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Yönetim Kurulu'ndan
KAMU DENETİM SİSTEMİMİZİN YENİDEN İNŞASI

2

Yeryüzünde, hangi kıtada, hangi ülkenin
kamu yönetimi modeli incelenirse incelensin,
kamu denetimine sahip olmayan herhangi
bir yönetim sistemine rastlamak imkansızdır.
Ülkemizde kamu denetimi alanında son dönemde yaşanan ve toplumu derinden etkileyen tartışmaların ışığında; Kamu Denetim
Birimlerinin zayıflatılması, etkisizleştirilmesi ve
kenara itilmesinin, vahim sonuçları ile karşı
karşıya kalıyoruz. Zamanın ruhunun, Kamu
Denetim Kurullarının, yeni bir anlayışla içinde
bulunduğu sorunların ortadan kaldırılması;
tarafsızlığının, bağımsızlığının güçlendirilmesi ve objektif çalışma ortamının sağlanmasını
gerektirdiği açıktır. Bu nedenle, Kamu Teftiş
ve Denetim Birimleri mensuplarının, çatı sivil
toplum kuruluşu niteliğinde bulunan Devlet
Denetim Elemanları Derneğimiz, Kamu Denetim sistemimizin yeniden inşası konusunda,
aşağıdaki önerileri kamuoyumuzla paylaşma
ihtiyacını duymuştur.
1-Kamu harcamaları ve denetimi konusunda uzmanlığı tartışmasız nitelikte olan kamu
denetim kurullarının, kılı kırk yaran, soğukkanlı ve tarafsız yaklaşımı perde gerisinde bırakılınca; kolluk kuvvetlerinin, sadece iletişimi
dinleme yöntemiyle kurguladığı operasyon
zihniyetinin, vahim sonuçları görülmüştür. Bu
cümleden hareketle; Bakanlıkların ve Genel
Müdürlük denetim elemanlarının mesleki faaliyetlerini yürütürken tarafsız ve bağımsız şekilde görevlerini yerine getirmelerini sağlamak
üzere, çağdaş dünya uygulamaları dikkate alınarak Anayasal ve yasal güvence sağlanmalı,
Türk Denetim Yasası acilen hayata geçirilmelidir. Denetim birimlerinin ortak etik ilkelerinin,
raporlama standartlarının, olaylara yaklaşımlarının, doğru ve yanlış algılamalarının, aynı
düzleme oturtulacağı bir hukuksal zemin
oluşturulmalıdır. Denetim elemanlarının işe
alınma, atanma, görev, yetki ve sorumlulukları, kariyer yapıları, teftiş birimlerinin objektif
çalışma usul ve esasları, inceleme, soruştur-

ma ve teftiş faaliyetlerinde, eşitlik içerisinde
davranılmasını sağlayacak net ve açık hükümler bu yasada yer almalıdır.
2- Meslek taassubuna kapılmayan, kendisini de eleştirmekten ve ölçmekten kaçınmayan bir kamu denetim sisteminin ürettiği, denetim ve ölçme değerlendirme rapor ve faaliyetlerinin, belli bir sistem dahilinde (kişi hakları
korunarak) kamuoyu ile şeffaf ve açık şekilde
paylaşacağı bir sistemin kurulması, Türk kamu
yönetiminin tıkanan damarlarını açacaktır. Kamuoyu denetimine kendisini de açan denetim
sistemi, içinde bulunduğu umutsuzluk ve etkisizlik girdabından çıkarak daha yüksek kalitede ürün ortaya koyma arayışı içine girecektir.
Kapalı kapılar arkasında yaşamını daha fazla
sürdüremeyeceğini ve siyasi erki yanlış yönlendiremeyeceğini anlayacak olan bürokrasi,
asli görevine dönerek, gelişmiş demokrasilerde öngörülen çizgiye gelecektir. Kamuoyunun doğrulara daha hızlı ulaşabildiğini gören
siyaset kurumu ise kendisini, hesap verebilir
yönetim anlayışını desteklemek zorunda hissedecektir.
3- Günümüz koşullarında denetim hizmetlerinde çalışan meslektaşlarımızın motivasyonlarının yüksek tutulması, çalışma
koşullarının özendirici hale getirilmesiyle
doğru orantılıdır. Denetim elemanlarının mali
ve sosyal haklarının güvence altına alınması
için “Denetim Hizmetleri Sınıfı” oluşturularak,
özlük hakları ve mesleki güvencelerinin yargı
mensupları baz alınarak düzenlenmesi mutlaka sağlanmalıdır.
4-Son yıllarda bazı bakanlıklarda teftiş
birimlerinin, müsteşar ve müsteşar yardımcısına bağlandığı görülmektedir. Bürokratik
üst yöneticiye bağlı sistemlerin mahsurları ve zaafiyetleri açık olduğundan, denetim
elemanlarının daha bağımsız ve tarafsız çalışabilmeleri için, meslek güvencesi ve fonksiyonel bağımsızlığın sağlanabilmesi için denetim raporlarının, Millet iradesinin temsilcisi
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T.B.M.M. ne de sunulacağı bir sistem önerisi
tartışılmalıdır.
5-Denetim birimleri arasında koordinasyonu ve uyumu sağlamak ve mesleki standartları tespit etmek üzere oluşturulacak Denetim
Üst Kurulu ile denetim birimlerinin başarısı ve
başarısızlıkları ölçülmeli, gelişimlerine yönelik
tedbir ve uygulamalar, planlanmalıdır.
6-Denetim elemanlarının en iyi şekilde yetiştirilmelerini ve hizmet içi eğitimlerini en iyi
şekilde almalarını ve ortak denetim kültürünü
oluşturmak üzere, Denetim Üst Kuruluna bağlı Teftiş Akademisi oluşturulmalıdır.
7-6223 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde
çıkartılan KHK’ lar ile yapılan düzenlemeler
sonrasında bazı Bakanlıklarda denetim birimleri oluşturulmadığı görülmektedir. Bu bakanlıklarda da denetim birimleri oluşturularak denetimsiz alan bırakılmaması gerekmektedir.
Denetim elemanlarının unvanları arasındaki
farklılıkların giderilmesi ve 6223 sayılı Yetki
Kanununda ulaşılmak istenen amaçlar doğrultusunda, yeniden düzenleme yapılarak,
mesleki kurumsal kültür muhafaza edilmelidir.
8-Denetim birimlerinin isimleri ve teşkilatlanma şekilleri, kurul modeli esas alınarak,
demokratik ve katılımcı anlayışla yeniden
düzenlenmelidir. Mesleğin kariyer yapısı ve
özel eğitim dönemi hiçe sayılarak, bu yetişme
dönemini tamamlamadan mesleğe dışarıdan
paraşütle katılımın yolu kapatılmalıdır.
9-Denetim birimleri, kendi başarı performanslarını ölçecek değerlendirme kriterlerine
bağlı hale getirilmelidir. Diğer kurumları ölçmeye, başarı ve başarısızlıklarını değerlendirmeye çalışan bu birimlerin, kendi başarı ve
başarısızlıklarını ölçmeleri ve değerlendirmeleri sağlanmalı ve bunun için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
10- Yolsuzlukla mücadelede başarı için;
Siyasal Hesap Verme Sorumluluğu (Yürütmenin Parlamentoya karşı sorumluluğu),
Yönetsel Hesap Verme Sorumluluğu (Kamu
Yöneticilerinin bağlı olduğu bakanlarına karşı sorumluluğu) ve Vatandaşa Yönelik Hesap
Verme Sorumluluğu’ nun (Hem parlamentonun hem de bütünüyle devletin vatandaşına
karşı sorumluluğu) tam ve eksiksiz uygulanması önem arz etmektedir. Bunun için, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere
paralel yasalar ve ikincil mevzuat dâhil olmak
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üzere, ulusal düzenlemeler tamamlanmalı,
dahası saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğu
besleyen faktörlerin ortadan kaldırılması gerekir.
Bu amaçlara yönelik olarak, kamu yönetiminde saydamlığın hayata geçirilmesi, hesap
verme sorumluluğunun yönetim anlayışına
yerleştirilmesi, kamu çalışanlarının mali durumlarının iyileştirilmesi, yolsuzlukla mücadele için kurumsal yapıların oluşturulması,
örgütsel denetimin etkililiğinin artırılması,
adalet duygusu ve hukukun üstünlüğü anlayışının yerleştirilmesi, medya ve sivil toplum
örgütlerinin sağlıklı işleyişinin sağlanması, vatandaşların yolsuzluklara karşı duyarlılığının
artırılması sağlanmalıdır.
Denetimsizliğin bizatihi kendisi toplumun
huzurunu bozar, devlete olan güveni sarsar,
kamuoyunda adalet algısının kaybedilmesi,
kargaşayı ve kendi adaletini yaratma çabalarını doğurur.
İdealist ve fedakar insanların oluşturduğu
meslek camiamızın hedefi, yeni bir bürokratik he-gemonya oluşturmak değil, Türk Kamu
Yönetimini, sanal dünyasından çıkartıp küresel
düzeyde gerçekler dünyasının başarılı bir aktörü haline getirme mücadelesine, katkı sunabilmektir.
Devlete ve millete hizmet etmeyi kendisine düstur edinen, ülkenin her köşesinde, her
koşulda, cansiperane şekilde çalışan kamu
denetim elemanlarının, kamu vicdanını yaralayacak şekilde haksız ithamlara maruz kaldığını üzülerek görmekteyiz.
Tüm bunlara rağmen aldıkları devlet terbiyesi ve vazife şuuru dahilinde sükûnetlerini koruyan kamu denetim elamanları, devletinin ve
milletinin şahsi manevisinden başka hiç kimseye ve hiçbir kuruma karşı kendisini borçlu hissetmeden tam bir tarafsızlık içerisinde vazifelerini yerine getirmeye devam edeceklerdir.
Kendisine ulaşan kamu hizmetlerinden
vatandaşlarının, verdiği kamu hizmetinin kalitesinden kamu görevlilerinin mutlu olduğu bir
Türkiye’ye ulaşabilmek umuduyla, kamuoyuna
saygılarımızla duyurulur.

