansıdı. Özellikle Türkiye ile Rusya arasındaki gerginlik, Türkiye ile Ermenistan
arasındaki gelişmelerden kötü etkilendi. Türkiye Güney Kafkasya’da birçok işbirliği
alanında Azerbaycan ve Gürcistan ile başarıyla yol kat ederken, Ermenistan’ın Türkiye’ye yönelik ontolojik tutumu Türkiye’nin bölge politikalarında önündeki en
önemli engel konumundadır.
KRONOLOJI - TÜRKIYE-GÜNEY KAFKASYA İLIŞKILERI
15 Ocak

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) IV. Toplantısı’nın
ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.

25 Şubat

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hocalı katliamının yıldönümünde Azerbaycan’a bir ziyaret
gerçekleştirdi.

6 Mart

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu Tiflis’te düzenlendi.

23 Nisan

Ermenistan’da yapılacak 100’üncü yıl törenlerine katılacak olan Rusya lideri, 1915 olayları
için “soykırım” ifadesini kullandı. Putin’in açıklaması Kremlin’in resmi internet sitesinde
yayınlandı.

25 Nisan

Dışişleri Bakanlığı yaptığı üç ayrı açıklamayla; ABD Başkanı Obama, Rusya Devlet Başkanı
Putin, Almanya Cumhurbaşkanı Gauck ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’a 1915
olaylarına ilişkin açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

12 Haziran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
davetlisi olarak Birinci Avrupa Oyunları’nın açılış törenlerine katılmak üzere Bakü’ye gitti.

15-16 Kasım

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev Türkiye’nin davetlisi olarak G20 zirvesinde yer aldı.
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TÜRKİYE-IRAK
İLİŞKİLERİ

2015, Irak için büyük meydan okumalara sahne olan başka bir zor yıl olmuştur. Ülke
çatışmalar ve siyasi krizlerle boğuşmaya devam ederken, düşen petrol fiyatları ve iç
savaşın getirdiği ağır maliyetle ekonomik kriz etkisini her geçen gün daha fazla hissettirmektedir. Farklı cephelerde Irak Merkezi Ordusu, Haşdi Şa’abi birlikleri ve Peşmerge güçleri tarafından ortak düşman olarak ilan edilen DAİŞ’le mücadelede zaman
zaman gruplar arasında anlaşmazlık yaşansa da, son aylarda örgüte karşı ABD’nin hava
operasyonları sayesinde bazı kazanımlar elde edilmiştir. Tikrit ve Sincar gibi kentler
DAİŞ’in elinden geri alınabilmiştir. Yine Anbar Eyaleti’nde Ramadi ve Felluce gibi
önemli kentler kuşatma altında tutulmaktadır. DAİŞ’in Irak-Suriye lojistik hattı olarak
kullandığı bazı önemli güzergâhlar da ele geçirilebilmiştir. Ancak Türkiye’nin sürekli
olarak üzerine vurgu yaptığı tüm etnik ve mezhebi çeşitliliği içinde barındıracak kuşatıcı
bir merkezi hükümetin oluşturulması mümkün olmamış, özellikle Sünniler sistem dışı
kalmaya devam etmiştir. Irak’ın toprak bütünlüğünün de halen tehdit altında olduğu
görülmektedir. Kuzey Irak’ta Kürt yapılanmaların kendi aralarındaki anlaşmazlıkları,
farklı Şii milis gruplarının hem askeri hem de siyasi yönden etki kazanması ülkeyi ciddi bir krize sürüklemiştir. Petrol fiyatlarının düşmesi ve DAİŞ ile mücadelenin ortaya
çıkarttığı maliyet ekonomik sıkıntıları artırırken, beklenen reformların yapılamaması
Irak halkını yıpratmış ve birçok bölgede devamlılık arz eden büyük gösteriler yapılmasına neden olmuştur. Ülkede halen DAİŞ gibi radikal yapılanmaları besleyecek siyasi-ekonomik-sosyal zemin hayat bulmaya devam etmektedir.
Türkiye Abadi döneminde Irak’la yeni bir başlangıç yapmak adına 2015 yılında Irak ile ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. Dış ticaretinde önemli bir paya sahip
olan Irak’la özellikle enerji alanındaki işbirliğini güçlendirmektedir. Türkiye, enerji
kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Irak’ın petrol ve
doğalgaz kaynaklarının küresel pazarlara ulaştırılmasında coğrafi avantaj bakımından
ön plana çıkmaktadır. Irak’la bu alandaki işbirliğin gelişmesi, kaynak ve güzergâh
çeşitliliği sağlaması bakımından uluslararası enerji güvenliğine de katkıda bulunacaktır. Irak’ın ihracatının tamamına yakınını petrol ürünleri oluşturmaktadır. Irak,
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ihracatta 12 milyar ABD doları ile Türkiye’nin ikinci büyük ortağı konumuna gelmiştir. Yapılan Karma Ekonomik Komisyon toplantılarında enerji alanında iki ülke
ilişkilerine ivme kazandıracak önemli işbirliği kararları alınmıştır. Bunun yanı sıra
elektrik alanında Türk özel sektör şirketlerinin başta Basra eyaleti olmak üzere Irak’ın
genelinde elektrik üretim altyapısının geliştirilmesine dönük yatırımlarının desteklenmesi hususunda Bağdat hükümeti, Türkiye’ye destek sözü vermiştir. Nitekim
2015 yılında ikili ilişkiler alanında ilk üst düzey ziyareti Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Türkiye-Irak 17. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantılarını gerçekleştirmek üzere Bağdat’a gitmesiyle gerçekleştirmiştir. Ülkede Şii-Sünni gerilimine yol açan Nuri el-Maliki yerine Haydar el-Abadi’nin başbakan olarak
görevlendirmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmesiyle birlikte Türkiye’nin
Irak’a ihracatını yeniden artırması, mevcut enerji hatlarını ve enerji tedarikine ilişkin
yeni projelerini hayata geçirmesi kolaylaşabilecektir. Bu durum, yani DAİŞ terörü
azaldığında ve ülkeye ekonomik-politik istikrar geldiğinde, Irak’ın petrol ihracatının
büyük kısmını sağlayan Basra Limanı terminalleri yanı sıra hâlihazırda atıl bulunan
Musul-Kerkük ham petrol boru hattı tam kapasite çalışabilmesi ve diğer petrol ve
doğalgaza bağlı projelerin birbiri ardına gerçekleştirilebilmesi beklenmektedir. Türkiye-Irak ilişkilerinin enerji boyutunu daha da güçlendirecek olan projelerden biri de
doğalgaz boru hattının tesis edilmesidir. Bu proje tamamlandığında iki ülke arasında
enerji alanında yeni bir işbirliği alanı ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak Irak, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında Türkiye, Irak
petrollerinin Avrupa’ya transfer edilmesinde kilit rol oynamaktadır. Özel sektörün
desteği ve bölgedeki siyasi durumun düzelmesiyle önümüzdeki yıllarda Türkiye-Irak
ilişkilerinin enerji boyutunun daha da güçlenerek devam etmesi beklenmektedir.

HAŞDI ŞA’ABI (HALK SEFERBERLIK GÜÇLERI) VE
DAİŞ ILE MÜCADELE
02 Eylül 2015 tarihinde başkent Bağdat’ta bir Türk inşaat şirketinin 18 çalışanı, kendilerine “Ölüm Fıkrası” adını veren Şii milislerce kaçırılmıştır. İşçilerin tamamının
Türk vatandaşı olmasıyla birlikte, milislerin yayınladığı bir görselde doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik talepler sıralanmıştır. Yayınlanan görüntüde şunlar talep edilmiştir:
1. Türkiye üzerinden Irak’a giren silahlı milislerin durdurulması,
2. IKBY tarafından elde edilen (kendi tabirleriyle çalınan) petrol ve gazın Türkiye üzerinden limanlardan dağıtımının durdurulması,
3. Suriye-İdlip’te bulunan Fua ve Kefriye kasabaları ile Halep’e bağlı Nübul ve
Zehra kasabalarına uygulanan ablukanın kaldırılmasının milislere emredilmesi (Bahsi geçen kasabalar muhalif güçler tarafından kuşatma altındadır).
Bu taleplerin yerine getirilmemesi halinde “Irak’taki Türk yandaşlarını ve Türkiye
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lehine olan her şeyin yok edileceği” tehdidinde bulunulmuştur. Talepler göz önüne
alındığında bu eylemin basit bir rehine krizinin ötesinde, Türkiye’nin bölgesel politikalardan rahatsız olan güçlerin Türkiye’ye Şii milisler üzerinden bir meydan okuması
olduğu görülmektedir. Sonuç itibariyle 2 Eylül’de Bağdat’ta kaçırılan Türk işçileri 30
Eylül’de gerçekleşen bir operasyonla kurtarılmış ve Türk işçiler Bağdat Büyükelçiliği’ne güvenli ve sağlıklı bir şekilde getirilmiştir. Ancak Türk rehinelerin kurtarılması,
Türkiye ile Irak arasında gerginliğe neden olan en önemli sorunlardan birisinin Haşdi
Şa’abi olarak isimlendirilen Şii milis güçleri olduğu gerçeğini değiştirmemiştir.
2014 yılı boyunca DAİŞ’in hızlı ilerleyişi karşısında Iraklı Şii dini lider Ali Sistani
bir fetva yayınlayarak DAİŞ’e karşı Şii milis güçlerin birleştirilerek mücadele edilmesi
gerektiği çağrısında bulunmuştu. Bunun ardından bütün Şii gruplar bir araya gelerek
Haşdi Şa’abi adı altında Irak İçişleri Bakanlığı’na bağlı “Halk Seferberlik Güçlerinin”
kurulduğunu ilan ettiler. Farklı kaynaklara göre bu güçlerin mevcudu 100-120 bine
kadar çıkmaktadır. Irak merkezi hükümetinin bu milisler üzerinde herhangi bir tahakkümü bulunmazken, genel olarak Şii milislerin İran’ın Kudüs Güçleri Komutanı
olan Kasım Süleymani tarafından yönetildiği bilinmektedir. ABD güçlerinin Irak ordusuna teslim ettiği pek çok silahın Haşdi Şa’abi güçlerinin eline geçtiğine ve milis
güçlerine Irak bütçesinden milyarlarca dolar aktarıldığına dair ciddi emareler vardır.
Amnesty International gibi insan hakları savunucusu uluslararası örgütlerin de raporlaştırdığı şekilde Şii milis güçlerin Sünnilere karşı mezhepçi bir temizliğe giriştiği
görülmektedir. DAİŞ ile yürüttükleri mücadelede ciddi insan hakları ihlallerine imza
atan bu yapılanmalardan ve eylemlerinden Türkiye’nin rahatsız olduğu ve Merkezi
Irak Ordusu’nun güçlendirilerek bu yapıların dağıtılması gerektiği Iraklı muhataplarına iletilmesine rağmen, Irak’ta bu yapılar güçlerini artırarak varlıklarına devam
etmekteler. Ortadoğu’da yaşanan çatışmalarda mezhebi ton her geçen gün artmaktayken, Irak’ta sekteryan fay hatları merkezkaç etkisi oluşturarak ülkeyi parçalamaktadır.
DAİŞ tehdidine karşı bir çözüm olarak sunulan Şii milis gruplar ülkedeki ayrımın
daha da derinleşmesine yol açtığı gibi, yol açtıkları insan hakları ihlalleri ve ülkede
meydana getirdikleri güvenlik boşluğu da bölgesel bir tehdide dönüşmektedir.

IRAK KÜRDISTAN BÖLGESEL YÖNETIMI (IKBY)
ILE OLAN İLIŞKILER
Kuzey Suriye’de bulunan Ayn el-Arap (Kobani) şehrinin DAİŞ tarafından işgal edilmesi ve yaşanan ilgili gelişmelere Türkiye’nin IKBY ile ortak bir askeri angajman
geliştirerek yanıt verme isteğinin 2015 senesinde de yankıları olmuştur. Bölgeye
destek için hazırlık yapan IKBY’ye bağlı peşmerge güçlerinin Türkiye üzerinden
bölgeye intikal etmelerine müsaade eden Türkiye hem IKBY ile ilişkilerini tahkim etmiş hem de bölgede PYD-PKK propagandasını kırmaya yönelik bir adım
atmıştır. Bu konuyla alakalı 27 Ocak tarihinde IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani,
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yayınladığı bir mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’na teşekkür etmiştir. Irak’ta yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Başbakan Barzani
Şubat 2015’te Ankara’ya da bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşen Barzani, sonrasında yayımladığı bir açıklamada görüşme konuları arasında DAİŞ’le mücadele, Erbil-Bağdat arasındaki petrol anlaşması
ve Ankara ile IKBY ilişkilerinin yer aldığı duyurulmuştur. Görüşmelerde ilişkilerin
derinleştirilmesi gerektiği, ekonomi ve enerji alanlarının yanı sıra ticarette de işbirliğinin artması gerektiği vurgulanmıştır.
2015 yılı içerisinde Ankara-Erbil ilişkilerini etkileyen iki önemli gelişme daha
yaşanmıştır. PKK’nın terör eylemlerine başlamasıyla Türkiye’de Milli Birlik ve Kardeşlik süreci bağlamında devam eden çatışmazlık ortamı bitmiştir. Türk Hava Kuvvetleri PKK terör örgütüne ait üstleri ve lojistik tesisleri Kuzey Irak’ta bombalamaya
başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapmış olduğu hava saldırıları IKBY ve Kürdistan Demokrat Partisini ciddi bir şekilde rahatsız etmese de, diğer tarafta Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran’ın tepkilerine neden olmuştur. Yine merkezi
Irak hükümeti Türkiye’yi kınayan açıklamalar yapmıştır. 13 Eylül 2015 tarihinde
Irak Dışişleri Bakanı Caferi, Türkiye’nin Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonların
egemenliklerini ihlal ettiğini söylemiştir.
Türkiye IKBY’de yaşanan başkanlık krizine de müdahil olmuş ve Başkan Mesut
Barzani’ye yönelik KYB ve Goran liderliğinde yürütülen siyasi hamlelerin bölgenin
istikrarına ve Ankara-Erbil ilişkilerine zarar verebileceğini saikiyle diplomatik hamleler
yapmıştır. Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu bölgeyi ziyaret ederek önemli temaslarda bulunmuş, Mesut Barzani’nin göreve devam etmesi ve siyasi krizin bitirilmesi için
çaba sarf etmiştir. Türkiye ilgili gelişmelerde İran’ın da etkisi olduğunu düşünmektedir.

MUSUL KRIZI
Nuri el-Maliki’nin görevini bırakmasının ardından Irak Başbakanı olan Haydar
el-Abadi döneminde Türkiye-Irak ilişkileri görece olumlu bir seyirde giderken, Türkiye’nin Musul’un kuzeyinde Başika bölgesine asker sevkiyatı yaptığına yönelik haberlerin ardından Bağdat yönetimi çok sert açıklamalarla Türkiye’yi hedef almaya
başlamıştır. Iraklı bazı siyasiler Türkiye’nin Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle suçlarlarken, Türkiye’ye askerleri geri çekmesi için 48 saat süre tanındığını açıklamışlardır.
Irak’ta Haşdi Şa’abi altında faaliyet gösteren Bedir Tugayları’nın Başika üssüne saldırı
tehdidinde bulunması ise gerginliği iyice artırmıştır.
Türk yetkililer ise Başika bölgesinde çok uzun süredir Iraklıları Musul’un DAİŞ’ten kurtarılması için eğittiklerini, Bağdat hükümetinin bir anda gösterdiği reaksiyonun ise manidar olduğunu dile getirmişlerdir. Bağdat’ın orantısız tepkisinin arkasındaki nedenler soru işaretleri oluştururken, Türkiye krizi diplomatik girişimlerle dindirme
yolunu tercih etmiştir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları Iraklı muhataplarıyla
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telefon görüşmeleri yaparken Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Irak Başbakanı Haydar el-Abadi’ye bir mektup göndererek Başika’da yürütülen faaliyetler hakkında bilgi
aktarmıştır. Rusya ise Ankara-Bağdat arasında yaşanan krize müdahil olarak meseleyi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşımaya çalıştı, ancak bu girişimi başarılı
olamamıştır. Krizin derinleştiği bir sırada ise IKBY Başkanı Mesut Barzani Ankara’yı
ziyaret etmiştir. Gündemde Türkiye-IKBY ilişkileri, DAİŞ ile yürütülen ortak mücadele ve enerji masadaki önemli başlıklardı; ancak yapılan ikili görüşmelerde Türkiye’nin
Musul Başika’da bulundurduğu askerler de ele alınırken, Barzani’nin Türkiye’yi net bir
şekilde destekleyen açıklamaları basında önemli yer bulmuştur. Türkiye 2014 yılında
Musul valisi Esil Nuceyfi’nin talebiyle Başika’da Musul’u Özgürleştirme Kampı adıyla
bir asker eğitim merkezi kurmuştur. Bu kampta IKBY’e bağlı peşmerge güçleri ile Haşdi Vatani adıyla örgütlenen Musullular, Türk askerleri tarafından eğitim almaktaydı.
Krizden dolayı yükselen tansiyonu düşürme ve ikili ilişkilerin zedelenmemesi adında
ise Barzani’nin Türkiye ziyaretinin ardından, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun
Sinirlioğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan Bağdat’a bir ziyaret
gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret kapsamında Başbakan Abadi, Dışişleri Bakanı Caferi ve
Savunma Bakanı el-Ubeydi ile görüşmelerde bulunulmuş, yapılan açıklamalara göre
Türkiye’nin Irak’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne duyulan saygı vurgulanmış,
DAİŞ terör örgütüne karşı mücadelede Irak yönetimine verilen desteğin sürdürülmesi
konusundaki kararlılık teyit edildiği duyurulmuştur.

134

setav.org

2015’te DIŞ POLİTİKA

KRONOLOJI - TÜRKIYE-IRAK İLIŞKILERI
18 Ocak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye-Irak 17. Karma Ekonomik Komisyonu
(KEK) Toplantılarını gerçekleştirmek üzere Bağdat’a gitti.

27 Ocak

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani yayımladığı mesajda Ayn el-Arap’tan göç edenlerin
barındırılması ve peşmergenin geçişine izin verilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve Başbakan Davutoğlu’na teşekkür etti.

2 Şubat

DAİŞ, Ayn el-Arap’tan çekildiğini duyurdu.

15 Şubat

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Erbil ile Bağdat arasındaki
finansal sorunların çözümü için Bağdat’a gitti.

18-19 Şubat

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Başbakan Davutoğlu ile Ankara’da bir araya geldi.

25 Şubat

DAİŞ, Musul Arkeoloji Müzesinde bulunan eserleri yok etti.

27 Şubat

ABD, DAİŞ’le yürütülen mücadele kapsamında Irak Kürdistan yönetimine doğrudan silah
yardımlarına başladı.

26 Şubat

DAİŞ, 10 binden fazla eserin bulunduğu Musul kütüphanesini yaktı.

11 Mart

İran, DAİŞ’in hâkimiyetindeki Tikrit’e girdi.

31 Mart

Tikrit, DAİŞ’in elinden geri alındı.

18 Mayıs

Ramadi, DAİŞ’in eline geçti.

10 Ağustos

Irak Başbakan Yardımcısı Beha el-Araci, Sadr Akımı lideri Seyyid Mukteda es-Sadr’ın
çağrısı üzerine istifa etti.

2 Eylül

Bağdat’ta 18 Türk işçi Şii milisler tarafından kaçırıldı.

8 Eylül

Hakkâri Dağlıca’da 16 askerin şehit olduğu terör saldırısı sonrası Kuzey Irak’taki PKK
hedeflerine yönelik hava harekâtı düzenlendi.

13 Eylül

Irak Dışişleri Bakanı Caferi, Türkiye’nin Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonların
egemenliklerini ihlal ettiğini söyledi.

30 Eylül

Irak’ın başkenti Bağdat’ta kaçırılan Türk işçilerin tamamı serbest bırakıldı.

3-4 Kasım

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu Kuzey Irak’ı ziyaret etti.

13 Kasım

Kürt birliklerin ABD’nin hava desteğiyle başlattıkları operasyonda Irak’ın kuzeyindeki
Musul’a bağlı Sincar’ı (Şengal) ele geçirdiği açıklandı.

7 Aralık

Türk Ordusu’nun Başika bölgesine asker sevk etmesi Ankara-Bağdat arasında gerilime
neden oldu.

9 Aralık

IKBY lideri Mesut Barzani Ankara’yı ziyaret etti.

10 Aralık

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sinirlioğlu ve MİT Müsteşarı Fidan Bağdat’ta temaslarda
bulundu.
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TÜRKİYE-İRAN
İLİŞKİLERİ

Bölgenin en köklü iki ülkesi olarak aralarındaki dostane ilişki birçok ülkenin tarihinden çok daha geçmişe dayanan Türkiye ve İran için 2015 birtakım fırsatlar ve önemli
ayrışmalarla dolu bir yıl oldu. Genel çerçevede baktığımızda ilişkilerin seyrini siyasi
alanda Suriye, Irak ve Yemen; ekonomik alanda ise İran’ın nükleer anlaşması ile hız
kazanan enerji konulu temaslar ciddi şekilde etkilemiş, taraflar arasında son dönemlerde süregelen soğuk ilişkiler bir dizi iyileşmeyi gerekli kılmış ve buna yönelik çaba
sarf edilmiştir.
2015 yılı içerisinde bölgesel olarak siyasi alanda devam eden Suriye ve Irak meselelerine Yemen krizi de eklenmiş ve ilişkiler daha problemli bir yapıya bürünmüştür.
Ancak Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 7 Nisan’da İran’a yapılan ziyarette mevcut sorunlara rağmen ekonomik ilişkiler geliştirilmeye çalışılmış ve taraflar siyasi sorunların
ekonomik ilişkileri gölgelemesine izin vermeyecek bir olgunluk sergilemişlerdir. İran,
5+1 ülkeleri ile 14 Temmuz’da nükleer anlaşma sağlamış; Türkiye ise beş ay zarfında
iki seçim dönemi geçirmiştir. Ayrıca Türkiye’de seçim arası dönemde başlayan ve artışa geçen PKK saldırıları sonucu Tahran, Türkiye toprakları içinde PKK saldırısına
uğrayan İran tır ve otobüslerinin daha ciddi şekilde korunması için Ankara’ya nota
vermiştir. Nükleer anlaşma sonrası enerji ve ticari konularda temaslarda bulunan tarafların gayretleri, son dönemde Rusya’nın da Suriye denklemine askeri olarak dahil
olmasıyla daha çetrefilli bir boyut kazanmış olan bölge meselelerinin gerginliği altında bir seyir izlemiştir. Enerji politikaları bağlamında doğalgaz konusunda yürütülen
görüşmelerde kısmen ilerleme kaydedilmiş, fakat taraflar miktar ve fiyatta tam olarak
anlaşamadıkları için somut bir neticeye varılamamıştır. Dolayısıyla bir yandan iki
sınır ülkesi arasında yakın işbirliği içinde bazı ilerlemeler kaydedilirken, diğer yandan taraflar yıl içerisinde nota vermeye varacak kadar tansiyonu yükseltecek karşılıklı
açıklamalarda da bulunmuşlardır. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’ın bölge
politikasını eleştiren ifadeleri üzerine 29 Mart’ta İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin
Tahran’daki temsilcisini çağırarak nota vermiştir.
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Bölgenin güçlü iki komşusu Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkiler hâlâ
olması gereken düzeyin altında seyretmektedir. Bunun temel sebebi taraflar arasındaki siyasi anlaşmazlıklar ve İran’a uygulanan yaptırımlardır. Ortadoğu’da liderlik
potansiyeline sahip bu iki rakip ülke, son yıllarda bölgede siyasi konularda önemli sorunlar yaşasalar da ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çaba göstermişlerdir.
Karşılıklı ekonomik ilişkiler kapsamında bakıldığında hammadde, petrol ve
doğalgaz ithalatında Türkiye’nin İran’a; altın, tekstil, sanayi, makine, ilaç vs. gibi
ürünlerde de İran’ın Türkiye’ye ihtiyacı vardır. Bu nedenle taraflar işbirliği alanlarını
genişletmek için çatışma konularını aşmanın yollarını aramaya yönelik politikalar
izlemişlerdir. Bu bağlamda 2014 yılının Ocak ayında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması 2015 Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmiştir. 10 yıllık uzun bir müzakere
sürecinin ardından imzalanan söz konusu anlaşmayla Türkiye’nin İran’a bazı tarım
ürünlerinde, İran’ın ise Türkiye’ye bazı sanayi ürünlerinde tarife indirimi uygulaması
kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede ilk etapta Türkiye 140, İran ise 125 farklı üründe
gümrük vergilerini ya tamamen kaldırmış ya da önemli oranda indirime gitmiştir.
Anlaşmayı geliştirip serbest ticaret anlaşmasına dönüştürmeyi hedefleyen Türkiye
açısından bu anlaşma, iki ülke arasında en üst düzeyde belirlenmiş olan 30 milyar
dolar ticaret hacmine ulaşılabilmesi için son derece önem taşımaktadır. Buna ek olarak bölgesel ve küresel ölçekte işbirliği mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik kurulan ve ilk toplantısını 2014 Haziran ayında gerçekleştiren Yüksek Düzeyli Stratejik
İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı 7 Nisan 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani liderliğinde Tahran’da gerçekleşmiştir. Ankara’dan Tahran’a dört yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde
yapılan günü birlik ziyaretin sonucunda Türkiye ile İran arasında bazı ekonomik ve
teknik konuları kapsayan 8 anlaşma ile bir mutabakat metni imzalanmıştır.243 Konseydeki ekonomik hedef, yaptırımlarla düşen ve 2014’te 13,7 milyar dolara gerileyen
ticaret hacmini 2015 sonu itibariyle 30 milyar dolara çıkarabilmekti. İki komşu ülke
için ekonomik anlamda yürütülen bu çabalar, ortak çıkarlar kapsamında işbirliğinin
somut bir göstergesi olarak görülebilir.
2015 yılının genel seyrine bakıldığında Ankara ve Tahran her ne kadar işbirliği alanlarını geliştirmek isteseler de bölgedeki krizlerin yıkıcı etkisi ortak bir uzlaşıya varmayı engelleyici unsurları bünyesinde barındırıyordu. Özellikle Suriye krizinde çözümsüzlüğün
sürmesi, meseleye yaklaşımları farklı olan tarafların ikili ilişkilerinin gerginleşmesine yol
açıyordu. Buna bir de Yemen krizinin eklenmesi tansiyonu arttırdı. Zira Suudi Arabistan
öncülüğündeki Batı destekli rejimlerin Yemen’de orduyla Ensarullah’a bağlı halk komitelerine karşı hava operasyonları başlatması İran ve Türkiye’yi karşı karşıya getirdi.
İran ziyaretinden kısa bir süre önce gerçekleşen bu operasyona destek verdiğini
açıklayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyondan bir gün
243. “Türkiye ve İran’ın Yemen Mutabakatı”, Aljazeera Turk, 8 Nisan 2015.
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sonra İran’a çağrıda bulundu. İran’ın Irak’taki politikalarını eleştiren Erdoğan,
DAİŞ’le mücadele kapsamında İran’ın DAİŞ’i bölgeden çıkarıp yerine kendisinin
geçmeyi planladığını ve asıl amacının Irak’taki nüfuzunu arttırmak olduğunu
belirterek, İran’ın Suriye ve Irak politikalarına tepki gösterdi ve İran’ın Yemen, Suriye
ve Irak’tan güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi. “Bölgeyi adeta kendine domine
etmenin gayreti içerisinde. Buna tahammül etmek mümkün değil” sözleriyle İran’ı
sert bir dille eleştiren Erdoğan’a cevap İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ’ten geldi.
Zarif yaptığı açıklamada “Mevcut şartlarda tüm ülkeler bölgede istikrarın sağlanması için hareket etmeli” sözleriyle yanıt verdi. Akabinde İran Dışişleri Bakanlığı,
Erdoğan’ın İran’ın bölge politikasını eleştiren ifadelerine açıklık getirilmesine yönelik
Türkiye’nin Tahran’daki temsilcisini çağırarak nota verdi. Öyle ki bu gelişmeler ışığında Erdoğan’ın ziyaretinin iptali konusu da gündeme gelmişti, fakat gergin atmosfere rağmen beklentilerin aksine ziyaret ertelenmedi ve Erdoğan kalabalık bir heyetle
birlikte Tahran’ı ziyaret etti. Ziyarette resmi konularda ikili ilişkilerin yanı sıra başta
Suriye, Irak ve Yemen olmak üzere Ortadoğu genelinde yaşanan gelişmeler ele alındı.
Kritik bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret iki ülke ilişkilerinin geleceğinin yeniden
şekillendiği bir zamana denk gelmesi açısından dikkate değerdi. Erdoğan İran’dan
ayrılmadan önce ülkenin dini lideri Hamaney ile de görüştü.
Suriye sorununa ilişkin Ekim ayından itibaren Rusya’nın da Suriye denklemine askeri olarak dahil olması zaten bölge meselelerinden dolayı gergin olan Türkiye-İran ilişkilerini olumsuz yönde etkilerken Suriye’deki Esed rejimini siyasi, ekonomik ve askeri
olarak destekleyen İran’ın hem elini güçlendirmiş hem de bir nevi yükünü hafifletmiştir.
Bununla birlikte Suriye krizinde ortamın gerginleşmesi tarafların ilişkilerinde de gerginliğe neden olmaktadır. Son olarak 24 Kasım tarihinde Türk hava sahasını ihlal eden Rus
jetinin angajman kuralları çerçevesinde düşürülmesiyle Rusya ile de ilişkiler gerilmeye
başlamış ve Rusya tarafı buna ekonomik ambargolarla karşılık vermiştir. İran tarafı da
Türkiye ile Rusya arasında yaşanan kriz ortamında temkinli bir tutum izlemekle beraber
Suriye’de ulus-devletten yana tavır takınmak gerektiği konusunda Ankara’ya uyarıcı mesajlar vermeyi ihmal etmemiştir. Türkiye’nin Musul’a asker göndermesi de yine Rusya ile
birlikte İran’ın tepkisine yol açmıştır. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de bazı İranlı yetkililerin,
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin bölgesel politikalarıyla ilgili açıklamasıyla ilgili kullandıkları ifadelerin “hayretle karşılandığını” belirtmiştir.244 Akabinde Başbakan Davutoğlu, geçmişte İran’a uygulanan ambargo zamanında Türkiye’nin desteğini hatırlatıp İran yetkililerine sitem etmiş ve İran halkına “Bir gün İran halkı herkes onları terk
ederken kendilerini terk etmeyen Türkiye için sesini yükseltecek” şeklinde seslenmiştir.245
Suriye’de 2011 yılından beri devam eden krizde İran ve Türkiye zıt taraflarda durmuşlardır. İran, Beşar Esed rejimini kırmızı çizgisi olarak belirlerken, Türkiye de Beşar
244. “Dışişleri’nden İran Açıklaması”, Aljazeera Turk, 6 Aralık 2015.
245. “Davutoğlu İran Halkına Seslendi”, Aljazeera Turk, 8 Aralık 2015.
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Esed rejimini meşru saymayarak ılımlı muhalifleri desteklemeye devam etmiştir. Rusya ise
Esed rejiminden yana aldığı tavrı bir adım ileriye taşıyarak sahaya aktif bir şekilde katılmış
ve askeri destekle rejimin kaybettiği yerleri geri alması lehine çabalamıştır. Batı öncülüğündeki koalisyon güçleri Suriye’de, uluslararası camiada ortak düşman ilan edilen DAİŞ
mevzilerini vurmaya devam ederken; İran, Rusya ve Hizbullah’ın yardımıyla mevcut Suriye rejimi, özellikle stratejik bölgelerde kazanımlarını artırma yoluna gitmiştir. Aynı zaman
zarfında uluslararası alanda Suriye’de savaşın sonlanması ve düzenin yeniden tesisine
yönelik görüşmeler de sürmüştür. Nitekim İran’ın da katıldığı ve Türkiye’nin önceden yer
aldığı Suriye konulu Viyana görüşmelerinde geçici bir hükümetle yeni hükümete giden
yol haritası belirlenmeye çalışılmıştır. Suriye krizinde aslında hem Türkiye hem İran ve
hem de uluslararası kamuoyu DAİŞ’in ortak düşman olduğu görüşünde birleşseler de kurulacak yeni hükümetin içinde Beşar Esed’in geleceği konusunda ortak bir uzlaşıya henüz
varılamamıştır. Ne var ki esasında Suriye’nin terör gruplarından temizlenmesi konusunda hemfikir olan taraflar nezdinde bu gruplar aynı değildir. Türkiye tarafı rejimin bizzat
kendisinin kaynağını sorun olarak görüp bölgeden hem DAİŞ’in temizlenmesini hem de
ılımlı muhaliflerin yeni bir hükümette etkin şekilde yer almasını savunurken, Rusya ile
birlikte İran tarafı Beşar Esed rejimini meşru saymış ve ılımlı muhalefetin rejimi tehdit
eden terörist gruplar olduğunu beyan etmiştir. Krizin kendi iç dinamikleri ve büyük güçlerin buraya yönelik politikaları da hesaba katıldığında, Suriye sorununun bu kadar uzun
sürmesine yönelik, bölgede etkin iki güç olan Türkiye ve İran’ın Suriye konusunda karşıt
pozisyonlarda bulunmalarının da etkili olduğu savunulabilir.
Türkiye ve İran’ın ekonomik olarak karşılıklı bağımlılık içerisinde olmaları iki komşu ülkeyi zor durumlarda dahi yakınlaştırabilmişti. Nitekim İran nükleer faaliyetleri
dolayısıyla dünyadan izole edilmeye çalışılırken dahi Türkiye komşu ülkesini yalnız
bırakmamıştı. Bu minvalde nükleer silahlanmaya gitmeyecek barışçıl nükleer enerjiye
sahip olmayı başından beri İran’ın hakkı olarak gören Türkiye, İran ile 1+5 ülkeleri
arasında nükleer müzakerelerde varılan anlaşmaya da destek vermiş ve bu gelişmeyi çok
olumlu karşılamıştır. Buna karşılık İran Cumhurbaşkanı Ruhani ambargo dönemindeki
dostlarını unutmayacaklarını ifade ederek Türkiye’ye vefa vurgusu yapmıştır. İran Dışişleri
Bakan Yardımcısı ve nükleer baş müzakereci Abbas Erakçi de anlaşma sonrası verdiği bir
röportajında Türkiye ve İran arasında bölge meselelerindeki görüş ayrılıklarına rağmen
ilişkilerin güçlü bir seyir izleyeceği yönünde bir açıklama yapmıştır. Varılan mutabakat
sonrası gözler ekonomik ilerlemelere çevrilmiş ve bölgede enerji politikaları hız kazanmıştır. Türkiye tarafı da rasyonel bir tutum izlemiş ve avantajlı konuma gelen İran’ın ve bölgenin geleceğine dair açılan fırsatlara yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda İran’ın sahip olduğu
enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasına yönelik temaslar yapılmıştır.
İran, ambargo etkisiyle ekonomisi büyük bir dar boğaza girmişken yaptırımların
tamamen kaldırılmasıyla yeniden ticari ilişkiler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu
kapsamda Türkiye coğrafi olarak kritik bir konumdadır. Ukrayna kriziyle birlikte
Rus doğalgazına bağımlılıktan kurtulmanın yolunu arayan Avrupa, İran gazını en
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hızlı çözüm seçeneklerinden biri olarak görmektedir. Öte yandan Mısır’da Temmuz
2013’te gerçekleşen askeri darbeden bu yana Türkiye ile Mısır arasında yaşanan sorunlar göz önüne alındığında İran, Türkiye’den Ortadoğu ve Orta Asya’ya yapılacak
ihracat için geçiş güzergâhında bulunmaktadır. Her ne kadar görüş ayrılıkları olsa da
bölgesel barış ve güvenlikle karşılıklı ekonomik çıkarlar açısından Türkiye-İran ilişkileri hayati öneme sahiptir. İran’ın petrol ve doğalgaz pazarına dönmesi Türkiye’nin
enerji köprüsü rolünü güçlendirecektir.
Uluslararası siyaset açısından büyük önem taşıyan nükleer mutabakat sonrası
birçok ülke İran pazarında pay sahibi olmak için görüşmelerini hızlandırmıştır. Türkiye bu alanda girişimlerde bulunurken öncelikle İran’la mevcut doğalgaz ve petrol
sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. İkili arasında geçmişte yapılan anlaşmaya baktığımızda en pahalı doğalgazı İran’dan alan Türkiye, 1996’da İran’dan gaz almak için
25 yıllığına anlaşma imzalamıştı. Fakat Türkiye, İran’ın sattığı gazın fiyatının yüksek
olduğunu belirterek yüzde 25’lik indirim talep etmiş, İran Milli Petrol Şirketi’nin
Uluslararası İlişkiler Direktörü Azizullah Ramazani, doğalgaz fiyatında Türkiye
ile aralarında devam eden anlaşmazlığın çözülmesi için müzakerelerin sürdüğünü
belirtmişti. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Türkiye, bu konuda
İran’ı uluslararası tahkim mahkemesine verdi. İran, Türkiye’nin satın aldığı doğalgaz
miktarını arttırdığı takdirde daha düşük fiyatla alım yapabileceğini söylemiş, fakat
taraflar miktar ve fiyat konusunda anlaşamamışlardı.
Erdoğan, Nisan ayında Tahran’a gerçekleştirdiği ziyarette enerji bağlamında
yapılan görüşmede Türkiye’nin en pahalı doğalgazı İran’dan ithal ettiğini hatırlatarak İran tarafı fiyatı aşağı çekerse alınan doğalgaz miktarının arttırılabileceğini dile
getirmiş ve ayrıca yerel parayla ticarete de değinmiş, ancak kısa sürede bir çözüme
varılamamıştı. İran daha sonra Kasım ayında yaptığı açıklamada LNG projeleri
kapsamında Avrupa’ya gaz taşıyacağı bilgisini verdi. İran basınında geçen haberde İran tarafının doğalgazı sıvılaştırıp LNG haline getireceklerini ve taşıma sistemi ile satış yapacağını açıkladı. İran’ın petrol ve doğalgaz kaynaklarını kontrol
eden en etkili ticari menfaat çevresi olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun
hâkim konumunu kaybetmek istememesi de bu politikaların belirlenmesinde rol
oynamaktadır. Keza bu durum Irak ve Suriye sorunlarında taban tabana zıt konumlarda bulunan Türkiye ve İran ilişkilerinde siyasi anlaşmazlığın ekonomiyi etkileme potansiyeline işaret etmektedir.
Sonuç olarak 2015 yılında Türkiye İran ilişkilerini şekillendiren temel konular,
siyasi alanda Suriye ve Irak’taki gelişmeler ve buna eklenen Yemen krizi; ekonomik
anlamda ise özellikle de nükleer anlaşma sonrası İran’la yürütülen enerji konulu görüşmeler olmuştur. Enerji bağlamında yapılan görüşmeler iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde kısmen ilerleme sağlasa da doğalgaz örneğinde olduğu gibi fiyat ve
miktar açısından anlaşamamışlardır. Suriye’ye ilişkin olarak Türkiye’nin ılımlı mu-
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haliflere olan güçlü desteğinin sürmesi, İran’ın ise halen Beşar Esed rejiminin siyasi,
ekonomik ve askeri anlamda en önemli destekçilerinden birisi olmaya devam ediyor
olması ikili ilişkileri olumsuz etkilemektedir. Buradan hareketle Türkiye-İran ilişkilerinde 2016 gündeminin bir yandan Yemen krizinin gidişatı, Suriye’de yeni kurulacak
hükümetin içeriği ve Beşar Esed’in geleceği; diğer yandan enerji konusundaki görüşmeler etrafında şekillenmesi beklenebilir.
KRONOLOJI - TÜRKIYE - İRAN İLIŞKILERI
1 Ocak

Türkiye ve İran arasında Tercihli Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.

13-15 Ocak

İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi, Kalkınma Bakanı Cevdet
Yılmaz’ın daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret etti.

21 Ocak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 10. Konferansı
vesilesiyle Türkiye`de bulunan İran Meclis Başkanı Laricani’yi kabul etti.

20 Mart

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nevruz Bayramı münasebetiyle aralarında Türkiye’nin
de olduğu bölge ülkelerinin liderlerine kutlama mesajı gönderdi.

30 Mart

Yemen operasyonu sonrası Erdoğan’ın “İran bölgeyi domine etmeye çalışıyor” sözü üzerine Türkiye’nin Tahran temsilcisi İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve Erdoğan’ın sözlerine
açıklık getirmesi istendi.

07 Nisan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin davetlisi
olarak İran’a resmî bir ziyaret gerçekleştirdi.

24 Temmuz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer baş müzakereci Abbas Erakçi gazetecilere verdiği röportajında “İran ve Türkiye arasında görüş ayrılıklarına rağmen ilişkiler güçlü bir seyir
izleyecek” dedi.

28 Temmuz

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Türkiye’de son günlerde meydana
gelen terör saldırılarını kınayarak, ülkesinin Ankara ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini
söyledi.

21 Ağustos

İran, Türkiye toprakları içinde PKK saldırısına uğrayan İran tır ve otobüslerinin daha ciddi
şekilde korunması için Ankara’ya nota verdi.

30 Ekim

Viyana’da Rusya ve ABD’nin öncülüğünde ve Türkiye’nin de katılımı ile başlatılan Suriye
görüşmelerinde İran da yer aldı.

3 Kasım

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

25 Kasım

Rus uçağının Türk jeti tarafından düşürülmesi İran basınında geniş yankı buldu ve İran Meclis
Başkanı Ali Laricani Türkiye’nin Rus uçağını düşürerek “büyük bir hata” yaptığını öne sürdü.

26 Kasım

İran Ekonomi Bakanı Ali Tayyipniya, Erdoğan başkanlığında İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 31. toplantısına katıldı.

6 Aralık

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdullahiyan Türkiye askeri unsurlarının Irak topraklarına
girmesini doğru bulmadıklarını ifade etti.

8 Aralık

Başbakan Davutoğlu, Ruslar tarafından Türkiye’ye uygulanan ekonomik ambargoda Rusya’nın tarafında yer alan İranlı yetkililere, Türkiye’nin geçmişte İran’a uygulanan ambargoda onların tarafında yer aldığını hatırlatarak sitemde bulundu.
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TÜRKİYE-İSRAİL
İLİŞKİLERİ

2015 yılı Türkiye-İsrail ilişkileri önceki yıl ile kıyaslandığında iki ülke arasında yakınlaşma yine gündemde olmadığı görülmektedir. Önceki yılların öngörülerine göre
gerginliklerin tırmanabileceği de beklenmiştir. 2015 yılının başında Avrupa’nın merkezinde, Fransa’nın başkenti Paris’te meydana gelen Charlie Hebdo saldırılarının hemen ardından düzenlenen yürüyüşe İsrail Başbakanı Netanyahu’nun katılmasını sert
bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl da gergin bir zemin
üzerinde İsrail ile ilişkilerin devam edeceğine işaret etti. İkili ilişkilerin iyi olmadığının bir diğer göstergesi de Münih Güvenlik Konferansı’nda belirginleşmiştir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisinin de sunum yapacağı oturumda İsrail’den
temsilcilerin de bulunacağından dolayı katılımını iptal etmiştir. Münih Güvenlik
Konferansı gibi önemli bir etkinliğindeki bu tavır, ikili ilişkilerinin diplomatik boyutunda da genel ilişki seyrinden farksız olduğunu göstermiştir.
17 Mart 2015 tarihinde İsrail’de düzenlenen genel seçim sonucunda Likud partisi
yüzde 23 civarında oy alarak Benjamin Netanyahu yeniden başbakan olmuştur. Son
derece ırkçı söylem ve eylemlerin çıkış noktası olan Netanyahu ve partisinin bu seçim galibiyeti ise özellikle yasadışı yerleşim inşalarının da gündemde olmasıyla birlikte
ülkedeki Müslümanların aleyhine tavrın daha da sıkılaştırılacağı anlamına gelmiştir.
Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 27 Nisan 2015 tarihinde
yapılan açıklamada Doğu Kudüs’teki yasadışı yerleşim yerleri için yayınlanan ihale ilanına müteakiben bu kararın uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilecek şekilde olmadığı belirtilmiştir. Buna ek olarak yasadışı yerleşim yerleri hususunda ise T.C. Dışişleri
Bakanlığı tarafından Ocak 2015’ten Kasım 2015’e kadar tam altı açıklama yapılarak
kararlar kınanmıştır. Ayrıca Mavi Marmara baskınına ilişkin hâlâ somut bir adım atılmamasıyla beraber Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde İsrail Devleti aleyhine
açılan tazminat davası sonucunda İsrail tazminat cezasına çarptırılmıştır. Mavi Marmara yolcularından birinin açmış olduğu davanın böyle bir kararla sonuçlanması, diğer yolcuların da önünü açmış ve İHH’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yolladığı
evrak ve delilleri güçlendireceği düşünülmektedir.
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2015 yılında Türkiye’de yaşanan en önemli olaylardan biri olan 7 Haziran seçiminde AK Parti’nin çoğunluğu sağlamaması sonucu ülkeyi bekleyen belirsizlik ve istikrarsızlık İsrail’de sevinçle karşılanmıştır. Bir konferansta konuşan İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres seçim sonuçlarından oldukça memnun olduklarını açıklamasıyla
birlikte, sonuçların İsrail açısından olumlu olduğu yönünde fikrini de beyan etmiştir.
Seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkede ve bölgede iyi ve güçlü bir lider olma
yolunu engellediğini belirten Peres, Ortadoğu’nun İran gibi bir başka ülkeye ihtiyacı
olmadığını da söylemiştir. Devlet düzeyinde ikili ilişkilerin düzelmeyeceği yönünde
yorumlanan bu tavırdan sonra ise Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi amacıyla
iki ülke yetkililerinin İtalya’da bir araya geldiği kesinleşmiştir. Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun doğruladığı, Müsteşar Feridun Sinirlioğlu ve İsrail Dışişleri Direktörü
Dore Gold görüşmesi Roma’da meydana gelirken, burada özellikle Gazze’ye uygulanan
ambargonun kaldırılması ve Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödenmesi gibi konularda görüşüldüğü düşünülmektedir.
Bu görüşmeden yaklaşık bir ay sonra, 22 Temmuz 2015 tarihinde Dışişleri
Direktörü Dore Gold’un açıklamaları iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme
sürecinde ilerlediği yönünde yorumlanmıştır. Gold, Ortadoğu’da hız kesmeyen DAİŞ
tehdidi ve İran’ın Türkiye ile İsrail’i ortak bir noktada buluşturduğunu ve bu nedenle
birlikte hareket etmenin şart olduğunu belirtmiştir. Ancak bu olumlu gibi gözüken açıklamanın hemen akabinde İsrail polisi aşırı ırkçı İsrailli Yahudilerin Mescid-i
Aksa’ya girebilmesi için bir baskın düzenlemiştir. T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından
şiddetle kınanan bu saldırının Müslüman Filistinlilerin inanç özgürlüğüne bir saldırı
olarak nitelendirilmiştir. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu birçok kişinin
yaralandığı olayın ardından ise İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Mescid-i Aksa’ya giren Yahudileri protesto eden Filistinlileri terörist ilan ederek, bu gibi olaylar
karşısında müsamaha göstermeyeceklerini belirtmiştir. Bu baskınlar belirli aralıklarla
devam ederken, İsrail güvenlik güçlerinin en son 15-16 Eylül tarihlerinde 24 saat
içerisinde tam üç kez baskın yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devreye sokmuştur.
Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun’u arayıp İsrail’in bu tavrının kabul edilebilir olmadığını belirterek gereğinin yapılmasını istemiştir. Birleşmiş
Milletleri acil bir şekilde harekete geçmeye çağıran Erdoğan’ın, aynı zamanda Kimun ile yasadışı yerleşim yerleri konusunda da hemfikir olduğu belirtilmiştir.
Yıl içerisinde en acı haber ise 1 Ağustos tarihinde duyulmuştur. Yahudi yerleşimciler tarafından Batı Şeria’nın Duma köyünde Filistinli bir aileye karşı gerçekleştirilen saldırı sonucu 18 aylık bebek Ali Saad yanarak hayatını kaybetmiştir.
Bu saldırı Netanyahu tarafından kınansa da, İsrail’in yürüttüğü yasadışı yerleşim
politikalarının ne şekilde sonuçlar doğurabileceği yönünde kamuoyu yeterince
fikir elde edebilmiştir. Olayın hemen ardından yine Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak saldırıyı lanetlerken, Beyaz Saray da saldırıyı “mümkün olan en
güçlü şekilde” kınadığını açıklamıştır. Olay sonucu olarak 5 Ağustos tarihinde ise
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yakalanan Yahudi militan Mordehay Meyer yargılanmadan idari cezaya çarptırılarak hapse atılmıştır.
İsrail vatandaşı olan ve sık sık Türkiye’de temaslarda bulunan Filistin İslami
Hareket liderlerinden Şeyh Raed Salah yine Türkiye’ye gelmeye çalışırken İsrail polisince engellenmiştir. Mart ayında 2007 yılında yapmış olduğu bir konuşma dolayısı
ile 11 ay hapis cezasına çarptırılan Salah’a aynı zamanda yurtdışına çıkış yasağı da verilmiştir. Özgürce seyahat etmeyi engelleyen İsrail, buna benzer bir tavrı da Haziran
2015’te sergilemişti. Düzenlenecek olan bir iftar programına katılmak üzere THY
uçağı ile Tel Aviv Ben Gurion havalimanına varan 9 Türk vatandaşının 9 saat süreyle
sorgulanmaları ve iki TRT mensubu hariç geri kalanların sınır dışı edilmesi Dışişleri
Bakanlığınca kınanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti’nin tepki ve izahat beklentilerini belirtmek üzere ise İsrail Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrılmıştı.
En son olarak yine Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir yazılı açıklamada
İsrail’in Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yasadışı yerleşim projeleri kınanmıştır. Yıl boyu
devam eden bu kınamalar serisi aslında Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin gerginliğini
gün yüzüne sermektedir. Sinirlioğlu ve İsrail Dışişleri Direktörü Gold’un görüşmesiyle
birlikte ilişkilerin normalleşeceği beklenebilirken İsrail ve Ortodoks Yahudi halkının
aşırı ırkçı ve İslamofobik tavrı bu beklentilerin karşılanmayacağını göstermiştir. Türkiye her ne kadar normalleşme yoluna kendi dinamik dış politikasında yer vermiş olsa
da, İsrail’in bu tutumlarına karşı her zaman tepkili olacağını göstermiştir.
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KRONOLOJI - TÜRKIYE-İSRAIL İLIŞKILERI
12 Ocak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Netenyahu’nun Paris’te yürüyüşe katılmasını eleştirdi.

30 Ocak

İsrail’in işgal ettiği Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim inşası Dışişleri Bakanlığı tarafından
kınandı.

6 Şubat

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Münih Güvenlik Konferansı’ndaki sunumunu iptal etti.

10 Şubat

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerine devam eden İsrail’den bu uygulamalara son verilmesi beklentisi
duyuruldu.

17 Mart

Benjamin Netanyahu’nun Likud partisi seçimde birinci oldu.

27 Nisan

Doğu Kudüs’teki yerleşim yeri ihalesi ilanı Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail’in barış
sürecine yönelik samimiyeti kuşkuyla karşılandığı açıklanmıştır.

7 Mayıs

Doğu Kudüs’teki yasadışı Ramat Shlomo yerleşimi hakkında Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığı belirtilmiştir.

9 Mayıs

Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Mavi Marmara yolcusunun açtığı dava sonucunda İsrail’i tazminat cezasına çarptırdı.

8 Haziran

Şimon Peres Türkiye’deki seçim sonuçlarından memnun olduğunu açıkladı.

23 Haziran

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sinirlioğlu ve Dure Gold’un Roma’da görüştüğünü doğruladı.

26 Haziran

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’nda dokuz saat alıkonulduktan sonra ikisi gazeteci
yedi Türk vatandaşının sınırdışı edilmesi Dışişleri Bakanlığınca kınandı.

22 Temmuz

İsrail Dışişleri Direktörü Dure Gold Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğini
söyledi.

28 Temmuz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı.

31 Temmuz

Yasadışı yerleşim faaliyetleri Dışişleri tarafından kınandı.

13 Eylül

İsrail emniyet güçlerinin Mescid-i Aksaya yönelik tecavüzleri kınandı.

16 Eylül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’yı 24 saat içinde üç
kez basmasının akabinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun’u aradı.

1 Ağustos

Batı Şeria’da 18 aylık bir bebeğin yanarak hayatını kaybetmesi sonucu Dışişleri Bakanlığı olayı lanetledi.

21 Ekim

Şeyh Raed Salah Türkiye’ye seyahat etme üzereyken İsrail polisi tarafından engellendi.

12 ve 19 Kasım

Yasadışı yerleşim projesi Dışişleri Bakanlığı tarafından lanetlendi.
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TÜRKİYE-KIBRIS
İLİŞKİLERİ

2015 yılının ilk ayları Kıbrıs sorununun nihai çözümüne ilişkin kötümser bir manzarayla başladı. Bu negatif manzara ilerleyen aylarda yerini sorunun çözümü adına
oldukça iyimser bir havaya bıraktı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tek
taraflı olarak SAIPEM-10000 gemisiyle Akdeniz’de gaz aramasına misilleme olarak
2014 yılının Ekim ayında bölgeye gönderilen Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin
kısa bir aradan sonra 2015 Ocak ayı içerisinde çalışmalarına tekrardan başlaması
ikili ilişkilerin iyi gitmediğine dair ipuçları vermekteydi. Yunanistan’daki seçimde
iktidara gelen Aleksis Tsipras ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in Hayrettin Paşa gemisinin tekrardan faaliyetlerine başlamasından duydukları rahatsızlığı ifade etmeleri
ve geminin çekilmesi durumunda müzakerelerin başlaması adına sağlıklı bir ortamın
oluşacağını belirtmeleri yılın başlarındaki soğuk havayı yumuşatmaya başladı.
İlişkilerin yumuşamaya başladığının ve müzakerelere uygun bir zeminin
oluştuğunun işaretleri Volkan Bozkır’ın Mart ayı içinde gerçekleştirdiği Brüksel
gezisinde yakında Kıbrıs’ta hareketlilik olabileceğine dair sözlerine yansıdı.
Nitekim 30 Mart’ta Rumların SAIPEM-10000’i geri çekmesine bir jest olarak
Türk tarafı Hayrettin Paşa gemisine bölgeden ayrılma talimatı verdi. Yapılan karşılıklı açılımlar müzakereler için elverişli ortamın oluştuğunu ve müzakere sathı
mailine girildiğini göstermekteydi. Tarafların müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki iradesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 19 Nisan’da yapılan
seçimin ardından hayata geçmeye başladı.
19 Nisan’da 177 bin KKTC’li seçmen yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Herhangi bir adayın yüzde 50 oy oranını elde edememesinden dolayı en fazla oy alan iki aday Derviş Eroğlu (28,15) ve Mustafa Akıncı (yüzde 26,94)
ikinci tura kaldı. 26 Nisan’da gerçekleştirilen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde
Kıbrıs’ta cari durumun değişmesi yönünde kampanya yürüten Akıncı geçerli oyların
yüzde 60,50’sini alarak yüzde 39,50 oy alan Eroğlu’nu geçerek KKTC’nin yedinci
cumhurbaşkanı oldu. Her iki tarafın özellikle de Rum kesiminin yaşadığı ekono-
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mik sıkıntılar, yarım yüzyıla yaklaşan “dondurulmuş bir çatışmanın” yorgunluğu ve
Akdeniz’de son dönemlerde bulunan gaz rezervlerinin tartışmalar olmadan kullanılabilmesi gibi faktörler müzakerelerin önünü açmıştı. Bu, Akıncı’ya dair Lefkoşe
belediye başkanlığı döneminden gelen “enformel, pragmatik meselelerde sağduyulu
ve yapıcı bir işbirliğine katılmayı”246 önemseyen bir şahsiyet olduğu algısıyla beraber
düşünüldüğünde müzakerelere dair beklentiler arttı. 7 Mayıs’ta ilk resmi ziyaretini
Türkiye’ye yapan Akıncı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında 2015 yılının çözüm yılı olması gerektiği
temennisinde bulundu. Türk hükümetinin çözüme yönelik istekli olmasının yanı
sıra Yunan ve Rum taraflarından Akıncı’nın seçilmesine ilişkin gelen pozitif tepkilerin getirdiği bir aktivizmle işe koyulan Akıncı müzakerelerin başlaması adına kayda
değer adımlar atmaya başladı.
AK Parti hükümetleri iktidara geldiği 2002’den bu yana, 2004’teki Annan
Planı’na destekten başlayarak Kıbrıs Sorununun çözümü adına oldukça aktif bir
siyaset takip etmiştir. 2004’ten bu yana Kıbrıs’ta nihai çözüme ulaşılması için Rum
tarafıyla müzakere kapısının açık kalmasını istemiş ve bu yöndeki girişimleri desteklemiştir. 2015 Nisan ayıyla başlayan sürece bakıldığında bu yapıcı ilişki kurma
pratiğinin devam ettiğini görmekteyiz.
Türkiye aynı zamanda adada yaşayan soydaşlarının çıkarlarını korumak adına KKTC’yi kurulduğu günden beri hem maddi manada hem de uluslararası
platformlarda desteklemektedir. Buna rağmen Mustafa Akıncı cumhurbaşkanı
seçildikten sonraki iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleme potansiyeline sahip bazı
demeçler verdi. Akıncı’nın 26 Nisan’da yapılan 2. tur seçimle cumhurbaşkanı
olmasını müteakip sarf ettiği “Artık yavru vatan yok, iki kardeş ülke var” ve
buna karşılık Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ağzından çıkanı kulağın duysun” sözleri
Türkiye’nin KKTC’de kalıcı bir barışa ulaşılana kadar Kıbrıs Türklerinin hamisi
olmayı sürdüreceğini göstermektedir. Akıncının kısa süre içerisinde bu hatanın
farkına varması sonucu bu polemiğin krize dönüşmeden tatlıya bağlanmasını
sağlamıştır. Nitekim daha sonra hem Dışişleri Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı düzeyinde müzakerelere gelen destekler yeni başlayacak sürece ivme kazandırmıştır. Kıbrıs’ta olası bir nihai çözümün AB-Türkiye, Türkiye-Yunanistan
ve Türkiye-GKRY ile ilişkileri normalleştireceği düşünüldüğünde Türkiye’nin
takındığı tavrın önemi anlaşılabilmektedir.
17 Ekim 2015 tarihinde “Asrın Projesi” olarak adlandırılan Türkiye’den Kıbrıs’a
su götürecek projenin açılışında Erdoğan’ın verdiği mesajlar Türkiye’nin KKTC’ye
olan desteğinin somut bir göstergesi olarak okunmalıdır. Anadolu’dan gelen suyun
Rumlarla da paylaşılabileceğini ifade eden Erdoğan, yeni sürecin arkasında olduklarını ve iyi niyetle süreci takip ettiklerini vurgulamıştır. KKTC-Türkiye ilişkileri Kıb246. “The Guardian View on the Prospects for a Cyprus Settlement”, Guardian Editorial, 27 Nisan 2015.
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rıs’taki seçimden sonra kısa süreli olarak bir türbülansa girse de Türkiye’nin müzakere
sürecini desteklemesi ve su projesindeki olumlu mesajlarla rayına oturmuştur.
Yarım yüzyılı aşkındır devam eden “dondurulmuş çatışmanın” hedeflenen çözümü olan iki bölgeli ve iki toplumlu federal bir Kıbrıs için taraflar bahsi geçen
olumlu havanın etkisiyle müzakerelere başladılar. Her ne kadar Rum ve Türk toplumları çözüm ümidini kısmen kaybetmiş olsa da Rum kesiminin 2013’te yaşadığı
ve henüz etkileri bitmeyen ekonomik krizden kurtulma, Türk kesiminin bölünmüşlük ve izolasyon kaynaklı yorgunluğuna son verme, adanın ikiye bölünmeyecek
kadar küçük olduğu düşüncesinin her iki tarafta da ağır basması, olası bir birleşmenin getireceği ekonomik kazanımlar benzeri faktörler çözüme yönelik karamsarlıkları umutlara çevirdi.
Kıbrıs’ta yedi aydır duraksayan müzakereler 15 Mayıs’taki ön müzakerelerle
tekrardan başladı. Bu yeni başlayan müzakere sürecinin yukarıda sözünü ettiğimiz
faktörler tarafından etkilenen kendine özgü arka planının yanı sıra bu müzakereleri
öncekilerden ayıran farklılıkları da göz ardı etmemek gerekmektedir. 15 Mayıs’ta başlayan müzakere sürecinin temel farklılıklarından biri müzakerelerin hemen başında
tartışılacak, müzakere edilecek konuların yer aldığı “Akıncı-Anastasiadis Belgesi"nin
oluşturulmasıdır. Yeni başlayan müzakerelerin bir diğer farklılığı ise Akıncı ve Anastasiadis’in bu süreci sembolik bazı açılımlarla başlatmış olmalarıdır. Türk tarafının
vizeleri kaldırması, Rum tarafının mayınlı arazilerin haritasını Türk tarafına vermesi,
iki liderin Lefkoşe’nin Türk ve Rum çarşılarını beraber gezip kahve ve ziviniya (Kıbrıs’a özgü bir içki) içmeleri, beraber tiyatro oyunu seyretmeleri benzeri açılımlar yeni
başlayan sürecin olumlu havasını pekiştirmiştir.
15 Mayıs’ta başlayan ön müzakereler 29 Haziran tarihi ile birlikte yerini esas
müzakerelere bırakmıştır. Ön müzakereleri müteakip netameli esas meseleler üzerine
müzakere süreci 29 Haziran’da başladı. 15 Mayıs’taki rahat atmosferden farklı olarak
yeni başlayan zorlu süreç görece daha gergin bir ortamda devam etmiştir. Bu görece
gergin ortam müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi anlamına gelmemektedir. Nitekim hem Rum ve Türk tarafından hem de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Eide’den gelen beyanatlar müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini
göstermiştir. Her ne kadar müzakerelerin detayları deklare edilemese de Temmuz
ayının sonlarına doğru müzakerelerin ilerlediğine dair önemli ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Tebarüz etmeye başlayan detaylara bakıldığında ilerleme kaydedilmiş ama
üzerinde zorlu müzakerelerin devam etme ihtimali yüksek olan meseleler görülebilmektedir. Rumların ve Türklerin kuracağı yeni devlete “Birleşik Kıbrıs Federasyonu”
adı verilmesi planlanmıştır. Müzakerelerde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğü dışında kalan bütün diğer meseleler konuşulurken Türklere ve Rumlara
ne kadar toprak bırakılacağı meselenin hassasiyetinden dolayı sona bırakılmıştır.
Müzakerelerde Türk ve Rum devletleri yeni adıyla Birleşik Kıbrıs Federasyonu’nun kurucu devletleri olacak ve her kurucu devletin kendine has bir vatan-
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daşlığı olacaktır. Bu yeni oluşumda Kıbrıslı Türkler ve Rumlar istedikleri bölgede
ikamet edebilecekler. İstedikleri bölgede ikamet edecek Türkler ve Rumlar nerede
olurlarsa olsunlar yerel ve Avrupa Parlamentosu seçiminde seçme ve seçilme hakkına sahip olabilecekler. Ancak vatandaşı olmadıkları devletin topraklarındayken
federal parlamentoya gidecek milletvekilleri için seçme ve seçilme hakkına sahip
olmayacaklardır. Türk kesiminin nüfus yönünden Rumlara göre dezavantajlı durumda olması ve bu dezavantajın Türkler adına eşitsizlik oluşturmaması için AB
hukukunun birincil hukuk olması istenmektedir. Bu maddeye Rum kesiminin
tepki gösterdiğine dair bazı işaretler gözden kaçmamalıdır. Yeni federal devletin
polis gücünün Türk ve Rumlardan yarı yarıya ya da yüzde 40 Türkler, yüzde 60
Rumlardan oluşması planlansa da bu oranlar kesinleştirilmemiştir. Milli ordunun
olup olmayacağı tartışılmakla birlikte böyle bir ordunun olmayacağına dair eğilim daha ağır basmaktadır.
Son yılların en fazla tartışmaya yol açan meselesi olan Akdeniz’deki doğalgaz
rezervlerinin geleceğinin ne olacağı sorusu müzakereler boyunca ele alınmıştır.
Taraflar müzakereler devam ederken bölgede herhangi bir faaliyet yapılmaması
üzerinde anlaşmaya varmışlardır. Müzakerelerin arifesinde ve müzakereler başladıktan sonra Rum tarafının doğalgazın bütün Kıbrıslıların olduğu yönündeki
açıklamaları, Rumların doğalgaz meselesinde tek başlarına hareket edemeyeceklerini anladıklarını göstermektedir. Doğalgazın hem Türklere hem de Rumlara ait
olduğuna dair görüş birliğinin ne şekilde veya hangi projelerle hayata geçirileceği
sorusu müzakereler sonunda ortaya çıkacaktır. Halen devam eden müzakerelerin
ana omurgasını bahsi geçen bu başlıklar oluşturmaktadır. Taraflar 30 Ekim’den
sonra müzakereleri yoğunlaştırma kararı almıştır. Yoğunlaşan müzakerelerin nasıl
bir rota takip edeceği, yukarıda sözü geçen meseleler üzerine anlaşma olup olmayacağı şu anda tam olarak kestirilememektedir. Sonucun ne zaman ve nasıl olacağı
kestirilememesine rağmen görülebildiği kadarıyla müzakerelerin olumlu bir şekilde hitama erdirilmesi yönündeki ortak bir iradenin var olduğu açıktır.
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KRONOLOJI - TÜRKIYE-KIBRIS İLIŞKILERI
6 Ocak

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz’deki sismik araştırmalarına ara veren Barbaros Hayrettin
Paşa gemisinin çalışmalarına yeniden başlayacağını açıkladı.

15 Ocak

Birleşmiş Milletler’in yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Ada’da hidrokarbon krizi
nedeniyle bitme noktasına gelen görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.

6 Şubat

Rum lider Nikos Anastasiadis, Türk doğalgaz arama ve savaş gemilerinin geri çekilmesini
istedi.

30 Mart

Kıbrıs’ta Türk ve Rum sismik arama gemileri karşılıklı olarak geri çekildi.

26 Nisan

Mustafa Akıncı solun ve adada çözüm taraftarlarının desteğiyle; cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 60,50’sini alarak ikinci turda kazandı. Yüzde 39,50’de kalan Eroğlu ise
siyaseti bıraktı.

7 Mayıs

KKTC Cumhurbaşkanı ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
görüştü.

15 Mayıs

Kıbrıs’ta yaklaşık olarak 7 aydır duraksayan müzakereler yeniden başladı.

29 Haziran

Esas konular üzerine müzakereler 15 Mayıs’ta başlayan ön müzakereleri müteakip başladı.

20 Temmuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 41. yıldönümü kutlamaları için Kıbrıs’a gitti.

23 Temmuz

29 Haziran’da başlayan esas müzakerelerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yeni devlete
“Birleşik Kıbrıs Federasyonu” adı verilmesi planlandı.

7 Eylül

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, KKTC’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

14 Eylül

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, 30
Ekim’den sonra müzakereleri yoğunlaştırma kararı aldı.

3 Ekim

Başbakan Davutoğlu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda liderlere hitap etti ve Kıbrıs’ta
adil ve kalıcı çözüm için çağrıda bulundu.

17 Ekim

Kıbrıs’ın 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan 107 kilometrelik hat, Anamur ve Girne’de
yapılan çifte törenle hizmete açıldı.

150

setav.org

2015’te DIŞ POLİTİKA

TÜRKİYE-KÖRFEZ
ÜLKELERİ
İLİŞKİLERİ

2015 yılında Türkiye’nin Körfez ülkeleri ile ilişkileri doğrudan ikili ilişkilerden ziyade bölgesel politikalar üzerinden gelişmiştir. Suriye’de Esed yönetiminin olmadığı
çözüm önerileri üzerine yoğunlaşılması, ılımlı-muhalefete destek verilmesi ve DAİŞ’le mücadele edilmesi; bölgesel anlamda İran’ın istikrarsızlaştırıcı politikalarına
karşı çıkılması ve Mısır’da darbe yönetimine meşruiyet atfedilip edilmemesi Körfez
ülkeleri ile Türkiye ilişkilerinin çerçevesi ve gidişatını etkileyen ortak başlıkları teşkil
etmiştir. Bununla birlikte ilişkiler Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi altı ülkenin
hepsiyle aynı derinlikte ve boyutta ilerlememiştir. Katar’la ilişkilerde çok ciddi
gelişmeler kaydedilirken, Suudi Arabistan’la ilişkilerde bilhassa Suriye ve Yemen konusu öne çıkmış, diğer KİK üyeleri ile ilişkilerde ise anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Bölge gündeminde Suriye meselesi, radikal İslami örgütlerin terör faaliyetleri,
Yemen’deki iç savaş ve nükleer anlaşma sonrası İran’ın bölge ve Batı ile ilişkilerinin
yer alması ve Türkiye’nin de üç tane seçim atlatması, Körfez ülkeleriyle ekonomik ve
sosyal ilişkileri geri plana atmıştır.
2015’i Türkiye’nin Suudi Arabistan ile ilişkileri bağlamında önemli bir yıl kabul ettirecek olaylar olmuştur. Bu gelişmelerin Suudi Arabistan’da Kral Abdullah bin
Abdulaziz’in hayatını kaybetmesi ve yerine Kral Selman bin Abdülaziz’in geçmesiyle
doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Özellikle Mısır’da Abdülfettah el-Sisi’nin darbesine
önemli destek vermesinden dolayı Kral Abdullah ile gerilen ilişkiler yeni dönemde
yumuşama emareleri göstermiştir. Bunların başında Kral Selman’ın iktidara geldikten kısa süre sonra Suudi yönetiminde ciddi değişiklikler yapması ve yeni kadroların
Mısır ve Müslüman Kardeşler konusunu İran’dan daha az önemsemesi gelmektedir.
Yeni dönemde Müslüman Kardeşler karşıtlığı ve Mısır üzerine şekillenmeyen Suudi
dış politikası, Amerika ile ilişkilerin görece zayıflaması ve İran’ın Batı ile nükleer an-
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laşma imzalaması sonrası, İran’ı odağına yerleştirmiştir. Suudi Arabistan’ın İran karşıtı
tutumu dış politikasında hayli belirleyici olsa da Türkiye, Suudi Arabistan ya da İran
taraftarı bir pozisyon almaktan imtina etmektedir. Bu konuda Türkiye, mezhep
tarafgirliği yapmadan taraflar arasında dengeli ve barışçıl bir ilişkiden yana olduğunu
her fırsatta dile getirmektedir. Fakat Türkiye’nin bu konudaki genel tavrı bu yılın
başında Yemen’de patlak veren iç savaş sırasında kısmi bir değişiklik göstermiştir.
Taraflar arasında birtakım anlaşmazlıklar olsa da Türkiye’nin Suudi Arabistan’ın
Yemen’de başlattığı Kararlılık Fırtınası Operasyonu’na destek vermesi Kral Selman
Arabistan’ıyla ilişkilerde olumlu bir döneme girildiğinin işareti sayılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’ın ismini belirterek Yemen’den çekilmesini istemesi,
Suudi Arabistan’ın İran’ın bölgede istikrarsızlaştırıcı bir unsur olduğu yönündeki
iddialarına hak verildiği şeklinde yorumlanmıştır. Fakat Türkiye adına yapılan üst
düzey açıklamaların hemen hepsinde İran’a ve İran’la ilintili bölgesel sorunlara mezhepsel bir noktadan bakılmadığı vurgulanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan Kralı ile 27 Mart’ta yaptığı
görüşmede Husi milislerinin, varılan tüm anlaşmaları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararını çiğnemelerinin kaygı verici olduğuna dikkat çekmesi ve 7
Nisan’da İran’a gerçekleştirdiği bir günlük ziyarette Yemen konusunu gündeme taşıması Körfez basınında geniş yer bulmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yemen’de
uzlaşı sağlanması için çabaladığı yönünde yorumlara ağırlık veren Körfez basınında Türkiye’yi “barış elçisi” olarak niteleyenler de olmuştur. Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan Kralı Selman ve Katar Emiri Şeyh Temim
ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmesi de Yemen için uzlaşı arayışında olduğunun
göstergesi sayılmıştır. Görüşmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Yemen’de ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm için İran, Türkiye ve Körfez ülkelerinin işbirliğinin gerekli olduğunu vurgulamıştır.
2011’den bu yana Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinde önemli bir işbirliği
alanı olarak öne çıkan Suriye krizi, 2015 yılında da ülkeleri masanın aynı tarafında oturtmaya devam etmiştir. Özellikle Rusya’nın krize askeri olarak müdahil
olması ve DAİŞ’in Türkiye’de gerçekleştirdiği terör eylemleri, Suriye’de muhalefetin daha ciddi desteklenmesi ve askeri işbirliğini seçeneklerinin artırılması konularını öne çıkarmıştır. Bu bağlamda liderlerin görüşmelerinin yanı sıra Suudi
Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdul Rahman Bin Salih Elbanyan’ın
Ankara ziyareti de dikkat çekici olmuştur. Suriye’de muhalefete sonuç alacak şekilde destek verilmesi Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye arasında gerçekleştirilen
tüm üst düzey ziyaretlerin öncelikli konusu olurken Mısır’la ilişkiler de masada
yer almaya devam etmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mart ayı başında Riyad’a
gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yaptığı “Mısır konusunda Suud Kralının adım atması halinde her şeyin tersine dönebileceği” yönündeki açıklaması da bu konuda
ilk adımı Suudi Arabistan’dan beklediğini göstermiştir. Bununla beraber Mısır
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konusunda uyuşmazlık Suriye’de işbirliğine ve hatta Yemen operasyonuna destek
verilmesine ciddi bir engel teşkil etmemektedir.
Türkiye’nin Ortadoğu’daki en önemli müttefiklerinden birisi olan Katar’la ilişkiler 2015 yılında da artan işbirlikleri ile devam etmiştir. Başta Suriye olmak üzere
Mısır’da darbe yönetimine karşı da benzer pozisyona sahip olan iki ülke bölgesel
anlamda siyasi ve askeri adımlara öncülük etmeye çalışmaktadır. Katar ve Türkiye
arasında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanları düzeyinde karşılıklı ziyaretlerin sıkılıkla gerçekleşmesi de buna işaret etmektedir.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El-Sani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 12
Mart’ta, 14 Temmuz’da, 25 Eylül’de ve 2 Aralık’ta bir araya gelerek bölgesel konularda görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ekonomik olarak Türkiye-Katar arasındaki ticaret
hacmi potansiyelin çok altında olsa da liderlik seviyesinde iyi giden ilişkiler, siyasi,
ekonomik ve askeri olarak kurumsallaşmaya başlamıştır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 27 Mart’ta Katar’la Türkiye’nin askeri işbirliği yapmasına olanak tanıyan
tasarıyı onaylamasıyla taraflar arasındaki güvenlik işbirliğinin ciddiyetle pratiğe taşındığı anlaşılmıştır. Askeri eğitim, savunma sanayi, ortak askeri tatbikat ve taraflar
arasında kuvvetlerin konuşlandırılması alanında işbirliğinin güçlendirilmesi için bir
mekanizma kurulmasını da içeren anlaşma sonrasında 10 Haziran tarihli Resmi Gazete'de Türkiye'nin Katar’da kuracağı askeri üs ve detayları duyurulmuştur.
Mısır’da seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbeyle görevinden alınmasına ciddi olarak tepki veren tek Arap ülkesi olan Katar, Türkiye
kadar sert bir pozisyonda olmasa da Müslüman Kardeşler hareketine destek vermeye
devam ediyor. Suudi Arabistan ve BAE’nin terör örgütü listesine aldığı Müslüman
Kardeşler, diğer Körfez ülkeleriyle arasında diplomatik krize sebep olsa da Katar’ın
tutumunda ciddi bir değişme yaşanmamıştır. Bu bağlamda Türkiye, hakkında idam
kararı verilen Mursi ile ilgili uluslararası görüşmelere Katar’dan başlamış, uluslararası
platformlarda da Katar’ın desteğini almıştır.
Katar ve Türkiye’nin Suriye konusunda benimsedikleri ortak pozisyon kadar Suriyeli mülteciler için attıkları ortak adımlar da önemlidir. Bu bağlamda Suriyeli mültecilere yönelik olarak Gaziantep’te Türk-Katar Uluslararası Üniversitesi kurulması
kararlaştırılmıştır. Bu karar kısa vadede Suriyelilerin eğitim konusunda yaşadıkları
dezavantajlı durumu engelleyeceği gibi uzun vadede de başta Suriye olmak üzere tüm
bölgenin yeniden canlandırılmasında aktif rol alacak insan kaynağının sağlanmasına
katkı sağlaması açısından ciddi bir proje olarak değerlendirilmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Aralık’taki Doha ziyareti, son yıllarda artan işbirliğinin
resmileştirilmesi bakımından çok ciddi çıktıları olan bir ziyaret olmuştur. Bu ziyaret kapsamında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantıları’nın birincisi kapsamında Ankara
ve Doha arasında eğitim, çevre, denizcilik, enerji, bilim ve teknoloji sektöründe 15 ayrı
anlaşma imzalanmıştır. İki ülke arasında vizelerin kaldırılması kararının da alındığı görüşmeler Türkiye-Katar ilişkilerinin kurumsallaşması bakımından çok önemlidir. Türkiye’nin
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Rusya ile yaşadığı kriz ortamında Katar Petrol ile BOTAŞ arasında doğalgaz işbirliğine
dair varılan mutabakat nefes aldıracak bir anlaşma niteliğindedir. Mutabakat uyarınca
Katar Petrol’ün Türkiye’de LNG depolama yatırımları yapması mümkün olabilecektir.
2015 yılı Katar-Türkiye kültür yılı ilan edilmiş ve bu çerçevede kültürel ilişkilerin geliştirilmesine önem verilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Aralık ziyareti
sırasında hem Katar Kitap Fuarı’nın açılışını yapmış ve hem de Doha’da Yunus Emre
Enstitüsü’nün açılışını gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin tarihsel olarak ortak mirasa
sahip olduğu bölgelerdeki en önemli yumuşak güç aracı olan Yunus Emre Enstitüsü’nün Katar’da açılmış olması, ilişkilerin gelmiş olduğu seviyeyi görmenin yanı sıra
uzun süreli sağlam bir işbirliğinin tesisi noktasında önemli bir katkı olmuştur.
Her ne kadar Arap ayaklanmaları başladığından bu yana Türkiye ile ilişkilerde Suudi Arabistan ve Katar ön plana çıksa da Körfez İşbirliği Konseyi’ne üye diğer ülkelerle de ilişkiler devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Nisan’da
Kuveyt’e resmi bir ziyaret düzenlemiş ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir
es-Sabah’ın Körfez bölgesinde oynadığı ılımlı ve uzlaşmacı rolü takdir ettiğini ifade
ederek iki ülkenin de bölgede istikrar, refah ve huzurun hâkim kılınması konusunda
hemfikir olduğunu vurgulamıştır. Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında imzalanan
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Anlaşmasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Körfez ülkelerinin güven ve istikrarının Türkiye’nin istikrarının ayrılmaz bir parçası
olduğunu ifade ettikten sonra taraflar arasında işbirliğini ticaret, ekonomi, yatırımlar,
müteahhitlik ve savunma sanayi alanlarında genişletmek istediğini belirtmiştir. Cumhurbaşkanının ziyaretinden bir ay sonra da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İslam
İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı için Kuveyt’e gitmiş, İslam dünyasının
içinden geçtiği zor zamanların atlatılması için işbirliği çağrısında bulunmuştur. Bu
bağlamda Türkiye, Haziran ayında Kuveyt’te gerçekleştirilen ve mezhep çatışması çıkarmayı hedefleyen terör eylemlerini kınadığını da ifade etmiştir.
2015 yılı Türkiye’nin Körfez’in diğer önemli ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) ile ilişkilerde verimli bir yıl olmamış ve hatta dolaylı yollardan çatışmalar
yaşanmıştır. Suriye krizinde görece ortak bir pozisyona sahip olunsa da Türkiye ve
BAE’nin Ortadoğu politikaları çatışan pozisyonlarda yer almaktadır. Müslüman
Kardeşler hareketini terör listesine alan ve Mısır’da siyasi ve askeri olarak Sisi’nin
destekleyen BAE, Mursi ve İhvan’a destek olan Türkiye’yi karşı cephenin en ciddi aktörü olarak görmektedir. Bu tavır Libya için de geçerli olmakta ve BAE Türkiye’nin
Libya’da meşru yönetim olarak tanıyıp desteklediği Trablus yönetimini tanımamakta
ve karşı gruplara ciddi destek sağlamaktadır. Son olarak Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesiyle ilgili BAE, Türkiye’yi zikretmeden Suriye’de Rus uçağının düşürülmesinden dolayı baş sağlığı dilemiştir. Sonuç olarak her ne kadar taraflar arasında resmi
bir gerilim yaşanmamış olsa da BAE’nin Türkiye’nin bölgesel politikalarına dolaylı
olarak karşı çıkan pek çok açıklaması ve eylemi olmuştur. 2015, Türkiye-BAE ilişkilerinde hem ekonomik hem de siyasi açıdan yeni adımların atıldığı bir yıl olmamıştır.
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Körfez’in en küçük ülkesi Bahreyn’le ilişkilerde de 2015 yoğun bir yıl olmamıştır. Bununla beraber Nisan ayı itibariyle Bahreyn’e çok girişli vize uygulamasının
başlaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına turistik ve iş görüşmesi amaçlı seyahatlerinde iki hafta kalış süreli çok girişli vizeyi sınırdan alma kolaylığı getirilmesi
önemli bir açılım olarak değerlendirilmelidir.
Körfez’in en sakin ülkesi denilebilecek Umman’la ilişkiler bakımından da 2015
sakin geçmiştir. 1 Ekim’de iki ülke arasında ekonomik ilişkileri geliştirme amaçlı
Türkiye-Umman İş Konseyi Ortak Toplantısı düzenlenmiş ve toplantıya Umman’ın
en büyük 100 firması ile Türkiye’den 120 firma katılmıştır.
KRONOLOJI - TÜRKIYE-KÖRFEZ ÜLKELERI İLIŞKILERI
23 Ocak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya’dan 22 Ocak’ta vefat eden Suudi Arabistan
Kralı Abdullah bin Abdulaziz’in cenaze törenine katılmak üzere Riyad’a geçti. Başbakanlık
tarafından, 90 yaşında hayatını kaybeden Kral için Türkiye’de bir günlük yas ilan edildi.

28 Şubat

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi bir ziyaret için Suudi Arabistan’a gitti. Üç günlük ziyaretin
son gününde Kral Selman bin Abdülaziz tarafından havaalanında resmi törenle karşılandı.

12 Mart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani görüştü.

26 Mart

Suudi Arabistan’ın liderliğinde bir grup Arap ülkesi Yemen’de Husilere hava saldırısı başlattı. Türkiye harekâta destek verdiğini ve gerekirse lojistik destek sağlanabileceğini açıkladı.

6 Nisan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Vekili ve İçişleri Bakanı
Prens Muhammet Bin Naif Bin Abdülaziz’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.

23 Nisan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Bin Halife
Es-Sani ile Mabeyn Köşkü’nde görüştü.

27 Nisan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah’ın davetlisi olarak resmî bir ziyaret
gerçekleştirmek üzere Kuveyt’e gitti. Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirildi.

18 Haziran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Halid El-Atiyye’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

26 Haziran

Başbakanlık Kuveyt’te 26 Haziran günü Cuma namazı sırasında İmam Sadık Camii’nde gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan bir açıklama yayınladı.

17 Temmuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine Türkiye’ye ziyarete gelen Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani ile Huber Köşkü’nde görüştü.

15 Ekim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

25 Ekim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, Tarabya Köşkü’nde bir araya gelerek
bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. İsrail’in Kudüs ve
Mescid-i Aksa’yı hedef alan ihlallerine karşı ortak tavır alma konusunda mutabık kalındı.

14 Kasım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi öncesindeki ikili görüşmeleri
kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir araya geldi.

15 Kasım

Başbakan Davutoğlu, G20 Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz
el-Suud ile bir görüşme gerçekleştirdi.

2 Aralık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim’in davetlisi olarak iki günlük ziyaret için Katar’a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha’da kurulan Yunus Emre Enstitüsü’nün açılışını yaptı.
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TÜRKİYE-LİBYA
İLİŞKİLERİ

2012 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen seçimle iş başına gelen Milli Genel
Kongre (MGK) içindeki siyasi rekabetin, süreç içinde silahlı milis birliklerle de
iç içe geçtiği Libya’da, 11 Mart 2014 tarihinde Ali Zeydan’a görevden el çektirilmesi Libya siyasetinin şiddete doğru evrilmesinin en önemli işaretlerinden
biri olmuştur. Bu dönemlerde Bingazi kentine Libya ordusuna mensup subaylara yönelik suikastlar artmıştır. Halife Haftar, siyasetçiler ve ordu mensupları
arasında, MGK içindeki İslami gruplara karşı olan öfkeyi bir darbe etrafında
örgütlemeyi başarmıştır. Halife Haftar etrafında oluşan ittifak 2014 yılı Temmuz
ayında gerçekleştirilen seçimle iş başına gelen Temsilciler Meclisi (TM) ile siyasi
çatısına kavuşmuştur. Temsilciler Meclisi uluslararası arenada Libya’nın meşru
temsilcisi kabul edilirken, MGK etrafındaki ittifak sahada elde ettiği başarılar
ile bir aktör olarak varlığı korumuş, Anayasa Mahkemesinin Temsilciler Meclisi
aleyhine verdiği karar ile uluslararası muhatap kabul edilmeye başlanmıştır. Türkiye, Libya’nın bu iki kamp arasında bir çatışma alanına dönüştüğü süreçte, 2014
yılı Ekim ayında Emrullah İşler’i Libya özel temsilcisi olarak atamıştır. Aşağıda
ifade edileceği üzere MGK, Anayasa Mahkemesi kararından sonra uluslararası
aktörlerce müzekkerenin tarafı kabul edilecektir, ancak Emrullah İşler Libya’ya
gerçekleştirdiği ilk ziyarette MGK’nın atadığı başbakan ile görüşmüştür.247 İşler,
Libya dönüşü yaptığı açıklamada Libya’daki krizden çıkış yolu için tüm tarafları
birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduğunu belirterek, TM Hükümeti Başbakanı
Abdullah es-Sini ve birçok bakanla bir araya geldiğini kaydetmiştir. Görüşmeler
sonucunda tarafların birbirini daha doğru anlamasının sağlandığını ve bazı yanlış
anlamaların düzeltildiğini söyleyerek, “Basında Libyalı askeri yetkililere atfen yer
alan, Türkiye’nin bazı gruplara silah yardımı yaptığı iddialarının Libya makamlarınca da reddedilmesinden memnuniyet duyduk. Sorunların uzlaşı ve diyalogla
çözülebileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştır.
247. “Türkiye, Libya’da El Hasi ile Görüşen İlk Ülke Oldu”, BBC Türkçe, 22 Ekim 2014.
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Libya’da 2015 yılında en öne çıkan başlık Halife Haftar’ın Mayıs ayında başlattığı darbe girişiminin doğurduğu çatışma ortamına sona erdirmek için Birleşmiş
Milletler Libya Özel Temsilcisi Bernardino Leon öncülüğünde başlatılan barış görüşmeleri olmuştur. 2014 yılı Ekim ayında, Libya’nın güneybatısında yer alan Gadamis
kentinde başlayan görüşmeler248 2015 yılı Ocak ayından itibaren Cenevre’de devam
etmiş, 2015 yılı Haziran ayından itibaren Fas’ta gerçekleşmiştir. Leon öncülüğünde
devam eden görüşmelere MGK genel anlamda olumlu yaklaşırken, TM içinde iki
farklı görüş ortaya çıkmıştır. İlk görüş; müzakereler çerçevesinde, TM’nin temel ilkeleri ile de çelişmeyen, bir “ulusal uzlaşı hükümeti” oluşturulması, MGK ve TM’nin
ortak bir zeminde buluşarak geçiş sürecini yönetmesi yönünde olmuştur. Yer yer
TM içinde, müzakerelerin kesilmesi yönünde eğilimler var olsa da Libya’da sorunun
askeri yollarla değil de müzakerelerle çözülmesi gerektiğini ifade eden taraflar her
seferinde TM’den müzakerelerin devam etmesi yönünde karar çıkartmışlardır.249
Fas’taki müzakerelerde ortaya çıkan siyasi çözüm önerisi ilkesel kabul ettirmişler, daha sonra TM içindeki diğer bir çıkar grubu müzakerelere katılmama konusunu tekrar gündeme getirmiştir. Bu görüşmelerin olumlu netice vermeyeceğini iddia
eden ikinci diğer grup, bu görüşmelerin “terör gruplarına” meşruiyet kazandırdığını,
onların yurt dışına çıkmasına imkân sunduğunu iddia etmiştir. Bu noktada TM’nin
yetkilerinden bazıları bir “askeri konsey” oluşturularak yönetimin ona teslim edilmesi yönünde görüşler ortaya atmıştır. Hatta bu noktada Libya kabilelerinin desteğini almak için onları Kahire’de bir araya getirilmiştir.250 Mısır’ın Libya siyasetinde
TM lehine ağırlığı hissedilirken Türkiye mümkün olduğu kadar çatışmanın tarafı
olmaktan kaçınmıştır. Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA’ya yaptığı
bir açıklamada, Türkiye’nin Libya’da taraf olmadığını, siyasi yollardan çözüm için
çaba sarf ettiğini ifade etmiştir. Leon’un çabalarını desteklediklerini kaydetmiştir. Özel
Temsilci İşler, 2015 Ocak ayında Cezayir’e bir ziyaret gerçekleştirmiş, Libya’daki sorunun siyasi yollardan çözülmesi için Cezayirli yetkililerle aynı görüşte olduklarını ifade
etmiştir. Türkiye’nin bütün olumlu ifadelerine ve çabalarına rağmen TM’nin bakiyesi
ve onun atadığı Abdullah Sini hükümeti bir açıklama yaparak Türk şirketlerini kamu
sözleşmeleri dışında bırakmayı planladığını açıklamıştır. Buna karşı Trablus hükümeti
Türkiye’ye karşı bu türden hasmane açıklamalar yapmamıştır. Trablus Hükümeti’nin
Başbakanı Halife el-Gavi, Haziran ayı sonunda Türkiye’yi ziyaret etmiş ve Başbakan
Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştür. Davutoğlu’nun görüşmede Türkiye’nin BM müzakerelerin “ulusal uzlaşı hükümeti” ile sonuçlanması yönündeki temennilerini iletmiştir. Bunun yanında Libya’da çatışma ve terör olaylarının artması nedeniyle Ağustos
ayında Türkiye, Libya vatandaşlarına vize uygulama kararı almıştır.
248. “UN to Talk with Libyan Militias as Next Step in Peace Process”, Reuters, 2 Ekim 2014.
249. “El-Palamanu’l-Libiyyi’l-Mu’teref Bihi Düveliyyen Yukarrir Is’tinaf Müşareketihi Fi Hivar Ter’ahu Ummemu’l-Muttehide”, Arabi People, 3 Mart 2015.
250. Emrah Kekilli, “Libya Kabileleri, Haftar ve Diyalog Süreci”, ORDAF, 12 Haziran 2015.
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BM heyeti geçtiğimiz Ekim ayında nihai taslağı hazırlayarak, bu taslak çerçevesinde oluşturulacak hükümeti açıklamıştır. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere TM içinde,
Leon’un barış görüşmelerinden rahatsız olan kesimler, TM’nin meşru temsil hakkına
vurgu yaparak ancak seçilmiş bir hükümete görevi devredileceklerini ifade etmişlerdir. Libya ordusunun, yani Halife Haftar’ın tartışma konusunu yapılamayacağını
dile getirmişlerdir. TM’den son yapılan açıklamada, TM’nin Leon’un taslağını imzalamayacağı belirtilmiştir. MGK içinde Leon’un önerisine ilişkin görüş ayrılıkları
olduğu yönünde bilgiler basına yansımıştır. Leon’un sunduğu çözüm önerisi taraflarca kabul edilmeyince, görev süresi de dolduğu için yerine Alman asıllı diplomat
Martin Kobler yeni temsilci olarak atanmıştır. Ancak Leon’un barış görüşmelerine
liderlik ettiği sırada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile BAE Diplomasi Akademisi’nin başına geçmek için görüşmelere yaptığı haberleri Libya’da derin bir sarsıntıya
neden olmuştur. MGK Başkanı BEA’nin Libya’da yaşanan sorunda doğrudan taraf
olduğunu, o nedenle bağımsız ve tarafsız olması gereken Leon’un bu tür bir ilişki
içerisinde olmasının kabul edilmez olduğunu ifade eden bir mektup yazarak BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’a göndermiştir. Son olarak Tunus’ta Libyalı tarafların, BM
öncülüğünde yürütülen müzakerelerden bağımsız olarak başlattıkları bir inisiyatif
ile bir araya gelmelerine bölgesel anlamda ciddi itirazlar gelmiş, görüşmelerin BM
öncülüğünde devam etmesi gerektiği ifade edilmiştir. Diğer taraftan Kobler öncülüğünde çatışan taraflar Tunus’ta bir araya gelmiştir, görüşmeler hâlihazırda devam
etmekte olup, merkezi konuyu Libya ordusunun durumu, yani Halife Haftar’ın geçiş
sürecindeki konumu meşgul etmektedir.
Belirttiğimiz siyasi ve diplomatik süreçlerin Halife Haftar’ın darbe girişiminden
sonra gün geçtikçe artan bir güvenlik krizi ile iç içe geçtiğini belirtmekte yarar var.
Farklı siyasal organizasyonlarla ittifak kuran silahlı milis birlikler ve askeri kadrolar
Libya’nın neredeyse bütün kentlerinde silahlı çatışmalara girmiştir. 2015 yılının ilk
yarısında Trablus’un MGK’ya bağlı askeri ve milis birliklerin kontrolüne geçmesine
ve asayiş temin edilmesine rağmen, özellikle Bingazi, Sirte ve Derne’de Halife Haftar’a bağlı birlikler ve devrimciler arasında çatışmalar devam etmiştir. Libya’nın güney bölgesi, yani Fizan’da kabileler arasındaki çatışmalar merkez ile kurulan ittifaklar
ile daha siyasi bir boyut kazanmıştır.
2014 yılı sonlarında Trablus’taki Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliklerine yönelik bombalı saldırılar ülkedeki uluslararası misyonları oldukça rahatsız etmiştir. Belirttiğimiz üzere Trablus 2015 yılı ortalarında Libya Şafağı güçlerinin
kontrolüne geçse de Halife Haftar ve onunla birlikte hareket eden milis birlikler
yer yer Trablus’ta çeşitli askeri operasyonlar gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan Libya
Şafağı güçleri, federalist İbrahim Cudran ve ona destek veren Halife Haftar’a bağlı
birliklerin elinde bulundurduğu Re’s-Lanuf ve Sidre petrol rafinerilerine operasyon
başlatarak batı bölgesindeki hâkimiyetlerini pekiştirmek istemiştir. Halife Haftar ise
doğuda yaşanan çatışmanın batı bölgesinde ağırlığının hissedilmesi için yer yer batı
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bölgesinin önemli kentlerine hava saldırısı gerçekleştirmiştir. Ülkede iki başlı yönetim olması ve yoğun çatışmaların yaşanması devlet kurumlarının durumu hakkında
soru işaretlerine neden olsa da Libya Petrol Şirketi, siyasi olarak her iki hükümete
eşit mesafede olduğunu açıklamıştır. Diğer devlet kurumları da Petrol Şirketi gibi
çatışmanın tarafı olmamayı seçmiştir. Bu iki kutuplu çatışma ortamına terör örgütü DAİŞ de dahil olmuş ve 2015 yılının ilk aylarından adından söz ettirmeye başlamıştır. Sirte kentinde terör örgütü DAİŞ’in Mısır vatandaşı 21 Kıpti Hristiyan’ı
öldürdüğü görüntüler dünya basınında yer almış ve DAİŞ’in Libya’daki varlığı tartışılmaya başlanmıştır. Bunun üzerine Mısır Hava Kuvvetleri Libya’daki DAİŞ mevzilerini vurduğunu duyurmuştur.
Libya’da yaşanan çatışmanın en önemli ögelerinden bir olan Haftar’ın meşruiyeti tartışılırken, Temsilciler Meclisi 2 Mart’da Halife Haftar’ı Genelkurmay Başkanı
tayin etmiştir. Böylece Halife Haftar’ın Meclis tarafından tayin edilen Libya Ordusu
Genelkurmay başkanı olarak terörle mücadelede (!) daha etkin rol oynaması hedeflenmiştir. Halife Haftar da bununla paralel olarak terörle mücadele konseptini ön
planı çıkarmış, kendisinin Libya’da DAİŞ ve İslami terörle mücadele lideri olarak takdim etmek istemiştir. Ancak DAİŞ ile Halife Haftar’dan daha çok Libya Şafağı güçleri çatışmıştır. Libya Şafağı güçleri, diğer taraftan Haftar’la birlikte hareket eden milis
birlikleri ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Halife Haftar saflarındaki askeri yetkililer ve Temsilciler Meclisi saflarındaki siyasi yetkililerce, Türkiye’ye yönelik eleştiriler yöneltilmiş, Türkiye’nin Libya’da taraf tuttuğu
iddia edilmiştir. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç tarafından
yapılan açıklamada, “Geçici Hükümet yetkililerinin sorumsuz tutumlarını gözden
geçirmelerini, ülkemize yönelik hasmane ve temelsiz açıklamalardan kaçınmalarını
bekliyoruz. Tutum değişikliği yapılmadığı takdirde gereken tedbirleri almak zorunda
kalacağımız tabiidir” denilmiştir. Bu konjonktürde bir Türk şirketine ait Cook Adaları bandıralı “Tuna-1” isimli kuru yük gemisine aralıklarla iki ayrı hava saldırısı düzenlenmiş, bu saldırıları Halife Haftar’a bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı üstlenmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Sakr Curuşi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
“Türk gemisinin Libya açıklarında sınır ihlalinde bulunduğunu ve uyarılara rağmen
seyrine devam ettiği gerekçesiyle vurulduğunu” ileri sürmüştür. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayı kınadıklarını, ancak “Gemi Türk bayrağı taşısa idi tepkimiz daha farklı olurdu” demiştir.
Halife Haftar kendisini terörle mücadele lideri olarak takdim etmesine rağmen
DAİŞ daha çok Libya Şafağı güçlerini hedef almaya devam etmiştir. Hatta Libya
tarihinde belki ilklerden sayılabilecek şekilde, Libya Şafağı güçlerine yönelik intihar
eylemi gerçekleştirmiştir. Haziran ayında el-Kaide’nin Kuzey Afrika yapılanmasının
en önemli isimlerinden Muhtar bil-Muhtar’ın ABD’nin gerçekleştirdiği hava operasyonları sonucunda öldürüldüğü belirtilmiştir. Muhtar’ın ölümünün Kuzey Afrika’da
el-Kaide’yi zayıflatarak DAİŞ varlığını güçlendireceği ifade edilmiştir. DAİŞ terör
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örgütü Sirte’de 38 sivili kent meydanında öldürmesi üzerine Temsilciler Meclisi uluslararası toplumdan yardım istemiştir. Gelinin noktada Trablus başta olmak üzere batı
bölgesinin Zintan ve Beni Velid kentleri hariç neredeyse tamamı Milli Genel Kongre
ve Libya Şafağı güçlerinin tarafında yer almaktadır ve sükûnet hâkimdir. Doğu bölgesinde Tobruk gibi bazı kentler Temsilciler Meclisi ve Halife Haftar’ın kontrolünde
olmakla birlikte en büyük kent olan Bingazi ve Derne gibi kentlerde çatışmalar devam etmektedir. Güneyde şu an için çatışmazlık durumu olsa da her an çatışmaya
dönüşebilecek anlaşmazlıklar mevcuttur.
Sonuç olarak Türkiye, Libya’da Halife Haftar’ın darbe girişimi ile başlayan
çatışma durumuna bir son vermek için başlatılan BM Özel Temsilcisi Bernardino
Leon öncülüğünde devam eden “ulusal uzlaşı” görüşmelerine destek vermiş, Türk
yetkililer her vesile ile bu sürecin başarı ile sonlanması yönündeki temennilerini
dile getirmiştir. Libya Özel Temsilcisi tayin edilen Emrullah İşler, Libya’daki bütün
taraflar ile bir araya gelerek aradaki görüş farklılıklarının en aza indirilerek siyasi
çözüm yolunun benimsenmesi için çaba sarf etmiştir. Yer yer Halife Haftar’a bağlı
askeri yetkililer ve Temsilciler Meclisi’nden siyasi yetkililer Türkiye aleyhinde gerçeği
yansıtmayan açıklamalar yapsa da Türk yetkililer her vesile ile Libya’da yaşanan süreçte taraf olmadıklarını, bütün tarafların ortak bir masa etrafında bir araya gelerek
Libya’nın sorunlarına ortak çözüm üretmesi yönündeki temennilerini ifade etmiştir.
Libya’da hâlihazırda ulusal uzlaşı görüşmeleri devam etmekte olup, yeni atanan BM
Özel Temsilcisi Martin Kluber müzakereler için temaslarını sürdürmektedir.
KRONOLOJI - TÜRKIYE-LIBYA İLIŞKILERI
26 Ocak

Libya’da BM öncülüğünde Libya’nın güneyinde yer alan Gadamis kentinde devam eden müzakereler, Cenevre’de gerçekleştirilmeye başlandı.

