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Editörden
Biz Perspectives’in elinizdeki sayısını
hazırlarken, Türkiye, komşu ülkeler ve
Avrupa çalkantılar içindeydi. Normalde
duygusal ifadelerden imtina eden akşam
haberi sunucuları dahi, dünyanın buhranda
olduğundan, zıvanadan çıktığından dem
vurmaya başlamıştı. Küresel düzenden
bahsederken, “batan gemi” metaforunu
kullanıyorlardı.
IŞİD vahşetinin şahikaları internet
vasıtasıyla her haneye giriyor, derken Charlie
Hebdo çizerleri öldürülüyor, ve sosyal medya
IŞİD tarafından propaganda ve korku yaymak
için yaygın biçimde kullanılıyordu. Bu esnada,
bilhassa Almanya’da yükselişe geçen ırkçı
ve yabancı düşmanı eğilimler PEGIDA ve
diğerlerinin düzenlediği gösterilerde ifade
buluyordu… Tüm bu eğilimler pek çok
insanda geleceğe, barış içinde yaşamaya ve
demokrasiye dair kaygılar uyandırıyordu.
Perspectives’in bu sayısı üzerinde
çalışırken yeni bir alışkanlık geliştirdik:
Uyumadan önce, Kobanê’deki son durumu
öğrenmek istiyorduk. Pek çok açıdan Kobanê
bir semboldü: Kürtlerin gücünün sembolü,
Kürt birlik ve dayanışmasının sembolü, Kürt
hareketinde kadınların güçlü rolünün sembolü
ve son olarak, Türkiye’deki Kürtlerin milliyetçi
politikalara karşı mücadelesinin ve yaklaşan
müzakere ve genel seçimlerdeki gücünün
sembolü. Kobanê düşseydi neler olacağını
düşünmek dahi istemiyoruz.
Uluslararası dünya düzenini sarsar
görünen bu gelişmeler karşısında, 2015’teki
Perspectives’in içeriğine dair hazırladığımız
ilk plan boşa düşmüş gibi görünüyordu ilk

bakışta: Bu plana göre yeni sayı, bu yıllki
küresel yönetişim sirkine odaklanacaktı: bin yıl
hedeflerinin yıldönümü, Pekin’in yıldönümü,
Paris’teki iklim değişikliği müzakereleri ve
özellikle de İstanbul’da Türkiye’nin dönem
başkanlığı altında yapılacak G20 zirvesi. Ancak,
dünya barışına yönelik mevcut tehditler
söz konusu olduğunda, özellikle bu yılın
“küresel yönetişim çemberi”nin bu tehditlerin
bazılarının altındaki dinamikleri anlamamızı
sağlayabileceğini düşünüyoruz.
Dolayısıyla, bu yılın Perspectives’inin
konseptini değiştirmemeye, ancak küresel
yönetişimin karmaşıklığına vurgu yapmaya
karar verdik: yani var olan çifte standartlara ve
bu tür bir küresel yönetişim sistemine yönelik
muhalefet ve eleştirilere.
Böylesi bir bağlam söz konusuyken,
Türkiye’deki moda kelimenin “algı” olması
şaşırtıcı değil. Politikalar, milletvekillerini bir
kanun konusunda ikna etmek, seçmenleri bir
seçim kampanyası sırasında ikna etmek ya
da insanları bir protestoya ikna etmek…. Her
şey bir algı operasyonu ya da halkla ilişkiler
faaliyeti olarak sunuluyor –sanki dünya rekabet
halindeki halkla ilişkiler kampanyalarından
müteşekkil bir balonmuş gibi. Bu yılın
küresel yönetişim çemberine Türkiye
perspektifinden bakmamız, söz konusu olanın
algı değil gerçeklik olduğunu daha net biçimde
anlamamızı sağlayacak.

Perspectives ekibi adına
Ulrike Dufner
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G20 ve rahatsız edici gerçek: Yolsuzluk

Oya Özarslan

“Group of 20” yani “20’ler Grubu” ifadesinin
kısaltması olan G20, dünya liderlerinin en önemli
tartışma zeminlerinden biri kabul ediliyor. Dünyanın
en büyük ekonomilerinin liderleri her yıl bir araya
gelip küresel ekonomiyi nasıl canlandıracaklarını ve
uluslararası ticaretle ekonomik gelişmenin önündeki
engelleri nasıl kaldırabileceklerini konuşuyorlar.

Oya Özarslan
Uluslararası Şeffaflık
Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu
Başkanı. Söz konusu kurumda,
kamu sektörü ve özel sektördeki dürüstlük standartlarını
yükseltmeye ve sivil toplum
ile medyada açık hükümet ve
şeffaflık konularını gündeme
taşımaya yönelik inisiyatiflere öncülük ediyor. Mesleği
uluslararası avukatlık olan
Özarslan, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nden 1986'da
mezun oldu ve LLM derecesini
1998'de University of Texas
Austin'den aldı. İstanbul ve
New York barolarına kayıtlı.

G20 ülkeleri toplamda dünya ticaretinin yüzde
80’ini ve dünya ekonomisinin yüzde 85’inden
fazlasını kontrol ediyor. Dünya nüfusunun üçte
ikisi bu ülkelerde yaşıyor. Bu ülkeler grubu karar alabilecek kadar küçük, ama dünya çapında
etki yaratabilecek kadar da büyük.
Bu yıl liderler Brisbane’de, G20 ülkelerinin
GSYİH’sını artırma hedeflerini yinelediler ve
ekonomilerini dört yıl içinde en az yüzde 2.1
genişleteceklerini, böylelikle küresel ekonomiyi
2 trilyon dolar büyüterek milyonlarca insana iş
sağlayacaklarını ifade ettiler. Bazı G20 ekonomilerinin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve
yükselen piyasalardaki durgunluk düşünülürse,
bu son derece iddialı bir hedef.
Bu hedefe nasıl ulaşılacağı önemli bir mesele. G20 ülkelerinin eşgüdüm içinde ne tür
adımlar atabileceği net değil. Ülkelerin birbirlerinin uygulamalarını gözlemleyip toplamda
olumsuz bir etkinin ortaya çıkmasını engelleyeceğini söyleyenler var. Son tahlilde her ülke
kendi planını uygulayacak, ancak dünya çapında hayata geçirilecek mekanizmalar arasında,
milyonlarca kadını işgücüne dahil etmek,
ticareti artırmak ve Yolsuzluğa Karşı Çalışma
Planı’nı gerçekleştirmek yer alıyor.

Pek çok engel nedeniyle ekonomik gelişmenin akamete uğradığı ve ülkelerin hedeflerine
ulaşmasının zorlaştığı fikri genel kabul görüyor.
Bu büyük ekonomilerinin, liderleri, özelde
kendi ekonomilerinin genel olarak da küresel
ekonominin büyümesi konusunda nelerden
kaygı duyuyor? Akla gelen ilk meseleler arasında, yetersiz eğitim ve sağlık sistemleri, altyapı
sorunları, verimsiz vergi rejimleri ve siyasi
istikrarsızlık sayılabilir. Dünya nüfusunun
sosyal gelişmesi üzerinde büyük bir etkisi olan
engeller de mevcut: yoksulluk, iklim değişikliği,
kadınların işgücüne katılımı ve yolsuzluk gibi.
İnsanların günlük yaşamını etkileyen bu son
derece önemli meselelerden yolsuzluk, uzun
zamandır masada duran rahatsız edici bir gerçek. Yolsuzluk elbette hoş görülen bir şey değil,
ancak dünyanın pek çok yerinde yolsuzluğun
resmi görüşmelerde gündeme gelmesi dahi
tuhaf karşılanabiliyor.

Perspektif değişimi
Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin koşullarını hazırlayan temel etkenlerin ne olduğuna ve
yolsuzluğun rolüne dair kavrayışımız son yirmi
yılda ciddi bir değişim geçirdi.
Çok da uzak olmayan bir geçmişte hükümetlerarası platformlarda, hatta uluslararası
finansal kurumlarda, yolsuzluk, tartışılması
tabu olan bir mevzuydu. Yolsuzluk, uluslararası
toplantılarda pek popüler bir konu değildi ve
kurumların politika belgelerinde de pek ele
alınmazdı. Her ne kadar yolsuzluğun dünyanın
pek çok yerinde ne kadar yaygın olduğunu görmezden gelmek mümkün değildiyse de, gelişim
konusuyla ilgilenen camialar onu bir yan mesele olarak ele almayı seçmişti.
Gelgelelim, 1990’ların başlarından beri,
gerek uluslararası camiada gerek finansal ku-
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rumlarda, yolsuzluğun gelişme sürecindeki ve
ekonomik büyümedeki rolüne dair görüşlerde
ciddi bir değişim var. Bunun başlıca nedenleri
ülkeden ülkeye değişiyor.
Merkezî planlama esaslı ekonomilerin
1980’lerin sonunda çökmesi ve uluslararası
camianın bu ülkelere piyasa ekonomisine sorunsuz geçiş amacıyla sağladığı yardımlar, bu
değişimi tetikleyen unsurlardan biriydi.
Yolsuzluğa dair perspektifte değişime yol
açan önemli unsurlardan biri, ABD’de sınırötesi
yolsuzluğa dair ilk yasa olan 1977 tarihli Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA) ile yurtdışında
rüşvet vermenin cezaya tabi kılınmasıydı. ABD
hükümetinin bastırmasıyla, bu yasa OECD ve
UNCAC gibi uluslararası anlaşmalara giden
yolu açtı. OECD ülkeleri nihayet vatandaşlarının
yurtdışında rüşvet vermesini yasakladı ve buna
yönelik mevzuat hazırlamak durumunda kaldı.
Ayrıca, küreselleşmenin temposu ve onu
destekleyen teknolojiler, şeffaflığın artması
noktasında önemli bir etki yarattı ve insanları
daha fazla açıklık ve daha yoğun denetim talep
etmeye itti. İnsanlar dünyanın her yanında patlak veren ciddi yolsuzluk skandallarına tanıklık
ettikçe, yolsuzluk artık halının altına süpürülemeyecek kadar aşikar bir gerçek haline geldi.
Önemli bir diğer etken ise yolsuzluğa karşı
savaşan küresel bir örgüt olarak Transparency International, yani Uluslararası Şeffaflık
Örgütü’nün kurulmasıydı, ki ben de bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Uluslararası
Şeffaflık Örgütü’nün yayınladığı, artık oldukça
iyi bilinen Corruption Perceptions Index (Yolsuzluk Algısı Endeksi) sayesinde bazı ülkelerin
yolsuzlukla mücadelede diğerlerinden daha
başarılı olabildiği ortaya çıktı. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün başarılı bir biçimde yolsuzluğa karşı inisiyatifler geliştirmesi, kamuoyunda
da dikkat çekti ve yolsuzluğa karşı savaşın çeşitli boyutlarına dair söylemler ortaya çıktı.
Dünya Bankası ve IMF gibi başka uluslararası kuruluşların da Uluslararası Şeffaflık Örgütü
gibi yolsuzluk karşıtı kampanyalar başlatması
sayesinde, yolsuzluk konusu nihayet gündemin
üst sıralarına yükseldi ve hasır altı edilemeyecek bir meseleye dönüştü.

Yolsuzluk ekonomik gelişmeye
nasıl zarar verir?
Son onyıllarda sadece yolsuzluğa yaklaşımımız
değil, yolsuzluk algımız da büyük ölçüde değişti. Geçmişte yolsuzluk, iş yapmak için ödenmesi gereken bir tür vergi gibi algılanıyor, adeta
işlemleri hızlandıran ve iş insanlarının hayatını
kolaylaştıran bir olgu gibi görülüyordu.
Günümüzdeyse yolsuzluk, gelişim konu-

Şahan Nuhoğlu
© Serra ©
Akcan/NarPhotos

suyla ilgilenen camia tarafından ciddi bir kaygı
kaynağı olarak görülüyor. Küresel ekonomideki
konumunu korumak ve giderek karmaşıklaşan
bir dünyada rekabet edebilmek isteyen ülkeler,
ellerindeki kıt kaynakları verimli bir biçimde
kullanmadıkları sürece başarılı olamaz.
Yolsuzluk hükümetin verimliliğine zarar
verir ve böylece devletin eğitim, altyapı ve
sağlık gibi alanlara yatırım yapma olanaklarını
kısıtlar. Yolsuzluğun yaygın olduğu ülkelerde
insanlar vergi vermeye isteksiz hale gelir; bunun sonucunda hükümetlerin gelir kaynakları
azalır ve kamu maliyesi zarar görür. Kısacası,
imkânlar kısıtlı olduğu için, ne kadar para

“Yolsuzluk yolunuz”…
İstanbul’da bir ATM’nin
üzerinde grafiti.

Yolsuzluğun küresel ekonomiye verdiği zararlar neticesinde,
G20 yolsuzlukla mücadeleyi gündemine aldı ve Yolsuzluğa
Karşı Çalışma Grubu (Anti-Corruption Working Group)
2010 yılında Toronto’da gerçekleşen zirvede kuruldu.
Kısaca ACWG olarak bilinen çalışma grubu iki yıllık eylem
planları temelinde işliyor.
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yolsuzluğa akarsa, insanların yararına kullanılabilecek para da o kadar azalır.
Yolsuzluğun salgın haline geldiği yerlerde yatırım ortamının altı oyulur, gelişim ve
yeniliklere ket vurulur. Eğer iş insanları yeni
bir iş kurarken gerekli izin ve belgeleri almak
için yolsuzluğa bulaşmış yetkililerle ve benzeri engellerle karşı karşıya kalırsa, yatırım
fikirlerini alıp daha az yolsuzluk olan ülkelere
giderler. Yolsuzluk, piyasaya girişlerin önünde bir bariyer ya da yatırımcıların piyasadan
erken çıkmasına yol açan bir etken olur; her
halükârda, ekonomik büyüme bu durumdan
olumsuz etkilenir.

2014 yılındaki Brisbane Zirvesi’nde 2015-2016 Yolsuzluğa
Karşı Çalışma Planı’nın kabul edilmesiyle beraber, G20’nin
kapsayıcı büyüme yaratma ve daha temiz, güvenli ve
sürdürülebilir bir ekonomik ortam yaratma hedeflerinde
yolsuzlukla mücadelenin artan bir yer tuttuğunu görüyoruz.

Yolsuzluk ayrıca yatırım ortamındaki
belirsizliği de iyice artırır. Vergilerin aksine
rüşvetler öngörülemez ve keyfi olduğundan,
yolsuzluk iş yapma maliyetine dahil edilemez.
Yolsuzluk şirketlere ilave bir mali külfet getirmek suretiyle onların uluslararası rekabet
gücünü aşındırır.
Bir tür bulaşıcı hastalık misali yayılan
yolsuzluk, toplumda eşitsizlikler de yaratır.
Yolsuzluk yoksul insanların kamu hizmetlerinden yararlanmasını engelleyip yoksulluğu
baki kılar; bu nedenle de gelir dağılımını iyice
bozar, sağlık veya eğitim gibi temel hizmetlere
erişimde adaletsizlik yaratır.
Son olarak da yolsuzluk suçun yayılışını
hızlandırır. Yolsuzluğun diğer suçları beslemesiyle beraber, mafyatik örgütlerin serpilmesine
elverişli bir ortam oluşur. Kara para aklama
vakalarında sık rastlanan bir durum, aklanan
paranın kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti gibi
diğer suçlarda kullanılmasıdır. Suçun yaygın
olduğu ortamlar da daha fazla insanın yolsuzluğa bulaşmasına neden olur. Böylelikle oluşan
fasit daire, nihayetinde yatırım ortamı ve ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki yaratır.

Yolsuzluk meselesi
G20’nin gündeminde
Yolsuzluğun küresel ekonomiye verdiği tüm
bu zararlar neticesinde, G20 yolsuzlukla mücadeleyi gündemine aldı ve Yolsuzluğa Karşı
Çalışma Grubu (Anti-Corruption Working
Group) 2010 yılında Toronto’da gerçekleşen

zirvede kuruldu. Kısaca ACWG olarak bilinen
çalışma grubu iki yıllık eylem planları temelinde işliyor. 2012 yılında kabul edilen ikinci
eylem planı, 2013-2014 yıllarını kapsıyor ve
yolsuzluğa dair pek çok meseleyi ele alıyordu.
2014 yılındaki Brisbane Zirvesi’nde 20152016 Yolsuzluğa Karşı Çalışma Planı’nın
kabul edilmesiyle beraber, G20’nin kapsayıcı
büyüme yaratma ve daha temiz, güvenli ve
sürdürülebilir bir ekonomik ortam yaratma
hedeflerinde yolsuzlukla mücadelenin artan
bir yer tuttuğunu görüyoruz. Yayımlanan sonuç bildirgesinde mesele şöyle tarifleniyordu:
“Büyümenin önünde bir engel olan yolsuzluk,
yabancı yatırımları iter, yatırımların maliyet
ve riskini artırır, devlet kaynaklarının dağılımını çarpıtır ve kamuoyunda devlet kurumlarına olan güveni azaltır.”
Dünya Bankası’nın dünyadaki rüşvetin yıllık
maliyetini 1 trilyon dolar olarak tahmin etmesi, son derece çarpıcı bir veri. Diğer yolsuzluk
biçimleri de dahil edince, yolsuzluğun maliyeti
dünya GSYİH’sinin yüzde 5’inden fazlasına (2.6
trilyon) denk geliyor. Dolayısıyla, G20 liderlerinin ekonomik büyüme ve uluslararası ticareti
tartıştığı masada yolsuzluk meselesinin de
gündeme gelmesinin vakti geldi.

Brisbane’de Yolsuzluğa Karşı
Çalışma Planı kabul edildi
Son derece ayrıntılı bir belge olan ve somut
eylemler içeren Yolsuzluğa Karşı Çalışma Planı, elbette yolsuzluğa gem vurmak isteyen her
ülke için bir yol haritası işlevi görebilir.
Her şeyden önce, Brisbane 2014 toplantısındaki en önemli gündem maddesi intifa
hakkı ilkeleriydi. Avustralya, Çin, Türkiye,
Rusya, ABD, Endonezya ve İngiltere gibi
son derece farklı ülkelerin intifa hakkı gibi
hassas bir konuda anlaşmaya varması, böylelikle G20 üyesi ülkelerin yasalar çıkararak
şirketlere (intifa hakkı) sahiplerini açıklama
zorunluluğu getirme noktasında uzlaşması,
şüphesiz önemli bir adım. Bunun başarılması
için bazı G8 ülkelerinin yoğun diplomatik
faaliyetler gerçekleştirmesi ve Uluslararası
Şeffaflık Örgütü gibi kimi STK’ların liderlere
açık mektuplar göndererek, G20 ülkelerinin
gizli şirketlerin gerçek sahiplerinin isimlerini
yayınlamasını istiyoruz, demesi gerekti.
2015-2016 Yolsuzluğa Karşı Çalışma
Planı’na göre, G20 ülkeleri G20 İntifa Hakkı
Şeffaflığı Temel İlkeleri’ni hayata geçirmek
için somut adımlar atacak. Dünya Bankası’na
göre 2001 yılında, kurumsal yolsuzluk vakalarına bulaşmış şirketlerin dörtte üçü vergi
kaçırmak için paravan şirketleri kullanıyordu.
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Bu vakalarda gizlenmeye çalışılan yolsuzluk
gelirlerinin 56,4 milyar dolar düzeyinde olduğu düşünülürse, intifa hakkı meselesinin daha
büyük bir meselenin özü olduğu anlaşılır.
Söz konusu ilkelere göre, “Kara paranın
izlediği yolu takip edebilmek için, üye ülkeler
emniyet, vergi ve diğer yetkililerin bilgiye zamanında erişebilmesini sağlamalıdır”. Ancak,
intifa hakkı ilkelerinin bir eksiği, bu kişi ve
kurumların resmi kayıtlar üzerinden kamuya
açıklanması zorunluluğunu getirmemesidir.
Plan ayrıca, birtakım özel yolsuzluk risk ve
sorunlarına maruz kalan bir dizi “yüksek riskli
sektör” tespit ediyor. Petrolcülük ve madencilikte, ayrıca gümrük, balıkçılık, ormancılık ve
inşaat gibi yüksek riskli sektörlerde gözlemlenen yolsuzluğa değinen planda “G20 ülkeleri
uluslararası plandaki en başarılı örnekleri
inceleyip geliştirmek ve kolektif inisiyatifler
ortaya koymak suretiyle... somut adımlar
atmayı taahhüt eder” deniyor.
Planda rüşvetin gerek uluslararası şirketlere, gerek toplumun bütününe büyük bir
maliyeti olduğuna işaret ediliyor: “G20 ülkeleri, rüşvete karşı mücadelede emsal teşkil
etmek amacıyla, OECD Rüşvete Karşı Çalışma
Grubu’nda aktif bir rol üstlenme ve OECD
Rüşvete Karşı Sözleşmesi’ne riayet etme gibi
yöntemlere başvurmayı taahhüt eder.”
Kamu sektöründe şeffaflık ve dürüstlük de,
başından beri planın önemli bir parçasıydı.
Kamunun satın alma ihaleleri, verilere açık
erişim, yolsuzluğu ihbar edenlerin korunması, kamu görevlilerinin dokunulmazlığı, mal
varlığı beyanı gibi meselelerde G20 ülkelerinden somut adımlar atmaları bekleniyor: Zira

bu meseleler ekonomik büyümeye ciddi bir
biçimde etki ediyor ve sınırötesi ticaret ve yatırımın gelişimi açısından son derece önemli
kabul ediliyor.
Uluslararası işbirliği de yolsuzlukla mücadele planının önemli bir bileşeni. “Küreselleşen dünyada, yolsuzluğa bulaşmış pek çok
kişi giderek gelişkin yöntemlerle uluslararası
sınırları istismar ediyor ve böylece yargıdan
kaçıyor, saklanıyor ya da yolsuzluk gelirlerinden faydalanıyor” tespitinden hareketle,
uluslararası işbirliğinin –giriş vizesi vermeme,
varlıkların iadesi, sivil ve idari prosedürlerde
destek vs.– G20 ülkelerince kullanılması gereken yöntemlerden biri olduğu belirtiliyor.
Dolayısıyla, G20 üyelerinin yolsuzluğa karşı

Başbakan Erdoğan
(şimdi cumhurbaşkanı),
ailesi ve dört bakan
yolsuzlukluk suçlamalarına
karşı düzenlenen gövde
gösterisinde.

Dünya Bankası’nın dünyadaki rüşvetin yıllık maliyetini
1 trilyon dolar olarak tahmin etmesi, son derece çarpıcı bir
veri. Diğer yolsuzluk biçimleri de dahil edince, yolsuzluğun
maliyeti dünya GSYİH’sinin yüzde 5’inden fazlasına
(2.6 trilyon) denk geliyor.
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mücadeleyi küresel planda ele alırken birbirleriyle işbirliği yapmasına özellikle vurgu
yapılıyor.
G20 planındaki bir diğer odak noktası
da özel sektörde şeffaflık ve dürüstlük. G20
ülkelerinin tek başlarına yolsuzlukla mücadele edemeyeceği, özel sektörle işbirliğinin
yolsuzluğu azaltmakta kilit bir yöntem olduğu
belirtiliyor. Hükümetlerin, şirketlere, özellikle
de KOBİ’lere yönelik olarak yolsuzlukla mücadele eğitimi sunmaları bekleniyor. Plan aynı
zamanda özel sektörden de şeffaflık ve hesap
verebilirlik temelinde kurumsal davranışlar
sergilemesini talep ediyor.

2014’te Türkiye, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün her
yıl yolsuzluk algısına göre 180’e yakın ülkeyi sıraladığı
Yolsuzluk Algısı Endeksi’ndeki en büyük düşüşü sergiledi.
Türkiye’nin birden 5 puan kaybetmesi ve endekste 11 sıra
birden düşmesi son derece çarpıcı bir gelişmeydi. Bir ülke
ilk 50’nin altına düştüğünde yatırım açısından riskli bir ülke
olarak kabul ediliyor. Bu durum, Türkiye açısından uzun
vadeli sonuçlar doğurabilir.

Hem de çok rahatsız edici
Avustralya’nın ardından G20’nin 2015 yılı dönem başkanı olan Türkiye, 2015-2016 Yolsuzluğa Karşı Çalışma Planı’nı uygulamaktan da
sorumlu. Planın uygulanmasına Türkiye’nin
liderlik edeceği ilk duyulduğunda, bu, Türkiye’deki pek çok kişi tarafından hayretle karşılandı ve mevcut hükümet düşünüldüğünde
ironik bir durum olarak nitelendi.
2014 yılında Türkiye, Uluslararası Şeffaflık
Örgütü’nün her yıl yolsuzluk algısına göre
180’e yakın ülkeyi sıraladığı Yolsuzluk Algısı
Endeksi’ndeki en büyük düşüşü sergiledi.
Endeksin oluşturulmasından bu yana geçen
yirmi yıl boyunca kırklı sıralarda kalan Türkiye, yolsuzlukla mücadelede hep ciddi sorun-

lar yaşayageldi. Ülke ancak Avrupa Birliği’ne
aday gösterildiğinde bir miktar ilerleme sergiledi: Kimi uluslararası sözleşmeleri –OECD
ve UNCAC gibi– imzaladı ve Bilgiye Erişim
Kanunu gibi yasalar geçirdi.
Türkiye’nin birden 5 puan kaybetmesi ve
endekste 11 sıra birden düşmesi son derece
çarpıcı bir gelişmeydi: Türkiye’nin ardından
ise 4’er puan kaybeden Çin, Angola, Malavi
ve Ruanda geliyordu. Bir ülke ilk 50’nin altına
düştüğünde yatırım açısından riskli bir ülke
olarak kabul ediliyor. Bu durum, Türkiye açısından uzun vadeli sonuçlar doğurabilir.
17 ve 25 Aralık 2013’ten bu yana
Türkiye’nin siyasetçi ve üst düzey yetkilileri
kapsayan dev yolsuzluk skandallarıyla sarsıldığına ve bu skandalların çok sorunlu bir
biçimde ele alındığına tanıklık eden insanlar
için, bu çarpıcı düşüş hiç de sürpriz olmadı.
Ülke aynı zamanda ifade özgürlüğü, insan
hakları, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı
gibi konularda da son iki yıldır hızla gerileme
kaydediyor.
Türkiye’nin başı çekmesi gereken Yolsuzluğa Karşı Çalışma Planı, aslında tam da
ülkenin yıllardır hayata geçirmekte tereddüt
ettiği konulara vurgu yapıyor. Kamunun satın
alma ihaleleri, mal varlığı beyanları, siyasetçi
ve kamu görevlilerinin dokunulmazlığı, onyıllardır çözüm bekleyen sorunlu alanlar. Geçen
yılın yolsuzluk skandallarında bu meseleler
son derece yakıcı bir biçimde kamuoyu gündemine geldi.
İlk soru, Türkiye’nin Yolsuzluğa Karşı Çalışma Grubu’na etkili bir biçimde liderlik edip
edemeyeceği ve planın gerektirdiği somut
adımları atıp atamayacağı. Türk bürokratlarının teknik kapasitesi tartışma konusu olmadığına göre, diğer soru, Türkiye’nin diğer G20
ülkeleri için özel eylem planları hazırlarken
bu eylemlerin bazılarını kendi sınırları dahilinde de hayata geçirip geçirmeyeceği.
Yolsuzluk bir kez daha rahatsız edici bir
gerçek olarak karşımızda duruyor.
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SEÇİME DOĞRU TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küresel krizin 2015 manzarası
ve Türkiye ekonomisi

Ümit Akçay

15 Eylül 2008’de, ABD’de
Lehman Brothers’ın iflasıyla
birlikte, kapitalizmin tarihinin
dördüncü büyük krizinin
başladığı da ilan edilmiş
oldu. Kriz patlak verdiğinde,
nedenlerine dair üç farklı
düzeyde açıklama getirildi:
Yapısal dinamikler, kurumsal
düzenlemeler ve ekonomi
politikası tercihleri.1 Küresel
krizin hem kökenlerini hem
de güncel gelişimini anlamak
için bu üç düzeyi beraber ele
almamız gerekiyor.

2008 krizinin kökenlerini yapısal dinamiklerde arayan yaklaşımlar genellikle Marksist
gelenek içinde yer alıyor. Buna göre, 1970’li
yıllara gelindiğinde, kâr oranlarındaki düşme
eğilimi sonucunda ortaya çıkan kriz, gerek
devlet-toplum ilişkilerinde, gerekse ana akım
ekonomi politikası paradigmasında önemli
değişiklikleri tetikledi. Neoliberalizm olarak
özetlenen politika paketi, firma kârlılıklarının
yeniden restore edilmesi amacıyla tasarlandı. Bu paketin özünde emek hareketinin ve
sendikaların ekonomik, siyasî ve toplumsal
güçlerini kırmak yatıyordu. Emek hareketinin
güçsüzleştirilmesine ve örgütlenme kapasitesinin daraltılmasına dayanan bu programa,

üretim organizasyonunun esnekleştirilmesi
ve uluslararasılaşması eşlik etti. Devletin
dönüşümü ve yeni sağ siyasetin yükselişi bu
dönemin siyasî yönünü oluşturuyordu.
Neoliberal paketin uygulanması sürecinde merkez ülkeler açısından iki eğilim daha
belirgin hale gelmeye başladı: finansallaşma
ve sanayisizleşme. Bunlardan ilki, öncelikle
ABD’de, ardından da diğer merkez ülkelerde
finans sektöründeki firmaların kârlarının
sanayi sektöründekilere göre daha hızlı artmasıydı. Esasında, bu şirketlerin tek bir sektöre odaklanmak yerine, hem finans hem de
üretim alanında bulunduklarını görüyoruz.
Ancak, her iki sektörde faaliyet gösteren firmaların toplam kârlarında finans sektörünün
payı giderek artmaya başladı.2
İkinci kritik gelişme, geleneksel üretim
üsleri arasındaki rekabetin yoğunlaşması
oldu.3 ABD’nin tartışmasız üstünlüğündeki
otomotiv ya da elektronik gibi sektörlere Japon ve Alman firmaları sert bir rekabetle giriş
yaptı. Artan uluslararası rekabet sonucunda,
maliyetleri düşürmek amacıyla ABD kökenli
firmalar üretimlerini emek maliyeti ucuz ve
altyapısı güçlü ülkelere kaydırmaya başladı.
Dolayısıyla, merkez ülkeler açısından artan
rekabet ve finansallaşma, sanayisizleşme ile
beraber gelişen bir dinamik biçimini aldı.
Yapısal düzeydeki bu değişimlerin yansımalarını kurumsal düzeyde de izlemek mümkün. Kurumsal düzeydeki en önemli gelişme
sermaye hareketlerinin dünya genelinde
serbestleştirilmesi ve merkez ülkelerde finans
alanında var olan düzenlemelerin yavaş yavaş
ortadan kaldırılması oldu. Bu kurumsal dönüşümün ardında, sendikalar ya da devlet gibi
dışsal unsurlar tarafından müdahale edilmediğinde, piyasaların kendi kendine dengeye

Ümit Akçay
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Kamu Yönetimi Bölümü
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öğretim üyesi. “Kapitalizmi
Planlamak: Türkiye’de Planlamanın ve DPT’nin Dönüşümü”,
“Para, Banka, Devlet: Merkez
Bankası Bağımsızlaşmasının
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yazarı.
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Başbakan yardımcısı Ali
Babacan G20 toplantısında.

geleceği ve istikrarlı bir ekonomik büyümenin
sağlanacağı inancı vardı.4
Kendi kendine işleyen piyasaların tüm
toplum için en iyi sonucu vereceği inancının en kuvvetli olduğu yer ABD’ydi. Bunda,
ABD’deki finans sektörünün dünya genelinde
en büyük ve kuvvetli güç olması yanı sıra,
kredi genişlemesine, yani borçlanmaya dayanan tüketimin desteklenmesi de önemli rol
oynadı. Kredi genişlemesi sadece ekonomik
büyümeyi uyardığı için değil, aynı zamanda
siyasî desteğe de tahvil edilebilmesi nedeniyle
sistematik bir devlet politikası haline geldi ve
bunun önündeki engeller yavaş yavaş ortadan
kalktı. 1980’ler ve 1990’larda aşamalı olarak
gerçekleşen deregülasyon hamleleri 1999’da
Glass-Steagall yasasının kaldırılmasıyla taçlandırıldı.5 1990’ların sonralarında oluşan
Yeni Finansal Mimarî (YFM) bu zeminin üzerine yükselmişti.
YFM’nin özünü ABD’deki yoksulların finans sistemine içerilmesi oluşturuyordu.6 Finansal içerilme ağırlıklı olarak konut sektörü

aracılığıyla gerçekleşti. YFM’nin oluşumunda
finansal inovasyon ve menkul kıymetleştirme mekanizmaları da önemli rol oynadı. Bu
mekanizmalar aracılığıyla farklı vadeli ve farklı
büyüklüklerdeki borçlar bir havuzda toplandı,
yeniden dilimlendirildi ve bunlara dayanan yeni
menkul kıymetler piyasaya sürüldü. Bu işlemlerin gerçekleşmesi, resmî bankacılık sistemi
yanında gelişen, ancak bankacılık sisteminin
tâbi olduğu düzenlemelerin dışında işleyen bir
gölge bankacılık sisteminin gelişimi sayesinde
hızlandı. YFM’nin önemli bir bileşeni kredi
değerlendirme kuruluşlarıydı. Varlığa dayalı
menkul kıymetlerin, özellikle emeklilik fonları
ve kurumsal yatırımcılar gibi büyük oyuncular
tarafından satın alınmasını mümkün kılan,
menkul kıymetleştirilmiş bu varlıkların güvenilir olduğunun tescil edilmesiydi. YFM’nin son
ayağını sigorta şirketleri oluşturuyordu. Sigorta
şirketleri, kredi derecelendirme kuruluşları
tarafından değerlendirilen varlıkların batması
durumunda sigorta işlevi görecek yeni tip türev
ürünler geliştirdiler. Böylelikle, neredeyse iflas
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riskinin olmadığına inanılan bir sistem tamamlanmış oldu.
YFM, finansal inovasyon ve menkul kıymetleştirme mekanizmaları kadar, yeni geliştirilen
risk yönetimi tekniklerine de dayanıyordu.7
Buna göre, tek bir finans kuruluşu üzerindeki
risklerin parçalanarak finans sisteminin diğer
unsurları tarafından satın alınabilir hale getirilmesi ve böylelikle iflas riskinin dağıtılması, yeni
risk yönetim tekniklerinin önemli bir uygulamasıydı. Ancak, bu aynı zamanda, YFM’nin çöküşünü hazırlayan “sistemik risk”in de temelini oluşturdu. Son olarak, YFM’nin oluşmasını mümkün
kılan bir diğer unsur ise, 2000’lerde krize kadar
gelen süreçte faiz oranlarının düşük tutulmasıydı. 2000’lerin başında, FED hem resesyondan
çıkmak hem de 11 Eylül’ün ekonomik sarsıntısını atlatmak için faiz oranlarını hızla düşürdüğünde, 1990’lar boyunca oluşan YFM’nin gelişmesi için uygun ortam yaratılmış oldu.
ABD kökenli krizin Avrupa’ya ulaşması çok
zaman almadı. Zira 1990’larda YFM uluslararası
düzeyde de kurulmuştu. Ancak, uluslararası

2014, Avrupa genelinde ve Japonya’da ekonomik
büyümenin neredeyse resesyon sınırına geldiği, gelişmekte
olan ülkelerde de ekonomik büyüme temposunun düştüğü
bir yıl oldu. Büyüme temposunun düşmesi eğilimi dışında
iki önemli gelişme daha 2014’e damgasını vurdu. İlki
ABD’deki ılımlı toparlanmaya paralel olarak FED’in
miktarsal genişleme politikasını sonlandırması, ikincisi de
petrol fiyatlarında görülen sert düşüş.
finansal bütünleşme düzeyinin artmasıyla,
sistemin bir noktasında ortaya çıkan bir sorunun diğer noktalara sıçraması da kolaylaşıyordu.
ABD’de çöken finansal sistemden ilk olarak
burada yatırım yapmış olan Avrupa kökenli bankalar ve emeklilik fonları gibi kurumsal yatırımları yönlendiren şirketler etkilendi. Ancak, bu
şirketlerin finans sisteminin tümden çöküşünü
tetiklemesini engellemek için devletler devreye
girdi ve bu firmaların borçları devlet tarafından
üstlenilerek kamu borcu hanesine yazıldı. Avrupa krizinin başlangıcı esas bundan sonra gerçekleşti. Kriz Avrupa’ya ulaştığında ölçek büyümüş,
firma iflaslarından devletlerin iflasları aşamasına geçilmişti. İlk örnek İzlanda’da başladı, ama
Avrupa krizinde fitili ateşleyen Yunanistan oldu.