DEVLET DENETİM ELEMANLARI
DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
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Denetimsiz demokrasinin
fırsat ürünü:
Kleptokrasi (IV)
Dr. Recep Sanal*

4

Makalenin üçüncü bölümünde; eksik demokrasinin kolayca kleptokrasiye evrilişine,
çarpık sistemin siyaset baronu üretme aracına dönüşmesine, milli irade paravanı arkasına saklanan kleptomanların kamu kaynaklarını (kitabına uydurarak) aşırma yöntemlerine
değinmiştik. Makalenin bu bölümünde ise
dünyada daha iyi bir yönetimin kurulabilmesi
için nitelikli siyasetçilerin seçimini kolaylaştırabilecek alternatif bir seçim sisteminin nasıl
olabileceği ve bunun ardından nasıl bir kamu
denetim sistemine ihtiyaç bulunduğu konuları üzerinde durulacaktır.
Dünyada daha iyi bir yönetim
kurabilmek için neye ihtiyaç vardır?
Hemen belirtmeliyiz ki, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, her insan daha iyi bir
yönetime layıktır. İnsan odaklı bu bakış açısı
“tam demokrasi” pratiği ile bütünleştirildiği
takdirde herkesin bu gezegende yaşamaktan daha fazla haz alacağı kesindir. Daha iyi
bir yönetim için nelere ihtiyaç olduğu hususunda çok sayıda öneri üretilebilir. Ben yönetim işinin aktörü durumundaki yöneticinin
rolünün önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yeryüzündeki hangi yönetim
sistemi söz konusu edilirse edilsin, her yönetim sisteminin aynı zamanda iyi bir yöneticiye
de ihtiyacı vardır. İyi bir uçağın kötü bir pilot
yönetiminde düşme riski ne kadar yüksekse,
iyi bir yönetim sisteminin kötü bir yönetici

elinde zarar üretmesi riski de o derece yüksektir.
Bu aşamada “yönetici” ile “yöneti(m)ci”
kavramları arasındaki nüans farkına dikkat
çekmekte yarar vardır. Yönetici kavramından
bahsedildiğinde, yönetim mesleği açısından
yeterince okumuş/dokumuş ve mesleki/entelektüel birikimini güzel ahlâk ile taçlandırmış
kişileri anlıyoruz. Yönetimci tabiri ise biçimsel
açıdan okumuş/dokumuş görünmekle birlikte asgari etik değerlerden yoksun, yönetme
gücünü kullanan yönetim elitlerinin eline/
eteğine çeşitli biçimlerde (yağcılık, yalakalık,
erketelik vb.) yapışarak ikbal sahibi olanları
anlatmaktadır. Özetle; devlet görevini ifa bakımından işin ehlinin aranmadığı sistemlerde
salt biçimsel bazı işlemlerle (müşterek karar
vb.) atanan kişiler yönetici değil, “yönetimci”
olurlar. Örneğin; herhangi bir gasilhanede
görev yapan bir ölü yıkayıcısının, biçimsel
bazı şartları taşıdığından bahisle bir kamu
kurumuna genel müdür olarak tayin edildiğini varsayalım. Bu kişinin yöneteceği kurumdaki işlerin kısa zamanda kötüye gitmesi ve
o kurumsal yapının vatandaşa hizmet sürecinde tıpkı “fazla yıkanan bir ölünün” reflekslerine benzer tepkiler vermesi ihtimali çok
yüksektir. İşte yönetici kelimesine fazladan

*Emekli Kamu Görevlisi
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eklediğimiz “m” harfi, işin ehli olmayan bir kişiyi koltuk sahibi yapmanın belgesi olmaktan
öte bir anlam taşımayan atama işlemlerini
simgelemektedir.
Demokrasi ve denetim
birbiriyle bağdaşır mı?
Toplumsal hayatın sürdürülebilirliği için
çağlar boyunca düzenleyici bazı kurallara ihtiyaç duyulmuştur. Bu kurallar, aynı zamanda
bireyler arasındaki sürtünmeyi azaltacak yağ
işlevini görürler. Kutsal metinler, insanoğlunun yaşam kalitesini artıracak öğüt formundaki kurallarla doludur. Fakat statik nitelikteki
bu metinlerin üsluplarındaki gizemliliğin yanı
sıra insanlığın bunları anlama/algılama biçimlerindeki farklılıklar, dinamik bir devinim içindeki toplumsal hayatı düzenlemek için yeni
yazılı kurallara ihtiyaç doğurmuştur. İnsanlar
arasında hak ve adalet olguları temelinde barış ve huzurun temini için, adına kanun denilen yazılı metinler oluşturulmuştur. Toplumsal
hayatın düzenlenmesi işlevi zaman içerisinde “bireysel özdenetimi” önemseyen kutsal
metinlerden ziyade “kurumsal denetimi” önceleyen hukuk sistemi üzerinden yürümeye
başlamıştır.
Bireylerin özgürlük alanlarını genişletme
bağlamında demokrasi ile anarşizmi birbirine karıştırmamak gerekir. Herhangi bir ferdin
özgürlük alanının, diğer bireylerin özgürlük
alanlarıyla sınırlı olması gereği açıktır. O halde, kuralsız bir demokrasiden söz edilemez.
Makalenin ilk bölümünden itibaren, bu kuralların kimler tarafından, nasıl konulduğuna ve ne şekilde uygulandığına ilişkin bazı
tespitlerde bulunmuştuk. Şimdi de konulan
kuralların uygulamasının nasıl denetleneceğine odaklanmakta yarar vardır. Çünkü
uygulanmayan kural, kural olmaktan çıkar.
Hangi kuralın ne kadar doğru uygulandığının
anlaşılması ise dürüst bir denetim yapılmadan güçtür. Ülkelerin coğrafi alanlarının genişliği ve hizmet konularının çeşitliliği dikkate
alındığında, yöneticilerin üçüncü bir göze
ihtiyaç duyacakları kesindir. İşte bu üçüncü
göz, denetim işini yapan kurumlar/birimler
ve onların bünyesindeki tarafsız kişilerdir.
Hangi çeşit denetimden bahsedilirse edilsin
(siyasal, yargısal, yönetsel, kamuoyu denetimi vb.) bunu uygulayan kurumsal yapılar her
demokratik sistemin ayrılmaz parçasıdırlar.
Üzerinde durulması gereken asıl konu, yukarıda örneklerini verdiğimiz denetim biçimlerinin kendi kurumsal çerçevesi içerisinde
veya yetki alanında etkili bir şekilde uygula-
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nıp uygulanmadığıdır. Eğer uygulanmıyorsa
sebepleri nelerdir?
Bu konuda anti-demokratik sistemlerin
adını anmaya bile gerek yoktur. Çünkü tek
kişi veya dar bir grup tarafından yönetilen ülkelerde her ne kadar kanunlar var ise de hukuktan söz edilmesi güçtür. Bu nedenle kanun devleti yerine, hukuk devleti temelinde
çalıştığı varsayılan demokrasi eksenli siyasal
yapılar üzerinde durulması daha akılcıdır.
Burada da karşımıza “tam demokrasi” veya
“eksik demokrasi” pratikleri çıkmaktadır. Eksik demokrasilerin en tehlikelisi yozlaşmış
olanlarıdır. Bu tür demokrasilerdeki siyasal
denetim araçları sadece kâğıt üzerindedir ve
etkili biçimde çalışmaz veya çalıştırılmazlar.
Çünkü sistem elitizm ve/veya kleptokrasi sınırlarında gezinmekte; sistemin aktörleri olan
politikacıların servet ve şöhret tutkuları ise
ağaç kurdu misali bu sistemleri kendi içinden çürütmektedir.
Çağımız insanı, “güçlünün haklı sayıldığı”
ahlâksız ve acımasız bir güruh tarafından, kapana kıstırılmış şekilde yaşamaya mahkûm
durumdadır. Demokrasinin vazgeçilemez
öğesi olan “bireyin iradesi” mevcut sistemlerin öngördüğü seçme ve seçilme sürecinde
toplam iradeye dönüşürken adeta uzaydaki kara delikte kaybolan bir gezegen misali
kaybolmaktadır. Bunu önlemek için alternatif
seçim sistemleri üzerinde kafa yorarak, yeryüzünün her köşesinde kolayca uygulanabilecek ve adına yerküre (earth) dediğimiz şu
küçük “kozmik köyün” yöneticilerini, yönetim
alanında temayüz etmiş kişiler arasından seçmeyi sağlayacak yeni bir sistemi tasarlamak
herkes için daha faydalı olmaz mı acaba?
Yeryüzündeki en küçük idari birimden (ülkemizdeki köy/mahalle gibi) başlamak üzere
her idari birim ölçeğinde, her yönetim görevi için bazı ölçütlere göre (asgari yaş, asgari
eğitim vb.) aday belirlemek ve kademeli bir
seçim sistemiyle göreve en uygun olan kişileri seçmek çok zor olmaz herhalde? Burada işin odağına özellikle en küçük idari birim
olan “mahalle”yi yerleştirmekte yarar vardır.
Dünya genelinde mahalle kavramını yeniden
tanımlamak ve seçmen sayısı açısından mahalleyi belirli bir standarda bağlamak gerekecektir. Seçmen sayısı bu standardın altında
olan köylerin de mahalle statüsünde en yakın
idari birime bağlanması düşünülebilir. Bu sayede, öngörülen yeni sistem sadece belirli bir
ülke veya bölge için değil, yeryüzünün tamamı için tasarlanmış olacaktır.
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Konuyu biraz daha anlaşılır kılmak için
burada bir parantez açalım ve yaşadığımız
ülke ölçeğinde basit bir modelleme yapmaya
çalışalım. Geri kalmış ülkelerde herkes kendini her konuda uzman saydığı için, herhangi bir siyasal parti ekseninde kurgulanmayan
yeni modellere de itirazlar olacağı kesindir.
Muhtemel muterizlerin gerekçelerinin kendilerince haklı yönleri olabilir. İnsanlık için en
iyiyi aramada bir sınırlamadan bahsedilemeyeceği için (katılmasak bile) her görüşe saygı
duyulması doğaldır.
Türkiye’deki mevcut siyasal sistemi ve
mülki/yerel yönetim yapısını esas aldığımızda, seçmenler belirli kademeler için
(milletvekili, il genel meclisi üyesi, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, mahalle
muhtarı, köy muhtarı) oy kullanmaktadırlar.
Bu aşamada bazı idari kademelerin elimine
edilmesi (söndürülmesi) düşünülebilir. Mevcut teknolojik imkânlar (özellikle ulaşım ve
iletişimde sağlanan gelişmeler) dikkate alındığında, aynen bucak teşkilatlanmasında olduğu gibi bazı kademelere ihtiyaç kalmadığını düşünülebilir. Örneğin; il genel meclisleri,
belediye meclisleri ve belde belediyelerinin
gerekliliği sorgulanabilir. Bu bağlamda, yeni
mülki idare yapısı üç ana kademeden (köy/
mahalle, ilçe, il) oluşturulabilir. Bu kademelerde görev yapacak olan kişi sayısının belirli
bir katı kadar asil ve yedek aday seçilebilir.
Örneğin; köy ve mahalleler için üçer kişi, ilçe
belediyeleri için beşer kişi, il belediyeleri için
onar kişi seçilir. Büyükşehir belediyeleri içinse ilçe belediye başkanları kendi aralarından
seçim yapabilecekleri için bunlar açısından
ayrıca asil veya yedek aday seçmeye gerek
olmayabilir. Her idari kademeye asil olarak
seçilenler kendi içlerinden bir kişiyi başkan/
muhtar seçer ve kendileri de meclis veya ihtiyar heyeti görevini görebilirler. Köy/mahalle
muhtarlıkları açısından, bazı yerlerde gerekli
yaş ve eğitim şartına sahip adaylar bulunamayabilir. Bu durumda söz konusu görevler,
o idari birime en yakın köy/mahalle muhtarı
tarafından vekâlet suretiyle (öngörülen şartları taşıyan bir aday bulununcaya kadar) yürütülebilir. Aynı sistem, zorunlu durumlarda
diğer görevler için de uygulanabilir.
Bu yeni siyasi/idari yapılanmada ülke genelinde hangi siyasi kademeler için seçim
yapılması ve her kademe için kaç kişinin nasıl seçilmesi gerekeceği sorusunun cevabını
bulmak için, altı kademeli bir seçim piramidinden (en altta köy/mahalle-ilçe-il-başkentülke-en üstte baş temsilci olmak üzere) bah-