16 Şubat

Sirte kentinde, terör örgütü DAİŞ’in Mısır vatandaşı 21 Kıpti Hristiyan’ı öldürdüğü görüntüler
dünya basınında yer aldı.

10 Mayıs

Bir Türk şirketine ait Cook Adaları bandıralı “Tuna-1” isimli kuru yük gemisine Halife Haftar’a
bağlı Hava Kuvvetleri saldırı gerçekleştirdi.

4 Haziran

BM öncülüğünde Cenevre’de devam eden müzakereler Fas’ın Suheyrat kentinde gerçekleştirilmeye başlandı.

8 Ekim

BM heyeti nihai çözüm taslağını hazırlayarak, bu taslak çerçevesinde oluşturulacak hükümeti açıkladı.

17 Kasım

Alman asıllı diplomat Martin Kobler, Bernardino Leon’un yerine yeni BM Libya Özel Temsilcisi olarak atandı.

27 Kasım

Libyalı taraflar, BM öncülüğünde yürütülen müzakerelerden bağımsız olarak başlattıkları bir
inisiyatif ile Tunus’ta bir araya geldi.
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TÜRKİYE-MISIR
İLİŞKİLERİ

Tunus’ta başlayan Arap Baharı süreci Mısır’a ulaştığında, Türkiye siyasi ve ekonomik
çıkarlardan bağımsız bir şekilde Mısır devriminin yanında yer alan ilk ülke olmuştu.
25 Ocak’ta başlayan devrimin her aşamasında Mısır’da demokrasinin gelişmesi, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanabilmesi adına deneyim paylaşımında bulunularak
destek verildi. Bu süreçte iki ülke arasında ilişkiler gittikçe artarak stratejik düzeyde
müttefiklik ilişkisi tesis edilmeye çalışıldı, bölgesel ortak vizyon oluşturuldu. Ancak 3
Temmuz 2013’te gerçekleşen darbe Türkiye-Mısır ilişkilerinde olumsuz bir kırılmaya
neden olurken, Türkiye’nin Mısır’da darbe ile iş başına gelen yönetimin meşruiyetini
kabul etmemesiyle de ilişkiler her alanda geriledi. İlişkilerdeki gerginlik Büyükelçilerin karşılıklı olarak geri çekilmesini beraberinde getirdi. Mısır’da 14-15 Ocak 2014’te
yapılan referandum ile kabul edilen yeni anayasa askeri yönetimin iktidarını tahkim
ederken, 3 Haziran 2014’te ise Genelkurmay Başkanı Sisi’nin katılımın çok düşük
olduğu, muvazaalı bir seçimle Cumhurbaşkanı seçilmesi, muhalefete karşı verilen
toplu idam cezaları iki ülke arasında ilişkilerin iyice gerilmesine ve zaman zaman
çeşitli krizlerin yaşanmasına da neden oldu. Mısır’ın İsrail’in Gazze ablukasına destek
vermesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail ile Doğu Akdeniz’de Türkiye aleyhine
çeşitli angajmanlara girmesi de iki ülke ilişkilerinin seyri açısından belirleyici faktörler olarak tezahür etti. Mısır, İsrail ve Körfez ülkeleriyle olan ilişkisini kullanarak
Türkiye’ye baskı uygulamaya çalışırken, Türkiye ise tüm siyasi ve ekonomik maliyeti
göze alarak Mısır darbe yönetimine karşı duruşunu tavizsiz bir şekilde devam ettirdi.
2015 yılı içinde Türkiye-Mısır ilişkisi 2013-2014 yıllarına paralellik taşıyan bir şekilde seyretti. Türkiye 3 Temmuz darbesinden itibaren sürdürdüğü ilkeli tavırla darbe
yönetiminin meşruiyetini tanımayarak, darbeye karşı direnen Mısır muhalefetine desteğine devam etti. 2015 yılında iki ülke arasında zaman zaman birbirini itham eden çok
sert açıklamalar yapıldı. Özellikle Mısır’da yargının siyasallaştırılarak muhalif unsurlara
verilen idam cezalarına karşı Türkiye sert tepki gösterdi. Mısır’da Kahire Ceza Mahkemesinin 183 kişiye idam cezasını onaylamasının ardından Türk Dışişleri Bakanlığından
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yapılan yazılı açıklamada, “Mısır’da 2013 Temmuz’unda yapılan darbenin ardından
mahkemelerde alınan siyasi kararlar çerçevesinde sayıları 1.000’e varan toplu idam cezalarının yeni bir bölümünü oluşturan 183 kişinin idam cezalarının onanmasını şiddetle
kınıyoruz” ifadesi kullanıldı. “2013 darbesinden bu yana siyasi tutukluların sayısının
20 bine ulaştığı Mısır’da kalıcı barış ve istikrara, vicdanları yaralayan, adil yargılamadan
uzak toplu idam kararlarıyla ulaşılamayacağının açık olduğu” kaydedilen açıklamada,
Türkiye’nin Mısır halkıyla dayanışmasını sürdüreceği ifade edildi. Mısır ise Türk Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya sert bir cevap vererek Türkiye’yi iç işlerine karışmakla itham etti. Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye’de insan hakları ihlalleri
olduğu iddiasında bulunarak Türkiye’nin kendi durumuyla ilgilenmesi gerektiğini vurguladı. Mısır Giza Cinayet Mahkemesinin “Rabia Operasyon Odası Davası” olarak bilinen dava hakkında verdiği hükümde iki ülke arasında gerginliğe neden oldu. Mahkeme,
içlerinde Müslüman Kardeşler’in Genel Mürşidi Muhammed Bedii’nin de bulunduğu
14 kişi hakkında idam, 37 kişi hakkında ise müebbet hapis cezası verdi. Türkiye idam
kararlarını sert bir şekilde kınarken, Mısır makamları ise Türkiye’yi iç işlerine karışmakla
itham etti. Yine Kahire Ceza Mahkemesinin 3 Temmuz 2013’te askeri darbeyle devrilen
eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında “cezaevi baskınları” davasında
verilen idam cezasını onaylamasına Türkiye sert tepki gösterdi. Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş
Cumhurbaşkanı Sayın Muhammed Mursi’yle beraber 106 verilen idam cezalarının,
onanmasını şiddetle kınıyoruz” denildi.
Mısırlı bir avukat tarafından Türkiye aleyhinde Acil İşler Mahkemesinde
açılan dava da iki ülke arasında gerginliğe sebebiyet veren diğer bir yargı süreci
oldu. İlk mahkeme yetkisizlik kararı verirken, dava Mısır’ın İskenderiye şehrindeki Acil İşler Mahkemesinde görüldü. Türkiye’nin “teröre destek vermekle”
suçlandığı ve 25 Ocak Halk Hareketi’nin önemli aktörlerinden “6 Nisan Hareketi”, Gazze’deki Hamas ile ülkedeki askeri darbeye karşı meşruiyeti destekleyen
“Ulusal İttifak Hareketi”nin “terör örgütü” olarak kabul edilmesi talebiyle açtığı
davada mahkeme yetkisizliğe hükmetti. Türkiye aleyhindeki davayı açan Avukat
Tarık Mahmud, “Türkiye’nin terörü destekleyen ülke olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütü Müslüman Kardeşler’e destek vererek Mısır’a karşı
saldırıya geçtiğini” iddia etti. Ayrıca dava dosyasında, “Türkiye’nin Mısır’daki
teröristlerin silah kaynağı ülke olduğu” ithamında bulunmaktaydı. Türkiye’nin
Mısır devletine karşı düşmanca tutum takındığının iddia edildiği dava dosyasında Türkiye, ülkeden kaçan Müslüman Kardeşler’in sığındığı bir ülke olduğunun
da altı çiziliyordu. Türkiye’den Sisi yönetimi aleyhinde yayın yapan muhalif televizyon kanalları da dava dosyası içinde yer almaktaydı. Dava düşürülmüş de
olsa Mısır’da darbeyi destekleyen medya unsurları sıklıkla Türkiye’nin ülkede
yaşanan terör saldırıların arkasında olduğu iddialarını tekrarlayarak Katar ile
birlikte Türkiye’yi hedef alan yayınlar yapmaya devam etti.
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İki ülke arasındaki olumsuz gelişmelere katkı sunan diğer bir gelişme de Mısır
darbe yönetiminin DAİŞ’e katılımlar tehlikesini gerekçe göstererek, 18-40 yaş arasındaki erkeklerin (sonrasında kadınlara da uygulanmaya başlandı) Türkiye’ye gitmelerini güvenlik iznine tabi tutması oldu. Darbe yönetimi aldığı bu kararla Mısır
halkının, özellikle de muhaliflerin Türkiye ile irtibatını azaltmasını hedeflerken, bu
uygulamaya rağmen hem Mısır’dan Türkiye’ye turistik ziyaretlerin hem de Türkiye’deki Mısır diasporasının artma eğilimi devam etti.

Karşı Karşıya Gelen Bölgesel Vizyonlar
Darbe sonrası dönemde Türkiye ve Mısır’ın bölgesel vizyonu ve dış politikaları arasında da ciddi bir kırılma yaşanmıştı. İki ülke Suriye ve Filistin gibi meselelerde ciddi
bir ayrışmaya giderken, 2015 yılı boyunca özellikle Libya konusunda karşı karşıya
geldiler. Libya’da Türkiye Trablus hükümetinin yanında bir görüntü verip ülkede
siyasi bir uzlaşının sağlanabilmesi için mücadele ederken, Mısır’ın ise Birleşik Arap
Emirlikleri ile birlikte oluşturduğu bir eksenle Tobruk hükümetini destekleyerek
askeri açından Libya’ya müdahil olmaya başladı. Türkiye’yi Libya’da etkisizleştirmeye
çalışan bir siyaset izleyen bu iki ülke silah ambargosunun da kaldırılması için uluslararası alanda mücadele etti. General Abdulfettah Sisi uluslararası alanda yaptığı
çağrılarla Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında NATO’nun desteklediği bir ayaklanma sonucu devrilmesinin ardından istikrarı sağlayamayan Libya’ya yönelik Tobruk
hükümeti lehine bir uluslararası müdahale talebini ısrarla vurguladı.251
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri de Libya’daki gelişimlerin değerlendirildiği
BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyinden Libya’ya
uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını istedi. Hükümet karşıtı muhaliflere
(Trablus hükümetine) deniz yoluyla silah ulaştırılmasını engelleyecek bir abluka uygulanmasını istedi. Türkiye ve Mısır’ın Libya’da karşı karşıya geldiği bir dönemde,
Suudi Arabistan’da Kral Abdullah’ın hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçen
Kral Selman döneminde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri bir anda değişti. Böylelikle
Mısır ve BAE’nin Türkiye aleyhine oluşturmak istedikleri cephe de ağır bir darbe
yemiş oldu. İki ülkenin Suriye meselesinde de farklı noktalarda durmaya devam ettikleri görüldü. Mısır her geçen gün daha fazla Suriye muhalefetinden uzaklaşıp Esed’i
destekleyen bir görüntü içerisindeyken, Rusya’nın Suriye’ye müdahalesini de destekleyen bir pozisyon aldı. Türkiye ise Suriye muhalefetini desteklemeyi sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Sisi Kıbrıs Rum kesime bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Sisi
bu ziyarette Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi başbakanı ile bir araya geldi. Üçlü bir
zirve gerçekleştiren liderler daha önce düzenlenen Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum
Kesimi zirvesinde alınan kararların uygulama aşamalarını masaya yatırdı. Görüşme
zengin doğalgaz yataklarının bulunduğu Akdeniz’de ülke sınırlarının belirlenmesini
hedeflenirken, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, “Ülkesinin Kıbrıs ve Mısır ile
251. “Sisi’den Libya’ya Müdahale Çağrısı”, Aljazeera Turk, 17 Şubat 2015.
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Akdeniz sınırlarının belirlenmesi konusunda daha fazla istişarede bulunmayı kararlaştırdıklarını”252 ifade etmesi önemliydi. Daha önce ilk kez, 2014 Kasım ayında bir
araya gelen üç lider özellikle de Akdeniz’deki doğalgaz yatakları konusunda bir görüşme gerçekleştirmişti. Sisi yönetiminin söz konusu manevrası Türkiye’ye karşı bir
tutum olarak değerlendirildi.

Ekonomik İlişkiler
Genel olarak rakamsal büyüklüklere baktığımızda, Türkiye Mısır siyasi ilişkileri ile ekonomik ilişkilerinin arasında düz bir korelasyon olmadığı görülmektedir. TÜİK verilerine
göre 2013’te yılında Türkiye-Mısır ticaret hacmi 4.9 milyar dolar iken Türkiye’nin Mısır’a
olan ihracatı 3,2 milyar dolar olmuştur. 2014’te ise Türkiye’nin ihracat rakamı 3,3 milyar
dolar civarına yükselmiştir. Ticaret hacmindeki değişimler genel olarak Mısır ekonomisinin alım gücünün azalmasına paralel pazarın zayıflamasından kaynaklanmaktadır. 2014
yılında ise Türkiye’nin Mısır’a olan ihracatında olumlu bir seyir vardır. Ancak Mısır’ın
Türkiye’nin darbe karşıtı tutumundan duyduğu rahatsızlığın bir tezahürü olarak Ro-Ro
seferlerine son vermesinin olumsuz sonuçları olmuştur. Türk mallarının Körfez ülkelerine ihracatının gerçekleştirildiği Ro-Ro seferleri 22 Nisan 2015 tarihinde sona erdirildi.
Türkiye’den Mersin ve İskenderun limanlarından kalkan kamyon taşıyan gemilerin Mısır İskenderiye, Port Said ve Dimyat limanlarına demir atmasını öngören anlaşma, Mart
2012’de iki ülke arasında imzalanmıştı. Kasım 2012’de fiilen yürürlüğe giren anlaşma
gereği Türk kamyonları karayolu ile Kızıldeniz’e, oradan yine gemiler aracılığı ile Körfez
tarafına geçmekteydi. Bu hat üzerinden Türkiye gıda, elektrik malzemeleri, mensucat
gibi farklı kalemlerdeki malların Körfez ülkelerine ihracatını gerçekleştiriyordu. Söz konusu hattın iptal edilmesinde sonra Türkiye alternatif yollar ile ihracatı aksattırmadan
devam ettirmeye çalışmaktadır. Bu anlaşmanın iptali Mısır tarafına da ciddi bir maliyet
ürettiğinin altı çizilmelidir. Söz konusu antlaşma Mısır’ın IRU taşımacılık birliğine üye
olmasının ilk adımıydı ve Mısır’a Avrupa Birliği, Afrika ve Körfez ülkelerine kara yolu
ile taşımacılık yapma imkânının önünü açacak ve Mısır tırları uluslararası yollara çıkacaktı. Ro-Ro taşımacılığının iptali ile yara alan iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin seyri
açısından olumlu bir gelişme ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Mısır’ı ziyaret
etmesi oldu. İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı olarak
Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen, İslam Ticaret Odası’nın
21. Yönetim Kurulu ve 31. Genel Kurul Toplantılarına katılan Hisarcıklıoğlu Avrupa
Odaları Birliği (Eurochambres) Başkan Yardımcısı olarak da AB-Afrika Enerji Forumu’na katıldı. Hisarcıklıoğlu Mısır Odalar Birliği Başkanı Ahmet el-Vekil ile de görüştü
ve Türk firmalarının Mısır’da yaşadığı sorunları ele aldı. Türk iş adamlarının Mısır’da
yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırımı bulunmaktadır ve darbeden sonra da bu yatırımlar
geri çekilmeyerek ticari faaliyetlerine devam etmektedirler.
252. “Yunanistan Mısır ve Kıbrıs ile Deniz Sınırlarını Belirleme Çabasında”
)(اليونان تسعى لترسيم حدودها البحرية مع مصر وقبرص, RT Arabic, 29 Nisan 2015
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KRONOLOJI - TÜRKIYE-MISIR İLIŞKILERI
3 Şubat

Mısır’da darbe karşıtı 183 sanığa idam cezası verildi.

3 Şubat

Türk Dışişleri Bakanlığı Mısır’da darbe karşıtı 183 sanık hakkında verilen idam kararını şiddetle kınadı.

4 Şubat

Mısır Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin idam kararlarıyla ilgili açıklamasını kınadı.

17 Şubat

General Sisi, Libya’ya askeri müdahale çağrısında bulundu.

11 Nisan

Mısır’da 14 İhvan yöneticisi hakkında idam kararı verildi.

24 Nisan

Mısır, Türkiye ile olan Ro-Ro seferlerinin antlaşmasını uzatmayarak iptal etti.

24 Mart

Mısır mahkemesi Türkiye aleyhinde açılan teröre destek davasında yetersizlik kararı verdi.

29 Nisan

Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderleri Lefkoşa’da bir araya geldi.

16 Haziran

Mısır’da Mursi’ye verilen idam cezası onaylandı.

9 Kasım

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu beraberindeki heyetle birlikte Mısır’ı ziyaret etti.
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TÜRKİYE-RUSYA
İLİŞKİLERİ

Rusya, yüzyıllardır Türkiye’nin en güçlü ve en önemli komşusu konumundadır. Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı farklı coğrafyalarda çetin bir rekabet içerisinde birbirleriyle yüzyıllarca mücadele etmişlerdir. Rusya Türkiye’nin Balkanlar ve Kafkaslarda gerilemesinin en önemli sebebi olurken, Türkiye Rusya’nın güneye yayılmasının önündeki
en önemli engel olagelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği’nin kurulmasının ardından gelen dostluk dönemi Soğuk Savaş döneminde son bulmuştur.
Sovyet döneminin geride kalmasının ardından 2000’li yıllardan başlayarak yüzyıllardır süren rekabet ve düşmanlığı bir kenara bırakan Rusya ve Türkiye özellikle
turizm, enerji ve ticarette iş birliğini geliştirme arayışı içerisine girmişlerdir. Vladimir Putin’in iş başına gelmesiyle 2000’lerin başından itibaren iç siyasi ve ekonomik
sorunlarını çözme konusunda başarı yakalayan Rusya Federasyonu, bu ivmeyi dış
politika alanına da yansıtmakta gecikmedi. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasını 20.
yüzyılın en büyük faciası olarak nitelendiren Putin, Soğuk Savaş sonrası kurulmaya
çalışılan tek kutuplu dünya düzeninin dinamiklerini her fırsatta gerek söylemleri
gerekse eylemleriyle sorgulama yoluna gitmişti. 2008 Gürcistan savaşı ile eski
Sovyet coğrafyasındaki tahakkümünü korumak amacıyla savaşı dahi göze alabileceği
mesajını veren Rusya, bu tutumunu 2014 senesindeki müdahalesiyle Ukrayna’da da
sürdürmüştü. Bunun yanında Arap Baharı sürecinde de aktif dış politikasını sürdürme
çabası içerisinde olan Rusya, Medvedev döneminde Libya müdahalesine destek verse
de Suriye konusunda Batı dünyasının aksine Esed’e verdiği desteği sürdürdü. 2015
senesi boyunca Ukrayna’daki gerilim, Suriye iç savaşı ve Azerbaycan-Ermenistan arasında süregelen çatışmada iki devletin tutumları ticaret, turizm ve enerji ortaklıklarını
gölgeledi. 24 Kasım günü Türk hava sahasına giren Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından Rusya’nın Türkiye’ye karşı geliştirdiği tutum ise iki ülke arasındaki tüm
işbirliği alanlarına daha şimdiden ciddi şekilde zarar vermiş durumdadır.
2013 senesinin sonunda başlayan Ukrayna’daki hükümet krizi, Yanukoviç’in
devrilmesi ve ülkenin seçim kararı almasıyla sonuçlanmıştı. Bunun üzerine 2014
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Mart ayında Kırım’ı ilhak eden Rusya, Batı dünyasının yanında Türkiye’nin de karşı
politikaları ve protestoları ile karşı karşıya kaldı. Kırım Tatarlarının ana yurdu olan
Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını Türkiye tanımadı ve Kırım Tatar Millet Meclisini
Kırım Tatar halkının temsilcisi olarak görmeyi ve uluslararası platformda desteklemeyi sürdürdü. Rusya’nın Kırım’ı ilhakı yalnızca soydaş Kırım Tatarlarının haklarının
korunması yönünden değil, Karadeniz’deki stratejik dengelerin Rusya lehine ve
Türkiye aleyhine değişmesi yönünden de büyük önem taşıyordu. Rusya 2015 senesi
boyunca Kırım’ı ilhakı sürecini konsolide etti. Türkiye süreci diplomatik yollardan
protesto etmeye ve hemen her ortamda Rusya’nın politikalarının karşısında durmaya
devam etse de Batı dünyası tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlara
katılmamayı tercih etti.
Türkiye ile Rusya’nın dış politikasının çatıştığı önemli noktalardan biri de iki
ülkenin Güney Kafkasya politikalarıdır. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık
Karabağ meselesinin yanı sıra, iki ülkenin Ermenistan’ın soykırım iddialarına bakış
açısı da Rusya ve Türkiye arasında önemli bir ayrım noktasıdır. 2015 iki ülkenin bu
konudaki ayrımını tekrar daha belirgin bir biçimde ortaya koydu. 1915 olaylarının
100. yılı Ermenistan’daki Ermeniler ve Ermeni Diasporası tarafından törenlerle anıldı. Türkiye Ermeni milletinin yaşadığı acıları idrak eden, fakat bunu siyasi alana
taşımayan tutumunu sürdürdü. Başbakan Ahmet Davutoğlu 20 Nisan günü Türkiye’nin tüm Osmanlı Ermenilerinin acısını paylaştığını belirten bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise aynı tarihlerde Çanakkale Savaşları zaferinin 100. yılını
anma programına öncülük etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik
Genel Vekili Aram Ateşyan’a gönderdiği mesajda, Ermeni toplumunun geçmişte
yaşadığı üzüntü verici hadiseleri bildiğini ve acılarını samimiyetle paylaştığını
belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin, davetlisi olduğu Çanakkale savaşları zaferi
törenlerine katılmak yerine Ermenistan’a giderek 1915 olaylarını anma törenine
katılan liderlerden biri oldu. Putin anma programında yaptığı konuşmanın ardından devlet yaptığı yazılı açıklamada “soykırım” kelimesini kullanarak Rusya’nın 1915
olayları konusundaki tutumunu net bir şekilde belirtirken, Putin’in Basın Sözcüsü Dimitri Peskov bu durumun Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere herhangi bir
negatif yansıması olamayacağını deklare etse de Türkiye Putin’in açıklamalarına en
üst seviyeden sert tepki gösterdi. Türk Dışişleri’nden yapılan açıklamada Rusya’nın
Kafkaslar, Orta Asya ve Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiği sürgünler ve toplu katliamlara dikkat çekilerek, Rusya’nın bölgedeki huzur ve barışa zarar verecek açıklamalar
yerine Ermenileri Türkiye’nin barış çağrılarına cevap vermeye teşvik etmesinin daha
yerinde olacağı belirtildi. Rus uçağının düşürülmesi ile iki ülke arasında iyice gerilen
ilişkilerin sonucunda Türkiye ve Rusya’nın Güney Kafkasya politikalarında da daha
yüksek seviyede bir ayrışma yaşanacağı beklenebilir.
Rusya ve Türkiye 2015 senesinde de uluslararası gündemin en önemli maddesi olan
Suriye İç Savaşı konusundaki tutumlarında da önemli ayrılıklar sergiledi. Rusya, Suriye
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İç Savaşı’nda krizin başlangıcından bu yana Esed yönetiminin en önemli destekçilerinden olurken Türkiye, Suriye muhalefetini destekleyen başlıca bölgesel aktörlerden birisi
konumundaydı. 2015 Eylül ayında Rusya Suriye’deki askeri varlığını artırarak Esed rejimine olan desteğini daha yüksek bir seviyeye taşıdı. Rus jetleri DAİŞ örgütünü zayıflatma bahanesiyle Suriye muhalefetini de bombalamaya başladı. 21 Ekim tarihinde ise
Beşar Esed 2011 senesinden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Moskova’ya gerçekleştirerek
Putin ile bizzat görüştü. Bu gelişmelerin üzerine bir de 3 ve 5 Ekim 2015 tarihlerinde
Suriye operasyonuna katılan Rus uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmesi ilişkilerin
bir anda tekrar gerginleşmesine sebep oldu. Her ne kadar karşılıklı sağduyulu açıklamalar ile tansiyon düşürülse de 24 Kasım günü Türk hava sahasını ihlal eden Su-24 tipi
Rus uçağının Türk F-16’ları tarafından düşürülmesi iki ülke arasındaki gerginlik bir
anda doruğa çıktı. Kremlin’den her seviyede gelen oldukça sert açıklamaların yanında
Rusya’nın resmi medyası günlerce Türkiye karşıtı propaganda yürüttü. Ayrıca ülkede
yaşayan ya da çeşitli sebeplerle Rusya’da bulunan Türk vatandaşları büyük zorluklarla
karşılaştı. Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir tür milat niteliğinde olan bu olay sonrasında
yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak iki ülkenin Suriye meselesindeki politika farklılıklarının bir anda tüm diğer alanlardaki ilişki kanallarında negatif şekilde belirleyici
olduğu ve muhtemelen olmaya devam edeceği söylenebilir.
Türkiye’nin güney sahilleri Sovyetlerin dağılmasından itibaren Rus turistler için
başlıca tatil mekânları arasında yer bulmuştu. Türkiye’ye gelen Rus turist akını bugün milyonlara ulaşmış durumdadır. 2015 senesinde Türkiye’de yaşanan terör olayları ve Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların turizme olan negatif etkisi oldukça
hissedilir orandaydı. Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde
22 azalma yaşanırken bu durumun Türkiye’ye maliyeti bir kaç milyar doları buldu.
Bu negatif havanın üzerine Su-24 Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrası Rusya,
Türkiye’ye karşı turizmi bir koz olarak kullanma arayışı içerisine girdi. Lavrov Rus
turistlere yaşanan olaylar üzerine Türkiye’ye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu
ve birçok tur şirketi Türkiye’ye düzenledikleri turları iptal etti. Her ne kadar Kasım
ayında Rus uçağının Mısır’da düşürülmesi sonucu Mısır’a iptal olan uçak seferleri
ve güvenlik uyarıları sebebiyle birçok Rus turist rotalarını Türkiye’ye çevirmiş olsa
da bunun etkisinin özellikle yılın sonunda iyice gerilen ilişkilerin üzerine 2015’teki
zararı karşılayacak boyutlara ulaşması beklenmiyor.
Rusya’ya Batı dünyası tarafından uygulanan yaptırımların meydana getirdiği
etki ülkenin ithalatında da hissedildi. Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı ihracat yılın ilk 9
ayı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre geçtiğimiz 2014 yılına oranla yüzde 40’lık
bir düşüş yaşadı. Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında geçtiğimiz
yıl 6. sırada yer alan Rusya, 2015 senesinde 8. sıraya kadar geriledi. Genel düşüş
trendinin yanı sıra sene içerisinde birçok kez Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı ihracatın
önemli kalemlerinden olan meyve-sebze ihracatındaki sorunlar ön plana çıktı. Rus
standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle yüz binlerce ton meyve ve sebze Türki-
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ye’ye imha edilmek üzere geri gönderildi. Rus uçağının düşürülmesi ile iyice gerilen
ilişkiler ise mevcut trende daha uzun vadeli etkilerde bulunacaktır. Olayın hemen
dört gün sonrasında Putin Türkiye’ye pek çok alanda ekonomik yaptırım öngören kararnameye imza attı. Yaptırımlar Türkiye’den ithal edilen kimi ürünlere kısıtlama getirirken, Türk vatandaşlarının Rus şirketlerinde çalışmasını da zorlaştırdı.
Bunun yanında Rusya, Türk tırlarına zorluk çıkarırken onlarca Türk iş adamı çeşitli
sebeplerle Rusya’da gözaltına alındı ya da sınır dışı edildi.
Batı’nın Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşılık olarak Rusya Avrupa’nın büyük oranda bağımlı olduğu Rus gazı kartını oynamayı tercih etmişti. Bu
bağlamda Rusya, daha önceden planlanmış olan Rus gazını Karadeniz, Bulgaristan,
Sırbistan hattı üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak olan Güney Akım hattı projesini
iptal ederek yeni arayışlara yöneldi. Türk Akımı projesi Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı güven duygusu ve Güney Akım’a oranla daha düşük maliyetli olması
sonucunda gündeme gelebilmiştir. Fakat Rus uçağının düşürülmesi ile başlayan
süreç sonrasında Türk Akımı projesini destekleyecek siyasi irade de bir anlamda
yok olmuştur. Gerek Türk gerek Rus tarafından yapılan açıklamaların projenin iptaline işaret etmeyerek rafa kaldırıldığını belirtmeleri bu projenin iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesine bağlı olduğunu göstermektedir. Rusya’nın inşa edeceği
Akkuyu Nükleer Santrali de iki ülke arasındaki enerji alanındaki işbirliğinin bir
diğer önemli nişanesi konumundaydı. Rus uçağının düşürülmesinin ardından iki
ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesi Akkuyu projesine de yansıdı. Projenin tamamlanmasında süreç devam etmesine rağmen, Akkuyu mevkiindeki şantiye alanından
Türkiye ve Rusya bayraklarının kaldırıldığı gözlenmiştir.
Türkiye ile Rusya, Sovyetlerin yıkılmasını takip eden süreçte tarihsel rekabetlerini bir kenara bırakarak farklı alanlarda verimli ortaklıklar kurabilmişlerdir. İki
ülkenin dış politikasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan sorunlar iki taraf için de
verimli sonuçlar doğuran Rusya ve Türkiye’nin işbirliği kurduğu alanları tehdit etmeye başlamıştır. 24 Kasım’da Rus uçağının düşürülmesi ile iki ülke arasındaki tüm
işbirliği alanları büyük zarar görmüştür. Rusya karşı propagandayla Türkiye karşıtı
bir söylemi tüm dünyaya servis ederken iki ülke arasındaki işbirliği alanları da çeşitli
ölçülerde zarar görmüştür.
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KRONOLOJI - TÜRKIYE-RUSYA İLIŞKILERI
14 Nisan

Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin temeli atıldı.

23 Nisan

Ermenistan’da yapılacak 100. yıl törenlerine katılacak olan Rusya lideri, 1915 olayları için
“soykırım” ifadesini kullandı. Putin’in açıklaması Kremlin’in resmi internet sitesinde yayınlandı.

24 Nisan

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanan Rusya lideri Putin’in sözlerini “reddettiğini ve kınadığını” duyurdu. Açıklamada “Hukukun açık ihlali olan bu tür siyasi
açıklamalar Türkiye bakımından yok hükmündedir” denildi.

25 Nisan

Dışişleri Bakanlığı yaptığı üç ayrı açıklamayla; ABD Başkanı Obama, Rusya Devlet Başkanı
Putin, Almanya Cumhurbaşkanı Gauck ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’a 1915 olaylarına ilişkin açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

17 Eylül

Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu’nun Soçi’de gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde, başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular görüşüldü.

23 Eylül

Moskova Merkez Camii Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın katıldığı törenle açıldı.

2 Ekim

Yapılan ortak açıklamada, Rusya’nın Suriye’de muhaliflere yönelik saldırılara son vermesi ve
DAİŞ’le mücadeleye katılması çağrısı yapıldı.

3-5 Ekim

Rus uçaklarının Türk hava sahasını ihlali nedeniyle, Rusya Büyükelçisi bakanlığa çağrılarak
sert bir şekilde uyarıldı.

6-7 Ekim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu Rus uçaklarının hava sahamızı ihlali konusunda uyarıda bulundular.

12 Ekim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Akkuyu Nükleer Güç
Santrali projesiyle ilgili Türkiye ve Rusya arasında herhangi bir sorun olmadığını ve projenin
planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

15 Ekim

Genelkurmay Başkanlığı, Türk hava sahası ihlallerinin açığa kavuşturulması ve tekrarının önlenmesi amacıyla Rus Hava Kuvvetleri’nden bir askeri heyetin Ankara’ya geldiğini açıkladı.

27 Ekim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun yaptığı açıklamada, doğalgaz fiyatlarındaki anlaşmazlık nedeniyle Rusya ile Türkiye’nin tahkim sürecinde olduğunu söyledi.

24 Kasım

Suriye toprakları üzerindeki operasyonu sırasında Türk hava sahasını ihlal eden Rus Su-24
tipi savaş uçağı Türk F-16’ları tarafından düşürüldü.

26 Kasım

Rusya Savunma Bakanlığı Türkiye ile mevcut tüm askeri işbirliği kanallarının askıya alındığını açıkladı.

27 Kasım

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 1 Ocak 2016’dan itibaren Türk vatandaşları için Rusya’ya vizesiz seyahat hakkının kaldırılacağını açıkladı.

28 Kasım

Vladimir Putin Türkiye’ye birçok alanda ekonomik yaptırım uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

3 Aralık

Rusya Enerji Bakanı Novak, Türk Akımı projesi ile ilgili çalışmaların rafa kaldırıldığını açıkladı.
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TÜRKİYE-SURİYE
İLİŞKİLERİ

Türkiye-Suriye ilişkilerinin 2015 senesindeki en büyük belirleyici dinamiği Suriye
krizi olmaya devam etti. Bu yönüyle 2011 senesinden beri devam eden krizin ikili
ilişkilere yansımaları devam ederken, önceki senelerden devralınan kriz alanlarına
çatışmaların ve uluslararası müdahalelerin boyut değiştirmesiyle birlikte yeni kriz
alanları da eklenmiştir. Suriye krizi bir taraftan Türk dış politikasının en önemli başlıklarından birisi olma özelliğini sürdürürken; diğer taraftan ise Türkiye’deki iç siyasette de güçlü yankıları olan bir başlık olagelmiştir. 2015 senesinde iki tane genel
seçimin yapıldığı Türkiye’de Suriye krizinin yarattığı güvenlik sorunları, PKK/PYD
tartışmalarının Türkiye’ye yansımaları, Suriyeli mülteciler meselesi, DAİŞ ve krizin
üçüncü ülkelerle Türkiye arasında oluşturduğu sorunlar gündemin en fazla tartışılan
konuları arasında yer almıştır. Suriye krizi uzun süre önce sadece Suriye’yi ilgilendiren bir mesele olmaktan çıkıp bölgesel ve küresel rekabetlerin ve makro çatışmaların
zeminine dönüştüğünden dolayı, Türkiye-Suriye ilişkileri de sadece iki ülkeyi ilgilendiren bir mesele olma özelliğini de kaybetmiştir. 2015’in sonlarına doğru Türkiye
ile Rusya arasında uçak krizinin de örneklendirdiği gibi Suriye, Türkiye’nin özellikle
Rusya ve İran gibi bazı ülkelerle ilişkilerinde de mayınlı arazi olmaya devam etmiştir.
Uzun müzakerelerin sonunda 2015’in Şubat ayında Türkiye ile ABD arasında Suriyeli muhaliflere yönelik eğit-donat projesine dair anlaşma imzalandı. Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olmasına rağmen ABD’nin DAİŞ’in Suriye ve
Irak’ta güçlenmesi ile birlikte gündemine aldığı eğit-donat projesi, en azından kâğıt
üzerinde Suriyeli muhaliflerin ihtiyaç duyduğu eğitimi ve askeri yardımı içermesi
sebebiyle önemli ve çatışmaların seyrini muhalifler lehine değiştirme potansiyeline sahip bir projeydi. Fakat Türkiye ve ABD arasında projenin iki temel başlığına
dair fikir ayrılıklarının olması ve ABD’nin bu iki başlıkta kendi önceliklerini icbar
etmesiyle proje henüz hayata geçirilmeden ontolojik sorunlarla karşı karşıya kaldı.
Birinci fikir ayrılığı eğitilecek muhalif profiline, ikincisi ise eğitilen muhaliflerin
kiminle çatışabileceğine yönelikti. ABD, Suriye Devrimciler Cephesi ve Hazm Ha-

setav.org

171

2015’TE TÜRKİYE

reketleri’ne verdiği ve bariz başarısızlıkla sonuçlanan yardım örneklerinde olduğu
gibi projenin, muhaliflerin “seküler” ve “Batı dostu” olanlarına yönelik olması ve
eğitilen muhaliflerin sadece DAİŞ’e karşı savaşması gerektiğini vurguluyordu. Türkiye ise muhaliflerin Suriye’nin sosyolojik yapısını yansıtacak çeşitlilikte gruplardan
seçilmesini ve sadece DAİŞ’le savaşma kısıtlaması getirilmemesi gerektiğini öne sürüyordu. Nihayetinde ABD’nin tercihleri belirleyici olunca, sorunlu olarak doğan
proje sadece 60 civarında muhalifi eğitirken ABD’nin önceki deneyimleri gibi başarısızlığa uğradı ve Ekim ayında ABD tarafından iptal edildi.
22 Şubat’ta Suriye’de Türkiye’ye yönelik artan DAİŞ tehdidine paralel olarak Türkiye, ülke dışındaki tek toprak parçası olan Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun önce
Türkiye’ye, ardından da sınıra çok yakın mesafedeki Eşme köyüne taşınması için Suriye’de bir askeri operasyon yaptı. 1921 Ankara Anlaşması’yla Türk toprağı olarak kabul
edilmiş olan Süleyman Şah Saygı Karakolu, daha önce sınırımıza 100 km uzaklıktaki
Cabir Kalesi’nde bulunmaktaydı. 1939’da tamirinin imkânsız hale gelmesi ve güvenlik sorunlarının oluşmasıyla Kale’nin eteklerine taşınmıştı. 1975’te ise ikinci nakil gerçekleşmiş ve Suriye rejimi tarafından yapımına başlanan Tabka Barajı’nın türbeyi sular
altında bırakma riskine karşı sınırımıza 37 km uzaklıktaki Karakozak mevkine taşınmıştı. Karakozak, Lazkiye’den Kamışlı’ya uzanan M4 karayolunun geçtiği Karakozak
Köprüsü’ne mücavir olan ve Suriye’nin Batı-Doğu lojistik hattına hâkimiyet açısından
çok önemli bir noktaydı. Türk askerleri tarafından korunan karakol, DAİŞ için hem bir
rahatsızlık hem de bir koz ve imkân teşkil etmekteydi. Türkiye bu koz ve imkânı mezkûr
operasyonla DAİŞ’in elinden alırken, türbeyi DAİŞ tehdidinden uzak ve kriz ortamında
koruması daha elverişli bir noktaya taşıdı. “Şah Fırat” ismi verilen operasyon hem ülke
içinde hem de dünyada büyük yankı bulmuş, Türkiye’nin sene içerisinde sıklaşacak olan
DAİŞ operasyonları için hareket alanını arttırmıştır.
Türkiye 2015 boyunca Suriye krizine yönelik siyasi çözüm çabalarına destek
vermeye devam etti. Bu doğrultuda Paris’te ve Viyana’da yapılan toplantılarda hazır
bulunan Türkiye, Suriye meselesinin uluslararası kamuoyunun gündemine taşınması
için ve gerekli hassasiyetin oluşması için azami gayret gösterdi. Örneğin ev sahipliği
yaptığı G-20 toplantısında mülteciler ve Suriye meselelerini toplantının ana gündemine taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı vesilesiyle Suriye’de kilit aktör
konumundaki ülkelerin liderleriyle toplantılar düzenleyip, ana oturumda da Suriye
ağırlıklı bir konuşma yaptı. Haziran ayında BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de
Mistura’nın hazırladığı barış teklifine de olumlu katkı sunan Türkiye, Aralık ayında
Riyad’da toplanan Suriyeli muhaliflerin ortak bir zemin bulmasını teşvik edici bir rol
üstlendi. Eylül ayında ise Ahrar’uş-Şam’ın temsil ettiği muhaliflerin İran ve Hizbullah’la Zabadani için ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yaptı.
DAİŞ, 2015 senesi boyunca Türkiye’nin Suriye’den gelen tehdit algısında
önemli yer doldurmaya devam etti. DAİŞ’le kendi metotlarıyla mücadeleye başlayan ilk ülkelerden birisi olan Türkiye, uzun bir süre DAİŞ’e karşı mücadelenin
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kapsamlı ve örgütü var eden sebeplere yönelik yapılması gerektiğini dillendirirken
Temmuz ayında DAİŞ’e karşı hava operasyonları düzenleyen ABD öncülüğündeki
uluslararası koalisyona katıldı. Bu noktada Türkiye ve ABD gibi ülkeler arasında
DAİŞ’le mücadele metodu konusundaki fikir ayrılıkları da devam etti. ABD hava
operasyonları ve PKK/YPG’ye verdiği askeri destekle DAİŞ’le mücadele yürütürken;
Türkiye bu mücadelenin daha kapsamlı ve planlı olması gerektiği konusunda ısrarcı
oldu. Bu doğrultuda DAİŞ’le sahada mücadele edebilecek Suriyeli muhaliflerin
desteklenmesini, DAİŞ’i var eden Esed rejiminin de hedef alınmasını ve kısa vadeli
çözümlerin DAİŞ ve terör sorununa çare olamayacağını dillendirmeye devam etti.
Türkiye DAİŞ’le en fazla mücadele eden Suriyeli gruplara verdiği destek ve 2013
senesinden beri bazı nokta atışlarla DAİŞ’le mücadele etmekteydi. 2015 senesinde
DAİŞ’in hem terör hem de siyasi gündemlerle gerçekleştirdiği Diyarbakır, Suruç ve
Ankara saldırılarından ve Temmuz ayında sınır karakolunda bir Türk askerinin DAİŞ
tarafından öldürülmesinden sonra DAİŞ’le mücadelede yeni bir safhaya geçildi. İncirlik üssünü uluslararası koalisyon uçaklarına açan Türkiye yine Temmuz ayından
itibaren DAİŞ’e yönelik hava saldırıları düzenlemeye başladı.
DAİŞ’le mücadele bağlamında Türkiye’nin sıklıkla dillendirdiği “güvenli bölge”
tartışmaları da Türkiye tarafından ete kemiğe büründürülmeye başlandı. Türkiye,
DAİŞ ve PKK arasında zımni bir anlaşmaya vurgu yaparak sınır hattı boyunca iki
terör örgütü arasında el değiştiren toprak parçaları yoluyla Türkiye-Suriye sınırının
terör örgütleri tarafından kontrol edilmeye çalışıldığını ve Cerablus-Marea hattında kurulacak bir “terörden arındırılmış bölge” ile bu çabayı akamete uğratacağını
açıkladı. Türkiye’nin bu kararlılığı karşısında ABD devreye girerken mezkûr hatta
Türkiye ile ortak hareket edeceğini ve bu bölgeye ortak hava harekâtları düzenleyeceğini duyurdu. Diğer yandan ise sahada DAİŞ’e karşı savaşacak grupların eğitilmesi
ve donatılması konusunda da Türkiye yeni bir safhaya geçip, Türkmen köylerinin
yoğun olduğu sahada DAİŞ’in boşaltmak zorunda kalacağı noktaları tutacak Suriyeli muhalif gruplara yönelik çalışmalarını hızlandırdı. ABD’nin başından beri karşı
çıktığı “güvenli bölge” tartışmaları, mülteci krizinin Avrupa sınırlarına dayanmasıyla
birlikte daha fazla gündeme geldiyse de bahsedilen bölgede hayata koyulmaya çalışılanın bir güvenli bölge olmaktan ziyade; DAİŞ ve diğer terör unsurlarından arındırılmış, Türkiye ve isteksiz olsa da ABD’nin gerektiğinde hava desteği vereceği, sahada
da yerel unsurların bulunacağı bir de facto güvenli bölge olacağı anlaşılmaktadır.
PKK ve Suriye’deki uzantısı YPG de Türkiye için Suriye’de bir sorun olmaya devam etti. 2015 boyunca DAİŞ ve PKK arasında çatışmaların Türkiye’ye olumsuz bir
şekilde yansıdığı ve HDP’nin bu çatışmaları iç siyaset aracı olarak genel seçimde yoğun
bir şekilde kullandığı görüldü. Sınır hattı boyunca uluslararası koalisyonun hava desteği ve askeri yardımıyla kontrol ettiği bölgelerde DAİŞ’le çatışan YPG, DAİŞ’le mücadeleyi bir meşrulaşma aracı olarak kullanırken, önce ABD’nin sonra da Suriye’deki
angajmanını artırmasıyla birlikte de Rusya’nın desteğini arkasına alma çabası içerisine
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girdi. Hava desteği olmadan Ayn’el-Arap’ı kısa süre içerisinde DAİŞ’e kaptıran YPG,
hava desteğiyle kasabayı geri alırken sınırda Tel Ebyad’da DAİŞ’le çatışıp kontrol alanını Fırat Nehri’ne kadar uzattı. Bu bölgelerde Uluslararası Af Örgütü ve Suriye İnsan
Hakları Ağı gibi kuruluşların da belgelendirdiği gibi insanlığa karşı suç ve savaş suçlarına karışan, Arap ve Türkmenlere karşı etnik temizlik ve zorunlu göç uygulamalarına
başvuran YPG, hem Türkiye’nin sınır güvenliği için hem de mülteci krizine sebebiyet
vermesi sebebiyle sorunlu bir aktör olmaya devam etti.
Türkiye YPG’nin işlediği bu savaş suçlarına, Batı dünyasının YPG/PKK’ya verdiği askeri desteğe ve PKK terörünün DAİŞ üzerinden kendisini meşrulaştırma gayretine
karşı çıkarken, YPG’nin uluslararası koalisyon desteğiyle Fırat’ın batısına Cerablus’a
geçmesine ve bölgenin demografik dinamikleriyle oynanmasına müsaade etmeyeceğini ifade etti. Uluslararası koalisyon desteğiyle DAİŞ’ten boşaltılan alanları kontrolü
altına almak isteyen, Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığını artırmasını ve daha sonraki
dönemde Türkiye ile yaşadığı krizi fırsata çevirmeye çalışan YPG’nin batıda Afrin’den
Azez’e doğru, doğuda ise Cerablus’a doğru sızma girişimleri yapması karşısında Türkiye, Ekim ayında Başbakan Davutoğlu’nun da açıkladığı gibi YPG’ye yönelik iki operasyon gerçekleştirdi. Rusya’yla yaşanan uçak krizi sonrasındaki dönemde ise Rusya’nın
YPG/PKK’ya askeri mühimmat desteği verdiği ve bu yolla Türkiye’nin terörden arındırılmış bölge olarak tarif ettiği alana yönelik saldırılarını teşvik ettiği görüldü. ABD
tarafından YPG/PKK’nın Suriye’nin genelindeki kullanım değerine yönelik yapılan
ve PKK’nın beklentilerini karşılamayan açıklamalar sebebiyle YPG’nin yeni dönemde
Rusya’yla angajmanını artırma gayreti içerisinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
Suriye’nin Türkiye ile üçüncü ülkeler arasında oluşturduğu krizlere en çarpıcı
örnek Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi oldu. Rusya yakın çalıştığı BM
Suriye Özel Temsilcisi De Mistura’nın hazırladığı barış planına muhalefetin sıcak
bakmadığı bir zamanda hem muhalifleri Rusya-İran-Esed rejiminin şartlarını kabule zorlamak hem de müzakere masasında elini güçlendirmek için 30 Eylül’de Suriye’ye yönelik hava saldırılarına başladı. Suriye’deki askeri varlığını da artıran Rusya,
bu hava operasyonları ile DAİŞ’i hedef aldığını iddia etse de birkaç istisna dışında
DAİŞ’i değil Suriye’nin meşru muhalefetini hedef almaya devam etti. Ekim ayının
başlarından itibaren Suriye’de operasyon düzenleyen Rus uçakları birçok defa Türkiye’nin hava sınırlarını ihlal ederken Suriye’de konuşlu hava savunma sistemleri de
Türk uçaklarına yönelik tacizlerde bulundu. Türkiye ise hem sınırının yanı başında Rusya’nın DAİŞ bahanesiyle muhalifleri ve sivilleri hedef almasını eleştirirken,
hava sahasının ihlal edilmesini tolere etmeyeceğini de defaatle dillendirdi. Bu süreçte
önce sınıra yakın bir bölgede milliyeti belirlenemeyen insansız hava aracı Türkiye
tarafından düşürüldü. Ardından ise 24 Kasım’da Türkmen Dağı’nda hava saldırıları
düzenleyen bir Su-24 uçağı tüm uyarılara rağmen Türk hava sahasını ihlal edince
Türk F-16’ları tarafında düşürüldü. Bu hadisenin ardından Rusya Türkiye’ye karşı
Suriye’deki muhaliflere yönelik saldırılarını sıklaştırma da dahil olmak üzere bir dizi
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uygulamayı hayata soktu. Buna mukabil Türkiye ise özelikle NATO’dan gelen destekle birlikte sınır hattı boyunca güvenlik önlemlerini ve askeri yığınağını artırdı.
Tüm hava saldırılarına ve rejim, İran ve Hizbullah’ın karadan verdiği desteğe rağmen
Suriye’de Eylül ayından itibaren kayda değer stratejik kazanım elde edemeyen Rusya,
Suriye’de muhaliflere yönelik saldırılarını devam ettirirken, Suriye üzerinde Türkiye-Rusya ilişkilerindeki gerginliğin devam edeceği görülmektedir.
KRONOLOJI - TÜRKIYE-SURIYE İLIŞKILERI
20 Şubat

ABD ile Türkiye arasında eğit-donat anlaşması imzalandı.

22 Şubat

Şah Fırat Operasyonu düzenlendi.

18 Mayıs

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ordusuna ait bir helikopteri vurdu.

28 Mayıs

Muhalifler İdlip şehir merkezini tamamıyla ele geçirdi.

16 Haziran

Tel Abyad YPG tarafından ele geçirildi.

10 Temmuz

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura yeni barış planlarını sundu.

20 Temmuz

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde canlı bomba saldırısı düzenlendi.

23 Temmuz

Suriye sınırında bir Türk askeri DAİŞ tarafından şehit edildi.

24 Temmuz

Türkiye ABD öncülüğündeki koalisyona katılarak Kilis karşısındaki bölgede DAİŞ hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenledi.

30 Eylül

Rusya Suriye’de hava saldırılarına başladı.

5 Ekim

Türkiye, Rus savaş uçağının sınır ihlalinde bulunduğunu açıkladı.

10 Ekim

Ankara’da iki canlı bombanın düzenlediği bir saldırı meydana geldi.

16 Ekim

Türkiye sınırı içerisinde bir insansız hava aracı düşürüldü.

27 Ekim

Başbakan Davutoğlu, sınır ötesinde iki kez PYD’ye ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

14 Kasım

Lavrov ve Kerry Viyana’da Suriye çözümü için mutabakata vardı.

24 Kasım

TSK, sınır ihlali yapan Rus ordusuna ait Su-24 model bir savaş uçağını vurarak düşürdü.

9-10 Aralık

Suriye konulu Riyad Konferansı düzenlendi.
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TÜRKİYE-YEMEN
İLİŞKİLERİ

Türkiye-Yemen ilişkileri 2015 yılında bölgenin diğer ülkelerinde yaşanan krizler ve
çıkar çatışmalarının gölgesinde kaldı. Her ne kadar Yemen’de yaşananlar Türkiye’yi
doğrudan etkilemese de krizin sadece Yemen’le sınırlı kalmayıp Suudi Arabistan
liderliğinde bazı Arap ülkeleri ve İran’ın doğrudan müdahil olmasıyla bölgesel bir
boyuta ulaştığı aşikârdır. Zaten Türkiye’nin bölgeye dair gelecek perspektifi de Yemen’de yaşananlarla yakından ilgilenmeyi ve uzun vadede Türkiye’ye olumlu şekilde
dönecek adımlar atılmasını gerektirmektedir. Bu noktada Türkiye’nin en önemli
tutumu Yemen’deki savaşın bir mezhep çatışmasına indirilmemesi yönündeki açıklama ve girişimleri olmuştur.
Türkiye, Yemen’de Husiler (Ensarullah Hareketi) ve hükümet arasında çatışmalar başladığından bu yana itidal çağrısına devam etmiştir. Kriz patlak verdiğinde
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, yaşanan olaylara ilişkin taraflara meşru
devlet makamlarına saygı, şiddetten kaçınma, ülkenin selameti için sağduyu ve sorumlulukla davranma çağrısında bulunmuştur. Kriz ciddi boyutlara ulaşmaya başladığında ise vatandaşlarına Yemen’e gitmemelerini ve orada bulunan vatandaşların
da ülkeden ayrılmasını tavsiye etmiştir. Husilerin 7 Şubat’ta tek taraflı olarak oluşturulan “devrim komitesi” vasıtasıyla yönetime el koymasının derin kaygı uyandırdığını açıklayan Türk Dışişleri, 15 Şubat’ta ciddi bir iç savaş tehlikesi baş gösterdiği
gerekçesiyle Yemen’deki büyükelçiliğini kapatmıştır.
İç savaş durumunun derinleşmesi üzerine Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu
Mansur el-Hadi, 25 Mart’ta BM Güvenlik Konseyi’ne başvurarak Husilerin ilerlemesini
durdurmak için “gönüllü ülkelerin” askeri müdahalesine izin veren bir BMGK kararı
almasını talep etmiştir. Bu talep üzerine 26 Mart’ta Suudi Arabistan’ın başı çektiği bir
grup Arap ülkesi, Amerika’nın da desteğini alarak Husilere karşı hava saldırısı başlatmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan operasyona yönelik olarak Suudi Arabistan
liderliğindeki koalisyon güçlerine lojistik destek verilebileceğini vurgulamış ve açık bir
şekilde İran’ın Yemen’den çekilmesini istemiştir. Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklama-
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da da operasyonun iç savaş tehlikesinin önlenmesine ve meşru devlet otoritesinin ihya
edilmesine katkı sağlayacağına inanıldığı yönünde bir açıklama yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Yemen’deki gelişmeler ve Suudi Arabistan’ın düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili olarak, “Yemen’deki sorunların
diyalogla çözülmesini umuyoruz. Bölge siyasetine mezhepçi olarak bakmıyoruz.”
ifadelerini kullanmıştır. Türkiye’nin, içinde Mısır’ın da yer aldığı Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyona destek vermesi, iç ve dış birtakım medya organlarınca
krize mezhep odaklı bakmadığı yönündeki açıklamalara gölge düşüren ve Sünni
kamplaşmanın habercisi bir adım olarak okunmuştur. Türkiye’nin Yemen Büyükelçisi Fazlı Çorman bütün ülkelerin mezhepçi yorumlardan özenle kaçınması gerektiğini ifade ettikten sonra Türkiye’nin konuya bu açıdan bakmadığını ve Yemen’deki gelişmeler bugünlere varırken Türkiye’nin Husilerle ve çoğunluğu Zeydilerden
oluşan eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in partisiyle temaslarını son ana
kadar kesmediğini vurgulamıştır. Başbakan Ahmet Davutoğlu da 3 Nisan’da Pakistanlı mevkîdaşı ile görüşmesinin ardından Türkiye’nin Yemen konusunda her türlü
desteğe hazır olduğunu söylemiştir.
Türkiye’nin Yemen’deki iç savaşa çözüm bulma yönündeki en ciddi girişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Nisan’da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görüşmesi ve Yemen’de barış ve istikrarın sağlanması için iki ülke arasında
ortak çalışma yapılması konusunda mutabık kalınması olmuştur. Suudi Arabistan ve
İran’ın birbirlerini mezhepçilikle suçladığı bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
bu gerginliği mezhep çatışmasının dışına çıkarmaya ve “ortak dini aidiyet” vurgusu
yaparak Yemen krizine set çekmeye çalışması Türkiye’nin bölgeye yönelik bakış açısını göstermesi açısından çok önemlidir. Bunu takip eden süreçte Bakanlar Kurulu
BM Güvenlik Konseyi’nin kararı doğrultusunda, 7 Ağustos’ta eski Yemen Devlet
Başkanı Ali Abdullah Salih dahil 5 kişinin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararın yürürlüğe konulmasını kararlaştırmıştır.
Türkiye, Yemen krizinin sonlanmasına diplomatik olarak katkıda bulunmaya
ve krizin bölgesel ölçekte tehditlere dönüşmesini engellemeye çalışmıştır. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen’deki operasyonun barışçıl yollarla çözülmesi
kararı alan Pakistan parlamentosu Başbakanı Navaz Şerif ’le de görüşmüş ve çözüm
çabalarını yoğunlaştırma kararı almıştır. Husilerin Yemen’deki meşru hükümeti devirme hakları olmadığını üzerinde hemfikir olan liderler, Suudi Arabistan’ın toprak
bütünlüğünün ihlal edilmesi halinde daha güçlü tepki vereceklerini vurgulamıştır.
Bu beyan her ne kadar Türkiye’nin Yemen’de Suudi Arabistan’ın istediği yönde bir
çözümden yana olması gibi okunabilecek olsa da Ankara her fırsatta İran’ın sürece
dahil olduğu bir çözümün kalıcı sonuç vereceğini vurgulamaktadır.
Türkiye, 2011’deki ayaklanmanın ardından Yemen’de Körfez İşbirliği Konseyi öncülüğündeki siyasi geçiş süreci anlaşmasını desteklemiştir. Türkiye’nin Yemen Büyükelçisi Fazlı Çorman’ın ifadesiyle Türkiye’nin “Yemen’deki manevi var-
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lığı somut varlığından daha ön plandadır” ve “Yemenliler Türkiye’ye bir ümit ışığı
olarak bakmaktadır.” Bu algının farkında olan Türkiye, askeri harekâta sözlü destek verse de asıl olarak Yemen halkının yanında olmaya çalışmıştır. Türkiye, başta
TİKA ve Türk Kızılay’ı olmak üzere sivil yardım kuruluşları aracılığıyla bombardıman altında kalan yerlere gıda yardımlarında bulunmuştur. Kriz öncesinde okul,
hastane ve tıp merkezleri gibi toplumun eğitim ve refahını artıracak faaliyetlerde
bulunan ve 2015’te de buraların faaliyetlerine devam etmesine destek veren Türkiye, Yemen’de kalıcı istikrarı sağlayacak adımlara daha fazla önem vermiştir. Ancak
ülkedeki güney-kuzey kavgasının yıllardır devam etmesi, siyasi ve dini krizlerin
kabile bağlarıyla çakışmasından dolayı daha içinden çıkılmaz hale gelmesi, ekonominin uzun süre çöküş sınırında olması ve bölgesel mücadeleler Yemen’i savaş
sahnesi haline getirmiştir. Seçimlerle geçen 2015 sonrası siyasi istikrara kavuşan
Türkiye’nin 2016’da Suriye ve Irak dışındaki bölge ülkelerine ilgisinin artacağının
muhtemel göründüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Bu noktada Yemen’e karşı
yürütülen askeri operasyonların sonuçları değerlendirilmeli ve farklı çıkış yolları
için diplomatik kanallar çalıştırılmalıdır.
KRONOLOJI - TÜRKIYE-YEMEN İLIŞKILERI
19 Ocak

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de yaşanan olaylara ilişkin taraflara, meşru devlet makamlarına
saygı, şiddetten kaçınma, ülkenin selameti için sağduyu ve sorumlulukla davranma
çağrısında bulunuldu.

6 Şubat

Dışişleri Bakanlığı, zorunluk olmadıkça Yemen’e gidilmemesini ve oradaki vatandaşların
ayrılmasını “kuvvetli bir şekilde” tavsiye etti.

7 Şubat

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de Ensarullah Hareketi’nin (Husiler) tek taraflı olarak oluşturulan
“devrim komitesi” vasıtasıyla yönetime el koymasının derin kaygı uyandırdığını açıkladı.

15 Şubat

Türkiye, Husilerin iktidarı ele geçirmesinden sonra ciddi iç savaş tehlikesinin baş gösterdiği
gerekçesiyle Yemen’deki büyükelçiliğini kapattı.

26 Mart

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyon Yemen’e askeri operasyon başlattı. Türkiye
askeri harekâtı desteklediğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İran ve terörist gruplar
Yemen’den çekilmelidir” dedi.

7 Nisan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan
Ruhani arasındaki görüşmede, Yemen’de barış ve istikrarın sağlanması için iki ülke arasında
ortak çalışma yapılması konusunda mutabık kalındı.

2 Haziran

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yemen’de Türk istihbarat servisi için çalıştığı ileri
sürülen bazı kişilerin yakalandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

15 Haziran

Birleşmiş Milletler’in çağrısıyla Cenevre’de düzenlenen ve Yemen’de uzun süredir çatışan
tarafları barıştırmayı amaçlayan görüşmeler başladı.

7 Ağustos

Bakanlar Kurulu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin kararı doğrultusunda,
eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih dahil 5 kişinin Türkiye’deki mal varlıklarını
dondurdu.
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SONUÇ

Türkiye’nin iki genel seçim geçirdiği 2015 yılında iç siyasetin belirsiz ve değişken
durumu ile beraber terörizmin yeniden önemli gündem başlıklarından biri haline
gelmesinin dış politikada stratejik ve uzun vadeli hamleleri zorlaştırdığı söylenebilir.
Bununla birlikte, Suriye’deki iç savaş başta olmak üzere Ortadoğu’da devam etmekte
olan kriz ve tartışmaların şekillendirdiği uluslararası belirsizlik ortamı, diğer birçok
uluslararası aktör gibi Türkiye’nin de dış politikada dikkatli ve temkinli hareket etmesine sebep oldu. Türkiye yıl boyunca, bir taraftan bu sorunların uluslararası girişimler yoluyla çözülmesine, diğer taraftan bunların kendi güvenliği ve sosyo-ekonomik dengeleri üzerinde meydana getirebileceği yeni olumsuzluklardan korunmaya
yönelik bir politika takip etti.
Suriye krizinin çözümlenmesi için Türkiye’nin yıl boyunca çeşitli uluslararası
platformlarda yaptığı çağrılar bu yönde somut bir irade meydana getirememiştir.
Uluslararası toplumda Suriye’de kalıcı bir çözüm konusunda bir görüş birliği hâlâ
mevcut değildir. Bu durum devam ettiği müddetçe Türkiye’nin gerek bölgeyle gerekse uluslararası aktörlerle olan ilişkilerinin büyük ölçüde Suriye’deki dinamikler,
mülteci krizi ve başta DAİŞ unsurları olmak üzere uluslararası terörizm ile mücadele
gibi parametreler üzerinden şekilleneceği beklenebilir.
Mülteci krizinde karşılaşılan ortak riskler, Türkiye ve AB’yi birbirine yaklaştırmış,
göç ve güvenlik gibi teknik alanlarda işbirliğinin artırılması, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahatin hızlandırılması ve üyelik müzakerelerinin canlandırılması gibi adımları
beraberinde getirmiştir. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden hız kazanması olumlu bir
gelişme olmakla beraber bu sürecin geleceğinin ne yönde seyredeceğini öngörebilmek
için geri kabul anlaşmasının uygulanması, kaçakçılıkla ortak mücadele ve vize diyaloğu
gibi konularda 2016 yılında atılacak karşılıklı adımları gözlemlemek gerekecektir. Türkiye’nin katılım müzakerelerinin geleceği ise hâlâ Kıbrıs sorununa bağlıdır.
Kıbrıs’ta çözüm için adadaki iki taraf arasında 2015 yılının ortalarından itibaren
yürütülen yoğun ve düzenli görüşmeler, çözümün yakın olduğuna dair beklentileri
artırmıştır. Başta mülkiyet olmak üzere bazı konularda taraflar arasında hâlâ anlaşmazlıklar bulunmakla beraber, 2016 yılında adada çözüm yolunda kritik gelişmelerin yaşanması, hatta siyasi müzakerelerin neticelendirilerek varılacak anlaşmanın
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referanduma götürülmesi ihtimal dahilindedir. Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı bir
şekilde çözüme kavuşturulması, adadaki Türklerin yıllardır yaşamakta olduğu izolasyonların sona ermesi demek olacağından Türkiye tarafından desteklenmektedir.
Sorunun çözümüyle aynı zamanda, Türkiye’nin 2015 yılında yeniden ivme kazanan
AB üyelik sürecinin önündeki en önemli siyasi engel ortadan kalkmış olacaktır.
Türkiye ve Rusya’nın dış politikadaki çıkar uyuşmazlıklarının bir sonucu olarak
Kasım ayında ortaya çıkan siyasi kriz, iki ülke arasında son yıllarda oldukça güçlendirilmiş olan işbirliği alanlarını tehdit etmektedir. Enerji, turizm ve ticaret gibi
alanlarda son yıllarda güçlenmiş olan karşılıklı bağımlılık yüzünden kriz iki ülke ekonomisi için de maliyet getirmiştir. Bu durumu uzun süre devam ettirmek rasyonel
bir politika olmaktan uzaktır. Dahası Rusya’nın Suriye ve Doğu Akdeniz’deki silahlı
kuvvetlerini artırması iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmakta ve sıcak çatışma
olasılığını artırmaktadır. İki ülke toplumu da krizin bir an önce sonuçlandırılmasını
beklemekte, bunun için ise Türkiye’nin yaptığı itidal ve diyalog çağrılarının Rusya
hükümetince karşılık bulması gerekmektedir.
Rusya ile bozulan ilişkilerin kısa vadede tamir edilememesinin yalnızca iki ülke
arasındaki siyasi ve ekonomi alanlarına değil, Türkiye’nin Ortadoğu, Orta Asya ve diğer
birçok bölgeyle olan ilişkileri üzerinde dolaylı neticeleri olacaktır. 2014 yılı sonlarında
ortaya atılan Türk Akımı projesinin hayata geçirilememesi durumunda Türkiye, gerek
kendi enerji güvenliği için, gerekse enerji koridoru olma hedefleri doğrultusunda
alternatif arayışlara girmek durumunda kalacaktır. Doğu Akdeniz’de son yıllarda
giderek açığa çıkmakta olan hidrokarbon potansiyelinin bu durumu dengeleyici boyutlarda olması ihtimal dahilindedir. Yine de bu kaynakların Türkiye’ye aktarımının
ve Türkiye aracılığıyla uluslararası pazarlara arzının sağlanması için Doğu Akdeniz’de
dengelerin yerine oturması, Kıbrıs sorununda bir neticeye varılması ve Türkiye ile bölge
ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi fazlasıyla önem taşımaktadır.
2014 yılında genel olarak Suriye ve Ayn el-Arap krizleriyle oldukça çalkantılı
bir şekilde seyreden Türk-Amerikan ilişkilerindeki 2015 yılı gündemi bu sorunlara
çözüm arayışıyla şekillenmiştir. Önce eğit-donat programında ve daha sonrasında
ise DAİŞ ile mücadele hususunda ortak çalışma zemini oluşturabilmek için iki ülke
önemli adımlar atmıştır. ABD, Türkiye’ye PKK ile mücadelede destek verirken,
Rus uçağının vurulması konusunda da yine desteğini açıklamış oldu. Türkiye ve
ABD’nin ana gündemlerinde genellikle iç siyasi konular yerlerini korurken, dış politika ve güvenlik siyasetleri boyutunda ise oldukça aynı seviyede işbirliklerini sürdürmeye ve kuvvetlendirmeye çalışmışlardır.
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2015’te GÜVENLİK ve savunma

GİRİŞ

2015 yılında Türkiye’de güvenlik ve savunma alanında önceki yıllara göre çok yoğun bir süreç yaşanmıştır. Güvenlik düzeyinde biri PKK diğeri de DAİŞ merkezli
iki tür tehditle karşı karşıya kalan Türkiye, savunma alanında Suriye iç savaşından
kaynaklanan yeni güvensizlik çevresi içinde politika üretmeye çalıştı. DAİŞ Türkiye’yi 2015 yılında 8 kez hedef alırken, Temmuz ayından sonra PKK’nın Güneydoğu
Anadolu bölgesinde kırsalda ve şehirlerde güvenlik güçlerini hedef alan terör eylemleri yoğunlaşmıştır. PKK’nın saldırılarının 2015 yılındaki en önemli özelliği, şehir
merkezlerinde çatışmanın yaygınlaştırılması vasıtasıyla bölgesel düzeyde bir tür “halk
ayaklanmasının” hayata geçirilme denemesi olmasıydı. Bu bağlamda Güneydoğu’da
birçok şehirde mahalle aralarında hendekler kazarak “öz savunma” yapıları oluşturmak suretiyle yeni bir egemenlik iddiasını hayata geçirmeye çalışan PKK, 200’e yakın güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu süreçte birçok sivil
de ya hayatını kaybetti ya da bulundukları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı. Terör
örgütünün bu saldırıları karşısında ise üç düzeyli bir mücadele stratejisi izlenmiştir.
Yerel ve mahalle ölçeklerinde hendeklerin kapatılması için şehir içinde teröre karşı
operasyonlar yapılırken, kırsal alanda da örgüte yönelik bir dizi askeri operasyon
yapılmıştır. Üçüncü mücadele biçimi ise örgütün sınır ötesinde bulunan varlığını
zayıflatmak amacıyla Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yönelik operasyonlardır.
Türkiye 2015 yılında DAİŞ ile mücadele politikasını ise dört ana eksen etrafında yürütmüştür. Örgüte karşı yurtiçinde alınan önlemler ile gerçekleştirilen operasyonlar, sınır bölgelerinde alınan tedbirler, yabancı terörist savaşçılar (YTS) politikası
ve örgüte karşı Türkiye’nin hem kendi başına hem de uluslararası koalisyon ile ortaklaşa icra ettiği operasyonlar bu dört temel ekseni meydana getirmiştir. Bu anlamda
ülke içinde örgütün hücrelerine yönelik birçok operasyon yapılırken ülke dışında da
aktif bir biçimde koalisyon güçlerinin operasyonlarına destek verilmiştir. 2015 yılı,
Türkiye’nin ulusal savunma politikasında sadece kara sınırında değil, hava sahasında
da koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerinin ivedilikle artırılması gereğini açığa çıkarmıştır. Türkiye’nin 2012 yılından itibaren havadan gelen tehditlere gittikçe daha
fazla maruz kaldığı bilinmekle birlikte; 2015 senesinde vuku bulan hadiseler risk
ve tehdit algısının öngörülenden daha ciddi boyutlara ulaşabileceğini göstermiştir.
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Bu bağlamda 2015 yılının Eylül ayı öncesi ve sonrasında cereyan hadiseler itibarıyla, iki dönemli bir kırılma sürecine girdiği gözlemlenmiştir. İlk dönemde kırılmayı
tetikleyici faktörler olarak, Suriye’den fırlatılan İran menşeli Fateh A-110 füzesinin
Reyhanlı ilçesine düşmesi ve ittifak üyelerinin 2013 yılında konuşlandırdıkları Patriot bataryalarını geri çekme kararı almaları başat rol oynamıştır. Rusya’nın bilfiil Suriye’ye doğrudan askeri müdahalesiyle başlayan ikinci dönem ise; Rus jetlerinin hava
sahası ihlalleri yapması, radar kilitlemesiyle Türk jetlerini taciz etmesi ve Türkiye’nin
Rusya’ya ait Su-24M taktik bombardıman uçağını düşürmesi şeklinde seyreden daha
derin bir kırılma sürecine işaret etmiştir. Nitekim müttefiklerin Patriot’larını geri
çekmesi ve müteakip süreçte Rusya’nın S-400’lerini Lazkiye’ye konuşlandırmasıyla
birlikte Türkiye’nin, yaklaşık 10 yıllık bir serüvenin ardından 2015 Kasım’ında iptal
edildiğini duyurduğu T-LORAMIDS Projesi ihalesini, daha sıcak bir gündem konusu haline getirmiştir.
2015'te Güvenlik ve Savunma başlıklı bu kısımda öncelikle Türkiye’de 2015
yılında yaşanan terör olaylarının analizi yapılırken terörle mücadele kapsamında
nasıl bir süreç yaşandığı ele alınacaktır. Ayrıca 2015 yılında Türkiye’nin DAİŞ ile
mücadelesi bağlamında nasıl bir politika izlediği incelenecektir. Son bölümde ise
özellikle Suriye krizinden kaynaklanan tehditlerin Türkiye’yi savunma alanında nasıl
etkilediği analiz edilecektir.
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PKK TERÖRÜNÜN
DEĞİŞEN
KARAKTERİ
VE TERÖRLE
MÜCADELE

2015 yılının ikinci yarısında, 22 Temmuz’da PKK’nın Şanlıurfa’da iki polisi şehit
etmesinin ardından253 ateşkes sürecinin sona erdirmesiyle birlikte Türkiye’de terör
saldırıları yeniden başladı. Söz konusu tarihten itibaren Türkiye’yi hedef alan PKK
terörü; taktiksel ve genel hedefleri bakımından önceki yıllarla bir süreklilik içinde
olsa da, terörün karakteri ve benimsemiş olduğu stratejiler bağlamında birtakım
yeniliklere sahne olmuştur. Bu anlamda 22 Temmuz sonrası yaşanan terör saldırıları süreci, PKK’nın özellikle Suriye’de iç savaşın başlangıcından hemen sonra
hayata geçirdiği “strateji değişikliğinin” sonuçlarının Türkiye açısından yakından
görülmesini sağlamıştır.254
PKK 2012 yılındaki “4. Stratejik Mücadele Dönemi” olarak tanımlanan süreçten
sonra askeri ve siyasi olarak strateji değişikliğine gitmiş ve Suriye’deki PYD-YPG’nin
yeniden yapılanmasını da kullanarak kendi gücünü Türkiye içinde yeniden konum-

253. “Şanlıurfa’da 2 Polis Şehit Edildi”, NTV, 22 Temmuz 2015, http://www.ntv.com.tr/turkiye/sanliurfada-2-polis-sehit-edildi,li6z9AV8M0-lTRg4PscL7g?_ref=infinite
254. “PKK’nın Yeni Stratejisi!”, Haber 7, 12 Kasım 2012, http://www.haber7.com/guncel/haber/950628-pkknin-yeni-stratejisi; “Terör Örgütü Strateji Değiştirdi: Böl, Parçala ve Yönet”, Milliyet, 11 Kasım 2012,
http://www.milliyet.com.tr/teror-orgutu-strateji-degistirdi-bol-parcala-veyonet/gundem/gundemdetay/11.11.2012/1625340/default.htm
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landırmayı hedeflemişti.255 Örgütün yönetim kadroları tarafından “Devrimci Halk
Savaşı” bağlamında formülleştirilen bu yeni stratejik değişim, “kır gerillacılığı”nın
yanı sıra “şehir gerillacılığı” yöntemlerini de içeren topyekün bir savaş stratejisini devreye sokmayı planlıyordu. “Mücadelenin” sadece dağlarda ve kırsalda verilmesinden
yakınan PKK yöneticileri özellikle gençlerin örgütlenmesi gerektiği üzerinde sıklıkla
durdu ve bu kapsamda da şehirlerde yeni bir paramiliter yapılanmanın örgütlenmesini
sağlayarak bölgedeki Kürt siyasal alanının PKK lehinde homojenleşmesi ve milliyetçi
Kürt siyaset söyleminin hegemonik hale gelmesi için uğraştı. Böylece PKK bir taraftan Kürt kamusal alanına yönelik hegemonyacı bir iktidar sürecini devreye sokarken
muhalif sesleri susturmayı denedi ve alternatif Kürt siyaset alanını daraltmayı tercih
etti; diğer taraftan da Çözüm Sürecinde hükümete baskı oluşturmayı hedefleyerek bu
süreçten maksimum kazanç sağlamayı amaçladı. Aynı zamanda böylesi bir strateji ile
yeniden çatışmalı döneme geçilmesi halinde “şehir çatışmasının” tesis edilen örgütlenme ile başlatılması öngörülmüştü.
Bu stratejinin temel olarak dört boyutu vardır. İlki, Kürt kamusal ve siyasi alanının dikey düzeyde hiyerarşik yatay düzeyde ise birbirinden sözde bağımsız gibi görünen
“kontrol” boyutudur. Örgütün özellikle Çözüm Sürecinde tercih ettiği örgütsel çeşitlenme256 dikkate alındığında, en düşük düzeyde yerel (sokak) ölçekten mahalle, ilçe, şehir ve
bölgesel ölçeğe mümkün olduğunca daha fazla insanı örgüte bağlamanın hedef alındığı
bir strateji izlediği anlaşılmaktadır. Böylesi bir “örtük iktidar ağının”, söz konusu örgütsel
yapının içine dahil olan veya öyle ya da böyle dahil edilen kişiler açısından bir tür “aidiyet” ve “kimlik” oluşturma amacının da olduğunu söylemek mümkündür.
PKK’nın bölgedeki siyaset alanını hiyerarşik ve homojen bir biçimde kontrol
altına almaya çalışmasının ikinci kısmını ise “organizasyonel” boyut oluşturmaktadır.
Bu bağlamda bireysel ve gündelik yaşamı kuşatma altına almaya çalışan örgütsel bir
mimariden, bölgesel düzeyde siyasi hayat düzleminde bir homojenlik oluşturmayı
hedefleyen organizasyonel bir mimarinin Kürt siyaset alanını bütünüyle kuşatma altına alması hedeflenmiştir. Bu anlamda da bütün kesimleri denetimde tutmak söz
konusu boyutun stratejik hedefleri arasında yer almaktadır.
Üçüncü boyutu ise silahlanma ve egemenlik konusu oluşturmaktadır. Özellikle
PKK’nın şehirleri bir tür silah depolama alanı olarak kurguladığı Çözüm Süreci,
yerel egemenlik alanlarının sürdürülmesi için bir tür kapasite artırma dönemi olarak
değerlendirilmiştir. Kuzey Suriye’deki DAİŞ-PYD çatışması bu hedefe ulaşmayı hem
kolaylaştırmış hem de beklenenden daha hızlı gerçekleşmesini sağlamıştır.
255. Burhanettin Duran, “Türkiye ve ‘Kokteyl Terör’ün Geleceği!”, Sabah, 16 Ekim 2015, http://www.sabah.com.
tr/yazarlar/duran/2015/10/16/turkiye-ve-kokteyl-terorun-gelecegi
256. KCK (Koma Civakên Kurdistan / Kürdistan Topluluklar Birliği), DTK (Demokratik Toplum Kongresi / Kongreya Civaka Demokratîk), HDK (Halkların Demokratik Kongresi), HDP (Halkların Demokratik Partisi), DBP (Demokratik Bölgeler Partisi), PYD (Partiya Yekîtiya Demokratîk / Demokratik Birlik Partisi), PJAK (Partiya Jiyana Azad
a Kurdistanê / Kürdistan Özgür Yaşam Partisi), HSB (Halk Savunma Birlikleri), HPG (Hêzên Parastina Gel / Halk
Savunma Güçleri), YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi / Tevgêra Ciwanen Welatparêz yên Şoreşger)
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PKK’nın stratejisindeki dördüncü ve son alanı ise taktiksel boyut oluşturmaktadır. 2015 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında YDG-H aracılığıyla
sokak ve mahalle ölçeğinde “öz yönetim” ve “öz savunma” adı altında bir tür yarı
egemenlik alanı kurmak için silahlı çatışma sürecini derinleştirmek, böylesi bir
stratejinin parçası olarak iş görmüştür. Böylece daha önce ortaya koyulan stratejik hedefler ile bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak taktikler 2015’in ikinci
yarısında devreye sokulmuştur.
Bir bütün olarak ele alındığında, tüm bu stratejinin parçalı da olsa 2015 yılına yayıldığını ancak Temmuz ayına kadar daha düşük yoğunluklu bir seyir izlediğini söylemek mümkündür. 2015 yılının ilk yarısında, Aralık 2012’den bu
yana sürdürülen Çözüm Sürecinin sağladığı siyasal rahatlama, gündelik hayatın
normalleşmesi ve askeri çatışmasızlık ortamı nedeniyle HDP ekseninde siyasi süreç ve söylemleri belirgin bir şekilde daha fazla öne çıkaran PKK, aynı zamanda
“Türkiyelileşme” söylemiyle de bu siyaseti tahkim etmeye çalışmıştır. Nitekim bu
dönemde güvenlik güçlerine yönelik terör faaliyetlerinde belirgin bir azalma söz
konusu olurken ateşkes nedeniyle de neredeyse 7 Haziran genel seçimine kadar
doğrudan bir çatışma yaşanmamıştır. Ne var ki 7 Haziran seçiminden sonra hızla
tırmanan bir çatışma süreci devreye sokulmuştur. Çözüm Süreci boyunca askeri
bakımdan kendini konsolide eden PKK ve ona bağlı diğer yerel unsurlar çatışmasızlık sürecini sona erdirerek güvenlik güçlerini hedef almaya başlamıştır. Bu anlamda 2015 yılının ikinci yarısında yukarıda bahsedilen strateji değişikliği bağlamında PKK’nın saldırılarında önemli bir artış yaşanırken bu saldırıların karakteri
ve niteliğinde de önemli bir değişim yaşanmaya başlamıştır.
Böylesi bir değişimin ilk ortaya çıkışı 7 Haziran seçimi sonrasındadır. 7 Haziran
genel seçimi sonrasında HDP’nin yüzde 13,1 oy oranıyla barajı aşarak meclise girmesi, zaten oldukça kırılgan olan Çözüm Süreci üzerinde de bir etki ortaya çıkardı.
Seçimin hemen ardından, Kürt meselesinin çözümüne dair beklenti farklı bir şekilde
ortaya çıkmasına rağmen, örgütün yönetici kadrosu bu süreci radikal bir biçimde
çatışma söylemi eksenine taşıyarak yeni bir sürecin başladığını ilan etti. KCK Eş
Başkanı Bese Hozat, HDP’ye seçimin hemen ardından ciddi eleştirilerde bulunarak,
“Demokrasi güçlerinin seçimin ortaya çıkardığı olumlu sonuçları yeterince değerlendiremediğini” ifade etti. Hozat açıklamasına şöyle devam etti:
"Bulunduğumuz aşamada Özgür Kürdistan’ı kurmanın ve Demokratik Cumhuriyet Türkiye’sini inşa etmenin bütün koşulları oluşmuştur. Demokrasi güçleri, hamlesel
çıkışlarla demokrasi mücadelesini yükseltir, halkımız ve Türkiye toplumu da devrimci
halk savaşını geliştirirse Önder Apo özgürleşir, Türkiye ise gerçek barışına ve demokrasisine kavuşur. Mevcut mücadelesiz duruş büyük bir tehlike oluşturuyor."257
257. “Yeni Süreç Devrimci Halk Savaşı Sürecidir”, Özgür Gündem, http://www.ozgur-gundem.com/yazi/133642/
yeni-surec-devrimci-halk-savasi-surecidir
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Böylesi bir tutum PKK’nın Türkiye’ye yönelik terör saldırılarına yeniden başlayacağının habercisi olarak değerlendirildi.258 Nitekim Hozat’ın “mücadelesiz duruş”
olarak nitelendirdiği, siyaset sürecinin tek başına yeterli olmayacağı ve bunun askeri
bir stratejiyle desteklenmesi gerektiğiydi. Böylece örgüt bir taraftan HDP ekseninde
kazanılan siyasal temelin askeri ve çatışmacı bir düzeyde yeniden mobilize edilmesi
gerektiğini öne sürerken diğer taraftan da Suriye eksenindeki “Kürt enerjisi ve yenilenmeyi” Türkiye içinde test etmeyi hedeflemişti. Nitekim DAİŞ’in Suruç’ta 20
Temmuz’da gerçekleştirdiği saldırıdan iki gün sonra, Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki
Ceylanpınar ilçesinde iki polis PKK tarafından şehit edildi.259 PKK’nın silahlı kanadı olan HPG’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, polis memurlarının hedef
alınmasının “Suruç’taki bombalı saldırıya karşı bir misilleme” olarak yapıldığı ifade
edildi. Böylece çatışma süreci de yeniden başlamış oldu.