Küresel krizin derinleşmesi
ve 2014 dönemeci
2014 yılına gelindiğinde, “yükselen piyasalar”
olarak tanımlanan ülkelerin de etki alanına
girmesiyle birlikte, 2008’de başlayan krizin
coğrafî olarak dünyaya yayılma süreci tamamlanmış oldu. 2014, aynı zamanda küresel krizin
derinleşmesi doğrultusundaki sinyallerin de
güçlendiği bir yıl oldu. Küresel krizin derinleşmesinin en önemli göstergesi dünya genelinde
önemli üretim üslerindeki ekonomik büyüme temposunun yavaşlamaya başlamasıydı.
2010’dan beri süren Çin’deki ekonomik büyüme istikrarlı bir şekilde yavaşlıyordu, 2014’te
bu yavaşlamanın süreceği netleşti. Çin’e benzer
bir şekilde, bir diğer önemli üretim üssü olan
Almanya’daki ekonomik büyüme de 2010’dan
beri aralıksız olarak azalmakta.8 2014, Avrupa
genelinde ve Japonya’da ekonomik büyümenin
neredeyse resesyon sınırına geldiği, buna ek
olarak gelişmekte olan ülkelerde de ekonomik
büyüme temposunun düştüğü bir yıl oldu. Büyüme temposunun düşmesi eğilimi dışında iki
önemli gelişme daha 2014’e damgasını vurdu.
Bunlardan ilki ABD’deki ılımlı toparlanmaya
paralel olarak FED’in miktarsal genişleme
politikasını sonlandırması, ikincisi de petrol
fiyatlarında görülen sert düşüş.
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FED kararları
ABD ekonomisindeki ılımlı toparlanma ve işsizlik rakamlarının kriz öncesi seviyeye gerilemesi
üzerine, FED 2014 boyunca aşamalı olarak miktarsal genişleme programının sonlandırılması
yönünde adımlar attı. ABD’deki toparlanmanın
temel özelliklerinden biri, kriz sürecinde —zaten
oldukça esnek olan— emek piyasalarının daha
da esnekleştirilmesiydi. Bunun sonucunda, gerçekleşen ekonomik canlanmadan zenginler faydalanırken, çalışan sınıflar reel ücret kayıplarını
telafi edemedi. İşsizlik oranının azalması, artan
ekonomik aktivitenin önemli göstergelerinden
biriydi. Ancak, işsizliğin azalmasına, emek piyasasına katılım oranının düşmesi eşlik etti.

2014’ün Ocak ayında FED açıklamaları sonrası yaşanan
gelişmeler, FED’in faiz artırımını gündemine alacağı
2015’in ikinci yarısı için de yol gösterici olabilir. Ocak
2014’ten itibaren özellikle Türkiye, Brezilya, Hindistan
ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerden büyük
miktarda para çıkışı gerçekleşti ve uluslararası fonlar
ABD piyasalarına giriş yaptı. Bu sürecin etkisi her ülkeye
farklı yansısa da, ortak yön enflasyonun ve faizlerin aynı
anda artmaya başlaması ve ekonomik büyümenin tempo
kaybetmesiydi.

ABD büyümesiyle ilgili en önemli gelişme,
büyümenin kredi artışına dayanmasıydı. Tıpkı
2000’lerin başında olduğu gibi, faizlerin düşüklüğü krizden güçlenerek çıkan YFM için
uyarıcı bir işlev gördü ve kredi genişlemesi, yani
artan borçluluk, ABD toparlanmasının temel
öğesi oldu. Ancak, emek piyasalarının daha da
esnekleştirilmesi ya da büyümenin borçlanmaya dayanarak gerçekleşiyor olması, niceliksel
trendleri ölçen işsizlik ya da ekonomik büyüme
gibi göstergeler açısından önemli değildi. Günün sonunda, bu göstergelere göre hareket eden
FED 2008’den itibaren sürdürdüğü miktarsal genişleme programını aşamalı olarak sonlandırdı
ve 2015 içinde faiz artırımına başlayabileceğini
ilan etti.
2014’ün Ocak ayında FED açıklamaları sonrası yaşanan gelişmeler, FED’in faiz artırımını
gündemine alacağı 2015’in ikinci yarısı için de
yol gösterici olabilir. FED miktarsal genişleme
stratejisi dahilinde gerçekleştirdiği varlık alımını
Ocak 2014’ten itibaren 10 milyar dolar azaltmaya başlayacağını ilan etmişti. Bu haber üzerine,
özellikle Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Güney
Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerden büyük miktarda para çıkışı gerçekleşti ve uluslararası fonlar

ABD piyasalarına giriş yaptı. Bu sürecin etkisi
her ülkeye farklı yansısa da, ortak yön enflasyonun ve faizlerin aynı anda artmaya başlaması ve
ekonomik büyümenin tempo kaybetmesi idi.

Petrol fiyatı
Küresel krizin 2014 dönemecine damgasını
vuran ikinci önemli gelişme, yılın ikinci yarısında görülen petrol fiyatlarındaki sert düşüştü.
Petrol fiyatı Temmuz ile Aralık 2014 arasında
yüzde 50’ye yakın düştü. IMF, petrol fiyatlarındaki düşüşün dünya ekonomisinin büyümesine
0.3 ile 0.7 arasında katkı yapabileceğini ilan
etti ve bu düşüşün dünya genelinde ekonomik
toparlanmayı hızlandırabilecek bir “iyi haber”
olduğunu ileri sürdü.9 Ancak, petrol fiyatlarındaki düşüş eğer küresel krizin derinleşmesinin bir
göstergesi ise, bu IMF’nin işaret ettiği gibi “iyi”
değil, “kötü” bir haber olarak yorumlanabilir.
Buna ek olarak, her ne kadar petrol ithal eden
ülkeler için fiyat düşüşü, maliyetleri azaltıcı etki
yapacağı için olumlu olsa da, bu etki tek yönlü
olmayabilir. Örneğin ABD’de olduğu gibi, enerji
firmalarının kayıpları, finansal sistemi zorlayacak denli büyük olursa, Ocak 2015 başında
ilk emarelerini görmeye başladığımız, ancak
zamanla gelişebilecek beklenmeyen bir panik
hareketini tetikleyebilir.10
Petrol fiyatları konusunda daha ilginç olan,
talepteki daralmaya paralel bir arz azalması
gerçekleşmemesi. Daha açık bir ifadeyle,
küresel krizin derinleşmesinin etkilerini petrol talebinin azalmasından izleyebiliyoruz.
Beklenen, talep daralmasına karşı OPEC üyesi
ülkelerin petrol üretimlerini kısmalarıydı.
Geçtiğimiz Ekim ayında yapılan toplantıda,
beklenenin aksine, fiyat düşmesine rağmen
petrol arzının daraltılmasına yönelik bir karar
alınmadı. Hatta Rusya ve Irak’ta petrol üretimi
tarihî seviyelere ulaştı.11
Bu verilerden hareketle fiyat düşüşünü salt
ekonomik düzeyde gerçekleşen bir hareketten
çok, farklı aktörlerin güttüğü farklı stratejilerin
bir sonucu olarak görmek gerek. Aktörlerin
stratejileri konusundaysa ilk akla gelen ve en
yaygın şekilde dile getirilen, ABD’nin tehdit
olarak gördüğü ülkeleri cezalandırmak için
geliştirdiği inisiyatifin bir parçası olarak petrol
fiyatlarını düşürdüğüdür.12 Her ne kadar sonuçları itibariyle değerlendirildiğinde bu görüşün geçerli olabileceği izlenimi uyansa da,
neden-sonuç zinciri takip edildiğinde, petrol
fiyatlarındaki bu denli büyük bir harekete tek
başına ABD’nin izlediği politika tercihlerinin
neden olduğunu ileri sürmek zordur. Zira
süreçte önemli aktörlerden biri olan Suudi
Arabistan’ın, maliyet avantajı nedeniyle çok
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daha düşük bir petrol fiyatında dahi kârlılığını
sürdürebilecek olması, fiyat düşüşlerinin tüm
petrol üreticisi ülkeler açısından aynı etkiyi
yapmayacağını gösteriyor.

2014’ün lokal krizleri
Son olarak, 2014’te dört ülke ekonomisinin
daha irili ufaklı ekonomik sarsıntı geçirdiğini
not etmeliyiz. 2014’ün Haziran sonuna gelindiğinde, Bulgar finans sisteminin dördüncü
büyük bankasının batması üzerine başlayan
finansal panik, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan 2.3 milyar avroluk bir destekle
durdurulabildi. Brüksel’deki teknokratlar,
Bulgaristan’daki sorunun “izole” bir gelişme
olduğunu ileri sürse de, finansal sistemin
bütünleşik yapısı nedeniyle kriz endişeleri
yeniden canlandı.13 Henüz Bulgaristan çalkantısının etkisi geçmemişken, Temmuz ayının ilk yarısında bu sefer Portekiz’in en büyük
bankasının borsadaki işlemleri durduruldu ve
merkez bankası sürece müdahale etmek zorunda kaldı. İşin garibi, Portekiz’deki bankacılık sistemi ve genel olarak ekonomi 2011’den
beri fiilen IMF programları tarafından yönetiliyordu. Portekiz krizinin gösterdiği, 2014’e
gelindiğinde Avrupa genelinde uygulanan
kemer sıkma politikalarının iflas ettiği.14
2014’ün Ağustosunda ise Arjantin hükümetiyle uluslararası hedge fon yöneticilerinin
yaptığı borç yapılandırma görüşmeleri sonuçsuz kalınca hükümet borçlarının bir kısmını
ödemeyeceğini ilan etti.15 Son olarak, 2014’ün
Aralık ayında, Rus rublesinin sert değer kaybına yol açan sermaye hareketleri Rus ekonomisinin büyük bir sıkıntıda olduğunun işaretiydi.
Kamu gelirlerinin yarısını, ihracatın da üçte
ikisini petrol ve gaz satışından elde eden bir
ülke için, kuşkusuz yaşanan ekonomik sıkıntının en önemli nedeni petrol fiyatlarındaki
düşüştü. Batı’nın Ukrayna nedeniyle getirdiği
yaptırımlar zaten Rus ekonomisini zorlamaya
başlamıştı. Ancak, ekonomik büyümenin
iyice yavaşladığı bir ortamda petrol fiyatları
düşüşü, ekonominin küçüleceği tahminlerini
artırdı ve sermaye çıkışları süreci daha da
kötüleştirdi.16

2015’e kalan çözülmemiş sorunlar
2015 yılı için uluslararası ekonomik kurumlar
tarafından yapılan tahminlere bakarak, 2014
dönemeciyle belirginleşen ana trendlerin
devam edeceğini öngörebiliriz. Bunun anlamı küresel krizin etkilerinin derinleşerek
süreceğidir. Avrupa Birliği Merkez Bankası’nın

krizden çıkmak için ne gerekiyorsa yapılacağı
yönündeki açıklamasına rağmen,17 çoktan
deflasyon ve resesyonun eşiğinde olan Avrupa ekonomileri için 2015 pek umut verici
bir yıl olarak görülmüyor. Buna ek olarak,
Yunanistan’da 25 Ocak’taki parlamento seçimlerinde kemer sıkma politikalarına karşı
olduğunu ilan eden radikal sol parti Syriza’nın
olası seçim zaferi, Avrupa’da krizin gidişatı
açısından yeni bir kırılmaya işaret edebilir.18

2015 için uluslararası ekonomik kurumlar tarafından
yapılan tahminlere bakarak, 2014 dönemeciyle
belirginleşen ana trendlerin devam edeceğini öngörebiliriz.
Bunun anlamı küresel krizin etkilerinin derinleşerek
süreceğidir. Avrupa Birliği Merkez Bankası’nın krizden
çıkmak için ne gerekiyorsa yapılacağı yönündeki
açıklamasına rağmen, deflasyon ve resesyonun eşiğinde
olan Avrupa ekonomileri için 2015 pek umut verici bir yıl
olarak görülmüyor.

Alman sermayesinin başını çektiği iktidar
bloğunun formüle ettiği kemer sıkma politikaları sonucunda ekonomik durgunluğun
eşiğine gelen Avrupa ekonomilerine ek olarak
Çin’den gelen haberler de 2015’in parlak bir
yıl olmayacağını ortaya koyuyor. Yıllardır
sürdürdüğü yüksek büyüme temposu 2007’de
kırılan, 2010’dan sonra istikrarlı bir tempo
azalışı sürecine giren Çin’de 2015’te yüzde
7 civarında bir ekonomik büyüme bekleniyor.19 Japonya’ya dair tahminler ise daha çok
Avrupa’dakine paralellik gösteriyor. Son olarak, dünyanın diğer coğrafyalarının aksine,
ABD'nin ekonomik büyüme trendini sürdürmesi bekleniyor, ancak bu, 2008 krizinin etkilerinin tamamen ortadan kalktığı anlamına
gelmiyor. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, ABD
ekonomisi açısından en önemli risk, düşük
faiz oranlarıyla çalışan YFM’nin faiz artışı
ortamına sorunsuz uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusu.
Uluslararası fon çıkışları sonrası faizleri
yükseltmek zorunda kalan ülkeler için büyüme oranının giderek daha da yavaşlamaya
başlaması, 2014 dönemecinin önemli bir parçasıydı. Dolayısıyla, Ocak 2014’te yaşananlar
2015 veya sonrasında FED’in alacağı bir faiz
artırımı kararının etkilerinin neler olabileceğini göstermiş oldu. Görünen en önemli etki,
küresel düzeyde değerlenmek için yüksek
getiri arayan fonların ABD’ye geri dönmeye
başlayacağı ve bunun sonucunda piyasasından para çıkışı olan ülkelerde ekonomik büyüme temposunun daha da düşeceği. Dolayı-
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sıyla, 2014’te küçük bir provasını gördüğümüz
gelişmeler, 2015’in özellikle ikinci yarısından
sonra küresel krizin gelişeceği alanları da
işaret etmektedir.
2015 açısından takip edilmesi gereken bir
diğer gelişme, Çin’in Rusya’daki kriz sonrasında yaptığı kurtarma paketi önerisini ileride
başka ülkeler için de tekrarlayıp tekrarlamayacağıdır.20 Gerçekten de Çin’in yaptığı
bu öneri basit bir döviz takası değildi, öneri
dünya genelinde son borç verme mercii işlevi
yürüten IMF gibi bir kurumun işlevlerini ikame edecek nitelikteydi.21 Çin’in Arjantin ve
Venezüella ile yaptığı benzer anlaşmalar da
göz önüne alındığında, enerji kaynakları açısından zengin Rusya’nın ekonomik sıkıntılarını Çin’in desteğiyle aşması durumunda, hem
dünyada dolar hakimiyeti dışında gelişen
ekonomik alan daha da büyümüş olacak, hem
de 1945 sonrası ABD öncülüğünde kurulan
Bretton Woods sistemine alternatif bir finansal sistemin ilk belirtileri uç vermiş olacak.22

FED’in krizden çıkış stratejisinin Türkiye gibi ülkeler
açısından anlamı, kötü senaryoda krizin bu ülkelere
transferi, iyi senaryoda ise düşük büyüme döneminin
başlamasıdır. Hükümet çevreleri, bu olumsuz baskıyı,
petrol fiyatlarındaki düşüşle ve Avrupa Merkez Bankası
tarafından uygulanacağı ilan edilen miktarsal genişlemeyle
dengelemeyi hedefliyor.

2015’te ABD hegemonyasının gerilemesini
beklemek gerçekçi bir yaklaşım değil. Ancak,
Çin’in uluslararası finans sistemine verdiği
sinyaller, önümüzdeki dönemde ABD hegemonyası içindeki çatlakların arasının biraz
daha açılabileceğine işaret ediyor.

2015’te Türkiye ekonomisi:
AKP’nin talihi sürüyor!
2008 krizinin hemen ertesinde, yabancı sermaye girişi sayesinde Türkiye ekonomisinde
gerçekleşen rekor büyüme rakamlarından
sonra, 2012’den itibaren büyüme temposu hız
kaybetmeye başladı. Kriz sonrasında uygulamaya konan program inşaat ve enerji sektörlerine dayanıyor ve iç pazarın olanaklarını
daha geniş bir şekilde kullanmayı hedefliyordu. Bunu mümkün kılacak makroekonomik
çerçeve ise faiz oranlarının düşürülmesiyle
gerçekleşebildi. Faizin düşürülmesi sayesinde
gerçekleşen kredi genişlemesi, kriz sonrası
ekonomik büyümenin motoru oldu.

Ancak, bu politika iki temel sorunla karşılaştı. Sorunlardan ilki şuydu: FED’in krizden
çıkış için uyguladığı genişleme politikası
nedeniyle sermaye girişlerinin bol olduğu
dönemde faizler düşürülebiliyor, ancak faiz
oranlarının düşük tutulması durumunda artan kredi genişlemesi, aynı zamanda finansal
istikrarı tehdit ediyordu. Bu riske karşı uygulamaya konan makro ihtiyatî tedbirler, artan
cari açığı dizginlemek için para akımlarını
yavaşlatıcı önlemler almayı ve kredi genişlemesini daraltmayı amaçladı. Ancak, makro
ihtiyatî tedbirlerin dolaysız sonucu ekonomik
büyümenin yavaşlaması oldu.
İkinci temel sorun, faizin düşük tutulabilmesinin büyük ölçüde uluslararası finans
sisteminde borçlanma maliyetlerinin azalmasına, yani FED’in miktarsal genişleme
politikasına bağlı olmasıydı. Bu nedenle
FED politikasının değişmeye başladığı Mayıs
2013’ten itibaren, TCMB için faizleri düşük
tutmak giderek zorlaşmaya başladı. Nitekim
TCMB’nin Ocak 2014’te yaptığı zorunlu müdahale, sermaye çıkışlarının gerçekleştiği bir
ortamda, faiz oranını aşağıda tutma ısrarının
dövizin hızla değerlenmesine neden olabileceğini göstermiş oldu. Eylül 2014’e geldiğimizde, döviz açısından TCMB’nin Ocak kararlarının etkisi ortadan kalktı, bununla birlikte,
daha düşük bir büyüme ve daha yüksek bir
işsizlik oranıyla karşılaşıldı.
2015 için ekonomi yönetiminin temel
sorunu, uluslararası piyasalarda borçlanma
maliyetinin geçtiğimiz yıllardaki kadar ucuz
olmayacağı bir döneme girilecek olmasıdır.
Ancak, bu sorun sadece Türkiye’ye özgü değil.
Bir anlamda, FED’in krizden çıkış stratejisinin Türkiye gibi ülkeler açısından anlamı,
kötü senaryoda krizin bu ülkelere transferi,
iyi senaryoda ise düşük büyüme döneminin
başlamasıdır. Hükümet çevreleri, bu olumsuz
baskıyı, petrol fiyatlarındaki düşüşle ve Avrupa Merkez Bankası tarafından uygulanacağı
ilan edilen miktarsal genişlemeyle dengelemeyi hedefliyor.
Haziran 2015’te yapılacak genel seçimler
açısından süreci değerlendirdiğimizde, ekonomi yönetiminin elinin seçime kadar daha
serbest olacağını öngörebiliriz. Bunun birkaç
nedeni var. İlki, petrol fiyatlarındaki düşüşte
etkili olduğu görülen arz fazlasının giderilebileceği en yakın OPEC toplantısının Haziran
2015’te olması. İkincisi, FED’in faiz artırımına
gitmek için aceleci davranmayacağı yönündeki sinyallerin kuvvetlenmesi. Hazirandaki
OPEC toplantısında, geçtiğimiz toplantının
aksine, petrol üretiminde daralmaya gidileceği bekleniyor. Eğer tahminler gerçekleşirse,
bu gelişmenin FED’in faiz artırma kararlarıyla
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çakışması gündeme gelebilir. Bu durumda,
petrol ithalatçısı olan Brezilya, Hindistan,
Türkiye ya da Güney Afrika Cumhuriyeti gibi
ülkeler için ekonomik büyümeyi pozitif düzeyde tutmak giderek zorlaşabilir. Ancak, bu
iki gelişmenin etkilerinin 2015’in ikinci yarısından başlamak üzere, yani Haziran seçimleri sonrasında yoğunlaşacağını not edelim.
Ekonomi yönetiminin seçimler açısından
diğer avantajı, 2015’in ilk yarısında gerek petrol fiyatları, gerekse baz etkisi nedeniyle enflasyonun düşebileceği beklentisi. Bu olasılık,
seçim öncesinde faiz indirimine gitmek için
bir aralık yaratabilir. Faizlerin düşürüldüğü
bir ortam ise yeniden kredi genişlemesini ve
inşaat sektöründeki büyümenin hızlanmasını
tetikleyerek, hükümet açısından seçimlerde
ekonominin sorun yaratan bir unsur olarak
şekillenmesini engelleyebilir.
Ancak, ekonomi yönetiminin elini seçimlere kadar rahatlatacak olan yukarıda sıraladığımız unsurların en önemli özelliği, bunların
hiçbirinin kontrolünün hükümetin elinde
olmaması. Daha açık bir ifadeyle, ilk altı ayda
ekonominin büyük bir sorun çıkmadan idare
edilebilmesi, hükümetin izlediği ekonomi politikası sonucunda elde edilecek bir başarıdan
ziyade, petrol fiyatları, FED kararları, Avrupa’daki miktarsal genişleme ya da baz etkisi
gibi dış etkenler sonucunda gerçekleşecektir.
Dolayısıyla, önümüzdeki seçimler için, en
azından ekonomik durum açısından, talih bir
kez daha hükümetin yüzüne gülebilir. Ancak,
sıraladığımız unsurların 2015’in ikinci yarısından sonra Türkiye ekonomisini yeniden
bir ekonomik kilitlenmenin eşiğine getirmesi
sürpriz olmayacaktır.

Haziran 2015 seçimleri açısından süreci
değerlendirdiğimizde, ekonomi yönetiminin elinin seçime
kadar daha serbest olacağını öngörebiliriz. Bunun birkaç
nedeni var. İlki, petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğu
görülen arz fazlasının giderilebileceği en yakın OPEC
toplantısının Haziran 2015’te olması. İkincisi, FED’in faiz
artırımına gitmek için aceleci davranmayacağı yönündeki
sinyallerin kuvvetlenmesi. Önümüzdeki seçimler için, en
azından ekonomik durum açısından, talih bir kez daha
hükümetin yüzüne gülebilir.
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PKK dışı Kürt örgütleri
sürece tepkili
İrfan Aktan

PKK (Kürdistan İşçi Partisi) lideri Abdullah
Öcalan’ın 21 Mart 2013’te açıklanan mektubuyla
başlayan ve “çözüm süreci” olarak tanımlanan
“durum” PKK dışındaki Kürt örgütleri içinde de bir
tartışma başlattı. PKK’ye mesafeli yaklaşan iriliufaklı Kürt hareketlerinin Öcalan’ın mektubuna ilkin
“temkinli bir iyimserlikle” yaklaştığı görülüyordu.

İrfan Aktan
1981 Hakkâri-Yüksekova
doğumlu, Ankara Üniversitesi
İletişim Fakültesi mezunu.
Aynı üniversitenin Kadın
Çalışmaları Anabilim
Dalı’nda yüksek lisans yaptı.
“Nazê/ Bir Göçüş Öyküsü”
ve “Zehir ve Panzehir: Kürt
Sorunu / Faşizmin Şartı
Kaç?” isimli iki kitabı
bulunuyor. Birgün gazetesi ve
Nokta, Newsweek Türkiye,
Yeni Aktüel dergilerinde
çalıştı, İMC TV’nin Ankara
Temsilciliği’ni yürüttü. Halen
Express dergisinde muhabir
ve yazar olarak görev yapıyor.

Öcalan’ın mektubu açıklanmadan bir hafta
önce (14 Mart 2013), bağımsız haber sitesi
Bianet için PKK-BDP (Barış ve Demokrasi
Partisi) dışındaki Kürt örgütleriyle yaptığımız
görüşmelerde bu göreli iyimserliğin Kürt
sorununun çözümünden ziyade, çatışmalı
sürecin sona erme ihtimalinden beslendiği anlaşılıyordu. (http://www.bianet.org/
bianet/siyaset/145079-kurt-orgutleri-birlikkonferansi-istiyor)
Örneğin, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi
(ÖSP) Diyarbakır İl Başkanı Nusrettin Maçin
şöyle diyordu: “Arkadaşlar [PKK’liler] silah bırakma konusunda kendi iradeleriyle bu süreci
başlattılar. Bu onların en doğal hakkıdır. Ama
Kürt sorununun çözümü ve müzakere sürecinde sessizliğimizi sürdürmeyeceğiz.”
KADEP (Katılımcı Demokrasi Partisi) Genel Başkanı Lütfi Baksi de “Biz süreci izliyoruz. Kürt ve Kürdistan kelimesinin yer almadığı bir çözümden yana değiliz. Ama diyoruz ki
süreç başlasın, arkası gelir” diyerek açık kapı
bırakıyordu.
O tarihte görüştüğümüz Hak-Par (Hak ve
Özgürlükler Partisi) Genel Başkan Yardımcısı

Bayram Bozyel, İslamcı bir hareket olan Azadi
İnisiyatifi’nin kurucularından Sıdkı Zilan ve
Devrimci Demokrasi Kürt Derneği (DDKD)
Genel Başkanı İmam Taşçıer de çatışmaların
sonlanmasını olumlu görmekle beraber sürecin Kürt sorununu çözmeye yönelik olmadığında hemfikirdi.
O mülakatların üzerinden geçen iki yılda,
BDP (artık DBP/Demokratik Bölgeler Partisi)
dışındaki Kürt örgütlerinin sürece ilişkin göreli iyimserliğinin tamamen ortadan kalktığı,
onun yerini PKK’ye daha sert eleştirilerin
aldığı görülüyor. Perspectives için görüştüğümüz ÖSP, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK),
Azadi İnisiyatifi, Hak-Par, KADEP ve HüdaPar (Hür Dava Partisi) yetkililerinin ortaklaştığı eleştirilerin başında muhatap alınmamak
geliyor. Ayrıca, bu örgütlerin yetkilileri, neredeyse ağız birliği etmişçesine, yürütülen sürecin Kürt sorununun çözümüyle değil, “PKK
sorunuyla” ilgili olduğunu ifade ediyor. “Ağız
birliği” demişken, Hak-Par ve Hüda-Par dışındaki oluşumların kendi aralarında birtakım
istişarelerde bulunduklarını ve gerek mevcut
sürece, gerekse Kürt sorununun çözümüne
ilişkin hükümet ile PKK’nin dışında ortak bir
tutum almak için zemin yokladıklarını aktaralım. Bu ortak zemin arayışının, Öcalan’la
yürütülen görüşmelerin Kürt sorununun yapısal boyutlarının (kolektif haklar) çözümünü
öngörmediği düşüncesinden kaynaklandığını
da belirtelim.

Kolektif haklar verilmeden
çözüm olmaz
ÖSP Diyarbakır İl Başkanı Nusrettin Maçin
Kürt sorununun çözümü ve Öcalan’la yü-

Heinrich Böll Stiftung / Turkey

© Fatma Çelik/NarPhotos

No solution without the recognition
of collective rights
The President of ÖSP’s Diyarbakır branch,
Nusrettin Maçin believes that there is a yawning gap between the settlement of the Kurdish
question and the ongoing talks with Öcalan:
“What we had said back in 2013, when Mr.
Öcalan’s letter was disclosed to the public,
still holds today: The ongoing process is not
geared to the solution of the Kurdish question; it concerns only the disarmament of
the PKK and the democratization of Turkey.
Time will tell how much progress they will
make in this path. However, we do not expect
this process to bring about recognition of the
collective rights of the Kurdish people. For a
solution to be reached, certain key measures
should be taken. First of all, the existence of
Kurds must be recognized in the constitution.
Then comes education in mother tongue.
Kurdish should become a language of education from primary school to university, and
the second official language of the country.
Thirdly, Kurds should be given legal status,
that is the right to govern themselves. Unless
these three rights are recognized, what they
call the settlement process will remain limited
to taking care of the problems and wounds
created by the armed conflict. But the question itself will not be resolved.”

“The PKK must lay down arms”
Hak-Par’s General President Fehmi Demir agrees
with Maçin as to the content of the process.
Demir indicated that they find Öcalan’s words
“guns should be silenced and politics should do
the talking” in his letter to be very important, but
that these words were not followed by action:
“When Öcalan’s letter was disclosed in 2013, we
had our doubts. We took Öcalan’s and the PKK’s
declarations with a grain of salt. However, we did
support the idea of silencing the guns. From the
very beginning, we have disapproved of armed
struggle, and instead believed that the problem
should be settled through politics, through democratic means. They said that they would take
the guns back to Kandil. We said back then, ‘Why
take the guns to Kandil?’ If you are serious about
laying down arms, do it here. The government
can lay the legal groundwork, and armed militants can put down weapons and return home.
Neither the government took such measures, nor
did the PKK disarm and pull back to Kandil. The
process has been drawn out longer and longer.”
According to Demir, no progress is made
because the sides are focused on the elections:
“The tension rose and fell according to the
elections. That is, the electoral schedule set the
tone. Besides, we view this not as a settlement
process, but as a disarmament process. We
think that weapons should be laid down. Set-

Apo, the short form of PKK
leader Abdullah Öcalan’s
name, is written on the
snow, at a rally denouncing
the air strike which resulted
in the killing of 34 people,
mostly children, of the village
Roboski in eastern Turkey.
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tlement or peace is another issue, in our view.
Settlement or peace can be attained only when
the rights of the Kurdish people are recognized.
In such a process, Öcalan, the PKK and others
cannot be the sole interlocutors. All Kurdish
organizations and the entire Kurdish people
should be included.”

“The PKK should not disarm”
Although the Azadi Initiative is part of the talks
for a common ground among organizations
other than the PKK-DBP, its cofounder Sıdkı
Zilan has a very different opinion about disarmament. After stating that they aspire for peace in
Kurdistan and that the people also want peace,
Zilan adds that it must be an “honorable” peace:
“I would consider the PKK’s disarmament as
treason. That is because, the means now controlled by the PKK—the young militants, weapons—belong not to the PKK or Öcalan, but to
the people of Kurdistan. They are the result of
40 years of hard work. The PKK should turn into
a national army and abandon its pro-Apo [nick
name for Abdullah Öcalan] stance. It should
become the Northern Kurdistan National Army.
We must hold a Northern Kurdistan Congress,
and there select an assembly which will govern
the PKK and us. That is, we should have a government.” We remind Zilan that the PKK is a
socialist organization, and whether he would be
concerned with the fact that the government he
proposes could be socialist. Here is his response:

“The problem is not leftism, socialism nor Islamism. What counts is becoming national. Whether
leftist or Islamist, you should be democratic. For
us to hold a good position in the civilized world,
we need to stick to civilized principles. We must
embrace pluralist and participatory politics.”

“It is up to the PKK to decide on
disarmament”
The President of PAK’s İstanbul branch, Ali
Fikri Işık, responded very harshly to Zilan’s
description of any PKK disarmament as treason: “Sıdkı Zilan’s suggestion that the PKK
should not lay down weapons is very childish.
It is up to the PKK to decide on disarmament
and no one else can have a say. PAK thinks
that the PKK should manage its relations
with the state as it sees fit. Only the PKK can
be held responsible for any positive or negative outcomes. When they decided to take up
arms, they did not ask for our opinion. They
do not have to do so if they decide to end
armed struggle now.”

“Kurds and Turks cannot
live together”
KADEP’s General President Lütfi Baksi, on
the other hand, underscores the disparity
between the compromises by the Kurdish
movement and the issues on the table. He
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görüşmelerin Kürt halkı adına yapılamayacağı
kanısında. Baksi şöyle diyor: “Bu kadar kan
döküldü, bu kadar mücadele bunun için mi
verildi? Bir kere devlet Kürt halkını tanımadan,
Kürdistan'ı hem etnik hem de coğrafî olarak
kabul etmeden Kürt sorunu çözülemez. PKK
gider, başka bir aktör gelir. PKK olayların sebebi değil, sonucudur. Tarihî bir fırsat yakalamışken bunu radikal bir biçimde halletmek lâzım.
90 yıllık uygulama gösterdi ki, Kürtlerle Türkler
bir arada yaşayamıyor. Bu 29. isyandır. En iyisi
yan yana, yani federatif bir sistem… Kürtlerin
kendi kendilerini yönetmesi gerekir.”
Öcalan’ın 2013’teki mektubunu dinlediğinde umutlandığını söyleyen Baksi gelinen noktada umudunu tamamen yitirdiğini söylüyor.
Ona göre, PKK Öcalan’ın mektubundan sonra
ciddi bir kamuoyu baskısı yapsaydı, devlet
geri adım atabilirdi. Baksi sorunun çözümü
konusunda 25 milyon Kürdün muhatap olduğunu, muhataplık sorununun çözülmesi için
de Kürtlerden müteşekkil bir komisyon veya
meclisin devreye sokulması gerektiği görüşünde. Ona göre Öcalan gibi esaret altında
olan bir liderin devletle pazarlık yapmasının
dünyada örneği yok. PKK-DBP dışındaki Kürt
örgütlerinin yeni bir ortak zemin oluşturma
çabasının bu kaygılardan kaynaklandığını
söyleyen Baksi’ye göre, sorunun çözümünde
Kürdistanlı tüm örgütlerin muhatap kılınması
PKK’nin de elini güçlendirir. Baksi ortak zemin
çabalarını şöyle özetliyor. “Sosyalistler, İslamcılar ve liberal demokratlar kendi aralarında
ortaklaşabilir. Bir cephe mi olur, bilmiyorum.
Bir şeyler yapmak istiyoruz, ama bakalım…”

“Devre dışı bırakıldık”
“Kürtler yüz yıldır savaşlarda değil, masada
kaybetti” diyen Baksi tarihin tekerrür ettiği
görüşünde. Eylül 2011’de Diyarbakır’da düzenlenen “Türkiye’de Kürdistan Konferansı”nı
hatırlatan Baksi görüşlerini şöyle özetledi:
“Konferans’ta Abdullah Öcalan mesajında bizzat söyledi, ‘ben Kürtleri temsil edemem’ dedi.
Fakat biz yine devreden çıktık, şimdiye kadar
bize hiçbir bilgi verilmedi. Bütün diğer siyasetler devre dışı bırakıldık. Süreç sadece PKK
ve yandaşları üzerinden yürütülüyor. Devletin
bunu böyle istediğini tahmin ediyorum. İstenen, Türkiyelileşme, sonra da Türkleşmedir.
Diyarbakır’daki konferansta dört madde kabul
edilmişti: Kürtlerin statüsünün tanınması,
anadilde eğitim, Kürdistan adına örgütlenme
hakkının verilmesi ve Kürdistan coğrafyasının
tanınması. Ama Erdoğan hâlâ ‘Kürt sorunu
yok’ diyor. Sosyal ve ekonomik haklardan
bahsediliyor, ama politik bir şey yok.”