sedebiliriz. Bu piramitte aşağıdan yukarıya
doğru yaş ve eğitim durumuna göre bir seçim yapılacağı için toplumsal konsensüsün
oluşumu ve yönetme meşruiyetinin içselleştirilmesi açılarından bazı kolaylıklar sağlayabilir. Bu sistemin tamamlayıcı unsurlarını da
(geri çağırma, yedek temsilci seçilmesi) ayrıca dikkate almak gerekir.
Yukarıda anlattıklarımızı biraz daha somutlaştıralım. Bir ülkedeki seçmen sayısının
yaklaşık 50.000.000 kişi olduğunu varsayalım. Örnek “piramit modeli” gereğince,
seçmenler şu şekilde hareket edebilir: Tüm
seçmenler ilk kademede 5.000.000 kişiyi
köy/mahalle temsilcisi olarak, bunlar kendi
içinden 500.000 kişiyi ilçe temsilcisi olarak,
bunlar kendi içinden 50.000 kişiyi il temsilcisi
olarak, bunlar kendi içinden 500 kişiyi başkent temsilcisi olarak, bunlar kendi içinden
25 kişiyi ülke temsilcisi olarak, nihayet bunlar
da kendi içinden 1 kişiyi baş temsilci olarak
seçebilirler. Her ülkenin baş temsilcisinden
oluşacak heyet ise dünya çapındaki siyasal
görevler için kendi içinden kademeli olarak
seçimler yapmakla görevlendirilmiş olurlar.
Böylelikle yerküre temsilcisi ölçeğine kadar
gitmenin yolu açılmış olabilir.
Örnek sistemin tamamlayıcı parçası olarak, hem seçme hem de seçilme yeterliliği
açısından her üst kademe görev için giderek
artan “yaş” ve “eğitim” şartları aranabilir. Burada vurgulanması gereken en önemli husus,
belirli bir süre eğitim görmeyenlerin seçmen
sıfatını kazanamayacağı için oy kullanamamasıdır. Bu durum “genel ve eşit oy ilkesine”
aykırılık oluşturmaz. Çünkü modern demokrasinin standardı “cahil dalkavukluğu” yapılarak yükseltilemez. Demokrasinin kurumları,
okuma/yazmayı dahi öğrenememiş olanların
fikrine göre şekillendirilemez. Burada; “mekteplileri cebinden çıkarabilecek alaylılar olduğu!” ya da “devletin her vatandaşını eğitmesi gerektiği, dolayısıyla cahillerin bunda
bir kusurlarının olmadığı!” şeklindeki hamasi
itirazları işitir gibi oluyoruz. Çağdaş eğitimin
reddi anlamına gelen bu gibi iddiaları ileri sürenlerin akıllarında veya niyetlerinde bir sorun olabilir. Dolayısıyla modern demokrasiyi
çürük zihniyetlerin tutsağı haline getirmemek
gerekir. Şu halde, oy kullanma ehliyeti bağlamında, seçmen yaşı ile ilgili sınırlamalar nasıl
demokrasiye aykırılık oluşturmuyorsa; seçmenin eğitim durumuyla ilgili sınırlamaların
da demokrasiye aykırılık oluşturmayacağını
kabul etmemiz gerekir. Keza belirli suçlardan
hüküm giyerek kamu haklarından yasaklan-
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mış olanların da seçmen vasfını geçici olarak kaybetmeleri gerekir. Yine seçen/seçilen
açısından sınırlayıcı bir diğer koşul da daimi
nitelikte fiili ikamet esası olmalıdır. Nasıl ki,
her seçmen için belirli bir yerde belirli bir süreyle ikamet etmiş olma koşulu aranıyorsa;
seçilecek kişiler açısından da aday olacağı
bölgede belirli bir süre daimi nitelikte fiilen
ikamet etmiş olma koşulu aranmalıdır. Yurtdışında yaşayan fakat ülkesine hizmet etmek
isteyenler açısından da bu sınırlayıcı kural
uygulanmalı, siyasi görevlere talip olmadan
önce ikamet şartını yerine getirmesi istenmelidir. Ancak bu sayede, seçmen ile aday
arasındaki tanışıklığı kolaylaştırmak mümkün olabilir. Çifte vatandaş durumundakilere
seçilme hakkı verilebilmesi için bunların uhdelerindeki diğer ülke vatandaşlığından ayrılmaları şartı aranmalıdır. Bir seçime hazırlık
aşamasında seçmen sayısı belirlenirken bu
durumlar göz önüne alındığında, toplam nüfustan yukarıdaki kısıtlamalara tabi olanların
sayısı düşüldükten sonra net seçmen sayısı
ortaya çıkacaktır. Örnek sistemin mantığını
bir nebze açıklamaya çalıştık. Başka sistemler önerenler de olabilir. Bu nedenle konuyu
burada kapatalım.
Kamu kesimindeki denetim sistemi
nasıl olmalıdır?
Kamu kesiminde denetim sistemine ihtiyaç var mıdır? Bu soruya (niyetinden emin
olunamayan siyasal aktörleri veya onlara
eklemlenmiş yönetimcileri bir yana bırakırsak) tüm yönetim bilimcilerin vereceği cevap
olumludur. Çünkü kamu yönetimin temel fonksiyonlarından biri de denetimdir ve her dürüst
yönetici için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.
Fakat mevcut yönetim pratiklerine bakıldığında, siyasal aktörlerin elinde oyuncak
haline getirilmiş olan ülkelerde kamu kesiminin denetlenmesinin fazla bir öneminin olmadığı, hatta denetimin hiç istenmediği kolayca görülebilmektedir. Örneğin kamu malını
veya parasını aşırmayı kafasına koymuş ve
buna göre örgütlenerek siyasal iktidarı ele
geçirmiş bir ekip için, denetim her yönüyle
bir engeldir ve etkisizleştirilmesi için her şey
yapılır. Uluslararası kamu denetim kurumlarına bakıldığında, bunların da temel olarak
siyasi iradenin emriyle harekete geçirildiği
görülmektedir. O halde, yukarıda belirttiğimiz niyetlerle iş başına gelmiş olan bir siyasi
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iktidar, denetim sistemini kendi hareket alanını daraltacak şekilde neden çalıştırsın ki?
Sadece mevcut muhalifleri sindirmek veya
muhtemel muhaliflerin ortaya çıkmasını engellemek için kullanmayı tercih edecektir.
Yozlaşmış demokrasilerde vatandaşlar, yozlaşmış aktörlerin (politikacılar, iş adamları,
bürokratlar) kirli tezgâhları arasında sıkışmış
durumdadır. Bu nedenle hiçbir denetim türünden (yargısal denetim dâhil) olumlu bir
sonuç sağlaması mümkün değildir. İşte bunun için önce siyaset kurumunun düzeltilmesi gerekir. Nitelikli insanların (bilgili, dürüst,
çalışkan…) iş başına gelebileceği bir sistem
kurulmadan, her türlü denetim için harcanacak emek, kaynak ve zaman sadece israftan
ibarettir. Nitekim günümüzdeki denetim uygulamaları da göstermelik olmaktan öteye
geçememekte, kamu kaynaklarının korunmasında ya da toplumsal düzeni bozucu işlemler ve eylemlerle mücadelede önemli bir
katkı sağlamamaktadır.
Son söz
Siyasi görevlere nitelikli insanların seçilmesini sağlayan bir sistemin uygulanmaması durumunda, kamusal denetim konusunda
kafa yormaya hiç gerek yoktur. Çünkü devlet
hayatında her şey buna bağlıdır ve aynen bir
gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiğinde diğerlerinin de yanlış iliklenmesinin kaçınılmazlığı gibidir. Keza adına “bağımsız denetim”
denilen ve özel sektörün denetlenmesinde
kullanılan sistemin de gerçekten bağımsız
değil, işveren/yüklenici ilişkisi bağlamında
“parayı verenin düdüğü çaldığı” bir denetim
sistemi olduğunu belirtelim. Kamu yetkilerini
ve kaynaklarını dürüstçe kullanacak insanların göreve getirildikleri, yani her işin ehline
verildiği bir ülkede/sektörde “performans
yönetimi” ilkeleri kolayca hayata geçirilir ve
buna bağlı olarak uygulanacak denetimler
de gerçekten işe yarar. Denetim işinin dışsal
baskılardan kurtarılması için; denetim birimlerinin “kurumsal bağımsızlığının” sağlanmasına, denetim mesleğinin “kariyer mesleği”
haline getirilmesine, denetim elemanlarının
“yargıç güvencesi” benzeri bir güvence ile
donatılmasına ihtiyaç vardır. Bunlar sağlanmadığı takdirde etkili ve tarafsız bir denetimden söz edilemez. Denetim alanıyla ilgili
diğer hukuki, idari, mali ve teknik konular ise
sadece ayrıntıdan ibarettir.
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BİLGİSAYARLI MUHASEBE
SİSTEMLERİNİN DENETİMİNDE
KULLANILAN DENETİM YAZILIMLARI
ÜZERİNE BİR İNCELEME1
Cengiz Güney2
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GİRİŞ
Muhasebe; Parayla ifade edilebilen iktisadi olayları tarafsız belgelere dayandırmak
şartıyla kaydeden, sınıflandıran, raporlayan
ve analiz eden bir bilgi sistemi olarak tanımlanmaktadır. Muhasebe işlevlerinin bilgisayarlı muhasebe sistemlerinde gerçekleştirilmesi, bir takım kolaylıkları beraberinde
getirmiştir. Bu kolaylıklar sadece muhasebe alanında olmamış, muhasebe verilerinin
güvenilirliğinin ve geçerliliğinin test edildiği
denetim faaliyetlerinde de kendini göstermiştir. Veri tabanlarında yer alan muhasebe
verileri denetim yazılımları aracılığı ile analiz
edilmekte ve denetim sonuçları raporlanabilmektedir. Bilgisayarların da denetime dahil edildiği çeşitli denetim yaklaşımları gelişmekte, bu durum ise denetçileri daha yeni
teknikleri öğrenmeye ve uygulamaya itmektedir. Denetçilerin bir programcı gibi kodlar
yazması beklenmektedir.
Çalışmada öncelikle denetim ve bilgisayarlı muhasebe sistemleri arasındaki
ilişki ortaya konmaktadır. İlerleyen bölümde
bilgisayarlı muhasebe sistemlerinin denetim
mesleğini ve denetçiyi ne şekilde etkilediği
üzerinde odaklanmaktadır. Bilgisayarlı muhasebe sistemlerinin beraberinde getirdiği