22 TEMMUZ SONRASI ÇATIŞMA SÜRECİ
22 Temmuz’dan itibaren başlayan çatışma sürecinde, önceki yıllarla karşılaştırıldığında gerek çatışmanın karakterinde gerekse PKK’nın terör eylemlerinde bazı değişimlerin yaşandığı hemen anlaşılmaktadır. Temmuz-Aralık 2015 tarihleri arasında
gerçekleşen saldırıların karakteri, hedefleri ve saldırılarda kullanılan yöntemler bağlamında bir değerlendirme yapıldığında birkaç hususun altını çizmek mümkündür. Bu
hususlardan ilki PKK’nın “savaş” kavramsallaştırmasında yaşanan değişimdir. Örgüt,
“kıra dayalı şehir gerillacılığı” ekseninde kurguladığı yeni strateji bağlamında, güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını öncelikle şehir merkezlerine taşıdı. Büyük şehirlerde
bir taraftan devlet egemenliğine silahlı bir biçimde meydan okumaya çalışırken diğer
taraftan da mahallelerde oluşturdukları silahlı unsurlar aracılığıyla Kürtler gözünde
bir tür “güvenlik öznesi” haline gelmeyi denedi. Nitekim PKK’nın askeri doktrinini
oluşturan örgütsel yapılanma bağlamında PKK ordu, HPG asayiş ve YDG-H da
sokak gücü olarak “öz savunma” unsurlarını oluşturmaktaydı.
PKK’yı şehirlere yönelten böylesi bir stratejinin iki temel sebebinin olduğu
söylenebilir. Birincisi, stratejinin zorunlu olarak değişmesiydi. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kapasitesinde yaşanan dönüşüm ve terörle mücadele stratejisinin
değişen karakteri, PKK’yı daha etkili olabileceği varsayılan şehir çatışmasını devreye
sokmaya zorlamıştı. Bu anlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK ile mücadelede
teknolojik üstünlüğünü kullanarak sofistike askeri sistemlerle yoğun bir mücadele
vermesi, kırsalda hareket alanı daralan PKK terör örgütünü yeni eylem merkezi haline gelen şehirlerde organize olmaya sevk etmişti.
Strateji değişiminin ikinci sebebi ise “dış güvenlik çevrede” yaşanan değişimdi.
258. Oral Çalışlar, “Bese Hozat, Halk Savaşı ve İran”, Radikal, 1 Ağustos 2015, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/
oral-calislar/bese-hozat-halk-savasi-ve-iran-1407419/
259. “Şanlıurfa’da İki Polis Şehit”, CNN Türk, 22 Temmuz 2015, http://www.cnnturk.com/turkiye/sanliurfada-2-polis-sehit
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Bu anlamda PKK, Suriye’nin kuzeyinde PYD-YPG ile kurduğu stratejik bağ ve bu
bağın ortaya çıkardığı yeni çatışma dinamiklerinin ve ittifak biçimlerinin farklı bir
versiyonunu Türkiye sahasına taşıyarak devreye sokmaya çalıştı. Diğer bir ifade ile
PKK, kendisinin “Kürt mücadelesi ya da direnişi” olarak tanımladığı süreci bölgeselleştirerek ve tek bir hat üzerinden Türkiye’ye yönelik sert bir askeri dengeleme
oluşturarak askeri ve siyasi özne olmayı hedeflemiştir. Bu bağlamda PKK, Türkiye’deki çatışma ortamının derinleşmesi ile çatışmanın karakterini değiştirmeyi; böylece
kendisi için yeni bir de facto egemenlik alanı yaratmayı amaçlamıştır.
Özellikle 6 Eylül 2015’teki Dağlıca terör eylemi kırsal alanda gerçekleştirilen bir
saldırı olmakla birlikte, PKK terör örgütünün şehirlerdeki mevcudiyetini korumak için
“kıra dayalı şehir gerillacılığı” konseptine büründüğünün en önemli göstergelerinden
biri olmuştu. Kırda ve şehirde “dengeli bir savaş” yürütmek anlamına gelen bu konsepte
neden ihtiyaç duyulduğu ve bu konseptle neyin hedeflendiği PKK’nın yayın organı
Serxwebun dergisinde yayımlanan “Dördüncü Stratejik Mücadele Dönemi-Devrimci
Halk Savaşlarının Hedefleri” başlıklı yazıda da ele alınmıştı.260 Nisan ayında yayımlanan metinde, KCK’nın yeni hedefler programında ekonomik, sosyal, hukuki, siyasi,
diplomatik, kültürel ve askeri boyutlarda bütüncül bir yaklaşım gözetilmekte ve tüm bu
hedeflerin realize edilmesi için hem kırda hem de şehirde ortak hareket edecek yeni eylem birliklerinin oluşturulması planlanmaktaydı.261 Böylece, esas savaş alanının şehirler
olacağı, kıra dayalı şehir gerillacılığında ise Cizre, Yüksekova, Silvan ve Varto gibi hedef
ilçelerde başlatılacak halk ayaklanmaları ile PKK ve ona bağlı diğer unsurların alan hakimiyetini genişletmek amaçlandı. Böylelikle devletin şehirlerde ve sokaklarda toplum
içindeki denetimini zayıflatarak yok etmek en temel hedeflerden biri olarak ortaya koyuldu.262 Bu anlamda şehirlerde hendekler ve barikatlarla devletin giremediği alanlar yaratılarak, “kurtarılmış bölgeler” oluşturulmaya çalışıldı. Böylelikle, sivilleri de öyle ya da
böyle çatışmanın içine çekerek, emniyet güçlerinin halkla çatıştığı izlenimi yaratılarak
“devrimci halk savaşı” için güvensiz bir ortam oluşturulmak istenmişti.
Bu bağlamda PKK’nın son dönemdeki eylemlerinin illere göre dağılımı incelendiğinde (Şekil 1), Şırnak’ta 106, Hakkari’de 102 terör eylemi gerçekleştirildiği, bu
eylemlerin büyük bir çoğunluğunun ise şehir merkezlerinde yapıldığı görülmektedir.
2015 yılının son 3,5 aylık periyodunda bu durumun değişmesi ise yine Suriye kriziyle ilişkilendirilebilir. Suriye sınırına komşu illerde 162 eylem gerçekleştirilmiştir.
DAİŞ’le mücadelenin Irak ve Suriye eksenindeki ana değişken olduğu bir coğrafi
alanda silahlı Kürt aktörlerin askeri güçlerini tahkim etme çabasının da bu sonucu
doğurduğu söylenebilir. Suriye’nin kuzeydoğu ucuyla Irak’ın kuzeybatı ucu, DAİŞ’le
260. “PKK’nın Yeni Stratejisi: ‘Şehir Gerillacılığı’”, Timeturk, 8 Eylül 2015,
http://www.timeturk.com/pkk-nin-yeni-stratejisi-sehir-gerillaciligi/haber-55610
261. A.g.e.
262. A.g.e.
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ŞEKIL 1. PKK KAYNAKLI TERÖRÜN İLLERE GÖRE DAĞILIMI (2 TEMMUZ-13 EKIM 2015)

mücadele kapsamında silahlı aktörlerin insan ve silah açısından mobilizasyonunun
en üst seviyede olduğu bölgedir. Şırnak ilinin bu bölgenin tamamına sınır komşusu
olması, PKK’nın askeri mobilizasyondan faydalanmaya çalıştığını da göstermektedir.
PKK terörünün karakter değişimine dair diğer bir dinamik ise, güvenlik güçlerinin Kürt popülasyonunun yoğun olduğu kentlerde yeni bir oluşum olan PKK’ya
bağlı genç silahlı unsurlar ile karşılaşmasıdır. Devrimci Yurtsever Gençlik Hareketi
(YDG-H) çatısı altında bir araya gelen 15-25 yaş arasındaki gençlerin en belirgin
özelliği, Irak ve Suriye’de yürütülen şehir savaşına şahit olmaları ve büyük ölçüde
hızlı bir radikalleşme ve aşırıcı şiddet kullanımını “öz savunma” kavramı etrafında
devreye sokarak mobilize olmalarıdır.263 PKK yöneticileri birçok defa bu oluşumu
örgütün organik bir parçası olarak görmediklerini açıklasa da, özellikle Kasım ve
Aralık ayı boyunca Diyarbakır’ın Sur, Mardin’in Nusaybin ve Şırnak’ın Cizre ilçelerinde şehir içlerinde yaşanan süreçler ve PKK teröristlerinin bu süreçlerin içinde
doğrudan yer alıyor olmaları dikkate alındığında, söz konusu gençlik yapılanmasının
PKK’nın organik bir parçası olarak hareket ettiğini söylemek yanlış olmaz.264 Öyle
ki, böylesi bir yapı PKK’nın son dönemdeki strateji değişikliğinin de taktiksel olarak
yerele yansımış ayrılmaz bir parçası olarak iş görmeye başladı.265 Aralık ayının ilk iki
haftasında PKK saldırılarının yaşandığı illere bakıldığında (Grafik 1) Diyarbakır’ın
ilk sırada olduğu görülmektedir.
Bütün bu stratejik ve taktiksel gelişmeler sonucunda şiddet dalgasının tırmandığı 22 Temmuz’dan 10 Aralık’a kadar yaşanan terör eylemleri 173 güvenlik görev263. Micha’el Tanchum, “New Kurds on the Block The Rise of Turkey’s Militant Youth”, Foreign Affairs, 23 Eylül
2015, https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-09-23/new-kurds-block
264. “Kobani’de Şehir Savaşı Eğitimi”, Yeni Şafak, 16 Aralık 2015, http://www.yenisafak.com/gundem/kobanide-sehir-savasi-egitimi-2361825.
265. Vahap Coşkun, “Hendek ve Siyaset (I)”, Serbestiyet, 14 Eylül 2015, http://serbestiyet.com/Yazarlar/hendek-ve-siyaset-1-168575
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1-15
Aralık 2015 PKK SaldırılarınınYaşandığı
GRAFIK 1. 1-15 ARALIK PKK SALDIRILARININ YAŞANDIĞI ŞEHIRLER
Şehirler
Meydana Gelen Olay Sayısı
Siirt
İstanbul
Ankara
Hakkari
Şanlıurfa
Bingöl
Şırnak
Diyarbakı
Van
Mardin

1
1
1
2
4
1
4
12
2
7

lisinin şehit olması, 448 güvenlik görevlisinin ise yaralanmasıyla sonuçlandı. Terör
saldırıları sonucu üst düzey deneyimli askeri personelin hedef alınması, çatışmaların
yeni bir dinamiği olarak da ortaya çıkmaktadır (Grafik 3). 2 Temmuz-13 Ekim 2015
tarihleri arasındaki dönem incelendiğinde, PKK tarafından düzenlenen eylemlerin
yüzde 76’sının Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri olmak üzere güvenlik güçlerini hedef aldığı, yüzde 15’inin de sivil hedefler olan özel şirketler, demiryolları,
kamu kurum ve mallarına yönelik olduğu görülüyor. Eylemlerin yüzde 9’u enerji
hatları ve baz istasyonlarına düzenlenen saldırılardır. Saldırıların yüzde 52’si Türk
Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik olup, askeri üs ve bölgeleri hedef almıştır. Yapılan terör
saldırılarının yüzde 24’ü ise karakol ve emniyet binalarına yönelik olup, emniyet
kuvvetleri mensuplarını hedef almaktadır (Grafik 2). Saldırıların büyük çoğunluğu
askere yönelik olmakla birlikte hatırı sayılır oranda saldırının da emniyet mensuplarına yapılmış olması, PKK’nın son zamanlarda benimsediği “şehir savaşı” stratejisi ve
eylem alanını kırsaldan şehirlere taşımasının bir sonucu olarak görülebilir.
2 Temmuz-13 Ekim 2015 tarihleri arasında meydana gelen PKK saldırılarının
sadece yüzde 23’lük bir kısmında maddi veya insani kayıp yaşanmamıştır. Eylemlerin
yüzde 21’i güvenlik güçlerinin yaralanması ya da şehit olmasıyla sonuçlanırken, yüzde
20’si maddi hasara sebep olmuştur. Bunun yanında, el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın
kullanılarak düzenlenen eylem tipinin artan bir trend olduğu son dönem PKK eylemlerinin yüzde 31’inde patlayıcı düzeneği veya mayın etkisiz hale getirilebilmiştir.
PKK’nın son dönemdeki eylemlerinde en çok dikkat çeken hususlardan bir
tanesi de el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın kullanılarak gerçekleştirilen saldırılardaki yoğunluktur. 2 Temmuz-13 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleşen PKK
eylemlerinin yüzde 41’ini EYP ve mayın saldırıları oluşturmuştur. Roketatar ve

setav.org

191

2015’TE TÜRKİYE

GRAFIK 2. PKK SALDIRILARI (7 TEMMUZ-10 ARALIK 2015)

7 Temmuz- 10 Aralık 2015 PKK Saldırıları

Şehit Güvenlik Görevlisi
7-12 Temmuz 2015
13-19 Temmuz 2015
20-26 Temmuz 2015
27-31 Temmuz 2015
1- 9 Ağustos 2015
10-16 Ağustos 2015
17-23 Ağustos 2015
24-31 Ağustos 2015
1-6 Eylül 2015
7-13 Eylül 2015
14-20 Eylül 2015
21-30 Eylül 2015
1-11 Ekim 2015
12- 18 Ekim 2015
19-25 Ekim 2015
26-31 Ekim 2015
1-8 Kasım 2015
9-15 Kasım 2015
16-22 Kasım 2015
23-30 Kasım 2015
1-10 Aralık 2015

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Yaralı Güvenlik Görevlisi

GRAFIK 3. PKK SALDIRILARININ HEDEFLERI (2 TEMMUZ-13 EKIM 2015)

uzun namlulu silah kullanılarak gerçekleştirilen eylemlerin oranı ise yüzde 34’tür.
İntihar saldırısı, bomba yüklü araç kullanılarak gerçekleştirilen saldırılar ve rehin
alma-kaçırma eylemlerinin yüzde 4’lük bir oranda gerçekleşmesi, PKK’nın Suriye’de DAİŞ’le mücadelesi sırasında edindiği savaş tecrübesine bağlanabilir (Grafik
5-6). Bombalı araç kullanarak intihar saldırısı düzenleme yöntemi, PKK’nın Irak
ve Suriye’de DAİŞ’i gözlemleyerek yöntem değişikliğine gittiği savını güçlendirmektedir. EYP ve infaz tarzı eylemlerin benimsenmesi ile doğrudan çatışma yerine
dolaylı mücadele yürütülmektedir.
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GRAFIK 4. PKK SALDIRILARININ ETKI DAĞILIMI

PKK'nın Eylem Tipleri (2 Temmuz - 13 Ekim 2015)

GRAFIK 5. PKK'NIN EYLEM TIPLERI (2 TEMMUZ-13 EKIM 2015)
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TERÖRLE MÜCADELE
Çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte hükümetin terörle mücadele bağlamında
kapsamlı bir strateji izlediğini söylemek mümkündür. Terörle mücadele politikaları
revize edilerek, askeri tedbirlerin gözetildiği örgüte karşı Türk Silahlı Kuvvetleri ve
bütün silahlı devlet unsurlarının katı mücadelesi devreye sokulmuştur. Bu stratejinin
üç temel boyutu vardır.
Birincisi, şehir merkezlerinde hendek kazmak suretiyle bir tür özerklik alanı
oluşturan terör unsurlarına yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlardır. Bu operasyonlar ile şehir merkezlerinde bir taraftan bu hendekler kapatılmaya çalışılırken
diğer taraftan da buna neden olan silahlı gruplara yönelik operasyonlar yapılmış,
sivillerin can ve mal güvenliği sağlanarak terör örgütü mensuplarının etkisiz hale
getirilmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Bu kapsamda, Mardin
ve Diyarbakır’da 11 Aralık’tan itibaren, Şırnak’ta ise 14 Aralık’tan itibaren sokağa
çıkma yasakları yenilendi. Değişen şartlara göre bu tür yasaklar özellikle çatışma
ortamından sivil halkın etkilenmemesi amacıyla zaman zaman tekrar ilan edildi.
Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak’ta sokaklara kurulan barikatların kaldırılması ve kazılan hendeklerin kapatılması amacıyla düzenlenen operasyonlarda 567
hendek ve barikatın kaldırılması sağlandı. Hendek ve barikatların içinde hazırlanan
41 patlayıcı düzeneği de etkisiz hale getirildi. Söz konusu illerde güvenlik güçleri
tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 154 terörist ölü, 80 terörist ise yaralı
olarak ele geçirildi. Gözaltına alınan 90 zanlıdan 41’i de bu dönemde tutuklanmıştır. Operasyonlarda 8 güvenlik görevlisi şehit düşerken, 48’i ise yaralandı. Yaşanan
çatışmalar ve terör örgütünün tuzakladığı bombaların patlamasıyla 28 sivil hayatını kaybederken, 73 sivil de yaralandı.266 Diyarbakır’ın Sur, Bismil, Yenişehir, Lice,
Silvan, Hani ve Hazro, Şırnak’ın Cizre ve Silopi ile Mardin'in Nusaybin, Dargeçit
ve Derik ilçelerinde son 4 ayda 40 kez sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bölgede ilk
olarak sokağa çıkma yasağı 17 Ağustos’ta Diyarbakır Lice’de ilan edilmişti.267
Terörle mücadele bağlamında Türkiye genelinde ise, polis sorumluluk alanında
düzenlenen operasyonlarda 477 terörist etkisiz hale getirilirken 82 teröristin yaralı
olarak yakalandığı açıklanmıştır. Polis sorumluluk bölgesinde bu dönemde 62 polis
memuru ile 16 asker şehit olurken, jandarma bölgesinde de 20 polis şehit olmuştur
(Grafik 8).
Operasyonlarda, PKK eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan
cumhuriyet savcısına ifade veren 5.624 şüpheliden, savcılık ve mahkeme tarafından
2.908’i serbest bırakılmıştır. 1.114 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.
Mahkemeye sevk edilen 10’u yabancı uyruklu 1.602 PKK’lı terörist ise tutuklanmıştır.
266. “Terör Örgütünün ‘Kurtarılmış Bölge’ Hayaline Ağır Darbe”, Vatan, 9 Aralık 2015, http://www.gazetevatan.
com/teror-orgutunun-kurtarilmis-bolge-hayaline-agir-darbe-892768-gundem/
267. “Terör Nedeniyle Uygulanan Sokağa Çıkma Yasakları”, Anadolu Ajansı, 15 Aralık 2015, http://aa.com.tr/tr/
turkiye/teror-nedeniyle-uygulanan-sokaga-cikma-yasaklari/491531
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TSK Tara'ndan 1-15 Aralık Tarihlerinde
Ele Geçirilen Muhimmat

GRAFIK 7. TSK TARAFINDAN ELE GEÇIRILEN MÜHIMMAT (1-15 ARALIK 2015)
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ŞEKIL 2. TERÖR NEDENIYLE UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Öte yandan, silahlı eylemlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan DHKP-C, MLKP
ve diğer terör örgütlerine üye 386 şüpheli cumhuriyet savcısına ifade vermiştir. Bunlardan 167’si savcılık veya mahkeme tarafından, 97’si ise adli kontrol şartıyla serbest
bırakılmıştır. 122 şüpheli de mahkemece bu dönemde tutuklanmıştır (Grafik 9).
GRAFIK 9. PKK’YA YÖNELIK OPERASYONLAR (24 TEMMUZ-20 KASIM 2015)

Polisin Sorumluluk Alanında 24 Temmuz-20 Kasım Tarihleri Arasında
Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyonlar
Kişi Sayısı
DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütlerine üye
olup,tutuklananlar
DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütlerine üye
olup,adli kontrol şar=yla serbest bırakılanlar
DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütlerine üye
olup,savcılık ve mahkeme tara6ndan serbest
Tutuklananlar
Adli kontrol şar=yla serbest bırakılanlar
Savcılık ve mahkeme tara6ndan serbest bırakılanlar

122
97
167
1602
1114
2908

Kaynak: Anadolu Ajansı

Terörle mücadelenin ikinci boyutu, şehir merkezleri dışında (kırsal alanda) PKK
mensuplarının alan kontrolü sağlamalarının önüne geçmeyi hedefleyen askeri operasyonlardır. Bu operasyonların idaresini kolaylaştırmak üzere doğu ve güneydoğu
illerinde 100’ün üzerinde özel güvenlik bölgesi ve geçici askeri güvenlik bölgesi ilan
edilmiştir268 (Şekil 3).
ŞEKIL 3. GEÇICI ÖZEL VE ASKERI GÜVENLIK BÖLGESI İLAN EDILEN YERLER (22 TEMMUZ-13 EKIM 2015)

268. Güvenlik Bölgeleri, özel güvenlik bölgeleri ve askeri güvenlik bölgeleri olmak üzere ikiye ayrılır. Kamu veya özel kuruluşlara ait stratejik değeri haiz her türlü yer ve tesislerin çevresinde özel güvenlik bölgeleri oluşturulurken; Silahlı Kuvvetlere ait kışla, kıta, karargah, kurum, ordugah ve tesislerin çevresinde ise askeri güvenlik bölgeleri oluşturulmaktadır.
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Bu kapsamda yürütülen operasyonlardan biri, geçici askeri güvenlik bölgesi ilan
edilen Ağrı Dağı’nda, Jandarma Komando-Özel Harekat ve Özel Kuvvetler (Bordo
Bereli) Birlikleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Güngören ve Eliköy mahalleleri bölgesinde 10-13 Eylül 2015 tarihleri arasında 3 gün süren –2 Ağustos 2015 tarihinde
Karabulak Jandarma Karakolu’na yapılan intihar saldırısında şehit olan Jandarma Er
Mansur Cengiz’e ithafen yapılan– operasyonda PKK’nın ana karargahı dağıtılarak,
3 terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri ve taarruz helikopterleri ile PKK’ya
ait sığınaklar, silah ve mevziler bu operasyonlar ile imha edildi.269 Son olarak, Hakkari’de 9-19 Aralık tarihleri arasında Kilile, Cernil, Bulhari Tepe Bölgeleri, Ganizark,
Busindi Dağı Mevkii ve Kazan Vadisi’nde özel güvenlik bölgeleri ilan edildi.
Kırsal alanda yürütülen bir diğer geniş kapsamlı operasyon ise Hakkari’de iki komando tugayının ve özel kuvvetlere ait birliklerin görev aldığı 27 Eylül-5 Kasım 2015
tarihleri arasında gerçekleştirilen“Şehit P. Kur. Yb. İlker Çelikcan Operasyonu”dur. Buzul Dağı, İkiyaka Dağları ve Doski Vadisi bölgesinde yürütülen operasyonun amacı;
Buzul Dağı ve İkiyaka Dağlarını birbirinden ayıran ve bölgede doğu-batı doğrultusunda
geçit veren tek istikamet olan Doski Vadisi ve çevresindeki mağara, sığınak, barınak ve
erzak depolarını tahrip ederek, Dağlıca ve Yeşiltaş’ta bulunan Üs Bölgeleri’ne ikmal ve
intikal yollarını EYP’lerden temizlemekti. İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İnsanlı Keşif
Uçakları’ndan (İKU) faydalanılan, Türk Hava Kuvvetleri’nin de desteklediği operasyonda PKK tarafından güvenli kaçış yolu olarak kullanılan İkiyakalar, Doski Vadisi ve
Oramar Tepe Bölgeleri teröristlerden arındırıldı, 119 PKK’lı etkisiz hale getirildi.270
Terörle mücadelenin üçüncü boyutu ise, özellikle Kuzey Irak’taki PKK askeri
kamplarına yapılan hava saldırıları ve sıcak takip operasyonları ve 40 kilometre
menzile sahip fırtına obüsleri ile hedeflerin imhasından (sınır ötesi operasyonlar)
oluşmaktadır. DAİŞ ve PKK hedeflerine yönelik 24 Temmuz’da eş zamanlı başlatılan hava operasyonlarında ilk ay PKK hedeflerine 13 dalgada harekat düzenlenmiştir. 100’den fazla savaş uçağının yer aldığı ilk dönem operasyonlarında yaklaşık 200 hedef imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK’nın Irak’ın
kuzeyindeki Avaşin, Basyan, Kandil, Zap, Hakurk ve Metina kamplarına yapılan
hava operasyonları, örgütün üst düzey yönetiminin üçe bölünmesine ve Kandil
kampını terk edilmesine neden oldu (Şekil 4).271 Yürütülen başarılı operasyonların
neticesinde örgütte çözülmelerin arttığı, Kasım ayında 600’ün üzerinde PKK’lının teslim olduğu açıklanmıştır.272
269. “Basın Açıklaması”, T.C. Ağrı Valiliği, 13 Eylül 2015, http://www.agri.gov.tr/gungoren-ve-elikoy-mahalleleri-bolgesinde-10-13-eylul-2015-tarihleri-arasinda-3-gun-sure-ile-icra-edilen-operasyonunda
270. “Şehit P. Kur. Yb. İlker Çelikcan Operasyonu”, Milliyet, 6 Kasım 2015,
http://www.milliyet.com.tr/sehit-p-kur-yb-ilker-celikcan-operasyonu-ankara-yerelhaber-1050727/
271. “24 Temmuz’dan Bu Yana PKK ve IŞİD’e Yönelik Hava Operasyonları”, Hürriyet, 13 Ağustos 2015, http://
www.hurriyet.com.tr/24-temmuzdan-bu-yana-pkk-ve-iside-yonelik-hava-operasyonlari-29803280
272. “PKK’dan Kaçan 618 Terörist Teslim Oldu”, Anadolu Ajansı, 22 Kasım 2015, http://aa.com.tr/tr/turkiye/pkkdan-kacan-618-terorist-teslim-oldu/477443
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ŞEKIL 4.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son 5 ayda düzenlenen sınır ötesi operasyonların ortak özelliği ise yoğun
istihbari çalışmalar sonucu yerli mühimmatın kullanılarak operasyonların yürütülmesidir. Lazer güdümlü füzeler, tahrip gücü yüksek 230 kg'lık MK82 tipi havadan
karaya serbest düşümlü bombalar ve TÜBİTAKSAGE tarafından geliştirilen beton
delici bombalar (NEB) gibi akıllı mühimmatın kullanılması ve İHA desteği ile keşif
uçuşları yapılarak elde edilen istihbarat neticesinde terör örgütüne önemli ölçüde
zayiat verdirildi. Bunun yanında, Murat Karayılan’ın karargahının da vurulduğu iddia edilen operasyonlarda, ana hedefin PKK’nın gizli cephanelikleri, eğitim tesisleri,
barınak, depo, uçaksavar bataryaları ve sığınaklar olduğu ifade edildi.273
Bu operasyonların en geniş kapsamlısı Hakkari Dağlıca’da 16 askerin şehit
düştüğü saldırının ardından yaşandı. 2 gün süren hava ve kara destekli operasyonlarda 100’e yakın PKK’lı etkisiz hale getirildi. 35 adet F-16 ve 18 adet F-4 savaş uçağının katıldığı operasyonda örgütün Kandil, Hakurk, Avaşin, Metina, Basyan, Gare ve
Zap kamplarında tespit edilen 20 hedefine 130 mühimmat atılmıştır.274

273. “PKK’ya Ağır Darbe”, Milliyet, 29 Temmuz 2015, http://www.milliyet.com.tr/200-pkk-li-olduruldu-iddiasi-gundem-2094213/
274. “İşte Büyük Operasyonun Ayrıntıları”, Sabah, 8 Eylül 2015, http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/09/08/
iste-buyuk-operasyonun-ayrintilari
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TABLO 1. PKK SALDIRILARI VE PKK’YA DÜZENLENEN OPERASYONLARIN KRONOLOJISI
Tarih

Olay

Nisan

PKK terör örgütünün yayın organı Serxwebun dergisinde “Dördüncü Stratejik Mücadele
Dönemi- Devrimci Halk Savaşının Hedefleri” başlıklı yazı yayımlandı.

11 Nisan

Ağrı Diyadin Yukarıtütek köyünde askerlere PKK terör örgütü mensupları tarafından
ateş açıldı. Çatışmaların sonucunda 4 askerin yaralandığı, 5 teröristin ise öldürüldüğü
ifade edildi.

11 Temmuz

KCK Yürütme Konseyi ateşkesi bitirdiklerini ilan etti.

20 Temmuz

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki bir kültür merkezi önünde patlama meydana geldi. 32
kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin yaralandığı saldırının faili olan canlı
bombanın DAİŞ üyesi olduğu tespit edildi.

20 Temmuz

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık sivil halkı silahlanmaya çağırdı.

22 Temmuz

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis memuru evlerinde başlarından vurularak
şehit edildi. Saldırıyı Suruç misillemesi olarak gerçekleştirdiklerini belirten PKK terör
örgütü üstlendi.

24 Temmuz

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçakları PKK’nın Kuzey Irak’taki Zap, Gare, Haftanin,
Metina ve Avaşin kamplarını bombaladı.

27 Temmuz

PKK, DAİŞ ve DHKP/C’nin de aralarında bulunduğu örgütlere yönelik 34 ilde dört gün
boyunca devam eden operasyonlarda ülke genelinde 886 kişi gözaltına alındı.

10 Ağustos

KCK tahkim edilmiş ateşkes önerisinde bulundu.

17 Ağustos

Şırnak, Yüksekova, Silvan, Silopi, Hakkari, Batman, Cizre, Nusaybin, Diyarbakır merkeze
bağlı Sur semti ve diğer yerleşim birimlerinde özyönetim ilan edildiği duyuruldu.

23 Ağustos

Özerklik ilanlarına karşı yürütülen operasyonlarda, Diyarbakır Sur ilçesi Belediye Eş
Başkanları Seyit Narin ve Fatma Şık Barut ile Silvan Belediye Başkanı Yüksel Bodakçı
tutuklandı.

6 Eylül

Dağlıca-Yüksekova yolunda PKK tarafından yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu iki zırhlı araçta bulunan 16 asker şehit olurken, 6 asker
de yaralandı. Olay sonrasında TSK tarafından PKK’ya ait 23 hedefe yönelik operasyon
düzenlendi.

8 Eylül

PKK terör örgütü mensuplarının Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında yola döşenen yaklaşık bir ton bomba uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda 13
polis şehit olurken 1 polis de yaralandı.

10 Ekim

KCK eylemsizlik kararı aldı.

10 Ekim

Ankara’da sivil toplum örgütlerinin katıldığı Barış Mitinginde, Tren Garı kavşağında 3
saniye arayla 2 patlama gerçekleşti. Saldırıda 103 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den
fazla kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

5 Kasım

KCK “tek taraflı eylemsizlik kararını” bitirdiğini açıkladı.

6 Kasım

Buzul Dağı, İkiyaka Dağları ve Doski Vadisi’nde 27 Eylül 2015 tarihinde başlayan “Şehit
P. Kur. Yb. İlker Çelikcan Operasyonu” 5 Kasım’da sonuçlandı. Operasyonda 119 PKK’lının
öldürüldüğü belirtildi.

13 Aralık

28 Kasım’da Diyarbakır BARO Başkanı Tahir Elçi’nin hayatını kaybettiği saldırının ardından Sur ilçesinde başlatılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12’ye
yükseldi.
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TÜRKİYE’NİN DAİŞ
İLE MÜCADELESİ

Türkiye 2015 yılında DAİŞ ile mücadele politikasını dört ana eksen etrafında yürütmüştür. Örgüte karşı yurtiçinde alınan önlemler ile gerçekleştirilen operasyonlar, sınır bölgelerinde alınan tedbirler, yabancı terörist savaşçılar (YTS) politikası ve örgüte
karşı Türkiye’nin hem kendi başına hem de uluslararası koalisyon ile ortaklaşa icra
ettiği operasyonlar bu dört temel ekseni meydana getirmiştir.
2015’te DAİŞ Türkiye’yi 8 kez direkt olarak hedef almıştır. İntihar saldırıları, silahlı
saldırı ve adam kaçırma şeklinde gerçekleşen bu terör eylemlerinde 3 güvenlik görevlisi
ve 140 sivil hayatını kaybederken, 4 güvenlik görevlisi ve 1.000’den fazla sivil yaralandı.
DAİŞ terörü Türkiye’nin ulusal güvenliğine oluşturduğu tehdidin yanında, Türkiye’nin
geliştirdiği bölgesel politikaların altını kazmak suretiyle de yeni güvenlik risklerinin çıkmasına sebebiyet verdi. DAİŞ Türkiye’nin Suriye rejimine karşı desteklediği ılımlı muhaliflere saldırarak, bu gruplar üzerinde oldukça zayıflatıcı etkilerde bulunmuştur. Dolayısıyla
krizin sorumlusu olan rejim güçlerinin nefes almasını sağlayarak iç savaşın uzamasına
neden olmuştur. Öte yandan örgütün Suriye ve Irak’taki istikrarsızlaştırıcı etkisi ve ortaya
çıkardığı etnik ve mezhepsel gerilimler yakın coğrafyasında güven ve istikrar arayan Türkiye için olumsuz gelişmeler teşkil etmiştir. Bu bağlamda Türkiye her şeyden önce 2015
yılında da DAİŞ ile mücadelenin yalnızca hava saldırıları ile başarılı olamayacağının, daha
kapsamlı bir stratejiyle, örgütü ortaya çıkaran temel dinamiklerin kökenine inip bunların
çözülmesi gereğinin üzerinde durmuştur. Ayrıca örgüte katılmak için seyahat edenlerin
tespiti ve sınır güvenliğinin azami seviyeye çıkarılması konularında uluslararası toplumla
işbirliği olanakları aranmış, istihbarat ve bilgi paylaşımının önemi vurgulanmıştır.
Türkiye örgüte yönelik 2015’te gerçekleştirdiği operasyonlarda 519’u yabancı
1.782 kişiyi gözaltına almıştır. Örgüte ait 350 kg. patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan 120 ton malzeme, 29 uzun namlulu silah, 103 tabanca, 200’e yakın el bombası, 19 bin dolayında fişek ve 50 adet canlı bomba yeleği ele geçirilmiştir.275 Ayrıca
275. “Türkiye DAEŞ ile Mücadelesini 3 Yıldır Sürdürüyor”, Anadolu Ajansı, 30 Kasım 2015, http://aa.com.tr/tr/
turkiye/turkiye-daes-ile-mucadelesini-3-yildir-surduruyor/483362
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sınır bölgesinde yakalanan örgüt mensuplarından da 139 hafif silah mühimmatı, 6
el bombası, 3250 gr. kimyasal malzeme, 53.600 dolar, 20.175 lira, 14 kg. altın külçe
ve 17 kg. gümüş külçe ele geçirilmiştir.276
TABLO 2. DAİŞ TARAFINDAN 2015’TE TÜRKIYE’YE KARŞI GERÇEKLEŞTIRILEN EYLEMLER
Tarih

Yer

Saldırı Tipi

Ölü

Yaralı

1 Ocak

Kilis, Sınırın Suriye
Tarafı

Adam kaçırma (1 Güvenlik Görevlisi Kurtarıldı)

-

-

6 Ocak

Sultanahmet,
İstanbul

İntihar Saldırısı

1 Güvenlik
Görevlisi

1 Güvenlik
Görevlisi

5 Haziran

Diyarbakır

İntihar Saldırısı

4 Sivil

402 Sivil

20 Temmuz

Suruç, Şanlıurfa

İntihar Saldırısı

34 Sivil

100’den Fazla Sivil

23 Temmuz

Oğuzeli, Gaziantep

Silahlı Saldırı

1 Güvenlik
Görevlisi

2 Güvenlik
Görevlisi

1 Eylül

Kilis, Sınırın Suriye
Tarafı

Silahlı Saldırı

1 Güvenlik
Görevlisi

1 Güvenlik Görevlisi
+ (1 Kayıp)

10 Ekim

Ulus, Ankara

İntihar Saldırısı

103 sivil

500’den Fazla Sivil

14 Kasım

Oğuzeli, Gaziantep

Silahlı Saldırı

-

-

DAİŞ’E KARŞI YURTIÇINDE ALINAN ÖNLEMLER
Türkiye DAİŞ terörünün Irak ve Suriye’de önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkmasından bu yana üç senedir örgütle mücadele etmektedir. DAİŞ Bakanlar Kurulu’nun 30
Eylül 2013’teki kararıyla terör örgütü ilan edilmiş, bu karar Resmi Gazete’nin 13 Ekim
2013 tarihli nüshasında yayımlanmıştır. Türkiye bu süre zarfında 837’si yabancı uyruklu 2.627 örgüt mensubunu gözaltına aldı. Bunlardan, 493’ü Türkiye vatandaşı, 139’u
yabancı uyruklu olmak üzere 632’si mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu sayısının
bu derece fazla olması277 meselenin uluslararası boyutu haiz olduğunu, dolayısıyla yasadışı geçiş ve diğer illegal faaliyetleri önlemede Türkiye kadar yabancı devletlerin de sorumluluğu olduğunu göstermektedir. 1 Ocak-27 Kasım 2015 tarihleri arasında 1.200’e
yakın kişi, DAİŞ ile bağlantılı olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alınmış, bunlardan
350’si tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.278 DAİŞ ortaya çıktığı andan itibaren Türkiye’nin ulusal güvenliğine giderek daha fazla tehdit teşkil etmeye başlamıştır. Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri veya miting alanları örgütün eylem yapma potansiyeli
ve niyetine sahip olduğu bölgeler olarak değerlendirilmiştir.
6 Ocak 2015’te İstanbul Sultanahmet’te, DAİŞ’e Suriye’de katılmış ve ayrıca eşi
DAİŞ mensubu olan bir YTS (Diana Ramazowa-Rusya vatandaşı) tarafından intihar
276. “2015’te 913 Yabancı Uyruklu IŞİD’li Yakalandı”, Al Jazeera Turk, 11 Aralık 2015, http://www.aljazeera.com.
tr/haber/2015te-913-yabanci-uyruklu-isidli-yakalandi
277. “Türkiye DAEŞ ile Mücadelesini 3 Yıldır Sürdürüyor”, Anadolu Ajansı, 30 Kasım 2015. http://aa.com.tr/tr/
turkiye/turkiye-daes-ile-mucadelesini-3-yildir-surduruyor/483362
278. “Sınırda 3,5 Ayda 105 Bin Kişi Yakalandı”, Sabah, 9 Aralık 2015, http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/12/09/snirida-35-ayda-105-bin-kisi-yakalandi
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saldırısı gerçekleştirildi. Olayda bir polis hayatını kaybetti. 5 Haziran 2015’te Diyarbakır’da Suriye’den geri dönen bir YTS tarafından (Orhan G.-T.C. vatandaşı) bir seçim
kampanyası sırasında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken 402 sivil de yaralandı. 20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesinde
300 kişilik bir grubun basın açıklaması sırasında Suriye’den geri dönen bir YTS (Şeyh
Abdurrahman Alagöz-T.C. vatandaşı) tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda
34 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi de yaralandı.279 10 Ekim 2015’te Ankara Garı kavşağında pek çok sivil toplum örgütünün katıldığı bir mitingde bombalama
eylemi yapıldı. Saldırıda 103 kişi hayatını kaybederken, 500’den fazla kişi yaralandı.
Eylemde metal bilyelerle güçlendirilmiş TNT patlayıcılarının kullanıldığı tespit edilirken patlamanın şekli ve patlayıcı miktarının Suruç saldırısı ile benzerlik gösterdiği anlaşıldı. Sonrasında Ankara patlamasını gerçekleştiren kişinin Suruç’ta yaşanan patlamayı
gerçekleştiren canlı bombanın ağabeyi olduğu tespit edilirken, bu iki kişinin Suriye’de
DAİŞ kamplarında bomba eğitimi aldığı öne sürüldü.280 Ele geçirilen verilere göre örgütün eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Bu hedeflerden birinin de Antalya’da yapılan G20 Zirvesi281 olması, meselenin ulusal ve uluslararası boyutları arasındaki farkın
ne derecede kaybolduğunu ortaya koymaktadır.
Bu saldırıların ardından Türkiye DAİŞ’e karşı yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarını
yoğunlaştırdı. Örneğin 27 Temmuz 2015 sabahı Ankara Ulus’ta Hacı Bayram mahallesinde DAİŞ’e yönelik yapılan operasyonda bazı evlere baskın yapılarak aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.282
26 Ekim 2015 gecesi örgütün Diyarbakır’daki 17 hücre evine eş zamanlı baskınlar
yapılmış; 7 terörist öldürülmüş, 12’si yakalanmıştır. Evin kapısına döşenen uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 2 polis şehit olmuş, 7 polis de yaralanmıştır. Baskınlarda silah ve canlı bomba ile bombalı saldırılarda kullanılabilecek çok sayıda mühimmat ile muhtelif dokümanlar ele geçirilmiştir. Bu dokümanların arasında Diyarbakır’daki
üç siyasi partinin il ve ilçe başkanlıklarının krokisinin bulunması ele geçirilen mühimmat
ile birleştirilince örgütün kanlı eylem hazırlığında olduğu değerlendirmesi yapılmıştır.

DAİŞ’E KARŞI SINIR BÖLGELERINDE
ALINAN ÖNLEMLER
Türkiye’nin, Suriye iç savaşından kaynaklanan dinamiklerin üzerinde yarattığı baskı ile
teşkil ettiği risk ve tehditlerden dolayı Suriye sınırında 2015 yılında sıfır tolerans politikasını benimsediği söylenebilir. Öte yandan Türkiye’nin Suriye sınır güvenliği konusundaki iki temel sorunu 2015 yılı içinde de geçerliliğini korumuştur. Birincisi, Türkiye’nin
Suriye ile 911 kilometrelik çok uzun bir sınıra sahip olması, bu sınırın tümünde mak279. “Şanlıurfa Suruç’ta Patlama”, Haberturk, 20 Temmuz 2015.
280. “Ankara ve Suruç’ta Aynı Bilye Kullanıldı”, Sabah, 12 Ekim 2015.
281. “‘Boşalt-Doldur’ Operasyonu”, USA Sabah, 19 Kasım 2015.
282. “Ankara’da ‘DAEŞ’ Operasyonu”, Anadolu Ajansı, 27 Temmuz 2015.
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simum güvenlik sağlayacak yeterli personel, teknoloji ve maddi imkan kapasitelerinin
sağlanmasını imkansız kılmaktadır. İkincisi, iç savaştan kaçan insanlara karşı Türkiye’nin
sınırlarında “açık kapı politikası” uygulaması güvenlik risklerini artırmaya devam etmiş,
sınırlardan girip çıkan milyonlarca insanın varlığı yüzde yüz bir tehdit tespitini olanaksız
kılmıştır. Bu faktörlerin yanında uluslararası toplumun Türkiye’yi sınır güvenliği konusunda maddi destek ve istihbarat paylaşımı bakımından yeterince desteklememesi Suriye
sınırının korunmasını zorlaştıran bir etkide bulunmuştur.
Türkiye’nin Suriye hududu 911 kilometre uzunluğunda olup 90 kilometresini
Asi ve Dicle nehirleri, 657 kilometresini mayınlı saha, 380 kilometresini demiryolu,
54 kilometresini de ormanlık alan teşkil etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
sınırdan YTS geçişlerini ve diğer illegal faaliyetleri engellemek için Mayıs 2015’te
4 metre derinlikte ve 4 metre genişliğinde hendek kazma çalışması başlatmış, sınır
hattına "Türk Seddi" olarak adlandırılan akordeon duvar yapılması kararlaştırılmıştır.283 2012’den bu yana sürdürülen Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında sınırın 23
kilometresine modüler beton duvar, 386 kilometresine hendek (derinliği ve genişliği
4’er metre), 80 kilometresine toprak set, 108 kilometresine kafes tel/fens teli yapılmış;
sınırın 423 kilometrelik bölümüne de aydınlatma yapılarak 1450 kilometrelik devriye
yolu ıslah edilmiştir.284 Son olarak 16 Aralık tarihinde Gaziantep’in Karkamış ilçesinde
2,5 metre genişliğinde, 3,6 metre yüksekliğinde ve 8 ton ağırlığındaki duvarlar sınır
boyunca yerleştirilmeye başlanmıştır.285 Suriye Sınırı Fiziki Güvenlik Sistemi’ni (SFGS)
güçlendirme çalışmalarına yaklaşık 300 milyon lira harcanmıştır.286 Türkiye sınırdaki
personel sayısını da artırmıştır. Halihazırda Suriye sınır hattında dört hudut alayı, 12
hudut taburu, 37 hudut bölüğü ve 139 hudut karakolu görev yapmaktadır. Bu rakamlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın sınırlarda görev yapan personelinin yaklaşık yüzde
30’una tekabül etmektedir. Sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla buradaki birlikler
muharebe, muharebe destek ve muharebe hizmet destek birlikleriyle takviye edilmiş,
bu kapsamda sınır hattı, Mobil Keşif Gözetleme Sistemi, tank, zırhlı muharebe aracı
(ZMA) ve zırhlı personel taşıyıcılardaki (ZPT) gece görüş imkanlarıyla desteklenmiştir.
Sınır güvenliği kapsamında Türkiye’nin üzerinde çalıştığı bir diğer bileşen ise
Entegre Sınır Güvenlik Sistemi (ESGS) projesidir. Bu projeyle Türkiye’nin 2.949
kilometrelik tüm kara sınırlarının 365 gün 7/24 gözetlenmesi düşünülmektedir.
Bu proje Temmuz 2012’de başlamış olup, Haziran 2013’te Suriye sınırı fizibilite
raporu projeye dahil edilmiştir. ESGS devreye girene kadar spesifik sınırlarda güvenliği sıkılaştırıcı projeler geliştirilmiştir. SFGS bu bağlamda Türkiye’nin Suriye
sınırının korunması için geliştirilmiştir. Proje Genelkurmay Başkanlığınca Mart
2015 tarihinde onaylanmıştır.287
283. “Suriye Sınırına ‘Türk Seddi’”, TRT Haber, 29 Temmuz 2015.
284. “Hudut Birlikleri Kuş Uçurmuyor”, Sabah, 8 Aralık 2015.
285. “Suriye Sınırına Güvenlik Duvarı Örülüyor”, Anadolu Ajansı, 16 Aralık 2015.
286. “Türkiye’den ‘Yabancı Savaşçı’larla Yoğun Mücadele”, Anadolu Ajansı, 27 Temmuz 2015.
287. “Suriye Sınırında Tedbirler Arttırıldı”, Anadolu Ajansı, 22 Temmuz 2015.
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TÜRKIYE’NIN YABANCI TERÖRIST
SAVAŞÇILAR POLITIKASI
Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) konusu yakın dönemde hem Türkiye’nin ulusal güvenliği hem de uluslararası güvenlik bakımından büyük önem arz eden bir konu olarak
ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Komitesi hazırladığı raporda Suriye civarında 30 bin YTS’nin bulunduğunu belirtmiştir. Aynı rapora göre 1.300 Türk
vatandaşı YTS olarak DAİŞ ve El-Nusra gibi terör örgütlerine katılmıştır.288
Türkiye YTS’nin ülkeyi geçiş güzergahı olarak kullanmasının önüne geçmek
için daha önceki yıllarda aldığı tedbirleri 2015’te artırmıştır. İlk olarak, potansiyel
YTS’nin giriş-çıkışlarını engellemek için çoğunlukla üçüncü ülkelerin Türkiye ile
paylaştığı bilgiler doğrultusunda oluşturulan listeye (no-entry list) katkıda bulunmuş
ve listede bulunan kişilerin ülkeye girişini engellemiştir. Türkiye, 1 Ekim 2015 itibarıyla 112 farklı ülkeden 20.394 YTS’ye ülkeye giriş yasağı koymuştur. Yalnızca 2015
yılında 10.309 kişinin ülkeye girişi yasaklanmıştır.289 Yine bu doğrultuda 85 farklı
uyruktan 2.337 YTS Türkiye’den sınır dışı edilmiştir.290 2015’te sınır bölgesinde 54
ülkeden 913 YTS yakalanmıştır. Bu savaşçıların 324’ünün Çin vatandaşı olduğu tespit edilirken, listenin ikinci sırasında 98 vatandaşı ile Rusya yer almıştır. Yakalanan
YTS’lerden 81’inin Filistin, 63’ünün Türkmenistan, 57’sinin Afganistan, 19’unun
Almanya, 17’sinin Azerbaycan, 18’inin Fransa, 14’ünün İsveç, 23’ünün Tacikistan,
19’unun İngiltere ve 44’ünün Endonezya uyruklu olduğu saptanmıştır.291 Aynı yıl
1.000’den fazla yabancı, YTS şüphelisi olduklarından dolayı sınır dışı edilmiştir.292
TABLO 3. 2015’TE TÜRKIYE’NIN YTS ILE MÜCADELE İSTATISTIKLERI
Girişi
Yasaklananlar

Sınırdışı
Edilenler

Sınırda
Yakalananlar

Risk Analizine
Takılanlar

10.309

1.000+

913

765

İkinci olarak, 2014 yılında kurulan Risk Analiz Merkezlerinin çalışmaları 2015
yılında da sürdürülmüştür. Bu merkezler risk arz eden uluslararası havalimanlarında,
deniz limanlarında ve şehirlerarası otobüs terminallerinde YTS’leri tespit görevini
yerine getirmektedir. Şüphelenilen kişiler risk analiz gruplarınca detaylı bir şekilde
araştırılmakta; sosyal medya kullanımları incelenmektedir. Bunların yanında araç kiralama şirketleri de ayrı bir sistem aracılığı ile takip edilmekte, özellikle Türkiye’ye ilk
288. Haldun Yalçınkaya, “Yabancı Terörist Savaşçılar ve Türkiye”, ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi,
No: 31, (Ekim 2015).
289. A.g.e.
290. “Yabancı Savaşçılar”, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 27 Ekim 2015.
291. “Hudut Birlikleri Kuş Uçurmuyor”, Milliyet, 9 Aralık 2015.
292. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Açıklamaları, UN: Leaders’ Summit to Counter ISIL and Violent Extremism
(Birleşmiş Milletler DAİŞ ve Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadele Liderler Zirvesi), 29 Eylül 2015.
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kez gelen, reşit olmayan ve otel rezervasyonu bulunmayan kişiler incelenmektedir.293
Risk analiz gruplarınca 2015’te Ocak-Eylül ayları arasında 2.756 görüşme gerçekleştirilmiş, bunların 765’ine ülkeye giriş izni verilmemiştir.294 Böylece şu ana kadar
toplamda 3.700’den fazla yabancıyla görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, 1450’sinin
Türkiye’ye girişleri kabul edilmemiştir.295

DAİŞ’E KARŞI ASKERI OPERASYONLAR
Türkiye’nin DAİŞ’e karşı askeri operasyonları 2015’te iki düzlemde yürütülmüştür.
Birincisi Türkiye’nin kendisinin gerçekleştirdiği harekatlardır. Yıl içinde DAİŞ Türkiye’ye sınır ötesinden çeşitli saldırılarda bulundu. 1 Ocak 2015’te Kilis sınırında
kaçakçıları takip için sınırın Suriye tarafına geçen bir astsubay örgüt tarafından kaçırıldı. Astsubay beş gün sonra Türkiye tarafından kurtarıldı.296 23 Temmuz 2015
günü Oğuzeli/Gaziantep Dağ Hudut Karakolu’ndaki Türk askerlerine sınırın Suriye
tarafından ateş açılması sonucu bir astsubay şehit oldu, iki uzman çavuş da yaralandı.
Buna karşılık Türkiye DAİŞ mevzilerini ateş altına alarak TSK personeline ateş eden
DAİŞ mensubunu ölü olarak ele geçirdi.297 1 Eylül 2015 akşamı Kilis’te sınırın Suriye
tarafından, DAİŞ kontrolündeki bölgeden açılan ateş sonucu bir Türk askeri hayatını
kaybetti, biri yaralandı ve birinin de kayıp olduğu bildirildi. TSK, DAİŞ mevzilerine
yoğun top atışları gerçekleştirerek karşılık verdi.298 10 Ekim’deki Ankara saldırısının
hemen ardından Türkiye 10-18 Ekim tarihleri arasında 8 operasyona katılarak Suriye’deki 7 DAİŞ hedefini yok etti.299 Son olarak 14 Kasım’da Gaziantep’in sınır hattındaki Oğuzeli ilçesinde duvar inşaatı yapılan bölgeye gelen ve askerlerin uyarısına
ateşle karşılık veren 4 DAİŞ militanı etkisiz hale getirildi.300
Türkiye’nin askeri operasyonlarının ikinci düzlemini DAİŞ ile mücadele için
kurulan uluslararası koalisyon ile beraber gerçekleştirdiği harekatlar oluşturmaktadır.
Türkiye terörle mücadeleye uluslararası alanda katkı sağlamaya devam etmiş, çeşitli platformlarda baş aktörlerden biri olmuştur. Türkiye 22 Eylül 2011’de kurulan
ve Avrupa Birliği dahil 29 üyeye sahip Terörizmle Mücadele Küresel Forumu’nun
kurulduğu tarihten bu yana ABD ile beraber yürüttüğü eş başkanlık görevini 2015

293. Murat Yeşiltaş, “İç Savaşa Komşu Olmak: Türkiye’nin Suriye Sınır Güvenliği Siyaseti”, SETA Analiz, Sayı: 136,
(Ağustos 2015).
294. Haldun Yalçınkaya, “Yabancı Terörist Savaşçılar ve Türkiye”, ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi,
No: 31, (Ekim 2015).
295. “Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç’in Basın Bilgilendirme Toplantısı”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2 Eylül 2015.
296. “Kayıp Astsubay, MİT Tarafından Kurtarıldı”, Sabah, 6 Ocak 2015.
297. “Sınırda Neler Oldu? 1 Şehit Var, Asker IŞİD’i Vurdu...”, Milliyet, 23 Temmuz 2015.
298. “Harekete Geçildi! TSK Karadan DAEŞ’i Karadan Vuruyor”, Sabah, 1 Eylül 2015.
299. “Türkiye DAEŞ’i Vurdu”, Sabah, 26 Ekim 2015.
300. “Gaziantep’te 4 DAEŞ Militanı Öldürüldü”, Sabah, 14 Kasım 2015.
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yılında da sürdürmüştür.301 Ayrıca Türkiye 7 Nisan 2015’te İstanbul’da Hollanda ile
beraber eş başkan olarak DAİŞ Karşıtı Koalisyonun Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu’nun kuruluş toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda YTS ile mücadele
yöntemlerini içeren bir eylem planı hazırlanmıştır.302
Türkiye DAİŞ’le mücadele kapsamında önce Haziran 2015’te ABD’ye ait silahlı
insansız hava araçlarının Türkiye’de konuşlandırılmasına izin vermiş, daha sonra 24
Temmuz 2015’te ABD ile varılan anlaşma sonucunda üslerini DAİŞ’le mücadele için
kurulan uluslararası koalisyonun kullanımına açmıştır. Böylece koalisyon ülkeleri insanlı ve insansız hava unsurlarını terör örgütüyle mücadelede stratejik bir pozisyonda
bulundurma fırsatı elde etmiştir. Aynı gün Türk Hava Kuvvetleri Suriye içindeki
belirli DAİŞ unsurlarını meşru müdafaa kapsamında hedef almıştır.303 Daha sonra
Türkiye 24 Ağustos 2015 tarihinde imzaladığı teknik belge ile ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılarak Özgün Kararlılık Operasyonu’na dahil olmuştur.
Bu çerçevede 28 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Türk Hava Kuvvetleri, koalisyon
uçakları ile beraber Suriye’deki örgüt hedeflerine hava harekatları gerçekleştirmeye
başlamıştır.304 Türkiye’nin koalisyon ile ortak icra ettiği ilk harekata 2 Türk F-16’sı
katılmış, 4 DAİŞ unsuru vurulmuştur. Sonraki 2 ay boyunca Türkiye gerçekleştirdiği
18 hava operasyonunda 22 hedefi yok etmiştir.305
Türkiye DAİŞ ile mücadelede rol alan dış aktörlere askeri ve lojistik destekler
sağlayarak örgütle mücadeleye kendi gayretinin yanında dolaylı olarak da katılmıştır.
Mesela Türkiye DAİŞ ile mücadelesinde 2.308 Iraklı peşmergeye askeri eğitim vermiştir. 16 Şubat 2015 tarihinde Türkiye tarafından peşmergeye 500’er adet kamuflaj
elbisesi, kamuflaj sırt çantası, kamuflajlı mühimmat yeleği, çöl botu, panço, uyku
tulumu, fanila, parka ile 65 adet soğuk iklim çadırı, 15 adet mayın arama dedektörü,
65 adet pusula, 150 adet harita çantası, 150 adet dürbün ve toplam 22 adet muhtelif
model gece görüş dürbünü ve 1.000 adet matara verilmiştir. 13 Nisan 2015’te de
Türkiye 15 adet pikabı IKBY yönetimine teslim etmiştir.306

301. “Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Hakkında Bilgi Notu”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, 28 Eylül 2013.
302. “Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç’in DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun Yabancı Terörist Savaşçılar
Çalışma Grubunun Ülkemizde Yapılan Kuruluş Toplantısı Hakkındaki Bir Soruya Cevabı”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, 9 Nisan 2015.
303. “ABD ile DEAŞ’la Mücadele Konusunda Varılan Mutabakat Hk.”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, No: 212, 24
Temmuz 2015.
304. “DEAŞ Hedeflerine Karşı Ortak Operasyon Hk.”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, No: 239, 29 Ağustos 2015.
305. “Türkiye DAEŞ’i Vurdu”, Sabah, 26 Ekim 2015.
306. “Ankara-Erbil Hattında Askeri Destek”, Rudaw, 15 Kasım 2015.
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TABLO 4. DAİŞ SALDIRILARI VE DAİŞ’E YAPILAN OPERASYONLARIN KRONOLOJISI
Tarih

Olay

30 Eylül 2013

DAİŞ Bakanlar Kurulu kararıyla terör örgütü ilan edildi.

1 Ocak 2015

Kilis’te sınırın Suriye tarafında DAİŞ kontrolündeki bölgede bir astsubay kaçırıldı.

5 Ocak 2015

1 Ocak’ta DAİŞ tarafından kaçırılan astsubay Türkiye tarafından kurtarıldı.

6 Ocak 2015

İstanbul Sultanahmet’te bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildi.

16 Şubat 2015

Türkiye Iraklı peşmergeye yüksek miktarda askeri teçhizat ve materyal verdi.

7 Nisan 2015

Türkiye ve Hollanda eş başkanlığında İstanbul’da DAİŞ Karşıtı Koalisyonun Yabancı
Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu kuruldu.

13 Nisan 2015

Türkiye IKBY yönetimine 15 adet pikap verdi.

5 Haziran 2015

Diyarbakır’da bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildi

20 Temmuz 2015

Şanlıurfa Suruç’ta bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildi.

23 Temmuz 2015

Gaziantep Oğuzeli’nde sınırda görev yapan askere Suriye’nin Halep iline bağlı
Çobanköy’den 5 DAİŞ militanı tarafından ateş açıldı. Türkiye angajman kuralları
gereği DAİŞ unsurlarını vurdu.

24 Temmuz 2015

Türkiye üslerini ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun kullanımına açtı.

24 Ağustos 2015

Türkiye uluslararası koalisyona katılarak Özgün Kararlılık Operasyonu’na dahil
oldu.

28 Ağustos 2015

Türkiye uluslararası koalisyon ile beraber Suriye’deki DAİŞ hedeflerini vurmaya
başladı.

1 Eylül 2015

Kilis’te hudut karakolunda görev yapan askere sınırın Suriye tarafında DAİŞ kontrolündeki bölgeden ateş açıldı. TSK, DAİŞ mevzileri topa tuttu.

10 Ekim 2015

Ankara Ulus’ta Ankara Garı kavşağında yapılacak “Barış Mitingi” öncesi 3 saniye
arayla 2 bombalı intihar saldırısı düzenlendi.

14 Kasım 2015

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde hudut karakolundan yapılan uyarıya ateşle karşılık
veren 4 DAİŞ militanı öldürüldü.
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Savunma anlayışı ve sektörel gelişmeler ekseninde 2015; siyasi, askeri, ekonomik,
bilimsel ve teknolojik alanlarda uzun süreli etkilerine şahitlik edeceğimiz bir yıl oldu.
Öncelikle Türkiye’nin yakın çevresinden kaynaklı tehdit algısına bakıldığında 2015
senesinin, son 4-5 yıldır cereyan eden hadiseler hasebiyle gittikçe tırmanan gerginlikte bir kırılma noktasını temsil ettiği söylenebilir. Bu bağlamda kırılma noktasını
tetikleyen ilk olay, 2015’in ilk aylarında Türkiye’nin tehdit algısının ana kaynaklarından birisini teşkil eden Suriye merkezli olarak yaşandı. 25 Mart 2015 günü,
Esad rejiminin İdlip’teki muhalifleri vurmak gayesiyle Türkiye sınırına 185 kilometre
mesafeden ateşlediği İran menşeli Fateh A-110 füzesi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki
Cübeyde mahallesinde bulunan dere yatağına düştü.307 Özellikle bu hususta, kısa
menzilli balistik füze sınıfında yer alan Fateh A-110’un harp başlığının; yüksek infilak patlayıcı, kimyasal ve çok sayıda bombacıklarla donatılma kapasitesini haiz olduğu dikkate alınmalıdır.308 İsabet hassasiyeti ve tahrip gücünün yüksekliği hesaba
katıldığı takdirde, Fateh A-110’un konutların bulunduğu yerleşim alanına düşmesi
halinde çok sayıda can kaybı yaşanabilirdi ki; bu anlamda, büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğü aşikardır. Her ne kadar bu olayın herhangi bir zayiat verilmeden
atlatıldığı ve kapandığı düşünülse de; aslında bu hadise Türkiye’nin savunma anlayışı
ve uygulamalarını yeniden gözden geçirip değerlendirmesini gerektiren iki kritik konuyu gündeme taşıdı.
Birincisi, NATO’nun Suriye tarafından yöneltilebilecek olası balistik füze saldırılarına karşı, Türkiye’nin ulusal hava savunmasının güçlendirilmesi ve topraklarının
korunması amacıyla sağladığı desteğin ne kadar yeterli ve etkili olduğuydu. Zira 2012
307. Gökçer Tahincioğlu, “185 km’den Reyhanlı’ya İsabet Etti”, Milliyet, 26 Mart 2015.
308. Fateh A-110 füzesinin ilk uçuş testi 2001 Mayıs’ında gerçekleşti. Ekim 2002 itibarıyla düşük oranda kalsa da
üretimine başlandığı ve ilk operasyonel başarısının, 2004 yılında ortaya çıktığı kaydedilmektedir. Ayrıca İran’ın Fateh A-110 füzesinin; muhtemelen A-110A (veya Fateh-2) ile A-110B (veya Fateh-3) şeklinde tasarlanan, iki gelişmiş
versiyonunu geliştirmekte olduğu ileri sürülmektedir. Bkz. “FATEH A-110”, Missile Threat, http://missilethreat.
com/missiles/fateh-a-110/
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Haziran’ında Türkiye’ye ait RF-4E keşif uçağının Suriye ordusu tarafından vurulmasını ve Ankara’nın destek talebini iletmesini müteakip 4-5 Aralık 2012 tarihlerinde
Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, Türkiye’nin hava ve
balistik füze savunma kapasitesini güçlendirmek üzere Patriot’ların konuşlandırılması
kararı alınmıştı.309 Karar gereği Ocak 2013 itibarıyla “Etkin Koruma Harekatı” (Operation Active Fence-OAF)310 olarak adlandırılan NATO misyonu kapsamında ABD,
Almanya ve Hollanda tarafından Türkiye’nin sınıra yakın üç kenti olan Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep’e toplamda altı adet Patriot bataryası konuşlandırılmıştı.311
Dolayısıyla zihinleri kurcalayan ilk mesele, konuşlandırılan Patriot füze savunma sisteminin 185 kilometreden fırlatılan Fateh A-110 füzesini niçin tespit ve imha
edemediğine dairdi. Bu kapsamda gönderilen Patriot bataryalarının 911 kilometrelik Suriye sınırını korumak için sayıca yetersiz kaldığı, sınır hattından ziyade sınıra
yakın kentlerin içlerine konuşlandırıldığı ve dahası sistemin operasyonel performansının da alçak ve orta irtifalı füzeleri önlemede kifayetsiz olduğu şeklinde birtakım
eleştiriler dillendirildi. Mevzubahis eleştirilere mukabil yapılan ilk açıklamada; öncelikle atılan Fateh A-110’un, Patriot bataryalarının görüş alanına girmediği, yani
yerleştirilen radarların kapsamı alanı dışında kaldığından füzenin tespit ve önlenmesinin mümkün olmadığı kaydedilmişti. Yine askeri ve teknik gerekçelendirmelerde; NATO envanterindeki toplam batarya sayısının da sınırlı olması hasebiyle,
Türkiye’ye konuşlandırılan bataryaların altı adet ile kısıtlı tutulması söz konusuydu.
Bu bağlamda, Patriot’ların hangi illere konuşlandırılacağına ilişkin verilen kararda;
Malatya’daki Kürecik radarı ve Suriye sınırına yakınlıkları bir tarafa, Adana’da İncirlik Hava Üssü’nün bulunması, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın ise nüfus yoğunluklarının yüksekliği önemli birer faktör olarak yer almıştı.
İkinci kritik konu; Ortadoğu’nun en büyük füze arsenallerinden birisine ev sahipliği yapan Suriye tarafından yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditler karşısında
Türkiye’nin kendi ulusal hava savunma kapasitesi ve yeteneklerine ilişkindi. Patriot
309. 04 Aralık 2012 tarihli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda alınan kararın ardından, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in Türkiye’ye konuşlandırılacak Patriot füze savunma sistemi hakkında basına verdiği
demeç için bkz. “NATO Foreign Ministers’ Statement on Patriot Deployment to Turkey”, NATO News, Press
Release (2012/148), 4 Aralık 2012, http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_92476.htm
310. Türkçe askeri terminolojide "fence" kavramının ekseriyetle çit veya tel örgü şeklinde doğrudan ilk anlamıyla kullanıldığı görülmektedir. Örneğin Dışişleri Bakanlığı’nın askeri terimler sözlüğünde geçen"fence disturbance sensor (tel
örgü ihlal algılayıcısı)" ya da "single-apron fence (tek taraflı dikenli tel)" gibi. Ancak NATO’nun bu misyonuyla kast
edilen, belirli bir alanın çevrelenip koruma altına alınmasıdır. Dolayısıyla yanlış ve yanıltıcı bir mana çağrıştırabileceği
ihtimalinden hareketle, bazı kaynaklarda rastlanan şekliyle, burada "çit, örgü, perde, parmaklık, çevirme" gibi muhtelif
sözcükler yerine, daha açıklayıcı bir tabirle "koruma" kelimesinin kullanılması tercih edilmiştir.
311. Hollanda Balistik Füze Savunma Görev Kuvveti (Netherlands Ballistic Missile Defense Task Force) tarafından
iki yıl boyunca sağlanan hava desteği; 26 Ocak 2015 günü yapılan görev değişim merasimiyle İspanya’ya devredilmiştir. Bkz. “Spanish Replace Dutch Missile Batteries on NATO’s PATRIOT Deployment in Turkey”, NATO News,
27 Ocak 2015, http://aco.nato.int/spanish-replace-dutch-missile-batteries-on-natos-patriot-deployment-in-turkey
İspanya’nın Adana’da sadece tek bir batarya konuşlandırmasıyla birlikte, zaten kısıtlı olan Patriot batarya sayısı altıdan beşe düşmüştür. Bkz. “NATO Deployment of Patriot Missiles to Turkey”, Military Missions, 29 Eylül 2014,
http://www.aco.nato.int/nato-deployment-of-patriot-missiles-to-turkey

setav.org

209

2015’TE TÜRKİYE

bataryalarının sayı ve operasyonel bakımından Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olmaları gerçeğine karşın; bu bataryaların NATO’nun Türkiye üzerinde sağladığı bir koruma şemsiyesi olarak caydırıcı nitelikte psikolojik ve sembolik
bir mesaj ilettikleri malumdu. Ancak Mart ayı sonunda Fateh A-110’un Reyhanlı’ya
düşmesine ve dahası Rusya’nın yaz başından itibaren Suriye’deki iç savaşa doğrudan
ve daha yoğun bir şekilde müdahaleye hazırlandığı ve hazırlık planları çerçevesinde
askeri faaliyetlerini ve silah-teçhizat intikalini artırdığına dair basında çıkan haberlere rağmen, NATO kanadından sürpriz bir Türkiye kararı çıktı. 2015 Ağustos’unun
ikinci yarısında açıklanan kararda; Hollanda’nın 15 Ocak 2015’te sona eren görev
süresini 26 Ocak 2015 itibarıyla devralan İspanya’nın Adana’da konuşlandırdığı tek
batarya hariç tutulmak kaydıyla, Patriot’ların geri çekileceği duyuruldu. Müttefiklerden önce Almanya ve hemen akabinde ABD’den gelen beyanatta Patriot’ların görev
süresinin uzatılmama nedeni “Suriye’den kaynaklı hava ve balistik füze tehdidinin
azalması” ve “sistem güncellemesi” şeklinde iki temel gerekçeye dayandırıldı.
Oysa zamanında NATO’nun Patriot sistemini konuşlandırma kararının itici
faktörlerinden birisi, Suriye rejiminin muhaliflere karşı gittikçe artan oranda Fateh
A-110 tipi balistik füzeleri kullanmaya başlaması ve ateşlenen bu füzelerin Türkiye
sınırları içerisine düşme ihtimalinin doğurduğu endişeydi.312 Bu tehdit algısının yarattığı endişenin süregeldiğine örnek mahiyette, 26 Ocak 2015 günü Hollanda’nın
yerine artık İspanya’nın Türkiye’deki Patriot füze savunma misyonuna iştirak edeceğini konu alan ve NATO’nun resmi web sitesinde yayımlanan bir haber gösterilebilir. Haberde, ittifakın Suriye’de devam eden krizi ciddi bir kaygıyla yakından izlediği;
“Son 2 yıl içerisinde, NATO’nun Suriye’ye ait yüzlerce kısa menzilli füze fırlatıldığını
tespit ettiği” ve bu doğrultuda, İttifakın Türkiye’nin savunma taahhüdüne tam olarak bağlı kaldığı” kaydedilmişti.313 Ocak ayı sonunda yayımlanan bu haberde kısaca,
Suriye rejiminin muhalif güçlere yüzlerce balistik füze fırlattığının bilindiği ve bu
füzelerin Türkiye’ye düşme riskinin bulunduğu teyit ediliyordu. İşte “olasılığın gerçeğe dönüştüğü” 25 Mart hadisesinin üzerinden geçen 4,5 aylık bir zaman zarfında
ittifak üyelerinin endişelerini nasıl ve neye istinaden giderdikleri, sorgulanır nitelikte
enteresan ve çelişkili bir tutumdu. Kaldı ki, Güney’de yaşanan hareketliliğe, çatışmaların şiddetine ve dahası Rusya’nın desteğin ötesinde de facto olarak Esad rejimi güçleriyle birlikte artık iç savaşa müdahil olmaya başladığının somutlaşmasına rağmen,
“tehdit riskinin azaldığı” öngörüsünde bulunulmuştu. Her nasılsa Berlin kanadında
2013’ten sonra Suriye’den Türkiye’ye yönelik tehdidin yapısının değiştiği, artık Esad

312. “U.S. Officials: Syria Using More Accurate, Iranian-Made Missiles”, CNN, 28 Aralık 2012, http://edition.cnn.
com/2012/12/28/world/meast/syria-missiles/
313. “Spain Joins Patriot Missile Defence Mission in Turkey”, NATO News, 26 Ocak 2015, http://www.nato.int/
cps/en/natohq/news_116890.htm
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rejiminin değil, DAİŞ’in birincil tehdit haline geldiği algısı ve gerekçesi hakimdi.314
Washington yönetiminin ise ağırlıkla teknik gerekçeleri zikrettiği, bu yönüyle Berlin’e kıyasla en azından daha makul bir söylem ve üslup benimsediği söylenebilir.
Yani, Patriot bataryalarının “kritik modernizasyon güncellemeleri” sebebiyle tekrar
ABD’de konuşlandırılacağı velakin kriz durumunda “Balistik Füze Savunma-BMD”
ihtiyacı hasıl olursa süratle harekat alanına intikalin gerçekleşeceği, hatta Patriot unsurlarının ve 250 kişilik askeri birliğin “bir hafta içerisinde” nakledileceği ve Doğu
Akdeniz’de ABD Donanması’na ait “çok-rollü Aegis gemilerinin” mevcudiyetinin
hatırlatılması kısmen daha kabul edilebilir nitelikteydi.315
Ancak her halükarda, Patriot bataryalarının geri intikallerini salt iki seçenekli
bir gerekçelendirme üzerinden okumak yüzeysel ve yanıltıcı olacağı gibi, Aegis sisteminin yetenek ve katkısı tartışılmaksızın Patriot’ların Türkiye topraklarında konuşlandırılmasının savunma etkinliği ve caydırıcılığı açısından daha müstesna bir
fonksiyon üstlendiği dikkate alınmalıdır. Diğer taraftan, Patriot’ların NATO’nun
OAF misyonu altında konuşlandırılmadığı, Türkiye’nin yurtdışı hazır alım suretiyle
Patriot hava ve füze savunma sistemini tedarik ettiği varsayılsa dahi; bu sistemin
kontrol ve komutasının hiçbir zaman ve topyekün Türkiye’nin inisiyatifine bırakılmayacağı malumdur. Tüm bunlara ilaveten, Almanya’nın maliyet, rotasyon periyodu
vb. konulardaki sıkıntılarını yer yer gündeme getirerek Patriot bataryalarını geri çekeceğinin sinyallerini aylar öncesinden verdiği, buna mukabil ABD’nin böyle bir temayül sergilemediğinden Washington’ın kararının Ankara’da daha büyük bir sürpriz
etkisi yarattığı söylenebilir. Şüphesiz kararın, İncirlik Üssü’nün uluslararası koalisyon
güçlerine açıldığı ve DAİŞ’e karşı ortak operasyonların gerçekleştiği, velhasıl tam da
ABD-Türkiye ilişkilerinde yumuşamaya doğru giden bir süreç gözlemlenirken dekla-

314. Almanya’nın “Active Fence Turkey (AF TUR - Etkin Koruma Türkiye)” misyonu çerçevesinde, Suriye’nin
kuzey sınırından takribi 100 km uzaklıkta 260 askerin konuşlandığı ancak toplamda 400 kişilik bir Alman ekibin
misyon boyunca hizmette bulunduğu, Alman müfrezelerinin Kahramanmaraş kapsamında 7/24 görev yaptığı ve
2015 Temmuz’unda sekizinci rotasyonun gerçekleştiği ifade edilmiştir. Bkz. “Einsatz der Bundeswehr in der Türkei
(AF TUR)”, Bundeswehr, 12 Şubat 2015,
http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKU1PjUzLzixJIqIDcxu6Q0NScHKpRaUpWql5hWUlqkl1-QWpRYol-Q7agIAKpc8tU!/;
Ayrıca bkz. “German PATRIOT Detachment Update from Kahramanmaras”, NATO AC News, 20 Temmuz 2015,
http://www.ac.nato.int/page5931922/german-patriot-detachment-update-from-kahramanmaras; “German Army
to Withdraw Patriot Missiles from Turkey Border”, Deutsche Welle, 15 Ağustos 2015, http://www.dw.com/en/german-army-to-withdraw-patriot-missiles-from-turkey-border/a-18650837
315. Karar ABD ve Türkiye hükümetlerinin "ortak bildirisi" adı altında yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurulmuştur. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin web sitesinde yayımlanan bildirinin tam metni için bkz. “Joint
Statement from the Government of the Republic of Turkey and the Government of the United States”, ABD Büyükelçiliği, 16 Ağustos 2015, http://turkey.usembassy.gov/pr_160815.html
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re edilmiş olması, zamanlama itibarıyla manidardır.316 Öyle ki, bu hususta Amerikalı
diplomat ve üst düzey yetkililerin, Türkiye’yle yürütülen müzakerelerde herhangi bir
olumsuzluğun veya aksamanın zuhur etmesinden çekinerek 22 Temmuz’da Obama-Erdoğan ikilisinin telefon görüşmesinde üsler ve terörizmle mücadeledeki diğer
spesifik adımlarda mutabakata varmalarına değin, kararın açıklanmasını erteledikleri
öne sürülmüştür.317 Nitekim Patriot’ların geri çekilmesine ilişkin kararda; tehdit algısı, risk hesaplaması, mali külfet, rotasyon periyodu, teknik zaruret ve siyasi konjonktür, farklı düzeylerde ancak bir bütün olarak rol oynamışlardır. Kararı müteakip
OAF misyonunu sonlandıran ittifak üyeleri –İspanya hariç– Patriot bataryalarının
geri intikallerini başlatmışlarsa da, nihayetinde bu karar NATO’nun yükümlülükleri
çerçevesinde Türkiye’nin savunulmasına yönelik taahhütlerin artık yerine getirilmeyeceği anlamı taşımamıştır.
Yukarıda aktarılan bilgiler ışığında, Reyhanlı hadisesi ve akabinde yaşanan mevzubahis gelişmeler ulusal güvenlik ve savunma alanında iki kritik sorunsala işaret
etmiştir: “NATO’nun gerçek zamanlı ve etkin desteği” ile “Türkiye’nin kendi imkan
ve yetenekleri”
Birincisi, Türkiye’nin ivedilikle kendisine ait bir hava ve füze savunma sistemini
yurtdışı hazır alım suretiyle –gelecekte NATO’ya entegre edip etmemesi tartışılmaksızın– tedarik etmesi veyahut dış destek almak koşuluyla yerli imkanlarla geliştirmesi
gerekliliği yeniden açığa çıkmıştır. İkincisi, Türkiye’nin mevcut/muhtemel güvenlik
açığını kendi imkanları ve milli kaynaklarıyla giderme çabasının, daha determinist ve
sağlam bir düzlemde ilerlemesinin ne denli elzem olduğu anlaşılmıştır.
Kırılmayı tetikleyen asıl süreç ise, 2015 Eylül’ünde Rusya’nın bilfiil Suriye’ye
askeri müdahalesiyle başlamıştır. Suriye’nin kuzeybatısındaki Lazkiye kentinde bulunan Basil El-Esad Uluslararası Havalimanı’na konuşlandırılan Rus savaş uçakları
ilk defa hava bombardımanı görevine çıkarlarken; Rusya’nın tank, ağır zırhlı araç,
hava savunma sistemi, elektronik ekipman ve dinleme cihazları, genel maksat/savaş
helikopterleri, savaş/keşif uçakları, İHA vb. askeri silah ve teçhizat sevkiyatı devam
316. İncirlik Üssü’nün kullanıma açılması hakkında bkz. “U.S. Sends Six Jets, 300 Personnel to Turkey Base in
Islamic State Fight”, Reuters, 9 Ağustos 2015, http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-incirlik-idUSKCN0QE0RV20150809#AujRyKtkwlehIUks.97;
“US Warplanes Launch First Air Strikes Against ISIS Targets in Syria”, The Guardian, 12 Ağustos 2015, http://www.
theguardian.com/world/2015/aug/12/us-warplanes-anti-isis-air-strikes-syria-turkey.
Türkiye, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon tarafından DAİŞ’e karşı yürütülen “Özgün Kararlılık Harekatı (Operation Inherent Resolve-OIR)” çerçevesinde hava operasyonlarına katılımına ilişkin teknik nitelikteki belgeyi 24 Ağustos
2015 tarihinde imzalamıştır. Alınan kararı müteakip 29 Ağustos 2015 günü Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ilk
defa, Uluslararası Koalisyon’un savaş uçaklarıyla birlikte Suriye’deki DAİŞ hedeflerine karşı "ortak hava harekatı" gerçekleştirmiştir. Bkz. “DEAŞ Hedeflerine Karşı Ortak Operasyon Hk.” T.C. Dışişleri Bakanlığı, No: 239, 29 Ağustos 2015,
http://www.mfa.gov.tr/no_-239_-29-agustos-2015_-deas-hedeflerine-karsi-ortak-operasyon-hk_.tr.mfa ;
“Turkey Carries Out First Air Strikes as Part of anti-ISIS US Coalition”, The Guardian, 29 Ağustos 2015, http://
www.theguardian.com/world/2015/aug/29/turkey-air-strikes-anti-isis-us-coalition
317. Eric Schmitt, “After Delicate Negotiations, U.S. Says It Will Pull Patriot Missiles From Turkey”, New
York Times, 16 Ağustos 2015, http://www.nytimes.com/2015/08/17/world/europe/after-delicate-negotiations-us-says-it-will-pull-patriot-missiles-from-turkey.html?_r=0
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etmiştir. Rus donanmasının çıkarma gemilerini demirlediği Tarsus limanı adeta Rusya’nın deniz üssü haline gelirken; bu süreçte Tarsus’un yanı sıra Lazkiye limanına
gıda maddesi, yakıt ve askeri mühimmat taşıyan çok sayıdaki Rus yük gemisi giriş
yapmıştır.318 Bir anlamda Rusya, kara-deniz-hava üsleri inşa etmek suretiyle sadece
Suriye’deki askeri gücünü pekiştirmeye değil, Ortadoğu’daki varlığını da büyük ölçüde genişletmeye yönelmiştir.
Putin Rusya’sının yeni yayılmacı politikası ABD başta olmak üzere Batı cephesini ciddi bir endişeye sevk ederken, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehdit ve risklerin boyutu ise çok daha kritik bir noktaya ulaşmıştır. Bu bağlamda dönüm noktası,
24 Kasım sabahı Türk F-16’larının sınır ihlali yapan Su-24M taktik bombardıman
uçağını düşürmesiyle yaşanmıştır ki; 1952’den sonra ilk defa bir NATO üyesinin
Rus uçağını vurması söz konusu olmuştur. Malum, Türkiye 2012 Haziran’ında RF4E keşif uçağının düşürülmesinin ardından yeni angajman kuralları ve daha katı ek
güvenlik tedbirleri uygulamaya koymuş; müteakip zaman diliminde 2013’te Mi-17
genel maksat helikopteri, Mart 2014’te MIG-23 savaş uçağı, Mayıs 2015’te Suriye’nin İHA, Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın ise helikopter olarak nitelediği bir
hava aracını, Ekim ayında ise taktik mini-İHA Orlan-10’u düşürmüştür. Nitekim 24
Kasım’da, uluslararası tehlike ve acil durumlarda kullanılan GUARD telsiz frekansı
(243.0/121.5 MHz) üzerinden Su-24M’in pilotuyla temasa geçilmiş; ancak 5 dakika
içerisinde tam 10 kez tekrarlanan ikaz çağrılarına yanıt gelmemesi ve uçağın rota
istikametini güneye doğru çevirmemesi üzerine düşman algılanan hedefin vurulması
kararı alınmıştır. Su-24M’nin kurtarılan pilotu Yüzbaşı Konstantin Murachtin sınır
ihlali ve ikaz çağrılarını inkar etmişse de, olay esnasında bölgede uçuş gerçekleştiren
Hollandalı sivil bir pilot Hollanda haber kanalı RTL Nieuws’a yaptığı açıklamada bizzat uyarıları duyduğunu ve uçağın sınırlar içerisinde vurulduğunu gördüğünü
söylemiştir.319 Kısa süre sonra Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır’daki “Birleşik
Komuta ve İhbar Merkezi (BİKİM)” tarafından yapılan uyarılara ait ses kayıtlarını
yayımlamış; ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon’un DAİŞ’e karşı yürüttüğü
“Birleşik Müşterek Görev Kuvveti-Özgün Kararlılık Harekatı (CJTF-OIR)”320 Sözcüsü Albay Steve Warren da BİKİM’in Rus uçağını 10 kez uyardığını duyduklarını
318. Bu hususta, Tarsus limanının Rusya için taşıdığı önemi ve silah sevkiyatını konu alan 2012 tarihli bir habere
bkz. Frank Gardner, “How Vital is Syria’s Tartus Port to Russia?”, BBC, 27 Haziran 2012, http://www.bbc.com/
news/world-middle-east-18616191 . Ayrıca Bkz. Matthew Bodner, “Why Russia Is Expanding Its Naval Base in
Syria”, The Moscow Times, 21 Temmuz 2015, http://www.themoscowtimes.com/business/article/why-russia-is-expanding-its-syrian-naval-base/531986.html; “Shipping Traffic to Syria Surges as Russia Steps up Offensive”, Reuters,
21 Ekim 2015, http://uk.reuters.com/article/uk-syria-russia-shipping-exclusive-idUKKCN0SF2QE20151021
319. “Piloot Zag Turkse F-16’s: ‘Russisch Toestel Tientallen Keren Gewaarschuwd’”, RTL Nieuws, 24 Kasım 2015,
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/piloot-zag-turkse-f-16s-russisch-toestel-tientallen-keren-gewaarschuwd
320. Türkçe kaynaklarda “Operation Inherent Resolve” kavramının "Öz Kararlılık Harekatı", "İç Çözüm Harekatı",
‘Azimli Kararlılık Harekatı", "Kokten Kararlılık Operasyonu", "Öz Çözüm Operasyonu", "Kararlı Çözüm Operasyonu", "İçsel Çözüm Operasyonu" gibi çok farklı ve muhtelif şekillerde ifade edildiği görülmektedir. Kavramsal
bütünlüğün sağlanması amacıyla; Dışişleri Bakanlığı’nın 29 Ağustos 2015 tarih ve 239 sayılı yazısında geçen “Özgün
Kararlılık Harekatı” esas alınmıştır.
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beyan etmiştir.321 Keza NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Tüm müttefikler
Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve hava sahasını koruma hakkını tamamen destekliyor” vurgusu yaparken, Rus uçağının düşürülmesi hadisesine ilişkin Türkiye’nin
ilettiği tüm bilgilerin tutarlı ve doğru olduğunu teyit ettiklerinin altını çizmiştir.322
Türkiye’nin müdafaa kararının askeri ve hukuki yönden meşruiyetini tartışılır
ya da sorgulanır hale getiren bir durum olmamakla birlikte, Ankara-Moskova hattında yükselen tansiyonu kısa ve orta vadeli ekonomik yaptırımlardan ibaret görmek
optimist bir varsayımdan ibarettir. Malum bu hadiseden önce de Türk-Rus jetlerinin
it dalaşına girmesi, Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal etmesi ve radar kilitlemesi yaparak Türk jetlerini taciz etmesi gibi bir dizi kritik vaka meydana gelmiştir.
Örneğin Ekim ayının ilk haftasında peş peşe gerçekleşen hava sahası ihlalleri nedeniyle Ankara, üç gün içerisinde iki kez Rusya’ya nota vermiştir. Rusya’nın yarım
ağız özür dilediği açıklamalarında seyrüsefer hatası, hava şartları ya da benzer bir
hadisenin tekrarlanmamasına yönelik başlatılması öngörülen teknik incelemeler yer
almış, velakin Moskova’nın kural tanımaz tutumunda ve politikasında belirgin bir
değişim gözlemlenmemiştir. Başka bir anlatımla, Türkiye’nin 24 Kasım vakası öncesinde nükseden sorunları diplomatik kanallarla çözümleme arayış ve çabası karşısında, Moskova’nın koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılmasına dönük
işbirliğine gitme niyeti söylemden öteye geçmemiştir. Esasında NATO radarları tarafından saptanan ve izlenen hava sahası ihlallerine bakıldığında; 2014’te Baltık ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’daki birçok ülkenin hava sahası, Rus jetleri tarafından en
az 150 defa ihlal edilmiştir.323 Örneğin Londra merkezli düşünce kuruluşu European
Leadership Network (Avrupa Liderlik Ağı-ELN) tarafından yayımlanan bir raporda;
2014 Mart’ından Kasım’a kadar geçen süreç içerisinde Rus uçaklarının ulusal hava
sahalarını ihlali, Avrupalı kuvvetlerin acil kalkış pozisyonu (scramble), havada çar321. “Department of Defense Press Briefing by Colonel Warren via Teleconference from Baghdad, Iraq”, U.S.
Department of Defense, 24 Kasım 2015, http://www.defense.gov/News/News-Transcripts/Transcript-View/Article/631198/department-of-defense-press-briefing-by-colonel-warren-via-teleconference-from
322. “NATO Supports Turkey over Downed Russian Jet”, TRT World, 24 Kasım 2015, http://www.trtworld.com/
mea/nato-supports-turkey-over-downed-russian-jet-11621 ;
“Joint Press Point with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Prime Minister of Turkey, Ahmet Davutoglu”, NATO, 30 Kasım 2015, , http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_125210.htm
323. NATO, Rusya ve Türkiye’nin hava sahası ihlallerine ilişkin açıklamaları için bkz.
“NATO Tracks Large-Scale Russian Air Activity in Europe”, NATO News, 29 Ekim 2014, http://www.nato.int/cps/
en/natohq/news_114274.htm;
“Nato Reports Surge in Jet Interceptions as Russia Tensions Increase”, The Guardian, 3 Ağustos 2015, http://www.
theguardian.com/world/2015/aug/03/military-aircraft-interventions-have-surged-top-gun-but-for-real;
“Rusya Federasyonu’na Ait Uçağın Hava Sahamızı İhlali Hk.”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, No: 269, 5 Ekim 2015,
http://www.mfa.gov.tr/no_-269_-05-ekim-2015_-rusya-federasyonu_na-ait-ucagin-hava-sahamizi-ihlali-hk_.tr.mfa ;“Syria Conflict: Russia Violation of Turkish Airspace ‘No Accident’”, BBC, 6 Ekim 2015, http://www.bbc.com/
news/world-europe-34453739
“Rusya’dan Türkiye’ye ‘İhlal’ Yanıtı”, Hürriyet, 6 Ekim 2015, http://www.ntv.com.tr/dunya/nato-rusya-bir-yilda-150den-fazla-hava-sahasi-ihlali-yapti,XlzGGYMUIkmNomm-0Ry3bw ;
“NATO: Rusya Bir Yılda 150’den Fazla Hava Sahası İhlali Yaptı”, NTV, 25 Kasım 2015, http://www.ntv.com.tr/
dunya/nato-rusya-bir-yilda-150den-fazla-hava-sahasi-ihlali-yapti,XlzGGYMUIkmNomm-0Ry3bw
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pışmaların kıl payı önlenmesi vb. durumlara ilişkin 40’a yakın hadise tasniflendirilerek açıklanmıştır. Raporda, olaylardan bazılarının çok daha agresif veya alışılmışın
dışında provokatif nitelikte ve yüksek düzeyde gerilimi tırmandırma riski taşıdığı
kaydedilirken; Rusya’nın son 8 aydan beri Soğuk Savaş dönemini andıran şekilde
saldırgan ve tacizkar davrandığına dikkat çekilmiştir. Mesela 9 Haziran 2014 günü
Rus Hava Kuvvetleri’ne ait iki adet stratejik bombardıman uçağı (Bear), Kaliforniya
sahilinin 50 mil yakınında uçuş gerçekleştirmişlerdir ki; Soğuk Savaş’tan beri ilk defa
bir Rus stratejik bombardıman uçağı ABD kıyısına bu kadar yakın bir mesafeden
uçuş yapmıştır.324 Nitekim raporda, şu ana kadar ölümlere ya da doğrudan askeri
anlamda karşı karşıya gelmeye yol açabilecek yüksek riskli olayların önlenebildiği;
ancak Rusya’nın saldırgan askeri tutumu kadar Avrupalı kuvvetlerin karşılık vermeye hazır tavırlarının, gerilimin tırmanması ve olayların kontrolden çıkması olasılığı
taşıdığı vurgulanmıştır.325
Görüldüğü üzere, Rusya’nın 2014 itibarıyla geniş ölçekte artırdığı askeri faaliyetleri ve hava sahası ihlalleri sadece Türkiye’de değil, ittifak bünyesinde de büyük bir
rahatsızlık ve kaygı yaratmıştır. Ne var ki Kremlin yönetiminin NATO’dan veyahut
Türkiye’den gelen uyarıları halihazırda pek de ciddiye almadığı aşikardır. Ya da başka
bir olasılıkla, Moskova’nın kasten Ankara’nın sabrını taşırıp askeri tedbirlere başvurmasına zorladığı söylenebilir ki; bu Türkiye’nin siyasi iradesini ölçmek, angajman
kurallarının esnekliğini test etmek ya da Türkiye’ye misilleme yaparak NATO’yu
etkin tedbirler uygulamaya mecbur bırakıp Suriye iç savaşını daha farklı bir mecraya sürüklemek için tasarlanmış da olabilir. Moskova’nın süregelen tepkiler karşısında vurdumduymaz, maksatsız ya da kasıtlı bir tavır sergilediği ihtimalleri bir tarafa
bırakılacak olursa; Rusya’nın Türkiye ve NATO’ya karşı yeni hamlesi, kısa sürede
işin renginin nasıl değişebileceğini gözler önüne sermiştir. Zira Suriye topraklarında
operasyonel halde bulunan S-300 sistemine, Rusların Lazkiye kentine konuşlandırdıkları S-400 füzeleri de eklenmiştir.326 Ancak bu hamleyi Su-24M olayına karşı reaksiyon niteliğinde alınmış bir “anlık karar” ya da “sürpriz gelişme” olarak görmek
de mümkün değildir. En azından Washington’da böyle bir ihtimalin sıcak gündem
konusu olduğu ve tedbir amaçlı devreye sokulabilecek alternatif seçeneklerin tartışıldığı malumdur.
Örneğin Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev 5 Kasım 2015 tarihli Komsomolskaya Pravda gazetesinde yayımlanan röportajında şu cümleleri sarf
324. Bu hususta ayrıca bkz. Bill Gertz, “Russian Strategic Bombers Near Canada Practice Cruise Missile Strikes on
US”, The Washington Free Beacon, 8 Eylül 2014, http://freebeacon.com/national-security/russian-strategic-bombers-near-canada-practice-cruise-missile-strikes-on-us/
325. Raporun tam metni için bkz. Thomas Frear, Łukasz Kulesa ve Ian Kearns, “Dangerous Brinkmanship: Close
Military Encounters Between Russia and the West in 2014”, ELN Policy Brief, (Kasım 2014), http://www.europeanleadershipnetwork.org/medialibrary/2014/11/09/6375e3da/Dangerous%20Brinkmanship.pdf
326. “Russia S-400 Syria Missile Deployment Sends Robust Signal”, BBC News, 1 Aralık 2015, http://www.bbc.
com/news/world-europe-34976537
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etmiştir: “İhtimal dahilinde olan tüm tehditler üzerinde çalıştık. Oraya sadece savaş
jetleri, saldırı uçakları, bombardıman uçakları ve helikopterler değil; aynı zamanda
füze sistemleri de gönderdik. Zira mücbir sebep teşkil eden muhtelif durumlar ortaya
çıkabilir.”327 Bondarev Suriye’ye füze sistemleri sevk edildiğini deklare etmiş fakat
bunun hangi sistem olduğunu açıklamamıştır. Buna istinaden, aynı gün National
Interest dergisinde savunma haberleri editörü Dave Majumdar’ın imzasını taşıyan
“Amerika’nın Suriye’deki En Kötü Kabusu: Ruslar, Ölümcül S-300’ü Konuşlandırdı
Mı?” başlıklı bir yazı yayımlanmıştır. Majumdar, Rusya’nın Almaz-Antey S-300 serisinin bir versiyonunu konuşlandırması halinde ABD ve müttefik güçlerin hava harekatlarının büyük ölçekte zorlaşacağını; Almaz-Antey’in halihazırda üretip kurduğu
“S-300PMU2 Favorit” ve “S-300VM (Antey-2500)” sistemlerinin328 her ikisinin de
120 milden fazla menzile sahip olduklarını, 100 bin fit yükseklikteki hedefleri vurabildiklerini, ayrıca yarım düzine veya daha fazla sayıdaki hedefe eş zamanlı angaje
olabildiklerini vurgulamıştır. Bu hususta ABD Deniz Piyade Teşkilatı’ndan üst düzey bir pilotun 2015’in başlarında kendisine şöyle dediğini hatırlatmıştır: “S-300
serisi, en gelişmiş hayalet avcı ve bombardıman uçaklarının haricinde her şey için
ölümcül tehdit... F-15, F-16 ve F/A-18 gibi dördüncü nesil uçakların tümü için tam
anlamıyla bir ‘oyun değiştirici’. Yanına yaklaşmak istemeyeceğiniz bir canavar”. Ancak Majumbar, Rusya’nın daha kötüsü S-400 füzelerini de konuşlandırabileceğini;
bu durumda Suriye’nin, ABD ve müttefik uçakları için de facto uçuşa yasak bölge
haline gelebileceğine dikkat çekmiştir. Rusların mevzubahis sistemiyle korunan alanlarda ise, sadece ABD Hava Kuvvetleri’ne ait beşinci nesil hayalet avcı uçağı F-22
Raptor’un ya da hayalet bombardıman uçağı B-2 Spirit’in operasyon yapabileceğini
belirtmiştir. Dahası entegre hava savunma ağının bir parçası olarak çalışan yeterli
sayıdaki S-300 bataryasının ABD’nin son nesil uçaklarına bile meydan okuyabileceğini, özellikle mobil bir sistem olmasından hareketle S-300’lerin sayı ve lokasyon
itibarıyla çok büyük bir fark yaratabileceğini aktarmıştır. Tüm bu ihtimal ve nedenlerle ışığında, teorik olarak kısa zaman önce operasyonel hale getirilen F-35 Müşterek
Taarruz Uçağı’nın (JSF), Rusların son nesil stratejik füze sistemlerine karşı etkin hale
getirilebileceğini, en azından Pentagon’un böyle söylediğini hatırlatmıştır.329
Gelinen aşamada ise Rusya; ABD’nin son nesil hayalet avcı/bombardıman
uçağına bile meydan okuyabilen ölümcül tehdit şeklinde tasvir edilen S-300 ailesinin en gelişmiş hava savunma sistemi S-400 Triumph’ı (önceden bilinen adıyla
S-300PMU-3 "Favorit"in gelişmişi), 26 Kasım 2015 günü itibarıyla Lazkiye’deki
327. “Russia Sends Missile Systems to Syria to Counter Possible Threats”, TASS Russian News Agency, 5 Kasım 2015,
http://tass.ru/en/defense/834052
328. Almaz-Atey hava savunma füze sistemlerinin teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi için askeri ürün kataloğuna
bkz. “Main Defense Product Range”, Almaz-Antey, http://www.almaz-antey.ru/en/catalogue/millitary_catalogue/
329. Dave Majumdar, “America’s Worst Nightmare in Syria: Has Russia Deployed the Lethal S-300?”, The National
Interest, 5 Kasım 2015, http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/americas-worst-nightmare-syria-has-russia-deployed-the-14264
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Hmeymim Havva Üssü’ne konuşlandırmıştır. 2007 Nisan’ında Rus Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine giren ve aynı yılın Ağustos ayında ilk defa konuşlandırılan S-400
sistemi; 155 milden fazla (bazı kaynaklara göre 250 mil) menzilde ve 90 bin fit
yükseklikte hedeflere angaje olabilmekte, saniyede 4,8 kilometre hız kaydederken
aynı anda 300 hedef takibi yaparak bu hedeflerden eş zamanlı 36 tanesini vurabilmektedir. S-400’lerin etkili olduğu hedef listesinde ise; stratejik uçaklar, elektronik
harp uçakları, keşif, gözetleme ve istihbarat uçakları, taktik uçaklar, hayalet uçaklar,
stratejik seyir füzeleri, taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler ve insansız
hava araçları (UAVs) bulunmaktadır. Özetle Rus S-400 sistemi, Türk hava sahasında
seyreden aerodinamik bir hedefe maksimum 400 kilometrelik bir menzilde angaje
olabilme ve bu hedefi maksimum 27 kilometre irtifada iken vurabilme kapasitesini haizdir. Balistik füzelerde ise bu durum –maksimum– 60 kilometre menzil ve
27 kilometre irtifa olarak geçerlidir. Tüm bunlara ilaveten S-400 kadar olmasa da,
Rusya’nın Doğu Akdeniz’de bulunan Kirov sınıfı "Moskva" isimli kruvazörü üzerinde de uzun menzil ve yüksek irtifa hava savunması sağlayan Rif-M silah sistemi
konuşludur. Moskva; aynı anda –maksimum– 16 hedefe angaje olabilen, 95 mil/150
kilometre ve 90 bin fit/30 kilometre irtifaya kadar hedefleri vurabilen Rif-M silah
sistemi için 64 adet füze taşıyabilmektedir.330
Nitekim 2015 yılı içerisinde vuku bulan ve jeopolitik dengeleri değiştiren
tüm bu gelişmeler iç-dış politika, ekonomi, ticaret ve enerjinin yanı sıra, ileri teknoloji ve savunma sanayii alanında da büyük etki ve sonuçlar doğurmuştur. Her
şeyden önce, Türkiye’nin uzun menzil ve yüksek irtifa hava savunma sistemine
ivedilikle sahip olması gerektiği tekrar tekrar kanıtlanmıştır. Zira Suriye’nin füze
cephaneliği gittikçe büyürken ve Türkiye zaten envanteri balistik füzelerle dolu
ülkeler ile çevrili bir haldeyken; Patriot’ların geri çekilmesiyle birlikte Türkiye’nin
elinde yine, THK’nın envanterine 1959 yılında giren ABD menşeli Nike Herküles füzeleri kalmıştır. Oysa 2015 yılında, “Türk-Uzun Menzilli Bölge Hava ve
Füze Savunma Sistemi (T-LORAMIDS)” Projesi ihalesinin sonuçlandırılmasına
belki de ilk defa bu kadar yakınlaşmışken ihalenin iptal edildiği duyurulmuştur.
Nasıl ki Kremlin yönetimi Su-24M vakasının ertesi günü birden bire S-400’lerini konuşlandırma kararın almadıysa; aynı şekilde Ankara da iddia edildiği gibi
T-LORAMIDS ihalesinin iptaline dair kararını, 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenen G20 Zirvesi arifesinde veya esnasında, yani Erdoğan-Obama görüşmesine
istinaden netleştirmemiştir. En basitinden, kararın deklare edilmesinden üç hafta
kadar önce 26 Ekim 2015 günü SETA’da düzenlenen bir panelde konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in, nihai karara varıldığını ve
yakın bir zaman dilimi içerisinde bu kararın kamuoyuyla paylaşılacağını ifade
ettiği misal olarak hatırlatılabilir. Bu bağlamda şaşkınlık yaratan asıl şey, kararın
330. “‘Rif-M’ ADMS, Main Products”, Almaz-Antey, http://www.almaz-antey.ru/en/catalogue/millitary_catalogue/1218/1222/1234/1237

setav.org

217

2015’TE TÜRKİYE

"ne zaman" açıklandığından ziyade, ihalenin "niçin" iptal edildiği ve Türkiye’nin
bundan sonra "nasıl" bir hava savunma stratejisi izleyeceği yönünde olmuştur.
Öncelikle karar, haberlere “Çin ihalesi ya da füzeleri iptal edildi” şeklinde yanlış
yansıtılmıştır. Oysa Türkiye ihaleyi Çin’in CPMIEC firmasının kazandığına dair
resmi ve yazılı bir beyanatta hiçbir zaman bulunmamıştır. Buradaki yanılgının ana
kaynağı, Çin’in 2012 yılında yapılan teknik puantajlamada ilk sırada yer alması
ve 26 Eylül 2013 tarihli SSİK toplantısında, İcra Kurulunun Çin’in sıralamadaki
yerini açıklamasına dayanmıştır. Kaldı ki, yurtdışı hazır alım suretiyle çıkılan bir
ihalede nihai karara varılmış olsaydı, Türkiye 2012 yılındaki teknik puantajlamayı
müteakip ihaleye katılan diğer taraflardan tekliflerini yenilemelerini istememiş,
yani ilave süre uzatımına gitmemiş olurdu. Ayrıca ihalenin Çin’e verildiği resmen
tasdiklenmiş olsaydı, o zaman sistemin tedariki çoktan başlamış ve dahası RF-4E,
Fateh A-100, Patriot’ların çekilmesi gibi yaşanan birçok hadiseden sonra haliyle
acil ihtiyaçlar hesaba katılarak konuşlandırma safhasının çok daha büyük ivme
kazanmış olması gerekir veya beklenirdi. Hatta bunun aksine, T-LORAMIDS
projesine 2006’da karar verilmesi, fizibilite ve ön çalışmaların tamamlanmasını
müteakip ihaleye çıkma kararının 2008’de netleşmesi, 2010’da teklife çağrı dosyasının yayımlanması ve sonradan süre uzatımına gidilmesi, ivedilik bir tarafa, karar
için fazlasıyla geç bile kalındığı söylenebilir.
Dolayısıyla kararın açıklanmasında "zaman" ve "mekanın" sembolik anlamını
sorgulamak yerine; asıl cevap aranması gereken ‘neden/niçin’ boyutuna odaklanmak gerekir. Öncelikle T-LORAMIDS projesi, Türkiye’nin stratejik hava savunma
kapasitesini geliştirme ve güçlendirme ihtiyacının farkındalığına istinaden alınan
bir karar neticesinde hasıl olmuştu. Böylece hava savunmasında ittifaka bağımlı
kalmaksızın, fakat yine de NATO’nun desteğini gözeterek; Türkiye’nin kendisine
ait sistemik, yoğun teknoloji ürünü olan entegre bir ulusal füze savunma sistemine
sahip olması amaçlanmıştı. Esasında bu, Ankara’nın savunma sanayiinin geleceğine dönük izlediği, modernizasyon ve millileştirme politikasının bir parçasını teşkil ediyordu. Öyle ki, Türkiye’nin ihaleye çıktığı tarihi müteakip dönemde Türk
savunma sanayii yaptığı devasa atılımlarla büyük bir yol kat etmiş; örneğin 2006
yılı itibarıyla gerçekleştirilebilme ihtimali için çok daha uzak bir zaman dilimi içerisinde tahayyül edilen Alçak İrtifa Hava Savunma (HİSAR-A) ve Orta İrtifa Hava
Savunma (Hisar-O) füze sistemleri geliştirilmiştir. Nitekim Türk savunma sanayiindeki ana ve/veya alt yüklenicilerin kat etmiş olduğu mesafenin de verdiği özgüvenle Ankara, T-LORAMIDS için ortak üretim, teknoloji transferi, yerli katkı payı,
teslim süresi ve fiyat avantajından müteşekkil beş temel kriteri masaya koymuştu.
Özellikle 2014 Aralık’ındaki SSİK toplantısında Komite, firmalara hazır alımda
mutlak suretle iş payı istediğini bildirmişti ki; zaten Çin’i ihaledeki diğer rakiplerinden ayrıcalıklı kılan da Ankara’nın defaatle ön şart olarak vurguladığı ortak üretime
ve teknoloji transferine yanaşmasıydı.
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Ne var ki, T-LORAMIDS ihale sürecinde Çin’in, Ankara’nın bu kriterlerinde
talep ettiği yüzdelik pay oranlarını yeteri kadar karşılamamış olması ya da Türkiye’nin artık Çin’in önerdiği pay oranlarını tatminkar seviyede bulmaması ihtimal
dahilindedir. Nitekim Milli Savunma Bakanlığının 17 Kasım 2015 tarihinde resmi web sitesinde yayımladığı basın açıklamasında Komitenin “uzun menzilli hava
ve füze savunma sistemimizin yerli imkanlarla geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık
verilmesi, bu çerçevede mevcut projenin iptal edilmesi ve bu konuda daha geniş
çerçeveli bir yaklaşımın benimsenmesini” kararlaştırdığı beyan edilmiştir.331 Dolayısıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığının ihaleyi iptal etmek suretiyle T-LORAMIDS
projesi için farklı bir modelleme sistemi hazırlamış olması kuvvetle muhtemeldir.
Farzımuhal; alternatif mahiyette olabilecek bir T-LORAMIDS projesinin, tamamen
milli kaynaklarla, ilgili tüm Türk firmalarından oluşacak bir yapı (yeni bir işbirliği/
konsorsiyum modeli) kurularak geliştirilmesi, ancak gereksinim duyulduğu takdirde
yabancı teknik destek sağlayıcılarından istifade edilmesi gibi. Bu bağlamda, NATO
Füze Kalkanı Projesi’ndeki “Avrupa Aşamalı Uyum Yaklaşımı (EPAA)” modelindeki
safhalar gibi T-LORAMIDS’in de “milli bir sistem projesi” olarak, temel safhalara
bölünmek suretiyle aşamalı bir teknolojik yükseltmeyle geliştirilmesi öngörülmüş
olabilir. Ancak her halükarda stratejik hava savunmasını milli projelerle geliştirdiğiniz sistemlerle destekleyebilmek için zengin bir entelektüel sermayeye, sağlam bir
teknolojik altyapıya ve tabii ki maddi kaynağa sahip olunması gerektiği aşikardır. Ne
var ki, bütün bu kriterlerin bir şekilde karşılandığı varsayılsa dahi; böylesine kritik bir
savunma sisteminin geliştirilip üretilebilmesi için oldukça uzun bir zaman dilimine
ihtiyaç vardır. Bu nedenle, 2015 yılında cereyan eden sıcak gelişmelere bakıldığında; Türkiye’nin mevcut güvenlik açığını kapatabilecek tedbirleri ve acil ihtiyaçlarını,
“nereden”, “nasıl” ve “ne şekilde” sağlayabileceğinin tespitini yaparak, gerekli adımları ivedilikle atmasının ehemmiyeti ve zarureti apaçık görülmüştür. Filhakika açık
ve net olan bir şey vardır ki; o da Türkiye’nin, kendi “milli füze savunma sistemi”
niyetinden ve projesinden asla vazgeçmemesi gerektiğidir.
Tüm bu eksiklere ve sorunlara rağmen Türkiye artık TSK’nın ihtiyaçlarını büyük ölçüde yurtiçinden karşılayabilme kapasitesine erişerek halihazırda oransal bazda
yüzde 55’lik bir seviyeyi yakalamıştır. Bu bağlamda, kuşkusuz 2015 yılında savunma
sanayii alanında dikkat çekici yatırımlar ve olumlu gelişmeler de söz konusu olmuştur. Örneğin 16 Mart’ta Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 75 bini kapalı olmak üzere,
toplamda 350 bin metrekare alan üzerine 157 milyon dolarlık yatırımla kurulan;
kara, hava, deniz, uzay ve insansız platformlar için radar ve elektronik harp sistemlerine yönelik faaliyetlerin gerçekleşeceği ASELSAN Radar ve Elektronik Harp Teknolojileri Merkezi açılmıştır. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Canpolat
açılış töreninde yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin radar ve elektronik harp alanında
331. “Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Basın Açıklaması”, T.C. Milli Savunma Bakanlığı, 17 Kasım 2015, http://www.msb.gov.tr/Basin-ve-Yayin/BasinAciklama/uzun-menzilli-hava-ve-fuze-savunma-sistemi-projesi
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dışa bağımlılıktan kurtulan ve bu alanlarda tasarım ve üretim yapabilen çok az sayıda
ülke arasına girdiğini, ASELSAN’ın son dönemde dünyada en hızlı büyüyen 4. savunma sanayii firması olarak gösterildiğini vurgulamıştır.332
Keza ROKETSAN tarafından bir hafta sonra, Konya Karapınar’da kurulan
MSB Atış Test ve Değerlendirme Merkezi (ATDM) açılmıştır. Türk savunma sanayii kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yurtdışı firmaların ihtiyaçlarına da cevap
verebilecek uluslararası standartlarda bir test merkezi niteliğinde olan ATDM;
milli projelerde gizliliğin korunması, AR-GE süreçlerinin kısaltılması, atış güvenliğinin artırılması gibi son derece önemli kazanımlar sağlamaktadır. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya vb. ülkelerdeki test alanlarıyla “rekabet
edebilir” teknolojik düzeyde bir test merkezi olarak ATDM’de, dünyada ilk defa
ROKETSAN’ın teknik koordinasyonu ile tasarlanan “Çok Sensörlü Optik Takip
ve Radar Sistemleri” dahil çok sayıda veri ölçüm, kayıt ve takip sistemleri bulunmaktadır. Merkezde menzil, istikamet, konum, dağılım, doğruluk, yığıntı, hız,
ivme gibi hassasiyet arz eden özelliklerin test edilmesi veyahut aynı anda birden
fazla atışlı testin icrası dahil olmak üzere her türlü topçu mühimmatı, tank, roket ve füze testleri gerçekleştirilebilmektedir.333 Yine ROKETSAN 07 Temmuz
2015 tarihli açıklamasında, Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi’nin (HİSAR-A)
otopilot kontrolüne sahip Kontrollü Test Füzesi-1 (KTF-1) ve Türkiye’de bir ilk
olan çift darbeli motora sahip Balistik Test Füzesi-2’nin (BTF-2) Haziran ayında
Aksaray’da yapılan test atışlarının başarıyla tamamlandığını duyurmuştur.334 2015
Mayıs ayı sonunda Başbakan Davutoğlu, yerli savaş uçağı proje aşamasında belirli
bir mesafe kaydeden Türkiye’nin gerektiğinde deniz karakol uçağı, askeri nakliye
ve özel görevler için de kullanılabilecek şekilde artık milli ve yerli yolcu uçağını
da üreteceğini açıklamıştır. Bu çerçevede, TRJ-628 ve TR-628 kodlarıyla jet ve
turboprop olarak Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesi öngörülen uçakların tasarım çalışmalarına başlandığı açıklanmıştır.335 Diğer taraftan Ekim ayı başında Türk
Deniz Kuvvetleri’nin Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin ilk ürünü olarak; 30-40 gün
suyun altında kalabilecek bir kapasiteye haiz, 68 metre uzunluğuyla donanmanın
en büyük denizaltısı olacak TCG Piri Reis denizaltısının ilk kaynağı yapılmıştır.336
332. “ASELSAN Radar ve Elektronik Harp Teknoloji Merkezi Açıldı”, ASELSAN, 16 Mart 2015, http://www.
aselsan.com.tr/tr-tr/basin-odasi/haberler/Sayfalar/aselsan_radarmerkezi_acildi_20150316.aspx
333. “Atış ve Test Değerlendirme Merkezi Açıldı”, ROKETSAN, 24 Mart 2015, http://www.roketsan.com.tr/
atis-ve-test-degerlendirme-merkezi-acildi/
334. “Milli Hava Savunma Füzesi HİSAR Testleri Başarıyla Geçti”, MSI Dergisi, (Temmuz 2015), http://www.
roketsan.com.tr/wp-content/uploads/2015/07/MSI-H%C4%B0SAR-HABER%C4%B0.pdf
335. “Başbakan Davutoğlu Yerli Uçak Projesini Tanıttı”, Hürriyet, 27 Mayıs 2015; http://www.hurriyet.com.tr/
basbakan-davutoglu-yerli-ucak-projesini-tanitti-29118355 ;
“Milli Yolcu Uçağı İlk Seferini 2019’da Konya’dan Yüksekova’ya Yapacak”, Akşam, 28 Mayıs 2015, http://www.
aksam.com.tr/ekonomi/milli-yolcu-ucagi-ilk-seferini-2019da-konyadan-yuksekovaya-yapacak/haber-408691
336. “Bilgi Notu” Türk Deniz Kuvvetleri, No: BN-723/2015, 8 Ekim 2015, http://www.dzkk.tsk.tr/guncelduyuru.
php?id=723&dil=1
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Hülasa, Türkiye’nin yerli savunma sanayiinde çok geç kaldığı ve on yıllardır
süregelen açığı kısa sürede kapatma çabası içerisine girdiği görülmektedir ki; bu anlamda yerli üreticilerin, gerek ana ve gerekse alt yükleniciler olarak bir arada desteklenerek, mümkün mertebe çeşitlendirilmeleri ve zenginleştirilmeleri yerinde olacaktır.
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SONUÇ

