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P

erspectives’in ilk sayısı oldukça olumlu
tepkiler ve yanıtlarla karşılandı. Başta
Türkiye dışındaki okuyucular olmak
üzere, içerideki okuyucularımız da
Türkiye’deki gelişmeler hakkında
derinlemesine analizler sunma girişimi karşısında
heyecan duydu. Birçok okuyucu bilgilere
duyulan ihtiyaç konusunda bizimle hemfikirdi.
Bir taraftan da Heinrich Böll Stiftung Derneği
Türkiye Temsilciliği’nin Türkiye’deki “derin
devlet” yerine Almanya’daki “derin devlet” ile
ilgilenmesi gerektiğini söyleyen eleştirel sesler
de yükseldi. İlk sayımızın yayınlanmasının
hemen ardından, özellikle internet ortamında,
derneğimizi veya şahsımı karalayan, Alman derin
devletinin bir parçası veya Türkiye düşmanı
olarak suçlayan yazı ve makalelerin sayısında
artış gözlemledik. Bu tür yazı ve makalelerin ister
Türkiye içinden ister de dışından gelmiş olsun,
yapılan her tür eleştiriye karşı bir çeşit Pavlov
tepkisi olduğunu düşünüyoruz. Perspectives’te
yayınlanan makaleler ve ifade edilen görüşler
hakkında eleştirilere açığız ancak bu eleştirileri
somut verilere, tutarlı argümanlara, doğrulara ve
analizlere dayandırıldıklarında kabul edebiliriz ve
derneğimize veya yazarlara karşı her tür karalamayı
ağır biçimde reddetmekteyiz. Ayrıca, canlı tartışma
ve farklı görüşler demokrasinin ön koşullarıdır.
Eleştirel görüş bildiren yazarlara veya kurumlara
suçlu muamelesi yapmak veya onları tehdit
etmek demokrasi karşıtlığıdır, aynı şey sansür
mekanizmaları için de geçerlidir.
Perspectives’in “Türkiye ve Orta Doğu”
konusuna özellikle vurgu yaptığımız ikinci
sayısını hazırlarken durumun inanılmaz bir
hızla değiştiğinin hepimiz farkındaydık. HBSD,
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından
savunan “sıfır sorun” kavramına en başından
beri eleştirel yaklaşmaktaydı. O zamanlar HBSD
olarak “herkesin sevgilisi” olmaya çabalamanın
mümkün ve gerekli olmadığına dair eleştirilerimizi
dile getiriyorduk. Dış politikanızı yönlendirmek
için kriter geliştirmeniz gerekir, bu kriterlerin
de demokratik standartlara veya uluslararası
hukuka dayandırılması gerekir. Türkiye
hükümeti Türkiye’nin bu nedenle kendi çıkarları
doğrultusunda hareket ettiğini tekrarlıyordu– bunu
yaparak da önceleri bu şekilde hareket etmediği
izlenimini uyandırıyordu. O halde Türkiye kimin
çıkarına göre hareket ediyordu? Bu doğrultuda,
gerçekten de yeni ve nicel bir dış politika olup
olmadığını veya “sıfır sorun” politikasının AKP
hükümetinin iyi bir halka ilişkiler stratejisinden
başka bir şey olup olmadığını sorguladık.
Geriye dönüp baktığımızda son yıllarda
dile getirdiğimiz eleştirilerin doğrulandığını
düşünüyoruz. AKP hükümetinin sözde “sıfır sorun”
politikasının komşu rejimlerde herhangi bir etki
yaratmadığını anlaması gerekirdi. İkinci olarak
da, bu sayıdaki makalelerde de açıkça gösterildiği

üzere, AKP’nin Suriye’deki gerçekten de zor
olan duruma karşı herhangi bir stratejisi yoktu.
AKP’nin politikasında bir kayma ve stratejisinde
tutarlılık eksikliği gözlemleyebiliriz. Bunların yanı
sıra, Türkiye’nin dış politikasını kaygan olarak
tanımlamamız ve politikalarını yeniden ayarlama
ve doğal olarak gelişmelerden etkilenen çıkarlarıyla
uyumlaştırma çabalarına da dikkatleri çekmemiz
gerekir.
Bu sayıda sadece dış politikadaki kaymayı
ve “Arap baharının” etkisini analiz etmekle
kalmayıp Suriye’deki son gelişmelere de içeriden
ışık tutacağız. Son olarak özellikle Suriye’deki
kriz olmak üzere, yaşanan krizin Türkiye’nin
doğusuna, Antakya’ya ve Kürt bölgelerine etkilerine
dikkat çekmeye çalışacağız. Bunun bir sebebi
de Türkiye’nin dış politikası ve iç politikaları
arasındaki yakın ilişkiyi anlamaktır. Türkiye'nin
demokrasi, din ve inanç özgürlüğü, vb. gibi iç
sorunları, dış politikasına da yansımaktadır.
Suriye’de özerk bir Kürt varlığının oluşturulmasına
Türkiye’nin verdiği tepki semptomatik bir tepkiydi.
Türkiye yayılma etkisinden korkuyor. Hükümetin
Türkiye içinde Kürt sorununa ciddi bir politika
geliştirmeden, Suriye’deki gelişmelerden ötürü
panik tepkileri gösterdiği görülüyor.
Perspectives’in üçüncü sayısı “Kürt sorunu”
konusuna değinecek ama birçok aydının da
önerdiği gibi belki de konu başlığını “Türklük
sorunu” veya “Türk sorunu” olarak belirlememiz
gerekecek. Önümüzdeki sayı görüşmek dileği ile
keyifle okumalar.
Yayın ekibi adına
Ulrike Dufner

MÖ 1274 yılında yaşanan
Kadeş Savaşı'ndan 15 yıl
sonra dünyanın bilinen
en eski barış antlaşması
imzalandı. Mısır'da ki Karnak
Tapınağı'nın duvarında yer
alan bu kabartma resim Hitit
ve Mısır arasındaki savaşı
tasvir ediyor.
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ç kıtanın buluşma noktasında stratejik
bir coğrafyada bulunan Türkiye’nin dış
politikasını da tarihi olarak bu coğrafya
belirlemiştir. Küreselleşme çağında
“coğrafya” hâlâ önemlidir ama bugün
başka bir anlamı vardır. Bugün, Türkiye’nin dış
politikasına yön veren “yeni coğrafya”, kolayca
ulaşılabilen hızlı seyahat imkânları, yaygın sosyal
medya, internet, çok kanallı televizyonlar, insanların ve sermayenin süratli hareketi, Türklerin, iş
dünyasının dünya hakkında artan bilgileri bağlamında, artık coğrafi uzamdan öteye bir anlama
sahiptir. Başka bir deyişle “yeni coğrafya” artık
kısmen ekonomik, kısmen siyasi, sosyal ve kültürel
alanlarla ilgilidir. Bunlara “güvenlik” kavramı,
11 Eylül New York saldırılarından sonra, yeni bir
parametre olarak eklenmiştir. Ancak, bu güvenlik
kavramının Soğuk Savaş dönemindeki askeri savunma kavramından farklı olduğunu belirtmeliyiz.
Bu yeni tip “güvenlik” kavramı, savunma söylemini bireysel özgürlükler ve haklarla ilişkilendirip,
bunları uluslararası ilişkilerin belirlenmesinde ön
plana taşımıştır.
Böylece yeni küresel yapılanış, uluslararası
ilişkilerin analizinin ancak çok katmanlı toplumsal
ilişkiler üzerinden, iktisadi olan ile olmayanın,
siyasi olan ile kültürel ve dini unsurların, hepsinin
eşanlı olarak değerlendirilmesini gerektiren bir
ortam sunmaktadır. “Yeni coğrafya”nın yeni parametrelerinin takip edilen politikaların desteklenmesi için halkın gönlünün ve aklının kazanılmasını
gerektirdiği söylenebilir. Gerçekten de yeniçağda
başarılı politikalar yürütmek, ancak kamuoyunu,
ülkenin beşeri ve toplumsal sermayesini harekete
geçirmekle mümkün olabilecektir. Buradan hareketle, herhangi bir dış siyaset analizinin, politika
uygulayıcıların bu “yeni coğrafya”yı nasıl algıladığını anlamakla başlaması gerektiği açıktır. Özellikle de başarılı dış politika için kamu desteğinin
harekete geçirilmesine yardımcı olacak, iktisadi,
siyasi, kültürel yapıları nasıl değerlendirdiklerini
çözümlemek önemlidir. Türkiye’nin Ortadoğu’daki gelişmelere tepkisinin analizi de bu noktadan
hareketle yapılmalıdır.
Türkiye’nin Ortadoğu politikası, “Yeni Osmanlıcılık” olarak özetlenebilecek şekilde, uygulayıcıların “yeni coğrafya” algılarının bir parçası olarak
kurgulanmıştır. Bu bazı Türklerin hislerini gıdıklayan, “eski güzel günlerin” büyük güç kavgalarına
geri dönüşü çağrıştıran bir “ci devant”, nostaljik
fikirlerin canlanmasıyla koşut bir politika kurgusudur. Bu şekilde oluşturulan politikalar şimdi

derinden yaralıdır ve siyaset yapıcıları Ortadoğu ile
ötesinin gerçeklikleri üzerine kurulmuş yeni/yenilenmiş dış politika oluşturmanın güçlüğü ile karşı
karşıya bırakmıştır.

“Yeni Coğrafya” içinde Türk
dış politikasının epistemolojik kökenleri

Soğuk Savaş döneminde Türk dış politikası,
NATO’nun stratejik çerçevesinde geniş olarak Batı
İttifakı kapsamında formüle edip tanımlanmıştı.
Sovyetler Birliği’nin çöküşü, onunla birlikte Soğuk
Savaş’ın sona erişi, çeşitli uluslararası çekişmeleri
belirli bir hukuki, siyasi düzen içinde, sınırları
belirlenmiş mekanizmalar ve kurallarla çözüme
kavuşturacak oluşumları yaratamadı. O günden
bugüne değin varolan uluslararası sistem, değişik sorunları ad hoc temellerde çözümleyen bir
karakter yansıtıyor. Açıktır ki böylesine karmaşık,
müzakereli bir dünyada Türkiye’nin geleneksel
statükocu dış politikası da merkezinde su ve enerji
kaynakları bulunan “yeni uluslararası ortama”
uygun bir güç ilişkileri sikleti yaratacak şekilde
değişmeliydi (İşeri ve Dilek, 2012).
Türkiye, Orta Asya, Rusya, İran’dan Avrupa’ya
doğru akan enerji kaynaklarının ve doğalgaz
boru hatlarının kesişme noktasındadır (Aybar ve
Özgöker, 2009). “Yeni coğrafya”nın enerji boyutu
Türkiye’yi, özellikle enerji kaynakları bağlamında,
iktisadi işbirliğine doğru evirerek çok daha güçlü
bir şekilde stratejik müttefiki ABD’nin çekim alanına doğru itmektedir. Bu da ABD’nin yeni güvenlik
mimarisine uygun bir durumdur. Amerikan ekonomisinin günümüzdeki sıkıntılı durumu göz önünde
bulundurulursa, Washington’un küresel stratejilerini yerine getirmek için müttefiklerine bugüne
kadar olduğundan çok daha fazla ihtiyaç duyduğu
görülür. Türkiye, Nabucco Boru Hattı veya Güney
Akım Projesi’nde olduğu gibi, enerji kaynakları
açısından Avrupa’nın Rus doğalgazı ve petrolüne
bağımlılığını azalatmayı hedefleyen Amerika’nın
küresel stratejisi ile uyumlu politika izlemektedir
(İşeri, 2012).
ABD, AB ve NATO, Türkiye’nin özellikle
Ortadoğu’ya yönelik dış politika oluşturmasında
hâlâ en etkili unsurlardır. Gerçekten de Türk dış
politikası, hem AB’nin hedeflerine uygun olarak
hem de NATO’nun yeni uluslararası ilkelerine
erişmek konusunda eskisine göre çok daha aktiftir.
Böylece, Türkiye’nin “yeni uluslararası varoluşu”,
“yeniçağda” (ve “yeni coğrafya”da) Batı kampına
olan bağlılığını değiştirmemiştir. Daha da ötesinde, AKP liderliğinde Türkiye, Batı’nın değerlerini

İslam dünyasına uygun bir şekilde uyarlayıp,
Ortadoğu ve ötesi ülkelere en iyi şekilde kendisinin
taşıyabileceğini düşünmektedir.
Bu temeller üzerinden hareketle, Türk dış politikasının mimarı, akademik kökenli Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu, kurguladığı bu politikanın
epistemolojik kökenlerini gayet “şık” bir şekilde
ortaya koymuştur. Foreign Policy’de çıkan (2010)
makalesi, kurgulanan bu politikayı; “yirmibirinci
yüzyılın ilk on senesini geride bırakırken, tarihi
rolü ve coğrafi pozisyonunun gerektirdiği şekilde
davranan Türkiye’nin, çağın gerçeklerinin en iyi
şekilde anlaşıldığı temeller üzerinde bir dış politika
formüle edebilmiştir. Bu anlamda, Türkiye’nin Batıya oryantasyonu ve stratejik ittifakı, onun diğerleri
yanında, Irak, İran, Kafkaslar, Ortadoğu barış
süreci ve Afganistan’a karışması mükemmel olarak
uyumludur” şeklinde tarif etmektedir.
Davutoğlu’na (2010) göre, Türkiye Ortadoğu’yu
orada gayet etkin olabileceği biçimde çok iyi
“anlamaktadır”. Aynı zamanda, en iyi Türkiye’nin
iletebileceği, bölge halklarına ilham verecek olan
piyasa ekonomisi ve çok partili demokrasi gibi Batı
değerlerinin kurumsal işleyişi ile bağlantılı uzun bir
deneyimi vardır. Bu inançlar, Davutoğlu’na şimdi
“yörüngesinden çıkmış” olan “vizyoner, tutarlı,
sistematik” yöntemsel ve operasyonel “stratejik
derinlik” diplomasi ilkelerini formüle etmeye yardımcı olmuştu. Bu stratejinin derinliğinde ise AKP
yöneticilerinin de sıkça andığı ama çok da belirli
bir şekilde tanımlamadığı “Yeni Osmanlıcılık”
bulunmaktadır.
Davutoğlu, bir tarafında “güvenlik ve demokrasi
arasında denge”, diğer tarafında “komşularla sıfır
sorun” ilkesi olarak tanımlanan kriterler bulunan
bir AKP dış politika stratejisini sistematik ve tutarlı
bir yöntemsel yaklaşımla formüle etmek istemiştir.
Türkiye diğer küresel aktörlerle rekabetçi değil
ama tamamlayıcı ilişkiler geliştirirken, uluslararası
kurumlarda daha aktif rol oynamayı hedeflemiştir
(ritmik diplomasi). Türkiye’nin Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nde 2010 yılında, Kuzey Kore,
Afganistan ve Teröre Karşı Savaş komisyonlarında
yer alarak, başkanlık yapması “ritmik diplomasinin” ritmine kanıt olarak gösterilmiştir.
Öte yandan, olaylar bu yöntemsel, işlevsel
ilkelerin tam anlamıyla tanımlanmamış ve analitik
olarak zayıf olduğu kanıtlamıştır. Uygulamacıların “yeni coğrafya”yı değerlendirişi, Amerika’nın
gözetimi altında “küreselleşme”nin gelişmesiyle,
ulus devletin rolünün küresel anlaşmazlıkları
çözmekte yetersiz kalacağı yolundaydı (Aybar,
2008a). Her ne kadar küresel politik, kültürel ve
ekonomik altüst oluşlarda ulus devletin bu tür
tehditleri bertaraf etmek, çözüm üretme gibi bir
rolü olduğu kabul edilse de bunun geçici olduğuna
inanılıyordu. “Yeni küresel düzen” ihtiyaç duyduğu
mekanizmaları yaratmaya çalışırken ulus devlet
bu yeni oluşum içerisinde “yavaşça yok olacaktı”
(Brzezinski, 2008).
“Yeni coğrafya”nın bu tür yorumlarının etrafında Türk dış politikası, “komşularla sıfır sorunlu
ilişkiler” gibi geniş, esnek ve muğlak kavramlarla
formüle edilmiştir. Dış politikanın epistemolojik
yapımında gevşekçe kullanılan bu tür kavramlar,

belki de başarılı politikaların yaratılmasının önündeki en önemli sorundur. Örneğin, Davutoğlu’nun
(2010) kendi sözleriyle: “Türkiye’nin bölgesel
politikası herkes için güvenlik, üst düzey politik diyalog, ekonomik entegrasyon ve karşılıklı bağımlılık
ve birçok kültürün bir arada bulunmasına dayanmaktadır. Bu tür bir politika Türkiye’nin ABD ile
stratejik ilişkilerini iki ülkenin ikili stratejik bağları
ve NATO üzerinden görmektedir. AB üyeliği süreci,
Rusya ile iyi komşuluk ilişkileri ve Avrasya’daki
senkronizasyon politikasını her iki taraf için birbirini tamamlayan bir tutarlı politikanın bütünleştirici
parçaları olarak addetmektedir. Bunun anlamı
şudur ki, Rusya ile iyi ilişkiler AB ile ilişkilerin
bir alternatifi değildir. ABD ile model ortaklık da
Rusya’ya karşı rakip bir ortaklık değildir. ”
“Sıfır sorun”un ne anlama geldiği gibi soruların
cevapları, tam olarak açıklanmamış durumdadır.
“Sıfır sorun” durumuna ulaşıldığında, bunun yenilikçi politikalar üretilerek çatışan çıkarların idare
edilmesine etkili bir biçimde son vereceği ima
edilmektedir. Ancak, bir sorunun yok olması yani
“sıfır” durumuna ulaşıldığının nasıl belirleneceği
konusu belirsizdir. Bu özellikle sorunların sürekli
olarak bir uçtan diğer uca mantar gibi türediği bir
coğrafyada sorunlu bir konudur. Ayrıca, “herkes
için güvenlik” içinde yer alan “herkes” ile neyin

Türkiye’nin Ortadoğu politikası, “Yeni
Osmanlıcılık” olarak özetlenebilecek şekilde,
uygulayıcıların “yeni coğrafya” algılarının
bir parçası olarak kurgulanmıştır. Bu bazı
Türklerin hislerini gıdıklayan, “eski güzel
günlerin” büyük güç kavgalarına geri dönüşü
çağrıştıran bir ci devant, nostaljik fikirlerin
canlanmasıyla koşut bir politika kurgusudur.
ifade edildiği, “üst düzey politik diyaloğun” ne
kadar “üst” düzeyde olacağı, “ekonomik bütünleşme ve karşılıklı bağımlılığa” eşzamanlı olarak nasıl
ulaşılacağı ve “birçok kültürün bir arada bulunacağı”, “kültürler”le neyin kast edildiği de açık
değildir. Bu soruların cevaplarının tümü açık uçlu
olarak bırakılmıştır. Aslında, bu ve benzeri birçok
gevşek olarak kullanılan kavram politika yapıcıların
onları değişen uluslararası koşullara, durumlara
uydurarak istediği biçimde yorumlamasını mümkün
kılmaktadır. “Rusya ile ilişkilere” karşın TürkiyeABD ilişkilerinin” ve “Rusya ve ABD ilişkilerine”
karşın “Türkiye - AB ilişkilerinin” yukarıdaki şekildeki tasviri belirsizliklere oldukça iyi örnektir.
Bu analitik araçları kullanarak, Türkiye kendini
çok taraflı sorunları çok taraflı cevaplayan aktif bir
uluslararası aktör olarak lanse etmiştir. Türk politika yapıcıları, birincil olarak dış politikayı çeşitlendirerek “yeni coğrafya”da bir rol oynamaya devam
etmek istemiştir. Afrika’daki başlıca rakiplerden
Çin Halk Cumhuriyeti piyasa temelli bir ekonomiye
doğru politikalar üretmeye çalışırken Türkiye de
“Afrika kıtasına açılmıştır” (Jaques, 2009). Filis-
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tinliler ve İsrailliler arasındaki çekişmede daha sağlam bir pozisyon almak isterken İran ile AB arasında manevra yapmıştır. Irak ve Afganistan’daki sonu
belli olmayan gelişmelere cevaplar formüle etmeye
teşebbüs etmiştir. “Dinci teröristlerin” “komünistlerin” yerini aldığı “terörle savaş”a Türkiye’nin
hangi yollarla katkıda bulunacağını araştırmıştır.
Ayrıca, “Medeniyetler Çatışması” tezine karşı “Medeniyetler İttifakı” (herhalde birçok kültürün bir
arada yaşamasına örnek olarak) sürecinde de lider
rol üstlenmiştir. “Yeni Osmanlıcılık”ın yaratılmasıyla aynı zamana denk geldiğine inanarak, “Büyük
Ortadoğu Projesi”nin de (BOP) aktif bir destekçisi
ve eş başkanı olmuştur. Aras ve Fidan (2009),
Türkiye’nin bu yeni jeo-stratejisi algısını, içerik

“Sıfır sorun”un ne anlama geldiği
gibi soruların cevapları, tam olarak
açıklanmamış durumdadır. “Sıfır sorun”
durumuna ulaşıldığında, bunun yenilikçi
politikalar üretilerek çatışan çıkarların idare
edilmesine etkili bir biçimde son vereceği
ima edilmektedir.
olarak buradakinden farklı anlamda kullandıkları
“yeni coğrafya” kavramı etrafında özetlemektedir.
Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu’daki şiddetli
sorunlar, Türkiye üzerinde stratejik müttefikleri ve
komşuları arasında uyumlaştırıcı bölgesel bir rol
oynamakta devam etmesi için baskı yaratmıştır. Bu
gerilimleri idare etmenin zorluğu, Davutoğlu’nun
dış politika formülasyonlarını ve yukarıda açıklanan
prensipleri de sınava tabi tutmaktadır. Aynı zamanda, ekonomik ve politik yapının değişen doğası yurtiçi meseleleri ile uluslararası ilişkileri uzlaştırmaya
zorlamaktadır. Diğer bir deyişle, girilen uluslararası
ilişkiler, AKP’nin yönetici kadrosunun “dünyanın
mevcut gerçeklerini”, ekonomik, demokratik, sosyal ve dini kurgularını algılamasına göre belirlediği
politikaları sınamıştır. Dolayısıyla, kavranılan “yeni
coğrafya” gerçekliği somut olaylarla sınandığında,
çoğunlukla hayal kırıklığıyla sonuçlandığı ortaya
çıkmıştır. Türkiye’nin Ortadoğu’daki dış politikasının başarısızlığının ardında yatan temel nedenleri,
bunların epistemolojik inşasını, hükümeti dış politika boşluğunu yeniden gözden geçirmeye ve içini
doldurmaya zorlayan 2023 hedeflerinin sunumundan da takip etmek mümkündür.

Ortadoğu krizi ve Türk stratejisi

Enerji kaynaklarının önemi ve bölgedeki siyasi
gelişmelerin çok boyutluluğunun en ince haliyle
ortaya çıktığı Suriye’deki son gelişmeler etrafında kristalize olan sorunlar, AKP iktidarı altındaki
Türkiye’ye geçici/taktiksel çözümler veya belirli
anlaşmalar etrafında çözümler bulmak yerine,
“ekonomik ve siyasi çıkarlar”ına göre pozisyon
almasını dayatmıştır. Türkiye kendisini, savaşçı
bir söylem tutturmasına rağmen Suriye rejimine
karşı etkin doğrudan askeri müdahalenin herhangi
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bir şekilde kullanılmasını bertaraf etmeye yarayan
“insan hakları ve demokrasi” temelinde konumlandırmıştır. Suriye’ye karşı Türk pozisyonu uluslararası silahlı çatışma görmek istemeyen ABD ve AB’nin
pozisyonları doğrultusunda oluşmuştur elbette. Bu
duruş, Suriye içindeki uluslararası olmayan savaşın
çözümüne herhangi bir şekilde İran’ın karıştığını
görmek istememektedir. Suriye’deki gelişmelerin
sıcak bir savaşa evrilmemesinin ardında, bu ülkenin Rusya’ya olan askeri, siyasi yakınlığı ve etnik
yapısının çeşitliliğinin bulunduğu biliniyor. Batı
pozisyonuna yakınlaşmış bir Rusya’nın, Suriye’de
çözüm üretmek için en gerçekçi noktanın yakalanmasına katkı yapacağı kabul edildiğinden, tercih
edilenin Rusya’yı Batı pozisyonuna yakınlaştıran
politikalar izlenmesi olduğudur. İç savaş desteği
bağlamında, Batı’nın ve Türkiye’nin izlediği Suriye
politikasının özetidir bu.
Ortadoğu’da Türkiye’nin vizyonu, Suriye ile
İsrail arasında arabuluculuk yapmak ve Filistin’de
uzlaşma sağlanması için maddi çözümler üretemedi. Irak’ta, Türkiye 2005 yılındaki parlamento
seçimlerinde Iraklı Sünni grupların katılımını
destekledi (Aybar, 2008a). O zamandan itibaren,
Türkiye tarafından inkâr edilmesine, bölgedeki
politikasının dini mezhep ayrımını esas almadığını iddia etmesine rağmen örneğin, Suriye
Devlet Başkanı Beşşar El Esed’e karşı Türkiye’nin
Sünni muhalefeti desteklediği suçlamaları devam
etmiştir. Yukarıdaki açıklama ışığında, “haksız”
bir suçlamadır bu. Türkiye şayet destekliyorsa,
Rusya’yı Suriye’de sıkıştıracak olan her kimse, onu
“desteklemektedir.”
Türkiye, İran’ın nükleer enerji üretimi konusunda dış siyaset vizyonunun bir parçası olarak tutum
geliştirirken, Türk diplomatlar da, Türkiye’nin sivil
ekonomik gücünü ön plana çıkartan yeni bir dil
geliştirdi. Yukarıda belirtildiği gibi, demokrasi ve
insan hakları ilkeleri söylemi yaygın ekonomik çıkarlar ile aşıldı. Ortadoğu’da tüm bölgeyi kapsayan
ve Kürdistan İşçi Partisi (PKK) karşıtı mücadele
ötesine taşınan Türkiye’nin yeni vizyonu, bölücü
terör saldırıları ile başa çıkmada da başarısız oldu.
Bunlara ek olarak, Türkiye’nin yükselen bölgesel
emelleri, Türkiye ile komşuları arasında ve ayrıca
mevcut stratejik müttefikleriyle gerilimler yarattı. Bu durum, etkin sıfır sorun politikasını (tüm
iyi niyetine rağmen) diskalifiye etti. Suriye ve
İran destekli tırmanan ayrılıkçı terör kampanyası
söyleminin ardında yatan da bu başarısızlığı ifade
etmektedir. Arap Baharı’nın sonuçları sadece “yeni
gelişen demokrasiler” için sunulan “yumuşak İslam
ülkesi” olarak Türkiye modeli fikrini zorlaştırmadı,
aynı zamanda içeride de bazı olumsuz yansımaları
oldu. Sıfır sorun politikası, diğerleri gibi samimi
ve iyi niyetler ile formüle edilmiş olmasına rağmen
beklenen sonuçları vermedi. Türkiye komşularıyla
sorunlarını çözememekle kalmadı, aynı zamanda
yeni sorunlar da eklendi. Ermenistan ile sorunları
şimdilik ertelenmiştir. İranlılar ile derin şüpheler
ve güven eksikliği mevcuttur. Kıbrıs sorunu da,
Türkiye’nin AB ile tüm tam üyelik sürecini derinden etkilemeye başlamıştır.
Ekonomik cephede, komşularıyla ve yakın
bölgeler ile Türkiye’nin ticaretinin son yıllarda

büyük ölçüde arttığı doğrudur. Türkiye’nin büyüyen
ekonomisi komşu ülkelerde yeni fırsatlar aramayı
gerektirmiştir. Öte yandan, Irak ile İran gibi diğer
ülkelerle ekonomik ilişkileri olumsuz etkileyen
gelişmeler, Ermenistan ve Suriye ile olan ilişkilere
de zarar vermiştir. Tüm bunlarla bağlantılı olarak
içerideki Kürt huzursuzluklarının zedeleyici etkisinin vurgulanması da gerekir. Bu gelişmelerin AKP
dış politikası destekçisi KOBİ’ler üzerine etkisi
şiddetli olmuştur. AKP’yi destekleyenler nezdinde
ise takip edilen dış politika son derece tartışmalı
hale gelmiştir.

Türkiye’nin Ortadoğu ve Afrika’ya yönelik
“Yeni Osmanlıcılık’ı”

BOP’ye dayalı yeni güvenlik mimarisi, Türkiye’nin
Afrika işlerine ilgi göstermesini gerektirdi. Soğuk Savaş’ın sona erişi, hemen ardından 1992
senesindeki Irak Savaşı ve Ortadoğu’daki gelişmeler, Türkiye’nin güvenlik vurgusunu daha geniş
bir alana, Sahra’nın ötesine yaymasını getirdi.
Güvenlik kaygılarının bu kaymasıyla ilgili olarak
1998 yılında geliştirilen yeni operasyonel plan,
”Afrika’ya Açılım Politikası” olarak isimlendirildi (Aybar, 2008b). Böylece yirmibirinci yüzyılın
başında Afrika kıtası, Çin ve Hindistan gibi başka
gelişmekte olan ülkelerden ilgi görmeye başladığında, Türkiye’nin de kıtaya ilgisi arttı. Bugün
Türkiye’nin Afrika’daki ilgisi stratejiktir ve Afrika
Birliği de ülkemizi stratejik ortak ilan etmiştir. Bu
durum, Türkiye’yi, Afrika’ya en fazla yardım eden
gelişmekte olan ülke konumuna taşımıştır.
Kıtadaki en son Osmanlı toprağı bugünün
Libyası, 1913 senesinde terk edilmişti. Kuzey Afrika’daki Türk varlığı geride Yeni Osmanlıcılık için
ilham kaynağı olacak, geniş miktarda bir nüfus,
dini ve kültürel bağlar bırakmıştı (Aybar, 2008b).
Türkiye’nin, Kuzey Afrika’daki varlığı da yakın
zamanda Libya’da Muammer Kadaffi’nin rejimi
devrildikten sonra, orada 1970’li yıllardan itibaren
faaliyet gösteren KOBİ’ler ile inşaat şirketlerinde
çalışan Türk işçilerin, Türkiye’ye taşınmasıyla tehdit edildi ve neredeyse sona erdi.
Türk – Afrika ilişkilerinin doğasının, boyutlarının daha kapsamlı bir içerik etrafında araştırılması,
bu ilişkinin, ticari ve sektörel tamamlayıcılıklarının
dünya işbölümü içerisindeki bağlantılarıyla şartlandırıldığını ortaya çıkartacaktır. Uluslararası iktisadi
bağlantıların doğasının daha yakından incelenmesi
ise daha büyük şirketler ile KOBİ’lerin iş starejilerinin, kapsam, derinlik ve nefeslerinin farklı farklı olduğunu işaret eder. Büyük firmalar ihracatları için
dikkatlerini daha çok AB’ye çevirirken Birleşmeler
ve Satın Almalar (M&A) yoluyla AB kökenli şirketlere yönelmekte, KOBİ’ler ise komşu ülkeler, Kuzey
Afrika ve Sahraaltı Afrika’yı tercih etmektedirler
(Aybar, et al., 2010). Dışarıya yatırım yapan farklı
farklı yatırımcıların bölgelere yönelik hedefleri de
farklıdır. Büyük ölçekli firmalar AB’deki yüksek teknolojilere, kabiliyetlere ulaşmak isterken Afrika ve
Asya’da ucuz işgücünü hedeflemiştir. Ayrıca, yeni
bağımsız Türkî ülkelerde doğal kaynaklara ulaşmak
istemişler, Asya ve Afrika’daki yükselen pazarlarda
artan talebe cevap vermeye çalışmışlardı. Ürün
çeşitlemesine ek olarak bölgelerin çeşitlenmesi,

2008 dünya krizini fırsata çevirmek isteyen Türk
firmalarının iş stratejilerinin bir parçasıdır (Aybar
et., al, 2010).
Türk, dışarı doğrudan yatırımlarının (OFDI)
nasıl biçimlendiği, hükümetin aldığı uluslararası
pozisyonlara da yansımaktadır. Yeni uluslararası
oluşumda hükümet, “Anadolu Kaplanları” diye
bilinen KOBİ’ler (hükümetin temel oy kaynağı)
ile daha büyük firmaların çıkarlarını uzlaştırmaya
çalışmaktadır. Bu belki de dış politika oluşturmada
hükümetin önündeki zorluklardan bir başkasını
temsil etmektedir. Görünen odur ki Türk OFDI’nın
arkasındaki ana kuvvet olan büyük firmalar, hükümetin bu alandaki uzlaştırıcı tavrını kendilerinin
daha geniş iş stratejileri ve yönelimleri ile uyumlu
olduğu müddetçe destekleyecektir.

Sonuç

Bu makalenin açılış paragraflarında politika yapıcıların değişen uluslararası düzene olan yanıtlarının
dünyadaki yeni yapıların metodolojik kavramsallaştırmalar etrafında oluştuğu fikri ortaya atılmıştı.
Türkiye için ise politika formülasyonunun oldukça
akışkan ve belirsiz kavramlar çevresinde yapıldığı
iddia edildi. Türk dış politikasının analizinden elde
edilen en önemli ders ise “yeni coğrafya” kavramının politika yapıcılar tarafından dış politikaya
hükmedecek şekilde yapılan yorumun beklenen sonuçlar üretmeyişidir. Bu, aynı zamanda gereğinden
fazla esnetilen mevcut kaynaklar ile ortaya konulan
hedefler arasında uyuşmazlığa neden olmuştur.
Kısaca, yerel kaynaklar ile uluslararası hırslar arasındaki yanlış hesaplamalar, politikaların başarısız

Kısaca, yerel kaynaklar ile uluslararası
hırslar arasındaki yanlış hesaplamalar,
politikaların başarısız olmasına neden
olmuştur. Ortadoğu’nun gerçekleri, etnik ile
dini oluşumu, Türkiye’nin stratejik konumu,
karmaşık su ve enerji sorunlarıyla birlikte
yerel ekonomik, siyasal düzen, Türk dış
politikasını ulusal çıkarlarını sürekli
değişen bir dünyaya uydurmak adına
“hükümsüz” kılmıştır.
olmasına neden olmuştur. Ortadoğu’nun gerçekleri, etnik ve dini oluşumu, Türkiye’nin stratejik
konumu, karmaşık su ve enerji sorunlarıyla birlikte
yerel ekonomik, siyasal düzen, Türk dış politikasını ulusal çıkarlarını sürekli değişen bir dünyaya
uydurmak adına “hükümsüz” kılmıştır.
Ek olarak, Türk beşeri ve sosyal sermayesi, arzu
edilen dış politika hedeflerini izleyebilmek için
seferber edilmek zorundaydı. Burada da gösterildiği gibi “yeni coğrafya” parametrelerinin varlığı,
dış politika hedeflerinin izlenmesinde, kamuoyu
desteğini zorunlu kılmaktaydı. Bunu sağlamak
adına girişimler olmuştur, örnek olarak Sudan
ve Somali’de izlenen politikaların desteklenmesi
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için “Live Band” tarzında müzik konserleri tertip
edilmiş, öte yandan pop yıldızları Afrika’ya yapılan
devlet destekli ziyaretlere davet edilmiştir. Bu ve
benzerlerinin, arzu edilen kamuoyu desteğini canlandırmak adına hayal kırıklığı yarattığı söylenebilir.
Hatta yakın zamanda “Suriyeli misafirler” hakkındaki şikâyetlerin artmasıyla birlikte, özellikle Suriye
sınırında bulunan vilayetlerde kamuoyu, süratle
hükümetin mülteci politikasına karşı oluşmakta, bu
genel Suriye stratejisinden desteğin çekilmesine
doğru evrilmektedir. Kamuoyunun eleştirel olduğu
bir diğer alan da OFDI alanıdır. Türkiye’den yurtdışına doğrudan yatırımlarının artması, kamuoyunda
yanlış olarak yurtdışına yapılan yatırımlar sonucu
“işlerin Türklerden çalındığı” gibi endişelerinin
artmasına neden olmaktadır.

Sonuç olarak, ülke gerçekleri üzerine somut bir
analize dayalı olan bir dış politika formüle edebilmek için piyasaya dostane, uluslararası işbölümünü, endüstriyel tamamlayıcılıkları göz önünde
bulunduran bir kalkınma ve sanayi stratejisi tasarlamak ve bunu iyi belirlenmiş küresel prensiplerle
bağdaştırmak gerekmektedir. Eğer Türkiye, 2023
hedeflerinde de öngörüldüğü gibi aktif bir uluslararası oyuncu olmak istiyorsa, yukarıda açıklandığı
gibi toplumsal sermayesini de bu uğurda seferber
etmelidir. Ne yazık ki bugüne kadar hükümetin
kamu bilincini yükseltmek için çabaları hayal
kırıklığı yaratıcı, Somali’ye yardım ya da İran ile
Suriye’yle ilişkiler hususunda olduğu gibi oldukça
dağınık ve dışlayıcı olmuştur.
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Suriye krizi: Türkiye’nin Ortadoğu
rüyasının sonu mu

H

alk ayaklanmasının başladığı 2011 yılı
Mart – Ağustos döneminde Suriye’nin sadık
müttefiki olan Türkiye, Beşar Esed rejimini
memnuniyetsizlikleri gidermeye yönelik
reformlar yapmaya ikna etmek konusunda
başarılı olamadı. Ne kadar söylense azdır, Türkiye bu
dönemde komşusu Suriye ile olan ve kendisi için birçok
açıdan önem arz eden ilişkilerinin bozulmasından, hâlâ
kaçınmak arzusunda. Çünkü Suriye, her şeyden önce,
Türkiye’nin komşularla “sıfır sorun” ilkesi üzerine inşa
ettiği ve ülkeyi bölgesel bir güce, hatta daha fazlasına
dönüştürmesini beklediği yeni Ortadoğu politikasında
merkezi bir konuma sahipti. Ayrıca, Suriye ile bu uyumlu
ilişkilerin ekonomik nedenleri de bulunuyordu. İki ülke
arasındaki önemli ticari ilişkilerin ötesinde Suriye, Türk
ekonomisinin Mısır, Ürdün ve Körfez ülkeleri başta
olmak üzere, bölgenin diğer ülkelerine açılan kapısıydı.
Son olarak ve bilhassa Ankara, bir zamanlar Suriye’nin
hamisi olduğu PKK’ye karşı sürdürdüğü terörle mücadelede Şam’la olan işbirliğine halel gelmesini istemiyordu.
Ancak Ankara bütün çabalarına rağmen özellikle
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın nihayet, kadim
dostuna laf anlatmanın imkânsızlığına ve Türkiye’nin
Suriye muhalefetini desteklemekten başka bir çaresi
olmadığına kanaat getirmesiyle, 2011 yılı Ağustos ayından itibaren ilişkilerin kopmasını engelleyemedi. Türkiye
bugün ve özellikle de Suriye’nin hava sahasını ihlal eden
bir Türk keşif uçağını düşürmesinden bu yana, Şam rejimi muhaliflerinin destekçileri arasında ön saflarda yer
alıyor. Nitekim Suriyeli muhaliflerin en önemli hareketi
olan Suriye Ulusal Konseyi (SUK), Ankara’nın desteğiyle merkezinin de bulunduğu Türkiye’de kuruldu. Tabii
SUK, Beşar Esed rejimine muhalif tek hareket değil ama
halen uluslararası topluluğun fiilen Suriye halkının meşru temsilcisi olarak gördüğü, yaygın bir şekilde tanınan
ve muhatap alınan tek merci. Türkiye aynı zamanda,
rejime bağlı ordu ile muhalif güçler arasındaki çatışmalardan kaçan sığınmacıların yerleştiği başlıca ülke.
2012 Ağustos ayı sonu itibariyle sınırı geçen, özellikle
Antakya ve Kilis bölgelerindeki çadır kentlerde yaşayan
sivil sığınmacı sayısı 80 bine yaklaşıyor. Son olarak,
Özgür Suriye Ordusu’nun (OSO) önde gelen liderlerini
topraklarına kabul etmesi, Türkiye’nin Şam’da bir rejim
değişikliğine verdiği desteğin en açık ifadesi.
Türkiye’nin Beşar Esed hükümetine karşı aldığı
bu son derece açık tutum, her şeyden önce Başbakan
Erdoğan’ın kişisel bir kararıdır. Son aylardaki gelişmelere bakıldığında, görünen odur ki Erdoğan, krizin ilk
başlarında Esed ile aralarındaki iyi ilişkileri kullanarak
bir çıkış yolu bulunabileceğini, rejime muhalefet ile
diyaloğu telkin edebileceğini ve yükselen güç Türkiye’yi,
Batı’nın müdahalesi olmadan krizleri önleyebilecek bir

bölgesel güç mertebesine yükseltebileceğini düşünüyordu. Oysa bu, Suriye’deki diktatörün, Erdoğan’ın
egosunu, gururunu onulmaz bir şekilde yaralayarak onu
saf değiştirmeye ve kendisiyle yollarını ayırarak, ezilen
mazlum Suriye halkının savunucusu kesilmeye zorlayan
inatçılığını hesaba katmamak demekti. Ancak bu kişisel
kırgınlığın ardında siyasi ve stratejik mütalaalar da var.
“Arap Baharı”nın yaşandığı Tunus, Libya ve Mısır’daki
otokratik rejimlerin alaşağı edildiği bir arka planda,
Beşar’ın bu mantıksız inadının Suriye’nin zayıflamasından ve rejimin biraz daha sona yaklaşmasından başka
sonucu olmadı. Artık Türkiye için saf değiştirmek ve
Esed sonrasını hazırlamanın zamanı gelmişti. Ancak
birçokları gibi, Erdoğan da yanılgıya düştü ve Suriye rejiminin direnç kabiliyetini hafife aldı. Bu sürecin süresini
ve rejim ile muhalefet arasındaki güç dengesini yanlış
okuyan Türkiye, bir çıkmaza sürüklendi. Her geçen gün
yeni belirsizlikler ve risklerin baskısını hisseder hale
gelen Ankara, çözümü imkânsız bir ikilemler batağına
saplandı. Bu ikilemlerden ilki, Suriye krizinin uzaması
hem Türkiye’deki Kürt sorununu ciddi bir şekilde keskinleştiriyor, hem de Türkiye’ye de sirayet edebilecek bir
mezhep savaşına dönüşme riskini arttırıyor olması. Öte
yandan, Türkiye’nin krize taraf olması, yüzünü Suriye’ye
ve onun komşularına dönmüş olan sınır bölgelerinin
ekonomisini kırılganlaştırıyor. Ve nihayet, Suriye muhalefetine verdiği destek, Ankara’nın başta İran, Irak ve
Rusya olmak üzere, bazı komşuları ile ilişkilerinde de
belli belirsiz kendini hissettiriyor.

Türkiye açısından derinleşen Kürt sorunu

Cumhuriyet’in 1923 yılında Atatürk tarafından kurulduğundan bu yana yıllardır Ankara’daki yöneticilerin en çok
başını ağrıtan konuların başında gelen Kürt sorunu, bu
sorunun Suriye, Irak ve hatta İran olmak üzere bölgedeki
gelişimi, Suriye’nin istikrarsızlaşmasıyla daha da derinleşti. 2002 yılında AKP’nin iktidara gelmesinden sonra
Türkiye’nin, bugün hâkim olan gerginliğe rağmen kendi
Kürt sorununa bakışı ve bu sorunun yönetimi konularında tartışmasız gelişmeler kaydettiği yadsınamaz1. Kürtlerin en önemli taleplerinin çoğunu2 cevaplamaya yönelik
bir reform paketi olan “demokratik açılım3” politikası
sayesinde, önemli ilerlemeler gerçekleştirildi. Yetersiz de
olsa, bu reformların ilk aşamada, Kürtçe eğitim, Kürtçe
yayın yapan bir televizyon kanalı, radyoların kurulması
ile Kürtçenin üniversitelerde öğretilmesi gibi, ürkek ama
elle tutulur yansımaları oldu ama bunlardan çok daha
cesur, gözü pek bir adım, Türkiye Devleti ile PKK’nin
temsilcileri arasında Kürt sorununa bir çözüm bulmak
için Oslo’da yapılan ve iki taraf arasında ilk kez gerçek
bir diyaloğu başlatan gizli görüşmeler oldu4.
Ama bu ilerlemeler, daha Suriye’deki ayaklanma baş
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göstermeden önce yerinde saymaya başlamıştı. Suriye
krizinin, Türkiye Devleti ile Kürt davasının aktörleri arasında var olan bu gerilim ve güvensizlik ortamının daha
da arttırmasıyla, Türkiye’deki Kürt sorununun çözümünün ilânihaye ertelenmesi ihtimali de arttı. Bu makalenin
amacı Türk-Kürt diyaloğunun tıkanma noktalarının ayrıntılı bir analizi olmadığından, Suriye ihtilafının Türkiye’deki Kürt sorununa etkilerine odaklanmakla yetineceğiz.
Ülkemizin resmi ağızları ve kimi bağımsız siyaset
yorumcuları, Şam’ın PKK ile yeniden ilişki tesis etmesini,
Türkiye’nin muhalif yanlısı politikasına bir misilleme olarak değerlendiriyor5. Nitekim gerçekten de PKK’nin Türkiye ordusuna karşı düzenlediği saldırılarda, Suriye’deki
durumun kötüleşmesiyle paralel seyreden bir artış göze
çarpıyor; bu saldırıların içinde en çok iz bırakanları Temmuz 2011 ile Haziran 2012 arasında orduya ağır kayıplar
verdiren baskınlar oldu. Birçok siyaset yorumcusuna göre,
titizlikle planlanan ve uygulanan bu saldırılar, PKK’nin
yeniden Şam’ın iltifatına, desteğine mazhar olduğuna
işaret. Hatta 2011 yılının Temmuz ayındaki saldırısının,
doğrudan PKK’nin Suriyeli komutanı “Dr. Bahoz Erdal”
kod adlı Fehman Hüseyin tarafından düzenlediği iddia
ediliyor6. Aslında, bölgedeki güç dengesine bakılırsa,
PKK’nin Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi, yeterli güce sahip
olduğu Türkiye’de askeri operasyonlar yapmak için Şam’a
pek de ihtiyacı yok. Buna mukabil, Suriye ihtilafı ile
Türk devletine güvensizliği artan, onunla mücadelesinde
Suriye ve Irak Kürtlerini de içeren bölgesel bir strateji
geliştiren PKK açısından roller yeniden belirlendi.
Türkiye-Suriye-PKK denklemi çerçevesinde, Şam
rejimi ile PKK’nin Suriye’deki uzantısı olan ama bizzat
yöneticilerinin bu terimi reddederek daha ziyade ideolojik yakınlıktan bahsettiği Demokratik Birlik Partisi
(PYD) arasındaki ilişkileri ele almak yerinde olacaktır7.
Ayaklanma başladığında Şam’ın amacı, muhtemelen bu
ittifakı Türkiye’ye karşı ama onun da ötesinde kendi Kürt
ya da Arap muhaliflerine karşı kullanmak idi8. Nitekim
PYD güçlerinin Suriye rejimine desteği, özellikle diğer
Kürt oluşumlarının çatışmaya taraf olmasını engellemek
şeklinde oldu. PKK’nin (ve Suriye şubesinin) stratejisi,
Beşar Esed’e verdiği destekle bölgenin bazı aktörleri
nezdindeki itibarını kaybetmek pahasına da olsa, Esed
sonrası Suriye’sinde özel bir statü ya da Kürtlerin lehine
bir temsil dayatmak için konumunu güçlendirmekti. Yani,
PKK’nin Beşar’a desteği çifte amaç güden akılcı bir hesaba dayanıyor: Ankara’yı tavrını yumuşatarak Türkiye’deki Kürtler’e yeni haklar tanımaya zorlamak ve onların
geleceğin Suriye’sinde daha iyi bir statüye sahip olmasını
sağlamak9. Ankara bu stratejiden bihaber değil ama buna
rağmen SUK’yi, Suriye muhalefetinin Türkiye’nin müdahalesine hiç de iyi bir gözle bakmayan Kürt unsuru ile
sürdürdüğü müzakerelerde beceriksizce etkilemeye çalışıyor. Buna tepki gösteren Kürt oluşumları, SUK toplantılarını boykot ederek kendi mercilerini oluşturdu, bu da
onları işbaşındaki Suriye rejimine karşı daha kararsız bir
konuma sokuyor. Suriye Kürtleri’nin bu ihtiyatlı tavrını,
PKK’nin şehir yapılanması KCK üyesi olduğu şüphesiyle
Kürt davasının militanlarına karşı yürüttüğü tutuklama
dalgalarını yoğunlaştıran Türk hükümetine karşı güvensizliği artan Türkiye Kürtler’i de paylaşıyor10.
Türkiye için olabilecek en kötü senaryo, Beşar’ı devirmek için Suriye muhalefetine verdiği desteğin, istenmeyen bir bumerang etkisiyle, 10 yıllardır Türkiye’deki
Kürtler’in talep ettiği siyasi ve kültürel hakları tanıyan
bir özerk bölgenin Suriye’de oluşmasına yol açması,
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olacaktır.
Üstelik Suriye’de bir Kürt özerk bölgesi perspektifi
sadece Türkiye’yi değil, ülkenin Kürt, Arap, Sünni ve Nusayri bölgelerine bölünmesinden endişe eden bütün bu
ülkedeki muhalefet güçlerini tedirgin ediyor. SUK, Kürt
sorununa ilişkin özel bir bildiri ile geleceğin Suriye’sinde
haklarının korunacağı konusunda teminat verdiği Suriye
Kürtleri’nin içini rahatlatmaya çaba gösterdi11. Buna rağmen Kürt oluşumları, birçok partinin katılımıyla oluşan
Kürt Ulusal Konseyi (KUK) ile tek başına hareket eden
ama gücünü silahlı olmasından alan PYD’nin oluşturduğu başlıca iki blok etrafında toplanarak kendi yollarında
yürümeye devam ediyor. Yani, Suriye’de özerk bir Kürt
bölgesinin oluşma olasılığı oldukça yüksek. 2012 yılının
Temmuz ayı sonunda çatışmaların şiddetlenmesi ve Şam
rejiminin zafiyeti ya da göz yumması neticesinde PYD
militanları, Kürt bölgelerindeki birçok yerleşimin (Afrin,
Derek, Kamışlı, Kobane, Amude) kontrolünü ele geçirdi.
Türklerin, ister istemez Esed sonrasının yeni Suriye’sinde
artık Kürtleri de hesaba katması gerekecek12.
Kürt dosyası sorunlu ama Suriye krizinin açığa çıkarttığı başka meseleleri gizlememeli. Suriye’deki ihtilafın bir
ihtimal mezhepler arası bir çatışmaya dönüşmesi, Türkiye’deki mevcut gerilimleri canlandırabilir. Ankara’nın
korkusu Beşar yanlıları ile Beşar karşıtları, Sünniler ile
Şiiler arasındaki hizipleşmelerin Anadolu’nun Türk, Kürt,
Sünni, Alevi, vs. nüfusuna sirayet etmesi.

