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editörden
Bahar döneminin ilk sayısı olan 22. Boğaziçi Bülteni’ni okuyucularımıza 

sunuyoruz. Bu sayıda yer verdiğimiz konulara geçmeden küçük bir 
hatırlatma: European Weekend School 2011, “Accession to the EU: Expecta-
tions and Realities” başlığıyla, 5 ve 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek 

ve konferanslara katılım tüm öğrencilere açık. Oturumların konularını ve 
katılacak konuşmacıları bültenin son sayfasında görebilir, ayrıca internet 

sitemizden son gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Bu sayıda okurları nelerin beklediğine gelecek olursak… Türkiye gün-
deminde kuşkusuz en çok tartışılan gelişme Nedim Şener ve Ahmet 

Şık’ın tutuklanmaları. Ergenekon soruşturması kapsamında gerçekleşen 
tutuklamaların ifade ve basın özgürlüğü çerçevesinde yorumlandığı ve 
genel seçim sonrası “bizi nasıl bir yeni dönem beklediğinin” tartışmaya 
açıldığı değerlendirme yazısıyla başlıyor yeni sayı. Ardından Amerikan 

demokrasisi, Libya’ya askeri müdahale kararının alınış süreci çerçevesinde 
değerlendiriliyor. Takip eden sayfalarda ise Ortadoğu’da değişen dengelerin 

Türkiye’nin dış politikasına nasıl etki edebileceği üzerine bir analiz bulu-
nuyor. Ayrıca, bölge ülkelerinin tarihlerine ve güncel meselelerine yönelik 

bir derleme yazısı da bu sayıda yerini aldı.

Üzeri biraz tozlanmış olsa da yoğun gündemde, Başbakan Erdoğan’ın 
arkeolojik buluntulara yönelik tavrına dair bir yorum yazısına bültende yer 

verdik. Dünyanın tanık olduğu son felaket, Japonya’da deprem ve tsunami, 
nükleer santral kurulumu tartışmalarını alevlendirdi. Bu da yeni sayıda 

ele aldığımız konulardan biri. Öte yandan, 2 Mart 2011 tarihinde üniver-
sitemizde gerçekleşen “Transatlantik Eğilimler 2010” isimli yuvarlak masa 

toplantısında ortaya konan bulgular ve araştırmayı yürüten kuruluş üzerine 
ayrıntılı bilgiyi toplantıya katılan bir yazarımızın aktarımından edinebilirsi-

niz. 22. sayının son yorum yazısı ise bedelli askerlik özelinde “Türkiye’de 
askere gitmek” üzerine.

Her zaman olduğu gibi bu sayıda da bülten yazılarına dair görüşlerinizi 
bekliyoruz.

Güzel bir bahar dönemi geçirmeniz dileğiyle,

Nazlı Konya



Bizi Nasıl Bir 
“Yeni Dönem” Bekliyor?

Avrupa Parlamentosu 2011 Türkiye rapo-
runun yayınlamasının ardından tartışmalar 
uzun süre devam etti. Belki de son zamanlar-
da hükümetin basına yönelik tavrının önemli 
bir rahatsızlık konusu olarak hepimizin gün-
deminde yer alması sebebiyle, Türkiye’yi ol-
dukça sert bir biçimde eleştiren raporun en 
çok tartışılan yönlerinden birisi basın özgür-
lüğü oldu. Türkiye’de ifade ve basın özgürlük-
lerinin “endişe verici biçimde” kötüye gittiğini 
vurgulayan rapora en sert tepki ise Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Başbakan, rapor üzerine yaptığı açıklamada, 
raporu hazırlayanları ve raporda getirilen 
eleştirileri “dengesiz” olarak nitelendirdi. An-
cak, Erdoğan’ın yorumlarının en dikkat çekici 
kısmı sözlerinin devamındaki bir cümleydi: 
“Onlar rapor hazırlamakla görevli, biz de bil-
diğimizi okumakla görevliyiz”1. Başbakan’ın 
fevri çıkışlarından biri olarak görüp geçebi-
leceğimiz bu kısacık cümlenin bence çok iyi 
okunması gerekiyor.

Basın özgürlüğü tartışmaları geçtiğimiz 
günlerde gazeteci Nedim Şener ve Ahmet 
Şık’ın Ergenekon soruşturması kapsamında 
tutuklanmasıyla alevlenmişti. Köşe yazarları 
art arda çeşitli yöntemlerle tepkilerini ortaya 
koymuşlardı. Köşelerinde yayınladıkları birer 
cümleyle Milliyet yazarı Nuray Mert ve Cum-
huriyet yazarı Mustafa Sönmez ve kendiliğin-
den sansür uyguladığı yazısıyla Akşam yazarı 
Nihat Sırdar buna verilebilecek sadece birkaç 
örnek. Baştan sona taze fasülyeden bahsetti-
ği “Nedim, Ahmet ve bütün gazeteci arkadaş-
lar için: Özgür bir yazı!” başlıklı yazısıyla Ha-

bertürk yazarı Ece Temelkuran da öyle.

Bütün bunlar aslında basındaki huzursuz-
luğu net bir şekilde gözler önüne seriyor ve 
hepimiz bu konuda endişeleniyoruz, evet. 
Ama Erdoğan’ın AP raporuna gösterdiği tep-
ki bunun ötesinde de pek çok soruna işaret 
ediyor. Öncelikle katılım müzakerelerini sür-
dürmekte olduğumuz Avrupa Birliği’nin bir 
kurumu tarafından hazırlanan raporu ve bu 
konuda görevli kişileri dengesiz olarak ad-
detmek Türkiye’nin üyelik hedefiyle çelişiyor. 
Raporun eleştirilecek yönleri olabilir, buna 
hiç kimsenin bir itirazı olmaz, ancak böyle 
durumlarda üslubun ne kadar çok şeyi değiş-
tirebileceğini unutmamak gerekiyor. Bu bağ-
lamda, müzakere sürecinde karşılaştığımız 
sorunların, bir kısmı AB kaynaklı olsa dahi, 
Başbakan’ın tavrına mazeret olarak gösteril-
mesi kabul edilemez.   

Altı çizilmesi gereken başka bir nokta ise, 
bir başbakanın görevini “bildiğini okumak” 
şeklinde tanımlamış olması. Nitekim bunun 
nasıl bir demokrasi anlayışı olduğunu, siyasal 
haklar, basın özgürlüğü, uluslararası normlar 
gibi kavramların bu resmin neresinde kaldı-
ğını anlamak mümkün değil. Bu cümlenin, 
bildiğini söyleyenlerin veya yazanların git-
tikçe daha da ciddi sorunlarla karşılaşmaya 
başladığı bir dönemde sarfedilmiş olması da 
ayrıca anlamlı.

Diğer yandan, Başbakan, basın özgürlü-
ğü eleştirilerine, yine aynı konuşmasında 
“Türkiye’de basın mensubu olup da içeride 
olanlar 27 kişidir ve hiçbir tanesi yazdığından

dolayı, hazırladıkları haberlerden dolayı 
içeri girmemiştir.” şeklinde yanıt verdi. Yani, 
Türkiye’de gazeteciler tutuklanırken yazdık-
ları yazılar ve hazırladıkları haberler henüz 
buna doğrudan bir sebep olarak gösterilmi-
yor. Övünmemiz, sevinmemiz gereken bu.

Yapılan anket ve araştırmalar Adalet ve Kal-
kınma Partisi’nin Haziran ayında yapılacak 
genel seçimde büyük bir çoğunluk elde ede-
ceğini öngörüyor. Anlaşılan o ki Türkiye’de 
demokrasi, bildiğini okuma görevini yine 
Recep Tayyip Erdoğan’a ve partisine verecek. 
Bu durum karşısında sormak istediğim tek bir 
soru var: Acaba seçim sonrasında bizi nasıl 
bir yeni dönem bekliyor?

1http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Radika
lDetayV3&ArticleID=1042532&Date=10.03.2011&Categ
oryID=81

Görsel: www.gazeteciler.com

Nihan Toprakkıran
nihantoprakkiran@gmail.com
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Libya’ya Müdahale ve
Amerikan Demokrasisi1

Son on yılda otoriter-Müslüman bir ülkeye 
gerçekleştirilen üçüncü süper güç müdaha-
lesine tanıklık ediyoruz. Bu son müdahale, 
önceki ikisinden en az iki bağlamda farklı-
lık gösteriyor. Birincisi, ABD, Afganistan ve 
Irak’ta önde gelen güçtü, fakat Libya’da böy-
le bir konumda olmamak konusunda dikkatli 
davranıyor. Yine de ABD’nin katılımı veya en 
azından izni olmadan böyle bir müdahale 
gerçekleştirilebilir miydi sorusu tartışmaya 
açık. İkincisi, bu son müdahalenin zaman ve 
kapsam açısından sınırlı olduğu açıklandı ve 
temel motivasyon olarak Libyalıları Libya hü-
kümetinden korumak gösteriliyor. Konu dış 
politika olunca, bu tür müdahaleci güçlere 
hayırseverlik atfetmek oldukça güç. Görü-
nürdeki bu motivasyonun ne kadar gerçeği 
yansıttığı dünya medyasında da sorgulanı-
yor. BBC News’ten Andrew North kaleme al-
dığı bir yazının başlığında şu soruyu soruyor: 
ABD neden Libya’da destek çıkıyor da Yemen 
ve Bahreyn’de çıkmıyor?2 ABD’nin tutumunu 
değerlendirirken bizi karşılaştırmalı düşün-
meye yönelten bu soruya verilebilecek en 
basit yanıt yazının içinde şöyle alıntılanmış: 
“Çıkarlar önce gelir.” Kısacası, ABD, müttefik-
lerinin hoşlanmadığı isyancılara veya protes-
toculara yardım edemez, ancak bu Libya’da 
mümkün, çünkü müttefiklerinin bu konuda 
ya kesin bir tutumu yok ya da yapılacak bir 
yardımı destekliyorlar.