denetim yaklaşımları çalışmanın diğer bölümünü oluşturmaktadır. Uygulamada kullanılan denetim yazılımları üzerine yapılan inceleme bulguları ise çalışmanın son bölümünü
oluşturmaktadır.
1. DENETİM VE BİLGİSAYARLI
MUHASEBE SİSTEMLERİ
Denetim; kelime anlamı olarak “murakabe”, “kontrol” ile aynı anlam taşımaktadır (Eren,1998:354). Muhasebe açısından
denetim ise Denetim Kavramları Komitesi
tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır (Güredin,2000:5):
“Denetim; iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddiaların, önceden saptanmış ölçütlere
uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları
ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca
kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.”
Kayıt ve muhasebe verilerinin işlenmesinin tam ve hassas yapıldığından emin olmak
Bu makale ywazarın, “Bilgisayarlı Muhasebe Sistemlerinde
Denetim Riskleri ve Risk Odaklı Denetim” isimli yüksek lisans
tezinden üretilmiştir.
2
Öğr. Gör.
1
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Bilgisayarlı Muhasebe Sistemlerinin Denetiminde Kullanılan Denetim
Yazılımları Üzerine Bir İnceleme
için kontrol yöntemlerinin yeterliliğini incelemek, sistemlerin ve ilgili kontrollerin tanımlandığı gibi çalıştığını doğrulamak ve kapanış bakiyeleri üzerinde ek testler uygulamak
denetleme işleminin temel adımlarını oluşturmaktadır (Geoffrey ve Horwitz, 1987:66).
Bu bağlamda muhasebe denetimi, muhasebenin eksiklerini ve aksayan yönlerini ortaya
çıkaran bir fonksiyon üstlenmektedir (Erdoğan, 2002:54).
Bilgisayarlı muhasebe sistemlerinde
bilgilerin elektronik bilgi ortamlarında işlenip
saklanması, bu elektronik ortamların denetimi gibi bir zorunluluğu doğurmaktadır. Bilgilerin elektronik ortamlarda işlenip saklanması denetimin genel amacı ve kapsamını
değiştirmemekte, fakat denetim sürecinde,
tekniğinde, kanıtlarında ve en önemlisi denetim anlayışında değişimlerin yaşanmasına
neden olmaktadır (Selvi, Türel ve Şenyiğit,
2007: 2).
Denetim süreci açısından bakılırsa; bilgisayarlı muhasebe sistemlerinde denetim
yine bilgisayar yazılımları ile olmaktadır.
Böylece klasik denetim sürecinde birbirini
takip eden müşteri seçimi ve kabulü safhası, planlama safhası, yürütme ve test etme
safhası ve raporlama safhası neredeyse eş
zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Çeşitli
bilgisayar destekli denetim teknikleri ve veri
süzme analiz sistemleri yardımıyla denetim
işinin kabulü veya reddi hususunda karar
verebilmek amacıyla çeşitli bilgiler toplanırken müşteri seçimi ve kabulü, planlama,
yürütme ve raporlama safhalarına ait bazı
faaliyetler kendiliğinden gerçekleşmektedir
(Saygılı,2005:3).
Veri süzme analiz sistemleri yardımıyla
her hangi bir denetim alanında incelenecek örnek kütle seçimi istenilen kriterlere
göre gerçekleştirilebilmekte ve eş zamanlı
olarak denetçi tarafından uygun görülen ve
sisteme yüklenmiş olan denetim testleri ve
çeşitli analizler, bilgisayar programları tarafından çok kısa bir sürede ve hatasız olarak gerçekleştirilebilmektedir. Analizler ve
testler sonucunda elde edilen kanıtlar yine
bilgisayar yardımıyla çok kısa bir sürede
değerlendirilebilmekte ve işletmenin finansal belgelerindeki bilgilerin doğruluğu ve
güvenilirliği hususunda bir denetim görüşü
ve raporu oluşturulabilmektedir. Ayrıca tüm
denetim faaliyeti boyunca yapılmış olan ça-
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lışmalar en uygun şekilde elektronik çalışma
kâğıtlarında dosyalanabilmektedir (Saygılı,
2005:3).
Bilgisayarlı muhasebe sistemlerinde denetim süreci açısından ortaya çıkan diğer
farklılıklar; Muhasebe iç kontrol sisteminin
anlaşılabilmesi için denetçi tarafından uygulanacak prosedürlerin değişmesi, denetçinin
risk belirleme prosedürleri sırasında belirleyeceği doğal risk ve kontrol riskinin değerlendirilmesi, denetimin amaçlarına ulaşmak
için denetçi tarafından belirlenecek kontrol
testlerinin ve doğrulama prosedürlerinin tasarımı ve uygulamasında bilgisayar kullanımı yönünde bir takım değişiklilerin olması
şeklinde sıralanabilir (Tokaç, 2005: 283-284).
2. BİLGİSAYARLI MUHASEBE
SİSTEMLERİNİN DENETİM
MESLEĞİNE ve DENETÇİYE OLAN
ETKİSİ
Bilgisayarlı muhasebe sistemlerinde
bilgilerin elektronik ortamlarda işlenip saklanması, bu elektronik ortamların denetimi
gibi bir zorunluluğu da beraberinde getirmektedir. Verilerin bilgisayarlı muhasebe
sistemlerinde işlenip saklanması denetimin
genel amacı ve kapsamını değiştirmemekte,
fakat denetim sürecinde, tekniğinde ve denetim anlayışında değişimlerin yaşanmasına
neden olmaktadır (Selvi, Türel ve Şenyiğit,
2007: 1).
Bilgisayarlı muhasebe sistemlerin kullanıldığı muhasebe departmanlarında denetim
mesleği açısından göz önünde bulundurulması gereken farklılıklar ve bunlara ilişkin
açıklamalar şöyledir (Özkul, 2002:20-22):
• Denetim Kanıtı Ve Denetim İzinin Değişmesi: Denetimin sağlıklı sonuçlandırılması
yapılan işlemlerin kim tarafından ve ne zaman
yapıldığının bilinmesine bağlıdır. Bazı sistemlerde yapılan işlemler ve veriler bilgisayar belleğinde otomatik olarak tutulduktan bir süre
sonra silinmektedir. Yine bazı bilgisayarlarda,
örneğin duran varlık amortismanları otomatik
olarak hesaplanmakta ve gider hesaplarına
aktarılmaktadır. Bu tür işlemler yetkililer onayından geçmediği için doğruluğu tartışmalıdır.
• İç Kontrol Ortamının Değişmesi: Bilgisayarlı muhasebe sistemini kullanan personelin
eğitim düzeyi ve hata yapma riski, personel
arasında görev ayrımı yapılıp yapılmadığı, kayıt ve belgelere yetkisiz kişilerin erişip erişme-