Türkiye’nin ulusal güvenlik ve savunma gündemi 2015 yılında yoğun bir ajandaya sahip olmuştur. Kendi imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek suretiyle harp teknolojileri ve sanayiinde millileşmek için yüksek efor sarf eden Türkiye aynı zamanda
yurtiçinde ve bölgesel ölçekte değişen ve artan güvenlik risk ve tehditlerine maruz
kalmıştır. Türkiye 2015’te ASELSAN ve ROKETSAN gibi firmalarla askeri araç ve
teknolojilerin yerli üretimi doğrultusunda politikalar geliştirme amacı gütmüş, milli
hava savunma füze sistemi projesinde ortak üretim ve teknoloji paylaşımı imkanını
içeren uluslararası işbirlikleri aramıştır. Öte yandan yılın ikinci yarısında PKK’nın
yeniden terör eylemlerine başlaması ve DAİŞ terörünün Suriye’den yönelttiği saldırılar ile yurtiçinde organize ettiği eylemler Türkiye’nin ulusal güvenliğine, istikrarına
ve bölgesel politikalarına çeşitli nitelikte risk ve tehditler arz etmiş, birçok güvenlik
görevlisi ile vatandaşın hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir. Terör örgütlerinin
değişen doğaları saldırılarını da bu doğrultuda sofistike bir hale getirirken, Türkiye
de buna karşılık yurtiçinde güvenlik güçlerinin kullanımı, sınır güvenliği anlayışı,
istihbarat paylaşımı; yurtdışında da askeri güç kullanma gibi konularda bazı değişikliklere giderek değişen şartlara uyum sağlamaya çalışmıştır. Bu bağlamda Türkiye
2015 yılında da terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gereğini vurgulayan geleneksel pozisyonunu sürdürmüş ve terörle mücadelede sorunların köküne inmeyi
amaçlayan, bilgi ve istihbarat paylaşımına önem veren bir stratejiyi ulusal, bölgesel
ve uluslararası platformlarda savunmuştur.
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GİRİŞ

2015 yılında Türkiye ekonomisi, gerek iç politikadaki belirsizlikler, gerekse dünya ekonomisindeki çalkantılardan kaynaklanan zor bir dönemden geçmiştir. Türkiye ekonomisi
2015 yılının ilk üç çeyreğinde görece mütevazı bir büyüme tablosu çizmiştir. Ancak yine
de, 2015 yılı üçüncü çeyreğindeki pozitif büyüme ile birlikte Türkiye ekonomisi, 2009
yılı son çeyreğinden itibaren 24 çeyreklik dönem boyunca aralıksız pozitif büyüme trendini sürdürmüştür. Büyüme son yıllarda istenen hızda seyretmese de, küresel ekonominin
içinde bulunduğu sıkıntılar ve her geçen gün artan jeopolitik riskler düşünüldüğünde,
istikrarlı büyüme ivmesinin devam ettirilmesi, göz ardı edilemeyecek bir başarıdır.
Türkiye ekonomisinde son dönemde yavaşlayan büyüme, iç dinamiklerle ilgili
olduğu kadar, bölgenin içinde bulunduğu koşullar ve küresel ekonomik konjonktürle de ilintilidir. Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarından olan Avrupa Birliği’nin para birimi avroda yaşanan değer kaybı, Rusya ekonomisinin içinde bulunduğu resesyon, başta Suriye’deki savaş olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler
ve küresel belirsizlikler ortamı 2015 yılında ihracatın ekonomik büyümeye destek
olamamasına neden olmuştur.
Tırmanan jeopolitik riskler, 2015 yılında özellikle Irak ve Rusya pazarlarını
sıkıntıya sokmuştur. Suriye’de yaşanan iç savaşın beslediği ortamda terör örgütü
DAİŞ’in tırmandırdığı kaos ortamı, Irak ile yapılan dış ticareti gittikçe zorlaştırmaktadır. Ortadoğu’daki karışıklar sonrası yaşanan ihracat kayıpları 2013 ve 2014
yılında kısmen telafi eden Rus pazarından aynı etki 2015 yılında alınamamıştır.
Rusya ile ticaret hacmi, 2015 yılında 2014 yılının gerisinde kalmıştır. 2015’in sonlarına yaklaşırken patlak veren savaş uçağı krizi sonrasında Rusya’nın almış olduğu
ekonomik yaptırım kararları, Rusya ile ticaret hacminin bir süre daha aşağı yönlü
gerçekleşeceğine işaret etmektedir. Rus pazarındaki kayıpların diğer pazarlarla telafi edilip edilemeyeceği konusu, ihracatın 2016 yılında büyümeye vereceği katkının
gücünü belirleyecek en önemli faktör olacaktır.
ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz arttırması ile ilgili yaşanan belirsiz süreç,
küresel piyasaların gelişmekte olan ülkelere yönelik iştahını azaltmıştır. Gelişmekte
olan ülkelere yönelik küresel sermaye akımlarının seyri yıl boyunca bir hayli dalgalı
seyretmiştir. Bu durum, gelişmekte olan ülke para birimlerinde ciddi değer kayıpları-
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nı beraberinde getirmiştir. Türk Lirası da yaşanan bu gelişmelerden nasibini almıştır.
Küresel finans piyasalarındaki bu dalgalı seyir, yabancı sermaye akımlarının ekonomik büyümeye etkisini de sınırlamıştır.
Türkiye ekonomisi, yılın ilk dokuz ayında yüzde 3,4’lük bir büyüme yaşamıştır. Bu rakam Türkiye’nin potansiyel büyümesinin altında olsa da, büyümenin yıl
sonunda Orta Vadeli Program’da yüzde 3 olarak belirtilen 2015 yılı büyüme beklentisinin üzerinde geleceğine işaret etmektedir. Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar
ve iç siyasetin yoğun gündemi düşünüldüğünde, şu ana kadar gerçekleşen büyüme
performansının mütevazi olsa da ciddi bir başarı olduğunun altı çizilmelidir.
Son açıklanan verilere bakıldığında, işsiz nüfusun toplamı 2015 yılı Ağustos
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 114 bin kişi artarak 3 milyon 58 bin
kişi olduğu görülmektedir. İşsizlik oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre değişim
göstermedi. Genç nüfusun hayat vermiş olduğu dinamik işgücü piyasasından dolayı
ilk işini arayan gençlerin sayısının yüksek olması ile birlikte kadınların her geçen yıl
artan işgücüne katılım oranı, emek arzının yükselmesine neden olmaktadır. Piyasada
yaratılan iş olanakları ise bu emek arzı artışına tam olarak cevap verememektedir.
İşgücü piyasasındaki bu trendin kısa ve orta dönemde devam edeceği göz önüne
bulundurulduğunda, işsizlik oranını azaltmak adına genç ve kadın istihdamını arttırmanın önündeki yapısal sorunların giderilmesine yönelik reformların hızlı bir şekilde
hayata geçirilmesi çok kritiktir.
2015 yılında kamu maliyesi, gerçekleşen 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde
partilerin ekonomik vaatleri ekseninde tartışılan bir alan olmuştur. Partilerin seçim
süreçlerinde sosyal politikayı ön plana çıkaran vaatlerde bulunmaları, söz konusu
vaatlerin bütçeye etkisinin ne olacağı tartışmasını da beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin 2001 krizinden sonra uyguladığı mali disiplinle kamu maliyesi göstergelerinde
yakaladığı istikrar 1990’lı yıllarda ekonomisindeki en önemli yapısal problemlerden
olan bütçe açığı ve kamu borç yükünü sorun olmaktan çıkarmıştır. Son 13 yılda
sağlanan mali disiplin Türkiye’nin gösterdiği büyüme ve kalkınma performansının
temelini oluştururken bu durum aynı zamanda 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin kısa sürede atlatılmasında da kritik bir rol oynamıştır.
Küresel ekonomik krizin etkilerinin yüksek bütçe açığı ve kamu borcu olan ülkelerde 2015 yılında da devam ettiği düşünüldüğünde Türkiye’nin güçlü mali duruşunu koruması Türkiye’yi diğer ülkelerden pozitif anlamda ayrıştırmıştır. Kamu
maliyesi alanındaki en önemli göstergelerden biri olan bütçe açığı konusunda gerçekleştirilen iki seçime rağmen mali disiplinden taviz verilmediği görülmektedir. 2015
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yılında bütçe açığının bir önceki yıla yakın bir seviyede gerçekleşmesi hedeflenirken
Türkiye’nin bu alanda Maastricht Kriteri kabul edilen yüzde 3’ün ciddi oranda altında olduğunun altı çizilmesi gerekmektedir. 2016-2018 Orta Vadeli Program (OVP)
kapsamında bütçe açığının 2018 yılında 0,4 seviyesine düşerek denk bütçe hedefine
yaklaşılacağı ön görüsü yapılmıştır.
Uygulanan mali disiplinin etkisini gösterdiği bir diğer kamu maliyesi göstergesi
faiz ödemeleri olmuştur. 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık yüzde
15’ini oluşturan faiz giderleri 2015 yılı itibariyle yüzde 2,8 seviyesine inmiş durumdadır. Tarihin en düşük seviyesinde bulunan faiz giderlerinde yaşanan bu gelişmeler
bütçe içindeki eğitim, sağlık altyapı faaliyetleri gibi alanlara daha fazla kaynak ayrılmasına ve böylece kamu harcamalarının toplumsal refahı arttıracak alanlara yönelmesine neden olmaktadır. Faiz giderlerinin bütçe içinde payının azaltılması aynı
zamanda bütçe gelirlerinden Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine ve sosyal
yardımlara daha fazla kamu kaynağı ayrılmasına da olanak tanımaktadır.
Güçlü kamu maliyesi göstergelerine sahip olmasına rağmen 64. Hükümet Programı’nda kamu maliyesinin reform yapılacak 6 temel alandan biri olarak belirlendiğinin altının çizilmesi gerekmektedir. Hükümet Programı kapsamında yapılan bu
vurgu önümüzdeki dönemde de kamu maliyesinin Türkiye ekonomisinin lokomotif
güçlerinden biri olacağının işaretidir. Bunun yanı sıra Hükümet tarafından önceden
açıklanan 25 maddelik “Yapısal Dönüşüm Eylem Planı’nın” hayata geçirilmesi hem
kamu maliyesindeki istikrarlı duruşun devam ettirilmesinde hem de Türkiye ekonomisinin son dönemdeki düşük tempolu büyüme performansının ivme kazanmasında
ciddi rol oynayacaktır.
FED’in henüz faiz artırmaya gitmemesi sonucu özellikle gelişmekte olan piyasaların bu durumu fiyatlaması ve 1 Kasım tarihinde yapılan erken seçim ile birlikte tek
parti iktidarı ile yola devam edilmesi Türkiye’de piyasaların toparlanmasına yardımcı
olmuştur. Önümüzdeki dönemde FED faiz arttırım kararı alarak likidite sıkışması
oluştursa dahi, Türkiye’de hızlı bir reform sürecine girilerek yabancı sermaye akışlarının devamının sağlanacağı umulmaktadır.
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EKONOMİK
BÜYÜME VE
İSTİHDAM

EKONOMİK BÜYÜME
Türkiye ekonomisi 2015 yılının ilk üç çeyreğinde görece mütevazı bir büyüme tablosu çizmiştir. 2015 yılı üçüncü çeyreğindeki pozitif büyüme ile birlikte Türkiye ekonomisi, 2009 yılı son çeyreğinden itibaren 24 çeyreklik dönem boyunca aralıksız pozitif büyüme trendini sürdürmüştür. Büyüme son yıllarda istenen hızda seyretmese
de, küresel ekonominin içinde bulunduğu sıkıntılar ve her geçen gün artan jeopolitik
riskler düşünüldüğünde, istikrarlı büyüme ivmesinin devam ettirilmesi, göz ardı edilemeyecek bir başarıdır.
2015 yılının ilk dokuz ayındaki büyüme hızı yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye ekonomisi; giderek artan bir hızla birinci çeyrekte yüzde 2,5, ikinci çeyrekte yüzde 3,8 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4 büyümüştür (Tablo 1). 2015 yılı üçüncü
çeyreğinde GSYH cari fiyatlarla 184 milyar 169 milyon dolara ve sabit fiyatlar ile 34
milyar 934 milyon liraya ulaşmıştır.
TABLO 1. HARCAMA YÖNTEMIYLE GSYH BÜYÜME HIZLARI (1998 FIYATLARIYLA) (%)
YIL

ÇEYREK

HANE
HALKLARININ
NİHAİ TÜKETİM
HARCAMALARI

DEVLETİN
NİHAİ TÜKETİM
HARCAMALARI

GAYRİSAFİ
SABİT
SERMAYE
OLUŞUMU

MAL VE
HİZMET
İHRACATI

(EKSİ) MAL
VE HİZMET
İTHALATI

2015

9 AYLIK

4,5

5,9

3,3

-1,0

1,4

Ç1

4,6

2,5

0,4

-0,5

4,0

Ç2

5,5

7,2

9,7

-1,9

1,5

Ç3

3,4

7,8

-0,5

-0,6

-1,0

Kaynak: TÜİK
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Hanehalklarının tüketim harcamaları ya da diğer bir deyişle iç tüketim, küresel
büyümenin düşük seyrettiği ce ihracat pazarlarında sıkıntılar yaşanan 2015 yılında
ekonomik büyümeyi ateşleyen temel faktör olmuştur. Tüketim harcamaları; yılın ilk
çeyreğinde yüzde 4,6, ikinci çeyreğinde ise yüzde 5,6 oranında büyümüştür. Tüketim
harcamalarında üçüncü çeyrekte ise yüzde 3,4 oranında artış yaşanmıştır. Tüketim
harcamalarının 2014 yılının tersine 2015’te bu denli bir ivme yakalaması ekonomik
büyümeye ciddi oranda bir katkı sağlamıştır.
Kamu tüketim harcamaları da ekonomik büyümeye katkı sağlayan bir diğer faktördür. 2015’in seçim yılı olması nedeniyle, kamu tüketim harcamalarının bu dönemde makul bir artış göstermiş olması şaşırtıcı değildir. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5
oranında artan kamu tüketim harcamaları, genel seçimin de etkisiyle ikinci ve üçüncü
çeyreklerde yüzde 7’nin üzerinde büyümüştür. Kamunun ekonomideki ağırlığı düşük
olsa da, kamu tüketim harcamalarındaki bu artış ekonomik büyümenin sıçramaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde pozitif bir katkı olarak ekonomiye yansımıştır.
Yatırımlar, 2014 yılına paralel bir şekilde 2015’in ilk çeyreğinde büyümeye
gerekli desteği sağlayamamıştır. Ancak yatırımlar, 2015 yılının ikinci çeyreğinde
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 9,7’lik bir artış göstermiştir. Yatırımların son çeyreklerde negatif bir trendin içinde olması ve iş çevrelerinin seçim dönemlerinde genel itibariyle "bekle-gör” politikası uyguladıkları
düşünüldüğünde, 7 Haziran seçimi öncesinde yatırımlarda ciddi oranda artış yaşanması sürpriz olarak kabul edilebilir.
7 Haziran seçiminin ardından uzayan koalisyon görüşmeleri sonucunda bir hükümetin kurulamaması ve artan terör olaylarının beslediği belirsizlik ortamı, yılın
üçüncü çeyreğinde yatırımları olumsuz etkilemiştir. İş çevrelerinin bu belirsiz ortamda yatırım kararlarında çekimser davrandıkları anlaşılmıştır. Bunun sonucunda
yatırımlar, 2015 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde
0,5’lik bir azalış yaşamıştır.
İhracatın ekonomik büyümeye katkısı 2015 yılında istenen düzeyde gerçekleşmemiştir. İhracat kanalından ekonomik büyümeye gelen destek, bir önceki yılın
aksine 2015’te negatife dönmüştür. Mal ve hizmet ihracatı; 2015 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,1, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,1 azalış yaşamıştır. Üçüncü çeyrekte de
tablo değişmemiş, ihracat bu dönemde yüzde 0,6’lık bir düşüş yaşamıştır. İhracattaki
düşüşte bölgemizde yaşanan jeopolitik çatışmaların ve artan risklerin önemli rolü
olmuştur. İthalatın yıl boyunca düşüş trendinde olması ise ihracatta yaşanan olumsuz
gelişmeleri belli ölçüde telafi etmiştir.
Harcamalar yöntemiyle hesaplanan büyümeye katkıları incelediğimizde, tüketim harcamalarının yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen yüzde 3,4’lük ekonomik büyümeye 3,5 puanlık katkı sağladığını görmekteyiz (Tablo 2). Yatırımlar ilk dokuz aylık
büyümeye yüzde 0,8’lik bir katkı vermiştir. Stok değişimi ve net ihracat ise yılın ilk
dokuz ayında ekonomik büyümeyi negatif etkilemiştir.
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TABLO 2. HARCAMALAR YÖNTEMIYLE BÜYÜMEYE KATKI (1998 FIYATLARIYLA) (%)
2014
Ç1

Ç2

2015
Ç3

Ç4

Yıllık

Ç1

Ç2

Ç3

9 Aylık

TÜKETIM

2,7

0,6

0,7

1,9

1,5

3,4

4,3

3,0

3,5

ÖZEL

1,8

0,3

0,1

1,7

0,9

3,1

3,5

2,2

2,9

KAMU

0,9

0,3

0,6

0,3

0,5

0,3

0,8

0,8

0,6

YATIRIM

-0,1
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Kaynak: TÜİK ve SETA Hesaplamaları
Not: Rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir.

Türkiye ekonomisinin ilk dokuz ayda beklentilerin üzerinde, ancak potansiyelin
altında gerçekleşmesine neden olan iç ve dış faktörler bulunmaktadır. İç faktörlere
baktığımızda ikinci nesil reformlara geçişte siyasi belirsizliklerden dolayı sürdürülen
düşük tempo, yaşanan iki genel seçim ve terör olayları dikkat çekmektedir. 7 Haziran seçimi öncesi yaşanan süreçte hükümet her ne kadar “Ekonomide Dönüşüm
Programı”nı açıklamış olsa da, seçime az bir süre kaldığı için programdaki reformlar
ilk etapta hayata geçirilememiştir. Özellikle sanayi yatırımlarını arttırması beklenen
bu dönüşüm programının askıda kalması, ekonomik büyümeyi de ister istemez etkilemiştir. 2015’in Nisan-Kasım döneminin seçim atmosferinde geçmesi ve yaz ayları
itibariyle tırmanan terör hadiseleri sonucu artan belirsizlikler, ekonomik aktörlerin
aldıkları kararlarda daha temkinli olmalarına neden olduğu için ekonomik büyümeye olumsuz yansımıştır.
Daha önce belirtildiği gibi, Türkiye ekonomisinde son dönemde yavaşlayan büyüme, kendi iç dinamiklerimizle ilgili olduğu kadar, komşularımızın içinde bulunduğu koşullar ve küresel ekonomik konjonktürle de ilintilidir. Türkiye’nin önemli
ihracat pazarlarından olan Avrupa Birliği’nin para birimi avroda yaşanan değer kaybı, Rusya ekonomisinin içinde bulunduğu resesyon, başta Suriye’deki savaş olmak
üzere Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve küresel belirsizlikler ortamı 2015 yılında
ihracatın ekonomik büyümeye destek olamamasına neden olmuştur.
AB’ye yapılan ihracatın değerinde yaşanan düşüş, avro/dolar paritesindeki düşüşle
ilgilidir. AB’ye yapılan ihracat avro cinsinden artsa da, parite de yaşanan bu düşüş
AB’ye yapılan ihracatı dolar cinsinden azalmasına neden olmuştur. Tırmanan jeopolitik riskler, 2015 yılında özellikle Irak ve Rusya pazarlarını sıkıntıya sokmuştur. Su-
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riye’de yaşanan iç savaşın beslediği ortamda terör örgütü DAİŞ’in tırmandırdığı kaos
ortamı, Irak ile yapılan dış ticareti gittikçe zorlaştırmaktadır. Ortadoğu’daki karışıklar
sonrası yaşanan ihracat kayıpları 2013 ve 2014 yılında kısmen telafi eden Rus pazarından aynı etki 2015 yılında alınamamıştır. Rusya ile ticaret hacmi, 2015 yılında 2014
yılının gerisinde kalmıştır. 2015’in sonlarına yaklaşırken patlak veren savaş uçağı krizi
sonrasında Rusya’nın almış olduğu ekonomik yaptırım kararları, Rusya ile ticaret hacminin bir süre daha aşağı yönlü gerçekleşeceğine işaret etmektedir. Rus pazarındaki
kayıpların diğer pazarlarla telafi edilip edilemeyeceği konusu, ihracatın 2016 yılında
büyümeye vereceği katkının gücünü belirleyecek en önemli faktör olacaktır.
ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz arttırması ile ilgili yaşanan belirsiz süreç,
küresel piyasaların gelişmekte olan ülkelere yönelik iştahını azaltmıştır. Gelişmekte
olan ülkelere yönelik küresel sermaye akımlarının seyri yıl boyunca bir hayli dalgalı
seyretmiştir. Bu durum, gelişmekte olan ülke para birimlerinde ciddi değer kayıplarını beraberinde getirmiştir. Türk Lirası da yaşanan bu gelişmelerden nasibini almıştır.
Küresel finans piyasalarındaki bu dalgalı seyir, yabancı sermaye akımlarının ekonomik büyümeye etkisini de sınırlamıştır.
İhracata dayalı büyüme modelinin sınırlarına yaklaştığını anlayan Çin, son yıllarda iç talebe dönük bir büyüme modeline geçişi sağlamaya çalışmaktadır. Çin ekonomisindeki bu geçiş sürecinin ekonomik büyümede ciddi yavaşlama ile gerçekleşeceğine dair güçlü sinyaller alınmaktadır. Çin’in ekonomik büyümesi son dönemlerde
çift haneli rakamlardan yüzde 7’ye düştü. Bazı araştırmacılar, yüzde 7’lik büyüme
rakamlarının hormonlu olduğuna ve Çin’in şu an yüzde 3-4 seviyesinde büyüdüğünü iddia etmektedir.
Küresel Finans Krizi sonrası ABD ve AB ülkelerinin yaşadığı sıkıntılar ilk etapta gelişmekte olan ülkelere yansımamıştı. Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkeler ve Rusya ve Suudi Arabistan gibi petrol ihraç eden ülkeler
2009 sonrası küresel ekonominin itici gücü olmuşlardı. Ancak, bu tablo son iki yıldır
değişmeye başlamıştır.
Küresel Finans Krizi sonrası birçok gelişmiş ülkenin halen toparlanamaması gerçeğine Çin ekonomisinden gelen tatsız veriler de eklenince dünya genelinde başta
petrol olmak üzere emtialara olan talepte çok ciddi düşüşler yaşanmaya başlamıştır.
Bu durum, özellikle petrol ihraç eden ülkelerin ekonomileri için tehdit oluşturmaktadır. Rusya ve Suudi Arabistan’da yaşanan ekonomik sıkıntılar, bu durumun ciddiyetini gözler önüne sermektedir.
Küresel ticaret, 2015’te küresel finansal krizin ateşlendiği 2008 yılından bu yana
en kötü performansını gerçekleştirmiştir. Dünya Ticaret Örgütü tahminlerine göre,
kürunduğu gelişmekte olan ülkelerin 2016 yılında da mütevazi bir büyüme oranı
yaşayacakları tahmin edilebilir.
Özetle, Türkiye ekonomisi, yılın ilk dokuz ayında yüzde 3,4’lük bir büyüme
yaşamıştır. Bu rakam Türkiye’nin potansiyel büyümesinin altında olsa da, büyüme-
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nin yıl sonunda Orta Vadeli Program’da yüzde 3 olarak belirtilen 2015 yılı büyüme
beklentisinin üzerinde geleceğine işaret etmektedir. Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar ve iç siyasetin yoğun gündemi düşünüldüğünde, şu ana kadar gerçekleşen
büyüme performansının mütevazi olsa da ciddi bir başarı olduğunun altı çizilmelidir.

İSTİHDAM
İşgücü piyasasında 2014 yılının son aylarında olumsuz bir görünüm vardı. Bu durum, 2015 yılının ilk aylarına da yansımıştır. İşsizlik oranı 2015 yılının ocak ayında yüzde 11,3’e yükselmişti. Şubat ve Mart aylarında düşüş gösteren işsizlik oranı,
Nisan ayında yüzde 9,6 olarak gerçekleşerek tek haneli rakamlara düştü (Grafik 1).
Temmuz ayına kadar tek hanede seyreden işsizlik oranı, Ağustos ayında yüzde
10,1 ile tekrar çift hanelere yükseldi. Son açıklanan verilere bakıldığında, işsiz nüfusun toplamı 2015 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 114 bin
kişi artarak 3 milyon 58 bin kişi olduğu görülmektedir. İşsizlik oranı ise geçen yılın
aynı dönemine göre değişim göstermedi. Ağustos ayında toplam istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 838.000 kişi artmıştır. Tarım dışı sektörlerde
636.000, tarım sektöründe ise 202.000 istihdam yaratılmıştır.
GRAFIK 1. İŞSIZLIK ORANI (%)

Kaynak: TÜİK

Bir taraftan istihdam artışı devam ederken, diğer taraftan işgücüne katılım oranı
da artmıştır. Ocak ayına yüzde 50 ile giren işgücüne katılım oranı, daha sonraki aylarda sürekli artış göstererek Temmuz ayında yüzde 52,4’e yükselerek rekor kırmıştır.
İşgücüne katılım oranı, Ağustos ayında küçük bir düşüş göstererek yüzde 52,1 ora-
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nında gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, istihdam makul bir düzeyde artmasına rağmen,
işgücüne katılım oranında gerçekleşen ciddi artış işsizlik oranında arzulanan düşüşün
yaşanamamasına neden olmuştur.
Genç nüfusun hayat vermiş olduğu dinamik işgücü piyasasından dolayı ilk işini
arayan gençlerin sayısının yüksek olması ile birlikte kadınların her geçen yıl artan
işgücüne katılım oranı, emek arzının yükselmesine neden olmaktadır. Piyasada yaratılan iş olanakları ise bu emek arzı artışına tam olarak cevap verememektedir. İşgücü
piyasasındaki bu trendin kısa ve orta dönemde devam edeceği göz önüne bulundurulduğunda, işsizlik oranını azaltmak adına genç ve kadın istihdamını arttırmanın
önündeki yapısal sorunların giderilmesine yönelik reformların hızlı bir şekilde hayata
geçirilmesi çok kritiktir.
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DIŞ TİCARET VE
CARİ AÇIK

2015 yılında gevşek ve riskli seyrini sürdürerek beklentilerin altında bir performans
sergileyen dünya ekonomisindeki olumsuzluklar, Türkiye ekonomisinin dış talepten aldığı katkıyı belirgin bir şekilde yitirdiği bir süreci beraberinde getirmiştir. Bu değerlendirme kaleme alınırken senenin ilk 10 ayında, 2014 yılının aynı dönemine göre ihracat
dolar bazında yüzde 8,2 ithalat ise yüzde 13 gerileme kaydetmiştir. Gerek ihracatta
gerekse ithalatta yaşanan bu düşüşün dinamiklerini incelemek ise önem arz etmektedir.
Bu bağlamda öncelikle ihracat ele alınacak olursa; göze çarpan faktörler arasında, 2014 yılından bu yana jeopolitik ve ekonomik sıkıntılar yaşayan Irak ve Rusya
pazarlarındaki düşüşün yanı sıra, avro/dolar paritesindeki hareketlerin etkileri de
vurgulanmalıdır. Nitekim paritede gözlenen aşağı yönlü yıllık hareketin, Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta kayıtsal anlamda zayıflamaya neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemdeki ihracat daralmasında, bu nedenlerin yanı sıra, global talepteki
yavaşlama ve emtia fiyatlarındaki düşüşlerin de rol oynadığını ifade etmek gerekir.
Tüm bu etkiler çerçevesinde; ihracat verilerinde öne çıkan fasıllar incelendiğinde, birçok ürün grubunda yıllık bazda farklı ölçülerde daralmalar yaşandığı gözlenmektedir. Bununla birlikte ihracat gelişim hızına yukarı yönlü katkı veren bir fasıl
olarak kıymetli taşlar-metaller dikkat çekerken, meyve ve sebze fasıllarında da etkisi
hafif bazı artışlar görülmektedir.
İhracatın gelişimi pazarlar bağlamında incelendiğinde ise, Ocak-Ekim döneminde
en güçlü olumsuz etkinin, yıllık yüzde 38,9 oranında daralma kaydeden Rusya pazarından geldiği anlaşılmaktadır. Bu dönemde ihracat gelişim hızını aşağı yönlü etkileyen
diğer pazarlar arasında ise Irak’ın yanı sıra, Avrupa kanadında Almanya öne çıkmıştır.
Yılın ilk 10 ayında ihracata olumlu katkı yapan pazarlar kapsamında ise, altın etkisiyle
İsviçre’ye ihracatın yüzde 78,8 artış ile ön sırada yer aldığını ve ayrıca İngiltere, ABD,
S. Arabistan, BAE gibi pazarlarda da artışlar yaşandığını eklemek gerekir.
Ülke grupları bağlamında ise, Türkiye’nin 2015 yılında ihracat portföyünde Avrupa Birliği’nin (AB) payı artarak, ilk 10 aylık dönemde yüzde 43,8’den yüzde 44’e
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yükselmiştir (Şekil 1). Diğer Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika bölgesinin pastadaki payı da yüzde 0,4’er puan artışla, sırasıyla yüzde 10,4 ve yüzde 4,9 seviyelerine
ulaşmıştır. Buna mukabil, Asya ülkeleri ile Kuzey Afrika bölgesinin payları ise, 0,4
puanlık düşüşlerle sırasıyla yüzde 28,9 ve yüzde 5,8’e gerilemiştir.
ŞEKIL 1. ÜLKE GRUPLARININ İHRACATTAKI PAYI (%, OCAK-EKIM 2015)

Şekil 1. Ülke Gruplarının İhracattaki Payı (%, Ocak-Ekim 2015)
%1,8
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Kuzey Amerika

Kaynak: TCMB ve SETA

Fasıllar çerçevesinde ithalat verileri değerlendirildiğinde ise, Ocak-Ekim ayları
arasında en yüksek ithalat değerini kaydeden mineral yakıtlar ve yağlar grubunun,
bu dönemdeki yüzde 13 oranındaki toplam ithalat düşüşüne en güçlü katkıyı verdiği
görülmektedir. Aşağı yönlü etki yapan fasıllar arasında; enerjiden sonra demir-çelik,
kıymetli taşlar-metaller, makineler ve plastikler gelirken, birçok diğer ürün grubunda
da düşüşler kaydedilmiştir. Bununla beraber, motorlu kara taşıtları ve demir-çelik
eşya fasıllarında ise, söz konusu dönemde ithalat artışı gerçekleşmiştir. İthalat yapılan ülkelere dair istatistikler de, yılın ilk 10 ayında kaydedilen gerilemede, Rusya ve
İran pazarlarının başrolde olduğunu, ayrıca İtalya, ABD ve Hindistan verilerindeki
düşüşlerin de etkili olduğunu göstermektedir.
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GRAFIK 2. DIŞ TICARET (MILYAR $)

Grafik 2. Dış Ticaret (milyar $)
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Kaynak: TÜİK

Bu veriler doğrultusunda, Ocak-Ekim 2015 döneminde dış ticaret açığı yıllık
bazda yüzde 22,2 gerileyerek 52,7 milyar dolar olmuştur (Grafik 2). Aynı dönemde
ihracatın ithalatı karşılama oranı ise, 2014 yılındaki yüzde 66 seviyesinden, yüzde
69,6’ya yükselmiştir.
Tüm bu gelişmelerin sonucunda, 2015 yılında cari işlemleri açığı da gerileme
trendini güçlü bir şekilde sürdürmüştür. TCMB tarafından açıklanan mevcut veriler
dahilinde, Ocak-Ekim döneminde cari açık önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
24,9 oranında bir düşüş kaydederken, altın hariç açık yüzde 8,2 gerilemiştir. Bu
dönemde cari işlemler hesabı, mal ve birincil gelirler dengelerindeki sırasıyla 39,4
ve 8,9 milyar dolarlık açıklarla aşağı yönlü hareket ederken, hizmetler dengesindeki
22 milyar dolarlık fazladan olumlu etkilenmiştir. Yıllıklandırılmış cari açık ise, Ekim
sonu itibariyle 38,1 milyar dolar seviyesine gerilemiştir (Grafik 3).
Grafik
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KAMU MALİYESİ

2015 yılında kamu maliyesi, gerçekleşen 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde partilerin ekonomik vaatleri ekseninde tartışılan bir alan olmuştur. Partilerin seçim süreçlerinde sosyal politikayı ön plana çıkaran vaatlerde bulunması, söz konusu vaatlerin
bütçeye etkisinin ne olacağı tartışmasını da beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin 2001
krizinden sonra uyguladığı mali disiplinle kamu maliyesi göstergelerinde yakaladığı
istikrar 1990’lı yıllarda ekonomisindeki en önemli yapısal problemlerden olan bütçe
açığı ve kamu borç yükünü sorun olmaktan çıkarmıştır. Son 13 yılda sağlanan mali
disiplin Türkiye’nin gösterdiği büyüme ve kalkınma performansının temelini oluştururken bu durum aynı zamanda 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin kısa
sürede atlatılmasında da kritik bir rol oynamıştır.
Küresel ekonomik krizin etkilerinin yüksek bütçe açığı ve kamu borcu olan ülkelerde 2015 yılında da devam ettiği düşünüldüğünde Türkiye’nin güçlü mali duruşunu koruması Türkiye’yi diğer ülkelerden pozitif anlamda ayrıştırmıştır. Kamu
maliyesi alanında yüksek kamu borcuna ve bütçe açığına sahip başta Yunanistan olmak üzere İtalya, Portekiz, İrlanda gibi ülkelerin yıl içinde yaşadıkları sorunlardan
dolayı kamu harcamalarını ve ekonomi politikalarını değiştirmek zorunda kaldıkları
göz önüne alındığında Türkiye’nin kamu maliyesinde sağladığı istikrarın önemi daha
net ortaya çıkmaktadır.
Kamu maliyesi alanındaki en önemli göstergelerden biri olan bütçe açığı konusunda gerçekleştirilen iki seçime rağmen mali disiplinden taviz verilmediği görülmektedir. 2015 yılında bütçe açığının bir önceki yıla yakın bir seviyede gerçekleşmesi hedeflenirken Türkiye’nin bu alanda Maastricht Kriteri kabul edilen yüzde 3’ün
ciddi oranda altında olduğunun altı çizilmesi gerekmektedir. 2016-2018 Orta Vadeli
Program (OVP) kapsamında bütçe açığının 2018 yılında 0,4 seviyesine düşerek denk
bütçe hedefine yaklaşılacağı ön görüsü yapılmıştır (Grafik 4).

setav.org

237

2015’TE TÜRKİYE

GRAFIK 4. BÜTÇE AÇIĞI

5.5

6
5

3.7

4
3
2

2.1

1.8

1.6

1.4

1.2

1.3

1.3

0.7

1
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0.6

0.4

2014 2015* 2016* 2017* 2018*

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO)
Not: 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki hedeflerdir.

Kamu borcunu gösteren en önemli veri kabul edilen, Avrupa Birliği (AB) tanımlı kamu borç stokunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranında da Türkiye, Maastricht Kriterleri’nin çok üstünde bir performans göstermektedir. 2002 yılında bu alanda Maastricht Kriteri kabul edilen yüzde 60’ın altında bir borç stokuna
sahip olan Türkiye 2015 yılında bu stoku yüzde 34 seviyesine indirmiş durumdadır.
2018 yılsonu itibariyle AB tanımlı borç stokunun yüzde 30 seviyesine indirilmesinin
hedeflenmesi önümüzdeki dönemde de mali disiplinden taviz verilmeyeceğine ilişkin
bir işaret olarak görülmelidir (Grafik 5).
GRAFIK 5. AB TANIMLI GENEL DEVLET BORÇ STOKUNUN GSYH’YE ORANI (%)
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Not: 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki hedeflerdir.
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Kamu borcunun milli gelire oranının 2014 yılında küresel ekonomik krizin ağır yaşandığı ve etkilerinin hâlâ devam etmekte olduğu Yunanistan’da yüzde
177,2, İtalya’da yüzde 132,1 ve Portekiz’de yüzde 130,2 olduğu göz önüne alındığında Türkiye bu kategoride birçok Avrupa ülkesine kıyasla iyi bir seviyede bulunmaktadır. Kamu borç stokunun düşük olması diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak Türkiye’nin kamu harcamalarına ve sosyal yardımlara kaynak ayırırken sıkıntı
yaşamamasını sağlamaktadır.
Uygulanan mali disiplinin etkisini gösterdiği bir diğer kamu maliyesi göstergesi
faiz ödemeleri olmuştur. 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık yüzde
15’ini oluşturan faiz giderleri 2015 yılı itibariyle yüzde 2,8 seviyesine inmiş durumdadır (Grafik 6). Tarihin en düşük seviyesinde bulunan faiz giderlerinde yaşanan bu
gelişmeler bütçe içindeki eğitim, sağlık altyapı faaliyetleri gibi alanlara daha fazla
kaynak ayrılmasına ve böylece kamu harcamalarının toplumsal refahı arttıracak alanlara yönelmesine neden olmaktadır. Faiz giderlerinin bütçe içinde payının azaltılması
aynı zamanda bütçe gelirlerinden Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine ve
sosyal yardımlara daha fazla kamu kaynağı ayrılmasına da olanak tanımaktadır.
GRAFIK 6. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇE İÇERISINDEKI FAIZ GIDERLERININ GSYH’YE ORANI (%)
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Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO)
Not: 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki hedeflerdir.

FED’in faizleri yükseltme ihtimalinin arttığı ve küresel ekonominin yavaşlama
eğilimi gösterdiği bir dönemde kamu maliyesi göstergelerinde sağlanan istikrar Türkiye ekonomisini yaşanabilecek dış şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmektedir.
Küresel ekonomideki gelişmelerin yanı sıra son dönemde bölgesel risklerinde arttığı göz önüne alındığında Türkiye’nin mali disiplinden taviz vermeyen duruşunu
korumayı başarmış olması oldukça önemlidir. Önümüzdeki dönemde mali disiplinin sürdürülebilir bir yapı da devam edebilmesi için ekonomideki yapısal sorunlara
odaklanılması gerekmektedir.
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Güçlü kamu maliyesi göstergelerine sahip olmasına rağmen 64. Hükümet Programı’nda kamu maliyesinin reform yapılacak 6 temel alandan biri olarak belirlendiğinin altının çizilmesi gerekmektedir. Hükümet Programı kapsamında yapılan bu
vurgu önümüzdeki dönemde de kamu maliyesinin Türkiye ekonomisinin lokomotif
güçlerinden biri olacağının işaretidir. Bunun yanı sıra Hükümet tarafından önceden
açıklanan 25 maddelik “Yapısal Dönüşüm Eylem Planı’nın” hayata geçirilmesi hem
kamu maliyesindeki istikrarlı duruşun devam ettirilmesinde hem de Türkiye ekonomisinin son dönemdeki düşük tempolu büyüme performansının ivme kazanmasında
ciddi rol oynayacaktır.
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PARA POLİTİKASI

2015 yılının genelinde küresel ekonomide yaşanan belirsizliklerin devam etmesi ve
iç piyasada yaşanan seçim süreci Türkiye’nin para politikasına yön veren gelişmeler
arasında yer almıştır. 2015 yılı ilk yarısında gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akışlarının arttığı gözlemlense de Amerika Merkez Bankası FED’in faiz artırımı
konusundaki belirsizliği devam ettirmesi ve zayıflayan küresel büyüme görünümü
sermaye akışlarının ilerleyen dönemlerde zayıf bir trend izlemiştir. Ayrıca küresel
büyüme görünümündeki düşük seyir ve düşen petrol fiyatları belirsizliklerin artışını
hızlandırmıştır.
2015 yılının birinci çeyreğinde yıllık tüketici enflasyonu bir önceki çeyreğe göre
yaklaşık 0,6 puan azalarak yüzde 7,61 oranına gerilemiştir. Çekirdek enflasyonun belirgin şekilde iyileşmesine rağmen gıda enflasyonunda yaşanan yüksek seyir enflasyon
düşüşünü sınırlandıran etmenlerden biri olmuştur. Ayrıca petrol fiyatlarında yaşanan fiyat düşüşünün enflasyona olumlu yansıması da bu çeyrekte sınırlı kalkmıştır.
2015 yılı ikinci çeyrek yıllık tüketici enflasyonu ise bir önceki çeyreğe kıyasla 0,4
puan azalarak yüzde 7,2 oranına gerilemiştir. Çekirdek enflasyon, döviz kuru etkisi
ile yükselirken gıda enflasyonundaki düşüş, enflasyondaki iyileşmenin ana belirleyicisi olmuştur. Bunun yanında TL’de yaşanan değer kaybı enflasyondaki iyileşmenin
sınırlı kalmasına neden olmuştur. 2015 yılı üçüncü çeyrek enflasyon verisine baktığımızda ise bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 0,75 puan artarak yüzde 7,95 oranına
yükseldiği görülmektedir. Gıda fiyatları ve döviz kurunda yaşanan gelişmeler bu yükselişe etki eden belirleyici faktörler olmuştur. 2015 yılsonu enflasyon tahmininin ise
yüzde 7,6 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir337 (Grafik 7).

337. TCMB Enflasyon Raporu 2015-2, 3, 4.
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GRAFIK 7. ENFLASYON ORANI (%)
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2015 yılına damgasını vuran iç gelişmelere bakıldığında Türkiye’de 7 Haziran tarihinde yapılan genel seçim sonucunda hükümetin kurulamaması dolayısıyla 1 Kasım
için alınan erken seçim kararı damgasını vurmuştur. Merkez Bankasının yıl içinde para
politikasında tutumu incelendiğinde yılın ilk çeyreğinde enflasyonda görülen iyileşme
sonrası faiz indirimine gittiğinin altının çizilmesi gerekmektedir. Özellikle Ocak ve
Mart 2015 tarihlerinde 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının sırasıyla yüzde 8,25’ten
yüzde 7,75’e ve yüzde 7,75’ten yüzde 7,50’ye çekilmiş olması bir önceki yıl yüksek
oranda arttırılan faiz oranlarının düşürülmesi adına önemli bir gelişme olmuştur.
7 Haziran sonucu hükümetin kurulamamış olması Türkiye’nin 1 Kasım’da bir
kez daha sandığa gitmesine neden olurken bu süreçte döviz kurlarında sert dalgalanmalar yaşanmıştır. Aynı süreçte Çin’de ortaya çıkan ekonomik durgunluk neticesinde
yuanın dolar karşısında üç kez devalüe edilmesi, doların daha da güçlenmesine yol
açmış338 ve bu durum Türk lirasının değer kaybetmesine neden olmuştur.
Avroda yaşanan gelişmelere bakıldığında Yunanistan’da 25 Ocak tarihinde yapılan erken seçimden radikal sol parti Tsipras liderliğindeki Syriza’nın seçimi kazanması 2015 yılının Avro bölgesindeki en önemli gelişmesi olmuştur. Kemer sıkma
ve yardım paketlerine olan itirazlara rağmen 86 milyar avro tutarında 3. kurtarma
paketi kabul edilmiştir. Bu durumun var olan belirsizliklere bir çözüm sunamamış
olması Syriza hükümetinin istifasını beraberinde getirmiştir. Sonrasında alınan kararla erken seçimin yapıldığı Yunanistan’da Syriza hükümeti tekrar başa gelmiştir.339
Yunanistan’da devam eden belirsizlik durumu 2015 yılında avronun diğer para birimleri karşısında değer kaybını beraberinde getirmiştir.
338. Yalçın Ademoğlu, “Yuan’da 3. Devalüasyon”, Euronews, 13 Ağustos 2015.
339. Erdal Tanas Karagöl, Salihe Kaya, “Yunanistan Kurtulacak mı?”, SETA Perspektif, 16 Temmuz 2015.
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Diğer yandan, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün devam etmesi ve FED'in faiz
artırım konusunda henüz bir karar vermemiş olması da küresel piyasalar üzerinde etkili olan diğer başlıklar arasında gelmektedir. Faiz artırım konusunda uygun şartların
oluşmadığını yineleyen ve bu yönde açıklama metinlerinde “sabırlı” kalınacağı ibaresinin yer alması faiz artırımına yönelik beklentilerin azalmasına neden olmuştur.
Öte yandan işsizlik oranlarında yaşanan düşüşe referans olarak gösterilen faiz artırım
kararının işsizlik oranının makul seviyeye düşmesi ve açıklama metinlerinde yer alan
“sabırlı” kalınacağı ifadesinin kaldırılmış olması340 faiz artırımına yaklaşıldığını göstermektedir. Bu bağlamda 16 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan FED toplantısında faiz artırım kararının alınması beklenmektedir.341
İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeler Türkiye piyasaları üzerindeki etkisini
devam ettirmiştir. FED’in faiz artırmaya gitmemesi sonucu özellikle gelişmekte olan
piyasaların bu durumu fiyatlaması ve 1 Kasım tarihinde yapılan erken seçim ile birlikte tek parti iktidarı ile yola devam edilmesi Türkiye’de piyasaların toparlanmasına yardımcı olmuştur. Öte yandan 2015 yılı birinci ve ikinci çeyrek büyümelerinin
sırası ile yüzde 2,3 ve yüzde 3,8 olarak açıklanması342 ekonomik büyümenin 2009
yılının son çeyreğinden beri kesintisiz devam ettiğini göstermektedir.

340. Sheyna Steiner, “The Fed ‘Patient’ No More”, Bankrate, 18 Mart 2015.
341. “Interest Rate Hikes Likely in December, Federal Reserve Minutes Reveal”, TheGuardian, 18 Kasım 2015.
342. “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2015” ve “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2015”, TÜİK.
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SEÇİM VAATLERİ
VE EKONOMİK
DÖNÜŞÜM

7 HAZİRAN SEÇİMİNE GİDEN SÜREÇTE
EKONOMİK VAATLER
Geçmiş seçimlerde kimlik ve ideoloji siyaseti eksenli kampanyalar yürüten siyasal
partiler, 2015 yılında seçim beyannamelerinin merkezine ekonomi odaklı politikaları koymuşlardır. Bu stratejinin altında küresel ekonominin ve Türkiye ekonomisinin
içinde bulunduğu konjonktürün etkisi vardı. Diğer bir etken, son birkaç yıldır küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın etkilerinin Türkiye’de de görülmeye başlanmasıdır. Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerden ayrışarak küresel finans krizinden ilk aşamada çok fazla etkilenmemişlerdi.
Ancak, küresel ekonomideki güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edilememesi
ve FED’in genişlemeci para politikasına son vermesi, son iki yıldır gelişmekte olan
ülkelerde de ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olmuştur. Beyannamelerde
ekonomiye yapılan vurgunun artmasındaki ikinci neden ise, siyasal partilerin ülkede
uzun süredir devam eden siyasi istikrarın arkasında ekonomide yakalanan ivmenin
büyük payı olduğunu idrak etmeleridir.343
Türkiye siyasi hayatında daha önceki seçimlere nazaran siyasi beyannamelerde yer alan vaatlerin seçmen üzerinde etkilerinin en yoğun olduğu bir seçim süreci
geride bırakıldı. Hiç şüphesiz seçim sürecinde en fazla gündeme gelen konu “ekonomik vaatler” kısmıdır. Seçmen davranışını etkileyen faktörler arasında önemli bir
yer işgal eden ekonomi odaklı vaatler, özellikle 7 Haziran seçiminde siyasal partilerin
seçim beyannamelerinde ve söylemlerin de en fazla dile getirilen ve göze çarpan kısmı
343. Nurullah Gür, “Türkiye’de Kapsayıcı Büyüme”, SETA Perspektif, Mayıs 2015.
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oluşturdu. Geçmiş seçimlerde yaşanılan kısır siyasi polemikler ve toplumsal gerilimi yüksek seçim ajanda ve propagandalardan toplumun genelini ilgilendiren, onlara
dokunan ekonomi eksenli vaatlerin ve söylemlerin yoğunlaştığı bir süreç gerçekleştirildi. Türkiye siyaseti adına daha kapsayıcı ve sosyo-ekonomi odaklı seçim yarışlarını
gerçekleşmesi iyiye işaret olarak görülebilir.
7 Haziran seçimine giden süreçte siyasal partilerin çözümsüzlük üzerine kurulu
siyasi ajandaların ve söylemlerin yanında seçmene giderken ekonomik vaatler ileri
sürmeleri ülke adına olumlu bir gelişme olmuştur. Partilerin seçim beyannamelerine
göz atıldığında; CHP’nin ekonomi politikasında devletin rolünün daha fazla olduğu
bir piyasa aktörü olarak, istihdam üreten ve kapsayıcı büyüme ile sosyal güvenlik ve
yoksullukla mücadele gibi konulara ağırlık gösteren beyanname ile seçmenin karşısına çıktığı görülmüştür. CHP’nin ekonomi ile ilgili vaatlerinde cüretkâr davranması,
Türkiye’nin yaşadığı önceki krizlere giden süreçlerin ana müsebbibi olan kamu maliyesi disiplinini tartışmaya açmıştır. AK Parti iktidarının ekonomi alanında yaptığı
reformlar ve aldığı önlemlerin ağırlıklı kısmını kamu maliyesinde gerçekleştirmesi ve
bunu sıkı mali disiplin ile sağlaması CHP’yi “kaynaklar” ile ilgili sorulara muhatap
kılmıştır. MHP beyannamesinde, “üreten ekonomi” söylemi altında sosyal politikalar
ve mikroekonomik vaatlerle CHP’ye kıyaslandığında daha az popülist bir yaklaşım
benimsendi ve bunun yanında devlete biçilen düzenleyici ve denetleyici role dikkat
çekildi. HDP’nin seçim beyannamesini mikroekonomik politikalara yoğunlaştırması
işçi-emekçi söylemi ile toplumun dar gelirli kesimleri ve farklı ekonomik sıkıntılara
sahip gruplara yönelik yeniden dağıtımcı söylemi, diğer partiler ile ekonomik eksende yarıştığını gösterdi.344
Ülkeyi on yıldan fazladır tek başına yöneten AK Parti’nin seçim beyannamesindeki ekonomi vaatlerinde “istikrarlı ve güçlü ekonomi” başlığı altında yer alan
makroekonomik istikrar ve kazanımlarını güçlendirilmesi, bunun yanında mikroekonomik ve sektörel dönüşümlere odaklanacağı mesajı ile büyümenin sürdürülebilir
kılınması sağlayacağı vurgulandı. Muhalefetin ekonomi merkezli söylemleri ve beyannamelerindeki vaatleri toplumun ilgisini çektiği kadar tartışmalara da yol açmıştır. Yapılan eleştiriler temel olarak, AK Parti’nin ağırlığı mikro ve sosyo-ekonomik
politikalara gereğinden az yer vererek makro politikaları çok fazla ön plana çıkarmasına yönelik olmuştur.

1 KASIM EKONOMİK VAATLERİ ÜZERİNE
7 Haziran seçimi sonucunda koalisyon seçeneğinin devreye girmemesi ile Türkiye’nin 1 Kasım’da erken seçime gitme kararı alması; partilerin ekonomik vaatlerini
nasıl revize edeceği ile ilgili merak oluşturmuştur. CHP’nin beyannamesinde yine
ekonomi ağırlıklı vaatlerin ön plana çıktığı görülmüş ve seçmene ekonomi odaklı bir
344. “7 Haziran 2015 Seçimi ve Sonrası”, SETA Analiz, Temmuz 2015.
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ajanda ile söylemde bulunmayı sürdürmüştür. Diğer siyasal partiler de ekonomi vaatlerinde kısmı değişikliklere gitmelerine rağmen, vaatleri 7 Haziran öncesi vaatleri ile
paralellik göstermiştir. AK Parti, bu sefer seçim beyannamesinde dezavantajlı sosyal
kesimlere yönelik sosyo-ekonomik kalkınma odaklı vaatlere daha fazla yer vermiştir.
Huzur ve istikrar başlığı ile beyannamesini ortaya koyan AK Parti, istikrarlı ve güçlü
ekonomi teması ile özellikle dar gelirli gruplara, çiftçi, emekli, genç ve kadınlara
yönelik sosyal ve ekonomik vaatleri ile seçmenin ilgisini çekmek istemiş ve bunda
büyük ölçüde başarılı olmuştur.
1 Kasım seçiminde ezici bir çoğunlukla tek başına iktidara gelen AK Parti, seçim
başarısını büyük ölçüde ekonomik ve siyasi istikrar adına tercihte bulunan rasyonel
seçmen davranışı sayesinde elde etti. AK Parti, seçim beyannamesi ve söylemlerinde
makroekonomik politikaların sürdürülebilir ve istikrarlı bir ekonomi için gerekliliğini vurgulamakla beraber, vatandaşa dokunacak sosyal ve ekonomik vaatlere daha
fazla yer verdi. Seçim beyannamesinde yer alan sosyal vurgu ile merkezine aldığı
ekonomik vaatlerin gerçekleştirilebilir olması, bu vaatlerin seçmenler gözündeki
inandırıcılığını arttırmıştır. Erken seçime tek başına iktidar olma hedefi ile girmesine
rağmen rasyonel davranmayı elden bırakmayan AK Parti, bütçe disiplininin sürekliliğinin korunacağını ekonomi vaatlerindeki temkinli duruşu ve siyasi söylemi ile
göstermeye çalıştı. Örneğin, asgari ücret ile ilgili olarak, 7 Haziran’da 5.000 TL’ye
kadar vaat veren partilerin yanında, AK Parti bu konuda seçmene cevap vermede
eksik kaldığını fark etti ve bu eksikliğini gidermek için bütçe disiplininde tehlike
oluşturmayacak bir ihtiyatla ile asgari ücretin 1.300 TL olacağını vaat etti. Emeklilere yönelik olarak yılda iki maaş vaat eden muhalefetin yerine, emeklilerin yılda en az
bir maaş almasını sağlamak için aylık 100 TL arttırması da dikkat çekti.

SEÇİM VAATLERİN EKONOMİYE ETKİLERİ
Asgari Ücret ve Emekliler
Bilindiği üzere, emekliler ve asgari ücret ile çalışanlar; toplumun dar gelirli ve tüketim eğilimi yüksek olan kesimini oluşturmaktadır. Bu kesimin tasarruf imkanları
kısıtlı olduğu için, gelirleri artığı zaman harcama eğilimleri de paralel olarak artmaktadır. Bir başka ifadeyle, bu kesimde tasarrufun gelire oranı çok yüksek değildir,
aksine gelirin önemli bir bölümü tüketime kanalize edilmektedir. Bir anlamda asgari
ücrete yapılacak olan artış, hiç kuşkusuz tüketim potansiyeli yüksek olan bu kesimin
artan harcamaları ile ekonominin canlanmasına katkı sağlayacaktır.
Asgari ücrette yapılacak artış sonucunda, şirketlerin maliyetlerinde bir artış ister
istemez söz konusu olacaktır. Maliyetlerdeki bu artışın fiyatlara yansıması kuvvetle
muhtemeldir. Asgari ücrette yaşanacak artışta, hükümetin bu yükün hepsini işverene
yüklememesi, bu yükü paylaşması gündeme gelmekte ve bu yönde çalışmaların ol-
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duğu belirtilmektedir.345 Bu alanda devletin sorumluluğun hepsini işverene yüklememesi, maliyetlerle ilgili olumsuz havanın dağılması için kısa dönemde etkili olacaktır.
Diğer yandan, asgari ücretin arttırılması ile yaşanacak talep ve maliyet artışına
bağlı olarak gerçekleşebilecek enflasyon hesaba katıldığında, Merkez Bankasının enflasyon hedefinin tutmasının zorlaşacağı öngörülebilir. Merkez Bankası Başkanı da,
enflasyon ve faiz oranları ile ilgili politikalarının belirlenmesi için asgari ücretle ilgili
konuların netleşmesi gerektiğini ifade ederek, asgari ücret artışının enflasyona olası
etkisinin sıkı bir şekilde takip edileceğinin işaretlerini vermektedir.346

Gençler
Beyannamede yer alan gençlere ve kadınlara yönelik vaat ve söylemlerinde ile ilgi
uyandıran AK Parti, iş kurmak isteyen gençlere; 50 bin TL destek, 3 yıl vergi muafiyeti ve 100 bin TL faizsiz kredi vaadi ile genç girişimcilerin kendi işlerini kurmaları
yolunda önemli bir destek sağlayacağını vaat etmiştir. Girişimciliğin önünün açılması ve ekonomik büyümenin arttırılması hedefi ile gençlere yönelik vaatler iş hayatında gençlerin daha fazla görünür kılınmasını sağlayacaktır. Gençlere ücretsiz internet,
ilk kez iş bulanlara 1 yıl maaş desteği ve lise ve üniversite mezunu gençlerin Genel
Sağlık Sigortası (GSS) giderlerini 2 yıl boyunca gelir testine girmeksizin devletin
karşılaması ve evliliği teşvik etmek amacıyla açılacak çeyiz hesabında biriktirilen paranın beşte biri kadar devlet desteği verilmesi gibi vaatler gençlerin sosyo-ekonomik
durumların iyileştirilmesi bakımından önem teşkil etmektedir.

Kadınlar
Yeni hükümet, kadınlara yönelik; 100 bin liraya kadar 5 yıllık vadeli krediler için
yüzde 85 oranında kefaret imkânı, işgücüne katılımın kolaylaştırılması, doğum
izninin memuriyet kıdemi olarak değerlendirilmesi, çocuklu annelerin yarı zamanlı çalışması ve tam gün ücret alması gibi vaatleri ortaya koymuştur. Kadınlara yönelik politikalar ile bir taraftan kadınların işgücüne katılımının arttırılması
da planlanmaktadır.

64. HÜKÜMET EYLEM PLANI
1 Kasım seçiminden sonra beklenen vaatler ve reformlar ile ilgili Başbakan Ahmet
Davutoğlu tarafından 10 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 64. Hükümetin 2016 yılında gerçekleştireceği eylem planı kamuoyuna açıklandı.
Dış politika, çevre, yerel yönetimler ve kentsel dönüşüm, bilim, teknoloji ve
yenilik, tasarruf, yatırım ortamının iyileştirilmesi, ekonomi, finans ve ticaret, sosyal
politikalar ve çalışma hayatı, eğitim, kamu yönetimi, adalet, demokratikleşme, temel
345. "Asgari Ücrete Formül Bulundu", Habertürk, 13 Kasım 2015; http://www.haberturk.com/ekonomi/ekonomi/
haber/1152626-asgari-ucrette-formul-bulundu
346. "Başcı Asgari Ücret Vaatlerini Değerlendirdi", Bloomberg, 28 Ekim 2015, http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1832403-basci-asgari-ucret-vaatlerini-degerlendirdi
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hak ve hürriyetler alanlarıyla ilgili yapılacak icraat ve reformlar, 3 aylık, 6 aylık ve bir
yıllık şeklinde eylem planında organize edildi. Eylem planında aynı zamanda, hangi
icraatın hangi bakanlık tarafından ve hangi süre içinde tamamlanacağı açıklandı.347
Buna göre, ekonomi alanında üç ay içerisinde gerçekleşmesi planlanan reformlar şunlardır;
• Ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşma TBMM’nin onayına sunulacak,
• İstanbul Tahkim Merkezinin faaliyete geçmesi sağlanacak,
• İmalat sanayii makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirilecek,
• İllerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve hizmetlerine
ilişkin standartlar belirlenecek,
• Öncelikli Dönüşüm Programlarını etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanmış bulunan koordinasyon ve yönlendirme kurulları kurulacak,
• Gençlere evliliğin teşvik edilmesi amacıyla; Çeyiz hesabı uygulaması başlatılacak.
Ekonomiyle ilgili altı ay içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan reformlardan bazıları şunlardır;
• Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgeleri birleştirilecek,
• Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek yeni Gelir Vergisi Kanunu
çıkarılacak,
• Vergi Usûl Kanunu güncellenecek,
• Kamuda taşıt kullanımında israfın önlenmesi ve etkinliğin sağlanması amacıyla,
kamuda taşıt envanteri çıkarılacak ve Taşıt Kanunu yenilenecek,
• Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tatil yeri, kamp, eğitim tesisi gibi sosyal tesislerin envanteri çıkarılarak ekonomiye kazandırılması hazırlıkları yapılacak,
• Büyük altyapı projelerinde ortak karar alma süreçleri geliştirilecek,
• Arazilerini büyütmek isteyen ehil mirasçılara faizsiz kredi desteği uygulaması
başlatılacak,
• TCDD’nin yeniden yapılandırılması tamamlanacak, demiryolu işletmeciliği
serbestleştirilecek,
• Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi uygulamaya konulacak,
• Perakende ticaretin düzenlenmesine yönelik ikincil düzenlemeler tamamlanacak,
• Kanal İstanbul için yasal düzenleme yapılacak,
• Serbest bölgelerin cazibesi artırılacak,
• Uluslararası doğrudan sermayenin ülkemize çekilmesine yönelik gerekli tedbirler alınacak,
• Yatırımlarda bürokrasi azaltılacak,
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği sağlanacak,
• Enerji lisans, ruhsat ve izin işlemleri kolaylaştırılacak,
347. 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı (İcraatlar ve Reformlar), 10 Aralık 2015, http://www.basbakanlik.gov.tr/
docs/KurumsalHaberler/64.hukumet-eylem-plani-kitap.pdf
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Bireysel emeklilik sisteminde “otomatik katılım sistemi” pilot çalışma sonuçları
esas alınarak yaygınlaştırılacak,
Sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcılar teşvik edilecek,
İslami finans araçları ve kurumları geliştirilecek,
Binalarda enerji verimliliği desteklenecek,
Patent Kanunu çıkarılacak,
AR-GE ve yenilik desteklerinin etkinliği artırılacak ve koordinasyonu güçlendirilecek,
AR-GE ve tasarım alanında erken aşamaya yönelik bir fon kurulacak,
Turkuaz Kart Sistemi için hazırlıklar tamamlanacak,
Araştırma projelerinde yabancı uzman çalıştırılması kolaylaştırılacak,
Türkiye Uzay Ajansı kurulacak,
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu güncellenecek,
Kamu İhale Kanunu güncellenecek,
Finans ve bilişim başta olmak üzere, diğer sektörlere yönelik ihtisas mahkemeleri kurulacak,
KOBİ’lerin taşınırlarının teminat olarak kullanılması sağlanacak,
Tarımsal destekler, tarım havzaları bazında ürün deseni ile birlikte su kısıtı gözetilecek şekilde yeniden düzenlenecek,
Sulama birlikleri yeniden yapılandırılacak,
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli
tedbirler alınacak,
Üst orta ve yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı yerli tedarik modelleri hayata geçirilecek,
Kalkınma bankacılığı yeniden yapılandırılacak,
Elektronik ortamda Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği platformu kurulacak,
2016 yılı için asgari ücretin 1.300 TL’ye yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret
Tespit Komisyonuna teklifte bulunulacak,
Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık ilave 1.200 TL verilecek,
Esnafa 30 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek,
Çalışan kadınlara doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay,
üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmî süreli çalışma hakkı tanınacak,
Kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız
nakdi destek verilecek,
Gençlere 100 bin lira kredi desteği verilecek, bu krediye Kredi Garanti Fonu
aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkânı sağlanacaktır.
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SONUÇ

2015 yılında Türkiye ekonomisi, gerek iç politikadaki belirsizlikler, gerekse dünya
ekonomisindeki çalkantılardan kaynaklanan zor bir dönemden geçmiştir. Türkiye ekonomisi 2015 yılının ilk üç çeyreğinde görece mütevazı bir büyüme tablosu çizmiştir. Ancak yine de, 2015 yılı üçüncü çeyreğindeki pozitif büyüme ile 2009 yılı son
çeyreğinden itibaren 24 çeyreklik dönem boyunca aralıksız pozitif büyüme trendini
sürdürmüştür. Büyüme son yıllarda istenen hızda seyretmese de, küresel ekonominin
içinde bulunduğu sıkıntılar ve her geçen gün artan jeopolitik riskler düşünüldüğünde,
istikrarlı büyüme ivmesinin devam ettirilmesi, göz ardı edilemeyecek bir başarıdır.
Türkiye ekonomisinde son dönemde yavaşlayan büyüme, iç dinamiklerle ilgili olduğu kadar, bölgenin içinde bulunduğu koşullar ve küresel ekonomik konjonktürle de
ilintilidir. Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarından olan Avrupa Birliği’nin para birimi
avroda yaşanan değer kaybı, Rusya ekonomisinin içinde bulunduğu resesyon, başta Suriye’deki savaş olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve küresel belirsizlikler ortamı
2015 yılında ihracatın ekonomik büyümeye destek olamamasına neden olmuştur.
Tırmanan jeopolitik riskler, 2015 yılında özellikle Irak ve Rusya pazarlarını sıkıntıya sokmuştur. Suriye’de yaşanan iç savaşın beslediği ortamda terör örgütü DAİŞ’in tırmandırdığı kaos ortamı, Irak ile yapılan dış ticareti gittikçe zorlaştırmaktadır. Ortadoğu’daki karışıklar sonrası yaşanan ihracat kayıpları 2013 ve 2014 yılında
kısmen telafi eden Rus pazarından aynı etki 2015 yılında alınamamıştır. Rusya ile
ticaret hacmi, 2015 yılında 2014 yılının gerisinde kalmıştır. 2015’in sonlarına yaklaşırken patlak veren savaş uçağı krizi sonrasında Rusya’nın almış olduğu ekonomik
yaptırım kararları, Rusya ile ticaret hacminin bir süre daha aşağı yönlü gerçekleşeceğine işaret etmektedir. Rus pazarındaki kayıpların diğer pazarlarla telafi edilip
edilemeyeceği konusu, ihracatın 2016 yılında büyümeye vereceği katkının gücünü
belirleyecek en önemli faktör olacaktır.
ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz arttırması ile ilgili yaşanan belirsiz süreç,
küresel piyasaların gelişmekte olan ülkelere yönelik iştahını azaltmıştır. Gelişmekte
olan ülkelere yönelik küresel sermaye akımlarının seyri yıl boyunca bir hayli dalgalı
seyretmiştir. Bu durum, gelişmekte olan ülke para birimlerinde ciddi değer kayıplarını beraberinde getirmiştir. Türk Lirası da yaşanan bu gelişmelerden nasibini almıştır.
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Küresel finans piyasalarındaki bu dalgalı seyir, yabancı sermaye akımlarının ekonomik büyümeye etkisini de sınırlamıştır.
Türkiye ekonomisi, yılın ilk dokuz ayında yüzde 3,4’lük bir büyüme yaşamıştır. Bu rakam Türkiye’nin potansiyel büyümesinin altında olsa da, büyümenin yıl
sonunda Orta Vadeli Program’da yüzde 3 olarak belirtilen 2015 yılı büyüme beklentisinin üzerinde geleceğine işaret etmektedir. Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar
ve iç siyasetin yoğun gündemi düşünüldüğünde, şu ana kadar gerçekleşen büyüme
performansının mütevazi olsa da ciddi bir başarı olduğunun altı çizilmelidir.
Genç nüfusun hayat vermiş olduğu dinamik işgücü piyasasından dolayı ilk işini arayan gençlerin sayısının yüksek olması ile birlikte kadınların her geçen yıl artan işgücüne
katılım oranı, emek arzının yükselmesine neden olmaktadır. Piyasada yaratılan iş olanakları ise bu emek arzı artışına tam olarak cevap verememektedir. İşgücü piyasasındaki bu
trendin kısa ve orta dönemde devam edeceği göz önüne bulundurulduğunda, işsizlik oranını azaltmak adına genç ve kadın istihdamını arttırmanın önündeki yapısal sorunların
giderilmesine yönelik reformların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi çok kritiktir.
Küresel ekonomik krizin etkilerinin yüksek bütçe açığı ve kamu borcu olan ülkelerde 2015 yılında da devam ettiği düşünüldüğünde Türkiye’nin güçlü mali duruşunu koruması Türkiye’yi diğer ülkelerden pozitif anlamda ayrıştırmıştır. Kamu
maliyesi alanındaki en önemli göstergelerden biri olan bütçe açığı konusunda gerçekleştirilen iki seçime rağmen mali disiplinden taviz verilmediği görülmektedir. 2015
yılında bütçe açığının bir önceki yıla yakın bir seviyede gerçekleşmesi hedeflenirken
Türkiye’nin bu alanda Maastricht kriteri kabul edilen yüzde 3’ün ciddi oranda altında olduğunun altı çizilmesi gerekmektedir.
Uygulanan mali disiplinin etkisini gösterdiği bir diğer kamu maliyesi göstergesi
faiz ödemeleri olmuştur. 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık yüzde
15’ini oluşturan faiz giderleri 2015 yılı itibariyle yüzde 2,8 seviyesine inmiş durumdadır. Güçlü kamu maliyesi göstergelerine sahip olmasına rağmen 64. Hükümet
Programı’nda kamu maliyesinin reform yapılacak 6 temel alandan biri olarak belirlendiğinin altının çizilmesi gerekmektedir. Hükümet Programı kapsamında yapılan
bu vurgu önümüzdeki dönemde de kamu maliyesinin Türkiye ekonomisinin lokomotif güçlerinden biri olacağının işaretidir. Bunun yanı sıra Hükümet tarafından önceden açıklanan 25 maddelik “Yapısal Dönüşüm Eylem Planı’nın” hayata geçirilmesi
hem kamu maliyesindeki istikrarlı duruşun devam ettirilmesinde hem de Türkiye
ekonomisinin son dönemdeki düşük tempolu büyüme performansının ivme kazanmasında ciddi rol oynayacaktır.
FED’in henüz faiz artırmaya gitmemesi sonucu özellikle gelişmekte olan piyasaların bu durumu fiyatlaması ve 1 Kasım tarihinde yapılan erken seçim ile birlikte tek
parti iktidarı ile yola devam edilmesi Türkiye’de piyasaların toparlanmasına yardımcı
olmuştur. Önümüzdeki dönemde FED faiz arttırım kararı alarak likidite sıkışması
oluştursa dahi, Türkiye’de hızlı bir reform sürecine girilerek yabancı sermaye akışlarının devamının sağlanacağı umulmaktadır.
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2015 KRONOLOJİ- EKONOMİ
21 Ocak

Merkez Bankası tarafından politika faizi oranı yüzde 8.25’ten 7.75’e indirildi.

25 Şubat

Merkez Bankası tarafından politika faiz oranı 7.75’ ten 7.5’e; gecelik borç alma faizi 7.5’ten
7.25’e; borç verme faizi 11.25’ten 10.75’e indirildi. Geç likidite penceresi uygulaması
çerçevesinde borç verme faizi yüzde 12.75’ten 12.25’e indirildi.

27 Ocak

Merkez Bankası tarafından 2014 yılının dördüncü çeyreği enflasyon raporu açıklandı.

10 Mart

Merkez Bankası bankacılık sistemine döviz ihtiyaçları için likidite sağlanması ve uzun
vadeli borçlanmanın teşvik edilmesi amacıyla döviz likiditesi artırımına ilişkin basın
duyurusunda bulundu.

31 Mart

2014 yılı dördüncü çeyrek GSYH büyüme oranı yüzde 2.6 olarak açıklanırken, 2014 yılı
GSYH oranının ise yüzde 2.9 olduğu TÜİK tarafından açıklandı.

30 Nisan

Merkez Bankası tarafından 2015 yılı ilk çeyrek enflasyon raporu açıklandı.

8 Mayıs

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi
notunu "BB+" ve not görünümünü ise "negatif" olarak teyit etti - Türkiye'nin yerel para
cinsinden kredi notu ise "BBB" den "BBB-"ye düşürüldü.

10 Haziran

2015 yılı birinci çeyrek GSYH büyüme oranının yüzde 2,3 olduğu TÜİK tarafından açıklandı.

23 Temmuz

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından faiz oranlarının sabit tutulmasına karar
verildi.

30 Temmuz

Merkez Bankası tarafından 2015 yılı ikinci çeyrek enflasyon raporu açıklandı.

3 Ağustos

Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 6,8 seviyesine düştüğü TÜİK tarafından açıklandı.

7 Ağustos

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin durağandan negatife
çevirdiği görünümünü ve Baa3 olan kredi notunu güncellemediğini duyurdu.

11 Ağustos

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi Haziran 2015 verilerine göre; cari
açık bir önceki yılın Haziran ayına göre 812 milyon ABD doları azalarak 3.356 milyon dolar
gerçekleşmiştir.

17 Ağustos

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 9,3 seviyesinde
gerçekleşti.

18 Ağustos

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından faiz oranlarının sabit tutulmasına
karar verildi.

28 Ağustos

Japon Kredi Derecelendirme Kuruluşu (JCR) Türkiye’nin “BBB-“ düzeyindeki kredi notunu teyit etti.

1 Eylül

Morgan Stanley, Moody’in Türkiye’de 4 Aralık’a kadar hükümet kurulmazsa notunu kırabileceğini uyardı.

8 Eylül

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, “Türkiye’nin kredi notu için hayati öneme sahip
olan mali pozisyonu bozulmadı” dedi.

10 Eylül

2015 yılı ikinci çeyrek GSYH büyüme oranının yüzde 3,8 olduğu TÜİK tarafından açıklandı.

17 Eylül

Amerika Merkez Bankası (FED) faizleri 0-0.25 aralığında sabit tuttu.

28 Eylül

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi Temmuz 2015 verilerine göre;
cari açık bir önceki yılın Temmuz ayına göre 768 milyon ABD doları azalarak 3.154 milyon dolar gerçekleşti.

11 Kasım

Merkez Bankası tarafından açıklanan Eylül ayı cari işlemler dengesi 95 milyon dolar fazla
verdi. Böylece cari işlemler dengesi 2009 Ekim ayından bu yana ilk defa fazla verdi.
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24 Kasım

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından faiz oranlarının sabit tutulmasına
karar verildi.

30 Kasım

Merkez Bankası tarafından Finansal İstikrar Raporu-Kasım 2015 açıklandı.

10 Aralık

64. Hükümet Eylem Planı açıklandı.

10 Aralık

2015 yılı üçüncü çeyrek GSYH büyüme oranının yüzde 4 olduğu TÜİK tarafından açıklandı.
9 Aralık Merkez Bankası tarafından 2016 yılı Para ve Kur Politikası açıklandı.

16 Aralık

ABD Merkez Bankası FED tarafından politika faiz oranı 25 baz puan artırılarak 0,50’ye
yükseltildi.

22 Aralık

Merkez Bankası tarafından gecelik faiz oranları, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ve
geç likidite penceresi faiz oranları sabit tutuldu.
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GİRİŞ

2015 yılında Türkiye hem iç hem de dış politikada son derece hareketli günler geçirdi.
Beş ay içerisinde yapılan iki genel seçim, Çözüm Sürecinin durması ve çatışmaların
tekrar başlaması, PKK’nın çatışmaları şehirlere taşıması ve özerklik ilanları, DAİŞ’in
Suruç ve Ankara’daki büyük çaplı saldırıları iç siyaseti belirlerken; Suriye’deki iç savaş
ve onun etrafında gelişen olaylar dış politikanın temel belirleyicileri oldu. Bütün bu
gelişmelerin doğal olarak hukuk ve insan hakları alanında da önemli etkileri oldu.
Yılın ikinci yarısında gerçekleşen iki genel seçim Türkiye’nin 2015’teki hukuk
ve insan hakları serencamı üzerinde temel etkilerden birini oluşturdu. 7 Haziran
milletvekili genel seçiminin sonucunda tek başına bir iktidarın çıkmaması ve partiler
arasında uzlaşma sağlanarak bir koalisyonun kurulamaması hükümet krizine sebep
oldu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasanın 116. maddesi gereğince
TBMM seçiminin yenilenmesine karar verdi. Böylece, 1961 ile 1982 Anayasalarında
cumhurbaşkanına tanınan hükümet krizini çözmek üzere halkın hakemliğine başvurma yetkisi ilk defa kullanılmış oldu. Bu yetkinin kullanılması meselesinin yanı
sıra seçime nasıl bir hükümetle gidileceği konusunda da çeşitli hukuki tartışmalar
söz konusu edildi. Anayasanın 114. maddesi; seçimin yenilenmesi kararından sonra
seçime geçici bir Bakanlar Kurulu ile gidileceğini ve bu kurula Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin oranlarına göre katılacaklarını düzenlemekteydi. Ancak, Anayasa ya da İçtüzükte hangi bakanlıklara hangi partilerden hangi isimlerin atanacağına
nasıl karar verileceği konusunda açıklık yoktu. Anayasanın “Bakanlar Başbakanca
seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır” şeklindeki genel hükmüne dayanılarak Geçici
Bakanlar Kurulunun belirlenmesi en makul çözüm olarak benimsendi. Buna karşılık
CHP ve MHP Geçici Bakanlar Kuruluna üye vermezken, HDP kontenjanından
belirlenen 3 üyeden ikisi bu görevi kabul etti, ancak Bakanlık görevini kabul eden
HDP’li vekiller sonradan görevlerinden ayrıldı. MHP üye vermeyeceğini belirtse de
Tuğrul Türkeş bakanlığı kabul ederek geçici hükümette yerini aldı.
Yasama faaliyetleri açısından 2015 yılı, beş ay içerisinde iki genel seçimin yapılması ve Meclisin yılın yarısında çalışamaması sebebiyle oldukça sakin geçmiş ve önceki
yıllara göre daha az kanunun kabul edildiği bir yıl olmuştur. Bu dönemde kabul edilen
kanunlardan en çok tartışılanı, kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak anılan 6638 sa-
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yılı Kanun olmuştur. Bu Kanun tasarıda dört bölümden oluşmakta iken, TBMM’deki
muhalefet nedeniyle ikiye bölünmüş ve ilk iki bölümü yasalaşmıştır. Bunlar; kolluk
kuvvetlerinin yetkilerini artıran ve başta toplantı ve gösteri yürüyüşleri olmak üzere
çeşitli temel haklara ilişkin düzenlemeler getiren birinci bölüm ile polis amirlerinin
özlük işlemlerini düzenleyen ve emniyet teşkilatına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarını
yeniden yapılandıran ikinci bölümlerdi. İç Güvenlik Paketi’nin yanında, 6586 sayılı
Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun, internet yayınlarının durdurulması ve içerik çıkarmaya ilişkin 6639 sayılı Kanun, son dönemde yaşanan maden
kazalarının etkisiyle hazırlanan işçilerin güvenliği ve haklarını artırmaya yönelik 6592
ve 6645 sayılı Kanunlar, Yargıtay’ın iş yükünü azaltmaya yönelik 6644 sayılı Kanun
ve çeyiz, konut ve doğum yardımı gibi yeni sosyal yardımlar getiren 6637 sayılı torba
Kanun dikkat çeken yasal düzenlemeler olmuştur.
Uzlaşma Komisyonunun 2011 seçimi sonrası başlattığı yeni anayasa çalışmaları, bir metin üzerinde uzlaşılamaması ve üst üste yapılacak seçimler sebebiyle 2013
yılının sonunda durmuş ve bu konuda yaklaşık iki yıl boyunca hiçbir adım atılamamıştı. Ancak 1 Kasım seçimi öncesi siyasi partilerin seçim beyannamelerinde yeni
anayasaya geniş bir yer ayırmaları, bu konunun seçim sonrası tekrar yoğun bir şekilde
gündeme gelmesi ve hükümet programında ilk başlığın “Demokratikleşme ve Yeni
Anayasa” olması sivil anayasa yolundaki umutları tazelemiştir.
Yargı alanında bu yılın en önemli gelişmelerinden birisi, 2015-2019 yılları
Yargı Reformu Stratejisinin Nisan ayında Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından
açıklanmasıdır. Birincisi 2010 yılında yayımlanan Yargı Reformu Strateji belgesinin ikincisi, önümüzdeki beş yılda yargının tüm alanlarında yapılacak reformlara
ilişkin kapsamlı bir plan şeklinde 17 Nisan 2015 tarihinde kamuoyuna sunuldu.
Ancak seçim süreçleri ve hükümet belirsizliği sebepleriyle bu yıl içerisinde önemli
bir ilerleme sağlanamadı.
Yargıtay’ın iş yükünü azaltmak ve işlerin hızlanmasını sağlamak için kabul edilen
6644 sayılı Kanunla, Yargıtay’da hukuk daireleri arasında çıkabilecek görev uyuşmazlıklarını çözmek ve dosyaların daireler arasında gidip gelmesini azaltmak amacıyla
“Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu” kurulmuştur. Yargıtay Başkanı, Daire Başkanı
ve Yargıtay Üyelerinin yargılama faaliyetlerinden doğan tazminat davalarına bakma
görevi Hukuk Genel Kurulundan alınarak ilgili dairelere verilmiştir. Kanun’un getirdiği diğer bir değişiklik ise, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kısmi dava yasağı
olarak bilinen 109. maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasıdır.
Yargı konusundaki bir diğer yenilik ise, henüz faaliyete başlamamış olmakla birlikte, altı yeni bölge adliye mahkemesinin kurulmasıdır. Adalet Bakanlığı’nın kararıyla İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Adana, Erzurum ve Diyarbakır
bölge adliye mahkemelerine ilaveten Antalya, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Trabzon
ve Van bölge adliye mahkemeleri kurulmuştur. Benzer şekilde Adalet Bakanlığınca
İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Erzurum ve Gaziantep illerinde böl-
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ge idare mahkemeleri kurulmuştur. Son olarak kararda, bölge adliye mahkemelerinin
ve bölge idare mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde tüm yurtta göreve başlayacakları belirtilmiştir.
Darbe teşebbüslerine ilişkin davalar konusunda 2015 yılında birtakım önemli
gelişmeler yaşandı. 12 Eylül Davasında, darbenin yaşayan faillerinden Kenan Evren
ve Tahsin Şahinkaya 2014 yılında suçlu bulunarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olsa da, bu yıl içerisinde dosya Yargıtay aşamasında iken her iki sanığın da ölmesi üzerine dava düşmüştür. Bu davada verilen cezalar ile söz konusu eylemlerin bir suç teşkil ettiği tescillendiği için, dava sembolik açıdan büyük önem arz
etmekteydi. Böylece, darbe mağduru binlerce kişi ve yakınları darbe sırasında işlenen
suçlar sebebiyle konsey üyeleri dışındaki sorumlular hakkında da soruşturma ve dava
açılmasını beklemektedir. Balyoz Davasında çok sayıda mahkumiyet kararı verilmiş
ve bu kararlar kesinleşmişti. Ancak Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararı ile
yeniden yargılama başladı ve bu yıl içerisinde tüm sanıklar beraat etti. Ergenekon
Davasında ise yargılama Yargıtay aşamasında devam etmektedir ancak Anayasa Mahkemesinin verdiği karar ile tüm sanıklar tahliye edilmiştir. 28 Şubat Davası ise darbelerle yüzleşme beklentisinden uzak bir şekilde son derece yavaş ilerlemektedir.
Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşmesi ve cezasızlıkla mücadele yönünden büyük
önem taşıyan ve dikkatle izlenen davalar, 2015 yılında da devam etti. Ancak bu
davaların güvenlik sebebiyle başka şehirlere alınması, başka davalarla birleştirilmesi,
gizlilik kararları alınması, hızlı ilerlememesi ve sürüncemede kalması ile bazı davalarda çıkan beraat kararları hayal kırıklığı yaratmaktadır. Bu yıl içerisinde özellikle faili
meçhullerle ilgili Temizöz Davası olarak bilinen davada, Cemal Temizöz ve diğer tüm
sanıkların 5 Kasım 2015 tarihli duruşma sonrası beraat etmesi ciddi tartışmalara sebep olmuştur. Son olarak, Hrant Dink Davasında uzun süredir beklenen bir gelişme
gerçekleşmiş ve cinayette sorumluluğu olan kamu görevlilerine yönelik iddianame
hazırlanmış, ancak bu iddianame henüz kabul edilmemiştir.
Türkiye 2015 yılında da demokratikleşme ve insan hakları alanında önemli
adımlar atmaya devam etti. Uluslararası hukuka uyum kapsamında, daha önceden
imzalanmış bazı sözleşmeler bu yıl içerisinde onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Ancak hâlâ Türkiye’nin bu alanda atması gereken adımlar bulunmaktadır. AİHM
önünde bekleyen Türkiye’ye karşı açılmış dosya sayısındaki azalma devam ettiği gibi,
AİHM’nin verdiği toplam tazminat miktarı içerisinde Türkiye’nin oranındaki azalma da sürmektedir.
Yakın dönemde kurulan ve faaliyete başlayan ulusal koruma mekanizmaları, hak
ve özgürlüklerin korunmasında giderek daha etkili olmaktadır. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, etkin bir yöntem olarak gerek önemli bazı davalarda verilen
kararlar gerekse diğer kararlar açısından tüm toplum kesimlerince takdir görmekte
ve Anayasa Mahkemesinin meşruiyetini ve gücünü artırmaktadır. Kamu Denetçiliği
Kurumu (KDK), Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) ve TBMM İnsan Hakla-
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rını İnceleme Komisyonu gibi mekanizmalar da inceleme ve raporları ile insan hakları alanındaki sorunlara ilişkin tespit ve önerilerde bulunmaktadır. Bu yıl özellikle
KDK’ya yapılan başvuruların büyük oranda arttığını ve kurumun, idarenin işlem
ve eylemlerinde insan hakları ve hukuka uygunluğu sağlama konusunda ilerleme
kaydettiğini gözlemlemekteyiz. Bununla birlikte, önceki yıllarda kurulması gündeme
gelen ve kuruluşuna ilişkin bir kanun tasarısı da hazırlanan Kolluk Gözetim Komisyonu ve Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu, 2015’te de kurulamadı.
2015 yılında da ülkemizde çeşitli insan hakları ihlalleri yaşandı. Özellikle Çözüm Sürecinin durması, çatışmaların tekrar başlaması ve PKK’nın hendek ve barikatlarla çatışmaları şehirlere taşıması ile hak ihlalleri konusundaki iddiaların yoğunlaştığını görmekteyiz. Ayrıca, Suruç ve Ankara’da yaşanan büyük terör saldırıları
da uzun bir süre tartışıldı. Son olarak İç Güvenlik Paketi olarak anılan 6638 sayılı
Kanuna yönelik ciddi eleştiriler yöneltildiği görüldü. Ancak, gerek AK Parti seçim
beyannamesinde gerekse hükümet programında yer alan İnsan hakları alanındaki
somut öneriler geleceğe yönelik umut verici işaretlerdir.
Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler 2 milyonu aşan sayılarıyla 2015 yılında da temel insan hakları konularından birisi olmaya devam etti.
Önceki yıllarda Suriyelilerin hukuki statüsü açıklığa kavuşturulmuş ve Suriyelilere
“geçici korunan” statüsü verilmişti. Türkiye’nin bu konuda yaptıkları uluslararası kamuoyu tarafından da takdir edilen bir seviyede olmakla birlikte, Suriyelilerin Türkiye’de daha uzun süre kalabilecekleri göz önüne alınarak daha uzun vadeli planlamalar
ve hazırlıklar yapılmasına ihtiyaç var. Başta kadın ve çocukların korunması olmak
üzere eğitim, sağlık, barınma ve çalışma gibi konularda ne tür adımlar atılacağına
ilişkin belirsizliklerin giderilmesi ve kalıcı birtakım tedbirlerin alınması, uyum ve
entegrasyon açısından son derece önemlidir.
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YASAMA
FAALİYETLERİ

Yasama faaliyetleri açısından 2015 yılı değerlendirildiğinde kabul edilen kanun
sayısının önceki yıllara göre önemli oranda azaldığı görülmektedir. Bu durumun
en önemli sebebi, beş ay içerisinde iki defa milletvekili genel seçimi yapılması ve
bunun sonucunda Meclisin uzun bir süre çalışamamasıdır. 7 Haziran’da yapılan
milletvekili genel seçimi sonrası oluşan Meclisten bir hükümet çıkmaması sebebiyle
Cumhurbaşkanı Anayasanın 116. maddesi gereğince seçimin yenilemesine karar vermiş ve 1 Kasım’da seçim yenilenmişti. Bunun sonucunda yılın yarıdan fazlasında
yasama faaliyetleri yapılamamış ya da faaliyetler çok sınırlı kalmıştır. Ayrıca bu yasama yılında bir Anayasa değişikliği yapılmadığı gibi, Bakanlar Kuruluna herhangi bir
konuda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi de verilmemiştir. Bu dönemde
kabul edilen 71 kanunun ağırlıklı bir kısmı, daha önceden imzalanmış olan milletlerarası antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkindir. Bunlar dışında
kalan ve insan hakları, demokratikleşme ve yargı konularına ilişkin önemli bazı kanunlar hakkında aşağıda kısa bilgiler verilmiştir.