Obama yeni başkan seçildiğinde ve kısa bir 
süre sonra Türkiye’yi ziyaret edip Irak’taki 
güçlerin tahliyesi için görüşmeler yaptığında, 
bu konu benim de bulunduğum bir dersin3 
tartışma maddesi haline gelmişti. Anlaşmaya 
varabildiğimiz bir nokta, Obama’nın, imajına 
ve dünyada hâkim olan iyimser havaya rağ-
men,  bir ABD başkanı olduğunu ve bunun, 
alacağı kararları en az kendi tercihleri kadar 
etkileyeceğini unutmamamız gerektiğiydi. 
Geçtiğimiz on yıla baktığımızda, Bush ve 
Obama arasındaki keskin farklar göze çarpı-
yor. Bush, muhafazakarlık, Amerika’nın müs-
tesnalığı4 ve saldırganlıkla özdeşleştirilirken; 
Obama, değişim, evrensel değerler ve barış-
çıllıkla özdeşleştirildi. Ancak, bugün askeri 
güç kullanımı söz konusu olunca politikala-
rının yalnızca derecelerinin farklılaştığını gö-
rüyoruz. ABD’de Cumhuriyetçiler ve Demok-
ratların, bir araya gelmesi olanaksız görünen 
bir siyasi-kültürel ayrılık içinde oldukları 
tesptini5 daha da çarpıcı kılan, aralarındaki 
tüm farklara rağmen askeri güç kullanımı gibi 
çok önemli olması gereken bir konuda iki ta-
rafın da benzer tutum alabiliyor olması. Bu 
bağlamda, ABD’nin denizaşırı operasyonlara 
girişmesini yalnızca bir süper gücün dış poli-
tika seçimleri olarak değil, ABD’deki demok-
rasinin birtakım özellikleri açısından da ele 
almak gerekir.

Diğer taraftan, Libya’ya gerçekleştirilen 
operasyonun ABD’de tartışılmadan kabul 
gördüğünü düşünmemek gerekir. Ancak, 
tartışmaların önemli bir kısmını işgal eden 
konu, Obama’nın operasyon kararını alırken 
Kongre’ye danışmasının gerekliği ve bu kara-

rı başkanlık yetkisini tek başına kullanarak 
almasının anayasaya uygunluğu.6 Beyaz 
Saray’a yöneltilen eleştiriler, operasyonun 
getireceği faydaların ve uluslararası hukuk 
açısından yasal olup olmamasının, iç siyaset 
açısından kararın alınış şeklinin doğrulu-
ğundan ayrı tutulması gerektiği yönünde. 
Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise Kore 
Savaşı’ndan bu yana her iki partiden ABD 
başkanlarının Kongre onayı olmaksızın askeri 
operasyon kararlarını tek başlarına alabilme-
leri ve bunun önemli bir ‘yaşayan anayasa’7 

örneği olarak kabul edilmesi. Bu tür eleştiri-
leri yöneltenler arasında hem Demokratlar 
hem Cumhuriyetçiler var; ayrıca, Obama’nın 
kendisi de benzer bir görüşü 2007’de ifade
etmiştir. Bunun yanında, müdahaleye tama-
men karşı çıkanların da olduğu gözden kaç-
mamalı. Fakat bu görüşte olanlar ‘sol eğilimli’ 
olarak nitelenmektedir8 ve bunların etkisinin 
azımsanacak düzeyde olduğunu, en azından 
bugün tahmin etmek zor değil.

Amerikan demokrasisi açısından bakıldığın-
da, müdahale karşıtı görüşü savunanların 
etkisiz kalması ve operasyon kararının pro-
sedürüyle ilgili tartışmaların hâlâ yapılıyor 
olması birtakım sorunların varlığına işaret 
ediyor. Fakat, eleştirilerin temel amacı bu so-
runları gidermek. Askeri müdahale gibi haya-
ti önem taşıyan bir konunun, başkanın teke-
linden alınıp Kongre’de tartışmaya açılması 
ve temsil bakımından daha büyük meşruiyet 
taşıyan bir organın yetki alanına sokulması, 
demokrasinin ilerlemesi açısından önemli sa-
yılabilecek gelişmelerdir. Her ne kadar müda-
hale karşıtı görüşlerin etkili olabileceğinden 
şüphe duysak da, bu tür bir gelişme demok-
rasilerin savaşa girme eğilimlerinin düşük 
olduğu konusundaki eski beklentimizi9 güç-
lendirebilir, ABD’nin ‘demokrasini beşiği’ id-
diasıyla birlikte bu beklentiye sürekli istisna 
teşkil etmesi son bulabilir. Bu iyimserliğin 
karşısında, ABD’nin temel yapısal özellikleri 
değişmediği, ABD bir emperyal güç veya sü-
per güç olmaya devam ettiği sürece, demok-
ratik gelişmelerin barışçıl sonuçlar getirme-
yeceği düşüncesi de göz ardı edilemez.

Libya’ya gerçekleştirilen müdahalenin meş-
ruiyeti bu yazının kapsamının çok ötesinde-
dir, bu nedenle ele alınmamıştır. Burada gös-

terilmek istenen, meşruiyet konusu değer-
lendirilirken de dikkat edilmesi gereken, bu 
müdahalenin ABD’nin çıkarlarından ve siya-
sal özelliklerinden, özellikle de demokrasisi-
nin gerçek işlerliği konusundaki sıkıntılardan 
bağımsız ele alınamayacağıdır. Söz konusu 
operasyona başta Fransa ve son gelişmeler 
sonucunda Türkiye de dahil olmak üzere 
başka ülkeler de katılmaktadır. Diğer ülkeler 
ele alındığında da, başka bir ülkeye askeri 
müdahale gibi riskli ve masraflı bir kararın 
yalnızca hayırsever amaçlarla yapılmadığını, 
her ülkenin kendine göre çıkar hesaplarının 
olduğunu unutmamak gerekir. Yine her ül-
kenin kendi demokrasisinin birtakım özel-
likleri kararın alınmasında ve kapsamında 
etkili olmuştur ve bu kararın alınışı ülkelerin 
demokrasisi hakkında birçok şey anlatabilir. 
Örneğin, müdahaleye diğer ülkelerle yapılan 
müzakerelerin arından hızla alınan bir karar 
sonucu katılan Türkiye’de tartışılan başkanlık 
sisteminin, ABD üzerine burada söylenenler 
ışığında, demokratikleşme açısından neler 
getirebileceği ve sonuçta alınan kararlar açı-
sından mevcut sistemde neyi değiştireceği 
dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda da demok-
ratik idealler ve barış, her zaman ulaşılmaya 
çalışılan kendinden menkul değerler olarak 
görülmelidir.

1“POLS 408: Democratic Theory” (Ayşen Candaş, Bahar 
2011, Boğaziçi Üniversitesi) dersi için yazılmış aynı baş-
lıklı yazıdan uyarlanarak geliştirilmiştir. Söz konusu ya-
zının kuramsal çerçevesi için bkz. Ronald Dworkin. Prin-
ciples for a New Political Debate: Is Democracy Possible 
Here? New Jersey: Princeton University Press, 2006.
2Andrew North. “Why is US backing force in Libya but 
not Bahrain, Yemen?” BBC News, 19/03/2011. URL: http://
www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12792637 (giriş 
tarihi: 22/03/2011).
3“POLS 317: Politics and Society in the Middle East” (Ko-
ray Çalışkan, Bahar 2009, Boğaziçi Üniversitesi)
4Bu terim İngilizce ‘American exceptionalism’ kavramına 
karşılık olarak kullanılmıştır.
5Bkz. Ronald Dworkin (not 1), ss. 2-4.
6Bkz. Charlie Savage. “Attack Renews Debate over Cong-
ressional Consent.” NY Times, 21/03/2011. URL: http://
www.nytimes.com/2011/03/22/world/africa/22powers.
html?_r=2&ref=libya (giriş tarihi: 22/03/2011)
7Bu terim İngilizce ‘living Constitution’ kavramına karşılık 
olarak kullanılmıştır.
8Bkz. Jennifer Steinhauer. “Congress Unhappy with Oba-
ma on Libya.” NY Times, 22/03/2011. URL: http://thecau-
cus.blogs.nytimes.com/2011/03/22/congress-unhappy-
with-obama-on-libya/ (giriş tarihi: 22/03/2011).
9Böyle bir beklenti Kant’ın ‘Daimi Barış Teorisi’nde bulu-
nabilir. Bu teori için bkz. Immanuel Kant. “Perpetual Pe-
ace: A Philosophical Sketch.” (Zum ewigen Frieden. Ein 
philosophischer Entwurf ). Burada çağdaş ‘Demokratik 
Barış’ teorilerinin böyle bir beklentiyle tamamen uyumlu 
olduğu iddia edilmemektedir.

Ruşen Yaşar
rusen138@gmail.com
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Orta Doğu’da 
Değişen Parametreler ve 

Türk Dış Politikasına Olası Yansımaları

Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasında 
2011’in ilk aylarında arka arkaya patlak ve-
ren ayaklanma ve müteakiben gerçekleşen 
devrimlerin, sadece bölgenin politik karak-
teristiği üzerinde etkili olmakla kalmayacağı 
gözükmektedir. Tunus ve Mısır’da otoriter 
liderlerin devrilmesi, Libya da ise başkente 
alternatif de facto bir yönetimin oluşması, 
başta uluslararası kamuoyları olmak üzere 
Türkiye’de de büyük bir şaşkınlıkla karşılan-
mış, ayaklanmalar Arap dünyasında demok-
rasinin güçlü adımları olarak nitelendiril-
miştir. Liderlerin devrilmesi sonrası süreç iyi 
analiz edildiğinde ise söz konusu yorumların 
yapılabilmesi için henüz çok erken olduğu, 
mevcut durumun sadece otoriter liderleri 
yok etmekle kaldığı, anılan ülkelerdeki otori-
ter rejimlerin kaderlerinin ise hala çizilmediği 
anlaşılmaktadır. Örneğin Mısır’da Mübarek 
yönetimi devrilmiş; ancak seçimlere kadar 
olan sürede yönetimi Mısır Yüksek Askeri 
Konseyi ele almıştır. Seçim süreci ve sonrası 
ise Mısır açısından oldukça bulanık gözük-
mektedir zira demokratik rejimin, asker de-
netimli kısmi otoriter rejimin ya da İslami 
eksenli radikal-muhafazakâr bir rejimin tesisi 
seçenekleri Mısır siyaseti için alternatifler ola-
rak öne çıkmaktadır. Hatta birçok uluslararası 
düşünce kuruluşu ve yabancı ülke istihbarat 
şefi Mübarek’in Kahire’yi terk etmesi ile son-
lanan gösterilerin arka plandaki organiza-
törünün Müslüman Kardeşler ve ideolojisi 
olduğu konusunda fikir birliği içerisindedir ki 
bu da önümüzdeki dönemde Müslüman Kar-
deşler ideolojisinin halk desteğini artıracağı
anlamına gelecektir.