9

Cengiz Güney

10

diği, sistemdeki programların kontrol mekanizmalarının yeterli olup olmadığı gibi unsurlar iç
kontrol ortamlarında göz önünde bulundurulması gereken yeni ve önemli unsurlar olarak
ortaya çıkmaktadır.
• Yeni Suç ve Hata Yapma Mekanizmalarının Ortaya Çıkması: Bilgisayarlı muhasebe sistemlerinde kullanılan programa göre yapılan
bir işlem eğer doğru sonuç veriyor ise sonra
yapılan aynı işlemler doğru sonuç verir, ancak
bunun tersi de doğrudur. Bu şekilde ortaya
çıkan hatalar “sistematik hata” olarak adlandırılmaktadır. Denetçinin sistematik hatalara
yönelik program kontrollerini yapması ve bilgisayar destekli denetim tekniklerini uygulaması
gerekmektedir.
• Yeni Denetim Prosedürlerinin Oluşması:
Bilgisayarlı muhasebe sistemlerinin denetiminde farklı denetim işlemlerinin yapılması, özellikle bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımı zorunluluğu, denetim prosedürlerinin de
değişmesine neden olmaktadır.
Ayrıca bilgisayarlı muhasebe sistemlerinde
denetim açısından önemli sayılabilecek bazı
işlemlerin yazılım tarafından hızla gerçekleştirilmesi, muhasebe işlemlerine ilişkin görevlerin
ayrımı ilkesinin sisteme giren tek bir kullanıcı
ile çiğnenmesi, sisteme yetkisiz girişlerin olabilirliğinden kaynaklanacak potansiyel hata ve
düzensizliklerin varlığı, işletme içi diğer denetleme faaliyetlerinin bilgisayar sistemlerinden elde
edilen çıktıların esas alınarak yapılması ve çıktıların doğruluğunun gerekliliği, denetim açısından göz önünde bulundurulması gereken diğer
unsurlardır (Council Of The Institute Of Chartered Accountants Of India, 2003: 1013-1014).
Denetim faaliyetini gerçekleştiren kişi olan
denetçi, bilgisayarlı muhasebe sistemlerinde iç
kontrol sisteminin güvenilirliğini denetlerken şu
hususlara dikkat etmelidir (Council Of The Institute Of Chartered Accountants Of India, 2003:
1014):
• Denetçi onaylı, doğru ve tam verinin işleme için var olduğundan emin olmalıdır.
• Hataların anında tespiti ve düzeltilmesi
sağlanmalıdır.
• Her hangi bir güç kaybı nedeni ile işlemin yarıda kesilmesinin girilen kayıtlarda
her hangi bir hata ya da değişikliğe neden
olmadığını görmelidir.
• Çıktının doğruluğu ve tamlığını görmelidir.