KANUNLAR
22.01.2015 tarih ve 6586 sayılı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun: Türkiye, antipersonel mayınların kullanımının, depolanmasının, üretiminin ve devredilmesinin
yasaklanması ve bunların imhası ile ilgili olarak hazırlanan ve Birleşmiş Milletler
koordinatörlüğünde yürütülen Ottawa Sözleşmesi’ne 1 Mart 2004 tarihinde taraf
olmuş ve depolardaki mayınların Kasım 2010’a kadar imhasını, döşenmiş mayınların ise Mart 2014’e kadar temizlenmesini taahhüt etmiştir. Depolarda bulunan
anti-personel mayınların imha işlemleri, Haziran 2011 tarihi itibarıyla tamamlanmış; döşeli mayınların temizlenmesine ilişkin süre ise Türkiye’nin talebi üzerine Mart
2022’ye kadar uzatılmıştır. Kabul edilen bu Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat
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temizleme faaliyetlerine yönelik politikaları belirlemek, bu faaliyetleri planlamak ve
yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip etmek, yurt içi
ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla Milli Savunma Bakanına bağlı olarak Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı
kurulmuştur. Kanunda bu kurumla ilgili düzenlemelerin yanında, başta 1111 sayılı
Askerlik Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gibi kanunlar olmak üzere milli savunma ve
güvenlik mevzuatında çeşitli değişikliklerin yer aldığı görülmektedir.
04.02.2015 tarih ve 6592 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun: Soma ve Ermenek’te yaşanan maden kazalarının
da etkisiyle hazırlanan bu Kanun ile maden ruhsatları, maden ruhsat harçları, maden ruhsat sahiplerinin üretilen madenden dolayı ödemek zorunda oldukları devlet
hakları ile maden ruhsat sahiplerinin izin almaları için gereken süre ve şartlar insan
sağlığı, çevre kriterleri ve madencilik faaliyetlerinin gerekleri çerçevesinde yeniden
düzenlenmiştir. Maden işletmelerine yönelik yeni hükümler getirilerek, yürütmenin
işletmeler üzerindeki denetimi artırılmış ve kanunda belirlenen yükümlülüklere aykırı fiillere yönelik idari para cezaları düzenlenmiştir.
27.03.2015 tarih ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun: Bu torba Kanun ile birbiriyle ilişkili
ve ilişkisiz çok sayıda kanunda değişiklik yapılmıştır. Özellikle 633 sayılı Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye eklenen evlenecek kişilere yapılacak çeyiz yardımı, ev almak için birikim yapan kişilere yönelik nakit konut yardımı ve doğum yardımına ilişkin hükümler önemli sosyal politikalar olarak dikkat çekmiş ve uzun süre gündemde kalmıştır.
27.03.2015 tarih ve 6638 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun: Özellikle 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleşen Kobani
olayları gerekçesiyle hazırlanan ve kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak anılan,
çok sayıda kanunda değişiklik öngören düzenleme, ciddi tartışmalarla birlikte
TBMM Genel Kurul gündemine geldi. İlk hali itibarıyla tasarı dört bölümden
oluşmaktaydı. Molotof atma ve yüz kapatma cezasının artırılması, kolluk yetkilerinin genişletilmesi gibi temel haklara ilişkin asıl tartışmalar birinci bölümde
yoğunlaşmıştı. İkinci bölümde, polis amirlerinin özlük işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılmakta ve emniyet teşkilatına bağlı eğitim ve öğretim kurumları yeniden
yapılandırılmaktaydı. Üçüncü bölümde, kolluk yetkisine sahip Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının üzerindeki İçişleri Bakanlığının
yetkileri ve denetiminin, parlamenter demokratik bir rejimin gereklerine uygun
olarak artırılması hedeflenmişti. Dördüncü bölümde ise; vatandaşın devlet için
değil, devletin vatandaşa hizmet için var olduğu düşüncesi gereğince nüfus, kimlik
ve adres kayıt gibi işlemlerdeki bürokratik süreçler kaldırılmakta veya azaltılmak-
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taydı. Ancak yaşanan yoğun tartışmalar ve TBMM’deki engellemeler üzerine tasarı
geri çekilerek ikiye bölünmüş, üçüncü ve dördüncü bölümden vazgeçilerek ilk iki
bölümün yasalaşması sağlanmıştır.
Kabul edilen paketle ilgili asıl eleştiriler birinci bölümde yoğunlaşmaktadır.
Bu bölümdeki düzenlemelerden; istihbari dinlemeye getirilen üçlü denetim, bonzai olarak anılan sentetik maddelerin eroin benzeri maddeler kapsamına sokularak
cezasının artırılması ve müşteki, tanık ya da mağdurların ifadelerinin konutlarında
veya işyerlerinde alınması imkanı genel olarak kamuoyunda olumlu karşılanmıştır.
Bunlardan tanık ve mağdurların ifadelerinin konutlarında alınmasına ilişkin düzenlemenin, karakolların evlere taşınması anlamına geleceği eleştirisine hak vermek
mümkün değildir. Bu düzenleme hasta ya da engelli insanların ifadelerinin alınmasını kolaylaştıracağı gibi emek ve zaman israfını da önleyecektir. Ayrıca Kanun, konutlarda ifade alma işleminin kişilerin “talepleri halinde” olacağını da vurgulamaktadır.
Bu olumlu düzenlemelerin yanında eleştirilen hususların en önemlileri, kolluk
kuvvetlerine tanınan yetkilere ilişkindir. Hakim kararı aranmaksızın kolluk amirinin
emri ile kişinin üstünün, eşyasının ve aracının aranması ve suçüstü hali olmak kaydıyla kolluk amirlerine 24 saate kadar ve bazı hallerde 48 saate kadar gözaltı kararı
verme yetkisinin tanınması bunlardan bazılarıdır. Ayrıca valilere, suçun aydınlatılması için kolluk memur ve amirlerine emir verme yetkisi tanınarak adli kolluk amiri
sıfatı verilmesi de eleştirilmiştir.
Kendisine ya da başkalarına karşı molotof gibi patlayıcı ve yanıcı madde ile saldırıda bulunanlara karşı, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve gerektiği ölçüde polise
silah kullanma yetkisi tanıyan madde de tepki çekmiş ve polislerin göstericilere karşı
keyfi bir şekilde silah kullanabileceği endişeleri dile getirilmiştir. Aslında gerek Türk
Ceza Kanunun “meşru müdafa”ya ilişkin genel hükümleri gerekse silah kullanımını
düzenleyen yasalar, polise Kanundaki bu yetkiyi zaten vermektedir. Bu hükmün,
şiddet eylemlerine yönelik tepki sebebiyle ve polisin bu yetkisinin vurgulanması
amacıyla konulduğu görülmektedir. Ancak, polisi silah kullanımında cesaretlendiren
bu tür düzenlemelerin, geçmişte yaşam hakkı ihlallerine sebep olduğu düşüncesiyle
eleştirildiğinin de altını çizmek gerekir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde ateşli silahlar veya molotof, demir bilye, sapan gibi yaralayıcı silah taşıyanlar ve yüzünü gizleyenlere yönelik 2,5 yıldan 4 yıla
kadar cezalar öngörülmesi, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin
diğer bazı cezaların artırılması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde suç işlenmesi gibi
çeşitli durumların tutuklama nedeni sayılması bir diğer eleştiri noktasıdır. Öncelikle
belirtmek gerekir ki, molotof ve sapan taşımaya verilen cezanın silah taşımaktan daha
fazla olduğu iddiası doğru değildir. Kanunun 8. maddesinde her iki durumda da aynı
ceza öngörülmüştür. Ayrıca son dönemdeki bazı kararlarında Yargıtay zaten molotofu silah olarak kabul etmekteydi. Ancak “molotof ve sapan gibi aletlerin taşınmasına
ateşli silah bulundurma ile aynı şekilde yüksek cezaların öngörülmesi kamu düzenini
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sağlamak için zorunlu ve orantılı düzenlemeler midir?” sorusu tekrar sorulmalıdır.
Ayrıca, herhangi bir suç işlemeden ve saldırıda bulunmadan sadece yüzü kapatmaya
asgari 2,5 yıl hapis öngörülmesinin orantısız bir ceza olduğu belirtilmiştir.
Kanunun kabul edilen diğer bölümü ise genel olarak, Emniyet Genel Müdürlüğünün yapılanmasına ilişkin düzenlemelerden oluşmaktadır. Bu bölümde polis
amirlerinin rütbe terfilerinde kıdeme dayalı sistemden liyakate dayalı yeni bir sisteme geçilmekte, polis amirlerinin kadrolarına ilişkin piramidin bozulması sebebiyle
kadrolarla ilgili yeni düzenlemeler yapılmakta ve emniyet teşkilatına bağlı eğitim ve
öğretim kurumları, bazıları kapatılarak, yeniden yapılandırılmaktadır.
27.03.2015 tarih ve 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun: Çok sayıda kanunda değişiklik
yapan bu torba Kanun’daki en önemli düzenleme internet yayınlarına ilişkindir. İnternet ortamında; yaşam hakkı ile kişinin can ve mal güvenliği, milli güvenlik, kamu
düzeni ve genel sağlık açısından tehlike oluşturan, kişinin suç işlenmesine sebebiyet
vererek vatandaşların hak ve özgürlüklerini tehlikeye atan yayınlara karşı hakim kararıyla içerik çıkarma ve/veya erişim engelleme tedbirinin uygulanabilmesine imkan
sağlanmıştır. Bunun yanında içeriklerin ivedilikle çıkarılması ve/veya engellenmesi
gereken durumlarda başbakanlığın veya ilgili bakanlıkların talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına önlem alabilme yetkisi verilmiştir. Ayrıca suça konu
içerikleri oluşturan ve yayanlar hakkında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulması ve içeriğin çıkarılması/erişimin engellenmesi
kararlarını yerine getirmeyenler hakkında idari para cezalarının verilmesi de bu Kanun ile hükme bağlanmıştır.
01.04.2015 tarih ve 6644 sayılı Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun: Bu kanunla Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda birtakım değişiklikler yapılmıştır. Yargıtay
hukuk daireleri arasındaki görev ve iş bölümü uyuşmazlığı nedeniyle zaman zaman
dosyaların uzun süre daireler arasında gidip gelmesi ve yargılama için öngörülen makul sürenin aşılması nedenleriyle Yargıtay’da hukuk daireleri arasında çıkabilecek görev
uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla “Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu” kurulmuştur.
Yargıtay Başkanı, Daire Başkanı ve Yargıtay Üyelerinin yargılama faaliyetlerinden doğan tazminat davaları Hukuk Genel Kurulunda açılmakta ve 47 kişilik Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu tarafından yargılama faaliyetinin gerçekleştirilmesinde birtakım
güçlükler yaşanmaktaydı. Bu gerekçeyle, bu davaların ilgili dairelerde görülmesi ve
Hukuk Genel Kurulu’nun asli görevi olan hukuki denetimle sınırlı olarak çalışması,
bu tür uyuşmazlıkların ortalama görülme süresinin kısaltılması amaçlanmıştır. Yine
bu Kanun değişikliğiyle Hukuk Genel Kurulu, ilgili dairelerin verdikleri bu kararların temyiz mercii haline gelmiştir. Kanun’un getirdiği diğer bir değişiklikle Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun kısmi dava yasağı olarak bilinen 109. maddesinin ikinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan fıkrada, davacının talep

264

setav.org

2015’te HUKUK ve İNSAN HAKLARI

konusunun miktarı taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava
açılamayacağı yani kısmi dava yasağı düzenlemesi mevcuttu.
04.04.2015 tarih ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun: Ülkemizde son dönemde meydana gelen iş kazalarının etkisiyle kabul edilen bu
Kanun ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılarak iş sağlığı ve güvenliğine yönelik
tedbirlerin artırılması ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimlerinin güvenceleri artırılmış, iş yeri hekimlerinin veya iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle haklarının kısıtlanması
veya iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi halinde tazminat sorumluluğu getirilerek etki
altında kalmadan görevlerini yerine getirmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca işin durdurulması kararı verilen yerlerde gereğinin yapılabilmesi için kolluk kuvvetlerine açık yetki
verilmiş ve durdurulan iş yerlerinde durdurma kararına aykırı olarak çalışma yaptıran
işverenlere hapis cezası öngörülmüştür. Yine kurumsal etkinliğin artırılması amacıyla
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü
Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmış ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun kapasitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Yine bu Kanunla, maden
işçilerine yönelik özel bir düzenleme ile maden işyerlerinde çalışma süreleri yeniden
düzenlenmiş ve bu süre günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saat ile sınırlanmıştır. Bunlara ek olarak, Ermenek’te 28 Ekim 2014 tarihinde
yaşanan maden kazasının sosyal ve ekonomik etkilerinin giderilebilmesi amacıyla
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeme yapılması ve Manisa ilinin Soma ilçesinde meydana gelen iş kazası sonrası hayatını kaybeden sigortalı ve hak sahiplerine sağlanan
imkanların Ermenek’teki iş kazasında hayatını kaybeden sigortalı ve hak sahiplerine
de sağlanması bu Kanunla hükme bağlanmıştır.

TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME
KOMISYONU
2015 yılında genel seçimler dolayısıyla Meclisin kısa süreli açık kalması nedeniyle İnsan Hakları İnceleme Komisyonu da yalnızca bir kez 23 Mart’ta toplanmış ve
bu toplantıda da hazırlanmış olan inceleme raporları onaylanmıştır. Komisyon, bu
tarihte “Hatay E Tipi Kaplı Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu”, ”Ağrı ve Iğdır
İllerindeki Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu”, “Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu” ve “Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü
ve Tutuklulara Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında İnceleme Raporu” olmak üzere
dört ayrı rapor yayımlamıştır.348

348. Raporların tam metni için bkz. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/, (Erişim Tarihi 22 Kasım 2015).
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YARGI

Yargı alanında 2015 yılında atılan en önemli adım, 2015-2019 yılları Yargı Reformu
Stratejisinin Nisan ayında Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanmasıdır.349
Yargı Reformu Strateji Belgesinin birincisi 2010 yılında yayımlanmış ve o günden bu
yana çok sayıda reform gerçekleştirilmişti. Bunun devamı niteliğindeki ikinci belge,
önümüzdeki beş yılda yargı ile ilgili tüm alanlarda yapılacak reformlara ilişkin kapsamlı bir plan şeklinde kamuoyuna sunuldu. Bakanlar Kurulunda kabul edilen ve 10
amaç, 68 hedef ve 197 stratejiden oluşan Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi; hukuki
himaye sigortası, zorunlu arabuluculuk, hukuk kliniği, pro-bono (toplum yararına)
hukuk hizmeti gibi önemli yenilikler getirmektedir. Belgede temel amaçlar olarak
şunlar belirlenmiştir:
• Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmek
• Yargının hesap verebilirliğini ve saydamlığını artırmak
• Ceza ve hukuk adalet sistemini geliştirmek
• Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini geliştirmek ve uygulamada etkililiğini artırmak
• Adalet alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek ve AB katılım sürecinin etkinliğini artırmak
• Hukuk eğitimi ile meslek öncesi ve meslek içi eğitimi geliştirmek
• Kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaları
geliştirmek
• Adalete erişimi geliştirmek
• Yargısal uygulamalardan kaynaklanan insan hakları ihlallerini önlemek ve insan
hakları standartlarını güçlendirmek
• Ceza infaz sistemini geliştirmek
Burada belirtilen her bir amacı gerçekleştirmeye yönelik anayasal ve yasal düzenlemeler dahil yapılacak işler, planda belirli bir takvim içerisinde belirlenmiştir.
Seçim süreçleri ve uzun süren hükümet belirsizliği sebebiyle 2015 yılında bu alanda
önemli bir ilerleme sağlanamamış olsa da; hükümet programında bu alanda atılacak
349. Yargı Reformu Stratejik Planı için bkz. http://www.sgb.adalet.gov.tr/ekler/yayin/Stratejik-Plan-2015-2019.pdf
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kapsamlı adımlar ayrıntılı bir şekilde yer almıştır. Yani kısa vadede ve hızlı bir şekilde
belirlenen önemli reformların hayata geçirileceğini söyleyebiliriz.
Yargıyla ilgili önemli bir yasal düzenleme 6644 sayılı Kanunla Nisan ayı başında
yapılmıştır. Yargıtay’ın iş yükünü azaltmak ve hızlanmasını sağlamak amacıyla yapılan bu düzenleme Kanunlar başlığında ele alınmıştır.
Yargı konusundaki bir diğer önemli yenilik ise, altı yeni bölge adliye mahkemesinin kurulmasıdır. Adil yargılama hakkının bir gereği olarak iki dereceli yargılanma
hakkı açısından son derece önemli olan bölge adliye mahkemeleri, çok önceden kurulmuş olsa da hakim ve savcı eksikliği sebebiyle faaliyete başlayamıyorlardı. Adalet
Bakanlığı’nın yeni kararıyla mevcut İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun,
Adana, Erzurum ve Diyarbakır bölge adliye mahkemelerine ilaveten Antalya, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Trabzon ve Van bölge adliye mahkemeleri kurulmuştur.
Aynı tarihli bir diğer Bakanlık kararıyla HSYK’nın da olumlu görüşü alınarak İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Erzurum ve Gaziantep illerinde bölge
idare mahkemeleri kurulmuştur. Son olarak kararda, bütün bölge adliye mahkemelerinin ve bölge idare mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde tüm yurtta göreve
başlayacakları belirtilmiştir.350

KAMUOYUNDA YAKINDAN İZLENEN VE
TARTIŞILAN YARGILAMALAR
Darbelere ve Darbe Girişimlerine İlişkin Davalar
12 Eylül Davası
12 Eylül 1980’de dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in liderliğinde Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından emir-komuta zinciri dahilinde gerçekleştirilen
askeri darbe nedeniyle, darbe yönetiminin en üst karar organı olan Milli Güvenlik
Konseyini oluşturan beş generalden hayatta olan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya
hakkında, TCK’nın “Devlet Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler”e ilişkin 146. maddesi ile
80. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle 2012 yılında açılan
dava 2014 yılında sonuçlanmıştı. Karar duruşmasında Evren ve Şahinkaya, 21 Aralık
1979’da dönemin başbakanına verdikleri muhtırayla Anayasayı ve TBMM’yi ortadan
kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan, 12 Eylül 1980’de
de cebren Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını tağyir, tebdil veya ilgaya ve bu Kanun ile
teşekkül eden TBMM’yi ıskat ve cebren men suçundan eylemlerine uyan 765 sayılı
TCK’nın 146/1. maddesi gereğince "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava Yargıtay aşamasında iken, sanıklardan Kenan Evren’in 9 Mayıs 2015’te,
Tahsin Şahinkaya’nın ise 9 Temmuz 2015’te vefat etmesi nedeniyle dava düştü.
350. 29525 sayılı Resmi Gazete, 7 Kasım 2015, http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151107.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151107.htm
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12 Eylül Davası sanıkların ölümü nedeniyle Yargıtay aşamasında düşse de, darbe
rejimini kuran cuntanın başındaki heyetin müebbet hapisle cezalandırılması sembolik açıdan büyük önem arz etmekteydi. Bu dava ile söz konusu darbenin bir suç teşkil
ettiği tescillenirken, darbe mağduru binlerce kişi ve yakınları darbe sırasında suç işleyen konsey üyeleri dışındaki sorumlular hakkında da soruşturma ve dava açılmasını
beklemektedir. Gerek darbe öncesi yapılan kitlesel katliam ve provokasyonlar, gerekse
darbe sonrasında gerçekleşen sistematik işkence ve kötü muamele kapsamlı bir şekilde soruşturulmayı beklemektedir. Türkiye’nin yakın tarihindeki darbe teşebbüsleri
kadar gerçekleşen darbelerle de yüzleşmesi elzemdir. Bu konuda bugüne kadar açılan
soruşturma ve davalar eksik ve yavaş bir seyir izlemektedir. Bununla birlikte, açılan
yeni soruşturmalar umut ışığı olmaktadır. Genelkurmay Başkanlığı’nın 2013 yılında
Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın sanıkları olduğu darbe davası için 12 Eylül’den
bir yıl önce Evren ve kuvvet komutanlarının, darbeye destek için ordu komutanlarıyla yaptıkları gizli toplantının tutanaklarını mahkemeye göndermesi sonrası harekete
geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ağustos 2015’te, darbe ve darbe sonrasında
görev almış, darbe toplantılarına katılmış diğer askerler hakkında soruşturma başlattı. Savcılık ilk iş olarak da talimatla dönemin generallerinin ifadesini almaya başladı.
Yaşlı olan zanlılar evlerinde, diğerleriyse adliyeye giderek ifade verdi.

Balyoz Davası
Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen Balyoz Güvenlik Harekat Planı davasında yeniden yargılama 2015 yılında sona erdi. 21 ay süren ilk yargılamanın
ardından, aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu 330 sanığa başta “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri” gerekçesi olmak üzere çeşitli sebeplerle hapis cezaları verilmiş,
237 sanığın cezası 9 Ekim 2013’te Yargıtay’da onaylanmıştı. Bunun üzerine davada
yargılanan 230 sanığın Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru da 18 Haziran 2014’te sanıkların dava süresince haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle “yeniden
yargılama” kararı ile sonuçlanmış ve tutukluluk ve hükümlülükte geçirdikleri süre
dikkate alınarak sanıklar tahliye edilmişti. Davaya atanan yeni bilirkişi raporunda
dijital delillerde sahtecilik olduğu belirtilirken, yeniden yargılama 3 Mart 2015’te
sonuçlandı. 236 sanık için beraat kararını “sanıkların yüklenen suçları işlediği sabit
olmadığı” gerekçesiyle veren mahkeme, dijital delillerde sahtecilik iddiasına ilişkin
de suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İlk yargılamada “bilimsel gerçeğe
aykırı şekilde bilirkişi raporlarını hazırladıkları” iddiasıyla hakkında dava açılan 3
bilirkişinin yargılaması ise sürüyor.

28 Şubat Davası
28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde; TSK
bünyesinde oluşturulan Batı Çalışma Grubu’nda (BÇG) yer alan ve aralarında
dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Ge268
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nelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, Jandarma Genel Komutanı Teoman
Koman ve emekli Orgeneral Fevzi Türkeri’nin de bulunduğu 75’i tutuklu 103 sanık hakkında TCK’nın 147. maddesinde belirtilen “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni cebren devirmeye, düşürmeye iştirak” suçundan cezalandırılması istemiyle
2013 yılında açılan dava 2015 yılında devam etti. 199’u asker, toplam 438 kişinin
mağdur olarak yer aldığı davada 103 sanık Aralık 2013’ten beri tutuksuz olarak
yargılanırken, TMK 10 ile görevli Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014 yılında kapatılması sonrasında dava Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine devredildi.
Davanın 16 Şubat 2015’te görülen duruşmasında dönemin İçişleri Bakanı Meral
Akşener"mağdur" sıfatıyla ifade verdi. 11 Haziran 2015’te görülen 78. duruşmada
ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra
Albayrak’ın katılma talepleri kabul edildi. Eski Başbakan Tansu Çiller’in "tanık"
olarak mahkeme huzurunda dinlenmesine karar verilirken, sanıklardan dönemin
Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’nın adli kontrol
tedbiri kaldırıldı. 7 Ekim 2015’te ise mahkeme, eski Başbakanlar Tansu Çiller ile
Mesut Yılmaz’ın gelecek duruşmaya katılması hususunda çağrı kağıdı çıkartılmasına, katılmamaları durumunda ise haklarında zorla getirilme kararı verilebileceğine
dair ihtarda bulunulmasına karar verdi. Aynı tarihte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat sürecine ilişkin soruşturma kapsamında, çeşitli kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge talep etti.

Ergenekon Davası
Devletin içerisinde örgütlendiği ve bünyesinde asker, polis, gazeteci, akademisyen
üyeleri olduğu iddia edilen “Ergenekon” terör örgütüne karşı yapılan operasyonlar
sonrasında 2008 yılında açılan ve 67’si tutuklu 275 sanığın yargılandığı Ergenekon
Davasında, beş yıllık süre içerisinde 21 ayrı iddianame birleştirilmişti. 31’i gizli tanık olmak üzere toplam 159 tanığın dinlenildiği yargılama boyunca, toplam 650
duruşma yapılmış ve dava, 5 Ağustos 2013’te sonuçlanmıştır. Dava sonucunda 100
sanık “terör örgütü üyeliğinden” mahkum olurken, Genelkurmay eski Başkanı İlker
Başbuğ’un da aralarında bulunduğu 19 sanık müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak kararını 5 Ağustos 2013’te açıklayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi,
15 günlük bir süre tanındığı halde gerekçeli kararını yedi ay boyunca açıklamamış,
bunun üzerine sanıklar Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkemenin görüşleri
doğrultusunda tüm sanıkların tutukluluğunu yeniden gözden geçiren 21. Ağır Ceza
Mahkemesi, “delillerin karartılma kuşkusunun olmaması, sanıkların sabit ikametgah sahibi olmaları ve benzer konuda tahliye edilmiş sanıkların bulunması ve bunun adalet duygularını incitebileceği” gerekçesiyle tahliye kararı vermişti. Davanın
temyiz duruşması 6 Ekim 2015’te Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde başladı. Sanıkların
savunmaları 14 oturum sonucunda 28 Ekim 2015’te tamamlanırken duruşma, karar
açıklamak üzere 21 Nisan 2016’ya bırakıldı.
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Cezasızlık Politikası Kapsamında Tartışılan Yargılamalar
Hrant Dink Davası
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin hukuki süreç sekizinci yılında iki ayrı dava ile sürmektedir.351 2012’de
sonuçlanan ilk davada alınan kararlar Yargıtay tarafından “sanıkların silahlı terör
örgütü değil, suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt” üyesi oldukları gerekçesiyle
bozulmuştu. Bu dava süreci Dink cinayetine iştirak eden yirmi beş kamu görevlisi
hakkında 20 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen iddianamede Başsavcılığın onayına
sunuldu. Düzenlenen ve onaya sunulan iddianamede Ali Fuat Yılmazer, Ramazan
Akyürek, Tamer Bülent Demirel, Osman Gülbel’in TCK m.82, Engin Dinç, Reşat
Altay ile Ahmet İlhan Güler’in TCK m.83, Sabri Uzun ile Celalettin Cerrah’ın ise
TCK m.257 uyarınca cezalandırılmaları talep edildi. Ancak Başsavcılığa gönderilen
iddianame, soruşturmanın tamamlanmadığı ve bir kısım şüpheliler hakkında kasten
öldürme suçunun delilinin ortaya konulmadığı iddia ve gerekçesi ile onaylanmadı
ve Savcı Kökçü’ye iade edildi. Dink cinayetinde uzun süredir ısrarla dile getirilen
“kamu görevlileri yargılansın” talebine son aylarda yaklaşılmasına rağmen iddianame
hâlâ bekletilmektedir. Bundan sonraki yargılama sürecinin nasıl işleyeceğiyle ilgili,
Başsavcılığın tutumu belirleyici olacak. Dava sürerken Dink ailesinden Yervant Dink
ve Hasrof Dink’in İçişleri Bakanlığı’nın hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle açtığı
ve İstanbul 10. İdare Mahkemesince 27 Ekim 2010’da İçişleri Bakanlığı’nın 100 bin
TL tazminat ödemesi kararı ile sonuçlanan manevi tazminat davası Danıştay 10.
Dairesince 2015 yılında oy birliğiyle onandı.

Faili Meçhul Cinayetler ve JİTEM Davaları
90’lı yıllarda özellikle Güneydoğu’da işlenen faili meçhul cinayetler ve kayıplara ilişkin açılan dava ve soruşturmalar 2015 yılında da sürdü. Bununla birlikte, geçmişle
yüzleşme ve cezasızlıkla mücadele açısından büyük önem taşıyan bu davaları binlerce
mağdurun büyük bir dikkatle izlediği bu süreçte, geçtiğimiz yıllarda da dile getirilen
eksiklikler sürerken bazı davaların sürüncemede kalması ya da beraatla sonuçlanması
büyük hayal kırıklığı yarattı.
Bu davalardan en önemlisi; Şırnak’ın Cizre ilçesinde 1995-1993 yıllarında,
Cizre Jandarma İlçe Komutanı Cemal Temizöz’ün görev yaptığı dönemde işlenen
21 faili meçhul cinayetle ilgili olarak açılan, yedi sanıklı Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) Davası idi. 2009 yılında açılan dava sürecinde TMK 10.
351. İkisi tutuklu 20 sanık hakkında açılan ve 17 Ocak 2012’de sonuçlanan ilk davada, suikastın örgütlü bir iş olmadığına kanaat getiren mahkeme, sanıklardan 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 vermiş; tutuklu diğer sanık Erhan Tuncel ise toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası
almıştı. Hrant Dink cinayeti sanığı Ogün Samast ise, 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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maddesiyle görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin kaldırılmasının ardından görevi sona
eren Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı “davaya konu olay yeri” olduğu
gerekçesiyle Şırnak’a göndermiş, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi ise “yetkisizlik” kararı
vererek dosyayı Cizre Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Bu arada Temizöz ve diğer sanıklar, uzun tutukluluk süresini 10 yıldan 5 yıla indiren yeni yasanın yürürlüğe
girmesinin ardından 2014 yılında tahliye edilmişti. Daha sonra dava “güvenlik” gerekçesiyle Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakledildi. 18 Nisan 2015’te savcılık
makamı esas hakkındaki mütalaasını vererek, tanıkların ifadeleri ve olaylarla ilgili
kesin, inandırıcı ve vicdani kanaate uygun delil bulunmadığını belirterek sanıkların
ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini istedi. 5 Kasım 2015’te görülen karar duruşmasında ise Cemal Temizöz ve diğer sanıkların tamamı beraat etti. İnsan hakları
savunucuları tarafından faili meçhul yargılamaları arasında en fazla delile sahip davalardan birisi olarak gösterilen bu davanın beraatla sonuçlanması, henüz hakkında
hiçbir işlem yapılmamış binlerce faili meçhul saldırının akıbeti açısından karamsar
bir tablo ortaya koymuştur.352 Bu durumda gerek yargı gerekse yürütme erkinin,
insan hakları örgütleri tarafından ortaya atılan “Cemal Temizöz suçsuz ise 21 insanı
kim öldürdü?” sorusunun cevabını açık bir şekilde ortaya koyması gerekir.
Aşağıda bazılarına yer verilen faili meçhul davaların “güvenlik” gerekçesiyle farklı
şehirlere alınması da adil yargılanma açısından sakıncalıdır. “Olay yeri inceleme, tanıkların ifadesinin alınması vb.” açılardan davaların olayın vuku bulduğu bölgede görülmesi uygulamasına azami özen gösterilmeli, nakil söz konusu olduğunda ise ortaya
çıkan mağduriyetlerin önlenmesi için Adalet Bakanlığı devreye girmelidir. Türkiye’nin
yakın tarihteki en ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir döneme ışık tutacak olan
bu davalar sadece cezasızlık politikasına son vermek için değil, geçmişiyle yüzleşmeyi
başarabilmiş bir gelecek kurmak açısından da büyük bir öneme sahiptir.
Ankara’da 1990’lı yıllarda işlenen bazı faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak Mehmet Ağar, özel harekat polisleri ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım’ın da aralarında
bulunduğu 19 kişi hakkında 765 sayılı TCK’nın “cürüm işlemek için oluşturulan
silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında adam öldürmek” suçlamasıyla açılan dava
2015 yılında da sürdü. 3 Temmuz 2015’te görülen duruşmada tanık olarak dinlenen
dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş; 1990’lı yıllarda “terörle
mücadele” adı altında birçok suç işlendiğini, iş adamlarının öldürülmesinin Tansu Çiller’in o dönem “Elimizde PKK’ya yardım eden iş adamları listesi var” sözleri
sonrasında yaşandığını belirterek “cinayetleri işlemek için ölen PKK militanlarının
silahlarının kullanılması idealdi” dedi.
Kamuoyunda “JİTEM Ana Davası” olarak bilinen ve Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak’ta çeşitli tarihlerde birden fazla adam öldürme, kundaklama ve bombalama eylemini gerçekleştirdikleri iddiasıyla yargılanan ve aralarında ‘Yeşil’ kod adlı
352. Vahap Coşkun, “Faili Meçhullerin Üstünü Örtmek”, Yeni Yüzyıl, 06 Kasım 2015.
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Mahmut Yıldırım’ın da bulunduğu beşi firari 16 sanıklı dava 2015 yılında sürdü. Bu
dava, aralarında fiili ve hukuki bağ olduğu gerekçesiyle yazar Musa Anter’in öldürülmesi ve Orhan Miroğlu’nun yaralanmasına ilişkin açılan dava ile birleştirildi. Her iki
dava “güvenlik” gerekçesiyle Diyarbakır’dan Ankara’ya nakledilmişti.
Mardin ve ilçelerinde 1992-1996 yılları arasında işlenen 22 “faili meçhul” cinayet, kaybetme ve köy yakma olaylarında yer alan 9 sanık (Dönemin Diyarbakır
İl Jandarma Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu, Albay Hasan Atilla Uğur, Jandarma
Komando Bölük Komutanı Ahmet Boncuk, Başçavuş Ünal Alkan ve köy korucuları
Abdurrahman Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ramazan Çetin, Mehmet Salih Kılınçaslan ve İsmet Kandemir) hakkında açılan ve yine henüz ilk duruşması yapılmadan
“güvenlik” gerekçesiyle Ankara’ya alınan davanın 3 Mart 2015’te görülen ilk duruşmasında, sanıklar Hasan Atilla Uğur ve Eşref Hatipoğlu’nun rütbeleri nedeniyle
CMK M.161/5’e dayanarak dosyanın izin istemiyle HSYK’ya gönderilmesine karar
verildi. 18 Ekim 2015’teki duruşmada ise “HSYK’dan cevap gelmediği” gerekçesiyle
bir sonraki duruşma 15 Ocak 2016’ya ertelendi.
Mardin’de 13 kişiyi öldürmek suçlamasıyla dönemin Derik İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Musa Çitil hakkında açılan ve 2012 yılından beri devam eden dava
“güvenlik gerekçesi” ile Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 21 Mayıs
2014’te beraatla sonuçlanan bu dava 2 Haziran 2015’te Yargıtay 1. Ceza Dairesi
tarafından onandı. Yargılama sırasında Ankara Bölge Jandarma Komutanlığı’nda görevini sürdüren Musa Çitil önce Tümgeneral oldu, ardından 2015 yılında Diyarbakır
Bölge Jandarma Komutanlığı’na getirildi.
Şırnak’ın Silopi ilçesi Görümlü beldesinde 1993 yılında altı köylüye işkence
yaparak öldürdükleri iddiası ile emekli Tuğgeneral Mete Sayar ve beş eski askeri
personel hakkında 2013’te açılan ve “kamu güvenliği ve adaletin iyi idaresi” gerekçe
gösterilerek Şırnak Ağır Ceza Mahkemesinden Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine
nakledilen dava da 2015 yılında sonuçlandı. 3 Temmuz 2015 tarihli duruşmada esas
hakkında mütalaasını sunan savcılık makamı, sanıkların delil yetersizliğinden beraatlarını talep etti. Aynı duruşmada, mağdur tarafına mütalaaya karşı görüşlerini sunmaları için herhangi bir süre verilmeksizin, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti
tarafından mütalaaya uyularak sanıkların beraatına karar verildi. Dava sürerken, “etkisiz soruşturma ve yaşam hakkının ihlali” gerekçeleriyle 28 Ocak 2006 ve 15 Nisan
2010 tarihlerinde kayıp yakınları tarafından yapılan iki ayrı başvuruyu birleştiren
AİHM, 15 Nisan 2014 tarihinde kararını açıklamış ve Türkiye’yi AİHS’in “Yaşam
hakkı” maddesini içeren 2. maddesini iki kez ihlal ettiği ve soruşturmanın etkili yürütülmediği gerekçesiyle mahkum etmişti.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 22 Ekim 1993’te 16 kişinin ölümü, çok sayıda ev ve
işyerinin yakılması ve yüzlerce kişinin göçe zorlanması ile sonuçlanan Lice Katliamına ilişkin olarak 21 yıl aradan sonra, zaman aşımına bir gün kala, 16 Ocak 2014’te
açılan dava 2015 yılında da devam etti. Olayın failleri olarak belirlenen, dönemin
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Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu ile Üsteğmen
Tünay Yanardağ hakkında “taammüden öldürme”, “halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik”, “cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma” suçlarından ağırlaştırılmış
müebbet hapis ve 24 yıla kadar hapis cezası istenirken, Hatipoğlu, geçen 18 Eylül’de
verdiği ifadede tüm suçlamaları reddetti. 7 Ekim 2015’te mağdur avukatları sanık
Hatipoğlu’nun ifadesinin “can güvenliği tehlikede olduğu” gerekçesiyle gizli alınmasına tepki göstererek reddi hakim talebinde bulundu. Heyet, talebi kabul edip
kararın incelenmesi için bir üst mahkeme olan 2. Ağır Ceza Mehkemesi’ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Zirve Yayınevi Davası
Malatya’da, 18 Nisan 2007’de, Zirve Yayınevinde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel’in öldürülmesine ilişkin olarak açılan
dava, 2015 yılında devam etti. Yedi yıldan bu yana tutuklu bulunan sanıklardan 5’i,
uzun tutukluluk nedeniyle 8 Mart 2014’te tahliye edilmiş ve sanıklara adli kontrol tedbirleri doğrultusunda elektronik kelepçe takılmıştı. Davanın 9 Eylül 2015’te
görülen 107. duruşmasında sanıklar son savunmasını mahkemeye verdi. 21 Ekim
2015 tarihindeki duruşmada mahkeme heyeti, Savcı Necmettin Yıldırım’ın deliller
çerçevesinde gerekli görülmesi halinde soruşturmanın genişletilmesi ya da mütalaa
hazırlanması için ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 5 Ocak 2016’ya erteledi.
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İNSAN HAKLARI

ULUSLARARASI
İNSAN HAKLARI HUKUKUNA UYUM
30 Eylül 2015 itibarıyla AİHM’de Türkiye aleyhine açılmış 9.150 dosya
bulunmaktadır ve bu rakam AİHM’de bekleyen dosya sayısının yüzde 13,8’ini
oluşturmaktadır.353 2012’de AİHM’de aleyhine başvuru yapılan ülkeler sıralamasında ikinci sırada bulunan Türkiye, 2013 ve 2014 yıllarında dördüncü sıraya
gerilemişti. 2015 yılında İtalya’nın dosya sayısının yüzde 12,2 oranına gerilemesi
ile Türkiye üçüncü sıraya yükseldi. Ancak Türkiye’nin 2014 yılında 9.500 olan
dava sayısı 2015 yılında 9.150’ye düşmüştür. Türkiye’nin son dört yılda dava
sayısının giderek azalmasında, AİHM tarafından etkin bir başvuru yolu olarak
kabul edilen Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun, AİHM’e başvuruda
tüketilmesi gereken olağan bir başvuru yolu olarak şart koşulmasının payı vardır.
Sonuç itibarıyla AİHM’nin 2014’te karar verdiği toplam tazminat miktarının
(2.039.195.858 avro) yaklaşık yüzde 5’ini (99.849.159 avro) Türkiye’den giden
davalar oluşturdu. Bu oran bir önceki yıl yüzde 6, 2012’de yüzde 13, 2011’de
ise yüzde 43 idi.354
BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM)
kapsamında, Türkiye incelemesi 27-29 Ocak 2015 tarihlerinde Cenevre’de yapıldı.
Türkiye’ye bu kapsamda 278 tavsiye yöneltilirken, bunlardan 215’i Türkiye tarafından kabul edildi, 63’ü ise not edildi.355

353. “Pending Applications Allocated To A Judicial Formation”, ECHR, 30 Eylül 2015, http://www.echr.coe.int/
Documents/Stats_pending_month_2015_BIL.pdf.
354. “Supervision of the Execution of Judgments and Decisions of the European Court of Human Rights / Annual
Report, 2014”, Council of Europe, (Mart 2015), s.57-58.
355. “Human Rights Council Adopts Outcomes of Universal Periodic Review of Sweden, Grenada, Turkey and
Kuwait”, The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights-OHCHR, (26 Haziran 2015).
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Türkiye’deki yasal çerçevenin AİHM içtihadıyla uyumlu hale getirilmesi için
hazırlanan AİHS İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı 1 Mart 2014’te Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Ancak bugüne kadar bu planın uygulanmasına ve sonuçlarına ilişkin bir rapor veya veri açıklanmamıştır. Öte yandan, Haziran 2015’te
Adalet Bakanlığının 2015-2019 yıllarını kapsayan İkinci Stratejik Planı kamuoyuna açıklandı. Planın güçlü yönleri arasında Adalet Bakanlığı’nın gelişmiş teknolojik
altyapısının bulunması, insan hakları konusundaki kurumsal kapasitenin artması,
alternatif ceza infaz yöntemlerinin gelişiyor olması yer alırken, zayıf yanlar arasında
yargı organlarının iş yükünün fazla olması, bazı yargılamaların makul sürede
bitirilememesi, adli istatistikteki yetersizlikler, performans ve iç kontrol sistemindeki
denetim sisteminin tam olarak oturmaması, istinaf mahkemelerinin tam olarak hayata geçirilememesi belirtiliyor.356 2010 yılında 32.676 olan adalet hizmetlerinde
görev yapan yardımcı personel sayısının 6 Şubat 2015 tarihi itibarıyla 53.912’ye
çıkması olumlu bir gelişme iken; her 100 bin kişiye düşen hakim sayısında Avrupa
Konseyi ülkeleri ortalamasına –her yıl düzenli olarak gerçekleşen artışa rağmen– halen ulaşılamamıştır. Avrupa Konseyi ülkelerinde her 100 bin kişiye düşen hakim
sayısı ortalama 21 iken, ülkemizde bu rakam Mayıs 2015 itibarıyla 13’tür.357
Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan ve 19 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren İnsan Hakları Tazminat Komisyonu 2015 yılında da çalışmalarını sürdürdü. Komisyonun 2014 yılında görev alanının genişletilmesi ile AİHM kayıtlarından daha
fazla dosyanın düşürülmesi hedeflenmektedir.358
Türkiye’nin insan hakları alanında gelişme kat etmesinin, yukarıda yer verilen
çalışmaların yanı sıra bu alandaki kurumsal yapılarını güçlendirerek, ulusal önleme
mekanizmalarını etkin, tavizsiz ve sabırlı bir şekilde işletmesi ile mümkün olacağı
unutulmamalıdır.
Türkiye’nin uluslararası insan hakları hukukuna uyumu bağlamında, 2015 yılında TBMM tarafından onaylanan uluslararası sözleşmeler ve protokoller de bulunmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 167 sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi ile 176 sayılı Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
23 Mart 2015 tarihinde kabul edildi. Her iki sözleşme 23 Mart 2016’da yürürlüğe
girecektir.359 Avrupa Konseyi’nin 2010’da imzaya açtığı, Budapeşte Sözleşmesi olarak
bilinen Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi’ni 29 Eylül 2014’te imzalayan Türkiye 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren söz konusu sözleşmeyi yürürlüğe soktu.
356. “Adalet Bakanlığı Stratejik Planı 2015-2019”, s. 39-40.
357. “Adalet Bakanlığı Stratejik Planı 2015-2019”, s. 46;
“Report on ‘European Judicial Systems-Edition 2014 (2012 data): Efficiency and Quality of Justice’”, CEPEJ, s. 161.
358. “İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun Görev Alanının Genişletilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi
Gazete’de Yayımlandı”, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı, http://www.ihtk.adalet.gov.
tr/duyurular/2013/5.html.
359. Türkiye’nin taraf olduğu ILO sözleşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. “Ratifications for Turkey”, http://
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102893 (Erişim Tarihi: 11
Kasım 2015).
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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’ün, eğitim
ile ilgili 2. maddesine “430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu kurallarının saklı tutulduğunu” belirterek koyduğu çekinceyi 2015’te de kaldırmamıştır.360 19 Ekim 1992’de
imzalanıp 23 Şubat 1994 tarihinde onaylanan Ek 4 Nolu Protokol’üne ise, onay belgesi henüz tevdi (depo) edilmediği için, Türkiye halen taraf değildir. Türkiye tarafından
14 Mart 1985 tarihinde imzalanan AİHS’nin 7 Nolu Protokol’ünün onay işlemi de
halen tamamlanmamıştır. Türkiye, AİHS’nin ayrımcılık yasağını düzenleyen 12 Nolu
Protokol’ünü 18 Nisan 2001 tarihinde imzalamış ancak bugüne kadar onaylamamıştır. 24 Haziran 2013 tarihinde imzaya açılan ve henüz yürürlüğe girmeyen 15 Nolu
Protokol de, Türkiye tarafından 13 Eylül 2013 tarihinde imzalanmıştır. 2 Ekim 2013
tarihinde imzaya açılan ve Sözleşme ve Protokol’de tanımlanan hak ve özgürlüklerin
yorumlanma ve uygulanmasına ilişkin olarak taraf devletlerin yüksek mahkemelerine
AİHM’e tavsiye görüşü sorabilme imkanı tanıyan 16 Nolu Protokol ise Türkiye Devleti tarafından 20 Aralık 2013’te imzalanmış, ancak onaylanmamıştır. AİHS’nin yukarıda yer alan protokollerinin yanı sıra, 15 Ekim 1985 tarihinde imzaya açılan ve 1988
tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı 9 Aralık
1992’de onaylayan Türkiye’nin koyduğu çekinceler, 2015 yılında da kaldırılmamıştır.361
Yukarıda yer verilen Avrupa Konseyi sözleşmelerinin yanı sıra, Türkiye’nin halen tarafı olmadığı, çekinceler koyduğu ya da imzalamasına rağmen onaylamadığı
veya belgesi tevdi edilmeyen BM sözleşme ve protokolleri de bulunmaktadır. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 13. maddesine,
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 27. maddesine ve Ek İhtiyari Protokol’e, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 17, 29 ve 30. maddelerine, İşkence
ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin 21. maddesine, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Korunmasına Dair
Uluslararası Sözleşme’nin bazı maddelerine, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 22. maddesine, Kadınlara Karşı Her
Biçimiyle Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nin 29. Maddesine koyduğu çekinceleri ve Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 1967 Protokolü’ne coğrafi
çekincesini halen sürdürmektedir.362 Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin
Başvuru Usûllerine İlişkin Seçmeli Protokol’ü imzalamış ancak onaylamamıştır.363
360. AİHS’e ek protokollerin hangi ülkeler tarafından imzalandığına ve konulan çekincelere ilişkin tüm bilgiler
için bkz. “Simplified Chart of Signatures and Ratifications”, http://www.coe.int/tr/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/chartSignature/3, Erişim Tarihi: 11 Kasım 2015).
361. Çekincelere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. “Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartına İlişkin Bilgi Notu”,
AB Bakanlığı, www.abgs.gov.tr/files/haberler/2011/yerel_yonetimler_ozerklik_sarti.pdf, (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2013).
362. Türkiye söz konusu çekinceyi kaldırmaya yönelik ilk beyanını 16 Aralık 2013 Vize Serbestisi Diyaloğu
Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde dile getirmiş ve çekinceyi AB’ye tam üye olma aşamasında
kaldıracağını beyan etmişti.
363. BM belgelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. “Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General”,
UN Treaty Collection, https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx, Erişim Tarihi: 11Kasım 2015).
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Ayrıca, Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’yi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin kuruluşunu sağlayan Roma Statüsü’nü,364
Eğitimde Ayrımcılığa karşı UNESCO Sözleşmesi’ni, BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi Seçmeli Protokol’ünü ve Ulusal Azınlıkların
Korunması İçin Çerçeve Sözleşme’yi henüz imzalamamıştır. Türkiye, AB’ye aday
ülke olarak ilan edildiği 10 Aralık 1999 tarihinden itibaren uluslararası insan hakları
hukukuna uyumu sağlamak adına giderek daha fazla sayıda insan hakları belgesine
taraf olmaktadır. Yukarıda sözü edilen belgelere taraf olması ve çekinceleri kaldırması
ile bu alandaki eksiklikler giderilmiş olacaktır.
TABLO: ULUSLARARASI KURUMLAR VE SIVIL TOPLUM ÖRGÜTLERINCE 2015 YILINDA
TÜRKIYE’YE İLIŞKIN HAZIRLANAN BAZI RAPORLAR
Tarih

Kurum

Rapor

Ocak 2015

Avrupa Konseyi İşkenceye Karşı
Komite (Committee for the
Prevention of Torture-CPT)

Report to the Turkish Government on the
Visit to Turkey from 9 to 21 June 2013

Şubat 2015

Uluslararası Af Örgütü

2014/15 Dünya İnsan Hakları Raporu
Türkiye Bölümü

Haziran 2015

ABD Dışişleri Bakanlığı

2014 İnsan Hakları Raporu Türkiye Bölümü

Haziran 2015

İnsan Hakları İzleme Örgütü

The Mediterranean Migration Crisis
Why People Flee, What the EU Should Do

Temmuz 2015

ABD Dışişleri Bakanlığı

İnsan Kaçakçılığı Raporu Türkiye Bölümü

Temmuz 2015

Uluslararası Af Örgütü

Kobane Protestoları - İnsan Hakları İhlalleri

Kasım 2015

İnsan Hakları İzleme Örgütü

“Geleceğimi Hayal Etmeye Çalıştığımda
Hiçbir Şey Göremiyorum” - Türkiye’deki
Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime
Erişiminin Önündeki Engeller

Aralık 2015

Freedom House

2015’te Dünya’da Özgürlük

ULUSAL KORUMA MEKANIZMALARI
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu
Anayasanın 148. maddesi uyarınca, Anayasada korunan temel haklarından birisi
kamu gücü tarafından ihlal edilen kişilere bizzat başvuru imkanı tanıyan Bireysel
Başvuru Yolu, 2010 Anayasa değişikliği ile kabul edilmiş ve 24 Eylül 2012 tarihinden
itibaren başvurular kabul edilmeye başlanmıştır. Bu tarihten itibaren bireysel başvuru
temel hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir yöntem olarak işlev görmüştür.
Anayasa Mahkemesi resmi internet sitesinde, 2015 yılı için en son 10 Nisan tarihine kadar olan bireysel başvuru istatistikleri yer almaktadır. Yani bu yılın sadece ilk üç ayına ilişkin resmi istatistiklere sahibiz ve bu sebeple istatiksel
değerlendirmelerimiz sınırlı olacaktır. Buna göre, 2012’den itibaren mahkemeye
364. Avrupa Konseyi’ne üye 46 ülkeden sadece Türkiye ve Azerbaycan Roma Statüsü’nü imzalamamıştır.
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yapılan toplam başvuru sayısı 38.067’dir ve bu sayının yılsonunda 45 bini geçmesi
beklenmektedir. Önceki yılların verileri incelendiğinde 2012 yılında 1.342 olan
başvuru sayısının 2013’de 9.897, 2014’de 20.578, 2015 yılının ilk üç ayında ise
6.250 olduğu görülmektedir. Başvuru sayısı dikkate alındığında bu yılın sonunda
20.000 civarında başvuruya ulaşılacağı söylenebilir. Bu tablo Anayasa Mahkemesinin iş yükünün hızla artmaya devam ettiğini göstermektedir. Mahkemenin bazı
önemli ve medyatik başvurularla ilgili verdiği kararlar bu başvuru yolunu daha da
popüler hale getirmiş, doğrudan Anayasa Mahkemesinden uyuşmazlıkları çözmesi
beklentisini doğurmuştur. Gerçek bir hak ihlali iddiası olsun veya olmasın, her
davada yüksek mahkemelerin kararlarından sonra, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmaktadır. Oysa Anayasa Mahkemesi bütün mahkeme kararlarının hukuka uygunluğunu denetlemekle görevli değildir. Sadece bir hak ihlalinin
varlığını ve varsa giderilmesi yollarını değerlendirmektedir. Bireysel başvuru yoluna ilişkin bu algının mutlaka giderilmesi gereklidir. Ayrıca bundan önce Anayasa
Mahkemesinin de önüne gelen başvuruların sonuçlandırılmasını hızlandıracak etkin çözümler ve kapsamlı stratejiler geliştirmesi gerekir.
23 Eylül 2012 ile 10 Nisan 2015 tarihleri arasında toplam karara bağlanan 19.529
başvurunun sadece 559’unda ihlal kararı verilmiştir. Yani kararların yüzde 1,4’ünde ihlal
kararı çıkmıştır. Mahkeme, başvuruları komisyonlarda ve kabul edilebilirlik aşamasında
önemli oranda elemektedir. Nitekim ilk bakışta düşük görünen bu oranın, bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan Almanya gibi ülkelerdeki sonuçlarla benzer olduğu söylenebilir.
Aynı döneme ilişkin haklara göre başvurular incelendiğinde, adil yargılanma
hakkının ezici bir çoğunlukla en çok başvuru yapılan hak olduğu görülmektedir.
Bu hakkı sırasıyla, mülkiyet hakkı, kanun önünde eşitlik, temel hak ve hürriyetlerin
korunması, insan haklarına saygılı devlet, kişi hürriyeti ve güvenliği, yaşam hakkı,
toplantı hak ve hürriyetleri, özel hayatın gizliliği ve korunması, suç ve cezaların kanuniliği, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, seçme ve seçilme hakkı, düşünce,
din ve vicdan hürriyeti, işkence ve eziyet yasağı ve son olarak diğer bazı haklar izlemektedir. Bu başvurular üzerine mahkeme tarafından verilen ihlal kararlarının da
–bazı farklılıklar olmakla beraber– haklara göre benzer şekilde dağıldığı ve büyük
çoğunluğun adil yargılanma hakkı ile ilgili olduğu görülmektedir.
Anayasa Mahkemesi, 2015 yılı içerisinde de bireysel başvuru yoluyla birtakım önemli
ve tartışmalı kararlara imza attı. Bunlardan seçim barajına ilişkin olan başvuru ve bu başvuru henüz ele alınmadan dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın başvuru
ile ilgili yaptığı açıklamalar ciddi eleştirilere sebep olmuştur. Çünkü Kılıç’ın açıklamalarından Anayasa Mahkemesinin, seçim barajı ile ilgili davada sadece hak ihlali olduğuna
ve bu ihlalin giderilmesi gerektiğine karar vermekle yetinmeyeceği; hak ihlalinin, yüzde 10’luk barajı düzenleyen Kanun maddesinden kaynaklandığını belirterek, maddenin
Anayasaya uygunluğunu inceleyip iptal yönünde karar verebileceği anlaşılıyordu. Ancak
Mahkeme Genel Kurulu, Kılıç’ın katılmadığı toplantıda bu başvuruyu konu bakımından
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yetkisizlik nedeniyle 2’ye karşı 14 üyenin oyuyla reddederek tartışmayı sonlandırmıştır.
Aynı zamanda mahkeme bu dönemde –Balyoz davasında olduğu gibi– İstanbul’daki Askeri Casusluk davasında dijital delile dayalı olan ve onanan 43 mahkumiyetin bozulması talebini de dikkate alarak “adil yargılanma haklarının ihlal edildiğine” oybirliği ile karar verdi. Haziran ayında da İzmir’deki askeri casusluk davasına
ilişkin olarak benzer bir karar daha verdi.
Bunların yanında adil yargılanma hakkının, ifade ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün, özel hayatın gizliliğinin, sendika hakkının, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının
ve toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün ihlal edildiğine dair önemli kararlara
imza atıldı. Bu kararların her biri hak ve özgürlüklerin korunması ve özgürlük alanının genişletilmesi açısından önemlidir. Ancak hepsini tek tek ele almak bu çalışmanın
kapsamını aşacağından sadece belirtmekle yetiniyoruz. Anayasa Mahkemesi diğer kararları sebebiyle çeşitli eleştirilere maruz kalıyor olsa da mahkemenin bireysel başvuru
üzerine verdiği kararlar hemen tüm toplum kesimleri tarafından beğenilmekte ve kabul
görmektedir. Bu süreçte mahkemenin insan hakları mahkemesi yönünün ağırlık kazandığını ve bu durumun gücünü ve saygınlığını artırdığını söylememiz mümkündür.

Kamu Denetçiliği Kurumu
2012 yılının Haziran ayında 6328 sayılı Kanun ile kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 29 Mart 2013 tarihi itibarıyla şikayet başvuruları almaya başlamıştı.365
KDK bu zamandan beri kötü yönetimle ilgili rutin davaları ele alma kapasitesini geliştirdi. 2014 yılında toplam 5.639 adet şikayet başvurusu yapılan366 KDK’nın dosya
yükü 2015 Ağustos sonunda 25 bine ulaşarak ciddi ölçüde arttı. Kamu yönetiminin KDK tarafından verilen tavsiye kararlarına uyum oranı 2013’te yüzde 24 iken,
2014’te yüzde 38'e çıktı. Bu alanda kayda değer bir iyileşme kaydedilmekle beraber,
KDK’nın yasal çerçevesinin güçlendirilmesi ve kurum çalışmalarının daha şeffaf hale
getirilmesi tavsiyeleri de bulunmaktadır.367
KDK tavsiye kararlarının yanında özel raporlar da hazırladı. Soma maden kazasının ardından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda hazırlanan Rapor 29 Aralık
2014 tarihinde TBMM başkanlığına ve başbakanlığa sunuldu. Raporda Türkiye’deki
mevcut madencilik mevzuatı ve uygulamaları, iş güvenliği sistemi ve işletme koşulları
ile idari yapılanmaya yönelik sorunlara ilişkin çözüm önerileri dile getirildi.368

365. TBMM Başkanlığına bağlı bağımsız bir niteliğe sahip olan Kamu Denetçiliği Kurumu idareyi şikayet esasına
göre denetlemektedir. Şikayetleri; insan hakları, temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, çocuk hakları ve kamuyu
ilgilendiren genel konulara yönelik olduğu takdirde tüm gerçek ve tüzel kişiler doğrudan hak ve özgürlüğü veya
menfaati ihlal edilme şartı aranmaksızın başvuruda bulunabilmektedir.
366. “Kamu Denetçiliği Kurumu 2014 Yıllık Raporu”, Kamu Denetçiliği Kurumu, s. 50.
367. “AB 2015 İlerleme Raporu”, AB Bakanlığı, s. 9.
368. Raporun tam metni için bkz. “Soma Maden Kazasından Hareketle: Kömür Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Raporu”, Kamu Denetçiliği Kurumu, Aralık 2014.
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Türkiye İnsan Hakları Kurumu
KDK gibi 2012 yılında 6332 sayılı Kanunla kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumu
(TİHK) 23 Ocak 2013’ten itibaren çalışmalarını sürdürüyor. TİHK geçtiğimiz yıl
olduğu gibi 2015 yılında da farklı başlıklarda insan hakkı ihlallerine ilişkin incelemelerde bulundu. 5 Ocak’ta “Lütfullah Tacik’in Ölümüne ve Van Geri Gönderme
Merkezine İlişkin Raporu”, 27 Ocak’ta “Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Cinsel İstismar ve Kötü Muamele İddiaları Raporu”, 13 Mayıs’ta “Ankara Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü Ziyaret Raporu” yayımlandı.369
6-9 Ekim tarihlerinde OPCAT denetim mekanizması olan İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi (CPT) heyeti TİHK’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, TİHK’in
Ulusal Önleme Mekanizması işlevini yerine getirebilmesi için önündeki en büyük
engellerden birisinin finansal ve insan kaynağındaki yetersizlik olduğunu; kurumun
CAT, OPCAT, Paris Prensipleri ve ilgili diğer uluslararası ilkelerle uyumlu kapsamlı
bir yasal çerçeveye kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Aslında bu eleştiriler TİHK
kurulma aşamasında iken de dile getirilmiş, ulusal insan hakları kurumlarının yapı
ve işleyişine dair ilkeleri içeren Paris Prensiplerinin TİHK yasasında somutlaştırılması gerektiği vurgulanmıştı.370 Nitekim kurumun üç yıllık tecrübesi bu tespitlerin
haklılığını gösterdi. 27-29 Ocak 2015 tarihlerinde Cenevre’de yapılan Türkiye’ye
yönelik ikinci dönem BM Evrensel Periyodik İncelemesinde TİHK’in kuruluş kanununun Paris Prensiplerini karşılamaktan uzak olduğu ve Paris Prensipleriyle tam
uyumlu yapısal, mali bağımsızlığını garanti altına alacak kanun değişikliğinin yapılması gerektiği ifade edildi. 2015 yılı Mart ayında kamuoyuna sunulan “TİHK Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Tasarısı Taslağı”nda TİHK’in mevcut
mevzuat ve kapasite ile yapısal ve işlevsel açıdan kendisine biçilen rolü gerçekleştirmesinin mümkün görünmediği ifade edildi. Ancak bu taslak metinde öngörülen
değişiklikler de sivil toplum örgütleri tarafından Paris İlkeleri ve BM önerilerini
karşılamaktan uzak olarak değerlendirildi.371 Önümüzdeki dönemde TİHK’in Paris
Prensipleriyle uyumlu, kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşturulması için tüm tarafların katılımı ile bir hazırlık sürecine ihtiyaç olduğu açıktır.
Yukarıda yer verilen ulusal önleme mekanizmalarına ek olarak, kolluk görevlileri
ile ilgili denetimi sağlayacak bir Kolluk Gözetim Komisyonunun ve bunun yanı sıra
Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu’nun bağımsız yapılar biçiminde oluşturulması beklenmektedir.
369. Söz konusu raporların yanı sıra 19-18 Eylül tarihlerinde Türkiye’den Avrupa’ya geçmeye çalışan sığınmacıların ihtiyaç
ve sorunlarını tespit etmek üzere, İstanbul ve Edirne’de, 16-15 Ekim tarihlerinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde uygulanan
sokağa çıkma yasağı süresince yaşandığı iddia edilen insan hakkı ihlallerine ilişkin Şırnak’ta incelemeler yürütüldü.
370. Aydın Bingöl, Hüseyin Kırmızı ve Yavuz Güçtürk, “Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı Üzerine”,
SETA Perspektif, (19 Haziran 2012).
371. Tasarıya ilişkin STK’ların ortak değerlendirmeleri için bkz. “Türkiye İnsan Hakları Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Değerlendirme Notu”, Uluslararası Af Örgütü, 17 Mart 2015,
https://amnesty.org.tr/icerik/8/1518/turkiye-insan-haklari-kurumu-kanunu (Erişim Tarihi 26 Kasım 2015).
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İnsan Hakları Sorunları
Bu bölümde, 2015 yılında Türkiye’de insan hakları alanında yaşanan sorunlar ele
alınacaktır.372 Bir yıl içerisinde gerçekleşen iki genel seçimin yanı sıra Kürt Sorununda Çözüm Sürecinin durduğu 2015 yılı, Türkiye’de insan haklarının ana
gündem maddesi olarak tartışıldığı bir yıl oldu. 7 Haziran seçimi sonrası PKK
önce ateşkesi sona erdirdiğini, ardından “devrimci halk savaşı” başlattığını açıkladı.
Örgütün yol kesme, adam kaçırma, şehirlerde hendekler kazarak barikat oluşturma
vb. terör eylemleri sebebiyle şiddetli bir çatışma dönemi başladı. Silahlı çatışmalar
sadece güvenlik güçleri ve PKK militanlarının değil, bölgedeki sivil halkın da zarar
görmesine neden oldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda
insan yaşamını yitirdi veya yaralandı.
Ancak 2015 sadece PKK ile çatışmanın yeniden başladığı bir yıl değildi. Türkiye
tarihinin en büyük terör saldırısı da Ekim ayında başkentte gerçekleşti. 100’den fazla
insanın yaşamını yitirdiği Ankara Saldırısını yine 2015 yılında Diyarbakır ve Suruç’ta benzer bombalı saldırılar düzenleyen DAİŞ gerçekleştirdi. Yine bu yıl içerisinde İstanbul’da bir Cumhuriyet Savcısını rehin aldıktan sonra öldüren DHKP-C de
ülke genelinde silahlı eylemlerde bulundu. 28 Kasım 2015’te ise Diyarbakır Barosu
Başkanı, TİHK istişare heyeti katılımcısı ve insan hakları savunucusu Tahir Elçi, Diyarbakır’ın Suriçi semtinde düzenlenen bir basın açıklaması sırasında meydana gelen
silahlı çatışmada hayatını kaybetti.

Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Kişi özgürlüğü ve güvenliği alanında 2015’in en çok tartışılan konularından biri kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak bilinen 27 Mart 2015’te kabul edilen Kanun
idi. Paketteki; hakim kararı aranmaksızın kolluk amirinin emri ile kişinin üstünün,
eşyasının ve aracının aranması, suçüstü hali olmak kaydıyla kolluk amirlerine 24
saate kadar ve bazı hallerde 48 saate kadar gözaltı kararı verme yetkisinin tanınması
ve valilere kolluk memur ve amirlerine suçun aydınlatılması için emir verme yetkisi
tanınarak adli kolluk amiri sıfatı verilmesi, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlallerine yol açacağı gerekçesiyle eleştirildi.373
2015 yılında özellikle Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın şehir yapılanmasının
bazı ilçelerde hendekler kazarak ve barikatlar oluşturarak silahlı ve bombalı eylemler
düzenlemesi nedeniyle sık sık söz konusu ilçelerin bütününde ya da bazı mahallerinde sokağa çıkma yasakları ilan edilmektedir. Kamu düzeninin ve vatandaşların can ve
mal güvenliğinin sağlanması amacıyla hendek ve barikatlar kaldırılıncaya kadar süren
bu yasaklar sırasında sivil can kayıplarının yaşanmasının yanı sıra vatandaşların gıda
372. Bu çalışmanın Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin verileri içeren bir rapor olmadığı, çalışmada
sadece temel insan hakları kategorilerinde yer alan tartışmalara ve bu alanda meydana gelen olumlu ya da olumsuz
gelişmelere yer verildiğini belirtmek gerekir. Bu bölümde yer veremediğimiz hak kategorilerinde herhangi bir sorun
ya da gelişme yaşanmadığı anlamına gelmemektedir.
373. Cem Duran Uzun, “Güvenlik ve Özgürlük İkileminde İç Güvenlik Paketi”, Al Jazeera Turk, 13 Şubat 2015.
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sıkıntısı yaşadığı, acil müdahaleye ve tıbbi bakıma erişemedikleri yönündeki eleştiriler insan hakları örgütleri tarafından zaman zaman dile getirildi.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kişi özgürlük ve güvenliğini düzenleyen 5.
maddesi, kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasının şartlarını belirtmekte ve bu şartlar
dışındaki özgürlük kısıtlamalarını hak ihlali saymaktadır. Kolluk birimlerinin, başta
PKK ile çatışmaların yaşandığı Doğu ve Güneydoğu bölgesi olmak üzere, Türkiye
genelinde güvenlik operasyonları düzenlerken kişi özgürlüğünün kısıtlanmasını minimum düzeyde tutarak mağduriyetlerin önüne geçmeye çalıştığı ilgili kurumlarca
birçok kez açıklanmıştır.

İfade Özgürlüğü
İnsan hakları alanında 2015 yılında en çok tartışılan alan ifade özgürlüğü idi. Son iki
yılda ifade ve toplanma özgürlüğü alanlarında gerileme olduğu ve terörle mücadelede
alınan tedbirlerin orantılı olması gerektiği yönünde eleştiriler giderek artarken;374
bazı TV kanallarının TÜRKSAT’tan çıkarılması ya da kanallara mahkeme kararı ile
kayyum atanması, dönem dönem Twitter ve Youtube gibi internet sitelerine erişimin
tümden ya da kısmi olarak engellenmesi, medya mensuplarına yönelik açılan soruşturma ve davalar ifade özgürlüğü konusunu en çok gündeme getiren vakalardı.
İnternet sitelerinde yer alan içeriklerin engellenmesi için yürütmeden
gelen taleplerin genel ifadelere dayanan gerekçelerle ve mahkeme izni olmaksızın gerçekleştirilerek içeriğe erişimin engellendiği eleştirileri yıl içinde öne
çıktı. Sosyal medyaya ilişkin AİHM’in 2015 sonunda aldığı bir kararda da,
Türkiye’nin 2008-2010 arası Youtube’a erişim engeli kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmedildi. AİHM, yasal zemini olmayan engelle başvuru
sahiplerinin bilgi alma ve paylaşma hakkının ihlal edildiğine hükmederek, ülke
içi mahkemelerin internet adreslerindeki bazı içerikler nedeniyle kapsamlı engel getirme yetkisine sahip olmadığını belirtti.375
Medya mensuplarının gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarına ilişkin tartışmalar ise Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara
Temsilcisi Erdem Gül’ün 27 Kasım 2015’te “MİT’e ait yardım tırlarının durdurulmasıyla ilgili gerçeğe aykırı bazı görüntü ve bilgiye yer verdikleri gerekçesiyle haklarında yürütülen soruşturma kapsamında” tutuklanmasıyla devam etmektedir. Dündar ve Gül, TCK’nın 314/2’inci maddesine göre “teröre yardım ve yataklık”, 328.
maddesine göre “siyasi ve askeri casusluk amacıyla gizli bilgileri temin etmek” ve 330.
maddesine göre “siyasi veya askeri casusluk amacıyla gizli kalması gereken belgeleri
açıklamak” ile suçlanmaktadır. Söz konusu görüntü ve belgelerin 21 Ocak 2014’te
Aydınlık gazetesinde yayımlanması nedeniyle “devlet sırrı” olmaktan çıktığı, savcının
çağrısı üzerine ifade vermeye giden iki gazetecinin kaçma şüphesi olmadığı, belgeleri
374. “AB 2015 İlerleme Raporu”, AB Bakanlığı, s. 21-22.
375. “AİHM’den Youtube kararı: İfade Özgürlüğü İhlal Edildi”, Al Jazeera Turk, 1 Aralık 2015.
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zaten yayımladıkları için “delil karartma şüphesi”nin de bir dayanağı bulunmadığı
göz önüne alındığında tutuksuz yargılamanın esas olduğuna yönelik argümanlar bu
bağlamda dile getirilmektedir.
2015 yılında ayrıca; 26 Mart’ta İstanbul Kağıthane’de Adımlar dergisine yönelik
bombalı saldırıda derginin yazarlarından Ünsal Zor yaşamını yitirirken, 30 Ekim’de
Şanlıurfa’da haftalık olarak Arapça yayımlanan Ayn Vatan gazetesinin Yazı İşleri Müdürü İbrahim Abdulkadir ile muhabiri Firaz Hamadi de evlerinde öldürüldü. Suriyeli gazetecilere yönelik saldırıyı yayımladığı videoyla DAİŞ üstlendi. Bu cinayetlerin
yanı sıra gazeteci Ahmet Hakan 1 Ekim 2015’te İstanbul’da evinin önünde darp
edildi. Söz konusu saldırıların şeffaf ve hızlı bir biçimde çözülmesi ve faillerinin cezalandırılması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde ayrı bir öneme sahip
olan ifade özgürlüğünün korunması açısından önemlidir.
İfade özgürlüğüne yönelik ihlallerin son bulması için atılması gereken temel
adımlardan birisi AİHM kararları ve içtihadının gerek hakimler ve gerekse savcılar
tarafından esas alınmasıdır. Bu çerçevede 2 Eylül 2014 ile 1 Aralık 2016 tarihleri arasında sürecek olan ve Türkiye Adalet Akademisi’nin ana yürütücüsü olduğu “Türk
Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi” kapsamında yargı mensuplarının ifade ve basın özgürlüğü açısından
AİHS ve AİHM içtihatlarını uygulaması yönündeki çalışmaların başarılı bir şekilde
sonuçlanması önemlidir. Ayrıca, Mart 2014 tarihli AİHS İhlallerinin Önlenmesine
İlişkin Eylem Planı’nın etkin bir şekilde uygulanması ve gerek ilk derece mahkemelerinin gerekse temyiz mahkemelerinin AİHM içtihadına uygun kararlar alması ifade
özgürlüğü alanında yaşanan sorunların çözümünde temel rol oynayacaktır.
İfade ve toplantı özgürlüğüne ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından Haziran
2015’te verilen bir ihlal kararı da bulunmaktadır. Mahkeme, 2011’de gerçekleşen bir
gösteriye polis müdahalesi nedeniyle yapılan başvuru üzerine, barışçıl bir protestonun
engellenerek gözaltı uygulaması yapılmasını ve yasa dışı gösteriye katılmak suçundan
dava açılmasını hak ihlali saydı. Kararda, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkının ifade özgürlüğünün özel bir biçimi olduğu, ifade özgürlüğünün demokratik ve çoğulcu bir toplumdaki öneminin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkı için de geçerli olduğu, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının çoğulcu demokrasilerin gelişmesinde elzem olan farklı düşüncelerin ortaya çıkması,
korunması ve yayılmasını güvence altına almakta olduğu vurgulandı.376

İşkence ve Kötü Muamele
Türkiye’de gözaltı merkezlerinde işkence ve kötü muamele ihlalleri son 10 yılda olduğu gibi 2015 yılında da düşüş göstermeye devam ederken; toplantı ve gösterilere
kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında kolluk birimlerince işkence ve kötü muamelelerin gerçekleştirildiği yönündeki eleştiriler geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sürdü.
376. “Anayasa Mahkemesi’nden Çok Önemli Karar”, Hürriyet, 19 Haziran 2015.
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İşkenceyle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl OPCAT uyarınca oluşturulan
ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun görevlendirildiği “Ulusal Önleme
Mekanizması”nın kurumun yeninden yapılandırılması sonucu etkin bir biçimde
faaliyete geçirilmesi beklenmektedir.377 Ayrıca işkence ve kötü muamele ihlallerine
karşı “cezasızlık politikası”nın halen sürdüğü eleştirileri dikkate alınarak, kolluk
birimlerine yöneltilen işkence ve kötü muamele iddialarının yargı kurumları dışında
etkin bir şekilde soruşturulması için gerekli bir diğer ulusal önleme mekanizması
olan Kolluk Gözetim Komisyonunun kurulması gerekmektedir.

Azınlıklar
Ağustos 2011’de yürürlüğe giren 651 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında, 1930’lu yıllardan itibaren el konulan azınlık vakıflarına ait
taşınmazlarının iadesi süreci devam etmektedir. Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi
tarafından satın alındıktan sonra “Tuzla Ermeni Çocuk Kampı” olarak hizmet veren
ancak 1936 Beyannamesi gerekçe gösterilerek el konulan Kamp Armen’in Ekim
2015’te Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı’na iadesi olumlu adımlardan
biri idi. Bununla birlikte, azınlık vakıfları mevcut iade edilenlerin dışında diğer
taşınmazlarının da iadesini ya da üçüncü kişilere devredilen taşınmazların bedelinin
ödenmesini beklemektedir. Nitekim İstanbul’da Surp Agop Hastanesi Vakfı’nın, Ermeni Katolik Mezarlığı’na ait bir bölümün usulsüz kamulaştırılması nedeniyle açtığı
davanın Ekim 2015’te Vakfa 111 milyon 850 bin TL tazminat ödenmesi ile sonuçlanması olumlu bir karardır.
2015 yılında azınlık okullarının vergiye tabi olmasına ilişkin yeni bir sorun
ortaya çıktı. Okulların ailelerden bağış alması durumunda “iktisadi işletme” olarak
kabul edilecekleri ve kurumlar vergisine tabi olacakları yönündeki karar sonrası
dört Ermeni okulunda Maliye Bakanlığı müfettişleri teftiş yaptı. Maliye Bakanlığı
ile Ermeni Cemaati arasındaki görüşmeler sonrası sorunun 2016 yılı içerisinde
çözümü beklenmektedir.
Azınlıklara ait ibadethanelerde olumlu bir gelişme, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise üçüncü büyük sinagogu olan Edirne Büyük Sinagogu’nun Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından restore edilerek 26 Mart 2015’te ibadete açılmasıdır. Bir diğeri
ise Mardin’de 1960’lı yıllarda Protestanların kenti terk etmesi üzerine ibadete kapatılan
Süryani Protestan Kilisesi’nin 2 yıl süren çalışmaların ardından hizmete açılmasıdır.
Azınlık okulları ile ilgili olumlu bir adım, restore edilerek 2013 yılında Gökçeada’da eğitim öğretime başlayan Özel Gökçeada Rum İlkokulu’nun yanı sıra 2015 yılında Özel Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi’nin de açılmasıdır. Söz konusu okullar 1951 yılında açılmış, 1964’te kurucusunun isteği doğrultusunda kapatılmıştı. Bir
377. Türkiye, İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol’ü 2005 yılında imzalamış ve 2011 yılında onaylamıştı. Söz konusu protokol gereğince, temel hak ve hürriyetlerin korunması için ulusal ve uluslararası denetim mekanizmaları kurulması gerekmekte idi.
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diğer olumlu adım da Beyoğlu Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi’ne bağlı ve Süryanice dilinin öğretildiği Özel Mor Efrem Anaokulu’nun Eylül 2014’te açılmasıdır.
Türkiye’deki son Süryani Okulu 1928’te kapanmıştı. Süryani toplumu tarafından
açılan bir davanın 2013 yılında Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde “Lozan Anlaşması’na dayanarak Süryanilerin okul açabileceği yönünde” bir kararla sonuçlanması ve
Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu karara itiraz etmemesi sonucu ilk Süryani okulunu
açma girişimi başlamıştı. Gerekli mali altyapının bulunmasının ardından ilk Süryani
ilkokulunun da açılması bekleniyor.
Eğitim alanında atılan önemli adımlardan bir diğeri de, gayrimüslim okullarına
girmek isteyen öğrencilerin belirlenmesinde devlet kayıtlarındaki “soy kodu” uygulamasının Milli Eğitim Bakanı tarafından yayımlanan bir genelgeyle sona erdirilmesi
oldu. Bundan böyle, öğrenci kayıtlarına okul müdürleri karar verecek. Ayrıca, atamayla görev yapan Türkçe kültür dersleri için öğretmenleri de okul müdürlerinin
önerisi üzerine MEB listeden atayacak. Benzer şekilde başmüdür yardımcısı da yine
bu listeden seçilecek.378

Din ve Vicdan Özgürlüğü
Bu alanda yaşanan önemli gelişmelerden birisi zorunlu din dersine ilişkin AİHM’de
2014 yılının sonunda sonuçlanan “Mansur Yalçın ve diğerleri v. Türkiye” davası idi.
Kararda, Türkiye’deki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin, AİHS’nin 1 Nolu
Ek Protokolü’nün 2’nci maddesinde düzenlenen eğitim özgürlüğüne aykırı olduğu
sonucuna ulaşıldı. Ayrıca bu karar ilk değildi. AİHM 2007 yılında da “Eylem Zengin v. Türkiye” kararında aynı yönde bir sonuca ulaşmıştı. Bunun üzerine hükümet,
ders kitaplarında başta Alevi inancı olmak üzere Sünni anlayışı dışındaki din, inanç/
inançsızlık, yorum ve uygulamalara daha çok yer verecek şekilde yeni bir müfredat
hazırlamıştı. AİHM, okullarda hangi derslerin okutulacağı konusunda devletlerin
takdir yetkisine sahip olduğunu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine yer verilmesinin ve derslerde Türkiye toplumunun çoğunluğunun dini olduğu için İslam’a
diğer din ve felsefelere göre daha çok ağırlık tanınmasının tek başına sözleşmeyi ihlal
etmediğini ifade etmektedir.
Bu konuda bir diğer tartışma, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel
Müdürlüğü tarafından 3 Şubat 2015’te valiliklere gönderilen yazı nedeniyle başladı.
Buna göre, azınlık okulları dışında kalan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan
öğrencilerin kimliğindeki din hanesi boş ise ya da öğrenci Hıristiyanlık ve Musevilik
dışındaki bir dine mensupsa Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda
oldukları belirtildi. Eski sistemde anne ya da babasından en az biri Hıristiyan veya
Musevi olan öğrenciler din dersinden muaf olabiliyordu. Bunun için anne ya da babanın nüfus cüzdanında yazan din hanesini göstermek yeterliydi.379
378. “Eğitimde ‘Soy Kodu’na Son”, Agos, 2 Temmuz 2015.
379. “Kimliğindeki Din Hanesi Boş”, Hürriyet, 10 Mart 2015.
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2015 yılının olumlu gelişmelerinden birisi Alevi-Bektaşi yorumunun öğretileceği Özel Statülü Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi’nin Mart 2013’te temelinin atılmasıdır. İstanbul Küçükçekmece’de açılacak 16 derslik ve 600 öğrenci kapasiteli okulda
bir cemevi, sosyal tesisler ve 300 kapasiteli öğrenci pansiyonu da olacak.380
Türkiye’de tartışması süren bir diğer konu ibadet yerlerinin statüsüdür. Alevi
kesimin cemevlerine yönelik statü talepleri AİHM’de Aralık 2014’te sonuçlanan bir
dava sonrası daha yoğun bir biçimde gündeme geldi. AİHM, Cumhuriyetçi Eğitim
ve Kültür Merkezi Vakfı’nın (Cem Vakfı) camileri, kiliseleri ve sinagogları elektrik
faturasından muaf tutma uygulamasının cemevlerine de uygulanması talebini reddeden Türk mahkemesinin ayrımcılık yaptığına karar verdi. Bu tarihe kadar faturalarını kendileri ödeyen Türkiye’deki 937 cemevi AİHM kararı sonrasında artık fatura
ödememeye başlarken, Alevi temsilcileri konuyla ilgili AK Parti hükümetinin yasal
düzenleme yapmasını talep ediyor.381 Konuyla ilgili bir diğer önemli karar Ağustos
2015’te Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nde alındı. Elektrik faturalarını ödemediği gerekçesiyle Cem Vakfı hakkında başlatılan icranın devamına karar veren yerel mahkeme
kararını bozan Daire, öncelikle cemevlerinin statüsü ve ibadethane kapsamında değerlendirmeye alınıp alınmayacağı konusunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini
belirtti. Kararda, “Söz konusu vakfın ibadethane kapsamında değerlendirilecek bu
bölüme ait aydınlatma giderleri tespit edilmeli ve sonucuna göre hüküm kurulması
gerekir. Bu yönde bir araştırma ve inceleme yapılmaksızın davanın kabulü usul ve
yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir” ifadesi kullanıldı.382 Son olarak bu konuda
hükümet programında somut vaatlerin yer aldığını belirtmek gerekir.

Kürt Meselesi
Türkiye’nin tartışmasız en önemli problemlerinden biri olan Kürt Sorununa siyasi bir
çözüm arama amacıyla yola çıkan AK Parti hükümeti tarafından 2013 yılında başlatılan Çözüm Sürecinde 2015 yılı önemli bir kırılmaya sahne oldu. Geçtiğimiz iki yılda
Akil İnsanlar Heyetinin ve Mecliste Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonunun
kurulması, Demokratikleşme Paketi’nin açıklanması gibi pek çok hukuki ve siyasi adımın ardından 28 Şubat 2015’te Dolmabahçe’de hükümet yetkilileri ve HDP arasında
ortak bir açıklama yapıldı. Ancak Suriye’de yaşanan iç savaşın bir yansıması olarak 8-6
Ekim 2014’te Türkiye genelinde 49 vatandaşın ölümüyle başlayan gerilimin ardından
2015 yılında PKK’nın şehirlerde YDG-H adlı yapılanması aracılığıyla, kırsalda ise
güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırılarıyla Çözüm Süreci durma noktasına geldi.
2015 yılında her iki genel seçim öncesinde meydana gelen büyük çaplı terör
saldırıları da bu süreçte gerginliğin artmasına neden oldu. 5 Haziran günü HDP’nin
380. “Bakan Avcı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi’nin Temelini Attı”, Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Mart 2015,
http://www.meb.gov.tr/bakan-avci-haci-bektas-veli-anadolu-lisesinin-temelini-atti/haber/8262/tr
381. “AİHM Kararı Uygulansın”, Al Jazeera Turk, 21 Nisan 2015.
382. “Yargıtay’dan ‘Cemevi İbadethanedir’ Kararı”, Sabah, 18 Ağustos 2015.
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Diyarbakır mitinginde 4 kişi, 20 Temmuz günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 32
kişi ve 10 Ekim günü Ankara’da 102 kişi DAİŞ örgütüne mensup intihar bombacılarının saldırısında yaşamını yitirdi; yüzlerce kişi de yaralandı. PKK’nın Ceylanpınar’da iki polis memurunu evlerinde öldürmesi ile başlattığı saldırılarda ise 150’den
fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Ayrıca, aralarında kadın ve çocukların da
bulunduğu 200’e yakın sivil bu dönemde hayatını kaybetti.383
2015’te hükümet ve HDP arasındaki en tartışmalı konu başlıklarından birini
“İç Güvenlik Paketi” oluşturdu.384 6-8 Ekim Olayları sonrası hükümetin, gelecekte yaşanabilecek benzer vakalara etkili bir şekilde müdahale edebilmek için Mart
2015’te çıkardığı Yasa, kolluk birimlerine yeterli denetim olmaksızın geniş takdir
yetkileri verdiği gerekçesiyle eleştirildi.385
14 Ocak’ta Şırnak’ın Cizre ilçesinde Nihat Kazanhan (12) isimli bir çocuğun yaşamını yitirmesi, 10 Ağustos’ta Muş’taki bir çatışma sonucu öldürülen PKK militanı
Kevser Eltürk’ün fotoğraflarının çekilip sosyal medyada yayımlanması, 12 Ağustos
günü Ağrı’nın Diyadin ilçesinde PKK tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı’na düzenlenen saldırı sırasında 16 yaşlarındaki iki çocuğun ölümü vb. vakalar hükümetin görevlendirdiği müfettişlerin yanı sıra Ombudsmanlık, TİHK ve TBMM İnsan
Hakları İnceleme Komisyonu tarafından da incelenmesi gerektiğine yönelik farklı
talepler dile getirilmiştir. Bu bağlamda hükümet bu ve buna benzer vakalarla ilgili
soruşturmaları başlattığını kamuoyuna duyurmuştur.
2015’te siyasi partilerin seçim öncesi Kürtçe propaganda yapmaları konusunda bir sıkıntı ile karşılaşmamaları ve Kürtçe yayın yapan ilk özel çocuk kanalı ile
Dicle Üniversitesi’nde ilk Kürtçe doktora programının bu yıl içerisinde açılmış
olması olumlu gelişmelerdir.386 Sonuç olarak, PKK saldırılarının devam ettiği böyle bir dönemde çözümün, kamu güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra daha fazla
demokratikleşme ile sağlanabileceği göz önünde bulundurmalıdır. Bu çerçevede;
2015 yılında aksak ve olumsuz bir seyir izleyen 90’lı yıllardaki faili meçhul ve
kayıplara ilişkin davaların etkin bir şekilde yürütülerek cezasızlıkla mücadele edilmesi, günümüzdeki ihlallerin şeffaf bir biçimde araştırılması, terörle mücadelede
orantılı güç kullanılması için azami çaba sarf edilmesi, Doğu ve Güneydoğu’nun
gelir düzeyinin Türkiye’nin diğer bölgelerine ulaşması için yürütülen kalkınma
programlarına kesintisiz devam edilmesi, bugüne kadar “devrimci halk savaşı” adı
altında yaptığı tüm çağrılara rağmen halktan kitlesel destek bulamayan PKK’ya
karşı mücadelede en etkili yöntemler olacaktır.

383. “Terör Saldırılarının 100 Günlük Bilançosu”, Anadolu Ajansı, 14 Ekim 2015.
384. Söz konusu pakete ilişkin ayrıntılı bilgiyi “Kanunlar” bölümünde bulabilirsiniz.
385. “AB 2015 İlerleme Raporu”, AB Bakanlığı, s. 66.
386. “İlk Kürtçe Doktora Programı Diyarbakır’da”, Al Jazeera Turk, 4 Kasım 2015.
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Cezaevleri
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Temmuz 2015 itibarıyla
Türkiye’de; 294 kapalı, 55 açık ceza infaz kurumu, kadınlar için 5 kapalı ve 1 açık ceza
infaz kurumu, çocuklar için ise 3 kapalı infaz kurumu ve 2 çocuk eğitim evi olmak
üzere toplam 360 ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Bu kurumların toplam kapasitesi
167.620 kişidir.387 Buna karşın Ekim 2015 itibarıyla ceza ve infaz kurumlarının mevcudu 25.669 tutuklu ve 146.740 hükümlü olmak üzere toplam 172.409 kişidir. Bu
rakamın 6.310’u kadın, 2.296 ise çocuklardan oluşmaktadır.388 Sonuç olarak ceza ve
infaz kurumlarında kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğunu söyleyebiliriz.
Tutuklu/hükümlü oranı alanındaki olumlu gelişme ise sürmektedir. “Azami tutuklama sürelerinin indirilmesi, tutuklamada somut olgulara dayalı gerekçe zorunluluğunun
getirilmesi ve adli kontrol uygulaması” sonucu Türkiye’de cezaevlerindeki tutukluluk oranı, yüzde 22,9 olan AB ortalamasının da altına düşerek 13,5’e gerilemiş durumdadır.389
Ceza infaz kurumları personel sayısı 2015 yılında 50 bine yükselirken, 2015 yılında 2045
cezaevi personeli Avrupa Konseyi ve insan hakları mekanizmaları kapsamında eğitim aldı.
Cezaevlerinde rehabilitasyon için görevlendirilen psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet görevlilerinin sayısı artmasına karşın halen düşük seviyede olduğu belirtilmektedir. 390
Dışarıdan gözlem imkanlarının zayıf olması sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de cezaevleri insan hakkı ihlallerinin en zor takip edilebildiği alanlar arasındadır. 2015’te cezaevlerinde “kapasitenin üzerinde kişinin kalması sebebiyle yaşanan
fiziksel yetersizliği, sağlık hizmetlerine ulaşımda karşılaşılan problemler, yemeklerin
sağlıksız ve kötü olması, mahkumların kendi aralarındaki bazen de infaz memurlarının
karıştıkları taciz vakaları” gündeme gelen ihlaller arasındaydı. Nitekim 2014 yılında
Türkiye İnsan Hakları Kurumu’na yapılan başvurularda en çok ihlal edildiği iddia edilen hak konusu tutuklu ve hükümlü hakları oldu. TBMM İnsan Hakları İnceleme
Komisyonunun 2015 yılında denetleyerek haklarında inceleme raporu çıkardığı infaz
kurumlarının tamamında kurum kapasitesinin üzerinde tutuklu ve hükümlü barındırıldığı tespit edildi ve Türkiye’deki cezaevlerinin çoğunda bu sorunun yaşandığı vurgulandı.391 Cezaevlerindeki kapasite sorununu çözmek için yeni koğuşlar açılması veya
387. “Ceza İnfaz Kurumları Genel Bilgi”, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, http://www.cte.
adalet.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 18 Kasım 2015).
388. “Bakan İpek: 172 bin 409 Toplam Tutuklu Ve Hükümlü Var”, Milliyet, 08 Ekim 2015.
389. “Adalet Bakanlığı Stratejik Planı 2015-2019”, s. 50.
390. “AB 2015 İlerleme Raporu”, AB Bakanlığı, s. 66.
391. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun 23.03.2015 tarihli Hatay Raporunda kurumun kapasitesi
732 olmasına karşın inceleme günü itibarıyla 950 hükümlü -tutuklunun barındırıldığı; Ağrı, Iğdır ve Doğu
Beyazıt’taki ceza infaz kurumları ele alındığı 23.03.2015 tarihli raporunda bu kurumlarda kapasitenin üzerinde
mahkum kaldığı; 23.03.2015 tarihli Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki incelemesi
sonucu hazırladığı raporda kurumun kapasitesi 324 olmakla birlikte 327 çocuk hükümlü ve tutuklu bulunduğu
tespit edildi. Raporlarda özetle, mahkumların kalabalık ve fiziksel şartların yetersizliği nedeniyle banyo, tuvalet,
temizlik ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çektiği, beslenme sırasında ve kişisel eşyaları muhafaza etmekte yaşanan
zorlukların mahpuslar arasında gerginlik doğurduğu, hastane sevklerinde gecikmelerin, sportif ve sosyal faaliyetlerde kısıtlamaların yaşandığı ve bu olumsuz şartların mahpusların açık görüşte aileleriyle nitelikli görüşmelerinin
engellenmesine sebep olduğu belirtildi.
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koğuşlardaki boş yerlere yatak koyulması gibi adımlar acil durumlarda uygulansa bile
orta ve uzun vadeli olarak bu çözümlerin kullanılamayacağı ve ortak alan kapasitesi artırılmadan yatak kapasitesini artırmanın yeni sorunlara yol açacağı unutulmamalıdır.392
2015 yılında cezaevlerindeki hasta mahkumlar meselesi gündemdeki yerini korudu. 2015 Şubat ayında Adalet Bakanı cezaevlerinde ağır hasta veya sürekli hastalığı olan 809 mahkum bulunduğunu açıkladı. Cezaevi koşullarını kaldıramayacak
derecede olan hasta mahkumların cezalarının infazlarını evde geçirmeleri amacıyla
denetimli serbestlik uygulamasının kapsamı genişletildi.393 TCK ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 79. maddesi ve 5275 sayılı Kanunun 16.
maddesine eklenen fıkra ile ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle hayatını yalnız
idame ettiremeyen ve toplum bakımından ağır ve somut bir tehlike oluşturmayan
mahkumların cezalarının infazının geri bırakılması düzenlendi. Ancak uygulamada
sadece ölümcül hasta olan mahkumların tahliye edildiği yolunda eleştiriler getirilmektedir.394 Konuyla ilgili TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun hazırladığı bir raporda mahkumların sağlık hizmetlerine erişimi konusunda yaşanan şu
sıkıntılar dile getirildi: Ceza infaz kurumlarında doktor sayısındaki yetersizlik sebebiyle hastaneye sevklerdeki gecikme ve aksaklıklar, Adli Tıp Kurumundan alınması gereken raporların geç gelmesi, sevklere ilişkin evraklarda mahkumun suçunun
yazması sebebiyle önyargılı muamele, hastanelerde muhafazalı muayene odaları ile
hükümlü koğuşları oluşturulmadığından sevki gerçekleştiren jandarmanın güvenlik
gerekçesiyle mahkumun kelepçesini açmaması ve oda dışına çıkmaması.395
Geçmiş yıllara göre azalmakla birlikte 2015 yılında da cezaevlerinde işkence
ve kötü muamele olayları yaşandı. “Şakran Cezaevi” diye bilinmekte olan İzmir
Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun basına yansıyan iç yazışmalarında; cezaevinde çocuk mahkumların birbirlerine işkence yaptıkları, zayıf çocukların
büyüklerce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.396 Antalya L Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu’nda kalan bir mahkumun başka bir mahkum tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı, çocuk koğuşunda çocuklara yönelik cinsel istismar ve kötü
muamele olaylarının yaşandığı iddialarına ilişkin incelemelerde bulunan TİHK’in
hazırladığı konuyla ilgili raporda; cezaevinde gençlere ayrılan ayrı bir koğuş bulunmaması nedeniyle gençlerin yetişkinlerle aynı koğuşta kaldıkları, mahkumlar
arasında hiyerarşik bir yapı olduğu, maddi durumu yetersiz olan mahkumların
koğuş mümessilleri tarafından fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığı tespit edile392. Berkay Mandıracı, “Türkiye’de Ceza İnfaz Politikaları ve Kurumlarına İlişkin Yapısal Sorunlar ve Çözüm
Önerileri”, TESEV, (Şubat 2015), s.17.
393. “Hasta Mahkumlara Denetimli Serbestlik”, Star, 04 Şubat 2015.
394. “AB 2015 İlerleme Raporu”, AB Bakanlığı, s. 66.
395. Raporun tam metni için bkz. “Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü ve Tutuklulara Sunulan Sağlık Hizmetleri
Hakkında İnceleme Raporu”, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 23 Mart 2015.
396. “Şakran Çocuk Cezaevi İtirafı: Çocuklar Tecavüze Uğruyor!”, Radikal, 24 Şubat 2015.
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rek 18-25 yaş arası gençler için ayrı bir koğuş oluşturulması, koğuş mümessilliği
sisteminin kaldırılması için çalışmalar başlatılması tavsiye edildi.397
Başta işkence ve kötü muamele olmak üzere, cezaevlerindeki ihlallerinin önüne geçilebilmesi, cezaevindeki koşulların daha iyi hale getirilmesi ve mahkumların
rehabilitasyonu için var olan denetim ve inceleme mekanizmalarına yenilerinin eklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’deki cezaevlerini haberli veya habersiz inceleyebilen Avrupa Konseyi İşkenceye Karşı Komite (CPT) gibi uluslararası yapıların
yanı sıra bağımsız ulusal denetleme mekanizmaları kurulması ve mevcut izleme kurullarının faaliyet ve raporlarının kamuoyuyla paylaşılması Türkiye’nin cezaevi politikasının iyileştirilmesine katkı sunacaktır.