Mezhepleşen Suriye ihtilafı ve Türkiye’deki
muhtemel izdüşümü

Malum, Suriye’de 40 yılı aşkın bir süredir iktidarı elinde
bulunduran Esed ailesi, kendilerine verdiği isimden
de anlaşılacağı üzere Ali figürünü inancının merkezine
yerleştirmiş, Şiiliğin bir kolu olan Alawi dini azınlığına
mensup13. Bu Alawi azınlık nüfusu Hatay vilayetinin Suriye sınırı boyunca Türkiye’de de yaşıyor. Ancak Türkiye’de
yaşayan Alawiler, yine Ali kültüne bağlı olmakla birlikte
farklılık gösteren Aleviler ile karıştırmamalıdır. Dolayısıyla
aynı Ali kültünü paylaşıyor olması, bu iki kesimin tek
ve homojen bir Şii grubu olarak değerlendirilmesi için
yeterli değildir. Bu ikisinin birbirine karıştırılması sık
yaşanan bir durumdur ve İslam’ın azınlıktaki kolu olan
Şiiler’in kendi içlerindeki farklılıkları, sonsuz bölünmeleri
görmemizi engeller. Türkiye Alevileri, kökenleri Orta Asya
Türk aşiretlerinin, Anadolu ve İslami inanışlarla harmanlanmış İslam öncesi geleneklerine, inançlarına (genellikle
Şamanist veya Tengrici) dayanan bir inanç topluluğu
oluşturur14. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sine
tekabül eden ve yanıltıcı bir genel isim altında tanımlanan Aleviler aslında, kendi içinde özellikle etnik açıdan
farklılık gösteren değişik gruplara bölünen, dağınık bir
kitledir15. Örneğin bunların bazıları Türk kültür ve dilindendir, bazıları “Zaza” denen Kürtlerdir. “Nusayri” de
denen16 ve Suriye’deki Alawiler ile aynı kökene sahip olan
Türkiye Nusayrilerinin toplam nüfus içindeki oranları çok
düşüktür (toplam 70 milyonluk bir nüfusta 500 bin kişi).
Türkiye’deki Aleviler ile Nusayrilerin, Suriye Nusayrileri gibi, tarih boyunca egemen Sünni gruplar tarafından
ezildiği ortak duygusu, büyük bir ihtimalle Sünni denetimine sınırlama getiren bütün iktidarlara olan sadakat
ve kayıtsız bağlılıklarını izah ediyor. İşte bunun içindir ki
gerek Türkiye’de Aleviler ve Nusayriler gerekse Suriye’deki Nusayriler desteklerini geleneksel olarak ülkelerinde
Sünni etkisini sınırlayan laik rejimlere vermiştir. Ama bu,
coğrafi, dilsel, etnik, kültürel sınırları aşan, tek bir top-

luluğa mensubiyet duygusu yaratmak için yeterli midir?
Aslında bulundukları ülkenin Sünni çoğunluğu tarafından
sevilmeme ortak algısının dışında, Suriye Nusayrileri ile
Türkiye Alevileri birbirlerinden oldukça farklı. Dini uygulamaları temelden ayrılan, aynı dili konuşmayan bu iki
topluluk arasındaki ilişkiler ve etkileşim de çok sınırlı.
Oysa Suriye krizi her geçen gün biraz daha tırmanıp
bir Nusayri-Sünni mezhep savaşına dönüşürken ve muhtemelen Türkiye’nin de içinde olacağı bir askeri müdahale tehdidi kendini hissettirirken, Türkiye Alevileri’nin
nasıl bir tavır belirleyeceği, sorusu gündeme geliyor.
Acaba Aleviler, Nusayri Beşar Esed rejimi ile dayanışma
içinde olacak mıdır? Suriye’deki ihtilafın mezhepler arası
bir çatışmaya dönüşmesi, Türkiye’deki Sünni çoğunluk
ile Alevi azınlık arasındaki ilişkileri etkiler mi? Hatay’daki
500 bin Nusayri, 10 yıllardır Türk etkisi altında yaşamasına rağmen hâlâ Şam’da iktidarda olan dindaşlarına
karşı belli bir yakınlık hissetmeye devam ediyor17. Ama
bu onların Esed rejimini müdafaa edeceğinin teminatı değil. Ayaklanmanın başından beri bu konuda çok
ketum davranıyorlar ve 2012 yılı Şubat ayında sınır şehri
Antakya’da düzenlenen Şam ile dayanışma gibi nadir
gösterilere katılım seviyesi de çok düşük18.
Arap dilinden olmayan, Türkçe veya Kürtçe konuşan
Türkiye Alevileri’nde ise Şam ile dayanışma duygusu
daha da zayıf. Aslında Suriye’de yaşanılanlar, Türkiye’deki Alevi topluluğunun liderlerini rahatsız ediyor. Zira
geleneksel olarak Sünni çoğunluğun kötü muamelesinin
mağduru olan bu topluluk, adaletsizlik ve eşitsizliğe
karşı her mücadelede her zaman ön safhalarda yer
aldı. Oysa Suriye’deki durum ezberi bozuyor. İstisnalar
kaideyi bozmasa da bu sefer ezenler Şiilere yakın bir
azınlık olan Nusayriler, ezilenler ise Sünni çoğunluk.
Hal böyle olunca, Nusayriler ile görece ortak bir kader
paylaşan Türkiye Alevileri için bile, etik açıdan savunulması mümkün olmayan bir vahşetin faili olan bu grubu
desteklemek zorlaşıyor. Bu nedenle, dini yakınlık, Türkiye
Alevileri’nin Esed rejimine yaklaşması ya da ülkemizdeki
Sünni çoğunluğu hedef alması için belirleyici bir etmen
değil. Dolayısıyla, Suriye’de cereyan eden Nusayri-Sünni
çatışmasının, ayrı bir vaka oluşturan Lübnan’da gözlemlendiği gibi, Türkiye’deki Aleviler ile Sünnilere sirayet
etme ihtimali çok düşük.
Buna mukabil, Suriye meselesinin Türkiye’de bir siyasileşme sürecine girdiği ve ülkenin siyasilerini böldüğü
görülüyor. İktidardaki AKP’nin Beşar karşıtlarının safına
geçmesiyle muhalefet, işi açık açık destek vermeye
kadar götürmese de Şam rejimine daha ılımlı yaklaşan
bir retorik kullanmaya başladı. Erdoğan’ın, yukarıda da
gördüğümüz gibi, siyasi olduğu kadar insani ve kişisel
mütalaalarla gerekçelendirdiği bu duruşu, siyasi rakipleri
tarafından Esed rejimine karşı savaşan Suriye Sünnileri
ile dayanışmanın bir işareti olarak gösteriliyor. Türkiye’nin
Suriye muhalefetine verdiği desteğin arkasında dini
saikler olduğuna kendileri de inanmayan Kürt örgütleri ve
ülkemizdeki aşırı sol partiler, AKP’nin genel politikasına
saldırmak için Suriye meselesini bir araç olarak kullanıyor. Erdoğan’ın Suriye ihtilafındaki tutumunu eleştiren bu
partilerin her birinin kendine mahsus farklı bir eleştirme
sebebi veya gerekçesi var. Ana muhalefet partisi CHP için
amaç, Erdoğan’ın popülerliğine sekte vurmak. Aşırı sol
cenahta ise Türkiye Komünist Partisi, İşçi Partisi ve solcu
sendikalar gibi benzer siyasi çizgideki oluşumların ortak
kanaati, Suriye’de yaşanılanların, zalim halkın bir rejime
karşı ayaklanmasından ziyade, uluslararası kapitalist

ve emperyalist güçlerin tezgâhladığı bir komplo olduğu
yönünde19. Hatta ilerici ve popüler müzik grubu Grup
Yorum bile “uluslararası emperyalist bir komplonun kurbanı” olan Suriye rejimiyle dayanışmasını ilan etmekten
çekinmiyor20. Kürt bloğu ve BDP ise kendine ait bağımsız
bir duruş sergilemekten aciz. Baskıcı rejimlere karşı son
derece sert bir tavır gösteren BDP, her zaman olduğu

Türkiye bugün ve özellikle de Suriye’nin
hava sahasını ihlal eden bir Türk keşif
uçağını düşürmesinden bu yana, Şam
rejimi muhaliflerinin destekçileri arasında
ön saflarda yer alıyor. Nitekim Suriyeli
muhaliflerin en önemli hareketi olan
Suriye Ulusal Konseyi, Ankara’nın
desteğiyle merkezinin de bulunduğu
Türkiye’de kuruldu.
gibi, Esed rejimine destek vermeyi seçmiş olan PKK’nin
talimatlarına uymak zorunda kalıyor.
Her ne kadar Türkiye’deki mezhepler arası ilişkiler
üzerinde etkisi zayıf da olsa, Suriye krizi Türkiye’nin
siyasi dünyasını bölüyor. Ülkemizin uluslararası silahlı bir
müdahalede açıkça yer alması, beraberinde iç siyasette
sertleşmeyi getirecektir ama toprakları üzerinde ÖSO’nun
bir kısmını barındıran Türkiye, zaten fiilen Suriye ile
savaş halinde ve bunun bir de ekonomik bir boyutu,
maliyeti var ki ülkemizin bazı bölgelerinin ekonomisi için
vahim neticeler doğuracak.

Suriye krizinin Türkiye ekonomisine etkileri

2011 yılının Ağustos ayında Şam rejimine karşı resmen
tavır alan Türkiye, 2011’in Kasım ayı sonunda Batılı müttefikleri ve Arap Birliği ile birlikte Beşar Esed’i
ülkesindeki muhalefet ile müzakere etmeye zorlamak
için bir dizi ekonomik, mali yaptırım tedbirleri aldı. Bu
yaptırımlar özellikle Suriye hükümeti ile ticari işlemlerin
ve keza Türkiye ile Suriye merkez bankaları arasındaki
ilişkilerin dondurulmasını öngörüyordu21. Bu tedbirler
iki ülkenin stratejik ortaklık bağları ile birbirlerine bağlı
olduğu dönemde tesis edilen mükemmel ekonomik ve
mali ilişkilerin de sonunu getirdi. Öyle ki Türkiye’nin
2009 yılında 1,424 milyar dolara oradan 2010’da 1,845
milyar dolara yükselen ihracatı, 2011 yılı sonu itibarıyla
1,611 milyar dolara geriledi22. Türkiye Ekonomi Bakanı
resmi bir demecinde, iki ülke arasındaki ticaretin 2012
yılında neredeyse donma noktasına geleceğini açıkladı23.
En çok etkilenen sektörler, Gaziantep, Adana ve Hatay
gibi sınır bölgesindeki bazı illerin ekonomisinde önemli
bir yer tutan taşımacılık24. Yine turizm de ağır bir şekilde
etkilendi: Suriye devriminden önce her yıl 800 binin
üstünde Suriyeli Türkiye’yi ziyaret ediyordu ama bu ülkede kan gövdeyi götürmeye başladığından beri ülkemiz
ekonomisine en büyük darbe, Türk şirketlerinin Körfez ve
Maşrık ülkelerine yolladığı mallarını Suriye üzerinden taşıyamaması oldu. Yani, önümüzdeki aylarda Mısır, Ürdün
ve Körfez ülkeleriyle olan ticari ilişkiler zarar görebilir,
çünkü her şey Suriye ihtilafının daha aylar süreceğine
işaret ediyor.
Ancak, krizin Türkiye’nin genel ekonomisine etkisi
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önemsiz. Suriye ile ticaretin, Türkiye’nin toplam dış ticaretinde hayati bir önemi yok. Türkiye’nin 2011 yılında
yaptığı toplam 137 milyar dolar değerindeki ürün ve mal
ihracatında Suriye’nin payı sadece 1,6 milyar25. Buna
mukabil, krizin Türkiye’nin sınır bölgelerinde, özellikle
yüzünü Suriye ve komşularına dönmüş olan dinamik
Gaziantep bölgesinde yerel düzeydeki etkileri çok daha
ağır. Zorda kalan bazı ticaret ile taşımacılık şirketleri,
ürünlerini ihraç edebilmek için stratejilerini ve organizasyonlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor.
Süreceği belli olan bu kriz, Türkiye’yi Ortadoğu’daki
ekonomik çıkarlarını muhafaza etmek için alternatif
çözümlere yönelmeye zorluyor. Ancak Türk ekonomisine
etkisi az olan bu ekonomik veçhelerden daha da vahim
olanı, Türkiye’nin Şam rejimine karşı aldığı açık tavrın
Suriye sorununda farklı vizyona sahip bazı komşuları ile
ilişkilerini zayıflatma ihtimali.

Suriye krizi Türkiye’nin komşuları İran,
Irak ve Rusya ilişkilerini etkileyebilir

Bölgesel dengeleri etkileyecek neticelere gebe olan Suriye ihtilafının, Türkiye’nin ortaklık ilişkisi içinde olduğu
pek çok ülke ile ilişkilerinde yeni bir denge arayışına
gitmeye sevk edeceği muhakkak. Mesela İran, Suriye
ihtilafının çözümü konusunda Ankara’dan tamamıyla
farklı bir görüşe sahip. İran, kendi Şiiliği ile Suriye’deki
Nusayri doktrini arasındaki yakınlıktan dolayı kısmen
dini26 ama asıl siyasi ve stratejik sebeplerden, Esed
rejimine tam destek veriyor. Tahran’a göre Suriye’de olup
bitenler, İran’ın bölgedeki en büyük müttefikini devirmek
ve uluslararası arenada onu tecrit etmek için Batılıların
tezgâhladığı bir komplodan ibaret. Bu perspektiften
bakıldığında, İranlılar Türkiye’yi Batı’nın bölgedeki
Troya atı olarak görüyor. Her ne kadar İran’ın Türkiye’ye
yönelttiği bu klasik suçlama iki ülkenin yakınlaşmasına
engel olmuyorsa da Tahran ülkemizin ve Batılı müttefiklerinin Suriye’deki ayaklanmadan faydalanarak, Şam’da
Batı yanlısı, İran düşmanı yeni bir iktidarın hazırlıklarını
yaptığını düşünüyor27. Ayrıca Türkiye, Suriye ihtilafında
İran’ın bölgedeki iki ezeli rakibi olan Suudi Arabistan,
Katar ile aynı safta yer alıyor, bu da Sünni ve Şii ülkeler
arasındaki ilişkilerin mezhep boyutunu öne çıkarıyor.
İran’ın Türkiye’nin Suriye ile bağlantısını bu algılayış
şekli, iki ülke arasındaki zaten kırılgan olan ilişkilerin
zarar görmesinde belli bir rol oynuyor28. Bunun için eski
Osmanlı-Safevi husumetine kadar geri gitmesek bile,
1979 İslam Devrimi’nden bu yana iki ülke arasında
önemli ideolojik görüş ayrılıkları olduğu görülüyor.
Bu görüş ayrılıkları tamamen ortadan kalkmasa bile
AKP’nin iktidara gelmesi ile kısmen törpülendi. Türkiye
Başbakanı’nın, karizmatik Müslüman lideri ve devlet
adamı kişiliğinin İran’ı etkilediğine şüphe yok ama paradoksal olarak uluslararası sahnede parlayan bir Erdoğan,
Tahran’ı gölgede bırakıyor. Birkaç yıldan beri Erdoğan,
Arap sokaklarının popüler siyasi lideri haline geldi; AKP
ise daha Arap Baharı başlamadan çok daha önce kimi
Arap siyasi hareketlerine model oluşturuyordu. İki ülke
arasındaki ilişkiler, Türkiye’nin Brezilya ile birlikte,
Batılılara çetrefilli İran nükleer dosyasında aracılığını
teklif etmesiyle bir iyileşme göstermiş29 ama ardından,
ülkemizin NATO yükümlülükleri çerçevesinde toprakları
üzerinde İran’a yönelik füze önleme sistemi radarının
konuşlandırılmasına müsaade etmesiyle yeniden zedelenmişti30. İki ülkenin ortak bir tavırda buluşmakta zorlanacağı Suriye ayaklanması, işte bu açık fakat kırılgan
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ilişkilerin hüküm sürdüğü bir ortamda patlak verdi.
Şimdi mesele, Suriye ihtilafının Türk-İran ilişkilerine ciddi zarar verip vermeyeceği sorusudur. Bunu
ağırlıklı olarak Suriye’deki olayların seyri ve özellikle de
Şam’daki müstakbel rejimin niteliği belirleyecek. İran,
Suriye’de Türkiye’nin ve Batı’nın müttefiki bir rejime
olumlu bakmayacaktır, bu da iki ülke arasındaki karşılıklı
çıkar bağımlılığının gerektirdiği ekonomik ilişkileri
daha da karmaşık bir hale getirecek. Zira Türkiye, hızla
gelişen ekonomisi için hayati bir önem taşıyan doğalgaz
ve petrol ihtiyacının büyük bir kısmını İran’dan tedarik
ediyor. Uluslararası düzeyde tecrit edilmiş ve ekonomik
yaptırımlar altında boğulmuş olan İran’ın ise Türkiye ile
ilişkilerini tamamen koparma lüksü yok. İran’ın Türkiye
ile başta Kürt sorununda olmak üzere, bir takım başka ortak çıkar alanları da mevcut. Her ne kadar Suriye bugün
iki ülkeyi bölüyorsa da olayların seyri iki tarafı işbirliğine
sevk edebilir. Yeni Suriye’de özerk bir Kürt bölgesinin
kurulması halinde, Türk ile İran hükümetleri kendi Kürt
azınlıklarının baskısını daha fazla hissedebilir ve iki ülke
Suriye konusundaki uyuşmazlıklarına rağmen işbirliğine
yönelebilir.
Şam rejiminin en büyük siyasi ve askeri destekçisinin
İran değil Rusya olduğu söyleniyor. Rusların yardımında
salt Suriye meselesini aşan saikleri var31. Moskova’nın
Suriye’de ekonomik ve stratejik çıkarları olduğu kuşkusuz
ama Kremlin bu dosyada bir kez daha uluslararası arenada ve özellikle ABD karşısında, büyük ülke statüsünü
muhafaza etme kaygısıyla tavrını koyuyor. Rusya’nın Suriye’deki çıkarlarını bir kenara bırakalım ve Esed yanlısı
bu politikanın, Rus-Türk ilişkileri üzerindeki etkisine yoğunlaşalım. Moskova ve Ankara’nın Suriye meselesindeki
zıt duruşları, görece iyi olan ikili ilişkilere zarar verebilir
mi? İlk değerlendirmede cevap hayır, zira öncelik ulusal
ekonomik çıkarların olacaktır. Türk şirketleri Rusya’da
son derece faal, Rus turizmi Türkiye’de patlama yaşıyor
ama özellikle de iki ülke doğalgaz alanında birbirine
bağımlı. Türkiye’nin, enerji obur ekonomisini beslemek
için İran gazına olduğu kadar Rus gazına da ihtiyacı var32
ve Rusların da Türkiye pazarına ihtiyacı var. Öte yandan,
Rusların Türkiye’de yapacağı ve yapım aşamasına gelen
nükleer santral projesini de hiç kimse Suriye uyuşmazlığına kurban vermek istemeyecektir33.
İşte Türkiye Başbakanı’nın Temmuz ortasında,
Suriye ihtilafının vahim bir dönemeçten geçtiği bir sırada
Rusya’nın başkentine yaptığı resmi ziyaret bu bağlamda
gerçekleşti34. Amaç, Rusya’yı düşünmeye, Beşar Esed’siz
yeni bir Suriye tahayyül etmeye ikna etmek ama aynı zamanda ve bilhassa, iki taraf için de hayati olan ekonomik
işbirliğini bir kez daha teyit etmekti35. Dolayısıyla Erdoğan, diplomatik çabalarını sürdürdüğü, Moskova ile iyi
ilişkilerinin muhafaza edilmeye zaman ve enerji ayırdığı
müddetçe, Suriye ihtilafının Rus-Türk ilişkilerine önemli
etkisi olmayacaktır.
Irak da Suriye krizinin Türkiye ile olan ilişkilerini
tehdit ettiği görüşünde. Neredeyse iki başlı bir yönetime
sahip olan Irak’ta, Ankara’nın Bağdat’ın yanı sıra Kürt
özerk bölgesinin başkenti Erbil ile de müzakereye oturmak zorunda olması, bu ilişkileri daha da karmaşıklaştırıyor. Irak’ın iç siyasetine güçlü bir şekilde müdahil olan
Türkiye’nin, Bağdat hükümetinin Şii unsuru ile ilişkileri
gitgide bozuluyor. Ankara, Irak Başbakanı Nuri el-Maliki
tarafından kasıtlı olarak Sünniler ile Şiiler arasında ayrılığı körüklemekle bile itham edildi36. Öte yandan, Bağdat
hükümeti Türkiye’yi, Irak’ın kuzeyindeki bir bölgesi olan

Kürt özerk hükümeti ile ayrıcalıklı ilişkiler geliştirmekle
suçluyor ve bunu ülkenin bütünlüğüne karşı bir tehdit
olarak algılıyor. Nitekim, ne kadar çelişkili görünse de
kendi Kürt azınlığını baskı altında tutan Türkiye, ekonomik ve siyasi pragmatizm saikiyle Iraklı Kürtlerle kalıcı ve
güçlü ilişkiler içinde37.
Şii dayanışması gereği Beşar’ın Nusayri iktidarına
karşı açıkça tavır almayan Bağdat, Türkiye’yi, kendine
yakın Müslüman Kardeşler’in güçlü konumda olduğu
SUK ile olan ayrıcalıklı ilişkileri üzerinden, Sünnilere
destek vermek suretiyle mezhepçilik yapmakla suçluyor.
Bağdat’a bu konuda bölgedeki büyük müttefiki İran da
arka çıkıyor. Her ne kadar taraflardan hiçbiri mezhepleşmenin kaygan zeminine girmek istemese de Suriye krizi
her şeye rağmen Şiiler ile Sünniler arasındaki kırılma
hattını görünürleştiriyor ve Ankara’nın Bağdat ile arasındaki gerilimi daha da arttırırken Erbil ile olan ilişkilerini
güçlendiriyor.
Nitekim özerk Kürt bölgesi liderleri ile iyi geçinmek,
özellikle Suriye’deki ihtilaftan sonra Ankara’nın Irak
ilişkilerinde daha da hayati bir önem kazandı. Suriye
Kürtleri’nin yeni bir siyasi, hatta askeri özerk güç olarak
ortaya çıkması, özellikle PKK ile olan bağlantıları yüzünden Ankara’nın, hazzetmediği PYD de dahil olmak üzere
bütün Suriye Kürtleri üzerinde etki sahibi olabilecek tek
siyasi merci olan Erbil ile iyi ilişkilere katma değer sağlıyor. Ankara, Iraklı Kürtler’in gizli arabuluculuğundan,
Suriye’deki Kürt meselesinin kontrol altında tutulacağına
dair teminat bekliyor. Buna mukabil Erbil de Türkiye ile
olan doğrudan ekonomik ve siyasi ilişkilerin devamını masaya getirerek, Kürtlerin aşırı özerklik heveslerinden pek
hoşlanmayan Bağdat’a karşı elini güçlendiriyor. Ankara
için PKK ile muhtemel müzakerelerin ayrıcalıklı aracıları
olarak gördüğü Irak Kürtleri, her zaman olduğundan daha
büyük bir önem arz ediyor. Özerk bölge ile birebir ilişkiye
giren Ankara, çelişkili bir şekilde, neredeyse bir devlete
dönüşen bu yapının özerkliğinin güçlenmesine ön ayak
oluyor. Bunun da Ankara’nın çıkarlarına hizmet ettiği
söylenemez. Kaçınılmaz olarak, Suriye ihtilafı Türkiye’yi
yeni bir Kürt ikileminin içine sürüklüyor ve güçlendirdiği
ama bunu yaptıkça kendini zayıflatma riski taşıyan dış
dayanaklar aramaya mecbur ediyor.

Suriye krizi karşısında Türkiye’nin
zayıf dayanakları

Suriye krizinde ön saflarda yer alan Türkiye, bu kaotik
durumdan, hem uluslararası hem de ulusal düzeyde
fazla zarar almadan çıkmak istiyor. İhtilafın sürmesi Kürt
meselesini keskinleştiriyor, ekonomisini etkiliyor, bölge
politikasını ve liderliğini zorluyor. Türkiye çabalarını
Suriye’nin parçalanmasının önlenmesi ve Kürt taleplerinin dizginlenmesi üzerinde yoğunlaştırıyor. Krizin
sonunun belirsiz, müstakbel rejimin yöneliminin meçhul
olduğu bir ortamda Türklerin bu iki konuda da etkili
olması daha da güçleşiyor ama sahada eli kolu bağlı
olan Türkiye her şeye rağmen Esed sonrası Suriye’sinde
çıkarlarını savunmak için kullanabileceği bazı araçlara ve
dayanaklara da sahip.
Ankara’nın elindeki birinci koz, Türkiye’de yapılan
birçok toplantının ardından iktidardaki AKP’ye yakın
STK’ler eliyle kurulmasını desteklediği SUK. Türk hükümetinin SUK ile ilişkileri mükemmel, konseyin çoğunluğunu elinde bulunduran ve AKP’nin İslami retoriğine duyarlı Müslüman Kardeşler bileşeni ile arasındaki ilişkiler
ise mükemmelin ötesinde. Türkiye için Türk dünyasına

mensubiyeti münasebetiyle başka bir dayanak da az tanınan, ancak devrim ile adından bahsedilmeye başlanılan
küçük Suriye Türkmen azınlığı Türkler olabilir.
Çok sayıda siyaset yorumcusu, haklı gerekçelerle, siyasi İslam kökenli olup ılımlı bir İslam muhafazakârlığına
yönelen Türkiye Başbakanı’nın asıl amacının Şam’da
iktidara Müslüman Kardeşler’deki dostlarını taşımak olduğunu öne sürüyor.38 Konunun karmaşıklığı, Türk ile Suriyeli İslamcılar arasındaki bağlantıların ve siyasi İslam’ın
Suriye’de ne ifade ettiğinin hatırlatılmasını gerektiriyor.
Müslüman Kardeşler fikriyatının, özellikle 1960 ve
1970 yıllarda, Türkiye’deki İslamcılar üzerindeki büyük
etkisi olduğu tartışma götürmez39. Türk siyasi İslam hareketinin tarihi lideri Necmettin Erbakan, liderlerini düzenli
bir şekilde Türkiye’de ağırladığı Mısırlı, Ürdünlü, Suriyeli
Müslüman Kardeşler ile dayanışmasını saklamıyordu.
Buna mukabil, Erbakan’ın yakın müridi, çalışma arkadaşı
olmasına rağmen bugün Türkiye’nin başbakanı olan

Öte yandan, Türkiye’nin krize taraf olması,
yüzünü Suriye’ye ve onun komşularına
dönmüş olan sınır bölgelerinin ekonomisini
kırılganlaştırıyor. Ve nihayet, Suriye
muhalefetine verdiği destek, Ankara’nın
başta İran, Irak ve Rusya olmak üzere, bazı
komşuları ile ilişkilerinde de belli belirsiz
kendini hissettiriyor.
Erdoğan, 2002 yılında iktidara gelir gelmez imajına çeki
düzen vermeye ve siyasi İslam ile arasına mesafe koymaya başladı40. Ama iddialı bölge politikasını, baba Esed’in
Müslüman Kardeşler ve sempatizanlarına karşı başlattığı
baskı politikasını sürdüren Beşar Esed rejimi ile ayrıcalıklı ilişkilere dayandıran Erdoğan’ın Suriyeli Müslüman
Kardeşler ile arasına koyduğu mesafe, daha da büyük
oldu41. Baskı altındaki Müslüman Kardeşler mensupları
arasında, örneğin, Gazze Şeridindeki ambargoyu delmeyi
amaçlayan “Mavi Marmara Operasyonu”nda önemli bir
rol oynayan işadamı Gazvan El Massri gibi kimileri, hüsnükabul gördüğü Türkiye’ye sığındı42. Bununla beraber
Türkiye hükümeti, iki ülke arasındaki normalleşmenin
başladığı 1998 yılından devrimin patlak vermesine kadar,
Suriye ile iyi ilişkilerine gölge düşürmemesi için ülkede
yerleşik bir avuç Müslüman Kardeş’i kontrol altında
tutmaya devam etti.
Durum, Suriye’de devrimin başlamasıyla farklı bir
seyir izlemeye başladı. SUK’nin Türkiye’de kurulması,
Müslüman Kardeşler’in bu oluşum içindeki ağırlığı,
Türk siyasilerine ve AKP’nin stratejistlerine, geleceğin
Suriye’sinde Türkiye ile Müslüman Kardeşler arasında bir
ittifak düşünülebileceğinin umudunu verdi. Gerçek ya
da hayal ürünü, her halükarda AKP’ye en sert muhalefet
yapan, özellikle aşırı Kemalist ve Kürt basını, Erdoğan’ı
bununla suçluyor ama aynı kaygıyı Suriye muhalefeti
içinde yer alan seküler güçler de dile getiriyor.
Bu iddialar tamamıyla dayanaktan yoksun da değil.
AKP’nin İslam dünyasını, kendini İslam ile demokrasiyi
bağdaştırmayı başarmış bir siyasi parti modeli olarak
takdim ederek cezp etmeye çalıştığı biliniyor43. AKP
deneyimi, Arap Baharı’nın yaşandığı Tunus gibi pek çok
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Müslüman ülkede, genellikle takip edilmesi ya da ilham
alınması gereken bir yol gibi gösteriliyor44. Ali Sadreddin Albayanouni ve Muhammed Faruk Tayfur gibi 2011
yılında Türkiye’ye yerleşen bazı Müslüman Kardeşler
liderleri, bıkıp usanmadan Türk modelinin meziyetlerine
ve Müslüman bir demokrasi modelinin kavramlaştırılmasında, AKP’nin öncü rolüne methiyeler düzüyor45. Bununla beraber, Suriyeli Müslüman Kardeşler’i güvenilir,
kalıcı dayanaklar olarak görmek ve onlarla ittifaka gitmek
AKP’nin sandığından çok daha karmaşık olabilir.
Bir kere, Müslüman Kardeşler’in gücü, hem taraftarları hem de karşıtları tarafından genellikle abartılıyor.
Suriye’de siyasi İslam’ın tarihine kısa bir bakış, 1982
yılında büyük darbe yiyen Müslüman Kardeşler’in bu
tarihten sonra bu ülkede bir daha hiçbir zaman gerçek
anlamda yeniden örgütlenemediğini gösteriyor46. Müslüman Kardeşler sorumlularının kendilerinin de itiraf ettiği
gibi, tarikat önemli bir taban kaybına uğradı47, dolayısıyla
bugün Suriye Devrimi’nin İslami bileşeni, sadece bu
örgütten ibaret değil. Ülkede, ayrıca Müslüman Kardeşler
ile farklı görüşleri olan Selefi hücreleri ve Hizbut Tahrir’e
bağlı diğer gruplar da faal48.
Suriye’de sahada pek görünmese de Müslüman
Kardeşler’in yurtdışında iyi örgütlenmiş olduğu ve SUK
bünyesinde etkili olduğu şüphe götürmez ama burada
da İslami fikirlerin tek temsilcisi değil. Mahmut Osman
gibi 10 yıllardır Türkiye’de yaşayan bazı dini muhalifler49,
SUK üyesi olmakla beraber Müslüman Kardeşler mensubu
değil. Öte yandan, sürgünde kurulan başka bir İslami parti
olan Londra merkezli Adalet ve Kuruluş Partisi50 de genç
ve dinamik üye kitlesiyle Müslüman Kardeşler’in saçlarına
ak düşmüş tarihi liderlerini gölgede bırakmaya başladı.
Geleceğin Suriye’sinin başını Müslüman Kardeşler’in
çektiği İslamcıların hâkimiyeti altına gireceği fikrinin, aşırı sekülarizm yanlılarının, bazı İslamofob batı medyasının
ve (kendisi de İslamofob olan) Rusya gibi Esed rejiminin
geleneksel müttefiklerinin paranoyası olduğu düşünülebilir51. Zira Suriye, İslamcıların geleneksel olarak güçlü
olduğu, Arap Baharı vesilesiyle iktidara geldiği Tunus
ve Mısır gibi diğer Arap ülkeleriyle kıyaslanamaz. Suriye
nüfusunun demografik verilerine ve etnik-mezhepsel
bileşimine bir göz atmamız İslamcılardan tedirginlik
duyanların argümanlarını çürütmeye yeterli olacaktır.
Nitekim barışın tesis edildiği bir Suriye’de demokratik
seçimler yapıldığını farz edecek olursak, İslamcıların en
fazla yüzde 30 civarında oy alabileceği görülüyor. Zira
oylarının rengini milli ya da kimliksel aidiyetlerinin belirleyeceği böyle bir seçimde, ne Hıristiyanların (nüfusun
yüzde 10’u), ne Nusayrilerin (yüzde 10), ne Dürzi ve
Çerkezlerin (yüzde 5) ne de Kürtlerin (yüzde 10) oylarını
kendi hanelerine yazabileceğidir. Hem yurtiçindeki hem
de yurtdışındaki muhalif gruplar öylesine dağınıktır ki
çoğunluktaki Sünni Arapların toplu halde İslamcılara oy
vermesi halinde bile genel sonuçlarda anlamlı bir değişiklik olmayacaktır. İşte Erdoğan’ın sadece Müslüman
Kardeşler üzerine oynamamasının, hem SUK’de, hem de
onun dışında temaslarını ve dayanaklarını çeşitlendirmesinin ardında bu sebep yatıyor.
Suriye krizi, şimdiye kadar mevcudiyetinden bile
bihaber olunan küçük bir Türkmen topluluğunun
kendinden bahsettirmesine neden oldu52. Irak’taki
Türkmence’ye yakın bir dil konuşan, kendini Türkiye’ye
yakın hisseden bu topluluk53, pek güçlü olmayan kimlik
bilincinin, devrim ile birlikte uyandığı izlenimini veriyor.
Sayı olarak küçük olmasına rağmen (en fazla 500
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bin kişi) bu topluluk içinden, Şükrü el Kuvvetli gibi
1943’den 1949’a ve 1955’den 1958’e değin Suriye
cumhurbaşkanlığı yapmış devlet adamları da çıkmış.
Ancak, Türkmen topluluğu, Suriye tarihinde yerini daha
ziyade Araplaşmış asimile Suriyeliler olarak almış, nadiren Türk kimliğinin bilincinde bir azınlık olmuş.
Bütün bunlara rağmen Türkmen topluluğu devrimle
birlikte örgütlendi ve küçük bir temsile sahip olduğu
SUK ile sıkı işbirliği içinde çalışan Suriye Demokratik
Türkmen Hareketi’ni kurdu. Hareketin amacı, Türkiye ile
olan özel bağlarını kullanarak geleceğin Suriye’sinde topluluk için özgül haklar elde etmek54. Suriye Türkmenleri
de Türkiye ile derin işbirliği içinde olan Irak Türkmenleri
modelinde olduğu gibi, ülkemiz için bir dayanak olabilir
mi? Türkmenlerin nüfus içindeki sayısal ağırlığı ve bir
taraftan unutulmuş Türklük ile diğer taraftan kabullenilmiş Araplık arasındaki kimlik arayışı, böylesi bir önermeyi
destekler mahiyette değil.

Suriye: Türkiye’nin Arap dünyasındaki
hamlesinin önündeki engel

Türkmenler ya da SUK’deki Müslüman Kardeşler olsun,
Türkiye’nin Suriye’nin geleceği üzerinde söz sahibi olabilmek için güvenebileceği dayanakları hem zayıf hem de
marjinal gruplar. Dâhili, bölgesel ikilemleriyle baş başa
olan Türkiye’nin, Suriye’nin geleceğinde yer almak ve
ulusal çıkarlarını korumak için yüzünü uluslararası topluluktan, özellikle de Batılı müttefiklerinden, Birleşmiş
Milletler’den yana çevirmekten başka seçeneği yok.
Daha düne kadar, Suriye ile olan iyi ilişkileri
Türkiye’nin Ortadoğu’daki nüfuz politikasının en çarpıcı
simgesiydi. 1990 yılı sonlarında Türkiye’nin bir numaralı
düşmanı konumundaki Suriye, Ankara’nın bölgedeki en
sadık müttefiki haline gelmişti. Arap Baharı AKP’ye yakın
siyasi oluşumları iktidara taşıdı ve Erdoğan’ın Tunus,
Libya, Mısır dosyalarında sergilediği tereddütlerini, ani
tavır değişikliklerini bile unutturarak, Türkiye’nin Arap
dünyasındaki popülaritesini arttırdı. Suriye ihtilafı,
Davutoğlu’nun meşhur, “komşularla sıfır sorun” politikasının sınırlarını ortaya koyuyor. Sonunda, bir kâbusa
dönüşen Suriye krizi, Türkiye’nin bölgedeki politikasının
sonunu getirdiği gibi, Ortadoğu’da sahip olmaktan gurur
duyduğu sempati ve soft power birikimini de tehdit
ediyor.
Oysa Erdoğan’ın krizi yönetimi, esasen kötü değildi.
Aksine ilk aylarında akilâne ve incelikli olan bu politika,
Suriye rejiminin gözünü budaktan sakınmayan sertleşmesi karşısında daha kavgacı bir hale bürünmeye başladı.
Erdoğan da birçokları gibi geçiş döneminin daha hızlı
olacağını umuyordu. Oysa rejim ile muhalifleri arasında
17 aydır süregelen şiddetli mücadeleye rağmen iktidar
hâlâ pes etmedi ve Suriye, Türkiye’yi de istikrarlaştırabilecek bir iç savaşa doğru sürükleniyor. Ama Erdoğan için
Suriye’deki asıl kötü sürpriz, 2012 yılının Temmuz ayındaki PYD ve PKK’nin kontrolünde bir siyasi gücün bariz
bir şekilde ortaya çıkarak, kendi politikasının dayanak
noktasını felce uğratması oldu.
Türkiye bu krizin üstesinden tek başına gelemez
ve bu zafiyetini itiraf etmek de prestijine zarar veriyor.
Dolayısıyla Türkiye, Suriye muhalefetinin içinden, bölge
devletlerinden ya da uluslararası örgütlerden dayanak
ve destek arayışı içindedir. Sınırlarının dibinde özerk bir
Kürt bölgesi kurulması tehdidi karşısında Türkiye’nin
nihayet daha cesaretli ve iradeli bir şekilde kendi Kürt
sorununu çözmeye yönelmesi gerekiyor. Bu da kolay

bir iş değil. Ne kamuoyu buna hazır, ne siyasiler, ayrıca
baskıcı refleks de hâlâ güçlü. Maalesef görülen o ki
Türk hükümeti diyalog yerine kuvvete başvurmayı tercih
ediyor. Bu çıkmazda başbakanın kişisel bir sorumluluğu
var. Kamuoyu birlik ve mutabakat enerjisini, ülkede hiç-
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er değişim gelişim anlamına
gelmeyeceği için ülkemiz genelinde
olduğu gibi Hatay’da da siyasi oyunlar
kenti istenilen düzeye getiremedi. Biz
bu coğrafyada yaşayanlar, hangi din
ile mezhepten olursak olalım, huzur ve güven
içerisinde özgürce yaşayan insanlarız. Bir kentli
bilinciyle yaşamımızı sürdürürken kan, gözyaşı,
kin, nefretten, şüphe ve korkudan alabildiğince
uzak bir yaşam sürüyorduk. Gerginlik toleransımız
bir Güneydoğu’daki ilin yüzde 1’i bile olmazdı.
Bilinen bir söz olsa da anlam ve konu açısından
vurgulamakta yarar var: “Barışta çocuklar anne ve
babalarını, savaşta ise anne ve babalar çocuklarını
toprağa verir.”
2011 yılının Mart ayında başlayan Suriye’deki
iç karışıklığın üzerinden bir buçuk yıl geçmesine
rağmen bilgi kirliliği ile taraflar arasındaki başta
sözlü, sonradan da silahlı düellonun belirsizliği,
tam gaz devam ediyor. Suriye, Türkiye’nin
komşuluktaki ani “U dönüşü”ne anlam vermekte
zorlanırken ülkemizi yönetenler, Esed yönetiminin
gitmesinde ısrarlı. Olayların bugünkü duruma
gelmesinde önemli rol oynayan ABD ise Suriye’deki
muhaliflerin dağınıklığı ve sayıca artmasından
duyduğu sıkıntılar ile Beşar Esed yerine yönetici
bulamaması, gibi sorunlarla meşgul.
Bir yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
bir yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun,
Suriye’ye yönelik yaptırımları sıraladığı bir
ortamda, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in “Herkes
kenarda maç seyreder gibi seyredip, ‘Türkiye bu işi
halletsin’ diye şark kurnazlığı yapmasın” şeklindeki
uyarısı çok dikkat çekti.
Kimilerine göre İsrail, ABD, İngiltere, AB’nin
ele geçirmek istediği Tarsus-Hayfa-Musul
hattındaki petrol boru hattı, kısaca dünyadaki en
etkili, güçlü enerji hattı, kimilerine göre ABD’nin
üs kurma isteği, Suriye’nin Rusya ve Çin’i satmak
istememesi, bu sorunun altında yatan neden olarak
görülüyor.
Kimilerine göre demokrasi, kimilerine göre halk
hareketinin gecikmiş ayaklanması olsa da, görünen
o ki filler tepinirken çimlerin yerine geçirilen
insanlar ezilip, can veriyor…
Suriye’deki istikrarsızlığın da Türkiye’ye
sıçraması kaçınılmazdı ve yayıldı. Hepimiz çok
iyi biliriz ki “Komşunun kaybı kendi kaybımız,
komşunun kazancı da kazancımızdır.” Bu ilkeden
hareketle, “Suriye’nin geleceğini Suriye halkı
belirlemelidir” diyoruz.
Türkiye’nin, komşu olduğu bir ülkeye ve

“kardeş” dediği bir halka direkt olarak müdahil
olması hiç uygun değil. Olmaması da gerekir.
Hatay’da yaşayan Arap Alevileri'nin duygusal
tavırları, Alevi-Sünni çatışması, “Yerimizi
belirleyelim” şeklindeki ifadeler gerçek dışıdır,
inandırıcı değildir. Özellikle Hatay’da yaşayan
Aleviler, sınırlar belirlenirken yarısı Suriye’de, yarısı
da Türkiye’de kalmış olup akrabalık bağları olan
insanlar. Bu durum, Hıristiyanlar için de Sünniler
için de geçerli.
Azınlık olan Aleviler her zaman zan altında
bırakılmış, her dönemde “bu topluluk Suriye adına
toprak alıyor, bunlara güvenmemek lazım” şeklinde
görülmüş, en yakın bildiğimiz birlikte yaşadığımız
ve başımıza taç ettiğimiz valilerimizin raporlarına
bu şekilde yansımış. Zaten bin-iki bin kişilik
Hıristiyan veya 100 kişilik Yahudi cemaati hiçbir
zaman tehlike olarak görülmemişti.
En azından kendimden yola çıkarak şunu
paylaşabilirim: Rahmetli babam uzun yıllar bizi
Suriye’deki akrabalarımızla görüştürmedi ve
biz onları tanımadan büyüdük. Günün birinde
Türkiye’ye turizm amaçlı gelen bir kafileden iki
kadın bizi aradı, babam çok heyecanlandı ve
“halamın kızları Antakya’da, onları otelden almaya
gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. O geceyi hiç
unutamıyorum. Sabaha kadar evimizin etrafı vızır
vızır polis kaynadı. Hem biz hem de akrabalarımız
çok huzursuz oldu. Babama nedenini sorduk,
eşlerinin üst düzey yetkili olduğunu anlattı. O
günden sonra da babamın, en ufak bir ziyaretin
bile aşırı baskı ve tedirginlik yaratacağı, yarın öbür
gün Hatay dışında okumaya gittiğimiz zaman bile
bu durumun karşımıza çıkabileceği endişesiyle
bağlarımızı kopardık. Ancak, babam vefat ettiğinde
Suriye’den bir kısım akrabamız, hatta 99 yaşındaki
babamın dayısı misafirimiz oldu.1993 yılında
ilişkiler düzelmeye başlamıştı ve pek de sorun
olmadı.
1998-2006 yıllarında Hatay Çevre Koruma
Derneği Başkanlığı’nı yürüttüğüm sırada Suriye
Hükümeti sivilleşme hareketi kapsamında
Antakya’dan birçok STK temsilcisini Fırat barajı
havzasında Rakka kentine davet etti. Amaç,
deneyim paylaşmaktı. Türkiye’de sivil hareketin ne
yaptığını, birlikte neler yapabilirizi anlattıkça onlar,
“olmaz olmaz” dedi, durdu. Ben sunumumun
çoğunu Arapça yaptım ve çok etkilendiler. Bana
yöresel kıyafetleri olan bedevi kadın kıyafetini
hediye ettiler. O akşam o kıyafetle yemeğe katıldım
ve hiç yabancılık çekmedim. Çünkü bir tarafım
Suriye’deydi. Oradaki yetkililer Baba Esed’e göre

oğlunun çok daha demokrasiden yana olduğunu,
toplumsal barış ve huzur için çok çalıştığını, ilk
adım olarak Sünni olan Esma ile evlendiğini,
yönetimde etnik dengeyi koruduğunu, her şeyin
eskisinden farklı bir şekilde değiştiğini ifade etti.
Devlet eliyle sivil hareketlerin kurulduğunu ve
devlete bağlı kurumlarca yönetildiğini anlattılar.
Ne biz bu demokratik gelişmeden bir şey anladık,
ne de onlara kendi STK’lerinin bizler gibi sivil ve
bağımsız hareket edebilme kabiliyetlerinin olması
gerektiğini anlatabildik. Aslında anladılar ama
yapamayacaklarından dolayı anlamazlıktan geldiler.
Üç gün kamp yaptıktan sonra, ülkemize
dönerken her birimize zarf içinde para verildi. Biz
çok şaşırdık, çünkü en iyi şekilde misafir edilmiştik.
Daha sonra bir kez daha kültür sanat şenliklerine
davet edildik. Yine bir araya geldik. Yine onlara göre
sessiz konuşulması gerekenleri konuştuk. Akdeniz
Çevre Platformu’nun (AKÇEP) Burdur ilinde
yapılacak toplantısına davet ettik, gelmeye karar
verdiler.
Suriye’deki Çevre Müdiresi Şems Hanım,
Fırat barajı havzasında koruma çalışmaları yapan
Fransa’da eğitim görmüş ziraat mühendisi Dr. Ali,
bizlerle geldi. Burdur’a yerleştiğimiz andan itibaren
sivil polisler bizi bir saniye bile yalnız bırakmadı.
“Siz burada ne konuşacaksınız, kimsiniz, niye
geldiniz, konular ne” şeklinde sorular sorarak
bilgi istediler ve de baskıcı bir tavırla rahatsızlık
da verdiler. Misafirlerimiz Şems Hanım Suriye’nin
çevre sorunlarını anlattı. Dr. Ali Bey de havzada
yaptıkları koruma çalışmalarını anlattı. Toplantı
giderlerimizin bir kısmını karşılayan Heinrich Böll
Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi Ulrike Dufner,
hata yaptığımızı, bu misafirleri batıda yapılacak
bir toplantıda daha rahat misafir edebileceğimizi
ifade etti. Bazı arkadaşlarımız da “Suriye’nin çevre
sorunlarından bize ne” diye tepki verdi. Anlaşılan
ülkemizde de henüz demokrasi tam anlamıyla
yerleşmemişti. Sivil polislerle programı tamamlayıp,
kendimizi potansiyel suçlu hissine kaptırarak
evlerimize döndük. Oysa bize göre çevre sorunları
artık küresel ölçekte yaşanıyor. Asi nehri kirliliğini
Suriye’yle bir araya gelmeden nasıl çözebilirdik?
Bu yanlış politik kararlardan dolayı sınır illerde
yaşayanlar olarak mağdur olduk. Hatay’daki aydın,
devrimci, demokrat insanlar, şimdiye kadar sınırı
geçerek çadır kentlerde barındırılan Suriyelilerin
kalmasına, yerleşmesine ve insani yardımlarına
karşı çıkmadı. Ancak bugün hükümetin uyguladığı
yanlış politikalar, Hataylıları rahatsız ediyor.
Bölgemizin ekonomik kaybı ciddi boyutlara
ulaştı. Savaşın her an patlayabileceği korkusu ve
endişesiyle yaşam sürüyoruz. Özellikle son iki aydır
tedirginlik had safhada. Her ortamda tek konuşulan
konu, Suriye ve Hatay’ın özellikle de azınlıkların
durumu…
Mülteciler, Antakya sokaklarında, parklarında,
alışveriş merkezlerinde, mahallelerde,
restoranlarında ve her yerde serbestçe dolaşabiliyor.
Bir kısmı, asker elbiseli silahlı korumalarla
dolaşıyor. Bir kısmı sakallı bıyıksız, uzun elbiseli,
spor ayakkabılı veya askeri postallı silahlı adamlar.
Bunların Suriyeli olduğundan şüphe ediyoruz.
Çünkü yıllardır Suriye halkıyla ekonomik, akrabalık,

komşuluk ilişkilerimiz var. Biz Suriye halkını böyle
bilmeyiz. Antakya halkı bunlara “mülteci” demiyor,
“silahlı paralı katil” veya bir kısmına “çapulcu”
diyor.
Dünyanın her yerinde mülteci olma koşulları
var. Bunlar uluslararası yasalarca da belirlenmiş
haklar ama bugün Antakya’da durum çok farklı.
Kamptakiler arada bir gerginlik yaşanınca, “Siz
bize böyle söz vermediniz. Ev verecektiniz, iş
verecektiniz, maaş verecektiniz” diye isyan
çıkarıyor.

Kimilerine göre demokrasi, kimilerine
göre halk hareketinin gecikmiş
ayaklanması olsa da görünen o ki filler
tepinirken çimlerin yerine geçirilen
insanlar ezilip, can veriyor…
Kamptakiler onları tedavi edecek doktorlara,
“Sen Alevi misin? Alevi isen dokunma” diyerek
nefret ve kin kusuyor. Kamptakiler, onlara verilen
insani yardım amaçlı eşyaları gün içinde çarşıya
getirip satıyor. Bir kısım mülteci, sadece isim
yazdırıp kimliksiz kentte muayene olup ilaç
alabiliyor. Doktorlardan güneş kremi, viagra, lens
solüsyonu talep ediliyor ve hepsi ödeniyor. Antakya
Devlet Hastanesi'nin acili bazen üç günlüğüne
halka kapatılıp, sadece mültecilere hizmet veriyor.
Antakya’da yaşayan durumu acil olan hastalar,
ölüme terk ediliyor.
Sağlık ocağına giden mülteciler sıra beklemek
istemiyor. “Öncelikliyiz önce bize bakmak
zorundasınız” diyerek olay çıkarıyorlar. “Neye göre
önceliklisiniz? Durumunuz acil değil, lütfen siz de
bekleyin” dendiğinde, “Biz Müslüman’ız. Tayyip’e
şikâyet edeceğiz” diyorlar.
Gezici mülteciler restoranlara girip yemek yiyor,
hesap gelince de “Biz ödemeyiz Tayyip ödesin”
diyerek olay çıkarıp gidiyor. Esnafı zor durumda
bırakıyorlar. Yolda yürüyen ve şort giyen genç
kızlara, “boğazını keserim” işaretiyle korku saçıp
rahatsız ediyorlar.
Kentin eski otogarına yakın bölgeye giden bir
gurup mülteci, “buraları ne güzel, yakında bizim
olacak” diyerek korku salıyor. Geçen gece yarısı
benzin istasyonuna saat 02.00 sularında gelen
sakallı grup, “Az kaldı, buralar bizim olacak”
diyerek, para ödemeden çıkıp gidiyor. Bunlar
sadece bir-iki örnek ama esnafın canına tak etmiş
durumda. Esnaf, “Yeter artık, aldıklarınızın ve
yediklerinizin parasını ödeyin” dediğinde “Sonra
görüşürüz, buraları beğendik. Yakında buralar bizim
olacak” diyerek, çekip gidiyorlar. Polisin bizi değil
sanki kendilerini koruyacağı garantisi verilmiş gibi
hareket ediyorlar. Polis çağıramıyoruz, çağırsak
bile, “Büyütmeyin, onlar bizim misafirlerimiz,
bulaşmayın” telkininde bulunuluyor.
7 Ağustos 2012 tarihinde İstanbul’dan Hatay’a
dönerken uçağın üçte biri sakallı ve acayip giysili
insanlarla doluydu. Biri Libya’dan geldiğini,
sohbet sırasında söyledi. Bu grup uçaktan herkes
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inince indirildi, garip çantalarını alarak, VIP’den
geçti ve onları bekleyen araçlarla alındı. Bunlar
kesinlikle Suriyeli değildi. Alman Yeşiller Partisi
Eş Başkanı Claudia Roth geldiğinde durumu
anlattık, kendisinin de benzer bir uçak yolculuğu
geçirdiğini ve tedirgin olduğunu öğrendik. Ardından
Almanya’ya döndüğünde de bu sakallıların
demokrasi getirmek için burada olmadığını açıkladı.
Bazı mahallelerde ev kiralıyorlar, TIR’lar
yanaşıyor, içinden malzemeler iniyor, toplantılar
yapılıyor. Sonra gece yarısı herkes dağılıyor.
Apartmanların araç park yerini işgal etseler de
kimse bir şey diyemiyor. Bazı mülteciler çok gürültü
çıkarsa dahi uyarılamıyor. Uyarı yapan bir-iki kişi
olmuş, dayak yemiş, polis de duruma müdahil
olmamış. Kent içinde dolaşırken taşkın taşkın
konuşmalar yapan mültecilere müdahale edenlere
de kimse yardım etmiyor, herkes karşılaştığı sorunla
kalakalıyor.