Işık: “Ciddi kırılmalar yaşanabilir”
PAK İstanbul İl Başkanı Ali Fikri Işık’ın sürecin
nihayetine dair iddialı değerlendirmeleri var.
Ona göre, 2015 Newroz’u tarihî bir dönemece
gebe: “PKK veya KCK Kuzey Kürdistan’daki
bütün siyasal varlığına son verecek, askerî unsurlarını Rojava’ya taşıyacaktır. 2015’te Sayın
Öcalan bu tarihsel dönemi noktalayacaktır.
Yani, bundan sonra Kürtler hangi kazanımları
elde edeceklerse, kendi kimlikleriyle siyasal
mücadele aracılığıyla —o da Türk ve Kürt
kamuoyunu ikna ederek— elde edecekler. Bu
kesinlikle bir Kürdistan meselesinin çözümü
değildir. Bu, devlet ile KCK arasındaki sorunun çözümüdür. Daha doğrusu, bunu KCK
sorununun çözümü olarak okumak lâzım. Bu
olumsuz bir şey midir? Hayır. PKK meselesinin çözümünü de destekliyoruz, ama bunu
Kürt meselesinin çözümüne ikame etmelerini
doğru bulmuyoruz. Çünkü sorun bütün ontolojik yapısıyla, nesnel yapısıyla ve ihtiyaç
duyduğu çözümlerle orta yerdedir.”
Işık’a göre, “KCK sorununun” çözümünün
“Kürt sorununun çözümü” olarak yansıtılmasına Kürtlerin ikna edilmesi ciddi bir sorun.
Dahası, Kürtlerin buna nasıl bir reaksiyon
göstereceğini kestirmenin zor olduğunu söyleyen Işık ciddi kırılmaların yaşanabileceğine
dikkat çekiyor ve ekliyor: “Kürt hareketi bu
kırılmayı göze aldı bence. Kendilerini en büyük güç olarak görüyorlar. Kendilerini bitmiş
ürün olarak görüyorlar, ama biz böyle olmadığını biliyoruz. Devlet tabii ki özellikle eko-

HDP’nin İmralı heyetinden
Sırrı Süreyya Önder, Pervin
Buldan ve İdris Balüken
Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’la basın
toplantısında.

KADEP Genel Başkanı Lütfi Baksi: PKK olayların sebebi
değil, sonucudur. Tarihî bir fırsat yakalamışken bunu radikal
bir biçimde halletmek lâzım. 90 yıllık uygulama gösterdi ki,
Kürtlerle Türkler bir arada yaşayamıyor. Bu 29. isyandır.
En iyisi yan yana, yani federatif bir sistem… Kürtlerin
kendi kendilerini yönetmesi gerekir.
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nomik katkılar sunacaktır. Kürt halkının aklını
çelmeye çalışacaktır. KCK de özerkliğe yolun
açıldığı yönünde bir söylem geliştirecektir.
Beş bin yıldır bizden bir hayat talep eden bu
dilin gücünü, etkisini nasıl sınırlayacaktır, onu
göreceğiz.”

Hak-Par Genel Başkanı Fehmi Demir: Çözüm ve
barış ancak, Kürt halkının haklarının tanınmasıyla
gerçekleşebilir. Bunun da tek muhatabı ne tek başına
Öcalan ne PKK ne de diğerleridir. Muhatap tüm Kürt
siyasal hareketleri ve Kürt halkıdır.”

Hüda-Par ile YDG-H çatışması
Sürecin en önemli kırılma noktası Kobanê ile
dayanışma gösterilerinin tüm Kürdistan’a yayıldığı 6 Ekim 2014 tarihinde başladı. 15 Eylül
2014’te IŞİD’in (Irak ve Şam İslam Devleti)
Rojava kantonlarından Kobanê’yi istila girişimi
Kürt hareketini AKP’ye (Adalet ve Kalkınma
Partisi) karşı yeni bir pozisyona itti. Zira AKP,
IŞİD’in Kobanê saldırılarına göz yumulmasını
dünya kamuoyundan ısrarla, üstelik alenen
talep ediyordu. İstila girişiminin ilk günlerinde Tayyip Erdoğan “Kobanê düştü düşecek”
iddiasında bulunurken, 20 Eylül’de Kobanê
halkı kitlesel olarak Kuzey Kürdistan’a geçti.
AKP’nin yetkili tüm isimleri bu göçten son
derece memnun görünüyordu. Zira böylece
Kobanê kısa sürede IŞİD’in eline geçecek, YPG
(PYD’nin silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri) ve dolayısıyla Rojava’daki kanton sistemi
ağır darbe alacak, AKP’nin de Kürt hareketine
karşı eli güçlenecekti. Ancak, Eylül sonlarına
doğru, Kürtler Kobanê ile Suruç’u ayıran sınır
hattında toplanarak günlerce destek gösterisi
yaptılar ve günlerce Türk asker ve polisi tarafından saldırıya uğradılar. Kobanê’de IŞİD’in
ilerleyişi hızlanırken 20 Eylül’de Türkiye, Musul Konsolosluğu’nda IŞİD’in rehin aldığı 49
çalışanı sorunsuz bir biçimde devraldı. Aynı
gün, Başbakan Ahmet Davutoğlu rehinelerle
birlikte Ankara’ya geldi ve 20 Eylül’ü bayram
ilan etti. Ne var ki, aynı saatlerde Kobanê halkı
kitlesel olarak IŞİD barbarlığından korunmak
üzere Kuzey Kürdistan’a geçiyor, YPG çetin bir
mücadeleye girişiyordu. Kobanê’deki durum
Kuzey’deki Kürtlerde derin bir kaygı ve AKP’ye
karşı da gözle görülür bir öfkeye sebep oluyordu. Bu kaygı ve öfke Ekim ayının ilk günlerinde
kitlesel gösterilerle açığa çıktı. 6 Ekim’de başlayan Kobanê’yle dayanışma gösterileri yakın
zamanda eşine rastlanmamış bir kitleselliğe
ulaşırken, Diyarbakır başta olmak üzere bölgeden, Hüda-Par ile Kürt gençlerinin oluşturdu-

ğu YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) arasındaki çatışma haberleri gelmeye
başladı. Günlerce süren olaylarda gerek polisin
saldırıları, gerekse YDG-H ile Hüda-Par’lılar
arasındaki çatışmalarda 40 kişi yaşamını yitirdi. Bu çatışmalar, süreçte yeni bir problemi
daha gündeme getirdi: Hüda-Par.
Hüda-Par’la diyaloğu bilinen, Hizbullah
davasının avukatlığını da yapmış olan Sıdkı
Zilan’a bu çatışmanın kaynaklarını soruyoruz.
Zilan şöyle bir bilgiyi paylaşarak yanıt veriyor:
“Pek çok Kürdistanî kurumla beraber, STK’ların,
saygın insanların da aralarında bulunduğu bir
heyetle DTK (Demokratik Toplum Kongresi)
Eşbaşkanı Hatip Dicle ve Hüda-Par Genel
Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz bir araya
geldi. Görüşmeler Avrupa’da Hizbullah ile PKK
arasında devam ediyor. Aralarında bir mektuplaşma trafiğinin olduğuna dair de duyum aldım.
Yani belli bir mekanizma var.” Peki mesele ne?
Zilan’dan dinleyelim: “Hüda-Par meşru olarak
Kürdistan’da var olmak istiyor. PKK ise bugüne
kadar onları Kürdistanî bir hareket olarak meşru
görmedi. ‘Kürdistan halkından özür dilesinler’
diyor PKK. Onlar da manifestolarıyla özür dilediklerini varsayıyorlar. Ben Hüda-Par’ın oluşmasını teşvik ettim. Hizbullah’ın legalleşmesini,
silah bırakmasını da olumlu olarak görüyoruz.
Hüda-Par’ın Kürdistanî bir harekete dönüşmesi ihtimali var; beden olarak Kürdistanîdir,
ama ruh olarak tam evrilmemiştir. Hizbullah’la
PKK’nin birbirine yönelik karşıtlığı bazı şeyleri
görmemelerine sebep oluyor: ‘Kürtlere statü
tanınırsa PKK hakim olur…’ Biz Türk egemenlik
sisteminin Kürdistan’dan izalesini öncelik olarak görüyoruz. Bazıları için ise PKK belki öncelikli mevzudur.”
Hüda-Par’dan Abdurrahman Caner,
Zilan’ın bu tespitini doğrular nitelikte yanıtlıyor sorularımızı: “PKK siyasî parti yetkililerinden Kandil'deki her yöneticisine kadar, kendisi gibi düşünmeyen her yapının devlet ajanı
veya kontra olmadığını artık hazmetmeli…”

Hüda-Par’ın çözüm önerileri
Caner diğer Kürt örgütlerinin muhataplıkla
ilgili eleştirilerini tekrarlıyor. Ona göre de süreçte PKK dışındaki örgütler muhatap alınmalı.
Hüda-Par’ın Kürt sorununun çözümü konusundaki yaklaşımını da şöyle özetliyor Caner:
“Kürtler Türkiye'nin iki aslî kurucu halkından
biri olarak kabul edilmeli. Kürtçe ikinci resmî
dil olmalı. Zulüm ve ayrımcılık uygulamış olan
tarihî şahsiyetlerin isimlerini taşıyan okul,
kışla, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isimleri
derhal değiştirilmeli. Başta vatandaşlık tanımı
olmak üzere, anayasa ve sistemin bütün resmî
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literatürüne hâkim olan Türklük esaslı dışlayıcı
ve ayrımcı söylem terk edilmeli. İsimleri değiştirilen yerleşim yerlerine eski adları geri verilmeli. Çok yönlü sorunlara yol açan koruculuk
sistemi derhal lağvedilmeli, ancak mağduriyetlere de sebebiyet verilmemeli. Sayısı binleri
bulan kayıpların akıbeti açıklanmalı, faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturmalar ciddiyetle
yürütülmeli ve sorumlular cezalandırılmalı.
Köy yakma ve zorunlu göç olaylarının hesabı
sorulmalı. Ergenekon, JİTEM ve benzeri yapılanmaların bölgede yaptığı hukuksuzluklar
derinlemesine soruşturulmalı. Başta Şeyh Said
olmak üzere, Kürtlerin büyük saygıyla andıkları Kürt âlimlerine zulmedildiği resmen kabul
edilmeli, yakınlarından ve bütün halktan özür
dilenmeli. Said-i Nursi, Şeyh Said ve Seyyid
Rıza gibi şahsiyetlerin mezar yerleri açıklanmalı, İstiklal Mahkemeleri ile ilgili arşivler
derhal açılmalı. Medreseler iyileştirilmeli, aslî
fonksiyonlarına kavuşturulmalı ve medreselerde verilen icazetlere resmî statü tanınmalı.
Uzun yıllar her alanda geri bırakılan bölgenin,
batıdaki ekonomik refah seviyesine ulaşması
için gerekli yatırımlar yapılmalı, bu anlamda bölgeye pozitif ayrımcılık uygulanmalı.
Vatandaşlığa kabul işlemlerinde başka ülke
vatandaşı olan Kürtlere de Batı Trakya ve diğer
bölgelerden gelen Türk kökenlilere sağlanan
kolaylık ve ayrıcalıklar tanınmalı. Siyasî nedenlerle uğradıkları takibat veya aldıkları cezalar
nedeniyle yurtdışına çıkmak zorunda kalmış
olanların ülkeye, siyasî düşüncelerinden dolayı
cezaevlerinde tutulan kişilerin de toplumsal
hayata dönebilmeleri için siyasî af çıkarılmalı.
Katı merkeziyetçi yönetime son verilerek yerel
yönetimler güçlendirilmeli ve tüm yerel yöneticiler halk tarafından seçilmeli.”

CHP’nin önerileri
Hüda-Par’ın bu önerileri bizi son derece enteresan bir buluşma noktasına getiriyor: Cumhuriyet Halk Partisi. CHP’nin de Kürt sorununun çözümüne ilişkin önerilerinde benzer
başlıklar bulunuyor. CHP’nin Meclis’e sunduğu ve Kürt sorununun çözümüne dair önerilerini içeren kanun teklifindeki bazı önerilere
bakalım: Seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi, siyasetteki dil yasaklarının kaldırılması,
koruculuğun lağvedilmesi, Newroz’un tatil
yapılması, Diyarbakır Cezaevi’nin müze yapılması, köye dönüşlerin sağlanması, mayınlı
arazilerin temizlenip yoksul köylülere tahsis
edilmesi, faili meçhul davalarında zaman
aşımının kaldırılması, toplumsal gösterilerin
önündeki engellerin kaldırılması, hukuka
aykırı olarak elde edilen kişisel bilgilerin imha
edilmesi, DGM’lerce verilmiş kararların zamanaşımı süresinin yarı oranda düşürülmesi,
yerel yönetimlere belli oranda güç aktarılması... CHP ayrıca, çözüm sürecinin Meclis zemininde yürütülmesini talep ediyor.
Görüldüğü gibi, PKK ile DBP dışındaki
örgüt ve partilerin Kürt sorununun çözümüne
ilişkin önerilerindeki ve Öcalan’la yürütülen
görüşmelere yönelik tepkilerindeki ortaklaşma dikkat çekici. Sırrı Süreyya Önder’in
“barışa her zamankinden daha yakınız” sözünün bu yapılarda herhangi bir karşılık bulmaması dikkate şayan. Önümüzdeki Newroz’da
Öcalan’ın yayınlaması muhtemel yeni mektubu ve PKK ile DBP dışındaki Kürdistan örgüt
ve partilerinin ortaklaşacakları muhtemel
zemin, bu yapıların yürüttüğü tartışmaları
daha da netleştireceğe benziyor.
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2015: Bir iyileşme fırsatı

Fethiye Çetin

Bir yanda sivil toplumun demokrasi ve hak
mücadelesi, diğer yanda giderek otoriterleşen
yönetimin yarattığı gerginlik, bölgedeki alt üst
oluşlar ve çatışma ortamında girdik 2015’e.
1915’in üzerinden 100 yıl geçti.

Fethiye Çetin
1950 Elazığ-Maden
doğumlu, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi mezunu.
İstanbul Barosu İnsan Hakları
Merkezi’nde yürütme kurulu
üyeliği, ders kitaplarının ırkçı,
ayrımcı muhtevasının değiştirilmesi amacıyla Barış İçin Tarih
izleme grubunun kuruculuğunu
yaptı.
“Anneannem” (2004) adlı
kitabı Doğu Ermenicesi ve
Batı Ermenicesi dahil olmak
üzere on dile çevrildi. Ayşe
Gül Altınay’la hazırladığı
“Torunlar” (2009) Fransızca
ve İngilizceye çevrildi. Hrant
Dink cinayetini konu alan
“Utanç Duyuyorum” adlı
kitabı Eylül 2013’te yayınlandı.
Hrant Dink’in avukatıydı, halen
Dink ailesinin ve Hrant Dink
Vakfı’nın avukatı.

Üzerinde yaşadığımız bu topraklarda devlet,
bundan yüz yıl önce kendi tebaasından bir
grubu vahşi ve korkunç yöntemlerle yok etti.
Tebaasını fiziksel olarak yok etmekle kalmadı,
mülklerine, yarattıkları zenginliklere el koydu,
inkâr ve unutturma politikası uyguladı, izleri
sildi, yok ettiği gruba karşı düşmanlık ve nefret
söylemi geliştirdi.
Soykırım kavramı üzerinde çalışanlar, soykırımın sadece insan öldürmek, yani fiziksel imha
suçundan ibaret olmadığını söyler. Yapılanların
inkârını, unutturma politikalarını, mülksüzleştirme, asimilasyon, izleri silmek, artan baskı,
hatırlama yasakları gibi suçları da kapsadığı ve
bu suçlarla ilgili adaletsizlik halinin yeni suçlara
kapı aralayarak tekrarına yol açtığı kabul edilir.
Cynthia Enloe soykırım söz konusu olduğunda, bir dönemin başlayış ve bitiş tarihlerine
karar vermenin mümkün olmadığını söyler.
Yani demem o ki, Ermeni soykırımı, yüz yıl
öncesinde 1915’te başlamış ve bitmiş değil.
Ermenilerin varlıklarının ana temellerini yıkmaya, izlerini silmeye yönelik pek çok eylemin
koordineli bir biçimde uygulandığı bir süreç ve
bu süreç günümüze uzanıyor. Soykırımın yol
açtığı yıkımlar ve travmalar yeniden üretiliyor,
gözden çıkarılabilir yeni insan grupları yaratıyor

ve şiddet her alanda hayatlarımızı esir almaya
devam ediyor. Hunhar ve absürt olan sistematiktir artık.1
Rafael Lemkin’e2 göre, soykırımın iki aşaması
vardır. Birincisi, ezilen grubun ulusal karakteristiklerinin imha edilmesidir; diğeri, ezen ulusun
ulusal karakteristiklerinin zorla dayatılmasıdır.3
Bu bakımdan soykırımlar, sadece yıkıcı değil,
deyim yerindeyse yaratıcı, kurucu süreçlerdir:
Milletler, devletler, kimlikler, servetler yaratırlar.
1915 sonrasında “yeni” adıyla kurulan bu
devlet de soykırım temeli üzerine inşa edildi.
Sistem buna göre dizayn edildi, yönetim aygıtları ve hukuk soykırımı meşrulaştırmak amacıyla
düzenlendi, Ermenilerin mallarına el konarak
haksız servet edinimi ve talan olağan ve meşru
kılındı, yeni bir kimlik dayatıldı, zihniyetler bu
zeminde biçimlendi.

Yüz yıllık suskunluk
Yeni düzeni meşrulaştırmaya hizmet etmek
üzere kurgulanan mitleri yerleştirmek, büyük
ölçüde kuruluş sürecindeki korkunç suçların ve
ağır günahların unutturulmasına bağlıydı. Yeni
mitlerin temel harcı böylece inkâr ve unutturma
malzemesiyle karıldı.4
Suça doğrudan ya da dolaylı olarak katılan,
katılmasa dahi sessiz kalan toplumun da unutmak istemesiyle inkâr ve unutturma siyaseti
bunca yıl başarılı oldu. Yüzyıllık bir suskunluktan söz ediyoruz. Neden bunca yıl susuldu ve
neden şimdi konuşuluyor?
Suskunluğun nedeni olarak korku ve baskı ilk
akla gelen unsurlar oluyor ki, olabilir, ama korku
ve baskı, kamusal alanlar dışındaki suskunluğu,
mesela özel alanlardaki suskunluğu açıklamaya
yetmiyor. Korkunun, baskının yanında utancın
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Hrant Dink’in katlinin 8.
yıldönümünde düzenlenen
anma yürüyüşü.
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ve suçluluk duygusunun da çok büyük payı var.
1915 vahşeti, herkesin gözü önünde yaşandı.
Utanç ve suçluluk duymak için bu büyük suçun
doğrudan faili olmak gerekmiyor. Yaşananlara
tanık olmanın, seyredip de sessiz kalmanın
utancı ve suçluluk duygusu hayatları zehirlemez
mi? Kaldı ki, elleri Ermeni kanı ile kirlenmese
dahi toplumun diğer büyük bir kesimi Ermeni
mallarının talanına katılmadı mı, hemen herkes
kendi çapında Ermeninin evini, tarlasını, hayvanlarını, hatta evindeki yorganını, kap kacağını
yağmalamadı mı? Suçun bir parçası olmuşsanız,
bu konuda suskunluğu ve inkârı tercih edersiniz. Payınız çok küçük de olsa en azından gayrı
ahlâkîdir utanırsınız ve susarsınız. Çünkü bu
büyük suça bir biçimde iştirakiniz vardır. Devletin inkâr ve suskunluk politikasına rıza gösterir,
onay verirsiniz.

Ebediyen unutma mümkün mü?
Tarih geçmişin ağır yükünden unutma yoluyla
kurtulmak ya da geçmişin ağır ve acı olaylarından arınmış bir başlangıç çabalarıyla dolu.
Peleponnes Savaşları’nın ardından geçmişteki
acı olayları ve kötü durumları hatırlamayı yasaklayan bir yasa çıkarıldığına da tanık oluyoruz,
Sezar’ın öldürülmesinden sonra Çiçero’nun
Senato’da “Cinayete dair bütün anılar ebedî
unutuşa havale edilmelidir” dediğine de.5 Türk
resmî anlatısına ve tarihyazımına da 1915’e
ilişkin olarak ebediyen unutma siyasetinin hakim olduğuna, dönemin tarih anlatıcılarından
ve Mustafa Kemal’in biyografisini yazan Şevket
Süreyya Aydemir’in şu sözleri tipik bir örnek
teşkil ediyor:
“Türk-Ermeni boğuşması ve hesaplaşması,
öyle sanıyorum ki, insanlık tarihinin unutulması
daha iyi olacak bir sayfasıdır. Bunun ilk veya asıl
sorumlusu hangi taraftı? Kimlerdi? Gene sanıyorum ki, bu suallerin cevaplarını araştırmamak ve
hikâyeyi ebediyen unutmak daha doğrudur.”6
Ancak, ebediyen unutma siyasetlerine, hatırlama yasaklarına, yasalarına rağmen arzulanan
ebedî unutuş bir türlü gerçekleş(e)miyor. İnsan

yaşadığı ve öğrendiği hiçbir şeyi unutmuyor.
Çünkü Nietzsche’ye göre, insan unutmayı bir
türlü öğrenemiyor. İstediği kadar ileri ve çabuk
yürüsün, zinciriyle birlikte yürüyor.
Ebediyen unutma siyaseti, tarihin mağdurları
ve kurbanları açısından ise asla mümkün olmuyor. Mağdurlar hakikati ve adaleti talep etmeye
devam ettikçe, geçici başarılarına karşın unutma
siyaseti, orasından burasından çatırdamaya,
sıvaları dökülmeye başlıyor, ne kadar tahkim
edilirse edilsin kaçınılmaz son gerçekleşiyor,
tabular yıkılıyor.
Türkiye son yirmi yılda, pek çok “tabu”nun
aynı anda sorgulandığı büyük bir sorgulama
sürecinden geçiyor. Belli bir etnisite, din/mezhep üzerine kurulu (Türk-Müslüman-Sünni),
kadınları ikincil gören, heteroseksist bir millî
kimlik anlayışı artık herkesin ortaklaştığı bir
varsayım değil.7
Sivil toplumun başını çektiği sorgulama
resmî tarih anlatısında önemli kırılmalara yol
açıyor. Kimlikler sorgulanıyor, yakın tarihe ve
aile hikâyelerine artan merakla yeni hikâyeler
anlatılıyor, kitaplar yazılıyor, belgeseller, filmler
çekiliyor. İstanbul’da başlayan 24 Nisan Ermeni
Soykırımı anmaları diğer illere yayılıyor.
Geçmişle yüzleşmenin demokratikleşme
mücadelesinin kilit unsuru olduğu düşüncesi
benimseniyor ve buna bağlı olarak, geçmiş suçlar gündeme taşınıyor, soykırımda Kürtlerin rolü
tartışmaları ve Kürt siyasetçilerinin özür beyanları, demokratik kültürü güçlendirdiği gibi bu
beyanlar Ermeni dünyasında karşılığını buluyor.

İnkârdan “taziye mesajı”na
Sivil toplumda bu gelişmeler olurken soykırımın
yüzüncü yılına bir kala —23 Nisan 2014’te—
Başbakan Erdoğan alışılmışın dışında bir
açıklamayla, Ermenilere “taziye mesajı” olarak
yorumlanan bir mesaj yayınladı. “Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi Ermenilerin
de o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını
anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık
vazifesidir” cümlelerinin yer aldığı bu mesaj
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Ermeni dünyasında farklı yorumlara yol açtı.
Kimi çevreler bu mesajı inkâr politikasının
farklı bir versiyonu olarak değerlendirdi, kimileri
100. yıl soykırım etkinliklerine karşı kurnazca bir
oyalama taktiği olarak, kimileriyse açıklamayı
Türkiye’nin tarihiyle yüzleşme konusunda yeni
ve önemli bir adım olarak görüp diyalog ve çözüm için umutlandı. Gazetelere teşekkür ilanları
verip Erdoğan’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterenler de oldu. Gayrı samimi bulup “Obama
‘soykırım’ sözcüğünü kullanmasın diye planlanmış bir adım olabilir” diyen de.
Batı Ermenileri Ulusal Kongresi şöyle bir
açıklama yaptı: “Batı Ermenileri Ulusal Kongresi
bu açıklamayı bir ilk adım olarak değerlendiriyor, tıpkı Çinli filozof Lao Tzu’nun dediği gibi,
‘Binlerce millik bir yolculuk bile, tek bir adımla
başlar.’

Soykırımın iki aşaması vardır. Birincisi, ezilen grubun
ulusal karakteristiklerinin imha edilmesidir; diğeri, ezen
ulusun ulusal karakteristiklerinin zorla dayatılmasıdır. Bu
bakımdan soykırımlar, sadece yıkıcı değil, deyim yerindeyse
yaratıcı, kurucu süreçlerdir: Milletler, devletler, kimlikler,
servetler yaratırlar.

Bu adım Osmanlı vatandaşı Ermenilerin
bugünkü varisleri olan Batı Ermenilerinin tüm
beklentilerini elbette karşılamıyor, fakat Türkiye
sivil toplumu ile başlattığımız yapıcı diyaloğa, bu
konuşmanın ardından Türkiye’nin yetkili makamlarının da katılmasını ümit ediyoruz”.
Mesajın soykırımı sıradanlaştırma, araçsallaştırma ve değersizleştirmeye hizmet ettiğini
savunan çevreler genel olarak şöyle ifadelerle
eleştirdiler:
“1915’te ölenlerin sadece Ermeniler olmadığını, dolayısıyla ölen bütün Osmanlı vatandaşları için üzüntü belirtilmesi gerektiğini söylemek,
Ermenilerin başına ‘özel’ veya farklı bir şey
gelmedi demektir. Yani, ‘devlet onları hedefleyen özel bir karar alıp uygulamadı, ama onlar
savaşın yarattığı genel yıkımın kurbanı oldular’
demektir, ki bu düpedüz yalandır, inkârcılıktır”.
ABD Başkanı Barack Obama’nın açıklaması
da tatmin edici bulunmadı.
Obama 24 Nisan açıklamasında, “soykırım” yerine “medz yeğern”8 ifadesini kullandı.
Esasen soykırımın tanımını yaptığı halde,
“soykırım” kelimesini kullanmadığı için bu
açıklaması sert eleştirilere neden oldu. Amerika
Ermeni Ulusal Komitesi Obama’nın açıklamasını “Türkiye’nin tehditlerine karşı verilmiş utanç
verici bir ödün daha” diyerek eleştirdi ve “edebî
kelam ve kaçamak bir terminolojiyle” dolu
olduğunu söyledi.

Beklentiler, sorular, umutlar,
kaygılar
2015’e, bütün bu gelişmelerin yarattığı ortamda
girildi. Soykırımın 100. yılı Ermeni dünyasında
ve Türkiye’deki ilgili çevreler arasında beklentiler, umutlar, kaygılar ve sorularla karşılandı.
Sorulacak çok sayıda soru var: Örneğin, 24
Nisan 2015’te ne olacak? Devletin politikasında yeni bir gelişme olacak mı, yoksa geçen yıl
yapılan açıklama çizgisi mi sürdürülecek? ABD
Başkanı bu yıl soykırım kelimesini kullanacak
mı? Sivil toplum ne yapacak? Ermeni dünyası bu
yıl neler planlıyor?
Son sorulardan başlarsak: Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur-De platformu ve çok sayıda sivil
toplum örgütü bu yıl, anma toplantıları dahil
olmak üzere paneller, sergiler gibi etkinlikler
düzenliyor. İnsan Hakları Derneği Türkiye’nin 23
şehrinde soykırımı anacağını açıkladı. Bu etkinliklerin bir kısmı diasporadan bazı örgütlerle
birlikte düzenleniyor. Diaspora Ermenilerinden
oluşacak gruplar ata topraklarında ve kutsal
mekânlarda 24 Nisan’ı anmayı ve taleplerini
güçlü bir biçimde muhataplarına ve tüm dünyaya duyurmayı planlıyor.
ABD Başkanı bu yıl “soykırım” sözcüğünü
kullanacak mı sorusuna gelince; ABD soykırım
karşısındaki ahlâkî yükümlülüğünü yerine
getirmekle, Türkiye’nin büyükelçisini geri çekmek ya da askerî üsleri kapatmak gibi tehditleri
arasında sıkışmış durumda. Barack Obama’nın
öncüllerinden farklı bir 24 Nisan açıklamasına
imza atması, bu açıklamada tanımını yapmasına
rağmen “soykırım” kelimesini kullanmaması,
eleştirildi. “Bu açıklama, stratejik ortağa verilmiş
yeni bir tavizdir” dendi.
Ortadoğu ve dünyadaki gelişmeler karşısında, ABD’nin stratejik çıkarlarına aykırı bir açıklama yapması şimdilik pek beklenmiyor. Ancak,
her 24 Nisan’da ABD başkanının ağzından
çıkacak söze odaklanmak sorunun çözümüne
bir fayda sağlamadığı gibi, 1915’te yaşanan acıları, insan unsurunu geri plana itiyor. Sonuçta,
bu sorun açgözlü bir lobicilik ve siyasî pazarlık
malzemesi haline getiriliyor. ABD kongresine bu
konuda sunulan yasa tasarıları bir futbol karşılaşması mantığıyla oylanıyor.
Bu yaklaşım tarzı mağdurları, mağdurların
torunlarını derinden incittiği gibi, sorunu araçsallaştırarak önemsizleştiriyor. Sorun her yıl
gündeme gelmeye devam ediyor.
Bu konuyla alakalı sunulan herhangi bir yasa
tasarısı, kongredeki bazı oyları sağlama almak
demek kaçınılmaz olarak, Osmanlı Ermenilerinin hatırasını kongrenin gündemindeki diğer
meselelere ilintilendirerek ucuzlatmak demek.
Nihayetinde ortaya çıkansa “Sen çiftlik tasarısına
oy ver, ben de karşılığında soykırım tasarısına oy
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veririm” şeklinde rutin bir ticaret.9
İnsana, insanın acılarına odaklanmayan, bir
daha böylesi acıların yaşanmaması için gereken tarihsel ve geleceğe yönelik sorumluluğu
üstlenmeyen, adaletin gerçekleşmesi amacını
merkezine almayan, acıları araçsallaştıran yaklaşımlara artık son verilmesi gerekiyor.

Türkiye'nin politikasında
değişiklik olacak mı?
Büyük bir ihtimalle geçen yılın “ortak acılar” ve
“taziye” politikasında bir değişiklik olmayacak.
Bu çizgiden daha ileri bir adım atılması ihtimali,
biraz da uluslararası planda gerçekleşecek sürpriz gelişmelerin zorlamasıyla gündeme gelebilir.
Yeni bir adım atılmayacağı tezi Türkiye’nin
2015’te gireceği seçim atmosferine bağlanıyor. Büyük olasılıkla, hükümet geride durarak
Dışişleri Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu’nu
öne çıkaracak bir hat izleyebilir ki, Büyükelçi
Altay Cengizer’in geçtiğimiz ay yayınlanan Adil
Hafıza’nın Işığında isimli kitabı bu öngörüyü
doğrular nitelikte, ilgi çekici bir yayın.
Bütün bunlar birer ihtimal. Ancak, Çanakkale Savaşı’nın da 100. yılına denk gelen 2015’te,
Türkiye’nin Çanakkale anmalarını bugüne kadarkinden çok daha büyüterek öne çıkaracağına
ve böylece 24 Nisan’ın sesini cılızlaştırmaya
çalışacağına kesin bir bilgi olarak bakabiliriz.
Bir de, ABD Başkanının “soykırım” kelimesini
telaffuz etmesinin önüne geçilmesi için güçlerini seferber edeceğine ve konunun tarihçilere
bırakılması gerektiğine ilişkin lobi faaliyetlerine
devam edeceğine…
Görüldüğü gibi, 100. yılda Türkiye’nin izleyeceği muhtemel politikaların hiçbiri çözüm
odaklı değil. Diyelim ki, ABD Başkanı “soykırım”
kelimesini telaffuz etmedi ve etmeyecek; samimi
olarak yanıt verin lütfen, sorun çözümlenecek ve
bitecek mi? Ya da Çanakkale gibi alternatif propagandalarla 24 Nisan’da Ermenilerin seslerinin
duyulmasını engellediniz, sorun çözümlenmiş
ve gündemden kalkmış olacak mı?
Sorun dış politika malzemesi değil ki dışişlerine havale ederek çözülsün. Sorun devletin
kendi vatandaşlarına uyguladığı büyük adaletsizliğin onarılması sorunudur. Çözümleriniz de
adaleti sağlamaya yönelik ve insanî olmalıdır.
Son büyükelçiler konferansında AB Komisyon Başkanı Mehmet Tekelioğu, “Şok faaliyetlerde bulunacağız” diyor.10 Bu ne demek? Kimi
ne ile şok edeceksiniz? Kime karşı “şok faaliyet”
uyguluyorsunuz?
Konferansta ayrıca Cemil Çiçek “Elin oğlu
aslı olmayan bir soykırım için 2015 yılını hedef

alarak tüm dünyada bir kampanya yapıyor”
diyor.11 Bu ifade Erdoğan’ın “taziye mesajı”nı
dahi boşa çıkaracak nitelikte. Devletin inkâr
siyasetinin devam ettiğinin en açık göstergelerinden biri. Bir kere “elin oğlu” dedikleriniz
sizinle aynı devletin vatandaşları. Şayet sadece
diaspora Ermenilerini kastediyorsanız, bu defa
“elin oğlu” dediklerinizin ataları sizin atalarınızla aynı devletin tebaası iken devletin uyguladığı
soykırımcı politikalar nedeniyle topraklarından
sürülenler; hak sahibi onlar, hakları ihlal edilenler ve “adalet” talep ediyorlar. Bu yaklaşımınız ve
bu söyleminiz ne kadar insanî, ne kadar çözüme

Çanakkale Savaşı’nın da 100. yılına denk gelen 2015’te,
Türkiye’nin Çanakkale anmalarını bugüne kadarkinden çok
daha büyüterek öne çıkaracağına ve böylece 24 Nisan’ın
sesini cılızlaştırmaya çalışacağına kesin bir bilgi olarak
bakabiliriz. Bir de, ABD Başkanının “soykırım” kelimesini
telaffuz etmesinin önüne geçilmesi için güçlerini seferber
edeceğine ve konunun tarihçilere bırakılması gerektiğine
ilişkin lobi faaliyetlerine devam edeceğine…
odaklı? 2015’i kavganın, kampanyaların, “şok
faaliyetlerin” doruklara çıkarılacağı yıl yerine
neden sorunun çözümü için bir fırsat olarak
görmüyorsunuz?
Hannah Arendt’in söylediği gibi, “kötülük bir
kere yaşandıysa, yeniden yaşanmaması için hiçbir neden yoktur. Yaşanmış olan bilince yazılır ve
geçmişe ait olduğu kadar geleceğe de ilişkindir.”
Sorun her şeyden önce, hep birlikte iyileşme ve
adil bir gelecek kurma sorunudur.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Hannah Arendt, Alman siyaset bilimci.
Rafael Lemkin, soykırım tanımını yapan, unsurlarını
kavramsallaştıran Polonyalı avukat.
Taner Akçam, “Ermenilerin Zorla
Müslümanlaştırılması”, İletişim, s.81
Mithat Sancar, “Büyük Yüzleşme Randevusu”, Bas
News, Bas Haber Gazetesi, 5 Ocak 2015.
Mithat Sancar, “Geçmişle Hesaplaşma”, İletişim,
s.37.
Hülya Adak, “İmparatorluğun Çöküş Döneminde
Osmanlı Ermenileri”, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, s.317.
Ayşe Gül Altınay, “Müslümanlaştırılmış Ermeni
“kadınveçocuklara”a feminist merakla yaklaşmak”
Ermenice “büyük felaket”.
Thomas De Waal, The G-Word, “Ermeni katliamı ve
soykırım siyaseti”, Agos, 2 Ocak 2015.
Agos, 7 Ocak 2015.
Agos, 7 Ocak 2015.
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Ermeni soykırımının 100. Yılı ve seçim sath-ı maili

Fatih Gökhan Diler

“Bakın bu penaltıya benziyor. Ben Ermeni
olsaydım, şimdiye kadar ne dediysem onu söylemeye
devam ederdim. Çünkü 100. yıl bir nevi penaltı.
Biz penaltıya itiraz ediyoruz. Ama o penaltı
şansını deneyecek. 100. yılı kendi lehine verilmiş
bir penaltı olarak görüyor ve bunu kullanmaya
çalışacak. Türkiye kendi kimliğini hedef alan bu
iddialar karşısında doğru bildiklerini anlatmak için
elinden gelen gayreti gösterecektir. Ama ne derece
başarılı olacak, bunu zaman gösterecek. Başarılı
olamamamız halinde bir post-2015 stratejisi
geliştirmek gerekecektir. Başka çare yok.”

