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G
ezi Parkı protestoları öncesinde 
Perspectives’in bu sayısının kapak 
konusunu “Ekonomik Büyüme Muci-
zesi” olarak belirlemiştik. Hakikaten 
de yurtiçinden de yurtdışından da Gezi 

olaylarını tahlil etmeye çalışanlardan hep aynı soru 
geliyor: “Ekonomik göstergeler bu kadar olum-
luyken bu tepkilerin kaynağı ne? Ve tabii bu soru 
bağlantılı başka soruları akla getiriyor. 2000’lerde 
Türkiye’de en çok hangi sektörler büyüdü? Dış eko-
nomik ilişkiler nasıl gelişti? Büyümeden toplumun 
hangi kesimleri faydalandı, hangileri faydalanama-
dı? Türkiye ekonomisi nasıl bir kalkınma modeline 
dayanıyor? Bu soruların cevaplarını aramadan 
iktidarın büyüme fetişini ve giderek kitleselleşen 
toplumsal tepkinin nedenlerini anlamak mümkün 
değil. 

Bir aydır neredeyse bütün Türkiye’ye yayılan 
protestoların arka planını oluşturan sorunlardan 
başlıcasının bu “büyüme fetişi“ olduğu kanısında-
yız. Dolayısıyla, geniş bir dosya halinde işlediğimiz 
“ekonomik büyüme mucizesi”, “kalkınma“ ve “dö-
nüşüm” projeleri sıcak siyasal gündemi kavramaya 
ışık tutuyor. Geçtiğimiz yıl dev baraj projelerine 
karşı köylülerin Ankara‘ya düzenlediği yürüyü-
şü, Ilısu barajı inşaatına karşı yıllardır yürütülen 
hukukî mücadeleyi, Akkuyu ve Sinop’ta planlanan 
nükleer santrallere karşı yıllardır yükseltilen itirazı 
bugünkü protestoların öncülleri olarak değerlen-
dirmek yanlış olmaz. Ayrıca, kentsel dönüşüm adı 
altında Türkiye’nin hemen her şehrinde yürütü-
len yıkım ve inşaat projeleri ve bunların yarattığı 
toplumsal sorunların da bu protestolardaki payı 
azımsanamaz. Ekolojik tahribata karşı yürütülen 
mücadelelerde Çevre Değerlendirme Raporları’nın, 
mahkeme kararlarının ve yerel halkın iradesinin 
hiçe sayılması, yıllardır kırdaki geniş halk kesim-
lerinin ve kamuoyunun bir kısmının tepkisine 
neden oluyor,  Ilısu Barajı örneğinde olduğu gibi, 
mahkemelerin durdurma kararlarının çiğnenmesi 
kamuoyunda hukuk devletine karşı güvensizlik ya-
ratıyordu. Başbakan Erdoğan’ın bu yerel mücade-
leleri sürdürenleri ve Gezi Parkı’nın yıkımına karşı 
mücadeleyi başlatanları “düşman“ veya “terörist“ 
olarak karalamaya çalışması da geniş bir kesimde 
öfke birikmesine yol açtı. 

Ayrıca, hükümetin otoriter, ataerkil ve peder-
şahi tutumunun da giderek tedirginlik ve öfke 
uyandırdığı görülüyordu. “Topluma rağmen toplum 
için” tavrı pek çok kişi için artık katlanılmaz hale 
gelmişti. AKP’nin kendisini her alanda “örnek 
çocuk“ olarak sunması yurtiçinde de yurtdışında 
inandırıcılığının azalmasına neden oluyordu. Alkol 
yerine ayran içen, en az üç çocuklu, AVM’de alışve-
riş yapan, güvenlikli sitede yaşayan aile modelinin 
dayatılması toplumun çeşitli kesimlerinde cende-
reye alınma hissi yaratıyordu. İnsanlara hayatlarını 
nasıl yaşamak istedikleri konusunda karar hakkı 

bırakmayan, nüfus ve ahlâk politikaları giderek 
absürd boyutlara ulaşmıştı. Mantık sınırlarını 
zorlayan bu politikalar Gezi protestolarında tanık 
olduğumuz yaratıcılık patlamasının ortaya çıkışında 
da etkili oldu. Gezi parkı eylemcileri AKP hüküme-
tinin dayatmaya çalıştığı yaşam tarzının tersinin 
mümkün olduğunu, bu alternatifin çok daha canlı, 
yaratıcı ve eğlenceli olduğunu tecrübe etme fırsatı 
buldu. Hükümetin protestoculara yönelttiği aşağı-
layıcı yakıştırmalar ve hakaretler artık tutmamaya 
başladı ve tam tersine bu yakıştırmalar protes-
tocular tarafından sahiplenilerek dönüştürüldü. 
Başbakan protestoculara “çapulcu” deyince, onlar 
da kendi kendilerini çapulcu olarak isimlendirmeye 
başladılar. Böylece, yukarıdan dayatılmaya çalışılan 
“ahlâk kavram ve kuralları“ tersine çevrilmiş oldu, 
Gezi protestoları hükümeti dilsiz bıraktı; başbaka-
nın ve hükümetin ahlâkî otoritesi yıkıldı. İktidarın 
polis şiddetine yönelmesinde ve baskıyı tek çıkar 
yol görmesinde, yıllardır topluma dayatmaya 
çalıştığı hayat biçiminin geniş kitleler tarafından 
reddedildiğini görmesi karşısında çaresiz kalması 
muhtemelen önemli bir rol oynadı.  

Gezi protestolarını AKP’nin ekonomik, sosyal 
ve kültürel kalkınma modeline yöneltilen bir tepki 
olarak okumak gerek. Sokaklarda ve parklarda genç 
kitleler vardı. Ancak, ülke genelindeki protestoların 
daha geniş halk kesimleri tarafından desteklendi-
ğini biliyoruz. Türkiye toplumu nasıl bir ekonomik 
gelişim modeli istediğini tartışmaya başladı. Gezi 
protestoları tutucu, özgürlükleri ve insan iradesini 
kısıtlayıcı toplum modellerinin  (AKP’nin olsun, 
CHP’nin veya radikal sol grupların olsun) artık 
toplumda kolay kolay kabul görmeyeceğini ortaya 
koydu. 

Hükümetin ve ona bağlı güvenlik güçlerinin 
uyguladığı şiddete ve insan hakları ihlâllerine karşı 
net bir tavır koymak, demokrasi ve özgürlük talep 
eden bir toplumu yalnız bırakmamak gerekiyor. 
İnsan hakları ihlâllerini engellemek ve gerçek bir 
demokrasi inşa etmekten sorumlu olan hükümet 
yetkilileriyle ciddi ve kararlı bir diyalog yürütmekte 
öncelikle Avrupa Birliği Komisyonu’na, AB üyesi 
ülkelere önemli bir görev düşüyor: Kendi toplumla-
rına Türkiye’nin AB’ye giriş müzakerelerin deva-
mının,  özellikle de temel hakları içeren fasılların 
derhal açılmasının, Türkiye hükümetiyle bu 
konularda müzakere etmek için kararlı bir politika 
yürütmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmak. 
Gezi Parkı’ndakiler de bunu Avrupa’dan bekliyor. 
Onların geleceği sizi gerçekten ilgilendiriyorsa, 
Türkiye’yi izole etmek yerine, ona sorumluluklarını 
hatırlatmanın ve müzakere masasına çağırmanın 
zamanı geldi.

  

Perspectives ekibi adına
Ulrike Dufner
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1982 Adana doğumlu. 
Pamukkale Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı ile İstanbul 
Üniversitesi Antropoloji 
bölümünde okudu. İmece-
Toplumun Şehircilik Hareketi 
üyesi. Gezi direnişinde en 
başından beri yer aldı. 

Deniz Özgür

Gezi ayaklanmasından 
parklar demokrasisine 

T
ürkiye toplumu on yıllardır yaşamadığı ve 
belki on yıllarca daha yaşayamayacağı bir 
süreçten geçiyor. Gezi Parkı isyanı olarak 
adlandırabileceğimiz olaylar dizisi, ülkenin 
neredeyse tamamını etkisi altına alan, 

tabiri caizse bir halk ayaklanmasına dönüşmüş 
durumda. Önce, böylesi büyük bir kalkışmayı 
ateşleyen ilk kıvılcımın nasıl çıktığını hatırlayalım. 
28 Mayıs salı günü Gezi Parkı’nın tahrip edilmesini 
engellemeye çalışanlara uygulanan polis şiddeti ve 
ardından parka yerleşen ahaliye iki gün üst üste 
şafak vakti büyük bir şiddetle yapılan saldırılar ve 
bu saldırıların kamuoyuna yansımasıyla birlikte, 31 
Mayıs akşamı yüzbinlerce insan Taksim Meydanı ve 
Gezi Parkı’na doğru yürüyüşe geçti. 

Polisin müdahalesi üzerine, çatışmalar ertesi 
güne kadar devam etti. Sonunda pes eden kolluk 
kuvvetleri 1 Haziran’da Taksim Meydanı’ndan 
ve Gezi Parkı’ndan çekilmek zorunda kaldı. Aynı 
saatlerde, başta Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve 
Hatay olmak üzere 70’den fazla şehirde insanlar 
polisin ve devletin şiddetine karşı isyan ve 
ayaklanma halindeydi.

Medyada genel olarak karikatürize edildiği 
ifadeyle “üç ağaç” için başlayan protestolar polisin 

fütursuzca uyguladığı orantısız şiddet nedeniyle, 
AKP iktidarına ve özelde de Recep Tayyip Erdoğan’a 
karşı bir öfke patlamasına dönüştü. Bu durumun 
bütün ayaklanmaya rengini ve karakterini verdiğini 
söyleyebiliriz. Bunda etkili olan en önemli unsur, 
‘90 kuşağı olarak tabir edilen, kendini bildiğinden 
beri karşısında iktidar olarak Recep Tayyip 
Erdoğan’dan, onun baskıcı, otoriter üslûbundan 
ve siyasetinden başka bir güç görmemiş olan 
apolitik gençliğin bu isyanda başat rollerden birini 
üstlenmiş olmasıdır. 

15 Haziran’da yine büyük bir polis şiddetiyle 
Gezi Parkı’ndan atılan direniş ahalisi bugün, 
başta Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Kartal 
olmak üzere, 40’tan fazla parkta bir araya gelmeye 
ve akşamları geç saatlere kadar süren forumlar 
düzenlemeye başladı. Bu forumlarda, direnişin 
seyrinin değerlendirilmesinin yanı sıra, bundan 
böyle birlikte nasıl yol alınacağı da hararetli bir 
biçimde tartışılıyor. 

Gezi direnişinin, bu tarihî hareketin hak ettiği 
şekilde tahlil edilebilmesi için belki de üzerinden 
biraz zaman geçmesi gerekiyor. Hiç şüphesiz uzun 
süre tartışılacak, yazılacak olan Gezi direnişine dair 
yine de sıcağı sıcağına bazı ilk değerlendirmeler 
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yapabiliriz. 

Kamusal alan mücadelesi
İlk dikkat çekmek istediğim nokta, isyanın 
patlak verdiği mecradır. Solun ve genel olarak 
toplumsal muhalefetin pek itibar etmediği, hatta 
yer yer burun kıvırdığı bir alanda, bir park, yani 
bir kamusal alan mücadelesinde bu isyanın 
fitilinin ateşlenmiş olması manidardır. Evet, 
özellikle sol muhalefetin yıllarca 1 Mayıs’larda 
Taksim Meydanı’na çıkma mücadelesi ülkenin 
belleğine kazınmıştı. Lâkin bu, solun kendi 
tarihsel ve ideolojik mirasına sahip çıkma 
çabasıyla açıklanabilecek bir durum ve yılda bir 
gün için verilen bir mücadeleydi. Ve genel olarak 
sol hareketler, iktidarın ideolojik ve ekonomik 
çıkarları doğrultusunda hayata geçirmeye çalıştığı 
ve arka planında meydanı gösterilere, mitinglere, 
1 Mayıslara tamamen kapatma fikri de olan 
“Taksim Meydanı’nı yayalaştırma projesi”ne karşı 
oldukça cılız bir ses çıkarmıştı. İki yıl boyunca 
Taksim Dayanışması adı altında bu projeye karşı 
verilen mücadeleyi yürütenler kimi zaman 30-
40 kişilik eylemlerle, kimi zaman 5-10 kişilik 
sürekli nöbetlerle ve imza kampanyalarıyla sebatla 
seslerini duyurmaya çalıştılar. Sol ise yılın bir 
gününe sıkıştırdığı meydan mücadelesine sahip 
çıkmadı. 

Bunu bir kenara not edip isyanın kaynağına 
dönelim. Kent mücadelesi, daha özelde, 
kamusal alanlar için verilen mücadele bu 
topraklarda oldukça yeni bir muhalefet alanı. Son 
dönemlerde bunun en popülerleşen örneğini Emek 
Sineması’nın yıkımına karşı yapılan eylemlerde 

gördük. Halkın ve kamuoyunun yıllarca her yolu 
deneyerek tepkisini gösterdiği bu süreçte son sözü 
yine devletin ve sermayenin söylemiş olması bu 
yıkıma karşı çıkanlarda büyük bir hayal kırıklığı 
yaratırken, 7 Nisan 2013’te kalabalık bir gösteri 
sırasında polisin halka uyguladığı şiddet aynı 
zamanda büyük bir öfkenin de açığa çıkmasına 
sebep oldu. Bu kamusal alan mücadelesine ek 

olarak, son 1 Mayıs’tan bu yana Taksim Meydanı 
ve İstiklâl Caddesi’nde en ufak bir yürüyüşün ve 
gösterinin yasaklanması, alana çıkmaya çalışan her 
gruba karşı uygulanan aşırı polis şiddeti nedeniyle 
biriken öfkenin de Gezi isyanında önemli bir role 
sahip olduğunu söyleyelim.

Bugün, Gezi Parkı’nda yaşanan sürecin 
arkasında, biriken bütün bu öfkenin yanı sıra uzun 
zamandır bu alanda verilen mücadelenin halkın 
azımsanmayacak bir kesiminin duyargalarını 

Bu eylemlerle birlikte, halkın korku eşiğini 
aştığını gördük. On yıllık AKP rejiminin 
baskısı ve korkusu altında yaşayan ahalinin 
Gezi isyanı boyunca bu korkuyu nasıl alt 
ettiğine, alt edebileceğine tanık olduk. 
Polisin ağır şiddeti karşısında duyulan öfke 
dinmediği gibi, neşe, coşku ve mizah da 
yitirilmedi. Barikatlarda, gazlar atılırken 
dans eden gençlerin görüntüsü bu isyanın 
alâmet-i farikası olarak tarihe geçecektir.
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açmasındaki katkıyı unutmamak gerekir.

Müşterek zenginliklerin talanı
Bir vahşi neo-liberalizm partisi olan AKP, bu 
sistemin gereklerine uygun bir biçimde ortaya 
koyduğu politikalar neticesinde, ülkenin tamamını 
yağmaya, talana açmıştır. Kentin ve kırın sahip 
olduğu bütün olanaklar, tüm kentsel ve kırsal 
hizmetler, tarım arazileri, dereler, vadiler, ormanlar, 
su havzaları, mahalleler, okullar, hastaneler, 
tarihî ve kültürel varlıklar, bu talanın konusu 
olan her şey toplumun müşterek zenginlikleridir. 
Bu zenginliklerin elden gidecek olmasına karşı, 
özellikle kırsal kesimin yıllardır verdiği amansız 
yaşam alanı mücadelesi ve bu mücadeleye rağmen 
müşterek alanların bir bir kaybedilmesi, doğanın 
yaşadığı tahribat toplumun hafızasında yer etmiştir. 
Gezi Parkı isyanını en çok sahiplenen, ilk destek 
açıklamaları yapanların yaşam alanı mücadelesi 
veren kesimler olduğunu hatırlamakta fayda var.

Gezi Parkı ele geçirildikten sonra alana yerleşen 
ahalinin ilk işi, polis arabalarını ve iş makinalarını 
yakmak oldu. Bu, hareketin devlete ve sermayeye 

olan öfkesinin bir dışavurumuydu. Aynı şekilde, 
Tarlabaşı’nda yaşayan zorunlu göç mağduru yoksul 
Kürt çocukların Tarlabaşı Bulvarı’ndan Taksim’e 
çıkmaya çalışırken, hayatlarını karartan Tarlabaşı 
Yenileme Projesi şantiyesinin paravanlarını 
ve üzerlerindeki reklamları ateşe vermeleri de 
iktidarın vahşi saldırısına verilmiş bir cevap olarak 
yorumlanmalı.  

Korku eşiğinin aşılması
Bu eylemlerle birlikte, halkın korku eşiğini aştığını 
gördük. On yıllık AKP rejiminin baskısı ve korkusu 
altında yaşayan ahalinin Gezi isyanı boyunca bu 
korkuyu nasıl alt ettiğine, alt edebileceğine tanık 
olduk. Polisin attığı biber gazına karşı binlerce 
insanın maskeleriyle, baretleriyle, gözlükleriyle 
cevap verdiğini ve bu örgütlenme sayesinde üç 
hafta boyunca direnişin ayakta kalabildiğini gördük. 
Eskiden gaza karşı limon taşımaktan çekinen 
insanlar, bu isyanla birlikte polise karşı donanımlı 
bir karşı koyuş sergiledi. Üstelik, polisin ağır şiddeti 
karşısında duyulan öfke dinmediği gibi, neşe, coşku 
ve mizah da yitirilmedi. Barikatlarda, gazlar atılırken 
dans eden gençlerin görüntüsü bu isyanın alâmet-i 
farikası olarak tarihe geçecektir. 

Özgüven ve kazanımlar
Her yaş grubundan insanın, ama özellikle daha 
önce hiçbir politik örgütlenme içinde yer almamış 
‘90’lı kuşağın bu eylemlerle birlikte muazzam bir 
özgüven kazandığını ve bu özgüvenin bütün topluma 
yayıldığını söyleyebiliriz. 

Bu özgüven sonuçsuz da kalmadı. Direnişe 
katılan halk iktidarın 1 Mayıs’la birlikte Taksim 
Meydanı’nı ve İstiklâl Caddesi’ni gösterilere ve 
yürüyüşlere kapama gerekçelerinin geçersizliğini bu 
eylemlerle birlikte suratına çarpmıştır. İkinci nokta, 
Topçu Kışlası projesi fiilî olarak rafa kalkmıştır. 
Tayyip Erdoğan ilk defa geri adım atmıştır. Projeyi 
rafa kaldırdığı gibi, parkı çiçeklendirmek ve 
ağaçlandırmak zorunda kalmıştır (her ne kadar, 
“parkı kirlettiler, tahrip ettiler, biz yeniliyoruz” 
söylemi altında bir imaj çalışması yapıyor olsalar da 
kamuoyunun bunu inandırıcı bulmadığı açıktır). Bu 
da hareketin bir başarısıdır. Bir diğer nokta, ahalinin 
hem polis saldırıları sırasında hem de parkın 
içinde ve çevresinde inşa ettiği yaşam alanında 
ortaya koyduğu dayanışma duygusu, organize olma, 
örgütlenme arzusu ve kabiliyeti farklı kesimlerin 
birbirinden güç aldığı ve birbirini beslediği, motive 
ettiği bir dinamik yarattı. Ülkenin ve dünyanın 
dört bir tarafından gelen yardımlar ve dayanışma 
mesajları, destek ziyaretleri Taksim Komünü’ne 
bulunduğu alanla sınırlı kalmayıp çok daha geniş bir 
mecrada meşruiyet sağlamış oldu. 

Bütün bu unsurlar halkın yıllardır elinden 
alınan kendi yaşam alanları üzerinde söz söyleme 
ve eyleme hakkını yeniden kazanmasına, yediden 
yetmişe bütün kesimlerin bir özgüven kazanma 
coşkusu yaşamasına neden olmuştur. Özellikle genç 
ve apolitik kuşağın yaşadığı bu deneyim sayesinde, 
önümüzdeki on yılların toplumsal mücadelelerinde 
muazzam sıçramalar yaşanabileceğini şimdiden 
öngörebiliriz.

Toplumsal meşruiyetin gücü
Bir ülkenin en önemli kentinin en merkezî 
meydanının iki hafta boyunca halk tarafından 
kontrol edilmesinin, bu süre boyunca devlete 
ait hiçbir gücün meydanın kıyısına dahi 
yanaşamamasının, halkın devletin polisini meydana 
sokmamasının, polise ait araçları ve barınakları 
ateşe vermesinin, bu süre boyunca meydanı 
tutabilmesinin nedeninin askerî ve militan bir 
başarıdan ziyade yaratılan toplumsal meşruiyetten, 
toplumsal desteğin genişliğinden kaynaklanması 
derinlemesine analiz edilmesi gereken sosyolojik ve 
politik bir vakadır. Halkın kendi gücüyle yarattığı 
bu kırılmanın hem Türkiye’de hem de dünyanın 
başka ülkelerinde halkların özgürlük ve eşitlik 
mücadelelerine esin kaynağı olacağına şüphe yok. 

Direnişin iktidara yansımaları
Gezi direnişinin siyaseten bir yönetim değişikliğine 
yol açacak güce sahip olmadığını –en azından 
şimdilik- söylemek gerek. “Tayyip istifa”, “hükümet 
istifa” sloganları eylemlere katılan ahalinin 
büyük çoğunluğunun ortak talebi olsa da, Taksim 
Dayanışması’nın ilan ettiği taleplerden biri olan 
polis şiddetinden ve ölümlerden sorumlu vali ve 
emniyet müdürlerinin dahi görevden alınması zor 

Kentin finans ve turizm bakımından en 
önemli merkezinin iki hafta boyunca işlemez 
olmasının elbette bir karşılığı olacaktır. Ama 
esas olarak, isyanın ilk günlerinde borsadaki 
düşüş ve dolardaki yükselme, ekonomideki 
kırılganlığı açık bir biçimde ortaya koydu. 
Bu dalgalanma, şimdilik üstü kapatılmaya 
çalışılsa da, bütün siyasî varlığını ekonomik 
istikrar söylemine borçlu olan bir iktidarın 
denge yitimi yaşamasına neden olabilir.
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görünüyor. Ayrıca, Tayyip Erdoğan bu kalkışmayı 
kendisine karşı bir komplo olarak okuyarak hızla 
bir karşı hamle başlatıp düzenlediği mitinglerle, 
emniyete ve polise övgüler düzerek sistemin tahkimi 
için kolları sıvadı bile. 

Ancak bu hareket yine de demokratikleşme 
adımlarının atılması konusunda hükümete baskı 
uygulayabilir. Park forumlarında dile getirilen ve 
neredeyse herkes tarafından kabul edilen yüzde 
10 seçim barajının kaldırılması isteği bu hareketin 
gündemine alacağı temel taleplerden biri olabilir. 

Ekonomik açıdan ise, kentin finans ve turizm 
bakımından en önemli merkezinin iki hafta boyunca 
işlemez olmasının elbette bir karşılığı olacaktır. Ama 
esas olarak, isyanın ilk günlerinde borsadaki düşüş 
ve dolardaki yükselme, ekonomideki kırılganlığı 
açık bir biçimde ortaya koydu. Bu dalgalanma, 
şimdilik üstü kapatılmaya çalışılsa da, bütün siyasî 
varlığını ekonomik istikrar söylemine borçlu olan bir 
iktidarın denge yitimi yaşamasına neden olabilir. 
Ekonomideki bu sendeleme siyasî yapının kâğıttan 
kaplan misali dağılmasına ve uzun zamandır 
verilmeye çalışılan ekonomisi güçlü ülke imajının 
kırılmasına yol açabilir. 

Gezi direnişinin Gezi Parkı’ndan çıkıp ülke 
genelinde parklarda ve meydanlarda sürdürülen 
bir doğrudan demokrasi arayışına dönüşmesi 
önümüzdeki günlerde hareketin örgütlenmesi 
açısından umut verici. Ve bu arayışın kendi 
araçlarını, yöntemlerini ve dilini yaratmakta oldukça 

başarılı olduğunu görmek çok güzel. Cihangir 
parkında yapılan Beyoğlu forumları sırasında bir 
direnişçinin dile getirdiği ifadeyle söylersek “yeni 
bir köy kurduk, yeni köye eski âdet getirmeyelim”. 
Sürecin nasıl bir evrim göstereceğini hep birlikte 
göreceğiz. Ama şurası açık ki, cin şişeden çıktı, on 
yıllardır uyuyan Türkiye halkı artık uyandı ve bundan 
sonra hiçbirşeyin eskisi gibi olamayacağını çok iyi 
biliyoruz. 

Gilles Deleuze’ün mottosu yol gösterici olsun 
hepimize: “İktidar hayatı hedef aldığında, hayat 
iktidara direniş olur”.

Gezi direnişinin Gezi Parkı’ndan çıkıp 
ülke genelinde parklarda ve meydanlarda 
sürdürülen bir doğrudan demokrasi 
arayışına dönüşmesi önümüzdeki günlerde 
hareketin örgütlenmesi açısından umut 
verici. Ve bu arayışın kendi araçlarını, 
yöntemlerini ve dilini yaratmakta oldukça 
başarılı olduğunu görmek çok güzel. 
Cihangir parkında yapılan Beyoğlu forumları 
sırasında bir direnişçinin dile getirdiği 
ifadeyle söylersek “yeni bir köy kurduk, yeni 
köye eski âdet getirmeyelim”.
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Cengiz Çandar

Cengiz Çandar, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ni bitirdikten sonra 
ODTÜ  Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde asistanlık yaptı. 
Çandar, İstanbul Bilgi,  
İstanbul Kültür ve Özyeğin 
üniverisitelerinde dersler 
verdi. Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’a dış politika alanında 
danışmanlık yapan Çandar, 
Özal ile Irak Kürt liderliği 
arasında ilk kez doğrudan 
temasların kurulmasında rol 
aldı. Çandar’ın çoğunluğu 
Ortadoğu sorunu üzerine 
olmak üzere Türkçe yedi 
kitabı var.
1976’dan bugüne birçok 
gazete ve haber ajansında 
görev alan Çandar,  Resmi 
ve özel TV’lerde yayınlanan 
programlarda yer aldı. 
Çandar halen  Lübnan’ın 
al-Mustaqbal ve Türkiye’de 
Turkish Daily News ve New 
Anatolian gazetelerinde köşe 
yazarlığı yapıyor.

Gezi Parkı: Türkiye’nin demokratikleşmesinde 
tarihî bir kilometre taşı

İstanbul’da Taksim Gezi Parkı’nın yok edilmesini 
engellemeye çalışanlara polisin sert müdahalesiyle 
başlayan ve Türkiye’nin neredeyse tamamına yayılan 
eylemleri nasıl tanımlıyorsunuz?
Cengiz Çandar: Taksim Gezi Parkı olaylarıyla 
başlayan eylemleri, Türkiye’nin yakın tarihindeki en 
anlamlı gelişmelerden biri olarak görüyorum. Benim 
açımdan bu gelişme Türkiye’deki demokratik bilinç 
ve duyarlılığın vardığı üst düzeyi yansıtıyor. Yaşanan 
gelişmenin en değerli yönü bu ülkede otoriter bir 
yönetim kurulmasının, otokratizme sapılmasının 
artık o kadar kolay olmadığının, olamayacağının 
ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle, Gezi Parkı eylemleri 
Türkiye’nin demokratikleşmesinde tarihî bir 
kilometre taşıdır.
Eylemlere katılanların büyük çoğunluğunun çok genç 
ve “apolitik” olduğu vurgulandı. Eylemcilerin genel 
profilini siz nasıl tarif edersiniz?
Eylemcilerin önemli bir bölümü ilk kez politik bir 
eylemde yer almışlar; yaşları ise çok genç. Türkiye 
nüfusunun üçte ikisi zaten çok genç. Eylemciler 
şehirli ve iyi eğitimli gençler. Yani, bir bakıma 
Türkiye’nin geleceği olan kuşak. Onlara izafe edilen 
apolitiklik sıfatı Gezi Parkı eylemleriyle birlikte 
ortadan kalkmak zorunda. Yeni bir politik dil ve 
yeni bir politik davranış kalıbından söz etmek 
daha doğru olacak. Bizim kuşakların bilmediği, 
öngörmediği, konvansiyonel olmayan, 21. yüzyıla 
özgü yeni bir politik dil ve politik davranış kalıbı 
diyebiliriz.
Sizce meydanlara çıkanlar neye tepki gösteriyor, 
talepleri neler?
En kestirme, en basit talep “özgürlük” olarak 
tanımlanmalı. Bireysel özgürlüklere müdahale 
edilmesine karşı özel bir duyarlılık söz konusu. 
Çevre duyarlılığı işin çıkış noktasıydı. Ancak, Gezi 
Parkı’nda en başta çok sayıda insan yoktu. Ne 
zaman ki, vahşi bir polis saldırısı söz konusu oldu, 
toplumsal patlama da o vakit meydana geldi. Polis 
baskısına karşı özgürlük talebi öne çıktı. Toplumsal 
patlamanın boyutu geliştiği ölçüde de, katılımcı 
demokrasi anlayışının rüşeym halindeki taleplerini 
görmeye başladık. Talepleri, özgürlükten başlayıp, 
tek adam yönetimine, baskıcı yönetime tepki 
halinde katılımcı demokrasinin öngördüğü talepler 
diye sıralayabilirim.
Dile getirilen tepki ve taleplerde, ekolojik tahribata 
yol açan projelerden (örneğin HES’ler, termik 
santral ve barajlar vd.) duyulan rahatsızlığın, çevre 
hassasiyetinin ağırlığı var mı sizce?
Var elbette. Ancak, tek başına bu Gezi Parkı 
eylemlerinin kazandığı boyutları açıklamakta 

yetersiz kalır. Zaten, HES’ler, termik santral vs. gibi 
konulardaki tepkiler, insanların kendi yaşamlarını 
ilgilendiren kararlara katılımını hesaba katmayan, 
keyfî yönetim tarzına duyulan birikmiş tepki büyük 
bir enerji olarak boşaldı Gezi Parkı’nın tetiklediği 
eylemlerde. Dolayısıyla, çevre hassasiyetinin dolaylı 
bir payı var.    
Ahmet İnsel “Gezi direnişi”ni “haysiyet isyanı” olarak 
tanımladı ve bu pek çok kişi tarafından paylaşıldı; siz 
bu değerlendirmeye katılır mısınız?
Tabii katılıyorum. Ahmet İnsel’in ağzından bu 
değerlendirmeyi duyduğum an, aynı sözcükleri 
içeren bir tweet yazdım. Telif hakkı Ahmet İnsel’e 
ait olmak üzere, aynı nitelemeyi televizyon 
ekranından ertesi gün ben de tekrarladım.
Hükümet ve hükümeti destekleyen çevreler 
tarafından “Gezi direnişi” ile Cumhuriyet mitingleri 
arasında paralellikler kurulmasını, eyleme 
ulusalcıların ağırlığını koyduğu yorumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Hükümet –daha doğrusu Başbakan Tayyip Erdoğan– 
ve iktidarı destekleyen çevreler başından beri 
olayları anlamadılar, anlayamadılar ve giderek 
anlamamayı seçtiler. Gezi Parkı’ndan ziyade 
Taksim Meydanı’nda ulusalcı grupların flamaları 
ve sloganlarıyla göründüğü doğru. Ne var ki, 
olaylardaki paylarıyla çok orantısız bir görünürlükleri 
oldu o grupların. Olayların nasıl bir dinamikten 
yola çıktığını anlamayan ve anlamamakta ısrar 
eden çevreler ise o görüntüleri anlayışsızlıklarının 
argümanı olarak kullandılar. Katı ve yanlış 
tavırlarının meşruiyet zemini olarak değerlendirmek 
istediler. Olan bitenin cumhuriyet mitingleriyle 
yakından uzaktan bir ilişkisi yoktu. Örneğin, ben 
cumhuriyet mitinglerinin en sert eleştirmenlerinden 
biri oldum. Gezi Parkı eylemlerini ise en başından 
itibaren hararetle destekledim. Cumhuriyet 
mitingleriyle hiçbir ortak yönünü görmediğim için, 
yürekten destekledim. Cumhuriyet mitinglerinde 
yer almış bazı iktidar karşıtı unsurların, bu büyük 
kitle hareketinin de içinde bulunmaları, bu büyük 
toplumsal patlamanın cumhuriyet mitingleriyle hiç 
ilişkisi olmayan karakterini değiştirmez. Başbakan 
ve tüm yandaş çevreleri, Gezi Parkı eylemlerine 
hatalı bir teşhis koymuşlardır. 
Başbakanın Kuzey Afrika gezisi nedeniyle Türkiye’de 
bulunmadığı sırada, Gezi projesini protesto edenlerle 
çeşitli görüşmeler yürüten ve açıklamalar yapan 
cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve başbakan vekili Bülent 
Arınç’ın tavrı genel olarak daha yapıcı karşılandı. Siz 
cumhurbaşkanı, başbakan ve başbakan vekili arasında 
bakış açısı ve yaklaşım farkı olduğunu düşünüyor 
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musunuz? 
Söz konusu kişilerin, özellikle Abdullah Gül’ün 
olaylara teşhisinin Erdoğan’ınkinden farklı olduğu 
ortada. Bundan önce de birçok olayda her ikisinin 
farklı teşhisleri ve yaklaşımları olduğu görüldü. 
Evet, yaklaşım farkları var. Ancak, bunun şu gün 
açısından çok fazla önemi yok. Zira Tayyip Erdoğan, 
olaylara karşı takındığı tutumla, hükümet ve parti 
içinde şayet farklı yaklaşımları olanlar varsa, onları 
marjinalize etti. Yangının üzerine benzinle gitti. 
Gerilimi tırmandırma ve toplumu kutuplaştırma 
stratejisini, tüm risk ve tehlikelerine rağmen, kendi 
iktidarını konsolide etmek için benimsedi. Olayları 
kendi iktidarına karşı bir meydan okuma olarak 
gördü ki, bu doğru. Daha da öteye geçerek, bunun 
kendi iktidarına karşı bir komplo olduğuna inanmaya 
başladı ki, bu doğru değil. Ama sonuç olarak, 
gerginlik ve toplumu kutuplaştırma stratejisiyle 
olaylara karşılık verirken, kendi partisi içindeki ve 
çevresindeki muhtemel rakiplerini de geriletmeyi 
–buna cumhurbaşkanı Gül’ü de katabilirsiniz– 
hesapladı. Bu stratejisinin kısa vadede sonuç 
verdiğini görüyor. 2014 yılındaki seçimlere kadar bu 
stratejiden vazgeçeceğini hiç sanmıyorum.
Gezi eylemlerinin üzerine bu denli şiddetle 
gidilmesinde, olayların bu boyuta varmasında genel 
olarak hükümetin politikalarından ziyade başbakanı, 
başbakanın mizacını, psikolojisini sorumlu tutan bir 
yaklaşım da var. Durumu başbakanın psikolojisi ve 
üslubuyla izah etmek sizce de mümkün mü?
Ortada hükümetten söz etmek, hükümet için 
fazlaca iltifat olur. Hükümet yok. Tayyip Erdoğan 
var. Esasen, olayların böylesine bir toplumsal 
patlama boyutu kazanması tam da bu nedenle. 
Tayyip Erdoğan’ın keyfîliği, küstahlığı, tek adam 
yönetimine kaydığı izlenimini kuvvetle vermesi, bir 
araya gelmesi düşünülemeyecek çok sayıda insanı 
buluşturan bir tepkisel ortak payda oldu. Dolayısıyla, 
olayların bu raddeye gelmesinde, Tayyip Erdoğan’ın 
mizacı ve psikolojisi şüphesiz, belirleyici öneme 
sahip. Bununla birlikte, bu durum aynı zamanda 
Ak Parti kadroları açısından üzerinde durulması 
gereken bir entelektüel sefalet konusunda da ipucu 
veriyor. Tayyip Erdoğan’ın mizacı ve psikolojisi ne 
olursa olsun, buna dur diyemeyen bir kadro ve 
kurmay yapısının mevcudiyeti de ortada. Başbakan, 
mizacı ve psikolojisi üzerinden tüm ülkenin yönünü 
belirleyebiliyorsa, orada başbakanın kişiliğinden 
öteye geçen ciddi bir hastalık üzerinde durmak 
gerekiyor. Türkçede bir özdeyiş vardır, “Şeyh uçmaz, 
onu müritleri uçurur” diye. Burada, bu özdeyişe 
uyan bir durum var sanki.
Aksi düşünülmemesi gereken “yargı kararının 
bekleneceği” sözünün binlerce yaralı ve dört ölümün 
ardından, bir “lütuf” gibi sunulması bize iktidar-yargı 
ilişkisi açısından ne söylüyor?
Bu sözler aslında, Tayyip Erdoğan’ın büyük 
toplumsal çalkantı karşısında geri adım atmaya 
mecbur kalmakta olduğunun bir işaretiydi. Ben öyle 
okudum. Onun ötesinde bir anlam yüklemedim.
Gezi eylemleri süreci sizce AKP’nin yeni anayasa için 
atacağı adımları, başkanlık sistemi önerisini etkiler mi 
ya da AKP’yi bir tüzük değişikliğine götürür mü? 
Gezi eylemlerinin ardından Başbakan’ın benimsediği 
dil ve üslûp, tutturduğu yol, partilerarası uzlaşmayla 

bir anayasa yapımını görülebilir gelecek için 
imkânsız hale getirmiş gibi görünüyor. 2015 
seçimlerinden önce Türkiye’nin yeni bir anayasa 
yapabilmesi –anayasa geniş bir uzlaşmanın ifadesi 
olacak bir toplumsal sözleşme ise– çok gerçekçi 
sayılmaz. Başkanlık sistemi önerisinin de öne 
çıkabilmesi zor. Gezi eylemleri, bir yanıyla, Tayyip 
Erdoğan’a sınır çizen eylemlerdir. Tayyip Erdoğan’ın 
başkanlık hesaplarının bundan etkilenmemesi 
düşünülemez. Ama bence şu soru sorulmalıdır: 
Tayyip Erdoğan, gerçekten yeni bir anayasayı 2014 

cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinden istiyor 
muydu? Çünkü Türkiye’de cumhurbaşkanının 
kâğıt üzerindeki yetkileri onu hiç de seremonik bir 
cumhurbaşkanı yapmıyor; yürütme gücü var. Kâğıt 
üzerindeki yetkilere bir de cumhuriyet tarihinde ilk 
kez halkoyuyla seçilecek cumhurbaşkanının elde 
edeceği psikolojik avantajı ekleyin. Tayyip Erdoğan 
için bunlar yeterli olabilir, yeni anayasa zorlamasına 
girişmeye gerek hissetmeyebilir. Nitekim, Gezi 
olaylarından sonra kampanyayı başlattı bile.
Peki, bu süreç Tayyip Erdoğan’ın muhtemel 
cumhurbaşkanlığı adaylığını etkiler mi? Bir yazınızda 
Tayyip Erdoğan’ın kaybettiğini söylüyorsunuz, Erdoğan 
neyi kaybetti?
Etkilediğini sanıyorum. Şu an itibarıyla en büyük 
aday o ve başka bir aday gözükmüyor, ama Gezi 
Parkı öncesine kadar cumhurbaşkanı olma ihtimali, 
şu an için göründüğünden çok daha fazlaydı; 
neredeyse kesindi. Gerçi, şimdi de en güçlü aday 
olarak gözüküyor, ama 2014’te cumhurbaşkanı 
seçileceğini o kadar kesinlikle söyleyebilecek 
durumda değiliz. Neyi kaybettiğine gelince... 
Bence, kendisi için ihtirasla tasarlamış olduğu 
geleceği kaybetti. Tayyip Erdoğan 2024’e kadar, 
iki kez cumhurbaşkanı seçilerek Türkiye tarihine 
silinmez bir damga vurmayı istiyordu. Bu isteğinde 
bir değişiklik yok. Hatta bunu yerine getirmek 
için elinden gelen her yolu, yöntemi deneyecek 
gibi, ama ben şahsen, Türkiye’nin bir 11 yıl daha 
Tayyip Erdoğan’a, üstelik giderek tek adam haline 
geleceği bir yönetime, tahammülü olabileceğini 
düşünemiyorum.
Sizce Gezi eylemleri süreci AKP’nin seçmen tabanına 
nasıl yansımıştır? 
Yüzde 50 ve üzerinde bir seçmen güvencesi 
kalmadı gibi geliyor bana. Gezi olaylarından önce 
vardı. Önümüzdeki dönemde, Gezi eylemlerinin yol 
açtığı yüzde 50’nin altına doğru çekilen seçmen 

Eylemciler şehirli ve iyi eğitimli gençler. 
Yani, bir bakıma Türkiye’nin geleceği olan 
kuşak. Onlara izafe edilen apolitiklik sıfatı 
Gezi Parkı eylemleriyle birlikte ortadan 
kalkmak zorunda. Yeni bir politik dil ve 
yeni bir politik davranış kalıbından söz 
etmek daha doğru olacak. Bizim kuşakların 
bilmediği, öngörmediği, konvansiyonel 
olmayan, 21. yüzyıla özgü yeni bir politik dil 
ve politik davranış kalıbı diyebiliriz.
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erozyonunun kolay kolay geri kazanılacağını da 
sanmıyorum açıkçası. Gezi eylemlerine zalimce 
tepki vermekten gayrı bir yol benimsense, bu 
mümkün olabilirdi. Tayyip Erdoğan o şansı kaçırdı 
gibi görünüyor.
Gezi direnişinin daha ilk günlerinde, Boyner holdingin 
patronu Cem Boyner Gezi Parkı’nın yerine inşa edilecek 
bir AVM’de hiçbir firmalarının yer almayacağı yönünde 
bir basın açıklaması yaptı. Bu açıklamayı başka bazı 
şirket ve markalar izledi. Tayyip Erdoğan ise birçok 
konuşmasında, çoğu zaman doğrudan isimlerini 
zikrederek çeşitli sermaye gruplarını, bankaları 
ve işadamlarını hedef aldı. Bu çerçevede AKP ile 
burjuvazinin ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Apaçık ortada: Sorunlu! En azından, söz konusu 
olan İstanbul sermaye çevreleri ve genel anlamda 
TÜSİAD ise, başbakanın kendilerine yönelik iflah 
olmaz bir intikamcı tutku içinde olduğunu görmüşler 
ve güven yitirmişlerdir. Erdoğan’dan farklı bir 
seçenek gördükleri anda, kolaylıkla oraya doğru 
meyledebilirler.
Tayyip Erdoğan’ın mitinglerde ve çeşitli 
konuşmalarında arkasında yüzde 50’nin desteğinin 
olduğunu sık sık vurgulaması, “yüzde 50’yi evinde 
zor tuttuğunu” söylemesi bir içsavaş endişesi de 
yarattı. Siz böylesi bir kutuplaşma, böyle bir hissiyat 
görüyor musunuz? Kutuplaşmanın taraflarını nasıl tarif 
edersiniz? 
İç savaş endişesi yarattığının farkındayım, ama 
Gezi eylemleri bir yandan da Türkiye toplumunun 
ergen niteliğini yansıttı. Kolay kolay iç savaşa 
sürüklenebilecek bir yapısı yok Türkiye’nin. Bence 
iç savaş ihtimalinden sonra, faşizme meyletme ve 
bunun potansiyelinin bulunduğuna dair sinyaller 
vermiş olmasının üzerinde durmak daha gerçekçi. 
Kutuplaşmanın tarafları, en kabaca haliyle, 
yeni iktidar eliti ile geri kalan toplum, eski ile 
yeni, yaşayabilmek için giderek baskıdan medet 
umabileceğini gösteren bir iktidar konfigürasyonu 
ile özgürlüklerin daha da genişlemesini arzulayan 
bir toplum diye ifade edilebilir. Geleneksel mezhebî 
fay hatları da kendisini hissettirdi. O nedenle olsa 
gerek, iktidar birdenbire bir “yeni Alevi açılımı” 
ortaya attı.
Kürt sorununun çözümüne yönelik “Barış süreci” ilan 
eden ve PKK lideriyle müzakereler yürüten hükümetin 
Gezi eylemleri sürecindeki tutumu ve mitinglerindeki 
söylemi çelişkili değil mi? Özellikle “akil insanlar”ın 
birçoğu tarafından Gezi eylemlerinin barış sürecini 

olumsuz etkileyeceği görüşü dile getirildi. Bu konuda 
ne diyorsunuz? Bu eylemlerdeki buluşma ve demokrasi 
talebi barış süreci için tam tersine bir fırsat olarak da 
yorumlanamaz mı? 
Bence, orta ve uzun vade açısından Gezi 
eylemlerinin barış süreci üzerinde son derece olumlu 
etkisi olacaktır. Eğer demokratikleşme ile barış 
süreci arasında kaçınılmaz bir bağlantı varsa –ki, 
olmak zorunda– Türkiye’nin demokratikleşmesinin 
kilometre taşı diye nitelediğimiz Gezi eylemlerinin 
barış süreci üzerinde mutlak olumlu etkisi olacağını 
görürüz. Kısa vadede ise, bilemiyorum. Çünkü 
Tayyip Erdoğan ve ekibinin barış sürecini gerçekten 
olması gerektiği gibi sürdürmek istediğinden emin 
olamıyorum. Sürdüremez demiyorum, ama emin 
değilim. Mülahazat hanesini açık tutuyorum. “Akil 
insanlar”ın birçoğu tarafından Gezi eylemlerinin 
barış sürecini olumsuz etkilediği yorumlarının 
yapılmasına gelince... Bu yanlış bir yorum, ama 
anlaşılır bir yorum. “Akil insanlar” esas olarak, 
barış süreci konusunda hükümetin PR faaliyetinin 
işlevsel bir enstrümanıydılar. Medya üzerinden 
onlara, ne dediklerine, ne yaptıklarına bir hayli 
geniş yer veriliyordu. Gezi eylemleri birdenbire onları 
devre dışı bıraktı. Barış sürecini kendi faaliyetleri 
zanneden bazılarının öyle bir yorumda bulunması bu 
nedenden ötürü anlaşılabilir. Bazıları ise iktidarın 
Gezi eylemlerine karşı takındığı tavır nedeniyle, “akil 
insanlar” faaliyetinden çekildi ya da çalışmasını 
dondurdu. Orada, homojen bir yapı yok. Soruya 
tekrar gelirsek; evet, Gezi eylemlerindeki buluşma ve 
demokrasi talebi barış sürecinin başarılı bir sonuca 
doğru yol alabilmesi için mükemmel bir fırsat 
sunuyor.
Hükümetin ve ona yakın çevrelerin eylemlerin 
arkasında dış güçlerin olduğunu ısrarla vurgulamasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Bu iddialar daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi, 
AK Parti’nin lider kadrosu, kurmayları ve medyadaki 
temsilcileri bakımından entelektüel bir sefalet içine 
düştüğünün çarpıcı bir örneği. Ne zaman ki, büyük 
toplumsal dinamikler için “dış mihraklar”, “onların 
içerdeki uzantıları”, “hainler” vs. gibi yakıştırmalar 
yapılmışsa, bilin ki, iktidar sahiplerinin beyinleri 
dumura uğramıştır, baskıdan başka yöntem bilemez 
hale kendilerini düşürmüşlerdir. Otokratik rejimlerin 
tüm sorumluları, büyük halk çalkantılarıyla yüz yüze 
kaldıklarında aynı iddiaları ortaya attılar.
Tayyip Erdoğan’ın ABD’de Obama ile görüşmesinden 
çok kısa süre sonra patlak veren bu olaylarda, 
bu kadar yabancı düşmanı, anti-Batı bir söylem 
benimsemesinde hükümetin yürütmek istediği dış 
politikada ABD’den istediği desteği bulamamasının rolü 
var mıdır?
Doğrudan bir bağlantı kuramıyorum. Böyle bir 
bağlantı şayet varsa, o, tam da iktidarın iddia ettiği 
gibi “Olayların arkasında dış mihraklar var; küresel 
güçler var” söylemini doğruluyor demektir. Oysa, 
olayların ne gün, nasıl, ne üzerine çıkıp genişlediğini 
biliyoruz. Gezi Parkı’nı 31 Mayıs’ta biber gazına 
boğmanın ardında yukarıdaki sorunun hangi unsuru 
vardı? Olaylar, iktidarın basiretsizliği olmasa, bu 
kadar genişlemek zorunda mıydı?
AB ile ilişkilerden sorumlu bakan Egemen Bağış’ın 
son dönemde AB ile ipleri koparmaya hazır, hatta 

Tayyip Erdoğan 2024’e kadar, iki kez 
cumhurbaşkanı seçilerek Türkiye tarihine 
silinmez bir damga vurmayı istiyordu. Bu 
isteğinde bir değişiklik yok. Hatta bunu 
yerine getirmek için elinden gelen her yolu, 
yöntemi deneyecek gibi, ama ben şahsen, 
Türkiye’nin bir 11 yıl daha Tayyip Erdoğan’a, 
üstelik giderek tek adam haline geleceği 
bir yönetime, tahammülü olabileceğini 
düşünemiyorum.
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istekli olduğu izlenimi uyandıran açıklamalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Tek kelimeyle berbat. Ağzından çıkan her söz, 
eğer bir bakanlık yapamayacak ise, onun da AB ile 
ilişkilerden sorumlu bakanlık olduğunu ortaya koydu. 
Egemen Bağış AB ile ilişkilerin bozulmasından 
sorumlu bakan olması için o göreve tayin edilmiş 
gibi bir performans gösterdi.
Gezi eylemlerine karşı hükümetin tavrı ve başbakanın 
söylemi Arap dünyasında AKP’nin ve Erdoğan’ın 
itibarını nasıl etkiler? 
Tayyip Erdoğan’ın en başta bölgede yükselen 
karizması onu uluslararası sahnede de önemli bir 
aktör olarak yükseltmişti. Bu eylemlerden sonra 
ortaya koyduğu tavır nedeniyle, uluslararası medyada 
ve kamuoylarında imajının ağır bir yara aldığı ortada. 
Bu kez filmi terse sarsak, uluslararası sahnede 
imajının bozulması, tedrici de olsa, Arap dünyasında 
da karizmasının çizilmeye başlamasına işaret edecek 
diyebiliriz. Gazze’de coşkulu topluluklar tarafından 
karşılanacak olması bu gerçeği değiştirmeyecek. 
Unutmayalım; Türkiye’nin ve dolayısıyla 
Tayyip Erdoğan’ın Arap dünyasındaki, Arap 
kamuoylarındaki asıl gücü, kendilerine benzemeyen 
olumlu bir örneği ifade ediyor olmasından ötürüydü. 
Eğer Tayyip Erdoğan son olaylarda Arap liderlerinin 
vermesi beklenen türden tepkiler vermişse –ki, 
maalesef verdi– Araplar nezdinde kendi liderlerinden 
daha üstün, daha farklı hangi çehreyi ortaya koymuş 
olacak ki, karizması, imajı hiç etkilenmemiş olarak 
sürebilirsin?
Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu olan devlet 
görevlileri, bürokratlar arasında adı geçen eski 
İstanbul Valisi Muammer Güler’in AKP tarafından 

siyasete davet edilerek milletvekili seçildiğini 
ve şu anda içişleri bakanı olduğunu göz önünde 
bulundurursak, sizce Gezi eylemleri sürecindeki 
aşırı polis şiddetinin, yaralamaların, ölümlerin esas 
sorumlularının yargılanacağını düşünmek gerçekçi mi?
Cevabı kısa ve çok basit. tek kelimeyle: Hayır!