Kamptakiler, “Esed’i hallettikten sonra sıra
size gelecek” tehditleri yapıyor. Aleviler
Arapça bildiği için kendi kulaklarıyla duydu.
Bunu çadır kenti kuran kumaşçılar, hasta
bakan doktorlar, güvenlik sistemini takan
ekip, ilaç getirip götüren insanımız, hatta
Mısır’daki sağır sultan bile duydu.
Gerek Alevilerden, gerekse Sünni çıkar
guruplarından internette kirli bilgiler dolaşıyor.
Örneğin; “Alevileri istemiyoruz onlar Esed’in
köpekleri, amaçları Hatay’ı da içine alan bir
Nusayri devleti kurmaktır. Biz Sünniler’i Hatay’dan
kovacaklar. Bu Alevilere asla izin vermeyelim” gibi…
Alevilerde de “Artık silahlanma zamanı geldi.
Allah Esed’e güç versin, hepsini temizlesin” gibi hiç
iyi olmayan, giderek sertleşen bir gidişat mevcut.
Dört ay önce yapılan Suriye’ye destek mitinginde bir
kısım provokatör grup araya girdi. Esed’in fotoğrafı
ve Suriye bayraklarını sallayarak miting yaptılar.
Bizler bu duruma üzüldük ve “Keşke Suriye bayrağı
ile Türkiye bayrağı beraber taşınıp barış sloganları
atılsaydı” dedik ama iş işten geçmişti. Ertesi gün
birkaç yerel gazetede “Esed için yürüyen Aleviler,
şehit polisler için kılını kıpırdatmayıp tepki
koymadı” manşetini attı. Böylelikle herkes anlamak
istediği şekilde olayları yorumladı. Ondan sonra
da şehir dışından gelip miting yapmak isteyen ne
yanlı ne de karşıt guruplara emniyet açısından izin
verildi.
Antakya Sanayi Ticaret Odası, Antakya
Ticaret Borsası, Hatay Sanayici ve İşadamları
Derneği, Hatay Genç İşadamları Derneği, Esnaf
ve Sanatkârlar Derneği, tüm sektörlerin ekonomik
olarak çok etkilendiğini, şirketlerin iflas noktasına
geldiğini, özellikle nakliye sektöründeki TIR’ların
yakılıp yağmalanması, daha sonra kapının
kapanması gibi nedenlerden dolayı iflasın eşiğine
geldiğini açıkladı. Yılda Suriye’ye 30 milyon dolar
ihracat yapıldığını, bu durumdan sadece sınır illerin
değil, buna bağlı olarak İstanbul’un tüccarının
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bile etkilendiğini açıkladı. Bundan iki sene önce
Suriye’nin zenginleri doğrudan İstanbul’a geliyordu.
Orta halli Suriyeliler, Mersin ve civarına gidiyordu.
Akrabalıkları olan ve günübirlikçiler veya hafta
sonu için gelen Suriyeli tatilciler, Antakya’yı tercih
ediyordu. Bugün güvenlik nedeniyle turizm de
darbe yemiş durumda. Çünkü turizmin temel şartı
barıştır.
Hatay’da meslek odaları kuruluşları kendi
aralarında “Hatay Meslek Odaları Koordinasyon
Kurulu” (HAMOK) adı altında sivil bir platform
oluşturmuş durumda. Hatay’ı ilgilendiren sorunlar
olduğu zaman yönetim kurullarını toplayarak
ortak karar alabilen mekanizmayla kamuoyu
oluşturuyorlar. HAMOK’a göre bugün ekonomiden
öncelikli sorun, Hatay’da can güvenliği ve huzur.
Bugün Hatay’da çevre koruma dernekleri, HAMOK
ve diğer kuruluşlardan kurulu bir heyetle bir araya
gelerek bu huzursuz ortamın nasıl engellenebileceği
konusunda müzakere halinde. Bu ekibin içinden
biri olarak, mültecilerin gerçek haklarının
uluslararası hukuka göre verilmesi, gerçek
mağdurların gerekli hizmeti almasının sağlanması,
insani amaçlı kullanımlara yönelik düzenlenmesi,
aramızdaki garip kılıklı, sakallı ve silahlı grupların
tasfiyesi, gerekirse 3 milyon dolarlık yardımla
sahra hastanesinin kurularak kendi vatandaşına
da hastanelerin açılması, mahallelere sızan,
ev kiralayan sakallıların engellenmesi talebiyle
kamuoyu oluşturma çalışmaları yapıyoruz.
Hatay STK’leri pek boş durmuyor, ancak
tedirginlik giderek artıyor. Eğitimin 17 Eylül’de
başlayacağı düşünülürse, çocuklarımızın bu
güvensiz ortamda okullara, dershanelere gidip
gelirken yaşayacağı olumsuz tablolardan endişeliyiz.
Bütün bu kaygıların nedeni, AKP’yi destekleyen
medyanın mezhep odaklı hedef gösterme ve nefret
söylemi. Artık “Alevi” denmiyor, “Nusayriler” diye
hitap edilip, “böl parçala ve ötekileştir” şeklinde
kıyıma sebep olacak mezhep çatışmasının zeminini
oluşturma çabalarını görüyoruz.
Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Büroları
Hatay’da kurulu durumda ve kentimize gelen basın
mensupları bizlerle görüştükten sonra, adres vererek
o büroya gidip onlarla da röportaj yapacağını açık
açık söylüyor. ÖSO’nun Alevileri hedef göstererek,
“sıra size gelecek” tehdidine karşı, hükümet
yetkilileri ile polis kılını kıpırdatmadı. Hatta
devletin polisi kendi silahıyla muhalifler tarafından
vuruldu ve olay örtbas edildi.
Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, halkla diyaloğu
üst seviyede olan ve sevilen bir yönetici. Her gün bir
STK temsilcisi gidip kaygılarını anlatınca Lekesiz,
halkı rahatlatmak için tüm STK ile siyasi partilerin
temsilcilerini, Alevi, Sünni, Yahudi, Hıristyan,
Ermeni Cemaat liderlerini ve kanaat önderlerini
topladı. Toplantıda herkes hoşgörü, kardeşlik, barış
dileklerinde bulundu. Önce ilin Müftüsü, Alevi şeyhi,
Hıristiyanların papazı, Ermenilerin papazı, Yahudilerin
hahamı konuştu. Yüzyıllardır beraber yaşanmışlıklar
anlatıldı. Dünyaya medeniyetler korosuyla açılmış ve
ders verdiğimiz hatırlatıldı. Siyasi parti temsilcileri el
ele “biz biriz” mesajını verdi.
Yaklaşık dört saat süren bir toplantının
çıkışında, içimiz biraz daha da sıkkındı. Çünkü

söz hakkımız yoktu, kelimeler içimize gömüldü,
boğazımız da düğümlendi. Çünkü sorun halk
değildi. Dünyanın hiçbir yerinde yaşanmadığı
kadar rahat huzurlu barış içinde ve kardeşçe zaten
yaşıyorduk ama ne zaman ki sınırda “Devrimden
sonra Alevilerin malları da kadınları da size
helaldir” mektupları ele geçirildi, bu çirkin
kışkırtmalar devam etti, Hatay’ın huzuru bozuldu.
Kamplardaki 15-16 yaşlarındaki çocukların diline
hâkim olan tek sözcük; “katliam.”
Kamptakiler, “Esed’i hallettikten sonra sıra size
gelecek” tehditleri savuruyor. Aleviler Arapça bildiği
için kendi kulaklarıyla duydu. Bunu çadır kenti
kuran kumaşçılar, hasta bakan doktorlar, güvenlik
sistemini takan ekip, ilaç getirip götüren insanımız,
hatta Mısır’daki sağır sultan bile duydu.

Bölgede “gizli ajan ve el Kaide”
endişesi de hâkim

Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği (HASİAD)
Başkanı Gülay Gül, “Hatay ekonomik krizin
dışında aynı zamanda güvenlik konusunda da
ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Barışın sembolü olan
Hatay’da yaşayan halk birbirini çok yakından tanır
ve bu şehirde güvenlik en üst seviyededir. Ancak
son zamanlarda sokaklarda, caddelerde gezen
garip kılıklı ve bakışlarından rahatsızlık duyulan
insanlardan dolayı çok tedirginlik yaşanmaktadır.
Bir kadın olarak gecenin her saatinde rahatlıkla
gezdiğim memleketimde gezemez hale geldim. 23
Temmuz’da Anavatan’a katılışının yıldönümünü
kutladığımız Hatay’ın, sahip olduğu barış kardeşlik
ve hoşgörü değerlerine sahip çıkarak birbirimize
her zamankinden çok kenetlenmemiz ve sağduyulu
olmamız gereklidir” şeklinde açıklamasından
sonra, üst düzey yetkililer tarafından kendisine
daha dikkatli açıklama yapması konusunda
telkinde bulunuldu. Gül de “Ben yaşadıklarımı,
hissettiklerimi, halkın konuştuklarını dile getirdim,
halkın sesi oldum” diyerek tüm ulusal basından
gelen talepleri geri çevirdi.
CHP milletvekilleri verdikleri önergelerle,
halktan aldığı bilgilerle bağıra bağıra konuşuyor.
Örneğin, ambulansların sınıra giderken silah
götürdüğü, dönerken de yaralı taşıdığı söyleniyor.
Dış destekli paralı askerlerin Suriye halkına karşı
uyguladığı şiddeti Hatay halkı biliyor. Silahlı
guruplar Reyhanlı sınırından girip, Suriye’nin Bab
el Hava sınır kapısını ele geçirdi. O süre içinde
inanılmaz silah akışının olduğu söylendi. Sınırda
üç ticari TIR yakıldı, 12 ticari mal yüklü TIR
yağmalandı. Birkaç TIR kaçırıldı. Suriye’den son
günlerde Türkiye’ye geçmek isteyen bavul ticaretiyle
uğraşan Türk vatandaşları, sınırda mülteciler
tarafından saldırılıp, darp edildi. “Siz nasıl sağlam
gelirsiniz? Siz yanlısınız” diyerek sindirildi.
Ardından Valilik, bu günlerde bu karışıklıklar
yüzünden giriş çıkış yapılmaması konusunda halkı
uyardı.

Hatay halkı medyaya tepkili. Örneğin
Harbiye’den Suriye’ye 45 km uzaklıkta bir beldede
kameraları kurup Suriye topraklarından yayın
yaptığı ve yoğun çatışma sesleri duyulduğu yalanına
tanık olan halk öfkeleniyor. Turistik bir belde olan
Harbiye’den yayın ekibi tartaklanarak kovuluyor.
Bunun gibi birçok gazete ve gazetecinin Hatay’ın
içinden, “Suriye’deymiş gibi görüntü vererek” yalan
haber verdiğine tanık olduk. Oysa Suriye’nin her
kentinde akrabalarımız var. Telefonlarla hal hatır
sorarken onların da çok tedirgin olduğunu hissettik,
herhangi bir şey konuşmak istemediğini fark ettik.
Her ne kadar ideal olarak şiddet ve savaş karşıtı,
barışsever bir dünya görüşünü benimsemiş, siyasi
değişim için devrimleri kaçınılmaz, olmazsa olmaz
bir kanlı bedel olarak görmesem de üzerinde yoğun
baskı hisseden insanların, toplumların demokratik,
müzakereci yollar tıkandığında bu baskıya karşı
baş kaldırması, bu sırada otoriteden şiddet görürse
buna karşı direnmesi bana göre bir haktır, yanında
yer alınmalıdır. Ayaklanmalar, hem ayaklanan
halklar hem de diğerleri için öğreticidir. Bırakalım
Suriye halkı kendi kaderini belirlesin.
Ben Alevi bir vatandaşım ve kendi dilimce

Gezici mülteciler restoranlara girip yemek
yiyor, hesap gelince de “biz ödemeyiz Tayyip
ödesin” diyerek, olay çıkarıp gidiyor. Esnafı
zor durumda bırakıyorlar. Yolda yürüyen ve
şort giyen genç kızlara, “boğazını keserim”
işaretiyle korku saçıp rahatsız ediyorlar.
Hatayı anlatmaya çalıştım ama halkın çoğunluğu
ülkemde muhafazakâr bir hükümet seçmişse,
buna saygı duymak zorunda olduğumu bilecek
kadar demokratım. Biz Hataylılar, böyle bir
siyasetin uygulanmasının karşısında durmak
zorundayız. Çünkü bu tür bir tutum, iç çatışmayı
alevlendireceği gibi Hatay’daki barış ortamındaki
yaşamada ciddi tehditler oluşturuyor. Hataylıların
her fırsatta uygulanmaya geçirilmek istenen ne
Alevi-Sünni çatışmasına, ne de farklılaşmaya
ihtiyacı yoktur. Gerek Aleviler, gerekse Sünniler bu
hassasiyeti dün olduğu gibi, bugün de korudu. Olası
vahim sonuçlarını çok iyi bilen Hataylılar, böyle
bir oyuna gelmemeli. AKP iktidarını gerek gelişen
olaylar karşısında, gerekse çatışma senaryoları
karşısında uyarmak hepimizin görevi olmalı. Hani
Voltaire’in siyaseten muhalif olduğu birisine yönelik
bir sözü vardır: “Söylediklerinizin tek kelimesine
bile katılmıyorum ama bunları söyleyebilme
özgürlüğünüzü savunmak uğruna ölebilirim” der.
İşte o hesap.
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Suriyeliler kendi kendilerini
yönetmeye yelken açtı
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İlhan Tanır
Ulusal gazetelerden Vatan’ın
Washington DC temsilciliğini
yapan İlhan Tanır, bu görevde
Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere, Ortadoğu, Avrasya
konuları üzerine hazırladığı
haber ve yorumları ile tanınıyor. Tanır’ın çalışmaları, Vatan
gazetesi yanında Christian
Science Monitor, Lübnan’ın
Daily Star, birkaç Amerikan ve
İngiliz düşünce kuruluşlarında
basıldı. Ayrıca analizleri,
New York Times, CNN, TIME,
Jerusalem Post, Washington
Times ve Amerikan Kongresi
Araştırma Servisi gibi kurumlarda alıntı yapıldı. Masterını
Virginia’da bulunan George
Mason Üniversitesi’nin Kamu
Yönetimi ve Uluslararası
Yönetim dalında yapan
Tanır, üniversite diplomasını ise Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin
(Mekteb-i Mülkiye) Kamu
Yönetimi bölümünden aldı.
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ayı aşkın süren Suriye İsyanı, kan
ve gözyaşı dökmeye devam ederken
Halep’te yoğunlaşan çatışmalar
beni de bu yıl içinde ikinci kez bu
ülkeye çekip, götürdü. Suriye’ye ilk
ziyaretim 2012 yılının Ocak ayının son iki haftasında
gerçekleşmiş, isyanın giderek yayıldığı ama bugün
Şam ve Halep gibi bu ülkenin en büyük iki şehrine
henüz sıçramadığı o dönemde, başkentin Harasta,
Sakba, Kabun ve Duma gibi çevre semtlerinde devrimci kesimin hem silahlı hem de silahsız üyelerini bizzat
izleme imkânını yakalamıştım.
O dönemki ziyaretim tam da Arap Ligi misyonunun Suriye’den çekilme kararını aldığı zamana denk
gelmişti. İki hafta süren ziyaretimde, Suriye rejiminin
özellikle Sünni Araplar’ın yaşadığı bu kesimlerde yaşattığı sistemik baskıya ve o dönemde oldukça yaygın hale
gelen protesto gösterilerine yaptığı ölümcül müdahalelere de bizzat şahit olmuştum. Biri Şam’a yarım saat
uzaklıktaki ve isyancıların sıkı bir şekilde desteklendiği
Duma’daki cenaze töreni ve diğeri de başkente sadece
10 dakikalık araba seyahati uzaklığındaki Kabun
semtindeki silahsız gösteriye, rejim güçlerinin yaptığı
silahlı saldırılarının arasında kalmış, Kabun’da bir
kişinin, Duma’da ise yedi kişinin öldürülüp, onlarcasının yaralandığı olaylarda, ben de canhıraş bir şekilde
kendime saklanacak yer aramıştım. Rejimin güvenlik
güçlerinin ellerindeki tüm imkânları kullanarak bastırmaya çalıştığı isyan dalgası, nihayet beni de yakalamış,
Şam merkeze 15 km uzaklıktaki Harasta semtinde 26
Ocak gününün gecesinde yaşanan çatışmalar sonucunda, rejim güçleri galip gelerek, semtteki birçok
eve baskınlar düzenlemiş, bu esnada benim silahsız
bir muhalifle bulunduğum ev de basılmış ve ardından
tutuklanarak, Suriye’den gönderilmiştim.
Suriye’deki bu tutuklanma olayından sonra, ismim
yasaklılar listesine girmiş olduğu için, resmî yollardan
ülkeye girişim mümkün değildi. Böyle olsa da, Halep’in
merkezinden başlayarak, Kuzey tarafı isyancıların elinde bulunduğundan dolayı, bu kez, yanımda bir İngiliz
düşünce kuruluşunda çalışan Michael Weiss ve bize
rehberlik de yapan Mahmoud Elzour ve ayrıca Suriye
rejimini geçen Şubat ayında terkederek isyancılara
katılan Yüzbaşı Yusuf (Yüzbaşı Yusuf, 15 Ağustos
günü, Halep’in Selahattin mahallesinde Suriye rejimi
ile girişilen çatışmalarda, bir tank ateşi ile hayatını
kaybetti) ile Suriye’ye Kilis’den ve illegal yolla geçiş

yaptık. 50 yaşlarının başlangıcında olan Mahmoud’un,
son yirmi yıldır ABD’nin Atlanta kentinde bir inşaat
sektörüne araç yedek parçaları satan başarılı işini
devrederek Antakya’ya geldiğini, buradan kendi ve
bulabildiği diğer finansal kaynaklarla hayatını Halep’in
kuzeyindeki el Bab şehrinde bir bölüğü finanse etmeye
adadığını öğrenmiştim.
2 Ağustos 2012 tarihinde kendisi de aslen Antakyalı ve Suriye üzerinden taşımacılık işi yapan ama
bu ülkedeki olaylardan dolayı işleri duran Cuma’nın
Volkswagen markalı minibüsü ile Antakya’dan
Gaziantep’in Kilis ilçesine doğru yola çıktık. Cuma,
taşımacılık işi sekteye uğradıktan sonraki dönemde,
bölgeye gelen yabancı gazetecilere arabaları ile rehberlik yapmaya başlamış. Kendisinin isyan başladığından beri bu bölgelerde mekik dokuması, başkalarından daha önce hiç duymadığım bazı bilgilere de
sahip olmasına imkân sağlamış olduğunu fark ettim.
Suriye’ye bu şekildeki ikinci girişimde, sınırdan
yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki el Bab’a kadar tüm
yolun rejim güçlerinden arındırıldığı görülüyordu.
Akşam geç saatlerde vardığımız el Bab’da daha
sonraki sekiz gün konaklayacak ve hemen her gün
sabahları, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı bir
üyenin de bulunduğu araba seyahatleri ile Halep’e
gidecektik. Son günlerde, içinde yoğun çatışmaların
yaşandığını okuduğum Halep’e doğru yola çıkmak,
bir taraftan heyecanı diğer taraftan da ürpertiyi her
defasında yüreğime taşıdı.
Yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı el Bab,
Halep’ten 45 dakika uzaklıkta bulunmasına rağmen
çok yakın zamanda rejim güçlerini şehirden dışarı atmış ve şehir halkı, hayatlarında ilk kez tümüyle özgür
olmanın tadını çıkarmaya çalıştığı izlenimini verdi.
Kaldığım süre içinde yerel halk ve muhaliflerden
birçoğuyla görüşme imkânını yakalamak benim için
Halep’in devrimci nabzını tutmak adına bulunmaz bir
fırsattı. Türkiye’nin rolünden, günlük yaşama, ideallerinden korkularına onlarca soruyu, Ramazan’a denk
gelen ve insanların sahur vakitlerine kadar sohbetlere
ayırdığı bu ayda, ben de farklı simalara bunları ardı
ardına sordum.
Bu küçük denebilecek şehirde, yerel halkın sohbetleri genelde o gün Halep’e gidip gidilmediği, gidildiyse hangi bölümdeki çatışmalara şahit olunduğu
ve cepheden gelen bu son haberleri birbiriyle değiş
tokuşla başlıyor. Çatışma sohbetlerinden sonra ise

eğer varsa, günün protestoları ve diğer görüntülerin
youtube’a yüklenmesi veya farklı facebook sayfalarına hangi resimlerin post edildiği, diğer önde gelen
sohbet konuları… Rejim güçlerinden, otoritelerinden
kurtuluşundan sonra da, el Bab’da yapılması gereken
belediye ve yönetim işleri de bir başka tartışılan
konu. Bir nargile dükkânında ya da bir muhalifin
evinde, televizyonda El Cezire veya Suriye Devrimi
haberlerini yoğun şekilde aksettiren Orient TV’den
haberler takip edilirken yapılan sohbetler, genelde
Teravih namazından sahura kadar sürüyor.

El Bab özgürlüğünü yaşıyor
El Bab’da rejimi protesto gösterileri, ülkenin güneyi
Daraa’da ilk protesto kıvılcımlarının yakıldığı 2011 yılının Mart ayından sadece üç hafta sonrasındaki Nisan
ayının ikinci cuması, 8 Nisan 2011 tarihinde başlamış
ve bu barışçıl gösteriler bir yılı aşkın bir süre, herhangi
bir silah kullanılmadan sürdürülmüş. Ta ki bir yıl sonra, bu kez 2012 yılının yine bir Nisan ayının 27’sinde
şehir halkı ciddi bir rejim saldırısına uğrayana ve buna
ÖSO mensuplarının karşılık vermesine kadar. 2012
yılının Mayıs ayında şehirdeki protesto gösterilerinin
giderek büyümesi ve buna karşılık da rejim güçlerinin
daha sert bir şekilde müdahale etmesinden dolayı artan tansiyon sonrası, daha çok kan ve mal kaybı meydana gelmeye başlamış. Her şeye rağmen el Bab’ın
rejimle asıl kavgası ise Temmuz’un 17’sinde Şam’da
meydana gelen bombalama sonrası, Esed rejiminin üç
yüksek düzey yetkilisinin öldürülmesiyle şehir halkının
meydanlara ve sokaklara spontane şekilde dökülmesi
ile olmuş. Bu protestolar kasabadaki birkaç istihbarat
ve polis binaları önünde 24 saate yayılırken bir diğer
taraftan da şehrin işyerleri de topluca dükkân kapama
eylemine girişmiş ve ÖSO milislerini şehre davet
ederek, rejim güçleri ile çatışmalara sokmuş. Günlerce süren çatışmalardan sonra ise el Bab’ın “yaşlılar”
denen ve rejimle ilişkisini koparmayan şehrin bazı ileri
gelenlerinin yardımıyla yapılan bir anlaşma neticesinde ÖSO, rejim binaları çevresindeki kuşatmasını
kaldırırken Suriye rejimi istihbarat ve güvenlik güçleri
de el Bab halkının özgür protesto eylemine saldırı
düzenlemeyeceğine dair söz vermiş. El Bab’ın genç
devrimci liderlerinin en önde geleni Barry Al Bab’a
göre, bu anlaşma sonrası bir anlamda şehirde rejim
güçleri ile halk arasında “sen kendi yoluna, ben kendi
yoluma” ana temalı bir anlaşma yapılmış.
Ne var ki bu “karışmama hali” de pek uzun
sürmüyor. Örtülü anlaşma ile ÖSO milislerinin kuşatmasından kurtulan rejim güçleri, sonraki ilk Cuma
namazı protestolarında anlaşmayı bozarak, yeniden
protestoculara saldırıya geçiyor ve böylelikle rejim
güçleri ile halk arasındaki son köprü de atılmış oluyor.
ÖSO milislerinin Halep’in içine çektiği sokak savaşlarından da cesaret alan el Bab, rejim güçlerini tümüyle
şehirden çıkarmak üzere bir saldırı başlatıyor. Yine
Temmuz ayının 29’unda, yani benim şehre girişimden
sadece birkaç gün öncesindeyse, bu kez el Bab’ın hemen dışındaki Ziraa kasabasında yaklaşık 400 Suriye

rejimi gücünü barındıran ve bunun yanı sıra dört veya
beş tanka da ev sahipliği yapan askeri kampa yapılan,
dört gün süren kuşatma ile çatışma sonrası, milislerin
üssü terk edin çağrısına uymayan rejim güçleri, ÖSO
milislerinin bir su motorunu binanın altında patlatması ve sonrasındaki baskın sonucunda, tümüyle el Bab
rejim kuvvetlerinden arındırılmış oluyordu.

Bu küçük denilebilecek şehirde, yerel
halkın sohbetleri genelde o gün Halep’e
gidip gidilmediği, gidildiyse hangi
bölümdeki çatışmalara şahit olunduğu ve
cepheden gelen bu son haberleri birbiriyle
değiş tokuşla başlıyor.
Dolayısıyla benim el Bab’a girişim, şehrin rejim
kuvvetlerinin elinden çıkmasının ilk günlerine denk
gelmişti. Bu da hiç şüphesiz benim şehirdeki bu
“özgürlük” havasını daha yakından ve tazeyken şahit
olmama neden oldu. El Bab’dan sadece güvenlik
güçleri değil, belediye ve mali hizmetlerini de gören
çalışanların terk etmesi ile nüfusu 200 bine yaklaşan
bu şehrin çöp toplama hizmetlerinden başlayarak,
mahkeme ve emniyeti sağlama da dahil olmak üzere
birçok görülmesi elzem işlerinin ele alınması gereken
bir “Sivil Konseyin” kurulması çalışmalarını da burada
kaldığım sekiz günlük periyodda gün be gün izledim.
Halep’in merkezine inmediğim bazı günlerde,
30 yaşındaki Barry Al Bab, (bu ismi kullanan ve el
Bab’daki protestoları en başından beri organize eden
genç muhaliflerin liderlerinden) ile birlikte, konuşulan
bu “Sivil Konsey”in kuruluş çalışmalarını, toplantılarındaki hararetli tartışmaları izledim, fotoğraflar
çektim ve bazı çekimler yaptım. Barry, bu aşamada
şehrin “old people” veya “yaşlıları” denen, eski
rejimle arasındaki bağları tümüyle eritmemiş kesimi ile protestolara, dolayısıyla devrime en başından
beri destek sağlamış “eğitmenleri” arasında, gençler
kesimini temsilen, birkaç arkadaşıyla birlikte mekik
diplomasisini işliyor ve demokrasinin bu küçük şehirde
yeşermesi için enerjisini kullanıyordu.
Sivil Konsey’de görev alan bir başka genç muhalif
Abdüsselam’a göre, şimdi Sivil Konsey’in en önemli işi, ÖSO milislerini şehir dışına çıkarmak ve el
Bab’daki emniyeti sağlayacak bir polis gücü oluşturabilmek. El Bab’daki son günümdeki Sivil Konsey
toplantısında, o zamana kadar anlaşamayan yaşlılar
ile eğitmenlerin aynı konseyde, ortak hedefleri güden
bir beyaz kağıt üzerine anlaşmış olması, Barry’e göre
şehrin rejim sonrasında ve demokrasi yolunda ilk
siyasi zaferiydi. Şimdi ise 21 kişiden oluşan konsey, el
Bab’ın ilk şehir yöneticisini (the chief manager) seçme
çalışmaları yapıyor.
El Bab’ı rejimin güvenlik güçleri ile aynı zamanda
belediye görevlilerinin de terk ettiğini düşünürsek,
bugün için yaklaşık 200 bin kişilik şehrin hizmetlerini
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görecek organize bir yapı bulunmuyor. Bunun yerine
gönüllülerden oluşan, benim de el Bab’a vardığımız ilk
gün akşamı, 12 yaşından 50 yaşlarına varan sivil ve
ÖSO mensuplarının, şehrin sokaklarını paylaşarak, çöp
toplama işlerini, önceki belediye işlerinden kalan bazı
araçların eşliğinde yaptığına şahit olduk. Okulların ne
zaman başlayabileceği ise savaşın gidişatına bağlı.
Kamu hizmetlerinde görev alacak tüm kesimlerin,
maaşını el Bab’daki işadamlarından alması gerekliliği,
mali açıdan da okul ve eğitimin getireceği ek yükleri
daha da büyütüyor. Şimdilik el Bab tıbbi ile ilk yardım
malzemeleri ve şehrin acil işlerini görebilecek kamu
görevlileri ile savaşçılarına bütçe yetiştirmeye çalışıyor.

Şeriat Mahkemeleri görev başında
El Bab’ı rejimle birlikte terk eden bir başka önemli ve
olmazsa olmaz yapı da şehrin mahkemeleri. Bunların
yerine şeriat hükümlerine göre karar verecek mahkemelerin kuruluş çalışmaları da yapılıyor. Şeriat
Mahkemesi, el Bab’daki eski mahkeme binasında
kurulmuş ve bugün için 15 üyesi bulunan “Din
Konseyi”nin çizdiği haritayı takip ederek işlev görür
bir yapıya dönüşmeye çalışıyor. Mahkeme, henüz
yargılama yapmaya ve ceza vermeye başlamamış
ama bununla birlikte fetva yayımlayarak, şehre nizam
vermeye, yardım etmeye çalışıyor. Yargılama yapan
kadı sayısı bir elin parmakları kadar ve konseyin
kuruluşunun geçmişi Temmuz ayının ortasını buluyor.
Mahkemenin ziyaretine gittiğimiz esnada, hali hazırda
bulunan Kadısı Üsame Zoeytir ile yaptığımız mülakatta, bu üyelerin şehirde bulunan 15 farklı ÖSO
Bölüğü’nün sunduğu üyelerden kurulu olduğunu
öğreniyorum. Yine Kadı Zoeytir’e göre, ÖSO Bölükleri
de bu üyeleri, devrime en başından beri destek vermiş ve halk tarafından desteklendiği öne sürülen din
adamlarından seçiyor. Zoeytir, benim ziyaret ettiğim
Ağustos’un 6’sı akşamında, şimdi mahkemenin elinde
bir öldürülme, bir de hırsızlık davası bulunduğunu ve
bunların henüz ele alınmadığını, çünkü mahkemenin
kuruluşunun tamamen bitirilmediğini ifade ediyordu.
Mülakatımız esnasında ayrıca Kadı “Şeriat
Mahkemeleri”nin hâkimlerinin herhangi bir eğitimden
geçmediğini ama tecrübelerinin olduğunu öne sürdü.
Kadıya göre, Esed sonrası Suriye, demokrasi prensipleriyle ama şeriat kurallarına göre yönetilmeli ve laiklik
sistemi ise reddedilmeli. Gerekirse böyle bir laiklik
sistemi ile de koordine olabileceklerini ve yaşanabileceğini söyleyen kadı, hemen birçok Suriyeli Sünni’nin
ifade ettiği şekilde Türk modelinin, yani AKP gibi
dindar ve muhafazakâr bir hükümetin hüküm sürdüğü
ama laiklik sisteminin geçerli olduğu bir sistemin, Suriye için de uygun olduğunu, daha ben sormadan ifade
etme ihtiyacı hissetti.
Şeriat Mahkemesi Kadısı, NATO’nun veya ABD’nin
ÖSO milislerine hava yardımı yapmasını ise hararetle
destekliyorken herhangi bir yabancı asker botunun asla
ülkesine gelmesini istemediğini anlattı ve Esed sonrası
dönemde, birçok başka Haleplinin söylediği gibi
Türkiye’nin Suriye’nin en iyi dostu olacağını öngördü.
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Vergi Dairesi, roket yapım merkezi
haline dönüşmüş
El Bab şehrini dolaşmaya devam ediyorum. Şehirdeki
istihbarat, güvenlik merkezleri şimdi boş ve binalardaki
Esed resimleri kaldırılıp, yırtılmış veya yakılmış. Bu binaların şimdi rejim askerlerinden ayrı, terk edilmiş halleri ibret verici. Şehir halkından birkaç kişi, beni rejimin
bu en korkulan binalarında gezdirmek üzere yarışıyor.
Polis ile güvenlik binaları terk edilmişken vergi binası
ve belediye binası ise şimdi ya ÖSO milis kuvvetlerine
merkezlik yapıyor ya da yeni ev sahiplerini bekliyor.
Bu terk edilmişlerden biri de Vergi ve Mali İşler Binası. Burayı 8 Ağustos gününün öğlen sonrası
habersiz şekilde ziyaret ettiğimizde, ÖSO kuvvetlerinin
el Bab’daki en güçlü bölüğü olan Ebu Bekir’in lider
yardımcısı Ebu Ali’nin, küçük bir toplantıya başkanlık
yaptığını görüyoruz. Şehirde vergi veya finans işleri tabiatıyla durmuş olduğu için buradaki ÖSO yetkilisine o
günkü işini sordum. O anki uğraşısının el yapımı roketi
yapmaya adamış 15 ÖSO milisinin ihtiyaçlarını karşılama çalışması olduğunu söyleyen Ebu Ali, bu el yapımı
roketlerin nasıl test edildiğini cep telefonuna yaptığı
çekimden gösterdi. Bu yapım işini nereden öğrendiklerini ve malzemeleri nereden bulduklarını sorduğumda ise
“bilgi her yerde, internette, google’da” diye cevaplıyor.
Ayrıca malzemelerin ne olduğu sorumu detaylı cevaplamasa da basit malzemelerden oluştuğunu söylüyor.

“Yeni Türk Modeli” oldukça popüler
Demokrasi ve kendi kendini yönetme el Bab’da
olduğu kadar, Halep’in içinde de soru sorabildiğimiz
hemen bütün Halepliler arasında oldukça popüler.
Bununla birlikte, laiklik ile ilgili ciddi soru işaretlerinin sürdüğü bir gerçek. Hem ilk Suriye ziyaretimde iki
hafta bulunduğum Şam’ın çevre banliyölerinde hem
de bu seferki Halep ziyaretimde konuşma imkânı bulduğum muhaliflerin hemen tümünün laiklik konusunda ya isteksiz ya da ikircikli bir tutum takındığı açık.
Laiklik ilkesinin halen büyük oranda din karşıtı olarak
kabul edilmesi de rastlantı değil. Bununla birlikte,
“Türk Modeli”, bundan dolayı da adeta herkesin can
simidi olmuş. Önceki ziyaretimde sorduğum Türk Modeli hakkındaki görüşler, bu kez, daha ben açmadan
“Esed sonrasını” konuşmaya başladığımız hemen
birçok Suriyeli tarafından ideal çözümler arasında ilk
sırayı aldığını görmek oldukça ilginçti. Türk laikliği
ve Erdoğan ile AKP’nin dindarlığı, açıkça görüldü ki
Suriye’nin Sünni Müslümanları’nın laikliğe karşı olan
antipatileri ile demokrasi ve oy kullanmaya olan aşklarını başarılı şekilde evlendirebilen bir çözüm olarak
Suriyelilerin vicdanlarında ma’kes bulmuş.
Her ne kadar AKP hükümeti lideri Erdoğan’ın,
açıkça ve defalarca “Suriye Devlet Başkanı Esed’in
Suriye’de girişebileceği yeni katliamlara izin vermeyeceğiz” sözleri vermesine rağmen sonrasında bu
ülkenin özellikle Sünni halkında yarattığı beklentileri
karşılayamamasından dolayı, ülkemize karşı hayal
kırıklığı sürekli bir şekilde ifade edilse de özellikle
Suriye muhalefetinin silahlı, silahsız kesimlerine ku-

cak açmasından dolayı Türkiye’nin imajının, özellikle
Avrupa ülkeleri ve ABD’ninkinden çok daha ilerde olduğu açıkça görülüyordu. Hem ÖSO milisleri hem de
silahsız muhalifler, genel itibariyle Avrupa ve ABD’nin
Suriye Devrimi’ne yaptıklarından pek tatmin olmuşa
benzemiyordu. Tam aksine, dinlediğim birçok komplo
teorisine göre, azımsanmayacak orandaki Suriyeliler,
Batı’nın aslında Esed’in gitmesi hususunda çok da
istekli olmadığına inanıyor. Bu ziyaretimde favori
sorum olan Esed sonrası dönemde Suriye’nin en
başta gelen üç müttefiki sıralamasında, bir kez bile
bir Batı ülkesini duymamış olmamın, bu ülkeler için
muhakkak surette alarm zilleri çaldırması gereken bir
gelişme olduğu kesin.

Ebu Üsame’nin ÖSO’ya katılma özlemi
Suriye’ye Kilis’ten ve illegal girişimize yardım eden Suriyeli Mahmoud’la yürüyüşümüze başlarken, bir başka
arabayla yine Kilis’ten grubumuza katılan Ebu Üsame
dikkatleri çekiyor. Temiz yüzlü, bakımlı sakalları, 28
yaşındaki genç siması ve oldukça iyi İngilizcesiyle cana
yakın bir görüntüye sahip. Hemen kendisine Suriye’de,
özellikle çatışmaların şiddetlendiği Halep’te ne aradığını soruyorum. Ailesinin aslen Filistin’in Ramallah
şehrinden olduğunu söyleyen Ebu Üsame, 1948’de
Suriye’nin Humus şehrine dedelerinin göç ettiğini ama
kendilerini halen Filistinli kabul ettiğini söyledikten
sonra, amacının halen Humus’da bulunan ailesini ziyaret etmek olduğunu, anlatıyor. Bunun için son beş yıldır
bulunduğu Dubai’den İstanbul’a uçtuğunu, oradan da
Gaziantep ve Kilis yoluyla Suriye’ye vardığını söylüyor.
Kendisi de biliyor ki Halep’ten Humus’a yolculuk,
Suriye’nin bugünkü şartları göz önüne alındığında
imkânsız.
Yürüyüşümüzün ilerleyen kısımlarında ise yine
bizim grupta Suriye’ye doğru yürüyen ve Suriye rejimi
ordusundan geçen Şubat ayında kaçarak ÖSO’ya katılan
Yüzbaşı Yusuf’la tanışan Ebu Üsame, vakit kaybetmeden Dubai’den gerçek geliş nedenini daha oracıkta,
yüzbaşıya açıklıyor: ÖSO’ya katılmak. Suriye’den beş yıl
önce mecburi askerlik hizmetini bedelli olarak yapmak
ve bunun için de para biriktirebilmek için ayrılan Ebu
Üsame, bu beş yıl boyunca Dubai’de grafik tasarımcı
olarak farklı ekonomi gazetelerinde çalışmış ve oldukça
rahat bir hayat standardına sahip olarak yaşamış.
Sadece kendisi değil, Ebu Üsame’ye göre, kendisi gibi
hemen bütün akranları da aynı şekilde Körfez ülkelerine
kapak atmış.
Ebu Üsame’nin yurdundan ayrılmasının en büyük
nedeni ise Suriye Devrimi başlamadan önce, ülkenin
orta sınıfının ortadan kalkmış olması ve düşük ekonomik sınıfta yaşayanların daha iyi ekonomik koşullara
ulaşabilmesi için önlerinde hemen hiçbir imkânın
kalmamış gözükmesi. Ocak ayında Şam civarlarına
yaptığım ziyarette de devrimci gençlerin en büyük
şikâyetlerinin yine ekonomik fırsatların olmayışı ve
özgürlük ihtiyaçları olduğunu hemen hatırlatan cevaplamayı, şimdi Ebu Üsame yapıyordu.
Ebu Üsame’nin babası elektronik tamirciliği yapar-

ken annesi ev hanımı ve Humus’ta yaşamaya devam
ediyor. Ebu Üsame’nin Suriye’ye geri dönüş hayali ise
ÖSO saflarına katılarak, sırasıyla Halep’ten başlayarak diğer şehirleri rejimin kontrolünden kurtarmak ve
sonunda ailesine kavuşmak.
Beraberce, bir hafta boyunca el Bab’da aynı evi
paylaştığımız Ebu Üsame, bu süre sonunda hayallerine kavuşmasının o kadar da kolay olmadığının farkına
varıyor gibiydi. Öncelikle, ÖSO milisleri, önceki haftalarda Halep içindeki kazanımlarının bazılarını kaybetmeye başlarken kendisine başvurduğu ve katılmak

Şeriat Mahkemesi Kadısı, NATO’nun veya
ABD’nin ÖSO milislerine hava yardımı
yapmasını ise hararetle destekliyor,
herhangi bir yabancı asker botunun
asla ülkesine gelmesini istemediğini
anlatırken, Esed sonrası dönemde, birçok
başka Haleplinin söylediği gibi Türkiye’nin
Suriye’nin en iyi dostu olacağını öngördü.
için beklediği ÖSO bölüklerinden de beklediği habere
bir türlü ulaşmadı. 15 farklı ÖSO bölüğünün (katibeh)
yer aldığı el Bab’da Ebu Üsame, herhangi bir intikam
saikiyle hareket etmeyerek ve sadece Suriye’ye özgürlük getirecek bir bölüğe katılmak istiyordu. Bir hafta
içinde üç bölüğün komutanıyla görüşme imkânını
yakalayan Ebu Üsame, şimdiye kadar bunlar arasında en çok beğendiği, el Bab’ın en eski ve en büyük
bölüğü olan Ebu Bekir’di. Ne var ki Ebu Üsame, bu
bölüğe katılma isteğini iletmiş olmasına rağmen henüz kendisine ne silah sözü verilmiş, ne de ne zaman
katılabileceği söylenmişti. Ben el Bab’dan ayrılmadan
önce kendisinin de bazı hayal kırıklıkları yaşadığını
ve bu maceradan geri dönebileceği işaretleri vermeye
başlamıştı.

Demokrasi sürekli olabilecek mi
Suriye rejiminin tümüyle çekilmek zorunda kaldığı
Halep’in kuzeydoğusundaki el Bab şehri, halkın demokrasi kurma yolunda attığı zor ve sancılı adımların çok iyi
izlenebildiği bir test alanı gibiydi. Sadece 35 kilometre
ötelerinde Halep’te ölüm-kalım savaşının verildiği
bir ortamda el Bab’ın halkı, kendi kaderlerini çizme
gayretinde. Halep’teki savaşın kimin kazanacağı, hiç
şüphesiz, bu küçük şehrin de geleceğini belirleyecek.
Ondan dolayı da şehrin halkı, “hayatlarında ilk kez özgürlüğü tatmak nasıl bir duygudur” sorumu hemen her
sefer, “Halep’in kaderi belli olmadan, burada emniyetli
olamayız” diye cevapladı. Her ne kadar birçoklarına
göre Suriye rejiminin sayılı günleri kalmış olsa da halen
askeri teçhizat ve hava kuvvetleriyle ciddi bir üstünlüğü
bulunan Şam rejimi, şimdilerde kendilerini yönetmeye
çalışan Halep’in kuzey şehirlerine geri dönme planlarını
unutmuş değil.

Heinrich Böll Stiftung

23

Türkiye’nin Kürt sorunu politikası
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ürkiye’nin Kürt politikası elbette ki “Kürt
sorunu” olarak adlandırılan ama esasında “Kürtlerin hak, özgürlük talepleri ve
mücadelesi” olarak adlandırılması gereken
soruna nasıl yaklaşıldığı ile ilgilidir. Yani,
sorunun tanımı ile ilgilidir. Bu konuda devlet ile toplum katında farklı tanımların ve dolaysıyla da farklı
yorumların olduğu bir sır değildir.
İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı,
Diyarbakır Barosu içinde aktif sivil toplum ile insan
hakları mücadelesi yürüttüğüm 1980’li yılların ortalarından itibaren, öncelikle bu sorunu Kürtlerin hak,
özgürlük talepleri ve mücadelesi olarak değerlendirdim.
Böyle bir değerlendirme elbette direk olarak
Türkiye’nin Kürt politikasının nasıl yorumlanacağını
da belirliyor. Bu nedenle, bu konuda bazı kısa tespitleri yaparak, sorunu detaylandırmam gerekiyor.
1990’lı yılların başlarında hazırladığım raporlarda “Kürt sorunu”nun Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu,
esas olarak da en temel insani hak ile özgürlüklerinin
yok sayılmasında, varlıklarının ve kimliklerinin inkâr
edilmesinde, dillerinin yasaklanmasında, bunlara
bağlı olarak da Cumhuriyet tarihi boyunca baskı,
olağanüstü rejim ile sürekli denetim altına alınmak istenmeleri ile ifade edilebileceğini anlatmaya
çalıştım. Doğal olarak, böyle bir tespit, aynı zamanda
devletin izlediği Kürt politika(ları)sının yorumlanması
hakkında da ipuçlarını içeriyor.
Dolayısıyla, ben devletin Kürt politikalarını,
Cumhuriyet tarihi boyunca inkâr temeline dayalı
bir asimilasyon, baskı ve güvenlik kaygısı ile tespit
edilmiş olarak değerlendiriyorum.

İnkâr ve asimilasyon veya kendi kendini
kandırma

Denebilir ki, “Kürt sorunu ile ilgili siyasetin çabaları,
neredeyse Cumhuriyet tarihi kadar eski.” 1925 yılında Dâhiliye Vekili (İçişleri Bakanı) Cemil Uybadın
ile Meclis Başkanı Mustafa Abdülhalik Renda’nınki
ile başlayan, sorunun adını koyma, içeriğini teşhis
etme ve olası çözüm yolları önerme adımları, sivil
toplumda ve devlet bünyesinde hazırlanan 100 kadar
raporla günümüze kadar geldi.
Hep aynı ikilem yaşandı: Güvenlik eksenli politika mı, sivil eksenli siyaset mi?
Sadece güvenlik eksenli politikalar ve sonuçları da ortada. Son 30 yılda, 50 bini aşkın insanın
yaşamına mal olan, 45 bin kadar şiddet olayının
yaşandığı, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün verilerine
göre 2 milyon kadar kişinin yerinden edilerek “iç
mülteci” konumuna düşürülmesi, korkunç bir insani

dramı ortaya çıkardı.
Bu durum, Türkiye’nin Kürt sorunu politikası/politikalarının 90 yıl boyunca kendi kendini kandırmaktan ve giderek sorunu daha da ağırlaştırıp, toplumda
büyük yaralara, acılara, kayıplara, harcamalara yol
açmaktan başka bir işe yaramadığını gösteriyor.
Sorunun son çeyrek yüzyıllık boyutu konusunda
kafa yoran Türkiye’nin önemli kanaat önderleri, yazarları ve gazetecilerinin de bu konuda vardığı sonuç
bu doğrultudadır. Gazetelerin köşe yazarlarından
“yazılacak her şey yazıldı, yine başa mı dönüyoruz”
vb. başlıklarla yapılan değerlendirmelerin giderek
daha da sıklaşması ve yaygınlaşması, bu konuyu en
iyi ortaya koyan değerlendirmelerdir.
“Türkiye Patinaj Yapıyor”, “Türkiye’nin Bölünme
Paranoyası”, “Duygusal Kopuş Siyasi ve Toplumsal
Kopuşa Doğru Gidiyor”, “Köprüden Önce Son Çıkış”,
“Eski Konsept Yeniden”, “Türkiye’nin ‘İlk Sivil’
Savaşı”, “93 Konseptine Övgü” başlıkları, benim
son yıllarda konuya ilişkin yazdığım makaleler veya
konuya ilişkin sunumlarımdan bazılarının başlığını
oluşturuyor. Bu başlıklar bile tek başına Türkiye’nin
Kürt sorunu politikasının içeriğini ve istikametini
gösteriyor.
Bu politikalar çeşitli iç ve dış koşullar, farklı
hükümetler, darbeler, muhtıralar vb. gibi ulusal ile
uluslararası siyasi konjonktüre bağlı olarak kimi farklılıklar gösterse bile hâlâ temelde değişmedi. Evet,
“hâlâ” kelimesini bilinçli olarak kullanıyorum. Çünkü
AKP, sık sık 10 yıllık kesintisiz, güçlü çoğunluğa
sahip siyasi iktidarında TRT6 gibi bazı adımları inkâr
ve asimilasyon politikasının sonlanmış olduğuna,
delil olarak gösteriyor.
Ancak inkâr ile asimilasyon politikası temelden terk edilmiş olsaydı, Kürtlerin artık onlarca TV
kanalına sahip olduğu bir dönemde, iktidarlarının 7.
yılında yayına başlayan, görevi hükümet propagandası olan TRT6, onlara bir lütufmuş gibi sunulmaz ve
öne sürülmezdi. Yani, inkâr ile asimilasyon politikası
devam ediyor ve bunun sonucu olarak da güvenlik
eksenli, inişli çıkışlı da olsa “baskı, sindirmeye dayalı çözüm” politikası hâlâ devam ediyor.

PKK, şiddet ve terör ortamı, bu sorunun
nedeni değil, sadece sonuçlarından bir
tanesidir

Kürt sorunu konusunda Türkiye’nin geleneksel
güvenlik eksenli politikaları, 10 yıllık kesintisiz ve
güçlü parlamenter çoğunluğa sahip AKP hükümetleri döneminde artık tam bir açmaza girdi. AKP
hükümetleri, arkalarındaki bu güçlü parlamenter
desteğe, AB tam üyelik süreci gibi demokratikleş-

me ve özgürlükler konusunda elverişli uluslararası
koşullara, bunlara ek olarak da Ortadoğu’nun siyasi
gelişmelerinin sunduğu olanaklara rağmen toplumsal uzlaşma, demokrasi, özgürlükler ekseninde barışçı bir çözüm zemini yaratma yerine, “göstermelik
reformlar”, “açılımlar” ile sahte umutlar yaratmayı,
aslında güvenlik eksenli politikalara bel bağlamayı
tercih etti.
Bu politikanın sonuçları ise giderek artık onarılamayacak tahribatlara yol açıyor. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP yöneticileri,
her fırsatta Kürt vatandaşların kendileri tarafından
temsil edildiğini iddia etmesine rağmen iş Kürtlerin hak ve özgürlük taleplerine geldiğinde, PKK,
şiddet, çatışma, terör ortamını gerekçe göstererek,
bunları “PKK talepleri” olarak adlandırmaktan geri
durmuyor. Yani sonuçta, Türkiye’nin bu en önemli sorununda atılması gereken adımları, çözüm
imkânlarını, hedeflerini, bizzat kendileri PKK söylemine ve eylemine endeksliyor. Bunu yaparken de
Kürt dilinin kullanımında sağlanan görece serbestlik
gibi palyatif tedbirler, Kürtlere bir lütuf olarak sunuluyor, “Daha ne yapalım?”, “Daha ne istiyorsunuz?”
gibi sözlerle esasında onları aşağılıyorlar.
Ancak, daha önce de belirttiğim gibi “Kürt
sorunu” olarak adlandırılan bu sorun, esasında bir
PKK sorunu değil, aksine PKK gerçeği bu sorunun
son 30 yıllık iç ve dış politika, güvenlik alanlarındaki sonuçlarından sadece bir tanesidir. Yani, sorun
PKK olmadan önce de vardı ve bu örgüt olmazsa da
çözümü gereken en önemli sorun olarak Türkiye’nin
karşısında, gündeminde yer alacak.
Öyleyse yapılması gereken de; Kürtlerin hak ile
özgürlük taleplerine, temel insan haklarına uluslararası hukuk ile sözleşmelerin öngördüğü biçimde
çözüm bulmak, bunları karşılayacak bir program,
buna uygun mekanizmalar, takvim, sahici ve
inandırıcı öğeleri ile topluma sunmalı, TBMM’nin
gündemine taşınmalı.
PKK eylemleri ile söylemlerinin Kürtler arasında
görece toplumsal meşruiyetini ve bunların en azından kanıksanmaya doğru yol almasının panzehiri de
böyle bir yol haritasının Türkiye’de siyaset kurumu tarafından uzlaşma ile ortaya konulmasından
geçiyor.