Fatih Gökhan Diler
1984'te Mersin'de doğdu.
Kadıköy Anadolu Lisesi ve
Galatasaray Üniversitesi
İktisat Bölümü'nden mezun
oldu. 2012 yılından bu yana
haftalık AGOS gazetesinde
çalışıyor.

Adil Hafızanın Işığında adlı kitabın yazarı Büyükelçi Altay Cengizer Hürriyet’e verdiği mülakatta Ermeni soykırımının 100. yıldönümüne dair düşüncelerini böyle dile getiriyordu.
Büyükelçinin çalışması Türk dışişleri geleneği açısından “ezber bozan” bir iş olarak görüldü. Her ne kadar kendisi kitabın içeriğinin
bakanlığın yaklaşımı olarak yorumlanmaması
yönünde uyarıda bulunsa da, Cengizer’in
Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel
Müdürü olduğunu ve diplomatların görevdeyken kişisel görüşlerini açıklamalarının çok
da alışıldık bir durum olmadığını düşünürsek,
2015’in Türkiye’deki siyasî atmosferi belirleyen makamların zihninde nasıl bir yere oturduğuna dair bu kitaptan hareketle ipuçları
edinebiliriz.
1915 olaylarına karşı duyarlı, Hrant Dink
Vakfı’nın Gazeteci Diyalog Programı’yla
Ermenistan’ı ziyaret etmiş, konu hakkında
dünyadaki gelişmeleri takip eden, siyaset ve

diplomasi çevreleriyle ilişkili Hürriyet muhabiri Cansu Çamlıbel’in bu bağlamdaki tespiti
de not etmeye değer: “Önümüzdeki zorlu
süreçte, Dışişleri’nin Cengizer’in yıllarını
verip yüzlerce kaynağı tarayarak ortaya koyduğu çalışmadan faydalanabileceğini tahmin
etmek güç değil.”
“Ermeni meselesi” Türkiye Cumhuriyeti
için dış politika sahasında bir savaş cephesi
olageldi ve 1915 olaylarına ilişkin toplumsal,
kültürel, sanatsal, siyasal olsun fark etmeksizin her mecrada, mümkün olan her ülkede
“inkâr politikası” ekseninde mücadele edildi.
Dışişleri Bakanlığı belirlemiş olduğu strateji
çerçevesinde, bu konudaki faaliyetlerini gerek
yurtiçinde, gerek dış temsilcilikler aracılığıyla
yurtdışında ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği
içinde sürdürüyor.
Türkiye-Ermenistan ilişkilerini normalleştirmek amacıyla 2009’da ortaya atılan bir
proje dışında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ermenilere yönelik yüz yıllık yaklaşımında pek
bir sapma olmadı. 2009’daki protokollerle ilk
defa, soykırımın inkârını temel alan düşmanlık çemberinden dışarıya çıkan bir yaklaşım
sergilenmişti. Ne var ki, Türkiye’nin enerji
gereksinimleri ve ülke içindeki milliyetçi
söylem ülkeyi Ermenistan’ın “baş düşmanı”,
enerji zengini Azerbaycan’ın çizgisinde kalmaya zorladı ve geleneksel bildik siyasete geri
dönüldü.

Üç temel politika
Türkiye’nin 1915 olaylarına yönelik üç temel
politikasının olduğunu söyleyebiliriz. İlki,
yurtdışında, özellikle de ABD’de, inkârcı lobi
faaliyetleriyle kanun yapıcıları etki altına al-
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maya çalışmak ve Türkiye’nin jeopolitik önemini dış siyasette bir şantaj malzemesi olarak
kullanarak, 2015 temalı projelere ve Ermeni
Soykırımı’na ilişkin yasa faaliyetlerine ket vurmak. İkincisi, çeşitli kanallarla kaynak aktarılan sosyal bilimciler aracılığıyla, 1915 olaylarına ilişkin Türkiye’nin pozisyonunu Batı’da
savunacak ısmarlama akademik çalışmalar
yürütmek. Son olarak, Çanakkale “zaferi”nin
yüzüncü yılı kutlamalarını ön plana çıkararak, onu Ermeni soykırımının ikamesi olarak
kullanmak, 24 Nisan anmasının gündemdeki
yerini kaybetmesini sağlamaya çalışmak.

Yine inkârcı, ama yeni bir mesaj:
“taziye”
2009’dan bu yana, Ermenistan-Türkiye arasında imzalanan protokollere benzer zihniyette
tek adım Ermeni soykırımının 99. yıldönümünden bir gün önce, 23 Nisan 2014’te atıldı.
Pek çok kişinin “tarihî” olarak nitelediği bu
hamle, o gün başbakan olan Recep Tayyip
Erdoğan’ın taziye açıklamasıydı. Erdoğan
Ermeni soykırımının 99. yıldönümünde
yayınladığı mesajda “20. yüzyılın başındaki
koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin
huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına
taziyelerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.
Türkiye’de gündemi belirleme kabiliyeti
en yüksek kişi olan Erdoğan’ın bu mesajı bir

anda 24 Nisan Ermeni soykırımı anmasını ve
Ermeni soykırımı temasını birincil gündem
maddesi haline getirdi ve bugüne kadar bir
dış politika unsuru olan konuyu bir iç siyaset
tartışmasına dönüştürdü.
Bu konuda küçük bir anekdot nakletmek
isterim. Tam da gazeteyi (Agos) bağladığımız geceye denk gelen 23 Nisan akşamında,
medyanın “soykırım anması”na ilgisi açısından karamsar bir ruh halinde manşet
toplantısına hazırlanıyorduk. Diğer gazete ve
televizyon kanallarında çalışan meslektaşlarımız Taksim’deki anmaya yönelik ilgilerini
kaybetmişti, medyada bu konuda sessizlik
hâkimdi. Erdoğan’dan gelen bu açıklamayı
kimse beklemiyordu. Hafızalara “taziye mesajı” olarak kazınan bu açıklamadan sonra
bu konu haftalarca gündemde kaldı, telefon-

24 Nisan 2014’te,
Ermeni soykırımının 99.
yıldönümünde, İstanbul’da
düzenlenen anma yürüyüşü.

“Ermeni meselesi” Türkiye Cumhuriyeti için dış politika
sahasında bir savaş cephesi olageldi ve 1915 olaylarına
ilişkin toplumsal, kültürel, sanatsal, siyasal olsun fark
etmeksizin her mecrada, mümkün olan her ülkede “inkâr
politikası” ekseninde mücadele edildi. Dışişleri Bakanlığı
belirlemiş olduğu strateji çerçevesinde, bu konudaki
faaliyetlerini gerek yurtiçinde, gerek dış temsilcilikler
aracılığıyla yurtdışında ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği
içinde sürdürüyor.
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larımız susmadı. Erdoğan’ın Batı ve Doğu
Ermenicesi de dâhil olmak üzere dokuz dilde
yayınlanan taziye mesajı, hâlâ inkârcı, ama
yeni bir durumdu. Agos’un sözünü ettiğim
toplantısından sonra ortaya çıkan “Taziye son
değil başlangıç olsun” başlıklı başyazıdan bir
bölümü de paylaşmak isterim:
“Ölülerimiz hakkında dilenen rahmeti
kabul etmemek ortak değerlerimize sığmaz.
Biz de bu taziyeyi sağ elimizle kabul edip kalbimizin üzerine götürüyoruz. Sevinçle, ama
çokça kederle… Sözümüz ise bu kadar değil.
Eksik bulduklarımız, eleştirdiklerimiz, dikkat
çekmek istediklerimiz var. Bunların da dikkate alınmasını istiyoruz.

Yeni bir mesaj olarak taziye Erdoğan ve Dışişleri’nin
Ermeni meselesinde, önceki devlet söylemini belli bir
ölçüde ileriye taşıyan yeni pozisyonuna yönelik girişimler
kümesiyle, başka taktiksel kararların bir bileşimi. Saf
ve iyimser bir yaklaşım, buna “Ermeni soykırımının
tanınmasına giden uzun yolda atılmış bir ilk adım”
derken, gerçekçi bakış açısı bu mesajın 100. yıl öncesinde
Ankara’nın üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik bir taktik
hamle olduğunu söyler.

Türkiye’de geçmişle yüzleşme, ulusal çıkar
motivasyonlu konjonktürel hamlelerle değil,
gerçek, planlı, içeriği dolu adımlarla gelecek.
Ve eğer bu değişim yaşanmazsa, taziye
sadece bir taziye olarak kalacak. Yani bir son
olarak… Oysa taziye, bu toprağın geçmişiyle
gerçek temasa, halkların gerçek barışına can
suyu da olabilir. Yeter ki gerçekten istensin.”
İnkârcı, ama yeni bir mesaj olarak taziye
Erdoğan ve Dışişleri’nin Ermeni meselesinde,
önceki devlet söylemini belli bir ölçüde ileriye
taşıyan yeni pozisyonuna yönelik girişimler
kümesiyle, başka taktiksel kararların bir bileşimi. Saf ve iyimser bir yaklaşım, buna “Ermeni soykırımının tanınmasına giden uzun yolda
atılmış bir ilk adım” derken, gerçekçi bakış
açısı bu mesajın 100. yıl öncesinde Ankara’nın
üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik bir
taktik hamle olduğunu söyler. Ancak, laf ağızdan bir kere çıkıyor ve her ne olursa olsun,
Türkiye’nin söylemi taziye mesajının öncesine
dönemeyecektir.

Bütüncül strateji
Diğer yandan, Ermeni diasporasında,
Ermenistan’da ve Türkiye’deki belli çevrelerin
zihninde giderek büyüyen bir soru işareti var:

AK Parti için büyük öneme sahip bir genel
seçimin yaşanacağı, Ermeni soykırımının yüzüncü yılı 2015’te neler olacak? Siyasî atmosfer bu olaydan nasıl etkilenecek ve sonuçları
ne olacak? Bir başka soruysa ana muhalefet
partisi CHP’nin tutumunun ne olacağı.
Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan bir
başbakan gibi meydan konuşmaları yapacak
ve propaganda sahnesinde yer alacak olsa da,
Ermeni soykırımının siyasî atmosfere nasıl
yansıyacağını tespit etmek için, nihayetinde
AK Parti’yi seçime götürecek kişi olan Başbakan Davutoğlu’nun söylemine göz atmak
gerek.
Davutoğlu taziye mesajı sonrası, “Umarım uzattığımız el havada kalmaz. Türkiye
baskılar altında açıklama yapmaz, açıklama
konjonktürel değildir" diye konuşmuştu ve
ardından İstanbul Bağımsız Milletvekili İhsan
Barutçu’nun TBMM’ye verdiği soru önergesine cevaben yaptığı açıklamayla sözlerini
şu şekilde açmıştı: “1915 olaylarına ilişkin
Ermeni iddialarıyla mücadele, meselenin
diplomasi boyutundan hukukî boyutuna,
kamu diplomasisinden akademik çalışmalara, yurtdışındaki Türk diasporasının da dâhil
olduğu faklı kulvarlarda eşgüdümle çalışacak,
bütüncül bir strateji gerektirmektedir. Nitekim
Başbakanımızın 23 Nisan tarihli mesajı bu
stratejinin bir yansımasıdır.”
Taziyeden sonraki süreç resmî tarih tezi
üretiminin kalesi Türk Tarih Kurumu Başkanı
Metin Hülagü’nün istifası ve “yeni yaklaşıma
uygun uluslararası itibarı olan akademisyen”
arayışıyla devam etti.
Başbakan Davutoğlu’nun bahsettiği “bütüncül strateji”ye ilişkin bazı örnekler seçim
arifesinde, soykırımın yüzüncü yılına dair
neyle karşılaşacağımızı ortaya koyabilir.
Ankara’nın içeride ve dışarıda neredeyse
eşzamanlı olarak gerçekleşen hamlelerinin
birbirine tezat doğası ve zikzaklı hali ister
istemez taziyenin kapsam ve etkisini sorgulatıyor. Dış dünyada her tür yöntemle inkâr ve
ret üzerinden ilerleyen siyasetin, bu konudaki
diğer adımları pragmatik hamleler olmaktan
öte bir anlam taşımayacaktır.

Çanakkale Savaşı’yla
gündem değiştirme
Bu bağlamda, İsviçre ve Avustralya'dan iki
somut örnek verebiliriz. İsviçre'de, 2008’de
Cenevre Kent Konseyi'nden onay alan, Birleşmiş Milletler Merkez Binası’nın yanında Ermeni soykırımında ölenlerin anısını yaşatmak
üzere Hafızanın Sokak Fenerleri adlı sanat
eserinin yapımının Türkiye dışişlerinden ge-
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len baskılar ve çeşitli pazarlıklarla ertelendiği
ortaya çıktı. İsviçre’nin çok önem verdiği 2015
yılında Antalya’da düzenlenecek G-20 zirvesi
davetiyesinin Türkiye’nin elinde bulunması,
bu projenin gerçekleşmesini engelleyen bir
koz oldu.
İkinci olarak, Avustralya Türkiye Müdafaa Birliği (ATA-A) Yeni Güney Wales
Parlamentosu'nun Ermeni soykırımını tanıması üzerine, Avustralya Dışişleri Bakanlığı'na
bir tepki mektubu kaleme aldı. Dışişleri
Bakanı Julie Bishop bu mektuba, ülkenin
belirlediği dış politika doğrultusunda Ermeni
meselesini “soykırım” olarak tanımlamadığı cevabını verdi. Ankara’nın Avustralya'ya
yönelik ilgisi sadece olası bir Ermeni soykırımı yasasının önüne geçmekle sınırlı değil.
Hükümet kanadından çok defa “1915 bizim
için Çanakkale'dir” sözünü işittik ve 2015
yaklaşırken Çanakkale Savaşı'nın Ermeni
soykırımının gündemdeki önemini azaltmak
için kullanıldığı ve kullanılacağı biliniyor.
2015 Türkiye'de “Avustralya Yılı”, Avustralya'da
ise “Türkiye Yılı” ilan edildi. Çanakkale'deki çıkarma Avustralyalı kimliğini oluşturan
yegâne olay olarak görülüyor. Çanakkale
elbette Avustralyalılar için “kutsal” bir yer,
çünkü o trajik günde çok sayıda Anzak hayatını kaybetti. Ne yazık ki, Avustralya hükümeti
bir misilleme korkusuyla, Türkiye'ye yönelik
herhangi bir eleştiride bulunamıyor. Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’nın bir açıklamayla bu yasa

tasarısıyla ilgisi olanların Çanakkale'ye gelemeyeceğini bildirdiği Avustralya medyasında
yer aldı.
Bu tabloya, AK Parti döneminde, Sansaryan Han konusunda gösterilen direnci
de ekleyebiliriz. Mahkemenin bu mülkü,
sahibi olan Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne
iade etmeme kararının —taziyenin hemen
ardından ve duruşma öncesinde Erdoğan’la
yapılan görüşmede, hükümet tarafından verilen olumsuz yanıt anımsandığında— hukukî
değil, siyasî olduğu ortaya çıkıyor. Bu iadenin benzer durumdaki gasp edilmiş azınlık
vakıfları mülklerinin iadesine ilişkin diğer
örnekleri de gündeme getireceği düşünülürse,
olumsuz kararın önemi anlaşılır.
Dolayısıyla, bu gelişmeler ele alındığında,
Ermeni soykırımının 100. yılının siyasî atmosfere etkisinin, bir kozmetik unsur olarak kalan, samimiyeti sorgulanan, ama uluslararası
arenada Türkiye’nin elini güçlendiren taziye
mesajının ötesine geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak yine de not etmek gerek, taziye
mesajının da sürpriz bir hamle olduğunu
unutmayalım.
Bu konuda görüşlerini sorduğumuz gazeteci Yetvart Danzikyan şöyle diyor: “Soykırımın 100. yılı ile AKP için hayli kritik olan
seçimlerin aynı yıla denk gelmesi elbette
bir soru işareti yaratıyor. Seçim, eğer erkene
alınmazsa, haziranda. Öte yandan, geçen yılki
taziye mesajı geniş bir tartışmaya yol açsa

Hrant Dink’in katlinin
8. yıldönümünde düzenen
yürüyüş… “Hrant için,
Adalet için”.
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da bir beklenti yaratmış durumda. AKP'nin
100. yılda en azından bu çıtanın altına düşmemesi beklenebilir, ama bu şimdilik sadece bir çıkarsama. Zira AKP, tabanı da buna
müsait olduğundan, hayli elastik bir parti.
Nasıl ki, Kürt meselesinde savaş kararını da,
barış kararını da aynı tepkiyle karşılıyorlar,
1915 meselesinde de şahince bir tutumu da,
güvercince bir tutumu da aynı tepkiyle karşılayacaklarını tahmin ediyorum. Bütün mesele
AKP kurmaylarının bu yıl için nasıl bir menü
düşündükleri. Benim açımdan zıt yönlerdeki
iki açılım da şaşırtıcı olmaz.”

Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi’nin (EDAM) Aralık
ayı sonunda yayınladığı Ermeni Meselesi Kamuoyu Anketi
sonuçlarına göre, “soykırım iddiaları”nın kabul edilmesi
görüşünde olanların oranı yüzde 9. Başka bir yüzde 9’luk
kesim ise “soykırım iddiaları”nı kabul etmeden özür
dilenmesi yönünde bir adımı tercih ediyor. Bir başka
deyişle, ankete katılanların yüzde 18’i 1915 dolayısıyla
Ermenilerden özür dilenmesi gerektiğini düşünüyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 21’iyse Türkiye’nin “Ermeni
soykırımı iddiaları” konusunda herhangi bir adım atmaması
görüşünü savunuyor.

CHP ve MHP’de açılım zor
Gelelim siyaset sahnesinin diğer aktörlerine. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Erdoğan'ın 1915 taziyesini “Bunun değerlendirecek bir tarafı yok, bu millete bu kadar
eziyet fazla” sözleriyle yorumlamıştı.
CHP'dense Erdoğan'a destek geldi. CHP
Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu
Erdoğan'ın açıklamasında en dikkati çekici
kavramın “taziye” olduğunu belirterek şöyle
konuştu: "Bu bütün dinlerde var olan kutsal,
saygıdeğer bir kavram. Hiçbir sakınca yok.
Bundan gocunmamak lâzım. Ama hangi ortamda, hangi vesile ile? Niçin bu kadar geç
kalındıktan sonra, yıllarca iktidarda olan bir
başbakan 2014 yılını seçiyor. Bunu biraz sorgulamak lâzım…"
Partilerin söylemlerini ve Ermeni soykırımının 100. yılının siyasete ve seçimlere
nasıl etki edeceğini tartışırken elbette parti
tabanlarının ele alınması gerek. Nihayetinde
partiler, tabanlarına uygun ya da tabanlarını
genişletmek üzere siyaset üretiyorlar. Ancak,
şaşırtıcı bir şekilde, Ermeni meselesine dair
ne bir kamuoyu anketi ne bir akademik çalışma yapılmış. Her ne kadar yeterli olmasa
da, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi’nin

(EDAM) Aralık ayı sonunda yayınladığı Ermeni Meselesi Kamuoyu Anketi başlıklı çalışma
bu konuda imdadımıza yetişiyor. Araştırmaya göre, kamuoyunun kayda değer bir
kısmı Erdoğan’ın 23 Nisan 2014’teki “taziye
mesajı”yla somutlaşan resmî politikaya destek
veriyor.
Ankette, 7 Kasım–7 Aralık 2014 arasında,
Türkiye’deki seçmenleri temsilen bin 508
kişilik örneklem grubu içinde yer alanlara
Ermeni soykırımı konusunda Türkiye’nin izleyebileceği politikalar arasında hangisini tercih
ettikleri soruluyor. Sonuçlara göre, 1915’te
hayatını kaybedenlerin sadece Ermeniler olmadığı belirtilerek, bütün kayıplar için üzüntü
duyulduğunun dile getirilmesi görüşünü
savunan yüzde 24’lük bir kesime ilave olarak,
yüzde 12’lik bir kesim de 1915’te hayatlarını
kaybeden Ermeniler için özür dilemek yerine
üzüntü belirtilmesi görüşünü paylaşıyor.
“Soykırım iddiaları”nın kabul edilmesi
görüşünde olanların oranıysa yüzde 9. Başka
bir yüzde 9’luk kesim ise “soykırım iddiaları”nı
kabul etmeden özür dilenmesi yönünde bir
adımı tercih ediyor. Bir başka deyişle, ankete
katılanların yüzde 18’i 1915 dolayısıyla Ermenilerden özür dilenmesi gerektiğini düşünüyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 21’iyse
Türkiye’nin “Ermeni soykırımı iddiaları” konusunda herhangi bir adım atmaması görüşünü savunuyor. Araştırma sonuçları arasında
ilgi çeken bir diğer nokta, görüşülen kişilerin
yüzde 25’inin bu soruya yanıt vermemeyi
tercih etmesi.
Üzerinde durulması gereken bir husus
CHP seçmenlerinin bu konudaki bölünmüşlüğü olmalı. CHP seçmenleri “soykırım
iddiaları”nın kabul edilmesini tercih etmiyor,
ancak özür dilenmesine diğer parti tabanlarından daha olumlu yaklaşıyor. CHP seçmenleri arasında en fazla destek gören seçenek
yüzde 20’lik bir oranla “hiçbir adım atılmaması”. Bunu yüzde 17’lik oranla o dönemdeki
bütün kayıplar için üzüntü beyan edilmesi
seçeneği izliyor.
İçindeki farklı eğilimlerle birlikte, CHP’nin
Ermeni soykırımı konusundaki politikalarına
daha çok “ulusalcı” çizginin damgasını vurduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu konuyu
Dokuz Eylül Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi ve özellikle CHP’yle ilgili
çalışmalarıyla tanınan Ayşen Uysal şöyle değerlendiriyor: “Tek tük farklı seslerin çıkıyor
olması partinin çizgisinin soykırımı tanıyan
bir konumda olduğunu söylemek için yeterli
görünmüyor. Hatta başka meselelere ilişkin
özürler bile bazı CHP’lilerin aklına hemen Ermeni soykırımını getirebiliyor. Örneğin, Genel
Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun bir
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televizyon programında Dersim katliamından
ötürü özür dilemiş olması partiyi bağlayacak
bir adım olmaktan uzak, en iyimser bakışla,
parti içinde ve tabanında nabız yoklamak için
atılmış bir adımken, hemen kılıçların çekilmesine ve meselenin Ermeni soykırımıyla
ilişkilendirilmesine sebep oldu. Hatırlayacak
olursak, Tanrıkulu’nun söz konusu konuşmasının hemen ardından özrü Ermeni soykırımıyla da ilişkilendiren partinin ulusalcı
kanadı şaha kalkmış ve Tanrıkulu’na hakarete
varan ağır sözler sarf etmişti”.
CHP’nin Ermeni soykırımına dair en somut önerisi “Ortak bir tarih komisyonu kurulması ve tarafların belgelere dayanan gerçekler
etrafında diyaloğa girmesi”. Bu çerçevede, tüm
arşivlerin açılması ve bir “diyalog grubu” oluşturulması da öneriler arasında. Partinin somut çözüm önerileri bunun ötesine geçmiyor,
daha doğrusu geçemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu
mesele gündeme geldiğinde, “Soykırım olup
olmadığını tarihçilere bırakalım” demekle
yetiniyor. Bu yaklaşımın suya sabuna dokunmadan işin içinden sıyrılmanın, topu taca
atmanın bir ifadesi olduğu açık.
Ayşen Uysal 2015’te CHP’de bu konuda
bir açılım beklenmesi konusunda karamsar.
“Yaklaşan milletvekili seçimleri CHP’nin Ermeni soykırımı konusundaki yaklaşımlarını
değiştirir mi?” sorumuza cevabıysa şöyle:
“Değiştirir demek çok zor. Bir yandan, ulusalcı tabanın tepkisinden çekiniliyor. CHP’nin
siyasî bileşenlerini değiştirmeden, Ermeni,
Dersim ve Kürt meseleleri konusunda ciddi
bir adım atabilmesi çok zor. En fazla, bir-iki
milletvekiliyle nabız yoklar ve hemen geri
adım atar. Kaldı ki, bilgi eksikliğinden ve dolayısıyla da kulaktan duyma klişelerin ötesine
gitmeyen bilgilerden ötürü, Ermeni soykırımı
konusundaki hassasiyetin CHP içinde ulusalcılara özgü olarak düşünülmesi de çok gerçekçi değil. Manzara bu olunca, seçim de olsa,
2015 yılı da olsa CHP utangaç söylemlerin
ötesine geçemez. Meseleyi tarihçilere ve geleceğe havale etmeye devam eder. Yani Ermeni
soykırımına dair politikasızlığını sürdürür.”
1915 Ermeni Soykırımı’nın yüzüncü yıldönümünde de, siyasî çevrelerde bir millî
mutabakat zemini yarattığı ortada. Bu konuda sadece, özgürlük, adalet ve geçmişle
yüzleşme konularında diğer taraflardan
fersah fersah ilerde olan Kürt siyasî hareketi
ayrışabiliyor. 1915 olaylarını soykırım olarak
tanıyan meclisteki tek siyasî parti Halkların

Demokratik Partisi’nin (HDP) lideri Selahattin
Demirtaş’la, TBMM’deki bir toplantıda bu
konuda kısa bir görüşme yapma imkânım
olmuştu; Demirtaş, HDP’ye oy vermeyen
Kürtlerin de 1915’le yüzleşmek istediğini
söylemişti.

CHP seçmenleri “soykırım iddiaları”nın kabul edilmesini
tercih etmiyor, ancak özür dilenmesine diğer parti
tabanlarından daha olumlu yaklaşıyor. CHP seçmenleri
arasında en fazla destek gören seçenek yüzde 20’lik bir
oranla “hiçbir adım atılmaması”. Bunu yüzde 17’lik oranla o
dönemdeki bütün kayıplar için üzüntü beyan edilmesi seçeneği
izliyor. İçindeki farklı eğilimlerle birlikte, CHP’nin Ermeni
soykırımı konusundaki politikalarına daha çok “ulusalcı”
çizginin damgasını vurduğunu söylemek yanlış olmaz.

2006’da Türkiye’yi ziyaret eden Tüm Ermeniler Gatoğigosu (“Başpatrik”) II. Karekin,
görüşmelerinde 1915 olaylarını kastederek,
“Soykırım oldu, bunun tartışılacak bir tarafı
yok” diye konuşup tepkiyle karşılanmıştı. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrop Mutafyan ise
açıklama yaparak, II. Karekin’in görüşlerine
katılmadığını belirtmek “zorunda” kalmıştı. 1
Ocak 2015 yeni yıl ayininde vaaz veren Episkopos Sahak Maşalyan’ın ise açıkça Ermeni
Soykırımı’ndan bahsettiğini gördük, ki bu
daha önce kilisede görülmemiş bir durumdu.
2015’in, Büyükelçi Cengizer’in ifade ettiği
gibi Ermeniler için bir penaltı atışı mı olduğu tartışılır, fakat bu konunun dünyada ve
Türkiye’de her zamankinden çok daha fazla
tartışılır olacağı ve uluslararası toplumda artan ilgi ve sağduyunun bu konuda konuşmak
isteyenleri cesaretlendireceği çok açık.
Ancak, Türkiye’nin 2015 gündeminde bir
de genel seçim var. Siyasî partilerin önünde,
sınırın kapalı olduğu Ermenistan’la ve Ermeni
Diasporasıyla ilişkileri geliştirmek, el konulan
azınlık mülkleri sorunuyla ilgili yeni açılımlar
yapmak gibi, 2015 bağlamında ele alınabilecek, en azından bir adım sayılabilecek nice
konu varken, iktidar partisi, bu yüz yıllık yarayı 25 Nisan’da yapacağı Çanakkale Savaşı
anma etkinlikleriyle kapatmaya çalışıyor, ana
muhalefet partisiyse, “ortak tarih komisyonu”
önerisinin ötesine geçmeden, suya sabuna
dokunmayan bir çizgiyi seçim yılında da sürdürmekten yana.
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EKOLOJİ

Türkiye’de kaya gazı: Çokbilinmeyenli denklem

Özgür Gürbüz

Dünyadaki fosil yakıt kaynakları (petrol, kömür ve
gaz) sınırlı ve belli coğrafyalarda toplandığı için
enerji politikalarını bu kaynaklara bağlayan ülkeler
sıkça dışa bağımlılıktan yakınır. Türkiye de enerjide
yüzde 731 oranında dışa bağımlı ve 2014 sonunda
enerji ithalatının 56 milyar doları bulacağı tahmin
ediliyor.2

Özgür Gürbüz
1994 yılından bu yana
çevre, ekonomi ve enerji üzerine
yazılar yazan Özgür Gürbüz,
Milliyet, Yeni Yüzyıl, Yeni
Aktüel, Sabah, Global Enerji,
Referans ve Habertürk gibi
dergi ve gazetelerde çalıştı,
yazılar yazdı. Yön Radyo ve
Pekin’de Çin Uluslararası
Radyosu’nda görev yaptı.
Dört yıldır Birgün gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.
Gazetecilik yapmadığı yıllarda
enerji ve çevre konularında
bir süre danışmanlık yaptı ve
Greenpeace Akdeniz’de enerji
kampanyasını yürüttü. 1990’lı
yılların başından bu yana
Türkiye’deki çevre hareketinin
içerisinde yer alan Gürbüz,
halen WWF-Türkiye’nin
İletişim Müdürü.

Türkiye’nin enerji ithalatı faturasında iki
kalem büyük rol oynuyor. Tüketimin yüzde
90,4’ünü ithal ettiğimiz petrol ve yaklaşık
yüzde 98,5’ini ithal ettiğimiz doğalgaz.3 Petrol
ve doğalgaz kömürün çok önünde yer alıyor.
Petrol ithalatına ödenen bedel doğalgazdan
fazla olmasına rağmen, en çok doğalgaz ithalatı gündeme getiriliyor ve tartışılıyor. Bunun
ardında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP)
petrolü ikame edilemez hale getiren ulaşım
politikası ve buna bağlı olarak güçlendirilen
otomotiv lobisinin bulunduğu su götürmez
bir gerçek. Bu bir başka makalenin konusu;
ancak, şeyl ya da teknik açıdan doğru olmasa da daha bilenen adıyla kaya gazının
Türkiye’de nasıl karşılanacağını bilmek adına
atlanmaması gereken bir nokta. Türkiye’de
petrol ithalatının bütçeye yükü doğalgazdan
daha büyük olsa da, enerjide dışa bağımlılık
dendiğinde ilk akla gelen ve tartışılan konunun doğalgaz olduğunu, dışa bağımlılığın
doğalgazla özdeşleştirildiğini bilmek önemli.
İş kamuoyunu ikna etme noktasına gelirse,
“yerli gaz” diye tanıtılacak kaya gazının önemli bir avantaja sahip olacağını söyleyebiliriz.
Propaganda savaşının belki de en kritik noktası bu olacak.

Ehven-i şer bir kaynak
Gazın elini güçlendiren tek argüman yerlilik
değil. Enerji sektörü ve çevre hareketleri içerisinde fazla dillendirilmese de gazın diğer
fosil yakıtlara ve nükleere göre birçok avantajı var. Kömüre veya petrole kıyasla neredeyse
yarı yarıya daha az sera gazı emisyonuna
yol açıyor. İklim dostu diyemezsiniz, ama
kömür ve petrolden daha iyi diyebilirsiniz.
Bu yüzden de birçok çevreci grup gazı bir
geçiş teknolojisi kabul ediyor. Küresel iklim
değişikliği yangınında ilk bertaraf edilecekler
arasına gazı koymuyor. Yenilenebilir enerji
çeşitlenene, depolama teknolojileri ve akıllı
şebeke ağı gelişene kadar, doğalgaz santrallerini yedekte tutmayı düşünüyorlar. Kaya
gazının külfetli çıkarma yöntemi, taşıma için
yüzlerce tankere ihtiyaç duyulması ve metan
kaçakları iklim kozunu ciddi anlamda zedelese de, meseleye çok aşina olmayan kamuoyunun kulağında “çevreci doğalgaz” söylemi
yer etmiş durumda.
Türkiye’de gazın bir başka avantajı da
neredeyse her ile ulaşan bir şebekeye sahip
olması. Çarpık kentleşmeye mahkûm edilmiş, yalıtımsız ve enerjiyi verimsiz kullanan
binaların ısınması doğalgazla oluyor. Kömür
kullandığınızda, plansızca büyüyen, yeşile ve
hava koridorlarına hasret o dev kentlerin dev
tabutlara dönmesi an meselesi. Bir de Enerji
Piyasası Denetleme Kurumu’ndan lisans
almış, alacak doğalgaz santralleri var. Tüm
bunlar doğalgazın elini güçlendirirken karşı
çıkanların tek sloganı, “dışa bağımlılık”. “Yerli”
kaya gazı ile bu sloganın geçersizleşeceğini
göz önünde bulundurursanız, bu fosil yakıtın
karşısında herhalde sadece çevreciler kalacak.
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ABD kaya gazıyla birinciliğe oturdu
Kaya gazından bu kadar söz etmemizin nedeni hiç kuşkusuz ABD. ABD’nin 2009’da Rusya
Federasyonu’nu geçerek dünyanın en büyük gaz
üreticisi olmasının ardında kaya gazı var.4 ABD
aslında durup dururken kaya gazını keşfetmedi.
Neredeyse yüz yıldır böyle bir kaynak olduğu
biliniyordu, ancak hidrolik çatlatma yöntemiyle
bu gazı kayaların içerisinden söküp almanın
maliyeti Ortadoğu’dan gaz nakletmekten daha
yüksekti. Gaz fiyatlarındaki artış, teknolojideki
gelişme, litrelerce suya yüzlerce kimyasal katılarak gaz elde etmeyi fosil yakıt şirketleri için cazip
hale getirdi. Kaya gazı akını başlamadan önce,
ABD’de 1 MMBtu için fiyatlar 10 doların üzerindeydi. 2009’dan bu yana fiyatların beş, hatta
dört doların altında seyrettiğini görüyoruz. 2015
başında Henry Hub spot fiyatının 3 dolar, hatta
onun da altına indiği görülüyor.5 İthal doğalgaz
yerine yerli ve ekonomik bir alternatif bulunması ABD’deki enerji piyasasında dengeleri doğalgaz lehine değiştirdi.
ABD’deki değişimin Avrupa ve Asya’yı da
etkilediğini biliyoruz. Avrupa’da kaya gazı
araştırmalarıyla beraber tartışmalar başladı.
Coğrafî koşulların, politik yapının ABD ile
aynı olmaması kaya gazının Avrupa’da daha
yavaş ilerlemesine neden oluyor. Kaya gazının
olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu Avrupa’da
daha yüksek. Rezervlerin yaşam ve tarım
alanlarına yakınlığı nedeniyle halk daha endişeli. Teknik açıdan da daha maliyetli bir süreçten bahsediyoruz. Avrupa’da, başta Birleşik
Krallık ve Polonya olmak üzere, kaya gazına
ilgi artıyor, ancak özetle dört farklı etkenin süreci etkileyeceğini söyleyebiliriz: Uluslararası
pazarlardaki doğalgaz fiyatı, Rusya ile yaşanan
krizin akıbeti, Avrupa’daki gazı çıkarmanın
maliyeti ve ülkelerin bu konuda alacağı tavırlarla birlikte halkın nasıl tepki göstereceği.