Son olarak; Gezi eylemleri Türkiye’de medyanın temel 
yapısal sorunlarını da görmezden gelinemeyecek 
açıklıkta ortaya koydu. Bu on yıllık dönem açısından 
medya-iktidar ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Medyaların yayın politikasında yakın dönemde bir 
değişiklik bekliyor musunuz? 
Kısa ve orta vadede hiçbir kökten ve önemli 
değişiklik beklemiyorum. Türkiye’deki medya 
patronajı, devlet (ve dolayısıyla) hükümet ile girift 
iş ve çıkar ilişkileri içinde, iktidar konfigürasyonu 
içinde yer alıyor. Türkiye’de iktidar yapısı ve güçler 
dengelerinde değişiklik olmadan, ana akım medyada 
da esaslı bir değişiklik olmaz. 

Orta ve uzun vade açısından Gezi 
eylemlerinin barış süreci üzerinde son 
derece olumlu etkisi olacaktır. Eğer 
demokratikleşme ile barış süreci arasında 
kaçınılmaz bir bağlantı varsa –ki, olmak 
zorunda– Türkiye’nin demokratikleşmesinin 
kilometre taşı diye nitelediğimiz Gezi 
eylemlerinin barış süreci üzerinde mutlak 
olumlu etkisi olacağını görürüz. 
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1981’de Doğu Almanya’da 
doğdu. Alman Genç 
Yeşiller’de, Avrupalı Genç 
Yeşiller Federasyonu’nda 
ve Yeşiller Partisi’nde 
aktif olarak görev aldı. 
Berlin’de ve İstanbul’da, 
İslamiyet, Türkiye ve Yahudi 
Çalışmaları alanında eğitim 
gördü. 2009’da Avrupa 
Parlamentosu’na seçildi. 
Uluslararası Ticaret Komitesi, 
İçişleri Komitesi ve ayrıca 
Birleşmiş Parlamento 
Komitesi AB-Türkiye ve Mek-
sika delegelerinin de üyeleri 
arasında yer alıyor.

Ska Keller

Occupygezi: 
Avrupalılaşan bir devrim

G
ezi Parkı etrafında büyüyen isyan 
Avrupa kurumlarını sarstı. Kimse böyle 
kuvvetli bir itirazı öngöremedi. Her 
ne kadar zamanlama ve tetikleyici 
sebepler şaşırtıcı olsa da, altta yatan 

hoşnutsuzluklar yakından bakanlar için uzun 
zamandır ayan beyandı. Türkiyeliler yıllardır 
Erdoğan’ın böl ve yönet taktiğinin halkın 
özgürlüklerini adım adım yok ettiğine dikkat 
çekmeye çalışıyordu. Ancak, Avrupalılar çoğunlukla 
bu uyarıları abartılı bularak omuz silkti. Neticede, 
Erdoğan çoğunluğun oylarıyla iktidara gelmiş, 
Kürtlerle ve Ermenilerle (bazen başarılı, bazen 
başarısız olsa da) diyalog girişimlerinde bulunmuş 
ve kabinesinde Avrupa Birliği Bakanlığı’nı 
kurmuştu. Dolayısıyla, Türkiye’de yaşanan her 
değişim hafifsendi. Başörtülü kadınların daha 
az ayrımcılığa maruz kalması elbette olumlu bir 
gelişmeydi; gittikçe daha çok yol ve köprü yapmak 
akıllıca bir ulaşım politikası olmasa da yadırgatıcı 
da değildi. Alkol tüketimine kısıtlamalar getirilmesi 
girişiminin sağlıkla ilgili bir boyutu da vardı ve 
başka ülkelerde de denenmiş bir düzenlemeydi.

Ancak Türkiyelilerin çoğu büyük resmi 
gözden kaçırmamayı başardı. Erdoğan’ın giderek 
cüretkârlaşan politikaları ve giderek büyüyen 
projeleri bunu daha da kolaylaştırdı: büyük altyapı 
projeleri, devasa camiler ve bunlarla birlikte 
gittikçe otoriterleşen siyaset tarzı. Erdoğan hâlâ 
seçmenlerin çoğunun desteğine sahip olsa da, iyi 
bir yönetim halkı böylesine kutuplaştırmamalı ve 
başbakanın yaptığı gibi Gezi direnişçilerine karşı 
gösterileri harekete geçirmemeliydi. Bu tavır ona da 
fayda sağlamayacaktır. 

Polisin aşırı güç kullanımı Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterliği de dahil olmak üzere, Avrupa ve 
dünyanın pekçok kurumu tarafından eleştirildi. AB 
Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu 
Yüksek Temsilcisi Ashton konuyla ilgili eleştiren 
açıklamalarda bulunurken, AB Komisyonu’nun 
Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle 
İstanbul’da Gezi eylemcileriyle görüştü. Avrupa 
Parlamentosu Genel Kurulu’nda bütün siyasî 
gruplar polis şiddetinin kınanması, polis şiddetiyle 
ilgili derinlemesine bir soruşturma açılması ve 
protestocularla diyalog başlatılması taleplerinde 
fikir birliğine vardı. Erdoğan’ın uzlaşmaz tavrı 
açıkça eleştirildi.

Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubuysa 
eylemcileri destekleyerek Türkiye Yeşiller Partisi’nin 
eşsözcülerinden Sevil Turan’ın da dahil olduğu 
Gezi hareketinin temsilcileriyle parlamentoda bir 

konferans düzenledi. Avrupa’nın bütün ülkelerinden 
Yeşiller mektuplar yazarak, gösterilere katılarak, 
olaylarla ilgili haberleri paylaşarak destekte 
bulundular. 

Occupygezi hareketine verilen destek hakikaten 
de hayret verici. İnsanlar ellerindeki haberleri 
ve görselleri paylaşıyor ve Avrupa’nın dört bir 
yanında destek gösterileri düzenliyor. Her ne kadar 
Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlarının 
varlığı bunu kolaylaştırsa da Eylemcilere duyulan 
empati ve gösterilen dayanışma çok dikkat çekici. 
İnsanlar sadece yardım çağrılarını retweetlemekle 
kalmadı, ayrıca Türkiye elçiliklerinin önünde 
gösteriler düzenleyerek bu çağrıları sosyal medyanın 
dışına da taşıdılar. 

Bu, hareketi Arap Baharı protestolarından  
farklı bir yere taşıyor. O hareketlerde de sosyal 
medya araçları ağırlıklı bir rol üstlenmişti, ama 
en azından Avrupa’da bugün gördüğümüz gibi bir 
destek hareketini beraberinde getirmemişti. Bunun 
bir sebebi muhtemelen Avrupa’nın geri kalanının 
kendilerini İstanbullulara Kahire ya da Şam’da 
yaşayanlardan daha yakın hissetmesi olabilir. Bu da 
kısmen, insanların tatil, öğrenim ve arkadaşlıklar 
üzerinden Türkiye’yle kurdukları bireysel bağlardan 
kaynaklanabilir. Ama asıl önemlisi, Brüksel, Berlin 
ve Madrid’deki gençlerin Türkiye’deki gençleri 
kendileriyle eşdüzeyde görmesi. Farklı değil, eşit. 
Biber gazına maruz kalan, dayak yiyen ve gözaltına 
alınanlar pekâlâ onlar da olabilirdi. Türkiye 
Avrupa’nın bir parçası olarak görülüyor. Ve barışçıl 
eylemcilerin Avrupa’nın ortasında polis tarafından 
dövülüp yaralanmasını insanların havsalası almıyor. 
Türkiye’de yaşananlar komşu şehirde yaşanıyor gibi 
hissediliyor ve “o sen de olabilirdin” etkisi yaratıyor.

Protestoların Türkiye’nin “en Avrupalı” şehrinde 
başlamış olması da gösterilen destekte rol oynamış 
olabilir. Ya da belki de protestolara yol açan 
meselenin kendisi bunda rol oynamıştır; yani park, 
ağaçlar ve Avrupa’nın pekçok şehrinde de insanların 
maruz kaldığı ticarileşme ve soylulaştırma meselesi. 
Kıvılcım ne olursa olsun, aradaki bağ sosyal medya 
ortamında kesintisiz gürültü koparmaya, gösterilere 
Türkiye dışında yaşayan Türkiyelilerin haricinde 
kalabalıklar çekmeye ve Gezi eylemcileriyle özdeşlik 
kurmayı sağlamaya yetecek kadar sıkı.

İşte bu protestolar birçok Avrupa ülkesinin 
yöneticilerini Türkiye hükümetine dair kaygılarını 
dile getirmeye yönelttiği gibi konunun Avrupa 
Parlamentosu’nun gündemine girmesine de katkıda 
bulundu. Genel kurulda, normalde anadillerinde 
kendi ulusal dinleyicilerine hitabeden Avrupa 
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Parlamentosu vekilleri, bu sefer İngilizce olarak 
doğrudan Türkiye hükümetine seslendi. 

Maalesef Erdoğan, yurtdışından gelen bütün 
barış ve diyalog çağrılarına kulak tıkadı. AB adayı 
bir ülkenin başbakanı sıfatıyla Avrupa Parlamentosu 
kararını geçersiz ilan etmesi yaz başında taze 
bir başlangıç yapacağı varsayılan AB’ye katılım 
müzakeleri için hiç de iyi bir alamet olmadı. 
Yeni fasılların açılması ve bu yılın Türkiye’yi 
Avrupa müktesebatına yakınlaştıracak iyi bir yıl 
olması yönündeki temenniler zarar gördü. Bu 
beklentilere dair hayal kırıklığı oluşmuş durumda. 
Sivil ayaklanmanın taşıdığı potansiyele rağmen 
bu maalesef böyle. Kıbrıs sorununun yanı sıra –ki 
Kıbrıs cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Güney’in 
petrol rezervlerini kullanma isteğiyle umut verici bir 
yola girmişti– Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine 
karşı çıkanlar çoğunlukla devletin Kürtlere ve diğer 
azınlıklara yönelik tutumunu, İslamîleşme korkusunu 
ve otoriter bir lider tarafından yönetilen büyük ve 
büyüyen devletin ezici gücünü gerekçe gösteriyorlar.

Eğer Türkiye hükümeti en azından barışçıl 
protestoları müsamaha gösterebilse, çoğulculuğu 
kucaklayabilse, kent planlamasında ve genelde 
toplumsal katılım stratejisini gözden geçirebilse, 
farklı hayat tarzlarına saygı gösterebilse, kazançlı 
çıkacaktır. Bu, Türkiye’yi sadece Avrupa’ya değil 
kendi insanına da yaklaştıracaktır. Erdoğan bu 
fırsatı değerlendirmeye niyetli görünmüyor. Aksine, 
göstericilere hakaret ederek, aşırı güç kullanarak ve 
gerilimi tırmandırmaktan başka bir işe yaramayacak 
karşı gösteriler düzenleyerek Avrupa’dan daha 
da uzaklaşıyor. Böylece Avrupa’daki en azılı 
düşmanlarına kendi eliyle cephane veriyor.

İstanbul’un seçilmiş bir belediye başkanı 
olmasına rağmen, kent planlamasına dair kararları 
başbakanın bizzat aldığı görülüyor. Yerel bir 
sorununun halkın ona olan öfkesini tetiklemesine 
şaşırmamak lâzım. Her konuyu tekeline alan 
Erdoğan Gezi parkı olaylarının bütün sonuçlarının da 
sorumlusu olacaktır. Erdoğan sanki köşeye sıkışmış 
ve son muharebesini veriyor gibi davranıyor. Halbuki 
tam tersine, çok rahat bir konumda. AK Parti 
yıllardır kamuoyu araştırmalarından ve seçimlerden 
birinci parti çıkıyor, partisinde liderliği rakipsiz, 
ana muhalefet partisi CHP tabanını genişletebilir 
gibi gözükmüyor, seçim yasasıysa yeni oluşumlara 
hayat hakkı tanımıyor. Erdoğan biraz müsamaha, 
başkalarına nefes alanı tanıma ve yumuşama yolunu 
tercih edebilirdi. 

Ancak, tabanı genişledikçe Erdoğan’ın yönetimi 
de giderek otoriterleşti, Türkiye toplumunu 
değiştirme planları büyüdü ve daha sakınımsız, 
hatta saldırgan oldu. Bu durum kısmen yaygın bir 
fenomenle açıklanabilir: Uzun bir süre geniş bir 

destek görüyorsanız, bütün fikirleriniz ve kararlarınız 
size doğru gelmeye başlar. Partinizde rakipsizseniz 
sizi kimse eleştirmeyecektir. Bütün bunların üstüne 
Erdoğan, kamuoyunu yönlendirme konusunda kendi 
tarzını oluşturdu: medya açılan davalar, tutuklanan 
gazeteciler yoluyla püskürtüldü ve sadece bir avuç 
basın mensubu eleştiri yapmaya cesaret edebilir 
hale geldi. Gezi eylemleri boyunca Türkiye’deki 

gazetelerin manşetleri uluslararası medyadan çok 
farklı bir manzara resmetti. Provokatörlere, saldırıya 
uğrayan başörtülü kadınlara, polise gösterilen 
şiddete dair bir sürü hikâye var; ama, göstericilerin 
ne istediğine, kim olduklarına, barışçıl gösterilere 
ve edindikleri yerel ve küresel desteğe dair 
haberlere rastlanmıyor. Hatta Türkiye medyasının 
tamamı, protestoların başlangıcında birkaç gün 
boyunca tamamen sessizliğe bürünmüştü. Erdoğan 
korkutulmuş medyanın kamuoyu hakkında yazıp 
söylediklerinin gerçeği yansıttığını sanarak yanılıyor. 
Dolayısıyla, kendisine yönelik bu öfke patlamasına 
hayret etmesinde ve kamuoyu hakkında tuhaf 
görüşlere sahip olmasında şaşıracak bir yan yok. 

15 Haziran
#direngezi’nin kalıcı ve güçlü bir harekete dönüşüp 
dönüşmeyeceğini zaman gösterecek. Bu tür devasa 
hareketler her zaman büyük bir potansiyele sahiptir 
ve gündelik hayat mücadelesinde, karar alma 
süreçlerinde ve çoğulluk konularında sorunlarla karşı 
karşıya kalır. Ancak, çoğulculuğun ve çeşitliliğin 
gelişmesi, siyasetçileri ve yöneticileri denetlemek 
üzere toplumun karar alma süreçlerine katılımı, 
yerel çalışmalar yapması ve gelecek tahayyülünün 
olması Türkiye için çok önemli bir fırsattır.

15 Haziran’ı 16 Haziran’a bağlayan gece ben 
bu satırları yazarken polis büyük bir şiddetle Gezi 
Parkı’na taarruz ediyor ve iki haftadır biber gazına 
maruz kalanların söylediğine göre şu ana kadarki 
en şiddetli müdahaleyle karşı karşıyalar. Yaralıların 
ve gözaltına alınanların sayısı hâlâ tam olarak 
bilinmiyor. 

İstanbul’un seçilmiş bir belediye başkanı 
olmasına rağmen, kent planlamasına dair 
kararları başbakanın bizzat aldığı görülüyor. 
Yerel bir sorununun halkın ona olan öfkesini 
tetiklemesine şaşırmamak lâzım. Her konuyu 
tekeline alan Erdoğan Gezi parkı olaylarının 
bütün sonuçlarının da sorumlusu olacaktır.
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Modernleşmenin dayanılmaz cazibesi: 
Büyüme fetişizmi

“B
ir ülke ne kadar fazla elektrik 
tüketiyorsa o ülke o kadar 
güçlüdür, kalkınmada o denli 
süratle ilerliyor demektir. Demek 
ki fabrikalarımızdaki çarklar 

işliyor, demek ki işletmelerimizdeki üretim artıyor, 
demek ki konutlardaki tüketimi artıyor, demek ki 
ülkenin tamamında teknoloji daha da yaygınlaşıyor. 
Dünyanın ileri, gelişmiş devletlerinde atılan 
kontrollü ve akıllı adımlarla büyük açıkları onlar 
kapadılar ve sıkıntılarını giderdiler. İnşallah biz de 
bu sıkıntıyı gidereceğiz. Onun için, biz şimdi yeni 
bir adım atıyoruz; ‘Su akar Türk bakar’ anlayışını, 
‘Su akar Türk yapar’ anlayışıyla değiştiriyoruz ve bu 
açığı da inşallah kapatıyoruz.”1

Bu sözler, 2010 yılında, Türkiye’nin başbakanı 
tarafından, olası çevresel etkileri açısından 
son derece tartışmalı olan bir hidroelektrik 
santralinin açılışında sarfedilmiştir. Ekonomik 
büyüme, ya da daha doğrusu, ekonomik büyüme 
önderliğinde modernleşme takıntısı, çok yakın bir 
tarihe kadar bu kadar bariz ifade edilmemiştir. 
Elbette modernleşmenin gerçekleşmesi ve 
ekonomik ilerleme uzun zamandır Türkiye’nin 
yasa koyucularının istikrarlı amaçlarından biri 
olmuştur. “Batı”yı yakalamak, 18. yüzyılda 
Osmanlı’nın düşüşünden beri Türkiye’de siyasetin 
belkemiğini oluşturmuş, modern cumhuriyetin 
kuruluşuyla birlikte ise kurumsallaşmıştır. O gün 
bugün, modernleşme fikri başka hiçbir meseleyle 
kıyaslanamayacak kadar siyasî hayatı himayesi 
altına almıştır. Her ne kadar modernleşme / 
kalkınma2, ekonomiyi de içine alan bütünsel ve 
dönüşümsel bir süreç olarak ele alınmışsa da, 
büyümeye özsel bir görev biçilir: modern bilim ve 
teknolojinin ekonomik süreçlerde işlerlik kazanması 
ile erişilecek hızlı ekonomik büyüme, yeni kurulmuş 
siyasî ve toplumsal düzeni destekleyecek bir araç 
olacaktır. Ekonomi, geri kalmış ve geleneksel 
toplumun tüm hastalıklarının hem sebebi, hem de 
çaresi olarak görülmüştür, hâlâ da öyledir. Kısacası, 
bazen gecikmeyle de olsa toplumsal ve siyasî 
meseleleri de otomatik olarak çözeceği varsayımına 
dayanılarak kalkınma politikalarına öncelik 
verilmiştir.

Bu nedenle, ekonomik kalkınmanın nasıl 
teşvik edileceği etrafında dönen tartışmaların 
Türkiye siyasetinde her zaman önemli bir yer 
işgal etmiş olması şaşırtıcı değildir.3 Ancak bu 
tartışmalar hiçbir zaman “kalkınma alternatifleri” 
siyasetinden “kalkınmaya alternatifler” siyasetine 
doğru evrilememiştir. Bundan dolayı siyasî ortam, 

Gandhi’nin hind swaraj’ında ya da Nyrere’nin 
ujaama’sında rastlanabileceği üzere, proto-
post-kalkınmacı önermeler içermez.4 Türkiye 
siyasetinde ideolojiler, kendi aralarında geniş 
bir çeşitlilik arz etse de, bir ilerleme saiki olarak 
ekonomik kalkınmaya olan inançları tamdır. 
Modern cumhuriyetin temel ilkeleri –laiklik ve 
üniter milliyetçilik– devrimci sosyalizmden İslamcı 
köktenciliğe kadar birçok siyasî unsur tarafından 
sorgulanmış olsa da, hızlı ekonomik büyümeyle 
kalkınma nosyonu ilerlemenin sine qua non’u olarak 
kabul edilegelmiştir. Özellikle 1980’lerden sonra, 
modernleşme projesinin sorgulandığı zamanlarda 
bile, bu eleştiriler kendi başına modernleşmeye 
yöneltilen eleştiriler olmaktansa, modernleşmenin 
tepeden inme doğasına, bazen de Batı modelinin 
bir taklidi olarak katı uygulanmış olmasına yönelik 
eleştiriler olmuştur.5

Kalkınma odaklı modernleşmenin hakimiyeti 
ve çekiciliğinin kökenleri, devlet-toplum ilişkisinin 
kurgulanış biçiminde yatıyor olabilir; bilhassa, 
Türkiye’de devlet, devletin gerekliliğine dair geniş 
oybirliğinden faydalanarak kendini sunmuş ve 
yönetim talebini meşrulaştırmıştır. Türkiye devleti, 
tarihsel olarak kendi gücünü ve meşruiyetini, 
öncelikli olarak modernleşme idealini tamamlama 
vaadiyle kurar. Modernleşme ve ekonomik kalkınma 
zorunluluğu, bir kolektif çıkar oluşturmuş, tüm 
ulusun kendini içsel bölünmelerden azade organik 
bir bütün olarak görmesine olanak sağlamıştır, ki 
geçerliliğini sorgulamak bile vatanseverliğe sığmaz. 
Türkiye devleti, modernleşme politikaları üzerinden 
kendisini, insanların kolektif iradesinin cisimleştiği 
tarafsız bir kurum olarak temsil edebilir hale 
gelmiş, böylece yönetme hakkını meşrulaştırmak 
için toplum rızasını alabilmiştir. Bu da demek 
oluyor ki, modernleşme/kalkınma fikri, devletin salt 
baskıyla değil, devamlılığı yönünde kurulan rıza 
ile yönetebilme kabiliyetine içkindir. Öte yandan, 
modernleşme hevesi, çeşitli sosyo-ekonomik 
eşitsizlik düzlemlerinde ayrışmış bir toplumu bir 
arada tutmanın formülü olmuştur.

Ekonomik büyüme üzerinden modernleşme, iki 
ayrı ancak bağlantılı amaca da, Türkiye devletinin 
varoluşunu ve egemenliğini yeniden üreterek hizmet 
etmiştir. İlk olarak, bir amaç olarak modernleşme / 
kalkınmanın cazibesi, Türkiye devletinin toplumsal 
adalet ve varlıkların yeniden dağıtımı meseleleri 
etrafında mobilize olabilecek bir muhalefeti 
önceden engelleyebilmesine olanak sağlamıştır. 
Örneğin sınıf temelli eşitsizlikler, sınıfların zaten 
görünmez olmasından dolayı bir kenara itilmiştir; 
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sınıf diye bir şey yoktur, olsa olsa her Türk 
vatandaşının ülkeyi Batılı medeniyetler seviyesine 
yükseltmek için üstüne düşeni yaptığı bir iş 
bölümünden söz edilebilir. Modernleşmenin kolektif 
bir çıkar olarak inşası, farklı grupların bu “evrensel 
amaç” etrafında bütünleşmesini sağlamış ve toplum-
arası bölünmelerden doğabilecek hak arayışlarının 
formüle edilebilmesinin önünü tıkamıştır. İkincil 
olarak, ekonomik ilerleme üzerinden kalkınma şiarı, 
maddi imtiyazların dağıtımına izin veren bir gerekçe 
haline gelerek sınıfların itaatini ve rızasını temin 
etmiştir. Türkiye devleti, meşruiyetini büyük çapta 
cömertliğiyle korumuştur. Kentli küçük burjuvazi ve 
küçük taşra üreticisi desteklendiği, ve toplumun en 
yoksullaştırılmış kesimleri bile maddi ilerlemeyle 
yaşam standartlarının içine çekilebildiği müddetçe 
de devletin meşruiyeti sorgulanmaz.6

Kuşkusuz, devletin varoluşunun yapıtaşı 
haline gelen bu modernleşme / kalkınma takıntısı 
fiziksel çevreyi çeşitli şekillerde değiştirmiştir –bu 
açıdan Türkiye devletinin inşasını, çevrenin nasıl 
inşa edildiğine bakarak da okumak mümkün. 
Bu gibi dönüşümlere dolaysız örneklerden biri, 
Türkiye’de baraj yapımı ve bu stratejinin en tipik 
temsilcilerinden, Devlet Su İşleri müdürlüğünün 
ardından 1965-1980 yılları arasında kesintili 
olarak da olsa başbakanlık yapmış olan “baraj kralı” 
Süleyman Demirel. Görevi sırasında Demirel, birkaç 
düzine barajın yapımını öngörmüş, 50’nin üzerinde 
barajın inşasına önayak olmuş ve ayrıca büyük 
Güneydoğu Anadolu Projesi’ni (GAP) başlatmıştır. 
GAP’la ilgili sözleri açıklayıcı olmanın da ötesinde, 
kendi halkının rızasını temin etmek adına sürekli 
olarak yaratılan modernleşme getiren devlet imgesi 
retoriğine de mükemmel bir örnek niteliğinde: “GAP 
sevgisi Türkiye sevgisidir. GAP, Türkiye birliğinin 
çimentosudur; cumhuriyetin en büyük projesidir. 
(…) Bir mühendislik projesini aşan bir olaydır. 
(…) İnsanları, mutlu yapma kavgası vardır. Olay, 
sadece suları ırmaklardan alıp, ovalara götürme olayı 
değildir. O, olayın bir parçasıdır. Bunun içerisinde 
insanların eğitilmesi vardır; insanların yeni bir 
dünyaya, yeni dünyanın şartları için hazırlanması 
vardır.”7

AKP: “İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün”
AKP, yukarıda yer alan bu en güncel seçim sloganın 
da beyan ettiği gibi,8 sadece modernleşme / 
kalkınmaya olan bu tarihsel olarak güçlü sadakati 
sürdürmemiş, aynı zamanda uygulanması yönünde 
kökten agresif bir gündem de benimsemiştir. Bu 
gündemin kılavuzu ise devlet destekli (devlet-
merkezli olmasa da) inşaat patlaması ve sıcak 
para girişi tarafından finanse edilen yıkıcı enerji 
yatırımlarıdır. Tartışma götürse de, günümüzde hiç 
olmadığı kadar etkin olan modernleşme / kalkınma 
projesi, yönetilenlerin rızasının gerekli olduğu ve 
toplumun marjinalleştirilmiş kesimlerinin siyasî 
sistemin içine doğru çekildiği bir kolektif çıkar 
olarak kurulmaya devam ediyor; bir bakıma bu, 
siyasî sistemin yapısal krizlerine verilen imalı bir 
cevap.9

Modernleşmeci / kalkınmacı ajandanın AKP 
iktidarındaki bu özel uygulanışı, bir yandan 
da önceki uygulamalara kıyasla birden çok 

noktada farklılık gösteriyor. Artık iyice anlaşıldı 
ki, AKP farklı bir ticarî grubu mobilize ediyor; 
isim vermek gerekirse, son tahlilde benzer bir 
modernleşme idealine sahip olsalar da daha önceki 
egemen koalisyon tarafından dışlanan, küçük-
orta büyüklükteki kapitalistler. Buna eşlik eden 
kaydadeğer ideolojik dönüşüm ise İslam etiğinin, 

Batı kapitalizmi için Protestanlık ne ise benzer bir 
yönde yeniden yorumu.10 Ancak daha da önemlisi, 
AKP’nin modernleşmeci / kalkınmacı fetişi, gözle 
görünür bir şekilde mekânsal. Bilhassa bu dönem, 
doğal çevrenin hızlı bir şekilde sermayeleşmesine 
tanıklık etti; buna daha önce kamusal mülkiyet 
altında olan araziler, ve kamulaştırma ve yeniden 
dağıtım yoluyla “yasal olarak” dönüşen kent 
mekânları da dahil.

Bu açıdan AKP, modernleşme / kalkınma fikrinin 
devamlılığını kaçınılmaz hale getirerek mekânsal 
siyaseti başarılı bir şekilde mobilize etti: Otoyollar, 
elektrik santralleri, İstanbul Boğazı üzerine inşa 
edilecek üçüncü köprü ve Marmara ile Karadeniz’i 
bağlayacak olan kanal projesi, sadece devletin 
varlığını yeniden üretip halkı için gerçekten çok 
çabaladığı görüntüsünü yaratmıyor, ayrıca bu 
projeler toplumun çeşitli kesimlerinden takdir 
toplamak adına modernleşme / kalkınma idealini 
en etkili biçimde cisimleştiriyor. Diğer bir taraftan, 
bu mekânsallaşmış, inşaat temelli modernleşme/
kalkınma modeli, geniş toplum tabakalarının rızasını 
alabiliyor, ve bunu sadece kira gelirlerinin geniş 
kitlelere yeniden dağılımı ve yeni açılan yatırım 
alanları üzerinden değil, ayrıca konut mülkiyeti ve 
yeni tüketim fırsatları üzerinden orta-alt sınıfları 
etkili bir şekilde ikna ederek elde ediyor. Ekolojik 
yıkım ve kentsel dönüşüm karşıtı toplumsal 
mücadelelerin daha fazla inşaat ile sessizleştirilmesi 
ve itibarsızlaştırılması ise toplumsal imgelemdeki 
modernleşmeyle birleşerek bu stratejiyi pekiştiriyor. 
Neticede, farklı dışavurumlarla ve farklı 
katmanlarda da olsa modernleşme / kalkınma 
nosyonunun yeniden ve yeniden dolaşıma sokulması 
devlet egemenliğini yukarıda tartışıldığı üzere 
sağlamlaştırıyor.

Büyüme fetişizminin sosyo-çevresel 
sonuçları
Büyüme fetişizmi üzerinden modernleşme 
zemininde çevresel meseleleri ele alma yönündeki 
beceri ve istek çoğunlukla sınırlı kalıyor. Ekonomik 
büyümenin tekil amaç haline gelmesi, çevrenin 
niteliği ve toplumsal adalet gibi meseleleri 

Türkiye devleti, tarihsel olarak kendi 
gücünü ve meşruiyetini, öncelikli olarak 
modernleşme idealini tamamlama vaadiyle 
kurar. Modernleşme ve ekonomik kalkınma 
zorunluluğu, bir kolektif çıkar oluşturmuş, 
tüm ulusun kendini içsel bölünmelerden 
azade organik bir bütün olarak görmesine 
olanak sağlamıştır.
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önemsizleştiriyor. Türkiye devleti tarafından 
harekete geçirilen kalkınmacı stratejiler sadece 
çevreyi dara sokmakla kalmıyor, Türkiye devletinin 
yükümlülükleri arasında yer almasına rağmen çevre 
koruma politikalarının etkili bir şekilde uygulanışına 
da ket vuruyor.

Çevre kirliliğinden doğal kaynakların aşırı 
kullanımına ve nesli tükenen türlere kadar giden 

çevresel problemlerin kısa bir özeti bile büyüme 
fetişizminin çevreye nasıl bir darbe vurduğunu 
açıklar nitelikte: Deniz ve yer altı sularının kirliliği; 
tarımda gübrelerin, tarım ilaçlarının ve böcek 
ilaçlarının aşırı kullanımı; Türkiye’nin dünyada 
en fazla karbondioksit salınımı yapan ülkelerden 
biri olması; ev ve sanayi atıklarının dönüşümünde 
yaşanan sorunlar; madencilik faaliyetlerinin 
yarattığı ekolojik yıkım, çevresel sorunlardan 
sadece birkaçı. Çevresel nitelik değerlendirmeleri 
genellikle ölçüm ve sunum hataları içerse de, 
doğal kaynakların çeşitliliği, kirlilik seviyelerinin ve 
çevresel koşulların insan sağlığı üzerindeki negatif 
etkileri gibi bileşenleri hesaba katarak oluşturulan 
2012 Çevresel Performans Endeksi’nde Türkiye’nin 
tüm ülkeler arasında 109. sırada yer alması 
genel manzarayı doğrular nitelikte.11 Ancak, bu 
gelişmeler, özellikle son yirmi sene içinde yükselen 
toplumsal muhalefeti ve direnişi de körükledi. 
Özellikle enerji sektörünün serbestleşmesiyle ve 
gittikçe görünür hale gelen hidroelektrik santral 
inşaatlarıyla alevlenen ve enerji yatırımları etrafında 
cereyan eden sosyo-çevresel mücadeleler, çevresel 
sorunlarının derinliğine işaret ediyor. Gerze 
elektrik santraline, Bergama, Ida ve Artvin altın 
madenlerine, Sinop ve Akkuyu nükleer santrallerine 
ve ülkenin her yerine dağılan onlarca küçük 
hidroelektrik santrali inşaasına karşı oluşan yerel 
direnişler, bu mücadelelere verilebilecek en önemli 
örneklerden bazıları.

Turizmden sanayiye, madencilikten tarıma birçok 
ekonomik faaliyet alanının sebep olduğu çevresel 
baskı, kalkınmacı emellerin çevresel meselelerden 
üstün kılınmasının bir sonucu. Örneğin 1980’lerde 
turizmin yeni büyüyen sanayi olarak teşvik 
edilmesiyle birlikte ekolojik dengenin bozulması 
ve yıpranması, bitki örtüsü ve faunanın yok olması, 
narin jeolojik oluşumların tahribi, lağımsuyu 
arıtması ve atık tasfiyesi için altyapı yetersizliği ile 
birleşerek felaketin boyutları genişledi.12 Sanayinin 
durumu ise çok daha endişe verici. Hava ve su 
kirliliğini önleme yönünde resmi raporlarda sürekli 

olarak dil dökülmesine rağmen, sanayi şirketlerinin 
kirletici faaliyetlerine sınır getirilmiyor ve şiddetli 
çevresel bozulma insan sağlığı için ciddi bir tehdit 
oluşturmaya devam ediyor. İstanbul’un 60 kilometre 
doğusunda yer alan Dilovası’nın durumu özellikle 
bahsetmeye değer. Altı tane organize sanayi 
bölgesini barındıran Dilovası’nda kanser kaynaklı 
ölümlerin oranı yüzde 33, bu da ülke ortalamasının 
üç katına tekabül ediyor.13

Türkiye devleti tarafından sürdürülen tarımsal 
büyüme politikaları ise modernist, büyüme 
odaklı fetişin çevresel yankılarına verilebilecek 
muhtemelen en gözle görünür örnek. 1950’lerde 
tarım sektöründeki hızlı ticarîleşme, Yeşil Devrim 
teknolojilerinin teşviği ve çoğunlukla devletin 
verimi arttırmak adına ana tedarikçisi olduğu tarım 
ilaçlarının kullanımı ile desteklendi. Tarımsal 
yoğunlaşma çeşitli planlamalar ve fiyatlandırma 
mekanizmalarıyla teşvik edildi. Arazi bölümünün 
artması  ve kırsal kesimlerde tarım dışı iş 
fırsatlarının eksikliği arazi kullanımını daha da 
yoğunlaştırdı. Aynı zamanda, birçok dere yatağında 
kurulan anıtsal sulama sistemleri, baraj yapımının 
önemini vurguladı. Büyük barajların yol açtığı 
yerinden edilmeler, bitki örtüsü ve faunanın yok 
olması, tuzlanma ve çamurlanma gibi sorunlar, artan 
sulama ve verimin getirdiği ekonomik kazanımları 
vurgulamak adına göz ardı edildi. Tarımsal 
modernizasyonun sosyo-çevresel bedelinin çok ağır 
olduğu aşikâr: Artan kimyasal kullanımı özellikle 
yeraltı suyu kirliliğine ve toprak verimliliğinin 
düşmesine sebep oldu; tarımsal yoğunlaşma ve 
kimyasal kullanımı uzun vadeli verimliliği tehlikeye 
soktu; ve büyük çaplı baraj yapımları sadece 
doğal hidrolojik döngüleri bozup biyoçeşitliliğin 
kaybolmasına sebep olmadı, aynı zamanda çevresel 
nitelik pahasına sulama tarımına teşvik sağladı. 

Bu çevresel bozulma ve kirlenme süreçleri 
sosyo-ekonomik neticelerinden bağımsız olarak 
düşünülmemeli. Toplumsal alan farklı seviyelerdeki 
eşitsizliklerle örülü olduğundan, farklı türdeki 
çevresel dönüşümler çoğunlukla yoksulların ve 
toplumun imtiyazsız kesimlerinin omuzlarına 
yüklenen oransız bir yük olarak tecelli etti. Turizm 
işletmeleri, madencilik şirketleri, büyük arazi 
sahipleri ve sanayi kapitalistleri, çevre üzerinde 
baskı kuran bu uygulamalardan edinilen kârların 
keyfini sürerken, kırsal ve kentli yoksullar geçim 
kaynaklarını kaybetti, bozulan doğal kaynaklarla 
ve kirlenen yaşam alanlarıyla hayatını sürdürmek 
zorunda kaldı.

Başka bir kalkınma ihtimali:  
Sınırlar ve umutlar
Son yirmi sene içinde, özellikle akademik ve yasa 
koyucu çevreler, kalkınma kavramını toplumsal 
adalet ve ekolojik nitelik yönündeki kaygılara cevap 
verecek şekilde yeniden tanımlama girişimlerinde 
bulundu. “Sürdürülebilir kalkınma” kavramının bu 
kadar popülerleşmesinin ardında da bu girişimlerin 
olduğu söylenebilir. Ancak, barındırdığı radikal 
bileşenlerden arındırılıp çağdaş neoliberal kalkınma 
paradigması içinde eritildiğinden, tartışmaların 
büyük bir kısmı sürdürülebilir kalkınmanın nasıl 
tanımlanacağı ve gerçekleştirileceği etrafında 

Ekonomik büyümenin tekil amaç haline 
gelmesi, çevrenin niteliği ve toplumsal 
adalet gibi meseleleri önemsizleştiriyor. 
Türkiye devleti tarafından harekete geçirilen 
kalkınmacı stratejiler sadece çevreyi dara 
sokmakla kalmıyor, Türkiye devletinin 
yükümlülükleri arasında yer almasına 
rağmen çevre koruma politikalarının etkili 
bir şekilde uygulanışına da ket vuruyor.
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döndü. Bu tartışmaların derinlikli analizi ne bizim 
niyetimiz ne de bu makalenin kapsamında. Ancak, 
bu tartışmaların temel gerilim noktasının ekonomik 
büyümenin kalkınmadaki rolü olması kayda değer; 
büyüme nosyonunun nasıl olup da her türlü 
kalkınma fikrinin ana eksenini oluşturduğunu güzel 
bir şekilde açık ediyor. Kısacası kimileri, kaynakların 
verimli kullanımıyla elde edilecek ekonomik 
büyümenin ekolojik nitelik ve koruma kavramlarıyla 
tamamen uyumlu olduğunu öne sürerken, kimileri 
de sürdürülebilir teknoloji yatırımlarının ve ekolojik 
etkilerinden soyutlanmış ekonomik faaliyet alanının 
yenilgiye mahkûm olduğu fikrinde.

Bu ikinci görüş, “büyüme karşıtı” hareketi 
benimserken,14 kaynakların sınırlı olduğu ve çevresel 
olarak yıpranmış bir dünyada büyüme odaklı 
kalkınmanın doğal olarak sürdürülemez olduğunu 
savunuyor. Bu demek oluyor ki, güncel tüketim 
seviyeleri, kaynakların doğal yenilenme hızını 
aştığından, ekonomik büyüme kaçınılmaz olarak 
doğal kaynakların tükenmesiyle sonuçlanacak. 
Ancak, daha da önemlisi, “büyü-me-me, sadece 
aynı şeyi daha az yapmak gibi niceliksel bir mesele 
değil, aynı zamanda ve daha da önemlisi, değerlerin 
paradigmatik olarak yeniden düzenlenmesi, 
özellikle toplumsal ve ekolojik değerlerin yeniden 
doğrulanması ve ekonominin yeniden siyasîleşmesi 
meselesi... Büyü-me-me, daha az üretmek ve 
tüketmek gibi niceliksel bir mesele olmak yerine, 
egemen ekonomik düşünceden daha radikal bir 
kopuş başlatmak için öne sürülen bir araç.”15

Bu gözleme dayanarak diyebiliriz ki, büyüme 
fetişizminden arındırılmış bir kalkınma vizyonu 
teknik bir meseledense siyasî bir mesele; kalkınma 
ve insanî koşulların iyileştirilmesi kavramlarında, 
toplum ve çevre tarafından da benimsenen 
radikal bir yeniden tanımlama gerektiriyor. Bu 
yeniden tanımlamanın güç eşitsizlikleri tarafından 
belirlenmiş var olan siyasi-ekonomik alanda 

gerçekleşmesi gerektiğini hesaba kattığımızda, 
steril, siyasileşmemiş bir süreç olmayacağını da 
tahmin etmeliyiz. Spesifik olarak, bu tür bir yeniden 
tanımlama ve yeniden düşünme, güç dengelerinde 
(“kazananlarıyla” ve “kaybedenleriyle”) ve de 
ekonomi, çevre, ve toplum arası ilişkilerde temel bir 
yer değiştirme anlamına geliyor.

Türkiye bağlamında ekonomik büyüme 

üzerinden kalkınma nosyonu, devletin kendini 
toplumsal alanda kurma ve varlığını meşrulaştırma 
yönündeki yaygın pratiklerine derinlemesine 
işlemiş vaziyette. Buna paralel bir şekilde, 
büyüme-odaklı modernleşme ideali, toplumsal 
tahayyülü kolayca göz ardı edilemeyecek şekilde 
boyunduruğu altına alıyor. Bir başka deyişle, 
ekonomik büyüme üzerinden kalkınmaya bağlılık, 
ekonomik / maddi sorunların da ötesine geçerek, 
devlet-toplum ilişkisinin tarihsel olarak nasıl 
kurulduğu ve birbirlerini nasıl şekillendirdikleri ile 
ilgili bileşenlere doğru da uzanıyor. Buna dayanarak 
denebilir ki, ekonomik büyümeyi fetişleştirmeyen 
bir kalkınma anlayışını gerçekleştirmenin ötesinde, 
bunu tahayyül edebilme ve arzulayabilme imkânları 
yaratabilmek için Türkiye’de devlet-toplum 
ilişkisinin radikal bir şekilde yeniden düzenlenmesi 
ve demokratikleşmesi gerekiyor.
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“Büyü-me-me, sadece aynı şeyi daha az 
yapmak gibi niceliksel bir mesele değil, aynı 
zamanda ve daha da önemlisi, değerlerin 
paradigmatik olarak yeniden düzenlenmesi, 
özellikle toplumsal ve ekolojik değerlerin 
yeniden doğrulanması ve ekonominin 
yeniden siyasîleşmesi meselesi...
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Türkiye kapitalizminin 
son 10 yılı ve yönelimler

Mustafa Sönmez

T
ürkiye kapitalizminin AKP iktidarlarına 
denk gelen son on yılı, Türkiye iktisat ta-
rihi için bir milat olan 1980’de çıkılan 32 
yıllık deneyimle aynı kimyaya, ama farklı 
tempo ve yoğunluğa sahip bir dönem-

dir. 1980’de, dünya konjonktürüne uygun olarak 
değişime uğratılan ekonomik paradigma Keynesçi 
birikim modelinden piyasacı, neoliberal bir birikim 
modeline geçişti. Bu, iç pazara dönük, korumacı, 
devlet kontrollü ekonominin dışa dönük, mal ve 
sermaye hareketlerine serbestlik sağlayan ve devleti 
küçülten bir paradigmaya geçiş kararıydı.  

Sadece ekonomik düzeyde kalmayan, siyasî 
olarak 12 Eylül diktatörlüğü ve ardından 1982 
Anayasası ile daha otoriter bir parlamenter sistemi, 
anti-sendikal yapıyı, siyasete ve ekonomik mü-
cadeleye barajlar yoluyla engeller getiren yeni bir 
döneme geçildi. 

Ne var ki, bu 32 yılın alt dönemlerinde, bu “ge-
çiş süreci” farklı tempolarda, farklı iç mücadelelerle 
şekillendi. 1980-1990 bu sürecin ilk alt-dönemidir. 
1991-2002’yi ikinci alt dönem, 2003 sonrasını ise 
AKP iktidarlarıyla birlikte üçüncü alt-dönem olarak 
tanımlamak yanlış olmayacaktır. 

Üçüncü dönem, yani 2003 sonrası AKP döne-
mi, ilk iki dönemden hem ekonomik hem siyasî an-
lamda –kimyası aynı olmakla birlikte- farklı tempo 
ve yoğunluğuyla ayrılmaktadır. Bu son alt-dönemde, 
hem dünya kapitalizmiyle ilişkilerde önceki dönem-
lere oranla çok yüksek tempolu bir mal ve sermaye 
akışı olmuş hem de bu ilişkinin derinliği oranında 
toplumsal yapıda değişimler yaşanmıştır. Kır-kent 
nüfusunda, istihdamda, sınıfsal yapılanmada önem-
li değişimler meydana gelirken, politik düzeyde ise 
AKP “askerî vesayet”i sonlandıran, yasama, yargı 
güçlerini yürütmeye tabi kılan otoriter bir devlet 
biçimi tercihi ve icraatıyla bu dönemi önceki 20 
yıldan ayrı kılmıştır.

 
Oluk oluk akan dış kaynak
Son 10 yılın performansını belirleyen en önemli de-
ğişkenin dış sermaye büyüklüğü ve kullanımı oldu-
ğunu belirtmek gerekir. 2003 sonrası gelen yabancı 
kaynak büyüme, dış ekonomik ilişkiler, istihdam 
gibi önemli göstergelerde doğrudan etkili olmuştur. 
Yabancı kaynak girişini hızlandıran iklim ve altyapı 
ise 1999-2002 döneminde iktidarda bulunan 57. 
koalisyon hükümeti (DSP, MHP, ANAP) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bülent Ecevit başbakanlığındaki 
hükümet 2000 sonu ve 2001 başında yaşanan 
derin krizi aşmak için IMF denetiminde aldığı 
radikal ekonomik kararlarla en önemli sorun olarak 

öne çıkan kamu maliyesi ve bankacılık sisteminde 
yaptığı reformlarla ardından gelen AKP iktidarına 
büyük bir icraat alanı yaratmış, özellikle dış kaynak 
girişinin yolunu açmıştır. Bunu tamamlayan en 
önemli reform özelleştirmelerin önündeki mevzuat 
engellerinin temizlenmesi ve AKP döneminde 50 
milyar dolarlık özelleştirme yapılmasının altyapısı-
nın hazırlanmasıdır. 