Çözüm yolu, daha fazla demokrasi, daha
fazla özgürlük ve çözüm yeri de TBMM’dir

Son 25 yıl içinde bu konuda çok sayıda makalem,
araştırmam, raporum vb. yayımlandı, bunların tümü
kamuya açık platformlarda ve kamuoyuna sunulmuş
olan görüşler.
Daha 1989 yılında Cumhuriyet gazetesinde
yayımlanan makalemde, Kürtçe isimlerin yasak
olmasının, bu yasağın 1930’larda çıkarılan yasalara
dayandırılmasının, hukuk ve insan hakları açısından
kabul edilemezliğini ifade ettim.
Barışçı çözüm yolunun, daha fazla demokrasi
ve daha fazla özgürlük olduğunu ifade ettim. Kürt
sorununda çözümsüzlük sadece Kürtlerin mağduriyetini uzatmak ve derinleştirmek ile kalmıyor,
aynı zamanda Türkiye’nin de demokratikleşmesinin
kelepçesi vazifesini görüyor.
Söylenecek veya söylenmesi gereken yeni bir
şey yok esasında. Kısacası ve daha önce defalar-

ca ifade ettiğim gibi, Kürtlerin de iradesi dışında
“Kürt sorunu” olarak adlandırılan konu, esas olarak
TC’nin Kürt kökenli vatandaşlarının hak ve özgürlük
talepleridir.
Bu nedenle de ben bu konuyu “Kürt sorunu”
olarak değil, TC’nin Kürt kimlikli vatandaşlarının temel insan haklarına, özgürlüklerine dayalı,
Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası ve uluslar
üstü sözleşmelerinde ifade edilmiş olan, AB üyelik
şartlarının önemli bir öğesini oluşturan, “Temel
insan hak ve özgürlükleri ekseninde Kürtlerin hakları, özgürlük talepleri, arayışlar” olarak görüyor ve
değerlendiriyorum.
Kürtler hem evrensel insan hakları ile hukuk
normlarının gerektirdiği, hem de toplumsal gerçekliğimizin ortaya koyduğu temel insanî haklarını,
özgürlüklerini talep ediyor ve öne sürüyor. Bu talepleri, sadece herhangi bir siyasi partiye endekslemek
de doğru değildir.
Böyle bir tutum, esas olarak bu temel hak ile
özgürlük taleplerini, Türkiye’nin demokrasi ve
özgürlükler konusunu doğru anlayamamayı sonuçlandırıyor. Bu durumun yüzlerce örneği var.

Ben devletin Kürt politikalarını, Cumhuriyet
tarihi boyunca inkâr temeline dayalı bir
asimilasyon, baskı ve güvenlik kaygısı ile
tespit edilmiş olarak değerlendiriyorum.
Türkiye’de 1951 yılından beri 28 siyasal partiden 26 tanesi, “Kürt sorunu” olarak adlandırılan
Kürtlerin temel insan haklarını programlaştırdığı
ve/veya programlaştırmak istediği için kapatıldı,
yasaklandı.
TİP’nin 1971 darbesi sonrası kapatılma gerekçesi, bu durumun yakın siyasi tarihimizdeki en
somut ve açık örneğidir. 1990’lı yıllarda kapatılan
Refah Partisi dışındaki partilerin kapatılma gerekçeleri de farklı değil.
İfade ve düşünce özgürlüğü ile birlikte siyasi örgütlenme dahil olmak üzere, örgütlenme özgürlüklerinin AB standartlarına çekilmesi, sadece Kürtlerin
hak ile özgürlük taleplerinin “barış, demokrasi,
özgürlük, eşitlik, yurttaşlık hukuku, Türkiye’nin
bütünlüğü, kardeşlik ve birlikte yaşama” iradesinin
egemen olduğu biçimde karşılanmasını sağlamayacak, aynı zamanda Türkiye’nin temel demokrasi, özgürlük, sosyal adalet perspektifine de yön verecek.
Güncel Hukuk dergisinde 2010 yılında yayımlanan bir makalemde de işaret ettiğim gibi, “bunun
için esas olarak hükümetin atması gereken adımlar
vardır” ve hükümetin atacağı adımlar, bir başka
makalemde de işaret ettiğim gibi, “Kürt sorununda şiddet kullanımına toplumsal meşruiyet veren
siyasi, hukuki ve sosyal şartları, dolayısıyla toplum
desteğini ortadan kaldırır. Bu çerçevede, her zaman
belirttiğim gibi, Kürtlerin hak ve özgürlükleri adına
şiddet kullanmanın doğru ve gerekli bir yol olmadığına olan inancımı da belirterek, bu noktadan
hareketle esas olarak silahlı örgütün de bizzat kendi
iradesi ve kendi kararı ile kendi hukukuna göre
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silahlı şiddet kullanmaktan vazgeçmesi gereklidir ve
bu mümkün ve doğru olanıdır.”
Böyle bir ortamın yaratılması ile elbette ki Kürt
meselesinin güncel ve yakıcı olan silahlı çatışma
boyutu dışında, en fazla tartışılacak, çözüm zemininde zorlanılacak anayasal düzenleme gerektiren
dört temel konu var.

Öyleyse yapılması gereken de; Kürtlerin
hak ile özgürlük taleplerine, temel
insan haklarına uluslararası hukuk ile
sözleşmelerin öngördüğü biçimde çözüm
bulmak, bunları karşılayacak bir program,
buna uygun mekanizmalar, takvim sahici
ve inandırıcı öğeleri ile topluma sunmalı,
TBMM’nin gündemine taşınmalı.
Bana göre, bu dört temel konu şunlardır:
1. Vatandaşlığın yeniden tanımı,
2. Anayasa’nın ve özellikle de Siyasi Partiler Yasası’nın Kürtlerin kendi kimlikleri ile kendi
talepleri doğrultusunda şiddet içermediği, şiddet
kullanılmadığı ve şiddet teşvik edilmediği sürece
tüm siyasi hedefleri doğrultusunda özgürce örgütlenebilme şartlarının yaratılması,
3. Anadilin öğrenimi-anadilde eğitim,
4. Türkiye’de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi
veya yerinden yönetim modellerinin yeniden inşa
edilmesi biçiminde ifade edilebilecek olan idari
yapının yeniden düzenlenmesidir.

Bu politikanın Türkiye’nin dış siyasetine
yansıtılması

Türkiye’nin geleneksel güvenlik eksenli Kürt politikası, kendisini savunmak için yine Cumhuriyet tarihi boyunca, bu sorunu hep “dış güçlerin kışkırtması”, “dış güçlerin parmağı” vb gerekçeler ile bir dış
düşman, dış politika malzemesi ve aracı durumuna
da getirildi. Yani, Türkiye bizzat kendi eli ile Kürt
sorunu konusundaki politikasını bir dış politika
malzemesi ve sorunu durumuna getirdi. Bugün bile
bu politikanın ağırlığı, PKK ile ilgili değerlendirme
ve tespitler ekseninde devam ediyor.
Uluslararası ve devletlerarası ilişkilerde kimi
devletler veya uluslararası güçlerin kendi çıkarları
için başkalarındaki iç sorunlar ile ilgilendiği veya bu
sorunları kendi çıkarları istikametinde yönlendirmeye çalıştığı bir muamma değildir. Bu durum Türkiye
için de ve Kürt sorunu bağlamında geçerlidir. Buna
benzer politikaları Türkiye de kimi uluslararası ilişkilerde ve dış politikasında uyguladı ve uyguluyor.
Suriye’deki gelişmeler bunun en son örneğidir.
Ancak burada vurgulanması gereken temel nokta, Türkiye’nin ısrarla “Kürt sorununu dış güçlerin
kışkırtması ve müdahalesi“ olarak değerlendirmesi
ve Kürtlerin hak ile özgürlük taleplerine kulaklarını
tıkamasıdır.
Türkiye bu konudaki yanlış değerlendirmesi ile
kimi zaman bazı devletlere tavizler vermek zorunda
kaldı, kimi zaman ise (1980 ve 1990’lı yıllarda
olduğu üzere) Suriye örneğinde olduğu gibi ciddi
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gerginlikler yaşamış ve savaş hali durumuna bile
geldi. Yunanistan, Ermenistan, İran ve kimi Avrupa
ülkeleri ile ilişkilerde de böyle bir resmin değişik
karelerini görmek mümkün. Bu konuda en gülünç
olacak örneklerden birisi de 1984 yılında İsveç’te
Kürtçe eğitim veren ilk anaokulunun açılmasına
tepki olarak, Türkiye’nin bu ülkeye protesto notası
vermesini ve buna karşılık da İsveç’in Türkiye’yi çok
sert biçimde eleştirmesini gösterebiliriz.
Sadece bu tekil ilişkilerde değil, Bağdat Paktı
ile CENTO gibi uluslararası kuruluşlara, ittifaklara
katılımda da Türkiye’nin Kürt sorunu ile ilgili “inkâr
ve kendini kandırma” olarak adlandırdığım politikaları büyük rol oynadı.
Yakın tarihte ise AB ile ilişkiler en fazla Kürt
sorunu ve Kıbrıs anlaşmazlığı ekseninde sıkıntıya
girdi. Türkiye bu konuda o kadar gerçekçi olmayan
politikalar sürdürdü ki, kendisini, bütün dünyayı
sanki “AB’nin Kürtleri kurtarmak ve Türkiye’yi
bölmek için kurulmuş olduğuna inandırmak” gibi
beyhude bir çabanın ve dış politika vizyonunun
(aslında vizyonsuzluğunun) içine girdi.
Bu konuda örnekler daha da çoğaltılabilir ve detaylandırılabilir. Yakın komşularımız olan İran, Irak,
Suriye ile olan ilişkilerde ise adı geçen devletlerdeki
Kürt nüfusu ve mücadeleleri nedeni ile Kürt sorunu
her zaman bu ilişkilerin merkezinde yer aldı.
Özetle belirtmek gerekirse, daha önce de belirttiğim gibi Kürt sorunu politikaları Türkiye’yi sadece
iç politikada değil, aynı zamanda dış politika ve
uluslararası ilişkilerde de büyük sorunlarla karşı
karşıya getirdi.
Dolayısıyla, Türkiye’nin dış politika vizyonunda
istikrarlı, inandırıcı, ülkemizi geliştirici politikaları
serbestçe ve kararlıca yürütebilmesi için de Kürt
sorununa barışçı bir çözüm yolu elzemdir. Kürt sorununda çözümsüzlük, Türkiye’yi uluslararası ilişkilerde de sıkıştırmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Suriye’de veya bölgede gündemde olan gelişmeler, Türkiye’nin mevcut Kürt politikası için işlevsel
değil, aksine bunları işlevsizleştiren gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumun altında da yine
Türkiye’nin kendi Kürtlerine karşı izlediği çözümsüzlük politikası yatıyor.
Bu da zaten tecrübe ile sabittir. 1990’lı yıllardan itibaren Irak’ta Kürtler ile ilgili izlenen politika
nasıl işlevsiz duruma geldiyse, bugünkü gelişmeler
de Türkiye’nin mevcut politikasının işlevsiz kalmasına ve iflas etmesine yol açacak. Türkiye’nin böyle
bir durumdan kaçınma imkânı var ve bu mevcut
hükümetin elinde.
Suriye’de kriz giderek derinleşiyor ve iç savaş
riski giderek artıyor. Türkiye, coğrafi konumu ve
diğer siyasi, sosyal, kültürel, tarihi nedenlerle bu
krizin etkilerini en yakından yaşayan ülkelerin
başında geliyor.
Suriye’deki krizden çıkış ve Ortadoğu’nun
yeniden şekillenmesi sürecinde Suriye Kürtleri
giderek daha fazla gündeme geliyor. Son günlerdeki
gelişmeler ise Suriye Kürtleri’nin Suriye muhalefetindeki yerini, gücünü ve muhtemel rollerini daha
da netleştiriyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
1. AKP hükümetlerinin neredeyse ortak Bakanlar
Kurulu toplama düzeyine getirdiği Suriye ile ilişkileri, Erdoğan ile Esed arasındaki “kardeş” söyle-

mi, çok kısa bir süre içinde karşılıklı savaş içinde
bulunma durumuna ve diktatörlük söylemlerine
dönüştü. Önemli bölümleri uluslararası inisiyatifler
ile de çelişen AKP hükümetinin Suriye politikası,
bu ülkede kapıya dayanan muhtemel bir iç savaş
boyutuna hızla yaklaştı ve bunun Türkiye’yi de kendi etki alanına alma riskinin gerçekleşmesi durumu
ile karşı karşıyayız.
2. Suriye bazı özellikleri ile uluslararası camia açısından “Arap Baharı”nın yaşandığı diğer ülkelerden
farklılıklar taşıyor. Bu nedenle de Libya ve Mısır örneklerinde yaşanan göreceli hızlı bir uzlaşma Suriye
konusunda henüz yakalanamadı.
3. Türkiye ise AKP hükümetinin dar, öngörüsüz,
milliyetçi ve kısmen de mezhepsel eksenleri olan
politikası ile Suriye konusunda bocalıyor. Bu bocalamada AKP’nin Suriye Kürtleri hakkındaki yanlış,
gerçeklerden uzak değerlendirmesi ve bakışı temel
bir rol oynuyor.
4. Suriye Kürtleri, Suriye muhalefeti içinde en
örgütlü kesimi temsil ediyor. Geçen yıl kurulan
Suriye Kürtleri Ulusal Meclisi (Encumena Nıştimani
ya Kurden Suriye-ENKS) içinde tarihi 1950’lerin
başına dayanan Suriye Kürt Demokrat Partisi, 1969
yılında kurulmuş olan Suriye Kürtleri Sol Partisi gibi
toplam sekiz siyasi parti bulunuyor.
5. Son yıllarda PKK desteği ile kurulan Kürt Birliği
Partisi (PYD) ile bu sayı dokuza ulaştı. ENKS ile
PYD arasındaki ilişkiler, Mesut Barzani’nin girişimi
ile yumuşatıldı ve imzalanan ortak deklarasyon ile
iki parti bir ay öncesinden beri bütünlüklü bir siyasi
muhalefet rolü yürütüyor.
6. Suriye Kürtleri’nin siyasal talepleri, geleneksel
olarak kültürel haklar ve otonomi perspektifine
dayanan bir strateji oldu. ENKS kuruluşunda ise
Suriye’deki gelişmeler ışığında “kültürel, siyasi,
insani haklar ile kendi kendini yönetme ilkesi” ortak
siyasi strateji olarak benimsendi.
7. Uzun yıllar İsveç’te yaşamış bir Kürt mülteci
olan Abdul Basit Seyda, Suriye Ulusal Konseyi’nin
başkanlığına seçildi. Suriye’deki Kürt örgütleri, Irak
Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin
girişimleri ile kendi aralarında birlik protokolü imzaladı ve bu arada ilk başlarda Esed rejimine destek
görünümü veren PKK’ye yakınlığı ile bilinen PYD de
ENKS içinde yer aldı.
8. Suriye Kürtleri’nin ortak siyasi platformu ile iradesi, başta Avrupa olmak üzere uluslararası alanda
da yaygın, etkili ilişkiler geliştirmiş, bu ülkedeki
Kürtlerden önemli bir bölümü (yaklaşık 30 bin)
vatandaşlık hakkı da dahil olmak üzere, kültürel,
siyasi hak, özgürlük talepleri, önemli bir siyasi ve
manevi desteğe sahip.
9. Son günlerde Kürt partilerine bağlı milis güçlerin, bazı Kürt şehir ve kasabalarını kontrol altına aldığı görülüyor. Bu durum, Türkiye’de bazı basın ile
siyasi aktörler tarafından bölünme ve savaş korkusu
yayma aracı olarak kullanılıyor, milliyetçi duygular

körükleniyor.
10. Tüm bu gelişmeler, AKP’nin Suriye muhalefetine ilişkin ve onun gerçek gücüne ilişkin olarak
milliyetçi kaygılar ile yanlış hesaplar yaptığını
ortaya koydu. Aynı zamanda Suriye’deki Kürtler’in
esasında en örgütlü muhalif güç olduğunu da ispatlayarak AKP’nin politikasını iflas noktasına getirdi.
11. AKP, Suriye konusundaki politikalarında coğrafi
konumu nedeni ile doğal olarak daha aktif olma
durumunu yanlış değerlendirdi. Gerek bu ülkedeki muhalif güçlerin desteklenmesi, gerekse bu
güçlerin bileşimi ve mevcut Esed rejimine karşı
almış olduğu tutum ile tam bir açmaza girdi. Suriye
muhalefetine verdiği desteği ve muhalif güçlerin
bileşimi sırasında bu ülkedeki Kürt örgütlerine karşı
tutumu, onları izole etme girişimleri iflas etti.

Tüm bu gelişmeler, AKP’nin Suriye
muhalefetine ilişkin ve onun gerçek gücüne
ilişkin olarak milliyetçi kaygılar ile yanlış
hesaplar yaptığını ortaya koydu. Aynı
zamanda Suriye’deki Kürtler’in esasında
en örgütlü muhalif güç olduğunu da
ispatlayarak AKP’nin politikasını iflas
noktasına getirdi.
12. AKP’nin Suriye politikası, aynı zamanda bölgesel denklemler çerçevesinde de Türkiye açısından
sıkıntılar yarattı. Türkiye’nin Sünni İslam eksenli bu
ülkedeki muhalefete verdiği destek, İran ve Irak ile
ilişkileri giderek gerginleştiriyor.
13. Oysa Suriye politikası saptanırken, Suriye
Kürtleri ile direk ilişkilerin geliştirilmesi barış ve
kardeşlik sürecine, demokrasi, özgürlük, adalet,
istikrar, güvenlik hedefine önemli katkılar sunabilecek bir potansiyeli barındırıyordu.
Tüm bu gelişmeler ile son haftalarda giderek
artan şiddet, terör eylemleri de dikkate alındığında,
Türkiye’nin karşı karşıya olduğu bu devasa iç ve dış
politika çıkmazını aşabilmesinin yegâne yolu, Kürt
sorununa çözüm için bir yol haritası oluşturacak,
partimiz tarafından Meclis’e sunulan “Akil Adamlar
Komitesi ve Uzlaşma Komisyonu”nun kurulması,
tüm bu iç, dış politik sorunların temel çözüm yeri
ve adresi olarak TBMM’nin acilen toplanmasıdır.
Bu durum elzemdir ve Başbakan’ın polemik yaratıp, siyaseti felç ederek kısa vadeli siyasi kazanç
elde etmek için söylediği gibi “taviz vermek” değildir. Politikanın içinde yer alanlar olarak, görevimizi
yerine getirmek, boynumuzun borcu. TBMM’nin her
gün can kaybının yaşandığı bu zamanlarda, çözüm
için çalışması, çözümün meşru adresi olduğunun
ortaya konması açısından da şart.
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Suriye krizinin Güneydoğu Anadolu
ekonomisine etkileri

G

Şah İsmail Bedirhanoğlu
1961 yılında Diyarbakır’da
doğan Bedirhanoğlu, ilk,
orta ve lise eğitimini burada
tamamladı. Daha sonra
Diyarbakır Üniversitesi’nde
Eğitim Fakültesi Türkçe
Bölümü’nden mezun olan
Bedirhanoğlu, 1985 yılında
ticaret hayatına atıldı.
1994 yılından itibaren iş
camiasının çeşitli STK’lerinde
aktif görev alan Bedirhanoğlu,
önce Diyarbakır Sanayici ve
İş Adamları Derneği (DİSİAD)
yöneticiliği ve başkanlığı
görevinde bulundu. Daha
sonra, Güneydoğu Sanayici ve
İşadamları Derneği (GÜNSİAD)
yöneticiliği ve başkanlık
görevini üstlendi. Halen
GÜNSİAD Yönetim Kurulu
Başkanlık görevini sürdüren
Bedirhanoğlu, evli ve iki çocuk
babası.
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üneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki
gelişmelerin Türkiye ekonomisine
etkileri konusuna girmeden önce,
bölge ekonomisi ile ilgili genel bir
değerlendirme yapmak gerekiyor.
Yaşadığımız bu topraklar tarih boyunca birçok
medeniyete ev sahipliği yaptı, birçok kültürü
bir arada barındırdı, yani dillerin, dinlerin,
kimliklerin ve kültürlerin birlikte yaşadığı bu yerler,
aynı zamanda ticaret merkezi olma özelliğini
de yüzyıllar boyu sürdürdü. 1900’lü yılların
başına kadar bu özelliğini koruyan bölgemiz,
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte bunu yavaş yavaş
yitirmeye başladı.
Bölgenin önemli kentlerinden olan Diyarbakır,
1927 yılında yapılan sayımda, sanayide istihdam
ettiği nüfus oranı bakımından Türkiye’nin 3.
büyük kenti iken bugün gerek nüfus, gerek coğrafi,
gerek tarımsal alan büyüklüğü ve gerekse doğal
kaynakların zenginliği bakımından ülkenin ilk 10 ili
arasında olmasına rağmen bugün Sosyoekonomik
Gelişmiş İller Sıralaması’nda 81 il arasında 68.
sırada yer alıyor. Türkiye’nin Sosyoekonomik
Gelişmiş İller Sıralaması’nda son 20 il içerisinden
18’ini, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndekiler
oluşturuyor. Genel Refah Düzeyi kriterlerinden
hangisini ele alırsak alalım, bölge illerini son 20 il
içerisinde görüyoruz.
Örnek vermek gerekirse, ortalama 1000
kişiye düşen otomobil sayısı AB ülkelerinde 465,
Türkiye’de 80, bölgede ise 20 olup, ülkemiz
ortalamasının dörtte biri kadardır. Güneydoğu
Anadolu’da 1000 kişiye düşen ortalama doktor
sayısı, yine Türkiye ortalamasının beşte biri
oranındadır. Bölgemizde işsizlik oranı yüzde
30-35’ler civarındadır. Ülkemiz işsizlik oranı
ortalamasının yüzde 11 olduğu düşünüldüğünde,
Türkiye ortalamasının 3 katı kadardır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi nüfusunun
yaklaşık yüzde 40’ı, aylık ortalama kazançlarının
100 doların altında olduğunu ispat ettiği için
devlet tarafından yeşil kart verilerek, sosyal yardım
alma hakkını elde etmiştir. Nüfusu 1,5 milyonu
aşan Diyarbakır’da resmi kayıtlara göre, yaklaşık
550 bin yeşil kartlı insan bulunuyor. Yaklaşık 100
bin insan da yoksul olduğunu kanıtlayamadığı
için bu uygulamadan bile faydalanamayacak
durumdadır.
Son yıllarda, bölgemizdeki çatışma ortamı
ve sosyoekonomik koşullar nedeniyle yaşanan
göçler sonucunda, Diyarbakır merkezinde 10
binin üzerinde gecekondu bulunuyor ve bunlarda

yaklaşık 100 bin insan yaşıyor.
Diyarbakır nüfusunun yüzde 50’si 25 yaş ve
altında. Her yıl 40 bin gencimiz, hiçbir mesleki
eğitim almadan çalışma yaşına giriyor.
İlimizde sanayi düşük yoğunluktadır. Sanayide
çalışan işçi sayısı, yaklaşık 14 bin ve bunun
ilimizin toplam istihdamındaki payı da yüzde 5’tir.
Diyarbakır’daki sanayi işletmelerinden ihracat
yapanların oranı, yüzde 11 olup, bunlar da
ihracatlarının yüzde 60’ını Irak’a veya Kuzey Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yapıyor. Irak dışına
yapılan ihracatın tamamına yakınını, son yıllarda
bölgede gelişen mermer sektörü oluşturuyor.
Kuşkusuz örneklemeye çalıştığımız
Diyarbakır’ın ve genelde Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nin içinde bulunduğu bu sosyoekonomik
gerilik, bölgenin gerçek potansiyeli ile alakalı
değildir. Aksine birazdan vereceğim bilgiler,
bölgenin aslında çok önemli ekonomik potansiyele
sahip olduğunu gösteriyor.
Diyarbakır tarıma elverişlilik bakımından
Türkiye ortalamasının iki katı fazlası tarım
arazilerine sahiptir. Bu tarımsal alanlar gerektiği
gibi kullanılmadığından, ilimiz kırsal nüfus başına
üretim miktarında tüm iller arasında 52. sırada
yer alıyor. Bu, aslında çok önemli bir çelişkidir.
Bölgemiz gerek hidroelektrik, gerekse güneş
enerjisi için oldukça yüksek potansiyele sahiptir.
Örnek olarak verirsek; Mardin Kızıltepe ilçesi ile
civarı güneş enerjisi için dünyanın en uygun ve
cazip bölgesi olarak tespit edildi.
Diyarbakır, çevre iller ile birlikte inanç, kültür
turizmi açısından dünyanın sayılı miraslarına
sahiptir. Sağlık ve eğitim alanında da bölgemiz,
önemli bir merkez olmak için yeterli potansiyele
sahiptir.
Tarım ve tekstil alanında önemli potansiyeli
olan Güneydoğu Anadolu, aynı zamanda dünyada
kalitede ikinci sırasında yer alan pamuğu
üretebiliyor.
Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan
Güneydoğu illeri, özellikle mermerde Türkiye
rezervlerinin yüzde 25-30’una sahip. Verilerle bu
örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Aslında ifade etmeye çalıştığım; bu
sosyoekonomik durumun neden bu noktada
olduğudur. Cumhuriyet’in kuruluşundan, özellikle
1930’lu yıllardan sonra bölgeye dönük uygulanan
siyasi ve ekonomik politikalar, Güneydoğu
Anadolu’nun geri kalmasına sebep olmuştur.
1960’lı yıllardan sonra Devlet Planlama Teşkilatı
(DTP) tarafından hazırlanan Bölgesel Kalkınma

Planları, ya yanlış hazırlanmış ya da uygulamada
başarılı çalışmalar yapılamamıştır.
1980’li yıllardan sonrada, bölgede başlayan
çatışma ortamı ile birlikte ekonomik gelişmişlik
Türkiye’nin diğer bölgelerine göre oldukça yavaş
ilerlemiş, bugünkü bölgeler arası gelişmişlik
farklılığını ve dengesizliğini oluşturmuş durumdadır.
Son dönemlerde hükümetler, bölgeler arası
gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak için
bir takım tedbirler geliştirmiştir. Bunları şöyle
sıralayabiliriz:
A-) GAP’ın bir an önce bitirilmesi için “GAP Eylem
Planı” adı altında bir proje geliştirilmiş (halen
tamamlanamamış).
B-) Dönem dönem hazırlanan teşvik uygulamaları
hayata geçirilmeye çalışılmış (Bu konuda da başarılı
uygulamalar ve sonuçlar alınamamıştır).
C-) Komşu ülkeler ile ticaretin geliştirilmesi ve sınır
ticaretinin arttırılması teşvik edilmeye çalışılmıştır
(Genellikle bu ticaretler siyasi gelişmelere kurban
edilmiş).
Özellikle komşu ülkeler ile ilgili ticarete
baktığımızda, Irak ve Bölgesel Kürt Yönetimi ile
yapılan ticaret hacmi, ambargonun kaldırılması ile
2003 yılında başladı. Bu ticaret hacmi, başlangıç
aşamasında bile rekor seviyeleri yakaladı. Yıllar
itibariyle de artış gösterdi. Resmi rakamlara göre
2005-2006 yıllarında 3 milyar dolar, 2007 yılında
4 milyar dolar, 2008 yılında 5 milyar dolar, 2009
yılında 6,5 milyar dolar, 2011 yılında ise Irak’a
olan toplam ihracat 8,3 milyar dolar civarında oldu.
Suriye ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinden sonra,
100 milyon dolardan 1 milyar dolara yaklaşan bir
ticaret hacminin (Suriye’deki son gelişmelerden
önceki rakamlardır) olduğunu gözlemleyebiliriz.
Bölge ekonomisi, komşu ülkelerle yapılan
ticaret hacmi ve sınır ticareti ile doğrudan ilişkilidir.
Gaziantep dahil edildiğinde, Irak’a yapılan ihracatın
yüzde 40’ı Güneydoğu Anadolu üzerinden yapılıyor.
Tabii Gaziantep tek başına toplam ihracatın yüzde
30’unu yapıyor.
Bölge illerinin komşu ülkeleri ile iktisadi
ilişkilerine baktığımızda, buna örnek olarak Irak’ı
değerlendirirsek; Diyarbakır ihracatının yüzde 50’si
bu ülkeye yapılıyor. Diyarbakır’ın en fazla ihracat
yaptığı ürünlerin başında ise maden ve metaller
olduğu görülüyor. Bu fasıl, toplam ihracatın
yüzde 38’idir. Bu faslın yüzde 80’i de tahminen
mermerdir. Bu yıl da Irak’a ağırlıklı olarak, ayrıca
hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin
ihracatı yapıldı.
Türkiye’den, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden
Irak’a ve Bölgesel Kürt Yönetimi’ne en fazla ihracat
yapan il tartışmasız, Gaziantep’tir. Gaziantep, 2011
yılında Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne 1,8
milyar dolar ihracat yaptı. Bunun başlıca nedeni,
ticaret ve sanayideki olgunluk derecesidir. Özellikle
sanayide 3. kuşağı yaşayan Gaziantep, uygun
pazarı görünce çok iyi lobicilik faaliyetleri de yaptı.
Ayrıca Gaziantep’in sanayisi ve ticareti gelişmiş
olmasından dolayı, ürün çeşidi bakımından zengin
bir üretici il olarak görülüyor. İhracat yaptığı ürünler
gıdadan tekstile, kimyadan plastiğe kadar, oldukça
geniş bir çeşitlilik arz ediyor.
Güneydoğu Anadolu’da yaşanan krizlerin,

bölgemizi daha fazla etkilediği muhakkaktır.
Bölgemiz ekonomisinin ülke ekonomisi
ile hiç entegre olmadığı görüşü ise oldukça
eksik bir değerlendirmedir. Aksine Güneydoğu
Anadolu’nun ekonomisi, ülkenin batısı ile birçok
sektörde entegre olmuş durumdadır. Bu sektörler
otomotivden tekstile, gıdadan inşaata kadar
uzanıyor. Bölgemiz ekonomisinin yapısı, tamamen
sınır ticareti üzerinde kurulu değildir. Ancak,
sınır ticareti özellikle bölgede nakliye ve lojistik
sektörünü oldukça geliştirmiştir. Zaman zaman
oluşan bölgesel krizlerden en fazla etkilenen
ve kırılgan olan da bu sektördür. Güneydoğu
Anadolu’da 10 bin aile nakliye ve lojistik
sektöründen geçimini sağlıyor. Özellikle Suriye’deki
son gelişmeler, bu ülke ile ticaret hacmini geliştiren
bölge illerini (Gaziantep, Hatay, Urfa) olumsuz bir
şekilde etkiledi ve bu durumdan çok zarar gördük.
Daha önce ifade ettiğimiz Suriye ile olan ticaret
hacmi, bu ülkedeki gelişmelere bağlı olarak 1

Nüfusu 1,5 milyonu aşan Diyarbakır’da
resmi kayıtlı 550 bin civarında yeşil kartlı
insan bulunuyor. Yaklaşık 100 bin insan
da yoksul olduklarını ispat edemediği için
bundan bile faydalanamayacak durumda.
milyar dolardan sıfır noktasına geriledi. Sınır ticari
faaliyetini sürdüren Hatay, Urfa, Gaziantep’teki
birçok firma, bu gelişmelerden olumsuz bir şekilde
etkilendi.
Yine Doğu Anadolu’da İran’la son dönemlerde
yaşanan siyasi gerginlik, sınır ticaretinde aşama
kaydeden sınır illerini olumsuz etkiledi. İran’la
sınır ticaretini, genelde hayvancılık, tekstil ve
gıda sektörleri yapıyor. Bölgemizdeki siyasi
gelişmelerdeki dalgalanma, buradaki sınır
ticaretinin doğrudan etkilenmesine neden oluyor
ve bu durum Doğu Anadolu illerinin ekonomik
yaşamını olumsuz etkiliyor.
Bölgesel krizin Güneydoğu Anadolu’daki illeri
etkilemesi doğaldır. Beraberinde Türkiye ekonomisi
az da olsa etkileniyor. Çünkü sınır ticaretinde
satılan mal ve hizmetlerin önemli bir kısmı (gıda,
tekstil vb), ülkenin batısındaki üretici firmalardan
alınarak yapılıyor.
Bütün bu gelişmelerin yanında ülkenin temel
sorunu olmaya devam eden Kürt meselesinin
çözümsüzlüğü, çatışma ve şiddetin yaygın bir
şekilde sürüyor olması, komşularla olan ticareti,
özellikle de sınır ticaretini olumsuz etkiliyor.
Bütün bu ekonomik tedbirler başarılı olsa bile Kürt
meselesini çözmediğimiz, bölgede güvenlik ve
istikrarı sağlamadığımız sürece, bölge ekonomisinin
Türkiye ekonomisi ile entegrasyonu yavaşlıyor,
bölgeler arası geri kalmışlık farklılığını ortadan
kaldıramadığımız gibi bu durum giderek daha da
derinleşiyor. Bu bakımdan bu meselenin çözümü,
artık elzem bir zorunluluk olarak, ülkede yaşayan
herkesin ve her kesimin önündeki en temel
görevlerden biri olarak duruyor.
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ıda maddeleri üretiminde
sürdürülebilir doğal kaynak
kullanımına dayalı, biyolojik çeşitliliği
koruyabilen ve çevre dostu üretim
teknikleri kullanmak bir gereklilik
olsa da küresel ölçekte, tarımsal faaliyetler
kimya endüstrisine çok bağımlı bir hale
gelmiştir. Pek çok canlı türü için çeşitli sağlık
sorunlarına yol açmasına rağmen pestisitler,
hormonlar ve suni gübreler olmaksızın tarım
yapabilmek, artık neredeyse olanaksızdır. Oysa
bu durum, giderek artan bir hızla bizleri bir yok
oluşa doğru sürüklüyor. Yazının çerçevesini çok
genişletmemek için modern tarımsal faaliyetlerde
kullanılan kimyasal maddeleri, sadece pestisitlere
odaklanan bir yaklaşımla ele alarak, neden böyle
düşündüğüme açıklık getirmeye çalışacağım.
Gıda güvenliği, gıda kaynaklı hastalıklara
neden olan biyolojik, fiziksel, kimyasal etkenleri
önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, taşınması, depolanması ve son tüketiciye
sunulması sürecini ele alan bir yaklaşımdır. Temel
amaç, gıdaların tarladan çatala olarak özetlenebilecek bir süreçte sağlığa uygun olmasını ve
besleyici özelliklerini muhafaza etmesini sağlamaktır. Gıda güvenliği açısından bakıldığında,
onlarda kalıntısı bulunan toksik kimyasallar, insan
ve çevre sağlığını tehdit eden en önemli şeylerden
biridir. Kalıntı, bitki veya bitkisel kökenli ya da
yenilebilir hayvansal ürünler içinde ya da üzerinde bulunan ve gıdanın doğal yapısında bulunmayan her şeyi ifade edebilmektedir. Tarımsal
üretimde kullanılan ve gıdalarda kalıntı bırakan
en önemli toksik kimyasal maddelerden biri,
pestisitlerdir. Pestisitler, tarımsal üretim yaparken
yetiştirmek istediğimiz ürünlere zarar verdiğini
düşündüğümüz canlılara karşı kullanılan kimyasal maddelerdir. Fonksiyonel özelliklerine göre
çeşitli gruplara ayrılırlar; örneğin yabancı otları
öldürmek için kullanılanlara “herbisit”, böcekleri
öldürmek için kullanılanlara ise “insektisit” adı
verilir. Gıda güvenliğini sağlamak için sürekli ve
düzenli olarak yapılacak laboratuvar analizleri ile
pestisitlerin gıdalarda kalıntısının olup olmadığı
kontrol edilir. Bu tip çalışmalara “denetim” veya
“izleme” (monitoring) adı verilmektedir. Denetim
ve izleme çalışmalarının önceden belirlenmiş bir
yıllık faaliyet programına göre yürütülmesi gerekir.
Yani, hangi üründe hangi kimyasal maddenin
araştırılacağı ve belirli bir bölgede toplamda kaç
adet gıda ürününün kontrol edileceği belirlenerek
faaliyetler yürütülür.

Türkiye’de gıda güvenliği
ve pestisit kullanımı

Modern tarım tekniklerinin, kimyasallarının yoğun
olarak kullanıldığı ülkemizde, pestisit kalıntılarının
belirlenmesi konusunda faaliyet gösteren kamu ve
özel nitelikli çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır. Özel
kurumlar, genelde yaş meyve-sebze ihraç ürünlerinde
pestisit kalıntısı analizi yapmak amacıyla kurulmuş laboratuvarlardır. Bu kurumların kamu ve çevre sağlığını
korumak için herhangi bir faaliyet yapması söz konusu
değildir; amaç ihraç ürünlerde zorunlu olan pestisit
kalıntısı analizlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Tarımsal ürünler ve her türlü gıda maddesi ile
ilgili denetim, izleme ve kontrol görevi, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’ndadır. Gıdalarda pestisit kalıntısı ile ilgili denetim ve izleme görevi, bu bakanlığa bağlı
olarak faaliyet gösteren İl Gıda Kontrol Laboratuvarları
ve Gıda Kontrol Şube Müdürlükleri tarafından yürütülür. Ülkemizde çeşitli illerde faaliyet gösteren 41 adet
Gıda Kontrol Laboratuvarı vardır. Bu laboratuvarlarda
yapılan analizler sonucunda, bir gıda ürününde yasal
mevzuatta belirtilen sınırları aşan bir pestisit kalıntısı
belirlendiğinde, bugün geçerli olan durumda para cezası uygulanmaktadır. Burada sorun ne kadar etkili bir
kontrol yapılabildiğidir. Bu sorunu ele almadan önce,
ülkemizdeki pestisit kullanımı ve mevcut yasal mevzuata ilişkin kısa bir hatırlatma yapmak gerekmektedir.
Dünyada yıllık pestisit kullanımı ortalama 3 milyon
ton, Türkiye’de ise yaklaşık olarak 33 bin tondur.
Bu rakam, doğal olarak bir şey anlatmaz, biraz daha
açmak gerekli. Türkiye’de hektar başına kullanılan
pestisit miktarı, yaklaşık olarak 700 gramdır (Kaynakça
1). Bir karşılaştırma yapabilmek için Avrupa’da en fazla
pestisit kullanan ülke olan Hollanda’da hektar başına
pestisit kullanımı yaklaşık 13 kilogram, en az pestisit
kullanan ülke olan Finlandiya’da ise 1,2 kilogram
civarındadır. Böyle bakınca, ülkemizde kullanılan
pestisit miktarı oldukça az görünüyor. Ancak, bu doğru
değildir. Ülkemizde pestisit kullanım miktarları ilden
ile değişiklik göstermektedir. Örneğin, yaş meyve-sebze
üretiminin yaygın olduğu Antalya’da kullanılan pestisit
miktarı, yaklaşık olarak hektar başına 26 kilogram ile
Avrupa’nın en fazla kullanan ülkesi olan Hollanda’nın
iki katıdır (Kaynakça 2). Pestisit kalıntıları, en çok yaş
meyve ve sebze ürünlerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla
bu ürünlerin rutin kontrolünün sağlanması önemlidir.
2011 yılı verilerine göre, ülkemizde 44,7 milyon ton
yaş meyve ve sebze üretimi gerçekleşmiş, bunun yüzde
7,2‘si ihraç edilmiştir (Kaynakça 3). Üretilen ürünlerin
büyük bir çoğunluğu (yüzde 93) yurtiçinde tüketilmekte ve bunların denetimi de yetersiz kalmaktadır. Bu
yetersizliğin nedenlerini açıklamak oldukça uzun bir

yazıyı gerektirdiği için temel noktalara değineceğim.
Ülkemizde üretilen gıda ürünlerinde hangi pestisitin
ne miktarda kullanılacağı, Türk Gıda Kodeksi’ne, (“Gıda
Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin
Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği”) göre belirlenmektedir. Tüketime sunulan gıdaların bu tebliğde belirtilen pestisit kalıntısı sınır değerlerine uygun olması
gerekmektedir. Bu sınır değerlere “Maksimum Kalıntı
Limiti” (Maximum Residue Limit-MRL) adı verilir. MRL,
gıda ürünlerinde yasal olarak bulunmasına izin verilen
(!) maksimum pestisit kalıntısı miktarını ifade eder.
Herhangi bir gıda ürünündeki pestisit kalıntısının, bu
sınır değerleri aşmaması gerekir. Gıda maddelerinin
MRL değerlerinin üzerinde kalıntı içermesi durumunda
ise sağlığa zararlı olduğu kabul edilir.
Dünyada pestisit olarak kullanılan yaklaşık 1000 adet
kimyasal madde vardır. Pestisit kalıntısı analizi yapılırken
tarımsal üretim esnasında kullanılması olası yüzlerce
pestisitten hangilerinin gıdada kalıntı bırakmış olabileceği
araştırılır. Dolayısıyla bu iş oldukça karmaşıktır ve ne yazık ki ülkemizde tarımsal üretimde kullanılan pestisitlerin
tamamını analiz edebilecek bir laboratuvar hâlâ yoktur.
Yani, gıda kontrol laboratuvarlarında kullanılan analiz
yöntemleri ile tarımda kullanılan pestisitlerin sadece bir
kısmı belirlenebilmektedir. Bu düşünülenden çok daha
büyük bir sorundur, çünkü bir analiz yapıldığında eğer
pestisit olarak kullanılması muhtemel kimyasalların tamamını (ya da en azından büyük bir çoğunluğunu) araştırmıyorsanız yapılan işin bir değeri yoktur.
Ülkemizdeki pestisit izleme programlarında oldukça
az sayıda gıda ürününde ve sınırlı sayıda pestisit için
kalıntı analizi yapılmaktadır. Örneğin, Antalya ilinde
kayıtlı 70 bin civarında sera üreticisi vardır. Bu üreticiler yılda sadece bir kez pazara ürün sunsa, analiz
edilmesi gereken 70 bin örnek yapar. Pazara sunulan
ürünlerin tamamını analiz etmek mümkün olmadığı gibi
mantıklı da değildir. Ancak, analiz sayısının gıdalardaki
pestisit kalıntıları hakkında bir fikir verecek ölçekte
olması gerekir. Oysa çok az sayıda gıda ürün, pestisit
kalıntısı açısından analiz edilmektedir. Ülke genelinde
bu sayı, birkaç bin gıda örneği ile sınırlıdır. Bu sadece
bizim ülkemizde olan bir durum da değil. Dünyanın her
yerinde bu böyledir. Devlet, piyasanın çok azını denetleyebiliyor. Nedenleri pek çok ama kanımca en önemlisi,
devletin üretim ile ilgili her konuyu “piyasa” dediğimiz
şeye bırakmış olmasıdır. Aslında kestirmeden konuşmak
gerekirse, neoliberal politikaların uygulanması sonucu
devletin küçülmesi, kamusal hayatın silikleşmesi ile
yediğimiz gıdalardaki zehirli kimyasal madde sayısı ve
miktarının artışı arasında sıkı bir ilişki vardır.
Gezegen ölçeğinde düşünürsek, bir kimyasal maddenin zararlı etkisi, sadece uygulandığı bölge ile sınırlı
kalmaz; kimyasal moleküller sınır tanımaz. Gezegendeki
kimyasal döngüler vasıtası ile zaman içinde her yere yayılırlar. Esasen gıdalara insani faaliyetler veya çevre kirlenmesi vasıtasıyla bulaşan zehirli maddelerin tamamını
analiz etmek de imkânsızdır. Yöntemlerimiz yetersizdir.
Konuya biraz açıklık getirmek gerekirse, kalıntı maddelerinin analizinde çeşitli analitik cihazlar kullanılır. Bu
cihazlar, gıdada hangi toksik kimyasalların ne miktarda
var olduğunu tespit edebilmelidir. Buradaki ilginç durum şudur: Cihazların tespit yapabilme yeteneğinin veya
hassasiyetlerinin artışı ile gıdalarda varlığını araştırdığımız kalıntı maddelerinin sayısının artışı arasında sıkı
bir ilişki vardır. Yani, daha hassas cihazlar kullandıkça

daha önce varlığından haberdar olmadığımız ama zehirli
etkileri olan yeni kimyasal maddeler keşfediyoruz. Yani,
bu kimyasal maddeleri tespit edebilen bir cihaz veya
yöntem geliştirmeden önce de bu maddeler yediğimiz
gıda ürünlerinde vardı, sadece farkında değildik. Bazen,
zehirli olmadığı sanılan bazı kimyasal maddelerin çok
zararlı olduğu anlaşılıyor. Örneğin bazı pestisitler, gıda
ürününde zaman içinde çok daha zararlı kimyasal yapılara dönüşebiliyor. Bunların hepsi gözlenen olaylardır.
Yöntemlerimiz yetersizdir, doğru. Hem de çok yetersiz.
Ancak buna rağmen her şeyi biliyor ve kontrol edebiliyor
gibi davranıyoruz. Bu tam bir aldatmacadır.

Küresel ısınma pestisit kalıntısı sorununu
nasıl etkileyecek

Küresel ısınma artık bir tehdit değil bir vakıadır.
Yaşadığımız çağ küresel ısınma çağıdır. Dünya genelinde kullanılan pestisitler, tohumlar, gübreler, genetiği
değiştirilmiş organizmalar vs ile yürütülen tarımsal
faaliyetler ve bu yapıya eklemlenmiş gıda sanayii ile
gıda üretim faaliyetlerimiz küresel ısınma sorununun en
önemli kaynaklarından biri haline dönüşmüştür. Üstelik
bu durumdan bir kaçış veya geriye dönüş olanağı da pek
mümkün görünmemektedir. Örneğin, önümüzdeki 50 yıl
içinde dünyada pestisit kullanımının azalmayacağı, tam
aksine artacağı öngörülmektedir. Küresel ısınma nedeni
ile değişecek sıcaklık ile yağış rejimlerinin tarımsal
ürünlerde salgın şeklinde hastalıklara ve ürün zararlıları ile yabani otlarda aşırı artışlara neden olacağı, bu
nedenle de pestisit kullanımının zorunlu olarak artacağı
tahmin edilmektedir (Kaynakça 4). Artan sıcaklıklar

Örneğin, yaş meyve-sebze üretiminin yaygın
olduğu Antalya’da kullanılan pestisit
miktarı, yaklaşık olarak hektar başına 26
kilogram ile Avrupa’nın en fazla kullanan
ülkesi olan Hollanda’nın iki katıdır.
nedeniyle ürün verimliliklerinde düşmeler (Kaynakça
5) olacağı için elde mevcut ürünleri korumak amacıyla
daha çok pestisit kullanmak zorunda kalacağımız da
açıktır. Sonuç olarak, bu durum çevre ve insan sağlığı
için olası riskleri arttıracaktır. Bu kötüye gidişe engel
olabilmek pek mümkün görünmese de tarımda kimyasal
madde kullanımının gerekliliğini tartışmalı hale getirmek bir gerekliliktir.
Pestisitlerin kullanılmasının gereklilik olduğunu
savunan görüş iki ana argümana dayanır: Bunlardan biri
pestisitlerin insan ile çevre sağlığına zarar vermediği ve
diğeri ise sürekli artan dünya nüfusunu besleyebilmek
veya açlıkla mücadele edebilmek için pestisitler gibi
ürün verimliliğini arttıran kimyasalları kullanmanın bir
zorunluluk olduğudur. Aslında her iki argüman da doğru
değildir ve tarımda pestisit kullanımını rasyonalize
etmek için sıklıkla dile getirilen argümanlar olmanın
ötesinde, bir işleve de sahip değildir.
Pestisitlerin sağlığa zararlı olmadığı argümanını öne
sürenlere göre, bu konuda yapılmış toksikolojik testler
güvenilirdir. Toksikolojik testlerde en temelde, bir gıda
ürününde bulunan bir toksik kimyasalın hangi miktarı
aşarsa sağlığa zarar vereceği belirlenmeye çalışılır. Bu-
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Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda,
bazı pestisitlerin gıdadaki kalıntı miktarları,
MRL değerlerinin altında olsa bile sağlığa
zararlı olduğu belirtilmektedir. En çok
zararı, hormonal sistemimiz görmekte ve
zarar yaş küçüldükçe artmaktadır.
radaki varsayım, bir kimyasalın toksik etkisinin belirli
bir dozu aştığında ortaya çıkacağı düşüncesi üzerine
kuruludur. Dolayısıyla, herhangi bir toksik kimyasalın
gıdalardaki MRL değerinin ne olabileceği belirlenmeye
çalışılır. Sadece MRL değerlerinin aşıldığı durumların bir sorun yarattığı varsayılır. Ancak son yıllarda
yapılan çalışmalarda, bazı pestisitlerin gıdadaki kalıntı
miktarları, MRL değerlerinin altında olsa bile sağlığa
zararlı olduğu belirtilmektedir (Kaynakça 6 ve 7). En
çok zararı, hormonal sistemimiz görmekte ve zarar
yaş küçüldükçe artmaktadır. Bu durum, pestisitlerin
sağlığa zararlı etkilerinin değerlendirilmesi için yapılan
toksikolojik çalışmaları, şüpheli bir konuma düşürmektedir. Buna ek olarak, toksikolojik çalışmalar tek bir
kimyasal maddenin yol açtığı sağlık sorunları üzerine
odaklanır. Oysa, tarımsal üretimde kullanılan yüzlerce
çeşit pestisit vardır ve gıdalarımızda birden fazla sayıda
pestisit kalıntısı çıkması oldukça muhtemeldir1. Bu
gibi durumların yol açacağı sağlık sorunları hakkında
herhangi bir değerlendirme yapabilecek bilimsel yöntemlerden yoksunuz. Ancak, böyle bir kimyasal kokteyle
maruz kalmanın pek de hayırlı sonuçlara yol açmayacağını söylemek için kâhin olmak gerekmiyor.
Tarımsal üretimde pestisit kullanılmazsa, yüzde 40
ile yüzde 65 arasında değişen oranlarda ürün kayıpları
olacağı argümanını dile getiren çeşitli çalışmalar vardır
(Kaynakça 8 ve 9). Ancak, pestisit kullanmanın sosyal
ve çevresel maliyetleri bu çalışmalarda hiç hesaba
katılmadığı için bu argüman çok kusurludur. Yani,
herhangi bir faaliyetin yol açtığı sağlık sorunlarının,
doğaya bırakılan atıkların yol açtığı zararların ya da
bu atıkların bertaraf edilmesi için yapılan masrafların,
maliyetlere dahil edilmesinin iktisadi etkinliklerin
verimliliğini ölçmek için daha uygun olduğu vurgu-

lanmaktadır (Kaynakça 10 ve 11). Tarımsal üretimde
pestisit kullanmanın gerekliliğini, ekolojik iktisat
teorisinin yaklaşımı ile incelemek ve böylece gerçek maliyetleri belirlemek çok daha doğru olacaktır.
Örneğin, Pimentel ve arkadaşları tarafından yapılan
bu tarz bir çalışmada (Kaynakça 11) pestisit kullanmanın savunulduğu kadar ucuz değil, tam aksine çok
pahalı olduğu ve petrokimyasal kaynakların savurganca
kullanılmasına yol açtığı belirlenmiştir. Bir başka çalışmada ise ABD’de 1950’li yıllarda böceklerin neden
olduğu yıllık ürün kaybı yüzde 7-8 civarında iken, bu
oranın günümüzde yüzde 12-13’ler düzeyine ulaştığı
belirtilmektedir (Kaynakça 12). 1950’li yıllara kıyasla,
kullanılan pestisit miktarı 10 misli artmasına rağmen
böcekler yüzünden kaybedilen ürün miktarının iki
katına çıkmış olması oldukça düşündürücüdür. Açlık
sorununun yetersiz gıda üretiminden kaynaklanmadığı
ise küresel gıda politikalarına biraz vâkıf herkesin iyi
bildiği bir gerçektir ve bu nedenle burada değinmeyeceğim.
Bütün bunlar en az 30-40 yıldır bilinmesine
rağmen, yine de pestisit kullanıldı. İnancım o ki kullanmaya da devam edeceğiz. İnsan her şeyin sonunu
düşünebiliyor, ancak içinde yaşadığımız sistemin bir
sonu olabileceğini ve bizleri bir sona, büyük bir hızla
bir yok oluşa götürebileceğini düşünemiyor. Kuşkusuz bu, sadece pestisitlerle ilgili bir mesele de değil.
Aslında neye el atarsak atalım, radikal bir değişim
gerekliliğine rağmen bir mahkûmiyet veya çaresizlik
durumu ile karşı karşıya kalıyoruz. Kuşkusuz pestisit
kullanımının gerekli olduğu durumlar vardır. Örneğin,
sıtma gibi sivrisineklerden geçen hastalıklarla mücadelede pestisitler kullanılır ve bunların kontrol edilmesinde fayda da sağlar. Bu gibi durumlarda kullanılmalı
da. Oysa milyonlarca ton tahılı fizyolojik doğalarına
hiç uygun olmamasına rağmen hayvanlara yediriyor ve
bunları yetiştirmek için de muazzam miktarlarda pestisit kullanıyoruz. Bu iki durum birbirinden son derece
farklıdır. Birinde hayatta kalmaktan, diğerinde ise tabiri caizse bilimi ve teknolojiyi arkasına alan bir üretim
çılgınlığından söz ediyoruz. Modern tarımda kullanılan
kimyasal maddelerin konumunu sarsacak bir değişim
kısa vadede olası görünmüyor. Uzun vadede ise sadece
tarımsal faaliyetler ve beslenme tarzımızda değişiklik
yapmak için değil, her şey için çok geç olacak.