Arap dünyasındaki halk isyanları kuşkusuz 
Tunus, Mısır ve Libya ile sınırlı kalmayacak-
tır. Bahreyn’de yaşanan gelişmeler, Suriye’de 
Esad’ın önleyici tedbirlere başvurması dik-
kate alınması gereken noktalardır. Hatta 
mevcut çatışma ortamının da tetikleyici et-
kisi hesaba katıldığında, stratejik önemi haiz 
Yemen’in isyanlarda bir sonraki durak olacağı 
yorumu akıllarda bulundurulmalıdır. Domino 
etkisi yaratan isyanların gidişatı Türk dış po-
litikası açısından önem arz etmekle birlikte, 
yazımızın konusu mevcut siyasi dalgalanma 
ve kırılmaların Türkiye’nin bölgedeki politika 
ve angajmanlarına nasıl yansıyacağı ve daha 
genel bir açıdan söz konusu isyanların dış po-
litika analizlerinde ne gibi çarpıcı değişimlere 
yol açabileceğidir. Bu nedenledir ki isyanların 
ne koşullar altında patlak verdiğini ve çeşitli 
odak noktalarından nasıl algılandığını incele-
mek faydalı olacaktır.

Tunus’ta başlayan halk ayaklanmaları, üni-
versite mezunu işsiz bir gencin yasadışı yol-
lardan çalıştığı pazar arabasına el konmasıyla 
patlak vermiştir. Tek gelir kaynağını kaybe-
dince kendini yakan genç ülkede infiale ne-
den olmuş; işsizlik, ekonomik koşullar, devlet 
başkanı Bin Ali ve ailesinin harcama-yolsuz-
lukları gündeme gelmiştir. Bin Ali’nin mağ-
dur genci hastanede ziyaret etmesi ve ilgili 
bakanlıklara iş sahaları yaratılması amacıyla 
gerekli yatırımların yapılacağı emrini verdi-
ğini açıklaması yetersiz olmuş, ülkede gerilim 
gittikçe yükselmiştir. Üniversite mezunu işsiz
gencin hayatını kaybetmesi ise halk kitleleri 
nin sokaklara akmasına neden olmuş, Tunus

ordusu kendi halkına karşı güç kullanmaya-
cağını açıklayınca Bin Ali için geri sayım baş-
lamıştır. Her ne kadar birebir aynı koşullar al-
tında olmasa da, özellikle Mısır ve Libya’da da 
benzer süreçler yaşanmış, sosyo-ekonomik 
sorunlar otoriter liderlere olan tepkiyle birle-
şince isyanlar birbiri ardına patlak vermiştir.

Yukarıda da aktarıldığı üzere gelişen süreç 
uluslararası, ulusal medya ve kamuoylarında 
şaşkınlıkla karşılanmıştır. Her ne kadar ulusla-
rarası ilişkiler ve bölge uzmanları için isyanlar 
ilk etapta çok hayret verici görünmeyebilirse 
de, kuşkusuz anılan isyanların bu denli kısa 
sürede Kuzey Afrika ve Orta Doğu politik 
haritasını değişikliğe uğratabilmesi çok da 
normal karşılanmamıştır. Zira demokratik 
olmayan, güvenlik güçleri ve gizli servislerin 
halk üzerindeki denetim mekanizmalarından 
gücünü alan otoriter/totaliter rejimlerde, 
liderin devletin tüm kademeleri üzerindeki 
hâkimiyeti de hesaba katılarak, siyasi orta-
mın istikrarlı olacağına dair yaygın bir görüş 
hâkimdir. Tıpkı Esad Suriye’sinde, Saddam 
Irak’ında örnekleri görüldüğü gibi, halk ayak-
lanmasına dönüşebilecek hoşnutsuzlukların 
“muhaberat” yoluyla erkenden tespit edile-
bileceği ve anılan süreç alevlenmeden lider 
tarafından kolayca bastırılabileceği düşünül-
müştür. Hatta birçok otorite, ABD’nin iç siya-
setinde demokrasiye bu denli önem vermesi, 
“özgürlükler ülkesi” olarak tanımlanmasına 
karşın uluslararası düzende istikrarı korumak 
adına tam da bu sebepten ötürü yıllarca dik-
tatoryal rejimleri desteklediğini iddia etmek-
tedir.
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Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da yaşanan isyan 
pratiği ortaya koymuştur ki günümüze kadar 
geçerliliğini koruyan ‘otoriter rejim->göreli 
istikrar’ hipotezi bir nevi çürümüştür. Bir di-
ğer ifadeyle, iddialı bir yorum olmakla birlik-
te, önümüzdeki süreçte dünya politikalarına 
şekil verme kapasitesini haiz güçlerin, dikta-
toryal rejimlere verecekleri desteğin azalaca-
ğı tahmin edilmektedir. Nitekim yıllarca Bin 
Ali’ye destek veren Sarkozy hükümetinin, 
Ali’nin uçağına iniş izni vermemesi, iki ay ön-
cesine kadar Libya’yla sıcak ilişkiler kurmaya 
çalışan Fransa’nın muhalif yönetimi ilk tanı-
yan ülke olması1, Mübarek hükümetinin en 
büyük destekçisi ABD’nin sürecin gidişatını 
anladıktan sonra Mübarek’e sırt çevirmesi, 
bahsi geçen tezin doğruluğunu kanıtlar ni-
teliktedir.

Devrimlerin bir diğer etkisi ise kuşkusuz böl-
ge kamuoyları üzerinde olacaktır. Türkiye de 
dâhil olmak üzere, birçok Orta Doğu ülkesi 
halkı ve uzmanları, İkinci Dünya Savaşı’nı 
müteakip dönemde bölgedeki tüm olaylar-
da nihai ve kesin belirleyicinin ABD olduğu-
na inanmış, ABD’nin onayı olmadan “bir adım 
dahi atılamayacağı” tezinden yola çıkarak 
kimi zaman sınırları zorlayan komplo teori-
lerine bel bağlamışlardır. Her ne kadar 1979 
İran İslam Devrimi, son on yılda yaşanan 
Irak ve Afganistan fiyaskoları anılan komplo 
teorilerinin geçerliliği zedelemişse de, son 
isyanlara analitik yaklaşım çarpıcı bir şekil-
de genel-geçer beylik iddiaların ötesinde 
olmuştur. Belirtmek gerekir ki başta Mısır ol-
mak üzere ABD desteğini alan ülkelerde ABD 
yanlısı yönetimlerin devrilmesi, zorlama yo-
rumlar haricinde, ilk etapta ABD’nin bölgede-
ki çıkarları adına olumlu bir gelişme değildir, 
bu nedenledir ki sürecin ABD ulusal çıkarla-
rından bağımsız gerçekleştiği ön görülebilir. 

Konuyu biraz daha açmak gerekirse, Mısır 
Orta Doğu siyaseti açısından kilit nitelikte bir 
ülkedir. Tarihi arka planı, jeostratejisi, kültürel 
bağları ve askeri gücü nedeniyle Arap dünya-
sının doğal lideri konumunda bulunan Mısır, 
1978-1979 yıllarında İsrail ile Camp David 
antlaşmasını imzalayarak İsrail’in bölgede 
tanınması ve hayatta kalabilmesine bir nevi 
yardımcı olmuş, İsrail-Ürdün barışı ve İsrail-
Suriye müzakerelerinin önünü açmıştır. Nite-
kim bölge halklarının “Mısır’sız savaş olmaz” 
retoriği anılan ülkenin Arap dünyasındaki ye-
rini kanıtlamaktadır. Son dönemde Refah Sı-
nır Kapısı’nı kapamak suretiyle İsrail’e de fac-
to biçimde yardım eden Mısır, Türkiye-İsrail 
ilişkilerinin de bozulmasıyla İsrail açısından 
çok daha önemli hale gelmiştir. ABD’nin açık-
ça deklare ettiği “İsrail Devleti’nin egemen 
varlığının korunması” hedefi de düşünüldü-
ğünde2, Mübarek rejiminin kaybedilmesi ve 
Obama’nın “Mısır’ı kaybeden başkan”3 olarak 
anılmaya başlanması hiç de istenen bir du-
rum değildir. Hele ki Müslüman Kardeşler’in 
gücünü arttırması ve iktidarın bir parçası ol-
ması halinde İsrail ve ABD açısından bölgede 
zorlu günlerin başlaması olasıdır zira daha 
önce ifade edildiği gibi Mısır diğer Arap ülke-
lerine liderlik edebilecek kapasiteye sahiptir.

Bu noktada halk isyanlarını analiz edebilmek 
adına “dış mihraklar” faktöründen ziyade sos-
yo-ekonomik faktörlerin uluslararası ilişkiler 
ve dış politika analizlerinde ne denli önemli 
hale geldiği anlaşılmalıdır. Ne Mübarek ne de 
Bin Ali’yi rejime sadık istihbarat elemanları ve

kolluk güçleri korumayı başarabilmiştir. Üs-
telik yukarıda aktarıldığı üzere klasik komplo 
teorisi niteliğinde olan “ABD’nin parmağı”nın 
anılan devrimlerde rol oynama olasılığı da 
oldukça azdır. Özetle süreç fakir ve işsiz halk 
kitlelerinin sabrının taşması, harekete geç-
mesiyle tetiklenmiş; orduların desteğiyle 
başarıya ulaşmıştır. Bir diğer deyişle her şe-
yin ötesinde sosyo-ekonomik faktörler krizi 
tetiklemiş, ordunun halktan yana çıkması 
isyanları başarılı kılmıştır4. Bu noktada önü-
müzdeki dönemde ulusal orduların rolünün, 
ironik bir şekilde Türkiye’deki durumun aksi-
ne, öne çıkabileceği ve halk-rejim arasında 
dengeleyici/arabulucu rolü oynayabileceği 
düşünülebilir.