Mülteciler
Son yıllarda Türkiye’nin başlıca gündem maddelerinden birisi de mültecilerdir. Türkiye Suriye’de yaşanan iç savaşın ardından ülkelerinden kaçan Suriyelilerin büyük bir
kısmına ev sahipliği yapan ülkelerden birisi konumundadır.398 Türkiye Mart 2011’den
itibaren çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere karşı
“açık kapı politikası” ilan ederek binlerce Suriyeliye ev sahipliği yapmaya başladı. İç
savaşın giderek artması sonucu komşu ülkelerdeki Suriyeli mülteci sayısı ise muazzam
bir artış gösterdi. Sonuç olarak Türkiye, günümüzde dünyada en çok mülteciye ev
sahipliği yapan ülke konumundadır. Yaklaşık 2 milyon 100 bin kayıtlı Suriyeli ve Iraklı
mültecinin 250 bini AFAD’ın kamplarında ikamet ederken, geri kalanlar Türkiye geneline dağılmış durumdadır. Türkiye ilk dönemde Suriyelileri uluslararası hukukta bir
karşılığı olmayan “misafir” statüsü ile tanımlamayı tercih etmişti. Suriyeli mülteci krizine kadar mültecilere ilişkin düzenlemesini 1994 yılında çıkarılan bir yönetmelik ile
yürüten Türkiye, bu alandaki hukuksal altyapı eksikliğini gidermek için ilk olarak 2013
yılında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu çıkarmış, 2014 yılında da söz
konusu Kanun uyarınca “Geçici Koruma Yönetmeliği” yayımlamıştı. Bugün Türkiye’ye kitlesel olarak sığınan Suriyeliler “geçici koruma” statüsü altında bulunmaktadır.399
Suriyelilerin yanı sıra Türkiye’de 30 Eylül 2015 itibarıyla, BMMYK’ya kayıtlı üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeyi bekleyen 218.652 mülteci ve mültecilik
başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen 182.975 sığınmacı bulunuyor.400 Türkiye,
taraf olduğu 1951 Mültecilerin Hukuki Durumlarına İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ne
koyduğu “coğrafi çekince”yi halen kaldırmadığı için sadece Avrupa ülkelerinden
397. Raporun tam metni için bkz. “Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Cinsel İstismar ve Kötü Muamele
İddiaları Raporu”, THİK, Rapor no: 2014/06, (25 Aralık 2014).
398. 3 Kasım 2015 itibarıyla BM verilerine göre 4 milyon 287 bin 293 Suriyeli ülkesinden ayrıldı. Suriyeli
mültecilerin büyük bir kısmı ise komşu ülkeler Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak’a sığınmış durumda. Yaklaşık 7
milyon Suriyeli ise ülke içinde başka bir bölgeye göç etmek zorunda kaldı. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Syria Regional
Refugee Response”, UNHCR, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (Erişim Tarihi: 16 Kasım 2015).
399. Türkiye’deki Suriyelilerin hukuki statüsüne ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İbrahim Kaya ve Esra Yılmaz Eren,
“Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu: Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri”, SETA Rapor, (Ekim 2015).
400. UNHCR Türkiye İstatistikleri için bkz. http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/tr(29).pdf, (Erişim Tarihi: 16 Kasım 2015).
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mülteci kabul edeceği yönündeki tutumunu sürdürmektedir. Bu nedenle BMMYK’ya
kayıtlı sığınmacı ve mültecilerin yanı sıra geçici koruma altındaki Suriye ve Iraklıları
mülteci statüsünde kabul etmemektedir.
Türkiye’nin sığınan Suriyeliler için yapmış olduğu harcamalar 7 milyar dolar
düzeyine ulaşırken, kayıt altındaki tüm Suriyelilere sağlık hizmetlerinin ücretsiz
verilmesi ve barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçları için destek vermesi uluslararası kamuoyu tarafından da takdir edilmektedir. Ancak ülkemize gelen Suriyelilerin hem sayısının düzenli olarak artması hem de kalış sürelerinin uzaması
birtakım sorunların ivedilikle çözümünü gerektirmektedir. Türkiye’deki Suriyelilerin yarısına yakınının çocuklardan oluştuğu göz önüne alındığında eğitimdeki
sorunlar öncelikli bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Suriyeli çocukların anadillerinde eğitimin yanı sıra Türkçe eğitimi almaları, Suriyeli kayıp bir kuşağın oluşmasının engellenmesi için elzemdir. Okul çağında olan ancak eğitim alamayan
çocuklar sadece ucuz iş gücü olarak sömürü tehlikesi ile değil; aynı zamanda,
terörist grupların ve suç organizasyonlarının ağına düşme tehlikesi de karşı karşıyadır. Yapılan son yasal düzenlemelerle Suriyeli mültecilerin devlet okullarına
kayıt olmasının önü açılmış ve geçici eğitim merkezleri oluşturulmuştur. Bu düzenlemelerle giderek artan sayıda Suriyeli çocuk örgün eğitim kapsamına alınsa
da, özellikle kamp dışındaki Suriyeli çocukların okula kayıt oranı düşük seviyede
seyretmektedir.401
Suriyelilerin çalışma koşullarına ilişkin durum da ele alınması gereken bir diğer
önemli alandır. Türkiye’de kayıt dışı çalışan Suriyeliler kötü koşullarda ve çok düşük
maaşla çalışmak durumunda kalıyor. Geçici Koruma Yönetmeliği ile yasal çalışma
olanaklarının önü açılmasına karşın Suriyelilere halen çalışma izni verilmiş durumda
değil.402 Suriyelilerin yasal olarak çalışma imkanı bulabilmeleri durumunda kayıt dışı
olarak, kötü koşullarda ve düşük ücretle sömürülmelerinin de mümkün olduğunca
önüne geçileceği göz önüne alınmalıdır.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da Türkiye’de Suriyeli mültecilere
yönelik nefret söylemi ve saldırılar meydana geldi. Son 18 ayda 4 seçimin gerçekleştiği Türkiye’de “Suriyelilerin vatandaş olarak seçimlerde oy kullanacağı” ya da “Suriyelilerin gelişiyle birlikte suç oranlarında artış görüldüğü” gibi dezenformasyonların
bunda büyük payının olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, mültecilere yönelik nefret söylemi ve saldırılara karşı hükümet, siyasi partiler, STK’lar ve medya
ortak hareket etmeli ve güçlü kampanyalar aracılığı ile ileride ortaya çıkabilecek olası
toplumsal çatışmalara karşı önlem almalıdır.
401. Suriyeli çocukların Türkiye’deki eğitimlerine ilişkin son dönemde yayımlanan bir araştırma için bkz. “Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişmelerinin Önündeki Engeller-Kayıp Nesil Olmalarını Engellemek”, İnsan Hakları İzleme Örgütü, (Kasım 2015).
402. Çalışma Bakanlığı Türkiye’de ikamet izni bulunan yaklaşık 80 bin Suriyeliye çalışma izni sağlarken, bu kişilerden
yaklaşık 6 bini bir iş yeri açarak faaliyet göstermeleri için çalışma izni aldı. Geçici koruma statüsünde bulunanlara çalışma
izni ise halen verilmemekte. Bkz. “Beş Yılda 6 Bin Suriyeliye Çalışma İzni Verildi”, Anadolu Ajansı, 26 Eylül 2015.
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Sonuç olarak, Suriyelilerin kalış sürelerinin uzaması ile beraber uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. İç savaş bitse dahi Suriyelilerin bir kısmının Türkiye’de kalacağı göz önüne alınarak eğitim, sağlık, ikamet, barınma vb.
konulardaki belirsizlikler giderilmeli ve Suriyeliler ile bulundukları bölgedeki yerel
halk arasında uyum programları yaygınlaştırılmalıdır. Mülteciler arasındaki en zayıf
ve savunmasız kesim olan çocuk ve kadınların istismar edilmelerinin önüne geçmek
için yaygın çalışmalar yürütülmelidir.
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SONUÇ

2015 yılında Türkiye, cumhuriyet tarihinde ilk defa cumhurbaşkanınca TBMM seçiminin yenilenmesi sebebiyle altı ay arayla iki genel seçime birden sahne oldu. Bu
seçimlerin öncesi ve sonrasında yarattığı yoğunluk hukuk ve insan hakları alanında
beklenen bir çok reformun yapılmasına fırsat vermedi. Türkiye’nin yargı alanındaki
yapısal sorunlarını çözeceği ümit edilen önümüzdeki beş yıla ilişkin Yargı Reformu
Strateji Belgesinin bizzat başbakan tarafından açıklanması ve yeni hükümet programında bu belgede planlanan reformlara yapılan güçlü vurgu, bu yılki kayıpların
giderileceğini göstermektedir. Ayrıca yeni anayasanın hızla yeniden gündeme gelmesi, Türkiye’nin demokratik hukuk devleti ve insan hakları alanındaki temel sorunlarına kalıcı çözümlerin getirilmesinin önünü açacaktır. Toplumsal müzakere ve
uzlaşmaya dayanan özgürlükçü sivil bir anayasa tüm toplumun beklentisidir. Yeni bir
anayasanın hazırlanabilmesi için partilerin birtakım kırmızı çizgiler ve vazgeçilmezler
belirlemekten kaçınması ve belli noktalarda tavizler vererek birbirlerine yaklaşması
bu beklentinin gerçekleşmesini sağlayacaktır.
Türkiye’nin, yaşadığı darbelerle yüzleşmesi ve gelecekte bu tür müdahalelerin
önlenmesi adına büyük bir fırsat olarak görülen Ergenekon, Balyoz, 12 Eylül ve
28 Şubat gibi davalar, maalesef beklenen sonuçları vermemiştir. Bu davaların yargı
içerisinde örgütlü bir grup tarafından kendi gündemleri doğrultusunda yönlendirilmesi, yargısal süreçlerdeki aksaklıklar ve uzun süren yargılamalar bu sonucu doğuran başlıca sebeplerdir. Ayrıca, bu davalarda gerçek ve tüzel kişilere karşı işlenen
suçların yeterince ele alınmaması, faili meçhul cinayet, işkence sonucu ölüm, gözaltında kayıp, zorla kaybetmeler ve benzeri suçlarla ilgili soruşturma ve davaların
zaman aşımına uğraması, sürüncemede kalması ve bazılarından beraat kararlarının
çıkması hayal kırıklığı yaratmıştır.
Bu yıl içerisinde başlayan PKK saldırıları ve bu saldırıların hendek kazma ve
özerklik ilan etme şeklinde şehirlere taşınması hak ihlallerini gündeme getirmiştir.
Bu süreçte güvenlik ve özgürlük denkleminin hassasiyetle kurulması, ne güvenliğin
özgürlüğe ne de özgürlüğün güvenliğe feda edilmemesi zorunludur. Kamu düzenini
sağlamak devletin temel bir görevi olduğu gibi, bunu sağlarken keyfi uygulamalara
izin vermeksizin azami bir dikkatle hak ve özgürlükleri koruması, yapılan ihlallere
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etkin bir şekilde tepki vermesi ve cezasızlık politikalarından kaçınması gereklidir.
Ayrıca bu alanda kurumsal olarak ulusal önleme mekanizması vb. denetim araçları etkin bir şekilde hayata geçirilmelidir. İşkenceyle ilgili suçlarda kaldırılan zaman
aşımı hükmü tereddütsüz uygulanmalı ve diğer insanlık suçlarıyla ilgili olarak da
zaman aşımı hükmünün kaldırılması için yasal düzenleme yapılmalıdır. Önceki
yıllarda olduğu gibi, uluslararası insan hakları hukukuna uyum açısından bugüne
kadar imzalanmayan ya da onaylanmayan insan hakları belgelerinin imza ve onay
süreci sürdürülmeli ve bugüne kadar onaylanan sözleşme, protokol gibi belgelerdeki
çekinceler kaldırmalıdır.
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MİLLİ EĞİTİM

2015 yılı, milli eğitimde reformlar yerine mevcut politika ve uygulamalarda değişikliklere gidilen bir restorasyon yılı olmuştur. Kamuoyundan gelen eleştiri ve
öneriler ile yargı kararlarının bu değişikliklerin yapılmasında etkili olduğunu
söylenebilir. Bu kararlardan ilki, geçen yıl ilk kez uygulanan Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş (TEOG) yerleştirme sistemidir. Kamuoyundan gelen öneri
ve eleştiriler çerçevesinde TEOG ikinci yılında revize edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin dershanelerin dönüşümüne ilişkin yasayı iptal etmesiyle dershaneler
özel öğretim kursları adı altında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır. Benzer şekilde, Anayasa Mahkemesinin okul yöneticileri ile ilgili verdiği
kararla okul yöneticilerinin atanmasında tercih edilen mülakatlı yöntem yeniden
tartışmaya açılmıştır. Bunlara ilaveten Bakanlık, geçen yıl uygulamaya başladığı
özel okul teşviklerinde bu yıl bazı değişiklikler yapmıştır. Önceki yıllara benzer
şekilde bu yıl da öğretmen atamaları ve atama sayıları eğitim gündeminde önemli
bir yer tutmuştur. Son olarak, aday öğretmenlerin asil öğretmenliğe geçiş süreci ile
ilgili yeni sistem ilk kez bu yıl uygulanmıştır. Öne çıkan bütün başlıklar aşağıda
detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

TEOG YERLEŞTİRME SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİK
Kamuoyunda TEOG olarak bilinen ortaöğretime geçiş sisteminin yerleştirme işlemlerinde 2015 yılında değişiklik yapılmıştır. Geçen yılki yerleştirme sisteminde
öğrenciler A ve B grubu olmak üzere iki tercih listesi hazırladı. Öğrencilerin A
grubunda 15 okul tercih etmesi, B grubunda ise 6 okul türünden (Fen, Anadolu,
Anadolu İmam Hatip, Çok Programlı, Mesleki ve Teknik Anadolu, Sosyal Bilimler liseleri) 4’ünü ve kendi yaşadığı bölgeye yakın üç ilçeyi tercih etmesi istenmişti. Böylece A grubundan herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, B grubundaki okul türü ve ilçe tercihleri dikkate alınarak yerleştirildi. Ayrıca herhangi bir
sebepten dolayı tercihte bulunamayan öğrencilerin yerleştirilmeleri Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirildi. Bununla birlikte öğrencilerin taban
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puanına bakılmaksızın boş kalan kontenjanlara puan üstünlüğüne göre haftalık
periyotlarla nakil yerleştirmeleri yapıldı.403
Ancak geçen yıl tek seferde ve tek takvimde gerçekleştirilmek istenen yerleştirmeler beklenildiği gibi sonuçlanmamıştır. Nitekim tüm liseleri puanlayarak, sınava giren girmeyen, tercih yapan yapmayan bütün 8. sınıf öğrencileri yerleştirmeyi
hedefleyen yeni sistem birçok soruna neden oldu. Bu sorunların ilki, öğrencilerin
kendi ikametlerinden çok uzak yerlerdeki okullara yerleştirilmesiydi. Bu sorunu
gidermek için nakil yoluna başvuran öğrencilerin yerleştirmeleri, yaşanan yoğunluk sebebiyle yeni eğitim öğretim yılına yetişmemiş, öğrenciler eğitimlerine geç
başlamak durumunda kalmıştır.404
MEB, 2014 TEOG yerleştirme sürecinde yaşanan bu problemlerin 2015’te tekrar
etmemesi için yerleştirme sürecinde birtakım değişiklikler yaptı. Öncelikle, bu yıl öğrencilerden iki ayrı tercih listesi yerine 25 okul seçecekleri tek tercih listesi oluşturmaları
istenmiştir. Geçen yıl tercihlerde yığılmaya sebep olan özel okul veya spor, askeri ya da
güzel sanatlar liselerine gidecek öğrenciler tercih sisteminden çıkarılmıştır. Ayrıca tercih
yapmayan ve 25 okul tercihinden herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler MEB tarafından açık liseye yerleştirilmiştir. Ancak kaydını özel okula yaptıran ve sistem tarafından
açık liseye yerleştirilen öğrencilerin talep etmeleri durumunda İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme
ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara belirlenen tarihlerde üç tercih alınarak, yerleştirmeye esas puan (YEP) üstünlüğüne göre, taban puan
olmaksızın il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmeleri yapılmasına karar verilmiştir.405
14 Ağustos’ta TEOG yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. MEB’in verilerine göre
1.288.315 8. sınıf öğrencisinden 1.108.182’si tercih başvurusunda bulunmuştur.
Tercihte bulunan öğrencilerin 1.036.809’u (yüzde 94’ü) tercihlerinden birine yerleştirilmiştir. Tercih yaptıkları halde tercihlerinden birine yerleşemeyen 71.373 öğrenci
ve hiçbir tercihte bulunmamış ya da herhangi bir özel öğretim kurumuna kaydını
yaptırmamış öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleştirilmiştir. Yerleştirme sonunda ise 248.908 boş kontenjan kalmıştır.406 Boş kontenjan kalmasının en önemli
nedenlerinden biri sınıf kontenjanlarının artırılmasıdır. Daha önce Fen ve Sosyal
Bilimler liselerinin sınıf kontenjanı 24 iken TEOG yerleştirme ile 36’ya, Anadolu
liselerinin ve diğer okul türlerinin sınıf kontenjanı 30 iken 40’a kadar çıkarılmıştır.407
403. “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması Kapsamında 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı İçin Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme İşlemlerinin Esas ve Usulleri”, Milli Eğitim Bakanlığı, 2014. http://meb.gov.tr/
meb_iys_dosyalar/2014_06/Yerlestirmeye%20_iliskin_Temel_Usul_ve_Esaslar.pdf
404. Zafer Çelik vd, “2014’te Eğitim”, 2014’te Türkiye, (SETA Vakfı, Ankara: 2014), s. 261-262.
405. “Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu 2015”, Milli Eğitim Bakanlığı,
2015, http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2015/kilavuz/OOK_TercihVeYerlestirmeKlvz2015.pdf
406. “TEOG Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Basın Açıklaması”, Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Ağustos 2015, http://
www.meb.gov.tr/teog-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-basin-aciklamasi/haber/9330/tr
407. “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,
Resmi Gazete, 2 Temmuz 2015. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150701-3.htm
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Merkezi olarak yerleştirme işlemi bir kez yapıldıktan sonra yerleştirme süreci
tamamlanmamıştır. Çünkü TEOG yerleştirme sisteminde bu yıl da dönem ortasına
dek nakil süreci devam etmiştir. Bu nakil süreçlerinde oldukça yüksek sayıda öğrenci
yerleştikleri okuldan başka okula geçmek için bir çaba içinde olmuşlardır. Birinci nakil süreci 17-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmiştir. Hiçbir ortaöğretim kurumuna
yerleşemeyip açık liseye yerleştirilen ve özel okula kaydını yaptırmış ancak nakil sürecinde devlet lisesini tercih etmek isteyen öğrenciler nakil için başvuruda bulunmuşlardır. 24 Ağustos’ta açıklanan ilk nakil yerleştirmeleri sonuçlarına göre, nakil başvurusunda bulunan 434.615 öğrenciden 80.154’ünün yer değişikliği gerçekleşmiştir.408
Burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus; yaklaşık 150 bin kişinin –yani
sınava giren öğrencilerden üçte birinin– yerleştiği okuldan memnun olmayıp yeni bir
okul arayışı içinde olması ve bunun sonucunda da 80 bin öğrencinin yerleştirildiği
okuldan ayrılıp nakil yolu ile başka bir okula kaydını yaptırmasıdır.
“Ortaöğretim kurumlarına geçiş uygulaması tercih ve yerleştirme e-kılavuzu
2015”te nakil süreçlerinin 07 Eylül 2015’e kadar tamamlanması hedeflenmiştir.
Ancak nakil süreçleri bu tarihe kadar tamamlanamamış, dahası okulların açılışının
üzerinden 2 aylık bir süre geçmesine rağmen nakil süreci tam olarak bitirilememiştir. Buna ek olarak, tercihlerinden birine yerleşemeyen ya da tercihte bulunmayan
öğrencileri otomatik olarak açık liseye yerleştiren MEB, Kasım ayı ortasında yaptığı
açıklamada yerleştirme sonrasında açık liseye kaydı yapılmış öğrencilere ulaşarak kayıtlarının uygun okullara yapılmasının sağlanacağını söylemiştir.409 Dolayısıyla uygulanan yeni yerleştirme sisteminde öğrencilerin sistem tarafından açık liseye kaydının
yapılması uygulaması beklenildiği gibi işlememiştir.
MEB tarafından revize edilen yerleştirme sistemi değerlendirildiğinde, sistemde
hâlâ sorunların olduğu görülmektedir. MEB geçen sene yaşanan sorunları hafifletmeye
yönelik değişiklikler yapmış ancak bunlar yeterli olmamıştır. Ancak yerleştirme sistemi, tüm liseleri ve bütün 8. sınıf öğrencilerini kapsaması bakımından yapısal bir sorun
içermektedir. SETA’nın daha önceki yayınlarında da sıklıkla vurgulandığı gibi, bütün
liselerin puan üstünlüğüne göre sıralanması, liseler arasındaki hiyerarşiyi daha da artırmaktadır. TEOG yerleştirme sistemi ile birlikte artık tüm okulların bir puanı vardır. Bu
durum, sıralamada en geride olan okulların ve bu okul öğrencilerinin “düşük puanlı”
olarak damgalanmasına ve bu okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin motivasyon kaybı
yaşamasına sebep olmaktadır.410 Dahası pek çok öğrenci anlamlı bir puan farkı olmamasına rağmen daha yüksek puanlı bir liseye gidebilmek için evinden çok uzakta bir okulu
tercih etmek durumunda kalmaktadır. Bu da hem öğrenci hem de veli için ayrı bir
408. “Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Dönemi Basın Açıklaması”, Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Ağustos 2015, http://www.
meb.gov.tr/yerlestirmeye-esas-1-nakil-donemi-basin-aciklamasi/haber/9365/tr
409. “TEOG Çalıştayları Haftaya Başlayacak”, Hürriyet, 13 Kasım 2015.
410. Zafer Çelik, “Ortaöğretime ve Yükseköğretime Geçiş Sınavlarının Kıskacında Ortaöğretim Sistemi”, Türkiye’de
Eğitim Politikaları, Ed. Arife Gümüş, (Nobel Akademik Yayıncılık: 2014).
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külfet oluşturmaktadır.411 Sistemin bu yapısal sorununu çözebilmek için, SETA olarak
daha önce de vurguladığımız üzere, merkezi sınavla öğrenci alan okul sayıları ve türleri
azaltılmalı, bütün öğrenciler merkezi yerleştirmeye tabi tutulmamalı ve sınavla öğrenci
alan okul sayısı yüzde 3 ila 5 seviyesine çekilmelidir.412 Ancak, yerleştirme işlemlerinin
Kasım ayı ortasına kadar tamamlanmamış olmasına rağmen, Bakanlık yaptığı açıklamada yerleştirme sürecinde bir sorun olmadığını belirtmiş, TEOG yerleştirme sürecine
ilişkin önerileri kabul edeceğini, ancak yerleştirme sürecinde yaşanan sorunun asıl kaynağı olan yerleştirme sisteminin mantığına dair önerileri kabul etmeyeceğini açıklamıştır.413 Son olarak, daha önce SETA yayınlarında ifade edildiği üzere TEOG bir sınav
olarak genel itibarıyla olumlu değerlendirilmektedir. Fakat TEOG yerleştirme sistemi,
hem her yıl yerleştirme sürecinde eğitim sisteminin uzun süre aksamasına neden olması
hem de tüm okul ve öğrencileri puan üstünlüğü ekseninde sıralaması nedeniyle Türkiye
eğitim sistemi üzerinde yakın gelecekte telafisi imkansız sorunlara neden olabilecektir.

DERSHANELERİN DÖNÜŞÜMÜ VE
TEMEL LİSELERİN DOĞUŞU
Dershanelerin dönüşümü 2012 yılında tartışılmaya başlanmış, 14 Mart 2014’te
MEB tarafından hazırlanan 6528 sayılı Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayımlanması
ile dershanelerin kapanma süreci başlamıştır. Bu Kanun ile Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndan “dershane” tanımı çıkarılmış, öğrenci etüt eğitim merkezlerindeki
öğrencilere 12 yaş ve altı sınırlaması getirilmiş, dershaneler ile öğrenci etüt eğitim
merkezlerinde 6 yıl çalışan öğretmenler için KPSS şartı aranmaksızın Bakanlıkça
yapılacak sözlü sınavlar ile memur kadrolarına atanabilmeleri kararı alınmış ve en
önemlisi dershane ve öğrenci etüt merkezlerinin 1 Eylül 2015’e kadar eğitim öğretim
faaliyetlerine devam edebilmesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar ise
özel okullara dönüşmeleri kararlaştırılmıştır.414
MEB tarafından açıklanan verilere göre, 6528 sayılı Kanun’un çıkarıldığı dönemde 3.530 mevcut dershane içerisinden 557 dershane kendi isteğiyle kapanmış,
geri kalan dershanelerin 2.286'sı dönüşüm programına başvurmuştur. Bu başvurular
arasında altyapısı, mali durumu uygun olan 2.270 dershane dönüşüm için incelenmeye alınmıştır. Dönüşüm programına alınan 2.270 dershaneden de 1.117’si özel
okula dönüşmüştür.
Bunların 6’sı okul öncesi, 7’si özel ilkokul, 142’si özel ortaokul, 5’i özel Anadolu

411. Zafer Çelik vd, “2014’te Eğitim”, 2014’te Türkiye, (SETA Vakfı, Ankara: 2014), s. 261-262.
412. A.g.e.
413. “MEB Müsteşarı Tekin: ‘Açık’ta Kalan Öğrenciler Örgün Eğitime Yerleştiriliyor”, Hürriyet, 13 Kasım 2015,
http://www.hurriyet.com.tr/teog-calistaylari-haftaya-baslayacak-40013558
414. “Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun”, Resmi Gazete, No: 6528, 14 Mart 2014, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314-1.htm
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ŞEKIL 1. OKUL TÜRÜNE GÖRE DERSHANEDEN DÖNÜŞEN OKUL SAYILARI

Özel
Anaokulu: 6

Özel ilkokul:
7
Özel
Ortaokul:
142

Özel
Anadolu
Lisesi: 5

Temel Lise:
957

lisesi, 957’si ise temel lise olmuştur.415 Görüldüğü üzere dershanelerin dönüşümü
kapsamında özel okula dönüşecek dershanelerin bazıları anaokulu, ilkokul, ortaokul
olabildiği gibi çoğu dönüşüm için temel liseyi tercih etmiştir. Dershanelerin daha
çok ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler ile muhatap olması, merkezi sınavlara hazırlama misyonları ve personel alt yapısı göz önüne alındığında çoğunun temel liseye
dönüşmek istemesi makul görünmektedir.
Dershanelerin çoğunun temel liseye dönüşmesi kamuoyunda birtakım tartışmalara da sebep olmuştur. Bu tartışmaların başında, temel liselerin diğer lise türlerinden farklı olarak öğrencilere “hem okul hem dershane” imkanı sunacağı ifadeleridir. Bu nedenle temel liselere öğrenci talebinin de fazla olması beklenmektedir.
Dahası konu ile ilgili yapılan bazı görüşmelerde başarılı liselerdeki öğrencilerin
temel liselere geçmek istediği ifade edilmiştir. Ancak henüz bu konuda istatistiki
veriler elimizde bulunmamaktadır. MEB yetkilileri ise bu tartışmaya ilişkin, temel
liselerin her sınıf düzeyinde toplam kontenjanının yüzde 30’u kadar kayıt alabileceğini, kontenjanının bütününü 11. ve 12. sınıflar için kullanmasının söz konusu
olamayacağını açıklamıştır. Ayrıca temel liselerin diğer lise türleri için belirlenmiş
bir müfredat üzerinden eğitim vereceklerini, dolayısıyla “hem okul hem dershane”
şeklinde bir eğitimin mümkün olmadığını ifade etmiştir.416 Temel liselere ilişkin
bir diğer tartışma ise, bu liselerin 4 yıl sonra ne kadarının devam edeceğidir. Bir
başka ifade ile 6528 sayılı Kanun’a göre temel liseler 2018-2019 yılına kadar eği415. “Avcı: Temel Lise Olmak İsteyenler Artıyor”, Hürriyet, 10 Ağustos 2015.
416. “İzinsiz Liselere Ödeme Yapmayın”, Hürriyet, 06 Nisan 2015.
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tim öğretim yapabilecektir. Daha sonrasında bu liselerden özel öğretim kurumları
açma kriterlerine uyanların temel lise statüsünden diğer özel okul statüsüne geçmesi, kriterlere uymayanların ise kapatılması planlanmaktadır.417

ANAYASA MAHKEMESİNİN DERSHANE KARARI
2015 yılında eğitim alanındaki en önemli gelişme Anayasa Mahkemesinin dershanelere yönelik aldığı karar olmuştur. 17 Nisan 2014 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP), dershanelerin kapatılmasını da kapsayan 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda değişiklik yapan Kanun’un bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması
için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurmuştu.418 AYM ise 11 Haziran 2014 tarihinde gerekli koşullar oluşmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir.419
AYM 13 Temmuz 2015’te 5 üyeye karşı 12 üyenin oy çokluğuyla ile; Özel Eğitim Kurumları Kanunu’ndaki “dershaneler” ibaresinin yürürlükten kaldırılması, ders
hanelerin dönüştürülmesi ve gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim
merkezlerinin eğitim öğretim faaliyetlerine 1 Eylül 2015’e kadar devam edebileceğine ilişkin hükümlerini iptal etmiştir.420 24 Temmuz 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararda söz konusu Kanun’un bazı maddeleri; Anayasa’nın kimsenin
eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağını ele alan 42. maddesi, herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahip olduğu ve teşebbüsler
kurmasının serbest olduğunu içeren 48. maddesi ve dolayısıyla temel hak ve özgürlüklerin sınırlanamayacağına ilişkin 13. maddesi uyarınca reddedilmiştir.421
Anayasa Mahkemesinin geçen yıl aynı konuda açılan davada yürütmeyi durdurma talebini reddetme kararı almışken, bir yıl sonra bu kararı ile çelişen bir karar
alması zamanlama açısından geç kalındığını gösterebilir.422 Nitekim dershanelerin
dönüşümünde önemli yol kat edildiği bu süreçte AYM’nin kararı, hem sektör temsilcileri ve çalışanları hem öğrenci ve veliler hem de Bakanlık açısından karmaşanın yaşanmasına sebep olmuştur. Zira bu süreçte 2.270 dershaneden 1.117’si özel
okula dönüşmüştür. Bakanlık bu dönüşümler için teşvikler sağlamış, arazi tahsis
etmiş, bu okula gidecek öğrenciler ise kayıtlarını yaptırmaya başlamıştır. Ayrıca
dershanelerde 6 yıl çalışmış öğretmenler için Bakanlık tarafından açılan 3.121 kadroya 1 Temmuz’da başvuru alınmaya başlanmıştı. Bu karışıklıkları gidermek adına
MEB, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitmek durumunda
417. “Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun”, Resmi Gazete, No: 6528, 14 Mart 2014, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314-1.htm
418. “CHP'den Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru”, Hürriyet, 17 Nisan 2014.
419. “Anayasa Mahkemesi’nden Flaş Dershane Kararı”, Sabah, 11 Haziran 2014.
420. “Anayasa Mahkemesi’nden Flaş ‘Dershane’ Kararı”, Hürriyet, 14 Temmuz 2015.
421. 29424 Sayılı Resmi Gazete, 24 Temmuz 2015, http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150724.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150724.htm.
422. İpek Coşkun, “5 Soru: AYM’nin Kritik Kararı ve Dershane Tartışmaları”, SETA Vakfı, 15 Temmuz 2015,
http://setav.org/tr/5-soru-aymnin-kritik-karari-ve-dershane-tartismalari/yorum/23007
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kalmıştır. İlgili paydaşların ve sektör temsilcilerinin de görüşleri alınarak hazırlanan
yönetmelik, 8 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.423
Yönetmeliğe göre, bireylerin tercihleri doğrultusunda okul dışı eğitim alma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı çözüm yollarının üretilmesi için özel öğretim
kursu, kişisel gelişim kursu, meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu ve yetenek
kursu başlıklarında yeni kurs tanımları getirilmiştir. Bu durumda dershaneler artık
özel öğretim kursları olarak faaliyet gösterebileceklerdir. Ancak bu kurslar için MEB
tarafından birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Bağımsız girişi bulunan binalarda açılmasına izin verilecek olan özel öğretim kursları, sadece üç bilim grubunda eğitim
verebilecektir. Kurslarda sınıfların mevcudu 16 kişi ile sınırlı tutulmuştur. Lise ve
dengi okul öğrencilerinin öğrenim gördüğü bilim derslikleri ile mezun kursiyerlerin
öğrenim gördüğü bilim derslikleri kursun ayrı katlarında oluşturulacaktır. Kurslarda
her bir program için haftada en az 3, en fazla 8 saat ders verilebilecektir. Hafta sonu
sadece cumartesi günleri ders yapılacaktır. Ayrıca okulla ilişiği kesilen lise ve dengi
okul öğrencisi kursiyerin özel öğretim kursu ile de ilişiği kesilecektir. Zorunlu eğitim
çağındaki kursiyerlerin MEBBİS kayıtları e-okulla ilişkilendirilecek ve kursiyerler,
sadece öğrenim/sınıf seviyelerine uygun programlara devam edebileceklerdir. Dershanelerde görev almış öğretmenlerse MEB tarafından açılan takviye kurslarında ve
diğer kurslarda görev alabileceklerdir.424 Özel öğretim kurslarına getirilen bu sınırlamalar, MEB’in özel öğretim kurslarının dershaneler gibi okullara paralel bir yapı
sergilememeleri açısından önemlidir. Ayrıca dershanelerde görev yapmış öğretmenler için de istihdam alanları oluşturulması bakımından olumludur. Ancak gelinen
nokta itibarıyla, dershane ve okul iki başlılığından kurtulmak amaçlanırken, dershanelerin dönüşümü ile birlikte bir yandan temel liseler, bir yandan takviye kursları
bir yandan da özel öğretim kursları gibi yeni kurumlar türemiştir. Son tahlilde eğitimde çok başlılık krizi yaşanmaması için temel liselerde ve özel öğretim kurslarında
izleme ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi önemlidir.

ÖZEL OKUL DESTEK PROGRAMI
07 Ağustos 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim
Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ” ile birlikte MEB, özel okullardaki öğrenci oranlarını artırmak ve devlet okullarındaki öğrenci oranlarını azaltmak için eğitim öğretim
desteği verme kararı almıştır. Geçen yıl öğrencilere verilecek destek, resmi ilkokul,
ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında veya azınlık okullarında kayıtlı
olan öğrencilerin başarı durumu, ailesinin aylık geliri, ailede öğrenim gören kardeş
423. “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,
Resmi Gazete, 08 Ağustos 2015, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150808-5.htm
424. “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,
Resmi Gazete, 08 Ağustos 2015, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150808-5.htm
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sayısı, anne babanın durumu, öğrencinin aldığı disiplin cezaları gibi faktörler dikkate alınarak belirlenmişti. Teşvikten yararlanacak öğrenci sayısı ise 250 bin olarak
hedeflenmişti. Ancak sadece resmi okullardaki öğrencilere başvuru hakkı tanınması,
verilen ücretin düşük bulunması ve diğer başvuru kriterleri nedeniyle başvuru sayısı
istenilen düzeyde olmamış, bu nedenle birden çok başvuru dönemi ilan edilmiştir.
Neticede teşvikten sadece 167.942 öğrenci ve 3.859 özel okul yararlanabilmişti.425
Bu yıl ise, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak özel
okullar için verilecek teşvikte değerlendirmeye alınacak kriterler yeniden belirlenmiştir.
23.07.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında
Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ”de yer alan okul türlerine göre toplam 230 bin öğrenciye eğitim ve
öğretim desteği verileceği ilan edilmiştir. Geçen yıl sadece resmi okullarda kaydı bulunan
öğrenciler eğitim öğretim desteği için başvuru yapabiliyorken bu yıl bu sınırlama kaldırılmış ve özel okulda kaydı bulunan öğrencilere de başvuru hakkı getirilmiştir. Değerlendirme kriterlerinde geçen yıla göre, öğrencilerin akademik başarısının etkisi düşürülmüştür.
Ailenin toplam gelirinin genel puanlamaya etkisi ise artırılmış, ailede öğrenim gören diğer
çocukların puanlamaya etkisi ise düşürülmüştür. Bununla birlikte, daha önce özel burslu
öğrenciler teşvikten yararlanamazken, yapılan değişiklikle özel okullarda yüzde 51’in altında burslu okuyan öğrencilerin de devlet desteğinden yararlanabilmesi kararı alınmıştır.
Değerlendirme kriterinde göze çarpan bir diğer değişiklik de, anne veya babası MEB’de
görev yapan çocuklara ek puan verilmesi kararıdır.426
Destekten yararlanmak isteyen özel okullar MEBBİS üzerinden, öğrenciler ise
e-okul üzerinden 10 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmiştir. 11 Eylül 2015 tarihinde 230 bin kontenjan üzerinden yerleştirme işlemleri yapılmıştır (bkz. Tablo 1).427
TABLO 1. EĞITIM VE ÖĞRETIM DESTEĞI VERILECEK OKUL TÜRLERI, DESTEK TUTARLARI
VE DESTEK VERILECEK ÖĞRENCI SAYILARI427
Kurum Türü Adı

Destek Tutarı

Destek Verilecek Öğrenci Sayısı

OKUL ÖNCESI

2.680,00 TL

20.000

İLKOKUL

3.220,00 TL

50.000

ORTAOKUL

3.750,00 TL

50.000

ORTAÖĞRETIM

3.750,00 TL

110.000

TEMEL LISE

3.220,00 TL

TOPLAM

230.000

425. Zafer Çelik vd, “2014’te Eğitim”, 2014’te Türkiye, (SETA Vakfı, Ankara: 2014).
426. “5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim
Ve Öğretim Desteği Uygulama E-Kılavuzu”, Milli Eğitim Bakanlığı, 2015.
427. Kaynak: “5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim Ve Öğretim Desteği Uygulama E-Kılavuzu”, Milli Eğitim Bakanlığı, 2015, http://ookgm.meb.gov.tr/
meb_iys_dosyalar/2015_07/31053059_ekilavuz.pdf
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Geçen seneki rakamlar ile kıyasladığımızda, toplamda destek sunulacak öğrenci
sayısı azaltılmış, teşvik miktarı ise kısmen artırılmıştır. Ancak SETA 2014 yılı değerlendirmesinde de vurgulandığı gibi, teşvik programının amacı halen net bir şekilde
belirtilmemiştir. Eğer amaç özel okul oranını artırmak ise, o zaman dünyada özel
okulları gelişmiş sistemlerde olduğu gibi özel okulların daha serbest bir yapıya kavuşturulması, kamu sisteminden farklılaşmasına izin verilmesi gerekmektedir. Eğer
amaç daha fazla sayıda düşük gelirli ailenin çocuklarını özel okula sevk etmek ise, o
zaman teşvik miktarının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Nitekim teşvik
rakamları, sosyo-ekonomik durumu düşük aileler için halen yeterli gözükmemektedir. Zira özel okulların okul ücreti dışında ulaşım, yemek, eğitim materyalleri gibi
veliye külfet olacak pek çok yan masrafı bulunmaktadır. Dolayısıyla Bakanlığın sağladığı bu teşvik rakamları, çocuğunu özel okula gönderecek imkanı olmayan dar
gelirli bir aile için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle teşvik verilecek öğrenci sayısının
azaltılıp teşvik miktarının artırılması daha etkin bir politika olacaktır.428

YÖNETİCİ SEÇİMİ VE ATAMALARI
Geçen yıl Mart ayında yönetici atamalarıyla ile ilgili olarak önemli bir kanuni düzenleme yapılmıştır. 6528 sayılı Kanun ile 4 yıl ve daha uzun süre okul yöneticiliği
yapanların görevlerinin Haziran 2014’te hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği hükme bağlanmıştır. Kanunda okul yöneticilerinin il milli eğitim müdürünün
teklifi ile 4 yıllığına vali tarafından görevlendirileceği belirtilmiştir.429 Yönetici atama ile ilgili kanun maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştır. Mahkeme Haziran ayında yürütmeyi durdurma
talebini reddetmiştir.430
Bakanlık yeni kanunu dikkate alarak, 10 Haziran 2014 tarihinde yeni yönetici
atama yönetmeliğini yayımlamıştır. Yönetmelikte, yönetici atama süreçleri daha ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Bu yönetmeliğe göre okul yöneticileri yazılı sınav
olmadan, oluşturulan komisyon tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre il milli
eğitim müdürünün önerisi ve valinin onayı ile atanacaktır.431 Bu yönetmelik de yargıya
taşınmış ve 11 Haziran 2015 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yönetmelik ile ilgili bazı maddelerin iptali kararını vermiştir.432 Danıştay, yönetici atamalarının valinin onayı ile yapılması, 4 yıllık görev süresi ve ilçe milli eğitim müdürleri ile
428. Zafer Çelik vd, “2014’te Eğitim”, 2014’te Türkiye, (SETA Vakfı, Ankara: 2014).
429. İlgili Kanun için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314-1.htm
430. “AYM’den MEB Kanunu Yürütmeyi Durdurma İstemine Ret”, 11 Haziran 2014, http://www.memurlar.net/
haber/471398/
431. 29026 Sayılı Resmi Gazete, 10 Haziran 2014, http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140610.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140610.htm
432. İlgili hüküm için bkz. http://www.turkegitimsen.org.tr/userfiles/files/yarg%C4%B1%20karar%C4%B1%20
y%C3%B6netici(1).pdf
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şube müdürlerinin değerlendirdikleri müdürlerle yeterince süre çalışmadan değerlendirme yapması hususlarını reddetmiştir. Danıştay bu kararını 6528 sayılı Kanun’daki
hükümlere referansla değil de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki hükümlere istinaden vermiştir. Danıştay’ın kararı sonrasında Bakanlık yaptığı açıklamada, bu
kararın görevden alınan ve yeniden atanan yöneticilerin durumunu etkilemeyeceğini
belirtmiştir. Çünkü Bakanlık, kararın atamayı değil hükmü durdurduğu şeklinde yorumlamış ve bu kararın bundan sonraki atamaları etkileyeceğini belirtmiştir.433
Danıştay’ın kararından yaklaşık bir ay sonra 13 Temmuz’da Anayasa Mahkemesi
okul yöneticilerinin görevlerinin sona ermesi ve görev süresi ile ilgili maddelerin iptali talebinin reddine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin kararı ile Danıştay’ın
yönetmelikte iptal ettiği hususlar çelişmektedir. Anayasa Mahkemesi 4 yıl süre, valilik ataması gibi hususları Anayasaya uygun bulmuştur.434
Yöneticilerin atama süreçlerine ilişkin kamuoyundan gelen eleştiri ve öneriler
sonrasında Bakanlık yeni bir yönetici atama yönetmeliğini 6 Ekim 2015 tarihinde
yayımlamıştır.435 Bu Yönetmelik’te, eskisi ile kıyaslandığında bazı kritik değişiklikler
yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi ise, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmeler için eskiden olduğu gibi merkezi yazılı sınav şartı getirilmesidir. Müdür yardımcıları için uygulanacak yazılı sınavın ÖSYM tarafından yapılması
ve 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılmasına kararı verilmiştir. Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı atamalarının, adayların tercihi
ve puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilmesi hükme bağlanmıştır. Müdürlüğe görevlendirmeler ise müdürlük ve müdür yardımcılığı yapmış olan kişiler arasından
sözlü sınav sonucuna göre il milli eğitim müdürünün önerisi ve valiliğin onayı ile
gerçekleşmektedir. Yeni Yönetmelik’te, geçmiş yıllarda olduğu gibi tekrar sınav uygulamasına geçilmiştir.436 Yönetmelik’te, yöneticilerin 4 yıllığına görevlendirilmesi ve
aynı kurumda 8 yıldan fazla çalışmaması hükme bağlanmıştır.
Yeni Yönetmelik diğer yönetici atama yönetmeliklerinde olduğu gibi yargıya taşınmış ve Danıştay’a yönetmeliğin iptali için dava açılmıştır.437 Yönetmelik özellikle
nesnel kriterlere sahip olmamakla ve değerlendirilmesi tamamen kişisel inisiyatife
bağlı olan sözlü sınav uygulaması nedeniyle eleştirilmekte, bu ve diğer bazı hükümlerin iptali istenmektedir.
Yönetici atama konusunda MEB uzun soluklu ve sağlıklı adımlar atmak istiyorsa, yönetici yetiştirme, seçme ve atama hususlarını birlikte ele almak zorunda433. “O Müdürler İçin Geri Dönüş Yok”, Sabah, 14 Haziran 2015, http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/06/14/o-mudurler-icin-geri-donus-yok-1434235571
434. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150724-33.pdf
435. Yönetmelik için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151006-2.htm
436. İlgili değerlendirme formları için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151006-2-1.pdf
437. “Yeni Yönetici Atama Yönetmeliğine İlk Dava Açıldı”, Haber Yeni Rota, 15 Ekim 2015, http://www.haberyenirota.com/egitim/yeni-yonetici-atama-yonetmeligine-ilk-dava-acildi-h2101.html
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dır. Zira okul müdürlüğünde öncelikle standartların belirlenmesi, standartların
belirlenebilmesi için ise iyi bir yönetici yetiştirme sisteminin ihdas edilmesi gerekmektedir. 64. Hükümet Programında öğretmen yetiştirme hedefiyle yapılması
planlanan "Öğretmen Akademisi"nin aslen yöneticiler için de tasarlanması gerekmektedir. Zira iyi öğretmenlere sahip olmak için öncelikle iyi yöneticilerinizin
olması gerekir.438 Sadece sözlü sınavla ve pek çok okul müdürünü tanımayan ve
hatta yöneticilik deneyimi olmayan yeni amirlerin (il milli eğitim ve şube müdürleri) kanaati ile okullara yönetici belirlenmesi ise nitelikli yöneticilerin belirlenmesi ve desteklenmesi açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İLE ASİL
ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ DÜZENLEMESİ
2015 yılında öğretmen ataması için 47 bin kişilik kadro ayrılmıştır. MEB öğretmen ataması için ayrılan kadronun 37 binini Eylül ayında kullanmıştır.439 Kalan
10 bin öğretmenlik kadrosu ise Şubat ayından kullanılmak üzere ayrılmıştır. Başbakan Davutoğlu 1 Kasım seçimi öncesinde yaptığı açıklamada iktidar oldukları
takdirde 30 bin atama yapılacağını belirtmiştir.440 25 Kasım’da ilan edilen hükümet programında da 30 bin öğretmenin atanacağı yer almıştır. MEB verilerine
göre, Türkiye’de okullarda 100 bin civarında öğretmen ihtiyacı vardır.441 Öğretmen ihtiyacını karşılamaya yönelik yeni öğretmen atamalarının yapılması olumlu
bir adımdır. Ancak, atamalara Şubat ayında bu kadar yüksek bir kontenjan ayrıldığı zaman, Ağustos-Eylül aylarında yapılacak öğretmen atamalarında kontenjanın azalması durumunda yeni mezunlar olumsuz etkilenecektir. Bakan Avcı 2016
Şubat ayında atanacak öğretmenlerin hemen göreve başlamayacağını; her öğretmenin “tecrübeli öğretmenin yanında staj” yapacağını belirtmiştir. Atanacak yeni
öğretmenlerin 3,5 aylık bir staj sürecine tabi tutulması; bu süreçte haftada 3 gün
okulda tecrübeli bir öğretmenin yanında derslere girmesi, 1 gün okul idaresinde
müdürle birlikte idari işlemlerle ilgili gözlem yapması, diğer bir günde ise ilçe
milli eğitim müdürlüğünde bulunması kararlaştırılmıştır.442
Öğretmenlik ile ilgili bir diğer gelişme ise, 2014 yılında yayımlanan 6528 sayılı
Kanun ile birlikte aday öğretmenlikten asil öğretmenliğe geçişte önemli bir değişim
438. Michael Fullan, The Principal: Three Keys to Maximizing Impact, (Jossey-Bass, Ontario: 2014).
439. “Öğretmen Ataması Başvuruları ve Kontenjanlara İlişkin Duyuru Yayımlandı”, Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Eylül 2015, http://www.meb.gov.tr/ogretmen-atamasi-basvurulari-ve-kontenjanlara-iliskin-duyuru-yayimlandi/haber/9430/tr
440. “1 Kasım Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi”, AK Parti, https://www.akparti.org.tr/site/haberler/iste-ak-partinin-secim-beyannamesi/78619#1
441. “95 bin 624 Öğretmen İhtiyacı Var”, Hürriyet, 16 Ekim 2015, http://www.hurriyet.com.tr/95-bin-624-ogretmen-ihtiyaci-var-30324263
442. “Öğretmenlikte Usta-Çırak Dönemi”, Sabah, 20 Ekim 2015, http://www.sabah.com.tr/egitim/2015/10/20/
ogretmenlikte-usta-cirak-devri
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gerçekleşmiş olmasıdır.443 Bu Kanun’a göre öğretmenler, asil öğretmenliğe geçebilmek için 1 yıl aday öğretmen olarak çalıştıktan sonra yazılı ve sözlü sınava alınacak,
sınavda başarılı olan adaylar asil öğretmenliğe atanacaktır. Başarılı olamayan öğretmenler ise il içi veya dışında başka bir okulda görevlendirilecek ve ertesi yıl sonunda
tekrar yazılı ve sözlü sınava alınacaktır. İkinci defa başarısız olan aday öğretmenin
öğretmenlikten ve memuriyetten ilişiği kesilecektir. Kanun’un ilgili düzenlemelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulmuştur. 2015 yılı Ağustos
ayında Anayasa Mahkemesi bu maddelerin iptali talebini reddetmiştir. Mahkeme
gerekçeli kararda, söz konusu sınavların Bakanlık tarafından oluşturulacak bir komisyonla yapılacağı ve asil öğretmenlik kadrolarına atama yapılmaması halinde yargı
yolunu kapatan herhangi bir hükme yer verilmediğini ifade etmiştir.444
Kanun’dan yaklaşık bir yıl sonra aday öğretmenlikten asil öğretmenliğe geçiş ile
ilgili olarak Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlanmıştır.445 Yönetmelik’te yapılacak sınava ilişkin hususlar daha ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir.
ŞEKIL 2. ADAY ÖĞRETMENLIKTE PERFORMANS DEĞERLENDIRME ADIMLARI

I. Değerlendirme
% 10

• Öğretmenin göreve
başladığı ilk
yarıyılda, eğitim
öğretime
başladıktan iki ay
sonra yapılır.
• Değerlendiriciler:
okul müdürü ve
danışman öğretmen
• Değerlendiriciler
değerlendirmeyi
bireysel yapar. 1.
Değerlendirme
sonucu bunların
aritmetik
ortalaması alınarak
yapılır.

II. Değerlendirme
% 30

• Öğretmenin göreve
başladığı ikinci
yarıyılda yapılır.
• Değerlendiriciler:
okul müdürü ve
danışman öğretmen
• Değerlendiriciler
değerlendirmeyi
bireysel yapar. 2.
Değerlendirme
sonucu bunların
aritmetik
ortalaması alınarak
yapılır.

III. Değerlendirme
% 60

• Öğretmenin göreve
başladığı ikinci
yarıyılda yapılır.
• Değerlendiriciler:
maarif müfettişi,
okul müdürü ve
Danışman
Öğretmen
• Değerlendiriciler
değerlendirmeyi
bireysel yapar. 3.
değerlendirme
sonucu bunların
aritmetik
ortalaması alınarak
yapılır.

Yönetmelik’e göre aday öğretmen performans değerlendirmesini müfettiş, okul
müdürü ve bir danışman öğretmen yapacaktır. Aday öğretmenler maarif müfettişi,
okul müdürü ve danışman öğretmen tarafından 3 kez 50 kritere göre değerlendirilecektir. Her kriter için öğretmene 0-4 arası puan verilecek ve ilk değerlendirme yüzde
443. “6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun”, Resmi Gazete, 14 Mart 2014, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314-1.htm
444. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı için bkz. http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/
42d1aa79-3ba7-43b8-884c-12d7f9ec21b9?excludeGerekce=False&wordsOnly=False
445. İlgili Mevzuat için bkz. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ogratama_1/ogratama_1.html
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ŞEKIL 3. ADAY ÖĞRETMENLERE UYGULANACAK YAZILI SINAV KONULARI VE PUAN AĞIRLIKLARI

Öğretmenlik uygulamaları
% 50
Bakanlık teşkilatı
mevzuatı
% 30

657 ve 4483 sayılı
Kanunlar
% 20

10, ikincisi yüzde 30, üçüncüsü ise yüzde 60 etkili olacaktır. Yönetmelik’te bu sürecin
ardından yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı ifade edilmiştir. Ancak Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda, asli öğretmenliğe geçişte sözlü sınavın
yapılacağına dair bir düzenleme yer almamıştır. Dolayısıyla değerlendirme sürecinde
sözlü sınav yapılmamıştır.
Performans değerlendirmesinden 50 ve üzeri puan alan öğretmenler için 11
Ekim tarihinde sınav yapılmıştır. Çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan aday öğretmenlik sınavına 35.562 aday öğretmen katılmış ve sınav 81 ilde yapılmıştır. Sınav
sonuçları ise 2 Kasım 2015 tarihinde açıklanmıştır. Ancak bu sınav sonucunda ortaya çıkan istatistiksel veriler paylaşılmamıştır. Sınava başarısızlığı nedeniyle girmeyen
öğretmen sayısı ve sınavda başarılı olamayan öğretmen sayısına dair herhangi bir
bilgi kamuoyu ile paylaşılmamıştır.
Asil öğretmenliğe geçişi düzenleyen Kanun ve Yönetmelik nesnel değerlendirme kriterleri içermediği için eleştirilmiştir. Örneğin “ses tonunu doğru kullanması”
ya da “manevi değerleri korur” gibi ifadelerin değerlendirme kriterlerinde yer almasının sübjektifliğe neden olacağı446 ve dolayısıyla bunun da keyfiyete yol açacağı iddia edilmiştir.447 Bakanlık ise kriterlerin objektif olduğunu ve bu eleştirilerin
gerçek dışı olduğunu belirtmiş, üç farklı kişi tarafından değerlendirme yapılması
ve düşük puanların belgeye dayandırılması gibi hususların nesnelliği pekiştirdiğini
iddia etmiştir. Bu tür süreçlerde üç farklı aktörün değerlendirme yapması nesnelliği
artıran bir husus olarak düşünülebilir. Ancak bu üç aktörün kendi aralarında bir
hiyerarşi olması ise nesnellik konusunda düşünülmesi gereken bir husustur. Son
446. İlgili kriterler için bkz. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ogratama_1/ek.pdf
447. Pervin Kaplan, “Bu Performans da Yargıdan Döner mi?”, 18 Nisan 2015, http://www.haberturk.com/yazarlar/
pervin-kaplan/1067260-bu-performans-da-yargidan-doner-mi
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olarak, değerlendirme süreçlerinde STK ya da üniversitelerden dış değerlendirme
uzmanlarının bulunmaması en önemli eksiklerden biridir.
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde ele alınan başka bir husus
öğretmenlerin rotasyonu ile ilgili olmuştur. 17 Nisan’da yayımlanan yönetmelikte,
aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi 12 yıl olarak belirlenmiştir. 4 Temmuz’da
bu yönetmelikte bir değişikliğe gidilmiş ve bu süre 15 yıla çıkarılmıştır.448 Buna göre
Bakanlık tarafından 26-28 Temmuz tarihleri arasında rotasyon için başvurular alınmıştır. Ancak, Bakan Nabi Avcı rotasyonun iptal edildiğini açıklamıştır. Bakan Avcı
bir simülasyon yaptıklarını, bu simülasyona göre rotasyona gerek olmadığının ortaya
çıktığını ve bundan dolayı da bu uygulamadan geri dönüldüğünü ifade etmiştir.449
Bakanlığın rotasyon konusunda 4 aylık süreçte 3 farklı karar alması, rotasyon konusunda halen bir politikasızlığın olduğuna işaret etmektedir. Ancak, örneğin pekçok
uluslararası sınavda yüksek başarı sergileyen Çin’de son yıllarda eğitimde eşitsizliğe
karşı alınan en önemli önlemlerden biri öğretmen rotasyonu politikası olmuştur.
Çin bu rotasyonu da belli bir denklem içerisinde yapmış ve deneyimli öğretmenlerin
dezavantajlı okullarda hizmet etmesini sağlayacak bir model geliştirmiştir.450 Eğitimde eşitsizlikleri azaltmak amacıyla Türkiye’nin de hedeflerini belirleyerek öğretmen
rotasyonuna gitmesi gerekmektedir.
Son olarak, 2015 yılında öğretmenlerle ilgili bir diğer önemli husus, 7 Haziran seçiminin ardından doğu illerinde artan terör olaylarının sebep olduğu endişeli
durumdur. 15 Eylül’de Bakanlığın yaptığı öğretmen atamalarının büyük çoğunluğu
doğu illerine yönelik olmuş ve bu durum atamaların öncesinde ve sonrasında öğretmen adayları için endişe doğurmuştur. Bu duruma yönelik olarak Bakanlık can
güvenliğinin sağlanması için önlemler alındığını açıklamış fakat yine de istifa eden
öğretmenler olması durumunda yedek öğretmenler olarak adlandırılan ücretli öğretmenler ile eğitim öğretim sürecini devam ettireceklerini ifade etmiştir.451 Ancak yine
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kendilerine bu konuda herhangi bir istifa
gelmediği belirtilmiştir.452 28 Eylül tarihinde, özellikle doğu illeri için yapılan okulu
boykot çağrılarına rağmen453 okullar eğitim öğretim yılına başlamıştır.
448. Yönetmeliğin değiştirilmesine dair yönetmelik için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150704.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150704.htm
449. “Rotasyon İptal Edildi”, Memur Haber, 04 Ağustos 2015, http://www.memurhaber.com/bakan-nabi-avci-acikladi-rotasyon-iptal-edildi-h53190.html
450. Yong Zhao, “Teacher Rotation: China’s New National Campaign for Equity”, 5 Eylül 2014, http://zhaolearning.com/2014/09/05/teacher-rotation-china%E2%80%99s-new-national-campaign-for-equity/
451. “Çatışma Ortamı İçin Yedek Öğretmen Tekniği”, 4 Eylül 2015, http://www.kpsscafe.com.tr/guncel-haberler/
catisma-ortami-icin-yedek-ogretmen-teknigi-h48256.html
452. “Doğu’ya Gitmeyen Öğretmenin Yerine Yedekler Gönderilecek”, Habertürk, 4 Eylül 2015, http://www.haberturk.com/gundem/haber/1124283-doguya-gitmeyen-ogretmenin-yerine-yedekler-gonderilecek
453. Okulu Boykot Çağrısına Büyük Oranda Uyulmadı”, Milliyet, 28 Eylül 2015, http://www.milliyet.com.tr/
pkk-nin-cagrisina-buyuk-oranda-gundem-2123749/
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SONUÇ

2015 yılı eğitimde reformdan ziyade restorasyonların daha ön planda olduğu bir yıl
olmuştur. Geçtiğimiz yıl pek çok soruna yol açan TEOG yerleştirme sistemi MEB
tarafından yeniden gözden geçirilmiş ve değişikliğe gidilmiştir. Ancak söz konusu
yerleştirme sistemi ikinci yılında da öğrencileri “tek takvimde tek seferde” yerleştirememiş, yerleştirmeler yeni eğitim öğretim döneminin ortasına kadar devam etmiştir.
Bu durum, öğrencilerin okullarına uyum süreçlerinin uzamasına ve akademik takvime geç başlamalarına sebep olmuştur. Dahası, geçen yıl yerleştirme sürecindeki
sorunlara çözüm sunmak için yapılan değişiklikler, sorunlara yeteri kadar çözüm olamamıştır. Yerleştirme sistemindeki sorunların yapısal olduğu gerçeğinden uzak olarak MEB, sorunları sistemde küçük değişiklikler yaparak çözmeye çalışmıştır. Ancak,
bu küçük değişikliklerin sorunu çözmediği görülmüştür.
14 Mart 2014’te çıkarılan 6528 sayılı Kanun ile, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndan “dershane” tanımı çıkarılmış, dershane ve öğrenci etüt merkezlerinin 1
Eylül 2015’e kadar eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebilmesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar ise özel okullara dönüşmeleri kararlaştırılmıştır.
Bu karardan sonra mevcut 3.530 dershane içerisinden 557 dershane kendi isteğiyle
kapanmış, 1.117’si de özel okula dönüşmüştür. Bunlar arasında 957’si temel lise olmuştur. Temel liseler kamuoyunda pek çok tartışmaya yol açmıştır. Bu tartışmaların
başında başarı oranı yüksek Fen, Sosyal ve Anadolu liselerinde okuyan öğrencilerin
sınava hazırlamada daha “başarılı” olarak gördükleri temel liselere geçeceği söylentileri gelmektedir. Ancak bu konuda elimizde yeterli veri bulunmamaktadır.
Dershanelerin özel okullara dönüşümlerinin devam ettiği bir süreçte Anayasa Mahkemesinin dershanelerin kapatılmasına ilişkin iptal kararı ise dershanelerin
akıbetine ilişkin tartışmaları yeniden başlatmıştır. Mahkeme söz konusu kanunun
bazı maddelerini temel hak ve özgürlükler bağlamında kişilerin eğitim ve teşebbüs
haklarını içeren Anayasanın 13, 42 ve 48. maddelerine aykırı bulmuştur. Ancak buradaki temel sorun kararın kendisinden ziyade; söz konusu kanun üzerinden bir yıl
geçtikten sonra, dershanelerin dönüşümünde önemli oranda yol alınmışken mahkemenin böyle bir kararı almada çok geç kalmış olmasıdır. Mahkeme kararı sonrasında MEB, dershaneler yerine öğrencilerin eğitimlerine destek olabilecek özel öğretim
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kursları açılması kararı almış ve bu kurslara ilişkin birtakım sınırlamalar getirmiştir.
Dolayısıyla mevcutta bir yandan temel liseler, bir yandan takviye kursları bir yandan
da özel öğretim kursları gibi yeni kurumlar türemiştir.
Yönetici seçimi ve ataması hususu bu yıl milli eğitimin en sıcak gündemlerinden
biri olmuştur. Son yıllarda yönetici atama konusunda birçok defa yönetmelik yayımlanmış, yayımlanan yönetmelikler yargı tarafından iptal edilmiş, sonrasında yeni
yönetmelikler yayımlanmıştır. Ancak, sonuçta halen istikrarlı bir yönetici belirleme
sisteminin ortaya çıkmadığı görülmektedir. Bu durum, yöneticilik görevinin cazibesini yitirmesine sebep olabilir. MEB’in yönetici atama konusunda yetiştirme, seçme
ve atamayı birlikte ele alacağı sürdürülebilir politikalara ihtiyacı vardır. Bu hususta
istikrarlı adımların atılması nitelikli yöneticilerin kazanılması adına önemlidir.
2015 yılında öğretmenlere yönelik olarak aday öğretmenlikten asil öğretmenliğe geçişte önemli bir değişiklik yapılmıştır. Değişikliğe göre, aday öğretmenler bir
yıl çalıştıktan sonra yazılı ve sözlü sınava alınacak, sınavda başarılı olan adaylar asil
öğretmenliğe atanacaktır. Başarılı olamayanlar ise il içi veya dışında başka bir okulda
görevlendirilecek ve yıl sonunda tekrar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaktır. İkinci
defa başarısız olan aday öğretmenin ise öğretmenlikten ve memuriyetten ilişiği kesilecektir. Ancak aday öğretmenlerin yıl içinde sözlü ve yazılı değerlendirme süreçleri
tamamlanmış olmasına rağmen, bu değerlendirme sonuçlarına göre kaç aday öğretmenin asil öğretmenliğe geçemediğine ilişkin bir veri kamuoyu ile paylaşılmamıştır.
Son olarak, 17 Nisan 2015’te yürürlüğe giren öğretmen atama ve yer değiştirme
yönetmeliğinde 12 yıllık öğretmenler için rotasyon uygulanmasına karar verilmiştir.
Daha sonra yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte bu süre 15 yıla çıkarılmıştır.
Fakat bu karar öğretmenlerin başvuruları alınmasına rağmen iptal edilmiştir. Öğretmenler için son derece mühim olan rotasyon meselesinde bu kadar sık değişiklik yapılması, öğretmenler ve kamuoyu nezdinde var olan MEB’in sürekli değişiklik
yaptığı yönündeki algıları güçlendirmiştir.
Tüm bu nedenlerle MEB, yapacağı değişiklikler hakkında önceden ilgili kişi
ve kurumlarla sağlıklı istişareler yapmalı, gerekli alt yapı çalışmalarını sağlamalı ve
eğitimin yapısal sorunlarına yönelik kalıcı ve uzun vadeli politikalar geliştirmelidir.
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KRONOLOJI-MILLI EĞITIM

17 Ocak

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

28 Ocak

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de
Yayımlandı.

17 Nisan

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi
Gazete’de Yayımlandı.

1 Temmuz

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

4 Temmuz

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

13 Temmuz

Anayasa Mahkemesi Okul Yöneticileri Atamaları Hakkındaki Gerekçeli Kararını
Yayımladı.

23 Temmuz

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

24 Temmuz

Dershanelerle İlgili Gerekçeli Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

25 Temmuz

2015-2016 Eğitim Ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek
Öğrenciler İçin Eğitim Ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ Resmi
Gazete’de Yayımlandı.

4 Ağustos

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Öğretmen Rotasyonunun Kaldırıldığını Açıkladı.

8 Ağustos

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

20 Eylül

Milli Eğitim Bakanlığı İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

4 Ekim

Başbakan Davutoğlu Ak Parti 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamesinde, Şubat
Döneminde Öğretmen Alımı Yapacak Şekilde Gerekli Düzenlemelerin
Yapılacağını Açıkladı.

6 Ekim

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

25 Kasım

Başbakan Davutoğlu, Şubat’ta 30 Bin Öğretmen Alımının Yapılacağını 64.
Hükümet Programında Açıkladı.
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YÜKSEKÖĞRETİM

2015 yılında YÖK; Öğretim Üyesi Yetiştirme (ÖYP) programının iptali, ilahiyat fakültesinin müfredatının güncellenmesi, temel bilimlerde kontenjanın sınırlanması,
yüksek lisans ve doktora programı açma şartlarının değiştirilmesi, tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık fakültelerine alınacak öğrencilerin başarı sırasına göre sınırlanması ve
Kalite Güvence Yönetmeliği, vakıf yükseköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılması gibi birçok karar almıştır. Aşağıda bu kararların içeriği, kamuoyuna nasıl
yansıdığı ve kararların yükseköğretim sistemi üzerindeki olası etkileri tartışılacaktır.
Bunlara ilaveten geçmiş yıllarda ele alınan yükseköğretime erişim ve yükseköğretim
çağındaki Suriyeli misafirlerin eğitimi konusundaki gelişmeler tartışılacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİMDE REFORM İHTİYACI
Genelde yükseköğretim sistemi özelde YÖK’e ilişkin bugüne kadar çokça dile getirilen kapsamlı bir reform gerekliliği söylemi, 2015 yılında gündemin ön sıralarında
yer almamıştır. Gerçekten de Türkiye’de uzun yıllardır yükseköğretim sisteminin ve
YÖK’ün reformu tartışılmaktadır. Yükseköğretim sisteminin reforme edilmesi ve bu
çerçevede YÖK’ün yetkilerinin azaltılması, eşgüdüm ve planlamadan sorumlu bir
kurula dönüştürülmesi, üniversitelerin mali ve idari özerkliklerinin artırılması, hesap verebilirliğin geliştirilmesi konularında toplumun farklı kesimleri arasında bir
uzlaşı söz konusudur. AK Parti iktidarları döneminde çeşitli zamanlarda YÖK’ün ve
yükseköğretim sisteminin reforme edilmesi konusunda girişimlerde bulunulmuştur.
Ancak, reformun nasıl yapılacağı, hangi stratejilerin izleneceği konusunda ortak bir
yaklaşım olmadığından reform çalışmaları sonuçsuz kalmıştır.454 Dünyada yükseköğretim sisteminde yaşanan gelişmeleri, Türkiye’de yükseköğretime yönelik büyük toplumsal talebi, yükseköğretim sisteminin yaşadığı gelişmeleri ve Türkiye’nin ekonomik
kalkınma hedeflerini halihazırdaki YÖK ve yükseköğretim sisteminin karşılamasında
yetersiz kaldığı, uygulayıcıların da üzerinde ittifak ettiği bir unsurdur. Dahası, askeri
darbe döneminin izini taşıyan, yükseköğretimin amacını öncelikli olarak “Atatürk
454. Bekir S. Gür ve Zafer Çelik, “YÖK’ün 30 Yılı”, SETA Rapor, (2011); Zafer Çelik ve Bekir S. Gür, “Neden
Yükseköğretim Reformu Gerekli?”, Yeni Türkiye, No: 58, (2014) s. 719-724.
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milliyetçiliği” olarak açıklayan, bilimsel ve akademik çalışmalara ve özgürlüğe ise
ancak beşinci sırada yer veren yükseköğretim kanunun değişmesi kaçınılmazdır.
Yükseköğretimde reform gerekliliği, Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu
hükümetlerinin gündemlerinde olan bir husustur. 2011-2013 döneminde yükseköğretim yasası tartışılmış ve bir taslak hazırlanmış; hatta Anayasa Uzlaşma Komisyonu
YÖK yerine yeni bir kurumun kurulması konusunda anlaşmıştır.455 62. Hükümet
Programında da yükseköğretim reformunun hükümetin öncelikli hedeflerinden biri
olduğu belirtilmiştir.456 Dahası, 1 Kasım seçimi için AK Parti’nin hazırladığı seçim
beyannamesinde üniversite özerkliği ve hesap verebilirlik ekseninde bir yükseköğretim reformunun yapılacağı, bunun için de bir çerçeve yasanın hazırlanacağı belirtilmiştir.457 2015 yılı Kasım ayında Başbakan Davutoğlu başkanlığında kurulan 64.
Hükümet Programında da bu ifadeler tekrar etmiştir.458
Toplumun hemen her kesiminde ve üniversite camiasındaki yükseköğretim sisteminin reform edilmesi yönündeki yaygın beklentinin bir sonucu olarak, geçmiş
yıllarda YÖK başkanları, yükseköğretim sistemi ve YÖK’ün reform edilmesi konusunu gündeme taşımıştır. YÖK Başkanı Yekta Saraç ise YÖK’ün reform edilmesi
düşüncesini desteklemediğini birçok açıklamasında belirtmiştir.459 Saraç, YÖK’ün
sorunun aslında bir “imaj” ve “kanunların uygulanması” sorunu olduğunu vurgulamıştır. Dahası, Başkan Saraç, yükseköğretime ilişkin birçok sorunun yasalardan
ziyade, uygulamadan kaynaklı olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, sorunu yasalarda
görmemiş bundan dolayı da bir yükseköğretim reformunun gereğinden bahsetmemiştir. Bu çerçevede imajı ve uygulama sorunlarını aşmaya çalışan Saraç döneminde
YÖK kendisini “yeni YÖK” olarak tanımlamıştır.
YÖK, aşırı merkeziyetçilik ve tektipçiliği bir sorun olarak kabul etmiştir. Başkan Saraç, yaptığı açıklamada, Türkiye’de 200’e yakın üniversitenin olduğu, hepsinin
aynı tip olmasını istemediklerini, üniversitelerin misyon farklılaşması ve farklı değerler üretmeleri gerektiğini belirtmiştir.460 Bu açıklama çerçevesinde üniversitelerin
farklılaşmasının nasıl mümkün olacağı tartışılması gereken husustur. Bir diğer husus
olarak Başkan Saraç, YÖK’ün artık bir yetki devri sürecinde olduğunu, bu anlamda
öğretim üyelerinin disiplin işlemlerinde yetkinin üniversitelere bırakılacağını belirt455. Zafer Çelik ve Bekir S. Gür, “Neden Yükseköğretim Reformu Gerekli?”, Yeni Türkiye, No: 58, (2014) s. 719-724.
456. 62. Hükümet Programı, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140907-1-1.pdf
457. “1 Kasım Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi”, AK Parti, https://www.akparti.org.tr/site/haberler/iste-ak-partinin-secim-beyannamesi/78619#1
458. 64. Hükümet Programı, 25 Kasım 2015, http://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/64.hukumet_programi.pdf
459. Örneğin; Bülent Aydemir, YÖK Başkanı Yekta Saraç: YÖK yasası yeniden ele alınacak, Haber Türk, http://
www.haberturk.com/gundem/haber/1014121-yok-baskani-sarac-yok-yasasi-yeniden-ele-alinacak, 29 Aralık 2014;
Abbas Güçlü, YÖK’ün yeni başkanı hedeflerini ilk kez Milliyet’e açıkladı, Milliyet, http://www.milliyet.com.tr/
sorun-ureten-degil-sorun-cozen/gundem/ydetay/1968429/default.htm;
460. “YÖK Başkanı Saraç: “Üniversitelerin farklı değerler üretmesini istiyoruz”. www.haberler.com http://www.
haberler.com/yok-baskani-sarac-universitelerin-farkli-degerler-7822822-haberi/ 28 Ekim 2015
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miştir.461 Ancak bu kararın daha dikkatli bir şekilde tartışılması gerekmektedir. Çünkü, rektör seçim süreçlerinin tartışmalı ve yoğun kamplaşmaların yaşandığı Türkiye’de rektörlerin kendilerine oy vermeyen öğretim üyelerine yönelik olumsuz tavırlar
takındığı bilinmektedir. Disiplin işleminin rektöre bırakıldığı süreçte, rektörün kendisine oy vermeyen öğretim üyelerine sınırsız bir şekilde ceza verme imkânı doğacaktır. Bu yetki devri sonucu ortaya çıkan yeni durumda ne tür denge mekanizmalarının
olacağı meçhuldür. Dolayısıyla, öngörülen düzenleme, mevcut haliyle, üniversitelerdeki baskıcı rektörlerin daha da baskıcı olmasına yol açma riski taşımaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİME ERİŞİM
2015 yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) yaklaşık 2,1 milyon kişi
başvurmuştur. Geçmiş yıllar ile kıyaslandığında YGS’ye başvuran kişi sayısının
arttığı ve bu yıl en yüksek düzeye ulaştığı görülmüştür. 2011 yılından bu yana
üniversite sınavına başvuran kişi oranı yüzde 24 artmıştır.462 Zorunlu 12 yıllık
eğitim uygulaması ile birlikte yükseköğretime yönelik talebin önümüzdeki yıllarda da artması beklenmektedir.
2015 YGS’ye başvuran adayların yüzde 44,12’si (891 bin kişi) lise son sınıf öğrencisi, yüzde 28,19’u (630 bin kişi) herhangi bir programa yerleşmemiş lise mezunlarıdır.
Başvuranların yaklaşık yüzde 30’u ise halen bir yükseköğretim programında öğrenim gören ya da mezun kişilerden oluşmaktadır. 156.391 aday daha önce bir yükseköğretim kurumunu bitirdiği halde; 403.640 aday ise halen bir yükseköğretim programında öğrenim
görmesine rağmen yeniden sınava girmiştir.463 Sınava başvuran yaklaşık her üç kişiden
birinin yükseköğretim programlarında öğrenim görmesi veya herhangi bir yükseköğretim programından mezun olması, öğrencilerin tercihlerinden memnun olmadıklarını
göstermektedir. 2014 yılında YÖK herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olup
yeniden sınava giren kişi sayısını azaltmak için farklı bölümlere yatay geçişi kolaylaştırıcı
kararlar alınmıştı.464 Fakat bu kararın bu yıl öğrenim gören veya mezun kişilerin sınava
tekrar girmesi üzerinde çok etkili olmadığı görülmektedir. Ancak bu kararın önümüzdeki yıllarda, yükseköğretim sınavı üzerindeki baskıyı azaltması beklenmektedir.
Yükseköğretime ayrılan kontenjanların doluluğuna bakıldığında, geçmiş
yıllara göre boş kontenjan oranının bu yıl azaldığı görülmektedir. 2015 yılında
461. Ayşegül Kahvecioğlu, YÖK yetkilerini kısmen reddediyor. Milliyet. 20 Kasım 2015 http://www.milliyet.com.
tr/yok-yetkilerini-kismen-devrediyor-gundem-2150583/
462. “2011-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler”, ÖSYM, http://www.osym.gov.tr/dosya/1-58052/
h/02-2011-osysyerlestirmesonuclarinailiskinsayisalbilgile-.pdf; “2014-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler”, ÖSYM, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/yerlestirme/2014-OSYS-YerlestirmeSonuclar%C4%B1naIliskinSayisalBilgiler23072014.pdf
463. “2015-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler”, ÖSYM, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/2015-OSYSYerlestirmeSonucSayisalBilgiler23072015.pdf
464. “Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uygulama Esasları”, YÖK, 10 Temmuz 2014, http://www.yok.gov.tr/
documents/10279/34561/ek_madde_1_10_07_2014.pdf/416eb985-c76c-446a-a5ba-57f63d31d2ce
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bu oran devlet üniversitelerinde yüzde 2 (14.247), vakıf üniversitelerinde yüzde
10 (15.323), Kıbrıs ve diğer ülkelerdeki Türkiye üniversitelerinde yüzde 44’tür
(9.219). Boş kontenjanların çoğu önceki yıllara benzer bir şekilde ön lisans programlarında görülmektedir.465 Boş kontenjanların azalmasındaki en önemli neden,
daha sonra ayrıntılı bir şekilde tartışılacağı üzere, YÖK’ün özellikle temel bilimlerin
kontenjanlarına getirdiği sınırlamadır.
Bu yıl ek yerleştirmelerin Ağustos ayı içinde tamamlanması olumlu bir karardır. Önceki yıllarda yükseköğretime kayıt işlemleri Ağustos sonu ve Eylül başında
yapılmakta; ek yerleştirmeler ve kayıt süreci ise üniversitelerin açılmasından en az
bir ay sonra tamamlanmaktaydı. Bu durum ise ek yerleştirme ile gelen öğrenciler
için birçok olumsuzluğa neden olmaktaydı. Bu yıl tüm yerleştirme işlemlerinin üniversiteler açılmadan tamamlanmış olması, yaşanan sıkıntıları azaltması bakımından
olumlu bir gelişme olarak görülmektedir.

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI’NIN
(ÖYP) KALDIRILMASI
ÖYP, gelişmekte olan yükseköğretim kurumlarına öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla, gelişmiş üniversitelerde araştırma görevlilerinin yetiştirilmesini sağlayan
programdır. Daha açık bir ifade ile ÖYP ile öğretim üyesi yetiştirme sürecinde
daha köklü ve birikimli üniversitelerden faydalanma amaçlanmıştır. İlk kez 2002
yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) uygulanmış, daha sonra ise
Hacettepe, Ankara, Ege, Gazi, Boğaziçi ve İstanbul Teknik üniversiteleri gibi üniversiteler de bu programa dahil edilmiştir. Özellikle 2006 sonrasında açılan yeni
devlet üniversitelerinin kadro ihtiyaçlarını karşılamada ÖYP’nin önemli bir işlevi
yerine getirdiği tespit edilmiştir.466 2002-2009 yılları arasında DPT tarafından
yürütülen bu program, 2010 sonrasında merkezi yerleştirme ile YÖK tarafından
yürütülmeye başlanmıştır. Cari usûl alımları sürecinde yaşanan kimi sorunlar nedeniyle, ÖYP’de merkezi atama sistemi benimsenmiştir. Atamalardaki şeffaflık ve
kolay denetlenebilirlik nedeniyle merkezi sistem ile araştırma görevlisi alımı daha
hızlı bir şekilde kabul görmüştür.467
ÖYP araştırma görevlisi alımında cari usûl alımlarına kıyasla bir dil puanı
zorunluluğu yoktur. Üniversiteler istedikleri sayıda kadroyu YÖK’e bildirmekte
ve YÖK de kadro dağılımını yapmaktadır. Kadroya dahil olan ÖYP araştırma
görevlilerinin kendi üniversitesinde ya da farklı bir üniversitede lisansüstü öğrenimini tamamlaması öngörülmüştür. Fakat farklı bir kurumda lisansüstü eğiti465. Ed. Nebi Miş vd, 2014’te Türkiye, (SETA Vakfı, Ankara: 2014), http://file.setav.org/Files/Pdf/20150226163935_
2014te-turkiye-pdf.pdf
466. Gökhan Çetinsaya, Büyüme Kalite ve Uluslararasılaşma, (YÖK, Ankara: 2014), s. 134.
467. K. Burak Öztürk, “Türk Yükseköğretim Düzeninde Öğretim Üyesi Yetiştirilmesinin Hukuki Çerçevesi”, İnönü
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5 Sayı: 2, (2014), s. 173-194.
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mini tamamlayan araştırma görevlisi atandığı kuruma dönmek zorundadır. ÖYP
araştırma görevlileri, cari usûl ile alınan araştırma görevlilerine kıyasla bazı ek
haklara sahiptir. ÖYP araştırma görevlileri öğrenimleri süresince proje ve seyahat
ödeneğinden faydalanabilmekte, ilaveten, yurtdışında bir yıl süreye kadar doktora araştırma desteği alabilmektedir.468
1 Eylül 2015 tarihinde YÖK, ÖYP ile ilgili değişikliği öngören teklifini Maliye Bakanlığına sunmuştur. ÖYP kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarının cari
usûlle alınan araştırma görevlisi kadrolarına devredilmesini talep eden bu teklif, Bakanlık tarafından uygun görülmüş ve bu karar ile birlikte ÖYP kapsamında araştırma
görevlisi alımı son bulmuştur.
Karara yönelik eleştiriler sonrasında YÖK, 22 Eylül 2015 tarihinde basın
açıklaması yapmıştır. Açıklamada; birçok üniversitenin ÖYP kadrosu talep etmekten kaçınmaya başladığı, son 4 yılda 3.550 kadronun boş kaldığı, ODTÜ,
Boğaziçi gibi “uluslararası sıralamalarda” başarılı üniversitelerin ÖYP araştırma görevlisi talep etmediği belirtilmiştir.469 Bununla birlikte, ÖYP kadrolarının YÖK’ün dayatması olarak algılandığı, ÖYP uygulamasının “üniversitelerde
akademik teamüllerin bozulmasına neden olduğu, bu uygulama neticesinde hoca-araştırma görevlisi ilişkilerinde bazı sorunlar yaşandığı”, “son dönemde artan
üniversite sayısına paralel olarak öğretim elemanı ihtiyacının da arttığı ve bu
kadroların üniversiteler tarafından kullanılmamasının yükseköğretim sistemi
için bir zafiyet” oluşturduğu vurgulanarak ÖYP’nin iptalinin nedenleri açıklanmıştır. Açıklamada aynı zamanda, cari usûl ile araştırma görevlisi almanın torpil
anlamına gelmediği, aksine cari alımların şartlarının ÖYP’ye göre daha zor olduğu, (örneğin yabancı dil puanı en az 50) amacın kamuoyunda ifade edildiği gibi
torpil ve kayırmacılık olmadığı, yukarıda bahsedildiği üzere, “kullanılmayan çok
sayıda kadro”nun ÖYP’nin iptali için gerekçe olduğu belirtilmiştir.470
YÖK, ÖYP’yi iptal gerekçesinde üniversitelerin bu kadroyu çok tercih etmediğini belirtmiştir. Ancak ÖYP adaylar tarafından yoğun bir ilgi çekmektedir. Tablo
3’te de görüldüğü üzere ÖYP’ye başvuran aday sayısı, kabul edilen aday sayısının
10 ila 50 katıdır. Açıkçası yüksek sayıdaki başvuru, programın cazibesini göstermektedir. Ancak, 2010-2013 yılları arasında kabul edilen adaylardan yaklaşık üç
kişiden birinin programa başlamaması dikkat çekicidir. Bu durum, ÖYP’nin verimliliğinde bir sorun olduğunu ifade etmektedir.

468. A.g.e.
469. “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Tarihçesi ve Bugünkü Durumu”, YÖK, http://www.yok.gov.tr/
web/oyp/oyp-tarihce
470. “Açıklama”, YÖK, 22 Eylül 2015, https://www.yok.gov.tr/documents/10279/0/Oyp_kaldirilma_karari_220915.pdf/55dcda8e-9f98-4a25-b9e5-f4ce81b21526
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TABLO 3. ÖYP KAPSAMINDA BAŞVURAN, YERLEŞEN VE ATANAN ADAY SAYILARI471

2010
2011
2012

HAZIRAN

Başvuran kişi sayısı

Yerleşen aday
sayısı

Atanan aday sayısı

65.972

1.417

1.364

KASIM

8.695

364

280

TEMMUZ

48.410

2.841

1.846

ARALIK

29.485

767

387

TEMMUZ

41.355

2.244

1.495

ARALIK

39.099

2.607

1.890

AĞUSTOS

31.969

1.346

847

2013

EKIM

21.606

1.214

717

ARALIK

24.244

2.017

1.260

TOPLAM

310.835

14.817

10.086

ÖYP’nin kaldırılmasının torpil ve kayırmacılığa neden olacağı eleştirileri yapılmıştır. İlaveten, YÖK’ün ÖYP kadrolarının yeterince doldurulamadığı, ODTÜ,
Boğaziçi gibi üniversitelerin ÖYP kadrosu talep etmediği şeklindeki açıklama ile
ÖYP’nin iptal edildiğini belirtmiştir.471ÖYP’de bir kadro için 10 ile 50 katı kişinin
başvurması bu programın cazibesini göstermekte iken kabul edilen adaylardan üçte
birinin programa başlamaması ise programın yönetiminde bir sorun olduğunu göstermektedir. Zaten ÖYP’nin amacı gelişmekte olan üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmektir. Araştırma görevlilerinin, ODTÜ ve Boğaziçi gibi üniversitelere yetiştirilmek
üzere gönderilmesi beklenmektedir. ÖYP’nin iptali sonrasında yeni kurulan üniversitelere öğretim üyesinin nasıl sağlanacağı önemli bir soru olarak öne çıkmaktadır.
Çünkü YÖK’ün bu kararı, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaç duydukları, nitelikli öğretim üyesi tedarik etmenin bugüne kadarki en etkili mekanizmasını sona erdirmiştir.

YÖK’ÜN İLAHİYAT FAKÜLTESİ KARARI
1 Temmuz 2015 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu toplantısında, ilahiyat fakültelerinin müfredatında değişiklik yapılmasına dair alınan karar, yükseköğretim alanında
2015 yılında en çok konuşulan hususlardan biri olmuştur. Hatırlanacağı üzere YÖK
2013 yılında ilahiyat fakültelerinin müfredatını düzenlemeye çalışmış, ders çizelgelerinden Felsefeye Giriş ve Felsefe Tarihi derslerini çıkarmıştı. Bu husus o dönemde
kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmıştı. Bu dönemde birçok yazar ve akademisyen bu kararı, akademik özgürlükleri sınırladığını, ilahiyat fakültelerine ilköğretim
kurumu gibi yaklaşıldığını, diğer başka bir fakültenin müfredatına müdahale edilmezken ilahiyat fakültesine müdahalenin sorunlu olduğunu belirterek eleştirmişti.472
Buna ilaveten, felsefenin ilahiyat programı içinde önemli bir yeri olduğu vurgu471. Gökhan Çetinsaya, Büyüme Kalite ve Uluslararasılaşma, (YÖK, Ankara: 2014), s. 134.
472. Ed. Yılmaz Ensaroğlu vd, 2013’te Türkiye, (SETA Vakfı, Ankara: 2013), http://file.setav.org/Files/
Pdf/20140102151113_2013teturkiye_pdf_4.pdf
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lanmış; akli ve felsefi alanlar, özellikle dil felsefesi ve mantık ağırlıklı Tefsir, Kelam,
Fıkıh Usûlü, Tasavvuf gibi dersler olmadan temel İslami ilimlerin anlaşılmasının güç
olacağı belirtilmiştir. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in ifade ettiği üzere bu karar, ilahiyat fakültelerinden bir talep olarak gelmemiştir. Dahası ilahiyat fakülteleri alınan kararı hem alınma biçimi, hem de içerik olarak hayli sorunlu
bulmuştur.473 Bu tepkiler sonrasında YÖK, 15 Ağustos’ta yapılan genel kurul toplantısında ilahiyat camiasından ve kamuoyundan gelen görüşler ve öneriler üzerine
daha önceki kararı kaldırmıştır. Ancak YÖK, iki yıl sonra sessiz bir şekilde aldığı
karar ile ilahiyat fakültelerinin müfredatlarını yeniden değiştirmiştir. Düzenlemede
Kur’an-ı Kerim dersinin her dönem; Arapça, Hadis, Fıkıh ve Tefsir derslerinin en az
6 dönem okutulmasına karar verilmiştir.474
YÖK’ün bu kararı sonrasında konuya özellikle ilahiyat fakültesi çevrelerinden sert eleştiriler gelmiştir. Bu eleştiriler 2013 yılında yapılan eleştiriler
ile benzerlik göstermektedir. En temel eleştiri ise, YÖK’ün diğer fakültelerin
müfredatını belirlemezken ilahiyat fakültelerinin derslerini ve ders saatlerini ayrıntılı belirlemesi, Arapça Dil Yeterliliklerini geliştirmeyi hedefleyen böyle bir
uygulamada “özü itibarıyla Arapça üzerine dayanan Kelam, Tasavvuf ve Mezhepler Tarihi derslerinin” bu kapsamda ele alınmaması konusuna getirilmiştir.475
İlahiyat fakültesi kararı sonrası Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri bu karara
tepki olarak “İlahiyata Özgürlük Bildirisi” yayımlamıştır. Bildiride, bu kararın
2013 yılındaki kararın bir devamı olduğu, kanunda YÖK’ün asgari ders saatleri
ve süresini belirlediği, müfredatın fakülte kurullarına ve senatolara bırakıldığı,
bu anlamda YÖK’ün kanun dışı davranarak fakülteleri ve senatoları işlevsiz bıraktığı, “akademik etik ve özerkliğe, ayrıca hukuka aykırı bu uygulamanın” iki
sene içinde tekrar gündeme gelmesinin ciddi kaygıya neden olduğu, diğer fakültelerde olduğu gibi ilahiyat fakültesinde de müfredatın fakülte kuruluna ya da
senatoya bırakılmasının gerektiği belirtilmiştir.476
İlahiyat fakültesi kararına kamuoyunun önde gelen isimleri de karşı çıkmıştır.
Hayrettin Karaman “İlahiyat fakültelerinin vesayete ihtiyacı yoktur” başlıklı yazısıyla
Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinin bildirisini desteklemiş, bu yazıda “YÖK’te
görevli bir iki şahıs ikide bir yetkisini aşmakta, kanuna aykırı kararlar alınmasına
sebep olmakta, bu da ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinin infialine sebep olmakta,
birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve başarıyı olumsuz etkilemektedir” ifadelerine

473. “İlahiyat Fakülteleri ‘Felsefe’siz Olamaz”, Star, 15 Eylül 2013, http://haber.star.com.tr/politika/ilahiyat-fakulteleri-felsefesiz-olamaz/haber-789465
474. “Dersler”, YÖK, 24 Temmuz 2015, http://www.ilahiyataozgurluk.com/docs/ek_2.pdf; “YÖK, İlahiyat Fakültelerinin Müfredatını Değiştirdi”, Memurlar.net, 18 Ağustos 2015, http://www.memurlar.net/haber/532020/
475. A.g.e.
476. “YÖK Yürütme Kurulunca İlahiyat Programının Yeniden Düzenlenmesine Karşı Uludağ Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyelerinin Bildirisi”, 28 Ağustos 2015, http://www.ilahiyataozgurluk.com/docs/ek_3.pdf
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yer vermiştir.477 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hilmi
Demir’e göre, YÖK bu karar ile Kelam, Tasavvuf ve İslam Mezhepleri Tarihi derslerini temel İslami bilimlerden saymamıştır.478
Kamuoyundan gelen eleştiriler sonrasında eleştirilere cevap vermek üzere,
YÖK bir deklarasyon yayımlamıştır.479 Buna ilaveten İlahiyat kökenli rektörler
(Mardin Artuklu, Muş Alpaslan, Recep Tayyip Erdoğan, Sinop, Bozok, Bayburt
üniversiteleri rektörleri) ortak açıklama ile YÖK’ün kararının bir müdahale olmadığını, YÖK’ün sadece ilahiyata müdahale etmediğini, programların yetkinliği çerçevesinde mevzuata göre müdahale hakkı ve yetkisinin olduğunu, bundan
dolayı iki yıl önceki tartışmayı canlandırmanın anlamsız olduğunu belirtmişlerdir.480 Oysaki karara itiraz edenler, akademik bir çerçeveden, bir akademisyen
olarak itiraz etmektedir. İlahiyat çevrelerinden oldukça yoğun bir tepki gelmesine rağmen, YÖK bu karardan geri adım atmamıştır. Halen önemli bir kesim bu
karara itiraz etmektedir.
SETA’nın “2013’te Eğitim” değerlendirmesinde de ifade edildiği gibi, ilahiyat
fakültelerinin müfredatına müdahale edilmesi yanlış bir uygulamadır. Bu değişiklik
bir akademik topluluğun talebi veya kapsamlı bir tartışmanın sonucu olarak ortaya
çıkmamıştır. Dahası ilahiyat fakültelerine yapılan bu tür müdahaleler ilahiyatın
statüsüne zarar vermektedir. Kararlar, katılımcı bir şekilde paydaşların görüş ve
önerileri ile alınmalıdır. Maalesef geçen sürede, katılımcı bir karar alma sürecinin
gerçekleşmediği görülmüştür.

TEMEL BİLİMLERDE KONTENJAN SINIRLAMASI
26 Nisan 2015 tarihinde YÖK Başkanı, yaptığı açıklama ile Fizik, Kimya, Biyoloji
ve Matematik gibi temel bilimler alanında kontenjan sınırlamasına gidileceğini
belirtmiştir. Açıklamada, bir önceki yıl 11’den az öğrencinin kaydolduğu programlara kontenjan verilmeyeceğini, bu kararın önemli oranda boş kontenjanın
oluşması nedeniyle alındığını ifade etmiştir. Bu çerçevede, 22 üniversitenin Biyoloji, 31 üniversitenin Fizik, 36 üniversitenin Kimya ve 7 üniversitenin Matematik
programı kapatılmıştır. Bu bölümlerdeki öğretim elemanlarının ise farklı bölümlere kaydırılacağı belirtilmiştir.481
477. Hayrettin Karaman, “İlahiyat Fakültelerinin Vesayete İhtiyacı Yoktur”, Yeni Şafak, 6 Eylül 2015, http://www.
yenisafak.com/yazarlar/hayrettinkaraman/ilahiyat-fakultelerinin-vesayete-ihtiyaci-yoktur-2020618
478. Muhammet Erdoğan, “YÖK Kararı İlahiyatçıları Kızdırdı”, Vahdet, 31 Ağustos 2015, http://www.gazetevahdet.com/yok-karari-ilahiyatcilari-kizdirdi-30876h.htm
479. İbrahim Hatipoğlu, “İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri Müfredatı Meselesi (YÖK’ün Deklarasyonu)”, 2015,
https://ia601306.us.archive.org/5/items/IlahiyataDahaFazlaTIB/ilahiyataDahaFazlaT%C4%B0B.pdf
480. “İlahiyat Kökenli Rektörlerden Ortak Kamuoyu Açıklaması”, Mardin Artuklu Üniversitesi, 2015, http://www.
artuklu.edu.tr/haberler/page-ilahiyat-kokenli-rektorlerden-ortak-kamuoyu-aciklamasi.aspx
481. Yıldız Aktaş ve Selma Kasap, “YÖK ‘Temel Bilimlere’ El Attı”, Anadolu Ajansı, 26 Nisan 2015, http://www.
aa.com.tr/tr/egitim/yok-temel-bilimlere-el-atti/53666
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YÖK’ün temel bilimlerin kontenjanını azaltma kararı kamuoyunda yoğun bir
şekilde tartışılmıştır. Özellikle yapılan eleştirilerde, temel bilimin tıp, mühendislik,
sağlık ve teknoloji alanlarının temelini oluşturduğunu, ekonomik alanda hızla gelişen ülkelerin temel bilimlere yaptıkları yatırımlarla gerçekleştiğini, temel bilimlerin
teknolojik araştırmaların kökenini oluşturduğu, bununla birlikte temel bilimlerin,
büyük ölçekli ekonomik ve yarar sağlayan buluşların yapılmasına zemin teşkil ettiği;
bugün sağlık, tıp, mühendislik ve diğer birçok alandaki önemli teknolojik araçlar ve
cihazların, fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi alanlarda elde edilen birikimler
ile gerçekleştirildiği vurgulanmıştır.482 Eleştiriler üzerine YÖK, “Temel bilimleri kapatmıyoruz, güçlendiriyoruz” başlıklı bir açıklama ile bu eleştirilere cevap vermiştir.
YÖK bu açıklamada kararın gerekçesini şu şekilde açıklamıştır:
Yeni kurulan ve temel bilim alanları henüz gelişmemiş olan üniversitelerin,
öğrenciler tarafından tercih edilmemesi nedeniyle Fizik, Kimya, Biyoloji vb. programlarının boş kalması üzerine, başkanlığımızca gelişmiş üniversitelerin temel bilim
programlarının kapasitelerinin artırılması suretiyle temel bilim programlarının güçlendirilmesi kararı alınmıştır.483
YÖK, bu karar ile kapasiteleri geliştirilen üniversitelerde öğrencilerin eğitim alabileceğini, bu şekilde daha nitelikli bir eğitimin ortaya çıkacağını, temel bilimleri
teşvik için öğrencilere destek sağlanacağını belirtmiştir. YÖK, kararın kapatma olmadığını ısrarla vurgulamıştır.
Türkiye’de 2009 yılından sonra temel bilimlere yönelik talepte önemli bir sorun ortaya çıkmıştır. 2008 yılında temel bilim bölümlerindeki doluluk oranı yüzde
99’un üzerinde iken 2009’dan itibaren 2012 yılına kadar bu oranda sürekli bir azalma olmuştur. Bu azalma Fizik programında daha fazla görülmektedir. 2012 yılında
oranlar Biyoloji programında yüzde 28,64, Fizik programında yüzde 23,39, Kimya
programında yüzde 33,53 ve Matematik programında yüzde 46,80’e kadar düşmüştür. 2013 yılında ise bu bölümlerdeki doluluk oranları iki kat artarak; Biyoloji programında yüzde 68,56, Fizik programında yüzde 53,21, Kimya programında yüzde
68,48 ve Matematik programında yüzde 86,74’e ulaşmıştır.484 Doluluk oranlarının
artmasının nedeni Tablo 4’te de görüldüğü üzere 2010 yılından itibaren temel bilimlere ayrılan kontenjan sayılarındaki önemli orandaki azalmadır. 2015 yılı yükseköğretime yerleştirme sürecinde temel bilimler kontenjanlarında boşluklar oluşmuş;
ancak ek yerleştirme sürecinde bu boşluklar dolmuştur.