Özetle, 57. hükümetin Başbakan yardımcısı 
Kemal Derviş ile IMF işbirliği olarak bilinen resto-
rasyonla “malî disiplin”i sağlanmış kamu maliyesi 
ve çürüklerden ayıklanarak sermaye yapısı güçlen-
dirilmiş bankacılık sistemi AKP rejimine kalan en 
önemli miras oldu. Yanısıra, 2002 sonrası dünya 
ekonomisinde yaşanan likidite bolluğu da dış kaynak 
girişini kolaylaştırıcı dış etken olarak öne çıktı. Hem 
içeride rektifiye edilmiş bir ekonomi hem de dışarıda 
adres arayan bol sermaye AKP Türkiye’si için bulun-
maz fırsattı ve o tarihten itibaren, kâh özelleştirilen 
KİT’lere, satılan bankalara, kâh borsaya, kâh devlet 
kâğıtlarına ya da özel sektöre kredi olarak dış kaynak 
oluk oluk aktı. Sonuçta, 2003-2012 arasında yakla-
şık 400 milyar dolar dış kaynak girişi gerçekleşti. 

Gelen dış kaynağın büyüklüğünü ve Türkiye için 
kaçan fırsatı anlatmak için, AKP rejimini kendisin-
den önceki 1980-2002 dönemiyle kıyaslayalım. Bu 
22 yıl boyunca gelen 35 milyar dolar dış kaynak 
AKP rejiminde gelenin 10’da 1’i bile değildi.

Kaynak geldi de ne oldu?
Kendisinden önceki 22 yıldakinin 10 katı büyüklük-
te dış kaynak kullanan AKP rejimi bu kaynakla ne 
yaptı peki? 2003-2012 döneminin büyüme ortala-
ması yüzde 4,6’dır. Yani, AKP rejimi bu dış kaynağı 
kullanarak ekonomide -2009’da yüzde 5 küçülme 
dışında- bazı yıllar daha yüksek, bazı yıllar daha 
düşük de olsa ortalama yüzde 4,6 büyüme gerçek-
leştirdi. Yine bir kıyaslama yapalım. 1980-2012 
döneminin yaratılmış millî gelirinin (1998 fiyatlarıy-
la) yüzde 20’si 1980’li yıllara (1980-1990), yüzde 
32’si 1990’lı yıllara (1991-2002) ait iken yüzde 
48’i AKP rejiminin 2003-2012 dönemine aittir. 

Son 32 yılda giren dış kaynağın yüzde 92’sini 
kullanan AKP rejiminin, aynı dönemin millî gelirinde 
ancak yüzde 48 pay sahibi olması dış kaynağın bü-
yümeye odaklandırılamadığını gösteriyor. Nitekim, 
Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomist Asaf 
Savaş Akat 25 Nisan tarihli Vatan’daki yazısında 
buna dikkat çekiyor ve sermaye girişinin “iktisat 
politikaları”nda da kullanıldığını belirtiyor. 

AKP’nin ekonomi yönetimi, 2012’de olduğu 
gibi, ekonomik tempo düşükse ve cari açığı ziyade-
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siyle karşılayan boyutta ise bile, gelen dış kaynağı 
geri çevirmiyor, rezerve yığıyor ve bu sayede döviz 
kurunu aşırı değerli halde tutuyor, bütün ekonomi 
politikalarını da bu düşük kur üzerinden kurguluyor. 
Böyle olunca, sermaye girişinin aksamaması hem 
büyüme için hem de diğer dengeler için, özellikle 
borç çarkının sorunsuz döndürülmesi için hayatî 
önem taşıyor. Hatta bundan böyle dış kaynak çekme 
derdinde büyüme saikinin daha da geriye düşmesi 
mümkün. 

AKP rejiminde gerçekleşen tarihî dış kaynakla 
beklenen büyüme gerçekleşmediği gibi, büyümenin 
kimyası da sorunlu oldu. 1980-2012 döneminde, 
dış kaynak ağırlıkla iç pazara dönük büyüme için 
kullanıldı; bunun sonucunda da ihracat ile ithalat 
makası alabildiğine açıldı. 1980’den bugüne AKP 
rejiminin ihracatta payı yüzde 50, ithalatta yüzde 50, 
32 yıl boyunca gerçekleşen toplam cari açıktaki payı 
ise yüzde 92! AKP rejimi, gerçekleşen tarihî serma-
ye girişini “döviz kazandıran” bir ekonomi inşasına 
yönlendirmede büyük başarısızlık gösterdi. Sonuçta, 
ekonomiyi alabildiğine döviz tüketen ve dış kaynağa 
daha çok bağımlı bir zafiyete sürüklemiş durumda. 

 Dış Kaynak Milli Gelir İhracat İthalat Cari Açık

1980-1990 3 20 13 -22 -3

1991-2002 5 32 37 -38 -5

2003-2012 92 48 50 50 92

1980’lerin, 1990’ların ve AKP Döneminin payları, %

Kaynak: TÜİK, Merkez Bankası, Kalkınma Bakanlığı veri tabanı

İç tasarrufu yeterli olmayan ülkelerin dışarıdan 
sermaye kullanmalarında bir anormallik yok. Dış kay-
nak kendisine azamî kârı sağlayacak biçimde ve buna 
uygun alana gelir; bu anlaşılır bir şey. Bütün mesele, 
dış kaynağı kullanacak ülkenin dış sermayeden azamî 
yararı sağlamasında. Riski paylaşan, yatırıma, istihda-
ma katkısı olan, teknoloji transfer eden, en önemlisi 
döviz kazandıran dış kaynağı kullanmaktır marifet. 
Türkiye benzeri birçok Asya ülkesi giriş yapan yabancı 
kaynağı daha çok doğrudan yabancı sermaye olarak 
kullandılar, yabancı kaynakla sanayilerini geliştirdiler 
hem de ihracata dönük büyüttüler; bu sayede cari 
açıklarını azaltıp hatta cari fazla veren ülke durumu-
na geldiler. Ya Türkiye? AKP rejiminde, gelsin de ne 
biçimde, nereye isterse oraya gelsin anlayışı hâkim 
kılındı. Yabancılara Telekom, Tekel, Petkim gibi devlet 
tekellerini, bankaları satarak sermaye girişi sağlandı. 
Yabancı sermaye spekülatif kârlar için borsaya ve 
dışarıya göre faizi cazip devlet kâğıtlarına geldi; özel 
firmalara kredi olarak aktı. Böylece, Merkez Bankası 
ödemeler dengesi verilerine göre, dış kaynağın yak-
laşık yüzde 30’u doğrudan yabancı sermaye yatırımı 
olarak gelirken yüzde 70’i “borç yaratan sermaye” 
olarak giriş yaptı. 

Reel sektörün riski 
Son 10 yılda özellikle reel sektör firmaları yoğun 
biçimde hem banka sisteminden hem dış finans 
kuruluşlarından döviz kredisi ve/veya dövize endeksli 
kredi kullandılar. 

 2003 2008 2012

VARLIKLAR 30,2 80,5 88,3

YÜKÜMLÜLÜKLER 48,9 152,5 227,0

NET DÖVİZ POZİSYONU -18,5 -72,0 -238,7

Reel Sektörün 
Döviz Riski (Milyar $)

Kaynak: TCMB veri tabanı

2003 sonunda, reel sektörün dış borç yüküm-
lülükleri 50 milyar doları bulmamıştı ve dışarıda da 
mevduat, yatırım vb. olarak 30 milyar dolar varlıkları 
vardı. Yani, açıkları 18,5 milyar dolardan ibaret-
ti; varlıkları borçlarının yüzde 61’ini karşılayacak 
durumdaydı. İzleyen yıllarda, dövizde dalgalanma 
görmeyince ve borç verenleri de eli açık görünce, 
borçlanmayı sürdürdüler.  2008’e gelindiğinde, 
şirketlerin toplam dış yükümlülükleri 153 milyar 
dolara çıkmıştı. Bu, 5 yılda yüzde 212 artış demek-
ti. Varlıkların borçları karşılama oranı yüzde 52’ye 
gerilemişti. 2008 sonu-2009 ortalarına kadarki 
dönemde, ekonomi küçülüp sermaye çıkışı yaşanın-
ca döviz kuru da yükseldi. Bu, şirketlerin borçlanma 
iştahlarını biraz kaçırdı, dışarıdan gelenler soluk-
landı. Ancak, 2010 başlarından itibaren borçlanma 
hızlandı. 2012’nin sonu itibariyle şirketlerin dış 
yükümlülükleri 227 milyar dolara yaklaşıyor ve 
varlıklarıyla bunları karşılama güçleri yüzde 39’un 
altına inmiş durumda. Bu oran IMF gibi kuruluşlarca 
alarm verici bulunuyor. İstendiği kadar bütçede malî 
disiplinden, devletin kamu borçlarının seviyesinin 
düşüklüğünden söz edilsin, esas tehlike budur; 
şirketlerin etine buduna bakmadan yüklendikleri dış 
borç riskidir.

Şirketler bu borçlarla ne yaptı? Bazıları bununla 
özelleştirmeden şirketler satın aldılar. Ayrıca, yeni 
yatırımlar ya da ithalatlarını finanse etmek için 
kullandılar. Sanayiden çok, inşaat-gayrimenkul, 
iletişim, perakende gibi, döviz kazandıran değil, 
döviz harcatan sektörlere, iç pazara dönük, ithalata 
bağımlı, dolayısıyla cari açığı büyüten yönelişlerdi 
bunlar.

Yabancı kaynağı çekmek için döviz kurunun dü-
şük tutulması şirketleri dövizle ya da dövize endeksli 
borçlanmada cesaretlendirdi. Öyle bir yere gelindi 
ki, iktidarın nasılsa kur şoklarına izin vermeyeceğine 
güvenip daha gözü kara borçlandılar. AKP rejiminin 
politikalarına uygun dümen tutan Merkez Bankası 
bugünkü haliyle yüzde 30’a yakın aşırı değerlenmiş 
döviz kurunu korumaya çalışıyor. Sermaye girişlerini 
de olası kur şoklarına, yangınlarına karşı “su tankı” 
olarak, rezerv takviyesinde kullanıyor.

Kemik erimesi 
Türkiye kapitalizminin şu anki durumunu en iyi tarif 
eden, kemik erimesi. AKP rejimine denk gelen dö-
nemde iniş-çıkışlarla büyüyor ekonomi, ama büyü-
me, içinde hep kırılganlıklar biriktiriyor ve zafiyetler, 
güçsüzlükler yaratıyor. Bunların en belirgin olanı, 
mesela rekabet güçsüzlüğü yaratıyor ve ihracat 
yerine daha çok iç pazara mahkûm ediyor, ihracat 
gibi görünende ise ithal bağımlılığı öne çıkıyor. Dış 
kaynak ile büyüdüğü için, yabancılar çekildiklerin-
de döviz kuru şoku yaşanıyor. Döviz şokuyla, döviz 
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borçlusu firmalar zorluk yaşıyor.

Kırılganlık Üçlüsü: Büyüme,
Sermaye Girişi, Cari Açık, (Milyar $, %)
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Serm. Girişi 7,2 17,7 42,7 42,7 49,3 34,7 10,1 59,1 66,7 67,7

Cari Açık -7,5 -14,4 -23,3 -32,2 -38,3 -41,5 -13,5 -46,9 -77,2 -48,9

Büyüme, % 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7 -4,8 9,2 8,5 2,2

Kaynak: TÜİK, TCMB veri tabanı, 2012 büyümesi tahmindir.

Ekonomik bünyedeki kemik erimesini üç göster-
geyle izlemek mümkün. Birincisi dış sermaye girişi, 
ikincisi büyüme hızı, üçüncüsü ise cari açık. Artık 
çok net bir biçimde görülüyor ki, ekonomi ancak ve 
ancak dış sermaye girişiyle büyüyor. Dış sermaye 
sırttaki borç yükünü çevirmek için, üretim yapmak 
için, hatta tüketim için gerekli. Aksamaması için 
döviz kuru yıllardır düşük tutuluyor. Bu kemik eriten 
önemli bir zaaf. Çünkü düşük kur, dışarıdan gelen 
sermayeye güvence veriyor, ama ithalatı, daha çok 
ithalatı cazip kılıyor, ihracatı ise ya caydırıyor ve/
veya ithalata bağımlı hale getiriyor. İhracatçılar 
artan oranda ithal girdi kullanarak ihracat yapıyor 
ve buradan Türkiye’nin 150 küsur milyar dolarlık 
ihracatı olduğu yanılsaması doğuyor, 240 milyar do-
larlık ithalat unutularak… Sonuç? Kemik erimesinin 
tezahürü, yani cari açık… 

Kemik erimesi önlenemiyor, yavaşlatmak için ise 
2012’de yapıldığı gibi frene basılıyor ve büyüme hızı 
bir önceki yılki yüzde 8,8’den yüzde 2’lere düşürülü-
yor. Böylesi tempo düşüşleri de kemiklerde çatır-
damaya neden oluyor elbette. Ekonomi büyümediği 
yıllarda bile sermaye girişine kapılar açık tutuluyor. 
Çünkü ekonomi morfine müptela. Borç parayla döviz 
rezervlerinde yığınak yapılıyor.

Uzmanlar kırık oluşumu açısından temel risk 
faktörünün kemik kütlesindeki kayıp olduğunu, ideal 
kemik kütlesine sahip olmak ve bunu korumak için 
de beslenmeyle ve takviye olarak yeterli kalsiyum 
almak gerektiğini belirtiyor. Ama yetmiyor, fiziksel 
aktivite de gerekli. 

Bunu ekonomiye uyarlarsak, üretmek gibi bir 
aktivite yerine, ithal edip tüketmek, yani hareket-
sizlik, tabii ki kemik yapısını zayıf düşürüyor. Döviz 
kazandıran değil, harcayan bir ekonomi kemikleri 
besleyemiyor ve zayıf düşürüyor. Ekonomik yapı 
en küçük basınçlara karşı dayanıksız hale geliyor. 
Kırık çıkıklara karşı, ancak maliyeyi güçlü tutarak 
(malî disiplinle) koltuk değneği yedekleniyor. Bunun 
için de ağırlık, adaletsiz dolaylı vergilere veriliyor ve 
özelleştirmelerle kamu varlıkları sınırsızca satılıyor. 
Ekonomi dışarıdan iyi gibi görünse de kemikler 
eriyor, zayıflıyor ve içten içe güçten düşüyor. 

İçeride betonlaşma, dışarıda petrol
Son on yılda 400 milyar dolara yakın dış kaynaktan 
“döviz kazanan bir ekonomi” yaratılamadı. Tersine, 
rekabet gücü adım adım yok edildi, daha kötüsü bir 
morfinman gibi her yıl daha fazla dış kaynak girişine 

muhtaç duruma düşüldü. Bunun için de her tür 
tavizi, faizi vermeye mahkûm, kemik erimesinden 
malûl bir ekonomi kaldı geriye. Bu durumda, çöküşü 
geciktirecek iki serüvene sarıldı iktidar. Bunlardan 
birincisi, “İnşaat ya resulullah!” diye dağa taşa bina 
dikmek, betona sarılmak. Diğeri ise Irak Kürdistanı 
petrolüne heveslenmek, kıymeti kendinden menkul 
bir Türk-Kürt Federasyonu hayalini pazarlayarak 
hem PKK belasını baştan savmak hem de kitleleri 
fetih ruhuyla oyalamak.

Başta İstanbul olmak üzere, büyük kentler birer 
şantiyeye çevrildi. Konut, ofis, alışveriş merkezle-
ri, kentsel altyapı yatırımlarıyla “inşaat odaklı bir 
birikim” hâkim kılındı. İnşaat sektörü 2009’daki 
yüzde 19 küçülmenin ardından, izleyen iki yılda 
ortalama yüzde 15 büyüdü, ama 2012’de büyümesi 
yüzde 1’e çakıldı. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, 
büyük müteahhitlik şirketleri biçiminde örgütlenen 
ve Başbakan’a  doğrudan bağlı TOKİ tarafından 
yönlendirilen inşaatın 2012’de hızının düşmesinde 
iç talebin iştahının kesilmesi önemli bir etken oldu. 
Konutu metalaştıran, hanehalklarını borçlandırarak 
konut sahibi olmaya özendiren “konuta dayalı biri-
kim rejimi” kısa sürede tıknefes hale geldi. İstanbul 
arsa rantından nemalanmanın peşinde olanların 
talebi stoku eritmeye yetmiyor. Betona sarılarak 
ayakta kalma saldırganlığında, olan, başta İstanbul 
olmak üzere kentlere, kentlilere oluyor. Tarihî miras, 
doğal varlıklar hunharca yok ediliyor.

Kemikleri eriyen Türkiye kapitalizminin savrul-
duğu ikinci serüven ise aç tavuğun kendini arpa 
ambarında görmesi misali, Irak Kürdistanı’nın pet-
rolü. AKP öteden beri, kendisine bir “bölgesel güç” 
imajı vehmedip bunu başta ABD’ye olmak üzere, 
dünyaya ve bölge ülkelerine pazarlama çabasında. 
Bu kifayetsiz muhteris çabanın hedeflerinden biri 
Irak Kürdistanı’ndaki petrollerden nemalanmak. 
Bunun için de gündeme sokulan senaryo Türk-Kürt 
Federasyonu. Senaryoya göre, Erbil Bağdat’tan, 
Suriye Kürtleri de Esat’tan kopuyor ve Irak Kürt-
leri ile Suriye Kürtleri Türkiye’ye federatif yapılar 
olarak eklemleniyor. Türkiye’deki Kürt siyaseti de bu 
“büyük proje”ye omuz veriyor. ABD Irak’ın toprak 
bütünlüğünün bozulmasına karşı çıkıyor, ama bu 
ittifakı destekliyor. 

AKP rejimi ve arkasındaki fırsatçı Türkiye ser-
mayesi Irak’taki Kürt-Arap (hatta Türkmen) gerili-
mini kışkırtıp nüfuz alanını genişletme ve o ölçüde 
bölge kaynaklarının talanından pay alma çabasında 
gibi görünüyor. Kürt sorununa çözüm adı altındaki 
“süreç” ise, Irak petrolü odaklı bu girişimin önünü 
açmaya yarayacak bir hamle görüntüsünde. Sonu-
cun ne olacağını zaman gösterecek. Yine de, bunun 
Türkiye’nin Suriye, Irak, hatta İran ile ilişkilerini 
daha da gerecek tehlikeli bir serüven olduğu bugün-
den görülebiliyor. 

Ücretli sınıfın on yılı 
Son on yılda, ücretiyle geçinenler, yani mavi-beyaz 
yakalı tarım, sanayi, inşaat, hizmet sektörü çalışan-
ları, kamu çalışanları, memurlar Türkiye toplumunda 
sayıca en ağırlıklı kesimi oluşturmayı sürdürdüler. 
AKP rejiminde hızlı bir “işçileşme” (proleterleşme) 
sürecinden söz etmek gerekir. 2003’te 10 milyon 
dolayında olan ücretli sayısı 2012 sonu itibariyle 
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yaklaşık 16 milyonu buldu (25,4 milyon toplam 
çalışanın yüzde 63’ü ücretlilerden oluşuyor). Bunlara 
“yedek işçi” olarak adlandırılan 2,5 milyon resmî 
işsizi ve en az 1,5 milyonu bulan “sayılmayan işsiz”i 
eklersek, sayı 20 milyona ulaşıyor. 

Tarımdaki gerilemenin kentlere püskürttüğü 
kadın ve erkek vasıfsız, yarı-vasıflı genç emek kitlesi 
inşaat, turizm, hizmetler, giyim, tekstil, gıda gibi 
emek-yoğun sektörlerde ücretli emek oldular. Düşük 
ücreti, sigortasızlığı, güvencesizliği sineye çekerek 
işe koşuldular.

Ücretliler: 2009-2012; bin kişi

 Ücretli Kayıtdışı Kayıtlı Kamu Çalışanı

2009 12.770 3.349 9.421 2.959

2010 13.762 3.535 10.227 3.014

2011 14.867 3.739 11.128 3.099

2012 15.619 3.436 12.183 3.215

Kaynak: TÜİK veri tabanı

Ücretlilerin 3,2 milyonu kamuda; 2,6 milyonu 
memur (4/c) statüsünde, 620 bine yakın da kamu 
işçisi var. Geriye kalan 12,4 milyon ücretliden yakla-
şık 3,45 milyonu kaçak, yani sigortasız çalıştırılıyor; 
neredeyse her 3 özel sektör işçisinden 1’i demek bu. 
Bu aynı zamanda, 774 TL olan asgarî ücretin dahi 
altında çalışanlar ordusu demek.

Ücretlilerin ücret ve maaşlarının iç açıcı olmadığı 
sır değil. Bu konuda bir de bilgilerin sisler arkasında 
tutulması gerçeği var. Maliye en az memur maaşını 
2012 için aylık 1.608 TL olarak, ortalama memur 
maaşını da 1.800 TL olarak açıkladı. Bu maaşlar 
işçi ücretlerinin yanında tabii ki “lüks” kalıyor. 
2013’te 774 TL’ye çıkarılan asgarî ücretin iki katı 
bile 1500 TL’nin biraz üstü demek, ki bu çoğu işçi 
için geçerli değil. Özellikle inşaat, turizm, tekstil-
konfeksiyon, gıda gibi düşük vasıflı emek istihdam 
eden işkollarında ücretlerin düşüklüğü 2012’de de 
geçerliliğini korudu.

Göreli yüksek ücretler yüksek kârlılığın söz konu-
su olduğu bazı sanayi dallarındaki büyük işyerlerinde 
ve iletişim-bilişim, finans, reklamcılık, emlak pazar-
lama gibi sektörlerde söz konusu olabilmekte ancak. 
Kayıtlı, görece yüksek ücretli kesim AKP rejiminde 
yüksek miktarda tüketici kredileri ve kredi kartla-
rı üzerinden borçlandırıldı. Bu kesimin bordroları 
bankalar için bir güvence. 2012 sonunda 207 milyar 
TL’ye ulaşan tüketici borçlarının üçte ikisi ücretlilere 
ait. Göreli yüksek ücret ve buna güvenerek yapılan 
borçlanmaların ücretli sınıfın bu “aristokrat” kesimi-
nin tüketme/harcama kapasitesini artırması üzerine, 
kimi “sosyologlar” kıymeti kendinden menkul bir 

“yeni orta sınıf” tanımı öne sürdüler. 
İstihdam edileni ve işsiziyle toplam işgücünün 

dörtte üçü büyüklüğe ulaşmış olmasına karşın, mil-
yonlarca ücretlinin hem gelir bölüşümünde, hem tüm 
siyasî kararlarda etkinlikten uzak, kendine yabancı-
laştırılmış olmasında elbette örgütsüzlüğü ana etken; 
ve bu makus talih 2012’de de değişmedi.

Türkiye nüfusu 75 milyona ulaştı. 
Kapitalistleşme son 30 yılda doludizgin ilerledi. 
Nüfusun dörtte üçü kentlerde yaşıyor, dörtte üçü 
tarım dışında çalışıyor. Ücretli sınıf niceliksel 
olarak ikiye katlandı. İşi olanların üçte ikisi ücretli 
sınıftan ve bugün sayıları 16 milyon. Ama ya nitelik, 
örgütlülük? Çalışma Bakanlığı’nın 2012 istatistikleri 
kayıtlı işçi sayısını yaklaşık 11 milyon, buna karşılık 
sendikalı sayısını 1 milyon gösteriyor. İşçilerin yüzde 
10’u bile sendikalı değil. Bu 1 milyon görünen 
sendikalının da, son iki yılda ancak 350 bini toplu 
sözleşme hakkını kullanabildi. 

16 milyon ücretliden örgütlü olup toplu pazarlık 
hakkını kullananların üç yıldaki ortalaması sadece 
422 bin, yani tüm ücretlilerin yüzde 2,5’i! Peki, grev 
hakkını kullanabilen kaç kişi? Çalışma Bakanlığı 
verilerine göre, 2011 ve 2012’de greve çıkan işçi 
sayısı 550’ye düştü.
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Grev: 2005-2012, Grevci İşçi

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TİSK veritabanı

2012 sonu itibariyle, işi olan 12,5 milyon özel sektör 
işçisinden 3,7 milyonu güvencesiz, sigortasız, yani 
kaçak çalıştırılıyor. Bu, her 3 özel sektör işçisinden 
1’inin kaçak, güvencesiz çalıştırılması demek. Vasıf-
sız emek çalıştıran sanayinin çeşitli kollarında, has-
tane, turizm, perakende, ulaştırma, depolama gibi 
hizmet sektörlerinde kaçak işçi istihdamı çok yaygın. 
Asgarî ücretin bile altında çalışan bu güvencesizlere 
bir de komşu ülkelerden gelen ve sayıları yüz binleri 
bulan kaçak göçmen işçileri eklemek gerekiyor.

Kayıtlılık, sigortalılık arttıkça SGK’nın prim geliri, 
Maliye’nin de vergi geliri artıyor. Ama, maliyetleri 
düşürmek ve dış rekabet gücü kazanmak için 
istenen, “kayıtlı esnek çalışma rejimi”.  Kıdem 
tazminatı hakkını, emeklilik kazanımlarını hedefe 
koyan yeni rejim güya “sigortalılığı” garanti ediyor, 
ama “8 saat için değil, çalıştırdığın saat kadarını 
öde” sistemiyle işverenlere emek maliyetini düşürme 
fırsatını hazırlıyor.
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Neoliberal istikrar politikaları 
sonuç vermiyor

2
008’de patlak veren küresel ekonomik kriz, 
büyümenin bir türlü ivme kazanamadığı, 
işsizlik oranlarının aşağı çekilemediği “Bü-
yük Durgunluğa” evrilme eğilimi taşıyor. Ve 
böylece, 2010'dan beri Avrupa'da siyaset 

süreçlerini belirleyen kemer sıkma politikasının mo-
difiye edilmiş bir biçimi ABD'ye de ulaşıyor. Tek soru 
şu: Acı reçete ne kadar sert olacak ve faturasını kim 
ödeyecek? Oysa işin absürd yanı, Avrupa deneyiminin 
gösterdiği gibi, kemer sıkma kervanına katılmak, as-
lında zor durumdaki bir ekonominin tam da yapma-
ması gereken şey.1

Uygulanan kemer sıkma politikaları aslında, kriz 
sırasında bankaları ve finansal kuruluşları ayağa 
kaldırmak için kamu bütçelerinden yapılan büyük 
miktarlarda harcamaların bir sonucudur. Bazı hesap-
lamalara göre, batılı merkez bankalarının miktarsal 
genişleme politikalarının sonucunda dolaşıma soktu-
ğu para miktarı 7 trilyon doları buluyor.2

Kemer sıkma –yani kamu harcamalarının kısılması 
yoluyla yurt içi ücretlerin ve fiyatların kasten deflasyo-
na uğratılması– şu amacı güder: Devletin borç ve açık-
larını azaltmak, rekabet gücünü artırmak ve sıkça “iş 
dünyası güveni” olarak anılan unsuru geri kazanmak. 
Son husus özellikle önemlidir: Kemer sıkma politika-
sının savunucularına göre harcamaların kısılması, özel 
yatırımı kamçılayacaktır. Çünkü bu, hükümetin eko-
nomiyi canlandırma çabasına girişip piyasa oyuncuları 
üzerinde dışlama etkisi yaratmayacağı ve devletin borç 
yükünü artırmayacağı anlamına gelecektir. Bu görüşe 
göre, böylece tüketiciler ve üreticiler geleceğe iyimser 
bakıp daha fazla harcama yapacak, bu da ekonominin 
büyümesine yol açacaktır. Bu akıl yürütme uyarınca 
ve kamu borcunun çığ gibi büyümesine neden olan en 
son finansal krizin yarattığı şok sonucunda, Avrupa’nın 
büyük kısmı son dört yıldır kemer sıkma politikası 
uyguluyor. Girişilen bu deneyin sonuçları artık ortada:  
Kemer sıkma işe yaramıyor.3

Ortodoks neoliberal politikaların sonuç vermemesi 
karşısında yükselen tepkiler sonucunda kemerlerin 
biraz gevşetilmesine karar verildi. Avro Bölgesi'ndeki 
kamu borcu krizinin 2011 sonbaharında iyice şid-
detlenmesi üzerine, küresel iş dünyası ve siyaset eliti 
bir dizi ekonomi politikası tedbiri önerdi, ki bunların 
arasında kemer sıkmanın gevşetilmesi de vardı. Bu-
nun üzerine, Yunanistan kurtarma paketinin koşulları 
biraz yumuşatıldı ve Avrupa Merkez Bankası'nın Avro 
Bölgesi’ndeki bankacılık sektörünü yeniden finans-
manı karşısında Almanya'nın sergilediği muhalefet 
kırıldı. Söz konusu finansman, son altı ila dokuz 
ayda, Avro Bölgesi ülkelerinin, bilhassa da İspanya 
ve İtalya'nın, borçlarını çevirme kapasitesini ciddi bir 

biçimde artırmıştı.4

Kriz sonrasında Yunanistan’da toplumsal 
muhalefetin yükselişi, özellikle İspanya’daki “öfke-
liler hareketi”nin yarattığı dalga, son zamanlarda 
Portekiz’de emek güçlerinin kararlı direnişine karşın 
egemen çevrelerin değişen ekonomi-politika tercih-
lerinin “aşağıdan gelen bir basınç” sonucu ortaya 
çıktığını söylemek fazla iyimserlik olur. Birincisi, halk 
ne zaman söz konusu muhalefeti sandıkta ifade etme 
şansına sahip olduysa, sonuç hayal kırıklığı oldu. Yu-
nanistan, Hollanda ve Fransa'da radikal sol partilere 
verilen destekteki hızlı artış seçimlere yansımadı. 

İkincisi, aşağıdan gelen basıncın kemer sıkma 
politikasını biraz yumuşatabileceği fikri, resesyon 
sırasında işyerlerinde gerçekten yaşananlara uymu-
yor. İşyerlerinde çalışanlar, anlaşılır bir biçimde, ne 
pahasına olursa olsun işlerini korumaya çalıştılar. Bu 
da hiç şaşırtıcı değildi. Zira on yıllardır sendikaların 
gücü gerilediği için, işçilerin yenilgi karşısında verdiği 
tepki, çatışma yerine tavizi tercih etmek oldu.

Elitler bölünmüş olabilir ve ganimetin nasıl 
paylaşılacağı konusunda kendi aralarında didişebilir. 
Bu durum farklı uluslardan şirketler veya belirli bir 
kapitalist ekonominin içindeki sektörler arasında ya-
şanabilir. Ama tam da bu yüzden, elitlerin IMF, OECD 
ve Dünya Ekonomik Forumu gibi iyi bilinen örgütleri, 
ayrıca bankacıların 30'lar Grubu gibi daha az bilinen 
örgütleri var. Buralarda, kendi aralarında mutabakata 
varıyorlar ve izlenecek en uygun yolu belirliyorlar –
elbette çalışan insanların hayrı için değil, zenginlik ve 
iktidarlarını uzun vadede muhafaza etmek için.5

Son açıklanan rakamlar 2013’ün ilk çeyreğinde, 
Avro Bölgesi’nin altı çeyrek arka arkaya daraldığını 
gösterdi. İlk üç aylık yüzde 0.2 daralma ‘99’da avro-
nun dolaşıma girmesinden bu yana en uzun durgun-
luk döneminden geçildiğini ortaya koydu. Avro Bölgesi 
resmî işsizlik oranı da bir yıl öncesine göre yüzde 1.1 
yükselerek, yüzde 12.1’e sıçradı. 

Yaşanan ekonomik sorunları konjonktürel geliş-
melerden öte, avro projesinin dayandığı neoliberal 
zihniyete bağlamak daha anlamlı. Birleşik Avrupa 
projesi malların ve hizmetlerin dolaşımında sınırları 
kaldıran tek pazarın ardından, Maastricht ‘le işgücü-
nün serbest dolaşabildiği bir aşamaya ulaştı. ‘97’deki 
Amsterdam Anlaşması’yla da Büyüme ve İstikrar Paktı 
yürürlüğe girdi. Böylelikle, malî istikrarı ön plana 
alan, “sorumsuz” kamu açıklarına ve haddini aşan 
borçlanmaya prim vermeyen bir hükümet anlayışı ka-
rar altına alındı. Son olarak da ‘99’da tek paraya ge-
çilerek “ekonomik birliğin” iskeleti tamamlandı. Mart 
2000’deki Lizbon Stratejisi ise tek Avrupa’yı 2010’a 
kadar özellikle ABD ve Japonya karşısında dünyanın 
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en rekabetçi pazarına dönüştürmeyi amaçlıyordu. An-
cak, hedeflenen yılın ilkbaharında Yunanistan şokuyla 
“yaşlı kıta” dünyanın en sorunlu coğrafyası haline 
geldi. Bugün Avro Bölgesi’ndeki durumu değerlendirir-
ken ayrıntılara boğulmak yerine, ekonomi politikalarını 
şekillendiren neoliberal tasarımı sorgulamak daha an-
lamlı görünüyor. Bu tasarım “döviz kuru yönetimi, para 
politikası ve maliye politikası” gibi üç önemli ekonomi 
politikası avadanlığını depoya kaldırdı.

Döviz kurunu ayarlayamayan, faizlerini belirleye-
meyen ulusal hükümetler adeta bir cendereye sokuldu. 
Maliye politikalarında yüzde 3 bütçe açığı sınırını aşa-
mayan, bölgenin GSYH’sının yüzde 1’iyle sınırlı Avrupa 
bütçesiyle yaralarını saramayan hükümetler için malî 
piyasaların şefkatine sığınmaktan başka çare kalmadı. 
Sol Keynesyen iktisatçı Thomas Palley’in sözleriyle 
“bizzat avronun mimarisi tahvil piyasalarını ulusal hü-
kümetlerin efendisi yaptı.” Medyada topa tutulan “so-
rumsuz hükümetler” imajının tersine, hedef tahtasına 
konulan iki örnek, İspanya ve İrlanda hükümetlerinin 
2008’deki durgunluğa kadar “malî sorumluluk” örneği 
tutumları bile onları krizden kurtaramadı. Bir anlamda, 
“kuralların çiğnenmesi değil, kuralların kendisi krize 
neden oldu” yorumunu doğruladı.6

AB ve BRIC arasında Türkiye ekonomisi
Türkiye kendisine tam üyelik yolunu açacak ‘63 Anka-
ra Anlaşması’nın ardından, özellikle 12 Eylül  darbe-
sinin etkisiyle, AB’yle ilişkilerini dondurmak zorunda 
kalmıştı. 1987’deki tam üyelik başvurusunu izleyen 
dönemde en önemli tarih, 1 Ocak 1996’da Gümrük 
Birliği’nin yürürlüğe girmesi kabul edilebilir. ‘99’daki 
Helsinki Zirvesi’nde tam üyelik adaylığının kabulü son-
rasında 2005’te müzakerelere geçildi. Kriz döneminde 
Türkiye halkının tam üyelik iştahı azalsa da, AB en 
önemli ihracat pazarı olmaya devam ediyor. 

2000’de AB’nin Türkiye ihracatındaki yüzde 56’lık 
ağırlığı 2010’da yüzde 46’ya gerilese de hâlâ en 
büyük ihracat pazarı. Türkiye 2012’de, Irak ve Rusya 
bir yana, en yüksek ihracat gelirini (Almanya 9.4, 
İngiltere 5.8, İtalya 4.6, Fransa 4.5 milyar dolar) yine 
birlik ülkelerinden sağladı. Dolayısıyla, AB ülkelerinde 
yaşanan ekonomik, politik, toplumsal yıkım Türkiye 
ekonomisine de doğrudan yansıyor. 

IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, yük-
selen ülkeler içerisinde Çin’in yüzde 8.0, Hindistan’ın 
5.7, Brezilya’nın yüzde 3.0, Rusya’nın yüzde 3.4 bü-
yümesini bekliyor.7 Türkiye ekonomisi ise Orta Vadeli 
Program’a göre yüzde 4 büyüyecek. 

Türkiye’nin ekonomik performansını Brezilya, 
Rusya, Hindistan ve Çin’le, Goldman Sachs’ın baş 
ekonomisti Jim O’Neill’in kavramsallaştırmasıyla, 
BRIC ülkeleriyle karşılaştırırsak:8   

Tablo-1    
   

Ülkeler Kişi Başına İhracat/ GSYH Enflasyon

 Milli Gelir ($) GSYH (Milyar $) Oranı (%)

Brezilya 9390 10 2087 7.3

Rusya 9910 29 1479 11.4

Hindistan 1340 18 1729 9.6

Çin 4260 29 5878 5.8

Türkiye 9890 23 735 6.5

Kaynak: Dünya Bankası

Türkiye BRIC ülkelerinin hepsinden daha küçük 
bir ekonomiye, Brezilya ve Rusya ile çok yakın bir 
kişi başına milli gelire sahiptir. Dışa açıklık oranı ise, 
Rusya ve Çin’in aşağısında; Brezilya ve Çin’in üzerin-
dedir. BRIC ülkeleri ve Türkiye’nin büyüme hızlarının 
karşılaştırılması da, Çin ve Hindistan’ın krize karşın 
tempolarını kaybetmediğini, Türkiye’nin Brezilya ve 
Rusya ile birlikte küresel ekonomideki dalgalanmalar 
karşısında daha kırılgan konumda bulunduğunu ortaya 
koyuyor. Çin’in yüksek dışa açıklık oranına karşın kriz 
karşısında yürürlüğe soktuğu ekonomiyi canlandırma 
programlarının ekonominin hız kesmemesinde etkisi 
bulunduğu açıkça görülüyor. 

Tablo 2 - BRIC Ülkeleri ve Türkiye’nin Ekonomik Büyüme Hızları

Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Brezilya 4.0 6.1 5.2 -0.6 7.5 1.3 4.0

Rusya 8.2 8.5 5.2 -7.8 4.0 4.3 3.7

Hindistan 9.3 9.8 4.9 9.1 9.7 6.9 5.5

Çin 12.7 14.2 9.6 9.2 10.3 9.2 7.7

Türkiye 6.9 4.7 0.7 -4.8 8.9 8.5 2.2

 Kaynak: Dünya Bankası, Birleşmiş milletler DeSA 

Fatih Özatay’ın BRIC ülkeleriyle Türkiye’yi 
karşılaştırdığı çalışmasının ana bulguları ise şöyle: 
“Türkiye’nin mevcut koşullarında hızlı büyüme tem-
posunu sürdürmesi mümkün görünmüyor. Eğitim ve 
yüksek teknolojili mal ihracatında, özellikle Rusya ve 
Çin’in çok gerisinden geliyor. Yurtiçi tasarruf oranının 
düşük olması da Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda hızlı 
büyüme potansiyelini sınırlıyor. Çin’in çılgın tasarruf 
oranları bir yana bırakılsa bile, Türkiye Brezilya’yla 
birlikte diğer ülkelerin oldukça gerisinde kalıyor.”9   

Türkiye ekonomisinde büyüme yavaşladı
2012’de Türkiye sadece yüzde 2.2’lik bir büyüme hı-
zıyla tüm BRIC ülkelerinin arkasında kaldı. Böylelikle 
hedeflerin ve beklentilerin çok altında bir performans 
sergilendi. Dördüncü çeyrekte yüzde 1.4’lük büyü-
me oranı, son 13 çeyreğin en düşük düzeyini temsil 
ediyor. 2011’deki yüzde 8.8’lik büyümenin 6.6 puan 
birden düşmesi, “yumuşak inişin” başarılamadığını 
gösteriyor. 

2012’de iç tüketimdeki yavaşlama yetersiz 
büyümenin ana nedeni olarak görünüyor. 2012’deki 
yetersiz büyüme geçtiğimiz yıllardan farklı olarak net 
ihracattaki artışa dayanıyor. 

Net ihracatın yanında büyümeyi yukarı çeken diğer 
etmen kamu harcamalarıdır. Bu da kamu çalışan-
larının yaşam standartlarının ve sosyal hizmetlerin 
iyileşmesinin bir sonucu olarak değil, kamudaki 
kadrolaşma nedeniyle personel artışından kaynaklandı. 
İran’a petrol ithalat bedellerinin altın olarak ödenmesi 
büyüme oranını yapay biçimde yüzde 0.7’den 2.2’ye 
çekti.10 İç talebin zayıflığının sanayi üretimini dış 
piyasalara yöneltmesiyle, ihracat büyümenin ana mo-
torunu oluşturdu. Özel kesimde ise hem şirketler hem 
de bireyler kemer sıkmaya yöneldi. Yatırımlar geriler-
ken, geleceğe yönelik kötümser beklentiler nedeniyle 
stoklar da eritildi.

2012’de imalat sanayi, ticaret ve inşaat gibi 
başlıca sektörlerde büyüme neredeyse durma nokta-
sına geldi. Ekonomide belirleyici konumda bulunan 



hizmetler ise sadece yüzde 2.4 büyüme kaydetti. Daha 
2010’da yüzde 18.6 büyüyen inşaat sektörünün yalnız-
ca yüzde 0.6’lık bir kıpırdama göstermesi, Türkiye’nin 
büyüme ve istihdamda inşaat ve hizmetlerin belirleyici 
olduğu İspanya ve İrlanda’nın akıbetiyle karşılaşabile-
ceği endişesini yaratıyor.

Ekonomik dengesizlikler genelde zor zamanlarda 
kendini belli eder. Ekonominin hızla büyüdüğü sırada 
oluşan dengesizliklerin iyi bir göstergesi, onu izleyen 

daralma döneminde istihdam ve üretim kayıplarının 
belirli sektörlerde yoğunlaşmasıdır. Zira, sürdürülebilir 
olan düzeyden daha fazla büyüyen sektörler genelde en 
hızlı biçimde daralır. Örneğin, finansal kriz sonrasında, 
Almanya ve Japonya'ya nazaran İrlanda ve İspan-
ya'daki istihdam kayıpları belirli sektörlerde yoğun-
laştı. Almanya ve Japonya'da aslında emlak ve inşaat 
balonları oluşmamıştı. Bu ülkeler, krizi ticaret ve finans 
gibi kanallarla “ithal” ettiler. Gerçekten de, İrlanda ve 
İspanya'da Büyük Resesyon sırasında yaşanan istihdam 
kayıpları, önceki daralma dönemlerine nazaran, çok 
daha ciddi biçimde belirli sektörlere yoğunlaşmış 
durumdaydı.11

2011-2012 karşılaştırmasında büyüme oranının ta-
rımda yüzde 6.2’den yüzde 3.5’e, madencilikte yüzde 
3.9’dan yüzde 0,8’e düştüğü ortaya çıktı. 

Tablo 3 - Sektörlere Göre GSYH Büyüme Hızları (%)

 2010 2011 2012

Tarım 2.4 6.1 3.5

Sanayi 12.8 9.7 2.0

İmalat 13.6 10.0 1.9

Hizmetler 8.6 9.0 2.4

İnşaat 18.3 11.5 0.6

Ticaret 11.7 11.0 0.5

Ulaştırma 10.6 10.5 3.2

GSYH 9.2 8.8 2.2

Kaynak: TÜİK  
 
Bir genelleme yaparsak, AKP döneminde iç talebe 

dayalı, dış tasarrufları gözeterek uluslararası serma-
yeye bağımlı bir büyüme modeli izleniyor. Emek gücü 
verimliliğini sömürü hacmini genişleterek sürekli 
artırma girişimi, bu model içerisinde büyümenin en 
temel dinamiği haline dönüşmüştür. Son çıkan sendika 
yasaları, istihdam biçiminin, neoliberal zeminde inşa-
sına yönelik Ulusal İstihdam Stratejisi, yakın dönemin 
hamleleridir. 

Gelir dağılımını daha da bozan, istihdam yaratma-
yan, topluma eşit düzeyde refah sağlamayan mevcut 
büyüme, sosyo-ekonomik kalkınmaya da süreklilik 
kazandıramamaktadır. Dolayısıyla, nicel anlamda 

ekonomik büyümeden bahsedilse bile niteliksel 
anlamda büyümenin altyapısının hazırlanamadığı; bu 
dönemin paylaşım, bölüşüm ve dönüşüm gibi boyut-
ları ele alındığında refahın neredeyse bir avuç insanın 
elinde toplandığı izlenmektedir. Geçmiş dönemlerde de 
fetişleştirilmiş yüksek büyüme hızlarının gelir ve servet 
dağılımını bozan, toplumun altta kalan kesimlerinin 
yaşam koşullarını iyileştirmeyen bir özellikte olduğu 
unutulmamalıdır.12 

Cari açık ve dış borçlar baş ağrıtıyor
Son yılların neoliberal jargondaki kilit kavramlardan 
biri de malî disiplin. Gerçekten de son yıllarda bütçe 
açıklarının daraldığı, hatta düşen faiz harcamalarına 
karşın, faiz dışı dengenin fazla verdiği gözlenmektedir. 
Ne var ki, sosyal harcamaları kısarak, kamu çalışanları-
na ve emeklilere sağlanan büyümeden pay vermeyerek, 
ekonominin malî disipline endekslenmesi geniş emekçi 
kitlelerin yararına değildir. 

2013 bütçesinde bütçe açığı yüzde 2.2 olarak, faiz 
dışı fazla ise yüzde 1.2 olarak hedeflenmiştir. Bu öngö-
rüler hükümet tarafından bütçe performansının anlamlı 
bir göstergesi olarak övünçle sunulmaktadır. Halbuki, 
büyümeye ilişkin çok ciddi sıkıntıların yaşandığı bir 
dönemde malî disiplinin öne çıkarılması yarardan çok 
zarar getirebilir. 

Bir ekonomide kamu kesimi aşağı yukarı denge-
deyken, yüksek cari açıklar verilmesi özel sektörün 
yabancıların tasarruflarıyla dış âlemden borçlanması 
anlamını taşır. Cari açık Türkiye ekonomisinin en 
önemli yapısal sorunlarından biri olmaya devam ediyor. 
2012’de cari açık 46.9 milyar dolarla, 2011’in 75.1 
milyar dolarlık cari açığının 28.2 milyar dolar altında 
gerçekleşti. Ne var ki, böyle devasa bir açığın ekono-
minin sadece 2.2 büyüdüğü bir yılda ortaya çıkması 
durumun ne denli kritik olduğunu ortaya koyuyor. 
Türkiye giderek aynı büyüme hızını daha büyük bir cari 
açıkla sağlayabiliyor. Daha 2004’te GSMH’nin yüzde 
3.7’si kadar bir açıkla yüzde 9.4’lük bir büyüme tem-
posu yakalanabilirken, Orta Vadeli Program’da 2013 
için yüzde 4’lük büyüme tahmininin yüzde 7.1’lik cari 
açık beklentisiyle gerçekleşmesi söz konusu. Türkiye 
2010-2012 arasında toplam 211 milyar dolar dış 
ticaret açığı, buna bağlı olarak da 167.4 milyar dolar 
cari açık verdi. 

Türkiye ekonomisinin yapısal olarak ithal girdilere 
bağımlılığı artıyor. En son yayımlanan 2007-2008 
verilerine göre, ihraç edilen sanayi ürünlerinde dış 
girdilerin payı ortalama yüzde 65’ti. Bazı sektörlerde 
bu oran 85’lere ulaşmaktaydı. Merkez Bankası’nın bir 
araştırmasına göre, 2002-2007 arasında sanayideki it-
hal girdi oranı yüzde 10 civarında artmıştır. Bu da bazı 
yerli ara malı üreticilerinin tasfiye olduğu, ihracatın 
ithalata daha da bağımlı hale geldiği yolunda ciddi bir 
tehlikeye işaret etmektedir.

Tablo 4 - Cari İşlemler Dengesi (Milyon Dolar)

  2010 2011 2012

I Dış Ticaret Dengesi -56.413 -89.139 -65.640

II Hizmetler 16.658 20.130 24.007

III Gelir Dengesi -7.215 -7.841 -6.675

IV Cari Transferler 1.523 1.758 1.373

V Cari İşlemler Dengesi -45.447 -75.092 -46.935
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IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, 
yükselen ülkeler içerisinde Çin’in yüzde 8.0, 
Hindistan’ın 5.7, Brezilya’nın yüzde 3.0, 
Rusya’nın yüzde 3.4 büyümesini bekliyor. 7 
Türkiye ekonomisi ise Orta Vadeli Program’a 
göre yüzde 4 büyüyecek. 
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Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı 
İran’a ödeme aracı olarak kullanılan altın son yıl-

larda cari denge rakamlarını da çarpıttı. Türkiye kayda 
değer bir üretici olmadığı için, altının ithal edildiği 
dönemlerde cari açık yapay olarak yüksek çıkarken, 
büyüme rakamı da aşağı çekildi. Aksine, aynı altını 
ihraç ederken ise cari açık daralmış, büyüme hızlanmış 
gibi göründü. 

Uygun dünya konjonktürü de cari açığın finansma-
nını kolaylaştırdı. ABD, Almanya, Japonya gibi ülkelerin 
“kur savaşları” kapsamında paralarının değerini dü-
şürmek, böylelikle ihracatta rekabet güçlerini artırmak 
yolundaki gayretleri Türkiye benzeri ülkelere döviz 
akışını hızlandırdı. Buna karşın, dünya konjonktürünün 
ters dönmesi halinde yoğun fon çıkışları yaşanması, 
ekonominin krize sürüklenmesi riskini de artırdı.