Son olarak krizin Türk dış politikasına olası et-
kilerine gelmek gerekirse, ilk söylenmesi ge-
reken şey önümüzdeki dönemde Türkiye’nin 
fırsatlar ve krizlerle eş zamanlı olarak karşıla-
şabileceğidir. Her ne kadar, orta-uzun vade-
li analizler yapmak için özellikle Mısır’daki 
seçim süreci ve sonuçları dikkatle gözlem-
lemek gerekse de, kısa vadede Türkiye’nin
bölgede özellikle Davos’ta başlayarak tesis 
ettiği yumuşak gücünün azalabileceği gerçe-
ği akıllarda tutulmalıdır. Zira Türkiye yıllarca 

Cemal Abdülnasır, Enver Sedat Mısır’ının 
boşalttığı alanı değerlendirerek kendisine 
alan bulmuştur. Bir diğer ifadeyle Filistin’de 
çocuklara Erdoğan ismi verilmesinin bir se-
bebi de Mübarek isminin verilememesidir. 
Hâlihazırdaki süreçte bölgede Mısır halkına 
sempatinin artacağı, muhafazakâr/radikal 
grupların iktidara gelmesi halinde de Mısır 
devletinin örnek alınacağını düşünmek çok 
da yanlış olmayacaktır.

Bununla birlikte Türk yumuşak gücünün 
göreli azalmasına karşın İsrail için Türkiye 
ile ilişkilerin tekrardan geliştirilmesi zarure-
ti ortaya çıkacaktır. Zira Mısır’da Müslüman 
Kardeşler’in herhangi bir şekilde etkisinin ar-
tacağı tezini kabul edecek olursak, Mısır-İsrail
ilişkilerinin eskisi gibi olmayacağı, bölgede 
İsrail’le barış yapmış ikinci devlet Ürdün’ün 
de İsrail’e karşı çekingen davranmaya baş-
layacağı düşünülebilir. Bu ve bundan daha 
radikal senaryolarda, İsrail’in tekrardan tarihi 
‘Çevre İttifakı’na benzer teorilere sarılması 
kaçınılmaz olacaktır5.

Bölgedeki istikrarsızlığın bir diğer sonucu da 
Türkiye’nin bölge ile geliştirdiği ekonomik 
ilişkilere yansıması olacaktır. Prof. Dr. Kemal

Kirişçi Türkiye’nin son dönemde bir nevi “tra-
ding state” rolünü üstlendiği ve ajandasının 
ilk sıralarına ticari ilişkileri yerleştirerek böl-
geyle ciddi bir yakınlaşma dönemine girdiği 
tezini öne sürmüştür6. Kayıtlara bakıldığında 
Arap dünyasının ticaretteki payının arttığı, 
her şeyden önce de ticari ilişkilerin Türkiye 
lehine tezahür ettiği görülecektir. Çok büyük 
cari açıklar veren Türk ekonomisinin Arap 
dünyasıyla ilişkilerinde cari fazla verdiği he-
saba katılırsa, bölgeyle ticari ilişkilerin bo-
zulması, Libya örneğinde olduğu gibi Türk 
inşaat şirketlerinin geri çekilmesi Türk ekono-
misine de darbe niteliğinde olacaktır.

Özetlemek gerekirse, bölgedeki isyanlar sa-
dece bölge ülkelerinin iç siyasetlerini etkile-
mekle kalmamış, gerek teori gerekse pratik-
te küresel sonuçlar doğurmuştur. Otoriter 
rejimlerin istikrar sağlama kozu önemli bir 
yara almış, bölgede ABD’nin tanrılaştırılmış 
imajı zedelenmiştir. Her şeyin ötesinde bir 
ülkenin ekonomik, askeri, siyasi özelliklerinin 
yanı sıra sosyo-ekonomik gerçekliklerinin de 
ne denli kilit rolde olduğu anlaşılmıştır. Şüp-
hesiz ki önümüzdeki dönemde demokratik 
olsun olmasın birçok ülke işsizlik, istihdam 
yaratma, refah seviyesini arttırma gibi ko-
nularda tedbir alacaktır. Son olarak analitik 
değerlendirmeler için kısıtlı bir alan olsa da; 
önümüzdeki süreçte Türkiye’nin Arap sokak-
larına hâkimiyetinde göreli düşüş yaşanaca-
ğı, gerek ABD gerek İsrail’in Türkiye ile ilişki-
lerini geliştirmeye çalışacakları, Müslüman 
Kardeşler’in Mısır’da gücünü arttıracağı ön 
kabulü rezerviyle, ifade edilebilir.

1Hürriyet, “En büyük darbeyi Sarkozy’den yedi”, 
10.03.2011
2United States National Security Strategy, Department 
of Defence, May 2010 p.24
3Aluf Benn, “Obama will go down in history as the presi-
dent who lost Egypt”, Haaretz, 30.01.2011
4Mısırlıların ordunun Tahrir meydanından ayrılmasını 
önlemek için tank paletleri üzerinde uyuduğu unutul-
mamalıdır.
5Çevre İttifakı 1950’ler ortaya atılan, İsrail’in bölgedeki 
varlığını sürdürebilmek adına Arap olmayan devletlerle 
stratejik ilişkiler kurmasını öngören teoridir.
6Kemal Kirisci, “The transformation of Turkish Foreign 
Policy: Rise of the Trading State” New Perspectives on 
Turkey, No.40, 2009.
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Görsel 2: http://img.timeinc.net/time/quotes/2011/01/
egypt_protest_0125.jpg

Not: Ortadoğu’ya ilişkin bu değerlendirme yazısı 13 
Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. Her geçen gün yeni 
bir gelişmenin yaşandığı bu dönemde, yazının kaleme 
alınış tarihi göz önünde bulundurulmalıdır.

Efe Tokdemir
efe139@gmail.com
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                               Ortadoğu  Devrimlerine 
                                        Genel  Bakış
Tunus’ta genç bir öğrencinin intiharıyla 
başlayan ve çevresindeki ülkelere de sıçra-
yarak yayılan Ortadoğu’daki ayaklanmalar, 
son zamanlarda dünyanın gündeminden 
düşmüyor. Yıllardır süren otoriter rejimlerin 
getirdiği baskı ve kısıtlamalardan bunalan 
halklar, isyan ateşini fitilledi. Hem ülkelerin 
kendi içinde isyanlara karşı uyguladıkları po-
litikalar hem de Avrupa ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nin bu konuda çekimser sayılabi-
lecek tutumları medyada uzun süredir yer 
buluyor.

Ayaklanmaların başladığı ilk ülke olan Tunus, 
uzun süre Osmanlı egemenliğinde kalmış, 
daha sonra Fransız kolonisi olmuş ve son 
olarak da 1957’de Fransa’dan bağımsızlığını 
kazanmıştır. Başkanlık sistemi ve iki parla-
mentoyla yönetilmektedir. 1987’de oyların 
%89.9’unu alan Zeynel Abidin Bin Ali baş-
kanlık koltuğuna geçmiştir. Bin Ali, batılı 
diplomatlar tarafından nispeten güvenilir bir 
lider olarak görülüyordu, iktidarlık süresi bo-
yunca Tunus, büyük ölçekli Ortadoğu ihtilaf-
larına girmekten kaçındı ve kendisine turiz-
me dayalı bir ekonomi yarattı. Bu arada artan 
işsizlik ve Bin Ali ile ailesinin yolsuzluk iddia-
ları halk arasında huzursuzluklara sebep ol-
maya başladı. Ayaklanmalar, işsiz bir öğrenci 
olan Muhammed Buazizi’nin geçinmek için 
kurduğu meyve tezgahına polis tarafından el 
koyulunca kendini ateşe vermesiyle başladı. 
Bu intihar ve beraberinde gelen ayaklanma-
lar biriken öfkenin patlaması olarak yorum-
landı. Hükümet şiddete başvurarak isyanları 
bastırmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı ve 
Bin Ali meclisi ve hükümeti feshederek ülke-
yi terk etti. Ülkede olağanüstü hal ilan edil-
di. Bunun üzerine başbakan Muhammed El 
Gannuşi, anayasanın 56.maddesi uyarınca 
yönetime el koyduğunu açıkladı ancak bu 
geçici hükümet içerisinde Bin Ali’nin bakan-
larının yer alması tepkiyle karşılanmıştır ve 
eylemler devam etmiştir. Tunus’ta öne çıkan 
üç ihtimal göze çarpıyor. İlk ihtimal, sadece 
devlet başkanının düşürülmesi ve var olan 
rejimin devam ettirilmesi, ikincisi protesto-
cuların mevcut rejimi düşürmesi ve yasaklı 
muhaliflerin lider olmasıdır. Üçüncü ihtimal 
ise, iktidar çekişmesinin ülkeyi kaosa götür-
mesidir.1

     Yönetim şekli anayasal cumhuriyet olan 
Yemen, BM ve İKÖ üyesidir. Petrol, diğer 
Arap ülkelerine nazaran daha az olduğu için 
en fakir Arap ülkelerinden birisidir. 1 Kasım 

1918’de Osmanlı Devleti’nden ayrılarak kral-
lıkla yönetilen Kuzey Yemen -çoğunlukla Şi-
ilerden oluşmaktadır- ve 30 Kasım 1967’de 
Birleşik Krallık’tan ayrılarak sosyalist cumhu-
riyet şeklinde yönetilen Güney Yemen - Sün-
niler yoğunluktadır- 22 Mayıs 1990’da birle-
şerek cumhuriyete geçmiştir. Çok partili rejim 
olarak adlandırılsa da ülkede dominant parti 
egemenliği görülmektedir. General People 
Congress (Genel Halk Kongresi) ile iktidarda 
bulunan ve 1978’den beri Kuzey Yemen’in 
başında olan Ali Abdullah Salih yönetiminin 
Kuzey Yemen’e ayrıcalık tanıdığını düşünen-
lerin başlattığı protestolar, aynı zamanda 
yolsuzluk ve işsizlik gibi sorunlara da tepki 
niteliği taşıyor. Ali Abdullah Salih’in kendini 
bir kez daha seçtirmek için anayasa değişikli-
ği talebinde bulunması protestoları artırıyor. 
Özellikle devlet kontrolünün daha az olduğu 
Güney Yemen’de varlığını gösteren El-Kaide, 
ABD’nin Yemen’e doğrudan desteğini sağ-
lıyor ve askeri yardım giderek artıyor. Fakat 
protestocular El-Kaide’den bağımsız işçi sınıf, 
orta sınıf ve gençlerden oluşmaktadır. Eğer 
tekrar ayrılığa gidilirse ülkedeki su ve petrol 
kaynaklarının paylaşımı ise büyük bir sorun 
teşkil etmektedir.