Avrupa’da, başta Birleşik Krallık ve Polonya olmak
üzere, kaya gazına ilgi artıyor, ancak özetle dört farklı
etkenin süreci etkileyeceğini söyleyebiliriz: Uluslararası
pazarlardaki doğalgaz fiyatı, Rusya ile yaşanan krizin
akıbeti, Avrupa’daki gazı çıkarmanın maliyeti ve ülkelerin
bu konuda alacağı tavırlarla birlikte halkın nasıl tepki
göstereceği. Bu dört etkenin Türkiye için de geçerli
olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye rezervleri belirsiz
Bu dört etkenin Türkiye için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. “Türkiye’de kaya gazı var
mı?” sorusunun yanıtı “evet”, ama bu, kaya gazının çıkarılıp ekonomik bir değer haline geleceği anlamına gelmiyor. Önce, “Türkiye’de
ne kadar kaya gazı var?” sorusundan başlayalım. Türkiye’de alışılmadık fosil yakıtlara ev
sahipliği yaptığı tahmin edilen en az beş havza bulunduğu biliniyor: Güneydoğu Anadolu,
Trakya, Doğu Anadolu,
Karadeniz Havzası
(açık deniz) ve Orta
Anadolu Havzası.6
Bu bölgelerin
bazılarında halihazırda doğalgaz
(Trakya Havzası) ve
petrol (Güneydoğu Anadolu Havzası) çıkarıldığı
için elde daha fazla veri var.
Toplam rezervle ilgili tahminler de bu iki bölgeyi
kapsıyor. ABD Enerji Bilgi
İdaresi (EIA-Energy Information Agency) tarafından ARI (Advanced Resources Inter-

Grafik: ABD’de 1 MMBtu için
farklı aşamalarda yıllara göre
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national) adlı danışmanlık şirketine yaptırılan
ve 41 ülkeyi kapsayan araştırma Türkiye’de
Dadaş ve Hamitabat formasyonlarındaki
toplam “çıkarılabilir” kaya gazı rezervinin 650
milyar metreküp civarında olduğunu belirtiyor.7 Türkiye’nin 2014 yılı doğalgaz tüketiminin 48 milyar metreküp olduğunu biliyoruz.8
Türkiye’nin gaz talebinin artacağı da hesaba
katılırsa, bu iki havzadaki kaya gazı potansiyelinin iyimser bir tahminle Türkiye’nin 10 yıllık
gaz ihtiyacını karşılayabileceği söylenebilir.
Diğer gaz havzalarındaki rezervlerin de hesaba katılmasıyla bu süre uzayabilir.
Halihazırda araştırma çalışmaları da bu
iki bölgede sürdürülüyor. Diyarbakır ile sınırlarında üç adet kuyunun sondajı yapıldı
ve sonuçlar bekleniyor. Dadaş Formasyonu
diye de adlandırılan bu bölgedeki çalışmaları
2011’de TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı) ile yapılan bir anlaşma sonucunda
Shell Upstream Turkey firması yürütüyor.
Dadaş Formasyonu’nun şeyl gaz potansiyeli
ve bu gazın üretilebilirliğinin belirlenmesi
amacıyla gerekli parametrelerin elde edilmesi
için Diyarbakır civarında üç kuyunun sondajı
yapılmış ve sonuçları incelenmekte.9
Türkiye’de kaya gazı konusu çok bilinmeyenli bir denkleme benziyor. Öncelikle, mev-

Türkiye’deki çevre mücadelesi aktörlerinin kaya gazına
karşı Avrupa’dakine benzer bir karşı duruş sergilediğini
söyleyebiliriz. Net rakamlar farklılık gösterse de kuyu
başına yaklaşık 30 milyon litreyi bulan su tüketimi, Türkiye
gibi su zengini olmayan bir ülke için çevrecileri harekete
geçirmeye yetecek bir rakam.

cut rezervler konusunda kesinleşmiş veriler
yok. ABD Enerji Bilgi İdaresi tarafından yapılan verilere güvenerek tahminler yapılıyor. Bu
tahminler daha önce gaz ve petrol bulunmuş,
çıkarılan iki bölgeyi temel alıyor. Benzer kaya
yapısına sahip diğer bölgelerin de araştırılması halinde Türkiye’nin rezervleri hakkında
kesin bir yargıya varabiliriz. Denklemin ilk
bilinmeyeni bu.
Denklemdeki ikinci bilinmeyen ise, mevcut kaya gazının çıkarılması halinde kaça mal
olacağı, Kaya gazı konusunda Avrupa’nın
ABD’nin çok gerisinde olmasının en önemli
nedenlerinden biri, maliyetlerin yüksekliği.
Friends of the Earth Europe’un Madencilik
Sanayi Kampanyası’nı yürüten Antoine Simon
daha karmaşık jeolojik yapı ve daha derindeki
rezervler nedeniyle Avrupa’da kaya gazını
ABD’deki fiyatlara çıkarmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Simon Polonya’daki Po-

merania bölgesinde her bir arama kuyusunun
30-35 milyon dolara mal olduğunu da ekliyor.
Kuyuların maliyetleri, arazi yapısı ve derinliğe
göre değiştiği için bu rakamların kuyudan
kuyuya değiştiğinin altını çizmekte fayda var.
Rice Üniversitesi’ne bağlı Baker Enstitüsü
Enerji Araştırmaları Merkezi kıdemli direktörü Ken Medlock ABD’deki 8 milyon dolarlık
bir kaya gazı kuyusuyla (Haynesville) aynı
özelliklere sahip Polonya’daki bir kuyunun
maliyetinin 14 ila 16 milyon dolar arasında
olduğunu söylüyor.10 Medlock’a göre, maliyet
farkının ardında tecrübe eksikliği ve gerekli
ekipmanın Polonya dışından getirilmesi
yatıyor. Türkiye’nin coğrafî yapısını ve ekipman ihtiyacını düşündüğümüzde fiyatların
ABD’den çok Avrupa’ya yakın olacağını söyleyebiliriz. Kuyular açıldıktan sonra çatlatma
maliyetinin ise kuyu başına 200 ila 500 bin
ABD doları civarında olacağı belirtiliyor. 11

Kaya gazına itirazlar yükseliyor
Türkiye’deki çevre mücadelesi aktörlerinin
kaya gazına karşı Avrupa’dakine benzer bir
karşı duruş sergilediğini söyleyebiliriz. Net
rakamlar farklılık gösterse de kuyu başına
yaklaşık 30 milyon litreyi bulan su tüketimi,
Türkiye gibi su zengini olmayan bir ülke için
çevrecileri harekete geçirmeye yetecek bir
rakam. Çatlatma sırasında toplam miktarın
çok azına denk düşse de kimyasalların kullanılması ve bunların doğaya karışma riski de
özellikle aynı bölgede yeraltı sularını kullanarak tarım yapanlar için tehlike arz edecektir.
İki potansiyel kaya gazı havzasının (Trakya
ve Güneydoğu Anadolu) tarımsal üretimin
yapıldığı yerler olması su kullanımı konusunu
daha da önemli kılıyor. Türkiye’de kaya gazına
karşı hiçbir itirazın olmadığı söylenemez. Diyarbakır’daki kaya gazı sondaj çalışmalarına
karşı yöre halkının itirazlarını Heinrich Böll
Stiftung Derneği tarafından düzenlenen “Şeyl
Gazı” başlıklı konferansta, Mezopotamya
Ekoloji Hareketi’nden Gültekin Aydeniz dile
getirmişti. Medyada ise konunun derinlemesine tartışıldığını söylemek zor. Yürütülen
çalışmalar konusunda kamuoyunun yeterince
bilgi sahibi olmaması da, kamuoyundaki kaya
gazı tartışmalarını sınırlıyor.
Doğalgazda dışa bağımlılıktan yakınmasına rağmen Türkiye’deki mevcut yönetimin
kaya gazı konusunda “aceleci” davrandığını
söyleyemeyiz. Dadaş’taki arama çalışmalarının sonuçları sürecin hızını değiştirebilir. Yine
de kaya gazı konusunun kapsamlı projelerle,
planlarla gündeme geldiğini söylemek doğru
olmaz. Diğer enerji yatırımlarında olduğu gibi
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özel şirketlerin girişimlerinin hükümetin yol
haritasını belirlediğini söyleyebiliriz. Kamuoyuna yansıyan tablo bunu gösteriyor.
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılık sorununu çözmek için ısrarla fosil yakıtlara
ve yine dışa bağımlı bir şekilde nükleere bel
bağlamasını anlamak mümkün değil. AKP
iktidara gelmeden önce, Türkiye’nin enerjide
dışa bağımlılık oranı yüzde 65,1’di (2001).12
Bugünse bu oran yüzde 73’e çıktı.
İthal edilen kaynakların petrol, doğalgaz ve
kömürün yerine yerli kaynak bulunması sorunun çözümü için akla gelen ilk öneri olsa da
aslında fosil yakıtlardan kurutulup yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefleyen daha bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu aşikâr. Bir
diğer sorun da enerjinin nerede ve ne kadar
verimli kullanıldığı. Enerjide dışa bağımlılık
oranı Türkiye kadar yüksek pek çok ülke var.
Örneğin, katma değeri yüksek ürün üreten
Güney Kore gibi ülkeler ithal enerji konusunu bizim kadar dert etmiyor. Halbuki Güney
Kore’nin dışa bağımlılık oranı Türkiye’den de
yüksek. İthal ettiğiniz enerjiyi yalıtımsızlık
veya verimsiz aletler, ulaşım araçları yüzünden fazla ya da boşa harcıyorsanız, dışa bağımlılığı yerli yakıtlarla azaltmanız asıl sorunu
ötelemekten başka bir şeye yaramayacaktır.
Yoksa Türkiye’yi yenilenebilir enerji bile kurtaramayacak.

İki potansiyel kaya gazı havzasının tarımsal üretimin
yapıldığı yerler olması su kullanımı konusunu daha da
önemli kılıyor. Türkiye’de kaya gazına karşı hiçbir itirazın
olmadığı söylenemez. Diyarbakır’daki kaya gazı sondaj
çalışmalarına karşı yöre halkının itirazlarını Heinrich
Böll Stiftung Derneği’nin düzenlediği “Şeyl Gazı”
konferansında, Mezopotamya Ekoloji Hareketi’nden
Gültekin Aydeniz dile getirmişti. Medyada ise konunun
derinlemesine tartışıldığını söylemek zor. Yürütülen
çalışmalar konusunda kamuoyunun yeterince bilgi sahibi
olmaması da, kamuoyundaki kaya gazı tartışmalarını
sınırlıyor.

1 Ham Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu, TPAO, s.
26, şekil 24.
2 Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Orta
Vadeli Program, 2015-2017, s.22, Ek Tablo 1.
3 Ham Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu, TPAO, s.
27.
4 Congressional Research Service, An Overview of
Unconventional Oil and Natural Gas: Resources and
Federal Actions, sayfa 1, 21 Kasım 2014.
5 Natural gas spot and future prices, http://www.eia.
gov/dnav/ng/ng_pri_fut_s1_d.htm
6 TPAO, http://www.tpao.gov.tr/eng/?tp=m&id=45, en
son 18 Ocak 2015 tarihinde görüldü.
7 U.S. Energy Information Administration, Technically
Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An
Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries
Outside the United States, June 2013
8 http://enerjienstitusu.com/2015/01/02/2015-yilidogal-gaz-tuketimi-tahmini-51-milyar-m3, 20 Ocak
2015 tarihinde görüldü.
9 Petrol Mühendisleri Odası, Kasım 2014.
10 http://breakingenergy.com/2013/08/06/how-muchdoes-a-shale-gas-well-cost-it-depends/ 18 Ocak 2015
tarihinde görüldü.
11 Petrol Mühendisleri Odası, Kasım 2014.
12 Kömür Dışa Bağımlılığı Neden Azaltmıyor, Özgür
Gürbüz, Birgün, 22 Mayıs 2014.
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EKOLOJİ

Politik bir eylem olarak toprak gaspı

Deniz Bayram, Olcay Bingöl

Birkaç hafta önce bir tanıtım metnine rastladık
internet sitelerinden birinde. Metin gözalıcı ve tüm
kentlilerin hayallerini süsleyen yeşillikler arasında
evlerin fotoğraflarıyla süslenmişti. Özetle, İstanbul
Büyükçekmece’de yüksek gelir grubu için tasarlanmış
bir yerleşim alanı tanıtımı.

Deniz Bayram İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunu. İstanbul Feminist
Kolektif ve Kürtaj Haktır
Karar Kadınların Platformu
üyesi. Feminist avukatlar ve
aktivistlerle kadın cinayeti
ve cinsel saldırı davalarında
politik dava takibi yapıyor. Mor
Çatı’da şiddete maruz kalmış
kadınlara hukuksal konularda
destek sağlıyor. Uluslararası
hukuk ve mekanizmaları
alanında eğitim çalışmalarına
ve Galatasaray Üniversitesi’nde
yüksek lisansına devam ediyor.

Olcay Bingöl Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi mezunu. Tohum
İzi Derneği’nin kurucu
üyelerinden. Çiftçi Sendikaları
Konfederasyonu Çiftçi-SEN’e
gönüllü olarak destek veren
Olcay, halen Greenpeace
Akdeniz'de Eğitim ve Gelişim
Destek uzmanı olarak çalışıyor.

Ama benzeri onlarcasının bir replikası olan
bu tanıtımın dikkatimizi çekmesinin sebebi,
yerleşimin 25 ile 80 yaş aralığında 1200 adet
zeytin ağacının peyzaj olarak kullanılacağı
bir “Ege köyü” konseptiyle tasarlanmış olduğunun belirtilmesiydi. Hatta proje tanıtım
metinleri “Köy” meydanına projenin sembolü
olarak ekilecek olan zeytin ağacının yaşının
400 civarında olduğunu ve 39 bin yıllık bir kültürel mirasın temsilcisi olarak bu ağacın size
“merhaba” diyeceğini heyecanlı bir dille müjdeliyordu. Metinden bazı alıntılar yapalım:
Kapısından içeri ilk girdiğiniz andan itibaren kendinizi Ege’de zeytincilikle uğraşılan bir
kasabaya gelmiş gibi hissedeceksiniz. Sizi köy
meydanına ulaştıracak 50 metre genişliğinde
bulvarda ilerlerken, size 80 yaşındaki zeytin
ağaçları eşlik edecek. Evinize ulaşana kadar
size her an eşlik edecek zeytin ağaçları pek tabii
ki bu yerleşimin sakinlerine meyve de verecek.
Her yıl düzenlenecek bir şenlikle zeytinler hep
beraber hasat edilecek. Bu yerleşimin sakinleri
bu zeytinlerden elde edilecek zeytinyağı ve
sofralık zeytini yemenin mutluluğunu yaşayacaklar. Bu yerleşim alanında evlerin isimleri de
Ege’de zeytinin en iyi yetiştiği yörelerin tarihsel
isimlerinden esinlenmiştir. Sardes, Thera, La-

gina, Claros, Larisa, Alinda ve Trilye gibi. Tanıtım, “Anadolu topraklarının bize mirası olan
bu kültürel değeri, sembolü olarak benimsemiş
ve yaşamsal döngüsüne bunu entegre etmiş bu
yerleşimde yaşamak istiyorsanız” diyerek davetini yaparak sona eriyor.
Yırca’da 6 binden fazla zeytin ağacının
katlinin ardından okuduğumuz bu tanıtım
metni kırda ve kentte yaşanan dönüşümün
bir resmi gibi. Yüzlerce yıldır, zeytin üreticiliği
yaparak geçimini sağlayan, karnını doyuran,
çocuklarını okutan, gelecek nesilleri için çalışan binlerce Egeli, Trakyalı, Akdenizli aile
artık bir “Ege kasabası”nda tarif edildiği gibi
mutlu, keyifli, geleceğini emeğiyle, üretimiyle
garanti altına almış şekilde yaşayamıyor. Bunun yerine, şenliklerle hasat edecek zeytini
olmadan zeytinlikleri, ormanları, su havzaları,
tarım toprakları üzerine kurulmuş madenlerde, fabrikalarda, turizm tesislerinde işçi olarak çalışıp yaşamaya çalışıyor. Tüm bu verimli
toprakları, ağaçları ve ormanları birbirinden
acımasızca ayırmış, belki de hayatlarında bir
gün bile kullanmayacakları otoyolların kenarında kalmış köylerinde “Anadolu’nun bize
mirası olan bu kültürel değeri, sembolü” bir
masal gibi torunlarına anlatarak.
O halde, öncelikle “toprak ne demek?”
diye sormamız elzem. Toprak yaşamlarını
onun üzerine kuran insanlar için ne demek,
toprağın kullanımıyla ilgili karar veren güç
için ne demek? Toprak, üzerinde yaşayan
bireylerin, toplulukların kendi arzu ettiği ve
üzerinde karar aldığı şekli ile mi kullanılacak,
yoksa toprak üzerinde karar veren güç, bu
arzu ve toprağın üzerine kurulu bir yaşamı
görmeksizin toprağı, sanayi, enerji, yerleşim,
endüstriye yönelik üretim gibi çeşitli sebeplerle kendi egemenliğini kurduğu bir alan
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olarak mı görmekte?
Toprak üzerinde “karar verici” olmakla
bir egemenlik kurulurken, o egemenlik aynı
zamanda toprağın sahipleri için de toprakta
yaşamı yeniden kurgulama muradının bir
parçası olmayı ne kadar anlatıyor? Yazının
ikinci bölümünde, toprak üzerinde tarif edeceğimiz toprak gaspı kararlarının dayanağı
olarak işaret edilen “hukukî” araçlara bakarak
“karar verici olma”nın ne demek olduğunu
açıklamaya çalışacağız.
Kısaca bazı tanımlar yapmamız, bundan
sonraki sözümüzü daha açık edecektir.

“Tarımsal toprak” ne demek?
Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım
Örgütü’nün, kısaca söyleyecek olursak
FAO’nun tanımına göre tarımsal toprak şu
alanların toplamından oluşur:
a) tarım yapmaya elverişli topraklar – geçici
tarımsal ürünlerin, hayvanların yayılması
veya saman elde etme amaçlı ekinlerin bulunduğu geçici çayır alanlar, evlik olarak ekilen
alanlar ve geçici olarak (beş yıldan az süreyle)
nadasa bırakılmış topraklar.
b) sürekliliği olan ürünlerin bulunduğu
topraklar – uzun yıllar yeniden dikimi gerekmeyen uzun dönemli ürünlerin yetiştirildiği
topraklar; ağaç ve çalı tipi ağaççıkların altında
gül ve yasemin gibi yetiştirilen çiçeklerin ye-

Toprak gaspı, büyük miktarda tarımsal toprağı o toprak
üzerinde yaşayan, toprağı işleyen yerel halka öncesinde
danışılmadan ve onayları alınmadan ele geçirme eylemi
olarak tanımlanabilir. Bu da zamanla o topraklarda daha
az sayıda köylü ve çiftçinin tarım yapması, yani toplumun
geneli için de gıda güvenliği ve gıdaya erişimin daha az
olması anlamına geliyor.
tiştiği alanlar; fidanlıklar (Ormanlar için yetiştirilen fidanlar hariç. Bu fidanlıklar “orman”
sınıfında değerlendirilir.)
c) kalıcı otlaklar ve çayırlar – kalıcı olarak (beş
yıl veya daha fazla süreyle) otsu yem bitkilerinin yabani (yabani otlaklar veya meralar) veya
kültürünün yetiştirildiği topraklar.
FAO’nun tanımında da görüleceği gibi,
tarım toprağı sadece üzerinde insana yönelik
gıda ürünleri içeren bir alan değil. Yıllarca nadasa bırakılmış, yani ekim, dikim yapılmayan,
boşmuş gibi görünen, belli sürelerle işlenmeyen topraklar, otlaklar, meralar ve çayırlar da
tarım toprağı.
Toprağın tarımsal olma özelliği ve buna
dair yukarıda verilen tanımlamalar, toprağın
kullanılması ile oluşan deneyimden bilgi
üretilmesi ile oluştu. Tarımsal toprağı tanımlayabilmemiz, sınıflandırabilmemiz, büyük
bir emeğin deneyim ve bilgiye dönüşmesinin
bir sonucu.
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Toprak gaspı
Tarımsal toprağa yönelik saldırılar dünyaya
da yabancı değil. Yüzyıllardır süren bu saldırılar gittikçe de hız kazanmakta. Dünyanın dört
bir yanında saldırı altındaki topraklarını korumaya çalışan çiftçiler, köylüler devletten ve
şirketlerden şiddet görmekte, toprakları zorla
veya zorunlu bırakılarak satın alınmakta, göçe
zorlanmakta, mülksüzleşmiş halk sermayenin
isteğine ve yönlendirmesine göre ücretli işçi
haline dönüşmekte.
Bugün yaşadığımız gasp 1800’lerin son yarısında Afrika’da sömürgeci devletler tarafından yapılan gasptan her ne kadar farklılıklar
gösterse de sonuçları benzer: Köylü ve çiftçi
ailelerin mülksüzleşmesi, yerinden edilmesi,
geçimlik üretimde bulunamaması, kendine
yeter gıda üretimi bile yapamaması, ekolojik
çevrenin bozulması ve geri dönülemez zararlarla karşı karşıya kalınması, biyoçeşitliliğin
azalması, toprak bozulması, kır nüfusunun
azalması, zorunlu göç, gıda üretiminde dışarıya bağımlılık, gıda güvenliğinin ortadan kalkması gibi birbirine bağlı birçok sonuç.

Verimli tarım toprakları üzerinde toplum için gıda üretimi
yapmak yerine toprak birleştirmeleri yapılarak sanayiye
yönelik agroyakıt veya büyük ölçekte endüstriyel gıda
üretimi yapılması için binlerce dönüm tarım alanının
kullanılması Birleşmiş Milletler Sosyal ve Kültürel Haklar
Anlaşması 11. Maddesi uyarınca bireylerin kendi yaşam
alanlarında yeterli ve güvenli gıdaya erişim hakkının ihlali.

Toprak gaspı için tek bir tanım istenirse,
uluslararası düzeyde üzerinde anlaşma sağlanmış tek bir tanımı yok. Toprak gaspı, büyük
miktarda tarımsal toprağı o toprak üzerinde
yaşayan, toprağı işleyen yerel halka öncesinde
danışılmadan ve onayları alınmadan ele geçirme eylemi olarak tanımlanabilir. Bu da zamanla o topraklarda daha az sayıda köylü ve
çiftçinin tarım yapması, yani toplumun geneli
için de gıda güvenliği ve gıdaya erişimin daha
az olması anlamına geliyor.

Gasp hangi şekillerde gerçekleşiyor?
Toprak gaspı, kentleşmenin artması, tarım
topraklarının, orman alanlarının üzerine doğru genişlemesi, kentleşmenin artması ve tabii
yanlış ulaşım politikalarıyla ihtiyaç olarak
tanımlanan yolların, havaalanlarının artışı,
maden, petrol, gaz gibi aramaların, yenilenebilir veya fosil yakıta dayalı kirli enerji yatı-

rımlarının, su havzalarına, derelerin üzerine,
denizleri doldurarak, mera alanlarına, tabiat
koruma alanlarına, ormanlara, tarım alanlarına yapılması şeklinde gerçekleşiyor.
Gasp sadece bunlarla da kalmıyor. Bunlara ek olarak verimli tarım topraklarının, su
havzalarının üzerine yüzlerce metrekarelik
süpermarketler, gezinti parkları veya golf sahaları inşa ederek de yapılabiliyor. Verimli tarım
toprakları üzerinde toplum için gıda üretimi
yapmak yerine toprak birleştirmeleri yapılarak
sanayiye yönelik agroyakıt veya büyük ölçekte
endüstriyel gıda üretimi yapılması için binlerce dönüm tarım alanının kullanılması hem
gaspın hem de gaspa bağlı olarak gıda güvenliğinin ve yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimin
önündeki en büyük engel. Engel olmasının
ötesinde, Birleşmiş Milletler Sosyal ve Kültürel Haklar Antlaşması 11. Maddesi uyarınca
bireylerin kendi yaşam alanlarında yeterli ve
güvenli gıdaya erişim hakkının ihlali.

Neye ihtiyaç, kimin ihtiyacı?
Tam olarak bu noktada, “ihtiyaç” ifadesi
yüksek sesle tartışılmayı hak ediyor. Kimin
ihtiyacı? İstanbul’da kapıdan ilk girdiği anda
kendisini bir Ege kasabasında hissedecek ve
kendisini Ege’den sökülerek getirilen zeytinliklerin karşılayacağı kişinin ihtiyacı olabilir
mi? Her yıl gerçekleştireceği üretim ile, kârını
kat be kat artıracak şirketin kâr ihtiyacı olabilir
mi? Yoksa, sağladığı yasal ve finansal teşvikler
ile büyüme ve kalkınma politikası sayesinde
güç, otorite, egemenlik pekiştiren ve bundan
beslenen devletin ihtiyacı mı?
İktidar “ihtiyaç”ı öyle güzel pazarlamakta
ki, yanı başınızda kurulan termik santralin,
telefonunuzu şarj etmek için, odanızı aaydınlatmak için gerekli olan enerji olduğuna
inanabilirsiniz.
“Peki neden gasp” sorusuna yanıtı da
galiba bir paragrafta çok kereler kullandığımız
“artma” fiilinde bulabiliriz. Büyüme ekonomisine bağlı etkinliklerin sebep olduğu yıkım.
Bu yıkım, büyüme ekonomisinin hayata
geçirilmesi kararı ve bu kararın uygulanması
için stratejilerin oluşturulması ile başladı. Bir
karar almak ve bu kararın uygulanması için
strateji oluşturmak, egemenlik meselesidir.
Kısacası, tarım toprağı, orman, koruma alanları gibi “dokunulmaz” alanlara dokunmak
bir kararın sonucu gerçekleşebilir ve bu karar,
egemenliğin parçasıdır. Bu dokunulmaz alanlar üzerinde kullanma, sahiplik, karar verme
egemenliği olan insanların bu gücünün devlet
tarafından ortadan kaldırılmasıyla önemli bir
engel ortadan kalkmakta.
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Neoliberal hukuk
Tam da bu noktada karşımıza “kamu gücü”,
“kamu yararı” kavramları çıktı ve Devletin
“hukuk” yapım aşamasının olmazsa olmazlarından oldu. Devlet, elinde tuttuğu hukuk
yapma gücünü, neoliberal politikalarının bir
gerek şartı olarak, tarım toprağı üzerinde köylülerin, çiftçilerin egemenliğini, kamu gücü
ile kamu yararı adı altında kendi himayesine
aldı. Böylece, pratikte, mülkiyet, Devletin
şirketler lehine gaspına karşı mücadelede yer
edindi.
Bir an Yırcalı bir köylü olduğunuzu
düşünün. Zeytinliğiniz üzerinde onyıllara
dayanan emeğiniz, bilginiz ve deneyiminiz
yok edilerek, toprağınızı nasıl kullanacağınızın karar yetkisi, size bildirilme gereği bile
duyulmadan bir kararla sonlandırılıyor. Bu
sonlandırma eyleminin uygulayıcısı Devlet
ve bu eylemin sonucundan yarar sağlayacak
olan ise bir şirket. Hangi gerekçe ile sonlandırma gerçekleştirildi? Tabii ki yine “artan
ihtiyaç”. Yırcalı bir köylünün, toprağı ve yaşamını hangi şekilde sürdüreceğiyle ilgili bu
sonlandırma işleminin edenleri, eyleyenleri
ve faydalanıcılarını teşhir edebildiysek, şimdi
bu sonlandırmanın dayanağını, olabilirliğini
sağlayan araçlara geçelim.
Hukuk, adalet, ulaşılması mümkün bir bir
yer olmaktan çıkmış, toprak üzerinde ege-

menlik kurmak için araçların yani yasaların
tesis edildiği bir alan. Yıkımın, gaspın gerçekleştirilmesinin bir aracı. Biraz daha somutlamak adına, bu araçlara yakından bakalım.
Aşağıda farklı kanunlardaki madde düzenlemelerini yazdık. Aralarındaki farkı bizim
için bulur musunuz?

Bir an Yırcalı bir köylü olduğunuzu düşünün.
Zeytinliğiniz üzerinde onyıllara dayanan emeğiniz,
bilginiz ve deneyiminiz yok edilerek, toprağınızı nasıl
kullanacağınızın karar yetkisi, size bildirilme gereği bile
duyulmadan bir kararla sonlandırılıyor. Bu sonlandırma
eyleminin uygulayıcısı Devlet ve bu eylemin sonucundan
yarar sağlayacak olan ise bir şirket.

Orman Kanunu
Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık
su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf
ve düzenli depolama tesislerinin, baraj, gölet,
Devlet’e ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin
ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın
Devlet ormanları üzerinde bulunması veya
yapılanmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde (…), Çevre ve Orman Bakanlığınca
izin verilir.
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Toprak Koruma Kanunu
Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri,
dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri
tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
Ancak alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla, savunmaya
yönelik stratejik ihtiyaçlar, petrol ve doğalgaz
arama ve işletme faaliyetleri, enerji piyasası
düzenleme kurulu kararı uyarınca, enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili yatırımları
için izin verilebilir.

Yenilenebilir Enerji Kanunu
Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı
koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında, özel
çevre koruma bölgelerinde, içme ve kullanma suyu koruma alanlarında ilgili Bakanlığın, doğal sit alanlarında ise ilgili koruma
bölge kurulunun olumlu görüşü alınmak
kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına izin verilir.”

Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma
Kanunu Tasarısı
Gerçek ve tüzel kişilerden gelen öneriler
üzerine yeniden değerlendirme çalışmaları
başlatılabilir ve daha önce belirlenmiş ve
ilan edilmiş koruma veya korunan alanların
sınırları değiştirilebilir.
Tasarı, koruma alanlarının işletilmesini
kamu üzel tüzel kişilere devrini mümkün
kılmaktadır. Bu düzenleme ile koruma alanlarının keyfî devirleri ile işletilmesine olanak
sağlanmaktadır.
Toprak gaspına olanak sağlayan yasal
düzenlemeler, yukarıda ifade edildiği gibi
çeşitli istisna hükümleri ile “yerinden etme”
gayesi güdüp şirketler lehine çeşitli ayrıcalıklar oluşturabildiği gibi, bu yasal düzenlemeler bir de daha sinsi ttekniklerle karşımıza
çıkabiliyor.
Örneğin, Enerji Piyasası ve Zeytinliklerin
Aşılattırılması ve Yabanilerin Islahı Hakkında
Kanun tasarısı istisna hükmünden ziyade,
güvence altında olan zeytinlik alan tanımını
değiştirerek, zeytinliklerin bir yasa maddesi
ile fiilen yok edilmesini düzenliyor.
Önemle belirtelim, spesifik alanlar hakkında yapılan hukukî düzenlemeler gibi aynı
zamanda, genel olarak uygulanan yasalarda,
genel bir uygulama getirmesi sağlanıyor.
Yırca ile birlikte aşina olduğumuz Acele Ka-

mulaştırma Kanunu gibi. Savaş ve olağanüstü durum gibi özellikli koşullarda, izlenmesi
gerekli usûl, enerji projelerinin olmazsa
olmazı.

Hukuk ve devlet politikası
Burada önemli bir konuya dikkat çekmek
gerekiyor. Şöyle ki, burada yine “hukuk” ile
“devlet politikası” arasında ayrıma ve devlet
politikasının nasıl hukuka üstün geldiğine
bakmak gerekiyor. Enerji projelerinde acele
kamulaştırılma yapılamayacağına ilişkin onlarca yargı kararına rağmen, hükümet sistemli
olarak enerji projelerinde acele kamulaştırma
kararları almaya devam ediyor. Bu kararlar
dava konusu edildiğinde, bir iptal kararı ile
karşı karşıya kalıyoruz, ama dava konusu edilmediğinde hukuka aykırı olsa da “kazanılmış”
bir hak karşımıza çıkıyor. Açıkçası, hükümet
kendi kararları ile fiilî durum oluşturuyor.
Kanunların yanı sıra, bir de işin ikincil
mevzuat kısmı, yani Bakanlıklar gibi kamu tüzel kişileri tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler mevcut. Bir hukuk devletinde, hukukî
belgelerin yapım sürecinde, normlar arasında
hiyerarşi vardır. Mevcut durumda var olan ise
yönetmeliklerin, kanunlarda düzenlenmesi
gerekli konuların düzenlenmesi ile, fiilen
yasama organının iradesinin aşılması. Çünkü,
yatırımların yasa yapım sürecini bekleyecek
zamanı yok. Zaman paradır, kârdır. O halde
ilgili bakanlık ilgili yönetmeliği tez zamanda
çıkarmalı ve iştah kabartan kolaylıklar, hukuk
“piyasasına” servis edilmelidir.
Son dönemde Millî Parklar, Sulak Alanlar
Yönetmelikleri ile, kanunlarda yer alan düzenlemeler, belirli yatırımlara tez elden izin
tesis etmek amacı ile, koruma alanlarını daraltan hükümler ile değiştirildi.
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu’nda değişiklik yapılması
hakkında yayınlanan yönetmelik, Bakanlıkça
kamu yararı bulunması halinde, tarım arazilerinde madencilik faaliyetleri yapılabilmesini
sağlıyor.
Görüldüğü üzere, kanunlar ve ikincil
düzenlemeler, belirli ortak amaçlar ve belirli
kişiler lehine olmak üzere çeşitli ortaklıklar
içeriyor. Bu ortaklıklar adeta, toprak gaspı
yapan hukukî düzenlemeler için sistematize
edilmiş bir tekniği içeriyor. Bu ortaklıklara biraz yakından bakarsak düzenlemelerin tamamı “kamu” diye ifade edilen bir öznenin yararı
için gerçekleştiriliyor. Fakat, düzenlemenin
somut faydalanıcısı, yatırımları gerçekleştirmesine izin verilen şirketler. Hiç bıkmadan
tekrar tekrar soralım:
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Kamu yararı kimin yararı?
Bu kanunların madde düzenlemelerinde
toprak gaspını yapan güç olarak hukuk yapıcı
Devlet bu düzenlemeler ile meşruiyet algısı
oluşturmaya çalışıyor. Bu yasal düzenlemelerin, amaç, konu, temel ilkelerine baktığınızda
toprağın korunması gibi ulvi saiklerle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. Bunun aklınıza
geldiği ve tam olarak “yasalar var, hukuk
var” dediğiniz an, bu meşruiyet algısı belirir.
Fakat, yukarıda yazılan “istisna” hükümleri,
gaspın ta kendisidir. Aslında toprak koruma
altındadır, ama devlet istediği ve uygun gördüğü an o korumayı kaldırır, kişilerin toprak
üzerinde mevcut herhangi bir hakkını alabilir,
o hakkı büyük şirketler lehine yeniden tesis
edebilir, o isterse sen bir sabah kalktığında
toprağının çevresinde tel örgüler görebilirsin”
demenin biraz hukukçasıdır, yasaların istisna
hükümleri.