Tablo 5 - Sermaye Hareketleri (Milyon Dolar)

 2010 2011 2012

Sermaye Hareketleri (Net) 50.268 53.821 67.714

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Net) 7.572 13.698 8.346

Kısa Vadeli (Net) 39.081 24.873 43.275

IMKB 3.468 -986 6.274

DİBS 10.715 14.805 16.835

Diğer 24.898 11.054 20.166

Uzun Vadeli 3.659 15.647 16.556

Eurobond 4.082 2.521 4.823

Bankaların Kredi Kullanımı 897 5.653 -260

Reel Sektör -5.783 4.406 3.749

Diğer 4.463 3.067 8.244

Kaynak: TC MB

Tablo 5’de görüldüğü gibi, 47.5 milyar dolar cari 
açık verilen 2012 yılında 67.7 milyar dolar net serma-
ye hareketi gerçekleşmiş, yoğun para girişi sonucunda 
resmî rezervler 20.1 milyar dolar artarken, TL de 
yabancı paralara karşı reel anlamda değer kazanmıştır.

Sermaye girişleri artarken finansman kalitesi 
gerilemekte, kısa vadeli ve borç yaratan sermaye ağırlık 
kazanmaktadır. Örneğin, 2006-2008 arasında, ortala-
ma yılda 18.8 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım 
gerçekleşirken 2012’de bu rakam 8.3 milyar dolara 
geriledi. Bunun 2.6 milyar dolarını yabancıların gayri-
menkul yatırımları oluşturdu. Buna karşın, sıcak para 
diye adlandırılan, borsaya yabancı yatırımları, devlet 
iç borçlanma senedi alımları ve kısa vadeli kredilerin 
miktarı hızla arttı. 2013 Mart rakamlarıyla yurtdışı yer-
leşiklerin portföy tercihleri 84.372 milyon dolar hisse 
senedi, 59.430 milyon dolar DİBS, 411 milyon dolar 

eurobond, 18.570 milyon dolar mevduat olmak üzere 
164.561 milyon doları buldu.

İktisatçı Erinç Yeldan bu döngüyü spekülasyon 
- yönlü büyüme olarak adlandırıyor: “Türkiye ekonomi-
sinin dalgalanmaları doğrudan doğruya uluslararası ser-
maye akımlarının yönüne bağlı olarak yaşanmaktadır. 
Dışarıdan (her ne pahasına olursa olsun) sermaye girişi 
yaşandığında ekonomik aktivite canlanmakta, sadece 
iç talep değil, ihracat performansı da ithal girdilerin 
ucuzlaması sayesinde yükselebilmektedir. Sermaye 
girişlerinin yavaşlaması durumunda ise ulusal ekono-
mi durgunluğa sürüklenmektedir. Türkiye ekonomisi 
özellikle 2010 ve sonrasında küresel ekonomideki ucuz 
kredi bolluğuna dayanarak yeni bir spekülatif büyüme 
konjonktürüne sürüklenmiştir.”13

Bir ülkenin cari açık vermesi, aynı zamanda o ülke-
nin tasarruflarının yatırımlarından daha düşük olması 
anlamına gelir. DPT’nin rakamları Türkiye’de tasarruf-
ların GSMH’nin yüzde 14.3’ü, buna karşın yatırımların 
yüzde 22.2’si olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, aradaki 
fark yabancıların tasarruflarıyla karşılanıyor, böylelikle 
ülkenin dış borçları kabarıyor.

Tablo 6 - Türkiye’nin Dış Borçları

 Kamu Sektörü TCMB Özel Sektör Toplam Dış Borç

2002 64.533 22.003 43.056 129.592

2007 73.525 15.801 161.002 250.328

2011 94.306 9.871 200.030 304.207

2012 103.117 7.724 226.022 336.863

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
 
AKP’nin iktidara geldiği 2002’den başlayarak, 

seçim yıllarını ve son açıklanan rakamları içeren dış 
borç tablosu endişe veren resmi ortaya koyuyor. Kamu 
borçları göreceli olarak yavaş artsa da, özel sektör 
borçlarının 226 milyar doları aşması asıl riski oluştu-
ruyor. Son rakamlar Mart 2013’ten başlayarak bir yıl 
içerisinde ödenecek dış borç miktarının, 109.3 milyar 
doları zaten tanımı gereği vadesi bir yılı bulmayan 
kısa vadeli borç, 41.6 milyar doları ise bu yıl içinde 
ödenmesi gereken dış borç olmak üzere yaklaşık 151 
milyar doları bulduğunu gösteriyor. Kısa vadeli dış 
borçlar/toplam mal ihracatı oranı da 2007’de yüzde 
38 iken, 2012’de sinyal veren bir düzeye, yüzde 
66’ya ulaştı.

Özetle, 2013’ün ortasında Türkiye ekonomisi son 
derece kırılgan bir konum arz ediyor, tamamen dış fon 
akımlarına bağımlı bir durumda bulunuyor ve gelecek 
performansına ilişkin kaygı veriyor. 
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Türkiye’de özel sektör ve siyaset 
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Ayşe Buğra

G
eçtiğimiz yıl The Economist dergisi 
“ Devlet Kapitalizminin Yükselişi” 
başlıklı bir rapor yayınladı.1 Rapor 
Rusya, Çin, Brezilya ve Hindistan gibi 
ekonomilerin hızla büyüyerek küresel 

düzeyde giderek artan bir güce sahip olmalarında 
devlet kontrolündeki dev şirketlerin oynadığı rolü 
ele alıyordu. Konuyla ilgili tartışmada, “piyasanın 
görünmez elinin yerini devletin görünür eline 
bırakması” ve bunun içerdiği otoriter eğilimlerle 
ilgili endişeler dile getirilmişti. The Economist 
gibi önemli ve etkili bir derginin küreselleşen 
piyasa ekonomisi içinde devlet müdahalesinin 
azalmayabileceğine, aksine küresel ekonominin 
bazı önemli aktörlerinin sergiledikleri çarpıcı 
büyüme performansının devlet müdahalesiyle 
gerçekleştiğine dikkat çekmesi önemliydi. Ama 
dikkat çekilen olgunun devlet şirketleriyle veya 
devletin üretim alanında doğrudan yer almasıyla 
sınırlı olmadığını görmek de önemli. Bu yazıda kısa 
bir tarihsel arka planla birlikte tartışılacak olan 
Türkiye örneği, küresel ekonomiye entegre olmuş 
bir piyasa ekonomisinde devlet müdahalesinin 
biçim değiştirerek özel sekörün gelişmesini 
etkilemeye devam ettiğini gösteren farklı bir örnek 
oluşturuyor.  

Ulusal kalkınmacı dönemde  
sermaye birikimi 
20. yüzyıl Türkiye’sinde özel sektörün gelişmesi, 
müdahaleci ve korumacı politikalara dayanan bir 
ekonomik gelişme ve sanayileşme modeli içinde 
yer aldı. Kamu İktisadî Teşekkülleri (KİTler) enerji, 
madencilik ve imalat sektörü üretiminde önemli 
bir rol oynadılar. Ağırlıklı olarak dış rekabetten 
korunmuş iç pazarlara yönelik üretim yapan özel 
sektör kuruluşları için, maliyeti düşük krediler, 
KİTlerin sağladığı ucuz girdiler veya arazi tahsisleri 
gibi teşvikler ile ithalat izinleri ve döviz kotaları 
büyük önem taşıyordu. Bunların yanı sıra, kamu 
altyapı yatırımları, devletle çalışan müteahhitler 
için önemli bir iş alanı ve sermaye birikimi kanalı 
oluşturuyordu. Bütün bunlar sermaye birikimi 
süreçlerinde siyasî unsurların önemli rol oynadığı 
bir özel sektörün ortaya çıkmasına yol açtı. Teşvik 
sistemi, özellikle büyük işletmelerin gelişmesini 
hedef alarak oluşturulmuş bir sistemdi ve bu 
işletmelerin devletle ilişkileri uzun zaman, gönüllü 
üyeliğe dayanan işveren örgütlerinin bulunmadığı 
bir ortamda sürdürüldü. Türk işadamları büyük 
ölçüde devlete bağımlı olarak, siyasî yetkililerle 
partikülarist ilişkiler içinde geliştiler; izlenen 

ekonomik gelişme stratejisini ve uygulanan iktisat 
politikalarını yönlendirmekten çok, politik ortama 
uymaya ve bu ortamdan ekonomik çıkar sağlamaya 
gayret ettiler.2

Zaman içinde, gelişen özel sektörün devletle 
ilişkileri de değişmeye başladı. Bu süreçte, 1971 
yılında bir grup büyük işadamının gönüllü işveren 
derneği TÜSİAD’ı (Türk Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği) kurmaları önemli bir dönüm noktasıydı. 
Bu gelişmeyi rüştünü ispat etmeye başlamış 
bir burjuvazinin ekonomik ve siyasî karar alma 
süreçlerinde daha çok söz sahibi olma talepleriyle 
ortaya çıkması olarak yorumlamak mümkün olabilir. 
Ama gelişme doğrusal bir çizgide ilerlemedi. 
Türkiye ekonomisi dışa açılıp küresel piyasaya 
entegre olduktan sonra, özel sektörün gelişmesi 
başka bir seyir izlemeye başladı. Yeni ortamda, 
siyaset yeni müdahale biçimleriyle ekonomik 
faaliyeti etkilemeye devam etti ve iş dünyasında 
yeni aktörlerin belirmesine yol açan dinamikler 
ortaya çıktı. 

Şekil değiştiren devlet müdahalesi  
ve özel sektör3 
2000’li yıllara kadar ekonomik liberalizasyon 
yönünde önemli adımlar atıldığını ama serbest 
piyasa ekonomisinin dengeli işleyişi için gereken 
düzenlemelerin yapılmadığını görüyoruz. Dönemin 
uluslararası düzeyde etkili olan piyasa köktencisi 
ideolojisiyle uyumlu bu gelişme bir dizi ciddi 
ekonomik krize yol açtıktan sonra, 2001’deki 
fevkalade şiddetli bir krizin ardından, o dönemde 
başta olan koalisyon hükümeti bir dizi yapısal 
reformu hayat geçirdi. Dünya Bankası’nın üst 
düzey yöneticilerinden Kemal Derviş’in adıyla 
anılan bu reformlar, bağımsız denetim kuruluşları 
aracılığıyla özellikle finans ve enerji sektörlerini 
düzenlemeyi, kamu ihalelerinde şeffaflık 
sağlamayı ve özelleştirme sürecinin kurumsal 
çerçevesini oluşturmayı amaçlıyordu. Amaçlanan, 
ekonomiyi kendi kurallarına göre işleyen piyasalara 
bırakmaktan çok, siyasetçilerin ekonomiye keyfî 
müdahalesini engelleyen bir yönetişim sistemi 
oluşturmaktı. 

2002’de iktidara gelen AKP hükümeti 
1990ların ekonomik krizlerinden aldığı dersle 
ve Türkiye ekonomisinin sermaye girişlerine ne 
ölçüde bağımlı olduğunun bilinciyle4, yatırımcıların 
güvenini sarsacak şekilde davranmamaya özen 
gösterdi. Dolayısıyla, Derviş reformlarına karşı 
açık bir tavır almaktan kaçındı, bu reformların 
en azından finans sektörüyle ilgili yanlarını 
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korumaya dikkat etti. Merkez Bankası bağımsızlığı 
ve bankaların denetimi, 2000’li yıllarda finansal 
krizleri engellemekte oldukça başarılı oldu. Ama 
ekonominin reformların amaçladığı şekilde, siyasî 
müdahaleden bağımsız işlemesi pek de mümkün 
olmadı. Doğal olarak, 1980 öncesinde devletin 
özel sektöre sağladığı bazı imkânlar yeni ekonomik 
düzen içinde ortadan kalkmış durumdaydı. Ama 
sonuçta, devlet müdahalesi azalmaktan çok biçim 
değiştirerek sürdü ve devlet desteğiyle gelişen yeni 
sermaye grupları ortaya çıktı. 

Bu biçim değiştirme sürecinde eskiden beri 
sermaye birikimi ve şirket kârlarını etkileyen çok 
önemli bir mekanizma olan kamu ihalelerinin 
önemini koruduğunu görüyoruz. İhale süreçlerinde 
şeffaflık sağlamak ve keyfî müdahaleleri önlemek 
amacıyla Ocak 2002’de çıkarılan Kamu İhale 
Kanunu’nda AKP döneminde yirmiden fazla 
değişiklik yapıldı ve kanunun 150’den fazla 
maddesi değişikliğe uğradı. Bu değişiklikler arasında 
bazı ihalelerin kanun kapsamı dışına çıkarılması 
veya ihalelere istisna hükümler getirilmesi yer 
alıyordu. Belki daha da önemlisi, bağımsız denetim 
mekanizması olarak oluşturulan Kamu İhale 
Kurumu’nun yetkilerinin giderek kıstlanmasıydı. 
Hükümete bazı sermaye gruplarına avantaj sağlamak 
üzere sürece müdahale imkânı veren bu tür 
değişikliklerin, zaman zaman Avrupa Komisyonu’nun 
Türkiye İlerleme raporlarında eleştirildiğini 
biliyoruz.5

Türkiye ekonomisinde, yazının başında 
değindiğimiz The Economist raporunda ele 
alınan türden dev şirketler aracılığıyla süren bir 
devlet kontrolünden söz etmek mümkün değil. 
AKP döneminde özelleştirme yönünde önemli 
adımlar atıldı. Bu özelleştirmelerin bazıları 
yeni ortaya çıkan girişimci grupların elinde 
sermaye birikimi süreçlerine katkı sağladı ve yeni 
girişimcilerin ortaya çıkmasına yardım etti. Aynı 
zamanda, bazı önemli alanlarda özelleştirme 
devletin ekonomiden çekilmesine yol açmayacak 
biçimde gerçekleşti. Mesela, enerji sektöründe 
doğal tekeller özelleştirilirken, üretim ve dağıtım 
alanında lisans alma süreçlerini ve lisans alan 
şirketlerin faaliyetlerinin denetimini belirleyen yasal 
mevzuattaki değişikliklerle bazı özel girişimcilere 
avantaj sağlayabilme imkânı yaratıldı. Bu gelişmeler 
zaman zaman basın organlarına da yansıyan yoğun 
tartışmalara yol açtı. 

Özelleştirmenin devletin ekonomideki rolünün 
azalmasına yol açmayacak şekilde ilerlediği 
alanlardan biri de sağlık sektörüydü. Özel hizmet 
sunumunun kamu kaynaklarıyla finansmanını 
öngören bir model doğrultusunda, özel hastanelere 
aktarılan kamu kaynakları arttı.6 Sosyal konut 
alanında, 1984 yılında bu alanda işlev görmek 
üzere oluşturulmuş bir devlet kurumu olan Toplu 
Konut ve Kamu İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2000’li 
yıllarda gayrımenkul piyasasının en önemli 
aktörü haline geldi ve kamu kesimiyle özel sektör 
arasında ortaklıkların oluşmasında merkezî bir 
rol oynamaya başladı. Bu yıllarda yapılan bir dizi 
değişiklikle, TOKİ doğrudan Başbakanlığa bağlandı, 
faaliyetleri kamu yatırımları üzerindeki denetim 
mekanizmalarından muaf hale getirildi ve kamu 

arazilerinin kullanımıyla ilgili geniş yetkilerle 
donatıldı. Bugün, TOKİ’nin inşaat sektöründeki 
özel firmalara arazi tahsis etmek ve kredi sağlamak, 
bu firmalarla ortaklıklar kurmak, bu amaçla 
şirketler oluşturmak gibi çok geniş bir spektrumda 
tanımlanmış yetkilere sahip olduğunu göüyoruz. Bu 
yetkilerin kullanımı sadece kentsel konut sektörüyle 
sınırlı değil; altyapı, kültürel varlıkların korunması 
ve değerlendirilmesi, kırsal mimarinin iyileştirilmesi 
gibi alanlarda, hem ülke içinde hem başka ülkelerde 

yürütülen faaliyetlere uzanabiliyor. Dolayısıyla, 
TOKİ devlet destekli sermaye birikimi süreçlerinin 
önemini kaybetmediği bir piyasa ekonomisinin 
önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor.7 

Devletin girişimcilere sağladığı fırsat alanları 
hem ulusal hem de yerel düzeylerde yer alıyor. 
Mesela, TOKİ’yle ilişkilerden sadece büyük 
metropollerde faaliyet gösteren girişimciler değil, 
bazı yerel girişimciler de yararlanabiliyor. Daha 
önceki dönemlerle kıyaslandığında, bugün ulusal 
düzeydeki büyük kamu ihalelerinin yanı sıra, 
yerel ölçekte gerçekleşen ihalelerin de iş dünyası 
açısından önem kazandığını görüyoruz. 2000’li 
yıllarda, Kamu İhale Kanunu, Belediye Kanunu 
ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapılan 
değişikliklerle yerel yönetimler yeni ekonomik 
yetkilere sahip oldu. Bu yeni ortamda, yerel 
yönetimlerle iş dünyası arasında hizmet alımlarını ve 
farklı yatırım sözleşmelerini içeren ilişkiler gelişti. 
1990’larda ortaya çıkan belediye şirketlerinin 
işleyişini düzenleyen kanunlarda da kamu 
denetimini azaltacak şekilde değişiklikler yapıldı ve 
bu şirketlerle özel sektör arasında kurulan ortaklıklar 
zaman içinde giderek önem kazandı.  

Bu gelişmelerin ışığında, “devlet müdahalesinin 
ölçek değiştirmesi” (rescaling of the state) ve 
“üretim faaliyetinin yerelleşmesi” (relocation of 
production) gibi kavramların, devletle iş dünyası 
arasındaki ilişkinin incelenmesi bağlamında da 
anlamlı oldukları düşünülebilir. Ama bu kavramlara 
dayanan açıklamaları değerlendirirken, hem yerel 
yönetimlere yetki devrinin sınırlarını hem de yerel 
üretimin ekonominin bütünü içindeki yerinin ne 
kadar önemli olduğunu sorgulamakta fayda var. 

 Yerel sanayi odaklarının ve yerel girişimciliğin 
gelişmesi AKP döneminde Türkiye ekonomisini 
ele alan çalışmalarda tekrar tekrar vurgulanan 
bir tema olarak karşımıza çıkıyor ve iş dünyası 

“Devlet müdahalesinin ölçek değiştirmesi” 
ve “üretim faaliyetinin yerelleşmesi” gibi 
kavramların, devletle iş dünyası arasındaki 
ilişkinin incelenmesi bağlamında da anlamlı 
oldukları düşünülebilir. Ama bu kavramlara 
dayanan açıklamaları değerlendirirken, hem 
yerel yönetimlere yetki devrinin sınırlarını 
hem de yerel üretimin ekonominin bütünü 
içindeki yerinin ne kadar önemli olduğunu 
sorgulamakta fayda var. 
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içindeki değişmelerle bu değişmelerin siyasetteki 
yansımalarını açıklamakta kullanılıyor. Ama 
yukarıda en kaba hatlarıyla çizdiğimiz tablo, 
tarihsel değişmenin, eski metropollerin devlete 
bağımlı çalışan özel sektöründen yerelin girişimci 
potansiyeline dayanarak kendi ayakları üzerinde 
duran rekabetçi özel sektörüne kayış biçiminde 
yorumlanmasının pek de mümkün olmadığına 
işaret ediyor. Siyasî karar süreçleri ve özel sektörle 
siyasetçiler arasındaki ilişkinin niteliği, girişimcilik 
başarısını etkileyen bir unsur olarak yerelde 
de karşımıza çıkıyor. Bunu söylerken, merkezî 
yönetimden yerel yönetimlere yetki devrinin 
sınırlarını dikkate almakta da yarar var.

AKP’nin lider kadrosunun siyasî İslam’ın içinde 
geliştiği Millî Görüş hareketinden geldiğini ve bu 
hareketin ilk siyasî başarılarını yerel seçimlerde 
kazanmış olduğunu düşünürsek, bu partinin yerel 
yönetimlerin yetkilerini artırmak konusunda diğer 
partilerden daha açık davranacağını düşünebiliriz. 
Ama aynı zamanda, merkezî karar mekanizmalarını 
elinde tutan bir çoğunluk hükümetinin, belediye 
meclislerinde başka partilerin temsilcileriyle 
yetki paylaşımına zorlanmaktan hoşlanmayacağı 
da düşünülebilir. Bugünkü durumda, kentsel 
düzeydeki büyük altyapı yatırımlarının merkezî 
devlet kontrolünde yapıldığını görüyoruz.8 Turizm 
yatırımcılarını ilgilendiren çevre mevzuatıyla ilgili 
konularda da, kontrolün merkezde tutulması 
ve varolan yasal düzenlemelerin gerektiğinde 
değiştirilip esnetilmesi eğilimi önemli görünüyor. 
TOKİ’nin faaliyetleri ise merkezî hükümetin yerel 
düzeyde gücünü yeniden üretmesini kolaylaştırıyor.   

 Devletin ölçek değiştirmesi gibi, üretimin 
yerelleşmesi konusuna da ihtiyatla yaklaşmak 
gerekiyor. Sahiden gelişmiş metropolleri gölgede 
bırakmaya başlayan bir yerel ekonomik gelişme 
olgusuyla karşı karşıya olduğumuz söylenebilir mi? 
Yerelde belirli bir ekonomik canlanma olduğu inkâr 
edilemez. Bu canlanmanın bir tezahürünü İstanbul 
Sanayi Odası’nın (İSO) yayınladığı Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 
yerel şirket sayılarındaki artışta görebiliyoruz. 
İSO anketine göre, 1980 yılında en büyük 500 
sanayi şirketi arasında Gaziantep, Konya ve 
Kahramanmaraş gibi şehirlerde faaliyet gösteren 
şirketlerden hiçbiri yok. 2011’e geldiğimizde, bu 

şehirlerden, sırasıyla 19, 8 ve 6 şirket listeye girmiş 
durumda. 1980’de, Kayseri’de faaliyet gösteren 
dokuz şirket İSO listesinde yer alırken bu sayı 
2011’de 12’ye çıkmış. Benzer bir gelişmeyi, İSO 
listesindeki şirket sayısı 1980’de 5’ten 2011’de 
11’e çıkmış olan Denizli’nin durumunda da 
görebiliyoruz.9 Bu, doğal olarak, gelişmiş büyük 
metropollerin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 
yer alan şirketlerinin sayısındaki bir azalmaya 
tekabül ediyor. Mesela, 1980’de İstanbul ve 
İstanbul’un hinterlandı sayılabilecek Kocaeli’de 
faaliyet gösteren 259 şirket İSO listesinde yer 
alırken 2011’de bu sayı 228.10     

Bununla birlikte, gelişmiş metropollerin 
ekonomideki yeri, en azından 2008 krizine kadar, 
sarsılmamış gibi görünüyor. Özellikle ihracatın 
veya finansal sektörün gelişmesini gösteren bir 
veri olarak banka mevduatının coğrafî dağılımına 
baktığımızda, yeni gelişen yerel sanayi şehirlerinin 
eski metropollerin karşılaştırılamayacak kadar 
gerisinde kaldıklarını görüyoruz. Mesela, İstanbul-
Kocaeli bölgesinin Türkiye’nin toplam ihracatındaki 
payı 1980 sonrasında azalmayıp artarak 2008’de 
yüzde 62’ye çıkmış durumda. Buna Ankara, İzmir 
ve Bursa’nın paylarını da eklediğimizde, gelişmiş 
metropollerin ülkenin toplam ihracatının yaklaşık 
yüzde 80’ini gerçekleştirdiğini görüyoruz. 2008 
krizi sonrasında, gelişmiş ülke piyasalarındaki 
sarsıntıya bağlı düşüşlere rağmen, bu oran 2012’de 
hâlâ yüzde 75’in üstünde.11  Burada, yereldeki 
taşeron firmalar aracılığıyla gerçekleştirilen 
üretimin büyük metropollerdeki şirketler tarafından 
ihraç edilmesinden kaynaklanan bir yanılsama 
söz konusu olabilir. Bu doğru olsa bile, ihracat 
bağlantısını kuran -büyük bir olasılıkla, teknolojik 
girdi ve finansman ihtiyacını da karşılayan- şirketin 
yerel şirket olmaması, özel sektörün coğrafî yapısı 
hakkında bir fikir verebilecek nitelikte. 

Banka mevduatının coğrafî dağılımına 
baktığımızda, 2011’de Denizli, Kayseri, Konya, 
Gaziantep ve Kahramanmaraş illerindeki toplam 
mevduatın Türkiye toplamı içindeki payının yüzde 
4 civarında olduğunu, sadece İstanbul-Kocaeli 
bölgesinin payının ise yüzde 50’ye yaklaştığını 
görebiliyoruz.12 

Özel sektörün yakın dönemde geçirdiği 
dönüşümleri yerel girişimciliğin gelişmesine vurgu 
yaparak açıklayan yaklaşımların içerdikleri başka 
bir sorun daha var. Söz konusu dönüşümün en 
ilginç yanlarından biri, yakın zamanlara kadar 
iş dünyası içinde herhangi bir görünürlükleri 
olmayan, ama AKP döneminde baş döndürücü 
bir gelişme sergileyen bazı büyük girişimciler ve 
bunların hükümetle ilişkileri. Bu girişimcilerin 
genellikle taşra kökenli olduklarını görüyoruz. 
Ama yeni edinilmiş servetlerinin kaynağında 
yerel yatırımlar bulunmuyor; yani yerelde gelişip 
ulusal düzeyde faaliyet göstermeye başlamış bir iş 
adamları grubundan söz etmiyoruz. Aksine, yerel 
düzeyde farklı şehirlerde yapılan yatırımların ulusal 
düzeydeki başarıları izledikleri görülüyor. Sermaye 
birikimi ve şirketlerin büyümesi, merkezî hükümetle 
yakın ilişkiler içinde ve yukarıda sözünü ettiğimiz 
fırsat alanlarında gerçekleşiyor. Madencilik ve enerji 
sektörlerindeki özelleştirmeler ve işletme lisansları, 

İş dünyasında gözlemlediğimiz 
polarizasyonu anlamak için, benimsenen 
toplum projeleri arasındaki farkları da 
dikkate almak gerekiyor. Bu bağlamda, 
Ümit Boyner’in TÜSİAD başkanı olduğu 
sırada yaptığı bir gözlemi hatırlamak faydalı 
olabilir. Bu, Türkiye’nin büyük Finlandiya 
olmakla küçük Çin olmak arasında bir 
seçimle karşı karşıya olabileceğine dair bir 
gözlemdi ve Boyner’in tercihinin ilk seçenek 
yönünde olduğu anlaşılıyordu.
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kamu ihaleleri, inşaat sektöründe TOKİ’yle ilişki 
içinde gerçekleştirilen yatırımlar ve özel hastaneler, 
sermaye birikimlerini daha önce tamamlamış 
olan işadamları gibi, devlet eliyle yaratıldıklarını 
söyleyebileceğimiz yeni nesil işadamlarının önemli 
faaliyet alanlarını oluşturuyor. Bu alanlar arasında, 
özellikle çevreyle ilgili kuralların esnetilmesi 
bağlamında, siyasî iktidarla ilişkilerin çok önemli 
olduğu bir sektör olan turizm sektörünü de 
görebiliyoruz. 

Medya sektörü hükümetle iş dünyası 
arasındaki ilişkinin niteliğini ortaya koyan önemli 
bir alan oluşturuyor. Her zaman kâr amacıyla 
gerçekleşmemiş gibi görünen bu medya yatırımları,13 
iktidarın medya üzerindeki sorunlu niteliği giderek 
daha görünür hale gelen kontrolünü pekiştirmeye 
yardım ediyor. Bu açıdan, sadece AKP hükümetiyle 
yakın ilişkiler içinde büyüyen yeni girişimcilerin 
değil, medya sektöründe de faaliyet gösteren 
eski girişimci gruplarının durumunda da ilginç 
örnekler bulabiliyoruz. Mesela, birkaç yıl önce 
medya sektörünün dışında da önemli yatırımları 
bulunan büyük medya patronu Aydın Doğan’a 
verilen astronomik vergi cezasının, Doğan’ın sahip 
olduğu gazete ve televizyon kanallarının AKP karşıtı 
yayın politikasıyla ilgi olduğunu düşünmek pek 
yanlış görünmüyor.14 TÜSİAD üyesi eski gruplardan 
birinin medya sektöründeki konumu da, devletle 
özel sektör arasındaki ilişkinin bugün aldığı biçim 
hakkında bir fikir verebilecek nitelikte. Söz konusu 
grup, AKP döneminde kamu ihalelerine katılarak 
çok önemli altyapı yatırımları gerçekleştirmeyi 
başardı. Uzun zaman bağımsız ve eleştirel bir yayın 
politikası izlemiş olan televizyon kanalı NTV de bu 
grup bünyesinde yer alıyor. AKP’nin üçüncü kez 
iktidara geldiği 2011 seçimlerinden sonra, böyle 
bir yayın politikasının kamu ihalelerine giren bir 
şirketin ekonomik çıkarlarıyla uzlaşamayabileceğini 
gösteren bazı gelişmeler yaşandığını görebiliyoruz. 
Çok tanınan ve izlenen bazı gazetecilerin işine son 
verilmesiyle NTV’nin bu çıkarlarla uyumlu hale 
getirildiği söylenebilir.15  

Gönüllü işveren örgütleri ve siyaset
Siyasî yakınlık veya husûmetlerin girişimcilik 
başarısını önemli ölçüde etkileyebildiği bu ortamda, 
hükümetin gönüllü girişimci örgütlerine eşit 
mesafede durduğunu da söyleyemiyoruz. 1990’dan 
sonra, siyasî İslam’ın gelişmesine paralel bir süreç 
içinde ortaya çıkıp gelişen, söylemleri ve stratejileri 
içinde İslamî referanslara önemli yer veren bazı 
örgütler, özellikle MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği) ve Fethullah Gülen cemaatine 
yakınlığıyla bilinen TUSKON (Türkiye İş Adamları 
ve Sanayiciler Konfederasyonu) bugüne kadar AKP 
hükümetiyle sıcak ilişkiler içinde faaliyet gösterdiler. 
TÜSİAD ve onunkine yakın bir çizgide faaliyet 
gösteren TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu) ile ilgili olarak aynı şeyi söylemek 
mümkün görünmüyor. Özellikle TÜSİAD ile hükümet 
arasında zaman zaman iyice gerginleşen ilişkiler söz 
konusu. Bu gerginliğin en çarpıcı örneklerinden biri 
2010’daki anayasa değişikliğiyle ilgili referandum 
sırasında yaşandı. O dönemde, TÜSİAD başkanı 
olan Ümit Boyner’in referandum sürecine yönelttiği 

eleştirilere cevaben başbakanın “bitaraf olan 
bertaraf olur” cümlesini sarfetmesi basında geniş 
yer buldu. Bunun, daha önce Aydın Doğan’a yönelik 
husûmetin zaten epeyce ürkütmüş olduğu eski iş 
camiasını daha da tedirgin edecek nitelikte bir tepki 
olduğu açık. 

Hükümete yakın basın organları TÜSİAD’ı 
devlet desteğiyle büyümüş, yeni rekabet ortamında 
sahip oldukları ayrıcalıkları kaybetmek endişesiyle 
hükümet politikalarına karşı çıkan bir “zenginler 
kulübü” olarak tanımlamakta çok zorluk çekmediler. 
Bu yaklaşımda, hükümete muhalefet eden eski 
tekelci sermayeyle yeni politikalara ayak uydurmayı 
başaran rekabetçi yerel burjuvazi arasındaki fark 

tekrar tekrar vurgulandı. Söz konusu yaklaşımın iki 
açıdan sorgulanmasında fayda olabilir. 

İlk olarak, eski “tekelci” sermayenin yeni 
koşullara adapte olmakta çok zorluk çekmediği 
söylenebilir. En azından, TÜSİAD’ın 600 üyesiyle 
bağlantılı 3500 kadar kuruluşun ulusal ve 
uluslararası piyasalardaki performansı hiç de 
zayıflamış görünmüyor.16 İkinci olarak, TÜSİAD 
çizgisinde faaliyet gösteren TÜRKONFED’in, 16 
yerel ve sektörel federasyona bağlı 125 derneği 
temsil ettiğini ve yereldeki mevcudiyetiyle 
TUSKON’a rakip konumda olduğunu söyleyebiliriz.17 
Buna paralel olarak, MÜSİAD gibi küçük ve orta boy 
Anadolu sermayesini temsil etmek iddiasındaki bir 
örgütün üyeleri arasında İstanbul ve diğer gelişmiş 
metropollerde bulunanların önemli bir yer tuttuğunu 
görebiliyoruz. Örgüte üye kuruluşların sadece 
KOBİ’lerden oluşmadığı da açık. Aksine, sektörel 
ve coğrafî konum veya işletme ölçeğiyle ilgili 
çeşitliliğin, örgütün girdi tedariği, teknolojik bilgi 
veya sipariş paylaşımı, taşeron firma bağlantıları 
kurulması, ulusal ve uluslararası pazarlara 
ulaşım gibi alanlarda, üyelerine daha çok avantaj 
sağlayabilmesine imkân verdiği söylenebilir.

İş dünyasının hükümet politikalarıyla ilgili 
tutumunun ekonomik çıkarlardan bağımsız 
olduğunu söyleyemeyiz. AKP hükümetiyle sıcak 
ilişkiler içinde sermaye biriktirmeyi ve büyümeyi 
sürdüren yeni girişimci gruplarının, hükümetin 
ekonomiye keyfî müdahalelerini sınırlayan denetim 
mekanizmalarına ve bu tür mekanizmalar içeren bir 

Türkiye’nin küçük bir Çin olması ihtimali 
pek yüksek değil. Ama 2002’den sonra 
ve özellikle 2008 krizini izleyen dönemde, 
Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinin giderek 
OECD bloğu dışındaki ülkelere yönelmeye 
başlaması ve AB’ye üyelik sürecinin giderek 
inandırıcılığını yitirmesi, sadece devletle 
iş dünyası arasındaki ilişkinin ve özel 
sektörün yeniden yapılanma sürecinin 
nasıl gelişeceğine değil, gelecekteki 
siyasî gelişmelerle ilgili olarak da neler 
beklenebileceğine dair bazı ipuçları içeriyor 
olabilir.
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yönetişim modeline pek sıcak bakmamaları normal 
karşılanabilir. Buna karşılık, önemli bir sermaye 
birikimi ve kurumsal gelişme gerçekleştirmiş 
şirketlerin çıkarlarının, kurallı bir piyasa ekonomisi 
stratejisiyle daha uyumlu olması ve böyle bir 
çıkar farklılaşmasının, uluslararası ilişkilerle ilgili 
tercihlere de yansıması beklenebilir. Bu açıdan, 
gelişmiş ülke piyasalarında rekabet etmekte güçlük 
çekmeyen TÜSİAD üyelerinin, genel olarak OECD 
ülkeleri, özellikle de Avrupa Birliği’yle ilişkilere 
önem veren bir stratejiyi benimsemeleri, bu 
ilişkiler çerçevesinde uyulması gereken kuralların 
sermayenin kendi aleyhlerine gelişen bir süreç 
içinde el değiştirmesi ihtimaline karşı bir sigorta 
işlevi göreceğine duydukları inançla da açıklanabilir.

Bugün, Türkiye’de iş dünyasında 
gözlemlediğimiz polarizasyonu anlamak için, 
benimsenen toplum projeleri arasındaki farkları 
da dikkate almak gerekiyor. Bu bağlamda, Ümit 
Boyner’in TÜSİAD başkanı olduğu sırada yaptığı bir 
gözlemi hatırlamak faydalı olabilir. Bu, Türkiye’nin 
büyük Finlandiya olmakla küçük Çin olmak arasında 
bir seçimle karşı karşıya olabileceğine dair bir 
gözlemdi ve Boyner’in tercihinin ilk seçenek 

yönünde olduğu anlaşılıyordu.18 Bu tercihin, Türkiye 
ekonomisi ve siyasetinin geleceği açısından ne 
kadar önem taşıyacağı kuşkulu. Ekonomik gücü 
açısından TÜSİAD hâlâ “bertaraf” edilmesi çok 
kolay olmayan bir örgüt. Ama bazı üyelere sağlanan 
avantajlar veya tehditlerle sessizleştirilmesi gayet 
mümkün. Yukarıda sözü geçen şirket gibi, önemli 
kamu ihalelerinden yararlanan TÜSİAD üyesi eski 
şirketlerin varlığı veya AKP döneminde gelişen 
grupların bazılarının bugün TÜSİAD üyeleri arasında 
yer almaları, örgütün benimsediği “Avrupai” 
ekonomi ve toplum modelinin savunmasız kalması 
ihtimalini güçlendiriyor. 

Türkiye’nin küçük bir Çin olması ihtimali pek 
yüksek değil. Ama 2002’den sonra ve özellikle 
2008 krizini izleyen dönemde, Türkiye’nin dış 
ekonomik ilişkilerinin giderek OECD bloğu dışındaki 
ülkelere yönelmeye başlaması19 ve Avrupa Birliği’ne 
üyelik sürecinin giderek inandırıcılığını yitirmesi, 
sadece devletle iş dünyası arasındaki ilişkinin ve 
özel sektörün yeniden yapılanma sürecinin nasıl 
gelişeceğine değil, gelecekteki siyasî gelişmelerle 
ilgili olarak da neler beklenebileceğine dair bazı 
ipuçları içeriyor olabilir. 
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Enerji mi önce tükenecek, 
Türkiye mi? 

T
ürkiye’nin büyüme stratejisi bir ekolojist 
için “ürkütücü” rakamlardan oluşuyor. 
Ürün ve hizmetlerini satacak pazar 
arayanlarsa tüketim ve iç taleple 
beslenen Türkiye’deki ekonomik 

hareketlilikten memnun. Denetimlerin, hukukî 
süreçlerin işletilmediği, çok tartışılan sürdürülebilir 
kalkınmanın bile kabul görmediği, bireylerin 
görüş ve önerilerinin dikkate alınmadığı, sosyal 
maliyetlerin hiç konuşulmadığı Türkiye’de sürece 
olumlu bakanlar büyümeyi adeta tanrılaştırılıyor. 
Büyüme tanrısını mutlu etmek için ona her gün 
adaklar sunuluyor. Adaklar arasında nehirler, 
ormanlar, temiz hava ve insanlar var. İnşaatlarda 
işçiler ölüyor, nehirlerin üstü barajlarla örülüyor, 
kıyı şeritleri ve orman alanları yapılaşmaya 
açılıyor. Ekolojistler ile pazar odaklı büyümeyi 
destekleyenler, Türkiye’nin ekonomik değişimini 
yorumlarken farklı düşünseler de, bir noktada 
birleşiyor ve aynı soruyu soruyorlar: Bu ekonomik 
hareketliliği destekleyecek yeterli enerji kaynağı var 
mı? Ya da bir çevreci gibi soralım, “Bu hareketliliğin 
doğal varlıklar üzerindeki etkisi kabul edilebilir bir 
düzeyde mi?” Bu sorunun yanıtını verebilmek için, 
önce Türkiye’nin mevcut enerji durumuna sonra da 
büyüme ve enerji talebiyle ilgili tahminlere bakmalı. 

Enerjide dışa bağımlılık
Türkiye, enerjisinin yüzde 70’den fazlasını ithal 
ediyor.1 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidara 
geldiğinden bu yana, ekonomide yüksek oranda bir 
büyüme hedefleniyor. AKP aynı zamanda enerjide 
dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Bu hedeflerden 
sadece yüksek oranda ekonomik büyümede kısmî 
bir başarıdan bahsedilebilir. AKP’nin iktidara 
geldiği 2002’de, enerjide dışa bağımlılık yüzde 69 
civarındaydı, 2010’da bu oran yüzde 73’ü gördü. 
Türkiye doğalgazda yüzde 98, petrolde ise yüzde 92 
oranlarında dışa bağımlı. Petrolde dışa bağımlılığı 
azaltmak için yeni sondajlar yapılıyor, ancak talep 
yönetimi konusunda kayda değer bir çalışma yok. 
Aksine, yeni otoyollar, köprüler ve bireysel araç 
sahipliğini destekleyen politikalarla motorlu taşıt 
bağımlılığı destekleniyor. Elektrik üretiminde 
doğalgazın payı azaltılmaya çalışılıyor. İthal doğalgaz 
yerine ithal kömür ve nükleer öneriliyor. Doğalgazın 
konutlarda kullanılması yaygınlaştırılıyor ve yeni 
konut stokunun yalıtım gibi temel konularda yetersiz 
kalması ithal edilen miktarı azaltmıyor aksine 
arttırıyor. 2002’de 17 milyar m3 doğalgaz ithal eden 
Türkiye, 2012’de 43 milyar m3 doğalgaz ithalatıyla 
rekor kırdı. Deloitte’in mütevazı tahminleri bile 

2017’de bu rakamın 50 ila 60 milyar m3 arasında 
seyredeceğini gösteriyor.2

Dışa bağımlılığı azaltma konusunda hükümetin 
güvendiği bir başka kaynak da kömür. Yerli kömür 
denince akla gelen linyit yataklarının yüzde 44’ü 
hâlihazırda elektrik üretimi için kullanılıyor.3 
Bakanlığın hedefi tüm yerli kömür potansiyelinin 
2023’e kadar ekonomiye kazandırılması.4 İşin ilginç 
tarafı, 2009’da yayımlanan Elektrik Enerjisi Piyasası 
Arz Güvenliği Strateji Belgesi’ne göre, sadece kömür 
değil, diğer birçok kaynağın tamamının 2023’e 
kadar kullanılması hedefleniyor. Bu hedeflerin en 
çarpıcılarını şöyle sıralayabiliriz: 
• 2023 yılına kadar teknik ve ekonomik olarak 
değerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyelimizin 
tamamının elektrik enerjisi üretiminde kullanılması. 

• Rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2023’e kadar 20 
bin MW’a (megavata) çıkarılması.

• Elektrik enerjisi üretimine uygun 600 MW’lık 
jeotermal potansiyelin tümünün kullanılması. 

• Bu sayede doğalgazın elektrik üretimindeki 
payının yüzde 30’a (2012 Nisan ayı itibariyle bu 
oran yüzde 47,1)5 düşürülmesi. 

Stratejik belgede enerji ithalatını azaltacak iki 
önemli kaynakla (güneş enerjisi ve verimlilik) ilgili 
rakamsal hedefe rastlanmazken, bir başka ithal 
kaynağa, ithal kömüre yeşil ışık yakılmış. Dışa 
bağımlılığa karşı bir yandan ülkedeki her nehir 
üzerine hidroelektrik santral kurmayı planlayan 
hükümetin aynı zamanda ithal kömüre “evet” 
demesi strateji belgesinin çok da “stratejik” 
olmadığını düşündürüyor. Belgenin ağırlığını azaltan 
bir başka nokta da, 2023’e kadar neredeyse tüm 
yerli kaynakları kullanan Türkiye’nin bu tarihten 
sonra ister istemez enerji ithalatına yönelip 
yönelmeyeceği sorusunun yanıtlanmaması. 
Türkiye yerli kaynaklarını on yıl içinde sonuna 
kadar kullandıktan sonra (2023’e kadar yerli 
kömür ve hidroelektrik potansiyelinin tamamı 
değerlendiriliyor), enerji talep artışı durmazsa yine 
enerji açığı çekecek gibi gözüküyor. Hükümetin 
talep tahminleri ise artışın durmayacağını söylüyor. 

Hedef, on yılda yerli kaynakların  
tamamını tüketmek
Türkiye’nin birincil enerji talebi 2011’de yaklaşık 
115 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) iken 2023’te 
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birincil enerji talebinin yüzde 90 artarak 218 
milyon TEP’i bulacağı öne sürülüyor. 2011’de 
birincil enerji içerisinde yüzde 32 olan doğalgazın 
payının yüzde 23’e geriletilmesi planlanırken, 
kömürün yüzde 31 olan payının 37’ye çıkarılması 
hedefleniyor. Bakanlığa göre, nükleer enerjinin 
birincil enerji içerisinde “sıfır” olan payı 2023’te 
yüzde 4 olacak. Ne gariptir ki, 2011’den 
2023’e hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji 
kaynaklarının birincil enerji içerisindeki payları 
(sırasıyla yüzde 4 ve 6) petrol gibi (2011’de yüzde 
27 ve 2023’de yüzde 26) hiç değişmeyecek. 
Stratejik belgede belirtilen hedef tutturulup tüm 
hidroelektrik potansiyel kullanılsa bile, iki katına 
çıkan talep yüzünden bu oransal bir değişime 
neden olmayacak. “Stratejik” plan görüldüğü gibi, 
sürdürülebilirlik anlamında Türkiye’de radikal bir 
değişime neden olmuyor. 2023’te birincil enerji 
talebinin yüzde 90’ı sürdürülemez kaynaklardan 
sağlanacak: kömür, petrol ve nükleer. Hem de 
Türkiye’nin neredeyse tüm nehirlerine hidroelektrik 
santral kurulmasına, Enerji Bakanlığı’nca kabul 
edilmiş rüzgâr enerjisi potansiyelinin (48 bin MW)6 
yarısının değerlendirilmesine rağmen. Bu tablo 
Türkiye’nin ekonomik büyümesinin yerli kaynaklarla 
sürdürülemeyeceğini hükümetin verileriyle ortaya 
koyuyor. On yıl sonra, “iktidarca kabul edilen yerli 
kaynakların” neredeyse tamamının tüketileceğini 
görüyoruz. 

%6 Yenilenebilir

Kaynaklara göre Türkiye birincil enerji talebi 
2011 (%)

%4 Hidro

% 27 Petrol

% 32 Doğalgaz

% 31 Kömür

Kaynak: T.C. enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2013 yılı Bütçe Sunumu.

 

Yenilenebilir
%6 

Kaynaklara göre Türkiye birincil enerji talebi 
2023 hedefi (%)

%4 Nükleer%4 Hidro

% 37 Kömür

% 23 Doğalgaz

% 26 Petrol

Kaynak: T.C. enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2013 yılı Bütçe Sunumu.

Bu kaynakların kullanılmasıyla yaşanabilecek 
çevre sorunlarını bir yana bıraksanız bile, bu 
“stratejik” hamle size dışa bağımlılık anlamında da 
ciddi bir avantaj sağlamıyor. 2023’te birincil enerji 

talebinin yüzde 53’ünü oluşturacak nükleer, petrol 
ve doğalgazın hemen hepsi dışarıdan ithal edilen 
kaynaklar. Kurulması planlanan nükleer santrallerin 
yakıtının ve işletmeci firmalarının yabancı olduğunu 
hatırlatalım. Yüzde 37’lik orana sahip olacak 
kömürün de tamamı yerli kömür değil. 2011’de 
Türkiye’de üretilen elektriğin yüzde 10’u ithal 
kömürle çalışan santrallerden üretildi. Bu santraller 
2023’te de çalışmaya devam edecek ve ithal 
kömürle çalışan yeni santraller inşa edilecek. Bugün 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda inceleme 
ve değerlendirme aşamasında ithal kömürle çalışan 
6 bin MW’lık santral lisans almak için bekliyor. 
Lisans başvurusu yapan ithal kömür ve doğalgaz 
santrallerini de hesaba katarsak, Türkiye’nin yüzde 
70’lerde seyreden dışa bağımlılık oranının 2023’te 
pek değişmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hem 
de yerli kömür ve hidroelektrik potansiyelinin 
tamamen kullanılmasına rağmen. 

Sürekli artan enerji talebi
Stratejik hedef ve tahminlerin enerji ayağının çok 
sağlam olmadığını kısaca özetledikten sonra, bir 
de büyüme ayağına bakalım. Ekonomik büyüme ile 
enerji arasında yakın bir ilişki var. Bir ekonomide 
büyümenin ölçütü, mal ve hizmet üretimindeki 
artıştır. Daha çok mal üretmek, daha fazla hizmet 
sunmak daha fazla enerji tüketimini de beraberinde 
getirir. Enerji tüketiminin kendisinin büyümeyi 
desteklediği de unutulmamalı. Büyümenin yakıtı 
kabul edilen enerji kaynaklı hasarın sonuçları 
Türkiye’de de ortaya çıkmaya başladı. Madenler, 
enerji santralleri doğada geri dönüşü olmayan 
tahribata yol açıyor. Türkiye’nin küresel iklim 
değişikliğine katkısı artıyor. 1990’dan bu 
yana, seragazı emisyonu yüzde 124 arttı. Kişi 
başına düşen emisyon miktarı 5,7 ton; dünya 
ortalamasının üzerinde.7 Çevresel sorunları gözardı 
etsek bile Türkiye’nin enerji kaynaklarının umulan 
büyümeyi desteklemeye yetip yetmeyeceği gibi bir 
başka soruyla karşı karşıyayız. Türkiye ne kadar 
ve nasıl büyümek istiyor? Enerji kaynaklarının 
yeterliliği konusu biraz da bu soruya verdiğiniz 
yanıta bağlı.   