Tunus’ta yaşanan olayların etkisiyle, 7000 yıl-
lık uzun bir geçmişe sahip olan ve birçok me-
deniyete ev sahipliği yapmış olan Mısır’da da 
halk sokağa dökülmüştür. Yaklaşık 30 yıldır 
iktidarda olan Hüsnü Mübarek’in baskıcı po-
litikaları, kontrol edilemeyen yolsuzluk, işsiz-
lik ve zenginle ve fakir arasındaki uçurumun 
artması halk arasında gerginliklere sebep ol-
muştur. Protestocuların talepleri Mübarek’in 
istifa etmesi, kendisinin veya oğlunun bir 
daha başkanlığa aday olmaması, 1981’den 
beri devam eden olağanüstü hal durumu-
nun ortadan kaldırılması ve ülkeye özgür-
lük ve adalet gelmesi yönünde olmuştur. 25 
Ocak’ta ‘Halkın Gazap Günü’ ilan edilmesiyle 
barışçıl şekilde başlayan gösteriler, polisin 
sert müdahalesiyle giderek büyümüştür ve 
başkent Kahire savaş alanına dönmüştür. 
Müslüman Kardeşler örgütü ve Muhammed 
El- Baradey’in de destek verdiği isyanlarla 
baş edemeyeceğini anlayan Mübarek hükü-
meti feshetmiştir. Ancak rejimin değişmesini 
isteyen halk protestolarını sürdürmüş, bunun 
üzerine 11 Şubat 2011’de Başkan Yardımcısı 
Ömer Süleyman, Mübarek’in istifa ettiğini ve 
ordunun yönetimi devraldığını açıklamıştır.

    İsyanların başladığı diğer bir ülke olan Bah-
reyn, uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kal-

dıktan sonra 1971 yılında Birleşik Krallık ha-
kimiyetinden çıkarak bağımsızlığına kavuş-
muştur. 2001’de emirlikten krallığa dönüşen 
devlette, kral unvanını Şeyh Hamad bin Isa 
Al-Halifa almıştır ve iki kamaralı meclis ya-
pısına geçilmiştir. Zengin petrol ve inci kay-
naklarına rağmen ülkede artan işsizlik ve 
yoksulluk halk arasındaki huzursuzluğu artır-
mıştır. Bahreyn’deki isyanları diğer Ortadoğu 
ülkelerinden ayıran özellik ise Sünni ve Şii ça-
tışmasıdır. Ülkenin yaklaşık yüzde 65-70’inin 
Şiilerden oluşmasına rağmen, Şiilerin meclis-
te temsil edilme oranları çok düşüktür. Ayrıca 
ülkede artan işsizlik oranları ve yoksullaşma 
karşısında Şiiler kendilerine karşı ciddi bir 
ayrımcılık uygulandığını ifade etmeye başla-
mışlardır. Ayaklanmalar 14 Şubat 2011 günü-
nün Öfke Günü ilan edilmesiyle başlamıştır, 

6



                               Ortadoğu  Devrimlerine 
                                        Genel  Bakış

gösteriler sırasında bir vatandaş hayatını 
kaybetmiştir. Ertesi gün yapılan cenaze töre-
ninde bir kişinin daha öldürülmesiyle olaylar 
büyümüş, göstericiler İnci Meydanı’na kamp 
kuracaklarını söylemişlerdir; fakat güvenlik 
güçlerinin müdahalesi oldukça sert olmuş-
tur. Kral ise bu isyanlara karşı geçici reform-
larla çözüm aramakta, kendi ayrıcalıklarından 
ödün vermek istememektedir. Bu tutumların, 
Şiiler ve kral arasındaki gerilimi arttıracağı 
söylenmektedir.

24 Aralık 1951’de bağımsızlığına kavuşan ve 
Kral İdris yönetiminde olan Libya, 1969 yılın-
da Muammer Kaddafi’nin darbesiyle Cema-
hiriye yönetimine geçmiştir. Halkın seçimler
olmadan ülkeyi yönetmesi şeklinde açıklaya-
bileceğimiz bu yönetim şekliyle devlet baş-

kanlığı görevine hala devam eden Kaddafi, 
yayımladığı “Yeşil Kitap” ile siyasal bir sistem 
ortaya koymaktadır. 1957-1958 yıllarında bu-
lunan petrol rezervleri ile petrol üretiminde 
dünyada ilk 10 içinde bulunan Libya, yük-
sek petrol gelirleri sayesinde halktan yüksek 
vergiler almayarak sosyal devlet niteliği de 
taşımaktadır ve kişi başına düşen milli ge-
lir oldukça yüksektir. 1970li yılların başında 
kamulaştırmalara ağırlık verilmiş, 1970-80 
dönemlerinde ise terör saldırıları finanse 
edilmiştir. Bunun üzerine Avrupa Birliği, Bir-
leşmiş Milletler gibi toplulukların silah, petrol 
ambargoları koymaları ve yaptırım kararları 
almaları dolayısıyla bu dönemde Libya’nın 
dünya ile ilişkisi kesiktir. 1990 ve 2000li yıl-
larda ambargolardan bunalan Kaddafi, dün-
yayla entegrasyon için önemli adımlar at-
mıştır ve AB ile BM uyguladıkları ambargo ve 
yaptırım kararlarını kaldırmaya başlamıştır. 
Okuma-yazma oranının yaklaşık %87 olduğu 
ülkede, sansür ve denetimler hat safhada-
dır. 15 Şubat 2011’de başlayan protestolar, 
Kaddafi’nin karşı eylemleriyle bastırılmaya 
çalışılmış; fakat protestoların devam etmesi 
üzerine ülkeye yayılan çatışmalar sonucu ölü 
ve yararlı sayısı giderek artmıştır. BM tara-
fından alınan yaptırım kararları ve Libya’nın 
uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin ardından 
askeri müdahale kararı da alınmış ve müda-
hale fiilen başlamıştır.

    Ortadoğu’nun en büyük yüz ölçümüne 
sahip ülkesi olan Suudi Arabistan 23 Eylül 
1932’de kurulmuştur. Yönetim biçimi teokra-
tik monarşi olup kral hem hükümet hem de 
devlet başkanı konumundadır ve saltanatla 
tahta gelmektedir.  Nüfusun hemen hemen 
tamamı Müslümanlardan oluşmaktadır. Ül-
kede şeriat hukuku geçerlidir; fakat ticaret, 
şeriat hukukundan bağımsız olabilir. Dünya-
daki petrol rezervlerinin yaklaşık %20’sine sa-
hiptir ve 1938’de petrolün bulunmasıyla dün-
yanın en büyük petrol ihracatçısı konumuna 
gelmiştir. Hac ticareti önemli turizm kaynak-
larındandır. Kadın ve erkeklerin askere katı-
labildiği ülkede ordu harcamaları, gayri safi 
yurtiçi hasılanın %10’unu oluşturmakta ve 
bu oranla dünyada 3. sırada yer almaktadır. 
Nüfusun %20-25’ini oluşturan Şiiler ile kalanı 
oluşturan Sünniler arasında -özellikle Şiile-
rin yoğunlukta olduğu ve petrol rezervleri-
nin bulunduğu doğudaki bölgelerde- çıkan 
anlaşmazlıklara sıkça rastlanmaktadır. Son 
zamanlarda Şii hapisleri üzerine ufak protes-
toların olduğu ülkede halk meşrutiyete geçil-
mesini ve kralın yetkilerinin sınırlandırılması-

nı istiyor. Sokakta protestonun yasaklanma-
sının yanı sıra halkı bastırmak için protesto 
yapılmaması üzerine fetvalar veriliyor ve eko-
nomik yardım paketleri dağıtılıyor. Genellikle 
orta sınıfın başı çektiği protestoları ekonomik 
refah engelleyemiyor. Halk siyasal reform is-
teğini sürdürüyor.

1El Raşid, Abdurrahman. 2011. “Tunus’ta iyi ve kötü ihti-
maller.” Şark ül Evsat, 19 Ocak.

Görsel: http://www.orsam.org.tr/tr/anasayfa.aspx

Kaynaklar:

Libya : from colony to independence / Ronald Bruce St 
John.
A history of modern Libya / Dirk Vandewalle
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/sa.html
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20
East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Saudi%20Ara-
bia/The%20Shiite%20Question%20in%20Saudi%20
Arabia.ashx
http://articles.cnn.com/2011-03-04/world/saudi.ara-
bia.protest_1_short-protest-qatif-demonstrators?_
s=PM:WORLD
http://www.ntvmsnbc.com/id/25190647/
http://en.wikipedia.org
http://www.orsam.org.tr
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Radikal
HaberDetayV3&ArticleID=1040487&Date=02.03.2011&
CategoryID=99
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Radikal
HaberDetayV3&ArticleID=1040252&Date=02.03.2011&
CategoryID=99
http://www.yementimes.com/
http://www.opendemocracy.net/
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Japonya’daki Nükleer Felaket ve 
Türkiye’nin Çıkaracağı Dersler

Japonya’da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen felaketler dizisi 
bütün dünyada doğa olaylarının hayatımızı ne kadar etkileyebildiği-
ni bir kez daha göstermiş oldu. 8.9 büyüklüğündeki deprem sonrası 
oluşan tsunami Japonya’nın Pasifik sahillerini vurduktan sonra nükle-
er santrallerde de çalışmaları olumsuz etkiledi. Fukişima’daki nükleer 
santralin soğutma sistemlerinde meydana gelen mekanik bir arıza 
tüm dünyayı ikinci bir Çernobil felaketine doğru sürüklemeye başla-
dı. Şu anki durum hala bilinmemekle birlikte önemli miktarda radyas-
yon sızıntısı yaşandığı gözlendi. Bu radyasyon önce Amerika’yı, daha 
sonra da tüm dünyayı tehdit eder duruma geldi. Şu anki durumda 
bazı ülkelerin Japonya ile ithalatı kesmiş olduğunu söylemekle birlik-
te bazılarının da ithal edilen ürünlerde radyasyon ölçümü yaptığını 
gözlemlemekteyiz. Ayrıca felakette resmi ölü sayısı on bin olarak ger-
çekleşirken on yedi bin kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Felaketin Türkiye boyutuna geçmeden önce Çernobil ile Fukişima 
arasındaki ayrımı yapmak gerektiğine inanıyorum. Çernobil felaketi 
bir doğa olayı sonucunda değil tamamiyle insan hatasından kaynak-
lanmıştır. Sovyet bilim adamlarının yapmaya kalktıştıkları bir deney 
tüm dünyaya büyük bedeller ödetmiştir. Fukişima da bir bakımdan 
yeterli önlemi almayan insan faktörüne bağlansa da yaklaşık dokuz 
büyüklüğündeki depremin ve depremin yarattığı tsunaminin öncü 
rol oynadığını söylemek daha doğru olacaktır. 