Dipnot
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1.

Ülkemizde gıda ürünlerinin ne kadarının birden fazla
sayıda pestisit içerdiğine ilişkin bir çalışma bu güne kadar
yapılmamıştır.
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Nükleer yalanlar mı
radyasyon mu daha tehlikeli?

N

ükleer enerjiyle ilgili bir yazıya içinde
radyasyon, nükleer atık, Fukuşima,
Çernobil veya deprem kelimeleri geçen
bir cümleyle başlasaydım, emin olun ki
dünyanın hiçbir ülkesinde garip karşılanmazdı. Türkiye’de ise ülkenin nükleer enerji politikasını anlatmak için en uygun düşen kelimenin “hamaset”
olduğunu düşünüyorum. Mesele nükleer olunca, “hamaset edebiyatı”nın en güzel örneklerini Türkiye’deki
politikacılardan dinleyebilirsiniz. Nükleer enerji konusunda hamaset edebiyatına örnek mi istiyorsunuz?
En çok tekrarlananından başlayalım: “Türkiye nükleer
santral kurmazsa, elektriksiz kalır.”
Türkiye’de nükleer santral kurulması kararını haklı
göstermek amacıyla kullanılan en önemli argüman,
enerji/elektrik talebinin hızla artması. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, 1990-2008
döneminde Türkiye’de birincil enerji talebi artış
hızı, yılda ortalama yüzde 4,3 düzeyinde gerçekleşmiş1. Planlanan nükleer reaktörlerin sadece elektrik
üretebildiği göz önüne alınırsa, Türkiye’nin elektrik
tüketimindeki artışa bakmak daha doğru olur. Küresel
ekonomik krizin de etkisiyle 2009 yılında Türkiye’de
elektrik talebi yüzde 2 oranında azalmış, 2010 ve
2011 yıllarında ise sırasıyla yüzde 7,9 ve yüzde 9
oranlarında artmış. 2012 yılı için yapılan tahminler
de yine yüzde 7-8 arasında bir artış öngörülüyor. Bu
tabloya bakıldığında Türkiye’nin elektrik talebinin
Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’ndaki (GSYH) artışa paralel
bir eğilim gösterdiği söylenebilir. Talep artışınızı sorgulamadığınızda, bu artışı yanıtlayacak her türlü enerji
yatırımının yerinde olduğunu iddia edebilirsiniz. Halihazırda, üretim kanadında da bu paralelde bir seyir
görülüyor. 2010 yılında ülkedeki elektrik üretimi bir
önceki yıla göre yüzde 8,6 ve 2011’de ise yüzde 8,2
oranında artmış. 2012 tahminleri de tüketimden daha
fazla bir üretim artışı öngörüyor. Talebi karşılamak
için özel sektör eliyle yapılan yatırımlar, Türkiye’nin
kurulu gücünü bu yılın sonunda 55 bin megavat (MW)
mertebesine çıkaracağa benziyor. Bu rakamın bundan
10 yıl önce 31 bin 845 MW olduğunu hatırlamakta
fayda var2. Yine aynı raporda elektrik tüketimiyle ilgili
iki önemli senaryo yer alıyor. Elektrik talebindeki artışı
tahmin etmeye çalışan bu iki farklı senaryoya göre,
2011 yılı sonunda 227 milyar kilovat/saate (kWs) ulaşan talebin 2020 yılında düşük senaryoda 398 milyar
kWs, yüksek senaryoda ise 433 milyar kWs’e ulaşması
bekleniyor.

Tablo 1: Talep Tahmini (Düşük Talep)
PUANT TALEP
YIL

ENERJİ TALEBİ

MW

ARTIŞ
(%)

GWs

ARTIŞ
(%)

2011

36000

7,8

227000

7,9

2012

38000

5,6

241130

6,2

2013

40130

5,6

257060

6,6

2014

42360

5,6

273900

6,6

2015

44955

6,1

291790

6,5

2016

47870

6,5

310730

6,5

2017

50965

6,5

330800

6,5

2018

54230

6,4

352010

6,4

2019

57685

6,4

374430

6,4

2020

61340

6,3

398160

6,3

Kaynak: TEİAŞ

Tablo 2: Talep Tahmini (Yüksek Talep)
PUANT TALEP
YIL

MW

ARTIŞ
(%)

ENERJİ TALEBİ
GWs

ARTIŞ
(%)

2011

36000

7,8

227000

7,9

2012

38400

6,7

243430

7,2

2013

41000

6,8

262010

7,6

Özgür Gürbüz

2014

43800

6,8

281850

7,6
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2015

46800

6,8

303140

7,6

2016

50210

7,3

325920

7,5

2017

53965

7,5

350300

7,5

2018

57980

7,4

376350

7,4

2019

62265

7,4

404160

7,4

2020

66845

7,4

433900

7,4

Kaynak: TEİAŞ

Böylesine abartılı bir talep artışını sorgulamayı bile
düşünmeyen, iletim hatlarındaki kayıplardan enerji
verimliliğine kadar birçok önlemi hayata geçirmekte
“şaşılacak derecede ağır kalan” bir hükümetle karşı
karşıya olduğumuzun da altını çizmeliyim. Talebin bu
kadar hızlı artması için tek geçerli koşul GSYH artışının
(klasik iktisatçılar buna ekonomik büyüme de diyor)
sürmesi. Gerçeği söylemek gerekirse, burada bahsedilen Türkiye’nin özelde inşaat sektörüne dayalı tüketim
ekonomisini hacimsel olarak arttırarak sürdürmesi.
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Çözüm için enerji yoğun sektörlerin bazılarında küçülmeye gidilip, katma değeri yüksek, enerji yoğunluğu
düşük alanlarda faaliyet göstermeyi orta ve uzun vadeli
planlamalara dahil etmek gerekiyor. Kısa vadede ise
Türkiye’nin enerjiyi verimli kullanarak enerji tüketimini hızla azaltması mümkün. Şu satırlar Kalkınma
Bakanlığı’nın 9. Kalkınma Planı’ndan: “Elektrik İşleri
Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
çalışmalara göre sanayi, binalar ve ulaştırma sektörlerinde yapılacak verimlilik uygulamalarıyla hem genel
enerji hem de elektrik tüketimlerinin yüzde 20-25
oranında düşürülmesi mümkün görülmektedir3.”
230 milyar kWs elektrik tüketimi olan bir ülkede
yüzde 20’lik bir tasarrufun, dört reaktör tamamlandığında 35 milyar kWs elektrik üreteceği iddia edilen
nükleer santralı gereksiz kılabileceği çok açık ortada.
Eurostat verilerine göre bir ülkenin enerji yoğunluğunun
ölçülmesi için 1000 avro değerinde GSYH yaratmak
için ne kadar enerji harcadığına bakılır. Türkiye için bu
rakam 1990’da 258 kilogram eşdeğeri petroldü (kgep).
2010’da ise bu rakam sadece 6 kgep azaldı ve 252’ye
geriledi. Halbuki İrlanda, 1990 yılında 253 kgep ile
1000 avro değerinde GSYH yaratırken, 2010’da bu rakamı 112 kgep’e düşürdü. Yunanistan enerji yoğunluğu
rakamlarını aynı dönem içerisinde 264 kgep’ten 165’e,
Avrupa’nın en iyisi İsviçre 102 kgep’ten 86’ya geriletti.
Yani, daha az enerji harcayarak aynı işi yapmayı öğrendiler. Türkiye ise henüz denemedi bile.
Tablo 3: Ülkelerin enerji yoğunluğu karşılaştırması
Türkiye
Yunanistan
İsviçre
İrlanda

1990
258,66
264,39
102,46
253,31

2000
264,62
204,92
97,58
137,00

2002
259,06
198,78
98,38
129,65

2010
252,51
165,46
86,54
112,36

Kaynak: TEİAŞ

Tartışılmadan kabul edilen, kontrolsüzce artmasına
izin verilen elektrik talebini karşılamak için hidroelektrik ve yerli kömür kaynaklarının tamamının kullanılması, AKP hükümeti yetkililerinin dilinden düşmüyor.
Dillerinden düşürmedikleri bir başka konu ise yaklaşık
40 yıldır nükleere hayır demeyi başarmış Türkiye’de
nükleer santrallar kurmak. Hükümet yetkilileri önce
Akdeniz kıyısında yer alan Akkuyu sahasına sonra da
Karadeniz’deki Sinop’a birer nükleer santral kurma
konusundaki isteğini sürekli dile getiriyor. Sayıyı üçe,
dörde çıkardıkları da oluyor.

Nükleer olmazsa, Türkiye elektriksiz kalır
Akkuyu ismi Türkiye’nin gündemine nükleer santralla
birlikte girdi. Mersin ili Büyükeceli beldesi sınırları
içerisindeki Akkuyu mevkii için 1976 yılında yer lisansı
alındı, ancak bu ilk girişim başarıyla sonuçlanmadı.
Bunu 1980 ve 1990’larda farklı girişimler izledi.
Halkın tepkisi, ekonomik koşullar ve rüşvet suçlamaları
gibi birçok nedenden dolayı 2004 yılına kadar sayısız
girişim başarısız oldu. 2004 yılında ise dönemin Enerji
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ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, durup dururken
nükleer santral konusunda çalıştıklarını, çok yakında
inşaata başlayacaklarını açıklayarak herkesi şaşırttı.
İnşaata başlanması için verilen tarihler sürekli değişse
de 2004 yılındaki açıklamadan günümüze dek önemli
gelişmeler yaşandı. “Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun” 8
Mayıs 2007 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul
edildi. Bu beş sayfayı bulmayan, güvenlik ve atık sorunu gibi bir nükleer santralın en kritik konularına ilişkin
hiçbir düzenleme içermeyen kanun, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edildi.
Meclis’te yeniden görüşülen 5710 sayılı kanun,
bazı değişikliklerle 9 Kasım 2007 tarihinde TBMM’de
tekrar kabul edildi. Tam da o sırada, AKP sıralarından
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçen ve o dönem Başbakan olarak görev yapan Abdullah Gül, değişikliklerden
sonra önüne gelen yasayı onayladı. Hâlbuki Elektrik
Mühendisleri Odası’nın, Meclis’te Sezer’in veto ettiği
maddeleri de aşan değişiklikler yapıldığı ve yasanın
yeniden biçimlendirildiğine dair eleştirileri vardı.
5710 sayılı Yasa, 21 Kasım 2007 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Elektrik
Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) hiç beklemeden, beş
gün sonra nükleer santral için ihaleye çıkılacağını
açıkladı. Adına her ne kadar “yarışma” dense de kapalı
zarf usulüne dayalı ihaleleri andıran süreç, tek firmanın
teklif vermesiyle hükümetin beklentilerini karşılamadı.
İhaleye teklif veren tek konsorsiyum AtomstroyexportInter Rao-Park Teknik’ten oluşan gruptu. Aralarında
AECL, Itochu, RWE, Suez, Sabancı ve Alarko’nun da
bulunduğu 13 firma yarışma şartnamesini almış, sadece altı tanesi yarışmaya katılmıştı. Yarışmada açılan
zarflardan beş tanesinden teşekkür mektubu çıktı.
Türkiye’nin yasal ve teknik altyapıyı hazırlamadan ihale
sürecine girmesi, birçok firmayı tedirgin etmişti. Sabancı Holding ihaleye teklif vermeme nedenini İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası’na yaptığı yazılı açıklamada
şöyle özetledi: “Sabancı Holding, Türkiye’nin artan
enerji talebinin karşılanması için nükleer enerjinin,
yararlanılacak kaynaklar arasında olması gerektiği
yönündeki inancını sürdürmektedir. Ancak, Mersin
Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santral ile ilgili
olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik Ticaret Anonim Şirketi tarafından bugün
yapılan ihalede Sabancı Holding teklif vermemiştir. Aldığımız bu karar, son derece hassas ve detaylı çalışma
gerektiren, ülkemiz açısından güvenlik ve risk konularının en üst düzeyde önem taşıdığı nükleer santral ihale
süreci için verilen takvimin Sabancı Holding’in yüksek
kalite standartlarına uygun bir teklif oluşturulması için
yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır4.”
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), verilen
teklifin istenilen kıstaslara uygun olduğunu kabul etti
ve bunun üzerine konsorsiyumun fiyat teklifi açıklandı. Hükümet kurulacak nükleer santraldan üretilecek
elektriğe 15 yıl boyunca alım garantisi vermeyi taahhüt
etmişti. Yarışma da aslında bu fiyat üzerinden yapılacaktı. Kim daha düşük fiyattan elektrik satmayı kabul

ederse, hükümet nükleer santralı o firmaya yaptıracaktı.
Tek firma kalmasına rağmen Atomstroyexport-Inter
Rao-Park Teknik grubunun zarfı açıldı ve verdikleri
teklifin kWs başına 21,16 ABD senti olduğu görüldü.
Hükümet ve nükleer enerji taraftarları ikinci şoku
da “pahalı nükleer” ile yaşadı. Sadece politikacılar
değil, Türkiye’de kendisini nükleer enerji konusunda
uzman olarak tanıtan bazı bilim insanları bile, nükleer
santraldan üretilecek elektrik enerjisinin bedelinin çok
ucuz olacağını sık sık tekrarlamaktan kaçınmıyordu. Bu
nedenle, teklifin verildiği 2009 yılının Ocak ayındaki bu
rakam, ucuz nükleer hayali kuran birçok kişiyi şaşırttı.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun nükleer santral
ihalesi yönetmeliğinin üç maddesiyle ilgili yürütmeyi
durdurma kararı da “yüksek fiyat”la tadı kaçan ihalenin
çöpe atılmasına neden oldu. 20 Kasım 2009’da TETAŞ
tarafından nükleer ihalenin iptal edildiği duyuruldu5.
Daha sonra, Rus firmasıyla sürdürülen fiyat odaklı
pazarlıklarla kWs başına ödenecek alım garantisi, önce
15 sent seviyesine, sonra da 12,35 sente kadar indi.
Pazarlıklar sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız’ın şu değerlendirmesi, fiyat konusunda
hükümetin de ucuz nükleer masalına inandığının
önemli bir göstergesiydi: “Fiyattan memnun değilsek
ortada eksiklik var demektir. Bu kimden kaynaklanıyor,
bizden mi, teklif verenlerden mi vermeyenlerden mi
kaynaklanıyor bunun üzerine gitmek lazım. Ortaya çıkan
rakam Türkiye’de üretilen elektriğin ortalama fiyatının
üzerinde. 15 küsur sentlik fiyat çok yüksek. Biz bundan
hoşnut değiliz. Nükleer santralı yapmamız şart, ancak
bu makul fiyatlarla olmalı. Nükleer enerjinin iki temel
bileşeni var. Bunlardan biri teknik diğeri ise finans
konusu. Finans maliyeti zannediyorum beklenenin
üzerinde çıktı”6.
Fiyat meselesi politikacıların ve bilim insanlarının
hamasi nutuklarında bahsedildiği gibi 2-3 sentlere
kadar düşmedi. İhalenin iptalinden sonra Rosatom ile
başlayan müzakereler, Rusya Federasyonu ile Türkiye
arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan uluslararası anlaşmayla netleşti. Nükleer atıkların ne olacağı,
kaza durumunda kimin, ne kadar sorumlu olacağı,
önerilen VVER-1200 teknolojisinin güvenilirliği, Akkuyu
bölgesinin depreme dayanıklılığı, santralın Türkiye’nin
turizm cenneti Akdeniz’de turizmi nasıl etkileyeceği,
kamuoyunun nükleere evet dememesine, halka rağmen
bu kararın nasıl alındığı gibi daha birçok konuda
netleşen bir şey olmadı tabii. Netleşen tek şey, alım
garantisinin fiyatı ve Rus firmasının nükleer santralda
üstleneceği rol oldu. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan uluslararası anlaşmanın7 10. maddesinin beşinci bendinde belirtildiği gibi, TETAŞ, “Akkuyu
NGS” adlı proje şirketinden santralda üretilmesi planlanan elektriğin ilk iki ünite (reaktör) için yüzde 70’ini
ve diğer iki ünite için de yüzde 30’una tekabül eden
sabit miktarlarını, her bir güç ünitesinin ticari işletmeye alınma tarihinden itibaren 15 yıl boyunca 12,35
ABD senti/kWh ağırlıklı ortalama fiyattan (KDV dahil
değil) satın almayı garanti etti. Akkuyu’da kurulması
düşünülen santral dört adet VVER-1200 tipi reaktörden

oluşuyor. Yap-İşlet-Sahip Ol (Build-Operate-Own, BOO)
modeli gereği Akkuyu NGS’nin ilk yatırım bedelini
şirket elektrik satışıyla karşılamak zorunda. Nükleer
santralı pazarlama çalışmaları sırasında Rusya’ya enerjide bağımlılıktan şikayet eden ve kurulacak nükleer
santralın bu bağımlılığı azaltacağını söyleyen hükümet
yetkililerinin, bu anlaşmayla tam tersi bir harekette
bulunması bir çelişkiydi. Anlaşmada, Rus şirketin istese
bile santralın en fazla yüzde 49 hissesini bir başka
şirkete satabileceği belirtildi.

Rusya’ya bağımlılık
Türkiye kullandığı doğalgazın yüzde 98,3’ünü ithal
ediyor. 2011 yılında 43,8 milyar metreküpe ulaşan ithalatın 25,4 milyar metreküpü Rusya’dan ithal edildi8.
Rusya’yı 8 milyar metreküple İran izliyor. 2011 yılında
ithal edilen doğalgazın yüzde 47,89’u da elektrik
üretiminde kullanılmış. Bu açıdan bakınca, elektrik
üretiminde doğalgazın payını düşürmek için gerekli üretimin bir bölümünün nükleer santralla yapılması akıllıca
gözükebilir, ancak doğalgazda yüzde 58 oranında ba-

Fukuşima kazası sonrasında ise Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, “Riski olmayan
yatırım yoktur. O zaman evinize tüp
de koymamak gerekir, doğalgaz hattı
çekmemek gerekir ya da ülkenizden ham
petrol hattının geçmemesi gerekir” dedi.
ğımlı olduğunuz ülkenin devlet şirketine nükleer ihaleyi
verirseniz, yaptığınız sadece yakıt değişimi olur. Nükleer
santral faaliyete geçse bile yakıtı, reaktörün tipi gereği
Rusya’da imal edilmek ve oradan ithal edilmek zorunda
olduğu için Türkiye’nin enerjide bu ülkeye bağımlılığı
azalmayacak aksine daha da artacak. Ayrıca, doğalgaz
bağımlılığını azaltmak için sadece nükleer santral
kurmak yeterli değil. Santral Rusya’ya değil bir başka
ülkeye ait olsa da elektrik talebi azalmadıkça ve nükleer
santral devreye girdiğinde doğalgaz santralları kapatılmadıkça, doğalgaza bağımlılığın azalacağı iddia edilemez. Hükümetin hamaset edebiyatına kurban giden
gerçek ise şu: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun
(EPDK) lisans almış projelerin durumunu gösteren
listesinde 13 bin MW kurulu güce sahip yeni doğalgaz
santralının inşasının sürdüğü. Daha da ilginci, EPDK’ye
yapılan doğalgaz yakıtlı termik santral başvurularının
toplamının 53 bin MW’a ulaştığı görülüyor9.
Buraya kadar Türkiye’nin nükleer macerasını
gerekçelendirmeye çalışan hükümetin kamuoyunu
nasıl yanlış bilgilendirdiğini, birkaç örnekle anlatmaya
çalıştım. Ana akım medyanın nükleer enerji konusunda objektif hiçbir habere imza atamaması ve hükümet
ile söz konusu şirketin lehine haberler yapması, bu
propagandayı kolaylaştırıyor. ABD’de yeni nükleer
santralların önündeki en büyük engellerden biri atık
sorunu ama Türkiye’de neredeyse hiç gündeme gelmi-
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yor. Şirket atıkların Rusya’ya götürüleceği gibi kısa ve
detaydan yoksun yanıtlarla soruyu geçiştirirken kendi
imza attığı uluslararası anlaşmanın 10. maddesinin
9. bendiyle de çelişiyor. Bu maddede, “Proje Şirketi,
ESA (Elektrik Satış Anlaşması) çerçevesinde TETAŞ
tarafından alınan elektrik için kullanılmış yakıt ve
radyoaktif yakıt yönetimi hesabına 0,15 ABD senti/
kWh ve işletmeden çıkarma hesabı için 0,15 ABD
senti/kWh tutarında ayrı bir ödeme yapar. ESA dışında
satılan elektrik için Proje Şirketi yürürlükteki Türk
kanunları ve düzenlemeleri uyarınca gerekli ödemeleri
ilgili fonlara yapacaktır” deniyor. Kullanılmış yakıtlar Rusya’ya götürülecekse, firma neden atıklar için
ödeme yapıyor?
Belirsizlik sadece anlaşma metni ve Rus şirketinin sorumluluklarıyla sınırlı değil. Akkuyu bölgesinin
deprem riski hâlâ tartışmalı bir konu. 2014 yılında
başlayacağı söylenen inşaatı kimin denetleyeceği, yine
belli değil. Ortada TAEK dışında bir kuruluş yok. TAEK
bağımsız olmadığı gibi nükleer santrallar konusunda
tecrübeli de değil. VVER-1200 tipi reaktör nükleer
ihale öncesi sıkça bahsedilen denenmişlik şartına uymuyor, dünyada çalışan bir benzeri yok. Türkiye, Rus
şirketinin detaysız ve özensiz açıklamalarına inanmak
zorunda. Açıklamalar, “Akkuyu’ya dünyanın en sağlam
binasını yapıyoruz” benzeri cümlelerden öteye gitmiyor. 8 Temmuz 2012 tarihinde Hürriyet gazetesinde
manşetinde yer alan ve adeta Rus şirketinin bir reklamını andıran haberde, Vorenej-2 reaktörünün inşaatını
yöneten Genel Müdür Sergey Petrov’un 136 metrelik
bacaya çıkmak isteyen muhabire verdiği şu yanıt her
şeyi anlatıyor: “…Geçen mayıs ayında Türkiye Enerji
Bakanlığı’ndan bir uzman heyeti bizim inşaatı ziyaret
gelmişti. İlk başta bizi soru yağmuruna tutmuşlardı.
Ancak onları bacanın tepesine çıkardığımızda bizim
kullandığımız teknoloji hakkında hiçbir soru işaretleri
kalmamıştı”10.
Tüm bunlara rağmen, kamuoyu yoklamalarından
“nükleere hayır” yanıtının çıkması bir mucize sayılabilir11. Hükümetin baskısı nedeniyle yöre halkı veya
“nükleere hayır” diyen Türkiye’deki sessiz çoğunluk,
hukuk alanında açılmış davalar konusunda çok ümitli
değil. Ekoloji Kolektifi’nden avukat Fevzi Özlüer’e
göre, uluslararası anlaşma yolunun seçilmesinin amacı, nükleer santral sürecinin yargısal denetime tabi

Dipnot
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=enerji&
bn=215&hn=12&nm=384&id=384 adresinde 14 Ağustos 2012
tarihinde görüldü.
Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu
(2011-2020), Kasım 2011, TEİAŞ-APK Dairesi Başkanlığı, s. 84.
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 2012 yılı programı, s. 112.
http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=58038 adresinde
14 Ağustos 2012 tarihinde görüldü.
Elektrik Mühendisliği Dergisi, Sayı 437, s. 61, Aralık 2009.
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=12311121 adresinde
14 Ağustos 2012 tarihinde görüldü.
Anlaşmanın tam adı: “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya
Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu
Sahasında Bir Nükleer Güç Santralının Tesisine ve İşletimine Dair

tutulmasını engellemekti. Başlatılan ve açıkça bir formaliteye dönüştürülen Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED) süreci de beklentileri karşılamayacağa benziyor.
29 Mart 2012 tarihinde Akkuyu’da düzenlenen halkı
bilgilendirme toplantısının saatler süren protestolar
nedeniyle yapılamamasına rağmen Çevre Bakanlığı
yetkililerinin “toplantı amacına uygun bir şekilde yapılmıştır” şeklinde tutanak tutması tam bir rezaletti.
Avrupa’nın en iyi yenilenebilir enerji potansiyellerinden birine sahip, enerji verimliliği konusunda
gidilecek binlerce kilometre uzunluğunda yolu olan
Türkiye’nin nükleer santral planlarını bir kez daha
durdurması, milyonlarca insan ve canlının hayatını
etkilediği için önemli. Enerji Bakanlığı’nın, güneşten
380 milyar kWs elektrik üretilebileceğini, 48 bin
MW ekonomik rüzgâr kurulu gücüne sahip olunabileceğini (bugün kurulu güç 2 bin civarında) kabul
etmesine rağmen nükleerde ısrar etmesi düşündürücü. Türkiye’nin değişen koşullara, yeni seçeneklere
rağmen eski argümanlara bel bağlaması, sadece enerji
değil, ülkenin sanayi ve istihdam politikalarını da
etkiliyor. Rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi
yenilenebilir enerji kaynakları, hem teknoloji transferine daha uygun hem de 500-1000 kişiye iş sağlayan
bir nükleer santraldan daha fazla istihdam sağlıyor.
Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin rakamları, yapımı ve
inşası tamamlanan her 1 MW’lık rüzgâr türbininin 15
kişiye iş sağladığını söylüyor12. 1000 MW’lık rüzgâr
gücü 15 bin kişiye, aynı güçte bir nükleer santral ise
Nükleer Enerji Enstitüsü’ne göre sadece 400 ila 700
kişiye iş sağlıyor. Akkuyu’da nükleer santral kuracak
firmanın Genel Müdür Yardımcısı Rauf Kasumov’a
göre ise santralın tamamı 20 bin kişiye iş sağlayacak13. Hamaset bizim politikacılardan Akkuyu NGS’nin
müdür yardımcısına da bulaşmış.
Çernobil kazasından sonra Karadeniz’de tonlarca
çayın radyoaktif serpintiye maruz kalması karşısında
dönemin başbakanı Turgut Özal, “Radyoaktif çay daha
lezzetli” demişti. Fukuşima kazası sonrasında ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Riski olmayan yatırım
yoktur. O zaman evinize tüp de koymamak gerekir, doğalgaz hattı çekmemek gerekir ya da ülkenizden ham
petrol hattının geçmemesi gerekir” dedi14. Görüldüğü
gibi 40 yıldır dünyada çok şey değişti ama Türkiye’de
başbakanlar ve onların nükleer sevdası hiç değişmedi.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

İşbirliğine İlişkin Anlaşma.”
EPDK, Doğalgaz Piyasası, 2011 yılı sektör raporu.
http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=1238314&title=tuketimartiyor-dogalgazda-fatura-kabaracak adresinde 14 Ağustos 2012
tarihinde görüldü.
http://www.hurriyet.com.tr/planet/20938460.asp adresinde 15 Ağustos 2012 tarihinde görüldü.
Greenpeace’in A&G araştırma şirketine yaptırdığı anket sonucu. Bkz.
http://www.greenpeace.org/turkey/tr/news/turkiyenin-yuzde-64unukleere-hayir-diyor-290411/
http://www.ewea.org/index.php?id=1638 adresinde 15 Ağustos 2012
tarihinde görüldü.
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1212117&title=akkuy
u-nukleer-santrali-bolge-insanina-istihdam-saglayacak adresinde 15
Ağustos 2012 tarihinde görüldü.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/17282118.asp adresinde 15
Ağustos 2012 tarihinde görüldü.
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011 yılının Aralık ayında Durban’da gerçekleşen Taraflar Konferansı ile 2015’e kadar
bütün ülkeleri bağlayan ve küresel düzeyde
azaltımı hedefleyen bir anlaşmanın oluşturulması kararı çıktı. 2020 yılında geçerli
olacak yeni anlaşma ile aslında şimdiye kadar başarılamayan küresel seragazı salım azaltımını başarılması
hedefleniyor.
Çıkacak anlaşmanın hukuki bağlayıcılığı, hedeflerinin ciddiyeti, şimdilik kafalardaki en büyük sorun.
Ancak asıl sorun, bu tarihin bilimsel bir gerçekliğinin
olmaması. Bilim dünyası 2015 yılına kadar küresel
seragazı azaltımı olmazsa, işimizin zor olduğunu
ortaya koyuyorken 2020, işin zora sokulması anlamına
geliyor. Zoru burada, viraja girdikten sonra fren yapmanın başarı ihtimali olarak da görebiliriz.
Geçmişte yapılan bilimsel tahminler ile bugün
gerçekleşen olayları karşılaştırdığımızda, olayların öngörülenden daha çabuk gerçekleştiğini bilim
insanları ifade ediyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (Intergovernmental Panel on Climate
Change-IPCC) 2007’de yayımladığı son değerlendirme
raporundan bu yana bir dizi bilimsel çalışma yayımlandı. Bütün çalışmalar, kuraklık-aşırı yağış döngüsü
şeklinde aşırı hidro döngüler, aşırı iklim olaylarında
şiddet ile sıklık artışı, sıklaşan sıcak hava dalgaları ve
bütün bunların olası sonuçlarını öngörüyordu.
Uzun dönemli gözlemlerle, bilimsel olarak ortaya
çıkan insan kaynaklı iklim değişikliği, bu günlerde
kısa dönemde karşılaştığımız olaylar ile kendini ortaya
koyuyor: 2010 yılında küresel sıcaklık rekoru ve bir
dizi ülkede gerçekleşen sel felaketi, bazı küresel
örnekler. Grönland’da 8-12 Temmuz 2012 tarihlerinde
yüzey buzulunun yüzde 97’sinin erimesi ise iklim değişikliğinin geldiği noktadaki hızın neler olabileceğini,
fazlasıyla bizlere hissettirdi. Türkiye’nin kış aylarında
yaşadığı hortum oluşumları, başta Samsun olmak
üzere bir dizi kent ve bölgede yaz aylarında gerçekleşen sel ve su baskınları, diğer yandan da sıcak hava
dalgaları örneklerin bazıları. 27 Temmuz 2012’de
Ankara’nın 1926 yılından bu yana ölçülen en sıcak
günü yaşaması, kayıtlara normallerden 10 derece
daha sıcak anlamına gelen “aşırı sıcak hava dalgası”
olarak geçmesi ise sürecin geldiği noktayı gösteren
yaşamımızdan bir örnek.

Tahterevalli denklemi

Ortada zor bir denklem var. Bilim dünyası ve toplumun
geniş kesimleri, iklim değişikliğine karşı savaşımın
yetersizliğinden sıkıntılı. Politikacılar ise alışılagelen karbon ekonomisinden ve mevcut dinamiklerin
avantajlarından kopmak istemiyor. Bu çelişki en ciddi

haliyle iklim müzakerlerinde görünüyor.
Durban’daki zirvede, başta Kanada olmak üzere
Rusya, Japonya ve ABD ciddi bir engel oluşturdu.
Geri kalan ülkeler, Afrika ve ada devletleri hariç,
istiyormuş gibi görünerek sürecin eşitlik durumundan
memnun kaldı. Son dakikada Avrupa Birliği‘nin Çin ve
Hindistan’ı ikna ederek çözümü zorlaması ile Kyoto
Protokolü’nün ikinci yükümlülük dönemi kurtuldu.
Tahteravallinin bir ucunda yüksek karbonla
devam etmek isteyenler varken diğer ucunda düşük
karbon çözümü, ortada ise pat durumunun devamını
isteyenler vardı. İçlerinde en kalabalık kısım ise ortada
duranlardı. Böylesi bir denklem bizim için 2012
yılında yaşadığımız felaketlerin artmasından da öte,
katlanması anlamına gelebilir.
Dengelerin iklim dostu tarafa kayması gereken
bir denklemde, Türkiye dengede duran tahtanın ne
tarafında?

Türkiye’nin karbon ile olan aşkı

Türkiye tahteravallinin dışında diyebiliriz. Tarif etmek
istersek de yüksek karbon dostu tarafına yakın duruyor. Bu benzetmenin gerçeklik payını görelim.
Birincisi 1992 yılında Rio’da müzakere edilen
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 2004’de
180’den fazla ülkenin gerisinde taraf oldu.
İkincisi, 1997 yılında müzakere edilen Kyoto
Protoklü’ne ise yine bir yıl sonra, yani 2005‘te yine
180’den fazla ülke imzaladıktan sonra taraf oldu.
Üçüncüsü, 2009 yılında ortaya çıkan Kopenhag
Uzlaşması’na 140 ülke kendi taahhütlerini verirken,
Türkiye hiçbir şey vermedi.
Kısaca Türkiye, iklim konusunda adım atmak
istemeyen bir ülke için örnek sayılabilecek hareketsizliğe sahip, yani iklim değişikliğine karşı uluslararası
müzakerelerde yok gibi. Olduğu iki nokta var. Birincisi
Marakeş’deki zirvede kabul ettirdiği ve her toplantıda
kayıtlara geçirdiği “özel koşullar”, yani Ek-1 listesinde
yer alıp, listedekilerden farklı olduğunu kabul ettirerek, sorumluluk almaması. İkincisi ise sorumluluk
almadan finansman, teknoloji gibi alanlarda yararlanıcı olmak istemesi.
Gelelim yüksek karbon tarafına yakın durmasına,
yani karbon ile aşka!
Türkiye’nin 1990 yılında toplam 187 milyon ton
olan karbondioksit eşdeğeri seragazı salımı, 2010
yılında yüzde 115 artarak 401,9 milyon tona çıktı.
1990’larda kişi başı salımlar dünya ortalaması altında
2.6 ton mertebesinde iken 2010’da ortalamanın
üstüne, 5.45 tona çıktı. Bu artışta baş rollerden biri,
elektrik üretimi kaynaklı seragazları. Sadece elektrik
üretiminden kaynaklanan karbondioksit miktarı, yüzde

Önder Algedik
Proje Yöneticisi ve aktivist
olan Önder Algedik,
çeşitli sektörlerde proje
yöneticiliği yaptı. Algedik,
İklim değişikliği konusunda
danışmanlık, İklim Platformu
genel sekreterliği gibi görevler
yürüttü. Bu alanda hazırlamış
olduğu raporlar ve analizler
bulunan Algedik, halen
çeşitli projelerde danışmanlık
yapıyor. Yeşilekonomi.com
internet sitesi ve Cumhuriyet
gazetesi Enerji ekinde düzenli
yazarlarından olan Algedik,
TÜDEF’e kazandırdığı iklim
değişikliği müzakereleri
gözlemci statüsü çerçevesinde
uluslararası süreci izliyor.

Heinrich Böll Stiftung

37

252 arttı! Yani kömür ve doğalgaz kullanımı, aşırı artış
gösterdi. Bu artışın, böyle devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü, bugün bu salımı yapan santrallar kadar,
inşaa halinde kömür ve doğalgaz santalları yolda. Sadece kömür santrallarına baktığımızda, inşaa halinde
27, lisans almış 1 ve lisans başvurusu yapan 27 olmak
üzere toplam sayı 51! Yani Türkiye, karbon ile aşkına
çekinmeden devam ediyor.

2010 yılında küresel sıcaklık rekoru ve bir
dizi ülkede gerçekleşen sel felaketi, bazı
küresel örnekler. Grönland’da 8-12 Temmuz
2012 tarihlerinde yüzey buzulunun yüzde
97’sinin erimesi ise iklim değişikliğinin
geldiği noktadaki hızın neler olabileceğini,
fazlasıyla bizlere hissettirdi.
Türkiyesiz küresel iklim politikası

Nasıl Durban’daki iklim zirvesinde Kanada’nın Kyoto
Protokolü’nden çekilme adımları müzakereleri zayıflattıysa, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede
sorumluluk almaması ve tersine adım atması, fosil
yakıt politikalarına güç veriyor. Pek çok politikacı için
adım atmamak istediğinde Türkiye iyi bir örnektir.
Antlaşmaları neredeyse iş bittikten sonra imzalamak,
yükümlülük almamak, “kalkınma” adı ile paketlenen
fosil yakıt pazarlamaları ile oyunbozanlar cephesinin
gizli kahramanı.
Bütün bunları söyledikten sonra akla, Türkiyesiz bir
iklim değişikliği ile savaşım gelebilir ama yanlış!
Birincisi, gelişmekte olan ülkelerin salımlarının,
gelişmiş ülkeleri geçmesine az kaldı. Yani, Türkiye gibi
“gelişmekte olan ülkeler”in toplam salımları, böyle
giderse tek başına iklim değişikliğini durdurmak için
gerekli miktardan fazla!
İkincisi, ülkeler için iyi ve kötü örnekler, çok
belirleyici. Bugün salım ticareti programları sorunlar
yaşarken Avustralya’nın karbon vergisine geçmesi
ile ekonomideki yüzde 3 büyümeye rağmen yüzde 8
mertebesinde seragazı salımlarında azaltımı yapması1
politikacıların planlarını etkiliyor. Nasıl Avustralya iyi
yönde, nasıl Kanada kötü yönde etkiliyorsa, Türkiye’nin
etkisini görmemek haksızlık olur.
Üçüncüsü, bütün ülkeler dahil, devletler, şirketler,
yerel yönetimler ve toplum adım atmadıkça bu işin zor
çözüleceği. Çok basit bir gerçeklik var; atlar aynı yöne
çekerse bir yere gidersiniz. İklim değişikliğine karşı
mücadele, herkesin katılması zorunlu bir eylem.
Türkiye’siz bir dünya nasıl düşünülemeyecekse,
karbonsuz bir dünyayı düşünmek, tam tersine, çok
kolay. Karbonsuzlaşan bir modeli ulaşım üstünden
incelemek iyi bir fikir verecektir.

Türkiye ve iklim dostu ulaşım

Türkiye özellikle son 10 yılda yaptığı 15 bin kilometre
bölünmüş yol, kentlerdeki onlarca yeni altgeçit, üstgeçit ve bir dizi kent içi yol uygulaması ile ciddi bir motorlu taşıt hacmine sahip oldu. Politikalar böyle olunca,
2002 yılında 8,6 milyon olan motorlu kara taşıtı sayısı,
2012 Mayıs ayında neredeyse ikiye katlanarak 16,5
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milyona çıktı2. Bugün sadece otomobil sayısı 2002 yılındaki toplam araç sayısı kadar. Bu yüzden de ulaşım
kaynaklı seragazı salımları 1990-2010 yıllarında yüzde
80 arttı.
Diğer yandan, politikalar artık ulaşımı da imkânsız
ve masraflı hale getirdi. Bu yaz aylarında Türkiye’nin
en büyük iki kentinin yaşadığı trafik sorunu, insanları
saatlerce yolda mahsur bıraktı. Her yıl tamir edilen,
tekrar asfaltlanan yollar da politikaların artık devam
edemeyeceğinin göstergesi. Kaybedilen zaman, ulaşılamayan noktalar ve bitmeyen toplu taşıma projeleri
yanında harcanan milyarca dolarlık yenileme çalışması,
ciddi bir sorun. Sadece Ankara Büyükşehir Belediye’sinin asfaltlamaya 2012 yılında ayırdığı kaynak, 365
Milyon TL3, yaklaşık 200 milyon dolar!
Böylesi bir denklem akıllara, artık “ulaşamadığımız” kentler sorununun yanında, fosil yakıtların azaltılmasının nasıl başarılacağı, sorusunu getiriyor.

Sinsi konu: Ulaşım

Ulaşım kaynaklı seragazları, “küreselleşen dünya” kavramı çerçevesinde hızlı ve seri bir modele dönüştükçe,
ticaretin de küreselleşmesi ile ciddi bir sorun haline
geldi. Uluslararası Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi’nin son raporuna göre, ticari malların ve
insanların sınır ötesi taşınması ile atmosfere salınan
seragazları, 1990-2009 yıllarında yüzde 65 artmış
durumda. Türkiye’nin kendi ulaşım kaynaklı seragazı artışı biraz daha fazla, yüzde 80! Artışın en fazla
olduğu alanlar ise havayolları ve denizyolu ulaşımı. Bölünmüş yol ve kent içi otoyollar ile karayolu taşımacılığı
ise son zamanlarda altın yılını yaşıyor. Nitekim karayolu
ulaşımı kaynaklı salımlar, 1990 yılına göre yüzde 64
daha fazla artmış durumda.
Türkiye’nin ulaşımdaki bu hali, dünya politikalarından bağımsız değil. Uluslarası Enerji Ajansı verilerine
göre hazırlanmış olan4 ve Grafik 1’de yer alan, Avrupa
Birliği verilerine baktığımızda, havacılık 1990-2009
yıllarında yüzde 70 mertebesinde daha fazla salım
yaparken karayolu yüzde 20’den fazla, deniz ulaşımı
ise yüzde 30’a yakın bir salım artışı sağlamış. Hem
de AB’nin 2020’de yüzde 20 salım azaltım hedefine
rağmen!
Akıllara, “AB’nin bir dizi politikada öncülük yaparken neden böylesi bir açığa sahip olduğu”, sorusu
gelebilir. Basit bir örnekle bunu açıklayalım. Türkiye
2008 krizinden sonra eski araçları daha verimlileri ile
değiştirerek motor verimini yükseltmeyi iklim değişikliği ile savaşım sınıfında gördü. AB ülkelerinde de motor
verimi benzer şekilde önemsenen, gündemi de olan
önemli bir konu.
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Grafik 1- 1990-2009 yıllarında AB ülkelerinin sırasıyla karayolu,
havacılık, deniz ulaşımı ve demiryolu kaynaklı seragazı salımlarındaki
yüzde olarak değişim5

Gelişen teknoloji ve uygulamalar ile AB’de 2007
yılında otomobiller 1990 yılına göre yüzde 15 mertebesinde daha verimli yakıt tüketimine sahip oldu.
Ancak, Grafik 2’de de görüldüğü gibi, verim artışı
neticesinde araba kullanılan toplam mesafenin yüzde
40 mertebesinde artması, araba sayısında yüzde
40’a varan artış sonucunda, toplam yakıt tüketimi
de yüzde 25 mertebesinde arttı. Bu da gösteriyor
ki basit bir verim artışı politikası, hiçbir şekilde
bütünün içinde yer almadığı sürece sonuç vermiyor
ve literatürde “re-bound effect” adı verilen ters etki
yaratıyor.
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Grafik 2- AB ülkelerinde 1990-2007 yıllarında toplam otomobil sayısı, toplam katedilen mesafe, toplam yakıt tüketimi ve yakıt verimi
grafiği, 1990=1 olarak gösterilmiştir6.

Bu örnekten yola çıkarak, cevaplamamız gereken
soru, “hem iklimi değiştirmeyen hem de insanın
hareketliliğine engel olmayan bir ulaşım çözümüne,
nasıl geçeceğimiz.”

Ulaşım değil, hareketlilik

Ulaşım kavramını merkez alan tasarımların ve aslında
politikaların başarısı ortada. Bunda en büyük etmen,
kentsel ulaşımın motorlu araçlara, dolayısıyla otomobillere dayandırılması. Hareketlilik, daha çok insanların ihtiyaçları doğrultusunda bir noktaya gidebilmesi.
Yani, motorlu araçların değil, bir insanın, engellinin
ya da hamile bir kadının istediği yere varması, yani
hareketliliğin esas alınması.
Temel parametre motorlu araçlar olunca, kent içi
ulaşım yavaşlıyor. Örneğin, Londra’da bir arabanın
şehir içi ortalama hızı saatte sadece 19 kilometre7.
Tabii ki otomobil merkezli bir ulaşım kalabalığı,
sizlere toplu taşımada kolaylık sağlamıyor. Nitekim,
New York8 kentinde bir otobüsün ortalama hızı saatte
15 kilometreye düşmüş durumda ve her geçen gün
hız daha da düşüyor. Ne yazık ki bu veriler, bütün
dünyada benzer şekilde. İşte bu aritmatik, Türkiye’de
2012 yılının en çok tartışılan konusu oldu. Yaz
aylarında İstanbul ve Ankara’da basit bir tamirat ile
başlayan trafik sıkışıklığı, 1 kilometrenin neredeyse 5
saatte aşıldığı, yani 0,2 km/saat hız ile ulaşılabildiği
noktaya vardı. Diğer yandan, bisiklet altyapısı olmayan ve trafiğin çok kötü kabul edildiği kentlerden
Ankara’da, işe ya da okula giden bir bisiklet kullanıcısı, saatte 16-17 kilometre ortlama hızla, kentte

ulaşım ihtiyacını çözebiliyor. Ankara gibi ulaşımın
sıkça kilitlendiği bir kentte, aynı yolda ve hiçbir önceliği olmadan sahip olunan hızın, aslında ulaşımda
anahtar parametrenin motorlu taşıtlar değil, hareketlilik olduğunu gösteriyor.
Sonuçta, araba merkezli ulaşım politikaları, ne
insanları hareket ettiriyor, ne de iklim değişikliğini
durdurabiliyor. Ancak, iklim dostu çözümler hem yatırım olarak, hem kullanım olarak ucuz ve kullanışlı.

İklim dostu = Cüzdan dostu

İklim değişikliğine karşı savaşımda, ülkeler her sene
BM İklim Değişikliği Sekreteryası’na yıllık seragazı
envaterlerini veriyor. Bugün nasıl ülkelerin bir karbon
hesabı var ise şirketler de hasaplamaya başladı.
Hatta ürünlerin hammaddeden üretime ve kullanıma, ardından bertarafına kadar bir yaşam döngüsü
seragazı salımı karbondioksit eşiti olarak hesaplanıyor. Bu hesapta ortaya çıkan değer, aslında kullanılan
kömür ya da petrol kaynaklı olduğu için bir anlamda
hem iklim maliyeti, hem de fosil yakıt maliyeti ile
orantılı bir sonuç çıkartıyor.
Yapılan çalışmalara göre9, bir bisikletin üretim,
bakım, kullanım dahil toplam seragazı salımlarını katedilen kilometreye böldüğünüzde, karşınıza 21 gram
CO2/km gibi bir değer çıkıyor. Aynı hesabı otobüs için
yaptığınızda, bir yolcunun bir kilometre yol katetmesi
için 101 gram CO2/km, araba içinse 271 gram CO2/
km gibi bir değer çıkıyor.
Başka bir açıdan bakarsak, bir kilometre yolu
araba ile gitmenin karşılığını olan seragazı, bisiklet
ile 13 kilometre, otobüs ile gittiğinizde 2,7 kilometre
gittiğinizde ulaşabiliyorsunuz.
Yaptığımız yaşam döngüsü karbondioksit hesabı,
iklim dostu araçlar ve onları destekleyen uygulamalar, bizlere daha az fosil yakıt kullanımı şansı
verirken aynı zamanda daha az seragazı salımı ve
daha az fosil yakıt harcaması nedeniyle cüzdan dostu
çözümler de sağlıyor.

Basit bir kent örneği

Bugün Türkiye’de büyükçe bir kentte bisiklet
ulaşımının payı neredeyse yüzde 1’in altında,
toplu taşıma ise yüzde 40 gibi bir orandan daha iyi
değil. Basit bir kentsel düzenleme ile bisiklet yolu
yapılabilir, bisiklet öncelikli ulaşım geliştirilebilir
ve toplu taşıma entegrasyonu ile daha güçlü bir
adım atılabilir. Böylesi bir uygulamanın sonucunda
muhafazakâr bir tahmin koyup, bisiklet ulaşımının
ve toplu taşımanın da payının yüzde 10’ar arttığını,
dolayısıyla arabanın ulaşımda payının yüzde 40’a
düştüğünü düşünelim. Ulaşımda bisikletin payının
Amsterdam’da yüzde 40, Kopenhag’da ise yüzde
32 olduğunu düşündüğümüzde, yüzde 10’luk
bisiklet payı önerisinin çok da yüksek olmayacağı
görülecektir. Kolombiya’nın başkenti Bogota’da ise
ciddi bir toplu taşıma ağı ve entegre bisiklet ulaşımı
neticesinde, araba sahipliğinin yüzde 13 olduğunu
da dikkate aldığımızda, yüzde 40’a düşmüş arabanın ulaşımdaki payının da muhafazakâr bir öneri
olduğunu söyleyebiliriz.
Tablo 1’de özetlenen bu verilere göre, böylesi bir
değişiklik ile kentin seragazı salımları mevcut durumda 100 birim iken bisiklet ve otobüse 10 puanlık
bir kayma sonucu 79 birime düştüğünü görebiliyo-
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ruz. Yani, ulaşımdaki basit bir mod tercihi, bizlere
ekonomik tasarruf ve iklim dostu bir konfor sağlıyor.

CO2, gr/km
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Mevcut Payı

%0

%40

%60

➡

100

Politika Değişikliği

%10

%10

%40

➡

79

Tablo 1- Kent ölçeğinde iklim dostu politika değişikliği ile karbondioksit tasarrufu hesabı.

Ulaşımda iklim dostu yatırım

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım, şimdiye kadar eklenen 15 bin kilometre
bölünmüş yol için yaklaşık 43 milyar TL harcandığını ifade etmişti. Bu maliyetin içinde ne yazık
ki her sene yenilenen asfalt yok. Sadece böylesi
bir para bile, bugün Türkiye’deki ulaşımın, dünya
örnekleri ötesinde, iklim dostu ve ekonomik olması
için yeterli. Kamu kuruluşlarının yatırım kalemleri
dikkate alındığında, oluşabilecek alternatif oldukça
heyecan verici. Bu para ile Türkiye’nin demiryolu
ulaşımı olmayan milyon nüfuslu kentlerine toplam
2 bin 600 kilometre çift hatlı demiryolu yapılabilir,
havayoluna ciddi bir alternatif olan hızlı tren hattı
500 kilometreden 5 bine çıkartılabilirdi. Kalan para
ile, bugün 10 kentinde toplamda 113 kilometre
metro, 129 kilometresi tramvay olmak üzere 242
kilometre kent içi raylı sisteme sahip Türkiye’nin
toplam raylı sistemi 1000 kilometreye çıkartılabilir,

Dipnot
1.
2.
3.
4.
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http://www.yesilekonomi.com/roportajlar/turkiye-dunyanin-tersinedaha-karbon-yogun.
TUİK, Motorlu Kara Taşıtları, Mayıs 2012, Haber Bülteni.
2012 Bütçe Yılı Performans Programı, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığı, s. 133.
Railway Handbook 2012, Energy Consumption and CO2 Emissions,

yani dörde katlanabilirdi! Bütün bu yatırımlara şimdiden sahip olabilir, hatta geri kalan para ile bugün
Avrupa’da 60 bin kilometreye çıkan Eurovelo gibi
bisiklet otobanları ve kentlerde yüzlerce kilometre
bisiklet yoluna alternatif olarak Türkiye, toplam 15
bin kilometre bisiklet yoluna sahip olabilirdi.
Yani, bugün bütün Türkiye, aynı yatırım ile daha
konforlu, daha ucuz ve iklim dostu bir ulaşıma
sahip olabilirdi.

Türkiye iklim için “U dönüşü” yapabilir mi
Mevcut petrol merkezli politikalar, bizlere trafik ve
iklim değişikliğinden başka bir hizmeti sunamıyor.
Küresel düzeyde seragazı azaltımı için iyi örneklere
daha çok, Türkiye gibi kötü örneklere ise daha az
ihtiyacımız var.
Türkiye, önümüzdeki dönemde daha fazla kömür
santralı yanında daha fazla yol yaparak, ekonomide
bir büyüme hayal ediyor. Bu hayalin maliyetiyse,
pahalı bir yaşama iklimi kaybetmek uğruna sahip
olmamız.
Türkiye’nin iklim dostu bir politikaya dönmesi keskin bir “U dönüşü” ile mümkün. Mümkün
ifadesi ne kadar imkân dahilinde olduğunu ifade
etse de bilimsel olarak zorunluluk, tercih olarak da
yukarıda açıkladığımız gibi, karbon ekonomisinden
çok daha ucuz.
Asıl soru; “iklim değişikliğini durdurmak için
frene potikacıların basmasını mı bekleyeğiz, yoksa
biz mi basmalarını sağlayacağız.“

5.
6.
7.
8.
9.

International Union of Railway.
a.g.e. s. 26.
Orjinal garfik için bakınız: Quantifying CO2 savings of cycling, European Cyclists’ Federation, Kasım 2011, s.18.
http://www.forbes.com/2008/04/21/europe-commute-congestionforbeslife-cx_po_0421congestion.html.
http://www.straphangers.org/buscams.
Quantifying CO2 savings of cycling, European Cyclists’ Federation,
Kasım 2011.