2011’de ekonomisi yüzde 8,8 oranında 
büyüyen Türkiye, krizle yatıp krizle kalkan birçok 
ülke için örnek gösterilse de, büyümenin niteliği 
ve sürdürülebilirliğinin tartışmalı olduğu bir ülke. 
Sürdürülebilirlik kelimesi burada iki farklı anlam 
taşıyor. Birincisi, çevresel açıdan bir değerlendirme 
içeriyor ve Türkiye’de genelde ihmal ediliyor; 
ikincisi ise büyümenin sürekliliğini anlatıyor. 
Öncelikle sürdürülebilirliğin ikinci tanımına 
bakalım. Türkiye üst üste 13 çeyrektir büyüyor.8 
Büyüyor ama, büyüme oranları arasında yıllara 
göre farklılıklar var. Küresel ekonomik kriz Türkiye 
ekonomisinde ciddi bir darboğaza neden olmasa 
da, büyüme rakamlarının zikzaklar çizmesine 
neden oluyor. 2001’deki ekonomik krizden sonra 
yüzde 5,7 oranında daralan Türkiye ekonomisi, 
2002’de yüzde 6,2 oranında büyüyebiliyor. 
12 yılın rekor büyümesi yüzde 9,4’le 2004’te 
gerçekleşiyor. Ardından iniş başlıyor, 2008’deki 
yüzde 0,6’lık yerinde saymadan sonra, 2009’da 
yine “eksili” oranlarla (-4,8) büyüme değil, 
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küçülme gerçekleşiyor. 2009’da yeniden yüzde 
9’lara çıkılıyor ama bu eğilim sadece iki yıl sürüyor. 
2012 büyüme oranı sadece yüzde 2,2. Türkiye 
ekonomisi iç ve dış nedenlerden dolayı 7-8 yılda bir 
ekonomik daralmayla karşılaşıyor. Basitçe söylersek, 
Türkiye sıkça kıyaslanan Çin gibi sürekli aynı 
oranlarda büyümüyor. Büyüme hızı inişli çıkışlı, 
ama ortalamada artan bir eğilime sahip. 
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İlk bakışta, enerji talebinin büyümedeki artışa 
paralel bir yükseliş gösterdiği söylenebilir. 2000-
2011 yılları arasında, ekonomik büyüme ortalama 
yüzde 4,36 oranında artarken, elektrik talebi artışı 
yüzde 5,6 oldu. 2004, 2005 ve 2010’da ise bunun 
tersi gerçekleşti. Büyüme rakamlarının sırasıyla 
yüzde 9,3, 8,4 ve 9,2 olduğu bu yıllarda elektrik 
tüketimindeki artışlar yine sırasıyla, yüze 6,2, 7,1 
ve 7,8’de kaldı. Büyümenin yüzde 4,7 olduğu 
2007’de ise elektrik talebi yüzde 8,8 oranında 
arttı. Bir yıl sonra Türkiye ekonomisi neredeyse 
hiç büyümedi (0,7), ama elektrik talebi yüzde 4,2 
oranında arttı. Burada bir korelasyondan bahsetmek 
yerine, bir “kontrolsüzlükten” bahsetmek daha 
doğru gibi görünüyor. Bu tespit, elektrik talebinin 
genel seyrinde bir artış olduğunu reddetmemekle 
birlikte, Türkiye’de, büyüme rakamlarına bakarak 
enerji veya elektrik için talep tahminleri yapmanın 
zor olduğuna dikkat çekiyor. Yanılgılar da buradan 
kaynaklanıyor. Elektrik talep öngörülerine bakarak 
tahminlerin nasıl yanıldığını görebiliriz. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), 
2005’te yaptığı talep tahmininde, 2011 yılında 
elektrik talebinin yüksek senaryoya göre 262 milyar 
kilovatsaat (kWs) olacağını söylemişti. 2011’de 
Türkiye’nin elektrik talebi 230 milyar kWs’te kaldı. 
TEİAŞ, 2005’teki tahmininde yüzde 12’lik bir 
sapmayla yanıldı. Böylesine hareketli bir elektrik 
piyasasında altı yıl sonrasını bilmek zor, yüzde 12 
iyi bir sapma oranı diyenler çıkabilir. Bir başka 
örnek: TEİAŞ’ın Ekim 2010’da yayımladığı kapasite 
tahmini raporunda ise 2011’de elektrik talebinin 
yüksek talep senaryosuna göre 220 milyar kWs’in 
biraz altında kalması bekleniyordu. Yıllık artışın 
yüzde 5 olması hesaplanıyordu, ama artış yüzde 9’u 
buldu. Görüldüğü gibi, elektrik talep tahminlerinde 
tek sorun zaman aralığı değil. Türkiye’de talep 
yönetilmiyor, arz odaklı politikalarla enerji sorunu 
çözülmeye çalışılıyor. Sınırsız enerji kaynaklarınız 
yoksa bu sizi ekonomik ve politik anlamda çok 
zorlar. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji 
ihtiyacına dair tahminleri sürekli ve yüksek 

oranlarda bir artışa işaret ediyor. Türkiye Elektrik 
İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) iki farklı senaryosu da 
geçmiş yıllardaki yanılgılara rağmen aynı yolda 
yürümekte ısrar ediyor. Elektrikte düşük talep 
senaryosunda yılda ortalama yüzde 6,5, yüksek 
talep senaryosunda ise yüzde 7,5 oranında artış 
bekleniyor. Bu da 2020’ye gelindiğinde, brüt 
talebin 400 ile 433 milyar kWs arasında değişeceği 
anlamına geliyor. 2012’de tüketimin 240 milyar 
kWs civarı olduğu düşünülürse, 8 yıl için ciddi bir 
talep artışının beklendiğini söyleyebiliriz. Enerji 
Bakanlığı’nın güneş enerjisi ve enerji verimliliği 
gibi konuları pek ciddiye almadığını görsek de 
herkes bakanlık gibi düşünmüyor. Muhalefetteki 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Enerji Komisyonu 
Başkanı Necdet Pamir Türkiye’nin yüksek talep 
senaryosunu bile karşılayacak elektrik üretme 
potansiyeline sahip olduğunu söylüyor: “Türkiye 
geçen yıl 241 milyar kWh elektrik tüketmiş. 
Aslında, bizim kaynaklarımız ortalama yüzde 7’lik 
büyümeyi bile karşılayacak düzeyde. 100 milyar 
kWh HES, 120 milyar kWh rüzgâr, 16 milyar kWh 

jeotermal, 380 milyar kWh da güneş potansiyelimiz 
bulunuyor. Bunların yanı sıra, 116 milyar kWh 
linyit, 35 milyar m3 biyogaz var. Yani, toplamda 
700 milyar kWh’ın üzerinde kaynak var.’’ Pamir 
Türkiye’deki elektrik tüketiminin 241 milyar kWh 
civarında olduğunu da belirtiyor.9 Pamir’in çizdiği 
tablo da çevrecileri mutlu etmez elbette. Kömür 
ve HES’ler Türkiye’deki birçok çevreci için kırmızı 
çizgilerin ihlâli demek. Burada asıl önemli olan, 
potansiyelin tamamını kullanmadan enerji sorununu 
çözebilmek olmalı. Bu da enerji verimliliği ve 
talebin sorgulanmasıyla gerçekleşebilir. Türkiye’yi 
bu kadar enerji kullanmaya iten büyümenin 
gerekliliği tartışılmalı. Enerji yoğun hangi 
sektörlerde faaliyet gösterileceği hangilerinden 
çıkılacağı belirlenmeli. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji 
ihtiyacına dair tahminleri sürekli ve yüksek 
oranlarda artışa işaret ediyor. Bu, sadece bu 
hükümete has bir beklenti değil. Türkiye’yi 
yakından tanımayanları çoğu zaman yanıltıyor; 
özellikle de yatırımcıları. Zira bu tahminler, 
enerji talebinin artacağına dair belirtilerden 
kaynaklanmaktan çok, bir isteğin ifadesi. 
Türkiye’nin kalkınması için klasik iktisadî teorileri 
destekleyenler Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) 
büyük artış oranlarının hayalini kuruyor. Bu 
artış oranlarının gerçekleşeceğine inanan enerji 
konusundaki karar vericiler de, senaryolarını talebin 
devamlı artacağını temel alarak hazırlıyor. Belki 
de iki taraf da birbirinin yalancısı. Enerjiyi daha 
verimli kullanarak, düşük oranlarda veya azalan bir 

Petrolde dışa bağımlılığı azaltmak için yeni 
sondajlar yapılıyor, ancak talep yönetimi 
konusunda kayda değer bir çalışma yok. 
Aksine, yeni otoyollar, köprüler ve bireysel araç 
sahipliğini destekleyen politikalarla motorlu 
taşıt bağımlılığı destekleniyor. 
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enerji talebiyle kalkınmak hiçbir zaman gündeme 
gelmiyor. Ya da enerji yoğun sektörlerden oluşan bir 
ekonomi yerine, katma değeri yüksek ürün üreterek 
daha az enerji tüketimiyle aynı GSYH’yı elde etmek 
konuşulmuyor; en azından, Türkiye’nin talep 
tahminlerine yansımıyor diyelim. Hâlbuki bunun 
örnekleri var. Almanya 1990’da, 100 birim enerji 
harcayarak 100 birim GSYH üretirken, 2010’da 94 
birim enerji harcayarak 131 birim GSYH üretir hale 
gelebildi, bunda da enerjinin verimli kullanılması 
çok önemli rol oynadı.10 

Enerji verimliliği konusunda Türkiye’nin 
yapacağı çok şey var. Türkiye GSYH’da 1000 
avro değerinde artış sağlamak için 233 
kilogram eşdeğeri petrol (kgep) harcıyor. Aynı 
ekonomik büyümeyi Yunanistan 147, İsviçre 
80, Almanya 141, İtalya 123 ve İrlanda 92 
kgep ile gerçekleştirebiliyor.11 Kabaca söylersek, 
aynı ürün veya hizmeti Türkiye’de üretmek için 
Avrupa’daki birçok ülkenin iki hatta 3 katı enerji 
harcamamız gerekiyor. İşin daha da kötüsü, tüm 
dünyada enerjiyi daha iyi kullanma yönünde bir 
eğilim gözlenirken Türkiye’nin 1990’dan bu yana 
neredeyse hiç ilerleme göstermemesi. Türkiye, 
1990’da 1000 avroluk GSYH katkısı için 242 kgep 
harcıyordu. İlgili tablolarda ekonomisi Türkiye’ye 
benzerlik gösteren Avrupa ülkelerinde, enerjiyi akıllı 
kullanma yönündeki değişim daha iyi görülebiliyor.   

 Türkiye Yunanistan  İtalya İrlanda Almanya İspanya

1990 242,14 - 131,93 - - 157,81

1995 245,62 176,92  130,92 136,54 173,77 161,41

2002 240,01 173,11 126,27 107,16 157,58 158,70

2010 233,11 147,45 123,64 92,81 141,88 137,02

Ülkelerin enerji yoğunluğu karşılaştırması

Kaynak: eurostat

Daha az enerjiyle daha çok iş yapmanın sırrı 
ulaşımdan üretime, konuttan sanayiye kadar yapılan 
tercihlerde yatıyor. Daha verimli makinalar, yalıtımlı 
binalar, toplu ulaşım gibi örnekler çoğaldıkça enerji 
talebi azalacak; bu sayede talep yönetimine de giriş 
yapmış olacağız. Talebi yönetebilir, enerjiyi verimli 
kullanabilirsek, birçok santral projesine gerek 

olmayabilir ve ekonomik büyüme daha az enerji 
tüketerek gerçekleştirilebilir. 

Türkiye’de büyümenin kaynağı tüketim
Türkiye’de büyümeye iç talebin büyük oranda 
katkı yaptığını biliyoruz.12 Bu nedenle de hükümet 
nüfus artışını hızlandırmaya çalışıyor. Bireysel 
tüketim azalırsa büyüme de durur. Nüfusun artması 
tüketilen mal ve hizmetin artmasıyla büyümeye 
katkıda bulunuyor. 75 milyonluk nüfusuna rağmen 
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ailelere çok çocuk 
yapmaları için teşvik paketi hazırlıyor. Bunun 
nedeni, 2050’den sonra nüfusun azalacağının 
öngörülmesi.

2013 itibariyle, Türkiye’de kadın başına 
ortalama çocuk doğurma sayısı iki. Aşağı yönlü 
mevcut eğilim devam ederse 2023’te Türkiye 
nüfusunun 84 milyon 247 bin kişiye ulaşması 
bekleniyor. 2050’de 93 milyona ulaşarak zirve 
noktasını bulacak nüfus daha sonra düşüşe 
geçecek. 2023’te yaşlı nüfusun (65 yaş ve üzeri) 
8,3 milyon olması bekleniyor. Bu da toplam 
nüfusun yüzde 10’una denk düşüyor. 2075’te 
ise yaşlı nüfusun oranı yüzde 27’yi geçecek.13 
Başbakan Erdoğan’ın artık tavsiyenin de ötesine 
geçen en az üç çocuk yapılması söylemi, 
yaşlanan nüfusun iç talebi sürdürecek alımda 
bulunamamasından kaynaklandığı düşünülebilir. 
Erdoğan’ın endişe etmesi gereken, 2075’te 
Türkiye’deki yaşlı nüfus oranının Avrupa’daki 
ülkelerin bugünkü oranlarını yakalaması değil; 
aksine, Türkiye ekonomisinin yapısal bir değişiklik 
gösteremeyerek 60 yıl sonra bile hâlâ iç talebe 
dayalı bir büyümeden medet umması olmalıdır. 
Korkulan yüzde 27’lik oran bugün Avrupa’nın 
birçok ülkesinde (İsveç, Portekiz, İngiltere, 
Avusturya, Finlandiya) yakalanmıştır.14 Türkiye’nin 
büyümesinin inşaat, ticaret ve ulaşım gibi kalemler 
üzerinde yükselmesi çok çocuk aşkının kaynağı 
olabilir, ama bu ekoloji açısından sürdürülemez. 
Türkiye’nin biyolojik kapasitesi ve ekolojik ayak 
izinin karşılaştırması bize bunu söylüyor. Türkiye’de 
kişi başına düşen tüketimin Ekolojik Ayak İzi 2,7 
kha (küresel hektar) ile kişi başına küresel biyolojik 
kapasitenin yüzde 50 üzerinde. Bir başka ifadeyle, 
dünyadaki herkes ortalama bir Türkiye vatandaşı 
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kadar tüketirse 1,5 gezegene ihtiyacımız olacak. 
WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Global 
Footprint Network (Küresel Ayak İzi Ağı) tarafından 
hazırlanan Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi raporundaki 
en çarpıcı veri ise şu: “Türkiye’de kişi başına 
düşen Ekolojik Ayak İzi’nin sabit seyrine karşın, 
tüketimin toplam ayak izi yüzde 150 büyümüştür. 
Bu büyümenin en temel nedeni, 1961-2007 
yılları arasında Türkiye’nin nüfusunda olağanüstü 
artış yaşanmasıdır”.15 Türkiye’de uzun vadede 
bireysel tüketim miktarının çok değişmediğini, 
ama nüfus artışıyla tüketimin arttığını göz önünde 
bulundurduğumuzda (2000’lerde doğanların 
1960’larda doğanlara göre daha çok tükettiğini 
de hesaba katmamız gerekiyor), tüketimle 
büyüyen Türkiye’nin çok çocuk ısrarını daha iyi 
anlıyoruz. Bunu anlamamız ekolojik yıkımı elbette 
azaltmayacak. 

Rapordaki bir diğer veri ise daha da önemli. 
1990’lara kadar ekolojik ayak izini biyolojik 
kapasitesine uygun bir seviyede tutmayı başaran 
Türkiye, 2002’den itibaren ekolojik ayak izini 
hızla arttırmaya başlarken biyolojik kapasitesi de 
2006’dan sonra düşüşe geçiyor.16 2002’de iktidara 

gelen AKP’nin büyüme politikalarının hayata 
geçirilmesiyle ekolojik ayak izimizin büyümesini 
ve biyolojik kapasitenin düşmesini aynı çerçevede 
değerlendirmek gerekir. Görülen o ki, Türkiye’nin 
büyüme politikası enerji tüketimini arttırdığı gibi 
ekolojik sorunlara da zemin hazırlıyor. Üstelik, bu 
büyüme politikasının ve aşırı enerji tüketiminin 
sadece yerli kaynaklarla desteklenebileceği tezi 
de tartışmalı. Güney Kore gibi ithal enerjiyle 
ekonominizi yürütme şansınız her zaman var, ancak 
bu defa da ihracatı arttırmanız ve katma değeri 
yüksek ürünler üretmeniz gerekir. Bir başka yol 
daha var, sadece Türkiye için değil, diğer ülkeler 
için de çözüm olabilir. Sınırsız tüketimi sınırlı 
kaynaklarla karşılamaya çalışmak yerine, tüketimi 
sınırlayıp öncelikli ürünlerin üretimine izin vererek 
ya da silah sanayine sınırlar koyarak sorunu 
çözebiliriz. Çok mu radikal bir öneri? Dünyanın 
ortalama sıcaklığı 1,5-2,5 dereceden fazla artarsa, 
tüm bitki ve hayvanların yüzde 30’unun soyu 
tükenebilir. Şimdi bir daha soralım: Lüks arabalara, 
savaş uçaklarına kaynak ayırmamak çok mu radikal 
bir davranış olur?
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AKP’nin Afrika açılımı: 
Anti-emperyalizmin emperyalizmi

T
ürkiye Afrika’dan ne istiyor? İstediği 
şeyin karşılığında Afrika’ya ne öneriyor? 
İstediğini almak için Afrika’nın taleplerine 
karşılık vermenin yeterli olacağını sahiden 
düşünüyor mu? Türkiye’nin Afrika ile ve 

Afrika üzerinden yaptığı pazarlıkta kim ne kazanır, ne 
kaybeder? 2002’den başlayarak politika düzeyinde 
Türkiye’nin küresel güneye ve özellikle Afrika’ya 
çevirdiği bakışında ne türden bir arayış var? 

Bu sorulara verilen cevapların bir bölümü 
rasyonel siyasî analizler olarak görülebilirken, 
bir bölümünde de küresel bir komplo teorisinin 
iç gıcıklayıcı havasını solumak mümkün. Aslına 
bakılırsa, Türkiye’nin Afrika’ya artan ilgisinin 
sebepleri konusunda açık sözlü olmadığı 
söylenemez: Türkiye Afrika’yı siyasî ve ticarî bir 
yatırım alanı olarak görüyor. Afrika’da arttırdığı 
nüfuzuyla dünya sahnesinde daha etkin bir rol 
oynamak istiyor. Bu, bedava olacak iş değil elbette. 
Kıtada yaklaşık 600 yıldır yaşananların bedelini 
en çok Afrika halkları ödese de, burada iş tutmak 
isteyenler için de çeşitli faturalar kesilmediği 
söylenemez. Türkiye bu faturaların ne kadar farkında 
ve ödemeye ne kadar hazır, bu da başka bir soru. 

Analizler  Türkiye-Afrika ilişkilerinin değişen 
seyrine çoğunlukla, 2002’de AKP hükümetinin 
işbaşı yapmasını milat alarak bakıyor. Bu genellikle, 
AKP’yi yekpâre bir ideolojik örgütlenme olarak 
konumlama eğiliminden kaynaklanıyor. Oysa AKP’yi 
ve ulusal ve uluslararası düzeyde nasıl bu denli 
özgüvenli ve giderek belirginleşen bir siyasî hırsa 
sahip olduğunu kavramak için birkaç yıl daha 
öncesine, 28 Şubat sürecine gitmek gerekiyor. 

1990’larda RP’de (Refah Partisi) bedenlenen 
siyasal İslam’ın, onu yükselten popüler iradenin 
canını alabildiğine yakma pahasına, kastre edilmesi 
için yapılan dolaylı askerî müdahale elbette 
sessiz sedasız karşılanmadı. Her şeyden önce, bu 
müdahaleye verilen tepkinin öncekilerden önemli 
bir farkı vardı. Siyasal İslam hem ekonomik hem de 
siyasî anlamda istese de toprağa gömemeyeceği ve 
elbette gömmeyi tercih de etmeyeceği büyüklükte 
bir paya sahipti popüler iradenin içinde. Refah-Yol 
hükümetinin (28 Haziran 1996-30 Haziran 1997 
arasında iktidarda bulunan Refah Partisi ve Doğru 
Yol Partisi koalisyonu) sona ermesiyle bu iradenin de 
asker korkusuyla kendisini lağvedeceği düşünüldü. 
Bunda önceki askerî müdahalelerden kaynaklanan 
yanıltıcı özgüvenin de rolü vardı. 

Siyasal İslam, kendisiyle birlikte görünürleşen, 
siyasette ve ekonomide söz sahibi olmanın ne demek 
olduğunu da nihayet anlayan geniş bir kesimin ortak 

projesiydi artık. Bu projenin birkaç siyasî liderin 
aktif politikadan uzaklaştırılmasıyla son bulmayacağı 
açıktı. Birkaç yıl boyunca devlet ihalelerinden uzak 
tutulan, her fırsatta “irticacı” olmaları nedeniyle 
kendileriyle alışverişten kaçınılması öğütlenen 
büyüklü küçüklü üretici, tüccar ve yatırımcı hayatta 
kalmak için o güne kadar ihtiyaç duymadıkları, 
korktukları için yeltenmedikleri bir adım attılar. 

Bir grup mü’min işadamıyla 28 Şubat sürecinden 
sonra yatırımlarını nasıl ayakta tuttuklarını öğrenmek 
için 2002’de yaptığım söyleşilerin ortak noktası 
şuydu: “Türkiye’de yaralandık, dışlandık. Pes 
edecek değildik, bizi sahiplenen başka pazarlar 
vardı. Zaten Türkiye’nin bir ihracat politikası yoktu, 
2001’de ticarî itibarı da bankalarla birlikte iflas 
etti. Yüzümüzü Türkiye’nin dışındaki tüm pazarlara 
döndük.” Görüşme yaptığım işadamlarından biri 
şunları söylüyordu: “En az sorunla çalıştığımız 
pazarlar Afrika ve Ortadoğu, çünkü ikisiyle de 
akreditifle çalışıyoruz. İyi dostluklarımız var, 
ödemeler aksamıyor. Birkaç çeşit sorun var. En 
önemli sorunlar tahsilattan kaynaklanır. Bu iki 
pazarda tahsilat sorunumuz yok. Irak’ta, Suriye’de 
filan da küçük küçük birtakım riskler alıyorsunuz. 
Banka sorununuz olabilir. Ülkenin çok iyi bir bankası 
yoktur. Kalite tutturamamak bir sorundur. Malınız 
iyi satılmıyordur, pazarda sorun çıkar. Afrika’da 
ve Ortadoğu’da, ilginçtir, banka sorunu yok. Batı 
Afrika’da çok küçük bir ülke olan Gana’nın bankaları 
Türk bankalardan çok daha prestijli. Daha rahat 
akreditif açıyorlar. Düzenleri var. Türk bankaları 
çöktü ve hâlâ dünyada güvenilirlik kazanmış değiliz.”

Mü’min işadamlarının, özellikle küçük-orta 
ölçekli yatırımcıların radarlarına Ortadoğu ve 
Afrika Özal döneminden bu yana girmişti, çünkü iç 
pazarda ithalata ve büyük sermayeye karşı onları 
koruyacak bir rekabet politikası yoktu. Bu yüzden, 
ürünlerini satabilecekleri küçük pazarlar aramaya 
koyulmuşlardı. Hatta Özal onlara Asya ülkelerini 
adres göstermiş, ancak oraya Türk kimliği üzerinden 
yapılan hamle verimli bir sonuç almaya yetmemişti. 
Refah-Yol iktidarında Avrupa Birliği’ne alternatif bir 
İslam Birliği söylemi her ne kadar popüler mizahın 
konusu olsa da, bu küçük-orta ölçekli işletmeler 
için gayet ciddi bir dizi adıma tekabül ediyordu. 
Necmettin Erbakan’ın çok yankı uyandıran ünlü 
Libya yolculuğu ve 1998’de ilan edilen daha az 
ünlü “Afrika açılımı” bu yönde atılan ilk somut 
adımlar oldu. Refah-Yol hükümeti döneminde 
iyice hareketlenen MÜSİAD (Müstakil İşadamları 
Derneği), sık sık Afrika ülkelerine seyahatler 
düzenliyor, fuarlarda boy gösterip gerekirse kredilere 
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teminat sağlayarak üyesi olan işadamlarının ticarî 
nüfuz alanını genişletmeye çalışıyordu. Daha 
2002’de, MÜSİAD üyeleri örneğin Cezayir’de 
devlet ortaklığında fabrikalar kurmaya ve altyapı 
yatırımlarına girmeye başlamışlardı. 28 Şubat süreci 
devletin bu alandaki kolaylaştırıcılığından mahrum 
kalmalarına yol açmış, ama önlerindeki engelleri 
aşma gayreti operasyonel yetilerini de sonuna kadar 
arttırmıştı. Bir başka deyişle, cin lambadan çıkmıştı 
bir kere. 

2001’de, devlet her şeyiyle iflas etti. Aynı yıl, 
Türkiye’deki mü’min cemaatlerin ortak paydaları 
üzerinde AKP kurulmaya başlandı. O esnada 
cezaevinde bulunan, ama serbest kalır kalmaz 
partinin ve Türkiye’nin başına geçeceğinden 
kimsenin şüphe duymadığı Tayyip Erdoğan gibi bir 
lideri olsa da, parti tabandan tavana son derece 
karmaşık, hararetli, ama kimsenin çıkar konuşmaktan 
utanmadığı bir müzakere zemini olarak inşa edildi. 
Tayyip Erdoğan’ın “dehası” parti kademelerinde 
cemaatlerin ne şekilde temsil edildiği noktasında 
gösterdi kendini. Erbakan’ın cemaat liderlerini 
başbakanlık konutuna davet edip ordu mensuplarının 
sinirlerini hoplatan gösterişçiliğini tekrar etmektense 
bambaşka bir yol seçti. Başından itibaren cemaatlerin 
yetişmiş, teknokrat ya da bürokrat olarak iş 
görebilecek insan gücünü hem partiye hem devlete 
adeta monte ederek bir yandan müzakere zeminini 
diri ve sürdürülebilir tuttu; diğer yandan kimseye parti 
ve devlet içinde kendisinden daha fazla sivrilebilecek 
bir zemin vermeyerek biricikliğini korudu. 

Türkiye’nin 2002’den itibaren Erbakan’dan 
kalan küçücük miras üzerine şekillenmeye başlayan 
Afrika açılımında da benzer bir siyaset izledi AKP 
ve Erdoğan. Hedef en başından itibaren belliydi: 
Türk işadamlarına -AKP’yle en çok işbirliği yapan, 
kâra susamış KOBİ’lere (küçük ve orta büyüklükteki 
işletme)- ticarî nüfuz alanı açmak; yeni siyasî ilişkiler 
aracılığıyla ekonomik nüfuz alanını genişletmek. 
Dahası, Afrika’da genişleyen nüfuz alanıyla dünya 
siyasetinde de daha çok söz sahibi olmak. 

2001’de yıkılıp kendi küllerinden doğan bir 
ülkenin sahip olduğu dinamizmi ve hırsı bu şekilde 
yönlendirmesinde uluslararası siyaset açısından 
bir yanlış varmış gibi görünmüyor. AKP’nin iktidara 
geldiği günlerden başlayarak bugüne kadar Afrika 
ile ilişkilerin ne şekilde seyrettiğine dair küçük bir 
özet, AKP’nin kendini inşa etme biçimiyle Afrika 
(ya da herhangi bir coğrafya ve ülke) ile ilişkilerini 
şekillendirme yöntemi arasında ciddi bir paralellik 
olduğunu da görmemizi sağlayabilir. 

Afrika ile stratejik ortaklık
2002’ye kadar, Afrika adlı bir kıtanın varlığından 
Türkiye ancak hayat bilgisi kitabı tadında haberdârdı. 
2002’de, yani AKP’nin iktidar olduğu ilk yıl içinde, 
Türkiye Afrika Birliği toplantılarına konuk olarak 
katılmaya başladı. “Afrika yılı” ilan edilen 2005 
Kasım’ında Abdullah Gül’ün daveti üzerine, Afrika 
Birliği Başkanı profesör Alpha Oumar Konare 
Türkiye’yi ziyaret etti. 

Tayyip Erdoğan’ın Afrika’ya yaptığı ilk gezinin 
durağı 29-30 Ocak 2007 tarihlerinde Addis 
Ababa’ydı. 2008’de, Afrika Birliği Türkiye’yi 
“stratejik ortak” olarak deklare etti. 18-21 Ağustos 

2008’de, İstanbul’da Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi 
gerçekleştirildi. Zirveden alabildiğine zengin bir 
paket çıktı. Pakette hükümetlerararası işbirliği, 
ticaret, yatırım, tarım, tarım ürünleri ticareti, kırsal 
kalkınma, su kaynakları yönetimi, küçük ve orta 
ölçekli iş geliştirme, sağlık, barış ve güvenlik, altyapı, 
enerji, ulaşım, kültür, turizm ve eğitim vardı. Tabii 
medya, bilgi teknolojileri ve çevre yatırımları da 
paketin süsüydü. İkinci zirve Ekim 2013’te Afrika’da 
yapılacak. 

Zirveye paralel olarak düzenlenen Türkiye-Afrika 
İş Forumu’nun ev sahipliğini DEİK (Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu) ve Gülen Cemaati’nin KOBİ olmaktan 
çoktan çıkmış şirketleri tarafından kurulan TUSKON 
(Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu) 
üstlenmişti. 

26 Mart 2010’da, başbakanlık bir Afrika 
Stratejisi Belgesi yayımladı. Bu belgeyle daha önceki 
zirvede konuşulan mevzular somut adımlara ve plana 
dönüşüyordu. 15 Aralık 2010’da Afrika Birliği ve 
Türkiye’den üst düzey yöneticiler bir araya gelerek 
bu defa bir uygulama planı oluşturdular. 16 Aralık 
2011’de bakanlıklar düzeyinde bir toplantı daha 
gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin Afrika’da 31 elçiliği bulunuyor, 
bunlardan 19’u 2009’dan sonra açıldı. Kısa 
zamanda tüm Afrika ülkelerinde en az bir elçilik 
düzeyinde temsil edilmeyi umuyor Türkiye.  2011’de, 
Türkiye’nin Afrika’ya yaptığı insanî yardım miktarı 
1 milyar doları buldu. Bu rakamla Türkiye, Arap 
Baharı’yla tahtından olana kadar kıtanın en büyük 
Müslüman “insanî yardım” kaynağı olan Muammer 
Kaddafi’nin yerini dolduramasa da, listenin üst 
sıralarında kendine görünür bir yer “satın almış” 
oldu. Aynı yıl, Sahra-altı Afrika ülkeleriyle yaptığı dış 
ticaretin miktarı 7,5 milyar dolara ulaştı. 2000 yılına 
göre artış yüzde 72 civarındaydı. Türkiye’nin tüm 
Afrika ülkeleriyle ticaretinin hacmi 2000’de 9 milyar 
dolardı, bu rakam 2011’de 17,1 milyar dolara ulaştı. 
2011’de, Afrika’ya kalkınma desteği bağlamında 
yaptığı yardım ise yüzde 38 oranında arttı. Erdoğan 
ticaret hacminin 50 milyar dolara çıkması arzusunu 
her fırsatta dile getiriyor. 

Türkiye’nin bir yandan Afrika Birliği ile kurumsal 
düzeyde ve Afrika ülkeleri arasındaki dengeleri 
gözeterek yaptığı müzakereler, diğer yandan tek 
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tek ilişki kurduğu Afrika ülkelerinde mevcut siyasî 
istikrarsızlığın aktörleri arasında kendi varlığını bir 
müzakere zeminine dönüştürerek kurduğu diyalog işe 
yaramış gibi görünüyor. Bu argümanı en iyi açıklayan 
ise Somali örneği.

Somali: Ortak dil icat etmek
2011’de, gezisinin hem dışarıda hem içeride dikkat 
çekmesini garantilemek üzere yanına aldığı ünlüler, 
işadamları ve gazetecilerle Tayyip Erdoğan Somali’ye 
adeta bir çıkarma yaptı. Kızılay’ın ve TİKA’nın 
(Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) 
zaten başlatmış olduğu yardım ve kalkınma desteği 
girişimleri için yapılan bir halkla ilişkiler atağıydı 
bu. 2011’de Somaliye’ye yapılan devlet yardımı 
49 milyon doları buldu, düzenlenen yardım 
kampanyasıyla Türkiye’den Somali’ye toplamda 365 
milyon dolar kaynak aktarıldı. Ayrıca, 70 milyon 
dolarlık bir bütçeyle Somalili öğrenciler Türkiye 

üniversitelerinde eğitim görmeye başladı. 
Bu adımın hayırlı bir başka sonucu daha oldu. 

Türkiye’nin Somali’ye yaptığı çıkarma, uluslararası 
toplumun dikkatini bu bölgeye çekti ve böylece 
Somali’ye yapılan yardımlarda önemli sayılabilecek 
bir artış oldu. Fakat önemli de bir farkı vardı 
Türkiye’nin: World Policy Institute web sayfası için 
Türkiye’nin Afrika açılımını değerlendiren Julia Harte 
bu farkı şöyle anlatıyor: “Türkiye’nin yeni dış politika 
açılımından pek çok Somalili yararlandı. Diğer 
ülkelerin insanî yardım misyonları operasyonlarını 
güvenlik nedeniyle Nairobi’den yürütürken, Türk 
Kızılay’ı rahatlıkla Mogadişu’da yer bulabiliyor 
kendine. Türkiye’nin ortaya koyduğu performans 
insan sermayesinin uluslararası programlardan, 
bağışlardan, iş ilişkilerinden ve diplomatik zirvelerden 
daha iyi bir araç olabileceğini gösteriyor.”1

Herkesin üzerinde söz birliği ettiği bir şey de 
Türkiye’nin Somali’de yalnızca hükümetle değil, 
hükümet karşıtlarıyla da iyi ilişkiler yürüttüğü. 
Ancak, bu “iyi ilişkiler”in de bir sınırı olduğu çeşitli 
vakalardan anlaşılıyor. Örneğin, Al-Shabaab adlı 
silahlı grup Ekim 2011’de Türkiye’ye burs için 
başvuran öğrencilerin önünde sıra bekledikleri bir 
devlet dairesini bombalayarak bu konudaki tavrını 
gösterdi. Saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti. 
Daha sonra, “Öğrenciler orada ajan ya da askerî 
eleman olarak yetiştirileceklerdi” diyerek saldırı 
gerekçesini açıklayan Al-Shabab’ın kontrol altında 
tuttuğu bölgelerde tek bir Türk görevliye bile saldırı 
düzenlenmiş değil. 

2011’de Somali’den Türkiye’ye 1200 üniversite 

öğrencisi getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ayrıca 
400 Somalili öğrenciyi din adamı olarak yetiştirme 
görevini üstlendi. Somali’de üç de Gülen okulu 
bulunuyor. Bu okullarda toplam 390 öğrenci öğrenim 
görüyor. Belli ki bu eğitim seferberliği bir tür yerel 
ittifak oluşturma girişimi işlevi görüyor. Henüz 
meyveleri toplanmış değil bu girişimin. Ama bazı 
işaretlere erişmek de mümkün. 

Abdihakim Aynte genç bir yönetici. Üniversite 
eğitimini Kenya’da almış. Halihazırda bir şirkette 
çalışıyor, ancak ülkesinde etkili olduğu anlaşılan 
Faith Without Borders (Sınır Tanımayan İnanç) 
adlı kuruluşta da gönüllü olarak hizmet veriyor. 
Türkiye’nin ülkesindeki varlığının “estetik boyutu”nu 
kendi açısından şöyle değerlendiriyor blogunda: 

“Türkiye’nin Somali’ye dönük politikasında 
muhtemelen üç türlü motivasyonu var: Ahlakî otorite, 
Ankara’nın İslamî değerlerinden geliyor; iş fırsatları, 
Türkiye’nin küresel ekonomik rekabette yükselme 
hırsından kaynaklanıyor; son olarak, jeo-stratejik 
vizyon, Türkiye’nin küresel politikalara dahil olma 
arzusundan kaynaklanıyor.”2

Sonrasında, uzun uzun Somali’nin geçirdiği 
karanlık dönemde Batılı ülkelerin nasıl bir 
sorumluluğu olduğundan bahsediyor Aynte. Ardından, 
yine barış için müzakereler yapılırken beceriksizlik, 
sorumsuzluk ve çıkar sorunları yüzünden Somali 
halkının nasıl çözümsüz bırakıldığını anlatıyor. Ve 
sonra, Türkiye’nin bütün İslam ülkeleri arasından 
sıyrılıp müttefik ve arabulucu olarak Somali 
sahnesinde yer almasından duyduğu memnuniyeti 
dile getiriyor. Belli ki, Aynte AKP hükümetinin 
Afrika’ya yönelik hırslarının farkında olmakla birlikte, 
“Neden olmasın, bir de bunu deneyelim, hiç değilse 
bunlar Müslüman” düşüncesiyle iyimser olmaktan 
yana kullanıyor tercihini. 

Türkiye’nin Somali’deki varlığı gün geçtikçe daha 
da hissedilir bir hal alıyor. Mesela, geçiş hükümetine 
güvenlik önlemleri konusunda destek vermeye 
başladı. Somalili korsanlardan Somali’yi ve dünyayı 
korumak üzere küçük bir donanmayı seferber etti. 
Sağlıktan tarıma, konuttan altyapıya her alana el 
atmış durumda. Uluslararası ilişkiler uzmanı ve Star 
gazetesi yazarı Mensur Akgün Türkiye’nin Somali 
devletini yeniden inşa ettiğini söylüyor.3

Batı’da olduğu gibi Somali’de de Türkiye’nin bu 
türden müdahaleleri “ılımlı İslam”ın uluslararası 
ifadesi olarak görülüyor. İnternetteki onlarca forumda, 
Somalililer neredeyse dilbirliği yapmışçasına, 
“Müslüman, ama Batı karşıtı da olmayan bir 
Türkiye”nin Somali’ye olan ilgisine minnettar 
görünüyor. Batılı gözlemciler Gülen okulları söz 
konusu olduğunda sorgulayıcı bir tavır takınsalar 
da, AKP Türkiye’sinin Somali girişimlerini İran 
ya da Suudi Arabistan’dan daha faydalı buluyor. 
Öte yandan, Türkiye özellikle Avrupa ülkelerine 
kıyasla daha ucuza malettiği ürünleriyle Afrika 
pazarında Çin’le rekabet edebilecek ülkelerden biri 
gibi görünüyor ve anlaşılan bu da kulağa hiç fena 
gelmiyor. 

Hiç mi sorun yok? 
Türkiye Afrika’nın doğusundaki yoksul Müslüman 
ülkelerde hükümetlerarası ilişki kurmakta sorun 
yaşamayabilir. Dolayısıyla, Kuzey Sudan, Somali ve 
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Etiyopya ile iyi ilişkiler kuracağından ve bu ilişkileri 
derinleştirmek için elinden geleni yapacağından emin 
olabiliriz. Model kabaca, insanî yardım ve kalkınma 
desteği karşılığında geniş ticarî ayrıcalıklar şeklinde 
özetlenebilir. Somali’de işin içinde petrol de var 
tabii. Türkiye Somali’den günde yaklaşık 600 bin 
varil petrol ithal ediyor. Ancak, bununla kalmayıp 
Mehmet Emin Karahmehmet’in büyük ortağı olduğu 
Genel Enerji eliyle Somaliland’de yeni petrol yatakları 
arama ve işletme girişimlerine de başlamış durumda. 
Türkiye’nin bölünme sonrasında Güney Sudan’la da 
ilişkilerini sıcak tutmaya çalışmasının ardında gene 
bu bölgede işlenmemiş ucuz petrol bulma umudu 
olduğunu düşünmemek için hiçbir neden yok. 

Dış politikasını “kazan kazan” ilkesi üzerine kuran 
Türkiye’nin Afrika’da ne türden sorunlar yaşayacağını 
kestirmek çok kolay değil. Ama mesela daha 
güneye gidildiğinde, örneğin Pentakostal kiliselerle 
Müslüman gruplar arasındaki çatışmaların yeniden 
alevlen(diril)mekte olduğu Nijerya’da, Türkiye’nin dış 
politika şablonunun ciddi bir sınavdan geçeceğini 
kestirmek hiç zor değil. Somali’de, Sudan’da 
uluslararası toplumun müdahaleleriyle ve taraflarda 
artık savaşı sürdürmeye mecal kalmadığında gelen 
barış sonrası “yeniden inşa” çabalarına ortak olmak 
suretiyle, bölgede oluşacak artı-değerden kendisine 
pay kapmaya çalışıyor Türkiye. Üstelik, Çin, Rusya 
ve İran gibi ülkelerle karşılaştırıldığında, Afrikalıların 
Türkiye ile ticaretten daha fazla yararlanacaklarını 
düşünmek için de birçok sebep bulunabilir. 

Ancak, özellikle Müslümanlarla gayrımüslimler 
arasında bir çatışma söz konusu olduğunda, 
Türkiye’nin nasıl bir tavır takınacağını kestirmek 
düşünüldüğü kadar kolay değil. Türkiye’nin özellikle 
rekabet gücü arttıkça ve bu nedenle baskı altında 
kaldıkça nasıl tepkiler vereceğini tahmin etmek 
zor. Çin mallarıyla rekabeti hangi düzeye kadar 
sürdürebilecek örneğin? Rekabet belden aşağı bir hal 
almaya başladığında ve silahlı çatışmalar söz konusu 
olduğunda ne yapacak Türkiye? Ayrıca, Türkiye’nin 
varlığı kimi yerelliklerde din temelli çatışmaları 
körüklemeyecek mi? Müslümanlık Afrika siyasetinde 
rol almak için yeterli argüman ve gücü sağlayacak 
mı Türkiye’ye? Daha da ötesinde, Türkiye başka 
Müslüman ülkelerle rekabet etmeye başladığında ne 
olacak? 

Bütün bunlar Türkiye’nin henüz birkaç yıllık 
Afrika politikasının bilinmezleri. Cevaplanmaları 
da zaman alacak gibi. Ancak, AKP’nin Türkiye’nin 
iç siyasetinde yaptığı kimi hamlelere bakarak bazı 
ipuçları edinmek de mümkün. 

2002’de yalnızca dindarların değil, bir önceki 
dönemin kriz atmosferinden sıkılan çeşitli kesimlerin 

oylarını alarak iktidar olan AKP, her seçim döneminde 
bir yandan daha da güçlenirken diğer yandan daha da 
otoriter bir kimlik kazandı. Önceleri desteğini talep 
ettiği toplumun daha liberal kesimlerinden giderek 
uzaklaştığı gibi, muhafazakârlığın dozunu da gitgide 
artırıyor. Ekonominin, siyasetin, gündelik yaşamın 
her alanında parlamentodaki gücünü kullanarak 
yaptığı yasalarla bir kontrol toplumu inşa ediyor. 
Ekonomideki yükseliş trendi inşa edilen bu yeni 

toplumsal düzenin sorunlarını görünmezleştiriyor. 
AKP Türkiye siyaseti üzerindeki asker gölgesini zorlu 
bir savaşla sona erdirmiş görünüyor. Ancak, bu durum 
devletin şedîd dilinde bir değişiklik yaratmış gibi 
durmuyor. Askerden boşalan yeri gündelik hayatta 
polisin aldığı, dolayısıyla o şedîd dilin daha duyulur ve 
görünür olduğu bir başka gündelik nizam kuruluyor. 
Türkiye’nin en büyük meselelerinin başında gelen 
Kürt sorunu nihayet çözülüyor gibi. Ancak, devletin 
Kürt siyasî hareketiyle yaptığı barışın koşulları 
kamuoyunda yeterince konuşulup tartışılmadığından, 
barışın niteliğine ilişkin tedirginlik henüz ortadan 
kalkmış değil. Dolayısıyla, AKP’nin ekonominin 
idaresinde gösterdiği istikrarı, siyasal söyleminde ve 
pratiklerinde de sergilediğini söylemek zor. 

AKP’nin içine doğduğu ve iktidarı boyunca da 
temsil ettiği küçük-orta ölçekli işletme kültürü her an 
harekete hazır olmayı, dinamizmi, krizlerden fırsat 
yaratmayı ve esnekliği zorunlu kıldığı gibi, bütün bu 
özellikleri küresel rekabet alanında da bir avantaja 
dönüştürüyor. Ancak, AKP’li siyasetçilerin, iktidar 
dönemleri boyunca giderek otoriterleşen dilleri, 
hareket alanı genişleyip işin ölçeği büyüdüğünde 
ve karşılaşılan krizler karmaşıklaştığında yukarıdaki 
özelliklerin dezavantaja da dönüşebileceğini 
gösteriyor. AKP hükümetinin Afrika’da ne denli 
başarılı olabileceğini, Afrika’ya ne verip oradan ne 
alabileceğini ise rekabet ortamında ortaya çıkacak 
engelleri aştıkça şekillenecek siyasetinde göreceğiz. 
Şimdilik, AKP’nin tıpkı iç siyasette olduğu gibi, Afrika 
siyasetinde de en büyük “avantaj”larından birinin 
özenle koruduğu öngörülemezliği olduğunu söylemek 
mümkün.

Türkiye Somali’den günde yaklaşık 600 bin 
varil petrol ithal ediyor. Türkiye’nin bölünme 
sonrasında Güney Sudan’la da ilişkilerini 
sıcak tutmaya çalışmasının ardında gene bu 
bölgede işlenmemiş ucuz petrol bulma umudu 
olduğunu düşünmemek için hiçbir neden yok.  

Dipnotlar
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A
KP kurulduğu 2001’den beri kendini 
muhafazakâr demokrat bir parti 
olarak tanımladı. Son on yıldır, 
muhafazakârlığın demokratlıktan 
çok, “iktisadî” liberalizmle yaptığı 

ittifakın toplumsal hayatı şekillendirdiği bir 
AKP iktidarı söz konusu. Dünyadaki benzer 
örneklerin neoliberalizmin yeni muhafazakârlıkla 
yaptığı ittifakta cisimleştiğini görüyoruz. Bu 
ittifakın unsurları arasında finans dünyası, önde 
gelen sanayiciler, ticaret kesimi, ihracatçılar, 
medya baronları, büyük toprak sahipleri, yerel 
siyasî liderler, en üst düzey kamu görevlileri 
ve ordu mensupları ile bu kesimlerin siyasî ve 
düşünsel vekilleri bulunuyor.1 Değişik ülkelerde 
değişik kompozisyonlarla ortaya çıkan bu ittifak 
tüm dünyada aynı hedef doğrultusunda siyasî 
etkinliğini geliştiriyor. AKP de bu etkinliğin Türkiye 
koşullarındaki siyasal temsilciği rolünü üstlendi.

2002’de iktidara geldiği andan itibaren, gizli 
ajandasını ortaya koymamakla itham edilen AKP, 
2010 referandumundan sonra, bu suçlamalardan 
kurtulmuş görünüyor. Zira gizli ajandasını yürürlüğe 
sokma beklentilerini karşılayacak adımları 
hızlandırdı ve kamusal alanı ideolojik yaklaşımları 
çerçevesinde hızla dizayn etmeye başladı. 4+4+4 
“eğitim reformu”, kürtajı yasaklama girişimi ve 
içki yasakları AKP’nin hep andığı 2023 toplumsal 
vizyonunu ortaya koymaya başladı. Başbakan’ın 
üç çocukla başlayıp beş çocuğa yükselttiği 
kadınları daha çok doğurmaya teşvik çağrıları, 
dindar nesil beklentileri ve her kürtajın bir Uludere 
olduğu savı, 2023 vizyonunda kadınlara biçilen 
rolün önemini de gösteriyor. Kadınları ev içinde 
annelik göreviyle tanımlayan bu yaklaşım 2011 
seçimlerinin hemen arefesinde Kadın Bakanlığı’nın 
ismini Aile Bakanlığı olarak değiştirirken kadınların 
aile-annelik dışında bir kimlikleri olamayacağını 
varsaydığını göstermiş oluyordu.  