Japonya’da yaşanan bu felaketin tam da Türkiye’de nükleer santral 
kurulması tartışmalarının üstüne denk geldiğini söyleyebiliriz. Başba-
kanın Japonya’daki felaketten sonra nükleer çalışmaları askıya almak 
yerine Rusya ile anlaşma sürecini hızlandırması Türkiye’deki nükleer 
karşıtı kesimlerden büyük tepki alsa da meselenin diğer boyutuna 
bakmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Akkuyu’da kurulması plan-
lanan nükleer santralin fay hattına yakın olması endişenin kaynağını 
oluştururken nükleer santrale bütün olarak karşı çıkan kesimler de ye-
terli önlemin alınamayacağına ve bunun birçok riski de beraberinde 
getireceğini dile getirmektedirler. Fakat bu kesimin tahmin edemedi-
ği nokta şu ki, Türkiye enerji anlamında dışa bağımlı bir ülke ve ener-
ji ihtiyacı her geçen gün büyük bir hızla artmakta. Üstelik dünyanın 
on altıncı büyük ekonomisine sahip olan Türkiye’nin nükleer enerjiyi 
bugüne kadar kullanmamış olması başlı başına bir kayıptır. Dünya-
dan örnekler vermek gerekirse Fransa elektrik ihtiyacının % 80’ini 
nükleer enerjiden sağlamaktadır. Bu oran Almanya ve Japonya’da % 
35, ABD’de % 20 civarındadır. Yapılan araştırmalara göre eğer Türkiye 
elektrik üretmek için bir kaynak bulamazsa 2020 yılında karanlıkta 
yaşamak veya tüm enerjiyi ithal etmek zorunda kalacağız. Tüm bu 
gerçekler gözümüzün önünde dururken nükleer enerjiye bilinçsizce 
hayır demek geleceği öngörememektir.

Gelelim Türkiye’nin çıkarması gereken derslere. Maalesef Türkiye’de 
doğal afetler konusunda bir bilinçsizlik hakim ve bu durum olası bir 
doğal afette devletin elini kolunu bağlamakta. Devletin aldığı önlem-

lerin yetersiz olmasına bir de insanların bilinçsizliği eklenince doğal 
afetten çok insan eliyle inşa edilen yapılardaki eksiklik can almakta. 
Örneğin halkımız bir deprem ülkesinde yaşıyor olduğunun ne kadar 
bilincinde? Yapılan araştırmalar 1999 depreminden çok da ders alma-
dığımızı ortaya koymaktadır. Öte yandan devlet tarafından başlatılan 
bir uygulama olan zorunlu deprem sigortası, ne kadar zorunlu olarak 
uygulanıyor? Türkiye’deki binaların sadece % 30’u depreme karşı si-
gortalı. Devletin bu konuda aldığı teşvik önlemlerinin yetersizliğine 
rağmen sigortalı bina sayısını yeni uygulamayla % 60’a çıkarma hede-
fi hükümet adına iyi bir gelişme sayılabilir. 

Nükleer enerjide de durum çok farklı değil. Demek istediğim nasıl 
binaların sağlam inşa edilmesiyle ve diğer önlemlerin alınmasıyla 
depremin çok da tehlikeli birşey olmadığını söyleyebiliyorsak aynı 
zamanda gerekli önlemler alındığı takdirde nükleer santrallerin de 
tehlikeli olmadığını söyleyebiliriz. Örneğin Japonya’da santraldeki 
patlamada depreme karşı önlem alınmıştı, fakat yetkililer tsunamiyi 
tahmin edememişti. 

Son olarak dış politikadaki eksen kayması tartışmaları hakkında söyle-
diğim bir sözü burada tekrarlamak istiyorum. Dünya nükleer enerjiyi 
kullanıyor çünkü kullanmak zorunda. Türkiye’nin artık değişen dün-
ya eksenine uyum sağlaması gerektiğinden nükleer enerji kullanıl-
malıdır. Yalnız bu demek değildir ki alternatif ve yenilenebilir enerji 
kaynakları olan rüzgar ve güneş enerjisini hiç kullanmayalım. Ancak 
şurası çok önemli ki bu tür bir enerji sisteminin kurulması oldukça bü-
yük yatırımlar ve teknoloji istiyor. Ama en önemlisi de zaman istiyor. 
Dünya bu teknolojide henüz gereken seviyede değil. Yine de şurası 
kesin ki, ileride bu teknoloji yaygınlaşınca Türkiye’nin kendini deği-
şen dünya konjonktürüne entegre etmesi nükleer enerji kadar vakit 
almayacaktır.

Görsel 1: Fukişima santralinin fotoğrafı, www.haberpan.com
Görsel 2: Akkuyu nükleer santralinin kurulmasının planlandığı yer, www.yapi.com.tr

Özgür Tomakin
ozgurtomakin@gmail.com
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Transatlantik Trendler 2010: 
Bulgular ve 

Değerlendirmeler

2 Mart tarihinde, üniversitemizde düzenlenen Transatlantic Trends 
in Turkey: Turkish Public Opinion on Issues Concerning the 
Transatlantic Community isimli yuvarlak masa toplantısına katıl-
ma olanağım oldu. Toplantıda, Amerikan düşünce kuruluşu Alman 
Marshall Fonu’nun anket formundaki projesinden çıkan sonuç-
lar, proje direktörü Zsolt Nyiri tarafından sunuldu. Bunun yanı sıra, 
dışişleri ve akademi kökenli önemli isimlerin yorumlarıyla ABD-
Avrupa-Türkiye eksenindeki ilişkilerin kamuoyuna yansımaları ince-
lendi. Bu yansımaların olası sebepleri ve sonuçları masaya yatırıldı.

Öncelikle söz konusu proje kapsamında yapılan anket çalışmasına ve 
bu çalışmadan çıkan sonuçlara kısaca göz atalım. Birer senelik aralarla 
yapılan anket, sorulan soruların içeriği bakımından 5 ana bölümde in-
celeniyor: Barack Obama hakkındaki görüşler, Avrupa ve Avro çerçe-
vesinde ekonomik kriz, Transatlantik güvenlik, Asya’nın yükselişi hak-
kındaki görüşler ve Türkiye-Batı arasındaki karşılıklı görüş ve algılar.

Devlet başkanına duyulan güven oranı göz önünde bulundurul-
duğunda, ABD, Avrupa ve Türkiye’de 2008 ile 2009 arasında büyük 
bir sıçrama göze çarpıyor; ancak sonraki yılda bu oranların düş-
tüğünü görüyoruz. Zira 2009’da yapılan anketin seçimlerden 6 ay 
sonra yapıldığı göz önünde bulundurduğumuzda, 2010 senesinde 
yapılan anketin daha gerçekçi sonuçlar ortaya koyduğunu söyle-
yebiliriz. Özellikle Batı Avrupa’da 2008’de %12 civarında seyreden 
oranlar, 2009’da yaklaşık %90’ları bulurken ilerleyen iki senede 
%80’in altına düşüyor. Doğu Avrupa’da Obama’ya duyulan güven 
Batı Avrupa’ya kıyasla daha düşükken, Türkiye’de 2009-2010 se-
neleri arasında %50’den %28’e bir düşüş görüyoruz. Bu oranlar, G. 
W. Bush’un başkanlık yaptığı dönemlerden çok daha yüksek olsa 
dahi, Pew Araştırma Merkezi’nce düzenlenen Global Yaklaşımlar 
2010 anketinden çıkan bir sonucu destekler nitelikte: Obama, top-
lumun çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkelerde oldukça düşük 
onaylanma oranına sahip . Amerika’da ise Avrupa ve Türkiye’de ol-
duğu gibi 2008-2009 yılları arasında hızlı bir artış ve 2009 sonrasın-
da düşüş görülse de, oranların daha dengeli olduğunu görüyoruz.

Başkan Obama’nın politikalarının ise kendi popülaritesinin gerisinde 
kaldığı söylenebilir. Türk kamuoyunun Obama’nın Rusya, Ortadoğu, 
İran ve Türkiye ile olan ilişkiler kapsamında yürüttüğü politikalarını 
onaylama oranı %20’lerde kalırken Amerika’da %50’lerde seyrediyor. 
Özellikle AB üyesi ülkelerden çıkan sonuç ise, genel dış politikanın ve 
AB üyesi ülkelere yönelik uygulanan politikaların büyük oranda des-

teklendiği. Ek olarak, Obama döneminde Rusya’yla ilişkiler de Av-
rupalılarca yüksek oranda onaylanıyor. Özellikle Orta ve Doğu 
Avrupa’da %60’lara varan bir çoğunluk ilişkilerin gidişatını olumlu 
bulurken, Türkiye’de bu oran, ilişkilerin gidişatını olumsuz bulan 
kimselere tekabül ediyor. Bu noktada, sonuçlar Obama’nın Rusya 
ile ilişkileri “sıfırlama/yeniden başlatma” (reset) politikasının Avru-
palıların çoğunluğunca olumlu görüldüğü yönünde yorumlanabilir. 

Bu bölümde üzerinde durmak istediğim son soru ise, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin önceliğinin ne olması gerekti-
ği. Amerika ve Avrupa’da büyük bir çoğunluk, ABD’nin önce-
liğinin dünya ekonomisini idare etmek olduğu konusunda 
hemfikir. Türk kamuoyunda ise, ABD’nin öncelikle uluslar arası te-
rörizm ile mücadele etmesi gerektiği yönünde bir görüş hâkim.