Toprak gaspı hukukî değil,
politik bir meseledir
Toprak gaspı politikasının görünen yüzü olan
yasalar, bu yasal düzenlemelere dayalı olarak
alınan idarî kararlar, farklı coğrafyalarda, farklı hikâyelerle karşımıza çıkıyor. Yırca’da 6 bin
zeytin ağacının kesilmesiydi gasp, Karabiga’da
koyların liman, atık depolama alanı olarak
projelendirilmesi, Karaburun’da rüzgâr güllerinin yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına
kurulması, Çukurova havzasının enerji üssüne dönüşmüş olması, Amasya’da birinci sınıf

tarım alanının üzerine termik enerji santrali
kurulması. Kandıra’da yine birinci derece
tarım alanları üzerine Organize Sanayi Bölgesi kurulmak istenmesi veya manda yetiştiriciliğiyle geçinen ve koruma altındaki kumullar
ve meralara sahip İstanbul Ağaçlı köyünün 3.
Köprü inşaatı için neredeyse yaşanmaz kılınmış olması ve kumulların neredeyse yok edilmiş olması Enerji Bakanlığı, Bartın’da turizm,
orman, tarım dinlemiyor, varsa yoksa “kamu
yararı için yatırıma izin verilmesi”.
Yırca köyünde köylüler hep şunu sordular:
nasıl olur da kendilerine haber dahi verilmeden, herhangi bir tebliğ yapılmadan, devlet
topraklarını kamulaştırabilirdi? Bir gün şirket
yetkililerinden biri bu arazi “benim”, devlet
kamulaştırdı, istersem sizi 10 dakikada çıkarırım’’ dediğinde, “kamu yararı” adına yapıldığı
söylenen idarî işlemin tek faydalanıcısının
kâr, sonucunun ise Yırcalıyı yerinden etme
olduğu açıkça gözlerimizin önündeydi. Köylüler, ceplerinde tapuları ile geziyor, nereye
gidersek hayır senin değil, benim, bak tapum
var diyordu. Enerji Bakanlığı’nın, benim dediği toprağını, ona haber dahi vermeden tek bir
cümle ile elinden aldığını bilmeden, buna akıl
erdirmeden, kafasındaki sorularla:
“Soma Kolin Termik Santrali’nin yapımı
amacıyla ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine
adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı
tarafından acele kamulaştırılmasına karar
verilmiştir.”
Peki bunca yıkımdan sonra, Sardes, Thera,
Lagina, Claros, Larisa, Alinda, Trilye… Gerçek
isimlerini söylersek geri gelir mi şenliklerle
zeytin hasadı yapılan günler?
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AKP dış politikası:
Süreklilik içindeki kopuş, kopuştaki süreklilik

Foti Benlisoy

AKP devrinde izlenen dış politikanın geçmiş
dönemle bir süreklilik mi, kopuş mu teşkil ettiği
uzun zamandır tartışılıyor. Bu alanda bir “eksen
kayması” olup olmadığı bilhassa “Mavi Marmara”
hadisesinden1 itibaren herkesin kendi meşrebince
cevabını aradığı bir soru.

Foti Benlisoy
İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunu. Lisansüstü
ve doktora çalışmalarını
Boğaziçi Üniversitesi Tarih
Bölümünde yürüttü. Uzun
zamandan beri çevirmen ve
editör olarak birçok yayınevi
ve dergiyle çalışmaktadır.

Aslında mevcut tartışmada, AKP’nin dış
politika tercihlerinin “idealist” denebilecek
bir okumasının hâkim olduğu pekâlâ söylenebilir. Yani, AKP’nin özellikle son yıllarda
Ortadoğu coğrafyasındaki siyasal ve sosyal
türbülansa angaje olma şeklinin onun İslamîmuhafazakâr ideolojik-politik ajandasının
dolaysız bir uzantısı olduğu hayli popüler bir
yorum. Bu yorumlama biçimi, AKP’nin dış siyasetinin Kemalist cenaha göre “bağımsızlıkçı”, liberal cenaha göreyse “Batıcı” dış politika
düzleminden ciddi bir kopuşa işaret ettiğini
iddia ediyor.
Oysa üslûp, içerik ve yönelim farklılıkları
ne olursa olsun, AKP dönemi dış politika
öncelikleriyle Türk dış politikasının temel
belirleyenleri arasında bir süreklilik ilişkisi
olduğu rahatlıkla iddia edilebilir. Türk dış
politikasının hiç değilse Soğuk Savaş döneminden itibaren aksı kabaca, a) Türkiye’nin
Batı ittifakı açısından stratejik önemde olduğu iddiası ve b) bu “stratejik vazgeçilmezlik”
aracılığıyla küresel hiyerarşide yükselme
çabası olarak tarif edilebilir. Soğuk Savaş’ın
nihayete ermesinin ardından, ABD açısından
SSCB’yi çevreleme önceliğinin ortadan kalk-

mış olması bu durumu değiştirmedi. Uluslararası siyasal sistemin “tek kutuplu” diye tarif
edilen devrinde de Türkiye’nin Batı ittifakı
açısından stratejik ehemmiyetinin azalmak
bir yana artmış olduğunun ispatı ve bu önem
dolayısıyla da Türkiye’nin bir “bölgesel güç”
olma iddiası, Türk dış politikası açısından
temel bir öncelik olmaya devam etti. Özal’ın
“bir koyup üç alma” şeklindeki veciz ifadesiyle özetlenen “agresif” dış politika yaklaşımı,
Demirel’in “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk
Dünyası” ya da İsmail Cem’in “medeniyetler
köprüsü” olarak Türkiye söylemiyle AKP
döneminin İslam ülkelerine küresel sistemin
öncelikleriyle uyumlu bir “model” sunma
(“ılımlı İslam”) arayışı arasındaki mesafe
sandığımızdan çok kısa.

Gayrimillî vesayetçi elite karşı
alnı secde görmüş millet
Ancak, bu süreklilik içerisinde kimi mühim
kopuş ya da süreksizlik unsurlarını da vurgulamak gerek. AKP’nin dış politika tez ve
girişimlerinin iç politikasının bir uzantısı
olduğu, dış politikadaki tercihlerle iç politika
tercihlerinin iç içe geçtiği, bir bütün oluşturduğu haklı olarak vurgulanmakta. AKP’nin
dış politikasının potansiyel ve kısıtlarını
anlayabilmek için uygulanan harici siyasetle
AKP’nin hegemonik projesi arasındaki bağlantılara odaklanmak şart. Bilindiği üzere,
AKP’nin ülkedeki siyasal saflaşmayı “alnı
secde görmüş” millet ve onun öz temsilcisi
“AK Parti” ile “gayrimillî vesayetçi bürokratik
elitler” arasındaki bir mücadele olarak tanımlaması, bu siyasal harekete aynı zamanda
hem muktedir olma hem de mağdur görünme
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avantajını, hem de uzun süre, sağladı. AKP
iktidardayken dahi “milletin” ve Türkiye'nin
önünü kesen “vesayetçi” muktedirlere karşı
mücadele ettiği argümanıyla geniş toplumsal
kesimleri seferber edebildi, potansiyel muhalif söylemleri kendisine eklemleyebildi ya da
pasifleştirebildi.
AKP'nin önemli bir başarısı, kökleri Türk
milliyetçi muhafazakârlığının karanlık tarihinde bulunan bu argümanı demokrat ve
“sivil” görünümlü yeni bir ambalajla, hatta
bazen soldan tedarik edilmiş söylemsel kimi
alet edevatla takdim edebilmesiydi. Böylece, geçmişte gayrimillî elitlerin, İttihatçı
“gavurunun” ya da “dönmelerin” milletle
devletin arasını açtığı, devleti milletten kopardığı şeklinde formüle edilen bu söylemi,
çok daha geniş bir müşteri kitlesine arz edilebilecek şekilde modernize etti. Milliyetçi
muhafazakârlığın sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kütle olarak tahayyül ettiği “milletin”
otantik temsilcisi olunduğu iddiasındaki
çoğunlukçu “demokrasi” söylemini, çarpıtılmış kimi popüler-demokratik taleplerle biraraya getirebildi. Bu şekilde AKP neoliberalmuhafazakâr otoriterizmini “demokratik
devrim” söylemi ve edasıyla buluşturabildi.
Böylece, bir yandan “piyasa reformları” aracılığıyla alt sınıfları siyaseten mülksüzleştirir,
diğer yandan da milliyetçi muhafazakârlığın
kadim “devlet-millet bütünleşmesini” gerçekleştirdiği iddiasında bulunurken sivilleşme
ya da “demokratikleşme” sürecini yürüttüğü

savında da bulunabildi.
Bu açıdan bakıldığında AKP hükümetinin
Arap ayaklanmaları karşısında takınmış olduğu tutumla Türkiye’deki toplumsal ve siyasal
değişimleri anlamlandırma biçimi arasında
ciddi bir paralellik olduğunu belirtmek mümkün. AKP’nin Türkiye tarihi ve siyasal saflaşmalarına dair hegemonik projesine kaynaklık
eden spesifik yorumunun dış politikaya teşmil
edilmesi olarak tanımlanabilecek bir durumla
karşı karşıyayız. AKP’nin dahilî siyasette tepe
tepe kullandığı “statüko” ve “vesayet” gibi
kavramlar işte bu bağlamda dış siyaset okumasının da parçası oldular. Davutoğlu’nun
doktriner ifadesini verdiği bu yaklaşımda,
artık “millî değerlerle barışık” bir siyasal
iktidar mevcut olduğuna göre Türkiye’nin
“tarihsel misyonu” olan rolü oynaması mümkündü. “Gayrimillî” vesayet rejiminin “AK
Parti” iktidarıyla alaşağı olması neticesinde,
Türkiye nihayet ait olduğu asıl medeniyete yabancılaşmışlıktan ve onun müsebbibi olduğu

Başbakan Davutoğlu dışişleri
başdanışmanı olarak atandığı
2002’den beri Erdoğan’ın
dış politikasının arkasındaki
“stratejik akıl”.

AKP neoliberal-muhafazakâr otoriterizmini “demokratik
devrim” söylemi ve edasıyla buluşturabildi. Böylece, bir
yandan “piyasa reformları” aracılığıyla alt sınıfları siyaseten
mülksüzleştirir, diğer yandan da milliyetçi muhafazakârlığın
kadim “devlet-millet bütünleşmesini” gerçekleştirdiği
iddiasında bulunurken sivilleşme ya da “demokratikleşme”
sürecini yürüttüğü savında da bulunabildi.
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Artık “millî değerlerle barışık” bir siyasal iktidar mevcut
olduğuna göre Türkiye’nin “tarihsel misyonu” olan rolü
oynaması mümkündü. Türkiye artık Osmanlı’dan kendisine
tevarüs eden medeniyet havzasında “at koşturabilecek”,
Bosna’dan Myanmar’a uzanan geniş coğrafyada
varisi olduğu Osmanlı bakiyesinin gereklerini yerine
getirebilecektir.

benlik bölünmesinden kurtulmuştu. Böylece,
Türkiye artık Osmanlı’dan kendisine tevarüs
eden medeniyet havzasında “at koşturabilecek”, Bosna’dan Myanmar’a uzanan geniş
coğrafyada varisi olduğu Osmanlı bakiyesinin
gereklerini yerine getirebilecektir.

Yüz yıllık parantezin kapanışı
İşte bu anlamda, AKP hükümetinin “Arap
Baharı” sonrasında yaşadığı ciddi sıkışmanın
önemli bir sebebinin, bu kültüralist/özcü
okuma biçimi, yani bu süreci değerlendir-

mesini sağlayan düşünsel prizma olduğunu
söylemek mümkün. AKP başından itibaren,
Türkiye tarihine dair kendi spesifik okuma
biçimini genelleştirerek “Arap Baharı”nı
Müslüman milletin Batıcı-seküler otoriter
rejimlere isyanı olarak değerlendirdi. Bu zaviyeden bakıldığında Arap ayaklanmaları geçen
yüzyılda cereyan eden bir tarihsel “sapmanın”
onarılması anlamına geliyordu. Yani AKP’ye
göre, “Arap Baharı” Kemalizmin Arap versiyonlarının yıkılışıydı. Arap “Kemalizmlerinin”,
yani Batıcı-seküler rejimlerin çözülüşü, iktidara Müslüman Arap milletlerinin “otantik”
temsilcilerinin gelmesi anlamına gelecekti.
Yüz yıllık “parantez” nihayet kapanıyordu.
Tıpkı 2002’de AKP’nin yaptığı gibi, Batıcı elit
tarafından milletten “çalınmış” devlet artık
sahiplerine iade ediliyordu. Zaman zaman
dile getirilen Türkiye’nin “baharını” 2002’de
yaşadığı iddiasının ardında işte bu özcü/kültüralist yaklaşım vardı. “Arap Baharı” Mısır’da,
Tunus’ta ya da Suriye’de (bilhassa AKP’ye yakın) İslamî akımları iktidara taşıyarak özlenen
“devlet-millet buluşmasını” temin edecekti.
AKP saflarında bu “buluşmanın” (elbette
şu ya da bu ölçüde Türkiye’nin mürebbiliğin-

AYNI ESNADA IRAK’TA

IŞİD’i bölgeye musallat eden politikaları hatırlamak
Fehim Işık

Fehim Işık
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Irak, uzun yıllardır savaşı acımasızca yaşayan
Ortadoğu ülkelerinin başında geliyor. 2014 bu
savaşı bölgedeki istikrarlı alanlardan biri olan
Irak Kürdistanı’na da taşıdı. Irak’ta durmak
bilmeyen savaş ve çatışmalar 2014’ün ilk
gününde Şii Maliki hükümetine bağlı polisin
Sünni milletvekili Ahmed Elvani’nin evine
yaptığı kanlı baskınla yüzünü göstermişti.
Anbar vilayetindeki tansiyon hükümet karşıtı
protestolara verdiği destekle bilinen Sünni
milletvekili Elvani’nin gözaltına alınması ve
ardından Sünni eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarla kısa sürede
birçok alana yayıldı. Sünniler Şii hükümetin
kendilerine ikinci sınıf vatandaş muamelesi
yaptığını savunuyor, Maliki hükümeti ise Anbar’daki aşiretleri el Kaide’ye destek olmakla
suçluyordu.
2014’ün ilk günlerinden son ayına kadar tartışılan konulardan biri de Kürdistan
Bölgesel Yönetimi ile yaşanan bütçe krizi ve
petrolün bölgesel hükümet tarafından dünya
pazarlarına satılması girişimiydi. Uluslarara-

sı ajanslar bölgesel yönetimin Türkiye üzerinden kamyonlarla taşınan ham petrolü dünya
piyasalarına satmaya başladığını yazdı.
Yıl içinde yine çok konuşulan IŞİD’in
saldırıları da giderek artıyordu. Irak’ın batısındaki Anbar il merkezi Ramadi’de hükümeti
protesto eden gruplara güvenlik güçlerinin
müdahalesi IŞİD’in ekmeğine yağ sürdü.
Kentte beş polis merkezini ele geçiren silahlı
gruplar güvenlik güçlerinin silahlarına el koyup polis merkezlerini ve zırhlı araçları ateşe
verdi. 2014’ün ilk günlerinde Felluce kentinin
kontrolü henüz el Kaide ile bağını kesmemiş
olan IŞİD’e geçti.
IŞİD aynı zamanda Suriye’de de giderek
etkinlik kurmaya başlıyordu. IŞİD ile diğer
muhalif gruplar arasında Halep ve İdlib
kentlerinde çıkan çatışmalarda çok sayıda
örgüt elemanının öldüğü ve yaralandığı açıklandı; örgüt üyelerine teslim olmaları için
24 saatlik süre tanındı. Ancak örgüt, egemenliğini sağlamlaştırmak için her kesime
saldırmayı sürdürdü. Yılın başından itibaren,
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de) gerçekleşmesi için uluslararası koşulların
da müsait olduğuna dair bir kanaat hâkimdi.
Buna göre, ABD’nin küresel hegemon güç
konumundaki göreli gerileme nedeniyle açılan alan, pekâlâ Batı ittifakıyla imtiyazlı ilişkileri olan Türkiye tarafından doldurulabilirdi.
Süreklilik başlığına dönersek, Türkiye zaten ta
Özal devrinden itibaren bölgesel güç konumu
edinmeye dönük denemelere girişmişti. Küresel hiyerarşide yükselme, bir başka deyişle
emperyalist zincirde bir üst halkaya sıçrama
arayışı, yukarıda da ifade edildiği üzere, Türk
dış siyasetinin temel arayışlarından biri olmuştu. “Yeni Osmanlılık” tartışmalarının Özal
döneminde açılmış olduğunu, hatta daha
sonraları Dışişleri Bakanı olan İsmail Cem’in
(Demokratik Sol Parti-DSP üyesi olarak) o
güne değin izlenen Türk dış politikasında
ortak Osmanlı geçmişinin ihmal edildiğinden yakındığını unutmamak gerek. ABD’nin
“tek kutuplu momentten” çıkışı, çok kutuplu bir dünyaya geçiş, Obama yönetiminin
Ortadoğu’dan “çekilişi”, Türkiye’nin manevra
kabiliyetini artıran bir faktördü. Dolayısıyla,
Türkiye’nin elbette Batı ittifakının açtığı alanda ve ona paralel bir “model” olarak hareket

etmesi, bilhassa Arap ayaklanmalarının
kışkırttığı altüst oluşta Batı ittifakının önceliklerine riayet eden bir mürebbi ve mürşit
rolü oynaması pekâlâ olası ve kuşkusuz iştah
açıcıydı.

Emperyal heveslerdeki zaaflar
AKP işte bu suretle ve bu yorumlayıcı şema
aracılığıyla “Arap Baharı”nın doğal olarak
ağabeyi olacağını sandı. Oysa “bölgedeki” çatışma dinamikleri ve çelişkiler bu “Batıcı, laik
elitler-Müslüman ahali ve onun temsilcileri
kamplaşması” şemasına indirgenemeyecek
karmaşıklıktaydı. Hükümet örneğin, tam da
bu doktriner yaklaşımıyla “Mısır milletinin
otantik temsilcisi” saydığı İhvan’ın, iktidarda
bulunduğu süreçte toplumsal destek ve gücünü hızla kaybettiğini göremedi, anlayamadı.
Muhtemelen anlaması mümkün de değildi;
zira Müslüman Kardeşler’i ülkedeki politik
akımlardan sadece biri olarak değil, (tıpkı
kendisi için vehmettiği gibi) milletin “alnı
secde görmüş has evlatları” olarak görüyordu.
Nasıl AKP (ve elbette bilhassa Erdoğan) “millî

artan IŞİD saldırıları Kürt bölgesinde de kendini göstermeye başladı. Resmen Kürdistan bölgesi dışında bulunan
Kerkük kentinde bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında yedi kişi öldü.

Merkezî hükümet-bölgesel yönetim gerilimi
Bu arada, merkezî hükümetle yaşanan petrol krizinin
çözümü için devreye ABD girdi. ABD Başkan Yardımcısı
Joe Biden ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud
Barzani telefonla görüştü. ABD Barzani’den, Kürdistan
Bölgesi petrolünün taşınması konusundaki sorunların çözümü için Irak ve Türkiye ile tam mutabakat sağlamasını
istedi. Maliki, Kürdistan bölgesinden Türkiye’ye petrol
sevkiyatına karşı çıkarak Türkiye’ye petrol sevk etmesi
halinde Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne federal bütçeden
kaynak aktarılmayacağını söyledi. Erbil ile Bağdat arasındaki petrol sevkiyatında yaşanan anlaşmazlık ipleri kopma
noktasına getirdi. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı
Neçirvan Barzani yatırılmayan memur maaşlarıyla ilgili
uyarılarda bulundu.
Irak’taki sorunların çözümü için devreye Birleşmiş Milletler de girdi. Bağdat’a giden BM Genel Sekreteri Ban Ki
Moon dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki ve diğer yetkililerle Suriye krizini ve Irak’ta yaşanan şiddet olaylarını,
Felluce ile Ramadi kasabalarına yerleşen IŞİD’i görüştü.
IŞİD ise Irak’taki Sünni karşıtı politikaları eksene alan
istikrarsız yönetimden nemalanarak etkisini kısa sürede ar-

tırdı. IŞİD’in ele geçirdiği Felluce ve Anbar’dan çok sayıda
insan göç etmek zorunda kaldı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iki
hafta içerisinde 65 bin kişinin Anbar bölgesinden kaçtığını
açıkladı. Böylece, önceki yılın aralık ayından beri çatışmalardan kaçanların sayısı 140 bine ulaştı. Kaçan siviller
Bağdat ile Irak Kürdistanı bölgesine sığınıyordu.
Bir taraftan mülteci göçü giderek artarken diğer taraftan IŞİD ile Irak ordusu arasında ocak ayında Felluce ve
Ramadi’de başlayan çatışmalar Bağdat’ın kuzeyi ile Kerkük kentine bağlı kasabalara da yayılmaya başladı.
Irak’ta şiddet giderek tırmanırken Kürdistan bölgesinin
bağımsızlığını ilan etmeye hazırlandığı haberleri basında
sık sık yer bulmaya başladı. Mesud Barzani’nin bağımsız
Kürdistan’ı ilan etmeye hazırlandığı hâlâ yazılıp çiziliyor.
Kürdistan parlamentosu Referandum Yasası’nı çıkararak
bağımsızlığı ve tartışmalı kentlerin, yani Kerkük, Xanekin,
Mendeli ve Şengal gibi bölgelerin Kürdistan’a bağlanmasını halkoyuna sunacaklarını duyurdu. Mesud Barzani’nin
bağımsızlık konusundaki açıklamalarına ABD’den yanıt
gecikmedi: “Irak’ın bütünlüğü hâlâ Amerika’nın temel
politikasıdır.”
Irak Kürdistanı’nın 2014’teki sancılarından biri de
yeni hükümetin bir türlü kurulamamasıydı. 2013’ün 21
Eylül’ündeki seçim sonrasında taraflar geniş tabanlı bir
koalisyon hükümeti kurmak için görüşmeleri ancak sekiz ay
sonra başlatabildi. Seçimin iki galibi, Kürdistan Demokrat
Partisi (KDP) ile Goran Hareketi, anlaştıklarını açıkladı.
Anlaşma meclis başkanının hangi partiden olacağını da
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AKP “Arap Baharı”nı Müslüman milletin Batıcı-seküler
otoriter rejimlere isyanı olarak değerlendirdi. Arap
ayaklanmaları geçen yüzyılda cereyan eden bir tarihsel
“sapmanın” onarılması anlamına geliyordu. Yani AKP’ye
göre, “Arap Baharı” Kemalizmin Arap versiyonlarının
yıkılışıydı.

iradeyi” temsil ediyorsa, Mısır’da da Müslüman Kardeşler millet iradesinin tecessüm
etmiş haliydi. Zaten demokrasi de milletin
“bu” iradesinden başka bir şey olamazdı.
Aynı şey Suriye için de geçerli. Bu ülke için de
benzer bir okumaya (hatta onun mezhepçi
bir varyantına) başvuran AKP, rejimin karşı
karşıya geldiği ciddi meydan okumaya karşın
ayakta kalmasını sağlayabilecek toplumsal
tutamaklara sahip olabileceğini kavrayamadı.
Bu nedenle de rejimin hızla çözüleceği varsayımına tutundu. Sonuç hüsran oldu.
Sözün özü, AKP hükümetinin Suriye ve
Mısır’da yaşadığı yenilgiler basitçe birer hesap
hatası değil, onun ideolojik perspektifinin,
bölgedeki tarihsel sıfatını hak eden gelişme-

kapsıyordu. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile diğer
iki İslamî partinin de anlaşmaya dâhil olmasıyla, tüm tarafların katılımıyla seçimlerden dokuz ay sonra hükümet
kuruldu. Kabine beş parti ile Türkmen ve Süryani azınlıkların katılımıyla oluşturuldu.
Irak’ta 30 Nisan’da yapılması kararlaştırılan genel
seçimlere az zaman kala, saldırılar da giderek arttı. Kürdistan Bölgesi ile gerilen siyaset, IŞİD ve diğer örgütlerin
saldırıları, merkezî hükümeti alabildiğine zorluyordu. Maliki hükümetinin başa çıkmaya çalıştığı en önemli sorun Sünni bölgelerde ağırlığını artıran IŞİD ve diğer Sünni İslamcı
örgütlerdi. Şiilerin güçlü lideri Başbakan Nuri Maliki 30
Nisan seçimlerinde öncekiler kadar rahat değildi. Sünni
muhaliflerin yanı sıra, geçmişte Maliki’yi desteklemiş bazı
Şii gruplar da yoğun bir karşı kampanya sürdürüyordu.
30 Nisan seçimleri Kürtler açısından da önemliydi.
Kürtler federal Irak parlamentosu seçimlerine ilk kez ayrı
listelerle katıldılar. ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesinden
sonra düzenlenen ilk genel seçimlerle eş zamanlı olarak
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi de on yıl sonra ilk defa
yerel yönetimler için sandık başına gitti. Kürtler genel
seçimlerden çok yerel seçimlere, özellikle de Kerkük seçimlerine odaklandı.
Nuri Maliki etkin muhalefete rağmen “kanun devleti”
şiarıyla katıldığı seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı
başardı. Emar Hekim yönetimindeki Irak Yüksek İslam
Konseyi ikinci sırada, radikal Şii din adamı Mukteda el
Sadr ile El Irakiye ittifakı lideri Usame Nuceyfi üçüncü
sırada seçimi bitirdiler. Eski başbakanlardan İyad Allavi ve

leri “okuma” biçiminin bir sonucu. Hükümet
çevreleri ve ona yakın kalem erbabı için “Arap
Baharı” ancak yukarıda kabaca aktarılan
çerçeveye sıkıştırıldığında, o “prizmadan”
bakıldığında anlaşılır oluyor. Fakat, AKP’ye
bir dönem bol bol şişinme vesilesi sağlayan bu “prizma” (o meşhur tabirle) “büyük
Ortadoğu”daki sosyal ve siyasal dinamikleri
(AKP’nin işine gelen) bir kutuplaşmaya indirgiyor. Her köşede bir başka “Kemalizm”
keşfeden (“Kemalizmin” bu şema dahilinde
bütünüyle tarih-dışı bir perspektifle ele alınışı
başka, ama önemli bir konu) bu (olumsuzdar anlamda) “ideolojik” yaklaşımın “hesap
hatalarına” yol açması kaçınılmaz. Arap ayaklanmalarının Türkiye’nin yakın tarihinin belli
bir yorumundan hareketle okunması, hatta
bu (oldukça sorunlu) yoruma indirgenmesi,
AKP’nin emperyal heveslerinin belki de en
büyük zaaflarından biri oldu.

Tahammül edilen müttefik
Dahası, Arap ayaklanmalarıyla oluşan sarsıntıda küresel cihat hareketinin “İslam coğrafya-

İbrahim el Caferi ile Başbakan Yardımcısı Salih Mutlak’ın
Arap Koalisyonu da parlamentoya girmeyi başardı. Kürtler
ise seçimlere ayrı listelerle katılmalarına rağmen merkezî
parlamentodaki güçlerini korudular.
Güçlenen ve yayılan IŞİD yönünü Irak Kürdistanı’na
da çevirdi. İlk saldırısını Mayıs ayında Êzidilere yönelten
IŞİD Şeyhan kasabası civarında ona yakın Êzidi’yi öldürdü,
çok sayıda Êzidi ise yaralandı. IŞİD’in bir diğer saldırısı
ise Xanekin kentine bağlı Celawla kasabasında, Kürdistan
Yurtseveler Birliği’nin (KYB) merkezine yönelik intihar
saldırısıydı. Saldırıda 18 kişi öldü, çok sayıda peşmerge ve
sivil yaralandı.
Örgüt Irak’ın geneline dönük saldırılarını da artırdı. Samara, Anbar ve Felluce’den sonra Selahaddin ve Musul’da
da etkili olmaya başladı. Musul’da yaşayan Êzidi Kürtler
ve Şabekler Irak Kürdistanı’na kaçarken Erbil hükümeti de alarma geçti. Üç buçuk milyon nüfuslu Musul 10
Haziran’da tamamen IŞİD kontrolüne geçti.
Maliki Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Arap
Birliği’ne çağrıda bulundu. IŞİD saldırılarına karşı koyamadıklarını ifade eden Irak ordu birlikleri mevzilerini
terk etti. Siviller kenti boşaltmaya başladı. Kaçanların
çoğu Irak Kürdistanı’na, özellikle Erbil ve Duhok’a sığındı.
Peşmerge güçleri kent çevresinde güvenlik önlemleri alırken, Suriye’nin Rojava bölgesinde hakim olan YPG ihtiyaç
duyulduğu takdirde Irak Kürdistanı’na birlikler yollayabileceğini açıkladı.
Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu, Ahmet
Davutoğlu’nun “durum sakin” açıklamasından saatler
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sının” çeperinden merkeze taşınması ve kök
salması, başta ABD olmak üzere Batı ittifakının önceliklerinde radikal bir değişimi tetikledi. Mesela, daha önce Suriye’de bir rejim değişikliğine şu ya da bu ölçüde hayırhah yaklaşan
ABD, IŞİD’in yükselişi karşısında mevcut
rejimin (ya da hiç değilse bir kısmının) ayakta
kalmasını ciddi bir seçenek olarak değerlendirir oldu. Mısır’a dair esas kaygısı istikrar
olan ABD, İhvan seçeneğine bir müddet yol
verdiyse de neticede tercihini ülkedeki kadim
müttefiki ordu yönünde kullandı. Dolayısıyla,
Türkiye’nin öncelikleriyle Batı ittifakının öncelikleri arasındaki açı giderek daha görünür,
daha göze batar hale geldi. Türkiye’nin zamanında “dönüş” yapamaması, elbette AKP’nin

yukarıda anlatılan ideolojik prizmasıyla
alakalı. IŞİD’in bölgedeki yükselişini dahi bir
“Sünni ayaklanması” olarak görüp (dolaylı
olarak da olsa) selamlayan, daha beteri Rojava
karşısında IŞİD seçeneğini kendince hayırhah
sayan bir hükümetin işi, hele hele Charlie
Hebdo saldırıları sonrası oluşan uluslararası
atmosferde iyiden iyiye zorlaştı.
Neticede, Türkiye’nin “sermayesi” bölgesel
güç olmaya yetmedi. Bölgedeki gelişmeler
AKP’nin “modellik” iddiasının cilasını söküp
çıkardı. Türkiye Batı için “vazgeçilmez olmak
bir yana, ancak “tahammül edilen” bir müttefik konumuna sürüklendi. AKP hükümetinin
kendisini bölgedeki değişimin bir öznesi olarak pazarlama stratejisinin sınırlarına gelin-

Londra'da Kobanê direnişiyle
dayanışma yürüyüşü.

© Alan Denney

sonra, IŞİD tarafından basıldı. Daha önce Erdoğan’ın dış
politika danışmanı olarak görev yapan Başkonsolos Öztürk
Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu kırk dokuz konsolosluk
personeli rehin alındı. Örgüt yayınladığı mesajda, “Türkler
kaçırılmadı, soruşturma prosedürleri tamamlanana kadar
güvenli bir yere götürüldüler” dedi. Ardından, İslamcı
militanlar Bağdat’a 150 kilometre mesafedeki Tikrit’i ve
kentin kuzeyindeki Beyci kasabasında önemli bir petrol
rafinerisini ele geçirdi.
Irak ordusu askerleri Musul’dan sonra Kerkük’ü de
terk etti. Kent Kürt peşmergelerin kontrolüne geçti. Irak
Anayasası’nın 140’ıncı maddesine göre, kentin geleceği için
referandum yapılması gerekiyordu. Maliki yönetimi bunu
sürekli geciktirmişti. Kent fiilen Kürtlerin kontrolüne ge-

çince, peşmergeler ve peşmergelere destek için bölgede bulunan HPG gerillaları IŞİD’in Kerkük’e girmesini engelledi.

IŞİD-Baas Partisi ilişkisi
Musul işgali sonrasında, İslam Devleti’ni ilan eden ve lideri
Bağdadi’yi halife olarak atayan IŞİD, İslam Devleti’nin ilk
kentine vali olarak eski bir Baas generalini atadı. IŞİD’in
Saddam Hüseyin’in Ürdün’de sürgünde yaşayan kızı Raghad Hüseyin’in Irak’a getirilmesi için bir güvenlik koridoru
oluşturmaya çalıştığı da iddia edildi. Raghad Hüseyin,
Baas’ın başındaki İzzeddin el Duri ile ilgili el Arabi gazetesine “Amcam İzzettin’in başarısından, babamın askerleriyle birlikte Irak’ı özgürleştirmesinden memnunum”
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Türkiye’nin öncelikleriyle Batı ittifakının öncelikleri
arasındaki açı giderek daha göze batar hale geldi. IŞİD’in
bölgedeki yükselişini dahi bir “Sünni ayaklanması” olarak
görüp (dolaylı olarak da olsa) selamlayan, daha beteri
Rojava karşısında IŞİD seçeneğini kendince hayırhah sayan
bir hükümetin işi, hele hele Charlie Hebdo saldırıları sonrası
oluşan uluslararası atmosferde iyiden iyiye zorlaştı.
diği açık. Ancak bu noktada bir hususu vurgulamak da elzem: AKP hükümetinin emperyal
hevesleri sadece ideolojik tercihleri ve politik
yöneliminden kaynaklanmıyor. Bir “bölge
gücü” olma niyet ve emeli, kendine güveni pekişen, “bölgesel” iştahı kabaran Türkiye sermayesinin de stratejik bir tercihi. Bu anlamda,
Türkiye siyasetinin giderek Ortadoğu eksenine oturması Türkiye kapitalizminin sermaye
birikim dinamikleriyle ilişkili. 1980 sonrasında küresel neoliberal kapitalizme eklemlenmeyle beraber Türkiye kapitalizminin ve sermaye sınıfının pazar, sermaye ihraç ve ithali
ihtiyacıyla bağlantılı olarak, Ortadoğu’ya ve
eski Sovyet coğrafyasındaki Türkî cumhuriyet-

açıklaması yaptı. Bir başka açıklama da Irak’ın Türkiye’de
sürgünde olan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık
Haşimi’den geldi. Haşimi IŞİD’in Musul’a girmesinden
sonra twitter’dan yaptığı ilk açıklamada gelişmeleri devrim
olarak değerlendirdi ve selamladığını açıkladı.
IŞİD’in Irak’taki ilerleyişiyle ilgili yaptığı ilk açıklamada ABD Başkanı Obama “Irak hükümetine destek olmak
için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz” dedi.
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Telafer’e
dikkat çekmesinin hemen ardından IŞİD Türkmenlerin yoğun
olarak yaşadığı ilçenin kontrolünü de ele geçirdi. Binlerce

Musul işgali sonrasında, İslam Devleti’ni
ilan eden ve lideri Bağdadi’yi halife olarak
atayan IŞİD İslam Devleti’nin ilk kentine
vali olarak eski bir Baas generalini atadı.
IŞİD’in Saddam Hüseyin’in Ürdün’de
sürgünde yaşayan kızı Raghad Hüseyin’in
Irak’a getirilmesi için bir güvenlik koridoru
oluşturmaya çalıştığı da iddia edildi.
Irak’ın Türkiye’de sürgünde olan eski
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi
IŞİD’in Musul’a girmesinden sonra yaptığı
ilk açıklamada gelişmeleri devrim olarak
değerlendirdi ve selamladığını açıkladı.

lere dönük “emperyal” bir siyasal perspektif
şekillendi. Yukarıda da ifade edildiği üzere,
en hararetli savunucusu Özal olan bu siyasal
yönelim, o dönemde Türkiye’deki siyasal hegemonya krizinin elvermemesi ve sermaye
içi mücadelelerin derinlik ve ölçeği açısından
henüz o kadar kritik bir ihtiyaç olmaması
nedeniyle hayata geçirilemedi.
2000’li yıllara gelindiğindeyse küçük ve
orta ölçekli “mütedeyyin” burjuvazinin serpilmesi ve AKP’nin sermaye lehine güçlü bir hegemonik projeyi ortaya koyması, bu koşulları
değiştirdi. Özellikle 2008 kriziyle birlikte Avrupa ihracat piyasası daralırken Ortadoğu’ya
yönelme, AKP’nin, özellikle kendi “organik”
burjuvazisi açısından, krizin etkilerini hafifletmeye yönelik en kritik hamlesi oldu. Arap
ayaklanmaları sonrasındaysa bu çizgi iyice
“agresif” bir mahiyete büründü. AKP iktidarı,
Obama yönetiminin bölgeden kısmî çekilişiyle oluşan boşlukta bilhassa Müslüman
Kardeşler’e angaje olan ve yeni “Arap Soğuk
Savaşı” bağlamında giderek mezhepçi bir
mahiyet kazanan bir politikaya yöneldi. Ancak bir “bölge gücü”, hatta bir emperyal aktör
olmanın hiçbir altyapısal donanımına sahip

Türkmen, Kürtlerin kontrolündeki Şengal kasabasına göç etti.
Irak Kürdistanı Bölgesi Başkanı Mesud Barzani Irak’taki gelişmelerden dönemin başbakanı Nuri Maliki’yi sorumlu tuttu ve Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulunarak referandum çalışmalarını başlatacaklarını belirtip yardım istedi.
Barzani aynı zamanda, Kürdistan Bölge Parlamentosu’na
çağrıda bulunarak “referandum için gerekli hazırlığı yapma” talimatı verdi.
Referandum gündemi üzerine, IŞİD daha çok Kürdistan Bölgesine yöneldi. Êzidilerin çoğunlukta olduğu
Şengal kasabasına bağlı Tilbenet köyüne ağır silahlarla
saldırdı. İlk olarak, nüfusu 400 bini bulan Şebak Kürtlerinin on bir köyü IŞİD denetimine geçti.
Bu arada, Erbil ile Bağdat yönetimleri arasında ipler gerildi ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Bağdat
hükümetinin toplantılarına katılmama kararı aldı. 23
Temmuz’da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçimi
Kürdistan İttifak Listesi’nin talebi üzerine ertelendi. Kürdistan İttifakı Listesi olağanüstü toplantı sonrasında Irak
Cumhurbaşkanlığı seçimine Fuad Masum’u ortak aday
olarak teklif etti. Fuad Masum’un yanı sıra Sünni ve Şii
partilerden altı aday seçime katıldı. İkinci turda 211 oy
alan Fuad Masum, Celal Talabani’den sonra Irak’ın ikinci
Kürt cumhurbaşkanı oldu.
IŞİD’in hedefindeki kent bu kez Êzidi nüfusun yoğun
olduğu Şengal’di. Büyük bir trajedinin yaşandığı saldırıyla
örgüt kısa sürede Şengal’i işgal etti. Bu arada, Reuters
haber ajansı örgütün Zumar yakınlarındaki petrol rafinerisini de peşmergeyle çatışmaların ardından ele geçirdiğini
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olmadığı gibi, bu esnekliği de sergileyemeyen
AKP’nin bir “model” olarak parladığı süreç
hızla boşa çıktı. Ne Türkiye sermayesinin ne
de AKP’nin kapasitesi (henüz) böyle iddialı
bir misyon için yeterliydi.