Diğer yandan, sürekli olarak kadın istihdamıyla 
ilgili plan ve projelerle karşılaşıyoruz. AKP Kadın 
Kollarının 2012 tarihli İş ve Aile Yaşamını 
Uzlaştırma Çalıştay Raporu’nda, 2015 için 
belirlenen kadın istihdamı hedefi yüzde 37. 
Aslında, 2008’deki istihdam yasasından beri 
kadın istihdamını artırma hedefleri AKP’nin 
gündeminden hiç düşmüyor. 2008’deki istihdam 
yasasında (5763 sayılı iş kanunu) yapılan 
düzenlemede de aynı hedefler gözetiliyordu: 

‘‘Bu adım ile bir yıl içinde işe alınan ve fiilen 
çalıştırılan 18 yaşından büyük tüm kadınların 
Kanunun yürürlük tarihinden önceki altı aylık 

dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı 
sigortalılar dışında olması şartıyla, bu maddenin 
yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde 
işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen 
ortalama sigorta sayısına ilave olarak bu maddenin 
yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde işe 
alınan ve fiilen çalışanlar için; prime esas kazanç 
alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine 
ait işveren hisselerinin; a) Birinci yıl için yüzde 
yüzünün b) İkinci yıl için yüzde sekseninin c) 
Üçüncü yıl için yüzde altmışının d) Dördüncü 
yıl için yüzde kırkının, e) Beşinci yıl için yüzde 
yirmisinin- İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması 
sağlanmıştır.’’2

Ancak, aynı kanunda 150’den fazla kadın 
çalıştırılan yerlerde kreş açma zorunluluğu 
kaldırılarak bu hizmetin işverenin öngördüğü 
yerden işveren tarafından satın alınması 
düzenlemesi getirildi. 2011’deki torba yasa 
adıyla anılan 6111 sayılı kanunla da kadınların ev 
eksenli, esnek ve kısmî çalışma olanaklarını teşvik 
edecek işverenlerin istihdamda kadınları tercih 
etmesini sağlayacak düzenlemelerin öne çıktığını 
görüyoruz. 2012 Haziran ayında sezaryenle 
doğuma ateş püsküren, her kürtajı bir Uludere 
olarak adlandıran Başbakan’ın “Kadını özel hayata 
hapseden, kamu alanından dışlayan, cinsiyet 
ayrımcılığına dayalı, baskıcı ve tutucu anlayışlar 
medenî olamaz. Kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan 
daha kötüdür, daha tehlikelidir, daha ilkel bir 
anlayıştır” sözleri AKP kadın kollarının çalıştay 
raporunun başlangıç bölümünü oluşturuyor.3 
Başbakanın şu sözleri de kayıtlardaki önemli yerini 
koruyor: ‘’Aile var oldukça, millet var oldukça 
devlet var olur. …En az üç çocukla beraber güçlü 
aileler istiyoruz. Ailelerimizi güçlü kılmamızın 
yolu buradan geçiyor. Bunu başaracağız, güçlü bir 
millet istiyoruz. …Muhafazakâr demokrat partiyiz. 
Çocukların artmasını istemek hakkımızdır. İktidar 
olarak bunu başarmalıyız.”4  

AKP’nin iktidara geldiğinden beri en çok 
vurguladığı hedeflerden biri aileyi güçlendirmek. 
Güçlenen aile içinden yapılan kadın tanımı 
kadınları öncelikle (hatta yer yer sadece) 
annelik kimliğiyle tanıyor/tanımlıyor. 2004’te 
TCK’da yapılan değişiklikler esnasında, önceki 
düzenlemelerle suç olmaktan çıkarılan zina 
yeniden ceza yasası kapsamına alınmak istenirken 
aileyi koruma hedefi öne çıkıyordu. 2008’de 
yürürlüğe giren SSGSS (Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası) yasasıyla tüm işçi sınıfı için 
emeklilik yaşı yükseltilirken bu değişim kadınlar 

AKP kadınları eve kapatmıyor, 
aileye zincirliyor
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için emeklilik hakkının iyice ulaşılmaz olması 
anlamına geliyordu. Zira özellikle özel sektörde 
çalışan kadınlar açısından hem evde hem işte 
çalışmanın yükü, doğum nedeniyle işe ara verme 
gibi sebeplerle yarım bırakılan ev dışında ücretli 
çalışma hayatı tamamlanamaz hale geliyor. Bu da 
kadınları evdeki erkeğin gelirine, sağlık güvencesine 
daha fazla bağımlı kılmak demek. Yani, kadınlar 
ya babaya ya da kocaya bağımlı olarak aile içinde 
yaşamaya mahkûm edildi. 

Patriyarka-kapitalizm ilişkisi bağlamında 
kadın istihdamı
Kapitalizmle birlikte kadınların yığınsal olarak 
işgücüne çekilmesi başlıyor. 18. ve 19. yüzyıllarda 
kadın ve çocuk emeğinin ucuzluğu ve daha az 
örgütlü oluşu sermayenin tercihinde belirleyici 
faktör haline geliyor. Ancak, kadınların ev içindeki 
iş yükleri devam ederken işçi ailelerinde kadın ve 
erkek işçi arasındaki eşitsizlik ortadan kalkmıyor. 
Kadın işçiler bir yandan ücretli emek gücünde 
sadece kadın oldukları için daha niteliksiz ve düşük 
ücretli işlerde çalışırken diğer yandan ev içinde 
çocuk, yaşlı bakımı, yemek, temizlik gibi işlerden 
sorumlu olmaya devam ediyordu. Kadınların ev 
içinde harcadıkları karşılıksız emeğe ilişkin analizler 
ve bu bağlamda aile, 1960’larda ikinci dalga 
feminist hareketin yükselişiyle yeniden gündemin 
ön sıralarına yerleşiyor. Feministler aile, ev içindeki 
karşılıksız kadın emeği, kadınlara yönelik erkek 
şiddeti, heteroseksüellik, ırk, cinsiyet ilişkileri, 
beden ve cinsellik gibi bağlamlarda kadınların 
ezilmişliğini sorgularken hiç kuşku yok ki, belli 
bir tarihsel gelişimi göz önünde bulundurmalarına 
rağmen, esas olarak içinde yaşadıkları toplumsal 
koşullardan yola çıkıyorlardı. Bu anlamıyla, gerek 
ücretli emek gücünde kadınların durumunu 
gerekse ev içindeki karşılıksız kadın emeğini analiz 
ederken hareketin ortaya çıktığı Batı toplumlarının 
sermaye birikim süreçleri bağlamında bir erkek 
egemenliği analizi yapılıyordu. İkinci paylaşım 
savaşının bitişinden kısa bir süre sonra, dünyanın 
yaklaşık üçte birinin sosyalist kampta yer almaya 
başladığı, sınıf mücadelesinin Batı toplumlarını 
sarstığı/tehdit ettiği dönemde, Fordist üretim 
tarzı diye anılan sermaye birikim rejiminin ve 
refah devleti politikalarının uygulamada olduğu 
bir kapitalizmin erkek egemenliğiyle ilişkileri/
ilişkisizliği tartışılıyordu. ABD, Kanada, Avrupa 
ve Japonya gibi merkez ülkelerde büyük büyüme 
oranları, sürekli teknolojik gelişme, alım gücünde 
artış, başta sağlık, emeklilik ve eğitim olmak üzere 
refah sisteminin gelişimi ve düşük işsizlik oranları5 
güçlü bir sendikal hareket, sokaklara dökülmüş bir 
gençlik hareketi ve anti-sömürgeci mücadelenin 
yanı sıra savaş karşıtı hareketin yükselişi söz 
konusuydu. 1935’ten 1960’ların sonlarına kadar, 
kadınlara biçilen rol ise esas olarak aile içindeki 
annelik göreviyle sınırlıydı. Aile ücretleri, erkeğin 
çalışmasıyla kazanılan sosyal güvenlik hakkının 
tüm çekirdek aile bireylerini kapsaması, kadınların 
ücretli emek gücüne katıldıkları koşullarda ise en 
düşük ücretli işlerde çalıştırılmaları ve ev işlerini 
yapmaya devam etmeleri de yine bu dönemin 
karakteristiğiydi. Feminist hareket öncelikle aile-

yuva retoriğini sorgulamaya başlarken ev içindeki 
karşılıksız kadın emeğinin ekonomi politiğini 
maddeci temelde analiz etmeye başladı. 

Christine Delphy patriyarkanın çağdaş sanayi 
toplumlarında erkeklerin kadınları ezmesi sistemi 
olduğunu, bunun ekonomik bir temelinin de ev 
içi üretim tarzı (patriyarkal üretim tarzı) olduğunu 
söyler. Delphy’ye göre, iki toplumsal üretim tarzı 
ve iki sömürü sistemi vardır. Sınaî üretim tarzıyla 
kapitalist sömürü gerçekleşir. Ev içi hizmetlerin, 
çocuk bakımının ve bazı metaların üretiminin 
gerçekleştiği aile üretim tarzıyla da patriyarkal 
sömürü gerçekleşmektedir. Bu noktada, evdeki 
erkekler kadınları sömürmektedir.6 Ev içindeki 
kadın emeğini patriyarkal üretim tarzı bağlamında 
analiz eden Delphy hem kadınların kapitalizm-
çekirdek aile öncesindeki ezilmişliklerini hem de 
ücretli emek gücü içinde yer aldıklarında neden 
daha düşük ücretli, güvencesiz, niteliksiz işlerde 
çalıştıklarını patriyarkal sistem bağlamında 
açıklamaz.  

Ev işlerini analiz eden ikinci yaklaşım 19. 
yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında sosyalist 
hareketin yaptığı analizlerin devamcısı niteliğindeki 
Marksist feminist teoriydi. Margaret Benston 
(1969) kadınların ev içinde tutulmasının mevcut 
sistemin çıkarlarını iki yönlü olarak koruduğuna 
işaret ediyor. Ev içindeki karşılıksız kadın emeğinin 
üretim araçlarının sahibi olan sermaye sınıfının 
emek gücünü yenilenmesine ilişkin maliyetlerinin 
azalmasını, böylelikle kârlarının artmasını 
sağlaması birinci nedeni oluşturuyor. Kadınların 
ev dışında çalıştıklarında düşük ücret almaları, 
böylece refahın sermaye lehine yeniden dağılımının 
mümkün olması ise ikinci nedeni oluşturuyor. 
Benston kurum olarak ailenin ücretli çalışanlar 
açısından örtülü bir vergilendirme aracı haline 
geldiğini söylüyor. Kadınların işgücüne katılımının 
yine sermayenin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini 
ifade eden Benston ev dışında çalışmaya başlayan 
kadınların daha düşük ücretle çalışmalarını (keza 
bazı dönemlerde daha yoğun, bazı dönemlerde 
daha sınırlı biçimde ücretli çalışmaya katılmalarını) 
aileyle ilişkilendirmekle birlikte, tüm bunları sadece 
kapitalizmin içsel dönüşümleriyle açıklamaya 
girişiyor. Ev içindeki erkek ile kadın arasındaki 
egemenlik ilişkisine emek dışındaki bağlamlarda 
değinmiyor.7 

Heidi Hartmann patriyarka ve kapitalizmi 
iki ayrı, ancak içi içe geçmiş, birbirini sürekli 
etkileyen, yer yer çıkarları konusunda gerilimleri 
olan, ancak ittifak halinde iki bağımsız sistem 
olarak tanımlıyor. Bu bağlamda, kadınların ücretli 

AKP iktidarının ilk yıllarından itibaren aileyi 
güçlendirmeye, böylece erkek egemenliğini 
korumaya yönelik adımlar atmaya çalıştı. 
İstihdam yasası, torba yasa, ev ve iş yaşamını 
uyumlulaştırma politikaları içindeki her 
düzenlemeyle AKP Hükümeti kadın istihdamını 
artırma hedefini öne çıkarıyor.
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emek gücüne katıldıklarında karşı karşıya kaldıkları 
cinsiyetçi işbölümünün kapitalist toplumda 
erkeklerin kadınlar üzerinde üstünlüklerini koruyan 
temel mekanizma olduğunu söylüyor. Keza 
kadınların emek piyasasında düşük ücretlerle 
çalıştırılmasını sağlayanın da bu mekanizma 
olduğunu ifade ediyor. Düşük ücretler kadınları 
erkeklere bağımlı kılıyor ve erkeklerle evlenmelerini 
teşvik ediyor. Evli kadınlar kocalarının işlerini 
yapmakla yükümlü oldukları için de erkekler hem ev 
dışındaki yüksek ücretlerden hem de ev içinde işleri 
kadınların yapmasından yarar sağlamış oluyor. Yani, 
ev içindeki iş bölümü emek piyasası tarafından 
sürekli kılınırken emek piyasasındaki cinsiyetçilik 
de ev içindeki cinsiyetçi işbölümüyle pekişiyor. 
Hartmann kapitalizm ile patriyarka arasındaki bu 
uyumun kadınlar için bir kısır döngü oluşturduğunu 
söylerken patriyarkayı maddî temelleri olan bir 
toplumsal sistem olarak tanımlıyor. Bu anlamıyla, 
Marksist ekonomistlerden ayrılığının altını çiziyor.8 

Sylvia Walby ise ikinci dalga feminist hareketin 
analizlerinden yirmi yıl kadar sonra, bir sistem 
olarak patriyarkayı gelinen tarihsel konjonktür 
itibarıyla iki parçaya ayırır: Kamusal patriyarka ve 
özel (alanda) patriyarka. Kamusal patriyarkanın 
esas olarak istihdam ve devlet bağlamında 
şekillendiğini, özel (alanda) patriyarkanın ise ev içi 
üretim bağlamında şekillendiğini ifade eder.9 

Ailenin rolü
Erkek egemenliğinin kadınları denetim altında 
tutarken en güvendiği kurum kuşkusuz aile. Zira 
erkek şiddetinin meşrulaşma zemini, kadınların 
karşılıksız emeğinin merkezi aslında erkek 
egemenliğinin kalesi olarak görev yapıyor. Aile, 
patriyarkal kapitalizmin ihtiyaçları doğrultusunda 
her daim yeniden şekillendirdiği bir kurum. Çağdaş, 
muhafazakâr, milliyetçi ya da dindar tüm aile 
biçimleri kadınların erkek iktidarına tabiyetini 
meşru ve sürekli kılmayı hedefliyor. Patriyarkal 
sistemin uzun vadeli çıkarlarını korumak şartıyla 
bütün “erkek” iktidarlar kadınlar üzerindeki 
baskı mekanizmalarını aile aracılığıyla yeniden 
inşa ediyor.  Örneğin, ABD’de yeni-sağ, okullarda 
cinsellik eğitiminin verilmesinin yanı sıra kadınlara 
eşit haklar tanınmasının tüm boyutlarına karşı 
çıkıyor. Kürtaj muhalefetlerini kadınları çekirdek 
ailede eş ve anneye indirgeyen geleneksel rollere 
döndürme hedefinden ayrı tutmak mümkün 
değil. Hristiyan sağın kürtaj karşıtlığı da bu 
temele dayanırken “aile yanlısı” gündemleri 
1960’larda elde edilen tüm kazanımlara saldırmayı 
gerektiriyordu.10 AKP de iktidarının ilk yıllarından 
itibaren aileyi güçlendirmeye, böylece erkek 
egemenliğini korumaya yönelik adımlar atmaya 
çalıştı. İstihdam yasası, torba yasa, ev ve iş 
yaşamını uyumlulaştırma politikaları içindeki her 
düzenlemeyle AKP hükümeti kadın istihdamını 
artırma hedefini öne çıkarıyor. Aile Bakanı Fatma 
Şahin’in çalışan kadınlara kreş desteği için 
düzenleme yapacaklarını söylemesi bu sürecin 
son adımı oldu. Ancak, cinsiyetçi işbölümüne 
uygun olarak gerçekleşen kadın istihdamının 
erkek egemenliğini aşındırma şansının olmadığını, 
bunun sadece patriyarka-kapitalizm ittifakının 

sınıf mücadelesinin, feminist mücadelenin 
kazanımları karşısında içine girdiği yeni yönelim 
olduğunu düşünmek için yeterli veri mevcut. Bu 
durumda, kreş desteğinin arka planında sermayenin 
ihtiyaçlarına uygun ucuz emek olarak kadınların 
istihdam piyasasında yer almasının sağlanması 
yatıyor. Aynı istihdam düzenlemesinde kadınların 
sigorta primlerinin işsizlik fonundan sermaye adına 
karşılanması da uygulamanın amacının esas olarak 
sermayenin finansmanı olduğunu gösteriyor. Kaldı 
ki, mevcut açıklamalarda kadınlara yönelik kreş 
desteğinin nasıl finanse edileceği belirtilmemiş. 
AKP’nin bu desteği de işçi sınıfının haklarını 
sermaye adına gasp ederek oluşturacağı Kıdem 
Tazminatı Fonu’ndan karşılamayı düşünüyor olması 
hiç şaşırtıcı olmaz.

AKP’de bir Taliban görmeye çalışmak 
modernleşmenin, kadınların ev dışında ücretli 
çalışmaya başlamasının kadınları özgürleştireceği, 
erkek şiddetinden, öldürülmekten koruyacağı fikri 
kadar büyük bir yanılsama olur. AKP kadınları eve 
kapatmadan aileye zincirliyor. Kapitalizm-patriyarka 
ilişkisinin farklı bir tezahürü olarak, neoliberalizmle 
ucuzlayan kadın emeği çalışsa da çalışmasa da 
kadınları aileye mahkûm ediyor. 

Son yıllarda, peşpeşe gerçekleştirilen 
istihdam düzenlemeleriyle kadınların ucuz 
işgücü haline gelmesi, SSGSS ile kaybedilenlerin 
yerini doldurmaktan çok uzak. Bu düzenlemeler 
kadınların döven, ama bazen biraz da seven babaya 
değil, sevmese de dövse de kocaya mahkûmiyetini 
kesinleştiriyor. Evlenmeyen/boşanan kadınlar 
açlığa ve sosyal güvencesizliğe mahkûm. Evlilik 
kurumu kadınlar için her zamankinden daha çok 
sosyal güvenlik sağlayan bir istihdam sözleşmesine 
dönüşmekte. Ev dışında ücretli çalışmak da 
kadınları kurtaramaz görünüyor, zira öngörülen 
düşük ücretler, tek başına yaşamayı mümkün 
kılamayacak ölçüde patriarkal-neoliberal denetim 
altında. AKP’nin kadın istihdamını arttırma 
politikalarına eşlik eden SSGSS düzenlemeleri 
kadınların ucuz emeğini, hem sermayeye 
kaynak ve ucuz işgücüne dönüştürüyor; hem 
de istihdam rakamlarını reel olarak arttırmadan 
kadın istihdamını arttırmış göstererek (neoliberal) 
AB’ye vitrin, ama en önemlisi kaybolan gelecek 
hayallerini gözden geçirme aracı haline getiriyor. 
Örneğin, 2011’den itibaren kadın istihdamındaki 
sınırlı artışta, eğitim seviyelerine göre belirgin 
bir farklılaşma öne çıkıyor. En yüksek istihdam 
artışı yükseköğrenim gören kadınlarda; hemen 
ardından, ilköğretim ve daha düşük eğitime 
sahip kadınlar geliyor.11 Yani, AB’ye uygun vitrini 
oluşturan eğitimli kesimlerle sermayenin ucuz 
emek talebini karşılayan eğitimsiz kadınların 
istihdamının artışı söz konusu. Aynı ABD’deki 
gibi… ABD’de güç kazanan yeni-muhafazakârlık 
ilk elde kürtaj tartışmasını gündeme aldı. Geri 
alamadığı kürtaj hakkının acısını adeta Sosyal 
Yardım Reformu ile çıkardı. Yalnız yaşayan annelere 
verilen sosyal yardımlar kesilerek bu kadınlara 
aldıkları yardımlardan bile daha düşük ücretlerle 
istihdam zorunluluğu getirildi. Üstelik, çocukların 
bakımına ilişkin olarak ne patronlar ne de devlet 
tarafından herhangi bir sorumluluk üstlenildi. 
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Bu da kadınları istihdama katma başarısı olarak 
iktidarın propagandasına alet edildi.12 İngiltere’de 
ise Muhafazakâr Aile Kampanyası, Aile Forumu, 
Aile Duyarlılığı, Aile ve Ulus Kampanyası gibi çok 
sayıda aile yanlısı örgüt kurulmuştu. Doğmamış 
Çocuğun Korunması Derneği (SPUC) ve LIFE 
gibi kürtaj karşıtı örgütler kürtaja izin veren yasal 
düzenlemelere birbiri ardına saldırılar düzenlediler. 
İngiltere’de geleneksel aile biçimi ile değerlerinin 
savunusunun siyasal temsilciliğini de Thatcher 
yönetimi üstlenmişti.13

Modern-muhafazakâr  
çekirdek ailenin yükselişi
Kuşkusuz, (İslamî) yeni-muhafazakârlık da ideolojik 
hegemonyasını pekiştirmek ihtiyacında. ‘70’lerin 
edebiyat ve sinemasında, büyük fabrikalarda 
çalışan, sınıf mücadelesi içinde tanışıp, mahallenin 
“yobazlarına” direnen, aydınlık yüzlü, saçını 
hafifçe örten eşarplı işçi kadınlar ve onların kalın 
bıyıklı kocalarıyla şekillenen işçi ailelerinin gerçek 
hayattaki karşılığı hızla azalıyor. Başı türbanlı, 
evde parça başı iş yapan ya da mahallede sadece 
kadınların çalıştığı bir atölyede çalışarak kocasına 
katkıda bulunan (bkz. torba yasa 2012), vatana 
millete dini bütün çocuklar yetiştiren kadınlarla, 
cumaya giden, oruç tutan, güvenceli işi olmayan 
erkeklerden oluşan çekirdek aileler var artık yoksul 
mahallelerde. Bu muhafazakâr ailelerin çocuklarının 
sınıf atlama hayallerinde ise Akdeniz’in beş 
yıldızlı İslamî otellerinde tatil yapmak var. Aileler 

oğullarını, kızlarını okutabilirlerse, sınıf atlayacak 
çocuklarının kendilerini eski Türk filmlerindeki 
okumuş çocuklar gibi hor görmemesinin garantisini, 
kendi muhafazakâr inançları çerçevesinde de 
tüketim gücüne ulaşabilecekleri düşüncesinin 

huzurunda buluyor. Yani, düne oranla muhafazakâr 
toplumsal değerlere daha bağlı dindar nesiller 
yetiştirmeyi görev kabul eden modern muhafazakâr 
çekirdek ailelerin önü açılıyor.  

Aile üzerinden ideolojik güçlenme, aileyi 
tüketim birimi olarak tanımlayan liberal ideolojinin 
yanılsamasına ihtiyaç duymadan mevcut üretim 
ilişkilerini ve yeniden üretim sürecini egemenler 
lehine koruyor, yeniden üretiyor. Ailenin 
yıkılmaması, sarsılmaması ise aile irşat büroları, 
boşanma ombudsmanları, aileyi koruma ve 
güçlendirme politikalarıyla sağlanmaya çalışılıyor. 
Yer yer kapitalizmden bağımsız olarak kendini 
koruma güdüsü geliştiren patriyarka bugün AKP 
eliyle hem kendi egemenliğini hem neoliberal 
sistemi ayakta tutmak için görev başında.

AKP kadınları eve kapatmadan aileye 
zincirliyor. Kapitalizm-patriyarka ilişkisinin 
farklı bir tezahürü olarak, neoliberalizmle 
ucuzlayan kadın emeği çalışsa da çalışmasa 
da kadınları aileye mahkûm ediyor. 
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Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği 
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O
n yıldır, Anadolu doğası üzerinde 
tarihte görülmemiş ölçüde bir tahribat 
gerçekleştiriliyor: Planlananlarla 
birlikte sayıları 4 bine yaklaşan HES 
ve baraj projeleri, 40 bin civarında 

maden işletme ruhsatı, yüzbinlerce hektar orman 
arazisinin yatırıma açılması, geleneksel tarım 
ve hayvancılığı ortadan kaldıracak uygulamalar 
ve mevzuat değişiklikleri, termik ve nükleer 
santraller… Saymakla bitecek gibi değil ve 
neredeyse her gün yeni bir olumsuz gelişmeyle 
karşılaşıyoruz.  

Adında “koruma” ibaresi geçse de maalesef 
içeriği tabiatı katletmek olan bir kanun taslağı ise 
uzun zamandır ülke gündeminde. Mevcut haliyle 
taslak hazırlanışı, esası ve biçimiyle doğa üzerinde 
geri döndürülemez tahribatlara neden olacak. 

Türkiye’de yıllardır, doğa koruma konusunda 
çerçeve bir kanun ve doğa koruma mevzuatının 
iyileştirilmesi ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaç gerek doğa 
koruma alanında çalışan sivil toplum örgütleri, 
akademisyenler ve bakanlık görevlileri gerekse bu 
mevzuattan yaşamları doğrudan etkilenen yerel 
topluluklar tarafından dile getiriliyordu.

Bu doğrultuda, 2000’li yıllarda sivil toplum 
örgütlerinin ve akademisyenlerin de katılımıyla 
bir girişim başlatılmıştı. Bu ilk çalışmanın temel 
amacı şöyle saptanmıştı: Biyolojik çeşitliliğin 
ve doğanın daha etkili korunması için kurumsal 
ve yasal çerçeve oluşturmak; doğa ve biyolojik 
çeşitliliğin dağınık haldeki mevzuatını tek bir yasa 
çerçevesinde toplamak; Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelerde yüklendiği taahhütleri 
daha etkili bir şekilde yerine getirmesini sağlamak 
için gerekli yasal temeli oluşturmak. Ancak, 
kaleme alınmaya başlandığı 2003 yılından 2013’e 
kadar bu taslak beş kez değişti ve bu süreçte 
amacından tamamen saparak tanınmayacak hale 
geldi. Halkın, sivil toplum örgütlerinin ve bilim 
insanlarının görüşleri ise hiçbir şekilde dikkate 
alınmadı. Sonuçta, tüm Türkiye sathında doğanın, 
tüm canlı türlerinin kaderini temelden etkileyecek 
bir kanun taslağı sadece rant politikalarına göre 
şekillendi. 

Tabiat ve biyolojik çeşitliliği koruma 
kanunu tasarısının geçmişi
Türkiye’de ilk millî park 1958’de kuruldu. Bugün, 
millî park, doğal sit alanı, özel çevre koruma 
bölgesi, tabiat koruma alanı, yaban hayatı koruma 
ve geliştirme sahası adı altında farklı statü ve 
büyüklükte 1624 korunan alan var. Bu alanların 

toplam büyüklüğü Türkiye’nin büyüklüğünün 
sadece yüzde 4’üne denk geliyor. Oysa 2010’da 
toplanan Dünya Biyoçeşitlilik Konferansı’nda 
2020’ye kadar bu oranın en az yüzde 15’e 
çıkarılması kararı alındı. 

Taslak kanun ise şu anda korunan alanların 
koruma statülerini iyileştirmek veya geliştirmek 
şöyle dursun, hepsini ortadan kaldırabilecek 
kolaylaştırıcı bir rol üstleniyor. Bu alanların 
üstün kamu yararı kılıfıyla yatırıma ve işletmeye 
açılabilmesini amaçlıyor; bir anlamda, 
Anadolu’daki canlıların ve kırsal yaşamın son 
sığınaklarının bütün koruma kalkanlarını kaldırıyor. 

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi’nin taslakla ilgili 
değerlendirmesinin başlıca noktalarını şöyle:

Yasanın bütünü incelendiğinde, doğa koruma 
çalışmalarını yönlendirebilecek, doğaya yönelik 
tehditleri ve çatışmaları (madenler, kentleşme, 
enerji, HES vb.) giderebilecek bir tasarı olmadığı, 
“koruma” vurgusunun yetersiz olduğu ve 
“kullanma”ya yönelik düzenlemelerin ağırlıkta 
olduğu görülmektedir. 

Birçok belirleyici madde ve uygulamayla 
ilgili kritik hükümler endişe uyandıracak şekilde 
gelecekte hazırlanacak yönetmeliklere bırakılmıştır. 
Bu durum tasarının temel hedefini ve etkinliğini 
büyük ölçüde zayıflatmaktadır.   

Onlarca HES’e ve onbinlerce rant amaçlı 
girişime engel teşkil eden “doğal sit” statüsü 
ortadan kaldırılmaktadır. Doğal sitler bugün 
Türkiye’de hâlâ bakir kıyılara sahip olabilmemizin 
nedenidir. Bunun yanı sıra, HES’ler başta olmak 
üzere, doğal sit alanlarında gerçekleştirilen ve 
doğaya zarar veren birçok müdahale koruma 
kurulları ve mahkemelerce engellenebilmiştir. 

Tasarının 6.maddesinde “yeniden 
değerlendirme” kısmı endişe vericidir. Gerçek veya 
tüzel kişilerin önerileriyle daha önce belirlenmiş 
ve ilan edilmiş korunan alanların sınırlarının 
değiştirilebileceği, kısmen veya tamamen farklı 
statü kapsamına alınabileceği veya koruma 
kararlarının kaldırılabileceği belirtilmektedir. 
Korunan alanların sayısı ve yüzey alanları taraf 
olduğumuz uluslararası sözleşmelerle kabul edilen 
hedeflerin çok gerisindedir. Ülke yüzölçümünün 
yaklaşık yüzde 4-5’i civarında olan korunan 
alanların artırılması gerekirken bu maddeyle var 
olanların da “korumasız” kalmasına imkân verilmiş 
olacaktır. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler 
(BM Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, 
Ramsar Sözleşmesi gibi) dikkate alındığında 
Türkiye’nin yeni korunan alanlar ilan etmesi (en 
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az yüzde 15) ve bunları daha etkili bir şekilde 
koruması gerekirken “yeniden değerlendirme” 
adı altında mevcut korunan alanlarımızın dahi 
koruma güvencesinden mahrum kalması endişeyle 
izlenmektedir. 

Tasarının 8. maddesindeki “üstün kamu yararı” 
ifadesi son derece muğlâk ve istismara açıktır. 
Doğal alanlara zarar verebilecek birçok yatırımın önü 
bu maddeyle açılmaktadır.  “Çevreye yarar” diye 
yine son derece muğlak ve istismara açık bir ifade 
kullanılmıştır. “Çevreye yarar” ifadesine dayanarak 
madencilik, enerji, sanayi, tarım, turizm gibi doğa 
üzerinde olumsuz etkiye sahip birçok yatırımın 
kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi mümkün olacaktır. 

Tasarının 9. maddesindeki “Bilgilendirme ve 
Katılım”a dair bölüme göre, herhangi bir alanda 
gerçekleştirilecek koruma ve planlama çalışmaları 
hakkında yöre halkı yalnızca “bilgilendirilecek”tir. 
Yöre halkının karar alma aşamalarında yeri yoktur. 
Gerçek anlamda katılım için bilgilendirmenin yanı 
sıra, paydaşların görüşlerinin dinlenmesi, işbirliği 
ve aktif katılımla karar alma ve uygulama sürecinin 
“birlikte” şekillendirilmesi gerekir. 

Tasarının 10. Maddesinde “Korunan alanda 
işletme yetkisi, kısmen, talepte bulunmaları 
halinde il özel idarelerine, belediyelere, bu 
Kanunun amacına uygun faaliyetler yürüten vakıf 
ve derneklere ilgili bakanın onayıyla devredilebilir 
veya geri alınabilir” denmektedir. Valiliklere bağlı İl 
Özel İdaresi’ne yapılan yetki devirlerinin onarılması 
imkânsız tahribata yol açtığı en son Bolu-Abant 
Tabiat Parkı örneğinde yaşanmıştır. Korunan alan 
yönetimi gibi son derece hassas ve dikkatle ele 
alınması gereken bir sorumluluğun, konunun uzmanı 
olmayan ve yeterli teknik bilgi birikimine sahip 
olmayan kurumlarca yerine getirilmesi ciddi ve geri 
dönüşü olmayan kayıplara neden olabilir. 

Tasarı koruma alanlarıyla ilgili karar süreçlerinin 
tamamında Bakanlığı tek yetkili kılmaktadır. Sivil 
toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, yerel 
yönetimlerin, hatta ilgili diğer kamu kurumlarının 
katılımı gözardı edilmiştir. Tasarının 10. maddesinde 
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Danışma Kurulu’nun 
kurulması öngörülmüş, ancak kurulun teşkili, 
görevi ve ne şekilde işleyeceğiyle ilgili herhangi 
bir hüküm getirilmemiştir. “Kurulun oluşturulması 
ve çalışmasına dair usul ve esaslar Bakanlıkça 
belirlenir” şeklinde bir keyfilik görülmektedir. Bu 
durum çağdaş ve demokratik bir işleyişe uygun 
olmadığı gibi, taraf olduğumuz sözleşmelerin 
“katılımcılık” ilkesini de gözardı etmektedir.

Tasarının 20. maddesinde, “Tabii durumuna 
uygun hale getirilemeyen alanlar buna en yakın 
yaşama alanına dönüştürülür” ifadesi açık bir 
biçimde bir alandaki tahribatın meşrulaştırılmasına 
ve tahribatın giderilmesi için yapılabilecek 
rehabilitasyon çalışmalarının zaafa uğratılmasına 
zemin hazırlamaktadır. “En yakın yaşam alanı” 
ifadesi bilimsellikten yoksundur ve ne kastedildiği 
açık değildir.

Tasarının 29. maddesinde, “2634 sayılı Turizmi 

Teşvik Kanunu’na göre, kültür ve turizm koruma 
ve gelişim bölgesi ve turizm merkezi olarak ilan 
edilecek yerler için Bakanlığın uygun görüşü alınır” 
denmektedir. Bu maddeyle, ülke yüzölçümünün 
ancak yüzde 4-5’ini kaplayan korunan alanların 
“turizm teşvik” adı altında yapılaşmaya açılması 
mümkün kılınmıştır. 

Tasarının 57. Maddesinde, “9/8/1983 tarihli 
ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu yürürlükten 
kaldırılmıştır” ifadesi yer almaktadır. Millî Parklar 
Kanunu doğa koruma konusundaki en önemli 
yasal düzenlemelerden biridir. Tasarıda korunan 
alan statülerinden biri olarak “millî park” statüsü 
yer almasına rağmen, bu alanların hangi usûl ve 
esaslara göre yönetileceği, korunacağı belirsizdir. 
Millî Parklar Kanunu’nun tasarıyla yürürlükten 
kaldırılması halihazırda zaten ciddi baskılarla karşı 
karşıya kalan millî park alanlarını olumsuz yönde 
etkileyecektir. Son dönemde sayıları hızla artan 
HES’lere karşı açılan davalarda önemli bir dayanak 
olan Millî Parklar Kanunu bu düzenlemeyle ortadan 
kaldırılmaktadır. Bakanlığın tasarı yasalaştıktan 
sonra çıkarmayı planladığı yönetmeliklerin kamuoyu 
ve ilgili STK’lar tarafından önceden bilinerek 
müdahale edilmesi mümkün olamayacağından millî 
park alanlarını nasıl bir sürecin beklediği endişe 
uyandırmaktadır.

Tabiat Kanunu taslağı 10 yıldır devam eden 
bir sürecin tepe noktasını oluşturuyor; başta HES 
ve barajlar olmak üzere doğa ve dolayısıyla insan 
yaşamı üzerinde geri dönülemez tehditler yaratan 
yatırımların önünü açmak için bugüne kadar 
yürütülen büyük mevzuat operasyonunun son büyük 
adımı. Mahkeme kararlarına gerekçe olan tüm doğa 
koruma yasaları ve ilgili mevzuat değiştirilmiş veya 
halen değiştirilmektedir: Elektrik Piyasası Kanunu, 
Elektrik Piyasası Üretim Lisansı Yönetmeliği, 
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, Mera 
Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Orman 
Kanunu, Su Ürünleri Kanunu, DSİ’nin (Devlet Su 
İşleri) Kuruluş ve Teşkilat Kanunu, Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Kanunu…

Bu mevzuat operasyonunun başındaysa maalesef 
doğanın korunması amacıyla kurulmuş bulunan, 
eski adıyla Çevre ve Orman, yeni adıyla Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı bulunuyor. 2007’de, ülkenin en 
büyük yatırımcı kuruluşlarından DSİ’yi bünyesine 
katan ve doğayı korumaktan ziyade ismini ve 
yetkilerini bu yatırımların meşrulaştırılması için 
kullanan bir Bakanlık.

Hukukun asgarî ölçüde dahi olsa adaleti tesis 
edeceğine ilişkin inancın yok olduğu bir süreç 
yaşamaktayız. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 
anlaşmaların hükümleriyse zaten fiilen bir anlam 
ifade etmemekte. Tabiat kanunu başta olmak üzere 
tüm bu mevzuat değişikliklerine ve uygulamalara 
yönelik demokratik protestolar ise muhatap 
alınmadığı gibi, birçok vakada çok sert bir şiddetle 
karşılanmaktadır.



46     Heinrich Böll Stiftung 

İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi mezunu. 1992-1996 
yıllarında Basın Konseyi’nin 
Hukuk Danışmanlığı ve 
Genel Sekreterliği, 1997-
2002 yıllarında Cumhuriyet 
gazetesinin Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürlüğü, 2002-2005 
yılları arasındaTürkiye 
Barolar Birliği’nin İnsan 
Hakları Araştırma Merkezi 
Yürütme Kurulu üyeliği 
görevlerinde bulundu. 
Halen İstanbul ve Anadolu 
Üniversiteleri İletişim 
Fakülteleri ile Bilgi 
Üniversitesi Hukuk ve İletişim 
Fakültesi öğretim üyeliği 
yapan İlkiz, 2011 yılı Aralık 
ayından bu yana, Türk Ceza 
Hukuku Derneği Başkanlığı’nı 
ve Güncel Hukuk Dergisi 
Genel Yayın Koordinatörlüğü 
görevini yürütüyor.

İfade özgürlüğünde sorun 
Terörle Mücadele Kanunu’dur

Fikret İlkiz

Ü
ç ayrı “yargı reformu” paketinin ardın-
dan gelen 4. Yargı Paketi kamuoyunda 
hayal kırıklığı yarattı. Bu kanun değişik-
likleriyle Ergenekon, KCK Diyarbakır-İs-
tanbul, KCK Avukatlar ve gazeteciler ve 

Balyoz adıyla anılan bazı ceza davalarında tutuklu 
bulunanların tahliyesi umut ediliyordu. Ancak, 4. 
Yargı Paketi sadece “ifade özgürlüğü bağlamında” 
bazı kanunları değiştirerek, uzun “tutukluluk” ha-
linin kaldırılmasına dair toplumsal beklentiyi karşı-
lamadı. 

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen 
6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağ-
lamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun1 30 Nisan 2013’te yürürlüğe girdi. 
Kanunun Meclis’e gönderildiği 2013 Mart ayı itiba-
rıyla, AİHM önünde Türkiye’den yapılan 16 bin 900 
şikâyet bekliyordu. Kanunun genel gerekçesinde 
istatistik bilgi olarak sadece bu rakam yazılıdır.  

2011’de, 159 kararla ve toplamda 286 hak 
ihlâli dosyasıyla Türkiye hak ihlâlinde AİHM önünde 
birinci sıradadır. 2012’de Rusya’nın ardından ikin-
cidir. Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülke içinde Türkiye, 
AİHM’in kuruluşundan itibaren 25 yıl içinde verdiği 
2521 mahkûmiyetle hak ihlâlinde yine birincidir. 
2013 yılında, AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği ve 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından izle-
nen ve Türkiye’den uygulaması istenen icra edilme-
miş 1854 ihlâl kararı vardır. AİHM’e başvuruların 
çoğunun Türkiye aleyhine ihlâl kararıyla sonuçlana-
cağı öngörülmektedir. Dolayısıyla, 6459 sayılı kanu-
nun kabulüyle, Türkiye’nin AİHM kararları nedeniy-
le önemli miktarda tazminat ödemekten kurtulması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu nedenle insan hakları 
alanında uluslararası toplumdaki olumsuz görüntü 
de önlenmek istenmiştir. 

İfade özgürlüğünün sağlanmasında, 3. veya 4. 
Yargı Paketleri ile değiştirilen kanunlar acaba ne ka-
dar yarar sağlamıştır? Terörle Mücadele Kanunu’nun 
mevcudiyetinde ifade özgürlüğü nasıl korunmalıdır?  

Terörle Mücadele Kanunu ve terör tanımı 
Türkiye’de ifade özgürlüğünün karşısında asıl so-
run, 1991 yılında kabul edilen 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu’dur.2 Kanunun gerekçesine 
göre amaç terörizmle mücadeledir. Eski Ceza 
Kanunu’nun 141, 142 ve 163. maddeleri yürürlük-
ten kaldırılarak, onların yerine bu yasa getirilmiştir. 
Ancak, terörle mücadele edilirken getirilecek yeni 
hükümlerle, çağdaş demokratik toplum düzenine 
ulaşmak için şiddeti vasıta kılmayan düşünceleri 
ifade etme hürriyeti sağlanmalıdır. Şiddeti benim-

semeyen düşüncelerin örgütlenebilmesi mümkün 
olmalıdır.  

1991’de kabul edilen Terörle Mücadele 
Kanunu’nun 1. maddesinde getirilen “terör ve 
örgüt” tanımı 2003’te revize edilmiş, yeni Türk 
Ceza Kanunu’nun 2005 yılında kabulü nedeniyle 
soruşturma, kovuşturma ve infaz rejimine ilişkin 
hükümlerle uyum sağlanması amacıyla 2006’da da 
Terörle Mücadele Kanunu değiştirilmiştir.3 Yürürlük-
teki Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. maddesindeki 
“terör” tanımı şöyle: 

“Terör; cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkut-
ma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden 
biriyle, Anayasa’da belirtilen cumhuriyetin nitelik-
lerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni 
değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuri-
yetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini 
zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, 
temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve 
dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı 
bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler 
tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden ey-
lemlerdir.” 

TMK’nın “Açıklama ve yayınlama” başlıklı 6. 
maddesi ve “Terör örgütü” başlıklı 7. maddesi 
halen yürürlüktedir. Kanunun ilk halinde bulunan 
“Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda” baş-
lıklı 8. madde ise yürürlükten kaldırıldı.  

Madde 8: Devletin bölünmezliği  
aleyhine propaganda
1991’de kabul edilen TMK’nın 8. maddesinin baş-
lığı “Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda”dır. 
“Hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun, 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı 
ve sözlü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş 
yapılamaz.” Türkiye bu madde yüzünden gazeteci-
leri, aydınları, yazarları hapseden ve düşüncelerini 
açıkladıkları için yargılayan bir ülke durumuna 
düşürülmüştür. Terör ve şiddet eylemini tahrik ve 
teşvik etmeyen birçok yazıdan dolayı mahkûmiyet 
kararı verilmiştir. Türkiye hakkındaki ilerleme rapor-
larında çok eleştirilen ve AİHM’in Türkiye aleyhine 
çok sayıda karar vermesine neden olan bu 8. madde 
2003’te yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 6: Açıklama ve yayınlama yasağı  
Kanunun 6. maddesiyle basın yayın fiillerine “açık-
lama ve yayınlama” yasağı getirilmiştir. Terörle 
mücadelede görev alan kişilerin isim ve kimliği 
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açıklanmak suretiyle terör örgütlerine hedef göste-
rilmeleri beş milyondan on milyon liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılan bir suç sayılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre ise terör örgüt-
lerinin bildirilerini ve açıklamalarını basmak veya 
yayınlamak suçtur; cezası beş milyondan on milyon 
liraya kadar ağır para cezasıdır. Eleştiri sınırlarını 
aşmayan, terör eylemlerinin faillerini eleştiren veya 
açıklayan, topluma tanıtan, mahkeme kararları veya 
uygulamalarını haber yapan yazılar dahi 6. maddeye 
göre suç sayılmıştır. TMK’nın 6. maddesi 2006’da 
değiştirilmiş, bu suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar 
hapis cezası olarak ağırlaştırılmıştır.  

Yine yapılan değişiklikle suçun işlenişine iştirak 
etmemiş olan basın yayın organlarının sahipleri ve 
yayın sorumluları da “dikkat ve özen yükümlülüğüne 
aykırı davranış” gerekçesiyle ceza yaptırımıyla karşı 
karşıya bırakılmıştır. Yapılan itiraz üzerine, Anayasa 
Mahkemesi 18 Eylül 2009 tarihli kararıyla, yayın sa-
hipleri hakkındaki 6. ve 7. maddedeki düzenlemeyi 
iptal etmiştir. Basın ve yayın fiilinden dolayı “suçun 
işlenişine iştirak etmemiş olması” halinde bile “ya-
yın sorumlusu” için ceza getirilmesi hukuka aykırı-
dır. Çünkü yayın eyleminden dolayı kişinin sorumlu 
tutulabilmesi için yayın fiilinin bilerek ve isteyerek 
gerçekleştirilmiş olması gerekir. Terörle Mücadele 
Kanunu’ndaki sorumluluk sistemi hukuka ve çağdaş 
ceza hukuku ilkelerine aykırıdır. 

6. maddeye eklenen 5. fıkraya göre, terör örgü-
tünün faaliyeti çerçevesinde suç işlemeye alenen 
teşvik, işlenmiş olan suçları ve suçlularını övme veya 
terör örgütünün propagandası niteliğinde içeriğe sa-
hip süreli yayınların basım ve dağıtımı tedbir olarak 
durdurulabilecektir. Bu düzenleme açıkça “sınır-
landırma - sansür”dür. Bir yayının yargıç kararıyla 
dahi olsa 15 gün süreyle durdurulması sansürdür. 
Cumhuriyet savcısına bir gazete yayınını durdurma 
yetkisi tanınması basın özgürlüğünü zedeler.  

Madde 7: Terör örgütü propagandası
TMK 7. maddenin birinci fıkrasında “terör örgütleri” 
tanımı verilirken ikinci fıkrada terör örgütünün pro-
pagandası suçu düzenlenmiş, bu madde 2002 ve 
2006’da değiştirilmiştir. 

Maddenin 2. fıkrasında, örgüt mensuplarına 
yardım etmek veya terör yöntemlerine başvurmaya 
özendirecek şekilde örgütle ilgili propaganda yapmak 
suç olarak kabul edilmiştir. 2002’deki kanun deği-
şikliğiyle “Terör örgütünün veya amacının propagan-
dasını yapan kişi” için bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası getirilmiştir. Eğer bu suç basın ve yayın yoluy-
la işlenirse verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. 
7. maddedeki ceza bir buçuk yıl ile yedi buçuk yıl 
arasında değişen hapis cezası olmuştur. 7. madde-
nin 2. fıkrasındaki “terör örgütünün veya amacının 
propagandası” ibaresi 2006’da 5532 sayılı kanunla 
“terör örgütünün propagandası” olarak değiştirilmiş, 
cezanın üst sınırı üç yıldan beş yıla çıkarılmıştır. 

Ayrıca, terör örgütünün propagandası suçunun 
basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde “sorumlu-
luk” 6. maddedeki gibi değiştirilmiştir. 7. maddede-
ki yayın sorumluları hakkındaki düzenleme de ceza 
hukuku ilkelerine aykırıdır. Maddenin 2. fıkrasının 
a bendinde yer alan “Örgütün üyesi veya destekçisi 
olduğunu belli edecek şekilde, örgüte ait amblem 

ve işaretlerin taşınması veya bu işaret ve amblem-
lerin üzerinde bulunduğu üniformayı andırır giysiler 
giyilmesi veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, 
kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün tamamen 
veya kısmen kapatılması” ve c bendindeki “Örgüte 
üye kazandırmaya yönelik faaliyetlerde bulunulması” 
bu kapsamda cezalandırılacak fiil ve davranışlar suç 
kabul edilmiştir. 

Sonuç olarak, 3713 sayılı Terörle Mücadele Ka-
nunu terör tanımı (md.1), terör suçlusu (md.2), terör 
amacıyla işlenen suçlar (md.4), cezaların artırılması 

(md.5), açıklama ve yayınlama (md.6), terör örgüt-
leri (md.7), hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
kararı verilememesi, seçenek yaptırımlara çevirme ve 
erteleme yasağı (md.13) gibi düzenlemelerle ifade 
özgürlüğünün sağlanmasında sorun yaratmaktadır.4 
Bu sorunların çözümünde 3. ve 4. Yargı Paketi ola-
rak adlandırılan kanun değişiklikleriyle olumlu adım-
lar atılmış, ancak sorun tamamen çözülmemiştir.  