482. “Sanayi ve Bilgi Temelli Toplumlarda Temel Bilimler”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2015, http://fef.metu.
edu.tr/node/163
483. “Temel Bilimleri Kapatmıyoruz, Güçlendiriyoruz”, YÖK, 28 Nisan 2015, https://yok.gov.tr/documents/10279/
13242483/temel_bilimlerini_kapatmiyoruz_guclendiriyoruz/1726357a-d13b-4ada-99c2-b8d97d1ac483
484. Durmuş Günay, Aslı Günay ve Eda Atatekin, “Türkiye’de Temel Bilimlerde Sarsılış”, Yükseköğretim ve Bilim
Dergisi, Cilt: 3 Sayı: 2, (2013), 85-96.
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TABLO 4. 2010-2014 ÖSYS KONTENJAN, YERLEŞEN SAYILARI, DOLULUK ORANLARI485

Yerleşen

Kontenjan

Yerleşen

Kontenjan

Yerleşen

Matematik

Kontenjan

Kimya

Yerleşen

Fizik

Kontenjan

Biyoloji

2010

8885

7324

8266

3611

8977

7094

9439

9337

2011

8004

4339

4504

1545

8008

4582

9861

9377

2012

5862

1679

2373

555

5883

1969

11224

5454

2013

2093

1435

1058

563

2405

1647

5722

4953

2014

1557

1242

834

482

1812

1366

3771

3547

Temel bilimlere yönelik talep meselesini çözmek ve başarılı öğrencileri temel bilim programlarına çekebilmek için 2014 yılında bir burs programı başlatılmıştır. Bu
program kapsamında ilk 5.000’den temel bilimleri tercih edenlere 2.000 TL, 5.00110.000 arasında tercih edenlere ise 1.000 TL burs verilmesi kararlaştırılmıştı.4852015
yılında ise daha geniş bir kitleye burs vermek hedeflenmiştir. İlk 5.000 içinden temel
bilimleri tercih eden öğrencilere aylık 2.000 TL; 5.001-10.000 arasındaki kişilere 1.500
TL; 10.001-20.000 arasındakilere 1.000 TL; 20.001-25.000 arasında tercih edenlere
750 TL burs verilmesi kararlaştırılmıştır.486 2014’ten 2015’e geçişte hem burs verme
aralığı 10 binden 25 bine çıkmış hem de ilk 5.000 sonrasında burs miktarları artmıştır.
Bu tür teşvik programlarının temel bilimlere ilgiyi artırması beklenmektedir.
Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi, ekonomik büyümeyi hızlandırması
ve daha rekabetçi bir ekonomik yapıya sahip olması için AR-GE temelli, katma değeri
yüksek ürünler üretmesi gerekmektedir. Bu ise en temelde nitelikli temel bilimciler sayesinde gerçekleşecektir. Bu kadar sınırlı sayıda temel bilimci yetiştirilmesinin ülkenin
ekonomik geleceği için bir tehdit oluşturma riski söz konusudur. Ekonomik büyüme
ile matematik ve fen bilimleri performansı arasında doğrusal bir ilişki kurulmaktadır.
OECD tarafından 2015’te yayımlanan bir raporda, bir ülke nüfusunun becerileri ile
matematik ve fen bilimleri performansları arasında oldukça güçlü bir ilişkinin olduğu
belirtilmiş ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek isteyen bir ülkenin matematik ve
fen bilimlerine yatırım yapması gerektiği vurgulanmıştır. Rapora göre, Türkiye’deki
15 yaş grubu çocukların matematik ve fen bilimleri becerileri temel düzeye eriştiğinde
Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılası 4 kattan daha fazla büyüyecektir.487 Bundan dolayı, temel bilimlere yönelik daha fazla yatırımın yapılması, temel bilim araştırmalarının
485. Gamze Kolcu, “YÖK: Kapatıp Güçlendireceğiz. Akademisyenler: Bilim Biter”, Hürriyet, 29 Nisan 2015,
http://www.hurriyet.com.tr/yok-kapatip-guclendirecegiz-akademisyenler-bilim-biter-28865916
486. “Tübitak’tan Temel Bilimleri Tercih Eden Öğrencilere Müjde”, TÜBİTAK, 2015, https://www.tubitak.gov.tr/
tr/haber/tubitaktan-temel-bilimleri-tercih-edecek-ogrencilere-mujde
487. Eric A. Hanushek ve Ludger Woessmann, Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain, (OECD Publishing, Paris: 2015).
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desteklenmesi, yüksek başarılı öğrencilerin bu programları tercih etmesi ve daha fazla
sayıda temel bilimcinin yetiştirilmesi için gerekli adımların atılması gerekmektedir.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI
AÇMA ŞARTLARINDA DEĞİŞİM
YÖK, 8 Aralık 2014 tarihinde yüksek lisans ve doktora programı açma kriterlerinde değişikler öngören taslağı kamuoyuna açıklamış ve taslağa ilişkin görüşlerin 20
Aralık tarihine kadar gönderilmesini istemiştir. Bu gelişme sonrasında, 21 Ocak
2015 tarihinde yüksek lisans ve doktora kriterleri değiştirilmiştir. Buna göre, doktora programı açmak için ilgili programa gerekli olan öğretim üyesi sayısı 6 olarak
belirlenmiştir. İlaveten, bu 6 kişiden en az 2’sinin profesör olması; 1 profesör olduğu takdirde de en az 2’sinin doçent olması şartı getirilmiştir. Yüksek lisans için ise,
öğretim üyelerinin en az 2’sinin profesör ve/veya doçent unvanına sahip olması gerekmektedir. Program açmak için gerekli şartlardaki değişikliklere ilaveten, öğretim
üyelerinin verebileceği dersler ve yönetilecek doktora tezleri için de değişikliklere
gidilmiştir. Buna göre, doktora programında ders verebilmek için en az 2 yıl lisans
ya da 1 yıl yüksek lisans düzeyinde ders vermiş olmak; doktora tezi yönetmek için en
az 1 yüksek lisans tezi yürütmüş olmak gerekmektedir. YÖK bu sürenin akademik
olgunluk için gerekli olduğunu vurgulamıştır.488 Bu düzenlemede en dikkat çeken
değişiklik ise, uluslararası öğretim üyeleri için getirilen kontenjan sınırlamasıdır. Bu
değişikliğe göre, doktora programı açmak için gerekli olan 6 öğretim üyesi içinde
yalnızca 1 uluslararası öğretim üyesi bulunabilecektir.
Söz konusu kararlar kamuoyuna oldukça olumlu bir dil ile yansıtılmış, lisansüstü eğitimin çıtasının yükseldiği ifade edilmiştir.489 Fakat kamuoyunda bazı kesimler
tarafından kalitenin artırılması için önemli bir hamle olarak kabul edilen bu kararlar, hem yükseköğretim sistemini geliştirmek hem de uluslararası örnekler açısından
eleştiriye tabi tutulmuştur. Bu kriterler ile yükseköğretimin niteliğinin artması beklenmemekle birlikte, aksine lisansüstü eğitimin yaygınlaşmasının engellenmesi riski
görülmektedir. Hatta uluslararası öğretim üyeleri için getirilen kontenjan sınırlaması
gibi bazı kararların kaliteyi de olumsuz etkilemesi muhtemeldir. Daha somut ifade
etmek gerekirse, bu karara göre, bir bölümde dört Türkiye kökenli öğretim üyesine
ilaveten, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Harvard, Yale, Stanford gibi
üniversitelerde doktora yapmış, Türkiye vatandaşı olmayan 5 hatta 20 öğretim üyesi
olsa dahi Türkiye’de bir doktora programı açılamayacaktır.
488. “Yüksek Lisans ve Doktora Kriterleri Güncellendi”, YÖK, 21 Ocak 2015, http://yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/
journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/14855813; YÖK, “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı
Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”, YÖK, 21 Ocak 2015, http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_
content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/13282424
489. “YÖK Lisansüstü Eğitimde ‘Çıtayı’ Yükseltti”, Radikal, 21 Ocak 2015, http://www.radikal.com.tr/turkiye/
yok-lisansustu-egitimde-citayi-yukseltti-1276966/

324

setav.org

2015’te EĞİTİM

Bununla birlikte, bölüm açma yeter sayısının neden altı olduğuna ilişkin uluslararası herhangi bir standarttan da bahsedilmemektedir. Daha önemlisi, akademi
dünyasında doktora yapmış olmak en önemli akademik standarttır. Yine dünyanın
önde gelen herhangi bir yükseköğretim sisteminde doktorasını tamamlamış bir kişiye
akademik olgunluk süresi gibi bir kısıtlamanın getirilmesi söz konusu değildir. Buna
ilaveten, böyle bir kriterin belirlenmesi doğrudan Türkiye yükseköğretim sisteminin
yönünü ilgilendirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde yükseköğretimi büyütmek ve toplumsal talepleri karşılamak hedefleri benimsenmişti. Bu
karar bahsedilen hükümet politikaları ile çelişmektedir. İkinci olarak, böyle bir kriterin
tüm programlar için konulması sorunlu bir husustur. Bazı programlarda Türkiye’de
bu kararda belirtilen yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmamaktadır. Bu durumda, bu
programlar, hiçbir şekilde doktora mezunu veremeyecektir. Bir kriter tanımlamak gerekirse, bu sayıdan ziyade nitelik, araştırma kapasitesi, altyapı vb. olmalıdır.490

TIP, HUKUK, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK
FAKÜLTELERİNE BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI
YÖK, 30 Ocak 2015’te yaptığı açıklama ile tıp ve hukuk fakülteleri arasındaki puan ve
başarı farklarının artması nedeniyle başarı sırasına göre sınırlama getirme kararı aldığını
ilan etmiştir. 2010 yılında tıp fakültesine 20.200’üncü 2014 yılında ise 101.000’inci; hukuk programına 2010 yılında 177.000’inci, 2014’te ise 366.000’inci adayın yerleşmesi
gerekçe gösterilerek, eğitimin kalitesini yükseltmek için tıp ve hukuk fakültelerine başarı
sırasına göre sınırlama getirilmiştir. Bu çerçevede, tıp fakültesine en son 40.000’inci;
hukuk fakültesine ise 150.000’inci kişinin yerleşmesine karar verilmiştir.491 Ekim ayında
YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada, ziraat, su ürünleri ve orman dışında mühendislikteki başarı sıralamasını, ilgili puan türünde 240.000 olarak belirlediklerini belirtmiş; benzer bir kararı da mimarlık için alacaklarını söylemiştir. Bu açıklamasında Saraç,
birçok ülkede mezuniyet sonrasında meslek sınavlarının olduğunu, Türkiye’de meslek
sınavı olmadığından böyle bir uygulamaya gittiklerini açıklamıştır.492
Düzenleme mahkemeye verilmiştir, ancak Danıştay yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir. Bu karar sonrasında YÖK yaptığı açıklamada “Yeni YÖK”ün bu
kararının “bütün” akademi camiası tarafından tasvip ve takdir edildiğini, zaten bu
kararın da kaliteyi artırmak adına alındığını belirtmiştir.493
490. Bekir Gür, “YÖK, bir profesör kaç doçent eder?”, Star, 18 Aralık 2014; http://haber.star.com.tr/yazar/yok-birprofesor-kac-docent-eder/yazi-981912
491. “Açıklama”, YÖK, 30 Ocak 2015, http://yok.gov.tr/documents/10279/13242483/tip_ve_hukukta_+basari_
sirasina_gore_siralama_donemi_duyurusu/55c6a623-9d0d-4afe-911b-91da2fe2cadc
492. Selma Kasap ve Yıldız Aktaş, “Mühendislik Bölümlerine Başarı Sırası Sınırlaması Getirildi”, Anadolu Ajansı,
28 Ekim 2015, http://www.aa.com.tr/tr/egitim/muhendislik-bolumlerine-basari-sirasi-sinirlamasi-getirildi/457105
493. “YÖK’ten “Danıştay’ın ÖSYS-2015’te Hukuk Baremine İtirazı Reddine” İlişkin Açıklama”, EGK Danışmanlık,
16 Temmuz 2015, http://www.egitimvegelecek.com/?p=14470
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Bu kararın yükseköğretim sisteminin kalite ve başarısı ile ilişkisi bulunmamaktadır. Bu karar kalite ile üniversiteye giriş sırası arasında doğrudan ilişki kurduğundan yükseköğretim sistemi üzerinde bazı olumsuz etkileri olabilir: Örneğin lisans
eğitiminde verilen eğitimin niteliği olumsuz etkilenebilir. Bu kararın gerekçesi yeterince açıklanmamıştır. Tıp fakültesi için neden 40 bininci, hukuk için neden 150
bininci aday kısıtlaması getirildiğine yönelik bir açıklama bulunmamaktadır. Dahası,
bu karardan 40 binden sonraki sırada yer alan öğrenciler olumsuz etkilenmektedir.

KALİTE GÜVENCE YÖNETMELİĞİ
VE KANUN TASLAĞI
Bir süredir yükseköğretim alanında kalite güvence sistemi, akreditasyon, bağımsız
dış değerlendirme gibi hususlar tartışılmaktaydı. Yükseköğretimdeki belirli bir kesim
kalite güvence sistemini yükseköğretimin kalitesini geliştirmede zorunlu bir adım
olarak tanımlamaktaydı. Bazı kesimler ise kalite güvence sistemi ile yükseköğretimin
kalitesi arasında bir ilişkinin olmadığını, çünkü kalite güvence sisteminin amacının
her zaman asgari standartların varlığını garanti etmek olduğunu belirtmişlerdir. Bu
tartışmalar devam ederken “Yeni YÖK” 23 Temmuz 2015 tarihinde Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ni yayımlayarak yükseköğretim kurulundan “tamamen bağımsız” bir kalite güvence sistemi kurulduğunu açıklamıştır. Bu kurul ile
yükseköğretimde nitelik ve kalitenin gelişeceği ve bu kurulun Türkiye yükseköğretim
sisteminde yapısal dönüşümlere neden olacağı belirtilmiştir.494
Bu yönetmelik, yükseköğretimde kalitenin gelişmesinden sorumlu bir Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YKK) kurulmasını hedeflemektedir. Yönetmeliğe göre
YKK, YÖK tarafından seçilen 5, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından seçilen 4, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Kalkınma, Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarından temsilen 1’er kişi, TUBA, TÜBİTAK,, MYK, TOBB, Türkiye
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen 1’er kişi ve
1 öğrenci temsilcisinden oluşan toplam 21 kişilik bir kuruldur. Yönetmelikte, YÖK
tarafından belirlenen üyelerden birinin oy çokluğu ile YKK başkanı olarak seçileceği;
başkanın ise, yardımcısını ÜAK’ı temsilen gelen üyeler arasından seçeceği belirtilmiştir. Kurul üyelerinin görev süresi 4 yıl, öğrenci temsilcisinin ise 1 yıl olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre kurul ayda en az bir kez başkanın belirleyeceği tarihlerde
ya da kurul üyelerinin üçte birinin yazılı isteği ile toplanır. Toplantı salt çoğunluk ile
yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.495
Kurulun temel görevi, “Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon
494. “Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği Yayımlandı”, YÖK, 2015, http://yok.gov.tr/documents
/10279/16595796/yuksekogretim_kalite_guvencesi_yonetmeligi_basin_duyurusu.pdf/ee84ed27-6c02-4801-bb47ef389522ee4d
495. “Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği” YÖK, 2015, http://yok.gov.tr/documents/10279/16595796/yuksekogretim_kalite_guvencesi_yonetmeligi_resmi_gazete+%281%29.pdf/4f97cac7-9ceb-4592-a3ba-3d9236ee7a36
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ulusal politika ve stratejisini tanımlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak” olarak belirlenmiştir. Buna ilaveten kurulun kalite kültürünün gelişmesi için çeşitli
eğitim, toplantı gibi faaliyetler düzenlemek, dış değerlendirme ve akreditasyona
ilişkin genel ilke, kalite göstergeleri ve kuralları belirleyerek genel kurula sunmak,
öz değerlendirme ve dış değerlendirme raporlarını düzenleyerek kaliteyi iyileştirmek için nihai raporlar hazırlamak, 5 yılda bir kalite değerlendirmesini yapmayan kurumların –masrafları kurumca karşılanmak üzere– dış değerlendirmesini
yapmak, dış değerlendirme ve akreditasyon kurumlarını tescil etmek ya da belgelerini iptal etmek gibi görevleri vardır. Yönetmelikte, dış değerlendirmenin ise en
az 5 yılda bir yapılacağı, değerlendirme takviminin YKK tarafından hazırlanacağı
ve ilan edileceği belirtilmiştir. Dış değerlendirme, YKK tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler veya Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi yetkisi almış
ulusal ve uluslararası kurumlarca yapılacaktır.496
Kurul YÖK’e karşı sorumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Kurula ilaveten, her
yükseköğretim kurumunda kalite güvence süreçlerini yürütecek bir komisyonun kurulması yönetmelikçe belirlenmiştir. Her yükseköğretim kurumunda kurulması gereken Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu (YKKK) kurumun kalitesini geliştirmek için iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, yıllık değerlendirme raporunu
hazırlamak ve raporları kurumun web sayfasında kamuoyu ile paylaşmaktan sorumludur. Yönetmeliğe göre iç ve dış değerlendirme raporlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu raporların Ocak-Mart ayları arasında hazırlanıp Nisan ayının sonuna kadar
YKK’ya gönderilmesi gerekmektedir. Diğer bir hedef ise, iç ve dış değerlendirme raporlarının üniversitenin internet sayfası üzerinden kamuoyuna sunulmasıdır.497
Kalite güvence sistemine YÖK tarafından atfedilen anlama bakıldığında kalite
güvence sisteminin doğrudan kaliteye neden olacağı varsayılmaktadır. Oysaki kalite
güvence sistemi ile yükseköğretimin kalitesi arasında bir eşitleme yapmak zordur.
Çünkü kalite güvence sistemi, sadece asgari standartlara göre bir değerlendirmede
bulunur. Buna ilaveten, YÖK Başkanı açıklamalarında, YÖK’ten bağımsız bir oluşum olarak kalite güvence sisteminin ve kurulun oluşturulduğunu vurgulamaktadır.
Ancak yönetmelik incelendiğinde, YKK tamamen YÖK Genel Kuruluna karşı sorumludur. Ki Türkiye’de yükseköğretimi koordine eden bir kuruluş olarak kalite güvence sisteminin YÖK’e bağlı olması gerekmektedir. Ancak YÖK’ün açıklamasında
bu kuruluşun “YÖK’ten bağımsız” olarak tanımlanmaktadır.
Diğer bir husus, Türkiye’de üniversiteler kanun ile kurulmakta, bölümler de
sıkı bir ölçüt takibi ve YÖK’ün onayı ile açılmaktadır. Bu durumda, Türkiye’deki
üniversitelerin akreditasyonu tamamlanmış durumdadır. Türkiye’de kanun ile değil
de serbest piyasaya göre üniversite kurulduğu bir ortamda kalite güvence ve akre496. A.g.e.
497. A.g.e.
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ditasyon sistemi anlamlı olacaktır. Aksi takdirde, kanun ile kurulmuş bir kurumun
akredite edilmesinin nasıl mümkün olacağı belirsizdir. Zaten, dünya örneklerinde
de (örneğin Avustralya) kamu üniversiteleri akreditasyon süreçlerinden muaf tutulmakta sadece özel üniversiteler akreditasyona tabi tutulmaktadır. ABD gibi ülkelerde ise kamu kurumları için akreditasyon zorunlu olmayıp, gönüllülük ilkesiyle
yükseköğretim kurumlarına devam eden öğrencilere yönelik federal burslardan faydalanmak için getirilmiş bir düzenlemedir.498-499
Yönetmelikte, iç ve dış değerlendirmelerin zorunlu olduğu belirtilmiş ancak
değerlendirmede yeterli performans sergilemeyen kurumlara kalitenin artırımı için
nasıl bir yaptırımın uygulanacağı belirtilmemiştir. Zaten, dış değerlendirmeler, bir
yaptırım uygulamaktan ziyade durumu belirler ve bu kurumlardan hizmet almayı
düşünenler kararını değerlendirme sonucuna göre verir. Bu anlamıyla, Türkiye’de
bürokratik bir yapıya sahip yükseköğretim sistemini, kapsamlı bir reforma tabi tutmaksızın yeni bir tür kalite güvence sistemine tabi tutmak, sadece daha fazla denetim, bürokrasiye ve kırtasiyeye neden olma riskine sahiptir.500

VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
19 Kasım 2015’te Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yayımlanması501 ile vakıf üniversitelerinin kapatılmasının kolaylaştırıldığı, vakıf üniversitelerinin tüm mal ve kaynaklarının
kapatılma durumunda garantör devlet üniversitesine devri hususu bir tartışma
oluşturmuştur. Vakıf yükseköğretim kurumlarının kapatılması konusu, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmelik’in eski halinde de yer almaktadır.
Yönetmelik’in eski halinde;
•

YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim düzeyi
yetersiz olarak tespit edilirse, gerekli uyarılara rağmen bu sorun çözülmezse,

•

Üç yıl içinde eğitim öğretime başlamaz ve öğrenci almaz ise,

•

Eğitim öğretime başladıktan sonra üç yıl içinde kurumun bulunduğu ildeki
diğer yükseköğretim kurumunun ya da YÖK’ün belirlediği eğitim öğretim
ve araştırma düzeyine erişemez ve YÖK tarafından uyarıya rağmen 1 yıl
içinde gerekli şartları sağlamaz ise,

498. Özer, M., Gür. B., Küçükcan, T. (2011). Kalite Güvencesi: Türkiye yükseköğretimi için stratejik tercihler.
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. Cilt:1, Sayı: 2, 59-65.
499. Ayşegül Kahvecioğlu, YÖK yetkilerini kısmen reddediyor. Milliyet. 20 Kasım 2015 http://www.milliyet.com.
tr/yok-yetkilerini-kismen-devrediyor-gundem-2150583/
500. Özer, M., Gür. B., Küçükcan, T. (2011). Kalite Güvencesi: Türkiye yükseköğretimi için stratejik tercihler.
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. Cilt:1, Sayı: 2, 59-65.
501. “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete, 19
Kasım 2015, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151119-32.htm
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•

Kurumlar, elde ettikleri gelirleri kurum için kullanmaz ya da vakıf tarafından yükseköğretim kurumuna verilmesi taahhüt edilen malzeme, araç-gereç,
bina vb. verilmez, vakfa ya da başka yere doğrudan bir kaynak aktarılırsa,

•

“Eğitim öğretimde Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin
bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunulması Atatürk ilkeleri ve inkılapları ile özellikle laiklikle bağdaşmayan bir tutumun tespit
edilmesi ve/veya ırk, dil, din ayrımcılığı yapılmasının tespiti” durumunda,
YÖK’ün bu kurumların faaliyetini durduracağı ve kurumun kuruluş Kanunu’nun kaldırılması için MEB’i bilgilendireceği ifadeleri yer almaktaydı.502 Yönetmelik’te, kurum faaliyetten alıkonduğunda, kuruma ait tüm taşınır taşınmaz
mal, yapı, tesis, malzeme vb. ile eğitim öğretim ile ilgili her türlü husus ile tüm
ayni ve nakdi hakların devralan yükseköğretim kurumunun mülkiyetine dahil
olacağı ifade edilmekteydi.503
Yeni yönetmelikte yapılan değişiklik, yönetmeliğin eski hali ile uyumludur ve aslında yapısal hiçbir farklılık yoktur. Vakıf yükseköğretim kurumlarını kapatma ve tüm
mal varlıklarını garantör üniversiteye devretme Kanun ve Yönetmelik’te yer almaktadır.
Yeni yönetmelikte ise üç temel farklılaşma öne çıkmaktadır. İlki, önceki düzenlemede vakıf yükseköğretim kurumlarına verilecek kapatma cezası yer almaktaydı.
Değişiklik ile birlikte, uyarma ve düzeltme isteme, yeni akademik birim kurma ve
program açma taleplerinin askıya alınması, öğrenci kontenjanının kısıtlanması veya
öğrenci alımının durdurulması, faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve faaliyet
izninin kaldırılması gibi cezai süreçler tanımlanmıştır.
İkinci olarak, kapatma gerekçesindeki hemen tüm hususlar benzerdir. Özellikle üniversite gelirlerinin vakıfça kullanılmasına dair hususlar ayrıntılandırılmıştır. İlaveten, eski
düzenlemede eğitim öğretim süreçlerinde laiklik, Atatürk ilke ve inkılaplarına, devletin
bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüne karşıt faaliyetler bulunması durumunda üniversitenin faaliyetine son verileceği yer alırken, yeni yönetmelikte “yöneticilerinin ülkenin
bölünmez bütünlüğüne karşı eylemleri doğrudan işlemesi veya bu tür eylemleri desteklemesi” kurumun faaliyetinin durdurulmasının gerekçesi olarak yer almaktadır.
Yönetmelik’teki bir diğer yenilikte, faaliyetin durdurulması ve kaldırılması sürecinde neler yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir.504 Eski yönetmelikte de
üniversitenin faaliyeti durdurmada benzer bir kolaylık sunan hükümler vardır. Yenilenmiş Yönetmelik’e bakıldığında vakıf üniversitelerini kapatma ve garantör bir
devlet üniversitesine devretme süreci kolaylaşmış gibidir. Özellikle yöneticilerden
502. “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği”, T.C. Başbakanlık, 31 Aralık 2015, http://www.mevzuat.gov.tr/
Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9768&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
503. Zafer Çelik, “Türkiye’de Vakıf Üniversitelerinin Mevcut Durumu ve Geleceği”, İLEM Politika Notu, (2015),
http://www.ilem.org.tr/pdf/ipn08.pdf
504. “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete, 19
Kasım 2015, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151119-32.htm
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birinin ülke bütünlüğüne karşı eyleminin bedelini tüm vakıf ve vakıftan ayrı bir
tüzel kişiliğe sahip üniversitenin ödetilmesi sorunlu bir karardır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, seçilmiş meşru hükümete yönelik herhangi bir darbe teşebbüsünü
destekleyen kurumlara yönelik sıkı bir denetimin yapılması ve bu kişilere yönelik
cezai işlem ve soruşturmaların yapılması demokrasinin gereğidir. Bununla birlikte,
bu konuda atılacak adımlar, vakıf geleneğimizde vakıf mallarına gösterilen ihtimam
ve değeri dikkate alarak yapılmalı ve halisane niyetlerle vakıflara destek olan ve bağış
yapan insanların rızasını gözetmelidir. Bir başka ifadeyle vakıflar üzerindeki paralelci
vesayet bitirilmeli ve gerçekten vakıf olmalıdır.
Yönetmelik’in eski ve yeni halleri ile kanunun ilgili maddeleri incelendiğinde
bir kurgu olarak vakıf üniversitelerinin kamu hizmeti veren ve üniversiteye ait tüm
mal ve kaynakları kamuya bahşetmesi gereken bir yaklaşım söz konusudur. Anayasa
ve kanun, vakıflar tarafından üniversiteler açılabileceğini ifade ederken aynı anda bu
hizmetlerinin bir karşılığı vakfın üniversiteye dair taşınır, taşınmaz mal, arsa, eğitim
öğretim araç ve gereçleri gibi ne kadar kaynağı varsa bunların vakfedilmesini istemektedir. Zaten başlangıçta üniversite kurulurken, bir garantör üniversiteden alınacak belge ile kurulabilmektedir. Bu ise vakıf üniversitelerinin farklı bir misyon ile
çalışmasını engellemektedir. Bununla birlikte, uygulamada, önemli bir farklılaşma
da göze çarpmaktadır. Türkiye yükseköğretim sisteminin büyümesinin devam ettiği
süreçte, vakıf yükseköğretim kurumlarının daha esnek bir şekilde hizmetlerini sürdürmesi gerekmektedir. Vakıf üniversitelerine ilaveten, kar amaçlı üniversitelerin ve
uydu üniversitelerinde kurulmasının tartışılması gerekmektedir. Nitekim, 64. Hükümet programında da özel üniversitelerin kurulmasına ve yurt dışındaki üniversitelerinde Türkiye’de faaliyet göstermesine imkan verileceği bertilmiştir505

YÜKSEKÖĞRETİMDE MİSAFİR ÖĞRENCİLER
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNCHR) son verilerine göre Türkiye’de kayıtlı 2.181.293 Suriyeli bulunmaktadır.506 Bunların yüzde
10’unun 18-22 yaş aralığında, yani üniversite düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu verilere göre Türkiye’de üniversite düzeyinde 20 bin ila 30 bin arasında
Suriyeli gencin olduğu varsayılmaktadır. Bu gençlerden yaklaşık 2 bini 2013-2014
döneminde Türkiye’de bir yükseköğretim programına devam etmiştir.507 Bunda
YÖK’ün Ekim 2013’te aldığı karar etkili olmuştur. Bu karara göre, bu dönemin
öncesinde Suriye ve Mısır’da ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına –gerekli belgelere sahip olma505. 64. Hükümet Programı, 25 Kasım 2015, http://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/64.hukumet_programi.pdf
506. “Syria Regional Refugee Response”, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 3 Kasım 2015, http://
data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224
507. Keith D. Watenpaugh, Adrienne L. Fricke, James R. King, We Will Stop Here and Go No Further: Syrian University Students and Scholars in Turkey, (Institute of International Education, New York: 2014).
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ları durumunda– birinci sınıf ve son sınıf dahil olmak üzere ÖSYS kontenjanının
yüzde 10’unu geçmemek kaydıyla yatay geçiş yapabileceği açıklanmıştır. Gerekli
belgelere sahip olmayan öğrencilerin ise Suriye sınırındaki ve sınıra yakın 7 ildeki
üniversitelerde özel öğrenci olarak ders alabilmeleri sağlanmıştır.508
2015 yılında da Türkiye; MEB, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve YÖK gibi birçok kurum ile Suriyeli gençlerin eğitime katılımlarını artırmak için birçok önemli adım atmıştır. MEB, Haziran 2015’te geçici
eğitim merkezlerinde 12. sınıfa devam eden veya mezun durumda olduklarını
gösterir belgeye sahip Suriyeli ve Iraklı öğrencilere Bakalorya lise yeterlik ve denklik sınavı yapmıştır.509 Bu sayede Türkiye’de Suriyeli öğrencilerin yükseköğretime
geçişleri kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. YTB ise 2013 yılından beri devlet veya
vakıf üniversitelerine kayıt yaptıran Suriyeli öğrencilere burs sağlamaktadır. Bu
kapsamda 2 binden fazla öğrenciye burs verilmiştir. Ayrıca Suriyelilerin Türkiye
üniversitelerinde öğrenim görmesi için gereken Türkçe yeterliliğe sahip olmalarını sağlamak amacıyla üniversitelerle işbirliği içerisinde Türkçe dil kursları açılmıştır.510 Son olarak Ağustos 2015’te UNCHR, Albert Einstein Alman Akademik Mülteci Girişimi Fonu (DAFİ) ve YTB tarafından yönetilen Türkiye Bursları
Programı ortaklığıyla yeni bir burs programı açılmıştır. Bu burstan 11 Nisan
2011’den sonra Türkiye’ye giriş yapmış, devlet üniversitelerinde eğitim görecek
Suriyeliler yararlanabilmektedir.511
Bu çalışmalar sonrasında, YÖK’ün verilerine göre 2014-2015 döneminde lisans öğrenimi gören Suriyeli öğrenci sayısı 4.597’dir.512 Bu sayı, 2013-2014 dönemi ile kıyaslandığında Suriyelilerin yükseköğretime erişiminde önemli bir gelişme
yaşanmış ve öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 60 artmıştır. Ancak, halen önemli oranda
yükseköğretim çağındaki Suriyeli genç, yükseköğretime erişmemiş durumdadır.
Türkiye çeşitli kurumları ile Suriyelilerin yükseköğretime katılımını artırmak için
yoğun çalışmalar yapmaktadır. Ancak bu çalışmalara ilişkin güncel istatistiki verilerin olmaması sebebiyle, yapılan çalışmaların etkisi ve bu alanda ne tür çalışmalara ihtiyaç olduğu tespit edilememiştir.
508. “Suriye ve Mısır Ülkelerinden Yurdumuzda Bulunan Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş”, YÖK, 2013, http://
yok.gov.tr/web/guest/anasayfa/-/asset_publisher/64ZMbZPZlSI4/content/suriye-ve-m%C4%B1s%C4%B1r-ulkelerinden-yurdumuzda-bulunan-yuksekogretim-kurumlar%C4%B1na-yatay-gecis;jsessionid=190E403FCFECAAFCAF9DAE4647F3CA99?redirect=http%3A%2F%2Fyok.gov.tr%2Fweb%2Fguest%2Fanasayfa%3Bjsessionid%3D190E403FCFECAAFCAF9DAE4647F3CA99%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_64ZMbZPZlSI4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1
509. “Yabancı Öğrenciler İçin Lise Yeterlik ve Denklik sınavı Başvuruları”, MEB, 3 Haziran 2015, https://yobis.
meb.gov.tr/PublicAnnouncement/9154c751-d7d2-4de7-a4c2-6b6c39a9c568
510. Their world, Partnering for a Better Future: Ensuring Educational Opportunity for All Syrian Refugee Children and
Youth in Turkey, 10 Eylül 2015, http://gbc-education.org/wp-content/uploads/2015/01/Turkey.pdf
511. “Bilgi Formu: DAFİ Türkiye Bursları Programı”, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 25 Ağustos
2015, http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/dafi_information_sheet_-_turkey_tr_.pdf
512. “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Uyruklarına Göre Sayıları”, YÖK Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, 30
Nisan 2015, https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2015/2015_T21_v2.pdf
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SONUÇ

Yukarıda tartışıldığı üzere YÖK, 2015 yılında tartışmalı birçok karar almış ve bu
kararları kamuoyuna yükseköğretimin kalitesini geliştirmek adına aldığını ifade etmiştir. Temel bilimlere kontenjan kısıtlanmasını, kapasitesi gelişmiş üniversitelerde
eğitim verilerek, temel bilimlerin güçlendirileceğini, doktora programı açmada en
az altı öğretim üyesi ve bunlardan birinin profesör olması şartı ile yükseköğretimin
kalitesinin gelişeceği ve kalite yönetmeliği ile birlikte kalite kurulunun kurulması
ile kalitenin artacağı varsayılmıştır. Ancak, bu kararların kaliteyi ne kadar olumlu
etkileyeceği ve hatta bazı kararların yükseköğretimin kalitesinde olumsuz etkiye
neden olup olmayacağı, önümüzdeki dönemlerde izlenmesi gereken konulardandır. Dahası, ÖYP’nin iptali ile yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının doktoralı
öğretim üyesi ihtiyacını nasıl sağlanacağı önemli bir soru haline gelmektedir.
Temel bilimlerin, AR-GE çalışmalarının kökeni olduğu, temel bilimlerde
elde edilen birikimin sağlık, tıp, teknoloji vb. alanlarda katma değeri yüksek ürüne dönüştüğü dikkate alınmadan kontenjanların sınırlaması, AK Parti hükümetlerinin 2023 vizyonu ile yeterince örtüşmemektedir. YÖK, bu programları teşvik
edici çalışmalar yapıp, daha nitelikli temel bilimcilerin yetişmesi için önlemler
almalıdır. Kaliteyi artırma gerekçesi ile tıp, hukuk ve mühendislik fakültelerine sıralama sınırı getirilmesi, yükseköğretim kalitesini ortaöğretim mezunlarının
performansına mahkum etmesi son derece sakıncalı sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir. Dahası, yeni tanımlanan kalite güvence sisteminin, Türkiye’de ön
akreditasyonu yapılmış kurumları nasıl akredite edeceği, bürokratik yükü artırmadan bu işlemleri nasıl yerine getireceği ve daha önemlisi mevcut yönetmelik
çerçevesinde akreditasyonun ne anlama geldiği belirsizdir.
YÖK yaptığı açıklamalarla yetki devrinde bulunduğunu belirtmiştir. Ancak
bu yetki devri ile öğretim üyelerinin disiplin işlemlerinin üniversitelere bırakılması tartışmalı bir karardır. Seçimle gelen, seçim sürecinde ve sonrasında ciddi
bir kamplaşmanın yaşandığı üniversitelerde, rektöre, kendisine oy vermeyen öğretim üyelerine sınırsız bir şekilde ceza vermesine imkân verecektir. Dahası, bu
yetki devri öğretim üyelerinin akademik özgürlüğünü geliştiren değil, akademik
özgürlüğe baskı oluşturma riski taşıyan bir karardır.
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Özetle, 2015 yılında, yükseköğretim reformunun daha az konuşulduğu bir
yıl olmuştur. Ancak, Kasım ayında açıklanan hükümet programında ise altı ay
içerisinde bir yükseköğretim reformunun yapılacağı belirtilmiştir. Türkiye’de
yükseköğretime yönelik talep halen oldukça yüksek bir düzeydedir ve önümüzdeki yıllarda da bu talebin büyümesi beklenmektedir. Buna ilaveten yükseköğretim sisteminin büyümesi ve kalitesinin gelişmesi, Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi, ekonomik alanda hızlı büyümeyi sağlaması için en önemli
anahtardır. YÖK’ün 2015 yılı vizyonu, yükseköğretimdeki sorunları, bir imaj
meselesi olarak ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar olarak ele almıştır. Bundan dolayı bu kararların yükseköğretimin önündeki sorunları çözmekten uzak
olduğu görülmektedir. Bütün bu nedenlerle, kapsamlı bir yükseköğretim reformu zorunluluğu kendini hissettirmektedir.
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KRONOLOJI-YÜKSEKÖĞRETIM
21 Ocak

Yüksek Lisans ve Doktora Programı Açma Kriterleri değişti ve Yürütmeye Dair İlkeler
yayımlandı.

30 Ocak

YÖK, tıp ve hukuk bölümlerine başarı sırasına göre sınırlama getirme kararı aldığını açıkladı.

26 Nisan

YÖK Başkanı Saraç, temel bilimler kontenjanlarına sınırlama getirileceğini açıkladı.

28 Nisan

YÖK, temel bilimlere sınırlama getirilmesi kararının bu alanları güçlendirmek için alındığı
açıklamasını yaptı.

9 Mayıs

TÜBİTAK, temel bilimleri tercih edecek öğrencilere burs verileceğini açıkladı.

27 Haziran

MEB, geçici eğitim merkezlerine 12. sınıfa devam eden veya mezun durumda olduklarını gösterir durumdaki Suriyeli ve Iraklı öğrencilere Bakalorya lise yeterlik ve denklik sınavı yaptı.

1 Temmuz

YÖK Yürütme Kurulu toplantısında İlahiyat fakültelerinin müfredatında değişiklik yapılmasına dair karar alındı.

23 Temmuz

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

25 Ağustos

BMMYK Albert Einstein Alman Akademik Mülteci Fonu (DAFİ) ve YTB tarafından yönetilen
Türkiye Bursları Programı ortaklığıyla Suriyeli öğrenciler için burs programı açıldı.

1 Eylül

Maliye Bakanlığına “ÖYP kapsamında atanacak araştırma görevlisi kadrolarının cari usûlle
atama yapılacak atama sayısına ilave edilmesi” hususunu içeren bir yazı yazıldı.

5 Eylül

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete’de yayımlandı.

4 Ekim

Başbakan Davutoğlu, AK Parti 1 Kasım 2015 seçim beyannamesinde yükseköğretim reformu yapılacağını belirtti.

19 Kasım

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete’de yayımlandı.

20 Kasım

YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada öğretim üyelerinin disiplin işlemlerinin yetkisinin üniversitelere bırakılacağını belirtti.

25 Kasım

Başbakan Davutoğlu, 64. Hükümet Programında yükseköğretim reformunun hayata geçirileceğini ve özel üniversitelerin kurulmasına ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye’de,
Türkiye’deki üniversitelerin yurtdışında faaliyet göstermelerine imkan verileceğini açıkladı.
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GİRİŞ

Medyanın son derece yoğun ve dinamik geçen 2015 gündemi, bu bölüm kapsamında, sekiz ana başlık altında değerlendirilecektir. Bu anlamda ilk olarak 2015
yılında ülke gündemini işgal eden önemli olaylar karşısında farklı medya organlarının tutumları ve 2015 yılında sektörde yaşanan gelişmeler incelenecektir. Takip eden bölümde Türkiye’de demokrasi ve medya denklemi ele alınacak, Türk
medyasının demokratikleşme perspektifinin neresinde durduğu tahlil edilecektir.
Medyanın demokratikleşme ajandası ile ilişkili olan medyanın terör eylemleri karşısındaki tutumu ise bir diğer odak noktasını teşkil edecektir. Türkiye’nin dünyada
ve bölgede artan etkinliği ile paralel olarak Türkiye ile alakalı meselelerin dış basına
yansıması da artmıştır. Dolayısı ile uluslararası basında devamlı Türkiye aleyhtarı
tutum da bu çalışmanın bir diğer bölümünü oluşturacaktır. Dünya ve Türkiye
gündemini uzunca bir süre meşgul eden ve bir mizah dergisini hedef alan Charlie
Hebdo saldırısı da bu çalışma kapsamında değerlendirilecektir. Charlie Hebdo saldırısı ile tekrar gündeme gelen medyada İslamofobi de 2015’te medya tartışmasında es geçilmemesi gereken bir diğer konudur. Son olarak 2015 yılının Türkiye ve
dünya için önemli meselelerinden birisi olan mültecilerin medyada temsili de bu
değerlendirmenin dışında bırakılmaması gerekir.

setav.org

337

2015’TE TÜRKİYE

MEDYANIN GENEL
GÜNDEMİ

SAVCI MEHMET SELIM KIRAZ’IN ŞEHIT EDILMESI
31 Mart günü hafızalardan uzun süre silinmeyecek menfur bir terör saldırısı
gerçekleşti. Berkin Elvan’ın ölümü ile ilgili soruşturma dosyasını yürüten Savcı
Mehmet Selim Kiraz Çağlayan Adalet Sarayı’ndaki odasında DHKPC’li iki terörist tarafından rehin alındı ve sonrasında şehit edildi. Menfur saldırı uzun süre
farklı yönleri ile medya gündeminde yer aldı. Haberi “Adalete Terör”, “Adalete
Kurşun” gibi başlıklarla manşetten veren ve geniş yer ayıran Sabah, Star, Akşam ve
Habertürk gibi ana akım gazeteler sektörel standartlar bağlamında bir yayın çizgisi benimsediler. Hürriyet, Aydınlık, Bugün ve Zaman gazeteleri, ilk sayfada yurttaki geniş çaplı elektrik kesintisine yer verip, yaşanan terör saldırısını sürmanşetten
duyurdular. Öte yandan bu gazetelerin terör saldırısı karşısında benimsedikleri
yayın çizgisi sektör standartları ve medya etiği açısından tatmin edici olmaktan
uzaktı. Şehit Savcı Selim Kiraz’ın rehin alınma fotoğraflarının yayınlanması, yayınlanan fotoğraflarda örgüt flama ve amblemlerinin yer alması medyanın terör
propogandasına alet olduğu tartışmalarına yol açtı. Öte yandan eylemin terör
mahiyetine değinmeyip, eylemden hareketle siyasi iktidara fatura çıkarmaya çalışan yayınlar da kamuoyunun farklı kesimleri tarafından eleştirildi.
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Resim 1: Akşam, 1 Nisan 2015

Resim 2: Sabah, 1 Nisan 2015

Resim 3: Yeni Şafak, 1 Nisan 2015

Resim 4: Hürriyet, 1 Nisan 2015: Fotoğrafı SETA yayın ilkeleri
gereğince kurum tarafından buzlanmıştır.
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Resim 5: Aydınlık, 1 Nisan 2015: Fotoğrafı SETA yayın ilkeleri
gereğince kurum tarafından buzlanmıştır.

Resim 6: Star, 1 Nisan 2015

7 HAZIRAN 2015 GENEL SEÇIMLERI
Türkiye 7 Haziran tarihinde seçim için sandık başına gitti. 3 Kasım 2002’den bu
yana tek başına iktidar olan AK Parti, 7 Haziran seçiminden de yüzde 40,8’lik oy
oranı ve 258 milletvekili ile birinci parti olarak çıktı. Ancak önceki seçimlerden farklı
olarak 7 Haziran sonrasında AK Parti tek başına hükümet kurabileceği çoğunluğa
ulaşamadı. Bu sonuç hem AK Parti için hem de kamuoyu için sürpriz olarak değerlendirildi. Seçimin bir diğer sürpriz sonucu ise aldığı yüzde 13’lük oy oranı ile barajı
geçip 80 milletvekili çıkaran HDP oldu. Oy oranını arttıran bir diğer parti ise yüzde
17 ile MHP oldu. CHP ise durağan görünümünü devam ettirerek yüzde 25 oy aldı.
Muhafazakâr medya organları seçim sonuçlarına temkinli yaklaşırken, diğer medya
organlarında coşkulu ve zaman zaman rövanşist bir dil hâkimdi.
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Resim 7: Star, 8 Haziran 2015

Resim 8: Akşam, 8 Haziran 2015

Resim 9: Sabah, 8 Haziran 2015

Resim 10: Zaman, 8 Haziran 2015
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Resim 11: Bugün, 8 Haziran 2015

Resim 12: Hürriyet, 8 Haziran 2015

Resim 13: Habertürk, 8 Haziran 2015

Resim 14: Milliyet, 8 Haziran 2015
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Resim 15: Cumhuriyet, 8 Haziran 2015

Resim 16: Aydınlık, 8 Haziran 2015

SURUÇ İNTIHAR SALDIRISI
20 Temmuz’da Türkiye kanlı bir terör saldırısına şahit oldu. Kobani’ye geçmek için
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan 300 kişilik bir grubun içinde gerçekleştirilen
saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Suruç’taki Amara Kültür
Merkezi önünde saldırıya uğrayan grubun içinde Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin
gençlik kolu Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri yer almaktaydı. Olayın ertesinde gazeteler intihar saldırısını farklı içeriklerle birinci sayfalarına taşıdılar.
Suruç Saldırısı da Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edildiği terör eyleminde olduğu
gibi AK Parti karşıtı medya tarafından siyaset kurucu bir unsur olarak araçsallaştırırken, muhafazakâr medya saldırıyı terör perspektifinden ele aldı.
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Resim 17: Habertürk, 21 Temmuz 2015

Resim 18: Akşam, 21 Temmuz 2015

Resim 19: Yeni Şafak, 21 Temmuz 2015

Resim 20: Hürriyet, 21 Temmuz 2015
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Resim 21: Bugün, 21 Temmuz 2015

Resim 22: Sözcü, 21 Temmuz 2015

DAĞLICA SALDIRISI
7 Haziran seçimi sonrasında Türkiye terör örgütleri PKK, DAİŞ ve DHKP-C’nin
kolektif hareket ederek güvensizlik ve şiddet atmosferi oluşturma tehdidi ile karşı
karşıya kaldı. Terörle mücadele kapsamında üç örgüte karşı eş zamanlı olarak sınır
içinde ve sınır dışında operasyonlar yapıldı. Operasyonlar devam ederken PKK
tarafından yapılan saldırılarda askerler ve polisler şehit oldu. Bu olaylardan birisi
de 6 Eylül’de Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde yaşandı. Terör saldırısında 17 asker şehit oldu.
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Resim 23: Cumhuriyet, 7 Eylül 2015

Resim 24: Yeni Şafak, 7 Eylül 2015

Resim 25: Sabah, 7 Eylül 2015

Resim 26: Hürriyet, 7 Eylül 2015
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ANKARA İNTIHAR SALDIRISI
7 Haziran sonrasında başlayan terör zincirinin son halkası Ankara saldırısı oldu. Terör örgütü DAİŞ tarafından Ankara’da gerçekleştirilen intihar saldırısında 105 kişi
hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı. Gazetelerin birçoğu yapılan saldırının Türkiye’de 1 Kasım seçimi öncesi kaos çıkarmaya yönelik, ülkenin birlik ve beraberliğini tehdit eden kanlı bir provokasyon olduğunu ve faillerinin bir an önce bulunup
cezalandırılması gerektiğini sayfalarına taşıdılar. Bazı medya kuruluşları hükümeti
güvenlik noktasında gösterdiği zafiyetten ötürü eleştirirken Cumhuriyet, Birgün ve
Sözcü gibi gazeteler saldırının baş sorumlusu olarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ı hedef gösterdi. Aydınlık gazetesi de olaya farklı bir boyuttan yaklaşarak
saldırının sorumlusu olarak ABD’yi gösterdi. Gazeteye göre saldırı Türkiye’nin son
dönemde PKK’ya yönelik gerçekleştirdiği terör eylemlerini durdurması için AK Parti’ye verilmiş bir uyarı niteliğindeydi.

Resim 27: Habertürk, 11 Ekim 2015
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Resim 28: Sabah, 11 Ekim 2015
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Resim 29: Cumhuriyet, 11 Ekim 2015

Resim 30: Zaman, 11 Ekim 2015

1 KASIM GENEL SEÇIMI
7 Haziran seçiminden sonra yapılan koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca Türkiye 1 Kasım tarihinde erken genel seçim için sandık başına gitti. AK Parti
yüzde 49,5 oy oranı ile 317 milletvekilliği kazanarak sandıktan birinci parti ve tek
başına iktidar olarak çıktı. MHP ve HDP oylarındaki düşüşe rağmen barajı aşabildiler. CHP ise 7 Haziran’daki oyunu korumayı başardı. Gazeteler genel olarak AK
Parti’nin zaferine ve istikrarın devamına dikkat çeken içeriklerle okuyucu karşısına
çıkarken Cumhuriyet, Birgün, Taraf ve Sözcü gibi gazeteler AK Parti’nin aldığı oyu
korku ve kaos ile izah eden yayın içeriğini tercih ettiler.
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Resim 31: Yeni Şafak, 2 Kasım 2015

Resim 32: Türkiye, 2 Kasım 2015

Resim 33: Star, 2 Kasım 2015

Resim 34: Milliyet, 2 Kasım 2015
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Resim 35: Sabah, 2 Kasım 2015

Resim 36: Cumhuriyet, 2 Kasım 2015

Resim 37: Birgün, 2 Kasım 2015

Resim 38: Taraf, 2 Kasım 2015

setav.org

2015’te Medya

PARIS SALDIRILARI
Terör örgütü DAİŞ 13 Kasım’da Fransa’nın başkenti Paris’te kanlı bir saldırısı düzenledi. Eş zamanlı olarak Fransa Stadyumunda, Bataclan Konser Salonunda ve Le
Petit Cambodge Restoranında gerçekleştirilen saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetti.
Bu saldırı, 2004’de Madrid’de gerçekleşen saldırıların ardından Avrupa’da yaşanan en
kanlı ikinci terör saldırısı oldu. Fransa’da yaşanan terör saldırıları Türk medyasında
yoğun bir şekilde gündem olmuştur. Gazetelerin hepsi yaşanan terör saldırısını manşetlerinden kınamış ve barış mesajları vermiştir. Ankara ve Suruç saldırıları sonrasında gerekli toplumsal ve demokratik hassasiyeti göstermeyen Türk medyasının, Paris
saldırıları sonrasında farklı tepkiler vermesi dikkat çekicidir.

Resim 39: Habertürk, 14 Kasım 2015
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Resim 40: Hürriyet, 14 Kasım 2015
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Resim 41: Zaman, 15 Kasım 2015

Resim 42: Birgün, 15 Kasım 2015

Resim 43: Cumhuriyet, 15 Kasım 2015
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RUS SAVAŞ UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESI
Türkiye, 24 Kasım tarihinde iki kritik gelişmeye tanık oldu. Türkiye, hava sahasını
ısrarla ihlal eden Rusya’ya ait Su-24 tipi bir savaş uçağını Suriye sınırında düşürdü. Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi hem Türk basınında hem
de dünya basınında yankı uyandırdı. Genel olarak Türkiye’nin kendini savunma
hakkı ve meşru müdafaası olarak değerlendirilen bu olay sonrasında Türkiye-Rusya
ilişkilerinde kriz yoğunluklu yeni bir döneme girilmiş oldu. Ayrıca 24 Kasım tarihinde 1 Kasım seçiminden zaferle çıkan AK Parti 64. Hükümeti kurdu ve merakla
beklenen bakanlar kurulu listesi belli oldu. Ekonomi yönetimi yeni kabinenin en
çok ilgi çeken konusuydu.

Resim 44: Yeni Şafak, 25 Kasım 2015
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Resim 45: Star, 25 Kasım 2015
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Resim 46: Posta, 25 Kasım 2015

Resim 47: Cumhuriyet, 25 Kasım 2015

Resim 48: Sözcü, 25 Kasım 2015

Resim 49: Aydınlık, 25 Kasım 2015
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Resim 50: Birgün, 25 Kasım 2015

TAHIR ELÇI CINAYETI
28 Kasım günü, Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması
YDG-H’nin eylemleri sırasında zarar gören Sur ilçesindeki tarihi dört ayaklı minarenin önünde basın açıklaması yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir
Elçi, yaşanan saldırı sonucu başından vurularak hayatını kaybetmiştir. Ayrıca
YDG-H’lıların düzenlediği saldırı sonucu iki polis memuru da şehit olmuştur.
Elçi cinayeti üzerine yapılan soruşturmalar devam ederken, saldırının olduğu gün
delil toplamak için olay yerine giden savcı ve polislere tekrar ateş açılmış, görevlilerin delil toplanması engellenmiştir. Saldırıdan sonra ülkenin farklı kesimlerinde
Tahir Elçi cinayetine yönelik protestolar düzenlenmiştir.
Saldırıyı manşetine taşıyan birçok gazete olayda terör örgütü PKK’nın sorumluluğuna vurguda bulunurken, saldırının “Karanlık Eller” tarafından yapıldığını ve
ülkeyi yeniden 90’ların kaos ve şiddet ortamına götürmeyi amaçladığını belirtmiştir.
Zaman, Taraf, Sözcü ve Birgün gazeteleri saldırıyı haber yaparken PKK’nın sorumluluğunu görmezden gelen ifadelere yer vermişlerdir.
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Resim 51: Sabah, 29 Kasım 2015

Resim 52: Habertürk, 29 Kasım 2015

Resim 53: Hürriyet, 29 Kasım 2015

Resim 54: Yeni Şafak, 29 Kasım 2015
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Resim 55: Zaman, 29 Kasım 2015

Resim 56: Taraf, 29 Kasım 2015

Resim 57: Sözcü, 29 Kasım 2015

Resim 58: Birgün, 29 Kasım 2015
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SEKTÖR İÇI
DEĞIŞIKLIKLER

2015 yılı medyada birçok sektörel değişikliğin yaşandığı bir yıl oldu. Farklı düşünce
yapılarını veya farklı sermaye gruplarını temsil eden gazete ve televizyonlarda birçok
işten çıkartma ve transfer yaşandı. İnternet gazeteciliğinin hızla yaygınlaşmasına ve
sosyal medya mecralarının giderek daha yoğun şekilde kullanılıyor olmasına rağmen
2015 yılında kâğıda basılı gazetelerin sayısında artış görüldü.
Sektöre yeni giren gazetelerin yanında 2015 yılı Türkiye’nin köklü gazeteleri
açısından da dinamik geçmiştir. Bu anlamda sektörün kıdemli kuruluşlarından birisi
olan Sabah gazetesinde birçok değişiklik yaşanmıştır. Gazete, Türkiye gazetesi yazarı
Melih Altınok ve Yeni Şafak yazarı Hilal Kaplan’ı Mart ayı içerisinde yazar kadrosuna
dahil etmiştir. Sabah gazetesi açısından dikkat çeken değişikliklerden birisi de gazete
ile köşe yazarı Sevilay Yükselir’in yollarının ayrılmış olmasıdır. Bunun yanında Sabah
gazetesinde üzücü bir ayrılık yaşanmış, gazetenin köşe yazarlarından Tulu Gümüştekin, 2 Ağustos günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.
2015 yılında Star gazetesi köşe yazarı kadrosunda da değişiklikler olduğu görülmektedir. Prof. Dr. Medaim Yanık, Zaman gazetesi eski yazarı Hüseyin Gülerce, Yeni
Şafak gazetesi eski yazarı Cem Küçük ve Milat gazetesi eski yazarı Yakup Köse Star’da
yazmaya başlamıştır. Türkiye gazetesinden Star’a geçen gazeteci Nuh Albayrak bu
dönemde gazetenin genel yayın yönetmeni koltuğuna oturmuştur.
2015 yılı içerisinde hareketliliği göze çarpan bir diğer gazete Cumhuriyet
olmuştur. Yıl içerisinde farklı zamanlarda yapılan transferler ve işten çıkartmalar
neticesinde Cumhuriyet gazetesinin yazar kadrosunda ve yayın ekibinde ciddi bir
değişim gerçekleşmiştir. Gazeteden ilk ayrılığın Charlie Hebdo dergisindeki karikatürlerin Cumhuriyet’te yayınlanıp yayınlanmaması bağlamında yaşandığı görülmektedir. Köşe yazarı Işık Kansu, Charlie Hebdo dergisinde yer alan karikatürlerin
Cumhuriyet tarafından alıntılanarak yayınlanması konusunda gazete yönetimiyle
fikir ayrılığı yaşadığı için 17 Ocak’tan itibaren yazılarına ara verdiğini açıklamıştır.
Bu dönemde bazı isimlerin de işten çıkartıldığı görülmüştür. Dış haberler mu-
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habiri Mustafa Kemal Erdemol ve foto muhabiri Serkan Yıldız’ın görevine 27
Ocak tarihinde son verilmiştir.
Ocak ayının sonunda ise yine Cumhuriyet gazetesinde bir başka işten çıkartma
daha gerçekleşmiş ve genel yayın yönetmeni Utku Çakırözer, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nun kararıyla 30 Ocak’ta görevden alınmıştır. Bu kararın ardından Yazı
İşleri Müdürü Ayşe Yıldırım ile Yayın Koordinatörü Murat Sabuncu da gazetedeki
idari görevlerinden istifa etmiş ve köşe yazarı olarak devam etme kararı almışlardır.
Gazetenin genel yayın yönetmenliğine 8 Şubat günü Can Dündar atanmıştır. Ayrıca Hürriyet gazetesinde yaklaşık 20 yıl boyunca Reklam Grup Başkanlığı görevini
yürüten, gazeteci-yazar Hasan Cemal’in eşi Ayşe Sözeri Cemal, 2 Temmuz itibariyle
Cumhuriyet’in Reklamdan Sorumlu İcra Kurulu Danışmanlığı görevine getirilmiştir.
Son olarak 60 yıldır gazeteciliğin içinde yer alan ve uzun yıllardır Cumhuriyet’te köşe
yazan Cüneyt Arcayürek 23 Haziran’da hayatını kaybetmiştir.
Can Dündar’ın genel yayın yönetmeni olmasıyla Cumhuriyet’in yazar kadrosuna yeni yazarlar katılmıştır. Nuray Mert ve Ahmet İnsel’in bu dönemde yazmaya
başladığı görülmektedir. Gazetenin yayın politikası ve siyasi söylemindeki değişiklik,
gazete içerisinde de bazı tartışmalara yol açmıştır. Cumhuriyet yazarlarından Mine
Kırıkkanat ve Ataol Behramoğlu, Can Dündar’ın genel yayın yönetmenliğine getirilmesi ve Ahmet İnsel ve Nuray Mert’in gazetenin yazar kadrosuna katılmasıyla
Atatürkçü ve laik yazarların Cumhuriyet’ten tasfiye edilmek istendiğini iddia etmiştir.
Benzer bir görüş gazetenin yazarlarından Ataol Behramoğlu tarafından da dile getirilmiştir. Behramoğlu’na göre Cumhuriyet gazetesi mevcut genel yayın politikasından
saparak HDP modasına uymuş ve gazetenin içeriği de buna göre şekillenmeye başlamıştır. Cumhuriyet’in Kemalist çizgiden koparak etnik milliyetçi ve Gülenci çizgiye yaklaştığı eleştirisi bir diğer Kemalist-ulusalcı yayın organı olan Aydınlık gazetesi
tarafından da yapılmıştır. Cumhuriyet’in 24 Nisan tarihinde “Ermeni Soykırımı” iddialarına atfen Ermenice “Bir Daha Asla” manşetiyle çıkması Aydınlık gazetesi tarafından PKK’yla Soykırım Kardeşliği olarak değerlendirilmiştir.
Cumhuriyet’in HDP eğilimli yeni yayın politikası aynı zamanda okuyucudan
da eleştiri almıştır. TÜYAP kitap fuarında Cumhuriyet standı önünde yapılan protestoda gazete eleştirilmiştir. Bu protestoda Cumhuriyet okuyucuları gazetelerinin
Atatürkçülükten uzaklaştığını ve Mustafa Kemal’in askeriyiz diyenlere hakaret edildiğini ifade etmişlerdir. Son olarak, Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Bedri Baykam’ın
da yazıları sansürlendiği için gazeteden ayrıldığı görülmektedir. CHP üyesi olduğu
için yazısı sansürlenen Baykam, gazeteden ayrılmasından sonra diğer yazarlara da
çağrı yaparak, Cumhuriyet’in Atatürkçü kimliğine sahip çıkılması gereken bir zamanın yaşandığın belirtmiştir.
Sansür nedeniyle başka bir işten ayrılma da Birgün gazetesinde yaşanmıştır. Gazete yönetimi, köşe yazarı Akın Olgun’un işine son vermiştir. Akın Olgun ayrıldıktan
sonra “Muhalif Yazılar” isimli internet sitesinde ayrılığının gerekçesi üzerine bir yazı
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kaleme almış ve gazete yönetiminin bir mail göndererek işine son verdiğini; veda
yazısı dahi yazamadığını belirtmiştir. Gazetenin köşe yazarlarından Bülent Şık da duruma tepki göstererek “yıllardır yazılarını okuduğum bir insan için alınan karar benim baktığım yerden hiçbir etik temele dayanmıyor” ifadelerini kullanarak 17 Nisan
tarihinde gazeteden istifa etmiştir. Bu ayrılıklar T24 haber sitesi tarafından “Birgün
gazetesinde ‘HDP krizi’ büyüyor” ifadeleriyle haberleştirilmiştir.
İş adamı Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesinin kadrosunda da değişiklikler olmuştur. Gazete yönetimi, köşe yazarı Yalçın Doğan ile Ağustos ayında
yollarını ayırmıştır. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, “Yazarımız Yalçın
Doğan’la maalesef yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Yalçın Doğan’la ilgili olarak hükümetten kaynaklanan herhangi bir baskı söz konusu olmamıştır. Bu tasarrufa
başka birimlerdeki bazı çalışanlarımızı da kapsayan gazetedeki genel bir tensikat kararı
çerçevesinde gidilmiştir” diyerek durumu açıklamıştır. Bu süreçte Hürriyet yönetimi
İstanbul’daki ve Anadolu’daki birimlerde çalışan bazı isimleri işten çıkartmıştır. Bu
bağlamda İstanbul’da magazin servisinden Demirhan Hararlı, kültür sanat servisinden Ezgi Atabinen, gazetenin eklerinden Burak Kuru, yazı işleri editörlerinden Ercan Meriç ve adliye muhabiri Ali Dağlar’ın işine son verilmiştir. Ayrıca Diyarbakır
Temsilcisi Faruk Balıkçı ve Trabzon Temsilcisi İbrahim Sezen de işten çıkartılanlar
arasındadır. Hürriyet gazetesindeki işten çıkartmalar Kasım ve Aralık ayında da devam
etmiştir. Hürriyet yönetimi, Kasım ayının sonunda yazı işleri çalışanı Bülent Mumay
ve Aralık ayında ise köşe yazarı Şükrü Küçükşahin ve Hürriyet web’in Ankara Temsilcisi Zeynep Gürcanlı’nın işine son vermiştir.
Demirören Grubu tarafından yönetilen Milliyet gazetesinde de işten çıkartmalar
yaşanmıştır. Köşe yazarı Kadri Gürsel’in işine son verilmiş ve Washington temsilcisi
Pınar Ersoy ile de yollar ayrılmıştır. Milliyet’teki işten çıkartmalar bunlarla sınırlı kalmamış Ağustos ayının sonunda bir dalga halinde devam etmiştir. Gazete ilk olarak 27
Ağustos günü Ankara bürosundan Kemal Göktaş, Evin Demirtaş ve polis muhabiri
Sertaç Koç’u işten çıkarmıştır. 28 Ağustos günü ise Milliyet köşe yazarı Mehveş Evin
ile yollarını ayırmıştır. Gazete yönetimi Milliyet gazetesi ekonomi yazarlarından Meral
Tamer ve politika sayfası editörü Semra Pelek ile de yollarını ayırmıştır. Milliyet gazetesi
açısından 2015 yılı bir ölçüde hüzünlü bir yıl olmuştur. Gazetenin iki önemli köşe
yazarı Çetin Altan ve Hasan Pulur hayatını kaybetmiştir.
2015 yılı Gülen grubu medyası için de hareketli geçmiştir. 2001 yılından bu
yana Zaman gazetesi genel yayın yönetmenliğini yürüten Ekrem Dumanlı görevinden ayrılmış ve onun yerine gazetenin köşe yazarı Abdülhamit Bilici atanmıştır.
Ayrıca genel yayın yönetmeni yardımcısı Mehmet Kamış da görevinden ayrılmış ve
gazete sadece köşe yazarı olarak çalışmaya başlamıştır. Onun yerine ise Aksiyon dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu gelmiştir. Aksiyon dergisinin genel yayın yönetmenliğine ise derginin Ankara temsilcisi İdris Gürsoy getirilmiştir. Grup
tarafından İngilizce yayınlanan Today’s Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Bülent Keneş ise Aralık ayında görevinden ayrılmıştır.
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Gülen grubu medyasındaki önemli gelişmelerden biri de Koza-İpek grubu ekseninde gerçekleşmiştir. Ekim ayının sonu itibariyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) finans desteği sağladığı gerekçesiyle Koza İpek
Grubu’na bağlı tüm şirketlere kayyum atamıştır. Dolayısıyla bu durum, şirketin bünyesinde bulunan Kanaltürk TV, Bugün TV, Bugün ve Millet gazeteleri gibi basın-yayın organlarının da kayyum tarafından yönetilmesine yol açmıştır.
Kasım ayının başında Nokta dergisi yöneticilerinin gözaltına alındığı ve sonrasında tutuklandığı görülmektedir. Nokta dergisinin 1 Kasım seçiminin ertesinde çıkan sayısında 2 Kasım tarihini “Türkiye İç Savaşının Başlangıç Tarihi” olarak göstermesi neticesinde hukuki soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
ise bu ifadenin yer aldığı Nokta dergisinin 24. sayısına ilişkin “Suç işlemeye alenen
tahrik” iddiasıyla soruşturma başlatmıştır. Savcı, Basın Kanunu’nun 25-2. maddesi
uyarınca derginin toplatılmasını ve el konulmasını talep etmiştir. Soruşturma neticesinde derginin 24. sayısı toplatılmış ve Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ve
Sorumlu Yazı işleri Müdürü Murat Çapan tutuklanmıştır.
Gülen grubunun çizgisine yakın bir genel yayın politikası izleyen Taraf gazetesinde de gelişmeler yaşanmıştır. Köşe yazarları Yüksel Taşkın ve Mücahit Bilici yazılarına
son vererek gazeteyle yollarını ayırmıştır. Ayrıca bir yıldır maaşları ödenmediği gerekçesiyle 21 Kasım’da greve başlayan Taraf gazetesi çalışanlarından beşi, grevin üçüncü
gününde işten çıkarılmıştır. Gazetecilerin ücretlerini istedikleri için görevlerine son
verilmesine tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Sendikası, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapmış ve “Ücretini istemek suç değildir” ifadelerini kullanmıştır.

YAYINA BAŞLAYAN VE KAPANAN GAZETELER
2015 yılında yeni gazeteler yayın hayatına başlamıştır. Gazeteci Hakan Albayrak’ın
genel yayın yönetmenliğinde Diriliş Postası 28 Şubat tarihinde okuyucuyla buluşmuştur. İslamcı bir yayın politikası benimseyen Diriliş Postası’nın köşe yazılarında ve
dosya haberlerinde İslam coğrafyasıyla ilgili haberlere ve yazılara yer verilmektedir.
2015 yılında okuyucu ile buluşan Diriliş Postası bir yılını dolduramadan kadroda değişiklikler yaşamıştır. Gazetenin kurucu genel yayın yönetmeni Hakan Albayrak bir
veda yazısıyla görevinden ayrılmıştır. Onun ayrılmasından sonra köşe yazarları Adem
Özköse ve Nihat Nasır da yazılarına son vermiştir.
Öte yandan yayın hayatına başlayan bir diğer yeni gazete ise Gülen grubu tarafından
çıkartılmıştır. Feza Gazetecilik tarafından yayınlanan gazete Meydan adıyla bayilerdeki
yerini almıştır. Gazetenin genel yayın yönetmenliğini ise Levent Kenez yapmaktadır.
2015 yılının sonlarına doğru, Türk basını bir geri dönüşe de şahit oldu. 1994 yılında ilk olarak Sabah Gazetecilik bünyesinde Erol Aksoy ve Dinç Bilgin tarafından kurulan
Yeni Yüzyıl gazetesi, 1999 yılında yayın hayatına son vermişti. Gazete 16 yıl aradan sonra
Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu tarafından 5 Kasım’da
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tekrar yayınlanmıştır. “Türkiye Hepimizindir” sloganıyla yayın hayatına başlayan gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini Aşkın Baysal üstlenirken, yazar kadrosunda Atilla Yayla,
Nevzat Çiçek, Bekir Berat Özipek ve Mücahit Bilici gibi isimler yer almaktadır.
2015 yılı Albayrak medya
grubu açısından hareketli geçmiştir. TVNET ve Yeni Şafak’ı
bünyesinde bulunduran Grup,
2015’in sonlarına doğru İstanbul Topkapı’daki yeni binasına
taşınmıştır. Ayrıca İbrahim Karagül’ün genel yayın yönetmenliğinde yayıncılık işlerini yürüten
grubun dergicilik alanında yeni
atılım yaptığı görülmektedir.
Kültürel ve sanatsal konuları işleyen Cins dergisi İsmail Kılıçarslan yönetiminde; Derin Ekonomi
adıyla bir ekonomi-politik dergisi Sinem Köseoğlu yönetiminde
yayına başlamıştır. Ayrıca haftalık haber dergisi Gerçek Hayat
da Albayraklar tarafından satın
alınmıştır.
Resim 59: Cins, 1. Sayı, Ekim 2015
Hacamat haftalık mizah
dergisi de Mart ayında yayınlanmaya başlamıştır. Dergi özellikle odak konusu “Mizah”
olan 2015 TÜYAP Kitap Fuarı’na alınmamasıyla gündeme gelmiştir. Asım Gültekin’in
öncülüğündeki CF ise bu yıl yayın hayatına başlayan bir diğer dergi olmuştur. Gültekin
dergiyi muhalif, sıradışı, underground olarak tanımlamaktadır.
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TÜRKİYE’DE BASIN
VE DEMOKRASİ
DENKLEMİ

Türkiye’de basın özgürlüğü, 2015 yılı boyunca siyasi gündemin önemli bir konusu olarak tartışılmıştır. Tüm bu tartışmalarda, Türkiye’nin yapısal bir sorunu olarak
karşımızda duran basın özgürlüğü meselesi, basının siyaset karşısındaki pozisyonuyla
beraber değerlendirilmeli ve bu değerlendirme basının demokratik sınırlar içerisinde
yeniden yapılandırılmasına hizmet etmelidir. 2015 yılında Türkiye’deki çeşitli medya
kuruluşlarının teröre ve siyasi konulara yaklaşım tarzı, söz konusu yapılandırmayı daha da acil kılmaktadır. Bu doğrultuda, Doğan Medya Grubu ve HDP ilişkisi, Doğan Medya Grubu-AK Parti karşıtlığı, bazı gazetecilerin eleştiri ile hakareti
ayıramaması, gazetecilere ve yayın gruplarına yapılan çeşitli saldırılar 2015 medya
gündemi içerisindeki önemli başlıklardır. Bu gündemler ve basın özgürlüğünün yapısal sorunları göz önüne alındığında basının demokratikleşmesi konusunun hayati
önemi anlaşılmaktadır.
Medyanın 2015 yılı içerisinde gerçekleşen bir dizi olaya ilişkin tavrı yoğun biçimde tartışılmıştır. Hürriyet internet sitesinin 16 Mayıs tarihinde Mısır’ın seçilmiş
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için verilen idam kararını “Dünya şokta! Yüzde
52 oy alan Cumhurbaşkanı’na idam” başlığı ile vermesi, medya-siyaset ilişkisinde
medyanın hatalı pozisyonunu tartışmaya açmıştır. Haberin Cumhuriyet tarihinde ilk
kez yüzde 52 halkoyu ile Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’a gönderme yaptığı iddia
edilmiş ve tartışmaların seyri bu meyanda olmuştur. Hürriyet tarafından 19 Mayıs tarihinde “Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyoruz” başlığıyla yapılan açıklamada haberin Erdoğan’ı hedef almadığı iddia edilmiştir. Fakat Hürriyet gazetesinin demokratik
standartları zorlayan ve siyasi bir tavır alışa dönen son dönem habercilik pratikleri,
basın ahlakı açısından da ciddi problemler taşımaktadır. Hürriyet’in manipülatif habercilik anlayışı, Erdoğan’ın, Mursi hakkında verilen idam kararını eleştirdiği bir
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konuşmasında da kendisini göstermiştir. Erdoğan’ın “yüzde 52 oy aldı idam kararı
verdiler” sözleri Erdoğan’ın resmiyle birlikte haberleştirilmiş ve ısrarlı manipülatif
tavır devam ettirilmiştir.
Medyanın, meşru pozisyonunun dışına çıkarak siyaset kurumuna yaptığı müdahaleler çeşitli krizlerin yaşanmasına neden olmuştur. Medya, siyasi tartışmalarda bir taraf
olmuş ve manipülatif tavrını konu gözetmeksizin sürdürmüştür. Nitekim, terör örgütü
PKK tarafından yapılan Dağlıca baskınının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir televizyon kanalında katıldığı program konuşmasındaki ilgili bölüm, Hürriyet gazetesinin
sosyal medya hesabı tarafından bağlamından kopartılmış ve “400 milletvekili alınsaydı
bunlar olmazdı” şeklinde verilmiştir. Söz konusu çarpıtma, bir dizi protesto ve eylemlerin yapılmasına neden olmuştur. Doğan Medya Grubu’nun bu ve benzeri hamleleri,
kendilerini kurumsal muhalefet yapan bir siyasi aktöre dönüşmüştür. Bu tutum basının
ideal bir demokratik düzen içerisinde olması gereken konumla çelişmektedir.
2015 gündemi içerisinde medya gruplarına yönelik çeşitli saldırı ve yıpratma
girişimleri çokça tartışılan bir konu olmuştur. Özellikle alternatif medya olma
arzusuyla sektöre dahil olan ve siyasi istikrara sahip çıkma iddiasını taşıyan medya kuruluşlarının saldırılara hedef olduğu
görülmektedir. 24 Temmuz tarihinde Star
Medya Grubu’na bağlı Star gazetesi ve 24
televizyonunun bulunduğu binanın içeriResim 60: Hürriyet gazetesinin Twitter adresinden
sine konulan bomba, emniyet güçlerinin
atılmış tweet.
olaya müdahale etmesiyle patlatılmıştır. 20
Ağustos tarihinde ise Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’a silahlı
saldırı düzenlenmiştir. HDP gibi siyasi aktörlerin ve diğer medyatik figürlerin bazı

Resim 61: Star, 24 Temmuz 2015, Demirtaş’ın hedef gösterdiği gazeteler
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yayın kuruluşlarını politik nedenlerle hedef göstermesinin, bu tür saldırılarda etkili
olduğu yorumları yapılmıştır.
Star Medya Grubu binasına yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından
grup tarafından yapılan açıklamada “Yaptıkları yayınlarla terör örgütü PKK’yı
motive eden Doğan Grubu ve Paralel Yapı Medyası bizi açıkça hedef göstermiştir”
ifadeleri yer almıştır. 1 Ekim tarihinde gazeteci Ahmet Hakan evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğramış ve saldırganlar tarafından darp edilmiştir. Yeni Asır, Sabah
ve Yeni Şafak gazetelerinin hedef gösterilmesinin sonucunda 10 Ekim Ankara’da
meydana gelen terör saldırısının ardından gerçekleştirilen protesto gösterilerinde
bir grup Turkuvaz Medya Grubu’na ait binaya zorla girmeye çalışmış, yumurtalı
ve boyalı saldırı gerçekleştirmiştir.
2015 yılı içinde siyaset sahnesinin canlılığı ve seçimlerin yoğunluğu nedeniyle, medyanın siyasi tartışmalardaki performansı, farklı yönleriyle tartışma konusu
olmuştur. 7 Haziran seçiminin öncesinde AK Parti karşıtı medya gruplarının muhalefet partilerine yönelik desteği medya-siyaset ilişkileri bağlamında sorgulanmıştır. Özellikle Doğan Medya Grubu’nun HDP’ye yönelik desteği farklı yönleriyle
tartışılmıştır. Selahattin Demirtaş’ın yükselen popülaritesi ve kişisel özelliklerinin
ön plana çıkartılarak Yunanistan Başbakanı Çipras ile karşılaştırılması, HDP’nin
başkanlık sistemi ile ilgili pozisyonu ve bu pozisyonun söz konusu medya tarafından sunuluşu, Doğan grubunun taraflı yayınlar yaptığı eleştirilerine neden olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştiri sınırlarını aşan haber ve yorumların sıkça yapılması, Aydın Doğan’ın Erdoğan’ı hedef alan mektuplar yayınlaması,
medyanın benimsediği çatışma dilinin ve kategorik Erdoğan karşıtlığının somut
örnekleri olarak kendisini göstermiştir.

Resim 62: Hürriyet, 9 Nisan 2015
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Resim 63: Tarafsız Bölge yayını, 27 Mayıs 2015

Resim 64: Tarafsız Bölge yayını, 27 Mayıs 2015

Özellikle 7 Haziran öncesinde yoğunluğunu arttıran ve AK Parti karşıtı bloğun
motivasyonunda etkili olan Erdoğan karşıtlığı, medyanın terörle kurduğu ilişkiyi de
etkilemiştir. Medya teröre doğrudan cephe almak yerine onu siyasi bir muhalefet imkanı olarak görmüş ve bu yönde terörü araçsallaştırmıştır. PKK terör örgütüne karşı
mesafe alamayan HDP’li siyasetçilerin 7 Haziran öncesinde muhtelif TV kanallarındaki yoğun temsili, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı sonucu şehit edilen
Mehmet Selim Kiraz’ın görüntülerinin herhangi bir duyarlılık gösterilmeksizin yayınlanması ve PKK eylemlerinin haber diline yansıyış biçimi, araçsallaşan medyanın
evrensel kriterleri askıya alması olarak yorumlanmıştır.
1 Kasım seçiminin ardından ortaya çıkan tabloda siyaset mekanizmasını ortadan kaldırmaya dönük blok, kendi içerisinde bir kırılma yaşamış ve aktörler
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arasında pozisyon değişikliği olmuştur. Demirtaş’ın siyasi tutumunu eleştiren ve
terörle arasına mesafe koyması gerektiğini işleyen yazıların yanı sıra, devlet içerisinde her türlü illegal yapılanmayla mücadele etmede atılacak adımların yanında yer
alınacağı vurgusu, değişen pozisyonların söylemsel tescili olarak yorumlanmıştır.
Sonuç olarak, Paralel yapı ve şiddeti siyasi tercihlerin önüne koyan PKK’ya yönelik
söylem ve tutumlar, 1 Kasım seçiminin ardından kısmı olarak değişime uğramıştır.
Hürriyet gazetesinin 4 Kasım tarihli baskısının ilk sayfasında yer verdiği “1 Kasım’dan Sonraya Bakmak”
başlıklı yazı, Hürriyet’in seçim sonrasında aldığı pozisyonel değişiklik olarak değerlendirilmelidir.
Türkiye’deki basın organlarının
siyasi tartışmalarda takındığı tutum ve
aldığı pozisyon, çoğu zaman demokratik olmaktan uzak bir seyir izlemektedir.
2015 yılı basın-demokrasi ilişkisinin
örnek olaylar üzerinden incelendiği bu
bölümde, basının demokratik standartlar açısından performansı bu seyrin devamı biçiminde olmuştur. Bu nedenle
basın, demokratik ölçüler gözetilerek
yeniden yapılandırılmalı ve öngörüldüğü biçimde güçler arasındaki dengenin
denetleyicisi olma işlevini yerine getirmelidir.
Resim 65: Hürriyet, 4 Kasım 2015
Türkiye’de basın ve demokratikleşme bağlamında üzerinde durulan bir konu da adli takibe uğrayan gazetecilerdir.
2015 yılında adli takibe uğrayan gazeteciler arasında mensup oldukları paralel yapının eylemlerine gazetecilik kimliği altında devam eden Hidayet Karaca, Ekrem Dumanlı, Bülent Keneş ve Gültekin Avcı gibi isimlerin adı öne çıkmaktadır. Bunların
yanında muhtelif gerekçelerle bazı gazeteciler için de adli takip yapılmıştır. Gazetecilik yaptıkları veya gazeteci kimliklerinden dolayı değil de gazetecilik dışındaki yasalara aykırı faaliyetlerinden dolayı adli işleme tabi tutulan gazetecilerle ilgili yapılan
işlemler siyasi amaçlar güdülerek farklı mecralarda basın özgürlüğünü engellemeye
yönelik bir girişim olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Türkiye’de siyaseti tahakküm altına almak için 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde devlet içindeki otonom yapılar ittifak
kurmuş ve darbe girişiminde bulunmuşlardır. Darbe girişiminin bertaraf edilmesinin
ardından siyaset mekanizmasını ortadan kaldırmaya dönük bir yapılanmanın üyeleri
oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan bu isimler, siyasi birer figür
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haline getirilmişlerdir. Dolayısıyla gazetecilik dışı faaliyetlerinden dolayı adli işleme
tabi tutulan gazetecilerin ve kurumların ülke içinde ve ülke dışında basın özgürlüğü
bağlamında savunulmaya çalışılması, basının siyasi hedeflere angaje edilmesinin bir
sonucudur. Bu yüzden muhalifliklerini basın özgürlüğü üzerinden inşa edenlerin,
olayların gerekçelerini izahta kullandıkları söylemler, siyasi yükleri sebebiyle sorunlu
bir noktada durmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de basın özgürlüğü idealdeki durumdan sapma göstermiş ve bir mit hüviyetine bürünerek muhtelif politik/ideolojik çevrelerin kendi pozisyonlarını meşrulaştıracak bir araca dönüşmüştür.
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TÜRKİYE’NİN
TERÖRLE
MÜCADELESİ
VE MEDYANIN
YAKLAŞIMI

Medya ve demokrasi arasında kurulan doğrudan ilişki modern ulus devletlerin en
güçlü nitelikleri arasındadır. Biri “tam” olmadan diğerinin da olgunlaşamayacağını belirtmek gerekir. Medya, siyasi iktidarla olan ilişkisinde toplum lehine bir
zeminde durur ve özellikle bilginin dolaşıma sokulmasında ve kamu yararının gözetilmesinde kendi işlevini gerçekleştirir. Bu denklemin Türkiye’de doğru bir şekilde kurulduğundan bahsetmek zordur. Türkiye özelinde bu duruma bakıldığında,
medyanın yıllarca doğrudan devletin organik uzantısı gibi davranarak toplumu
olduğunun dışında başka bir şeye dönüştürmeyi ve ona kimlik dayatmayı görev
edinmesiyle karşılaşılır. Medyada seçilmiş siyasilere karşı üretilen karşı kampanyaların kökeninde de bu yaklaşım biçimi yer alır. Türkiye’de medya genelde yayın
politikasını belirli güç merkezlerinin ve vesayet odaklarının çıkarına hizmet edecek
şekilde kurgulamaktadır. 2015 yılında medyada öne çıkan yayınlara bakıldığında terörün siyaseti ve siyasileri yıpratmak için bir enstrüman olarak kullanıldığı
görülmektedir. Türkiye’de ve Batı’da yayın yapan bazı medya organlarının 2015
yılında ürettiği içeriğe dair yapılan bu analiz, bir yönüyle de medya-terör denklemindeki demokrasi eksikliğine vurgu yapmaktadır.
Türkiye, 24 Temmuz 2015’ten bu yana üç terör örgütü PKK, DHKP-C ve
DAİŞ ile askeri ve siyasi açıdan etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Bu örgütlerin
hem ülke içinde hem de ülke dışında saldırı gerçekleştirebilme potansiyeline sahip
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olması, Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu tehlikenin boyutunu göstermektedir.
Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesi devam ederken gazeteden televizyona,
radyodan internete bütün bir medyanın terörle ilgili haberleri nasıl aktardığı, köşe
yazarlarının terör örgütleriyle ilgili gelişmeleri hangi açıdan ele aldığı konusu hassas
bir konu olarak öne çıkmaktadır. Medyanın geniş kitleleri etkileme özelliği dikkate
alındığında teröre yaklaşım biçimi, aynı zamanda terörle mücadelenin toplumsal ve
psikolojik boyutunu etkilemektedir.

TÜRKIYE’DEKI MEDYANIN TERÖR YAKLAŞIMLARI
Türkiye’de yayın yapan medyaya bakıldığında geniş bir yelpazeyle karşılaşılır. Farklı
düşünme biçimlerine ve yaşam tarzına sahip kişiler ve gruplar kendi tercihleri doğrultusunda medyada yer alabilmektedir. Bu bağlamda terör örgütü PKK’ya yakın
medya organlarından da söz edilebilir. Hem gazete ve dergi hem de televizyon ve radyo gibi iletişim araçları sayesinde PKK’nın savunduğu düşünceler insanlara ulaşabilmektedir. İnternetten yayın yapan internet gazeteleri ve sosyal medya hesaplarından
yapılan paylaşımlar da bu gruba eklenebilir. Fakat bu yayın organlarının erişim alanlarına bakıldığında oldukça dar ve sınırlı çevreler tarafından takip edildiği görülür.
Dolayısıyla bu durum doğrudan PKK’ya yakın iletişim araçlarının propaganda yapabildiği alanın da sınırlı olduğuna işaret etmektedir. PKK, DAİŞ veya DHKP-C gibi
örgütlerin geniş kitlelere ulaşabilmesi ve
propagandalarını yapabilmesi için ticari kitle medyasına veya ideoloji temelli
yayın yapan basın organlarına ihtiyacı
vardır. Maalesef Türkiye’de bu anlamda
PKK gibi örgütlere nefes aldıracak şekilde yayın yaparak onlara kendi propagandalarını geniş kesimlere ulaştırabilmelerini sağlayan yayın organlarının olduğu
görülmektedir. Mesela Zaman gazetesinde yer alan “sandık taşıma oyunu” başlıklı haberde Cizre'de vatandaşların PKK
baskısı olmadan oy kullanabilmeleri için
yapılmak istenen hazırlıkları PKK lehine
habere dönüştürmektedir.
1 Kasım seçimi öncesinde vatandaşın tehdit altında kalmadan oyunu kullanabilmesi için sınırlı merkezlerde yapılması düşünülen bir düzenleme için böyle
bir başlıkla haber yapılması genel anlamda PKK propagandasıyla örtüşmektedir.
Resim 66: Zaman gazetesi, 28 Eylül 2015
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Resim 67: Taraf, 26 Temmuz 2015

Resim 68: Posta, 28 Temmuz 2015
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Teröre direkt ve dolaylı destek veren
yayın türlerinden birisi de suça teşvik
eden veya suç işleyeni yeniden suç işleyebilmesi açısından cesaretlendiren yayınlardır. Örneğin PKK’nın saldırılarından sonra verilen haberlerde eleştirinin
yönü terör örgütüne değil de sivil siyaset
yapan insanlara yönelik olursa bu yayın
anlayışı PKK’yı bir sonraki saldırısı için
teşvik anlamına gelir. Taraf gazetesinin
yayınlarına bakıldığında böylesi bir üslupla karşılaşılmaktadır. PKK tarafından
yapılan ayaklanma çağrılarını kamusallaştırma çabası içindeki haber sitelerine
yapılan erişim yasağı ve genel olarak
PKK’nın işlediği cinayetler ve şiddet
eylemleri Taraf gazetesince görmezden
gelinmektedir.
Ayrıca bu anlamda PKK saldırısı
sonucu Dağlıca’da askerlerin şehit olmasından sonra Posta gazetesi tarafından
tercih edilen “Oy anam oy” manşeti,
terörün kaynağını örterek acıyı siyasallaştıran ve terörün amacına hizmet eden
bir dile sahiptir. Bu haber dili askerleri
şehit eden amil olarak terörü değil siyaseti işaret etmektedir.
Türkiye’de güçlü yayın ağları olan
medya gruplarının PKK saldırılarını terörü merkeze koyarak değil de siyaset
kurumunu merkeze koyarak aktarmayı tercih etmeleri oldukça sorunludur.
Medya, cinayeti işleyeni eleştirmediği
ve kötülüğün odağını gizlediği zaman
bu durum, cinayeti işleyen için dolaylı
ve örtük bir destek anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de yayın yapan
medya organlarının bir kısmının PKK’ya
yönelik operasyonları haberleştirme biçimi sorunludur. Bu yayın organları haber
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politikalarını büyük ölçüde terör örgütlerinin saldırılarını ve neden olduğu şiddet
ortamını görmezden gelerek şekillendirmektedir. Böyle olunca da PKK tarafından
şehit edilen asker ve polisler ve öldürülen sivillerle ilgili haberlerin sunulmasında haberciliğin en temel sorusu olan “kim” sorusu cevaplanmadan öznesi olmayan haberler
yapıldığını gösteren bolca örnek ortaya çıkmaktadır.
Terör medya ilişkisinde bir diğer sorun terör temasının çoğaltılması ve yeniden üretilerek dramatize edilmesidir. Böylece hem örgüt lehine şekillenen bir güç
algısından ve mitolojiden bahsedilebilir hem de toplumda genel bir korku havası
oluşturularak hayatın normal akışının bozulması sağlanır. Korku ve panik havasının
oluşmasına medya eliyle katkıda bulunulur. Eylemi büyük yapan şey de esasında
yayılma alanının genişliği ve içerdiği hasarın aktarılmasıyla doğru orantılıdır. Öte
yandan PKK saldırılarında şehit düşen askerlerle ilgili haberlerin kurgulanmasında
bazı medya organlarının öznesiz habercilik yaptığı görülmektedir. Haberciliğin en
temel ilkesi olan “kim” sorusu cevaplanmadan yapılan haberlerde cinayetlerin PKK
tarafından işlenmediğine dair bir atmosferin üretilme çabası dikkat çekmektedir. Üstelik bu saldırıları PKK üstlenmesine rağmen bu haber dili tercih edilmesi sorunlu
bir gazetecilik anlayışına karşılık gelmektedir.
2015 yılı boyunca Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinde PKK kaynaklı terörü örtmeye çalışan genel yayın politikası güçlü şekilde belirgin olmuştur. PKK tarafından işlenen
cinayetlerin haberi verilirken olayı kimin yaptığı kısmı genellikle boş bırakılmaktadır.

Resim 69: Cumhuriyet, PKK tarafından yapılan Siirt saldırısı sonrasında yayınladığı haberde
terör örgütünün adını belirtmeden haberi kurgulamıştır.

Benzer şekilde Birgün gazetesi de Diyarbakır’da öldürülen çocukla ilgili haberinde özneye yer vermeyerek PKK’yı gizlemiştir. 30 Ağustos tarihinde Silvan’da PKK
tarafından öldürülen 13 yaşındaki çocukla ilgili haberi saldırıyı kimin yaptığı sorusunu cevaplamadan aktarmıştır. İki gazetenin genel yayın politikası ve genel olarak
diğer haberleri aktarma biçimi dikkate alındığında aslında ölümlerin nedeni olarak
hükümeti işaret ettiği görülmektedir. PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’ın bah-
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se geçen saldırıyı kabul edip sivil kayıp için özür dilemesine rağmen Birgün olayın
failini gölgede bırakan bir haber dilini tercih etmiştir.

Resim 70: Birgün, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ekmek almaya giderken PKK tarafından
yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Fırat Simpil isimli çocukla ilgili
yayınladığı haberde terör örgütünün adını belirtmemiştir.

PKK tarafından Silvan’da öldürülen çocukla ilgili olayın aktarılmasında
CNNTÜRK tarafından yapılan haberdeki ayrıntı da kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Spikerin haberi okuduğu sırada ekrana getirilen “bomba erken patladı” ifadesi medya terör ilişkisi açısından oldukça sorunludur. İfade örtük olarak bomba
vaktinde patlasaydı ve planlandığı gibi askerler şehit olsaydı anlamını taşımaktadır.

Resim 71: Cumhuriyet, Şehit edilen Komutanla ilgili haberinde terör eyleminin failinden bahsetmiyor.
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Cumhuriyet gazetesi tarafından öznesi belirtilmeden yayınlanan bir başka haberde de şehit edilen Komutana saldıranın kim olduğuna değinilmemekte ve PKK
adının terör saldırılarıyla yan yana anılmamasına özen gösterilmektedir.
Öte yandan terör örgütünün lehine kamuoyu oluşturacak şekilde hazırlanan
haberlerden bazılarındaysa bölgede meydana gelen şiddetten bahsedilirken devlete
ait sembollerin gösterilmesi eğilimi ön plana çıkmaktadır. Örneğin Şırnak’ın Cizre
ilçesi 24 Temmuz’da başlayan terörle etkin mücadele sürecinden sonra PKK’nın yığınak yaptığı bir yer olarak dikkat çekmektedir. Cizre’de PKK gençlik yapılanmasının
sokaklara barikat kurup, hendek kazmasından ve sivil yaşamın normal akışını engellemeye başlamasından sonra güvenlik güçleri bölgede birkaç kez sokağa çıkma yasağı
ilan etmiş; şehir içinde çatışmalar yaşanmıştır. Radikal’de “Cizre’de olaylı gün” başlığıyla verilen bir haberde askeri araç ve sivillerin kaçışması aynı kare içine alınarak
aktarılmış ve dolaylı olarak geriliminin asker tarafından çıkartıldığını ima eden bir
göstergeler dizisi kullanılmıştır. Haber okunduğunda ise durumun farklı olduğu ve
aslında örgüt üyelerinin zorla el koydukları araçlarla yol kapadıkları görülmektedir.

Resim 72: Radikal internet sitesinde 9 Ekim tarihinde yer alan bir haberde Cizre’de PKK’lıların çıkardığı olay için
kullanılan görsel.

Radikal’den bir başka örnek ise 21 Kasım tarihinden verilebilir. Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerle mücadele edebilmek için yapılan sokağa çıkma yasağına
geçici olarak ara verilmesiyle ilgili haber Radikal’de, yıkımı gösteren aşağıdaki fotoğrafla verilmiştir. Fotoğrafta harabe halindeki sokağa eşlik eden ana imaj polis aracıdır.
Bu görüntü ile sokağın harabeliği ile güvenlik güçleri arasında ilişki kurulmaya çalışılmaktadır. Böylece görsellik üzerinden Nusaybin’deki yıkımın gerekçeleri polise bağlanmakta ve esasında teröristlerin neden olduğu sokak savaşının üstü örtülmektedir.
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Resim 73: 21 Kasım 2015’te Radikal’de kullanılan bir görselde polis araçları ve harabeye dönmüş sokak aynı karede aktarılmıştır.

T24 haber sitesinde yer verilen görsellerde de benzer bir yaklaşım görülmektedir. 18 Ekim 2015 tarihinde Tuğba Tekerek imzasıyla yayınlanan bir yazıda Cizre’de
hendek kazılarak yaşamın durdurulması övülen ve özendirilen bir üslupla aktarılmıştır. Cizrelilerin ifadelerine dayandırılan içeriklerde barikatların ve hendeklerin olumlu bir çaba olduğu; polisin ve askerin ise olumsuzu temsil ettiği belirtilmiştir. Öte
yandan terör örgütüne yapılan operasyonlarla ilgili çarpıtılmış haberler de medyada
yer almaktadır. Bu örneklerden biri
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kandil’e
yaptığı hava operasyonunda sivillerin
vurulduğuna dair iddialarla ilgilidir.
PKK’ya yakın haber kaynakları tarafından Türkiye’yi uluslararası alanda
zor durumda bırakmak için üretilen
enformasyon Türkiye’de de bazı yayın
organları tarafından servis edilmiştir.
Samanyolu haber tarafından 25 Temmuz tarihinde internetten paylaşılan
bu içerikte Türkiye’nin sivilleri vurduğuna yönelik ifadeler kullanılmaktadır. Zaman gazetesi ise aynı haberi
katliam yapıldı iddiasıyla vermiştir.
Resim 74: Samanyolu haber tarafından 25 Temmuz tarihinde
Türkiye’nin Kandil’e yaptığı hava opeyapılan Twitter paylaşımında Türkiye’nin PKK yerine sivilleri
hedef aldığına dair ifadeler yer almıştır.
rasyonları için benzer bir paylaşımın
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4 Ağustos tarihinde CNNTÜRK tarafından da yapıldığı görülmektedir. Paylaşılan
haberin içeriğinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teröristleri değil sivilleri vurduğuna
işaret edilmektedir.
Medyada terör propagandasının yapıldığını gösteren örneklerden birine de
Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın Mart ayının sonunda İstanbul Adliyesi’ndeki odasında şehit edilmesiyle alakalı haberlerde rastlanmıştır. Terör örgütü DHKP-C
tarafından öldürülen Kiraz’ın rehin alındığı sırada çekilen ve başına silah dayalı
olduğunu gösteren fotoğraflar Hürriyet, Bugün, Posta ve Cumhuriyet gazetelerinin
1 Nisan tarihli birinci sayfalarında büyük boy olarak kullanılmıştır. Gazetelerin
bu yayınlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütünün propagandasını
yapmak suçundan dava açmıştır.

TÜRKIYE’NIN TERÖRLE MÜCADELESI
VE DIŞ BASIN
Türkiye’nin PKK kaynaklı terörle mücadelesini konu edinen Batı medyasına bakıldığında ön yargılı ve yönlendirici bir yaklaşımın bulunduğu görülmektedir. Türkiye’nin demokratik standartları, eşit vatandaşlık ölçüsü ve birlikte yaşama tecrübesi
göz ardı edilerek kurgulanan haberlerde Türkiye’nin PKK ile mücadelesi farklı bir
bağlama sokularak aktarılmakta ve çarpıtılarak “Kürtlerle savaş” ifadesiyle sunulmaktadır. Birkaç örnekle somutlaştırmak gerekirse Reuters haber ajansı tarafından
yapılan haber paylaşımlarından birinde Türkiye’nin Kürtlerle olan savaşında 4 askerin öldüğü, 6’sının yaralandığı belirtilmektedir.
The Economist tarafından yayınlanan Türkiye değerlendirmesinde ise Türkiye’nin terör örgütü PKK ile olan mücadelesi Kürtlerle mücadele gibi sunulmuştur. Haberde Türkiye’nin Kürtleri bombalayarak Ortadoğu’daki kaosu artırdığı iddia edilmiştir. Batı medyasında Türkiye’ye yönelik karalayıcı üslup, sadece
bununla sınırlı kalmayıp bir ölçüde
PKK’yı desteklemeye yönelmiş ve
PKK’lı teröristler romantize edilerek
özgürlük savaşçısı olarak sunulmuş;
böylece terörizmi özendirici bir haber dili kurgulanmıştır. BBC tarafından 20 Ağustos tarihinde servis
edilen haberlerden birinde PKK’lılar
övülmüş ve Türkiye ile olan mücadeleleri de satır aralarına yerleştirilerek
sunulmuştur.
Resim 75: Reuters tarafından 14 Ağustos tarihinde Twitter
Fotoğraflar eşliğinde sunulan haadresinden yapılan paylaşımda Türkiye’nin Kürtlerle savaşta
olduğu belirtilmektedir. Haberde, Türkiye’nin çatışma içinde
berde “PKK savaşçıları DAİŞ’le savaşa
olduğu yapı için PKK yerine Kürtler ifadesi kullanılmaktadır.
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hazırlanıyor” başlığı kullanılmış ve terör örgütü PKK’nın işlediği cinayetler
DAİŞ’le mücadele şemsiyesi ile gizlenmeye çalışılmıştır. Haberde “Onlarca
yıldır Türk hükümetine karşı savaşan
PKK, Türkiye ve birçok Batılı devlet tarafından terör örgütü olarak görülüyor.
Ancak PKK şu an cihatçı DAİŞ ile savaşta kilit öneme sahip bir oyuncu” gibi
ifadelere yer verilerek, PKK’nın Türkiye’ye karşı giriştiği saldırılar meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. ABD’de yayınlanan The Washington Post gazetesi de
Türkiye’nin PKK terörü ile olan mücadelesini çarpıtarak aktarmıştır. Gazetede yer alan haberde Türkiye, iç savaşın
kıyısında bir ülke olarak tanımlanmıştır. Haberde HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın Türkiye’nin sivil savaşa doğru
ilerlediği yönündeki açıklamalarına
yer verilmiştir. Aynı haberde HDP’nin
Resim 76: BBC tarafından 20 Ağustos tarihinde
Türk ulusalcılarının saldırılarına uğrayayınlanan haberde terör örgütü PKK’yı öven bir dil ve
görseller kullanılmıştır.
dığı vurgusu da yer almıştır.
Bu örneklerin de gösterdiği Türkiye’nin terör örgütü PKK ile olan mücadelesi,
yerli ve yabancı bazı medya organları tarafından çarpıtılarak aktarılmaktadır.
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DIŞ BASINDA
TÜRKİYE VE
CUMHURBAŞKANI
TAYYİP ERDOĞAN
KARŞITLIĞI

Dış basında Türkiye’nin aleyhine olacak şekilde PKK yanlısı haberler yer alırken
bir taraftan da doğrudan Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
hedef alan yayınlar yapılmıştır. Temelinde 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı
şiddet eylemleri olan Türkiye karşıtı söylemin 17-25 Aralık süreci ile genişlediği,
nihayetinde 7 Haziran 2015 seçimi öncesinde iktidar partisi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alındığı topyekûn sayılabilecek bir Türkiye’yi karalama kampanyasına dönüştüğü görülmektedir. Elbette bu süreci siyasi
bağlamdan bağımsız olarak algılamak mümkün değildir. Konuyu ele alırken dikkat
edilmesi gereken önemli bir nokta da ana akım medyanın tutumunun uluslararası
iktidar mekanizmalarının görüşleri ile paralel şekillenebildiğidir. Bahsedilen son
birkaç yıllık süreç sadece Türkiye’de siyasi gündemin yoğun olduğu bir dönemi değil öncesinde Arap Baharı’nın etkisi ile Türkiye’nin önem kazandığı ve Suriye krizi
ile Ortadoğu’da Türkiye’nin dengeleri belirleyen, kilit rol oynayan bir aktör haline
geldiği bir zaman dilimini işaret etmektedir.
Dış basında Türkiye karşıtı yayınların esas olarak otoriterleşme, muhafazakârlaşma, Batı’dan kopma ve basına uygulanan baskı gibi birkaç söylem etrafında yapıldığı söylenebilir. Batı medyasının 2015 yılında Türkiye ile ilgili tutumunu anlamak için 7 Haziran seçimi öncesinde ve sonrasındaki yayınları incelemek ve dikkat
çeken örnekleri ele almak faydalı olacaktır.
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7 HAZIRAN SEÇIMI ÖNCESI
Türkiye’deki genel seçimlerin içeride ve dışarıda yansımaları, parti çalışmaları, liderlerin açıklamaları gibi pek çok konunun seçim öncesinde Batı medyasında yer aldığı
görülmektedir. Son yıllarda AK Parti ve Erdoğan karşıtlığını açık bir biçimde ortaya
koyan basın organlarının seçim sürecinde bu tavrının daha da belirginleştiği dikkat
çekmektedir. Seçim öncesi Türkiye’ye yönelik eleştirilerin merkezinde otoriterleşmenin yer aldığı ifade edilebilir.
ABD’nin önde gelen gazetelerinden olan New York Times, Türkiye karşıtı sayılabilecek yayınların yapıldığı medya organlarından biri olarak dikkat çekmektedir.
Özellikle New York Times’ın baş makaleleri incelendiğinde AK Parti karşıtı tavır gözlemlenebilmektedir. 3 Haziran’da yayınlanan bir haberde AK Parti seçim kampanyasının Erdoğan tarafından yürütüldüğü ve Erdoğan’ın Putin örneğini benimsediği
öne sürülmüştür. Metinde, Erdoğan’ın radikal bir İslam savunucusuna dönüştüğü
yönünde ifadeler yer almış, Kur’an’ı elinde tutarak açıklamalar yapması eleştirilmiş,
Türkiye’nin laik değerlerini değiştirmeye çalışan ve diktatörleşen bir lider profili çizilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra AK Parti’nin kamuoyu anketlerinde oylarının
biraz da olsa düşmüş olması bir “fırsat” olarak değerlendirilmiş ve bunun HDP için
bir kapı açtığına dikkat çekilmiştir. Gazete HDP’nin daha kapsamlı bir demokrasi,
kadın hakları programı ve kendi geleneksel Kürt ajandasıyla ilgili bir program yürüttüğünü belirtmiştir. New York Times, HDP’nin Selahattin Demirtaş gibi enerjik,
karizmatik ve genç bir lider tarafından yönetildiği de vurgusunu da yapmıştır.
Seçimden birkaç gün önce New York Times uluslararası Twitter hesabından
yaptığı haber paylaşımında Erdoğan karşıtı kampanyasını sürdürmüş ve “Hangi
liderin Beyaz Saray’dan 30 kat daha
büyük 1.150 odalı bir sarayı var?”
sorusunu sorarak kamuoyunun dikkatini çeken bir çıkış yapmıştır. Doğrudan cumhurbaşkanını hedef alan bu
paylaşım, Türkiye medyasında ve sosyal medyada da yer bulmuştur.
Seçim öncesinde ve sonrasında
AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı ciddi
şekilde dikkat çeken yayın organlarından biri de İngiliz The Guardian
gazetesi olmuştur. The Guardian’ın 31
Mayıs tarihli baş makalesinde büyüyen
otokrasinin kritik bir ülkeyi tehdit ettiği başlığı ile Türkiye ile ilgili yorumlar
Resim 77: New York Times World, “Hangi Liderin Beyaz
paylaşılırken “Türkiye’nin bu haftaki
Saray’dan 30 kat Daha Büyük 1.150 Odalı Bir Sarayı Var?”

setav.org

379

2015’TE TÜRKİYE

seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eline daha çok güç verebilir. Sahip olmamalı”
ifadeleri ile açık bir biçimde gazetenin Türkiye’deki seçimlere taraf olduğu görülmektedir. Aynı metinde Erdoğan’ın toplumun daha yoksul, Batılılaşmamış, dini eğilimleri
yüksek kesimlerinde etkisini yükselttiği bununla beraber kendisi ile ilişkileri sayesinde
başarı elde etmiş iş adamlarının da desteğini aldığı ancak toplumun daha modern,
genç, çevreci ve eşitlikçi kesimlerinde karşılık bulamadığı yorumu yapılmıştır. Bu metinden yola çıkılarak Türk medyasında yer alan haberler, yazılar ve Erdoğan’ın The
Guardian’a tepki göstermesi de medyayı yoğun şekilde meşgul etmiştir.
Kıta Avrupası’nda da medyanın
tutumunun ABD ve İngiltere ile benzer
şekilde olduğu görülmektedir. France24, seçimde kimin kazanacağı değil
Erdoğan’ın tek güç olma ısrarının başarıya ulaşıp ulaşmayacağının önemli
olduğunu ifade ederek Erdoğan’ın
güç hırsı ile hareket ettiği vurgusunu
gündeme taşımıştır. Erdoğan’ın muhafazakâr partisinin iktidarı elde etmesi durumunda otoriter eğilimlerini
uygulama imkânı bulacağı iddia ediResim 78: The Guardian'ın Türkiye yorumu: “Büyüyen
lerek cumhurbaşkanı hedef alınmıştır.
otokrasi kritik bir ülkeyi tehdit ediyor.”
Le Figaro da cumhurbaşkanlığı sarayını haber yaparak “Erdoğan’ın sarayının” otoriter eğilimlerinin bir simgesi olarak
görüldüğü iddiasını dile getirmiştir.
Alman medyasında ise özellikle ekonomik eleştirilere yer verilmiştir. Die Zeit
gazetesi, “Erdoğan’ın sözde büyümesi” başlıklı yazıda, İstanbul Boğazı’na 3. köprü
ve 12 şeritli otoyol, havaalanı projesi gibi yapıların inşaat çalışmaları anlatılarak, Türkiye’de inşaat patlamasının ülkede bir büyüme değil tam aksine gerçeklerden uzaklaştıran bir yabancılaştırma olduğu iddialarına yer verilmiştir. 7 Haziran seçiminin
öneminin vurgulandığı haberde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gücünü ispatlamak için seçimleri kazanmak istiyor” şeklindeki değerlendirme dikkat çekmiştir.