• Doğal felaketler, sahtekârlık ve yanlış
veri işleme gibi olumsuzluklara karşı yeterli
veri güvenlik önlemlerinin olduğunu görmelidir.
• Yetkisiz kişilerin programa giriş yapmasına yönelik önlemleri görmelidir.
• Veri dosyalarının ve program kaynak
kodlarının güvenliğine yönelik yeterli önlemlerin alındığından emin olmalıdır.
Bilgisayarlı muhasebe sistemlerinde denetim yapan denetçinin aynı zamanda,
• Örgütsel denetim,
• İşletim sistemi denetimi,
• Veri kaynağı denetimi,
• Sistem geliştirme denetimi,
• Sistem bakım denetimi,
• Bilgi işlem merkezi güvenliği denetimi,
• Veri iletişim denetimi,
• Elektronik veri değişim denetimi yapması da gerekmektedir (Özel,2007:18).
Denetçi bilgi teknolojilerindeki değişime
uyum sağlarsa müşterilerine sunacağı hizmetlerin kapsamını genişletir ve piyasa tarafından talep edilme ihtimalini artırır. Denetçi
bu değişimlere uyum sağlayamaz ise mesleğini kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir
(Selvi, Türel ve Şenyiğit, 2007: 2).
Bilgisayarlı muhasebe sistemlerinin denetiminde çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir.
Geliştirilen bu yaklaşımlar çalışmanın bundan sonraki bölümünde başlıklar halinde ele
alınacaktır.
3. BİLGİSAYARLI MUHASEBE
SİSTEMLERİNDE DENETİM
YAKLAŞIMLARI
Literatürde bilgisayarlı muhasebe sistemlerinin denetimi temel olarak üç başlık altında
incelenmektedir. Bunlar (Alptürk,2008:179);
1. Bilgisayar Çevresinden Denetim (Auditing Around The Computer)
2. Bilgisayar İçinden Denetim (Auditing
Through The Computer)
3. Bilgisayar Yardımıyla Denetim ( Auditing With The Computer)
Aşağıda bu denetim yaklaşımları başlıklar halinde incelenmektedir.
3.1. Bilgisayar Çevresinden Denetim
(Auditing Around The Computer)
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Bu yöntemde sadece alış ve satış faturası gibi kaynak belgelerden bilgisayara yapılan girişler ve yevmiye defteri veya büyük
defter gibi bilgisayardan olan çıkışlar incele
nmektedir(Alptürk,2008:180). Bu yöntemde
veri işleme süreci göz ardı edildiği için bilgisayar sistemi bir “kara kutu” olarak kabul
edilmekte, bilgisayar sisteminin içyapısıyla
ve işleyişi ile ilgilenilmemekte, işlemlere ilişkin belge ve kayıtlar örnekleme yoluyla incelenmektedir. Bu yaklaşımın diğer bir ismi
ise “bilgisayarın yanından geçen denetim
yaklaşımı”dır(Tokaç,2005:273).
Bilgisayar
çevresinden denetim anlayışında denetçi
yeterli kaynak belgeye ve okunabilir formdaki çıktı listelerine ulaşmak zorundadır(Arens
ve Kloebbecke,1984:517).
3.2. Bilgisayar İçinden Denetim
(Auditing Through The Computer)
Bilgisayarın girdi ve çıktılarının yanında, veri işleme sürecinin de göz önünde
bulundurulduğu denetim yaklaşımıdır. Bu
yaklaşımda bilgisayar sistemi bir bütün olarak incelenmektedir. Bilgisayarda işlemlerin
yürütülmesini sağlayan yazılımlar ve muhasebeleştirme sürecinde kullanılan program
denetim kapsamına girmektedir(Selvi, Türel
ve Şenyiğit, 2007:6).
Bu yöntem “Beyaz Kutu” yaklaşımı olarak da adlandırılmaktadır (Tokaç,2005:274).
Denetçi bilgisayar içinden denetim yaklaşımında öncelikle bilgisayar içindeki iç kontrollerin yapısını tanımaya ve anlamaya çalışmaktadır (Selvi, Türel ve Şenyiğit,2007:6).
Bu yöntemi uygulayacak olan denetçinin bilişimin temel konularına hâkim olması gerekmektedir. Denetçinin temel olarak
hâkim olması gereken konular şöyle sıralanabilir (Çiftçi,2003:3):
• Bilgisayarın kullanım imkânları,
• Olası makine hatalarını bilme,
• Programcıdan gerektiğinde yararlanma,
• Akış ve küme diyagramlarının okunması,
• Programlama metotları, program koruma ve program değişikliği yöntemleri
• Test yöntemleri,
• Bilgi taşıyıcılarının işleyişi.
ilgisayarın, denetimde göz önüne bulundurulduğu bu yaklaşım sayesinde “Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri” kavramı or-
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taya çıkmıştır (Turan, 2006:34).
3.3. Bilgisayar Yardımıyla Denetim 		
(Auditing With The Computer)
Bilgisayarlı muhasebe sistemlerine
yönelik denetim anlayışındaki şu anki eğilim; bilgisayarların bir denetim aracı olarak
kullanıldığı “bilgisayar yardımıyla denetim”
anlayışıdır. Bilgisayarlar verileri incelemek,
veri dosyalarına ulaşmak, test hesaplamaları
yapmak, istatistiksel örneklem çıkartmak ve
kayıtları gözden geçirmek için kullanılmaktadır. Bu yöntemin ana unsuru; denetçilerin bilgisayar sistemleri hakkında geniş ve
güncel bilgiye sahip olmaları gerektiğidir
(Hall,2008:17-18).
Denetçi bu üç yaklaşımdan hangisini uygularsa uygulasın, denetimini mutlaka bir
denetim yazılımı kullanarak yapması gerektiğini bilmelidir. Çalışmanın bundan sonraki
bölümü uygulamada bilgisayarlı muhasebe
sistemlerinin denetiminde kullanılan denetim yazılımlarının incelenmesi şeklinde devam edecektir.
4. UYGULAMADA YER ALAN DENE		
TİM YAZILIMLARINA YÖNELİK
İNCELEMELER
Uygulamada en çok kullanılan denetim
yazılımları IDEA ve ACL olarak bilinmektedir. Ayrıca Applaud, Prospector, Sage Sterling ve CA Panaudit Plus gibi yazılımlar da
kullanılmaktadır(Pamukçu, 2004:101-111).
Çalışmada IDEA ve ACL yazılımları başlıklar
halinde incelenirken, “Diğer Yazılımlar” başlığı altında Applaud, Prospector, Sage Sterling ve CA Panaudit Plus yazılımları hakkında kısa açıklamalara yer verilmektedir.
4.1. IDEA
IDEA basit veri araştırması, suiistimal
soruşturmaları, dosya transferleri, yönetim
raporlarını hazırlama ve diğer analizleri yapmaya yardımcı bir araçtır(Aktolun,2009:18).
Bu yazılım esas itibari ile müşterinin veri
dosyalarını indirerek örnek alıntı ve analiz
yapmak için kullanılmaktadır. IDEA yazılımı
ile programa indirilen dosyalar bölümlere ayrılarak ayrıntılı olarak incelenir(Intosai Elektronik Bilgi İşlem Komitesi,2009:31). IDEA’nın
Dos ortamında çalışan versiyonu IDEA 5
olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca IDEA’nın
Windows ortamında çalışan bir türü de mevcuttur. IDEA’nın Windows ortamında çalışan
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türü Windows’un tüm fonksiyonlarına(Kes/
Yapıştır, çoklu pencereler, akıllı araç çubukları, yardım programı) sahiptir (Pamukçu,
2004:102).
IDEA, veri dosyalarının indirilmesinde Lotus, Microsoft Access ve Microsoft Excel gibi
yardımcı programların kullanılmasına imkân
tanır. IDEA yazılımı indirilen dosya üzerinde
örnekleme yapma, toplam alma, sınıflandırma yapma, sıralama yapma, dosya karşılaştırma ve veri çıkarma gibi işlevlerin yerine getirilmesine imkân tanımaktadır(Intosai
Elektronik Bilgi İşlem Komitesi,2009:31).
Ayrıca veri sorgulama, çift kayıt kontrolü ve yaşlandırma gibi işlevleri de yerine
getirmektedir(Özgenci,2009:2). IDEA denetim yazılımı ile gerçekleştirilebilecek diğer
işlemlerden bazıları şöyle sıralanabilir(IDEA
Data Analysis Software ,2009:1):
• IDEA ile denetimi yapılan verilerin
%100’üne yönelik denetim prosedürleri uy-

gulanmaktadır.
• DEA ile kolayca çoklu değişken analizi
(Multi-variable) yapılabilmektedir.
• IDEA ile sisteme zamanında kaydedilmeyip daha sonra kaydedilen veriler ve işlemler kolayca tespit edilebilmektedir.
• IDEA’nın numara sıralanım kontrolü ile
birden fazla girilen veriler kolayca tespit edilmektedir.
• IDEA’nın “tekrar-yap” işlevi ile denetçi denetlediği veriye yönelik kriteri değiştirebilir ve
süreci yeniden başlatmak zorunda olmadan
yeni bir sınıflandırma, yaşlandırma veya veri
ekleme ya da çıkarma gibi işlevleri gerçekleştirebilir.
IDEA yazılımının;
• Analiz için farklı iki veri tabanından
elde edilen verileri oluşturan tek bir veri tabanında birleştirme özelliğine sahip olması,
• Aynı veri tabanının farklı iki zamanda

Aşağıda IDEA yazılımına ait bir ekran görüntüsü bulunmaktadır.
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Kaynak: IDEA Data Analysis Software, “IDEA-Version Seven”,
le%20for%20viewing.pdf (Erişim Tarihi: 25.04.2009), s.5.
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karşılaştırmasının yapılabilmesi özelliğine
sahip olması,
• Farklı iki veri tabanında oluşturulan tek
bir alana ait farklılıkları tanımlayabilme özelliğine sahip olması,
• Verilere ilişkin raporlamaların kullanıcı
tanımlı olarak gerçekleştirilebilme özelliğine
sahip olması,
IDEA’yı diğer yazılımlardan farklı kılan
özellikler olarak belirtilmektedir(IDEA Data
Analysis Software,2009:5).
4.2. ACL:
Firma ile aynı ismi taşıyan ACL(Komtaş
Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
,2009:1), bir soruşturma aracı olup, verileri
analiz etmek ve denetim raporları oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Soruşturma sürecini normal sürenin altında tamamlamak,
ACL yazılımının tasarlanmasının diğer bir nedeni olarak bilinmektedir(Aktolun, 2009:16).
ACL yazılımı analizi yapılacak veriler ile analiz arasında bir görev üstlenmektedir. Veri
araştırma, analiz ve raporlama konusunda
uzmanlaşmış ve ana iş kolu mali denetim,
mali suiistimal ve dolandırıcılık durumları
olan ACL, muhasebe denetimi alanlarında
da kullanılan bir yazılımdır(Komtaş Bilgisayar
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ,2009:1).
ACL yazılımı verilerin denetiminde denetçiye kullanım kolaylığı sağlayan çeşitli
fonksiyonlara sahiptir. Verilere yönelik sınıflandırma, özetleme, yaşlandırma, filtreleme,
tabakalama, sıralama, var olan tablolardan
yeni tablolar yaratma, diğer programların
okuyabileceği formatta veriler yaratma ve
birden fazla tablodaki verilere eş zamanlı
erişim sağlama gibi fonksiyonlar, denetçinin veri incelemelerinde işini kolaylaştıran
ACL komutları olarak bilinmektedir(Komtaş
Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2009:1). IDEA yazılımının hemen hemen
tüm özelliklerine sahip olan ACL yazılımı;
Çok sayıda veri ile çalışabilme olanağı ile
verilerin tümünün denetlenebilmesi, mevcut programlar (Excel gibi) ile gerçekleştirilemeyen kontrollerin gerçekleştirilmesi,
denetim yöntemlerinin standart hale getirilmesi ve analiz sonuçlarının kendi içinde
raporlanması gibi kullanım avantajlarına
sahiptir(Alptürk,2008:155). ACL yazılımı ile
gerçekleştirilebilecek diğer işlemlerden bazıları şöylece sıralanabilir(Komtaş Bilgisayar
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Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2009:2):
• Eğilimleri saptama, potansiyel olarak
dikkat çeken alanları ortaya çıkarma,
• Hataları ve potansiyel sahtekârlıkları
belirleme,
• Kontrol sorunlarını belirleme ve kurumsal standartlara uygun bir kontrol ortamı hazırlama,
• Mali ya da süreli diğer işlemleri yaşlandırma fonksiyonu ile analiz edebilme,
• Tutarlı ve doğru sonuçlar için verileri
normalleştirme.
ACL yazılımının maliyetleri düşürme, her
türde veriyi okuyabildiği için diğer yazılımlardaki verileri denetleme, kantitatif analizler
yapma, denetim sonuçlarını hızlı ve kolay bir
şekilde üretme ve gerçek zamanlı analizlere
imkan sağlama gibi avantajları bu yazılımın
denetçiler tarafından tercih edilmesinin başlıca sebepleri arasında yer almaktadır(Dünya
Gazetesi,2009).
4.3. DİĞER YAZILIMLAR
Diğer yazılımlar başlığı altında uygulamada kullanılan Applaud, Prospector, Sage
Sterling ve CA Panaudit Plus yazılımları hakkında kısa bilgiler.
Applaud bir dosya inceleme aracıdır.
Bu yazılım hem IDEA’nın hem de ACL’nin
veri inceleme işlevlerinden birçoğunu yerine getirmektedir. Applaud’un bilinen
programlardan(Excel gibi) doğrudan veri
aktarımı yapamaması dezavantaj olarak
görülmektedir(Intosai Elektronik Bilgi İşlem
Komitesi,2009:34).
Prospector, dosya yükleme ve inceleme
özelliği olan bir yazılımdır. Yazılım yaygın
tüm veri türlerini tanımakta, istisnai raporlar
elde etme imkânı sunmakta, denetçi için gerekli olan verilerin çeşitli kriterlere göre seçilerek inceleme yazılımına uygun hale getirilmesini sağlamaktadır. Prospector’ün sınırlı veri inceleme özelliği olmasına rağmen
kapsamlı veri analizi yapabilen IDEA gibi bir
yazılıma ihtiyaç duyması dezavantaj olarak
görülmektedir(Pamukçu, 2004:109).
Sage Stirling daha küçük bilgisayarlı muhasebe uygulamalarının denetimine yönelik