Son günlerde özellikle Ortadoğu’daki ‘dönüşüm rüzgârı’, Libya’da ya-
şananlar ve Amerika’nın yaklaşımları göz önünde bulundurulduğun-
da, proje kapsamında düzenlenen anketin 2011 yılındaki sonuçlarını 
merak uyandırıcı buluyorum. Zira bu koşullar altında Obama’nın Or-
tadoğu politikalarının anketin yapıldığı ülkelerde ne kadar onaylan-
dığı yönündeki veriler, yaşananların Ortadoğu toplumlarının yanı sıra 
Amerika, Avrupa ve Türkiye toplumunda yarattığı etkilerin ve görüş 
farklılaşmalarının okunmasında oldukça yararlı olacaktır. Bu doğrultu-
da, 2011’de özellikle Amerika’nın önceliğinin ne olması gerektiği yö-
nündeki görüşlerin farklı bir çerçevede şekilleneceğini düşünüyorum.

AB ve Avro çerçevesinde ekonomik krizin incelendiği ikinci bölüm-
de ise, ekonomik krizden etkilendiğini söyleyen kişilerin oranın-
daki artış ortaya kondu. Özellikle Romanya (%90), Bulgaristan ve 
Türkiye’de bu yönde bir geribildirim verilmesi, söz konusu ülkelerin 
gayrisafi milli hasılalarını göz önünde bulunduran Nyiri tarafından 
“ilginç” olarak yorumlandı. Bu bölümde, AB üyesi ülkelerdeki kim-
selere yöneltilen “AB üyesi olmak ve/veya Euro kullanmak ekono-
mi için daha iyi oldu mu?” sorusuna verilen yanıtları da incelen-
meye değer buluyorum. Büyük bir çoğunlukla, AB üyesi olmak 
konusunda “Evet” cevabının alınmış; ancak Eurozone üyesi olmayı 
ekonomik açıdan olumlu bulan kimselerin yüzdesi çok daha dü-
şük. Bu durum neticesinde, Transatlantik Trendler ekibi, 2010 rapo-
runda ikinci bölümün başlığını “Euro Krizde, Avrupa Birliği Değil: 
Bütün, Parçalarının Toplamından Daha Çoktur” olarak belirlemiş.

Transatlantik güvenlik konusu, üçüncü bölümde ele alındı. Bu bö-
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lümde öne çıkan sonuçlardan biri, NATO’nun Avrupa dışında etkin-
lik gösterip göstermemesi gerektiği sorusuna verilen yanıtlarla or-
taya çıktı. Bu noktada, farklı yüzdelerle de olsa, Amerika, Avrupa ve 
Türkiye’de çoğunluk, bu soruya olumlu yanıt verdi. 2011 sonuçlarına 
yönelik bir fikir değişimi beklentim ise bu soruya yönelik. Zira çoğun-
luğun NATO’nun Avrupa dışında etkinlik göstermesi yönündeki bu 
hazır olma durumunun Libya tecrübesi sonrasında sürüp sürmeyece-
ğini önümüzdeki günlerde yaşanacaklar gösterecek.

‘Nükleer İran’ konusu, Amerika-Avrupa ve Türkiye arasında görüş 
ayrılığına sebep olan başka bir nokta. Amerika ve Avrupa’da büyük 
çoğunluk, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasını tehdit edici olarak 
algılarken, öngördükleri çözüm yollarında bir farklılaşma söz konusu. 
Çoğu Amerikalı, çözümü ekonomik yaptırım uygulamakta görürken 
Avrupalılar için çözüm, ekonomik teşvik olarak şekilleniyor. Eğer hiç-
bir alternatif işe yaramazsa, iki taraf da askeri müdahaleyi destekle-
yecekleri yönünde görüş belirtiyor. Türkiye’de ise çoğunluk, bu duru-
mu tehdit edici bulmuyor. Çözüm olarak “nükleer İran”ı kabul etmeyi 
(%25) veya ekonomik yaptırım uygulamayı (%24) öngörüyor; askeri 
müdahaleyi hiçbir şekilde desteklemiyor.

Dördüncü bölümde Asya’nın yükselişi hakkındaki görüşler orta-
ya kondu – ki bu görüşlerde Türkiye’nin konumu, yine Amerika ve 
Avrupa’dan farklıydı. Örneğin, Amerika’da ilerleyen zamanlarda Çin’in 
güçlü bir liderlik ortaya koyacağı görüşü oldukça hâkim (%91). Bu 
bulguya kıyasla Türkiye’de bu yönde görüş bildirenlerin oranı olduk-
ça düşük (%34). Türkiye’nin bu şüpheci tutumu, sadece Çin’e değil, 
Hindistan gibi başka Asya ülkelerine de yönelik. Bu noktada, çıkarılan 
sonuçların gerçekçi bir tutumla yorumlanabilmesi adına, yöneltilen 
sorudaki bir muğlâklığın incelenmesini gerekli buluyorum. Gerek 
sunumda, gerekse Transatlantik Trendler 2010 raporunda, yöneltilen 
soruda kast edilen “liderlik” kavramının açıklığa kavuşturulmadığını 
düşünüyorum. Anket yapılan kimselerin bulunduğu ülkelerde “lider-
lik” kavramının yaptığı çağrışım farklılaşabilir. Muğlâk bir liderlik kav-
ramına yönelik verilen cevaplar ise gerçeği yansıtmayan yorumlara 
sebep olabilir. Kanımca liderlik kavramının hangi açıdan ele alındığı-
nın belirtilmesi, ortaya konan verilerin değerlendirilmesi noktasında 
daha yararlı olacaktır.

Amerika, Avrupa ve Türkiye kamuoyunun bu bölümde farklılaştığı bir 
başka nokta ise, Çin ile ortak değer ve çıkarlarının olup olmadığı. Av-
rupa’daki hâkim görüş, ortak değerler olmadığı, fakat ortak çıkarlar 
olduğu yönündeyken Amerika’da hem ortak değerler hem de ortak 
çıkarların var olduğu yönünde. Türkiye’deki %46’lık çoğunluk ise Çin 
ile ne değerler ne de çıkarlar temelinde bir ortak noktanın var olmadı-
ğı konusunda hemfikir. Dikkate alınması gereken bir diğer nokta ise, 
bu soruya cevap vermeyi reddedenlerin %42’lik bir dilim oluşturması 
– ki bu noktada, bu konu üzerinde pek bir görüş oluşmadığı görülü-
yor.

Son olarak, ankette Türkiye-Batı arasındaki karşılıklı görüş ve algılara 
yer verilmiş. Raporda bölüme verilen “Türkiye ve Batı – Uzaklaşma” 
başlığı ise, varılan sonuçların bir göstergesi niteliğinde. Türkiye’nin AB 
üyeliğine yönelik sorulara verilen cevaplar neticesinde, Türkiye ve Av-
rupa kamuoyunun adeta paradoksal bir noktada olduğu görülüyor. 
Somutlaştırmak gerekirse, Türkiye’de AB’ye üyelik çoğunlukla olumlu 
olarak görülürken, %26’lık bir azınlık bunun gerçekleşeceğine inanı-
yor. Avrupa’da ise çoğunluk, Türkiye’nin AB’ye üye olacağına inanır-

ken, sadece %23’lük bir azınlık buna olumlu yaklaşıyor. Nyiri, bu bul-
gular ışığında Türkiye’nin AB üyeliği konusunda Avrupa’daki politik 
aktörlerin görüşlerinin, toplumun görüşlerine giderek yaklaştığı yo-
rumunu yaptı. 

Bu noktada, proje sunumu sonrası yapılan tartışmada Fuat Keyman’ın 
ortaya koyduğu bir noktayı önemli buluyorum. Keyman, anket ge-
nelinde Türkiye’nin tutumundaki birtakım tutarsızlıkları örnekledi 
(nükleer İran konusu – AB üyeliği). Bu tutarsızlıkların varlığını ise 
Türkiye’nin geçirdiği dönüşüm sürecine bağladı ve bunların tam ola-
rak tutarsızlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, 
Türkiye ve Batı arasındaki durumun bir uzaklaşma olarak da adlan-
dırılmayabileceğinden bahsetti. Keyman’ın projenin sonuçları ortaya 
konarken ve yorumlanırken belki de gözden kaçan çok önemli bir 
noktaya işaret ettiğini ve sonuçların doğru okunmasına katkıda bu-
lunduğuna inanıyor, bu yorum ışığında rapordaki başlığın ve birtakım 
yorumların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Anketin bu bölümündeki bir diğer çarpıcı nokta ise, Türkiye ve 
Avrupa’nın bu çerçevede fikir birliğine vardığı tek noktanın (iki tarafta 
da yaklaşık 2/3’lük bir oranla), “ortak değerler paylaşmadıkları” olması. 
Bu fikir birliğini açıklamak adına, Prof. Dr. Hakan Yılmaz’ın “Avrupalıla-
rın Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye’ye Bakışları” isimli araştırma-
sındaki birtakım bulguları değerlendirebiliriz. Değerler temelindeki 
farklılaşma, Avrupa’nın Türkiye algısını şekillendiren etmenlerden 
ve söz konusu araştırmada elde edilen bulgular, bu durumu somut 
bir biçimde ortaya koyuyor. Örneğin, “Türkiye kültürel olarak Müslü-
man ve Avrupa’nın Hıristiyan kökenleriyle uyuşmamakta” argümanı, 
Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkanlarca %51.3, karşı çıkmayanlarca 
ise %27.1 oranında ikna edici bulunuyor. Bu oranlarla, karşı çıkanla-
rın en ikna edici bulunan argümanı konumunda. Avrupa’nın Türkiye 
algısı hesaba katıldığında, AB üyelik sürecinde kültür, din, medeniyet 
gibi kavramlardansa ekonomi, hukuk gibi kavramların üzerinde du-
rulması, Türkiye için daha akılcı bir strateji olabilir. Mevzubahis soyut 
kavramlar üzerinden yapılan tartışmalardansa somut kavramların al-
tının çizilmesi, bu kavramlar bağlamında ilerleme kaydedilmeye ve 
çözüm üretilmeye çalışılması, hem AB üyelik sürecini geldiği durma 
noktasından ilerletmek hem de söz konusu algıyı farklı bir yönde şe-
killendirmek için etkili olabilir.