Bölgesel güç olma hevesi baki
Ancak, bu stratejik yönelimi hayata geçirmek
noktasında belki fazla “aceleci” ve “doktriner” yaklaşmış AKP’nin yaşadığı gerilemeler
bu emperyal heveslerin ortadan kalkması
anlamına gelmeyecek. AKP’nin duvara toslaması AKP iktidarı ve Türkiye sermaye sınıfı
açısından ciddi bir hayal kırıklığı olsa da,
Türkiye açısından bölge gücü olma, küresel
hiyerarşide üste tırmanma emel ve yöneliminin değişeceğini düşünmek hata olur. Zira bu
yönelimin kökeni “ideolojik” olmaktan çok ya
da en azından onun kadar Türkiye kapitalizminin dinamikleriyle alakalı. Bu açıdan gerek
Türkiye kapitalizmi, gerekse Türkiye sermayesinin kolektif aklı olarak Türkiye devleti açısından Ortadoğu’ya yönelik politikalar önemli
bir faktör olmaya önümüzdeki dönemde de

devam edecek.
Sonuç olarak, AKP dönemi dış politika
tercihlerinin Türk dış politikasının tarihsel
gelişimiyle ilişkisini mutlak mânâda bir kopuş
ya da süreklilik terimleriyle izah etmek güç.
Sürekliliği öne çıkaran yaklaşım, AKP dönemi
dış politika tercihleriyle AKP’nin hegemonik
projesi arasındaki içsel rabıtayı es geçmek gibi
bir riski ihtiva ediyor. Kopuşu mutlaklaştıran
bir yaklaşım ise AKP’nin dış siyasetiyle Türkiye kapitalizminin dinamikleri ve sermaye içi
fraksiyonlaşma arasındaki içsel bağlantıları
gözardı etme tehlikesini barındırıyor. Dolayısıyla, süreklilik içindeki kopuşa, kopuştaki
sürekliliğe odaklanan daha nüanslı bir perspektife muhtacız.

1 İnsan Hak Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH)
ve Özgür Gazze Hareketi İsrail'in Gazze'ye uyguladığı
ambargoyu delmek, Gazze halkının ihtiyaçlarına
dikkat çekmek amacıyla Mayıs 2010’da altı gemiyle
Gazze’ye doğru yola çıkmıştı. 31 Mayıs’ta İsrail
savunma kuvvetleri Akdeniz'de, gemilere müdahalede
bulundu. Altı gemiden beşinde büyük bir olay olmazken, 800 yolcusu bulunan Mavi Marmara gemisinddokuz kişi İsrailli komandolar tarafından öldürüldü.

aktardı. IŞİD’in ele geçirdiği bir başka yer Irak’ın en büyük
barajı oldu; Reuters’ın haberine göre, örgüt peşmerge güçlerinden bir direnişle karşılaşmadan barajı ele geçirdi.
Irak’ta ele geçirdikleri bölgelerde katliamlar yapan
IŞİD, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’in
40 kilometre yakınına kadar ilerledi. IŞİD’in Zumar ve
Şengal’i ele geçirmesi sırasında geri çekilmek zorunda
kalan peşmerge bu kez karşı saldırıya geçti.
Bu dönemde, Şengal’de katliamdan kurtulmak için dağlara kaçan on binlerce insanın açlık ve susuzlukla mücadelesi başladı. IŞİD, binlerce Êzidi kadınını, çocuğu, yaşlıyı
esir alıp katlederken, on binlercesi de dağ yollarındaydı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uluslararası topluma IŞİD’e karşı mücadelede Irak halkı ve hükümetine
yardım etme çağrısında bulundu.
Bu arada, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum yeni hükümeti kurma görevini Maliki yerine aynı partiden Haydar
Abadi’ye verdi. Kendisi yerine Abadi’nin görevlendirilmesine ve ABD’nin buna destek vermesine Maliki sert tepki
gösterdi. Ancak, merkezî hükümetten çekilen Kürt bakanlar bir süre sonra geri dönme kararı aldı. Meclis Şii başbakan Haydar Abadi’nin kabinesini yasal olarak onaylanması
gereken saate sadece dakikalar kala onaylayabildi. Yeni
hükümet göreve başladı.
Şengal işgalinin ardından, 15 Eylül’de IŞİD Kobanê’ye
saldırdı. Mesud Barzani saldırıdan dört gün sonra,
Kobanê’nin savunulması için uluslararası topluma çağrıda
bulundu. Yaklaşık bir ay sonra, Irak Kürdistan Bölgesel
Yönetimi Parlamentosu Mesud Barzani’nin talebi üzerine

Kobanê gündemiyle toplandı ve Kobanê’ye peşmerge gönderilmesi teklifi kabul edildi.
29 Ekim’de yola çıkan Kobanê’ye gidecek peşmerge
güçlerinin bir kısmı hava yoluyla Urfa üzerinden Mürşitpınar sınır kapısına ulaştı. Kara yoluyla gelen grup da
Habur’dan geçerek Suruç’a geldi. Bu adım Rojava yönetiminin oluşumu döneminde başlayan ve giderek büyüyen
ilişkilerin yumuşamasına, Kürtler arasında yakınlaşmaya
neden oldu.
2014’ün sonlarına doğru, Kürdistan bölgesi hükümeti
ile merkezî Irak hükümeti heyetleri arasındaki buzlar da
erimeye başladı. Aralık ayında Bağdat’ta gerçekleştirilen
toplantının sonunda iki taraf da anlaştıklarını ve bütçe
krizinden petrol ihracına kadar birçok noktada sorunlarını
çözdüklerini belirtti.
Hatırlanacaktır, IŞİD 3 Ağustos’ta Şengal’i işgal etmişti. Peşmerge güçleri ile PKK’nin askerî kanadı HPG,
Rojava’nın Halk Savunma Birlikleri YPG ve YPJ ile
Şengal Direniş Birlikleri YBŞ Aralık ortasından itibaren
Şengal kuşatmasını kırmak için operasyona başladı. Mesud
Barzani Şengal kuşatmasının kırılması amacıyla başlatılan
operasyondan sonra, Şengal Dağı’nda yaptığı basın açıklamasında, uzun sürecek savaştan Kürt halkının zaferle çıkacağına inandığını söyledi.
Irak’ta ve Kürdistan Bölgesi’nde çatışmalarla geçen
2014 yılı bölgedeki yanlış politikaların sonuçlarının izlenmesi açısından bir laboratuar işlevi gördü. Bu gözlemler
Ortadoğu’nun başına bela olan IŞİD’in gelişmesine yol açan
politikaların anlaşılması bakımından da önemli.
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KÜLTÜR: YENİ TÜRKİYE’NİN TİYATROYLA İMTİHANI

Yıktın perdeyi eyledin viran

Merve Erol

Yeni yılın ilk günlerinde açıklanan bir anket
çalışmasına göre, 15 bin katılımcının yüzde 80’i
hayatında hiç tiyatroya gitmemiş. Ipsos KGM adlı
araştırma şirketinin Türkiye’yi Anlama Kılavuzu
başlıklı anketi, katılımcıların yüzde 96'sının hiç opera
ve baleye gitmediğini, yüzde 73'ünün hiç konser
izlemediğini, yüzde 56’sının sinema salonu dahi
görmediğini ortaya koyuyor.

yapılarındaki ani değişiklikler de tartışmaların
büyüklüğünü, gidişatın çapını ortaya koyuyordu. Kamunun ötesinde bütün bir sanat
alanını etkilemesi muhtemel olan bu kanun
tasarısının ışığında, 2014’ün sahne sanatları,
esas olarak tiyatro açısından nasıl geçtiğine
bakalım. Somut vakalara geçmeden evvel,
iktidarın nasıl bir sanat dünyası arzuladığına
dair en somut veri olan TÜSAK tasarısıyla
başlayalım.

Bir heyula: Türkiye Sanat Kurumu

Merve Erol
1975 yılında İzmit'te doğdu.
2000 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden
mezun oldu, yüksek lisansını
aynı okulda, İletişim Bilimleri
bölümünde yaptı. Express,
Roll, Bir+Bir dergilerinde
çalıştı, çeşitli dergi, gazete ve
yayınevlerine telifli işler yaptı.

Türkiye 2015’e, bu şartlar altında oyun koymaya, turne düzenlemeye, özellikle çocuk tiyatrolarıyla en ücra köşelere ulaşmaya çalışan, iyi
kötü bugüne gelmiş bir sanat mirasını bütün
olumsuz koşullara rağmen taşımaya gayret
eden kamuya ait özerk sanat yapılarının tamamen ortadan kaldırılması tehdidiyle girdi.
2014’te Türkiye’nin sanat kurumları tam anlamıyla bir varoluş savaşıyla yüz yüze geldi.
Devlet ve Şehir Tiyatroları, Devlet Opera
ve Balesi, senfoni orkestraları, onlarla beraber
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü açısından
2014, kapatılan ve satılan salonlar, sansür ve
istifa haberleri arasında, geçmiş yıllara göre
hayli yetersiz bir sezon hazırlığıyla, ama esas,
TÜSAK (Türkiye Sanat Kurumu) tasarısının
başlarının üzerinde Demokles’in kılıcı gibi
sallanışıyla geçti.
Türkiye Sanat Kurumu Kurulması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Taslağı’nın son halinden kamuoyunun haberdar olmasıyla birlikte, akıbeti belirsiz halde
akıntıya sürüklenen bu kurumların yönetim

Başta Devlet Tiyatroları olmak üzere kamusal
sanat kurumlarının atalete mahkûm kılındığı,
hantallaşan ve hâkim siyasî-kültürel kodlara
göre pozisyon alan kurum bürokrasilerinin
sanatsal niyetleri belirlediği, buna karşılık,
kamuya ait özerk sanat kurumlarının daha da
bağımsız kılınması, sanatsal ve idarî ölçütlerin sanatçıların inisiyatifiyle yeniden değerlendirilmesi gerektiği hususunda aslında
herkes yıllardır mutabık. Belki de bu yüzden
ve başka ülkelerde iyi örnekleri görülebildiği
için Türkiye Sanat Kurumu (TÜSAK) gibi bir
çatı örgütlenmesi teklifine kategorik olarak
karşı çıkmayıp mevcut tasarıya eleştirel yaklaşanlar da var. Ancak, Avrupa ülkelerinin opera
ve bale geleneğinin tarihselliğiyle Türkiye’deki
sanatsal mirası bir tutmak adil bir yaklaşım
değil.
Üstelik bu bakış, örneğin Darülbedayi geleneğini, orkestraların hafızasını, dekorcuların
bilgisini, Türkiye’deki sanatların ruhuna sinmiş tarihsel çabaları ve pek çok şanlı zirvesi
bulunan bir mirası azımsama kibrini taşıyor.
Zaten Türkiye’nin halihazırdaki siyasî manzarası ışığında bakınca TÜSAK tasarısındaki
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kimi ayrıntılar, bütün bir sanat âlemini hücrelerine kadar etkileyecek, ülkenin kültürel
kodlarına nüfuz edecek bir kapsama girişiminin masaya konduğunu gösteriyor.
Tasarıya göre, TÜSAK sahne sanatlarından
edebiyata kadar, idare faaliyetleriyle veya destek ve teşviklerle, kendi yağıyla kavrulabilen
bağımsız topluluklar dışında, bütün bir sanat
ortamına hâkim olacak. Bu çatı kurumu on bir
kişilik Türkiye Sanat Kurulu yönetecek ve bu
üyeler Kültür ve Turizm Bakanı’nın teklifiyle
Bakanlar Kurulu tarafından seçilecek. Yani, bu
tasarıyla sanatsal bağımsızlık mefhumu daha
yolun başında ezilecek, TÜSAK tamamen iktidarın güdümünde bir merkez karargâh olarak
yükselecek, hükümetin seçeceği on bir kişi
piramidin tepesinde oturacak. Fakat neyse,
bu üyelerin en azından altısının desteklenen
sanat dallarıyla şu veya bu şekilde ilişkili olma
şartı varmış.
TÜSAK tarafından desteklenecek bütün sanat dalları, Tiyatro Destekleme Grup Başkanlığı, Müzik Destekleme Grup Başkanlığı gibi
alt hizmet birimlerine ayrılacak, yani mevcut
kurumların tamamı lağvedilecek, taşınmazları TÜSAK’a devredilecek. Mesela “İstanbul
Şehir Tiyatroları geleneği” gibi bir şeyden söz
etmek artık mümkün olmayacak.
Mevcut kadrolu sanatçılar arasından
seçilenler, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca
her sanat dalında en az birer adet kurulacak
orkestra, koro ve topluluklarda görev almak üzere” Bakanlık Sahne Sanatları Genel

Müdürlüğü’ne geçecek. Demek ki, diyelim
bakanlık bir adet senfoni orkestrasını bünyesinde tuttu, TÜSAK’ın mevcut diğer kadroları
kendi iş ve işlevlerinde koruyup korumayacağı meçhul. Kadrolu sanatçılar bir şekilde
(mesela konservatuarlara atanarak) memur
statüsünde kalsa bile bu gelişme, pek çok
sanat dalını özel girişimin insafına terk etmek
anlamına gelecek. Belki Türkiye’nin birçok
kentinde oyun sahnelemek mümkün olmayacak, belki de bazı sanat dallarının kökü memleket genelinde tamamen kuruyacak.
Mevcut kurumların geliştirilebilir özerkliğini bakanın iki dudağı arasına kilitleyip
topyekûn imha eden bu tasarıya yönelik
tepkiler elbette büyük oldu, açıklamalar ve
istifalar birbiri ardına geldi. Devlet Tiyatroları,
Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı ve
kent senfoni orkestraları, genel müdürlük ve
bölge müdürlüklerinin ortak imzasıyla bildiriler yayınladılar, protesto gösterileri birbirini
izledi, yazıldı çizildi. Bu köktenci, otokratik,
merkeziyetçi, sanatı dizginlemek, hizaya ge-

Cuma Boynukara’nın
oyunlaştırdığı Mem û
Zîn nihayet 2009’da DT
repertuarına kabul edilmiş,
dönemin DT Genel Müdürü
Lemi Bilgin oyuna müdahaleyi
“Siz Newroz diyorsunuz,
biz Nevruz, sıkıntı o mu?”
diyerek savunmuştu.

Devlet ve Şehir Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi,
senfoni orkestraları, onlarla beraber Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü açısından 2014, kapatılan ve satılan salonlar,
sansür ve istifa haberleri arasında, ama esas, TÜSAK
(Türkiye Sanat Kurumu) tasarısının başlarının üzerinde
Demokles’in kılıcı gibi sallanışıyla geçti.
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TÜSAK sahne sanatlarından edebiyata kadar, idare
faaliyetleriyle veya destek ve teşviklerle, kendi yağıyla
kavrulabilen bağımsız topluluklar dışında, bütün bir
sanat ortamına hâkim olacak. Yani, sanatsal bağımsızlık
mefhumu daha yolun başında ezilecek, TÜSAK tamamen
iktidarın güdümünde bir merkez karargâh olarak
yükselecek, hükümetin seçeceği on bir kişi piramidin
tepesinde oturacak.
tirmek için her tür zeminin önünü açan tasarı
halen rafta bekletiliyor, ara rejim itibariyle kamuya ait sanat kurumlarının neredeyse bütün
yönetimleri vekâleten idare ediliyor.
TÜSAK mevcut tasarı haliyle ya da biraz
daha esnetilmiş, demokratikleştirilmiş versiyonuyla kamuoyuna resmen sunulmadan,
belki de kabul edilip yürürlüğe konmadan
önceki bu geçiş dönemi, tekil örnekleriyle
ve total hamleleriyle geleceğe dair fikirler de
veriyor.

“Macbeth”in iktidarı
ve Devlet Tiyatroları

Devlet Tiyatroları’nın taze
genel müdürü Nejat Birecik’in
ilk icraatı, kendi oyuncusuna
soruşturma açmak oldu.
(aşağıda)
Bakanlık temsilcilerinin
gazabına uğradyan,
geçen sene Ankara DT’de
sahnelenmeye başlanan, bu
sene de birkaç kez sahnelenen
koca Shakespeare klasiği
Macbeth. (sağda)

TÜSAK karşıtı bildiri metninde “Sunulan
haliyle bu taslak, kabul edilemez bir içeriktedir. Diğer sanat kurumlarını ve DT Genel
Müdürlüğü’nü fiilen ortadan kaldırmaktadır.
Bu, tarafımızca kabul edilemez bir anlayış ve
uygulamadır” diyen Devlet Tiyatroları (DT)
Genel Müdürü Mustafa Kurt’un kendisi zaten
yakın zamanda bakanlık tarafından vekâleten
atanmıştı, fakat TÜSAK’a karşı çıkışının ardından gelen baskılar sonucu istifa etmek
zorunda kaldı. Onun yerine vekâleten kurum
dışından atanan, konservatuarın ardından
Dormen Tiyatrosu’nda pişmiş Nejat Birecik’i

çeşitli televizyon komedilerindeki yan rolleriyle, mesela “Çocuklar Duymasın”daki psikolog karakteriyle hatırlıyoruz.
Devlet Tiyatroları’nın taze genel müdürü
Nejat Birecik’in ilk icraatı, kendi oyuncusuna soruşturma açmak oldu. Ankara Ekin
Tiyatrosu’yla Ordu iline turneye giden Ankara
DT oyuncusu Tuncer Yığcı, Facebook sayfasında espriyle “Ordu... Göreve...” yazmış,
böylece “orduyu Birecik’e ve DT’ye karşı kışkırtmıştı”.
Yine Birecik, memuriyetinin ilk demlerinde, Putin’in ziyareti sırasında bazı Ankara
DT oyuncularını Aksaray’a “animatör” olarak
göndermekle, davetin organizasyon ihalesini
alan özel şirketin talebiyle kimi oyuncularını
Tolstoy, Puşkin, Mevlânâ kılığına sokup ortada dolaştırmakla itham edilmişti.
2014 yılı Devlet Tiyatroları açısından
bir mahkûmiyet kararıyla açılmıştı. Cuma
Boynukara’nın oyunlaştırdığı Ehmedê Xanî
(Kürt ozan ve mutasavvıf, 1650-1707) eseri
Mem û Zîn nihayet 2009’da DT repertuarına
kabul edilmiş, 2012’de Van DT tarafından
sahneye konmuş, ancak oyunun ismi Mem
ile Zin’e, oyunda geçen Newroz Nevruz’a
dönüşmüş, oyuna bir de “Türkmen düğünü”
eklenmişti. Boynukara’nın açtığı dava 2014
mayısında tazminat kararıyla sonuçlandı.
Boynukara’ya “Siz Newroz diyorsunuz, biz
Nevruz, sıkıntı o mu?” diyerek oyuna müdahaleyi savunan dönemin DT Genel Müdürü
Lemi Bilgin’in ardından kurumun başına
vekâleten atanan Mustafa Kurt’un istifası
TÜSAK’a karşı çıkışına dayandırılırken, görünür neden yine bir sansür vakasıydı.
Kâzım Akşar’ın yazıp yönettiği Güneş Batarken Bile Büyük adlı oyunda şehirden ayrılıp
kendini alt sınıftan bir kadınla taşraya kapatan Goethe’nin sarf ettiği kimi sözler (“Seninle
yatmak istiyorum”) bakanlık yetkilileri tarafından “erotik” bulunmuş, prömiyerin ertelenmesi talimatı verilmiş, buna yanaşmayan
Kurt, oyunun prömiyeri öncesinde istifasını
sunmuştu.
Bu manzara, Devlet Tiyatroları bünyesindeki sansür faaliyetlerinin prova takibi düzeyine kadar indiğini gösteriyor. DT oyuncularının tamamının fotoğraflarının tek tek çekilerek bakanlığa gönderilmesi yetmiyormuş gibi,
2014 sezonu öncesinde de bütün oyunların
prova kayıtlarının, oyun metinlerinin oyuncuların ve figüranların listesiyle birlikte CD’ye
basılarak bakanlığa gönderilmesi talep edildi.
Ömer Çelik’in Kültür ve Turizm Bakanı
olarak atanmasıyla birlikte, birkaç sene önce
Devlet Tiyatroları’nın on yıllık repertuarını
mercek altına alıp “neden bu kadar Nâzım
Hikmet oyunu var da Necip Fazıl yok” diye
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soran bakanlığın arzuları da, geçen sene ilk
defa sahnelenen Para (Necip Fazıl Kısakürek,
1942), bu seneki Sabır Taşı’nın (Necip Fazıl
Kısakürek, 1940) gösterdiği gibi, hızla tatmin
ediliyor.
Ancak, provalardaki denetim yetmiyor,
sergilenen oyunlara da el atmak gerekebiliyor.
Örneğin, geçen sene Ankara DT’de sahnelenmeye başlanan, bu sene de birkaç kez sahnelenen koca Shakespeare klasiği Macbeth dahi,
Nejat Birecik’in genel müdürlüğe atanmasının hemen ardından, bakanlık temsilcilerinin
gazabına uğradı. Broşüründe “Macbeth ve
Lady Macbeth, iktidar basamaklarını zalim
adımlarla çıktıkça bir yandan da kendi yıkımlarını hazırlamaktadırlar” diye tanıtılan oyun,
bir başka oyunun dekor çalışmaları bahane
edilerek kasım ayı programından çıkarıldı.
Öte yandan, bu oyunlar sahneye konsa
bile, izleyiciyle nerede buluşacakları sorunu
var. İstanbul AKM çoktan dev bir polis karakoluna, bir hayalet anıta döndü; modernist
mimarisi hor görülerek yıkılıp yıkılmayacağı,
restore edilip edilmeyeceği, ne amaçla kullanılacağı tamamen meçhul. Türkiye’nin en
kalabalık şehrinde DT oyunları AVM diplerine, daracık, basık, havasız odalara sıkışmış
vaziyette.
Ankara’yı da benzer bir akıbet bekliyor:
Ankara’nın en önemli iki tiyatro sahnesi
Akün ve Şinasi sahnelerinin gizli ihaleyle 33
milyon liraya satıldığı, önceliğin otel inşa
etmek olduğu açıklandı. Atölye sahnesinde
deneysel çalışmalara da yer veren, Ankara
DT’nin bütün dekor ve inşa faaliyetlerinin
sürdürüldüğü, kendi ağacını kendi yetiştiren,
böylelikle büyük bir ormanı koruması altında
tutan İrfan Şahinbaş Sahnesi de saldırı altında. Mart ayında yıkım ekiplerinin ani bir baskınla yüzden fazla ağacı katlettiği kompleks,
temmuzda, arazinin hemen yanında inşaatı
süren AVM projesinin adamlarınca kurşun
yağmuruna tutuldu. Ankara Operet Sahnesi
ise çoktan Devlet Opera ve Balesi’nin, Güzel
Sanatlar Genel Müdürlüğü koro ve topluluklarının kullanımına kapatıldı. Bu güzelim sahne
artık sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
özel davetleri için kullanılacak.

100. yılında Şehir Tiyatroları
Bütün bölge ve şehir tiyatroları gelecek kaygısına kapılmış halde fokur fokur kaynıyor,
fakat kuruluşunun yüzüncü yılını kutlayan
ve Darülbedayi geleneğini devralan İstanbul
Şehir Tiyatrosu (İŞT) hepten cadı kazanı görünümünde. 2014 sonunda İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından kuruma müdür olarak
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2014 yılı Devlet Tiyatroları açısından bir mahkûmiyet
kararıyla açılmıştı. Cuma Boynukara’nın oyunlaştırdığı
Ehmedê Xanî eseri Mem û Zîn nihayet 2009’da DT
repertuarına kabul edilmiş, 2012’de Van DT tarafından
sahneye konmuş, ancak oyunun ismi Mem ile Zin’e, oyunda
geçen Newroz Nevruz’a dönüşmüş, oyuna bir de “Türkmen
düğünü” eklenmişti.
atanan Şevket Demirkaya vaktiyle okul müdürü olarak görev yapmış, su ürünleri halini,
Ümraniye zabıtasını idare etmiş, uluslararası
güreş hakemliği lisansı olan bir zat.
Yine yakın zamanda genel sanat yönetmenliğine atanan Erhan Yazıcıoğlu ise,
TÜSAK’ı müdafaa açısından benzeşse de,
Nejat Birecik’in aksine en azından kurumun
içinden yetişmiş bir isim; o da kimi televizyon
dizilerindeki yan rolleriyle, dublajlarıyla, ama
özellikle “Seç Bakalım” adlı yarışma programındaki sunuculuğuyla tanınıyor.
Göreve gelişinin ardından kendisiyle yapılan bir söyleşide “Sivri çocuklarımın uçlarını
törpüleyeceğim, otokontrolü öğreteceğim.
Bazıları politik konularda çığrından çıktıkları
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zaman otokontrolünü kaybediyor” diyen
Yazıcıoğlu’nun ilk icraatlarından biri, aynı
Nejat Birecik gibi, meslektaşına dava açmak
oldu. Yazıcıoğlu’nun şikâyetçi olduğu oyuncu
ve yöneten Nedim Saban, Cibali Karakolu ve
Fareli Köyün Kavalcısı oyunlarında sansür uygulandığını iddia ediyordu. Saban’a göre, ünlü
Cibali Karakolu’ndaki fahişe rolü tamamen
kaldırılmış, karakterin bütün replikleri çıkarılmıştı. Yazıcıoğlu ve oyuncu Zihni Göktay
oyunun uzunluğunu gerekçe göstererek durumu kabullendi. Oyunla ilgili bir başka iddia,
Cafer’in elbiselerini çıkarmasını istediği sevgilisine söylediği “illâ hükümet mi soyacak”
cümlesinin metinden çıkarıldığıydı. Fareli
Köyün Kavalcısı’nda ise ayakkabı kutusunda
saklanan paralardan bahis vardı.

Şehir Tiyatroları oyuncusu Hülya
Karakaş’ın kamuya açık mektubundan, reji
hazırlığı neredeyse tamamlanmış olan Memet
Baydur oyunu Kadın İstasyonu’nun Yazıcıoğlu
tarafından programdan çıkarıldığını öğrendik.
Diğer kurumlar gibi, Devlet Opera ve
Balesi (DOB) de yönetim kadrosundaki değişikliklerle sarsıldı. Yedi yıldır DOB’un genel
müdürlüğünü yürüten Rengim Gökmen görevinden alınırken, onun yerine gelen Mersin
DOB Müdürü Selman Ada, Gökmen’le beraber TÜSAK karşıtı bildiriye imza atan diğer
bölge müdürlerinin işine ayağının tozuyla son
verdi. Ada’nın personelin kılık kıyafetine ilişkin genelgesi ise basında “Balerine tayt yasağı” başlığıyla yer buldu. Antalya DOB’un vekil
müdürü Aslı Ayan’ın ise plajda arkadaşlarıyla
çekilmiş fotoğrafını Facebook’ta yayınladığı
için görevden alındığı iddia edildi.

farklı oyunla, altı farklı şirket adıyla desteklendi. İş destek almakla da bitmiyor: Tiyatrolara
gönderilen Özel Tiyatroları Destekleme Yardımları Protokolü’nün 14. maddesine göre,
oyunların “genel ahlâk kurallarına uygun
olma” şartını taşıması gerekiyor, aksi halde
bakanlık desteği 15 gün içinde yasal faiziyle
birlikte geri alınıyor. Ayrıca, geçmiş yılların
aksine, bakanlık destek talep edilen oyunların
metinlerini artık önden talep ediyor.
Bakanlığın kimi özel tiyatrolardan desteğini esirgemesinin ardında Gezi olayları esnasında takınılan tavırların yattığı söyleniyor.
Örneğin, Emek Sahnesi’nin sahneye koyduğu
Kırmızı Yorgunları oyununun temsiline oyuncu Barış Atay’ın “iktidar aleyhine çok konuştuğu” gerekçesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmediği iddia edildi.
Edirne Millî Eğitim Müdürlüğü de, Samsun
Sanat Tiyatrosu’nun Diren oyunu için Halk
Eğitim Merkezi’nin kapılarını kapadı. Nedim
Saban’ın Tiyatrokaresi’nin sahneye koyduğu
Onca Yoksulluk Varken de belediye engeli sebebiyle Erzurum’da mekân bulamadı. Kepez
İlçe Eğitim Müdürlüğü ise “genel ahlâk”ı ve
metinde geçen “muhabbet tellalı” sözünü gerekçe göstererek bir lisede sahnelenecek olan
Rumuz Goncagül’e onay vermedi, öğretmen
kademe durdurma cezasıyla başka bir okula
nakledildi. İstanbul Üniversitesi ise, 1990
yılından beri faaliyet gösteren Öğrenci Kültür
Merkezi sahnesini sorgusuz sualsiz yıktı.
Eğitim kurumlarındaki öğrenci faaliyetlerinden memleketin köklü tiyatro topluluklarına kadar her alanda kendini hissettiren,
güncel siyaseti veya “genel ahlâk”ı gerekçe
göstererek baskı mekanizmalarını çalıştıran
iktidarın sanat politikalarını baştan reddeden
bağımsız yapılanmalar elbette var. Aldığı
desteği protokolün 14. maddesini protesto
ederek iade edeceğini ilan eden Tiyatro Kumpanyası gibi örnekler de mevcut. Öte yandan,
özel tiyatrolara desteğin bizatihi kendisinin
akıbeti de meçhul. Sene sonunda yapılan bir
toplantıda bakanlık müsteşar yardımcısının
altı yıldır destek alan tiyatro topluluklarına bu
sene destek verilmemesinde ısrarcı olduğu
konuşuluyordu.

Özel tiyatroların “genel ahlâk”ı

Devlet eliyle tiyatroculuk olur mu?

Özel tiyatrolar 2014’ü bütün bu tartışmaların
göbeğinde geçirdi. Genco Erkal’ın Dostlar
Tiyatrosu’ndan Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular’ına, onlarca tiyatroya destek reddedildi,
ama mesela repertuarına Vahdettin’in son
günlerinden Aliya İzzetbegoviç’in hayatına
çeşitli temsiller koyan Oyuncu Tayfası altı

2013 başında Kültür ve Turizm Bakanı olarak
atanan Ömer Çelik’in bazı söylemleri kabinesinin eski başkanını andırıyor: “Bakanlık sansür yaptı demek kolaycılık. İddia ediyorum,
kültür-sanat mahallesinin ideolojik muhtarlarının yaptıkları baskılar karşısında en özgürlükçü pozisyon bakanlığa aittir!”

Kâzım Akşar’ın yazıp yönettiği Güneş Batarken Bile Büyük
adlı oyunda şehirden ayrılıp kendini alt sınıftan bir kadınla
taşraya kapatan Goethe’nin sarf ettiği kimi sözler (“Seninle
yatmak istiyorum”) bakanlık yetkilileri tarafından “erotik”
bulunmuş, prömiyerin ertelenmesi talimatı verilmiş, buna
yanaşmayan Kurt, oyunun prömiyeri öncesinde istifasını
sunmuştu.
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Nedim Saban, Cibali
Karakolu ve Fareli Köyün
Kavalcısı oyunlarında sansür
uygulandığını iddia ediyordu.
Saban’a göre, ünlü Cibali
Karakolu’ndaki fahişe
rolü tamamen kaldırılmış,
karakterin bütün replikleri
çıkarılmıştı. Yazıcıoğlu
ve oyuncu Zihni Göktay
oyunun uzunluğunu gerekçe
göstererek durumu kabullendi.
Cibali Karakolu (solda)
Yazıcıoğlu (aşağıda)
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Ömer Çelik’in icraatlarından biri de kültür insanlarına dava açmak, ki bir örneğini
geçtiğimiz sene Türkiye Eleştirmenler Birliği
Başkanı Üstün Akmen’e açtığı tazminat davasında sergiledi.
TÜSAK tasarısı bekleyedursun, artık cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan, üç sene
önce Şehir Tiyatroları üzerinden bu alandaki
düzenlemelere dair net fikrini ortaya koymuştu: “Gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamında, devlet eliyle tiyatroculuk olmaz. Özel
bir yönetim değil, tiyatroları özelleştireceğiz.
Özelleştirmek suretiyle buyrun istediğiniz gibi
tiyatrolarınızı oynayın. Gerektiği zaman bizler
hükümet olarak istediğimiz oyunlara sponsor
olur, desteğimizi veririz. İşte buyrun özgürlük,
istediğiniz oyunları istediğiniz gibi oynatın,
istediğiniz yerde oynayın. Kimse engel olmaz.
Ama kusura bakmayın, geleceksin şehir tiyatrosundan, hem belediyeden maaşını alacaksın, ondan sonra da istediğin gibi yönetime de
verip veriştireceksin. Böyle saçmalık olmaz.”
Bu noktada başa dönelim ve Devlet
Tiyatroları’nın eski genel müdürü Yücel Erten’in eleştirilerine kulak verelim.
Türkiye’deki tiyatro geleneğini “aydın
despotluğu”yla açıklayan iktidar partisi üyelerinin “sanatın ne olduğuna dair fikir sahibi
olmadıklarından” kuşkulanan Erten, kendisiyle yapılan bir söyleşide Erzurum’dan örnek
veriyor: “TÜSAK, sanat kurumlarını onarmayı, düzeltmeyi, geliştirmeyi hedeflemiyor.
TÜSAK, sanat kurumlarını yok etmeyi amaçlıyor. Bu kurumların önemini anlatmak için bir

Bakanlığın kimi özel tiyatrolardan desteğini esirgemesinin
ardında Gezi olayları esnasında takınılan tavırların yattığı
söyleniyor. Örneğin, Emek Sahnesi’nin sahneye koyduğu
Kırmızı Yorgunları oyununun temsiline oyuncu Barış Atay’ın
“iktidar aleyhine çok konuştuğu” gerekçesiyle Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmediği iddia edildi.

tek örnek yeter: Birkaç yıl önce Erzurum DT,
bölgedeki 17 ilçeye Bremen Mızıkacıları adlı
çocuk oyununu turneye çıkarmış. Valilik de
bir anket yürütüyor: Bu 17 ilçede yaklaşık 1011 bin çocuk tiyatro seyretmiş. Ankete göre,
çocukların yüzde 92’si hayatında ilk defa,
kalan yüzde 8’i de bir önceki yılki turnede ilk
defa oyun seyretmiş. Burada bir soru çıkıyor
karşımıza: Devlet tiyatrolarını, operasını,
balesini yok ettiniz. Konuyu, sektör iştahına
açtınız. Özel sektör, kâr güdüsüyle bunu nasıl
sağlayacak?”
2015 itibariyle kamuya ait sanat kurumları
belirsizliklerle dolu bir yıla daha hazırlanıyor.
Tasarı haliyle TÜSAK Meclis’ten geçerse, yüz
yıllık kurumların bütün mirası berhava edilecek, dağıtılacak, bir merkez hücre sanatın
yönetimini üstlenecek. TÜSAK bu haliyle
kabul edilmez, kurumlar ayakta kalırsa, hak
ettikleri özerk yapıya kavuşmaları da bu şartlar altında kolay görünmüyor. Kamu kurumları açısından da, özel tiyatrolar açısından da
2015, önceki yılları aratmayacak bir varoluş
mücadelesine sahne olacak gibi duruyor.
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İNSAN MANZARALARI: OSMAN KÖKER

Başkasının acısını anlamak, anlatmak

Söyleşi: Ulrike Dufner

Bir zamanlar, üstelik hiç de uzak olmayan bir
zamanda, Anadolu’da ve Trakya’da Ermeniler
vardı. Kimdi bu insanlar, nasıl yaşarlardı, başlarına
ne geldi? Osman Köker bu soruların peşine düştü,
kitaplar yazdı, sayısız sergi açtı. “Neden”ini,
“nasıl”ını kendisinden dinliyoruz.