13

Cengiz Güney
tasarlanan bir yazılım türüdür. Bu yazılım
denetçinin istisnai raporlar hazırlamasına,
toplamlar alabilmesine ve örnekleme yapabilmesine imkân tanımaktadır(Pamukçu,
2004:110).
CA PanAudit Plus yazılımı ise kişisel bilgisayarda ya da ana bilgisayarda işletilebilme özelliğine sahiptir. Bu yazılım incelenen
verilere yönelik toplam alma, örnekleme
yapma, sınıflandırma yapma özelliklerine
sahiptir(Intosai Elektronik Bilgi İşlem Komitesi,2009:37). CA PanAudit Plus ile IMS, DLI ve
IDMS gibi karmaşık veri tabanı yapılarından
her türlü dosya yapısında kayıt alınabilmektedir. Program ile incelenen verilere yönelik
raporlar elektronik ortamda çıktı şeklinde temin edilebileceği gibi kağıt baskısı olarak da

temin edilebilmektedir. [http://www.ca.com/
gb/~/media/Files/DataSheets/ca-panauditplus.PDF(E.T:07.11.2013)]. Ayrıca CA PanAudit Plus dosya karşılaştırması yapabilme,
verileri dönemlere ayırabilme ve belirgin İngilizce ifadeleri denklemlere çevirme özelliğini de içermektedir(Intosai Elektronik Bilgi
İşlem Komitesi,2009:37).
SONUÇ
Bilgisayarlı muhasebe sistemlerinin denetim alanında meydana getirdiği değişimlerin incelendiği bu çalışmada varılan temel
sonuç; denetim yazılımlarının zaman içerisindeki ihtiyaçlara göre daha da çeşitlenerek ve gelişerek varlıklarını sürdüreceği gerçeğidir. Denetim alanındaki bu gelişmeler
denetim uygulamalarını ve denetçileri temel-

Aşağıda ACL yazılımına ait bir ekran görüntüsü bulunmaktadır.
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Kaynak:“Current Auditing Computerized Tools”,http://buiznt.cob.calpoly.edu/COB/ACTG/TMILLER/446_01/Handouts/computer%20
aided%20audit%20tools.pdf (Erişim Tarihi: 25.04.2009), s.19.
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den etkilemektedir.
Denetim uygulamalarında bilgisayarın denetime dahil edilip edilmemesi durumlarına göre çeşitli denetim yaklaşımları
doğmuştur. Bu yaklaşımlara göre de uygulanacak denetim prosedürleri ve teknikleri
değişim göstermektedir.
Denetçiler ise bilgisayarların çalışma
prensipleri üzerinde daha fazla kafa yormak
zorunda kalacaktır. Yazılım programcılığı üzerine daha fazla bilgi edinmek ve kod yazma
kabiliyeti kazanmak, denetçilerin elde etmesi
gereken diğer mesleki kazanımlar olacaktır.
Gelecekte
ihtiyaçlar
doğrultusunda
şekillenecek çeşitli denetim yazılımlarının
denetim faaliyetlerini daha da kolaylaştıracağı
ve anında denetim uygulamalarının daha
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirileceği
denetim çağı bizleri beklemektedir.
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DENETİM GÜVENCESİ AÇISINDAN
İNCELEME VE SORUŞTURMALARDA
MUHAKKİK GÖREVLENDİRME
Yaşar Okur*

Muhakkik kavramı, TDK Güncel Türkçe Sözlüğünde, “1. Gerçeği araştıran. 2.
Soruşturmacı.”şeklinde tanımlanmaktadır.
Yukarıda yer verilen tanımdan ve uygulamadan yola çıkılarak “Muhakkik: Gerçekte görevi Müfettişlik/Denetim Elemanlığı olmayan,
ancak disiplin amirleri tarafından inceleme
ve soruşturma yapmakla görevlendirilen
memur/kamu görevlisi” olarak tanımlanabilir. Muhakkik görevlendirme, mevcut durumda idarede kullanılan bir yöntem olarak
varlığını sürdürmektedir.
Denetim güvencesi, yönetimin en hassas
konularından biridir. Çünkü denetim güvencesi kurumu, çalışanı, kamuyu, kısaca herkesi doğrudan etkileyen bir yapıya sahiptir.
İnceleme ve soruşturma izni veren idarenin/
idarecinin ilerleyen aşamalarda inceleme ve
soruşturma konusunun bir tarafında yer alması (incelenen soruşturulan kişiler olması)
ihtimali, kişisel gurupsal hesapların, isteklerin, ihtirasların etkisi, yeterli kanıt olmaTemmuz-Eylül
Ekim -Aralık 2013

dan çok uzaktan dolaylı ilişki kurulabilecek
bilgilere dayalı olarak verilebilecek zorlama
cezalar/yaptırımlar, kariyer ve uzmanlığa dayanmadığı için kötü niyetle kasıtla olmasa
da hukuk ve denetim tekniği açısından inceleme ve soruşturma faaliyetini sakatlayabilecek, gereksiz konuları ele alarak, kişisel
ve kurumsal hakların zedelenmesine, haksız
çıkarların sağlanmasına yol açabilecek iş
ve işlemler yapılabilmesi vd. sayılabilecek
birçok etken bu doğrudan etkinin ne denli
önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade edebilir.
Günümüzdeki denetim yapısına etkisi
büyük olan 5018 Sayılı Yasa’da ön inceleme/soruşturmanın kimler tarafından yapılacağı belirsizdir ve yine bilindiği gibi, denetim
birimi olarak Teftiş Kurullarının bu yasada
yeri olmadığı gibi kaldırılmalarına Yasa gerekçesinde yer verilmektedir. Soruşturma ve
*İller Bankası Başmüfettişi
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ön inceleme yetkisi, iç denetçinin görev ve
yetkisi alanında da bulunmamaktadır. Mevcut durumda teşkilat yasalarındaki Teftiş
Kurullarına ilişkin hükümlerin yürürlüğünü
sürdürmesi nedeniyle sorun giderilmiş gibi
görünmektedir. Sorunu doğru tartışabilmek
için 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte 4483 Sayılı Memurlar
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile esas olarak varılmak istenilen amaca ışık tutan, Cumhurbaşkanı
tarafından TBMM’ye iade edilen 5227 sayılı
Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden
Yapılandırılması Hakkında Kanun’un 39.
maddesinin gerekçesini ve uygulamayı ele
almak gerekmektedir:
Öncelikle, muhakkiklik konusu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun’unun da kapsamı içerisinde olduğundan, bu Kanunun
hükümleri ve uygulaması ile diğer inceleme
ve soruşturmalar açısından kavram kargaşasına yer vermemek için kısa bir açıklamaya
ihtiyaç duyulmuştur:
“Soruşturma” kavramı, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da Cumhuriyet
Savcılarının yaptığı soruşturma anlamında
değil, Kanunda tarif edilen ön inceleme ve
genel anlamda denetim elemanları tarafından yapılan soruşturma anlamında kullanılmıştır. Yine, çalışmamızda, unvanlar ve yetkileri bazında kavram kargaşasına girmemek
için Kanunda da kullanıldığı şekliyle ağırlıkla
“Denetim Elemanı” deyimi kullanılmıştır.
4483 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtildiği gibi, mevcut durumda ön inceleme,
izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat
yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya
birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve
kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle
de yaptırılabilir. İnceleme yapacakların, izin
vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci,