1Söz konusu anketin sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için: http://pewglobal.
org/2010/06/17/obama-more-popular-abroad-than-at-home/

Görseller Transatlantik Eğilimler 2010 Raporu’ndan alınmıştır

Alize Arıcan
alize.arican@gmail.com
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Yetmez! 
Ama Evet

Geçtiğimiz yıllarda bir firma “sınırlı sayıda özel üretim” adı altında kamuflaj desenli “bebek” 
bezi üretmişti. “Bebek” herkes gibi bebek olarak doğmamış, asker olarak doğmuştu. Eh, ne 
de olsa Türk’tü… Ailesi rızası dışında ona askeri bez bağlamıştı; fakat o objektiflere arkasını 
dönmüş, omuzlarını düşürmüştü… Gün gelecek aynı desene, bu sefer komple, bürünecek 
ve karşılaştıkları omuzlarını gerçekten düşürecekti... O bebek bezi sınırlı sayıdaydı ve üretimi 
durdu. Ama “bebek” için bir gün asker olacağı gerçeği değişmedi.

“Bebek” büyünce ne olacak ona bakalım: ya fakir olacak, ya zengin; belki çoban çocuğu, belki 
de general çocuğu olacak; ya üniversite mezunu; ya da okuma yazması dahi olmayan biri; 
kim bilir belki de bir eşcinsel olacak… Eğer fakir olacaksa babasının adı Hamit Köse olabilir. 
Hani “Komutanım, biz şehit aileleri olarak bir şeyi öğrenmeyi çok istiyoruz: Bir bürokratın, bir 
siyasetçinin, bir işadamının, hatta bir generalin şehit düşen oğlu var mı?” sorusuna aldığı “Yok” 
yanıtından sonra, “Peki kurşun adres mi soruyor da hep fakir fukarayı buluyor?” çıkışıyla o za-
manlar korgeneral olan Yaşar Büyükanıt’ı hüngür hüngür ağlatan Hamit Köse1…

Eğer üniversite mezunu olacaksa, vatani görevi cinsiyet ayrımı yaptığı için; onun askerde ol-
duğu sürede karşı cinsinden birisi hayata ondan daha erken atılacak, para kazanmaya başla-
yacak, daha da önemlisi iş dünyasında kendine yer ve tecrübe edinecektir. Bizim “bebek” geri

döndüğünde kaybettiği en önemsiz şeyler zaman, para ve tecrübe olacaktır; emin olabilirsiniz. Çünkü aynı “bebek” olarak dönecek mi;  aynı 
ideallere, psikolojiye, motivasyona ve sabra sahip olacak mı bilmiyoruz… 

Eşcinsel olacaksa bu “bebek”, işte orada bir durması gerekir: Pasif eşcinseller askere alınmıyor. Açıklayacak ve gitmeyecek mi, saklayacak ve 
gidecek mi? Hangisi daha ağır, bence bir terazisi yok. Eğer gitmeyecekse, ona eşcinselliğini ispatlaması için çeşitli işkenceler yapacaklar muhte-
melen. İşkence diyorum, çünkü “pasif cinsel ilişki sırasında çekilmiş fotoğraf istemek” ve “anal muayene yaparak zevk alıp almadığını anlamak” 
bence işkence dışında bir tanımla karşılanamaz2. Bir de bu işlemler sırasında çeşitli aşağılamalarla, hatta tacizlerle karşılaşacak. Zaten pasif gay 
olmayan bir eşcinselse askere gitmeme gibi bir olasılığı yok, çünkü askeriye pasif gayleri “kadın” gibi görüyor ve bu nedenle;  nasıl bizi almıyor-
larsa askere, onları da almıyorlar. Ama transseksüel bir kadın ameliyatla erkek olacaksa, kimliği mavi olur olmaz askere çağırılıyor “Gel, oğlum!” 
denilerek, sanki gerçek hayatta çok da “erkek” yerine koyuluyormuş gibi… İspat yükü sende “delikanlı!”… Bebeğimize geri dönecek olursak, 
belki bu anlattıklarımı göze alamayacak ve “pasif” olduğunu saklayarak askere gidecek. Bunu bir kadının bir koğuş erkekle aynı yerde yaşaması 
gibi düşünün… “Bebek” uzun bir zaman pimi çekişmiş bir bomba gibi yaşamak zorunda. Yani dışardaki hayatında yaşadığı zorluklar yetmezmiş 
gibi, askerlik yüzünden daha da sıkıntılı bir dönemle karşı karşıya… 

Eğer “bebek” zengin olacaksa ve 2011 yılında onun için “bedelli” koşulları konuşulacaksa, birileri “haksızlık”tan bahsedebilir. Nitekim parası 
olmayan ölüme giderken o hayatına devam edebilmektedir. Fakat “bebek” fakirse de zenginse de iyi kulak kabartmalıdır ki, CHP’nin teklifinde 
gelir düzeyine göre bedelsiz de yapılabilen “sözde bedelli” askerlikten bahsedilmektedir. Yani ortalığı ayağa kaldırmanın bir anlamı yoktur. 
“Bebek” 1983’ten sonra doğduysa “Bana haksızlık, zamanında görevini yapmayan adama şans tanınmak isteniyor ama ben yararlanamıyo-
rum, hayır!” gibi bir yaklaşımı benimseyebilir ki bu da aslında manasızdır. Çünkü bu teklifte önemli olan ne verilen bedeldir,  ne de yaş sınırı… 
Önemli olan askerliğin süresinin kısalmasını ve asker sayısının azalmasını tartışabilmektir. “Bedel”  adı altında da olsa ordunun yapısını sorgula-
yabilmektir… CHP gibi ismi söylenince aklımıza orduyu getiren bir partinin sivilleşme yolunda bizim için küçük(şimdilik), ama kendi için büyük 
bir adım atabilmesidir… Gönül ister ki ideale en yakın yapıda; fakiriyle, zenginiyle, okumuşuyla, eşcinseliyle hiçbir erkeğimizin hakkını ihlal 
etmeyen, vicdani ret hakkı tanıyan, daha küçük ve daha profesyonel, elini eteğini tam anlamıyla siyasetten çekmiş ve Kılıçdaroğlu’nun dediği 
gibi “onuruyla kışlasında oturan”  bir ordumuz olsun. Ama o zamana kadar,  başbakanın “Referanduma gidebiliriz bunun için” sözüne ithafen; 
“Yetmez! Ama evet…”

1Can Dündar “Katilimiz Fakirlik mi?”, http://www.candundar.com.tr/_old/index.php?Did=3431
2Lambdaistanbul “Çürük Raporu ve Askerlik”, http://www.lambdaistanbul.org/php/main.php?menuID=22&altMenuID=29&icerikID=57

Ceren Günel
ceren.gunel@boun.edu.tr
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Boğaziçi University
Center for 

European Studies 
Student Forum

European Weekend
School 2011

“Accession to the EU: Expectations and Realities”
5-7 May 2011

Programme:

05 MAY 2011 THURSDAY

Venue: Boğaziçi University, South 
Campus

09.30 – 10.00: Opening
 

Nihan Toprakkıran
Center for European 

Studies Student Forum, President 

10.00 – 10.15: Presentation Film on 
Turkey

10.15 – 10.30: Welcoming Remarks

 Hakan Yılmaz
Boğaziçi University

 Center for European Studies, Director

10.30 – 11.15: Keynote Speech

“Enlargement of the European Union”

Michael Leigh
European Commission, 

Enlargement Director, General

11.15 – 11.30: Q & A

11.30 – 12.00: Coffee Break

12.00 – 13.00: Parallel Sessions #1 
(Student Workshops)

13.00 – 14.30: Lunch 

14.30 – 16.00: Panel #1

“Enlargement Fatigue of the EU 
and the Economic Crisis”

  Chair: Refik Erzan
Boğaziçi University, Professor 

 Daniel Gros - to be confirmed
 Centre for European Policy 

Studies (CEPS), Director

  Lucia Najlová
EUROPEUM Institute for European 

Policy, Senior Research Fellow

16.00 – 16.30: Q & A

16.30 – 19.00: Free Time

19.00 – 23.00: Inter-Cultural Evening at 
Binns’ House

06 MAY 2011 FRIDAY

Venue: Boğaziçi University, South 
Campus

09.30 – 10.30: Parallel Sessions # 2 
(Student Workshops)

10.30 – 11.00: Coffee Break
 
11.00 – 12.30: Panel #2

“Recent Members of the 
European Union”

Chair: Kemal Kirişci
 Boğaziçi University, Professor

Peter Balazs
  Former Minister of 

Foreign Affairs of Hungary

Leonard Orban
Former Commissioner for

 Multiculturalism in the 
European Commission

Filiz Hyusmenova - to be confirmed 
  Member of the 

European Parliament

12.30 – 13.00: Q & A

13.00 – 14.30: Lunch

14.30 – 15.30: Parallel Sessions #3 
(Student Workshops)

15.30 – 16.00: Coffee Break

16.00 – 17.00: Panel #3

“Candidates for the European Union”

Chair: Hakan Yılmaz
Boğaziçi University, Professor 

  Vladimir Drobnjak
Chief Negotiator for Accession 

Negotiations to the EU of Croatia

Cengiz Aktar
Bahçeşehir University, Chairman of the 

Department of EU Relations

  Adam Balcer
DemosEUROPA Centre for European 

Strategy, “EU Enlargement and 
Neighbourhood” Program Director 

17.00 – 17.30: Q & A

17.30 – 19.00: Free Time

19.00 – 23.00: Cocktail Prolongé at 
Baltalimanı

07 MAY 2011 SATURDAY

Venue: Boğaziçi University, South 
Campus

10.00 – 11.00: CESSF Student 
Presentations

“History of the Republic of Turkey since 
1923”

“History of Turkey-EU Relations”
“Current Situation in Turkey-EU 

Negotiations”

11.00 – 11.30: Q & A

11.30 – 12.30: Presentations of 
Parallel Session Delegates

12.30 – 13.00: Q & A

13.00 – 14.30: Lunch

14.30 – 15.30: Discussion

“Turkey - EU: Is the Relation Sustainable 
for Full Membership?”

15.30 – 16.00: Evaluation

16.00 – 17.00: Closing Remarks and 
Certificate Ceremony

Hakan Yılmaz
Boğaziçi University 

Center for European Studies, Director

17.00 – 19.45: Free Time

19.45 – 24.00: Departure from Kabataş 
for Ferry Party on the Bosphorus
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