Osman Köker
1957 Maraş doğumlu. Günlük
gazeteler ve haftalık dergilerde
muhabir ve editör olarak
çalıştı. Çeşitli yayınevlerinde
editoryal görevler aldı ve
özellikle tarih yayıncılığında
yoğunlaştı.
2005’te Türkiye’nin bir
zamanlar sahip olduğu kültürel
çeşitlilik ve bunun yok oluş
sürecine dair kitaplar yayınlayan ve etkinlikler düzenleyen
Birzamanlar Yayıncılık’ı kurdu.
Aralarında “100 Yıl Önce
Türkiye’de Ermeniler” adlı
albüm kitabın da bulunduğu
çok sayıda kitap hazırladı
ve başta “Sireli Yeğpayrıs”
sergisi olmak üzere, bir
kısmı yurtdışında da gösterilen
onlarca serginin küratörlüğünü
yaptı.

Ermenilere ya da daha genel olarak Türkiye’deki azınlık topluluklara ilgin nereden, nasıl
başladı? Bildiğim kadarıyla, dinî ve etnik olarak azınlık değilsin.
Osman Köker: Türk-Müslüman-Sünni kökenliyim. Bu alanlara ilgim genel olarak tarihe,
özel olarak İstanbul’un tarihine ilgiyle başladı. İstanbul’un tarihine biraz daha ayrıntılı
bakmaya çalıştığımda gördüm ki, her taşın
altından Türklerden çok “azınlıklar” diye bahsedilen insanlar çıkıyor; mimarî yapılarda,
ticarî zenginlikte, kültür hayatında... Bu ilgiyle
bir okuma sürecine girdim.
Ne zamandı?
‘90’ların başı diyebilirim. O dönem yine Hıristiyanlara, Yahudilere karşı her bahaneyle karşı
kampanyaların yürütüldüğü, “şu şu şirketler
Yahudi şirketidir, alışveriş etmeyin” türünden
sağa sola faksların çekildiği bir dönemdi.
Buradan da azınlık haklarını takip etme ve
hak ihlallerini duyurma gibi bir vazife edindim kendime. Gazeteciydim, çeşitli yayınlarda
yazılar yazıyordum. İnsan Hakları Derneği
İstanbul Şubesi’nde Azınlık Hakları İzleme
Komisyonu oluşturulmuştu, doğrudan dernek üyesi olmamama karşın onun içinde yer
aldım. Orası sadece bir mücadele platformu

olmakla kalmadı, bir öğrenme ortamı da oldu.
1993’ten bahsediyorum. Hem tarihsel hem de
güncel çerçevede azınlık hakları ve hak ihlalleri konusunda pek bir şeyin bilinmediği bir
dönemdi. Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin
ya da diğer grupların mensuplarının kendilerini henüz pek ifade etmeye başlamadıkları ya
da duyulacak bir sesle ifade edemedikleri bir
dönemdi. Hak ihlallerini duyuran raporlar yayınlamakla, açıklamalar yapmakla kalmıyor,
alanımızdaki bilgilere ulaşmak için iğneyle
kuyu kazıyor, gerçekleri tırnağımızla kazıyarak
açığa çıkarmaya çalışıyorduk. 6-7 Eylül 1955
saldırısının 40. yıldönümünden itibaren komisyon olarak o konuda çalışanları bir araya
getirmeye çalıştık, hatta 6-7 Eylül konusunda
ilk sergiyi açtık. Araştırma, metin yazma,
fotoğraf bulma, “küratörlük” dersem fazla
profesyonel bir ifade olur, “fiilen sergiyi imal
etme” işini büyük ölçüde ben üstlenmiştim.
Tarih ve Toplum dergisindeki bir araştırma ve
iki-üç anı kitabındaki değinmenin ötesinde
hiç kaynak yoktu. Dönemin gazetelerini, meclis tutanaklarını, Yassıada yargılamalarının
tutanaklarını taradım.
‘94’ten itibaren, kesintilerle, Tarih Vakfı’nın
yayın bölümünde yer aldım. Üç ayda bir yayınlanan İstanbul dergisinin yayın yönetmeni
yardımcılığını yaptım, daha sonra da vakfın
Toplumsal Tarih adlı aylık dergisinin yayın
yönetmeni oldum. Türk-Müslüman olmayan
gruplarla ilgili konuların bu dergilere daha
çok girmesini sağlamaya çalıştığımda, bu alanın pek araştırılmamış olduğunu, yazacak pek
akademisyen, araştırmacı bulunmadığını bir
kez daha gördüm. Üniversiteler ve gazeteciler
bu alana ilgisizdi, Belge Yayınları birkaç kitap
yayınlamıştı, Aras Yayıncılık yeni kurulmuştu, Agos daha yayınlanmaya başlamamıştı
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–Agos’un da kuruluşunda gazeteci olarak üç
ay kadar yer alacaktım zaten. Deyim yerindeyse, iş başa düşüyordu, dergide bu konuları
işlemeye çalıştığımda araştırmak ve yazmak
üzerime kalıyordu. Yazdıkça ya da bu alanda
yazılanların editörlüğünü yaptıkça, ister istemez bir uzmanlaşma oluştu.
Ama benim esas birikimim ve bu alanda
adımın duyulması “100 Yıl Önce Türkiye’de
Ermeniler” kitabıyla oldu. 20. yüzyıl başında
Türkiye’de nasıl bir Ermeni topluluğu vardı;
hangi şehir, kasaba, köyde ne kadar nüfusu
vardı; nerede kilise, manastır, okulları vardı;
hangi gazeteleri, dergileri çıkarıyorlardı; yaşadıkları yerlerin ekonomik, kültürel hayatında
nasıl bir yere sahiplerdi, bütün bunları anlatan bir kitap hazırladım. Kitaba 15-20 fotoğraf
koyayım diye yola çıkıp çok önemli bir koleksiyon hakkında bilgi aldım: Orlando Carlo
Calumeno adlı bir koleksiyoncuda Osmanlı
kentlerinin 20. yüzyıl başındaki halini resmeden binlerce kartpostal vardı ve koleksiyoncu
bunların Ermenilerle alakalı olanlarını kullanmama izin verince benim kitap bir “albüm
kitap”a dönüştü. Bu kitabı nasıl tanıtırım ve
bu bilgileri, resimleri konuyla yakından ilgilenenler dışındaki insanlara nasıl ulaştırırım
diye düşünürken sergi fikri gelişti. Heinrich
Böll Vakfı’nın sergiye destek vermesi ise grafik
tasarımından tanıtımına, her anlamda profesyonel bir serginin ortaya çıkmasını sağladı.
“Sireli Yeğpayrıs (Sevgili Kardeşim): Orlando
Carlo Calumeno Koleksiyonu’ndan Kartpos-

tallarla 100 Yıl Önce Türkiye’de Ermeniler”
sergisi böylece 2005 yılının başında açıldı.
Çok büyük etki yarattı, bazı gazetelerde tam
sayfa, bol fotoğraflı yazılar çıktı, televizyonlar
söyleşi yaptı. İstanbul’da açık kaldığı on bir
gün boyunca on bine yakın kişi gezdi sergiyi
ve hemen arkasından yurtdışından teklifler
geldi.
Kitabı yayınlayabilmek için bir yayınevi kurmak zorunda kaldım. Başlangıçta, sadece
bu kitabı yayınlamayı ve kitap tükendiğinde
kapatmayı düşünüyordum, ama yola çıkmışken devam etmeye karar verdim. Böylece,
Türkiye’nin geçmişindeki kültürel çeşitlilik ve
bunun yok oluş sürecine dair kitaplar yayınlayan, etkinlikler düzenleyen bir kurum haline
gelen Birzamanlar Yayıncılık ortaya çıkmış
oldu.
“Sireli Yeğpayrıs” sergisi 2005’te konuyu
topluma açma açısından bir öncülük yapmıştı...
Soykırımdı, değildi, kim kimi öldürmüştü
noktasından değil de, geçmişte nasıl bir

“Sireli Yeğpayrıs” sergisinde
kullanılmış İngilizce,
Ermenice, Osmanlıca bir
kartpostal. 20. yüzyıl
başında Harput’ta Amerikan
misyon tesislerini gösteriyor.
Misyon merkezindeki Fırat
Koleji’nin öğrencilerinin
tamamına yakınını Ermeniler
oluşturuyordu.

Bu alanda adımın duyulması “100 Yıl Önce Türkiye’de
Ermeniler” kitabıyla oldu. 20. yüzyıl başında Türkiye’de
nasıl bir Ermeni topluluğu vardı; hangi şehir, kasaba, köyde
ne kadar nüfusu vardı; nerede kilise, manastır, okulları
vardı; hangi gazeteleri, dergileri çıkarıyorlardı; yaşadıkları
yerlerin ekonomik, kültürel hayatında nasıl bir yere
sahiplerdi, bütün bunları anlatan bir kitap hazırladım.
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Orlando Carlo Calumeno
Koleksiyonu’ndan
kartpostallar.

Ermeni toplumu vardı ve bunun yok olmuş olması nasıl bir kayıptı, bu noktadan giriyordum
tartışmaya. Bu da bir empati yaratıyordu.
Serginin ve kitabın hazırlanmasında Ermenilerle birlikte çalıştın mı, nasıl bir katkı aldın?
Maddî bir katkı almadım. Ama çok sayıda
Ermeni dostum vardı ve onların önerileri
oldu, serginin ve kitabın tanıtımına katkıda
bulundular. Benim çalışmamın bir özelliği,
farklı kaynakları bir arada ve karşılaştırmalı
olarak kullanmamdır. Bu alanda Türkiye’de ve
yurtdışında yazanlar genellikle ya Türk kaynaklarını ya da Ermeni ve Batı kaynaklarını
kullanırlar. Bu üçünü harmanlayan bir iş daha
önce yapılmamıştı. Hem Türkçe-Osmanlıca
kaynakları, hem de Batılıların yazdıklarını ve
Ermenice kaynakları kullandım. Ermenice
kaynaklara ulaşmakta Ermenice bilen dostlardan profesyonel ve gönüllü çeviri katkıları
aldım. Ben de oldukça alt düzeyde de olsa
Ermenice öğrenmek durumunda kaldım;
kilise, manastır ve okullarla ilgili Ermenice

“Sireli Yeğpayrıs (Sevgili Kardeşim): Orlando Carlo
Calumeno Koleksiyonu’ndan Kartpostallarla 100 Yıl Önce
Türkiye’de Ermeniler” sergisi 2005 başında açıldı. Çok
büyük etki yarattı, İstanbul’da açık kaldığı on bir gün
boyunca on bine yakın kişi gezdi sergiyi.

listeleri sökecek, foto altlarını okuyacak, bu
kitap ya da makale ne anlatıyor anlayacak
kadar. “Haygagan Sovedagan Hanrakidaran”
(Ermeni Sovyet Ansiklopedisi) adlı 1974-1987
arasında Erivan’da yayınlanmış on üç ciltlik
bir ansiklopedi var, her cildi yaklaşık bin sayfa. Bunun tamamını taradım ve Türkiye’deki
Ermeni yerleşim yerleri hakkındaki genellikle
bir paragrafı geçmeyen, ama temel bilgileri
içeren bin yüz maddeyi genç bir Ermeni arkadaşa çevirttirdim. Bir başka Ermeni dostum
da 20. yüzyıl başında Ermenilerin yayınladığı
gazete ve dergileri Ermenice birkaç kaynaktan
yararlanarak toparladı.
Türkçe ve Ermenice kaynakların karşılaştırılması, mesela Ermeni kaynaklarında geçen
köy adlarının Türkçelerinin ve yeni adlarının
bulunması da hayli zorlu bir iştir. Emin olmadığım yerler için köy muhtarlarına telefon
açtığım, gidip yerinde araştırdığım oldu.
Mesela, Ermeni kaynakları Bursa’da bir Medz
Nor Küğ’den bahseder, “büyük yeni köy” anlamındadır. Bunun Osmanlı kaynaklarında
geçen, Pazarköy kazasına bağlı Cedid nahiye
merkezi, günümüzdeyse Orhangazi ilçesinin
Yeniköy’ü olduğunu bulmanın hiç kolay olmamakla birlikte çok da zevkli olduğunu hatırlıyorum. Bir ilde diyelim, eski adı aynı olan
iki köy var, kaynaklarda geçen Ermeni köyü
bunlardan hangisiydi, kitapta köyün yeni adını vermek için bunu bulmam lâzım. Son çare

Heinrich Böll Stiftung / Türkiye

muhtarlara sormak. Onlarla ilişki de kolay
olmuyor. Telefonda pat diye “sizin ora eskiden
Ermeni köyü müydü?” diye soramıyorsun.
“Muhacir köyü mü?” diyorsun, “Evet” derse,
belli ki eski Ermeni veya Rum köyü. Onlar yollandıktan sonra, muhacirler, yani Müslüman
göçmenler yerleştirilmiş. “Kilise var mıydı?”
diye doğrudan soramıyorsun, “eski eser, cami,
hamam falan, ne var sizin orada?” diye yokluyorsun, “bizimkiler geldiğinde cami yokmuş
da bir kilise varmış, o da yıkıldı” diyor, doğru
yolda olduğunu anlıyorsun.
Sergi ve kitaba olumsuz tepki almış mıydın?
Tek tük olmuştur, ama bahsetmeye değer bir
olumsuz tepki gelmedi. Daha çok olumlu
tepkiler hatırlıyorum. Sergi ikna edici bir
görsellik ve nesnel dille yazılmış bir metin
içeriyordu. Kimsenin dava açamayacağı ya
da gördüğünde kızıp olay çıkaramayacağı çok
basit gerçeklikler. Panolar da şehir şehir yerleştirilmişti. Bizde hemşericilik çok güçlüdür.
Sergide İzmit panolarının önünde bir bakıyordun, İzmitli Türkler ve Ermeniler toplanmış.
Biri “ben Rumları duymuştum da, İzmit’te
Ermenilerin yaşadığını bilmiyordum” diyor.
Diğeri “bizimkiler de vardı, babam Kozluk
mahallesindenmiş” diye cevaplıyor. “Hangi yıl
terk etmişler?” “Biz ‘50’lerde İstanbul’a gelmişiz de amcamlar ‘74’e kadar yaşadılar. Hâlâ da
Müslümanlığa geçmiş akrabalarımız var” diye
sohbet devam ediyor. Benim anlattığımın iki
mislini hem de daha ikna edici bir dille, canlı
şahitlikle ziyaretçiler birbirlerine aktarıyordu.
Olumsuz tepki gelmemesinde sergi ve kitabın
dili kadar, erken açılmış olmasının da etkili
olduğunu kabul etmeliyim. Karşı cephe o
zaman pek örgütlü değildi. Nisan 2005’ten,
yani 90. yıl nedeniyle yurtdışında soykırım
anmalarının öne çıkmasından sonra, özellikle de yaz başında Boğaziçi Üniversitesi’nde
yapılmaya çalışılan, ama sonbaharda Bilgi
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Ermeni
Konferansı” vesilesiyle saldırganlık başladı.
Olumlu tepkiler beni teşvik etti. Serginin yurtdışı versiyonunu hazırladım. Almanya, Fransa, İsviçre, İngiltere ve Ermenistan’da sekiz
şehirde gösterildi, hâlâ da talep var. Serginin
gidemediği birçok ülkede de aynı içerikli dia
gösterisi benzeri sunumlar yaptım. Yurtdışında ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaptığım
sunumların sayısı 30’u geçmiş olmalı. Yerel
bazda da, o şehirlerin yüz yıl önceki durumu
ve kültürel çeşitliliği üzerine sunumlar yaptım, sergiler açtım.
En son Antakya’yı yaptın...
Antakya da bu işlerden biri. Genel tarih anlatımı veya siyasî tarih anlatımı insanları o
kadar etkilemiyor; etkilenen de genellikle
hemen gardını alıyor, bir tarafın savunucusu

gibi davranmaya başlıyor. Ama daha yerelden,
daha onun bildiği bir dünyadan, onun da
bilmediği kadar zengin bir bilgi ve görselle
karşısına çıktığında, hemşerilik hissini de
geliştirerek, başka bir pozisyondayken düşman belleyeceği insanlara daha sempatiyle
bakmaya başlıyor. Onların acısını anlamaya
başlıyor. Daha güzel bir dünyanın yitirilmiş
olduğu duygusu hâkim oluyor, kendisinin de
bir yönüyle kaybeden tarafta olduğunu fark
ediyor.
Kartpostal ve diğer görsellerle, diyelim bir
binanın eskiden Ermenilere ait olduğunu
gösterdiğinde şimdiki sahiplerinden bir tepki
gelmiyor mu?
Suçlayıcı ve doğrudan siyasî bir dil tutturduğunda olumsuz bir tepki gelir de, yumuşak bir
dil tutturduğunda durum farklı oluyor. Sonuç
olarak, o insanların yok edilip mallarına el
konduğu gerçeğini farklı bir dille anlattığında
insanlar üzülmeye başlıyor. Savunma geliştirmiyor, kendisi itirafa başlıyor, “bizimkiler de
şunu yapmış aslında” gibi...
“Ermeniler de bizi öldürdü” şeklindeki savun-

“Sireli Yeğpayrıs” sergisinde
kullanılmış birkartpostal.
Galata’yı (Karaköy)
Pera’ya (Beyoğlu) bağlayan
Yüksekkaldırım Caddesi’nin
19. yüzyıl sonundaki hali
resmedilmiş. Tabelaların çok
dilli olması hemen dikkati
çekiyor. Soldaki Osmanlıca,
Ermenice, Rumca tabela
Gdavcıyan adlı bir Ermeninin
Eskişehir Oteli’ni işaret
ediyor.
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“100 Yıl Önce Türkiye’de
Ermeniler” kitabının
kapağında kullanılan bir
kartpostal: İzmit’in Ermeni
mahallesi Kozluk’u gösteriyor.
Arka tarafta ortadaki bina
Padişah Abdülmecid için
yapılan av köşkü. Mimarı,
Ermeni hassa mimarlarından
Garabed Balyan’dır. Sağdaki
saat kulesinin mimarı da yine
bir Ermeni: Mihran Azaryan.

ma refleksi çok yaygın. Yerelde buna bu kadar
rastlanmıyor mu?
Tarihin temeli kronolojidir, yani hangi olayın
hangi sırayla meydana geldiği. Bizde tarihin
çarpıtılmasında temel yollardan biri kronolojide karışıklık yapmaktır. Sohbetlerde bunu
yerli yerine koyduğunda sorun büyük ölçüde
çözülüyor. “Tabii onlar da yapmıştır, elleri
armut toplamıyor ya. Bizimkiler sürdüğünde
dağa çıkan olmuştur, döndüğünde intikam
almaya kalkan olmuştur” dediğinde tablo
tamamen değişiyor. Bir de bir iş yaparken
tartışmayı sonuna kadar götürmek zorunda
değilsin, karşıdakinde belli hisler uyansın, o
da yeter. Bir söz vardır, “Lafın tamamı, ancak
aptallara anlatılır” diye. Ben hiçbir işimde
lafın tamamını anlatmıyorum. Birçok şey
anlatıyorum, herkes kendi kapasitesine göre
etkileneceği oranda etkileniyor, genellikle de
lafın tamamını anlıyor.
Başka şehirleri de çalışıyorsun, nasıl bir yere
varmak istiyorsun? Ne hayal ediyorsun?
İstanbul önemli bir merkez, Türkiye’nin
neredeyse tamamını içine alan bir yer. Her
yerden gelmiş insan var, kendini İstanbullu
olarak gören çok az. İstanbul’da doğmuş
olanlar içinde dahi “İstanbulluyum” diyenlerin oranı çok azdır. Herkes ailesinin bir
önce yaşadığı yere referansta bulunur. Herkesin kendi “memleket”iyle bir teması, var
ve “memleketteki”nin de İstanbul’da olan
bitene yönelik ilgisi var. Kafamda bir müze
fikri gelişti bir süredir. Adı “müze” olmayabilir, Türkiye’de müze açmak akıl kârı değil,
korkunç bir bürokrasisi var. Müze işlevinde
bir yer: Büyük bir mekân, bir kısmında,
Türkiye’de kültürel çeşitlilik yok olmadan
önce, diyelim ki Birinci Dünya Savaşı öncesinde farklı şehirlerin sosyal hayatı görsellerle,

objelerle, metinlerle anlatılıyor. Adana nasıldı, Bursa nasıldı, Trabzon nasıldı, Mardin nasıldı? Ekonomik ve sosyal hayat, şehrin maddî
durumu, nüfus durumu, Ermeniler, Rumlar,
Yahudiler, Süryaniler... Bu daimî serginin yanı
sıra, mekânı canlı tutabilmek, bir ziyaretçinin
tekrar gelmesini sağlamak için, geçici sergiler,
konferanslar, film gösterimleri... Türkiye’nin
yüz yıl önceki halini şehir şehir anlatacak bir
bilgi birikimi oluşturdum; görsel zenginliği
ya da objeleri buraya taşıyacak koleksiyoncu
ilişkilerim de mevcut; yayınevi olarak bizim
böyle bir mekânı kendine yeterli, yaşayabilir
bir işletme olarak döndürebileceğimize inanıyorum. Problem bir mekân bulmakta.
İstanbul’da mekân bulmak zor mu?
Çok büyük bir mekân gerekir, belki birkaç
katlı bir bina. Bir süre araştırdıktan sonra,
böyle bir mekâna sponsor bulmanın kolay
olmadığını gördüm, hedefimi küçülterek
başlamaya karar verdim. Geçen sene bir niyet olarak başladı, bu yıl gerçekleşti: Galeri
Birzamanlar. Pangaltı’da Nostalji Kültür adlı
bir kitapçı var, tam da bizim yayınevinin çizgisindeki kitapları bulundurmakla tanınmış
bir kitapçı. Atıl durumdaki üst katlarını bize
tahsis ettiler. Karşılıklı dayanışma, kira talep
etmiyorlar, biz de yaptığımız işlerle kitapçıyı
canlı tutmaya çalışıyoruz. Ortalama iki ayda
bir yeni sergi açmayı, ayda iki kez de toplantı
yapmayı hedefliyoruz. Genel bir kültür-sanat
mekânı olmayacak, konuyu sınırlandırdık:
Türkiye’nin geçmişindeki kültürel çeşitlilik ve
bunun yok oluş sürecine dair işler ya da buna
az çok dokunan işler yer alacak. İlk sergimiz
Antakya, İskenderun bölgesi hakkındaydı.
Sergi Hatay’ın Arsuz ilçesinde ve Vakıflı köyünde açıldı, muhtemelen bir-iki ay içinde
Antakya ve İskenderun’da da sergilenecek.
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“Bir Zamanlar Antakya,
İskenderun, Musa Dağı”
sergisinde kullanılan
kartpostallardan biri. 20.
yüzyıl başında Antakya’yı,
o zaman gürül gürül akan
Asi nehrini ve nehrin sol
kıyısındaki Hıristiyan
mahallesini gösteriyor.

2005’teki “Sireli Yeğpayrıs” sergisinden bugüne, toplumda kayda değer bir değişim oldu
aslında. On sene öncesine göre, bu konulardaki
işlerin karşı karşıya olduğu saldırı riski azalmadı mı?
Saldırı riski ortadan tamamen kalkmış değil.
Esas olumlu ve kalıcı değişim, insanların merakında oldu, ilgilendiğimiz alanlara merak,
uyanıklık, öğrenmeye açıklık on yıl öncesiyle
karşılaştırıldığında bugün daha fazla. Eğitim
açısından da hayalimdeki gibi büyük bir
merkezi yaratmanın şart olduğunu düşünüyorum. Mesela, bir lise tarih öğretmeninin
Türkiye’nin farklı yerlerinin ve kültürlerinin
tarihi konusunda öğrencilerine tavsiyede bulunabileceği bir mekân yok. Birileri çıkıp bir
Ermeni Müzesi kurabilir, zaten Patrikhane’de
buna benzer bir yer var, herkesin her zaman
girmesi mümkün olmasa da. 500. Yıl Vakfı bir
Yahudi Müzesi kurmuştu, halen faaliyette.
Diyelim ki, Rumlar da ileride benzer bir şey
yapabilir. Ya da herhangi bir yerleşim yerinde
bir “kent müzesi” böyle bir işlevi üstlenebilir.
Ama, Türkiye’nin her yerini ve kaybolmakta
olan bütün kültürleri kapsayan bir şey yapmak herhalde benim perspektifime sahip
insanlara düşüyor.
Herhangi bir azınlığın mensubu olmamak da bu
bakımdan bir avantaj olabilir, sen kendi cemaatini anlatmak zorunda da değilsin...
Evet, ben genele hitap etmek zorundayım.
Yaptığım herhangi bir işe cemaatlerden biri
daha çok ilgi gösterebilir, ama ben hep genele
sesleniyor gibi hissederek iş yapıyorum; sıradan Türk-Müslüman-Sünni birilerine anlatır
gibi...
Almanya’da sivil toplumun yerel tarih araştırma girişimleri vardır. Türkiye’de böyle bir
girişim var mı? İnsanlar bir araya gelip semtle-

Genel tarih anlatımı veya siyasî tarih anlatımı insanları o
kadar etkilemiyor; etkilenen de genellikle hemen gardını
alıyor. Ama daha yerelden, daha onun bildiği bir dünyadan,
onun da bilmediği kadar zengin bir bilgi ve görselle
karşısına çıktığında, düşman belleyeceği insanlara daha
sempatiyle bakmaya başlıyor. Onların acısını anlamaya
başlıyor. Daha güzel bir dünyanın yitirilmiş olduğu duygusu
hâkim oluyor, kendisinin de bir yönüyle kaybeden tarafta
olduğunu fark ediyor.

rinin, şehirlerinin tarihini araştırıyor mu?
Türkiye’de de böyle birkaç girişim oldu. Benim bulunduğum dönemde Tarih Vakfı bir
yerel tarih araştırma inisiyatifleri oluşturma,
bunlar arasında koordinasyon kurma çalışması yaptı. Bizim çalışmalarımız onların
da canlanmasına vesile olabilir. Bizde epey
bir bilgi ve görsel birikim oluştu. İlk kitap
ve sergiyi hazırlarken Türkiye’deki Ermeni
cemaatleri konusunda bilgi biriktirmiştim.
Bir arkadaş aynı çalışmayı Rumlar için yaptı,
bir-iki ay içinde yayınlayacağız. Önümüzdeki
yıl, Türkiye çapında kültürel çeşitliliğe dair verileri de içeren birkaç önemli yayınımız daha
olacak. Hangi şehir söz konusu olsa, onun yüz
yıl önceki haline, o dönem yaşayan halklarına
ilişkin temel bilgileri ve görsel malzemeyi
çok kısa sürede bir araya getirecek bir birikim
var artık Birzamanlar Yayıncılık’ta. Yerel sivil
toplum inisiyatifleriyle ya da belediye gibi
kuruluşlarla işbirliği halinde çok kapsamlı
çalışmalar yapabiliriz.
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Savaştan barışa,
çatışmadan çözüme

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Derneği (DİSA),
İsmail Beşikçi Vakfı ve Heinrich Böll Vakfı Türkiye temsilciliği 13 ve 14 Aralık 2014’te Açık Toplum Vakfı’nın da desteğiyle
“From War to Peace, from Conflict to Resolution” (Savaştan Barışa, Çatışmadan Çözüme) başlığıyla peş peşe iki
uluslararası konferans düzenledi. Çok önemli katılımlarla
gerçekleştirilen konferanslarda uluslararası deneyimler arka
planında ele alınan konuların başında “Uluslararası aktörler
barış müzakerelerinde nasıl bir rol üstlenebilir?” sorusu
geliyordu.

Haricî aktörlerin rolü
Her ikisi de Birleşmiş Milletler tarafından çok sayıda
barış sürecinde görevlendirilmiş olan Global Leadership
Foundation’dan Alvaro de Soto ve Johns Hopkins
Üniversitesi’nden Francesc Vendrell haricî aktörlerin
barış süreçlerine dahil edilmesinin avantajlarından söz
etti. Ancak bunun için, çatışmanın taraflarının haricî
aktörlerin üstleneceği görevler konusunda mutabık olması
gerektiğinin üzerinde durdular. Bu görevler salt “gözlemci”
rolünden görüşmelerin belgelenmesine, gözetimden
çatışmaya taraf olanlar arasında müzakereciliğe kadar
uzanabilir. Haricî aktörlerin varlığının kuşku götürmez
yararları var: Öncelikle, çatışmadan etkilenmemiş olmaları
sayesinde son derece yardımcı olabilecek mesafeli bir
duruşa sahipler. Ancak, haricî aktörlerin müdahalesine
gerek kalmadan da barış müzakerelerinin yürütülebildiği
örneğin Güney Afrika sürecinden görülebilir.
Müzakere delegasyonuna ANC (Afrika Ulusal Kongresi)
adına dahil edilmiş olan Dipuo Bertha Letsatsi Güney Afrika
Cumhuriyeti’ndeki müzakerelerin nasıl organize edildiğini
açıkladı. Silahsızlandırmadan toplumsal, ekonomik, yasal
unsurlara kadar her başlığın ayrı kurullarda derinlemesine tartışıldığını anlatırken, önemli olanın toplumun geniş
kesimlerinin müzakere sürecine dahil edilmesi olduğunu
belirtti.

Silahsızlandırma
Türkiye hükümeti tarafından barış görüşmelerine devam
edilmesinin önkoşulu olarak görülen silahsızlandırma hakkındaki panel büyük ilgiyle karşılandı. Uluslararası uzman-

ların bu konudaki görüşleri son derece netti: Başlangıcında
tarafların silah bırakmaları olmayan tek bir barış müzakeresi
bile yapılmış değil. Kimi zaman hükümetler, barış sözleşmesinin nihai imzalanma aşamasına kadar silahsızlandırma
sözleşmesi imzalamaya yanaşmıyor, zira çatıştıkları tarafa
karşı askerî müdahalede bulunma seçeneğini son âna kadar ellerinde tutmak istiyorlar. Eski bir ANC savaşçısı olan
Dipuo Bertha Letsasi, silahsızlanma konusunun, ele alınıp
üzerinde mutabakata varılması gereken çok sayıda soru
içerdiğinden söz etti. Örneğin, silahların akıbeti ne olacak?
Silahlı birliklerle ne yapılacak? Onlara nasıl bir sosyal güvence sağlanacak? Ve daha pek çok ayrıntı var bu konuyla
ilgili müzakere edilmesi gereken.

Kadınların sürece dahil olması
Uluslararası Af Örgütü üyesi, Diyarbakır Askerî Cezaevi
Gerçeğini Araştırma ve Adalet Komisyonu üyesi ve Barış İçin
Kadın Girişimi’nden Nimet Tanrıkulu, Birleşmiş Milletler’in
1325 sayılı kararı çerçevesinde barış müzakereleri hakkındaki deneyimleri anlattı. Tanrıkulu’na göre, BM’in
1325 sayılı kararının şart koşmasına rağmen, kadınların
barış sürecine dahil edilmesi ve müzakere süreçlerinde
toplumsal cinsiyet boyutunun gözetilmesi nadiren hayata
geçiriliyor. Kaapstad’tan (Cape Town) gelen ve Cape Town
Üniversitesi’nde cinsiyet çalışmaları yürüten Helen Scanlon bildirisinde toplumsal cinsiyeti görmeyen bir geçiş
adaleti sürecinin ne gibi sonuçlar doğuracağından söz etti.
Scanlon’a göre, Güney Afrika’daki Hakikat Komisyonları’nda
toplumsal cinsiyet gözardı edildi. Güney Afrika’da Hakikat
Komisyonu’nda konuşan kadınlar bilhassa eşleri ve oğullarına uygulanan şiddetten (işkence, ölüme sebebiyet verme
ve diğer insan hakları ihlalleri) bahsetti; zira suç çerçevesi
cinsel şiddet ya da tecavüzü baştan kapsamıyordu. Bunun
sonucunda, Güney Afrika Cumhuriyeti kadınlara eşit haklar verilmesi konusunda en iyi anayasalardan birine sahip
olmakla beraber, kadına yönelik şiddetin en yüksek olduğu
ülkelerden de biri aynı zamanda. 25 yıl önce Hakikat Komisyonları önünde cinsel şiddetin tartışılmasıyla bir bilinç
dönüşümünün başlatılabileceği ve neticede kadına yönelik
şiddetin böylesine “sıradan” hale gelmeyeceği üzerinde
duruldu. Barış İçin Kadın Girişimi’nden Yüksel Genç, HDP’li
kadınların toplumda kadınların eşit hakları için yürüttükleri
etkileyici girişimlerden söz etti. Bir sürecin tabana ulaşmasında “aşağıdan” nasıl desteklenebileceği meselesinin konunun en zor kısımlarından biri olduğu üzerinde durdu.
İstanbul ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen iki konferansa
yaklaşık üç yüz kişi katılım gösterdi. Her iki kentte de sıcak
bir tartışma ortamı vardı. Güncel durum hakkında bilgilenmenin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu bir kere daha apaçık bir şekilde ortaya çıktı. Sorunların Diyarbakır’da daha
büyük “aciliyete” sahip olması şaşırtıcı değildi elbette. Barış
süreci konusunda hükümetin ciddiyetine karşı duyulan
kuşku da aynı derecede elle tutulurdu. IŞİD’den kaynaklanan güvenlik riski nedeniyle “askerîsizleşme” talebinin pek
gerçekçi olmadığı konusunda ise genel mutabakat olduğunu
söyleyebiliriz.
Ulrike Dufner

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