KCK davaları
ve yargı

B

irleşmiş Milletler Genel Kurulu terör eylemlerini; “insan haklarını, temel özgürlükleri ve
demokrasiyi yıkma amacı güden, Devletlerin
toprak bütünlüğünü ve güvenliğini tehdit
eden, meşru olarak kurulmuş Hükümetleri
istikrarsızlığa uğratan, çoğulcu sivil toplumu tehlikeye
atan ve Devletlerin ekonomik ve sosyal kalkınması üzerinde olumsuz sonuçlar doğuran faaliyetler”
(17.12.1999, Karar No. 54/164) olarak tanımlamıştır.
Terör eylemlerinin faili, düzenleyicisi ve maddi
destekçisi olduğundan şüphelenilen kişilerin mahkeme
önüne çıkartılması bütün devletlerin yükümlülüğüdür (12 Eylül 2001 BM Güvenlik Konseyi’nin 1368
sayılı kararı). Güvenlik Konseyi, bu amaçla devletleri
acilen işbirliğine çağırmıştır. Bu çağrı gereği Devletler
terörü yaratan nedenleri ortadan kaldırmak için çaba
göstermelidir.
Devletlerin asli görevinin, kendi halklarını “olası
terör eylemlerine karşı korumak olduğunu” vurgulayan
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 11 Temmuz
2002 tarihli 804. toplantısında kabul edilen “İnsan
Hakları ve Terörle Mücadele Hakkındaki İlkeler” hakkındaki tavsiye kararı, terörle mücadelede önemli bir
belgedir.
Parlamenter Asamble, “Terör Karşısında Demokrasiler” konulu 26 Eylül 2001 ve 1258 sayılı kararında
Devletlere “dünyada tüm insanlar için demokrasi,
adalet, insan hakları ve refahı güvence altına almaya
yönelik olarak ekonomik, sosyal ve siyasi politikalar
izleme doğrultusundaki kararlıklarını yineleme ve
pekiştirme” çağrısında bulunmuştur.
Türkiye’de, çözülemeyen Kürt sorunu, en çok
ölümlerin yaşandığı bir ülke olarak terörün önlenmesinde, barışın sağlanmasında herkesin ve hepimizin
sorumluluğu olduğu tartışma götürmez bir gerçektir.
15 Ocak 2010 tarihinde dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi”
kapsamında yürütülen “Demokratikleşme” çalışmalarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemişti1. Bu basın
toplantısında satır başlarıyla yaptığı bazı hatırlatmalar
vardı. Bunları satır başlarıyla şöyle özetlemek mümkündür:
• Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla
anadillerinde görüşmesine imkân sağlayan yönetmelik
yürürlüğe girmiştir.
• Farklı dil ve lehçelerde yayın yapan devlet televizyonu TRT 6 yayına başlamıştır.
• Üniversiteler bünyesinde farklı dil ve lehçelerde
Enstitü Araştırma Merkezi Kurulması yönünde YÖK’ün
kararları çerçevesinde “Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü” kuruldu.
• Terörle mücadeleyi aksatmayacak şekilde, vatandaş-

ların günlük yaşamlarının normalleşmesini sağlayacak
adımlar atılmaktadır. Yol kontrollerinin azaltılması
ve yayla yasaklarının asgari seviyeye indirilmesi için
tedbirler alınmıştır.
• Bütün bu amaçlarla “Türkiye İnsan Hakları Kurumu” ile “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu” ile
“Bağımsız Kolluk Gözetim Komisyonu” kurulmasının
ve ayrıca “İşkenceye Karşı BM Sözleşmesi’nin İhtiyari
Protokolü’nün onaylanması ve öngördüğü ulusal mekanizmanın da kurulması”nın2 hedeflendiği aynı basın
toplantısında değinilen konulardır.
Atalay tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Birlik
ve Kardeşlik Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların
iki temel hedefi vardı: Birincisi, terörün sona erdirilmesi, diğeri ise demokrasi standardının yükseltilmesi ile
temel hak ve özgürlüklerin alanının genişletilmesiydi.
Atalay, “Bu iki hedefin gerçekleşmesi halinde,
tarih boyunca kader birliği yapmış olan milletimizin
tüm fertleriyle daha huzurlu, güvenli ve özgür bir
ülkede yaşayacağı açıktır. Bu hedeflerin gerçekleşmesi
halinde hepimiz ama hepimiz bu ülkede çok daha iyi
şartlarda refah içinde kardeşçe yaşayacağız” demişti.
Aynı zamanda 13 Kasım 2009 tarihinde TBMM’de,
“Demokratik Açılım” projesinin kısa, orta ve uzun vadeli adımlarının açıklandığına değinerek, bu oturumu
“tarihi bir oturum” olarak nitelendirilmişti.
Atalay konuşmasında, terörle mücadele ile demokratikleşme çerçevesinde demokrasi, insan hakları
standartlarını yakalamaya yönelik kısa, orta ve uzun
vadeli tedbirleri almaya devam edeceklerini açıklamıştı. Demokratikleşmenin toplumun bütün kesimlerini
kapsadığı zaman başarılı olacağına inandıkları için
alınacak tedbirler ülkenin belli bir bölgesini değil,
tamamını rahatlatacaktı. Hatta Atalay, “Bu nedenle
demokratik açılımın sloganı ‘Herkes için daha fazla
özgürlük’tür. Biz herkes için daha fazla hak, daha
fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi diyoruz. Bu,
Türkiye’yi zayıflatmaz, tersine güçlendirir” demişti.
Aynı gün, TBMM’de görüşlerini Demokratik Toplum
Partisi (DTP) adına açıklayan Ahmet Türk ise hükümetin “Kürt açılımı” adıyla başlattığı, sonunda da “Millî
Birlik Projesi” adında karar kıldığı sürecin çözümden
uzak olduğunu ifade etmişti. Önerisi ise Kürt sorunun
çözümü için ekonomik ve siyasi boyutlarıyla inceleme
yaparak çözüm üretecek şekilde TBMM’de bütün partilerin temsil edileceği bir komisyon kurulması olmuştu.
Türkiye kamuoyunun Kürt sorunuyla ilgili yaşanan
bütün gerçekleri bilmeye hakkı olduğunu ifade eden
Türk, gerçekleri bilmeden kamuoyunun süreci desteklemesini beklemenin hayalcilik olduğunu söyleyerek
TBMM’de kurulacak komisyondan demokratik çözüm
önerileri beklediklerini anlatmıştı. Eğer bu süreç iyi
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işletilirse, kazananın Türkiye olacağına işaret eden
Türk, “Türkiye’nin demokratikleşmesi, Ortadoğu’da
barışın ve demokrasinin gelişmesinin önünü açar. Kürt
sorununu çözen bir Türkiye, bölgesinde demokratikleşmeye öncülük eder. Hem Türkiye hem de Ortadoğu’da
yaşanan insanlık dışı acılar ortadan kalkar. Türkiye’nin
demokratikleşmesi demek Ortadoğu’nun demokratikleşmesi demek olur” demişti3.
14 Nisan 2009’da 53 kişinin Diyarbakır’da gözaltına alınmasıyla dikkat çeken süreç bugün KCK davaları
olarak Türkiye kamuoyunun gündemindedir.
Bu gözaltılardan yedi ay sonra TBMM’de yapılan
konuşmalar ve demokratik açılım süreci, hiç kimseye
daha fazla özgürlük getirmedi. Aksine davalar çoğaldı,
tutuklu sayısı arttı ve KCK davaları Türkiye’nin gündemini etkilemeye devam ediyor.
Diyarbakır’da görülen KCK davası dışında Adana,
Erzurum, Van, İzmir’de de benzer davalar vardır ve
sürmektedir.
Diyarbakır’dan sonra en dikkat çekici olanı,
İstanbul’da devam eden üç ayrı KCK davasıdır.
Bu davaların en önemli özelliği ise haklarında
soruşturma başlatılan ya da sürdürülen ve bütün bu
davalarda yargılanan kişilerin çoğunluğunun DTP ya da
sonrasında kurulmuş olan Barış ve Demokrasi Partisi
(BDP) yöneticileri, üyeleri, belediye başkanları veya bu
çevrelerden olmasıdır.
Soruşturmalar ile devam eden davalardaki olayların bir kısmı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü,
dernek, sendika, oda, siyasi partilerde örgütlenme veya
siyasi parti çalışmaları, yerel seçimlere katılmak, aday
olmak, seçilmek, yerel yönetimlerde faaliyette bulunmak, toplantı ve gösteri yürüyüşü, dilekçe gibi siyasi ve
medeni hakların kullanımlarıyla çok yakın ilişkilidir.
Bu yazının ana konusu ise KCK davaları hakkında
bilgi verilmesi, hukuki durumunun tespiti ve anlaşılabilir olmasına yardımcı olabilmektir.
Bu yazının amacı Kürt sorunu nasıl çözülebilir,
sorusunun yanıtını aramak değildir.
Ama açılan, devam eden KCK davalarını ve ceza
adalet sistemini bu davaları açan iddianamelerde öne
sürülen suçlamalarla birlikte düşünmektir.

İddianamelerin benzerlikleri ve KCK

Aslında 6352 sayılı Kanun’la Değişik Ceza Muhakemesi
Kanunu’ndan çıkarılarak yürürlükten kaldırılan CMK
250. Maddesi ile Yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları
tarafından 5 Temmuz 2012 tarihinden önce hazırlanmış olan iddianamelerin çoğunluğu birbirine benzer
özellikler ve tekrarlar içermektedir.
Kamuoyunda bilinen Ergenekon, Balyoz gibi davaların sayfalar dolusu uzun iddianameleri yüzünden birçok
hukuki sorun yaşanmıştır. KCK hakkındaki çok sayfalı,
uzun, birbirine benzeyen iddianameler ile birçok sanık
suçlanmakta ve yargılanmaktadır. Bu uygulamanın bir
örneğini CMK’nin 250. Maddesi ile Yetkili İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış olan 19
Mart 2012 tarihli ve 2012/59 Esas nolu iddianamede
görmek mümkündür. Bu iddianame ile açılan dava,
“İstanbul KCK ana davası” olarak anılmaktadır.
İddianamenin iddiasına göre, “Türkiye’de PKK’nın
kontrolünde KCK Türkiye Meclisi, İran’da Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), Irak’ta Kürdistan Demokratik
Çözüm Partisi (PÇDK) ve Suriye’de Demokratik Birlik
Partisi (PYD)’den oluşan dörtlü bir uluslararası proje…”

42

Heinrich Böll Stiftung

ve “bağımsız bir devlet yapılanması” hedeflenmektedir
(Sayfa 70).
İddianame bu hedefin, bir başka deyişle KCK adı
altındaki “bu yapılanmalardan her birinin”, “bulunduğu ülkede” yani Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de bir
“görevi” vardır.
İddianame KCK’ye yüklenen bu görevin ne olduğu
şöyle açıklamaktadır: “…birleşik bağımsız Kürdistan isimli yapılanmanın zeminini oluşturma görevi
üstlendiği, PKK terör örgütü içerisinde yabancı ülke
vatandaşlarının bulunmasının bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiği, yürütülen faaliyetlerin önce özerk bir
yapılanma, nihai olarak da Kürdistan isimli dört ülkenin
topraklarının içerisinde olduğu bir devlet yapılanmasını” hedeflenmektedir.
Niçin sürekli isim değişikliğine gidildiği iddianamede şöyle açıklanmaktadır: “…terör örgütü PKK’nın
30 yılı aşkın süredir sürdürdüğü terör faaliyetlerinin
zaman zaman çıkmaza girmesi üzerine isim değişikliğine gidilmiştir. Bu nedenle de KADEK, KONGRA-GEL ve
benzeri isimlendirmelere gidilmiştir.” “KCK ve Demokratik Toplum Kongresi isimli yapılanmaların birer siyasi
hareket oldukları”, “ve ülkenin fiilen bölünmesi sürecini
başlatan KCK ve DTK’nın bu suretle meşruiyetini
sağlama gayreti içerisine girdiği” ve sonuç olarak PKK
ile KCK’nın aynı yapılanmalar olduğunu bu yüzden de
örgütten bahsederken “PKK/KCK terör örgütü” şeklinde
isimlendirmeye gidildiği iddianamenin tespitidir.
Bu davanın iddianamesinin 69. sayfasından itibaren PKK/KCK tarihçesi yazılmıştır. İddianamede yapılan
eylemlerin açıklaması, iddianamenin 550. Sayfasına
kadar sürmektedir. Daha sonra tek tek sanıklar ele alınmış ve suçlamalara yer verilmiştir. Suçlamalar iddianamenin 2073. sayfasında tamamlanmıştır.
İddianamede yazılı olan şekliyle; PKK/KCK terör
örgütü, 16-22 Mayıs 2007 tarihlerinde 213 örgüt
mensubunun katılımı ile “5. Genel Kurul Toplantısı”nı
gerçekleştirmiş ve söz konusu genel kurul sonrası
Kürdistan Demokratik Konfedaralizmi/Koma Komelan
Kürdistan (KKK) adını Koma Civaken Kurdistan/Kürdistan Demokratik Topluluğu (KCK) olarak değiştirmiştir.
Daha sonra da Türkiye içerisindeki faaliyetlerini
de Koma Civaken Kürdistan/Türkiye Meclisi (KCK/TM)
olarak yürütmeye karar vermiştir. “KCK/TM organizesinde 12-13 Ocak 2008 tarihlerinde Diyarbakır’da
gerçekleştirilen ve örgüt yanlısı basın-yayın organlarına
‘Demokratik Halk Meclisi Konferansı’ olarak yansıyan
toplantı neticesinde, ‘Demokratik Toplum Sözleşmesi’
adlı örgütsel bir metin onaylanmıştır.”
“Terör örgütünün anayasası niteliğinde olan ‘KCK
Sözleşmesi’ esas alınarak hazırlanan metinde KCK/
TM yapısının ‘Türkiye ve Kuzey Kürdistan Demokratik
Toplum Konfederalizmi’ olarak adlandırıldığı” iddianamenin tarihsel gelişim bölümünde yer almaktadır.
İddianamenin iddialarına göre, yapılan tespitler
bazı ana başlıklar altında toplanarak aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
* Son dönemde terör örgütü, “KCK” olarak adlandırılmaktadır.
* Türkiye-Irak-Suriye-İran topraklarını içeren bir yapılanma modelini benimsemiştir. Terör örgütü Türkiye’de
faaliyetlerini KCK/TM yapılanması aracılığıyla sürdürmektedir.
* KCK, terör örgütü PKK/KCK’nin ana/üst çatı yapılanmasıdır.

* KCK’nin yapılanması, sisteminin işletilme biçimi ve
organlarının rolleri gibi hususlar 14 bölümden oluşan
KCK Sözleşmesi’nde detaylıca ele alınmıştır.
* Türkiye’de “topyekûn savunma” olarak adlandırdığı
strateji üzerinden faaliyetlerini yürütmeyi hedeflemektedir.
* Son dönem stratejisi ise “31 Mayıs 2010 itibariyle
başlayan, örgüt tarafından ‘Kürtlerin varlığını koruma
ve özgürlüğünü sağlama dönemi’ olarak nitelendirilen,
‘toplumsal inşa çalışmalarına dayanan, silahlı ve siyasi
yönleri bulunan’, esas dayanak noktasını ise demokratik
özerkliğin teşkil ettiği bir stratejidir.”
* Bu kapsamda örgüt, şiddet eylemlerine, kitlesel
eylemlere ve siyasallaşma faaliyetlerine hız vermiş,
topyekûn bir varlık-yokluk mücadelesi başlatmıştır.
İstanbul KCK ana davasının iddianamesinde “Siyaset Akademileri”ne özel önem verilmiştir. İddianamede
“Siyaset Akademileri”nin ne olduğunu, işlevleri ve
amacını satır başlarıyla şöyle açıklanmaktadır:
“Siyaset Akademileri terör örgütünün siyasi alandaki faaliyetlerinin arttırılmasına, örgütün ideolojisine
ve amaçlarına paralel siyasetin canlandırılmasına yaramaktadır. Aynı zamanda örgütsel ideoloji çerçevesinde
eğitilecek ve yetiştirilecek kadroların dalgalar halinde
topluma yayılması bu akademilerle gerçekleştirilecektir.
Bu sayede yeni bir toplum inşa edilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç Siyaset Akademileri adı altında örgütsel eğitim merkezleri kurulması ile mümkün olacağı için farklı
illerde çeşitli adlarla Siyaset Akademileri adlı merkezler
açılmıştır.”
İddianameye göre, KCK toplantılarında Mısır’da
Tahrir Meydanı’nda halk ayaklanması ile yönetimin
devrilmesi örnek olarak gösterilmektedir. Diyarbakır’ın
da Tahrir’e çevrilmesinin istendiği iddia edilmektedir.
İşte bu halka inme ve halk ayaklanması ile devleti
bölme projesinin sacayakları da KCK, DTK ve Siyaset
Akademileri’dir.
Mayıs 2007’den itibaren örgüt, “Birleşik Bağımsız Kürdistan” hedefine ulaşmak amacıyla KCK
yapılanmasını oluşturmuştur. Temel dayanağını KCK
Sözleşmesi’nden alan bu yapılanma, Önderliğin (örgüt
lideri Abdullah Öcalan) başkanlığında, yasama, yürütme
ve yargı unsurlarını içinde barındıran bir birleşik devlet
yapılanma modelini ifade etmektedir.
İddianamenin 2388. sayfası ile 2399. sayfalar
arasında da “SONUÇ OLARAK” başlığı altında KCK,
Siyaset Akademisi ve DTK hakkındaki yorumlarla suçlamaların tümü özetlenmiştir.

KCK davaları ve yargılananlar

İddianamelere ve açılan davalara göre KCK davalarında
kaç kişinin yargılandığının tespiti belki mümkün olabilir
ama yanıltıcı olur. Açılan davalarla birleşen bazı davalar
da dikkate alınacak olursa, yargılanan kişilerin Türkiye
genelinde tam sayısını tespit etmek zordur. BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın yargılanan kişi sayısı
hakkındaki soru önergesini, Adalet Bakanı Sadullah
Ergin yanıtladı. Bu yanıta göre, 14 Nisan 2009 tarihinde
başlayan KCK soruşturmaları kapsamında süren 113
kamu davası var. Bu davalarda 992’si tutuklu olmak
üzere 2 bin 146 kişi yargılanıyor. Ergin tarafından verilen
bilgiye göre, bu davalarda yargılananların 274’ü muhtar,
siyasi parti il ve ilçe başkanı, belediye meclis üyesi ve
milletvekillerinden oluşuyor. Ankara, İstanbul, İzmir,
Adana, Malatya, Erzurum, Diyarbakır ve Van Cumhuri-

yet Başsavcılıklarıyla yapılan yazışmalarla elde edilen
bilgilere dayalı olarak yapılan Adalet Bakanlığı’nın soru
önergesine yanıtı günlük basında yer aldı4.
Ama iddianameler dikkate alınarak Diyarbakır’da
ve İstanbul’da süren davalarda yanılma payı da dâhil
olmak üzere yargılanan sanık sayısını tespit etmek
mümkündür.
14 Nisan 2009 tarihinde başlatılan soruşturma
sonrasında KCK hakkında açılan ilk dava Diyarbakır’da
devam eden davadır. 7587 sayfadan oluşan 9 Haziran
2010 tarihli iddianame ile (İddianame no: 2010/1072)
151 kişi hakkında dava açılmıştır.

Bu davaların en önemli özelliği ise haklarında
soruşturma başlatılan ya da sürdürülen
ve bütün bu davalarda yargılanan kişilerin
çoğunluğunun DTP ya da sonrasında
kurulmuş olan Barış ve Demokrasi Partisi
(BDP) yöneticileri, üyeleri, belediye başkanları
veya bu çevrelerden olmasıdır.
İstanbul’daki BDP il ve ilçe yöneticileri ile Büşra
Ersanlı, Ragıp Zarakolu, Ayşe Berktay gibi bilinen
isimlerin yargılandığı birinci davanın 19 Mart 2012
tarihli (İddianame no: 2012/123) iddianamesine göre,
193 kişi hakkında dava açılmış bulunuyor. Bu davanın
iddianamesi 2 bin 401 sayfadan ibaret.
Bu davanın ilk duruşması 2 Temmuz 2012 tarihinde görülmüştür. Silivri’de kurulu olan mahkemede dava,
13 Temmuz 2012 tarihine kadar devam etmiştir. Bir
kısım sanıklar iddianamenin okunmasını istediği için
yapılan duruşmalarda okunmaya devam ediliyor. Kürtçe
kimlik verme ve savunma yapma talepleri reddedildi.
13 Temmuz 2012 tarihli oturuma kadar iddianamenin
352. sayfasına kadar okunmuş durumda. 13 Temmuz
2012 tarihinde yapılan duruşmada, aralarında Prof.
Ersanlı da dahil olmak üzere 16 kişinin tutukluluk
hali kaldırılarak tahliyesine karar verildi. Bu davanın
duruşmalarına 1 Ekim - 9 Ekim 2012 tarihlerinde yine
devam edilecek.
Kamuoyunda “İstanbul KCK Avukatlar” olarak
bilinen ikinci davanın 03 Nisan 2012 tarihli iddianamesine göre (İddianame no: 2012/168) 50 kişi
hakkında ceza davası açılmış durumda. İddianame 891
sayfa. Bu davanın duruşması 16, 17 ve 18 Temmuz
2012 tarihlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde
görüldü. Davada iddianame özetlenerek okundu. Kürtçe
savunma talepleri reddedildi. Mahkeme bazı sanıkların
tahliyesine karar verdi. Davanın duruşmaları Kasım
ayına ertelendi. Salon yetersizliği nedeniyle duruşmalar
Silivri’de görülecek.
Yine kamuoyunda “gazeteciler hakkındaki KCK
davası” olarak bilinen üçüncü davanın 27 Nisan 2012
tarihli iddianamesine göre 44 kişi hakkında açılan ceza
davasının ilk duruşması, Eylül ayında yapılacak. Bu
davanın İddianamesi ise 800 sayfadan oluşuyor.
Bu durumda Diyarbakır’da devam eden ceza, İstanbul KCK ana davası, ikincisi avukatlarla ve gazetecilerin
bulunduğu üçüncüsü dikkate alınacak olursa, bu dört
davada toplam 438 kişi hakkında açılmış olan ceza
davaları sürüyor. Sanıklar hakkında dava açan dört ayrı
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iddianamenin sayfa sayısı toplamı, 11 bin 679’dur.

2 bin 146 kişinin yargılanması olağan mıdır

Sayın Ergin’in açıklaması dikkate alındığında, sadece
İstanbul’da 438 kişi hakkında ceza davası vardır. Bu
istatistikî veriler nedeniyle endişe verici bir durumla
karşı karşıya olduğumuzu kabul etmeliyiz. Kimse “suç
işleyen kişiler hakkında dava açılmasın veya cezalandırılmasın” diyemez. Beklenen, adaletli ve hukuka uygun
yargılamadır. Kuşkusuz yargının otoritesi bakımından
her ceza davasının sonuçlanması ve hatta adil yargılanma hakkının gereği kısa sürede sonuçlanması beklenir.
Hayatın kendi pratiğinde KCK operasyonları ile
soruşturmalarında gözaltına alınmalar, tutuklamalar ve
yargılamalar birdenbire olağan karşılanmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak olağanüstü yargılamaların içselleştirilmesi, benimsenmesi süreci yaşanmıştır ve bu
süreç devam ediyor ki asıl bu durum düşündürücüdür.
“Demokratik Açılım” adlı açılımlar veya “Milli Birlik
ve Kardeşlik Projesi” gibi politik önerilerle açılan ceza
davaları birlikte düşünüldüğünde, yasama ve yürütme
ile yargı arasında çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Uygulamada karşılaşılan bu çelişkiler, siyaset ile hukuka olan
güveni sarsmakta ve siyasi çözümlerin samimiyetleri
sorgulanmaktadır.
Aslında ceza davalarının çokluğu veya uzun
iddianameler, uzun tutukluluk hallerinin yarattığı
sorunlar üzerinden demokrasi tartışması yapılmamalıdır. Demokratik hukuk devleti ilkelerinin uygulandığı
ülkelerin gündemlerinde bu tür sorunlar yer almaz.
Ülkemizde eğer ortaya çıkan bu sorunların çözümünü istiyorsak, demokrasinin araç olarak kullanılması
gerekir. Çünkü insan araç değil, amaçtır. Yargılama
makamlarının, mahkemelerin terör sorununu çözmek
gibi bir görevleri yoktur. Mahkemeler yargılama yapar.
İşlenmiş suç varsa, saptar ve ceza verir. Bu nedenle
yasa, yürütme organları ve/veya siyasetçiler tarafından başka bir görevi varmış gibi görülmesi yargıda
sorunlar yaratır. Dolayısıyla bu soruları çözmek için
ürettiğiniz her türlü yasal düzenleme, başka sorunlar çıkmasına neden olur. Sonuç olarak, olağanüstü
dönemlerin yargılamalarını sürdürmek çözüm değil,
sorun yaratır. Yasalarla olağanüstü yetkilerin ve görevlerin aratıldığı bir hukuki düzen olağan değildir.

Ceza hukukundan ne beklenir

Ceza hukukuna nasıl bakıyorsunuz? Tercihiniz nedir?
Ceza hukuku hakkında bir felsefeye sahip misiniz? Tüm
bu soruları yanıtlamak ve cesur olmak zorundasınız.
Türk ceza hukuku “panik mevzuatına” geri dönüşü
yaşıyor. Herkes, hukuk üzerine demeçler veriyor.
Yargılamalar bütün hayatımıza egemen oldu. Şimdi
artık “silahlı terör örgütü kurmak ve üye olmak” ve/veya
“terör örgütüne yardım yataklık” gibi suçların konuşulmasına geçildi.
Herkes “taraf” gibi davranıyor ama asıl önemli olan
hukuktan ve adaletten yana taraf olmaktır. Vicdanlı
olmaktır. Artık herkesin hukuku ve yargılaması var. Davaların artık “adı” var ve bununla anılıyor. Sonuç olarak
Türkiye’nin ceza hukuku sistemi “bertaraf” olmak üzere
ve sürekli artan sorunlarla uğraşıyor.
Kısacası, Ceza Muhakemesi Kanunu ile kabul
edilen “tutukluluk hali”, adaletli işleyen bir müessese gibi çalışmamakta ve sürekli tutukluluk yapan bir
mekanizma gibi işlediği için özgürlüklerin kısıtlanması,
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adil yargılanma hakkı gibi sorunlar, toplumu derinden
etkilemeye devam ediyor.
Önce kanuna uygun “sorun” yaratılmaktadır. Sonra
yaratılan sorunun çözümü için yasa yapılmaktadır. Bu
çare “demokrasi” adına bulunduğu için aslında sorun
çözülüyormuş gibi yapılmaktadır. Daha sonra da çözüm
olarak bulunan “kanun değişiklikleri” ile yaratılan yeni
sorunlar üzerinden “siyasetler” sürdürülüyor. Bunun son
örneği 2 Temmuz 2012 tarihinde kabul tarihli 6352 sayılı “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla
İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun”dur. Bu kanun 5 Temmuz 2012
tarihinde 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdiği sırada İstanbul Ana KCK davasının
duruşmaları devam ediyordu. Henüz ikinci dava olan
avukatların yargılanmasına başlanmamıştı.
6352 sayılı Kanuna göre, tutukluluk halinin devamı için gerekçe yazılması aranacaktı. Bu gerekçeler
arasında kişiye yüklenen suçlama ile eylemi arasında
somut olgulara dayalı gerekçeler aranacaktı. Kuvvetli
suç şüphesi tutuklama için gerekli kabul ediliyordu.
Tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanması,
yasa koyucunun iradesiydi. Artık tutuklama yerine adli
kontrol kararı verebilmek için eski düzenlemedeki ceza
süresi kaldırılmıştı. Tüm tutuklama kararı yerine, adli
kontrol kararı vermek mümkün hale gelmişti.
KCK davaları Silivri Cezaevi yanında kurulu, tutanaklara geçtiği biçimiyle söylemek gerekirse, “müstakil
girişi” bulunan Özel Görevli Mahkeme’de sürerken yine
Silivri’de kurulu başka mahkemelerde Ergenekon ve
Balyoz davaları devam ediyordu.
2 Temmuz-13 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan
KCK ana davası sürerken 6352 sayılı Kanun’un kabulü
tutukluluk hallerinin sona ermesi için “umut” yarattı.
Bu kanuna göre, göreve devam eden ağır ceza mahkemesinin görevinin sona erdiği, yok hükmünde olduğu,
geçici madde ile getirilen göreve devamın Anayasa’ya
aykırı olduğu öne sürüldü ama talepler reddedildi.
İnsanların “tutuklulukları” üzerine kurulu bir yargı
sisteminde, onların “özgürlükleri” üzerinden politika
yapılan ülkede yaşamak, herkesin hayatını etkiler.
Artık “korkular” üreten, herkese gözdağı veren,
vicdanı olmayan bir hukuk sistemi üzerinden yaratılan
sorunlar, toplumda gerginlik ve panik yaratıyor. Adalet
ve hukuk arayışı, vicdanları kanatıyor.
Oysa çok basit çözümler üretebiliriz. Yargı Bağımsızlığı Hakkında Temel İlkeler, BM Genel Kurulu
tarafından 1985 yılında onaylandı. Kaynağı Evrensel
İnsan Hakları Bildirisi’dir. Bu temel ilkeler, kanun
önünde eşitlik, masumluk karinesi ve kanunla kurulmuş
yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından adil,
aleni olarak yargılanma hakkını içermektedir. Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar ile Medeni ve Siyasi Haklar
Uluslararası Sözleşmeleri (ikiz sözleşmeler), bu hakların
kullanılmasını güvence altına alır. Sadece Türkiye’de
değil, dünya üzerinde bu ilkelerin hayata geçirilememesi yüzünden yargı ile yargının bağımsızlığı, yargının
tarafsızlığı, temel insan hakları ve özgürlüklerinin
korunması kavramları arasında ne yazık ki uçurumlar
vardır. Bu uçurumların kapatılması, yenilerinin yaratılmasını önlemek için Yargı Bağımsızlığı Hakkında Temel
İlkeler hayata geçirilmeli ve pratikte uygulanmalıdır.
Yargı Bağımsızlığı Hakkında Temel İlkeler’den (5)
numaralı ilkeye göre, “Herkes, önceden konmuş hukuki

usullere göre yargılama yapan olağan mahkemelerde
veya yargı yerlerinde yargılanma hakkına sahiptir.”
Ceza hukukunun amacı, kişilerin barış içinde ve
güvenli olarak beraber yaşamasını sağlamaktır. İnsanlar
ile toplumun hukuki değerlerini, daha hafif veya daha
başka hukuki ve sosyal-politik tedbirlerle korumanızın mümkün olmadığı durumlarda, vatandaşlarınızı
korumak için ceza hukukuna başvurabilirsiniz. Çünkü
ceza hukuku, diğer hukuksal düzenlemelerin yetersiz
kaldığı durumlarda kendisine başvurulması gereken son
sıradaki hukuktur. Toplumsal düzendeki her aksiliği, her
bozulmayı ceza yaptırımıyla gidermek, hukuk devleti
ilkeleriyle bağdaşmaz. Bu yüzden, ceza hukuku, cezalandırma hukuku değildir ve olmamalıdır. Ceza hukuku,
bireyin temel haklarını ve hakkını korumalıdır. Yasaları
üreten yasama organı, insan haklarını ihlal eden suçlar
yaratamaz. İfade, örgütlenme gibi özgürlükler, politik
yaşama katılmak gibi haklar kullanılmak için vardır,
kısıtlanmak için değil. Bu yüzden ceza hukuku ve cezalandırma son çare (ultima ratio) olmalıdır. Ceza hukuku
ve cezalandırma ilk çare (solo ratio) değildir.
İşte KCK davalarının ve soruşturmalarının bu
süzgeçten geçirilmesi gerekir. Bir toplumun “yasa
düzenine” değil de “etik temelli hukuk düzenine” kavuşmasında toplum bireylerinin özne olabilmesi temel
koşuludur. O yüzden insanı araçsallaştırmayan bir kamu
düzenine kavuşmak için insan özne olarak kabul edilmeli ve araçsallaştırılmamalıdır. Amaç, insan olmalıdır.
Bu yüzden KCK davalarının sanığı olan insanlarla
olan yargının ilişkisi, hatta adalet ve hukuk bu bakış
açısı içinde düşünülmelidir.

KCK davaları aslında BDP’nin kapatılması
davası mıdır

İstanbul KCK Ana Dava iddianamesinden anlaşıldığına göre, “KCK” ya da terör örgütü lehine faaliyette
bulunduğu ihbarı alınan kişilerin iletişimlerinin dinlenilmesi yolu seçilmiştir. Yine iddianameye göre, “Terör
örgütünün üst yapılanması olan KCK/TM’nin İstanbul İl
Yürütmesi tarafından BDP İstanbul İl ve İlçe Başkanlığı
binalarında toplantılar yapıldığı ve bu toplantılara örgütün İstanbul’daki üst düzey yöneticileri ile örgütü sevk
ve idare eden çekirdek kadronun katıldığının öğrenilmesi üzerine mahkeme kararıyla ortam dinlemesi yapıldığı... “ ve bu yolla delil toplandığı belirtilmektedir.
İstanbul Ana KCK davasını açan iddianamenin
son sayfasında dikkat çekici bir bilgi yazılıdır: “PKK/
KCK terör örgütü ile BDP arasındaki organsal bağlılığı
ve hedef birliğini açıkça ortaya koymaktadır. Kaldı ki
Siyaset Akademileri’nin BDP’nin tüzel kişiliği altında
açılarak terör örgütünün eğitim kamplarına çevrilmesi
dahi bu partiyle terör örgütü arasındaki organsal bağı
ortaya koyduğu anlaşılmakla bahse konu partinin hukuksal durumunun takdiri için iddianamenin bir sureti
Mahkemece kabulünü müteakiben Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilecektir.”

Bu kararla ortaya çıkabilecek “iki ayrı soruşturma”
yöntemi ileride hukuki sorunlara yol açabilir.
Anayasa’nın 68. maddesine göre siyasi partiler
önceden izin almadan kurulur.
Anayasa’ya, yasalara uygun olarak faaliyette bulunurlar. BDP siyasi partidir ve TBMM’de yer almaktadır.
Vatandaşlar da siyasi parti kurma, usulüne göre partilere girme ve ayrılma hakkına sahiptir. Anayasa’nın 68.
maddesindeki bu hükmün yanında siyasi partilerin uyacakları esaslar, Anayasa’nın 69. maddesinde yazılıdır.
68. madeninin 4. fıkrasında siyasi partilerin tüzük ile

Kamuoyunda bilinen Ergenekon, Balyoz
gibi davaların sayfalar dolusu uzun
iddianameleri yüzünden birçok hukuki
sorun yaşanmıştır. KCK hakkındaki
çok sayfalı, uzun, birbirine benzeyen
iddianameler ile birçok sanık suçlanmakta
ve yargılanmaktadır.
programlarının ve eylemlerinin ne olabileceği, nelerin
yasak olduğu yazılıdır. Siyasi parti faaliyetleri, parti içi
düzenlemeleri, çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun
olur ve bunların uygulanması kanunla düzenlenir.
Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın açacağı dava üzerine Anayasa
Mahkemesi’nce kesin olarak karara bağlanır. Eğer bir
siyasi partinin tüzüğü ve programı Anayasanın 68.
maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı olduğu
tespit edilirse, hakkında temelli kapatma kararı verilir.
Bu durumda yargılananlar BDP içinde yer almış olmakla, faaliyet göstermekle, parti binalarına girip çıkmakla,
kamuoyuna açık olan veya partinin düzenlediği demokratik toplumsal eylemlerine katılmakla aslında demokratik bir hak kullanmış olmasına rağmen haklarında
iddianame düzenlenerek dava açılması hukuki bir çelişki yaratır. Eğer bir siyasi partinin tüzel kişiliğine karşı
suçlama öne sürülürse, kişilerin suçlanması gerekmez.
Partinin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi ve kapatılması yolunun açılması için kişiler hakkında ceza davası
açılmasına neden olunabilecek bir ortam yaratılamaz.
Çünkü kanunlara göre kurulmuş ve faaliyet sürdüren bir
siyasi partinin böyle bir iddia ile suçlanması karşısında,
kişilerin suçlanması hukuka aykırı olur.
Bu sorun mahkemede dile getirildi ama BDP hükmi
şahsiyetinin değil sanıkların, yani kişilerin yargılandığı
gerekçesiyle davanın Anayasa Mahkemesi’nde görülmesi gerektiği konusundaki talep reddedildi.

Sonuç yerine

KCK yapılanması hakkında açılan ceza davaları üzerinden Kürt sorunu çözülemez.

Dipnot
1.
2.

http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=4262.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Şubat 2011 günü yapılan Genel
Kurul toplantısında (23. Dönem 5. Yasama Yılının 70. Birleşimi)
“İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 203

3.
4.

milletvekilinin katıldığı açık oylama sonucunda 203 oyla kabul edildi.
Sözleşmenin 23.02.2011 kabul tarihli 6167 sayılı Onay Kanunu ise
12.03.2011 tarihli 27872 sayılı Resmi gazetede yayımlandı.
Dönem 23, Yasama Yılı 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak
Dergisi Cilt: 53 18’inci Birleşim 13 Kasım 2009 Cuma.
Radikal. 04.08.2012. KCK Bilançosu, Tarık Işık haberi. (http://m.
radikal.com.tr/NewsDetail.aspx?ArticleID=123751&CategoryIDs=1).
Milliyet, 04.08.2012, ”Ergin: KCK’dan yargılananların sayısı 2 bin
146”.
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Yeni anayasa

T

Rıza Mahmut Türmen
1964 yılında İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesini
bitirdi. Türmen, Kanada Montreal McGill Üniversitesi’nde
master, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
doktorasını tamamladı.
1966 yılında Dışişleri
Bakanlığı’na giren Türmen,
Singapur, İsviçre ve Avrupa
Konseyi’nde büyükelçilik
yaptı. Avrupa Konseyi
Parlamenterler Asamblesi
tarafından 1998’de Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne
seçilen Türmen, 10 yıl süreyle
bu görevde kaldı. Milliyet
Gazetesi’nde üç yıl köşe
yazarlığı yapan Türmen,
2011 yılı genel seçimleri’nde
CHP’den İzmir Milletvekili
seçildi. Birçok ödülü bulunan
Türmen, halen TBMM Anayasa
Uzlaşma Komisyonu üyeliğini
sürdürüyor.
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ürkiye yeni bir anayasa yazımı sürecine
girdi. Yeni bir anayasa, devleti ve toplumu yeniden tanımlamak, temel siyasal
tercihleri yeniden yapmak anlamını taşır.
Anayasa yapımı o nedenle bir ulusun
yaşamında önemli bir dönüm noktasıdır.
Günümüzde anayasaların iki temel işlevi var:
Bir yandan siyasal iktidarı hukuk devleti aracılığı
ile sınırlamak, öte yandan temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak. Demokrasilerde, her
zaman bir siyasal partinin seçim yoluyla siyasal
iktidarı ele geçirmesi ve bunu kendi siyasal amaçları için kullanarak demokratik olmayan baskıcı
bir rejime kayma olasılığı mevcut. Anayasalar işte
bunu engelleyen yapısal ve kurumsal düzenlemeleri yapar.
Anayasa elbette sihirli bir değnek değil. Bir
ülkede demokrasi için gerekli koşullar yoksa, yani
demokrasi kültürü yerleşmemişse ve demokratik
kurumlar oluşmamışsa, anayasa tek başına bunu
sağlamakta yetersiz kalabilir. Buna karşılık, demokrasi için elverişli koşullar mevcutsa, anayasa nasıl
olursa olsun o ülkede demokrasi yaşamını sürdürür.
Ancak, bir de üçüncü bir seçenek var: Türkiye gibi
demokrasinin koşullarının bir bölümünün bulunduğu, bir bölümünün ise bulunmadığı, demokrasi kültürünün gerçek anlamıyla yerleşmediği, “hybrid”
(melez) ülkelerde, anayasa daha önemli bir işleve
sahip. İyi bir anayasa, demokratik kurumları
sağlamlaştırıp, demokrasiyi ileri götürebilir. Farklı
toplumsal kesimlerin birlikte yaşamasını sağlayacak bir çerçeve oluşturabilir. Buna karşılık, kötü bir
anayasa demokrasinin çökmesine yol açabilir.
Türkiye’nin gerçekleri bakımından kötü bir
anayasanın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
•
Siyasal iktidarı sınırlamaktan çok onun amaçlarına hizmet eden bir anayasa,
•
Türk toplumundaki etnik, dinsel farklılıkları
görmeyen tek tip bir ulus devlet anayasası,
•
Hukuk devletini sağlam güvenceye bağlamayan bir anayasa,
•
Devletin ideolojik tercihlerini yansıtan bir
anayasa,
•
Temel hak ve özgürlükleri korumakta yetersiz
kalan bir anayasa,
•
Güçler ayrılığı ilkesini güvenceye almayan bir
anayasa, kötü bir anayasadır.
Türkiye’nin yeni bir anayasa yapımı sürecine
girmesi birkaç temel gereksinimden doğmuştur.
Bunların başında 1982 Anayasası’nın doğurduğu
sorunlar geliyor. Askeri yönetim döneminde yazılan
1982 Anayasası o dönemin ruhunu yansıtıyor. Oto-

riter, devleti bireye karşı koruyan, tek tip bir ulus
devlet anlayışına sahip bir anayasa ve buna uygun
olarak çıkarılmış yasalarla Türkiye’de çağdaş bir
demokrasinin gereklerini yerine getirmek olanaksız.
1982 Anayasası’nın sonradan pek çok kez değiştirilmesi ise bir yandan anayasaya egemen olan otoriter zihniyetin izlerini silemedi, öte yandan onun
bütünlüğünü bozdu. 1982 Anayasası toplumun
beklentilerini karşılayamadığı gibi, çağımıza egemen olan küreselleşmenin gereklerine de ayak uyduramıyor. Ancak, bu sadece 1982 Anayasası’nın
değil, aynı zamanda o dönemde çıkan ve pek çoğu
bugün de yürürlükte olan yasaların doğurduğu bir
sorun. Bu nedenlerle sadece 1982 Anayasası’nın
yerine geçecek yeni bir anayasa değil, aynı zamanda 1980 darbesinin ürünü olan tüm yasaların da
değiştirilmesine gereksinim var.
Yeni bir anayasaya duyulan gereksinimin bir
başka nedeni de şu: Türkiye’de bugün seçimle iş
başına gelen bir iktidar bulunmasına rağmen ülkemizdeki rejimin adı “demokrasi” değil. Yabancı
gözlemciler, Türkiye’yi demokrasi ile yönetilen
ülkeler arasına değil “hybrid”, yani “melez” ülkeler
kategorisine sokuyor. Tüm gücün, tüm erklerin tek
bir elde toplandığı, özgür bir basının bulunmadığı,
yargının siyasal iktidara ya da dinsel cemaatlere
tabi olduğu bir ülkede, gerçek bir demokrasiden
söz etmek güç. Yeni bir anayasa bu içi boşaltılmış
demokrasiyi yeniden kurmak için gerekli. Anayasa
sözcüğünün İngilizce ve Fransızca’daki anlamı
“kurmak” (constitution). Türkiye’de demokrasiyi
yeniden kurmak için yeni bir anayasaya gereksinim
var.
Anayasaların yapım süreci kimliklerini de
belirler. Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana
anayasalar askeri darbeler ya da bürokratik çabalar
sonucunda yukardan aşağıya doğru yapılmıştır.
İçinde bulunduğumuz yeni anayasa süreci ilk
kez bize halktan gelen taleplere dayanan, aşağıdan
yukarı demokratik bir anayasa yapma olanağını
veriyor. Demokratik bir anayasa için bir yandan
uzlaşıcı, öte yandan katılımcı bir süreç gerekli.
TBMM bünyesinde kurulan ve Meclis’te grubu bulunan dört siyasal partinin, sandalye sayılarına bakılmaksızın üçer milletvekili ile eşit temsil edildiği
ve Meclis Başkanı’nın başkanlığı altında toplandığı
Anayasa Uzlaşma Komisyonu, uzlaşıya dayanan
bir anayasa yapma amacına uygun bir yapı. Bu
Komisyon’un belirlediği usullere göre, komisyon
bütün kararlarını görüş birliği ile alır. Komisyon’da
kabul edilen tasarının sonradan değiştirilmesi
durumunda da dört partinin onayı gereklidir. Bu

ilkeler bir uzlaşı sağlanmasına hizmet eder. Yeter ki
kurulan bu yapı işlesin ve siyasal partiler taahhütlerine sadık kalsın.
Öte yandan, Uzlaşı Komisyonu altı ay boyunca
sivil toplumun her kesiminin anayasa konusundaki
yazılı ve sözlü görüşlerini aldı. Yaklaşık her hafta
sonu Türkiye’nin değişik bölgelerinde toplantılar
yaptı. Yoğun bir ilginin gösterildiği bu toplantılarda
anayasa ile ilgili konular tartışıldı, vatandaşlar görüşlerini açıkladı. Böylece, Uzlaşma Komisyonu’nun
elinde önemli bir veri deposu oluştu. Anayasa’nın
ilk taslağı oluştuktan sonra, bir kez daha halka
gidilecek. Taslak ile ilgili görüşleri sorulacak. Metin
TBMM’de kabul edildikten sonra da referanduma
sunulacak.
Kabul edilen bu yöntem, “yeni bir anayasayı
kim yapar” ya da “TBMM’nin asli kurucu iktidar
olarak yeni bir anayasa yapma yetkisi olup olmadığı” sorusunu da yanıtlıyor. Anayasayı yazma görevi
TBMM’de grubu bulunan dört siyasal partinin
temsilcilerinden oluşan bir Komisyon’a verilmişse,
bu komisyon anayasayı, bütün toplumsal kesimlerin katıldığı, onların görüşlerinin dikkate alındığı,
halkın kurucu iradesinin yansıtıldığı bir süreç
içinde onu yazıyorsa, başka bir deyişle bu sürecin
her aşamasında halk işin içindeyse, yeni anayasanın yazılmasında bir meşruiyet sorunu olmadığını
düşünüyorum.
Halktan gelen görüşler, Anayasa Uzlaşma
Komisyonu bakımından çok değerli bir veri deposu
oluşturdu. Bunun yanında uluslararası alanda bir
anayasa birikimi var. Bu birikim de Uzlaşma Komisyonu için önemli bir esin kaynağı.
Bütün bunlardan çıkan sonuç şu: Demokratik,
özgürlükçü, uzlaşı ve katılıma dayanan bir anayasa
yapmak için gerekli altyapı hazır. Sağlam bir temel
atıldı. Şimdi sorun, bu temelin üstüne binayı oturtabilmek. Bu da Anayasa Uzlaşma Komisyonu ve
ona katılan dört partinin görevi.
Dört siyasal partinin de farklı dünya görüşlerine
sahip olması ve kendi görüşlerinin anayasaya yansıtılması için çaba harcaması doğal. Bu farklı dünya
görüşlerine dayanan madde taslakları arasında bir
uzlaşı sağlamanın kolay olmadığı da ortada. Ancak
burada önemli olan, dört siyasal parti arasında bir
amaç birliği bulunup bulunmadığı. Başka bir deyişle, dört partinin de 1982 Anayasası yerine geçecek,
özgürlükçü, bireyi odak alan, çoğulcu, evrensel
normlara uygun bir anayasa yapmak amacı üzerinde
birleşiyor mu? Böyle bir amaç birliği varsa, o zaman
dört partinin temsilcileri Uzlaşma Komisyonu’nda
ciddi bir müzakere ve uzlaşı zemini bulabilir.
Bunun için dört partinin temsilcilerinin ortak bir
amaca sahip olduğu konusunda birbirlerine güven
duyması önem taşıyor. Bu güveni ortadan kaldıracak
davranışlardan kaçınılmasına, tersine bu güveni
oluşturacak davranışlarda bulunulmasına gereksinim var.
Bu konuda iktidar partisine daha büyük bir rol
düşüyor. Muhalefet partileri kendi başlarına yeni bir
anayasa yapamaz ama iktidar partisi, biraz çabayla kendi anayasasını yapabilir. Ancak bu tercih,
demokratik, uzlaşmaya dayalı bir anayasa ortaya
çıkarmaz. Olsa olsa iktidar partisinin amaçlarına
hizmet eden, dayatmacı bir anayasa olur ama

iktidar partisinin bu olanağı var. Anayasa yapım sürecinde iktidar partisine düşen görev, bu yolu tercih
etmediğini açık biçimde göstermek. Siyasal partiler
arasında güven ortamı ancak böyle kurulabilir.
Yeni anayasanın çağdaş, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa olması için iki temel koşul
bulunuyor.
Bunlardan birincisi şu: Dünyanın pek çok
ülkesinde olduğu gibi, Türkiye de çok kültürlü bir
toplum. Kültürel farklılıkların kimliksel farklılıkları
oluşturduğu ve farklı kimliklerin bir tanınma talebi
olarak siyasete yansıdığı bir dünyada yaşıyoruz.
Günümüzde bireyin hak ile özgürlükleri, farklılıkların tanınmasını ve bunların bir ayrımcılık nedeni
olmasının önlenmesini de kapsıyor. Yeni anayasa
Türkiye’ye çok kültürlü, farklılıkların tanındığı ve
korunduğu, her bireye farklılıkları kabul edilerek
eşit davranıldığı bir toplum modeli getirebilecek
mi? Aynı zamanda yeni anayasa, bu farklılıkları
ortak bir kimlik çevresinde birleştirebilecek mi? Bir

Otoriter, devleti bireye karşı koruyan,
tek tip bir ulus devlet anlayışına sahip
bir anayasa ve buna uygun olarak
çıkarılmış yasalarla Türkiye’de çağdaş bir
demokrasinin gereklerini yerine getirmek
olanaksız. 1982 Anayasası’nın sonradan
pek çok kez değiştirilmesi ise bir yandan
anayasaya egemen olan otoriter zihniyetin
izlerini silemedi, öte yandan onun
bütünlüğünü bozdu.
birlikte yaşama çerçevesi oluşturabilecek mi? Böyle
bir çerçeve ancak farklı kültürel grupların kendi
değerlerinin mevcut devlet sistemi içinde yaşama
geçirebileceğine inanmasıyla sağlanabilir. Başka bir
deyişle, yeni anayasa toplumu çok sesli fakat uyum
içinde çalan bir orkestraya dönüştürebilecek mi?
Özgürlükçü ve demokratik bir anayasa için ikinci
temel koşul da şu: Bugün siyasal iktidarın elinde
büyük bir güç yoğunlaşması var. Oysa demokrasinin
temeli güçler ayrılığı. Günümüzün demokrasi anlayışında, iktidarın yasama, yürütme ve yargı erkleri
arasında bölünmesi olarak tanımlanan klasik güçler
ayrılığı, yeterli değil. İktidarın bunlar dışında, basınla ve sivil toplumla paylaşılması gerekli. Türkiye’de
ise hem dikey, hem de yatay anlamda bir güç
yoğunlaşması görüyoruz. Dikey güç yoğunlaşması
ile iktidar devlet içindeki gücü kendinde topluyor.
Yargıyı denetimi altına alıyor. Yasama yürütmenin
bölümü olarak çalışıyor. Devlet bürokrasisi iktidarla
bütünleşmiş durumda. Yatay güç yoğunlaşmasından
ise basın ya “yandaş” ya da “sindirilmiş basın” konumuna getiriliyor. Otosansür egemen oluyor. Ekonomik, kültürel, bilimsel bütün kurumlar, iktidara
bağlanmış durumda. Böyle bir ortamda gerçek bir
demokrasiden söz edilemez. Yeni anayasa ile siyasal
iktidar, demokrasiyi seçimle sınırlı gören çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasiye ya
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da güç yoğunlaşmasından güç paylaşımına geçmeyi
kabul edecek mi? Örneğin, kendi denetimi altında
olmayan bağımsız bir yargının anayasal güvenceye
kavuşturulmasını ya da kurumsal çoğulculuğun
anayasada yer almasını veya yasamanın görevini
sivil toplumu da katarak yerine getirmesini kabul
edecek mi?
Uzlaşma Komisyonu’nda anayasanın temel hak
ve özgürlükler bölümünün görüşülmesi henüz sona
ermedi. Ancak, kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili
maddeler üzerindeki görüşmeler hemen hemen bitti. Sıra siyasal haklar ile ekonomik ve sosyal haklara
geldi. Şimdiye dek yapılan görüşmeler ve yazılan
madde taslakları, özgürlükçü demokratik bir anayasanın temel koşullarının gerçekleşmesi bakımından
her zaman umut verici olmadı.
Örneğin, eşitlik, ayrımcılık yasağı ile ilgili mad-

Halktan gelen görüşler, Anayasa Uzlaşma
Komisyonu bakımından çok değerli bir
veri deposu oluşturdu. Bunun yanında
uluslararası alanda bir anayasa birikimi
var. Bu birikim de Uzlaşma Komisyonu için
önemli bir esin kaynağı.
de görüşülürken, CHP ile BDP’nin “cinsel yönelim”
ve “etnik köken”in ayrımcılık nedenleri arasında
sayılması önerisine, AKP’den, MHP’den şiddetli
itirazlar geldi. Bu iki partinin, “cinsel yönelim” ve
“etnik köken” deyimlerini hiçbir şekilde metinde
görmek istememesi bir uzlaşı olanağını ortadan
kaldırdı. “Eşitlik” gibi çok temel bir maddede uzlaşı
sağlanamaması iyi bir başlangıç olmadı.
Bu gibi örnekleri çoğaltmak olanaklı. Nitekim,
düşünce ve ifade özgürlüğü maddesinde, CHP,
düşüncenin açıklanmasına getirilecek sınırlamaların
şiddete başvurma, nefret söylemi gibi istisnai ve
somut nedenlere dayanmasını öngörürken, AKP ile
MHP kamu düzeni, genel ahlak gibi geniş kapsamlı
soyut sınırlama nedenleri öneriyor.
Aynı şekilde süreli ve süresiz yayımların toplatılması konusunda CHP toplatma kararını şiddet,
çocukların cinsel sömürüsü, insan haklarına dayalı
demokratik ve laik anayasal düzene açık saldırı gibi
somut, istisnai nedenlere dayandırmayı önerirken,
AKP ile MHP, genel ahlak, kamu düzeni gibi sınırlama nedenlerinin toplatma kararı için de geçerli
olmasını savunuyor.
“Genel ahlak” deyiminin bir sınırlama nedeni
olup olamayacağı, her temel hak ve özgürlük maddesinin görüşülmesinde ortaya çıkan bir sorun. CHP
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ve BDP ahlak anlayışının toplumdan topluma, bireyden bireye değişen çok öznel bir kavram olduğunu,
kimsenin kendi ahlak anlayışını başkasına empoze
etmemesi gerektiğini öne sürerken, AKP ile MHP,
dinsel değerleri de içeren bir genel ahlak anlayışının sınırlama nedeni olarak kabul edilmesinde
ısrarlı bir tutum sergiliyor.
Siyasal partilerin özgürlük anlayışlarından
kaynaklanan bu farklılıklar yanında, ideolojilerden
kaynaklananlar da anayasa yapım sürecine yansıyor.
Örneğin, din ve vicdan özgürlüğü maddesinde, AKP bir yandan CHP’nin laikliğin unsurlarını
sıralayarak ona daha demokratik, daha yumuşak
bir nitelik kazandırmayı amaçlayan “Devlet, işlem
ve eylemlerinde bütün din ve inançlara karşı
tarafsızdır; din, inanç ve kanaatlerin çeşitliliğine
dayalı toplumsal çoğulculuğa saygı gösterir. Devlet
farklı din ve inançlar ile inananlar ve inanmayanlar
arasında karşılıklı saygı ve hoşgörünün yerleşmesi
ve sürdürülmesi için gerekli önlemleri alır” şeklindeki önerisine karşı çıkarken, öte yandan, devletin
temel düzeninin din kurallarına dayandırılmamasını
öngören CHP-MHP önerisinin metinden çıkarılmasını istedi.
İdeolojik nedenlerle BDP’nin, ana dilde eğitim
ya da ana dilin kullanılmasını öngören önerileri
eğitim özgürlüğü dışındaki maddelere de sokmaya
çalışması, bu maddelerin bloke olmasına yol açtı.
Çocuk hakları maddesi de bu nedenle görüşülemedi
ya da düşünceyi açıklama ve yaymaya ilişkin maddeye BDP, “tercih ettiği dilde” ibaresinin konulmasını isteyince, diğer üç parti bu konuda bir yasak
bulunmadığını öne sürerek itiraz etti.
MHP’nin ise devleti korumaya yönelik tepkileri,
temel hak ve özgürlüklere ilişkin her madde ortaya
çıkıyor.
Uzlaşma Komisyonu’nun çalışmaları üzerinde
anlaşma olmayan cümleler ya da fıkralar parantez
içine alınarak ilerliyor. Bazı parantezler kolaylıkla
ortadan kaldırılabilir nitelikte olmasına karşın bazıları da temel görüş ayrılıklarından kaynaklanıyor.
Temel hak ve özgürlükler bölümü bittikten sonra,
parantezler ele alınacak ve bunların kaldırılması
için görüşmeler yapılacak.
Halkın da katıldığı ve toplumsal beklentileri
yanıtlamak durumunda olan yeni bir anayasa yazım
sürecini keserek masadan kalkmanın önemli bir
siyasal bedeli olduğu ortada. O nedenle siyasal
partiler, aralarındaki görüş ayrılıklarını müzakere
yoluyla gidererek bir uzlaşıya varmak zorunda.
Anayasa yapım sürecine toplumun ilgisi arttıkça ve
Anayasa Uzlaşma Komisyonu üzerinde toplumun
baskısı çoğaldıkça, siyasal partilerin bu süreci terk
etmesi ya da başka bir süreç arayışı içine girmesi
de güçleşecek.