3. Yargı Paketi ve Terörle Mücadele Kanunu 
3. Yargı paketi olarak bilinen 6352 sayılı“Yargı Hiz-
metlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşle-
nen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi 
Hakkında Kanun” ile Terörle Mücadele Kanunu’nun 
bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.5      

Terörle Mücadele Kanunu’nun “Terör Suçlusu” 
başlıklı 2. maddesindeki “ve örgüt mensupları gibi 
cezalandırılırlar” ibaresi madde metninden çıkarıl-
mıştır. Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesinin 
5. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 2006’da 5532 
sayılı kanunla 6. maddeye eklenen 5. fıkraya göre, 
terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suç işleme-
ye alenen teşvik, işlenmiş olan suçları ve suçluları 
övme veya terör örgütünün propagandasını içeren 
süreli yayınların hâkim kararı ile ve Cumhuriyet 
savcısının emriyle tedbir olarak on beş günden bir 
aya kadar yayınlarının durdurulabileceği şeklinde 
düzenlenmişti. 6352 sayılı kanun değişikliği ile 6. 
maddedeki “yayın durdurma” cezası yürürlükten 
kaldırılmıştır.  

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 
göre, sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargıla-
ma sonunda hükmolunan ceza iki yıl veya daha az 
süreli hapis veya adlî para cezası ise mahkemece 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar ve-
rilebilmektedir. 

Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılan 
yargılamalar sonunda verilecek cezalar bakımından 
“hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı” ve-
rilemeyeceği hakkındaki 13. maddedeki düzenleme 
6352 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. 

6352 sayılı kanunun geçici 1. maddesi ile 31 

TMK’daki terör tanımının değiştirilmesi 
gereklidir. Aksi takdirde, düşünce ve 
ifade özgürlüğünü kullanan herkesin TMK 
kapsamında “terör suçu işleyen/işlemiş 
terörist” olarak soruşturulmasına neden 
olmaya devam edecektir.
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Aralık 2011’e kadar, basın ve yayın yoluyla ya da 
sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlen-
miş olan ve temel şekli itibarıyla adlî para cezasını 
ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis ceza-
sını gerektiren bir suçtan dolayı soruşturmanın veya 
kovuşturmanın veya kesinleşmiş olan mahkûmiyet 
hükmünün infazının ertelenmesi kabul edilmiştir. 
Böylece, ifade özgürlüğü kapsamında basın ve yayın 
yoluyla işlenmiş suçlar için erteleme getirilmiştir. 

4. Yargı Reformu Paketi ve ifade özgürlüğü 
4. Yargı Paketi olarak anılan 6459 sayılı kanunla Te-
rörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’ndaki 
bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır. Bu kanunun 
amacı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 
icra süreci denetlenmekte olan kesin hükme bağ-
lanmış ve halen uygulanmamış olan AİHM kararları 
bakımından rahatlama sağlamaktır. 

Türkiye, AİHM’in zorunlu yargı yetkisini 1990’da 
tanımış olmasına rağmen aleyhine verilmiş 1854 
kararı neden uygulamadığını soran Avrupa Konse-
yi Bakanlar Komitesi’ne makul ve haklı bir yanıt 
verememektedir. Uygulanmayan davalar arasında 
Kıbrıs’taki kayıplar ve mülkiyet hakkı ile ilgili dava-
lar da vardır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
2004 yılından beri üye ülkelere tavsiyesi ise hak 
ihlâllerinin önlenmesi için etkin ve çözüm üreten iç 
hukuk yollarının sağlanmasıdır.  

6459 sayılı kanunun kabulüyle öncelikle AİHM 
önünde Türkiye’nin görünümünün daha iyi bir nok-
taya taşınabilmesi amaçlanmıştır. Bugüne kadar 
yargı reformlarıyla insan hakları konusunda sürekli 
olarak iyileştirmeler yapıldığı ifade edilmektedir. Bu 
kanunun genel gerekçesi “insan haklarına saygı ve 
bu konuda ortaya çıkan aksaklıkları iç hukukumuzda 
çözüme bağlama gereğinin yerine getirilebilmesi” 
olarak belirtilmiştir. Bu kanunla “hak ihlâllerini ön-
lemek için iç hukukta çözüm sağlamak” istenmiştir. 
Amaç, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre 
tanınmış hakların ihlâline sebep olan çeşitli kanun-
larda değişiklik yapmak ve bu yolla hak ihlâllerini 
ortadan kaldırmaktır.

Türk Ceza Kanunu değişiklikleri 
TCK 215. maddesine göre, “İşlenmiş olan bir suçu 
veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen 
öven kimse iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırı-
lır”. Suçu veya suçluyu övme suçunun işlenebilmesi 
için madde metnine “kimse” kelimesinden sonra 
gelmek üzere “bu nedenle kamu düzeni açısından 
açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde” 
cümlesi eklenmiştir.  

TCK’nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu-
nun düzenlendiği 220. maddenin 8. fıkrasında aynı 

kalıp cümle kullanılmıştır. (Örgütün) “cebir, şiddet 
veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek 
veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik 
edecek şekilde propagandasını yapan kişi bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır”. 
Aslında, TCK 220. madde 8. fıkra yürürlükten kal-
dırılmalıdır. Aynı konuyla ilgili hem TMK hem TCK 
düzenlemesi gereksizdir.  

Halkı askerlikten soğutma suçunun düzenlen-
diği TCK madde 318 in 1. fıkrası ise suç olan fiil 
askerlik hizmetini yapanları da kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir. Madde 318 şöyle değiştirilmiştir: 
“Askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya 
askerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmetten 
vazgeçirecek şekilde teşvik ve telkinde bulunanlara 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.” 

Askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik 
ve telkinde bulunmak ve propaganda fiilinin yerini 
“vazgeçirme” eylemi almıştır. Türk Ceza Kanunu’nda 
askerlik hizmetinden “soğutacak” veya “vazgeçi-
recek” fiillerle düzenleme yapmak yerine, bu suç 
tipinden vazgeçmek gerekir. TCK 318. maddenin 
yürürlükten kaldırılması gerekir. Etkili ve özgürlük-
lerden yana en doğru çözüm budur.  

Terörle Mücadele Kanunu değişiklikleri 
TMK 6. maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişik-
likle artık terör örgütlerinin “cebir, şiddet veya tehdit 
içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da 
bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden” bildiri veya 
açıklamaları basanlara veya yayınlayanlara bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası verilecektir. 

Aynı şekilde, TMK 7. maddenin 2. fıkrası şu şe-
kilde değiştirilmiştir: “Terör örgütünün cebir, şiddet 
veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek 
veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik 
edecek şekilde” propagandasını yapan kişi bir yıldan 
beş yıla kadar cezalandırılacaktır. Ayrıca, bu mad-
denin devamında “resim”lerle ilgili yeni düzenleme 
getirilmiştir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında 
gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya 
destekçisi olduğunu belli edecek şekilde örgüte ait 
amblem, yeni ekleme ile “resim ve işaretlerin asıl-
ması” ya da taşınması suçtur ve cezası da aynıdır. 

6. ve 7. madde bakımından da yayın sorumluları 
için eskiden bin günden onbin güne kadar olan para 
cezaları, bin günden beşbin güne kadar adlî para 
cezası olarak değiştirilmektedir.

İfade özgürlüğü bakımından bulunan formüle 
göre, “cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemleri 
meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere baş-
vurmayı teşvik eden” şeklinde sıralanan unsurlar 
basın ve yayın ve propaganda fiillerinde suçun oluş-
ması için aranacak. Önce bildiri veya açıklamanın 
terör örgütüne ait olup olmadığı ve örgütün “terör 
örgütü” olup olmadığı tespit edilecek. Bu örgütün 
yöntemlerinin cebir, şiddet, tehdit içerip içerme-
diği belirlenecek. Daha sonra da yayınlanan bildiri 
veya açıklamanın “cebir, şiddet veya tehdit içeren” 
yöntemleri “meşru göstermek”, “övmek”, “teşvik ve 
telkin etmek” amacıyla yayınlanıp yayınlanmadığına 
ve propagandasının yapılıp yapılmadığına bakılacak. 
Yargı uygulamasında bütün bu fiillerin “yayın” eyle-
minde aranması sorun yaratacaktır. 

Uygulamada yayınlanan yazının, haberin veya 

Kanunsuz suç olmaz ilkesinin ve cezaların 
şahsîliği prensibinin en çok ihlâl edildiği Terörle 
Mücadele Yasası tamamen kaldırılmalıdır. Aksi 
düşünülüyorsa, AİHM Sözleşmesi hükümlerinde 
yer alan hukukî normlara, AİHM kararlarına ve 
özellikle Uluslararası Medenî ve Siyasî Haklar 
Sözleşmesi’ne uygun hale getirilmelidir.
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açıklanan görüşün cebir, şiddet ve tehdidi “meşru 
gösterip göstermediği”, övme, teşvik, telkin olup 
olmadığı, propagandasının yapılıp yapılmadığı tartış-
ma konusu olacaktır. Bu yüzden, TMK’nın bu mad-
deleri hakkındaki değişiklikte kullanılan “kalıp cüm-
le” sorun yaratacaktır. Maddelerdeki bu düzenleme-
ler hakkındaki görüş, bir kuşkunun ifadesi olsa da 
kanun değişiklikleri uygulamada ve yargılamalarda 
sorun yaratacaktır. Bu nedenle de TMK’daki “terör 
tanımı”, “terör suçlusu”, “terör suçu” ve 7. madde-
deki “terör örgütleri” gibi tanımlamalara başvurula-
caktır. Oysa bu düzenlemeler tartışma yaratmaktadır, 
çünkü geniş tanımlardır ve net değildir. 

Buna karşılık, kanun değişikliği sırasında mad-
delerin yazımında kullanılan kalıp cümle, yazının, 
haberin ve söylenen sözün kendisinin içerik ve an-
lam bakımından cebir, şiddet, tehdit içerip içerme-
diğinin tartışılmasını da beraberinde getirecektir. 

7. maddeyle ilgili, amblem vb. taşınmasına 
ilişkin suçun unsuruna ayrıca “asılma” fiili de ek-
lenmekte ve madde içeriği genişletilmektedir. Dü-
zenlemenin “toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında 
gerçekleşmemesi” halini de kapsayacak biçimde 
genişletilmiş olması ifade özgürlüğünü sınırlandır-
makta ve yasaklama alanını genişletmektedir. 

TMK’daki terör tanımının değiştirilmesi gerek-
lidir. Aksi takdirde, düşünce ve ifade özgürlüğünü 
kullananların eleştirileri, görüş açıklamaları herkesin 
TMK kapsamında “terör suçu işleyen/işlemiş terö-
rist” olarak soruşturulmasına neden olmaya devam 
edecektir. 

İfade özgürlüğünün önünde engel oluşturan 
Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. ve 7. maddeleri 
yürürlükten kaldırılmalıdır. 

Eğer mümkün görülmüyorsa, Terörle Mücadele 
Kanunu’nun 1. maddesinden başlanmak üzere Ka-
nunun tümünün gözden geçirilerek değiştirilmesi 
zorunluluktur.  Bu değişiklik yapılırken kural ifade 
özgürlüğünün korunması olmalıdır. Sınırlandırma 
istisna olmalıdır. Terörle Mücadele Kanunu 1991 
yılında kabul edilirken genel gerekçesi şiddeti vasıta 
kılmayan düşünceleri ifade etme hürriyetinin sağlan-
ması ve şiddeti benimsemeyen düşüncelerin örgütle-
nebilmesinin mümkün olmasıdır.   

Giderek her iyileştirme, her reform, her kanun 
değişikliği başka sorunlar üretmektedir. İfade öz-
gürlüğünün korunması için getirilen her kanun 
değişikliği olumludur. Özellikle ifade özgürlüğünün 

sınırlandırılmasında kullanılan “sınırların” azaltıl-
masında gösterilen çabalar doğrudur. Özgürlükler 
kural, sınırlandırmalar ne kadar istisna haline gelirse 
o kadar iyidir. 

Bu yönüyle değerlendirildiğinde AİHM karar-
larında şiddet içermeyen görüş açıklamalarının 
korunması gerektiği hakkındaki ilkelerin iç hukuka 
aktarılması olumlu karşılanmalıdır; zaten demokrasi-
nin gereği budur.   

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin 
ifade özgürlüğüyle ilgili yorumunda da belirtildiği 
üzere, taraf devletler terörizme karşı önlemlerin 
Medenî ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 19. mad-
desinin 3. paragrafına uygun olmasını sağlamalı-
dırlar. “Terörizmi teşvik” ve “aşırı faaliyet”, ayrıca 
terörizmi “yüceltme”, “övme” veya “haklı gösterme” 
gibi suçlar net bir biçimde tanımlanarak bu gerekçe-
lerle ifade özgürlüğüne gereksiz veya oransız müda-
halelerde bulunulmasına meydan verilmemelidir.6 

BM İnsan Hakları Komitesi’nin, Türkiye’nin 
Başlangıç Raporu’na ilişkin sonuç gözlemleri (Ekim-
Kasım 2012) arasında yer alan Terörle Mücadele 
Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili dikkat çekici 
tespitlerine göre, “Komite, 1991 tarihli ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan bazı 
hükümlerin sözleşmeyle bağdaşmamasını kaygıyla 
karşılamaktadır. Komite özellikle a) terör eylemi 
tanımındaki muğlaklık; b) adil yargılanma hakkı 
üzerindeki geniş kapsamlı kısıtlamalar; c) oldukça 
yüksek sayıda insan hakları savunucusu, gazeteci 
ve hatta çocukların fikir ve düşüncelerini özellikle 
de Kürt sorununa dair şiddet içermeyen tartışmalar 
bağlamında özgürce ifade etmelerinden dolayı Terör 
Mücadele Kanunu kapsamında yargılanmasından 
kaygı duymaktadır.” 

Yasalar açık ve anlaşılır olmalıdır. Herkes neyin 
suç olup olmadığını ve hangi yayın fiili nedeniyle 
niçin haklarında cezalandırma isteği ile dava açılabi-
leceğini bilmelidir. 

Kanunsuz suç olmaz ilkesinin ve cezaların 
şahsîliği prensibinin en çok ihlâl edildiği yasa Te-
rörle Mücadele Yasası’dır. Bu nedenle, bu yasa ta-
mamen kaldırılmalıdır. Aksi düşünülüyorsa, Terörle 
Mücadele Kanunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
hükümlerinde yer alan hukukî normlara, AİHM ka-
rarlarına ve özellikle Uluslararası Medenî ve Siyasî 
Haklar Sözleşmesi’ne uygun hale getirilmelidir. 

Dipnotlar

1. 11 Nisan 2013 kabul tarihli 6459 sayılı İnsan Hakları ve 
İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 30 Nisan 2013 tarihli ve 28633 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2. 12 Nisan 1991 kabul tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu Resmî Gazete’nin 12 Nisan1991 günlü ve 20843 
mükerrer sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

3. 29 Haziran 2006 kabul tarihli 5532 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Resmî 
Gazete 18 Temmuz 2006 tarih ve 26232 sayı). 

4. Türkiye’de ifade özgürlüğü konusunda AİHM 2. Daire’nin 
23 Şubat 2010 tarihli (38841/07) Ürper ve diğerleri- 

Türkiye davasında mahkûmiyet kararından sonra verilmiş 
yayın durdurma cezasının sansür olduğuna değinen ve 
yine 2. Daire’nin verdiği 16 Şubat 2010 tarihli (4870/02) 
Gözel ve Özer-Türkiye kararları, şiddet içermeyen düşünce 
açıklamalarının korunması gerektiğine dair Terörle Mücadele 
Kanunu’nun 6. ve 7. maddeleriyle ilgili önemli kararlardır. 
Daha geniş bilgi için bakınız: İHOP, Türkiye’de İfade 
Özgürlüğü: Mevzuat Ve Yargı Gözlem Raporu, hazırlayan: 
Hüsnü Öndül Mayıs 2012.

5. 02 Temmuz 2012 Kabul Tarihli 6352 sayılı bu kanun 
05Temmuz 2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

6. Birleşmiş milletler İnsan Hakları Komitesi 102. oturum. 
Cenevre. 11-29 Temmuz 2011. Genel Görüş No:34. (Geniş 
bilgi için bakınız İHOP web sayfası.) 
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Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 2003 mezunu. 
2010’dan beri Van’da 
avukatlık yapıyor. Van Barosu 
Kadın Hakları Komisyonu 
üyesi olarak şiddet gören 
kadın ve çocuklara 
davalarıyla ilgili Doğu 
Anadolu bölgesinde gönüllü 
ve ücretsiz destek sunuyor. 

Müjde Tozbey erden

“Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 
Hakkında Kanun” da nereden çıktı?

D
uymuşsunuzdur mutlaka, yıllardır Van’da 
faaliyet gösteren ve Vanlılar için destek 
ve hak arama kurumları haline gelen 
Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenlerle 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

(MEYA-DER), Tutuklu ve Hükümlü Yakınları 
Demokratik Hukuk ve Yardımlaşma Derneği 
(TUYAD-DER), Van Göç Sorunlarını Bilimsel 
Araştırma ve Kültür Derneği (Van GÖÇ-DER), Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER), 
Van Hacıbekir Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği, 
Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özgür Toplum 
Derneği, Yeni Mahalle Özgür Halk Derneği, Kürt 
Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği Van Şubesi 
(KURDİ-DER), Akköprü Mahallesi Demokratik Halk 
Derneği ve Van Kadın Derneği (VAKAD) hakkında 
31 Ocak 2013’te fesih davası açıldı.

Van ilinde on derneğe aynı anda açılan bu 
davalarla Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 
Hakkında Kanun da herkes tarafından duyulmuş 
oldu. 

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesi Hakkında Kanun Birleşmiş Milletler’in 
1999 tarihli “Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme”sine 
dayanarak hazırlanmıştır. Söz konusu sözleşmeye 
göre, terörün amacı bir topluluğun gözünü 
korkutmak veya bir hükümeti veya uluslararası 
örgütü bir şey yapmaya veya yapmamaya 
zorlamak olarak tarif edilmiştir. Yine sözleşmeye 
göre, teröristlerin ve terör örgütlerinin temel 
amacı gelir elde etmek olmasa da faaliyetlerini 
finanse edebilmeleri için malî desteğe ihtiyaç 
duymaktadırlar. 

Sözleşme Türkiye tarafından 2002’de 
imzalanmış, ancak yaşanan siyasî çalkantılar 
nedeniyle, yasası bir türlü çıkarılamamıştı. 
Sonunda, 7 Şubat 2013 tarihinde, 6415 sayılı 
Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 
onaylanarak resmî gazetede yayınlandı. 

Aslında amaçlanan ne? 
Kanunun genel amacı “terör” örgütlerini finanse 
eden malî kaynakların önüne geçebilmek olarak 
tarif edilmiştir. Ancak, kanunun içeriğinde 
“terör örgütleri” soyut olarak tanımlanmakta, 
hangi kurumun, hangi örgütün terör örgütü olup 
olmayacağı somut olarak tarif edilmediği gibi, 
iktidara istediği şirket, kişi ve kurumun mal 
varlığına el koyma yetkisi tanınmaktadır.

Kanun gereği, çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşlarını içinde barındıran Malî Suçları 

Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın da dahil olduğu 
bir Değerlendirme Komisyonu tarafından hangi 
şahsın, hangi özel ve tüzel kurumların malvarlığının 
dondurulması gerektiği kararı alınarak 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesi 
“Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma” 
hükmü gereğince müsadere uygulatılabilecektir. 
Yani, bundan böyle yargı kararı olmadan istenen 
şahsın veya kurumun malvarlığına idarî bir kararla 
el konabilecektir. Cumhuriyet Bayramı’nı kendi 
düzenledikleri törenle kutlamak isteyenlerden, KCK 
suçlamasıyla cezaevlerinde tutulan binlerce kişiye 
kadar tüm muhalif kesimin teröristlikle suçlandığı 
Türkiye’de bu yasanın nelere yol açacağı aşikârdır. 

Ayrıca, aynı kanunla “teröre fon sağladığı” 
iddiasında bulunulan kişi ve kurumlar hakkında 
“terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla da 5 ila 10 yıl 
arası hapis cezası talebiyle dava açılmasının yolu 
açılıyor. Diğer taraftan, ilgili yasanın 3/b fıkrası 
gereğince, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
kapsamında terör suçu olarak kabul edilen fiillerin 
işlenmesi için belirli bir fon kullanılması halinde de 
terörizmi finanse etmiş kabul edilerek bu kanuna 
aykırı davranmış sayılacaksınız. 

Görüldüğü gibi, bu yasayla iktidar mahkeme 
kararına ihtiyaç duymadan idarî bir kararla birçok 
STK’yı, siyasî partiyi, belediyeyi, derneği, şirketi ve 
kişiyi “terör örgütüne” destek verdiği gerekçesiyle 
suçlayıp hiçbir hukukî soruşturma olmaksızın 
kurumun feshini isteyebilmekte, mal varlıklarını 
dondurma hakkı kazanmakta ve yöneticilerini 
de terör örgütü üyesi olma suçuyla yargıya 
gönderebilmektedir. 

Türkiye’de siyasî iktidar bir yandan sivilleşme 
ve darbe karşıtlığı adı altında doğrudan hukuksal 
süreçlerle geçmiş dönemin otorite alanlarına 
girerken, bir yandan da bu kanunla dolaylı olarak 
siyasî ve günlük hayata müdahale etmektedir. Bu 
kanunla Ergenekon ve KCK davaları üzerinden 
doğrudan müdahale edilen kesimlerin toplumsal ve 
ekonomik ayaklarının kesilmesi hedeflenmektedir; 
tabii bu arada kurunun yanında “kesilmesi 
gereken” yaş dallar da kesilecektir. VAKAD bu 
duruma iyi bir örnektir. 

Van Kadın Derneği (VAKAD) neden 
kapatılmak isteniyor?
31 Ocak 2013’te, 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, 
Cumhuriyet Savcılığı’nın istemi üzerine Van’da 
faaliyet gösteren on dernek hakkında fesih davası 
açıldı. Bu derneklere açılan davalar her ne kadar 
7 Şubat 2013’te yürürlüğe giren 6415 sayılı 
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Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında 
Kanun’a dayandığı basına yansıdıysa da aslında, 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 89. maddesi 
gereğince bu derneklerin faaliyetleri esnasında 
“PKK propagandası yaparak dernek tüzüklerine ve 
amaçlarına aykırı hareket ettikleri” gerekçesiyle 
fesihleri istendi. Zira derneklerin feshi davası 
açıldığında, henüz Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmemişti. 
Yasa Davanın açılmasından yedi gün sonra kabul 
edildi. 

Ancak, derneklerle ilgili davada da derneklerin 
PKK propagandası yaptıkları ve bunun için 
ellerindeki fonu kullandıkları iddia edildiğinden, 
isnat edilen suç yine bu yasa kapsamına giriyor. 
Ama yasa davanın açılışından sonraki bir tarihte 
kabul edildiği için yasanın –aleyhte olması 
nedeniyle- geriye etkisi bulunmamakta. Nitekim bu 
davanın son duruşmasında, mahkeme tarafından 
davanın reddine karar verilmiş ve derneklerin feshi 
engellenmiştir.

VAKAD, 2004’ten bu yana Van ve çevre illerinde 
şiddete ya da tecavüze uğramış ve maddî imkânları 
olmayan binlerce kadına destek sunan bir dernek. 
VAKAD’ın çalışmaları şiddet gören ya da maddî/
manevî imkânlardan mahrum kadınlara destek 
sunmayan idarî kurumların yetersizliğini de açığa 
çıkarmış oluyordu. Örneğin, tecavüz sonucu hamile 
kalan bir kızın kürtaj olmasının savcılık kanalıyla 
engellenmesi üzerine, VAKAD’ın devreye girerek 
oluşturduğu kamuoyu baskısıyla genç kızın kürtaj 
olması sağlanmış ve genç kız istemediği bir çocuğu 
doğurmak zorunda kalmamıştı. Ancak bu sırada, kızı 
koruyamadığı gibi, istemediği bir tecavüz çocuğunu 
doğurmaya zorlayan idarî kurumların zihniyetleri de 
ortaya çıkmıştı. 

VAKAD’a dava işte böyle bir ortamda, üstelik 
savcılık talebiyle değil, kolluk talebiyle açıldı. Şöyle 
ki, Van Cumhuriyet Savcısının Van Başsavcılığı’na 
gönderdiği hakkında dava açılması istenen 
derneklerle ilgili listede VAKAD bulunmamaktadır. 
Van Cumhuriyet Başsavcılığı da listeyi Van Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 
göndererek listedeki dernekler hakkında toplanmış 
verileri istemiştir. Bu talep üzerine TEM tarafından 
hazırlanan veriler Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
gönderilmiş, ancak, listeden MAZLUM-DER 
çıkartılıp yerine VAKAD eklenmiştir. Listenin 
son halinde yer alan tüm derneklere -VAKAD 
dahil- fesih davası açılmıştır. Yani, aslında davacı 
Van Cumhuriyet Savcılığı değil, Van İl Emniyet 
Müdürlüğü’dür.

Davada sunulan delillere gelince, VAKAD’ın 
çalışmalarının hiçbiri araştırılmadan, PKK/KCK’nin 
sivil toplum örgütleri’yle ilişkisine değinilerek 

VAKAD’ın kadına yönelik şiddete karşı mücadele 
etmek yerine, PKK/KCK propagandası yaptığı, bu 
örgütü finanse ettiği ileri sürülmektedir. Bununla 
birlikte, VAKAD’ın PKK/KCK örgütleri ile nasıl 
bir bağ kurduğu, nasıl propaganda yaptığı, hangi 
zaman ve alanlarda PKK/KCK ile bir araya geldiği 
kolluk ya da Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
kesinlikle belirtilmemiş, kulaktan dolma bilgiler 

dahi sunulmamıştır. Dosyada tek bir fotoğraf, tek bir 
tanık ifadesi dahi bulunmamaktadır. 

Sadece iddiadan oluşan bu davada, arama kararı 
olmadan, depremden birkaç ay sonra derneğe ait 
konteynıra gece yarısı girilerek arama yapılmış, 
buradan alınan bir ajanda içindeki tüm bilgilerle 
(yardım alan kadın ve çocukların ne yardımı 
aldıkları -ayakkabı, para, giysi, kadın pedi vb.-, 
telefonları, ad ve soyadları) dava dosyasına delil 
olarak sunulmuştur. Bu kişisel bilgilerin deşifre 
edilmesinin insanları korkutma ve dernekten 
uzaklaştırma dışında hiçbir amacı bulunmamaktadır. 
Konteynırlarında arama yapıldığı VAKAD tarafından 
dava sırasında öğrenilmiştir.

Bu dava “bu ülkeye komünizm gelecekse 
onu da biz getiririz” diyen valilerin oluşturduğu 
geleneğin devamıdır. “Bu ülkede kadına yönelik 
şiddet engellenecekse onu da biz engelleriz, size 
ne oluyor? Boyunuzdan büyük işlere kalkışıp bizim 
yapamadıklarımızı yüzümüze vuramazsınız, biz ne 
yaptıysak o kadar, daha fazlasını kurcalayamazsınız” 
denmektedir. Ve böylece, tüm diğer sivil toplum 
örgütlerine de aba altından sopa gösterilmektedir. 

Bu davanın amacı kamuoyunu korumak 
değil, tersine idarî kurumları yetersizlikleriyle 
yüzleşmekten korumak, Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesi Hakkında Kanun’un amacı ise muhalif 
örgütleri istendiği zaman pasifize etmektir. 
Ancak, farklı düşünenlerin pasifize olmayacakları 
ve mücadeleye devam edecekleri Gezi Parkı 
eylemlerinde de ortaya çıkmıştır.

Bu yasayla iktidar mahkeme kararına 
ihtiyaç duymadan idarî bir kararla birçok 
STK’yı, siyasî partiyi, belediyeyi, derneği, 
şirketi ve kişiyi “terör örgütüne” destek 
verdiği gerekçesiyle suçlayıp hiçbir hukukî 
soruşturma olmaksızın kurumun feshini 
isteyebilmekte, mal varlıklarını dondurma 
hakkı kazanmakta ve yöneticilerini de 
terör örgütü üyesi olma suçuyla yargıya 
gönderebilmektedir.
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İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler bölümü öğretim üyesi. 
Yüksek lisansını İstanbul 
Üniversitesi’nde, lisansını 
Boğaziçi Üniversitesi’nde 
tamamladı. “Orta Asya’da 
Siyasal Konsolidasyon ve 
Mobilizasyon” konulu doktora 
tezini 2005 yılında Marmara 
Üniversitesi’nde tamamladı. 
Kırgız Amerikan Üniversitesi 
(AUCA) ve Taşkent Fransız 
Orta Asya Enstitüsü’nde 
(IFEAC) araştırmacı olarak 
bulundu. İngilizcenin yanı 
sıra Farsça, Rusça, Kırgız, 
Özbek ve diğer bölge dillerini 
bilen Dr. Güneş’in eski Sovyet 
coğrafyası ve İran üzerine 
ulusal ve uluslararası çeşitli 
çalışmaları yayınlanmıştır.

Türkiye-İran: 
Şii hilale karşı Sünni eksen mi?

Hakan Güneş

T
ürkiye’de ilkokullarda İran-Türkiye ilişkileri 
hakkında öğretilen bir klişe vardır: 
“Türkiye’nin en uzun süre değişmeden 
kalmış sınırı 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması 
ile oluşmuş olan İran sınırıdır”. Bu klişe 

aynı zamanda, Türk-İran ilişkilerinin Çaldıran Savaşı 
ve sonrasında tecrübe ettiği yüzyıllık şiddetli dönemin 
bitişi ve bugüne dek uzanan görece barışçıl dönemin 
miladı olarak kabul edilir.

Oysa sınırlarda ondan fazla kez düzenleme 
yapıldı ve değişik aralıklarla Kasr-ı Şirin sonrasında 
da savaşlar yaşandı. Örneğin, Kasr-ı Şirin sonrasında 
Sünniliğin hamiliğini yapan Osmanlı 1723’de 
Şii İran’a müdahalede bulunmuştu. Hatta Kuzey 
Kafkasya toprakları bu savaş sırasında Ruslarla 
yapılan bir antlaşmayla (1724 İstanbul Antlaşması) 
Osmanlı ile Ruslar arasında pay edilmişti. Bu süreçte 
Safevi Hanedanlığı son bulup Afşar Nadir Han devri 
başladığında, Safeviler kadar Şiilik konusunda ısrarlı 
ve katı olmayan Nadir Şah’ın Şiiliği beşinci mezhep 
olarak dört Sünni mezheple barıştırma girişimleri esas 
olarak İstanbul’un kabul etmemesi nedeniyle kadük 
kaldı. 

Ankara-Tahran ikili ilişkilerinde taraflardan 
birinin, ama özellikle her ikisinin de mezhepçi 
siyasete ağırlık verdiği dönemlerde gerilim ve çatışma 
öne çıkmaktadır. Türkiye’de cumhuriyet, İran’da 
ise Pehlevilerin sekülerleşme adımları bu mezhep 
gerilimlerini minimize etti. Pehlevi hanedanının bir 
yandan reformlara başvurup diğer yandan Sünni 
fetva makamı olan El-Ezher uleması ile Şiiliği tıpkı 
Nadir Şah’ın yaptığı gibi bir beşinci mezhep olarak 
tasdik ettirmeye çalışması mezhep gerilimi ihtimalini 
daha da aşağı çekti. Keza her iki ülkenin soğuk savaş 
boyunca aynı safta yer aldığının ve bölgede çatışan 
çıkarlara sahip olmadığının da altını çizmek gerekir. 

İran’da 1979’da yaşanan rejim değişikliği Türkiye-
İran ilişkilerini elbette etkiledi. Ancak, pragmatik 
motiflerle davranan Türk dış politika çevreleri İran’la 
ilişkilerinin Batı ittifakının diğer üyelerinin ilişkileri 
kadar gerilmesine de olanak vermedi. İran’a uygulanan 
ekonomik yaptırımlara Ankara katılmadı. İslam 
devriminin akabinde başlayan Irak-İran savaşında, 
Türkiye her iki tarafa da mal satmak suretiyle hem 
bölgesel gerilime taraf olmadı hem de süreçten 
ekonomik açıdan kârlı çıktı.

Fakat, İran-Irak savaşının bitişiyle Soğuk 
Savaş’ın bitişi aynı döneme denk geldi ve bölgede 
dinî radikalizmin yükselişiyle birlikte, Türkiye-İran 
ilişkilerinde gerilimler de ortaya çıktı. Türkiye seküler 

kimliğini öne çıkaran bir ülke olarak İran karşısında 
1990’lar boyunca gergin bir siyaset izledi. Siyasal 
İslamcı bir akım olan Refah Partisi’nin önce pek çok 
şehirde yerel yönetimleri kazanıp ardından hükümete 
gelmesiyle birlikte, seküler kesim açısından Türkiye-
İran ilişkilerinde alarm çanları çalmaya başladı. 
Bu dönemde, seküler toplumsal hareketlerin ana 
sloganının “Türkiye İran olmayacak” olması bile başlı 
başına bir göstergedir. Gerçekte, Türkiye’de güçlenen 
siyasal İslamcı akım İran’dan destek alan bir hareket 
olmasa da seküler kesimler için bu yükseliş bir 
İranlaşma krizi olarak algılanıyordu. Yine bu süreçte, 
silahlı Kürt gruplarının da zaman zaman sınırın İran 
tarafında himaye görmesi ilişkileri ayrıca gerginleştiren 
bir faktördü.

Siyasal İslamcıların 28 Şubat müdahalesiyle 
iktidardan uzaklaştırılmasının ardından, azınlık ve 
koalisyon hükümetleri kuruldu ve bu müdahaleden 
beş yıl sonra, siyasal İslamcı akım daha ılımlı bir 
oluşumla bu kez Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
adıyla iktidara gelmeyi başardı. Bu gelişmeyi İran 
siyasî çevreleri Türkiye’de laik cephenin güç kaybı ve 
İslamcılığın zaferi olarak selamladı. AKP’nin ilk iki 
döneminde Türkiye-İran ilişkileri karşılıklı algıların 
olumlu yönde değiştiği bir seyir izledi. Brezilya ile 
birlikte Türkiye İran’ın nükleer programı nedeniyle 
maruz kaldığı sert Batı yaptırımlarını yumuşatma 
girişimlerinde bulundu. 

Fakat, ikili ilişkilerdeki bu olumlu seyir AKP’nin 
üçüncü hükümeti döneminde değişmeye başladı. 
Türkiye ve İran Suriye konusunda uzlaşmaz iki 
kutupta buldu kendilerini. Suriye’deki iktidarın Şiiliğin 
İsmailî koluna yakın bir anlayışta olması ve İran’ın 
bölgedeki en önemli müttefiki olması; buna karşılık, 
bu iktidarı değiştirmeye çalışan muhalefetin ise esas 
olarak Sünnilerden oluşması ve Katar-Türkiye-Suudi 
Arabistan tarafından askerî açıdan desteklenmesi 
yeniden mezhep gerilimlerini de gündeme taşıdı. 

Bir İslam cumhuriyeti olarak İran’ın hem 
İslamcılığı hem de mezhepçiliği bir olgudur. Buna 
karşılık yeni olan, Türkiye’nin Sünni kutbun liderliğine 
soyunmasıdır. Ankara’nın batıcı ve seküler temellerle 
yürüttüğü ve Ortadoğu’da ülkelerin içişlerine pek 
karışmayarak sürdürdüğü geleneksel dış politika artık 
yeni bir evrededir.

Türkiye dış politikasında yeni yönelimler
Dış politikada geleneksel parametrelerle uyumlu bir 
başlangıç yapan AKP’nin 2005’ten itibaren, önce 
gevşek bir Avrupalılığa, ardından paralel bir Avro-
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Asyacılığa yöneldiği gözlemleniyor.1 Filistin’de Mahmut 
Abbas yönetimi ile Hamas arasında ayrılıkların baş 
gösterdiği bir evrede Hamas’a yakın adımların atılması, 
Türkiye’nin geleneksel partneri olarak görülen İsrail ile 
ilişkilerde sert bir üslûbun benimsenmesi dış politikada 
yeni bir vizyonun benimsenmeye başladığının 
işaretleridir. Yeni kriterler ılımlı İslamcılık ve mezhep 
eksenli siyaset olarak sayılabilir.

Türkiye’nin komşu ülkelerle Lozan sonrası dönemde 
yürüttüğü diplomasi esas olarak statükonun kabulünü 
ve sürdürülmesini amaç edinmişti.2 Uluslararası 
ilişkiler uzmanı Faruk Sönmezoğlu Lozan statüsüne 
bağlılığı Cumhuriyet boyunca dış politikanın en az 
değişen unsuru olarak değerlendirir.3 Yine uluslararası 
ilişkiler uzmanı Baskın Oran statükoculuğun aynı 
zamanda “dengeci statükoculuk” olduğunu da 
belirtir. Buna göre, “stratejik orta boy devlet olarak” 
Türkiye geleneksel dış politikasında bölgesinde 
dengeleri bozacak gelişmeleri yakından izler ve “kendi 
bölgesinde hiçbir ülkenin tekel sahibi olacak biçimde 
hegemon olmasını istemez.”4 

Geleneksel Türk dış politikası denince üzerinde 
yaygın bir mutabakat olan ikinci prensip olarak ise 
“Batıcılık” sayılmaktadır.5 Baskın Oran yönetici elitin 
batılılaşmış olması nedeniyle dış politikada batıcılığın 
orta ve uzun vadede ağırlık sahibi olmasını doğal bir 
sonuç olarak değerlendirir.6  

Ancak, geleneksel Türk dış politikasını kesin 
çizgilerle tanımlamanın yine de önemli güçlükleri 
mevcuttur. Türkiye’nin uluslararası konjonktür elverdiği 
ölçüde statükoculuğun sınırlarını zorlayan adımlar 
attığını da kaydetmeliyiz. Özellikle Hatay’ın Türkiye’ye 
katılması ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi bu 
çerçevede sayılabilir. Keza 1974 Kıbrıs harekâtı ise bu 
bağlamda atipik bir durum olarak değerlendirilebilir. 
Nitekim, “yeni-Osmanlıcılık” kavramının ilk olarak 
Kıbrıs harekâtı sonrasında gündeme gelmesi tesadüfî 
sayılmamalıdır.7

1990’lara gelindiğinde dış politika panoramasını 
Ahmet Davutoğlu’nun resmettiği biçimde 
değerlendirmek hiç de yanlış olmayacaktır:

“Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında devreye 
giren Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük 
hareketleri doksanlı yıllarda yeniden gündeme 
gelmiştir. Özal’ın dillendirmeye çalıştığı yeni-Osmanlıcı 
çizgi, Refah Partisi ile siyasal platforma taşınan İslamî 
söylem, 28 Şubat süreci ile radikal bir programa 
dönüşen Batıcılık ve PKK terörüne yönelik tepkilerle 
ivme kazanan ve bu ivmeyi 18 Nisan 1999 seçim 
sonuçlarına da yansıtan Türkçülük akımları yakın 
tarihimizin ana akımlarının çizgilerini bünyelerinde 
barındırmaktadır.”8

AKP dış politikasının özellikle ikinci dönem sonu 
ve üçüncü dönem başında belirginleşen eğilimlerine 
baktığımızda ise eksen kayması tartışması, “komşularla 
sıfır sorun” politikası ve son olarak Suriye çerçevesinde 
mezhep eksenli politika tartışmalarına açıklık 
getirilmeli. Bu genel çizgiler Türkiye-İran ilişkilerinde 
de önemli değişikliklere zemin hazırlamış ve nihayet 
Suriye iç savaşıyla birlikte yeni ve gergin bir evreyi 
başlatmıştır.

Yeni-Osmanlıcılık tartışmaları
2009 sonlarından itibaren Türkiye’nin transatlantik 
sistemden uzaklaşmaya başladığı, giderek kendi güneyi 

ve doğusuna yönelen ve daha İslamî motivasyonlara 
sahip bir dış politika arayışına girdiği yorumları 
yaygınlaşmaya başladı: “Batı Türkiye’yi nasıl 
kaybetti?”, “Türklerin Doğu’ya dönüşü”, “Türkiye 
İran’ın dostu mu?” gibi manşetler atıldı. Cengiz 
Çandar’ın değerlendirmesinden özetle ifade edecek 
olursak tüm bu başlıklar “Cumhuriyet Türkiye’sinin bazı 
ana prensiplerinin “Neo-Osmanlıcılık” ile değiştirildiği 
yönündeki bir algıdan kaynaklanmaktadır.9

Peki, AKP veya Davutoğlu’nun izlediği dış politika 
gerçekten yeni-Osmanlıcılık olarak değerlendirilebilir 
mi? Eğer değerlendirilebilirse, yeni-Osmanlıcı 
politika neden ve nasıl bir eksen kayması olarak 
değerlendirilebilir?

Davutoğlu çok sayıda dile çevrilen ve ülke dışında 
da ilgiyle izlenen “Stratejik Derinlik” çalışmasında 
yeni-Osmanlıcılık politikasını Özal’ın söylemleriyle 
ilişkilendirmiş ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
yıllarında ortaya çıkan, daha ziyade çok-etnili 
imparatorluğun milliyetçilik çağında bir refleks olarak 
iç ve dış politikada geliştirmeye çalıştığı bir yaklaşım 
olarak ele almıştır. Osmanlıcılığı Davutoğlu’nun verdiği 
karşılaştırmalı tariften hareketle tanımladığımızda, 
bugün Dışişleri bakanının önerdiği politikanın yeni-
Osmanlıcı karakteri kolayca reddedilemez.

Osmanlıcılık ile Özal’ın yeni-Osmanlıcılığının ortak 
özelliklerini sıralayan Davutoğlu’na göre, Tanzimat 
Osmanlıcılığı da Özal yaklaşımı da:

1. Devletin uluslararası konjonktür uyarınca 
yeniden yapılanmasını öngörmektedir. 2. Her iki 
dönemde de yükselen milliyetçi akımların tesirini 
gözeten bir yeni kimlik ve siyaset inşası amaçlanmıştır. 
3. Bu çerçevede batılı değerler ve geleneksel değerler 
arasında eklektik bir uyum yaratma tavrı mevcuttur. 
4.Tanzimat döneminde, 1825 sonrası Viyana Kongresi 
sistemine, Soğuk Savaş sonrasında da AB sürecine 
entegre olma çabası vardır. 5. Viyana Kongresi sonrası 
yükselen güç İngiltere ile uyumlu olma çabasındaki 
Osmanlıcılık gibi, Özal yeni-Osmanlıcılığı da Soğuk 
Savaş sonrasının hegemon gücü ABD ile uyumlu olma 
çabasındadır.10

Davutoğlu’nun yukarıdaki kriterleri açısından 
AKP’nin yeni-Osmanlıcı bir siyaset izlediğini iddia 
etmek abartı barındırmayacaktır. Aynı şekilde, buradan 
bakıldığında, eksen sorusuna da önemli bir yanıt 
kendiliğinden verilmiş olacaktır. Yeni-Osmanlıcılık ABD 
ile uyumlu “stratejik arayışlar içinde” şekillenmektedir.

AKP yeni-Osmanlıcılığı’nın Özal’ın yaklaşımından 
farklılaşan yanlarına da bakmalıyız. Bu aynı zamanda, 
onun İslamî referanslara dayalı dış politika tahayyülleri 
ile günümüzde vardığı nokta arasındaki farklılığın da 
ortaya konmasını gerektirecektir.

Farklılıklar konusunda ABD ve AKP çevrelerine 
yakın bir uzman olan Ömer Taşpınar, Davutoğlu’nun 

Bir İslam cumhuriyeti olarak İran’ın hem 
İslamcılığı hem de mezhepçiliği bir olgudur. 
Yeni olan, Türkiye’nin Sünni kutbun 
liderliğine soyunmasıdır. Ankara’nın batıcı 
ve seküler temellerle yürüttüğü geleneksel 
dış politika artık yeni bir evrededir.
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“yeni-Osmanlıcı” vizyonunun Necmettin 
Erbakan’ınkinden farklı olduğunu söylemektedir. 
Taşpınar’a göre, Erbakan’ın Müslüman ülkelerle kurmak 
istediği ittifak Batı ile ilişkilerin yerine ikame edilmek 
istenen bir ekseni ifade ederken, AKP dış politikasında 
Doğu ile kurulan ilişkiler Batı ile olan ilişkileri 
bütünleyici bir boyut olarak değerlendirilmektedir.11 
Doğru, ama bu Özal döneminde söylem veya girişim 
düzeyinde kalan neo-Osmanlıcıktan farklılığı görmek 
için yeterli değil. 

Batı ile bütünleşmiş bir Doğu siyaseti, İran’ın 
geleneksel nüfuz alanlarında Türkiye ile İran arasındaki 
bölgesel rekabete aynı zamanda Batı-İran rekabetinin 
eşlik ettiği ikinci bir düzey daha eklemektedir. 
Böylelikle anti-Batı, anti-İsrail bir Şii ekseni ile Türkiye-
Katar-Suudi Arabistan/Batı bir Sünni ekseninin çatıştığı 
bir denklem ortaya çıkmaktadır. Bu gerilim İran ile 
Türkiye arasında örneğin 1970’lerde de mevcut olan 
bölgesel nüfuz rekabetinden farklı bir duruma işaret 
ediyor. Yeni dönemde rekabet hem daha sert hem de 
daha uluslararasılaşmış bir bağlam içinde yürüyor.

AKP dönemi yeni-Osmanlıcılığı Özal’ınkinden 
ayıran önemli bir farklılık tam da Davutoğlu’nun 
belirttiği gibi “Özal’ınkinin bir söylem” olarak kalması,  
AKP’ninkinin ise artık bir dış politika programı haline 
gelmiş olmasıdır.

Türkiye’nin Johnson mektubu sonrası (1964) SSCB 
ile dengeleyici yakınlaşması, 1990’ın ikinci yarısında 
Rusya ile ilişkilerine ağırlık vermesi, 2000’lerde İran 
ile kurulan özel ilişkiler, ülkenin içinde yer aldığı 
ittifak içindeki göreli özerkliğini arttırma ve ekonomi 
ve dış siyasette denge arayışlarının yansımaları olarak 
okunmalıdır. Batı ittifakı içinde ağırlığını arttırmak için 
İran’la dengeli ve özel bir ilişki geliştiren AKP, üçüncü 
döneminde bu kez Ortadoğu’daki ağırlığını arttırmak 
için Batı’ya daha yakın, İran’la daha çatışmacı bir 
politikaya yönelecektir.

Buraya kadar özetlediğimiz tablodan Türkiye’nin 
1945’ten günümüze içinde yer aldığı Transatlantik 
ekseninden uzaklaştığına dair bir manzaradan ziyade, 
söz konusu eksen içinde ağırlık ve prensip değişiklikleri 
görünmektedir. Türkiye 2000’lere ekseni kaymaktan 
çok etkili bir alt-eksen ülke olarak girmiş, AKP 
döneminde ise bu alt-eksen ülke konumu ekonomik 
geri planla desteklenerek göreli özerkliği genişlemiş bir 
bölgesel hegemon olma iddiasına vardırılmıştır. Eksen 
ülke burada, küresel hegemon güç açısından bölgesel 
istikrar ve güç düzenlemesinde rol oynayabilecek 
büyüklükte, daha doğrusu “orta büyüklükte devlet” 
olarak tanımlanmaktadır.12

Bir adım daha atarak yeni alt-eksenin hangi dış 
politika öncelikleri ve enstrümanlarıyla gündeme 
getirildiğini görmeye çalışalım. 2000’lerin ilk on yılı 
sonlanırken yerli ve yabancı analistler bir yandan 
eksen kayması kaygılarıyla Türkiye dış politikasını 
mercek altına alırken diğer yandan da Dışişleri bakanı 
Davutoğlu’nun altını çizerek takdim ettiği “komşularla 
sıfır sorun” politikasını yaygın bir biçimde ele aldılar.13 

Türkiye’nin Suriye konusunda askerî yaklaşımlar 
benimseyebileceğinin konuşulmasıyla birlikte, yani 
2011 yılının ikinci yarısına girilirken, “sıfır sorun” 
politikasının sonunun geldiği de ifade edilmeye 
başlandı. The Guardian’da Helen Pidd imzalı “Ahmet 
Davutoğlu: Bölgesinde siyasî bir ağırlık mı, yoksa 
diktatörlerin şanssız arabulucusu mu?” başlıklı bir yazı 

yayınlandı.14 Sadece dışarıda değil, Türkiye’de de çok 
sayıda yazar “sıfır sorun” konusundaki çelişkili tutumu 
tespit etmeye başladı. İktisatçı ve köşe yazarı Mehmet 
Altan bu tartışmanın en manidar özetini satırlarına 
taşıdı: “Önce ‘komşularla sıfır sorun’ politikası 
uyguluyoruz, çöker çökmez de hemen ardından, 
gene çok hızlıca ‘merkezle sıfır sorun’ politikasına 
dönüyoruz...”15 

Ayrıca, Türkiye ılımlı İslamcılık olarak 
adlandırılabilecek siyasal modelin tüm İslam alemine 
sunulduğu başlıca örnek olma rolünün de ötesinde 
bölgesel sorunlarda mezhep eksenli politikalar 
geliştirmeye başlamıştır.