7 HAZIRAN SEÇIMI SONRASI
Seçimlerden önce Erdoğan’a yönelik oldukça eleştirel bir dil kullanan NYT seçim
sonuçlarını da halkın Erdoğan’a mesajı olarak görmüştür. New York Times, seçim
sonuçlarının açıklanmasından sonra “Türkiye’nin iktidar partisi meclis çoğunluğunu kaybetti” başlıklı haberinde bu yönde bir değerlendirmeye yer almıştır. Haberde
Türk seçmenlerin tarihi seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini iktidardan indirerek, Anayasa’yı baştan yazma ve Amerikan tarzı bir başkanlık
380

setav.org

2015’te Medya

sistemi getirme hırsını terslediği yorumu yer almış, seçim sonuçlarının her sene gücünü arttıran Erdoğan’a darbe vurduğu iddia edilmiştir.
New York Times seçim sonuçlarının, iki yıl önce “hükümet karşıtı
protestoları güçle dağıtan” Erdoğan
karşısında, Kürtler, liberaller ve laik
Türkler için büyük bir zafer olduğunu
iddia etmiştir. 7 Haziran seçiminin Erdoğan ve AK Parti için açık bir yenilgi
olduğu görüşünü savunan New York
Times, Erdoğan’ın “Başbakanlıktan,
Cumhurbaşkanlığına geçerek artırdığı
gücünün bu seçimde karaya oturduğu”
yorumunu paylaşmıştır.
Seçim sonuçlarını değerlendiren
Resim 79: New York Times World, “Türkiye’de Seçim
The Guardian ise birinci sayfasında
Erdoğan’a Mesaj İletti. İşte Güç Biriktirdiği Yollardan
Bazıları”.
Türkiye’deki seçim sonuçlarını “bomba etkisi yaratan bir sürpriz” olarak nitelendirmiştir. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı
Erdoğan, son 10 yılın en kötü yenilgisini almıştır. “Erdoğan, Türkiye’deki seçimlerde
küçük düşürüldü” şeklinde ifadelere de yer veren The Guardian, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili olarak, “Türkiye’nin modern zamanlardaki en popüler
ve ama aynı zamanda en bölücü lideri” tanımını kullanmıştır. The Guardian Türkiye’deki seçim barajının alışılanın üzerinde yüksek olduğunu iddia etmiştir. “Solcu”
bir parti olarak tanımladığı HDP’nin ise sürpriz oranda yüksek oy alarak barajı geçtiğine dikkat çekmiştir. The Guardian
Selahattin Demirtaş’ı Kürt Obama
olarak adlandırırken Türkiye’nin yeni
parlak yıldızı olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur.
Time dergisi ise seçim sonuçlarını “Türkiye’nin Erdoğan’ı için seçim
kaybı, demokrasinin zaferi” başlığı ile
vermiştir. Haberde seçim sonuçları ile
Türklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
"Anladığı tek dil olan oylar ile şaşırtıcı
bir darbe vurduğu” ifadeleri kullanılarak siyasi ve taraflı bir değerlendirme
yapıldığı görülmektedir.
Öte yandan The Economist derResim 80: The Guardian, “Türkiye 2015 Seçimleri: Kürt
gisinin “Sultan beklemede” başlığı ile
Obama Ülkenin Parlayan Yeni Yıldızı”
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Erdoğan’ı hedef alarak seçim sonuçlarını değerlendirdiği görülmektedir. Türkiye’de
seçmenin otoriter lidere hayır dediği vurgusu yapılmıştır. Değerlendirmede, “Türkiye’nin karizmatik ve endişe verici şekilde otokratik Cumhurbaşkanı Erdoğan"ın
kurucusu olduğu AK Parti için kampanya yürüttüğü ancak sonuçta meclis çoğunluğunun kaybedildiği ifadelerine yer verilmiştir. The Economist dergisinin Erdoğan’ın
“utanmazca” kampanya yürüttüğü ifadeleri ile yaptığı değerlendirme seçim sonuçlarının objektif bir şekilde yorumlanmadığını ortaya koymaktadır.
İtalyan La Repubblica gazetesinin
seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmesi de benzer şekilde Erdoğan karşıtlığı üzerine bina edilmiştir. “Sultan’a
şamar. Türkiye’de heyelan ve dönüm
noktası” başlığının kullanıldığı yazıda
“Beyaz gömlekli bir Kürt’ün temiz
yüzü ilk kez Türkiye meclisine giriyor
ve Sultan’ın kibrini yerle bir ediyor.
Sakin bir konuşma tarzına sahip olan,
azınlıkları, kadınları ve eşcinselleri
savunan Selahattin Demirtaş, seçim
kampanyasında reddettiği Erdoğan’a
kafa tutuyor. Hilal ülkesi (Türkiye)
için bir devrim” ifadeleri kullanılmıştır. Aynı gazetede yayımlanan başka
Resim 81: The Economits, “Sultan Beklemede”.
bir yorumda ise “Yeni bin yılın Selahaddin Eyyübi’si son metroda durduruldu” başlığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
bir mitinginde Kudüs’e İslam bayrağı dikmekten söz ederek Selahaddin Eyyübi’nin
adını anması hatırlatılmıştır.
Almanya’nın önemli gazeteleri arasında yer alan Die Welt gazetesi ise Türkiye’deki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Erdoğan iktidarı için sonun
başlangıcı” yorumunda bulunmuştur. Gazetenin internet sayfasında yer alan analizde
“Erdoğan ve partisi AK Parti’nin durdurulamaz gibi görünen yükselişi sona erdi.
Şayet üç muhalefet partisi büyük bir hata yapmazsa, bu seçim AK Parti iktidarı için
sonun başlangıcı olabilir” ifadelerine yer verilmiştir. Gezi protestolarıyla birlikte baskıcı bir iktidara karşı kolektif tepki oluşmaya başladığı iddia edilen seçim değerlendirmesinde, “Gezi protestolarında sanki bir şey olmamış görüntüsü verilmek istendi.
Ancak değişen bir şeyler oldu. Değişen şeyin de ne olduğu Pazar günü yapılan seçimde göründü. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin durdurulamaz sanılan yükselişi
durduruldu” değerlendirmesi dikkat çekmektedir.
7 Haziran seçim sonuçları ile AK Parti’nin tek başına iktidar olamaması kutlama
havasında haberlerle paylaşılmıştır. Genel söylem Erdoğan’ın otoriterleşmesine hal-
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kın karşı çıktığı ve Kürt halkının başarı kazandığı yönünde olmuştur. Seçim sürecinde ve seçim sonuçlarının ardından Batı medyasında yer alan haberlerin, köşe yazılarının dili ve içeriği, Türkiye ve hükümet ile ilgili artan negatif trendi açık bir biçimde
ortaya koymuş ve medyanın bu yöndeki görüşleri kamuoyunda yaygınlaştırmak için
çaba gösterdiği yorumunu ortaya çıkarmıştır. Öte yandan 2002’den önce Türkiye’de
gerçekleşen bir seçimin Batı medyasında ne kadar yer aldığı düşünüldüğünde 2015
genel seçiminde gösterilen ilgi Türkiye’nin son on yılda katettiği mesafe ve bölgede
taşıdığı önem açısından dikkat çekici bir veri sunmaktadır.

KASIM 2015 SEÇIMI
Batı medyası 7 Haziran seçim sürecinde takındığı tavrı 1 Kasım ile ilişkili olarak da sürdürmüş ve saldırgan haberler yapmaya devam etmiştir. Seçim öncesinde vurgulanan temalar arasında iç savaş, huzursuzluk, gerilim gibi kavramlar
bulunmaktadır. The New York Times 1 Kasım seçimi öncesinde Türkiye’de savaş
ve güvensizlik ortamı olduğu iddiasını sık sık vurgulamış, bunu Erdoğan’ın bir
taktiği olarak değerlendirmiştir. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından
“Erdoğan’ın partisi yeniden tek başına iktidar” tweetini paylaşan gazete, konuyla ilgili verdiği haberde Erdoğan’ın kaos ortamından galibiyetle çıktığını
öne sürmüştür. Seçim öncesi yapılan anketlerle kıyaslanınca ülkede şaşkınlık
yaratan sonuçların Erdoğan ve partisine beklenmedik bir sevinç yaşattığının
altı çizilerek, ülkenin bir şok halinde bulunduğu ifade edilmiştir. Haberde ülkenin bir yarısında büyük bir sevinç, diğer yarısında ise hüznün hâkim olduğu
yorumu yapılmıştır.
New York Times köşe yazarı Roger
Cohen, seçim üzerine yazdığı “Erdoğan’ın şiddetli zaferi”513 başlıklı yazısında, şiddetin Erdoğan’a tekrar güç
kazandırdığını iddia ederek “Erdoğan
ateşle oynadı” ifadelerini kullanmıştır.
Cohen, Erdoğan’ın bir kumar oynadığını ve kimsenin tahmin etmediği bir
Resim 82: The New York Times, "Savaş ve Güvensizlikle
zafer elde ettiğini belirtmiştir. Cohen,
Karıştırılmış Türkiye, Tekrar Yeni Parlamento İçin Seçimde”.
ülkedeki korku psikolojisini ve halkın
temel dinamiklerini iyi ölçen Erdoğan’ın, hem terörü hem güvensiz ve istikrarsız
ortamı hem de Türk-Kürt kızışmasını çok iyi kullandığını ve bütün bu dinamiklerden güç devşirmesini iyi bildiğini iddia etmiştir. The Economist seçim öncesi haberleriyle açıkça Erdoğan karşıtlığını vurgulamış ve Erdoğan’ın devrilmesi gereken
513. http://www.nytimes.com/2015/11/03/opinion/turkey-election-erdogans-violent-victory.html?ribbon-ad-idx=
4&rref=opinion (Erişim Tarihi: 4.11.2015)
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endişe verici bir otoriter olduğundan bahsetmişti. Seçim sonuçlarını “Erdoğan’ın
partisi seçimde galip geldi”514 başlığıyla duyuran The Economist, Twitter’dan yaptığı
paylaşımlarla da seçim sonuçlarının Türkiye üzerindeki etkisini değerlendirmiştir.
Seçimin bu şekilde sonuçlanmasının Türkiye için kötü olduğu öne sürülmüştür.515
The Economist ayrıca Türkiye’deki seçimin sağlıklı bir ortamda gerçekleşmediğini iddia etmiştir. Gerçekleşen seçimi “Patlama sesleri arasında bir seçim”516 olarak
nitelendirmiş, ülkedeki güvensizlik ortamının halkı AK Parti’ye yönelttiğini ve Erdoğan’ın ülke içindeki karışıklıklardan beslendiğini savunmuştur. Sonuç ne olursa
olsun böyle bir seçimin istikrar getirmeyeceği vurgusu yapılmıştır.
The Washington Post Türkiye’deki seçim sonuçlarını duyurduğu haberde517, Erdoğan’ın bu sonuçlarla gücü tekrar eline aldığına ancak aynı zamanda ülke içinde
toplumsal ayrışmaların daha da keskinleştiği savunulmuştur. The Washington Post,
Erdoğan’ın halkı istikrarsızlıktan, güvensizlik ortamından kurtulmak için AK Parti’ye oy vermesi yönünde teşvik ettiğini, adeta AK Parti’nin iktidara gelmemesi
durumunda bu kaos ortamının süreceğini söyleyerek tehdit ettiğini ve bu şekilde
iktidarı tekrar eline aldığını iddia etmiştir.
Bir başka haberde “Erdoğan karşıtları seçim sonuçları karşısında kederli ve ümit518
siz” başlığını kullanan The Washington Post, ülkedeki sosyal ayrışma ve kutuplaşma
olduğunu öne sürmüştür.
Türkiye’deki seçimleri yakından izleyen bir başka yayın kuruluşu olan BBC seçim sonuçlarının ardından paylaştığı haberlerden birinde seçimin sonuçlanmasının
ardından Türk lirasının hızla değer kazandığına dikkat çekerek, son aylarda siyasi
belirsizlikten dolayı bozulan ekonomik dengelerin düzelme yoluna girdiğinin altını
çizmiştir.519 Bir başka Avrupa ülkesi Almanya’da yayın yapan Süddeutsche Zeitung
gazetesinde ise seçimlerde muhalefetin güçlü bir rakip olamadığı eleştirisine yer verildiği görülmektedir. Gazete, uluslararası alanda AK Parti hükümetinin Türkiye’yi
tecride sürüklediğini iddia etmiştir. AK Parti’nin Batı’nın ilgisini 2 milyondan fazla
mülteciyi baskı aracı olarak kullanarak toplayabildiğini öne süren gazete buna rağmen, çok sayıda seçmenin ülkeyi, yönetmesi için AK Parti’ye teslim ettiğini belirtmiştir. Bu durumda AK Parti’ye oy vermiş olmalarının seçmenlerin bir sorunu oldu514.http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=203644604&Country=Turkey&topic=Politics&subtopic=Forecast&subsubtopic=Election+watch&u=1&pid=1633643347&oid=1633643347&uid=1 (Erişim Tarihi: 5.11.2015)
515. http://www.economist.com/news/leaders/21677201-turks-should-vote-against-ruling-justice-and-developmentparty-november-1st-sultan-bay?fsrc=scn/tw/te/pe/ed/sultanatbay (Erişim Tarihi: 6.11.2015)
516. http://www.economist.com/news/europe/21677227-country-long-admired-combining-democracy-and-islam-election-marred-violence-and?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/votingtothesoundofexplosions (Erişim Tarihi: 9.11.2015)
517. https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/turkey-votes-in-election-viewed-as-referendum-on-erdogan
/2015/11/01/81cc0ab8-8005-11e5-b575-d8dcfedb4ea1_story.html?tid=sm_tw (Erişim Tarihi: 5.11.2015)
518. https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/11/02/after-turkeys-election-woe-and-despair-for
-erdogans-opponents/ (Erişim Tarihi: 5.11.2015)
519. http://www.bbc.com/news/business-34694934 (Erişim Tarihi: 12.11.2015)
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ğu anlamına gelmediğine, sorunun kaynağının muhalefet olduğuna işaret edilmesi
dikkat çekmektedir.520
1 Kasım seçimi de Batılı medya organlarında bir hayli ilgi uyandırmış ve yorumcular sonuçlarla ilgili şaşkınlıklarını dile getirmişlerdir. AK Parti’nin 7 Haziran
seçiminden sonra halkın yüzde 49,5 desteğini alarak tek başına iktidara gelmesi Batı
medyasında Erdoğan’ı ve AK Parti’yi kritik edici bir şekilde ele alınmıştır. 1 Kasım
seçim sonuçları Batı medyasında (7 Haziran’a göre daha olumlu olmakla birlikte)
genel anlamda eleştirel bir dille işlenmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi kaosa sürüklediği ve bu nedenle AK Parti’nin oylarını artırdığı şeklinde yorumlar Batı medyası tarafından dile getirilmiş,
daha da ileri gidilerek bazı yorumcular tarafından Erdoğan’ın halkı kandırdığı iddia
edilmiştir. Batı ülkelerindeki seçimlere nazaran daha fazla bir seçmen katılımının
olduğu, Batılı gözlemciler tarafından şeffaf ve adil olarak tanımlanan 1 Kasım seçimine, Batı medyasının bu şekilde yaklaşması, hatta bazı basın yayın organlarında
seçimlerin Türkiye için kötü olacağı değerlendirmelerinde bulunulması akıllarda Batı
medyasının tarafsızlığı bağlamında önemli soru işaretleri oluşturmaktadır.

520. http://t24.com.tr/haber/34turkiyeye-taziyede-bulunmak-gerekir34,314988 (Erişim Tarihi: 12.11.2015)
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BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
RAPORLARI

Uluslararası medyada Türkiye’nin gündeme geliş biçimlerinden biri de basın özgürlüğü raporları yolu ile olmaktadır. Son yıllarda çeşitli kurumların Türkiye’ye verdiği
basın özgürlüğü notlarında yaşanan düşmeler ve yapılan eleştiriler medyada geniş
yer bulmaktadır. ABD merkezli Freedom House tarafından yayınlanan Basın Özgürlüğü Raporu bu alanda hazırlanan ve en çok takip edilen yayınlardan biridir.
Her yıl yayınlanan raporda ülkelerin basın özgürlüğü çeşitli kriterlere göre puanlanmakta ve bu puanlara göre sıralanmaktadır. Freedom House Basın Özgürlüğü
Raporu’nun 2014 yılında Türkiye medyasını “kısmen özgür” kategorisinden “özgür
değil” kategorisine geriletmesi hem Türkiye hem dünya medyasında geniş yer bularak raporun sıkça tartışılmasına neden olmuştu.
29 Nisan 2015’te yayınlanan yeni raporda,521 Türkiye yine medyanın özgür olmadığı ülkeler kategorisinde yer almıştır. Bunun yanında bu yılki rapor Türkiye’nin
medya özgürlüğü alanında en hızlı gerileyen ülkeler arasında yer alması ile dikkat
çekmektedir. 2015’te Freedom House raporunda Türkiye için önceki yıldan da kötü
bir tablo çizilerek, Türkiye’de yasaların gazeteciler için daha önce örneği görülmemiş
engellemeler getirdiği ileri sürülmüştür.
2015 raporunda Türkiye’de medya çalışanlarının istihbarat bilgilerini yayınlamaları durumunda 9 yıla varan hapis cezaları ile karşılaşabileceklerine dikkat
çeken Freedom House, MİT Kanunundaki değişiklikleri eleştirmektedir. 2014
yılında “tutuklu gazetecilerin”522 önemli bir kısmı serbest bırakılmasına, tutuklu gazeteci sayısının 7’ye düşmesine rağmen Freedom House 2015’te açıklanan
raporda bu durum üzerinde durmamış, başka konuların Türkiye için kaygıyı
521. https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2015 (Erişim Tarihi: 12.11.2015)
522. “Tutuklu gazeteci” kavramı 2015 yılı boyunca basın özgürlüğü tartışmalarının araçsallaştırılmasında en sık
kullanılan kavram olmuştur. 2015 yılında Türkiye’de toplam 7 tutuklu gazeteci bulunmaktadır ve bunların çok az bir
kısmı basın yoluyla işlenen suçlar neticesinde tutuklanmıştır. Diğer tutuklu gazeteciler arasında gasp, adam yaralama
ve hırsızlık gibi suçlardan tutuklananlar bulunmaktadır.
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arttırdığı ve yasaların gazetecilerin daha fazla tutuklanmasına olanak verecek şekilde düzenlendiği iddiasında bulunmuştur.523
Bu çerçevede Freedom House raporları incelendiğinde ülkelerin ve yılların değerlendirilmesi arasında tutarsızlıklar gözlemlenebilmektedir. Ayrıca kriterlerin ve
bunlara verilen puanların açıkça görülememesi raporlara sübjektiflik eleştirisi yapılmasına neden olmuştur. Subjektivite değerlendirmesine neden olan bir başka nokta
ise Freedom House tarafından raportörlerin kimliklerinin gizlenmesi olmuştur. Değerlendirme kriterlerinin detaylı bir biçimde açıklanmadığı, bu incelemeleri yapan
kişilerin objektifliği ve uzmanlığını ortaya koyan her hangi bir bilginin sunulmadığı
raporların sunduğu değerlendirmelerin güvenilirliği tartışmalıdır.
Freedom House 2015 raporunda Türkiye için özel bir uygulama yaparak raporun Türkiye ile ilgili kısmını Türkçe olarak web sitesinde yayınladı. Bu tercihin ve
özel uygulamanın nedenini açıklayan bir bildiri görünmezken, Türkiye’nin en fazla
düşüş ya da başarı kaydeden ülke olmadığı da hesaba katılınca bu uygulama soru
işareti uyandırmaktadır. Freedom House’un son 2 yıldır Türkiye ile ilgili tutumunun
yalnızca Türkiye’deki sözü edilen yasal düzenlemeler ve medyadaki farklılaşmanın
sonucu olamayacağı göz önüne alındığında bu özel tutumun başka siyasi ajandaların
ürünü olduğu yorumunu yapmak mümkündür.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından hazırlanan ve 180 ülkenin incelendiği çalışmaya göre ise; 2015 yılında özgür basına sahip ülkeler sıralamasına
göre Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya, Norveç, Danimarka, Hollanda ve İsveç ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye ise 149. sırada bulunmaktadır.524 RSF her
yıl yayınladığı basın özgürlüğü listesini hazırlarken ülkeleri 7 kategori altında yer
alan kriterler açısından incelemeye almaktadır.525 Bu kriterler arasında Türkiye söz
konusu olduğunda gazetecilere açılan davalar ve sansür öne çıkarılan iki unsurdur.526
Geçmiş yıllara bakıldığında, Türkiye RSF indeksinde 2011-2012 yıllarında 179 ülke
arasında 148. sırada yer alırken 2013’e gelindiğinde 180 ülke arasında 154. sıraya
gerilediği görülür.527 RSF Raporu da Freedom House raporuna benzer metodolojik sorunlarla maluldür. Türkiye ile ilgili bilgi kaynakları ve değerlendirme kriterleri
açıklanmamaktadır.
Bu çerçevede son yıllarda sıklıkla gündeme gelen basın özgürlüğü alanında yayınlanan raporlar ayrıntılı olarak incelendiğinde çeşitli kriterlere göre yapılan bu
değerlendirmelerde, kriterlerin uygulanışları arasında yıllara ve ülkelere göre değişiklikler olduğu izlenebilmektedir. Bunun yanında kuruluşların Türkiye’de hangi
523. https://freedomhouse.org/sites/default/files/Turkey%20FOTP%202015%20final_translated.pdf (Erişim Tarihi: 28.10.2015)
524. http://index.rsf.org/#!/index-details/TUR (Erişim Tarihi: 28.10.2015)
525. http://fr.rsf.org/IMG/pdf/methodology-en.pdf (Erişim Tarihi: 28.10.2015)
526. http://index.rsf.org/#!/index-details/TUR (Erişim Tarihi: 28.10.2015)
527. http://index.rsf.org/#!/index-details/TUR (Erişim Tarihi: 28.10.2015)
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uzmanlarla çalıştıkları, kısacası bu değerlendirmelerin kime ait olduğu tartışmalıdır.
2015 yılında da bu tartışmalar devam etmiş ve medyanın gündeminde yer almıştır.
Geçtiğimiz yıl boyunca, gerek seçimler, gerek terör olaylarının haberleştirilme
biçimleri gerekse de basın özgürlüğü raporları aracılığı ile Türkiye’nin imajının uluslararası kamuoyunda negatif bir şekilde çizildiği pek çok yayın olduğu görülmektedir. 2015 Türkiye için kritik bir yıl olmuş aynı ölçüde uluslararası kamuoyu ve
medyanın gözü de ülkemize çevrilmiştir. 2015 yılı boyunca uluslararası medyada
Türkiye hakkında çıkan haber, yorum ve değerlendirmelerde niceliksel bir artış yaşanmaktadır. Ancak bu niteliksel artışın aynı miktarda niceliğe yansıdığını söylemek
maalesef mümkün değildir. Gerek haber ve yorumlar gerekse basın özgürlüğü raporları sistematik bazı hataları ve perspektif bozukluklarını içermektedir. Öncelikle
dikkat çeken husus Batı medyasının partizan haber ve bilgi kaynaklarından beslendiğidir. Uluslararası haber ajanslarının Türkiye servislerinde çalışan gazetecilerin
birçoğu defalarca çok açık bir şekilde ve gazeteciliğin gerektirdiği tarafsızlığa zarar
verecek yoğunlukta AK Parti karşıtı pozisyonlarını ortaya koymuşlardır. Bu durum
Türkiye hakkındaki haberlerdeki yoğun bilgi hatasını beraberinde getirmiştir. Neticede sübjektif, haber konusu ile tarafgirlik ilişkisi içerisinde ve değer yüklü bir
habercilik ve değerlendirme dili ortaya çıkmıştır.
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CHARLIE HEBDO
SALDIRISI VE
TÜRKİYE’YE
YANSIMASI

2015 yılı Ocak ayında Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen terör saldırısı hem
terör hem de basın özgürlüğü bağlamında uzun süre Türkiye’de medyanın gündeminde yer aldı. Saldırının gerçekleştiriliş biçimi ve hedef alınan Charlie Hebdo dergisi
çeşitli tartışmalara yol açtı.

CHARLIE HEBDO KIMDIR?
Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun kökleri 1960’lı yıllarda yayınlanan Hebdo
Mensuel ve 1969’da yayın hayatına başlayan Hara-Kiri Hebdo adlı dergilere dayanır.
General de Gaulle’ün ölümünün ardından attığı manşet üzerine Hara-Kiri Hebdo kapatılır ve bir hafta gibi kısa sürenin ardından Charlie Hebdo ismi ile tekrar yayımlanmaya başlar. 1982 yılında ekonomik ve idari sebeplerle yayını duran dergi 1991’de
tekrar yayınlanmaya başlar.528 Fransız basınında güçlü bir geleneği olan hiciv ve mizah
buluşmasının yoğunlukla politika ve dini hedef aldığı son yıllarda, hiç bir zaman yüksek tirajlara sahip olmasa da yayına devam etme kararlılığı gösteren mizah dergisi, ağır
eleştirileri ve hemen her konudaki provokatif tavrı ile ünlüdür.529 Hedefine sık sık Vatikan’ı, sağ ve sol radikal Fransızları alan dergi en çok da dini simgeler ve din adamlarını
konu etmeyi seçmiş, çizimleri kimi zaman ırkçı olarak da değerlendirilmiştir.
528. Charlie Hebdo-History, https://charliehebdo.fr/history/ (Erişim Tarihi: 26.10.2015)
529. “The History of Charlie Hebdo, Bastion of French Satire”, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/
france/11330322/The-history-of-Charlie-Hebdo-Frances-most-satirical-magazine.html (Erişim Tarihi: 26.10.2015),
“Charlie Hebdo and Its Place in French Journalism”, http://www.bbc.com/news/world-europe-15551998 (Erişim
Tarihi: 26.10.2015)
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Charlie Hebdo’nun Müslümanların tepkisini çekmesi 2006 yılında Danimarka’da yayın yapan Jyllands-Posten isimli gazetenin Hz. Muhammed’i tasvir eden karikatürleri yayınlaması ile başlamıştır. Karikatürler Müslüman toplumlarda geniş
tepkiler uyandırmış, uluslararası tartışmaları beraberinde getirmişti. Sonrasında artan bir şekilde İslam’a ve Hz. Muhammed’e yönelik karikatürlere yer veren Charlie
Hebdo yaygın bir etkiye sahip olmasa da bu tavrı ile bilinir hale geldi. 2015 yılında
gerçekleşen ve 12 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan saldırı Charlie Hebdo
için ilk değildi. 2011’de de Tunus’ta Ennahda Partisi’nin iktidara gelmesinin ardından İslami değerlere hakaret eden sayının yayınlandığı gün dergi binasına molotof
kokteyli ile saldırı düzenlenmişti.530 Saldırıdan sonra da dergi sık sık tehditlere maruz
kalıyordu, bu sebeple polis koruması altındaydı. El Kaide’nin yayınladığı fetvada
2009 yılından itibaren derginin genel yayın yönetmeni olan Stéphane Charbonnier
(Charb)’in “İslam’a karşı işlediği suçlar nedeniyle ölü ya da diri arananlar” listesine
eklendiği de ilan edilmişti.
2012 yılında ise ABD yapımı İslam karşıtı Müslümanların Masumiyeti adlı
filme verilen tepkiyi kapağına taşıyan Charlie Hebdo, Fransa’da çok izlenen Dokunulmazlar adlı filme ithafla hazırladığı kapağı ile tekrar Müslümanları hedef aldı.
Derginin içerisinde de filmi destekleyen bir bildiri ve Hz. Muhammed’in karikatürü paylaşıldı. Genel Yayın Yönetmeni Charb, “Bu karikatürler, hiç okumadıkları
bir dergiyi okuyarak şok olmak isteyen herkesi şok edecek. Ben camiye gidip onları
dinlemiyorum, onlar da dergiyi almasınlar. Basın özgürlüğü provokasyon değildir”
diyerek karikatürü savundu. Fransa’daki çeşitli Müslüman dernekleri karikatürlere
dair üzüntü ve kaygılarını dile getirip Müslümanları provokasyonlara karşı uyardılar. 2012’nin sonlarında “Muhammed’in Hayatı” adlı özel sayı hazırlayan Charlie
Hebdo, bu sayının ikincisini de 2013 yılında yaptı. Charb’ın bu seriye dair yorumu
ise “Eğer insanlar şok edilmek istiyorlarsa, şok olacaklar” şeklindeydi. Devam eden
yıllarda da sık sık kapağında İslam’a yönelik karikatürlere yer veren dergi provokasyon iddialarını dikkate almadı. Müslüman gruplarca açılmak istenen davalar da
ifade özgürlüğü gerekçesi ile Fransız mahkemelerince reddedildi.

DERGIYE YÖNELIK TERÖR SALDIRISI
Charlie Hebdo saldırısı, 7 Ocak 2015 tarihinde yerel saatle 11.30’da Said ve Cherif
Kouachi kardeşlerin derginin Paris’teki ofisine uzun namlulu silahlarla saldırması ile
gerçekleşmiştir. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştır. Genel yayın kurulu toplantısı esnasında gerçekleşen saldırıda derginin genel yayın yönetmeni,
çizerleri ve orada toplantı için bulunan kişiler ve güvenlik görevlisi hayatlarını kay-

530. “French Magazine Offices Petrol-bombed After it Prints Muhammad Cartoon”, http://www.theguardian.com/
world/2011/nov/02/french-magazine-bomb-muhammad-cartoon (Erişim Tarihi: 26.10.2015)
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betmiştir.531 Saldırının ardından polisin peşine düştüğü Cezayir asıllı Fransa vatandaşı Koachi kardeşler, sığındıkları matbaaya jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda öldürüldü. “Teslim olmayacaklarını, şehit düşmek istediklerini” duyuran iki
kardeşin, operasyonun başlamasının ardından patlama sesleri üzerine binanın önüne
çıkarak operasyon ekibine rastgele ateş açtıkları ve bu sırada öldürüldükleri açıklandı.
Terör saldırısı bağlamında ele alındığında böyle kanlı bir saldırının üst düzey
güvenlik önlemlerinin alındığı bir binaya güpegündüz gerçekleştirilmiş olması Fransız emniyet güçlerini büyük bir şoka sokarken saldırganların kimliği de medyanın
gündemine oturdu. Saldırıyı gerçekleştiren kardeşler elbette Müslüman kimlikleri ile
konuşuldu ancak Fransız vatandaşı olmaları ve ülkede yetişmiş olmaları Fransızların
göçmenlere karşı nefret söylemini güçlendirecek bir durum olarak karşımıza çıktı.
Bu olay sonrasında medyada artan nefret dili de dikkat çekti.

SALDIRININ ARDINDAN YAŞANANLAR
Charlie Hebdo’nun dergi binasına gerçekleşen saldırı dünya kamuoyunda şok etkisi
meydana getirdi. Bu saldırı, 1989’dan beri en fazla can kaybına yola açan saldırı olarak
Fransız tarihinde yer edindi. Saldırı sonrası olay yerine giden Cumhurbaşkanı François Hollande “Saldırı karşılıksız bırakılmayacaktır” ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.
Saldırı, uluslararası medya ve kamuoyunun gündemine oturdu. Sosyal medya
kanallarını da etkisi altına alan bu saldırı, siyasi arenada da büyük yankı uyandırdı.
Olayın yaşandığı saatlerden itibaren medyanın saldırganların akıbetini takip etmesi
ve dünyanın gözünü Paris’e çevirmesi kamuoyunun da tüm ayrıntılardan haberdar
edilmesini sağladı. Dünya liderleri birer birer olayı kınamaya başladı ve Fransız yönetimi ile taziyelerini paylaştı. Saldırının yedinci gününde Paris’te düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşüne çeşitli ülkelerin üst düzey temsilcileri, başbakanlar, cumhurbaşkanları katılarak Fransa’ya desteklerini sundular. Türkiye’den de yürüyüşe Başbakan
Ahmet Davutoğlu ve üst düzey yetkililer katıldı.
Dergi, saldırıdan sonra yayınladığı ilk sayı ile de dikkat çekerek gündemde kalmaya devam etmiştir. 14 Ocak Çarşamba günü yayımlanan derginin bu sayısı her
zamanki gibi 60 bin adet yerine 3 milyon adet basıldı. Ayrıca, 8 sayfa yerine 16 sayfa
olan dergi, ilk kez başka dillere de çevrilerek farklı ülkelerde yayınlandı. Derginin
kapağında yer alan karikatür de şaşırtıcı bir etki yaptı. Hayatta kalan çizerlerden,
“Luz” ismiyle bilinen Renald Luzier Hz. Muhammed karikatürleri çizmeye devam
edeceklerini açıkladı, bunun ardından kapağında Luz’un çizdiği Hz. Muhammed
tasviri ile yayınlanan dergi dikkat ve tepki çekti. Söz konusu karikatür, hem medyada
hem de sosyal medya kanallarında yoğun bir biçimde paylaşıldı.

531. “Charlie Hebdo saldırısı: Bilinenler, Bilinmeyenler”, http://www.aljazeera.com.tr/haber/charlie-hebdo-saldirisi-bilinenler-bilinmeyenler (Erişim Tarihi: 26.10.2015)
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Dergi, terör saldırısından sonra yoğun bir şekilde maddi destek görmeye başladı.
Saldırı öncesine göre tirajları da artan Charlie Hebdo’nun yaşadığı sorunlar ise bundan sonra yolunu nasıl çizeceğine dair merak uyandırmaktadır. Hayatını kaybeden
çizerlerinin yerini doldurmakta zorlanan dergi yönetiminde fikir ayrılıkları ve çatışmalar devam etmektedir. Derginin yeni yöneticisi Laurent Sourisseau ekibi genişletmek için görüştükleri kişilerin kendilerine “Toplantılara gelmek zorunda mıyım? Karikatürlerin altına gerçek imzamı atmak zorunda mıyım?” gibi sorular sorduklarını
söylemektedir.532 Bu durum, her ne kadar dergi ofisi Paris’te yeri bilinmeyen yüksek
güvenlikli bir yere taşınmış olsa da dergide çalışanların ve teklif götürülen çizerlerin
güvenlik kaygılarının devam ettiğini ortaya koymaktadır. Saldırıdan sonraki sayının
kapağını da çizen ve aylar sonra bir daha Hz. Muhammed karikatürleri çizmeyeceğini
belirten533 Charlie Hebdo dergisi çizerlerinden Luz dergiden ayrılacağını açıklamıştır.
Luz saldırıdan sonra, saldırıda kaybettiği arkadaşlarını düşünmeyi bırakamadığını,
uykusuz geceler yaşadığını ve bu şekilde devam edemeyeceğini ifade ederek kararının
kişisel olduğunu dile getirmiştir.534 Dergi ile ilgili gelişmeler de dünya medyasının
dikkatini çekmeye devam etmektedir.

TÜRKIYE’YE YANSIMALARI
Charlie Hebdo saldırısı uluslararası kamuoyu, medya ve politika dünyasında yankı
buldu, tartışıldı, pek çok bağlamda konuşuldu. Türkiye’de de saldırının ardından
yaşanan terör olayı ve Charlie Hebdo dergisi gündeme geldi. Öncesinde Türkiye’de
çok da bilinmeyen hiciv dergisi ayrıntılı bir şekilde incelendi. Medyanın takip ettiği
gelişmelerin yanında yaşanan saldırının İslam ile bağdaştırılması ve derginin yayın
politikası farklı çevreler tarafından çeşitli değerlendirmeler ile ele alındı. Kanlı saldırı
yoğun bir şekilde kınanırken “Ben Charlie’yim” anlamına gelen ve dergiye desteği
ifade etmek için başlatılan “Je suis Charlie” söylemi kamuoyunda tartışıldı. Öte yandan derginin İslam’a açık bir şekilde hakaret ettiğini ve saldırıdan sonra da tutumunun değişmediğini söyleyen ve eleştirenler de bu süreçte fikirlerini dile getirdi.
Bu bağlamda “Ben Charlie’yim” demek yerine saldırıyı kınayan ancak derginin
yayın politikasını desteklemeyen görüşler de ortaya kondu. Bu tartışmaların arasında
1987 yılında Londra’da suikaste kurban giden Hanzala’nın çizeri Filistinli karikatürist Naci Ali de gündeme getirildi. MOSSAD tarafından öldürüldüğü iddia edilen
çizerin ardından devletler sessizliklerini korumuş, Filistin’den ayrılmaya mecbur kalan pek çok Filistinliden biri olan Ali’nin karikatürleri ile fikirlerini anlatma çabası532. “Charlie Hebdo Yeni Karikaturist Bulmakta Zorlanıyor”,
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/02/150225_charlie_hebdo_times (Erişim Tarihi: 26.10.2015)
533. “No More Mohammed Cartoons, Says Charlie Hebdo Editor”, http://www.france24.com/en/20150721-charlie-hebdo-editor-no-more-prophet-mohammed-cartoons (Erişim Tarihi: 26.10.2015)
534. “Only Cartoonist to Survive Massacre at Charlie Hebdo is Leaving the Magazine”, http://edition.cnn.com
/2015/05/19/europe/charlie-hebdo-cartoonist-luz-leaving/ (Erişim Tarihi: 26.10.2015)
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nın genç yaşında sonlandırılması dünya genelinde hemen hiç etki uyandırmamıştı.535
Bu süreçte sosyal medyada her ne kadar yaygınlaşmamış olsa da ben “Charlie değil
Naci’yim” diyenler de yer almıştır.
Türkiye’de gazeteler olayın ardından yayınlanan ilk sayılarında konuya geniş bir
şekilde yer verdi. Gazetelerin web sitelerinde de konuya ilişkin çeşitli haberler yer
aldı. Türkiye’nin çok okunan gazetelerinden Hürriyet gazetesinde de pek çok haber
ve köşe yazısı dikkat çekti. Köşe yazarlarından Verda Özer “İfade özgürlüğü: Hakaretli mi, hakaretsiz mi?” başlıklı yazısında Charlie Hebdo’nun bugüne kadar diğer
dinleri de hicvettiğini dile getirerek sadece Müslümanların sivil ve hukuki tepkiler
yerine şiddete yöneldiğini iddia ederken,536 Ertuğrul Özkök yeni basılacak sayıdan
kendisinin de satın alacağını vurguladı ve Fransa’yı bir özgürlükler ülkesi olarak yücelttiği bir yazı kaleme aldı.537 İsmet Berkan ise “Müslümanlar ne zaman dünyalı
olacak” başlıklı yazısını “Gerçek İslam bu değil” ifadesinin yetersiz kaldığı üzerine
kaleme almıştır. Berkan yazısında İslam’ın pek çok farklı yorumunun birbirini yanlışladığına ve bu terör saldırılarını yapanların da kendilerininkinin gerçek İslam olduğuna inandığına dikkat çekmektedir.538
Öte yandan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan saldırının ardından yazdığı
köşe yazısında bu olayın ardından henüz suçlular ortaya çıkmadan “Müslümanlar
teröristtir” yaklaşımının ortaya çıkacağını Türk solcuların da bu yaklaşımı kabullenmeye dünden razı olduğunu vurguladı. Herhangi bir topluluğun içinden çıkan
eylemlerin bütün topluluğu bağlamadığını ancak Müslümanlara gelince perspektifin değiştiğinin altının çizerek bu çifte standardı eleştirmektedir.539 Star gazetesi
yazarı Ardan Zentürk ise “Ben, Charlie Hebdo falan değilim!” başlıklı yazısında
Charlie Hebdo’nun faşit bir yaklaşıma sahip olduğunu dile getirdikten sonra “Charlie Hebdo’da bir başka faşist hareketin tetikçilerinin gerçekleştirdikleri katliamı
“ama”sız karşılıyor, sonuna kadar kınıyorum. Asla kabul edilemez.” Sözleri ile saldırıyı değerlendirdi. Bunun yanında dergiyi “Onlar, küresel adaletsizliğin ezdiği
Müslümanlara kapaklarından “bir tekme de benden” dediler, Avrupa’da yükselen
faşizmin kazanına kömür taşımayı da sürdürüyorlar...” sözleri ile eleştirerek Charlie
Hebdo ile aynı safta yer almayacağına dikkat çekti.540
Fahrettin Altun Charlie Hebdo saldırısına ilişkin “Terörün sosyolojisi de mi
olmaz?” başlığıyla “Terörün mazereti olmaz, kabul. Peki sosyolojisi de mi olmaz?”
sorusuna cevap arayan bir değerlendirme kaleme aldı. Charlie Hebdo saldırısını organize, tasarlanmış bir terör saldırısı olarak gördüğünü “Charlie Hedbo saldırısını,
535. “Charlie değil; Naci’yiz”, http://www.aljazeera.com.tr/haber/charlie-degil-naciyiz (Erişim Tarihi: 26.10.2015)
536. Verda Özer, “İfade özgürlüğü: Hakaretli mi, Hakaretsiz mi?”, Hürriyet, 17 Ocak 2015.
537. Ertuğrul Özkök, “Medeni ve Demokrat bir Ülke”, Hürriyet, 10 Ocak 2015.
538. İsmet Berkan, "Müslümanlar Ne Zaman Dünyalı Olacak?", Hürriyet, 9 Ocak 2015.
539. İsmail Kılıçarslan, “Bütün Müslümanlar Terörist Abi”, Yeni Şafak, 10 Ocak 2015.
540. Ardan Zentürk, “Ben, Charlie Hebdo Falan Değilim!”, Star, 15 Ocak 2015.
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Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarının istenmeyen bir sonucu olarak yansıtıp,
konuyu kapatmak da kolaycılık olur. Zira terör, profesyonel bir faaliyettir” cümlesini
yazarak ifade etti. Fahrettin Altun’a göre Avrupa’da terörün “kullanım değeri” ve
“gösterge değeri”nin artmasını aşırı sağın yükselişine, İslamofobinin yaygınlaşmasına
ve bunun sonucunda gelişen nefret duygusuna bağlıdır.541
Yeni Şafak yazarı Akif Emre ise olayların ardından Türkiye medyasındaki tutumu eleştirmektedir. Emre, “Fransız kalma’nın dayanılmaz korkusu” başlıklı yazısında kendini aydın gören bir kesimin bu olaydan yola çıkarak Türkiye’yi eleştirme ve
geleceğe yönelik komplo teorileri üretme eğilimini problemli bulduğunu ifade etmektedir.542 Aynı konuya ilişkin medyadaki tartışmaların büyümesi üzerine bir yazı
daha kaleme alan yazar, medyada bu konu üzerinden bir kamplaşma ve muhafazakâr
kesimi neredeyse yaşanan saldırının sorumluluğunu üzerine alma yönünde bir baskıya maruz bırakıldığına dikkat çekmekte ve kutsala hakaret etme özgürlüğüne destek
vermeye zorlandığını vurgulamaktadır.543
Charlie Hebdo’nun saldırıdan sonraki ilk sayının Türkiye’de yayınlanması
da medyada önemli etkiler uyandırmıştır. Charlie Hebdo yönetimi farklı dillerde
hazırlanan sayının Türkiye’de yayınlanması için Cumhuriyet gazetesi ile anlaşmıştır. Cumhuriyet gazetesi tarafından Charlie Hebdo karikatürlerinin yayınlanacağı
haberleri üzerine çeşitli kesimlerden itirazlar yükselerek, Charlie Hebdo provokasyonunun Türkiye’ye taşınmak istendiği vurgusu yapılmıştır. Süreç içerisinde
Cumhuriyet gazetesi ve basımın yapıldığı matbaada alınan güvenlik önlemleri de
dikkat çekmiştir. Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer
yaptığı açıklamada yapılan istişareler sonucu kapağın yayınlanmaması kararı aldıklarını, özel sayıdan dört sayfalık bir seçki yayınlayacaklarını açıklamıştır. Ancak daha sonra gazetecilerin bu konuda fikir birliğine sahip olmadığı kamuoyuna
yansımış ve köşe yazarlarından Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya karara itiraz
ederek yayınlanmayan kapak karikatürüne köşelerinde yer vermiştir. Diğer yandan Cumhuriyet gazetesinin 37 yıllık yazarı Işık Kansu, karikatürlerin yayınlanmasının ardından duruma karşı çıkıp yazılarına ara verdiğini açıklamış;544 aradan geçen iki haftanın ardından Cumhuriyet gazetesinin Işık Kansu’yu kovduğu
haberleri medyada yer bulmuş ancak yaklaşık bir aylık aranın ardından Kansu,
Cumhuriyet’teki yazılarına devam etmiştir.
İlerleyen dönemde Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu, Utku Çakırözer’i
Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenliği görevinden aldı. Bu kararda, yönetim kurulu ile Çakırözer’in uyumsuzluğu ve süregelen sorunlar, politika değişikliği yanında Çakırözer’in yönetim kurulu ile Charlie Hebdo seçkisi hakkında
541. Fahrettin Altun, “Terörün Sosyolojisi de mi Olmaz?”, Sabah, 12 Ocak 2015.
542. Akif Emre,“Fransız Kalma’nın Dayanılmaz Korkusu”, Yeni Şafak, 08 Ocak 2015.
543. Akif Emre,"Öfke Derin, Fikir Vasat", Yeni Şafak, 15 Ocak 2015.
544. Işık Kansu, "Niçin Karşıyım?", Cumhuriyet, 17 Ocak 2015.
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yaşadıkları anlaşmazlık ve süreci başarılı yönetemediği eleştirisinin de etkili olduğu yorumları medyaya yansımıştır.545
Türkiye kamuoyunda ses getiren Charlie Hebdo saldırısının geleneksel medya
ve sosyal medya ortamında uzun süre gündemde kalması ve İslam karşıtı söylemler
için araçsallaştırılması bu süreçte dikkati çeken önemli unsurlardan olmuşlardır.
Pek çok köşe yazarı konuyu köşelerinde ele almış ve gerek olay hakkında gerekse
de olayın Türkiye’deki yansımaları üzerinde yorumlarda bulunmuşlardır. Saldırının
sebebini bizatihi İslam dininde bulanlar olduğu gibi, saldırganların motivasyonlarının radikalleşme, Batılı devletlerin İslam dünyasındaki eylemleri, Batı toplumlarındaki Müslüman azınlığın psikolojisi vb. tutumlara bağlayanlar da olmuştur.
Cumhuriyet gazetesinin karikatürleri yayınlaması sonrasındaki gelişmeler Türkiye
toplumunda, bu tarzdaki karikatürlerin hangi amaçla olursa olsun kabul görmeyeceği gerçeğini bir kez daha net bir biçimde ortaya koymuştur. Bu tarzdaki provokatif yayınlar, toplumun hemen hemen her kesimi tarafından İslamofobik yaklaşımın
bir tezahürü olarak değerlendirilmiştir

545. http://t24.com.tr/haber/utku-cakirozer-cumhuriyet-yayin-yonetmenliginden-alindi,285500 (Erişim Tarihi: 26.10.2015)
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BATI BASININDA
İSLAM KARŞITLIĞI

İslam’a ilişkin önyargı ve karşıtlıkları tanımlama adına tedavüle sokulan İslamofobya, 11 Eylül sonrası ortaya çıkan modern ve seküler bir fenomendir. Önceleri
teolojik bir mesele olarak şekillenen İslam-Hıristiyanlık dikotomisi, günümüzde
politik karakteri baskın bir mesele olarak kültürel ırkçılığın yeni bir formunu oluşturmuştur.546 Bu doğrultuda medya, karşıtlıkların tahkim edildiği alan olarak ön
plana çıkmaktadır. Özellikle Batı medyasında İslam dini ve müntesiplerinin şiddet
ve terör eksenli bir topluluk biçiminde temsil edilmesi eleştirilen bir husus olagelmiştir. İslamofobinin medyaya sayısız yansıması arasından bu metinde 2015 yılında
DAİŞ konusu ve Charlie Hebdo saldırısı, North Carolina’da üç Müslüman gencin
öldürüldüğü saldırı ve son olarak Eylül ayı içerisinde Amerika’daki bir okulda Ahmed Muhammed adlı 14 yaşındaki Müslüman bir öğrencinin kendi yaptığı saatin
bomba sanılması sonucu tutuklanması olayları değerlendirilecektir. Söz konusu örnekler üzerinden İslamofobik söylem ve tutumların çerçevesini belirleyen etkenlerin
neler olduğu üzerine değerlendirmeler yapılacaktır.
2015 gündemi içerisinde yoğun biçimde tartışılan DAİŞ ve Charlie Hebdo saldırısı meselesi, Türkiye’nin bölgesel gelişmelerde aldığı tavır ile yakından ilişkili olarak
ciddi bir karşıtlık alanı doğurmuştur. Türkiye’nin DAİŞ’i terör örgütü ilan eden ilk
ülkelerden olmasına rağmen, Türkiye’nin DAİŞ’e destek verdiği iddiaları hem iç hem
de dış basında tartışılan bir konu olmuştur. Middle East Forum’un başkanı ve katı
bir İslamofobik olan Daniel Pipes, Washington Times’da yazdığı yazılarla, Türkiye’nin
DAİŞ’e destek verdiğini iddia etmiştir.547 Söz konusu iddialarını Türkiye’deki bazı
gazetecilere548 referansla dile getiren Pipes, Türkiye’nin mezhepçi kaygıları gözetmek
546. Ramon Grosfoguel, “The Multiple Faces of İslamophobia”, Islamopohiba Studies Journal, Volume 1, İssue 1, 2012, s. 13.
547. Daniel Pipes, “Turkey’s Support for ISIS Islamist Terrorists. Aiding Jihadists could put Ankara at Odds with
Iran”, The Washington Times, 17 Haziran 2015.
548. Türkiye’nin AK Parti ve Erdoğan öncülüğünde otoriter ve İslamcı bir siyaset izlediğini düşünen Pipes, Türkiye’nin
DAİŞ’e destek verdiği tezini Kadri Gürsel ve Orhan Kemal Cengiz’in konuya ilişkin ifadeleriyle desteklemektedir.
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suretiyle bölgedeki teröre destek verdiğini iddia etmiştir. İslam-terör/şiddet ilişkisini
Türkiye’deki siyasi bağlamdan ayrı düşünmeyen Pipes, Türkiye’ye yönelik İslamofobik tutumlarını güncel siyasi gelişmelerden hareketle şekillendirmektedir.
7 Ocak 2015 tarihinde Charlie Hebdo’nun Paris’teki binasına Hz. Muhammed’in karikatürlerinin yayınlandığı iddiasıyla saldırı düzenlendi. Charlie Hebdo saldırısının ardından Avrupa’nın muhtelif yerlerinde Müslümanlara ve ibadet yerlerine
saldırılarda bulunuldu. Sözlü ve fiziksel saldırıların yanı sıra camilere kesik domuz
başı ve yanıcı maddeler atıldı.549 Özellikle İslami kıyafet giyen kadınların yoğun biçimde saldırıya uğraması ve Müslüman esnafın şiddete maruz kalması, Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve nefret suçunun yaygınlaşması olarak değerlendirilmiştir.550
Batı’da farklı zaman dilimlerinde gerçekleşen ve kitlesel infiale sebep olan saldırıların
(11 Eylül, Charlie Hebdo, Londro patlaması) ardından İslam dini ve Müslümanlar,
saldırıların olası faili olarak gösterilmiş ve Müslümanlara yönelik saldırılar artışa geçmiştir. 2015 yılı da bu anlamda İslam karşıtı eylemlerin hem medyada hem de sosyal
alanda arttığı bir yıl olmuştur.551
Müslümanlara yönelik geliştirilen ayrılıkçı söylemin gündelik hayatta yarattığı
derin karşıtlık, Müslümanların doğrudan hedef alınmasına da hizmet etmektedir.
10 Şubat günü üç Müslüman gencin, Deah Barakat, Yusor Mohammad Abu-Salha
ve kız kardeşi Razan Mohammad, ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde uğradıkları
silahlı saldırıyla öldürülmelerinin ardından İslamofobya ile ilgili tartışmalar yeniden
gündeme geldi.552 Evlerinin önünde uğradıkları saldırı sonucu katledilen Müslüman
gençler, Batı’da var olan ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi konuların yeniden gündeme
gelmesine olanak sağladı. ABD ve Batı basını, sosyal medyada Müslümanlara yönelik
bu saldırıyı görmezden gelmekle suçlandı553 ve olayın ardından sosyal paylaşım sitesi
Twitter’da #MuslimLivesMatter (Müslümanların hayatı değerlidir) etiketiyle binlerce
paylaşım yapıldı.554 Zanlının sosyal medyadaki din karşıtı paylaşımları ve kurbanları
daha önce tehdit ettiğinin belirtilmesi, cinayetin nefret suçu olabileceği iddiasını da
tartışmaya açmıştır. Batı medyasının söz konusu İslam olduğunda kullandığı manipülatif ve suçlayıcı dilin bu tür saldırganlar üzerindeki etkisi ve motivasyonu dikkate
alındığında, medyanın önemi daha iyi anlaşılmış olacaktır.
549. “Firebombs and Pigs Heads Thrown into Mosques as anti-Muslim Attacks Increase after Paris Shooting”,
İndipendent, 14 Ocak 2015.
550. “Hate Crimes Against Muslims in Britain Spike after ‘Jihadi’ Attacks, Study Finds”, The Guardian,17 Haziran
2015. “Mosques Attacked in France Following Charlie Hebdo Attack”, Time, 8 Ocak 2015. Charlie Hebdo saldırısı
sonucunda ortaya çıkan atmosferde artış gösteren İslamofobik eylemlerin nicelik ve nitelik açısından analiz edildiği
bir çalışma için bkz.“Collective Aganist Islamophobia in France”, Report 2015, http://www.islamophobie.net/sites/
default/files/CCIF-Annual-Report-2015. pdf.
551. “Hollanda’da İslamofobi Artıyor”, BBC Türkçe, 12 Haziran 2015.
552. “Three Muslim Students Killed at North Carolina Campus”, Al Jazeera Turk, 11 Şubat 2015. “Chapel Hill Muslim
Student Shootings Spark ‘Islamophobic’ Outcry Over Lack of Media Coverage”, The Huffington Post, 12 Şubat 2015.
553. “It’s Not Just Ahmed Mohamed: anti-Muslim Bigotry in America is out of Control”, Vox, 16 Eylül 2015.
554. “ABD’de 3 Müslüman Öldürüldü”, Al Jazeera Turk, 11 Şubat 2015.
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Medya sözü edilen şiddet eylemlerinin gerçekleşmesinde ve İslam
karşıtlığının etkili olmasında katalizör
rolünü üstlenmektedir. Medyada yer
alan haber ve görsellerde doğrudan
İslam, Müslümanlar ve camiler hedef
gösterilmektedir. İslam karşıtlığının
yasal bir prosedürle denetlenemiyor
Resim 83: “İnsanlardan biz “Yahudileri öldürmeliyiz” ya
olması ise söz konusu eylemlerin yayda “Filistinlileri öldürmeliyiz” ifadelerini duymak oldukça
kahredici. Sanki bu her şeyi çözüyormuş gibi.
gınlaşmasında etkili olmaktadır.
Batı basınındaki İslam karşıtı eylemlerin yaygınlaşması ve İslamofobinin artış göstermesi, Müslümanların
potansiyel şüpheli olarak algılanmaları
durumunu da beraberinde getirmektedir. Eylül ayı içerisinde Amerika’daki
bir okulda Ahmed Muhammed adlı 14
yaşındaki Müslüman bir öğrencinin
kendi icadı olan saati okula götürmesi
ve ardından saatin bomba zannedilmeResim 84: Deah, Yusor Mohammad Abu-Salha ve kız
si ile başlayan ve sonrasında Ahmed’in
kardeşi Razan Mohammad Abu-Salha’nın Facebook
resimleri.
tutuklanmasıyla devam eden olay, söz
konusu şüphe meselesini yeniden gündeme getirmiştir. Olayın ardından Müslümanların terörist olarak algılanmasının toplumsal olarak ne tür sonuçlara yol açtığı üzerinde tartışmalar yapılmış ve İslamofobyanın tehlikelerine dikkat çekilmiştir.555
Batı medyasının taraflı yayınları, son zamanlarda “İslamcı terörizm”,
“aşırı gruplar” gibi söylemlerin de yoğun biçimde kullanılmasına neden
olmuştur.556 Dünyanın herhangi bir
yerinde (Oklahoma City, Paris Metro)
meydana gelen saldırıların doğrudan
Müslümanlara izafe edilmesi, Müslümanların potansiyel terörist olduklarına dair algıyı da pekiştirmektedir. Sözü
555. “Muslim teen Ahmed Mohamed creates clock,
shows teachers, gets arrested”, CNN, 16 Eylül 2015.

Resim 85: The Guardian, 16 Eylül 2015

398

556. Tahir Abbas, After 9/11: British South Asian
Muslims, Islamophobia, Multiculturalism, and the
State, The American Journal of Islamic Social Sciences,
Volume: 21, Number: 3, s. 30.

setav.org

2015’te Medya

edilen eylemlerin Hıristiyan ya da Siyonist köktenciler tarafından yapılsa bile Müslümanlarla ilişkilendirilmesi557 paranoya derecesinde bir önyargıyla izah edilebilir. Ötekileştirme söyleminin en katı biçimde kendisine yer bulduğu medya, Müslümanları fundamentalist, terörist gibi stereotiplerle sunarak var olan ayrımcılığın yaygınlaşmasına
da hizmet etmektedir. 2015 yılı içerisindeki örneklerde de -bir bütün olmasa da- Batı
medyası, bu anlamda iyi bir sınav verememiş ve İslamofobik eğilimlerini sürdürmüştür.

557. Abu Sadat Nurullah, "Portrayal of Muslims in the Media: '24' and the ‘Othering’ Process", International Journal Of Human Sciences, Volume: 7, Issue: 1, 2010, s. 1022.
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MEDYADA
MÜLTECİLER

Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalanlar
için Türkiye güvenli bir liman olmaya devam etmektedir. 2 milyondan fazla Suriyelinin barındığı Türkiye’de sosyal hayatın her alanında Suriyeli “misafir”lerin
etkisini görmek mümkündür. Bu etki 2015 yılında medyanın ortaya koyduğu performansta da izlenebilmektedir.
2015 yılında medyada Suriyelileri konu alan birçok haber yayımlanmıştır. Bu haberler birkaç ana başlık altında toparlanabilir. Suriyelilerin sığındığı ülkelerde yaşadığı
sıkıntılar, artan sayıları, karıştıkları ya da karışmak zorunda kaldıkları suçlar, maruz kaldıkları kötü muamele, Akdeniz’den Avrupa’ya geçişlerdeki boğulma haberleri, yaşadıkları dramlar ve içinde bulundukları zor durum gibi konular olumsuz haberlerin içeriğini oluşturmuştur. Olumlu içerikli haberleri ise Suriyelilere yapılan yardımlar ve çeşitli
kuruluşların başlattığı yardım çalışmaları, boğulmaktan kurtarılan mülteciler gibi başlıklar altında sıralamak mümkündür. Üçüncü bir kategori olarak da Suriyelilerle ilgili
çeşitli resmi kurumların, liderlerin ve bürokratların açıklamaları, uluslararası örgütlerin
ve gönüllü kuruluşların raporları ya da bilgi paylaşımları, toplantı ve konferanslar ve
dış politika alanında özellikle Türkiye-AB, Türkiye-Yunanistan ve AB ülkelerinin kendi
içlerindeki ilişkilerde Suriyeliler üzerinden ortaya çıkan tartışmalar zikredilebilir.
Mültecilerle ilgili haberlerin nasıl bir dil ile basına yansıdığı ise ayrı bir tartışma konusunu oluşturmaktadır. Bu haberler tarandığında son derece insani bir
mesele olmasına rağmen ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerle ilgili
hadiselerin basında siyasi amaçlar doğrultusunda araçsallaştırıldığı anlaşılmaktadır. Buna örnek olarak Zaman gazetesinin mülteci haberlerindeki dönüşüm gösterilebilir. 17-25 Aralık darbe girişiminden önce Zaman gazetesinde Türkiye’nin
mültecilerle ilgili politikaları övülürken daha sonraki tarihlerde siyasi iktidarı
zayıflatmak amacıyla hem mültecilerle ilgili haberlerin sayısının azaldığı hem de
mülteci meselesinin güvenlik boyutunu ön plana çıkaran haberlerin ağırlık kazan-
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dığı görülmektedir.558 Benzer bir yayın politikası değişikliği Evrensel gazetesinde
de görülmüştür. 2014’te DAİŞ’in Kobani’ye saldırılarının yoğunlaşmasıyla birlikte
Evrensel gazetesinde Suriyeliler hakkındaki haberlerin sayısında önceki ve sonraki
dönemlerle karşılaştırıldığında önemli bir artış görülmektedir. Bu haberlerin genel
temasına bakıldığında esas amacın Suriyelilerle ilgili hassasiyeti artırmaktan ziyade
Kobani’de yaşananlar üzerinden Kürt milliyetçilerini mobilize etmek olduğu söylenebilir.559 Bu örnekler bize yaşanan siyasi gelişmelerin haberlerin niteliğini ve sayısını nasıl etkilediğini göstermektedir. Yine Cumhuriyet, Hürriyet ve Ortadoğu gazetelerinde siyasi iktidara muhalif duruşlarıyla ilişkili biçimde güvenlikçi bir bakış
açısının ve daha çok Suriyelilerin Türkiye için oluşturduğu ekonomik külfetin ön
plana çıktığı görülmektedir. Yayın çizgisine paralel bir biçimde Yeni Şafak gazetesi
konuya daha İslami bir perspektifle bakarak Suriyelilere din kardeşliği üzerinden
yaklaşmaktadır.560 Aslında bütün bu haberlerin medyaya yansıyış biçimi mülteci haberlerinin öncelikli olarak siyasi pozisyon doğrultusunda kullanılmasının ve
araçsallaştırılmasının devam ettiğinin bir göstergesidir.561
2015 yılının Eylül ayında medyada Suriyelilerin temsilini doğrudan gündeme
getiren olay ise üç yaşındaki Suriyeli bir çocuğun cansız bedeninin Bodrum sahiline
vurması ile olmuştur. Medyada Suriye’den ayrılmak zorunda kalanların daha çok
gündeme gelmesini sağlayan Aylan Kurdi’nin fotoğrafı aynı zamanda bir medya etiği
tartışması başlatmıştır. Ölü bir çocuk bedeninin geleneksel medyada ya da sosyal
medyada paylaşılması acıları ve trajedileri sıradanlaştırdığı gerekçesiyle eleştirilmiştir.
Diğer yandan bu görüşü benimsemeyenler bu tarz fotoğrafların binlerce sayfa yayınla
anlatılmak istenen şeyleri tek bir kareye sığdırabildiği ve insanların dikkatlerini daha
çok çekerek bir duyarlılık oluşturduğunu savunmuştur. Gerçekten de bu fotoğrafın
medyaya yansımasının ardından mültecilerin yaşadıkları trajedilerle ilgili bütün dünyada önemli bir hassasiyet oluşmuştur.562
Bütün bunların yanında Türk medyasında Suriyelilere yönelik daha insani
bir bakış açısının gelişmesi için çeşitli girişimlerin olduğu görülmüştür. Örneğin,
o dönem TRT 1’de yayınlanan “Zengin Kız Fakir Oğlan” dizisinde yardıma muhtaç Suriyeli bir ailenin para çalan bir hırsızın yakalanmasına yardımcı olması ve
yine TRT 1’de yayınlanan “Sen Olsan Ne Yapardın?” adlı programın 11 Ekim
2015’te ekrana gelen 31. bölümünde bir lokantada Suriyeli aileye kötü davranan
müşteriye verilen tepkiler Türkiye’ye gelmek zorunda kalan Suriyelilerin insani bir
558. İbrahim Efe, Türk Basınında Suriyeli Mülteciler, İstanbul: 2015, SETA Vakfı.
559. A.g.e.
560. A.g.e.
561. İsmail Çağlar ve Yusuf Özkır, “Suriyeli Mültecilerin Türkiye Basınında Temsili”, Kemal İnat ve Muhittin Ataman (ed.), Ortadoğu Yıllığı 2014, İstanbul: 2015, Açılım Kitap.
562. Yusuf Özkır, “5 Soru: Medyanın Ölü Bedenleri Teşhiri”, SETA Vakfı, http://setav.org/tr/5-soru-medyanin-olu-bedenleri-teshiri/yorum/28177.

setav.org

401

2015’TE TÜRKİYE

perspektifle gündeme gelmesi için yapılan sorumlu yayınlar arasında gösterilebilir.
Hatta bu programın ilgili bölümü Arap medyasında da kendisine yer bulmuştur.
Bazı medya grupları bu programı Suriyelilerin en çok güvendiği ülkenin Türkiye
olduğu bilgisiyle birlikte paylaşmıştır.563
Sonuç olarak 2015’te mültecilerle ilgili haberlerin medyada önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Bu haberlerde tümüyle Suriyelilerin sıkıntılarına odaklanılmadığı
ve çoğu zaman siyasi bir ajanda doğrultusunda hareket edildiği görülse de Suriyelilerin daha iyi koşullara kavuşması için yapılan yayınların sayısı da az değildir. Bununla
birlikte Suriye’deki iç savaşın devam ettiği ve özellikle Halep çevresinde çatışmaların
artmasıyla yeni bir Suriyeli mülteci dalgasının yaşanması ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla hem mevcut Suriyelilerin durumunun iyileştirilmesi ve
toplumsal kabulünün kolaylaştırılması için hem de gelebilecek yeni mültecilerin entegrasyonu bakımından medyaya daha fazla iş düşmektedir. Bu bağlamda medyanın
ayrımcılık ve ötekileştirme gibi insanlarda öfke birikimine neden olan yayıncılıktan
kaçınarak daha adil ve sorumlu bir gazetecilik yapması gerekmektedir.

563. “Arap medyası, Suriyeli Aileye Sahip Çıkan Türkleri Konuşuyor”, Karar, 20 Ekim 2015, http://www.karar.com/
dunya-haberleri/arap-medyasi-suriyeli-aileye-sahip-cikan-turkleri-konusuyor-47904.
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SOSYAL MEDYA
ERİŞİMİ VE
PROBLEMLER

Tüm dünyada sosyal medyanın kamusal hayata girişi hızlı olmuş ve bu durum beklenmedik sonuçlar doğurmuştur. İletişimi hızlandıran, medyanın daha önceleri sahip
olmadığı imkânlar sağlayan bu yeni alan aynı zamanda olumsuz etkileri ile de hayatımızda yer bulmuştur. Bu bağlamda hukukun sosyal medyada/internette işlenen
suçlara karşı alması gereken tedbirler de son yıllarda üzerinde çalışılan alanlardan
olmuştur. 2015 yılını da kapsayacak şekilde son birkaç yıldır Türkiye’de sosyal medya
suçlarına karşı yapılan uygulamalar ve yaptırımlar tartışma konusu haline gelmiştir.
Sosyal medyada işlenen suçlara karşı nasıl bir hukuki zemin oluşturulması gerektiği,
yapılan çalışmalar gibi konuların tartışılması gerekirken konu siyasi bağlamda konuşulmuş ve gerçek sorunlar medyada ele alınmamıştır.

ERIŞIM ENGELLEMESI NEDIR?
TÜRKIYE’DE NASIL UYGULANMAKTADIR?
Türkiye’de internete erişimle ilgili olarak ilk düzenleme 2007 tarihli 5651 sayılı “İnternet Kanunu” olarak bilinen “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”
ile yapılmıştır. Bu yasa ile Türkiye’de internete erişim engellemeleri, kamuoyunda
sıkça anılan biçimi ile “internet yasakları” tartışılmaya başlanmıştır.
2014 yılına gelindiğinde ise mevcut yasa yeterli olmadığından 5651 sayılı Kanun’un 06.02.2014 tarih ve 6518 sayılı Kanun ile değişik 9. maddesi kapsamında,
internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini
iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna
ulaşılmaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeri-
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ğe erişimin engellenmesini talep edebilmektedir.564 Bu yeni düzenleme ile bir web
sitesinin tümüyle uzun süreli olarak kapatılması gereği ortadan kalkmış ve belli bir
içeriğin erişimden kaldırılması için gerekli yasal ortam hazırlanmıştır. Bu tarihten
itibaren uygulamalar bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. Yeni uygulama biçiminde
önemli olan içerik ve yer sağlayıcıların mahkemeler ile uyumlu çalışmasıdır. Yasal
düzenlemeden sonra yaşanan web sitesine erişimi tümüyle engelleme, söz konusu
web siteleri bu uyumlu çalışmayı gerçekleştiremediği için yaşanmış, son dönemde
bu sorunlar büyük ölçüde çözülmüştür.
19 Mart 2015 tarihinde kabul edilen torba yasa kapsamında 5651 sayılı Kanun’da değişiklikler yapılmıştır. Bu son düzenleme ile birlikte, yaşam hakkı, kişilerin
can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması,
suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak sulh ve ceza hâkimi tarafından internet ortamında yer alan yayınlarla ilgili içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecektir.565
Yapılan düzenlemeler ile hem suçların sınırları daha ayrıntılı olarak belirlenmiş hem
de gerekli durumlarda hızlı bir şekilde karar alınabilecek ve uygulamaya konulabilecek şekilde detaylar belirtilmiştir.
Her ne kadar yasal düzenlemeler çerçevesinde, titizlikle üzerinde çalışılarak
gerçekleştirilmiş olsalar da Türkiye’de sosyal medyaya getirilen erişim engellemeleri
medya tarafından “devletin”, “hükümetin” getirdiği yasaklamalar olarak yansıtılmıştır. Özellikle hükümet karşıtı medya organlarınca ciddi boyutlara varan propagandalar yapılmış, mevcut hükümetin interneti yasakladığı, bilgiye erişimi imkânsız hale
getirdiği, insanların gerçeklerden habersiz bırakıldığı gibi gerçekten uzak değerlendirmeler medyada yer almıştır.
Medyada yansıtılanın aksine sosyal medya erişim yasakları hükümetin halka yönelik uyguladığı kısıtlamalar değildir. Türkiye de pek çok kişi, kişilik haklarına saldırı
olduğu gibi gerekçelerle ilgili paylaşımlara ya da hesaplara yasak getirilmesi yönünde
mahkemelere başvuruda bulunabilmektedir. İlgili başvurular değerlendirilerek hukuki süreçler başlatılmaktadır. Bu duruma kendisine yakın olduğu bilinen medya
organlarında sıkça basın özgürlüğü eleştirisi yapılan Fethullah Gülen örnek olarak
verilebilir. Fethullah Gülen’in pek çok medya mensubuna dava açtığı ve sıkça erişim
yasakları için başvuruda bulunduğu bilinmektedir.566 Alanın uzmanları da bu gibi
basın ve ifade özgürlüğü ile ilgili mahkeme başvurusunda bulunanların bu konularla
ilgili en çok yakınanlar olduğunu belirtmektedirler.567

564. Murat Tumay, Denetim ve özgürlük ikileminde internet erişimi (İstanbul: SETA, 2015), s. 13-14.
565. A.g.e., s.16.
566. http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/gulen-800-dava-acti (Erişim Tarihi: 30.10.2015)
567. Konu ile ilgili avukat Raşit Sarıkaya’nın görüşlerine başvurulmuştur, “Basın özgürlüğü olmadığından en çok
şikâyet edenlerin aynı zamanda medya organlarına ve çalışanlarına en çok dava açanlar olduğu görülmektedir.”
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2015’TE YAŞANAN
ÖNEMLI OLAYLAR
VE SOSYAL MEDYA

Savcı Mehmet Selim Kiraz Cinayeti
Savcı Mehmet Selim Kiraz 31 Mart Perşembe günü İstanbul Adalet Sarayı içerisinde
rehin alınmış, uzun süre odasında rehin tutulan savcı teröristlerce şehit edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren DHKP-C üyesi teröristler odada bulundukları süre boyunca sosyal
medya hesaplarından taleplerini paylaşmış, canlı yayınlara bağlanmış ve savcının başına silah dayalı olarak göründüğü fotoğrafların da arasında yer aldığı görüntüleri sosyal
medya üzerinden yayınlamışlardır. Sonrasında 1. Sulh Ceza Mahkemesi, 3 Nisan 2015
tarihinde “Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmaya konu görüntü, ses ve videoların yayınlandığı internet sitelerine erişimin engellenmesine” yönelik karar vermiştir. Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletilen talep ile görüntülerin yer aldığı
Twitter ile YouTube linklerine erişim, mahkeme kararı doğrultusunda engellenmiştir.568
Görüntülerin kaldırılma talebini yerine getiren Facebook için erişimin engellenmesine
gerek kalmazken Twitter ve Youtube talebi zamanında yerine getirememiş, böylece 6
Nisan Pazartesi günü mahkeme kararıyla Türkiye’de servis sağlayıcılar üzerinden Twitter
ve Youtube’a erişim engellenmiştir.569 Aynı gün gece saatlerinde söz konusu görüntülerin kaldırılması ile önce Twitter, sonrasında da Youtube’a erişim engeli kaldırılmıştır.570
Erişim engeli medyada yoğun bir şekilde tartışılmış, bu engellemeyi internete uygulanan
sansür ve yasaklama olarak değerlendirenlerin yanında bu görüntülerin sosyal medyada
serbestçe dolaşmasının şehit savcı Kiraz ve ailesinin kişilik haklarına saldırı olması ve
terör propagandası amacını gerçekleştirmesi nedeni ile kararı destekleyenler olmuştur.
568. http://www.hurriyet.com.tr/iste-erisim-yasagi-getirilen-linkler-28662617 (Erişim Tarihi: 30.10.2015)
569. http://www.hurriyet.com.tr/twitter-ve-youtubea-yasak-twitter-ve-youtube-kapatildi-mi-28660024 (Erişim Tarihi: 30.10.2015)
570. http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/04/150406_twitter_yasak_kalkti (Erişim Tarihi: 30.10.2015)
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Suruç’taki İntihar Saldırısı
32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırısının ardından saldırı anının videosunun
da yer aldığı, ölü ve yaralıların olduğu görüntüler Youtube ve Twitter’da paylaşılmıştır. Paylaşımların ardından Suruç Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine 21
Temmuz tarihinde Suruç Sulh Ceza Hâkimliği, terör saldırısı görüntülerinin yazılı,
görsel ve sesli yayın organlarında yayınlanmasına yasak getirmiş, patlama anı görüntülerinin internet siteleri ve sosyal medya platformlarından da kaldırılmasına karar
verilmiştir. Görüntüleri kaldırmayan site ve platformlara erişimin engellenmesi kararlaştırılmıştır. Erişim Sağlayıcıları Birliğinin, söz konusu kararı ilgili basın kuruluşları, internet siteleri ve sosyal paylaşım platformlarına bildirdiği bilgisi paylaşılmıştır.571
Facebook ve YouTube, ilgili içerikleri kaldırırken, talebi uygulamayan Twitter’a erişim engellenmiş, yaklaşık 5 saat süren engellemenin ardından Şanlıurfa 2. Sulh Ceza
Hakimliği, sosyal paylaşım sitesi Twitter’a konulan erişim yasağını kaldırmıştır.572

Ankara’daki İntihar Saldırısı
103 kişinin hayatını kaybettiği Ankara saldırısı, Türkiye tarihinde en çok can kaybının yaşandığı terör saldırısı olarak kayıtlara geçmiş, Ankara’da yaşanan canlı bomba
saldırısının ardından sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarla ilgili olarak farklı
bir süreç yaşanmıştır. Önceki terör olaylarında olduğu gibi bir erişim engelleme kararı çıkmamıştır. Ancak Twitter Türkiye’deki kullanıcıların erişimlerinin yavaşladığı yönünde bilgi paylaşımında bulunmuş, bu konuda Türkiye’de erişim yavaşlatmak için
kullanılan bir sistemin uygulandığı iddia edilmiştir.573 Öte yandan olayın ardından
sosyal medyada yoğun bir biçimde olaya ilişkin görüntüler ve yorumlar paylaşılmıştır. Patlamadan önceki gece yapılan ve konu ile ilişkili olduğu düşünülen paylaşımları
yapan IP adresleri de Türkiye’nin talebinin ardından Twitter tarafından yetkililerle
paylaşılmıştır.574 Bu son olay süresince sosyal medya erişimi ve web sitelerinin uyumlu çalışması açısından aşama kaydedildiği görülmüştür.
2015 yılında yaşanan bu önemli olaylarda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar, sosyal medya erişim engellemeleri noktasında hukuki mekanizmaların giderek
daha sağlıklı işler duruma geldiğini göstermektedir. Yapılan hukuki düzenlemeler
geliştirilerek tek bir paylaşım dolayısıyla bir web sitesinin bütünüyle ve uzun süreli
olarak engellenmesi gereği ortadan kaldırılmış, bunun yanında daha hızlı işleyen bir
mekanizma ile kişilerin ve kurumların haklarını ihlal eden, suça teşvik eden, terör
propagandası yapan paylaşımların kaldırılmasına imkân sağlayacak bir altyapı hazırlanmıştır. Bu sistemin düzgün işleyebilmesi için hukuki mekanizmaların yanında
erişim sağlayıcıları ile web sitelerinin işbirliği önem kazanmaktadır. Herhangi bir
571. http://www.ahaber.com.tr/gundem/2015/07/22/suructaki-teror-saldirisi-goruntulerine-yasak-geldi (Erişim
Tarihi: 30.10.2015)
572. http://www.milliyet.com.tr/suruc-saldirisinda-o-yasak-da-gundem-2091221/ (Erişim Tarihi: 30.10.2015)
573. http://www.milliyet.com.tr/twitter-ve-facebook-niye-yavasladi--gundem-2131069/ (Erişim Tarihi: 30.10.2015)
574. http://www.yeniakit.com.tr/haber/twitterin-flas-karari-patlama-ile-ilgili-99710.html (Erişim Tarihi: 30.10.2015)
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paylaşımın kaldırılması için hukuki talep geldikten sonra ilgili web sitesinin hızlı
müdahalesi geniş çaplı bir erişime engelleme gereğini ortadan kaldırmaktadır.
Sosyal medyaya ile ilgili tartışılan konulardan biri de içerik kaldırma talepleridir.
Bu tartışma da ülkemizde hükümet bağlamında ele alınmaktadır. Twitter’ın açıkladığı içerik kaldırma taleplerinde Türkiye’deki oranların yüksekliği de “hükümetin
politikaları” ile ilişkilendirilmektedir. Ancak burada ihmal edilen iki husus vardır.
Bunlardan birincisi sosyal medya sitelerinin kendi politikaları dahilinde kaldırdıkları
içerikler, diğeri de münferit başvurular meselesidir. Türkiye’den gelen içerik kaldırma
başvurularının pek çok ülkeye nazaran yüksek olmasında birinci başlığın etkisi göz
ardı edilmemelidir. Örneğin ABD’de yapılan ve hükümeti/devlet organlarını rahatsız
edecek, güvenlik meselesi olarak görülen paylaşımların büyük bölümü, ABD merkezli söz konusu web sitelerinin kendi güvenlik politikaları gereği ABD hükümeti
tarafından talep gelmeden Twitter güvenlik birimlerince doğrudan kaldırılabilmektedir. Ancak Türkiye için zararlı içeriklerle ilgili aynı şekilde bilgi ve politika sahibi
olmayan yetkililer benzer bir hassasiyet göstermemektedir. Bu durum Türkiye’den
daha fazla başvuru olmasını açıklamaktadır. Münferit başvurular meselesine gelince
daha önce de belirtildiği gibi Türkiye’de pek çok şahıs hukuki yollara başvurarak ya
da doğrudan ilgili web siteye başvurarak çeşitli içeriklerin kaldırılmasını, erişimin
engellenmesini, hesapların kapatılmasını talep etmektedir. Bu durum Türkiye’den
yapılan başvuruların oldukça yüksek görünmesine sebep olmaktadır. Twitter’ın
2015’in ilk altı ayını kapsayan içerik kaldırma ve bilgi edinme tabloları bu doğrultuda incelenmelidir. Bu çalışmada Türkiye’nin içerik kapatma talepleri bir hayli yüksek
görünürken bilgi edinme taleplerinin ise ABD ile kıyaslandığında oldukça az olduğu
görünmektedir.575 Buradan da anlaşıldığı üzere farklı ülkelerin farklı talepleri olabilmektedir. Türkiye suç unsuru taşıyan içeriklerin kaldırılmasını talep ederken, ABD
çeşitli sebeplerle çok sayıda sosyal medya kullanıcısının bilgilerini talep etmektedir.
Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda hükümetin internete erişime engel çıkarttığı yönünde tartışmalar gerek iç kamuoyundan gerekse de uluslararası düzlemde çokça
konu edilmiş ve Türkiye, basın ve fikir özgürlüğü bağlamında eleştiriye tabi tutulmuştur. Ancak son dönemde söz konusu web siteleri ile devlet düzeyinde yapılan görüşmeler sonucu tesis edilen iletişim kanalları ve TBMM tarafından yapılan
kanuni düzenlemeler sosyal medyaya erişim engellemeleri tartışması, zemin kaybetmeye başlamıştır. 2015 yılı itibariyle erişim engellemelerinin hukuki ve teknik
düzenlemeler aracılığıyla belirli bir metot çerçevesine yönetilmeye ve yürütülmeye
çalışıldığı bir yapıya kavuşturulmuştur.

575. https://transparency.twitter.com/information-requests/2015/jan-jun (Erişim Tarihi: 30.10.2015)
https://transparency.twitter.com/removal-requests/2015/jan-jun (Erişim Tarihi: 30.10.2015)
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SONUÇ
2015 yılında Türkiye’nin hem iç politik hem de uluslararası gündemin de oldukça
hareketli olması, basının gündemine de yansımış ve 2015 yılı Türkiye basını açısından yoğun bir yıl olmuştur. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri, PKK terör örgütünün
eylemleri, gazete ve gazetecilere yapılan saldırılar, internet erişimi ile ilgili yasal düzenlemeler, seçimler öncesi toplumsal hareketlilik, mülteci sorunu, Charlie Hebdo
ve Paris saldırıları, Suruç ve Ankara terör eylemleri gibi olaylar, 2015 yılının medya
gündeminde başat konular olarak ön plana çıkmıştır.
2015 yılında küresel basının Türkiye’ye ilgisi artmıştır. Dış politikadaki kısmi otonom hareketler ve Türkiye’nin çevresindeki konulara dahil oluş biçimi zaman zaman çeşitli batılı aktörlerin küresel ve bölgesel çıkarları ile çakışan bir seyir içerisinde olmuştur.
Bu seyre paralel olarak uluslararası basında Türkiye’nin gitgide otoriterleştiği ve bölgesel
terör örgütlerine destek olduğu yönündeki söylemler yaygınlık kazanmıştır. Batı basınının İslamofobik eğilimleri göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye ve İslam karşıtı
yayınların 2015 yılında da kendisine yer bulduğu rahatlıkla görülmektedir.
2015 yılında Türkiye’de medya ile ilgili olarak üzerinde en fazla durulan konu
basın özgürlüğü olmuştur. Ancak basın özgürlüğü tartışmasının niceliksel zenginliği
ve çeşitliliği niteliğe yansımamış, kavram basit bir siyasal söyleme dönüştürülerek ana
sorundan uzaklaşılmıştır. Gelinen noktada basın özgürlüğü milli güvenlik, milli çıkar,
kamu düzeni ve kişisel hürriyetlerin söz konusu olması durumunda dahi gazetecilere
dokunulmazlık zırhı sağlayan bir araca dönüşmüştür. Bu durum Türkiye’de medya
sektörünün tarihsel kodlarına işlemiş anti demokratik zihniyeti ve ilişkileri, medya
sermaye ilişkisinin basın özgürlüğüne yansımalarını ve tabii ki medya siyaset ilişkilerini
tartışmayı engellemektedir. Ayrıca basın özgürlüğü tartışmasının sıkıştırıldığı dar alan
gazetecilik faaliyetleri nedeniyle adli takibata uğrayan medya mensuplarının tutuksuz
yargılanması gibi reformların gündeme gelmesi imkânını zayıflatmaktadır.
Türkiye basınının 2015 yılı performansı göz önünde bulundurulduğunda,
yapısal ve sektörel sorunların demokratikleşme önünde ciddi bir engel teşkil ettiği
söylenebilir. Bu doğrultuda basının demokratik standartlar gözetilerek yeniden yapılandırılması ve söz konusu engellerin ortadan kaldırılarak çoğulcu ve demokratik bir
basın ortamının inşa edilmesi, Türkiye’deki konuyla ilgili tüm paydaşların ivedilikle
çözmesi gereken bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.
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KRONOLOJİ- MEDYA

7 Ocak

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun Paris'teki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda çoğu dergi çalışanı 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırının uluslararası boyutta toplumsal
ve siyasi pek çok sonucu oldu.

30 Ocak

Cumhuriyet gazetesinde, Utku Çakırözer genel yayın yönetmenliğinden alındı. 2014 sonlarında göreve başlayan Çakırözer yönetim kurulu ile arasında süregelen anlaşmazlık sonucu
görevden alındı.

11 Şubat

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde Chapel Hill’de uğradıkları silahlı saldırıda öldürülen 3
Müslüman gencin ardından İslamofobi tartışmaları medyanın gündeminde sıkça yer aldı.
Batı medyası nefret suçunu vurgulamadığı, Türk medyasında çeşitli yayın organları ise konunun üzerinde yeterince durmadıkları için eleştirildi.

28 Şubat

Hakan Albayrak yönetimindeki Diriliş Postası gazetesi yayın hayatına başladı.

2 Mart

Genelkurmay Başkanlığı’nın, 27 Aralık 2013’de yaptığı suç duyurusu üzerine Balyoz davasında kumpas iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada gazeteci Mehmet Baransu tutuklanarak Metris Cezaevine konuldu.

5 Mart

26 Şubat’ta TV programında Enver Aysever’in “yargılanacaksınız” tehdidinden sonra medyada Kabataş saldırısı meselesi tekrar gündeme oturdu. 5 gazeteden 14 köşe yazarı “Diliniz
KABA, vicdanınız TAŞ!” başlıklı yazıları ile meseleye dikkat çektiler. Star gazetesinden Ahmet
Kekeç, Ardan Zentürk, Halime Kökçe, Murat Çiçek ve Saadet Oruç, Yeni Akit gazetesinden
Ersoy Dede ve Kenan Alpay, Türkiye gazetesinden Fuat Uğur, Sabah gazetesinden Mahmut
Övür, Yeni Şafak gazetesinden Cemile Bayraktar, Kemal Öztürk, Merve Şebnem Oruç ve Yasin Aktay yazılarında “Diliniz KABA vicdanınız TAŞ” başlığını kullandı. Abdülkadir Selvi ise
tek kelimelik değişiklik yaparak, “Diliniz KABA, yüreğiniz TAŞ” başlığını kullandı.

1 Nisan

31 Mart’ta İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın Adalet Sarayı’nda rehin alınarak şehit edilmesi ile sonuçlanan terörist saldırı süresince gazetelerin web siteleri ve TV
kanallarınca yapılan yayınlar tartışma konusu oldu. Bazı medya organları teröristlerin yaydığı fotoğrafları yayınlamazken yayınlayan medya organları tepki çekti.

6 Nisan

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın iki DHKP-C üyesi tarafından rehin alınıp öldürülmesiyle ilgili görüntülerin yayınlanması üzerine 1. Sulh Ceza hâkimliği Facebook,
Twitter ve Youtube’un da aralarında bulunduğu internet siteleri ve sosyal ağlarda yer alan
166 uzantının kaldırılmasına karar verdi. Söz konusu içeriklerin kaldırılmaması halinde
sitelerin erişiminin tümden engellenmesi kararlaştırıldı. 3 Nisan tarihli bu kararı uygulamayan sitelere erişim 6 Nisan tarihinde engellendi. İçeriği kaldıran sosyal medya kanalları
hızla erişime açıldı.

29 Nisan

Freedom House 2015 Basın Özgürlüğü Raporu açıklandı. Rapor kamuoyunda Freedom
House’un tartışılan derecelendirmesinin ve eleştirilen metodolojisin tekrar gündeme taşınmasına neden oldu.

30 Mayıs

Doğan Medya Grubuna bağlı gazete ve TV kanallarında HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın belirgin bir şekilde öne çıkarılması medyada seçim öncesi dikkat çeken pozisyonlardan biri oldu.

24 Temmuz

STAR Medya Grubuna bağlı Star gazetesi ve 24 Televizyonu’nun bulunduğu binanın bahçesine zaman ayarlı bomba konuldu. Bomba, emniyet güçleri tarafından kontrollü bir şekilde
imha edildi.
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2 Eylül

Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek için iki saat arayla denize açılan mültecilerin içinde bulunduğu iki ayrı lastik bot batarken çifte facia yaşandı. 3 yaşındaki Aylan
ve 5 yaşındaki Galip kardeşlerin kıyıya vuran minik bedenleri hem ulusal hem uluslararası
medyada yoğun bir biçimde kullanıldı. Aylan Kurdi’nin cansız bedeni dünyanın mülteci krizini fark etmesini sağlayan bir simge olarak görüldü.

27 Ekim

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) finans desteği sağladığı
gerekçesiyle Koza İpek Grubu’na bağlı tüm şirketlere kayyum atandı. Bu durum, şirketin
bünyesinde bulunan Kanaltürk TV, Bugün TV, Bugün ve Millet gazeteleri gibi basın-yayın
organlarının da kayyum tarafından yönetilmesine yol açtı.

5 Kasım

90’lı yıllarda aralıklarla yayınlanan Yeni Yüzyıl gazetesi yeni bir kadro ve “Türkiye hepimizin”
sloganı ile tekrar yayına başladı.

27 Kasım

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül,
gazetede, MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasıyla ilgili gerçeğe aykırı bazı görüntü ve bilgilere yer verdikleri gerekçesiyle haklarında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

410

setav.org

2015’TE TÜRKİYE

2

015, seçimlerin damga vurduğu bir yıl oldu. Haziran’da ve Kasım’da
yapılan iki genel seçim sadece iç siyaseti değil, diğer bütün alanları
etkiledi. İç siyasette AK Parti altı aylık bir ara dönemin ardından
yeniden tek başına iktidar olurken, DAİŞ ve PKK terörüyle mücadele yılın
önemli meselelerindendi. Dış politikada yılın sonuna doğru Türkiye sınırlarını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi bütün gelişmeleri gölgede
bıraktı. Yılın bir diğer önemli gelişmesi Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin yeniden
canlanması oldu. Güvenlik ve savunma alanında Türkiye’nin PKK ve DAİŞ
tehdidine karşı aldığı önlemler ve füze savunma sistemi (T-LORAMİDS)
ihalesinin iptali öne çıktı. Antalya’daki G20 Zirvesi şüphesiz ekonomi alanında 2015’in en önemli gelişmesi oldu. Türkiye bölgesindeki bütün olumsuz gelişmelere rağmen 2015’te büyümeye devam etti. Hukuk ve insan
hakları alanında kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davada ilerleme
kaydedilirken, İç Güvenlik Paketi de bu yılın tartışmalı konuları arasındaydı.
Eğitim alanına bakıldığında TEOG sisteminin iyileştirildiği ve yükseköğretimde yeni uygulamaların konuşulduğu bir yıl geride kaldı. Medya alanında
sektör içi pek çok değişikliğin yanı sıra paralel yapıyla ilişkili medya organlarına kayyum atanması yılın en önemli gelişmesiydi.

2015’teki bütün dikkate değer gelişmeler “2015’te Türkiye” başlığıyla
elinizdeki SETA yıllığında analiz edildi. Bu çalışma iç siyaset, dış politika,
güvenlik ve savunma, ekonomi, hukuk ve insan hakları, eğitim ve medya başlıklarından oluşuyor.
Sahasında yetkin araştırmacılar tarafından kaleme alınan 2015’te Türkiye,
Türkiye’yi anlamak isteyenler için önemli bir referans kaynağı olacaktır.

ANKARA • İSTANBUL • WASHINGTON D.C. • KAHİRE

2015’TE SIYASET Adalet ve Kalkınma Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi
Halkların Demokratik Partisi Çözüm Süreci
Cumhurbaşkanlığı Gündemi 2015’TE DIŞ POLITIKA
Türkiye-Ab İlişkileri Türkiye-Abd İlişkileri Türkiye-Suriye
İlişkileri Türkiye-Balkan Ülkeleri İlişkileri Türkiye-Filistin
İlişkileri Türkiye-Irak İlişkileri Türkiye-İran İlişkileri Türkiyeİsrail İlişkileri Türkiye-Kıbrıs İlişkileri Türkiye-Körfez Ülkeleri
İlişkileri Türkiye-Libya İlişkileri Türkiye-Mısır İlişkileri
2015’TE GÜVENLIK VE SAVUNMA Pkk Terörünün
Değişen Karakteri ve Terörle Mücadele Türkiye’nin Daiş
İle Mücadelesi Güvenlik ve Savunma Basın Özgürlüğü
Raporları Charlıe Hebdo Saldırısı ve Türkiye’ye
Yansıması Batı Basınında İslam Karşıtlığı Medyada
Mülteciler Sosyal Medya Erişim ve Problemler 2015’Te
Yaşanan Önemli Olaylar ve Sosyal Kamu Maliyesi
Medya Basın ve Demokrasi Denklemi Türkiye’nin
Terörle Mücadelesi ve Medyanın Yaklaşımı Dış Basında
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Karşıtlığı
Türkiye-Rusya İlişkileri Türkiye-Almanya İlişkileri
2015’TE EKONOMI Ekonomik Büyüme ve İstihdam
Dış Ticaret ve Cari Açık Kamu Maliyesi Para Politikası
2015’TE HUKUK VE İNSAN HAKLARI Yasama
Faaliyetleri Yargı İnsan Hakları 2015’TE EĞITIM Milli
Eğitim Yükseköğretim 2015’TE MEDYA Medyanın
Genel Gündemi Sektör İçi Değişiklikler Seçim Vaatleri
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