“Bunların derdi money”

“K

adın sorunu” çerçevesinde AKP’yi
düşündüğümüzde, 10 yıl önce
aklımıza tek bir şey geliyordu: Başörtüsü yasağı. Bugün yine tek bir
şey geliyor: Kürtaj yasağı! İlkinde
AKP yasağa karşıydı, ikincisinde yasağı gündeme
getiren bizzat Başbakan. Başörtüsü yasağını fiilen
ve kısmen kaldırdı ama bu serbestiyi yasal bir
güvenceye kavuştur(a)madı; başörtüsüyle kamuda
çalışmak hâlâ son derece keyfi uygulamalara tâbi.
Önümüzdeki seçimlerde başörtülü bir milletvekilinin Meclis’e girme ihtimali görünmüyor. Kürtaj
yasağının akıbeti ise henüz meçhul…
Bu iki yasak ve AKP’nin bunlarla ilişkisi, sadece kadın politikası açısından değil, partinin merkeze yerleşmesini izlemek açısından da incelenmeye
değer gibi görünüyor.
AKP’nin dinci ve gerici bir parti olarak kadınların en büyük düşmanı olduğu yolundaki 10 yıldır
değişmeyen analizin sahipleri için bu, hükümetin
“gerçek yüzünü” göstermesi olarak algılanmaya elverişli bir gelişme. Bu analizin politik sonucu, sabit
bir AKP düşmanlığı. Bu düşmanlığı besleyecek pek
çok şey var, doğrudur ama Cumhuriyet tarihinde
görülmemiş bir biçimde, her seçimde oy oranını artırmayı başaran bir iktidar partisi var karşımızda ve
galiba “en gerici, en yobaz kesimlerin temsilcisi”
sıfatından daha fazlasını, biraz daha derinlikli bir
analizi hak ediyor. İçlerinde çok sayıda kadının da
olduğu seçmenlerin neden bu partiye oy verdiğini,
bununla kalmayıp yürekten desteklediğini anlamadan, Türkiye’nin politik iklimi üzerine anlamlı bir
söz söylemek mümkün değil.

AKP’nin kadınları

Siyasi Partiler ile Seçim Yasaları’nın sadece cinsiyet açısından değil, siyasal sistemin kenarlarında
kalan herkesin katılımını mümkün kılacak bir
demokratikleşmenin sağlanması açısından gözden
geçirilmesi ve değiştirilmesi talebi, Türkiyeli
feminist hareket tarafından yıllardır dile getiriliyor. Dile getirilmekle kalmıyor, benim bildiğim en
az dört taslak hazırlandı, her yıl düzenli raporlar
oluşturuluyor ve siyasal partilere iletiliyor. Bu konu
bütün partilerin gündeminde gibi görünüyor ama
herhangi bir gelişme sağlanabilmiş değil. Siyasal
partilerin kendi içlerinde demokrasi yok, liderler
neredeyse mutlak olarak egemen ve onlar ne derse,
o oluyor. Bu, AKP için özellikle böyle; en geniş (ve
galiba en etkin) teşkilata sahip olmasına karşın en
güçlü liderlik de onlarda ve dolayısıyla, parti içinde
var olabilmek, karar organlarına seçilmek, millet-

✱

vekili listelerine girmek, Recep Tayyip Erdoğan’ın
iki dudağının arasında. Parti içindeki kadınların
hareket alanını da bu belirliyor. Partinin kurucuları arasında az sayıda kadın var, bu kadınların da
pek azı bu hareket alanını zorlayabilecek güce ve
isteğe sahip gibi görünüyor. Bunlardan biri olan
Ayşe Böhürler, Temmuz ayında gündemde geniş
yer tutan “işkenceci polisin İstanbul Emniyet
Müdür Yardımcılığı’na terfi ettirilmesi” tartışmasında muhalif bir tavır alıp Başbakan tarafından
susturulduğunda, “susma orucu”na girdi örneğin!
AKP’li milletvekilleri Nursuna Memecan ve Mine
Lök Beyaz da bu konuda muhalif açıklamalar yaptı.
Parti kurucusu Fatma Bostan Ünsal kürtaj yasağına
karşı olduğunu açıkladı ki bu gerçekten cesur bir
çıkıştı. Ancak, partili kadınların bu türden bireysel
çıkışları dışında, partinin kadın politikası üzerinde
ne kadar etkili olduğu şüphe götürür. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Şahin de dahil olmak
üzere (ki kendisi parti örgütünden gelen güçlü bir
politikacıdır), politika belirlemekten çok, yürütülen politikaları açıklamak konumunda kalıyorlar.
Bunun epey acıklı bir örneğine, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun’un hazırlık sürecinde tanık olduk. Şahin ve
ekibinin kadın örgütleriyle uzun süren toplantılar,
tartışmalar, müzakereler sonucu hazırladığı taslak,
bir gece içinde değiştirildi, Meclis’ten geçen metni
açıklamak ve savunmak da onlara kaldı!
Partili kadınların ciddi bir handikapı da başörtüsü yasağının tam anlamıyla ortadan kalkmamış
oluşu. Refah Partisi döneminde partinin kapatılmasına kadar giden sürecin tetikleyicisinin başörtüsü
yasaklarını kaldırma teşebbüsü olduğu hatırlanırsa,
nasıl kritik bir alan olduğu daha iyi anlaşılır sanırım. Bu kritik konu AKP’nin kuruluşundan itibaren
gündemindeydi, girdiği ilk seçimlerde de en önemli
malzemelerinden biriydi. Ancak AKP yönetimi,
iktidarları döneminde ordunun üst yönetiminin
toptan istifası gibi riskli noktalarda bile geri adım
atmayacak kadar kendisini güçlü hissetmesine
karşın başörtüsü yasağını kaldırmadı. Bunun
yerine, özellikle üniversitelerde fiili bir serbestlik
tanıdı, belediyelerde ve bazı kamu kuruluşlarında
da yöneticilerin inisiyatifiyle yasaklar kalktı. Açıkça
ifade edilmekten kaçınılsa da partinin içindeki ve
dışındaki başörtülü kadınlar, bunun bir tür “böl,
yönet” taktiği olduğunu mırıldanıyor; parti içinde
güçlü, teşkilattan gelen ve dolayısıyla özerk hareket
etme ihtimalleri yüksek bazı kadınları saf dışı
bırakmayı sağlayacak bir taktik. Hatta bu mırıltılar
bazen şunu da söylüyor: Parti içinde kadınlar arası

Aksu Bora
Hacettepe Üniversitesi İletişim
Fakültesinde öğretim üyesi
olan Aksu Bora, aynı zamanda
Amargi Feminist Teori, Politika Dergisi ve Ayizi Yayınları
editörü. Bora’nın “Kadınların
Sınıfı ve Feminizm Kendi
Arasında” isimli iki kitabı
var. Kendisi, “1990’larda
Türkiye’de Feminizm” isimli
derlemenin iki editöründen
biri ve Yoksulluk Halleri,
Cumhuriyette Çocuktular,
Sıcak Aile Ortamı, Boşuna
mı Okuduk gibi kitapların
yazımına katkıda bulundu. Bora, Gündelik Hayat
Kılavuzu, Şu Hain Kalplerimiz,
Sarı Duvar Kağıdı, Feminist
Teori, Parayla Akraba,
Antropoloji Tarihi, Tohum ve
Toprak gibi pek çok kitap
çevirdi ya da çevrilmesine
katkıda bulundu.
Bora, Işık’ın annesi.
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mücadelede de başı açık olanlar, başörtüsü yasağının kalkması konusunda bu sebeple çok hevesli
değil.
Her şeye rağmen AKP’nin kadın milletvekillerinin, parti yönetiminde yer alan, teşkilatlarda yöneticilik yapan kadınlarının sayısı, başka partilerle
kıyaslandığında daha az değil. Toplam milletvekili
sayılarının yüksekliğine bağlı olarak kadın milletvekili sayıları da daha önceki rakamların hepsinin üzerinde: 45 (BDP’de cinsiyet eşitliği politikası daha
etkili bir biçimde uygulandığı için onları bu “diğer
partiler” kapsamında değerlendirmiyorum).

AKP’nin eşitlik anlayışı

Hemen söylemek gerekir ki AKP’nin eşitlik gibi bir
nosyonu yok. Tuhaf bir biçimde, eşitlikten bahsetmeye en çok (aslında tek) yaklaştıkları yer, sınıfsal
eşitlik! Bunu yapma biçimleri, eski Türk filmlerinin
unutulmaz repliğini andırıyor: “Hatırlıyor musun,
fakir ama gururlu bir genç vardı!” Kendilerini çok
uzun bir zaman ezilmiş, horlanmış, itilip kakılmış
ama sonunda adaletin tecelli etmesiyle, ayağa
kalkmayı başarmış bir grup olarak tahayyül etme
eğilimleri yüksek (“Yüzüstü çok süründün/Ayağa
kalk, Sakarya” şiirleriyle yetişmiş bir kuşak bunlar,
normaldir!). Bu “kendileri”nin sınırı değişebiliyor;
kimi zaman, özellikle seçimlerden önce, Türkiye’de
yaşayanların tamamına yakınını içerecek kadar
genişliyor, kimi zaman partinin “çilekeş”lerini,
kimi zaman da sadece Başbakan’ı içeriyor. AKP’nin
mağduriyet söylemi üzerine ayrı bir yazı yazılabilir
ama konumuz çerçevesinde önemli olan, eşitliği
ancak uzun süre ezilmiş olmanın rövanşını alma
olarak anlamlandırabiliyor olmaları. Generallerin
ve onlara yakın olan eski seçkinlerin bitmek bilmez
Ergenekon dalgaları sırasında sabaha karşı evleri
basılarak gözaltına alınmalası vb. uygulamalarda
hep gördüğümüz bir rövanş duygusu.

AKP’nin kurucularından biri olan Ayşe
Böhürler, Temmuz ayında gündemde
geniş yer tutan “işkenceci polisin İstanbul
Emniyet Müdür Yardımcılığı’na terfi
ettirilmesi” tartışmasında muhalif bir tavır
alıp başbakan tarafından susturulduğunda,
“susma orucu”na girdi, örneğin!
Cinsiyet eşitliğine gelince, Başbakan’ın ağzından ifade edildiği gibi, “kadın erkek eşitliği diye bir
şey yok”tur! Çünkü kadınlarla erkeklerin fıtratları
farklıdır vb... Kadınlarla erkeklerin eşit olmadığını
söylerken Cumhuriyet tarihinin en eşitlikçi yasal
değişikliklerinden bazılarını da yine AKP hükümeti
başardı: Ceza Kanunu’nda cinsel suçların bireye
yönelik suçlar başlığı altına girmesi (daha önce
aile ve toplum düzenine karşı suç kabul ediliyordu), evlilik içi tecavüzün ve cinsel tacizin kanun
kapsamına alınması, bekâret kontrollerinin yargı
kararına bağlanması, aile reisliğinin kalkması,
evlilikte mal rejiminin kadın lehine değişmesi,
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çalışma kanununda eşit işe eşit ücret ilkesinin
getirilmesi 2006 yılında çıkarılan Başbakanlık
Genelgesi mesela, aile içi şiddetin önlenmesinde
devletin bütün kurumlarıyla taraf olduğunu ilan
eden ve bunun hangi çerçevede yürütüleceğini de
gösteren önemli bir metindi. Bu genelgeden sonra,
45 bin polis, aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunda eğitildi, karakollarda bir kayıt
sistemi kuruldu. Kamu personeli eğitimleri Diyanet
İşleri, sağlık personeli, hatta hâkim ve savcıları da
içerecek biçimde genişletildi. Yerel yönetimlerin
cinsiyet eşitliğini dikkate alacak politikalar oluşturması ve yürütmesini teminen hazırlanan “Kadın
Dostu Kentler Projesi”ni İçişleri Bakanlığı, BM ile
birlikte yürütmeye başladı ve Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü gibi son derece muhafazakâr (buradaki
muhafazakârlık AKP’ninkinden daha fecidir normal
olarak!) bir birim de pek şikâyet etmeden bu işin
parçası oldu.
Bu gelişmeleri, müzakere ve mücadele alanları
olarak görüp tanımak, AKP’nin “gerçek yüzünü
deşifre etmek”ten daha faydalı bir işmiş gibi geliyor
bana. Diğer yandan, bütün bu gelişmelerin sınırlarının olduğunu da unutmamak elbette. Erdoğan’ın da
imzaladığı bir bildirge, partinin kadın erkek eşitliği
anlayışını güzelce özetliyor:
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve
Dayanışma Günü”nde biz erkekler olarak kadına yönelik her türlü şiddetin acı ve ızdırap veren, yaşam
hakkını tehdit eden, temel bir insan hakkı ihlali
olduğuna, toplumu derinden yaralayıp zayıflattığına,
aile birliğini zedeleyip anne ve çocuk sağlığını bozan
son derece önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna,
kadına yönelik şiddetin katı töre, gelenek gibi hiçbir
gerekçeyle asla meşrulaştırılamayacağına inanıyoruz. Hayat arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, annemiz,
geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımız, kadınlar bu toplumun yarısını oluşturan erkeklerle aynı
haklara sahip bireylerdir. Bu nedenle kadına yönelik
şiddete ortak olmayacağız, seyirci kalmayacağız. Kadına yönelik şiddete son vermek için el ele verelim.
Kadına karşı şiddetle mücadelede erkekler olarak
üzerimize düşen görevi yapmak üzere kararlıyız,
biz de varız.” (Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun hazırlayıp erkek
vekillere imzalattığı, Biz de Varız Bildirgesi)
Meclis’te Eşitlik değil de “Fırsat Eşitliği Komisyonu” adı altında kurulmasından başlayarak,
hak kavramının ancak bir mazlumluk çerçevesinde
anlamlandırılabiliyor olmasına, kadına yönelik şiddetin aileyi bozucu etkisine yapılan vurguya kadar,
bu metnin ve içinde oluşturulduğu çerçevenin,
feminizmin bahsettiği eşitlikle pek bir ilişkisi yok
görüldüğü gibi. Dolayısıyla, AKP döneminin bütün
yasal düzenlemelerini ve kamu personeli eğitimlerini de bu çerçeve içinde değerlendirmek gerekir.
Aynı zamanda, kendi tabanının sürekli dikkati ve
uyarıları ışığında da. Bu dikkatin billurlaşmış bir örneğini, başbakanın kürtajı cinayet saydığı yolundaki
konuşmasına ilişkin bir HaberTürk gazetesi haberine yapılan yorumda bulabiliriz: “Önce zinayı neden
kaldırdın, neden kanun çıkardın. Sen kadına git
kiminle olmak istiyorsan ol diye kanun çıkar, ondan
sonra kürtaj yasak de!” (29 Mayıs Salı, HaberTürk
internet sayfası okur yorumları).

AKP’nin aile politikası

Ailenin “toplumun temel yapı taşı” olduğu yolundaki ideolojik hattın AKP tarafından çizildiğini
söyleyemeyiz, tersine, şimdiye dek işbaşına gelmiş
hükümetler içinde bu hattı benimsemeyeni yoktu.
Ancak, AKP’nin önemli bir özelliği, “aile ne kadar
önemlidir, toplumumuzun temel taşıdır” yollu sözleri hamaset düzeyinden çıkarıp, hükümet politikalarının temeli haline getirebilmiş olması. Kadından
Sorumlu Devlet Bakanlığı’nı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yeniden düzenlemek, basitçe
simgesel bir girişim değildi örneğin.
AKP’nin hükümete gelişinin ilk yılında, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın
kadın işsizliğini “iyiye işaret” olarak yorumlamasından Başbakanın “en az üç çocuk yapın” önerisine
kadar, sayısız örnekte gördüğümüz üzere, bu parti
aile kavramına gönülden bağlı. Tarif ettikleri aile,
en az üç çocuklu, çekirdek aile. Kadınların çalışmasına özel bir itirazları olmasa da üç çocuk
doğurunca onların fiilen çalışma hayatının çeperine
düşeceğini öngörmüyor olamazlar. Zaten, aileyi
bir sosyal politika aracı olarak düşünmek, bazı
toplumsal hizmetlerin ücretsiz olarak aile içinde
(elbette kadınlar tarafından) verileceğini veri kabul
etmek anlamına gelir. Burada ilginç bir nokta, aile
üzerinden düzenlenecek hizmetlere belirli bir ücret
vermeyi de öngörmeleri; örneğin, yatılı kurumların
etkin çalıştırılamadığı saptamasından hareketle,
engelli bakımının aile içinde “halledilmesi” karşılığı
belirli bir ücret ödemeyi daha rasyonel buluyorlar.
Dolayısıyla, ailenin bir sevgi yumağı olmadığının
hem farkındalar hem de bu gerçeği veri kabul ederek politika geliştiriyorlar.
AKP’nin seçim broşürlerinde, propaganda
metinlerindeki geniş ve sevgi dolu aile tablosunun
politik bir karşılığı yok. Bu tabloyu bir idil olarak
saklamayı, zaman zaman bakmayı sevseler de
hakikatin bundan farklı olduğunu biliyorlar ve bu
bilgiyle hareket ediyorlar; aileyi hamasi bir motif
olmaktan çıkarıp operasyonel hale getirmeleri de
ancak böyle mümkün olabiliyor. AKP döneminde
sosyal harcamalar konusunda belirginleşen bir
eğilim, bu harcamaların aile dolayımı üzerinden
yapılıyor oluşu (bu konuda eleştirel metinler için
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu yayınlarına bakılabilir: www.spf.boun.edu.tr) ki ailenin
“operasyonel” bir birim haline getirilmesinden söz
ederken, bunu kast ediyorum.
Aynı zamanda, aileyi bir “özel alan meselesi”
olarak bırakmama kararlılığında da AKP büyük aşama kaydetmiş görünüyor. Çocuk sayısı yalnızca bir
örnek; kürtaj ve sezaryen yasağı ile ilgili tartışmaların belirginleştirdiği gibi, aile politikaları yalnızca
kamu harcamaları yoluyla yürütülmüyor, doğrudan
müdahale araçları da geliştiriliyor. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği biçiminde
yeniden örgütlenmesinden son derece gelişkin kayıt
sistemlerinin oluşturulmasına kadar pek çok işaret,
bize bunu gösteriyor.
Belki de aile içi şiddetle mücadele gibi feminizan politikalarını da bu çerçevede yeniden değerlendirmek, bize farklı bir resim sunabilir; AKP’nin
“feministliği” üzerine söyleyecek daha ilginç şeylere
kapı açabilir. Aynı zamanda, küresel dünyada

cinsiyet rejiminin yeniden düzenlenmesine paralel
bir gelişme olarak AKP’nin “feministliği”ni analiz
ederken de aile politikalarının merkezi önemini
hatırımızda tutmakta yarar var. Modern kapitalizmin
ve uluslar sisteminin gayet uyumlu çalıştığı modern
cinsiyet rejimi (ki kamusal alan/özel alan ayrımının
klasik sınırları da bu rejimin alâmetifarikasıdır) yerini küresel dünyanın yeniden düzenlenmesine, yeni
perspektiflere bırakıyor. Bu yenilenmenin önemli
veçhesi, beden politikaları; “AKP’nin gericiliği”
söylemi içinde bunu, yeni politika araçlarını ve
ideolojik dili anlamak mümkün görünmüyor.

Partilerinin “ağır abisi” Dengir Mir Mehmet
Fırat’ın “AKP’li kadınlar feminizmin
esiri olmadılar” şeklindeki tehditvari
açıklamalarını yutup oturmadılar; kendi
“terbiyeleri” içinde cevapladılar.
AKP’nin feminist alerjisi ve homofobisi

AKP’nin feministliğinden söz edebiliriz elbette,
tıpkı Cumhuriyet’in devlet feminizminden söz edebildiğimiz gibi. Ancak, tıpkı Cumhuriyet’in feminist
alerjisi gibi, AKP’nin de onlara bu türden bir alerjik
reaksiyon geliştirdiğini belirtmeden geçmemek
gerekir: “Feminizm lazımsa onun en iyisini de biz
yaparız sevgili kardeşlerim!”
Kürtaj yanlısı gösterileri “feminist propagandası” olarak nitelerken Erdoğan, feminizmin aklı
başında hiçbir kadının sahip çıkmayacağı türden
düşük bir fikriyat olduğuna gönülden inanıyordu
muhtemelen. Onun bu inancı, onun kadar gönülden
mi bilmem ama partinin kadınları tarafından da
paylaşılıyor gibi görünüyor. Görebildiğim kadarıyla, feministlikte merkezdeki diğer siyasal parti
olan CHP’deki kadınlardan geri kalmadığı halde,
feminist olmaktan onlardan daha fazla utanıyorlar
gibi (CHP’liler içinde kendine “feminist” diyen
de pek azdır ya, o ayrı bahis!). “Feminist değilim
ama” diye başlayan konuşmalar, bu mahcubiyeti
yansıtıyor ama siyasal örgütlenmeye yatkınlıkları,
hareket kabiliyetlerinin yüksekliği gibi niteliklerinin
de etkisiyle, ciddiye alınması gereken girişimlerinin olduğunu göz ardı edemeyiz. Partilerinin
“ağır abisi” Dengir Mir Mehmet Fırat’ın “AKP’li
kadınlar feminizmin esiri olmadılar” şeklindeki
tehditvari açıklamalarını yutup oturmadılar; kendi
“terbiyeleri” içinde cevapladılar. Bu türden parti içi
tartışmalarda AKP’li kadınların kendi pozisyonlarını
savunma biçimlerine bakıldığında, yeterince “derli
toplu”, yeterince “edepli” bir feminizm için hazır
olduğu söylenebilir pekâlâ!
Ancak tartışılmaz, tartışılması teklif dahi
edilemez bir konu, eşcinsel varoluş. Eşcinselliğin
bir hastalık mı yoksa günah mı olduğuna henüz
karar verememiş olsa da AKP için en keskin kırmızı
çizgilerden belki de birincisi, LGBT hakları. Avrupa
uyum sürecine daha hevesli ve hızlı bir biçimde
girdikleri dönemde de bu konuyu mümkün mertebe sessizce geçiştirme eğilimindeydiler; Kadından
Sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf’ın eşcinselliğin
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zorlayacak alan bu gibi görünüyor.

Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Aliye
Kavaf’ın eşcinselliğin bir hastalık olduğu
yolundaki açıklamasıyla partinin LGBT
politikasını da net biçimde görmüş olduk.
Homofobinin AKP’ye özgü olmadığı açık,
ancak kendilerini hızla ve kolaylıkla
uyarladığı yeni cinsiyet rejiminin Türkiye
müteahhidi rolünde onları en zorlayacak
alan bu gibi görünüyor.
bir hastalık olduğu yolundaki açıklamasıyla partinin
LGBT politikasını da net biçimde görmüş olduk.
Homofobinin AKP’ye özgü olmadığı açık, ancak
kendilerini hızla ve kolaylıkla uyarladığı yeni cinsiyet rejiminin Türkiye müteahhidi rolünde onları en

Sonuç

AKP’nin kadın, aile ve beden politikalarını ne “gericilik ve yobazlık” çerçevesinde tüketebiliriz ne de
küresel düzeydeki yeni politikalardan bağımsızmış
gibi. Üstelik başı sonu belli, tutarlı ve bütünlüklü
bir politika değil, çok parçalı, değişken parçalardan
oluşan bir alanla karşı karşıyayız. Bu parçaların
bütünlüğünü bir takım ideolojik hikâyeler anlatarak
sağlamaya çalışan bir iktidar var karşımızda ve muhaliflerin buna gerçek muamelesi yapmaktan fazlasına ihtiyacı var. Herkesin bildiği aile sırlarından
başlayarak hikâyeyi parçalarına ayırmak, Erdoğan’ın
şahsında billurlaşan “büyük ağabeyin” bu toplumda
yaşayan kadınlar ile erkeklerin hangi arzularına,
hangi umutlarına, beklentilerine cevap verdiği
sorusunu hiç unutmadan, bunları onların taşıyıcısı
olanları hep hesaba katarak ilerlemek gerekiyor.

Dipnot
1.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran 2012’de Diyarbakır’da halka hitaben yaptığı konuşmadan.

Ne bileyim ben

P

erspectives’in ikinci sayısı için benden beklenen
katkı şöyle özetlenmişti: “İfade Özgürlüğü Barometresi konusunda bir analiz, son üç ay içinde
terörle mücadele yasasından gözaltı sayısı,
kimlerin ve neden gözaltına alındığı...” Basit bir
analiz tabii yapabilirim ama ikinci soruyu ne yazık ki bir
tek şekilde yanıtlayabilirim: “Ne bileyim ben?”
Ayrıca bu soruyu böyle yanıtlamaktan başka –Adalet
Bakanlığı hariç- tam ve doğru yanıtlayabilecek kimse
çıkabileceğini de sanmıyorum. Neden? Çünkü veriler
kamuya açık değil. Siz bakmayın AB zorlamasıyla hayli
iyi bir “Bilgi Edinme Yasamız”ın olmasına. Bu yasadaki
olanakların toplumca kullanılmasını kolaylaştıracak
bir girişimde çalıştığım için, onu çalışmaz hale getiren
uygulamaların yakından tanığı oldum.
Bilge Edinme Yasası’ndan yararlanarak sorulan
sorular, bilgi içermeyen saçma sapan yanıtını, şikayet
edebileceğiniz Bilgi Edinme Danışma Kurulu (BEDK)
başlangıçta işliyor, “Ben bu soruyu yanıtlamak zorunda
değilim” diyen devlet kurumlarına “Nasıl yanıtlamazsınız, mecbursunuz” diyebiliyor ve bilginin açıklanmasını
sağlıyordu. Başlangıçta işleyen bu kurula haddi çok
çabuk bildirildi. “Mayınsız bir Türkiye” girişiminin
Genelkurmay Başkanlığı’na sorduğu, eldeki mayın
stoklarının ne kadar olduğu sorusuna, Genelkurmay’dan
gelen “Elimizde yeterince mayın mevcuttur” şeklindeki
alay gibi yanıtlamaya yapılan itiraz, BEDK’den döndü.
İfade özgürlüğü ihlallerinin kovalayıcısı mekanizmalar
oluşturmak için uğraşan Düşünce Suçuna Karşı Girişim
olarak, İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları
Vakfı (TİHV), İnsan Hakları ve Mazlumlarla Dayanışma
Derneği (Mazlumder), İnsan Hakları Ortak Platformu
(İHOP), Yayıncılar Birliği, Uluslararası PEN Kulüpleri
Federasyonu Türkiye Merkezi (PEN) gibi kuruluşlarla ve
Bianet’le birlikte uzun yıllar, eşgüdüm içinde çalıştık.
Üşenmezseniz lütfen www.antenna-tr.org adresindeki
siteyi ziyaret edip karşınıza çıkan atlıkarıncada “ÇeTeLe”
adlı donmuş bilgi bankasını seçin, içine bir göz atın.
Bu bilgi bankasının içini doldurmak için sadece
medya takibi yetmiyordu. Başı durmadan bu konuda
belaya giren gazete ve dergilerle, siyasi kuruluşlarla da
yakın ilişki içinde çalışmaya uğraşıyorduk ama oralarda
bile “Aman başımız daha beter derde girmesin” diye
bize yardımcı olmaktan kaçınan bireyler, avukatlar hatta
koca koca gazeteler çoğunluktaydı.
TCK’nin 301. maddesinin çok can yaktığı sıralarda
hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen en yaygın
soru şuydu: “ Bu maddeden kaç dava açılmış, içeride
kaç kişi var.” ÇeTeLe’nin bu soruya az hatalı bir şekilde
yanıtladığını sanıyorduk ki Adalet Bakanlığı yıllık
açıklamasını yaptı. Yanılmıyorsam bir milletvekilinin
TBMM’de sorduğu soruyu yanıtlamasından da anladık

ki bizim ulaşabildiğimiz dava sayısı, gerçeğin yüzde
15’i bile değil.
Özetle: Bu sorunun yanıtını doğru olarak bilen tek
kurum olan Adalet Bakanlığı, internet sitesinde herkesin her an ulaşımına açık olması gereken bu bilgileri
yılda bir kez ve karışık bir raporla açıklayarak, açıklamaktan çok bulandırmaya çalışıyor. Gene de kutumuz
boş kalmasın:
Bianet Medya Gözlem Raporundan:
(Nisan, Mayıs ve Haziran 2012)
Temmuz ayında 95 gazeteci ve 35 dağıtımcı hapishanede ve hepsi de Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve
Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında ‘örgüt’ bağlantılı olarak hapiste bulunuyor. 95 gazeteciden 62’si ve
35 dağıtımcının tümü Kürt medyasından.
Gazeteciler ve dağıtımcılar genellikle “haber takibi”,
“kitap yazımı”, “iktidara eleştirel habercilik” ve “Kürt
medyasında çalışmak” gibi olağan gazetecilik faaliyetleri suçmuş gibi tanımlanarak “yasadışı örgütün
medya ortamı”nı oluşturmakla suçlanıyorlar.
İsnat edilen suçlar arasında “örgüte üye olmamakla
birlikte örgüt adına suç işlemek” ve/veya “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte örgüte
bilerek ve isteyerek yardım etmek” de bulunuyor. Bazı
gazeteciler ise silahlı ya da silahsız örgüt kurmak,
sevk ve idare etmek, üye olmak suçlaması ile yargılanıyor ve hakkında hüküm verilenler var.
Sadece dört gazeteci doğrudan yaptıkları haber,
yazdıkları yorum ve kitaplardan dolayı açılan ceza davalarında yargılanıyor: Azadiya Welat gazetesi sorumlu
yazı işleri müdürleri Vedat Kurşun, Ruken Ergün ve
Ozan Kılınç, Aram Yayınları imtiyaz sahibi ve Hawar
gazetesi sorumlusu Bedri Adanır.

İfade Özgürlüğü Barometresi ise giderek
fırtına gösteriyor

Bunun temelinde yatan bir numaralı faktör ise Erdoğan
hükümetinin MHP oylarını da kendine çekmek için
giderek daha sağa kayması, bir başka deyişle “içindeki
kurdu” salıvermesi. İdris Naim Şahin’in İçişleri Bakanı
olması ile iyice belirlenen bu çizgi, sicilli bir işkencecinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi‘nin başına
getirilmesiyle tavana vurdu ama bizim “erkek” devlet
anlayışımızda uzlaşmak, hatayı kabul edip düzeltmek
gibi şeyler zaten zaaf olarak algılandığından, bu tavana
vurma durumu da korkarım çökünceye kadar sürecektir.
Aynen Lozan’ın 39. maddesinin açık hükmüne rağmen
mahkemelerin hâlâ “Sen Türkçe anlıyorsun, o halde
Kürtçe konuşmazsın” şeklindeki zoraki yorumla KCK
davalarını kilitlemesi gibi.

Şanar Yurdatapan
1941 yılında Susurluk’ta
doğan Yurdatapan’ın, 1958
yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde
kurdukları “Kuyrukluyıldızlar”
topluluğunda başlayan müzik
yaşamı, daha sonra mesleği
haline geldi.
Yurdatapan, 1980’de
yurtdışında yaptıkları
konuşmalar nedeniyle, eşi
Melike Demirağ ile birlikte
yurttaşlıktan atıldı. 1992
yılında yurda döndükten
sonra müzikten koptu ve
insan hakları aktivisti oldu.
Yurdatapan, 2002 yılında “INDEX on Censorship”in “Best
Circumvention of Censorship”
ve Human Rights Watch’ın
“Global Rights Defender”
ödüllerine de layık görüldü.
Yurdatapan’ın yayımladığı 10
kitap ve 100’e yakın broşürü
yanında, Abdurrahman
Dilipak’la birlikte yazdığı üç
de kitabı var.
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İsyanımız Toroslar’a yazıldı

1

Pervin Çoban Savran
Orta Toroslar’da Karadağ’da
1959 yılında dünyaya gelen
Savran, ilkokul 2. sınıfa kadar
öğrenim gördü. İki çocuk
annesi olan Savran, halen
Anadolu’nun son göçerleri
Sarıkeçililer Yardımlaşma
Derneği Genel Başkanlığı’nı
yürütüyor. Doğa hareketinde
aktif olarak yer alan
Savran, göçer kültürün
sona ermemesi, yaşam
alanları olan ormanların,
derelerin yok edilmemesi
ve orada yaşamaya devam
edebilmek için mücadele
ediyor. Savran’ın Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından
onaylanan ve Türkiye’den
UNESCO’ya “Somut Olmayan
Kültürel Miras Sözleşmesi”
için Sarıkeçili göçerler adına
yaptığı başvuru, 2012 Eylül
ayında görüşülecek. Savran’ın
Sarıkeçililer’in UNESCO
tarafından korumaya alınması
için çalışmaları devam ediyor.
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959 yılının Ağustos ayının 14’ünde, Orta
Toroslar’ın eteğinde, Konya-Karaman sınırında, başı dumanlı Karadağ’da doğmuşum. İki
erkek evlat annesiyim. Yılların nasıl geçtiğinin
farkına varmadan, oradan oraya savrularak
keçi, oğlak, kuzu güderken aynı zamanda evin büyük
kızı olduğum için kardeşlerimin yükü sırtımda idi.
Annemin işi zaten başından aşkındı. Köklü ve kültürlü
bir ailenin kızı olmanın sorumlulukları çok ağırdı. Babadedem Kerim Savran (Savranlar) misafir ağırlamayı
seven, yedirip içirmekten haz duyan büyük bir ailenin
başıydı. Anadolu’nun birçok yerinde yerleşik hayata
geçmiş veya “zorlanmış” Sarıkeçili akrabalarımız var
ve bu akrabalık bağları her geçen yıl daha da güçleniyor. Bilgi birikimimizi yeni yetişen neslimize aktarma
çabasındayız.
Oluşturabildiğimiz ve oluşturmakta olduğumuz üç
yüz yıllık bir soyağacı belgesi vardır. Babam M. Kemal
Savran tutmakta olduğu soy ağacı listesini 2004
yılında kitap haline getirdi ve yeni eklemelerle geniş
kapsamlı olarak yeni bir yazıt oluşturma çabasındayız.
Konuşma dilim biraz garip gelebilir. Eğitim olanaklarım sınırlıydı fakat her ne kadar konuşmam size yabancı gelse de ben konuşmalarımda Türkçe’den başka
bir dil benimsemedim. Bizim için geçerli olan düstur:
“Her Türk Yörüktür, Her Yörük Türk’tür” ve “bu ülkede
Türkçe konuşulur.”
Neyse lafı uzatmadan devam edelim, biraz gerilere
gidelim: Pervin çok fazla konuşmayan, günü hep işle
güçle geçen biriydi. Ekmek mi edilecek (yapılacak),
çamaşır mı yıkanacak, yemek aş mı hazırlanacak, bütün bu işleri severek yapan ama bunu görev sayan ve
bu yüzden yorgunluk hissetmeyen bir Yörük kadınıydı.
Dedem ve babam bu kültürün yaşaması için çaba harcamış. 2011 yılının Eylül ayı sonu aramızdan ayrılan
rahmetli Ahmet Savran amcam da bu kültürün yok
olmaması için canla başla çalışan biriydi. Ahmet amcam yaşamı süresince bana en büyük manevi desteği
sağlamış, örnek bir kişilik sergilemiş, sömürüye boyun
eğmemiş ve bize de eğdirtmemişti. Benim yolumu
aydınlatan yaşamsal kültürüyle vasiyet bellediğim “Bu
baş eğilmedi, eğilmez” sözleri bana ve benden sonrakilere ilke olarak yer edinmiştir.
2004 yılında Mersin Aydıncık ilçesinde kurmuş
olduğumuz “Sarıkeçililer Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği “ ile birlikte benim sorumluluğum bir kat
daha arttı. Artık bir hurafe mi desek, karalama mı
desek, iddia mı desek; keçiler ormana zarar veriyor ve
yeşili yok ediyor söylencesi benliklere kazınmaya çalışıldı. Keçi yasağı ile ormanda hayvan otlatma cezaları
öyle can yakıcı ve bezdirici hale geldi ki Sarıkeçililer,
artık çok farklı bir asimilasyonla karşı karşıya kaldı.

Artık iş başa düşmüştü, bir şeyler yapılmalıydı. “Yörük
göçü yolda düzülür” sözünü ilke benimseyerek “göç
yürüyüşü” adı altında başladık yazıp çizip okumaya; okumak demişken sonuna kadar da olsa ailem
sayesinde biraz okuyabildim ama konargöçer yaşayan
akrabalarımın böyle bir şansı hiç olmadı. Erkekler
askerlikte, kadınlar ise çadırda yakınlarından ne öğrenebilirse hafızalarına kazıyordu. Kültürümüz olan keçilerin ormana zararının olmadığını anlatmaya başladım;
birilerine göre biraz ileriye gitmiş olmalıyım ki soruşturma üstüne soruşturma geçirdim. Çünkü yaptığım ve
yapmaya çalıştığım bir eylemdi. “Sarıkeçililer kimdir?”
diye merak ederseniz: Sarıkeçililer kıl çadırlarda
yaşayan, geçim kaynağı keçi olan, düzenli bir yaylası
ile kış yurdu olmayan, kış aylarını Mersin bölgesinde,
yaz aylarını Orta Toroslar’da geçiren, dağını ormanını
akarsuyunu seven, yaşam alanlarına sahip çıkan,
vatanını seven, şimdilik bin yıllık kültürü Anadolu’da
olan ve o kültürü Orta Asya’dan getiren şanlı bir Oğuz
boyudur. Yıllar süren konargöçerlikte birçok akrabamız
yurdumuzun değişik illerinde yerleşime geçti veya
iskâna zorlandı. Kültürü yaşatmaya çalışan topu topu
2 bin kişi kadarız, hâlâ konargöçer yaşıyoruz. Bir
kısmımız az da olsa göçü deve ile bir kısmımız traktör
ve kamyonlarla sürdürmeye çalışıyoruz.
Bizler yaşadığımız ormanı, dereyi, doğayı yıpratmamak için aynı yerde uzun süre kalmıyoruz. Aslında
yapılan şey bal arılarının yaptığı gibi biyolojik bir
verimliliktir ama ne yazık ki son yıllarda kendini aydın
sananlar bizim göç yollarımızı yok etme çabasına girdi
fakat farkında olmadan ortak yaşam alanlarını yok
etti. Örneğin, Karaman’ın Ermenek ilçesindeki tarihi
Görmeli Köprüsü bizim göç yolumuzdu; sular altında
bırakıldı baraj sayesinde. Yaptıkları tünelden develerle
nasıl geçilir? Bu göç yolları genetik olarak belleklerine
kazınmış olan develer ve keçiler, bu doğa katliamının
sessiz tanıkları oldu. İsyanım çoktur: Golf sahası için
yakılan ormanları mı, birilerinin turizm yatırımına
peşkeş çekilen el değmemiş sahillerimizi mi, 3 kilovat
elektrik için doğayı katleden HES’leri mi, kaybettiğimiz kültürümüzü mü, sular altında kalacağı için
boşaltılan Çavuş köyünü mü saysam, o köyde kültürü,
umutları ve anıları suya yazılan insan suretlerini mi
anlatsam. 800 yıllık tarihi bir köprüyü ve üzerine
kazınmış anılarımız olan o taşları hangi baraj geri
getirebilir? Ne anlatacaklarım ne de mücadelem son
buldu ama gidin bakın isyanımız Toroslar’a yazıldı.

İktidarın arka bahçesi:
Sanat

A

KP hükümetinin 10 senelik kültür sanat
politikalarını incelemeden önce, Türkiye’de
Batılılaşma’ya paralel olarak gelişen modern
sanatların yakın tarihini kısaca değerlendirmek - bu değerlendirme üzerinden bir
karşılaştırmaya başvurmak - yerinde olacaktır. Çünkü
Türkiye’de bir önceki kuşağın hikâyesini iyi okumak,
bir sonraki kuşağınkini anlamak açısından elzemdir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun karmaşık modernizasyon serüveni boyunca ortaya çıkan kültürel boşluk,
Batı’ya daha çok yaslanarak “ithalat” yoluyla doldurulmaya çalışılıyordu. Esasında ithal edilen şey, pozitivist
burjuva kültürüydü ve İmparatorluk sınırları içerisinde
belli bir zümrenin faaliyeti olmaktan öteye geçemiyordu. Bu tutucu ve seçkinci ideolojinin ithali, yönetici
elitin çıkarlarına uygun düşüyordu.
Ulemalara (âlimler, Osmanlı devrinde yüksek ilim
ve fıkıh âlimleri, ilmiye mensupları) karşı yeni bir sınıf
oluşturan Tanzimat aydınları (yenilikçiler), siyasalyönetsel planda Batılılaşma’nın temel aktörleriydi.
Osmanlı İmparatorluğu bir yandan kapitalizmin etkisi
altına girip, üretici temeli aşınırken diğer yandan
yenilikçilerin ideolojik referanslarıyla realite arasında
çeşitli uyumsuzluklar ortaya çıkıyordu. Yeni ideolojik
referanslara uygun bir ekonomik ve toplumsal dinamik
ortaya çıkmıyor, var olan geleneksel temel ise giderek
zayıflıyordu. Bu bakımdan “yenilikçi hareketler” olarak
gösterilmeye çalışılan entelektüel dönüşüm, hızla bir
kendi kendini sömürgeleştirme (autocolonisation) sürecine evrildi. Yönetici sınıfın bir fraksiyonu olan yenilikçiler, içerisinde yaşadıkları toplumu tahlil edebilecek
durumda değildi. Bu açıdan birçok sömürge ülkesinde
olduğu gibi, sömürgeci güçlerin işlevine koşuldular.
İmparatorluk dağılma eşiğine geldiğinde, kitleler
(haklı olarak) yoksullaşmanın ve kimlik kaybına uğramanın sorumlusu olarak “Batıcı-yenilikçiliği” ve onların
yaptığı “yenilikleri” görüyordu. Böylelikle Osmanlı
İmparatorluğu’nda var olan yönetici sınıf-halk yabancılaşması (ki bu çok köklü bir yabancılaşmadır) karşılıklı
nefrete dayanan bir boyuta ulaştı. Sisteme karşı kendilerini savunmak durumunda olan kitleler, geleneksel ideolojiye daha fazla sarılırken yenilikçilerin bu
direnişe karşı söyleyecek pek bir sözleri kalmamıştı. Bu
bağlamda Osmanlı’da geleneksel ideoloji bir yandan
aşındırılırken diğer yandan yenilikçilerin karşısına muhalif bir “yeni söylem” gibi dikiliyordu. Türkiye’nin son
10 senedir had safhada yaşadığı “modern–geleneksel”
kutuplaşması üzerinden okuduğumuzda, hayli tanıdık
bir gerilim, İmparatorluğun sonunu hazırlıyordu.
Bu toplumsal kopuş, İmparatoluğun son dakikalarına dek süren bir ikilemi de yansıtmaktaydı. Sait Halim
Paşa notlarında şöyle diyecekti: “Artık bir tarafta her

şeyi kabul eden ve caiz gören, yüksek ve aydın sınıf
çeşitli yabancı milletleri en aşırı biçimde benimseyip
taklit ediyorken, öteki tarafta bir kısım aydınlarla geri
kalan halk, her türlü yeniliğe karşı geliyorlar... Yeniliğe
duyulan şiddet ve nefretin, ürküntü hissinin eserleri
her yerde kendini gösteriyor.”1
Cumhuriyet, Sait Halim Paşa’nın notlarında tezahür edilen “bir kısım aydınlar ve geri kalan halkın” en
büyük kazanımı oldu. Cumhuriyet’in toplum üzerinde
yarattığı kazanmışlık hissi, bu yeni sistemin tüm alanlarda kendisini hızla üretmesine elverişli bir zemin hazırlıyordu. Ülkedeki tüm entelektüel dinamikler adeta
seferber olmuş, ardı ardına gelen kültürel devrimlerle
yepyeni bir dönemin çizgisi belirlenmeye başlanmıştı.
Bu bağlamda sanat, bu yeni ideolojinin temsilcisi olarak modern dayanaklarından uzaklaşmadan millileşen
bir çizgide revize edilecekti. Bunun karşılığı, ulusal
çıkarları esas alan, resmi Türk sanat tarihini yaratmaktan geçiyordu.
Cumhuriyet dönemi entelektüelleri kendilerinden
öncekilerden çok daha köşeli ve sınırları keskin bir resmi ideolojiyi oluşturmakla yükümlüydü. Bu bağlamda
Cumhuriyet’in ilk ideologları, gitgide eleştirel bir tavır
benimseyen Batı’nın özgürlükçü sanatı yerine, resmi
ideolojiyi her anlamda tamamlayacak bir sanat anlayışını benimsedi. Bölgede bunun en uyumlu örneğini,
Ekim Devrimi’nin akabinde kurulan SSCB’nin başarıyla
uygulamaya koyduğu “Sovyet Propaganda Sanatı”
sergiliyordu.
Bu açıdan Türkiye’de sanat olgusu, belli bir
zihniyetin, belli bir modernleşme projesinin ve belli
bir zümrenin taşıyıcılığında yeni bir gelişme çizgisine
oturmuş oldu. Bu uğurda farklı anlayışlar adeta “sanat
karşıtı” olarak lanse edilirken resmi ideolojinin bir
uzantısı olarak öngörülen modernist sanatlar, milli bir
duyarlılıkla sahiplenildi. Tanzimat aydınlarına oranla
meşrulaştırıcı dayanakları ve ideolojik referansları
zaman içerisinde değişmekle birlikte, sanat alanındaki
konumları ve işlevleri bakımından erken Cumhuriyet
entelektüelleri hiçbir temel değişiklik ortaya koyamadı.
“Devlet Aydınları” olarak kaldılar. Kapitalist toplumlardaki aydınlar gibi bir katman oluşturamadıkları için,
ürettikleri bilgi, ancak kendi dar sınıfsal çıkarlarını
koruyup meşrulaştırmaya hizmet edebildi.
Diğer yandan Cumhuriyet dönemine paralel olarak
ekonominin Türkleşmesi ile birlikte ilk kez “milli burjuvazi” kavramı ortaya çıktı. Böylelikle kapitalist ülkelerdeki “devleti şekillendiren” köklü burjuva kültürüne
karşın, adeta devletin “burjuvaziyi şekillendirdiği” yeni
bir yapının temelleri atılmaya başlandı. Bu bağlamda
burjuva, ordu merkezli ve onun sağladığı üstün olanaklarla sınıfsal pozisyonunu pekiştiren Türk asıllı aileler
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nezdinde idealize ediliyordu. Bir “paşa dede”, bir
“subay enişte” ya da en azından “komutan bir akraba”,
bu yeni burjuvazinin olmazsa olmazıydı.
Asker kökenli “milli burjuvazi” yalnızca güvenlikten
sorumlu değildi, Cumhuriyet’in erken dönemlerinden
itibaren “sanatı sahiplenmek”, ordunun başlıca misyonlarından birisi olarak resmi sanat tarihine yön verecekti.
Gerçekte 18. yüzyıldan itibaren gelişimini Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan gayrimüslimlerin girişimlerine
borçlu olan tiyatrodan, heykele, fotoğraftan, operaya
uzanan tüm modern sanat dalları, bir çırpıda “Türkleşiverecek”, bu tarihsel ödevin sorumluluğunu bizzat asker
üstlenecekti. Bu nedenle ki “Cumhuriyet’in ilk çeyreği”
diyebileceğimiz 2. Dünya Savaşı’na dek, sanat alanında
muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, askeri vesayetin mutlak ideallerinden birisi olarak, kültürel yaşamın yönünü belirledi. Bu açıdan ordu geri kalmış bir
toplumun sanatsal açığını kapatacak bir model - öncü
- olarak da anlam ifade etmekteydi. 2. Dünya Savaşı
sonrasında kültür mühendisliğinin tümüyle yıpranması
ve kendini yeniden üretememesi, sanat alanında ciddi
bir duraksamanın yaşanmasına neden oldu.