Mezhep eksenli karşıtlık tartışmaları
AKP öncesi Türk dış politikasının, genel eğilimleri 
itibarıyla, Ortadoğu’ya fazlaca ilgi göstermediği, 
ABD ile ilişkilerin sorgulandığı Johnson mektubu 
sonrası dönemde belli bir dengelemeye gidilerek Arap 
dünyasına bir adım yaklaşıldığı, ama ilgi gösterilen 
zamanda da Arap ülkeleri arası ihtilaflarda taraf 
olmama prensibiyle hareket edildiği tespit edilebilir.16 
Keza din ya da mezhep eksenli taraflaşmalarda 
günümüze dek Türkiye’nin belirgin tarafgirliğini iddia 
eden yazar olmamıştır. 

Ancak, 2000’lerin ikinci on yılına girerken 
Türkiye sadece yeni-Osmanlıcılık doğrultusunda ılımlı 
İslamcı siyaset modeli olarak değil, aynı zamanda 
Sünni eksen oyuncuları arasına katılan bir mezhep 
politikası takipçisi olarak da anılmaya başlanmıştır. 
Bu, Cumhuriyet tarihi açısından bir ilktir. Mezhebe 
dayalı siyaset izlenmesi önce Irak içi gelişmelerde, 
ardından Suriye konusunda gündeme gelmiş ve giderek 
Ortadoğu’daki diğer alanlara doğru yayılma eğilimi 
göstermeye başlamıştır.

Kadim Sünni-Şii gerilimi ABD’nin Irak’ı işgaliyle 
Irak’ta temel bir parametre olarak belirirken, “Arap 
baharı”nın ortaya çıkardığı yeni Sünni-Şii gerilim 
alanları (Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, 
Suriye) bölgenin yeniden şekillenmesinde Ortadoğu güç 
merkezleri arasında karmaşık bir denklemi gündemin 
ön sıralarına çıkardı. Bu en çok da Türkiye-İran 
ilişkilerini zora soktu.

Türkiye’nin Irak seçimlerinde Irakiye Listesi’ni 
desteklemesinin ardından, NATO Füze Kalkanı 
Savunma Sistemi’ne katılımı ve 2011 mayısından 
itibaren de Suriye’deki muhalif Sünni gruplara 
aktif destek vermesi Şii toplum liderleri tarafından 
ilk kez doğrudan eleştirilmesine yol açmıştır.17 
Maliki “Türkiye bölgeye felaket getirmek istiyor” 
iddiasında bulunmuştur. Lübnanlı Şii liderlerin de 
benzer açıklamalar yapması dikkat çekicidir. ORSAM 
(Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi) raporunda 
özetle “Türkiye’nin 2011 yılında Kuzey Afrika’da 
yaşanan halk hareketleri sonucunda söz konusu 
bölgedeki etkisini genişletmesine karşın, yanı başındaki 
komşu ülkeler üzerinde ciddi bir etki kaybı yaşamaya 
başladığı” tespit edilmekte ve açıkça adı konmasa da 
Irak ve Suriye’de mezhepçi bir politika izliyor oluşunun 
sonucunda bu gelişmelerle yüz yüze kaldığı dile 
getirilmektedir.18

Bölge üzerine çalışanlar tarafından “Arap baharı” 
olaylarıyla birlikte, Türkiye-Katar ittifakının Libya’dan 
Suriye’ye çeşitli sıcak noktalarda kendini göstermeye 
başladığı ve bu “Sünni İttifakı”nın özellikle Hamas’ın 
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Suriye’deki üssünden ayrılarak başka bir noktaya 
taşınması kararında önemli bir belirleyiciliğe sahip 
olduğu yorumları yapılmaya başlanmıştır.19

Bu gelişme Star gazetesi yazarı Nuh Yılmaz 
tarafından haklı olarak direniş hattının mezhep hattı 
olmaya başladığı biçiminde yorumlandı. Yılmaz “Alevi 
Esad, Şii Nasrallah ve Sünni Meşal’i bir araya getiren, 
bu aktörleri Türkiye ve İran’a yakınlaştıran İsrail’e 
karşı direniş cephesi olmaları” olgusunun artık geçerli 
olmaktan çıktığının altını çiziyordu.20 Nitekim, Hamas 
merkezini Suriye’den Katar’a taşıyarak çoktan Şam’dan 
yüz çevirmiş, İran ile ilişiklerinde de yeni bir denge 
getirme çabasına girmiştir.21

Ortadoğu ve terörizm uzmanı Barry Rubin ise bu 
durumu Hamas açısından bir tür normalleşme olarak 
değerlendiriyor. Zira Hamas’ın Sünni karakterine 
karşın, İran’la kurduğu ittifakın “tek İslamcı seçenek 
olması” durumuyla açıklanabileceğini, nihayet 
Türkiye’nin yakın zamanda soyunduğu yeni Sünni 
hamilik rolüyle bu durumdan çıkma olanağı yarattığını 
ifade ediyor.22

Sünni eksen olarak adlandırılan anti-İran, anti-
Suriye ve dolayısıyla kısmen anti-Rusya görünümlü 
cephenin oluşumunun en kritik sınavı şüphesiz Esad 
rejimiyle yürüttüğü savaşta netleşmektedir. Yakın 
zamanda bu kamplaşma Ankara ve Tahran’ı daha sert 
bir çatışmaya sevk etmeyecekse bunun başlıca sebebi 
ekonomik kriz içindeki İran ile Türkiye’nin karşılıklı 
bağımlılıklarıdır. Ekonomik kriz içindeki İran için 
Türkiye Batı ambargosunu delebileceği yegâne nefes 
borusudur. Ekonomik performansını otoritarizme ve 
İslamîleştirme hareketlerine bir sus payı olarak sunan 
Türkiye’deki iktidar için ise İran’dan gelen altın önemli 
bir girdidir.

Yine de İran yönetimi ve AKP karşılıklı olarak 
dış politikada mezhepsel aidiyetleri temel parametre 
olmaktan çıkarmadıkları sürece, Tahran-Ankara 
arasındaki gerilimin Suriye dönemecinden sonra da 
durulması mümkün değildir. Başta da belirttiğimiz gibi, 
Türkiye-İran ilişkilerinde taraflardan birinin, özellikle 
de her ikisinin mezhepçi siyasete ağırlık verdiği 
dönemlerde, gerilim ve çatışma öne çıkmaktadır.

Sonuçta, Batı ile daha az çatışan bir İran 
yeni mezhepçi Türkiye ile daha uyumlu bir İran 
olmayacaktır. Türkiye Sünni eksene liderlik hevesini 
sürdürdüğü sürece, Batı ile uyumlu olabilecek–en 
azından ekonomik ambargo altında olmayan- bir İran 
Türkiye ile bölgesel rekabetini daha açık ve sert bir 
düzeyde sürdürecektir.

Haziran 2013 seçimlerinde İran’ın yeni 
Cumhurbaşkanı koltuğuna Ruhani’nin gelmesi Türk-
İran ilişkilerinde yukarıdaki parametreler açısından 
bazı değişiklikler getirecektir. Hasan Ruhani onu seçen 
kadınlar ve gençlerin özgürlük beklentisi ile içinden 
geldiği geleneksel molla oligarşisi arasında bir denge 
siyaset izlemeye çalışacaktır.

Seçim sürecinde onu diğer adaylardan ayırt eden 
önemli yanı Ruhani’nin molla kariyerine paralel 
olarak İran’ın nükleer programı konusunda Batı 
ile müzakereleri yürütmüş kişi olması gelmektedir. 
Iran müesses nizamı nükleer programından 
vazgeçmeden Batı’nın artık dayanılması hayli 
zorlaşmış olan ekonomik ambargosunu hafifletecek 
adımlar atacaktır. Ruhani tam da bu role uygun 
birisi olarak cumhurbaşkanlığına gelmiştir. Ruhani 
İran’ın dış politika gerilimlerine bir son verecek kişi 
olmasa da, ambargonun hafiflemesi hatta de facto 
olarak kaldırılmasına olanak sağlayacak yumuşama 
adımlarını atmayı deneyecektir. Bu da İran-Türkiye 
ilişkilerinde daha yumuşak enstrümanlarla bölgesel 
rekabetin sürdürülmesi ve Tahran’ın Ankara’ya 
ekonomik bağımlılıklarınının azalması anlamına 
gelecektir.
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ilgili yurt içi ve yurt dışındaki bilgi ve belgeleri 
dünyanın istifadesine sunmak, Türk dili, kültürü 
ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere 
yurt dışında hizmet vermek, Türkiye’de Yunus 
Emre Araştırma Enstitüsü ve yurt dışında Yunus 
Emre Türk Kültür Merkezleri açmak için merkezi 
Ankara’da olan Yunus Emre Vakfının kurulmasına 
ilişkin esas ve usûlleri belirlemektir.” (5653 sayılı 
Kanun, Madde 1) 

Ülke Kent Bölge 
Arnavutluk Tiran Balkanlar
 İşkodra  Ortadoğu
Belçika  Brüksel Avrupa
Bosna-Hersek Saraybosna Balkanlar
 Foynitsa Balkanlar
Kıbrıs   Lefkoşa Avrupa
Mısır   Kahire Ortadoğu
 İskenderiye Ortadoğu
İngiltere Londra Avrupa
Gürcistan   Tiflis Kafkasya
Macaristan   Budapeşte Avrupa
İran   Tahran Ortadoğu
Japonya Tokyo Asya
Ürdün Amman Ortadoğu
Kazakistan Astana Orta Asya
Kosova Priştine Balkanlar
 Prizren  Balkanlar
 İpek Balkanlar
Lübnan Beyrut Ortadoğu
Makedonya Üsküp Balkanlar
Polonya Varşova Avrupa
Romanya Bükreş  Balkanlar
 Köstence  Balkanlar
Suriye Şam Ortadoğu

Tablo 1. Yurtdışındaki Yunus emre Kültür Merkezleri  
Kaynak:Yunus emre enstitüsü resmi internet sitesi 
(http://www.yunusemreenstitusu.org/turkiye/) 

Mevcut siyasi elit, bir yandan Yeni Osmanlıcı ve 
Türk-İslam sentezci bir söylem kullanarak Türkiye’yi 
bölgedeki komşuları (Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey 
Afrika ve Kafkasların yanı sıra, Orta Asya’daki 
Türki cumhuriyetler) arasında hegemonik bir güç 
olarak konumlandırmak eğiliminde, öte yandan 
da Türkiye kökenli göçmenler ve onların çocukları 
üzerinden Türkiye’yi Avrupa ülkelerinde tanıtma 
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çabasında. Bilindiği gibi, son yıllarda AKP hükümeti 
Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD: http://
www.uetd.org/cms/front_content.php) ile işbirliği 
yapıyor. İslami eğilimlere sahip muhafazakar bir 
birlik olan söz konusu kuruluş, Köln, Berlin, Bremen, 
Viyana, Amsterdam, Brüksel, Paris ve başka Avrupa 
kentlerinde faaliyet yürütüyor. Şimdiden, Türkiye’deki 
diğer toplumsal kesimler ve ulusaşırı topluluklar (laik, 
sosyal demokrat, Alevi vb. gruplar), AKP’nin UETD 
ile geliştirdiği yanlı ilişkiye dair çok sayıda eleştiride 
bulundu.

YEKM’lerin hızla pek çok Avrupa, Balkan, 
Ortadoğu kentine yayılması (Tablo 1), günümüz Türk 
kültür diplomasisinin çeşitli veçhelerini kavramak 
açısından benzersiz bir vaka teşkil etmektedir. 
Ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü ve ona bağlı kültür 
merkezlerine, Türk dış politikasında önemli bir 
rol yüklendiğinin altını çizmek gerekir. Mesela, 
eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay bu 
merkezleri “Türk dış politikasının bir sivil ayağı” 
(Yunus Emre Bülteni, No: 7, 2010, s.10) olarak 
tarif ederken, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise şu 
açıklamalarda bulunmuştur: “Bugün, dış politika 
sadece diplomasi ile yürütülmemekte; kültürel, 
ekonomik, ticari ağlarla birlikte ele alınmaktadır. Bu 
bağlamda, Kurumun önemli misyonu, Türkiye’nin 
dış politikasının stratejik boyutuyla ve Türkçenin 
yaygınlaştırılması, Türk kültür varlıklarının korunması, 
Türk kültürünün dünyanın her kuşağına yayılmasıyla 
ilgilidir. Bu da bizim tarihî-kültürel birikimimizi 
bugünkü strateji içine oturtmamızı sağlayacaktır.” 
(Yunus Emre Bülteni, No: 7, 2010, s. 8).

Benzer biçimde, Arnavutluk’un Tiran kentinde 
yaptığı açılış konuşmasında, Enstitü’nün onursal 
başkanı ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şu vurguyu 
yapmıştır: “Bunlar, Türkiye’nin esas görünmez 
gücüdür. Yani kültür mirasını canlı tutmak, 
Türkiye’nin en büyük gücüdür. Pek çok ülkede bu güç 
yoktur. Bizim bunun kıymetini bilmemiz lazım.” (TC 
Cumhurbaşkanlığı, 11 Aralık 2009)

Dahası, Enstitü’nün ismindeki sembolizm ve 
merkezlerin konumları da, Türk devletinin değişen 
dış politika önceliklerini, dolayısıyla da Türk kültür 
diplomasisinde ortak kültürel mirasa verilen önemi 
yansıtmaktadır. Bu anlamda, belli bölgelere –özellikle 
Balkanlar ve Ortadoğu– vurgu yapılması, son on 
yılda Türk kültür diplomasisinin temel bir unsuru 
olan ortak kültürel miras mefhumuyla örtüşmektedir. 
Bu yaklaşım, Türk dili, kültürü ve tarihî mirası 
ile Türkoloji üzerine yapılan vurgularla daha da 
pekiştirilmektedir. 

Sembolik bir isim ve Türk dili vurgusu
Enstitü’nün adını aldığı Yunus Emre, 14. yüzyıl 
sonu ve 15. yüzyıl başında yaşamış ve Türkçe şiirler 
kaleme almış bir Sufi mistiğidir. Yunus Emre, Türk 
kültürünün öncü şairlerinden biri olarak kabul edilir. 
Enstitü’ye onun isminin verilmesinin amacı Türk 
dilinin öneminin altını çizmektir. Bu doğrultuda 
Başbakan Erdoğan şöyle konuşmuştur: “Biz, bin 
yıllar boyunca kendi öz kültürüyle birlikte farklı 
kültürleri, farklı medeniyetleri potasında yoğurmuş, 
harmanlamış, eşsiz bir medeniyet inşa etmiş bir 
ülkenin, bir tarihin, bir mirasın taşıyıcılarıyız. Türkçe, 

sadece bu topraklarda yaşayan insanların iletişim 
dili değildir. Türkçe, aynı zamanda bir bilim dili, 
aynı zamanda bir sanat dili, edebiyat dilidir. Türkçe; 
Yunus Emre’nin, Pir Sultan Abdal’ın, Karacaoğlan’ın 
Fuzuli’nin, Bakî’nin, Nazım Hikmet’in, Necip Fazıl’ın 
dilidir.” (Yunus Emre Bülteni, No: 1, 2010, s. 4)

Bu alıntıların da işaret ettiği gibi, Türk dili 
ve Türkoloji üzerine giderek artan bir vurgu 
yapılmaktadır.  Aynı zamanda Vakıf, kurduğu Yunus 
Emre Türkçe Eğitim ve Öğretim Merkezi (YETEM) 
kanalıyla Yunus Emre Enstitüsü şemsiyesi altında 
Türkçe eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Türk 

diline yapılan vurgu, Türkçe’nin Türkî ülkelerde 
ortak bir dil olarak tanınması ve kabulüne yönelik 
önemli bir adımdır. Aynı zamanda, Türkçe 
Yeterlilik Sınav Sistemi denen dil yeterlilik testine 
zemin hazırlama amaçlıdır. Söz konusu sistem 
çerçevesinde, Türkçe’nin uluslararası bir standart 
çerçevesinde tanınmasına katkıda bulunacak bir 
sınav tesis edilecek ve böylelikle dilin kullanımı teşvik 
edilecektir.  Bu bağlamda, Yunus Emre Enstitüsü 
Başkanı Ali Fuat Bilkan şu sözleri sarf etmiştir: 
“Türkiye’nin dış siyaset alanındaki başarısına 
ilaveten, Türk işadamlarının yatırımları da Türkçe’ye 
olan ilgiyi artırdı. Türkçe görünürlük kazandı. 
Türkiye ekonomik ve siyasi görünürlük kazandıkça, 
dilimizin popülerliği de artıyor. Özellikle Balkanlar ve 
Ortadoğu’da Türkiye’ye yönelik artan bir ilgi var.”  

Bilkan’ın belirttiği gibi, Türk ekonomisinin 
artan görünürlüğü dolayısıyla, Türk dili ekonomik 
girişimler ve siyasi iletişimde önemli bir değer 
haline gelmiştir. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı (TİKA) Başkanı Musa Kulaklıkaya ise Türk 
işadamlarının ve onların ekonomik yatırımlarının, 
dolayısıyla da yarattıkları ekonomik bağların Türk 
dili eğitimini gerekli kıldığını ifade etmiştir.  TİKA  
4668 sayılı Kanun (Resmi Gazete sayı 24400, tarih 
12 Mayıs 2001) çerçevesinde kurulmuş bir devlet 
kurumudur ve Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet 
göstermektedir. TİKA, Türk dili ve kültürüne yönelik 
ortak bir ilgi bulunan Orta Asya, Kafkaslar, Ortadoğu, 
Balkanlar ve Afrika’da işbirlikleri geliştirilmesine 
hizmet eden bir dış politika enstrümanı olarak 
görülmektedir. Kulaklıkaya TİKA’nın amaçlarını şu 
şekilde tanımlamaktadır: “Öncelikli olarak Türkiye ile 
tarihi, siyasi ve kültürel olarak ortak paydaya sahip 
ülkelere yardım ediyoruz. Çünkü ortak paydalarımız 
olan bu ülkelerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde 
cevap verebilme kapasitemiz var, böylelikle de güzel 

AKP ile Avrupa yanlısı çevrelerin Türkiye’nin 
bölgede nasıl yumuşak güç haline 
geleceğine dair bakışları arasında bir 
örtüşmezlik var. Zira, AKP daha ziyade Pax-
Ottomana fikrine yaslanıp Türkiye’nin komşu 
ülkelerle dini yakınlıklarına vurgu yaparak 
bölgede bir hegemonik güç olmaya çalışıyor. 
Türkiye’deki Avrupa yanlısı çevreler ise 
Türkiye’nin bölgedeki artan tesirinin Avrupa 
perspektifinden kaynaklandığını düşünüyor.
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bir sinerji oluşuyor. Faaliyet coğrafyamızda ise, 
yaptığımız yardım ve çalışmalar neticesinde hissedilir 
bir varlığa sahibiz.” (UNDP, 2009) 

Bilkan ve Kulaklıkaya Türkçe’nin yayılması 
noktasında ekonomi ve büyüme gibi motivasyonlara 
vurgu yapsa da, Avrupa ülkelerindeki mevcut kültür 
merkezlerini tamamlayıcı bir rol oynar gibi görünen 
YEKM’lerin bir boyutu daha var ki, söz konusu 
motivasyonların ötesine geçmektedir. Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay bu bağlamda şöyle 
konuşmuştur: “Bizim insanımız 50 yıldan beri 

Almanya’da, bir Türk Kültür Enstitüsü yok, ama 
Türkiye’de bir Goethe Enstitüsü var, Türkiye’de 
Cervantes Enstitüsü var, Fransız, İngiliz kültür 
merkezi var. Şimdi 2008’den bu yana Yunus Emre 
[Enstitüsü] var, bütün Balkan, Ortadoğu ülkelerinde. 
Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa’da Yunus 
Emre Enstitüleri açıyoruz. Türkçe’yi, lehçelerini 
öğreteceğiz.”   Günay’ın belirttiği gibi, Türk dilinin 
yabancı ülkelerde yaygınlaşması, yerel kültürel 
unsurların tekrar canlaması karşısında Türkiye’yi 
uluslararası politik arenada güçlü bir aktör olarak 
konumlandırma şeklindeki yükselen trendin önemli 
bir unsurudur.

Yeni Osmanlıcılık ve İslam: Medeniyetlerin 
beşiğinde bir yumuşak güç mü?
Türk dilinin tanıtımı Enstitü’nün hedefleri arasında 
önemli bir yer tutsa da, Yunus Emre Bültenleri’nin 
ayrıntılı bir incelemesi, Türkiye’nin kültürel mirasına 
çok sayıda gönderme yapıldığını ve özellikle de 
‘medeniyetler beşiği’ yaklaşımının vurgulandığını 
göstermektedir. Bu bağlamda, Ankara’da Yunus 
Emre Vakfı’nın açılışı vesilesiyle yaptığı konuşmada 
Ahmet Davutoğlu şöyle demiştir: “Bu kurumun 
temelde iki önemli statik hedefi vardır: Birincisi, 
millî kültürümüzün evrensel kültürle buluşmasını 
sağlamak, evrensel kültür içindeki etkinliğini 
artırmaktır... Tarihte çok az millet bizim milletimiz 
kadar farklı kültürlerle, farklı medeniyetlerle doğrudan 
etkileşime girmiş, kimi zaman o medeniyetlerin 
öznesi olmuş, kimi zaman o medeniyetlerle büyük 
kültürel harmanlar oluşturmuş, kimi zaman yoğun ve 
etkin etkileşime girmiştir.” (Yunus Emre Bülteni 1, 
No: 1, 2010, s. 6)

Kültür mirası yaklaşımına denk gelecek biçimde, 
Enstitülerin konumları da Yeni Osmanlıcı çerçevede 
bir ortak kültür mirası yaklaşımını yansıtmaktadır. 
İlk dalgadaki Kültür Merkezleri’nin konumları 

özellikle, günümüz Türk kültür diplomasisi için 
sağlam bir temel teşkil edeceği düşünülen ortak 
miras söylemini güçlendirecek şekilde seçilmiştir. 
Örneğin, Saraybosna’daki YEKM’in açılışı sırasında 
yaptığı konuşmada Davutoğlu şöyle konuşmuştur: 
“Bu, açtığımız ilk kültür merkezidir. İlk merkezin 
Saraybosna’da açılıyor olması, bir tesadüf değildir. 
Bilinçli bir karardır. Bu, çok düşünerek, üzerinde 
tefekkür ederek ulaştığımız bilinçli bir karardır. 
Çünkü, eğer Türk Kültürü en iyi şekilde nerede 
bir mekâna yansımış diye düşünülmüş olsaydı, 
bu, Saraybosna şehri olurdu. İstanbul, nasıl Türk 
kültürünün temel şehriyse, Saraybosna da o kadar 
bizim ortak kültürümüzün şehridir. Aynı şekilde, 
Saraybosna ne kadar Boşnakların şehriyse, İstanbul 
da o kadar Boşnakların ortak şehridir. Başçarşı’yla 
Kapalı Çarşı’nın, Gazi Hüsrev Bey Camii ile 
Sultanahmet’in ruhu aynıdır. İstanbul ile Saraybosna, 
ikiz ruh kardeşleridir.” (Yunus Emre Bülteni No: 2, 
2010, s. 3)

Benzer biçimde, Makedonya’nın Üsküp 
kentindeki açılış konuşmasında Davutoğlu, söz 
konusu ortak kültürün Üsküp kentlerine kazınmış 
olduğunu ifade etmiştir (Yunus Emre Bülteni, 
No: 5, 2010, s. 6). En önemlisi, bu merkezlerin 
konumlarına bakarak, kültürel ilişkilerin ve bağların 
yeniden canlanması açısından Balkan bölgesine 
büyük önem atfedildiğini anlamak mümkündür. 
Dahası, söz konusu merkezler aynı zamanda devletin 
bu bölgelerin kültürlerine tesir etme niyetini de 
yansıtmaktadır. Bu bağlamda, Davutoğlu Üsküp’te 
şunu demiştir: “...bütün Balkanlardaki kültürel 
etkileşime yeni bir katkıda bulunmak istiyoruz. 
Türkiye ile Makedonya arasındaki bu kültürel ilişki, 
Balkanlarda yeni bir kültürel aydınlanmanın önünü 
açacaktır.” (Yunus Emre Bülteni, No: 5, 2010, s. 7)

Davutoğlu’nun bu kararlı ve iddialı açıklaması 
paralelinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de 
Astana’daki kültürel merkezin açılışında şunları 
söylemiştir: “Kendi dilimizi, kültürümüzü, 
geleneklerimizi sadece biz yaşamamalıyız, yaşatmalı 
ve yaymalıyız. Kendi kültürümüzü, dilimizi iyi 
öğrendikten sonra başka kültürleri öğrenmekten 
çekinmemeliyiz. Balkanlarda ve bu coğrafyada büyük 
tarihimiz varken, yapıtlarımız ayakta dururken, 
buralarda Türkçe öğrenmek isteyenlere Yunus Emre 
Kültür merkezlerinde eğitim verilecek. Merkezlere 
büyük talep var. Büyük devletlerin kültür merkezleri 
vardır. Biz de Yunus Emre Kültür merkezleriyle Türk 
kültürünü tanıtacağız.”  

Kemalist elit, “modernleşme”yi sık sık, Batı 
medeniyeti doğrultusunda bir dönüşüm süreci olarak 
tanımlamıştır; bu da, kaçınılmaz olarak, Türkiye’nin 
Batı’yla bağlarını kuvvetlendirmek ve Doğu ülkeleriyle 
olan ilişkilerini zayıflatmak anlamına gelmiştir. 
Özellikle Kemalist dönemde, Latin alfabesinin 
kabulü ve kamusal alanda İslam’ın rolünü kısıtlayan 
laik bir devletin kuruluşu, Türkiye’nin Ortadoğu 
ülkeleriyle ilişkilerinin dinamiklerini değiştirmiş 
ve Batı medeniyetlerinin sözde üstünlüğünün 
kabulünü getirmiştir.  Ancak, Adalet ve Kalkınma 
Partisi hükümeti Türkiye’nin Batı ve Doğu arasında 
yaşadığı ikilemi vurgulayarak, modern ülke olmanın 
illa ki Türkiye’nin Doğu’yla ve Doğu’nun kültürel 
unsurlarıyla arasına mesafe koyması anlamına 

Enstitü’nün ismindeki sembolizm ve 
merkezlerin konumları da, Türk devletinin 
değişen dış politika önceliklerini, dolayısıyla 
da Türk kültür diplomasisinde ortak kültürel 
mirasa verilen önemi yansıtmaktadır. Bu 
anlamda, belli bölgelere –özellikle Balkanlar 
ve Ortadoğu– vurgu yapılması, son on yılda 
Türk kültür diplomasisinin temel bir unsuru 
olan ortak kültürel miras mefhumuyla 
örtüşmektedir.
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gelmediğini ileri sürdü. Bu bağlamda Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye’nin Ortadoğu bölgesine yönelik, 
tarihi bağlarından kaynaklanan sorumlulukları 
olduğunu ifade etti: “Türkiye, her ne kadar yönünü 
Batı’ya çevirmiş olsa da, sırtını asla ve asla Doğu’ya 
dönmeyecektir. (...) Bin yıllar boyunca bir arada 
yaşamış, birbirine dost, komşu, akraba, hatta kardeş 
olmuş milletlerin, bugün yapay engellerle birbirinden 
uzak kalmasına, uzak tutulmasına bizim gönlümüz 
razı gelmiyor.’’ 

Ortadoğu’nun ortak tarih ve mirasını vurgulayan 
bu söylemlerin yeniden canlanmasına, daha cüretli 
bir dış politika ve Ortadoğu ülkelerinde çeşitli kültürel 
girişimler eşlik etmektedir. Ahmet Davutoğlu’nun 
Kahire’deki YEKM’in açılışındaki sözleri de bu 
bağlamda anlaşılmalıdır:  “Üçüncü merkez olarak 
Kahire’nin seçilmesi bir tesadüf değildir. Kahire 
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, aynı zamanda 
Orta Doğu bölgesinde ve Arap dünyasında açtığımız 
ilk merkez durumundadır; çünkü biz Kahire’yi Arap 
dünyasının kalbi kabul ediyoruz ve Kahire’de etkin 
olan bir kültürün bütün Arap dünyasında etkin 
olacağına inanıyoruz.’’ (Yunus Emre Bülteni, No: 4, 
2010, s.5)

Bütün bu siyasi söylemler, Türkiye’nin 
bölgede kilit bir güç olarak otoritesini artırmaya 
yeltendiğini, bunu da kısmen Türk diplomasisinin 
parçası olan kültür diplomasisinin araçlarını 
artırmak ve güçlendirmek yoluyla gerçekleştirdiğini 
göstermektedir. Türkiye’nin bölgedeki -bilhassa Arap 
dünyasındaki- değişen rolü, büyük ölçüde şu saikler 
tarafından şekillendirilmektedir: A) Politik saik, 
Erdoğan’ın Filistin meselesine dair söylemiyle ve 
AKP’nin tedricen İsrail’den uzaklaşmasıyla ortaya 
çıkmıştır; B) Kültürel-dini saik, AKP’nin Kemalist 
laiklerden ziyade Arap dünyasına kültürel ve dini 

anlamda meyletmesinde görülebilir; C) Ekonomik 
saik, 2005’ten beri Avrupa’ya yönelik kuşkular 
giderek artarken, AKP’nin seçmen tabanının ve 
yeni serpilen Anadolu burjuvazisinin Ortadoğu, 
Afrika, Kafkaslar ve Orta Asya’daki pazarlara açılma 
isteğine dayanmaktadır; ve D) Dönüşüm saiki, ya 
da AB çıpası, Türkiye’nin istikrarlı, demokratik, 
liberal, barışçı ve verimli bir ülke gibi görünmesini 
sağlamaktadır. (Kirişçi, 2011)

Türkiye tanıtım faaliyetlerinde AB ülkeleriyle 
farklılıklarını vurgularken, Balkanlar, Ortadoğu, 
Afrika Kafkaslar ve Orta Asya’daki komşularıyla 
kültürel ve dini yakınlıklarının altını çiziyor. 
Hükümet partisinin bunu yapmaktaki amacının, 
Türkiye’nin AB’ye katılımını sağlamaktan ziyade 
bölgedeki hegemonyasını yeniden canlandırmak 
olduğu görülüyor. 

Türkiye yumuşak ve akıllı bir güç olmak 
istiyor; bir süredir de bölgede hegemonya kurmaya 
çalışıyor. Ancak, görünüşe göre, iktidardaki AKP 
ile Avrupa yanlısı çevrelerin Türkiye’nin bölgede 
nasıl yumuşak güç haline geleceğine dair bakışları 
arasında bir örtüşmezlik var. Zira, AKP daha 
ziyade Pax-Ottomana fikrine yaslanıp Türkiye’nin 
komşu ülkelerle dini yakınlıklarına vurgu yaparak 
bölgede bir hegemonik güç olmaya çalışıyor. 
Türkiye’deki Avrupa yanlısı çevreler ise Türkiye’nin 
bölgedeki artan tesirinin Avrupa perspektifinden 
kaynaklandığını düşünüyor. Bu Avrupa perspektifinin 
1999’dan beri komşu ülkeler tarafından olumlu 
karşılandığını ve bunun da Türkiye’nin demokrasi, 
insan hakları, ekonomi ve evrensel değerler 
noktasında itibarını güçlendirdiğini savunuyorlar. Bu 
ikilemin, önümüzdeki on yıl boyunca Türkiye politik 
elitinin çözmek zorunda kalacağı temel ikilem 
olduğunu söylemek mümkün.

Dipnotlar

1. Şunu da belirtmek gerekir ki, Türkçe’nin kültürel bağlar 
oluşturmada veya bunları güçlendirmedeki önemine 
odaklanan birçok başka girişim de söz konusudur. Bu 
girişimlerden biri, 12 Temmuz 1993 tarihinde Almatı’da 
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan arasında imzalanan Türk Kültür ve Sanatları 
Ortak Yönetimi Anlaşması’dır (TÜRKSOY). Anlaşmayla 
tesis edilen “TÜRKSOY,” Türki diller konuşan ülkeler 
arasında işbirliğini öngörmektedir.  TÜRKSOY’un amaçları 
ve faaliyetlerinin odak noktası, bu ülkelerin ortak değerlerini 
tespit etmek ve tanıtmaktır, ki bu da devletin Türk dil ve 
edebiyatına yaptığı artan vurguyla örtüşmektedir. http://www.
turksoy.org.

2. Anadolu Ajansı, 21.12.2010, http://www.aa.com.tr, erişim 

tarihi 10 Mayıs 2011.
3. Zaman, 19.01.2011, http://www.zaman.com.tr, erişim tarihi 

13 Mayıs 2011.
4. Daily Zaman, 07.02.2011, http://www.zaman.com.tr, erişim 

tarihi 12 Haziran 2011.
5. TİKA hakkında daha fazla bilgi için, bkz: http://www.tika.

gov.tr 
6. Anadolu Ajansı, 20.12.2010, http://www.aa.com.tr, erişim 

tarihi 15 Haziran 2011.
7. Anadolu Ajansı, 26.05.2010, http://www.aa.com.tr, erişim 

tarihi 13 Haziran 2011.
8. Bozdağlıoglu, Yücel (2008): Modernity, Identity and Turkey’s 

Foreign Policy, Insight Turkey, cilt 10, no 1: 55-75. 
9. Sabah, 08.04.2010, http://www.sabah.com.tr, erişim tarihi 

13 Haziran 2011.
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zozan Özgökçe

Antimilitarist feminist 
aktivist. 2003’den bu yana 
çeşitli kadın örgütlerinde 
gönüllü olarak görev 
aldı. VAKAD (Van Kadın 
Derneği) kurucularından. 
Van Demokrasi Platformu, 
Türkiye Barış Meclisi Van 
Girişimi, Van Kent Konseyi gibi 
VAKAD’ın üye olduğu karma 
platformlarda çalıştı. 2004-
2009 yılları arasında Van 
Belediyesi Meclis üyeliği yaptı. 
Çeşitli dergi, haber sitelerinde 
köşe yazıları yazmaktadır. 

İNSAN MANZARALARI

Kazana atılası cadılar

‘9
0’lı yıllarda tamamen Van’da 
yaşamaya başladım. Daha önce 
ailemin politik kimliği sebebiyle il 
il dolaştık. İlkokulu Diyarbakır’da 
okudum. Orada okurken evde 

konuştuğumuzdan başka bir dilde konuşmak 
gerektiğini öğrendim. Çocukça, okulda 
konuştuğumuz dile “okul dili” diyordum. 
Türkiye’nin başka kentlerinde yaşarken bana en 
yakıcı gelen kimliğim Kürt kimliğimdi. Adımı 
ailem hukukî dava yoluyla almıştı. Küçükken, 
altı ay boyunca kimliğim olmamış. Ailem dava 
açmış ve kazanmış. Belki de kazanmamızın sebebi 
ismimde X, Q, W harflerinin olmamasıdır. Lise ve 
üniversite, batı illerinde yaşadığım için Kürt kimliği 
mücadelesiyle geçti. Üniversitenin ardından Van’a 
geldikten sonra, Kürt kimliğimden çok, kadın 
olduğum için yaşadığım ayrımcılıklar kimliğimin 
toplum tarafından nasıl görüldüğünü sorgulamamı 
sağladı. Kürttüm, kadındım ve iki kez mağdur 
oluyordum. Başka Kürt kadınlara göre, okuryazar 
oluşum, sosyal yaşama katılmama ciddi engellerin 
konmayışı, ailem nezdinde “kız çocuğu olmama 
rağmen” değerli oluşum benim avantajlarımdı. 

Yerel bir gazete olan Prestij’de yazılar 
yazıyordum. Kadınlar hakkında yazdıkça kadın 
okuyucuların arttığı bilgisini aldım. Ayrıca, bir 
gün yerel bir televizyonda, Uçan Süpürge’den 
Halime Güner’in konuşmasında benimkilere 
benzer düşünceleri duyunca çok heyecanlandığımı 
hatırlıyorum. O dönemlerde, Kadının İnsan Hakları 
Eğitim Programı (KİHEP) Kadının İnsan Hakları 
Yeni Çözümler Derneği tarafından yürütülüyordu. 
O programa katılınca Feminist olduğumu anladım. 
Yaşamıma akseden her uygulamayı, her yaşantıyı 
sorguluyordum. Bu eğitim programı sayesinde, 
zihnimde uçuşan soru işaretlerinin cevaplarını 
bulabildim. Daha sonra benim gibi düşünen 
kadınlara ulaşmaya başladım. Burada, benim için 
önemli olan bir kişiden de bahsetmeliyim. Kız 
kardeşim Zelal (şu anda mülteci olarak İsveç’te 
yaşıyor) ile sürekli ev içinde ve dışında yaşadığımız 
olayları konuşurduk. Her konuşmamızda, “biz bunu 
erkek olsaydık yaşar mıydık?” sorusunu sorardık ve 
cevabımız hep “hayır” olurdu. Evet, yaşadıklarımız 
kadın olduğumuz içindi. Annem de, biz de, 
komşu kızları da yaşadığımız olumsuzlukları kadın 
olduğumuz için yaşıyorduk. Bize çizilen geleneksel 
kadın rolünü reddediyorduk, reddettiğimiz için de 
şiddet görüyorduk.  

Yedi kadın bir araya gelerek Van Kadın 
Derneği’ni kurduk; ardından, bir mahallede Kadın 

Danışma Merkezi, sonra bir sığınmaevi kurduk. 
Bunun yanı sıra, kampanyalar, eğitimler, seminerler, 
paneller, film festivalleri, meslekî kurslar 
düzenliyoruz. Politik olarak bağımsız feminist ve 
antimilitarist bir dernek olduğumuzu sürekli deklare 
ettik. Hatta tüzüğümüzde üye olma koşullarına 
“Kendisini antimilitarist, antifaşist, feminist olarak 
tanımlayan ve buna göre bir dil kuran ve yaşam 
geliştirenler üye olabilir” diye bir ibare ekledik. 
Tabii böyle olunca, tüm iktidar odaklarını karşımıza 
almış olduk. Kadınları ikincil konuma iten her 

türlü hiyerarşik yapı ve ideolojilere (din, ulus-
devlet kurgusu, militarizm, aile, milliyetçilik gibi) 
karşı durma bilincimiz geliştikçe iktidar odakları 
bizleri “kazana atılması gereken cadılar” olarak 
gördü. Şu günlerde, deprem sonrası yaptığımız 
faaliyetlerden dolayı hakkımızda açılan davayla 
uğraşıyoruz. Deprem sonrası yaptığımız çalışmaların 
PKK ve KCK’ye sempati ve güven kazandırma 
amaçlı olduğu iddia ediliyor. VAKAD deprem ertesi 
yalnız, eşi vefat etmiş, sığınma evinde kalan, eşi 
cezaevinde olan, ailesinden ölüm tehdidi aldığı için 
kaçan kadınlara ulaştı; bu kadınların ve çocukların 
aynî ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Kadınlara 
ve öğrencilere burslar verdi. İmza kampanyası 
düzenledi. İki mahallede kadın ve çocukların 
yaşadıkları travmayı atlatmalarına yönelik 
etkinliklerin organize edildiği çadırlar kurdu. VAKAD 
deprem sonrası köy köy gezdi ve her köyde beşer 
gün kalarak kadınlara eğitimler verdi, sorunlarını 
gündemleştirdi, raporlaştırdı. Bunlar eğer suçsa, 
insan olmak da suçtur, feminist olmak daha da 
büyük bir suçtur. Çünkü kadınlar olarak hakkımızı 
aramamız ve bu doğrultuda eylememiz hiçbir 
iktidarın istediği bir şey değildir. 

Kadınları ikincil konuma iten her türlü 
hiyerarşik yapı ve ideolojilere karşı durma 
bilincimiz geliştikçe iktidar odakları 
bizleri “kazana atılması gereken cadılar” 
olarak gördü. Şu günlerde, deprem sonrası 
yaptığımız faaliyetlerden dolayı hakkımızda 
açılan davayla uğraşıyoruz. Deprem sonrası 
yaptığımız çalışmaların PKK ve KCK’ye 
sempati ve güven kazandırma amaçlı 
olduğu iddia ediliyor.
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HBSD’DEN HABERLER

Sosyal medya ve ifade özgürlüğü

S
osyal medya kullanımının hızla artması 
modern toplumların bilgi paylaşımını 
köklü bir biçimde değiştirdi. Bugün 
dünyada kullanıcı sayıları baş döndürücü 
bir hızla artan 100 milyon instagram, 

500 milyon twitter ve 1 milyardan fazla facebook 
kullanıcısından bahsediliyorsa, video paylaşım 
sitelerinde günde dört milyar video izleniyorsa, 
yepyeni bir iletişim paradigması inkâr edilemez bir 
hakikat olarak kendini dayatıyor demektir. Sosyal 
medya bir yandan bilgiyi herkesin kullanımına 
sunarken öte yandan yazılı, görsel ve işitsel 
içeriğin toplumlara kontrolsüz yayılması tahmin 
edilmesi güç sonuçlara da neden olabiliyor. 
Ülkeler arasındaki sınırları anlamsızlaştırarak 
bir bakıma kaldıran internet, küreselleşme, 
hukuk ve demokrasi tartışmalarının yeniden 
gözden geçirilmesini de zorunlu kılıyor. Etkileri 
sınırlarımızda hâlâ hissedilen “Arap Baharı” 
öncesinde sosyal medyada örgütlenen toplumsal 
muhalefet, siyaset üretme biçimlerini de hızla 
değiştiriyor. Yüzyılımızı biçimlendiren entelektüel 
tartışmalar artık dijital medya teknolojileri ışığında 
yeniden ele alınmak durumunda. Bu hedefle 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 
Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 
(30 Mart 2013) sosyal medyayı ifade özgürlüğü 
tartışmalarının merkezine koyarak bu meseleyi 
farklı boyutlarıyla ele alan bir konferans düzenledi. 

Sosyal medya gibi dinamik bir alanın ifade 
özgürlüğünün hukuksal çerçevesini ne kadar 

zorladığı, ulusal ve uluslararası düzlemde hukukî 
düzenlemelerin tartışıldığı ilk oturumda, Bilgi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yaman Akdeniz 
internetteki yasaklamaların hukukî dayanağının 
2007’de değiştirilen 5651 sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde 
olduğunun altını çizdi. Yasaklamaların sosyal ve 
siyasal gerekçesinin Atatürk’e hakaret, istismar, 
müstehcenlik ve çocukları koruma adı altında 
sunulduğunu; en bilinen yasaklama örneklerinden 
youtube engellemelerinin nedenleri arasında 
da Atatürk’e hakaret, çocukları uyuşturucu 
kullanmaya özendirme ve pornografik öğelerin 
varlığı iddialarının yer aldığını belirtti. Akdeniz 
Haziran 2013 itibariyle 24.914 siteye erişimin 
yasak olduğunu hatırlatarak bu sayının Türkiye’deki 
internet ve ifade özgürlüğünün düzeyini açıklayan 
en önemli verilerden biri olduğunu dile getirdi. 
Akdeniz’in üzerinde durduğu bir diğer konuysa 
sadece sitelerin değil, artık kullanıcıların da 
kavuşturmaya maruz kalmasıydı. Bu durumun en 
bilinen örneği ise müzisyen Fazıl Say’ın twitter’da 
yazdıklarından dolayı hapis cezası istemiyle 
yargılanmış olması. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
öğretim üyesi Kerem Altıparmak da ifade 
özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların daha çok 
kutsal değerler (din, Atatürk, devlet büyükleri, 
bayrak), müstehcenlik, şiddet ve terör gerekçesiyle 
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getirildiğini, söz ve eylem arasındaki fark dikkate 
alınmadan sözün doğrudan şiddet kapsamında 
değerlendirildiğini ifade etti. Altıparmak ayrıca, 
AİHM kararlarında vurgulanan “düşük değerli ifade” 
kavramına değindi. Bu kavramla sözün niteliği ile 
sebep olduğu “zarar” arasındaki bağlantıya dikkat 
çekti. Kerem Altıparmak konuşmasında şiddet, terör, 
kutsallıklar ve müstehcenlikle ilgili alanlar ile ırkçı, 
ayrımcı dil kullanımına dair sorunlara eğildi. Şiddet 
ve nefret söyleminin karıştırıldığını vurgulayan 
Altıparmak bu nedenle birçok gazeteci, avukat ve 
öğrencinin cezaevinde olduğunu hatırlattı. 

Panelin bir diğer katılımcısı avukat Fikret 
İlkiz konuşmasını daha çok şahsî bilgilerin 
kamuya sızdırılması ve bu nedenle toplumda 
oluşturulan korkuya ayırdı. İlkiz sosyal medyanın 
ifade özgürlüğünde ulusal sınırları kaldırdığını da 
vurguladı. Ayrıca, sosyal medyanın sermaye yapısını 
da hatırlatan İlkiz konunun sınıfsal boyutunu 
gündeme getirdi. 

Siyasal iletişimde sosyal medyanın rolünün 
tartışıldığı panelde, iktidardaki siyasal partilerin 
sosyal medyayı çok daha etkili kullanmaları 
üzerinde duruldu. Yeditepe Üniversitesi Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım bölümünden Banu Akdenizli 
siyasal partilerin sosyal medyayı ve interneti, hangi 
yöntemlerle kullandığına ilişkin araştırmalardan 
örnekler verdi. Almanya Yeşiller Partisi Seçim Ekibi 
üyesi Lars Kreisler ise değişen alışkanlıklarla birlikte 
seçimlerin artık sokaklarda değil, sanal meydanlarda 
olduğunu belirtti; aynı zamanda, sosyal medyanın 
zaaflarını da dile getirdi. Kreisler’e göre, sosyal 
medya hızlı olmakla birlikte yüzeyseldi. 

Son olarak, AKP milletvekili Öznur Çalık 
AKP üzerinden siyasal partilerin interneti ve 
sosyal medyayı kullanımına ilişkin bir sunum 
gerçekleştirdi. AKP’nin sosyal medyayı özellikle 

seçim sürecinde etkin olarak kullandığının, internet 
ve sosyal medya üzerinden vatandaşın sorunlarını 
dinleme ve çözüm bulma hedefinin olduğunun altını 
çizdi

“Dijital Aktivizm ve Sosyal Medya” başlıklı 
oturumda “Ötekilerin Postası” ve “change.org” 
deneyimi paylaşıldı; hacktivizmin son zamanlarda 
daha çok politik bir hal alarak bir mücadele 
yöntemine dönüştüğü vurgulandı. Bu oturumda 
konuşan Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 
Aslı Tunç, dijital aktivizmin tarihine ve Türkiye’deki 
hacktivizm örneklerine değinirken, “change.org” 
temsilcisi Serdar Paktin başlattıkları veya vesile 
oldukları imza kampanyalarıyla gündemde ne gibi 
değişiklikler yarattıklarını vurguladı. Oturumun en 
etkili sunumlarından birini yapan facebook’taki 
“Ötekilerin Postası” grubunun kurucularından 
Emrah Uçar grubun geçmişini ve özellikle geçen 
yılki açlık grevleri sırasındaki etkisini anlattı. 

“Sosyal Medyada Yayın Politikaları” panelinde 
sosyal medya ile değişen yayıncılık ve internet 
haberciliği tartışıldı. Utopic Farm Yeni Medya 
Ajansı’ndan Yiğit Kalafatoğlu sosyal medya ve ifade 
özgürlüğünü birey, tüketici ve yayıncı açısından ele 
alan bir sunum yaptı, iletişimin kolaylaştığı ancak 
örgütlenmenin giderek zorlaştığı bir dönemde ifade 
özgürlüğünün önemi ve etkilerinden bahsetti. 

Publik Sosyal Medya Ajansı’ndan Volkan Çağsal 
bağımsız internet gazetesi T24’ün tamamen sosyal 
medya üzerinden çalıştığını anlattı ve internet 
yayıncılığının finansal sorunlarının üzerinde durdu. 

Türkiye’nin ilk tablet gazetesi Zete’nin kurucusu 
Nurcan Akad ise teknoloji ve gazetecilik ilişkisine 
değindi, tablet gazeteciliğinin geleneksel medyadan 
çok farklı imkânlar getirdiğini anlattı.

Semahat Sevim
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Perspectives dergisinin daha önceki sayılarına ve 
diğer yayınlarımıza www.tr.boell.org adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
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