Henüz tartışmaların zirveye çıkmadığı
dönemde, ilk büyük kırılma heykeltıraş
Mehmet Aksoy’un Kars’ta yapmakta
olduğu “İnsanlık Anıtı”na bizzat Başbakan
tarafından müdahale edilmesiyle
patlak verdi.
İçerisinden üç askeri darbe geçen çarpık modernleşme projesi, 2000’li yıllar ile birlikte bambaşka bir
yörüngeye girdi. Bugün birçok düşünürün “post-modern
devrim” olarak tanımladığı AKP iktidarı ile birlikte
Türkiye’de, o güne değin tartışılmayan birçok konunun
açıklıkla tartışılabilir olduğu, liberalleşmenin ilk kez siyasi karşılık bulduğu, farklı kesimlerin temsiliyetinin söz
konusu edildiği, en önemlisi askeri vesayetin toplum
ve kültür üzerinde bir risk faktörü olarak algılanageldiği
yeni bir sayfa açıldı. AKP, Türkiye’de demokratikleşmeye çok büyük bir katkı sağlayarak kendi siyasi
misyonunu başlattı. Bu aynı zamanda toplumsal refahın
katlanacağı bir ekonomik istikrar dönemi demekti.
Türkiye’de bir parti ilk kez toplum tarafından böylesine
sahipleniliyor, Başbakan sayısız uluslararası tabuyu
yıkıyor, azınlık hakları gibi ancak soldan gelebilecek
talepler rahatlıkla meclis gündemine taşınıyor, terör gibi
en zor konularda dahi müzakereci bir dil benimseniyor,
ülkemiz daha önce hiç yaşamadığı bir uzlaşma iklimine
giriyordu.
Ancak AKP’nin iktidara geldiği 2002 senesinden
bugüne değin tam olarak yanıtlanamayan iki temel
soru, adeta buzlukta bekledi. Bunlardan birincisi,
muhafazakâr kökenli bir iktidarın bilim ile mesafesini
ne yönde kuracağı, bu bağlamda akademi ve bilim
çevreleriyle ilişkisi perspektifinde beliriyordu. Bir diğer
temel soru ise bu yeni anlayışın kültür-sanat politikaları bağlamındaki tutumu üzerine yoğunlaşmaktaydı.
O güne değin, asker bazlı bir modernizasyon sürecinin
meyvesi olarak görülen modern (ve sonrası) sanatlara
karşın minyatür, hat, tezhip gibi geleneksel çizgileri
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benimseyen, modernizmin kültürel yaptırımlarıyla yer
yer krizler yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
asker ile arasına mesafe koyan bu ilk iktidarın, kanımca
kültürel alanda açık bir programı yoktu.
Türk toplumunun yaşam kültüründe plastik sanatların halihazırda bir yeri yoktu ama bu mazeret olamaz.
10 sene önceye kadar pek çok şeyin daha bu toplumda
yeri yoktu, bugün var. Gayet tabii istersek, bir müzakere
noktası bulabilirdik. Büyük bir dönüşümden söz ederken önce değişimin yönünü saptamamız gerekiyordu.
Bunu tam olarak yapmadık. Türkiye ekonomik alanda
değişti ve gelişti, kültürel alanda değil. O nedenle ki
geçen 10 sene zarfında hükümetin, örneğin mühendislik alanındaki başarısının çok azını dahi kültür alanında
göremedik. Aksine, bu alanlarda başta akademik olmak
üzere bir geriye dönüş yaşandı. Ülkenin en önemli sanat
fakülteleri duyarsızca tasfiye edildi, bazılarının kongre
sarayı, bazılarının ise otele dönüşmesi daha uygun
görüldü, görülmeye devam ediyor. Neredeyse sanat
akademisi kalmayacak derken, kalanların da kadroları
değişti, ödenekleri kısıldı ve son 10 yıl içerisinde sanat,
adeta bir “ticari faaliyet kolu” olarak tümüyle özel
sektörün merhametine terk edildi.
Halihazırda devletten hiçbir zaman destek görmemiş sanatlar için kanımca “daha fazla özelleşmenin”
de pek bir önemi yoktu. Devletin ilgisi, bazı sanat
alanları üzerinde destekten ziyade “kontrol” anlamı
taşıdığı için böyle bir beklentinin olduğunu söylemek
de güç olacaktır. Örneğin sinema endüstrisi ve özellikle
plastik sanatlar, özel sektöre bağımlı olmanın bir takım
avantajlarını 1990’lı yıllarla birlikte yaşamaya başlamış,
deyim yerindeyse kendi başının çaresine bakmayı zaten
öğrenmişti. Aynı dönemde popüler kültür hiç olmadığı
kadar devredeydi, bir yandan küreselleşme, diğer taraftan sosyal medya, bir tarafta Wikipedia. Bambaşka bir
lojistikle donanmıştı 2000’li yılların insanı. Ardı ardına
kültür kurumları açılıyor, İstanbul’un uluslararası çekiciliği gitgide artıyor, bir önceki kuşağa oranla çok daha
konforlu şartlarda büyüyen 80 sonrası jenerasyonun
hevesi, merakı sanat alanına da yansıyor ve tümüyle
iktidar dışı bir dinamik kendiliğinden şekilleniyordu.
2011 seçimleriyle Cumhuriyet tarihinde bir ilke
imza atan AKP, üçüncü kez ve oylarını arttırmış olarak
yeniden iktidara geldiğinde, önceki dönemlerden farklı
olarak, tüm diğer alanlarda olduğu gibi sanat alanında da daha kontrolcü (sert) bir politika benimsemeye
başladı. Henüz tartışmaların zirveye çıkmadığı dönemde, ilk büyük kırılma heykeltıraş Mehmet Aksoy’un
Kars’ta yapmakta olduğu “İnsanlık Anıtı”na bizzat
Başbakan tarafından müdahale edilmesiyle patlak verdi.
Kamu adına yapılan bir işi Başbakan da dahil herkesin
beğenmeme hakkı vardı. Ancak, yıkılma emri vermek
sanat üzerinde başka bir tahakümü çağrıştırmaktaydı.
Haftalar süren tarışmaların ardından yapım aşamasında
olan heykel yerinden kaldırıldı. Akabinde hızla gündeme
oturan “muhafazakâr sanat” tartışmaları, İçişleri Bakanı
İdris Naim Şahin’in terör ile sanat tanımı yaptığı “arka
bahçe” konseptli o meşhur konuşması ve ilerleyen günlerde Devlet Tiyatroları’na getirilen kısıtlamalar, Türkiye
tarihinde belki de ilk kez her disiplinden “sanatın,
sanatçının” yoğun olarak tartışılmaya başlandığı bir
sürecin gelişmesine neden oldu.
İlk iki döneminde sanat adına neredeyse söyleyecek
sözü olmayan, ona her daim belli bir mesafede yaklaşan
AKP’nin üçüncü dönemi, bu bağlamda soğuk duş

etkisi yarattı. Kısaca, o güne değin sanata en küçük bir
katkıda dahi bulunmayan iktidar, 10 sene sonra bir gün
çıkıverip “muhafazakâr sanat” deyiverdi. Peki, sanat
ekolleri politikacıların söylemleri üzerinden mi oluşuyor?
Birkaç diktatörlükte gerçekleşen kara komik örnekleri
saymazsak, dünyanın hangi hukuk devletinde devlet
adamları çıkıp sanatın yönünü belirleme gayretine girişiyor? Bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin
sorumluluğu, mevcut sanat mirasını desteklemek ve
kollamak mıdır, yoksa varolan potansiyelin üzerine bir
örtü geçirip, geleceğin sanatını mı tasarlamaktır? Hepsi
tartışılır ve tartışıldı.
Güçlenen sermayeye paralel olarak tümüyle özel
sektöre bağımlı sanat alanlarının belli bir ivme kazanması kaçınılmazdı ve 2000’li yıllarla birlikte gözle görünür değişimler yaşanmaya başlanmıştı. Sanat etrafında
dönen tartışmalar yoğun olarak sanatın aynı zamanda
“müşteri”, “pazar”, “ürün”, “sektör” kavramlarıyla
buluşmasından kaynaklanmaktaydı. Ancak, sanatın
yalnızca piyasa değil, aynı zamanda siyasal alanda
özgürleşmenin bir sonucu olarak geliştiğini düşündüğümüzde, ters orantılı bir tablo ile karşı karşıya kaldığımız
açıktı. Sanatı korumakla yükümlü olan devlet ve onun
yetkilileri, adeta kendilerini ona karşı koruma yoluna
girmiş, ardı ardına yaptırımlarda bulurken bu konuda
sanat emekçilerini muhatap tanımayarak, tüm müzakere yollarını tıkamıştı.
Böylelikle Türkiyeli sanat çevresi (ki Türkiye’de
sanat çevresinin aynı zamanda demokratikleşmenin
en yılmaz destekçileri olduğu göz ardı edilmemelidir)
AKP’ye karşı temkinli bir duruşa geçti. Kısaca, AKP
sanat sınavını veremedi ve sanatçılar nezdinde hızla
gözden düştü. Toplumsal gerçekliği yadsıyan, bir avuç
elitin zihin dünyasını topluma dikte eden, farklı kültürel
değerleri göz ardı ederek “ideal yaşam formunu” sanat
yoluyla dayatan anlayışı sorgulamak yerine, 2012’nin
Türkiye’sinde bu anlayıştan rol çalmak kabul edilebilir
değildi. Bu gerilim, birkaç sene öncesine kadar hükümetin yakın destekçileri olan sanatçıların dahi yeni bir
pozisyon almasına neden oldu.
Sanattan toplumsal fayda beklemek, bu yolla bir
kültür mühendisliğine soyunmak ve de bu misyonla sanatı araçsallaştırmak, 1990’lı yıllarda Sovyet Bloku’nun
dağılmasıyla birlikte tamamen sona eren bir eğilimdi.
AKP’nin bugünkü yaklaşımı, Cumhuriyet’in erken
döneminde Türkiye toplumu üzerinde had safhada uygulanmak istenen, bireysellikleri tümüyle göz ardı eden,
özünde hayli totaliter ve komünizm orijinli bir resmi sanat tezinin savunusuydu, ancak çökmüştü. Bugün daha
çok o anlayışın eleştirisini vermekten yanaydık. Tartışmayı bu akstan götürmek, 2000’li yılların Türkiye’sinde
üretilen sanatı Soğuk Savaş yılları üzerinden anlamakla
kalmadı, liberal eğilimli bir partiyi gerçekte hiç temsil
etmediği bir sistemle özdeşleştirdi. AKP ister istemez
Kemalistleşti ve de eleştirisine soyunduğu böylesine
açık bir sahada dahi ters köşeye yattı.
Hâlbuki Türkiye’de üretilen sanatın kültür tarihine
karşı vermesi gereken büyük sınav, tam da bu ince
sınırda yatıyor. Türkiye’de üretilen sanat ya belli siyasi

geleneklerin takipçisi olarak (ama konservatif ama
işlevsiz ama içe dönük ama cemaatçi ama lobici) kendi
dar alanında marjinalize olmaya mahkûm kalacak ve
böylelikle geleneksel yapının magazinel bir kopyası
olmaktan öteye geçemeyecek ya da gerçek anlamda
eleştirmeye soyunduğu sistemi dönüştürmek adına zor
olan metodu seçip gelecek kuşağa açık bir düşünsel
zemin hazırlayacak.
Bugün aynı nedenle çok doğru bir karar alıp, bir
yandan 19 Mayıs gösterilerini eleştirirken diğer yandan
topluma sanat yoluyla ideoloji empoze edilmesi söylemi
arasındaki tezatlığı anlamak çok güç. Hâlbuki eleştirmekte olduğunuz mevcut sistem, halihazırda sanatın
“ideal toplum” yaratma stratejisiyle kurulmuş ve de katiyen başarılı olamamış bir yapılanmanın enkazı. “Memur sanatçı” dediğimiz o kimseler, tam da o nedenle
orada. Türkiye toplumunun kendisine devlet tarafından
dayatılan bu ideal sanata daima refleks gösterdiği, he-

AKP’nin bugünkü yaklaşımı, Cumhuriyet’in
erken döneminde Türkiye toplumu üzerinde
had safhada uygulanmak istenen,
bireysellikleri tümüyle göz ardı eden,
özünde hayli totaliter ve komünizm
orijinli bir resmi sanat tezinin
savunusuydu, ancak çökmüştü.
pimizin malumu. Bugün siz sanat adına ne yaparsanız
yapın, adına “toplum için” dediğiniz sürece toplumdan
tepki alacağınız açık. Bir diğer sonuç ise nihayetinde
elitize olmak durumunda kalacağınız. Bugün bizler de
tam olarak bunu tartışıyorduk ama iktidarın tartıştığı
gibi değil.
Sonuç olarak, bugün fizik, biyoloji ya da kimyadan
bahsederken “toplumsal fayda” ne denli önem arz ederse, sanattan bahsederken de o denli önem arz edebilir.
Uzaya astronot göndermek ya da bir futbol müsabakası
kazanmak topluma ne yönde katkıda bulunursa, sanat
da o yönde katkıda bulunur. Öncelikle tüm bir toplumun
saygınlığını ve özgüvenini arttırır ki bunu parayla satın
alamazsınız fakat bu noktaya gelmeden önce her disiplinin kendine dair sorumlulukları vardır. Sanatın topluma
bir faydası varsa dahi, bu öyle Kahramanmaraş’ta bir
kürsüye çıkıp tahlil edilebilecek ölçüde pragmatik
değildir.
“Sanat” dediğimiz şey, toplumsal sözleşmenin sürekli olarak sorgulanması ve yeniden pazarlığa açılması
için var. Devinim sorumluluğu var. Türkiye’deki bütün
yapılar devinime uğradı fakat entelektüel alan tıkandı,
çünkü yeni süreçle bir müzakereye giremedi. Bunu
karşılıklı etki tepki olarak okumak gerekiyor. Çünkü
kendi entelektüellerinden bir miktar çekindi bu iktidar.
Bugüne kadar da normalleşmek için karşılıklı bir çaba
gösterilmedi. Hâlbuki buna değerdi.

Dipnot
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S.H.Paşa, “Buhranlarımız”, Tercüman yay., s.118.
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010 yılının son ayında Tunus’un o güne
dek dünyada pek az kişinin adını duyduğu küçük bir şehrinde gerçekleşen bir
olay, Ortadoğu’yu dünya siyaset gündeminin merkezine alışılagelmişten farklı
bir şekilde yerleştirdi. Tunus’ta patlayan demokratik
değişim fırtınası kısa sürede Arap Ortadoğu’su ve
Kuzey Afrika’da devrimci bir kasırgaya dönüştü. O
güne dek otoriter rejimlerin dünyadaki tüm değişim
dalgalarına karşı koyarak ayakta kalmanın yolunu hep
bulduğu bölgede kentli orta sınıfların başını çektiği
bir özgürlük ve egemenlik hareketi yerleşik yapıları
sarstı, siyasetin niteliğini değiştirdi.
İlk olarak Kuzey Afrika’da rejim değişikliklerine yol açan devrimci hareketler, Tunus ve Mısır’da
10 yıllardır siyaset alanına meşru şekilde çıkmayı
bekleyen İslamcı akımları iktidara da taşıdı. Karşı
devrimin etkisiyle Yemen, Bahreyn, Ürdün ve bir
ölçüde Fas’taki değişim arayışları, kâh baskı kâh rüşvetle akamete uğrasa da bölgenin siyaset çizgisinde
kuşkusuz bugüne dek yaşanandan farklı bir geleceğin
önü de açıldı.
Bir yanıyla Arap halklarının kendi özgürlük, egemenlik, onur mücadelelerini toplumsal hareketlenme
ve barışçı örgütlenme yoluyla yapması, el Kaide’nin
temsil ettiği şiddeti kutsayan distopyanın antiteziydi. El Kaide lideri Üsame bin Ladin’in tam da Arap
isyanlarının başladığı dönemde Amerikan komandolarınca Pakistan’da öldürülmesi, simgesel olarak Arap
dünyasında onun temsil ettiği çizginin iflasını ilan
ediyordu.
Diğer yanıyla sömürgecilik döneminden Soğuk
Savaş sonrasına kadar, darbeler sonucu oluşan radikal
rejimlerin varlığına rağmen bağımlılık ilişkilerini kıramayan bölge ülkeleri, kendi egemenliklerine hâkim
olacağı yeni bir döneme başlıyordu. İktidara gelen
İslamcı partilerin ülkelerini nasıl ve hangi ilkeler
çerçevesinde yöneteceği, özellikle Batı dünyasıyla
nasıl bir ilişki kuracağı, bölgesel düzende yeni güç
dağılımının nasıl oluşacağı da uzun sürmesi öngörülen geçiş döneminin önemli sorularıydı.
Ortadoğu’daki değişim dalgasının yol açtığı en
kanlı ve en karmaşık mücadele, Suriye’de gerçekleşti.
Arap milliyetçiliğinin entelektüel, siyasi merkezi olan
ve Ortadoğu’daki güç mücadelesinin odağında yer
alan bu ülkede rejim kolay pes etmedi. Bölgeden,
uluslararası sistemden aldığı desteğin de yardımıyla direndi ve kendi halkına savaş açarak kendisini
korumaya çalıştı. Devrimci hareketle karşı devrimin,
demokratik ulusal egemenlik arayışlarıyla ulus altı
kimlikler üzerinden mezhep temelinde yapılan iktidar
mücadelesinin birbirine karıştığı Suriye, bu bakım-

dan da Arap isyanlarının tüm risk ve potansiyellerini
bünyesinde barındırıyordu.
Soğuk Savaş’ın bitmesinden beri üçüncü kez
“Türkiye modeli” Batı dünyasının çıkarlarına en
uygun çözüm olarak değişimden etkilenecek ülkelerin önüne kondu. Türkiye’nin bu potansiyel
rolünün“model” tanımlaması dışında benimsemesi,
Başbakan Erdoğan’ın Kuzey Afrika gezisinde inançlı
bir lider olmasına karşın laik devlet yönetiminden
yana olduğunu söylemesi, Batı dünyasında olumlu
yankılar yaptı. Türkiye’deki iktidar partisi, Kuzey
Afrika ülkelerindeki iktidar adayı İslamcı partilerle de
yakın ilişki kurdu, onlara örgütlenme ve pratik çözüm
üretme konularında yardımcı olmaya çalıştı.
Zaman, özellikle Mısır gibi hayli köklü bir siyasi
geleneğe sahip ve Arap dünyasının en önemli ülkesinde bu tür model arayışlarına pek prim verilmeyeceğini, ideolojik yakınlığın siyasi uyum anlamına gelmeyeceğini de gösterdi. Paradoksal olarak ülkemizin çok
yararına olacağı ve dış politikasındaki özerk davranma
eğilimlerini güçlendireceği varsayılan Arap isyanları
sonrasında Türkiye’nin son 10 yılına damgasını vuran
dış politika yaklaşımı da ciddi bir darbe aldı. 10 yıllık
iktidar döneminde dış politikadaki başarılarını hep ön
plana çıkaran, içerideki meşruiyet ve güç birikiminde
bunlardan yararlanan AKP hükümeti, özerk hareket
alanının daraldığına tanıklık etti.
2011 yılının başında yapılan Büyükelçiler
Konferansı’nın açış konuşmasında Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu Türkiye’nin çalkantılı uluslararası
sistem içindeki yerinin nasıl olması gerektiğini şöyle
tarif etmişti: “Bu dönemde ülkemize biçtiğimiz rol,
açık bir tabir, yeni bir kavramsallaştırma ile söylemek istiyorum, ‘Akil Ülke’ rolüdür. Dünyada, küresel
olaylarda sözü dinlenen, olayları önceden gören, o
olaylara karşı tedbir alan, alternatif çözüm üreten akil
bir ülke. Çevre bölgelerde daha kriz çıkmadan krizi
hissedebilen, hassas ayarlı bir diplomasi ile her an bu
ülkelere, bu bölgelere çözümler getirebilen bir ülke.”
Bu iddialı konuşma Tunus’ta Muhammed
Buazzizi’nin kendisini yakmasıyla başlayan olaylardan
iki hafta sonra, Tunus diktatörü Bin Ali ülkesini terk
etmeden 11 gün, Mısır’daki Tahrir Meydanı hareketi
başlamadan da üç hafta önce yapılmıştı. Konuşmada
ne Tunus, ne Mısır, ne de yıl içinde çarpıcı gelişmelere tanıklık edecek Libya, Suriye, Bahreyn hatta
Yemen gibi ülkelerin adı geçiyordu.
Doğrusu 3 Ocak 2011 tarihinde Ortadoğu’da
tarihin akışının bu denli keskin bir şekilde değişeceğini öngörmek, belki de mümkün değildi. Olaylar
bir kez tarihsel boyutlarını aldığında ise Türkiye,
muhafazakâr Arap devletlerinden önce kendisini

doğru yerde konumlandırdı. Libya’da, NATO konusunda baştaki falsoya rağmen isyanın yanında yer alarak
Fransa’nın Türkiye’yi Batı Akdeniz’den uzak tutma
girişimini de atıl bıraktı.
O güne dek İran dahil tüm baskıcı yönetimlerle
kardeşçe yaşayan, samimiyeti ilerleten, ekonomik
entegrasyon peşinde koşan Ankara’nın dış politikası,
bu sarsıcı gelişmelerin ışığında rota değişikliği yaptı.
Davutoğlu bu değişikliği, Aralık ayında yapılan bir diğer büyükelçiler toplantısında şu teorik çerçeveyle izah
etti: “Tarih akarken arada sırada durup sakin bir şekilde rasyonel bir zeminde ama tarihin bütün ritmini,
nabzını tutarak bir müddet durup bakmak ve bakarak
tarihi yorumlamak ise sağlam bir duruş gerektirir.”
Bakanın sağlam duruştan kastı, Türkiye’nin
2000’li yılların son dönemine kadar güvenlik/özgürlük
dengesinde heyecanla sürdürdüğü özgürlük alanlarını
açma iradesiydi. Davutoğlu’na göre, “bu rejimler bizim
çok önceden tespit edip vurguladığımız özgürlük/
güvenlik dengesini anlayamamışlardı... Kendi halkını
tehdit olarak gören ülkelerin, devletlerin atılım gücü
kalmaz”.
Reel politikle idealizmi harmanlamaya başlayan ve
bu nedenle seçici olarak müstebit rejimlerle arasına
mesafe koymaya başlayan Türk dış politikasında, gene
Davutoğlu’nun dediği gibi “bizim halkımıza hak olarak
gördüğümüz temel haklar adına yani seçme seçilme,
fikir özgürlüğü gibi ilkeler ve temel haklar adına ayağa
kalkan kardeş halklara sahip” çıkılacaktı.
Arap isyanlarının ardından telaşa kapılan Batı
dünyasının ve diğer ileri gelen güçlerin rejimleri
değişen ülkelerin geleceğiyle ilgili arayışları ortalığa
bir “Türkiye modeli” lafının yayılmasına da yol açtı.
Bilen bilmeyen bu konuda yazıp çizdi. Aslında “Türkiye modeli”nden medet umma ilk kez gerçekleşen
bir olay da değildi. Sovyetler Birliği dağıldığında, 11
Eylül gerçekleştiğinde de benzer bir arayış, Türkiye’ye
yüklenmek istenen böyle bir misyon ortaya çıkmıştı.
Bu sefer aradaki önemli fark 2003 Irak işgalinden
itibaren, ABD’nin başarısızlığının da bir neticesi olarak
Türkiye’nin geçmişe göre daha rahat hareket edebileceği alanın genişlemiş olmasıydı. Bu ortamda “merkez
ülke”, “komşularla sıfır sorun” gibi kavramlarla teçhiz
edilen Türk dış politikası, büyük iddialar da taşımaya
başlamıştı.
Bu bakımdan belki de Arap isyanlarının en ironik
sonuçlarından birisi yukarıda da vurguladığım gibi
Türkiye’nin bu manevra alanını daraltması, ABD ile
daha fazla yakınlaşmasını zorlaması ve etrafındaki
gelişmeleri etkileme gücünün sınırlarını fazlasıyla faş
etmesiydi. Burada da örnek olay, kuşkusuz Suriye idi.

1989-1999

Berlin Duvarı çöküp Soğuk Savaş pratikte sona erdiğinde, Türkiye kendisini derin bir stratejik yalnızlık
içinde bulmuştu. Dönemin Amerikan Dışişleri Bakan
Yardımcısı Lawrence Eagleburger Türk televizyonunda 32. Gün programında Mehmet Ali Birand ile
konuşurken Ankara’nın belki de bundan sonra daha
çok Ortadoğu’ya odaklanmasının doğru olacağını,
zira aslında Türkiye’nin bir Avrupa ülkesi olmadığını
söyleyebiliyordu. Türkiye’nin dış politika ve güvenlik
seçkinleri de güvenlik ekseninin zayıflaması, daha
doğrusu en önemli varlık nedeninin ortadan kalkmasıyla Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan bağların da iyice

gevşeyeceğinden kaygılanıyordu.
Saddam Hüseyin’in 1990 Ağustos’unda Kuveyt’i
işgal etmesi, Batılı müttefiklerin stratejik haritayı
yeniden keşfetmesine ve Türkiye’yi bir kez daha orada
kritik bir konuma yerleştirmesine yol açtı. Ancak, başlangıçta Atlantik İttifakı içinde ciddi bir güven krizi de
yaşandı. Almanya bir savaş halinde NATO anlaşmasının 5. maddesi gereği Türkiye’nin yanında yer almaya
direndi ve ülkemizin savunması için gerekecek Patriot
füzelerini göndermek istemedi. Irak’ı Kuveyt’ten
çıkaran Körfez Savaşı’nın ardından Sovyetler Birliği
dağıldı. Orta Asya’daki enerji kaynakları bakımından
zengin Türk kökenli cumhuriyetlerle Azerbaycan’ın
bağımsızlıklarını kazanması, yepyeni bir stratejik ve
kültürel coğrafyanın dünya sistemine açılması sonucunu getirdi.

Türkiye’deki iktidar partisi, Kuzey Afrika
ülkelerindeki iktidar adayı İslamcı partilerle
de yakın ilişki kurdu, onlara örgütlenme ve
pratik çözüm üretme konularında yardımcı
olmaya çalıştı.
Bu yeni stratejik harita “Türkiye modeli” tanımlamasının ilk kez gündeme gelmesine yol açtı.
Türkiye’nin Müslüman nüfuslu, NATO üyesi, kapitalist,
laik ve demokratik bir ülke olması, yeni dönemde,
kimliğiyle de coğrafyası ölçüsünde bir değere sahip
bulunması anlamına geliyordu. Orta Asya ülkeleri,
Türkiye’nin bu sistemik özelliklerini taklit edecek,
Ankara ise bu ülkelerin Avrupa kurumlarına entegre
edilmesi için yardımcı olacaktı. Bu dönem pek uzun
sürmedi. Uzun zaman bir “büyük birader”in baskısını
hisseden bu genç ülkeler, yenisini istemediğinden
araya mesafe koydu. Kaldı ki Türkiye’nin kapasitesi de
bu yükü kaldıracak düzeyde değildi.
Gene de ülkemizin iç politikası açısından hayli sorunlu geçen 1990’larda Yugoslavya’nın kanlı dağılışında Ankara’nın oynadığı rol, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
çeşitli barış gücü operasyonlarına başarıyla katılması
ve İsrail ile geliştirilen stratejik ilişki, Türkiye’nin ABD
stratejik düşüncesinde yeniden önem kazanmasına yol
açtı. İşin ilginç tarafı, bu gelişmeler yaşanırken Türk
kamuoyunun hatırı sayılır bir bölümü ABD’yi, Kuzey
Irak’ta de facto özerk bir Kürt siyasal biriminin kurulmasını kolaylaştırdığı için gerekli, ancak güvenilmez,
hatta tehlikeli bir müttefik olarak algılıyordu.
Türkiye’nin Soğuk Savaş’ın hemen ertesindeki, küreselleşme ve demokratikleşmenin en önemli iki değer
olarak sivrildiği bu dönemde asıl meselesi içerideydi.
Türk siyaseti demokratik kriterlerini daha üst seviyeye
taşımak, idari yapısını yeniden yapılandırmak, hukuk
sistemini bireyi öne çıkaran bir anlayışa kavuşturarak
liberalleştirmek gibi sorumluluklar taşıyordu. Yazık
ki özellikle bu gündemi benimseyen Cumhurbaşkanı
Turgut Özal’ın vakitsiz ölümünün ardından Türkiye’nin
yetersiz demokrasisinin muhafızları, hele de Silahlı
Kuvvetler, PKK ile sürdürülen düşük yoğunluklu savaşı
ve kendi kafalarındaki “şeriat” tehlikesini kullanarak
ülkeyi içe döndürdü. Bu içe kapalı, dünyayla kavgalı
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ve otoriterleşen Türkiye profili, 1999 yılında ABD
PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’ı Kenya’da Türk
istihbarat yetkililerine teslim ettikten sonra gevşemeye
başlayacaktı.

2001-2011

Öcalan’ın yakalanması, İran ve Suriye ile 1990’larda bu ülkelerdeki rejimlerin PKK’ye destek vermesi
nedeniyle iyice zehirlenen ilişkileri, düzelme yoluna döndürdü. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton
Türkiye’yi ziyaret etti ve iki ülke ilişkileri bir “stratejik
ortaklık” olarak tanımlanmaya başladı. 1997 sonunda
Türkiye’yi dışlayan AB, Almanya’da hükümetin değişmesinin ve yoğun Amerikan çabalarının da etkisiyle
Türkiye’ye adaylık statüsünü tanıdı.
Bu gelişmeler yaşanırken dönemin Dışişleri Bakanı
İsmail Cem’in yönetiminde Ankara Soğuk Savaş sonrasına uygun, çok boyutlu bir dış politikayı inşa etmeye
ve bunun teorik gerekçelerini geliştirmeye başladı.
2002 yılında AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte
bugünkü Dışişleri Bakanı ve ilk yıllarda Başbakanlık
danışmanı olan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, bu yönelimi derinleştirdi ve kendi teorik yaklaşımlarına uygun
kavramları kullanarak geliştirilen siyasetin söylemini
kurdu.
Bu arada, Türkiye’nin geleneksel olarak Batıcı olan
güvenlik seçkinlerinin bir kısmı, AB sürecinin dayattığı
ve ülkemizdeki askeri vesayet rejiminin altını oyacağını bildiği demokratikleşme programından rahatsız
olmaya başladı. Bu rahatsızlık Avrasyacı bir stratejik
tercihin, giderek bu seçkinler arasında daha görünür
hale gelmesi sonucunu doğurdu. Avrasyacı stratejik
tercihlerden yana tavır alanların bir kısmı, ileriki
yıllarda AKP hükümetlerine yönelik çeşitli komploların içinde yer aldığı iddiasıyla tutuklandı ve halen
yargılanıyor.
11 Eylül saldırıları, “Türkiye modeli” söylemini
canlandırdı. El Kaide’nin cihatçı projesine karşılık
“piyasa yönelimli ekonomisi olan, tüm eksikliklerine
rağmen laik bir demokrasi rejimiyle yönetilen, Müslüman nüfuslu NATO üyesi” Türkiye, hayli cazip bir
alternatif teşkil ediyordu. AKP’nin iktidara gelmesi, bu
modele daha da cazibe kattı. Zira yeni iktidar partisi
İslamcı kökenden gelmesine rağmen Türkiye siyasetini askersizleştirme/sivilleştirme yolunda bir hayli
mesafe kaydettiren bir demokratik reform programını
heyecanla uygulamaya soktu. Kuşkusuz bu adımların
atılabilmesi ve başarılı olabilmesinde Türkiye kamuoyunun ezici çoğunluğunun desteklediği AB üyelik
sürecinin büyük payı vardı. Bu durumda, 10 yıllık bir
gecikmeyle de olsa Türkiye’nin dış politikasıyla, ait
olduğu güvenlik camiasının değerleri ve iç politikadaki
düzenlemeleri arasında uyum sağlanmaya başlıyordu.
Türkiye’nin baştan itibaren karşı çıktığı, yapılmaması konusunda uyardığı ve sonunda parlamentosunun kararı sonucu bir parçası olmayı reddettiği
ABD’nin talihsiz Irak macerası, bölgedeki güç dengesini de alt üst etti. ABD işgalinin Iraklı Şiileri ve Kürtleri
iktidara taşımasıyla birlikte, bölgede Sünnilerle Şiiler
arasında yüzyıllardır birincinin lehine var olan güç
dengesi de değişti.
Bu yeni ve radikal ölçekte değişik stratejik ortamda Türkiye statükoyu veri diye kabul ederek, tüm komşularıyla yoğun angajman politikası gütmeye başladı.
Daha önceki dönemlerde filizlenen ekonomik ilişkileri
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geliştirmek amacıyla vizelerin kaldırılması türünden
bir dizi devrimci sayılabilecek gelişmeye öncülük etti.
German Marshall Fund için yazdığı bir yazıda analist
Ian Lesser, Türkiye’yi çevreleyen koşulları Irak’ın işgali
ve bu ülkede yaşanan kanlı mezhepsel iç savaşa rağmen “zararsız bir ortam” olarak değerlendirir. Ortam
zararsızdır, zira önemli aktörlerin hiçbiri Türkiye’nin
bölge vizyonuna, izlediği siyasete karşı koyacak
durumda değildir. Nitekim 2003’ten 2010 yılına
kadarki dönemde Ankara’nın Suriye ve İran politikaları
Washington’a rağmen yürütülmüştü.
Silahlı Kuvvetler’in dış politika yapımı üzerindeki
etkisi azaldıkça, Ankara Cumhuriyet’in kuruluşundan
beri beslediği vehimlerden kurtularak, Irak’ın kuzeyinde bir Kürt siyasal kimliğinin oluşmasından daha
az rahatsızlık duymaya başladı. AKP hükümetinin
politikaları yükselişte olan Anadolu iş dünyasının
iktisadi enerjisini, ticaret ve yeni piyasalara yönelmeye
kanalize etti. Böylece, Kemal Kirişci’nin deyimiyle,
Türkiye giderek bir “ulusal güvenlik devleti” olmaktan
bir “ticaret devleti” olmaya doğru evrildi.
Hem ekonomik alanda hem de siyaset düzeyinde
AKP hükümeti, kendi hedeflerine yoğunlaştı ve “merkez ülke” tanımlamasına uygun olarak Türkiye’nin
çevresini de dönüştürmeye çalıştı. Balkanlar’da göreli
olarak rahat sürdürülen bu çabalar, Kafkaslar’da
Ermenistan açılımının Azerbaycan’ın sert tepkisine
çarpması nedeniyle akamete uğrarken en çok yoğunlaşılan alan da en dertli bölge sayılabilecek Ortadoğu
oldu. Ankara Ortadoğu’da tüm taraflara eşit mesafede
yaklaşarak, bölgenin çözülemeyen tüm sorunlarında
yapıcı bir taraf olmaya çalıştı. Özellikle nükleer programı nedeniyle Batı ittifakı ile ilişkileri çok ters giden
İran ile Batılı müttefiklerinin arasını bulmaya ve bu
açmazdan çıkılmasını sağlamaya çalıştı. Göz önünde
bunlar yaşanır, Türkiye İran’ı fazlasıyla kollar bir görüntü verirken Irak, Gazze, Lübnan ve hatta Suriye’de
iki komşu ülke yüz yıllardır süren rekabetlerini kıyasıya
sürdürüyordu.
Hayli yaratıcı unsurlar içeren, en azından İran’ı
bir belge imzalamaya ikna eden Brezilya ve Türkiye
tarafından kotarılan anlaşmanın Amerikan yönetimince
derhal kadük ilan edilmesi, bu konuda kaçırılmış bir
fırsattı. Ancak Washington’un bu tavrı, aynı zamanda
Türk-Amerikan ilişkilerinde büyük ortağın küçüğüne
dış politikadaki gücünün ve özerk manevra alanının
sınırlarını göstermesi anlamına da geliyordu. Ankara
bu mesajı iyi değerlendirmediğinden anlaşmadan
yaklaşık bir ay sonra BM Güvenlik Konseyi’nde ABD
Başkanı Obama’nın çekimser kalınması yönündeki ricasına rağmen İran’a yönelik yeni yaptırımlar paketine
Brezilya ile birlikte hayır oyu verdi. Bu oyun ardından
ilişkiler iyice gerilirken Amerikan ve Batı medyasında
Türkiye’nin eksen değiştirip değiştirmediği ciddi ciddi
tartışıldı. Hayır oyunun siyasi maliyetinin yüksekliğinin
anlaşılması üzerine Ankara, NATO’nun Lizbon zirvesinde “füze kalkanı” projesini kabul edip, bu proje
çerçevesinde kullanılacak bir radarın kendi topraklarına konuşlandırılmasını da isteyince bu tartışmalar son
buldu.
Eksen kayması tartışmalarının yegâne kaynağı,
Türkiye’nin İran’ı kollar gözüken politikaları da değildi.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısından itibaren bu
ülkeyle ikili ilişkiler hızla irtifa kaybetti. AKP iktidara
ilk geldiğinde, ideolojik kökenlerinden beklenmeyecek

bir esneklik ve gerçekçilikle İsrail ile ilişkileri olabildiğince iyi götürmeye çalıştı. Ancak, aynı zamanda
Filistin konusunda Hamas’ın Şam’da oturan lideri
Halid Meşal’i Filistin seçimlerinden sonra Ankara’ya
çağırmak gibi Tel Aviv ile ilişkileri gerecek adımlar da
atmaktan sakınmadı. Bozulan ilişkiler İsrail ordusunun
Gazze’ye yardım konvoyunun başındaki Mavi Marmara
gemisine saldırması sonucu dokuz Türk’ün öldürülmesiyle, kopma noktasına geldi. İsrail hükümetinin
iki kez özür dileme aşamasına gelmesine rağmen son
adımı atmaması nedeniyle, ilişkiler 2010 yılı Mayıs
ayından beri fiilen kopuk vaziyette sürüyor. Her ne
kadar İsrail’in Filistinliler’e yönelik şiddet politikalarından hiç hazzetmeyen Türkiye kamuoyunda bu ülke
ile iplerin gerilmesi, ciddi bir iç politika rantına yol
açtıysa da Arap isyanlarının başlamasıyla şekillenen
yeni istikrarsızlık ve belirsizlik ortamında her iki ülkede ilişkilerin kopuk olmasının sıkıntısını çekiyor.
Bu dönemde Türkiye’nin dış politikada hem çok
girişken olması, hem de bir hayli özerk hareket edebilmesi, birkaç koşulun bir araya gelmesi sayesinde
mümkün olabilmişti. Türkiye bir yandan AB üyeliğini
ciddiyetle istiyor ve kendisine çeki düzen veriyordu.
Diğer yandan ekonomisini güçlendiriyor ve etrafında
dikkatli bir siyaset izleyerek bir çıkar alanı oluşturmaya çalışıyordu. Bölgedeki genel kaos ve bölge devletlerinin zayıflığı ile ABD’nin Irak’taki askeri varlığı, İran
karşısında denge unsuru olabilecek yegane bölgesel
güç sayılması, Türkiye’nin bu dönemdeki politikalarının başarısında pay sahibiydi. Ancak bu aktif
politikanın sürdürülebilmesi ve ekili olunabilmesi için
statükonun devam etmesi şarttı. Arap isyanları/uyanışı
ile birlikte statükonun bozulması ve ABD’nin Irak’tan
çekilmesiyle birlikte Türkiye çok daha zorlu bir stratejik ortamda kendisini buldu.

2011-

Arap Ortadoğu’sunu sarsan büyük kalkışmalar daha
önce de vurguladığım gibi “Türkiye modeli” söyleminin bir kez daha devreye girmesine yol açtı. Olayların
akışı içinde AKP gibi İslamcı köklerden gelen hareketlerin, Batı öncelikli sisteme zarar vermeden ülkelerini
yönetip yönetemeyeceği, sorusu soruldu. Zaman ve
tarihin akışı, bu soruyu cevaplayacak. Aradan geçen
süredeyse, Türkiye’nin havası, bölgesel hatta küresel
güç olma iddiaları ise bir hayli hasar gördü.
2011yılında Suriye krizinin derinleşmesiyle birlikte bölgesel güç dağılımı mücadeleleri de mezhep kutuplaşmasına dayandırılan bir söylemle patladı. Bölge
dışı güçlerin de bu mücadeleye taraf olmasıyla Suriye,
yeni jeopolitik rekabetin esas mücadele alanlarından
birisi haline geldi. Bu durumda Türkiye, coğrafyanın
kendisine verdiği tüm avantajlara rağmen tek başına
belirleyici bir aktör olmaktan uzak bir performans sergiledi. Üstelik daha önceki dönemde ilişkilerin yakın
olduğu İran ve Rusya gibi Suriye meselesinde taraf iki
komşusuyla ilişkileri de bu nedenle gerginleşti.
Yeni dönemin gerçekleri ve bölgesel güç mücadelesinin çok oyunculu hale gelmesi, Türkiye açısından
en başta özerk bir politika uygulaması için gerekli
alanın daralması anlamına gelecektir. Bunun ötesinde
ülke kamuoyuna hâkim anti-Amerikancı duygulara rağ-

men Ankara ve Washington çok daha yakın bir işbirliği
içine girecektir. Kaynakları azalan ABD, bölgesel müttefiklere ihtiyaç duymakta, Türkiye ise kendi başına etkileyemediği gelişmeler üzerinde söz sahibi olabilmek,
kendi güvenliğini de sağlayabilmek için Washington’un
gücünü ve desteğini arkasında hissetmek isteyecektir.
AB’nin yaşadığı ekonomik kriz ve bunun ötesindeki
daha derin kimlik krizi, Türkiye açısından çifte sorun
yaratmaktadır. Bir yandan AB perspektifinin zayıflaması ve bu perspektife kamuoyunca verilen desteğin
azalması, Türkiye’nin demokratikleşmesinde kritik rol
oynayan bir müşevviki ortadan kaldırdı. Türk demokrasisinin gerçekten hukukun üstünlüğüne dayalı, liberal
bir anlayışa sahip şekilde yeniden yapılandırılması
çabasında kaygı verici bir gerileme yaşandı. Buna
bağlı olarak da Avrupa’nın çekim gücünün azalması,
Türkiye’nin Ortadoğu girdabına çekilmesi ihtimalini
arttırdı. Bu nedenle gerek daha otoriter bir siyasi

Paradoksal olarak ülkemizin çok yararına
olacağı ve dış politikasındaki özerk
davranma eğilimlerini güçlendireceği
varsayılan Arap isyanları sonrasında
Türkiye’nin son 10 yılına damgasını vuran
dış politika yaklaşımı da ciddi bir darbe aldı.

söylem ve davranış, diğer yandan mezhep konularında
dikkatsiz bir söylem, daha önceki dönemlerde olduğu
gibi Türkiye’nin sıkıntıya girmesine yol açabilecektir.
Tarihselliği açısından Arap isyanlarını doğru değerlendiren, bu gelişmedeki özgürlük ve egemenlik taleplerine hak veren Türkiye, Suriye’deki çatışmanın ardından bir başka tarihsel gelişme yaşanacağını da doğru
hesap edemedi. 1918-1922 yıllarında Ortadoğu’da
İngiltere ve Fransa’nın kurguladığı düzen kurulurken
kendi paylarına düşeni alamayan Kürtler, aradan 90
yıl geçtikten sonra önce Irak’ta siyasi bir kimlik kazandı, ardından da Suriye’de statülerini değiştirmenin
koşullarını yarattı. Ortadoğu’da yeni kurulacak düzenin
bir boyutu daha sürecek gibi gözüken mezhep savaşları, bir diğeri İslamcı hareketlerin iktidarın sahibi ya
da ortağı olacağıysa, nihai boyutu da Kürtlerin siyasi
konumlarının geçmişten çok farklı olacağıdır.
Böyle bir gelişme yalnızca Irak ile Suriye’yi değil,
hatırı sayılır Kürt nüfuslara sahip İran ve Türkiye’yi de
yakından ilgilendirecektir. Bu aşamada Türkiye’deki
dış politika yapıcılarına düşen yeni ortamı soğukkanlı
bir şekilde değerlendirmek, ülkemizin gücünü, kapasitesini doğru ölçmek ve yaşanmakta olan krizi asgari
hasarla aşmaya çalışmak olmalıdır. Daha şimdiden
Suriye krizindeki ihtiyatsız politikalar Türkiye’yi BM
sistemi içinde yalnızlığa sürüklemiş, mülteci akını
kaynaklarını zorlamış, İran, Irak, Suriye gibi PKK
üzerinden ülkemizi sıkıntıya sokabilecek komşularıyla
sert ve düşmanca ilişkiler içine sokmuştur.
Bölgesel vizyonun yeniden devreye sokulması
ancak bu fırtına dindikten sonra mümkün olacaktır.
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Yüksek lisans öğrencilerine
burs imkânı
Heinrich Böll Stiftung Derneği olarak 2008 yılından beri,
kırsal kalkınma ve enerji alanında gelişme sağlanmasını
desteklemek, bu konularda geleceğin karar vericileri konumunda olan gençlerin uzun erimli politikalar geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yüksek lisans öğrencilerine
burs programımızla destek oluyoruz. Ağırlıklı araştırma
alanını kırsal kalkınma veya temiz enerji konularını
seçmiş, tezini bu konularda yazmak isteyen yüksek lisans
öğrencilerine ikinci veya üçüncü sömestrlerinden itibaren
en fazla üç sömestr boyunca burs veriyoruz.
Yeşiller’e yakın bağımsız siyasi bir sivil toplum kuruluşu olarak kendimizi tüm dünyayı kapsayan aktif bir yeşil
ağ olarak tanımlıyoruz. Bu bağlamda yürütmekte olduğumuz burs programının temellerini de değerlerimiz olan
ekoloji, sürdürülebilirlik, demokrasi, insan hakları, adalet
ve toplumsal cinsiyet eşitliği oluşturuyor. Sürdürülebilir
bir yaşam için pratikte, düşünsel boyutta radikal olarak
neler değiştirmemiz gerektiğini sorguluyor ve bunlara dair
politikalar oluşturmaya çabalıyoruz. Derneğimizin çalışmaları arasında, Türkiye’de iklim değişikliğine dair tedbirlerin alınması, enerjide fosil yakıtların yerini, yenilenebilir,
temiz enerji kaynaklarının alması ve doğayla uyumlu,
toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, adaletli bir kırsal
kalkınmanın gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Tüm bunları yaparken, Türkiye’deki Sivil Toplum
Kuruluşları ve bilim insanları ile ortaklaşa çalışıyoruz.
Yürütmekte olduğumuz bu burs programı ile öğrencileri desteklemek üzere aylık 150.- Euro karşılığı Türk
Lirası ve iki sömestr başında 150.- Euro karşılığı Türk
Lirası tutarında araştırma ve kitap parası veriyoruz.
Burs, yalnızca yüksek not performansına yönelik bir
ödüllendirme ile sınırlı değildir. Aksine, eğitimini hedef
odaklı sürdürüp, sorumluluk alarak geniş bir perspektifle
sosyopolitik olarak etkin olmayı içeriyor. Sosyopolitik
angajman ile örneğin, öğrenci oluşumlarında veya sivil
toplum kuruluşlarında yer almak, öğrenci temsilciliği
yapmak gibi etkinliklerden bahsediyoruz.
Bursiyerlerimiz, sıra dışı, yenilikçi, disiplinler arası
araştırma yaklaşımlarına açıktır. Kendi bilimsel yaklaşımları eleştirel ve yapıcıdır. Çok yönlü programımıza, etkin
bir şekilde katılarak, kendi fikirleriyle zenginleştirmektedirler. Burs programı süresince eğitimleri ile ilgili düzenli
olarak yaptıkları raporlamaların yanı sıra burs programının
başlangıcından sonraki Ocak ayında gazeteci, akademisyen ve STK temsilcilerinden oluşan bir jürinin önünde
tez çalışmaları ile ilgili bir sunum yapıyorlar. Bu burs
programıyla bursiyerlerin kırsal kalkınma ile enerji verimliliği ile ilgili olarak sistematik düşünce, metot ve beceriyi
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edinmeleri bekleniyor.
Bir sonraki burs dönemi için son başvuru tarihi 19
Aralık 2012’dir. Başvuru yapmak ve başvuru koşulları
ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.tr.boell.org üzerinden takip
edebilirsiniz.

Bursiyerlerimizden

2009 yılı Eylül ayında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda başladığım yüksek lisans programını
2011 yılı Aralık ayında bitirdim. Heinrich Böll Stiftung
Derneği Türkiye Temsilciliği Burs Programı’nı, yüksek
lisans eğitimime başladığım ilk aylarda okulumun Fen
Bilimleri Enstitüsü’nün web sayfasından öğrendim. Bu
burs programının tez konusu olarak kırsal kalkınma veya
yenilenebilir enerji / enerji verimliliği konularını seçmiş
öğrencilere burs imkânı sağlıyor olması, benim için bu
programı diğerlerinden ayıran nokta oldu. Programla ilgili
yaptığım araştırmada derneğinin çevre, ekoloji, enerji
verimliliği konularına yaklaşımı ve gerçekleştirdiği faaliyetler, bu burs programında yer almak isteğimi fazlasıyla
arttırdı. Bunun sonucunda, “Çevre ve Sürdürülebilir
Kalkınma Bağlamında Enerji Etkin Peyzaj Planlama Yaklaşımı-İzmir/Urla Örneği” başlıklı tez çalışmasını gerçekleştirmeye karar verdim.
Program boyunca gerek katıldığım toplantıların içeriği
gerekse o toplantılarda tanıştığım farklı meslek disiplinlerinden profesyonel insanlar, hem yüksek lisans çalışmama katkı sağladı hem de farklı bakış açıları edinmeme
yardımcı oldu. Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin kendi
düzenlediği veya destek olduğu toplantılara özellikle bursiyerlerin katılımını sağlaması, bizleri desteklemek adına
önemli bir fırsat. Bu bağlamda, derneğin destek olduğu
Kırsal Kalkınma Girişimi grubunun çeşitli il ile ilçelerde
düzenlediği, kırsal kalkınmaya ilişkin önemli konuların
farklı meslek disiplinlerinden konuşmacılar tarafından
ele alınıp tartışıldığı, yöreye ilişkin saha ziyaretleri ve
atölye çalışmalarının yapıldığı toplantılar, buna bir örnek
teşkil ediyor. Bu toplantılarda sadece katılımcı olarak
değil, kimi zaman da konuşmacı veya moderatör olarak
yer almamız sağlanarak, grup içerisinde aktif rol almamız
destekleniyor. Ayrıca dernek, kendi alanımda çok önemli
bir yeri olan “Peyzaj Mimarlığı Kongresi” vb. faaliyetlerde
bulunmam için de her türlü desteği sağladı.
Buna ek olarak, burs programı dahilinde gerçekleştirilen ön tez sunumu toplantısının ise tez çalışmamızın
farklı bakış açıları ile değerlendirilmesi sayesinde biz
bursiyerlerin bakış açılarının genişletilmesinde önemli
faydaları oldu. Bu sayede hem diğer bursiyer arkadaşların
bilgi, birikim, izlediği yöntemlerden kazanımlar sağlamış
hem de jüri üyelerinin eşsiz değerlendirmeleri, tavsiyeleri
sayesinde tez çalışmalarımızı daha fazla geliştirme imkânı
bulduğumuzu düşünüyorum. (Nihan Yeğin)

KIRSAL KALKINMADA ALTERANTİF
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ULUSLARARASI KONFERANS
16 Kasım 2012, Cuma
Paneller: 09:30 – 16:30
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Kırsal Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet
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17 Kasım 2012, Cumartesi
Atölye Çalışmaları: 10:00 – 15:30
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