anılan incelemenin başka bir kamu kurum
veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu isteğin
yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine
bağlıdır.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre de disiplin soruşturmasında aynı yöntem uygulanır. Disiplin suçunu oluşturabilecek fiil ve hareketler, herhangi bir şikayet ve
ihbar üzerine, teftiş ve inceleme esnasında,
yetkili amirin bizzat müşahedesi veya diğer
mercilerin bildirimi üzerine ortaya çıkabilir.
Yukarıdaki düzenleme ile uyumlu bir şekilde, disiplin soruşturması disiplin cezası vermeye yetkili makam veya kişiler tarafından
başlatılır. Disiplin soruşturması yetkili amir
tarafından bizzat yapılabileceği gibi, bu kişiler tarafından görevlendirilecek diğer kişilere
yaptırılması da mümkündür. Uygulamada,
atamaya yetkili amirlerin de doğrudan öğrendikleri veya disiplin amirleri tarafından
kendilerine intikal ettirilen konuları değerlendirmek suretiyle karar verdikleri görülmekte, ancak, basit sayılabilecek konular hariç,
soruşturmalar genellikle denetim elemanları
tarafından yapılmaktadır. Cezayı kendisi verme taraftarı olan amirlerin, verecekleri cezayı
tayin edemeyecekleri nitelikte bulmaları durumunda, bir soruşturmacı görevlendirmek
suretiyle soruşturma yaptırmaları kaçınılmaz
olmaktadır.
Teftiş kurullarının kaldırılması isteğini güden ve yukarıda değinildiği gibi yasalaşamamış olan 5227 sayılı Kamu Yönetiminin
Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması
Hakkında Kanun’un 39. maddesinin gerekçesinde; “Denetim işlevi öncelikle iç ve dış
denetim olarak ikiye ayrılmıştır. İç denetim
için kurumun bütün yöneticileri yetkili kılınmış ve bu sebeple ayrıca teftiş kurullarına
ihtiyaç kalmamıştır. Yöneticiler, kurumun faaliyet sonuçlarını ve başarısını kendileri belirlemekle yükümlüdürler. Ayrıca, özel incelemeyi gerektiren durumlar için kendi kurumlarından görevlendireceği kişilere yetkilerini
devredebilecektir.” ibaresine yer verilmektedir. Madde gerekçesindeki bu değerlendirYıl: 26 • Sayı: 124
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me, iç denetime de önem verilmediğinin bir
göstergesidir. İç denetim rutin kontroller olarak
düşünülmekte, iç denetçi ise uygulamaya çok
fazla karıştırılmak istenmemektedir.
Mevcut durumda, yöneticilerin bu kanun
çıkarılmaya çalışılmadan önce de kurum içi
denetim konusunda yetki ve sorumlulukları
olduğu, hiyerarşik denetim ve vesayet denetimi görevlerinin bulunduğu, yine yöneticilerin, zaten kurumun faaliyet sonuçlarını ve
başarısını kendilerinin belirlemekle yükümlü
oldukları bilinmektedir. Dolayısıyla belirtilen
hususlar yeni değildir, eskiden de var olan
hususlardır. Bu düzenlemeyle eskiden de
var olan durumda, denetimin engellemesine
rağmen gerçekleştirilen usulsüzlük, yolsuzluk, hata, vb.’nin önünden adeta bir engel
kaldırılmaktadır. Dolayısıyla yasalaşamadığı
için sadece bir amacı gösteren, sözkonusu
düzenlemenin, gerçekleştirilebilmesi halinde, denetimin, bu işte uzmanlaşmış, kariyer
edinmiş kişilerden koparılarak bir ölçüde
işlevsizleştirilmesi sonucunu doğuracağı
kuşkusuzdur. Diğer yandan, eskidenberi
yolsuzluk, usulsüzlük gibi istenmeyen durumlara karışan bürokrasinin, belki de kendisinin de bizzat içinde olduğu olaylarda, artık
her şeyi bırakıp usulsüzlük ve yolsuzlukların engellenmesine, kurumun iyileşmesine,
performansının artırılmasına odaklanacağını
varsaymak için, herhalde bir sihirli değneğin
etkisini ispat etmek gerekecektir. Amaç hesap verebilir bir yönetim oluşturmaksa, teftiş
kurullarının/denetim birimlerinin kaldırılması suretiyle kurum içi denetimin etkinliğinin
azaltılmasının bunu sağlamayacağı açıktır.
Her ne kadar 5227 Sayılı Yasa geri çevrilse de 5018 Sayılı Yasa’da yer alan düzenlemelerde mevcut denetim birimlerine yer
verilmediği gibi, yeni oluşturulan bazı devlet
birimlerinde de Teftiş Kurullarına yer verilmemektedir.
Dış denetim birimi olarak Sayıştay’ın disiplin açısından soruşturma yetkisi olmadığı
da bilinmektedir.
Teftiş kurulları ve yukarıda ilgili kısmında
Ekim
- Aralık
Ekim
-Aralık2013
2013

açıklandığı üzere diğer denetim birimlerinin
kaldırılması, etkinliğinin kırılması durumunda, yetkili amirin diğer görev ve sorumluluklarının yanında soruşturmaları bizzat
gerçekleştirmesi her olayda mümkün ve hukuki açıdan da doğru olmadığına göre, soruşturmalar/ön inceleme raporları, denetim
elemanları dışındaki memurlar tarafından
yapılacaktır. Yani muhakkik (soruşturmacı)
görevlendirme sistemi gündeme gelecektir.
Bu sistemin bazı sakıncaları bulunmaktadır.
Bunalar aşağıdaki şekilde sayılabilir: (Okur;
2007: 169-172)
a) Aynen yargıdaki doğal yargıç kuralı
gibi soruşturmaların bu işte görevli olan denetim elemanları tarafından yapılması, işe
göre/adamına göre muhakkik-soruşturmacı
imajını büyük ölçüde yıkacaktır.
b) Müfettişlerin/denetim elemanlarının
üstlerine karşı da bir nevi dokunulmazlıkları,
eskidenberi gelen kurumsal kültürleri vardır,
bu işi yapmaktadırlar, bundan sorumludurlar. Üst amirin herhangi bir görevliyi muhakkik olarak görevlendirmesi durumunda muhakkikten aynı bilgi, kültür ve dokunulmazlık duygusuyla hareket etmesini beklemek
mümkün değildir. Bu iş için oluşturulmuş,
yüzyılı aşkın bir deneyimi ve birikimi olan
teftiş kurullarının yerine teftiş nosyonu olmayan personelin konulması büyük sorunlar
doğuracaktır. Üst yönetimin belirlediği, birim
içerisinde yolsuzluğa karışma ihtimali bile
bulunan bir personelin tarafsızlığına, genel
mevzuat bilgisine ve bu bilgisiyle hazırladığı
rapora nasıl güvenilecektir?
Teftiş/denetim bir kariyer mesleğidir. Gerekli niteliklere sahip olan teftiş kurullarının/
denetim birimlerinin ortaya çıkardıkları sayısız yolsuzlukların, işlerin yürütülmesinde
yaptıkları rehberliklerin ve üst yönetimlerde
aldıkları idari görevlerdeki başarılarının inkarı mümkün değildir. Denetim elemanları, bürokrasi içerisinde kurumlarını en iyi tanıyan,
işlerini bilen ve belki de en çok çaba gösteren kişilerdendir. Sayısız yolsuzluğun araştırılmasında, ortaya çıkarılmasında, tespitinde
ve ilgili mercilere sunulmasında hazırlanan
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raporların hemen tamamında bu kurulların
imzası vardır.
Kamu kurumlarındaki müfettişlerin/denetim elemanlarının kariyerlerine bakıldığında
ülkenin en seçkin üniversitelerinden mezun
olduktan sonra sınavları kazanarak “Yardımcılık” unvanıyla işe başladıkları, yardımcılık
dönemlerindeki eğitim ve çalışmadan sonra yeterlik sınavıyla Müfettişlik, Murakıplık,
Kontrolörlük, Denetçilik unvanlarını almaya
hak kazandıkları, yeterlik öncesi ve sonrasında, görevleri esnasında sınırsız bilgi,
birikim ve tecrübeler edindikleri bilinmektedir. Denetim elemanlığı, sadece kurumun iç
mevzuatını bilmekle yapılabilecek bir meslek
değildir. (Kaldı ki kurumun iç mevzuatını da
genel bazda bütün birimleri itibariyle bakıldığında en iyi bilenler denetim elemanlarıdır.)
Bunun yanında hukuk, iktisat, işletme, muhasebe gibi birçok alanda da birikimi gerektirmektedir. Dolayısıyla hazırlanan raporlar
da bu birikimin ürünüdür. Bu durum, kurumun olduğu kadar, çalışanın ve genel olarak
kamunun da bir güvencesini, güvenilirliğini
teşkil etmektedir. Denetim nosyonu olmayan
personele böylesine bir görevin verilmesi
denetimin amacının gerçekleşmesinde, kamunun güvencesi ve güvenilirliğinde ciddi
sorunlar doğmasına neden olacaktır.
Bu konuda, öncelikle değerlendirilmesi gereken bir husus da geçmiş dönemde
kariyerle gelerek denetim elemanı olmamış
birçok idareci ya da başka unvanlı kişinin
ödüllendirme, görevden alındığında dava
vs. yollara giderek sıkıntı oluşturmaması için
“sus payı” verilmesi vb. nedenlerle Teftiş
Kurullarında “Başmüfettiş” veya “Müfettiş”
unvanıyla görevlendirilmesidir. Çok acil ihtiyaç halinde bir ölçüde mazur görülebilse
de, geçmişte hukuken belki de suç teşkil
edebilecek işleri kendisi de yapan, denetim
mesleğine yabancı, hatta bazı kurumlarda
unvanı onlar alırken işi mevcut Müfettişlerin
yaptığı bu uygulama, hem “kariyer” kavramını hiçe sayarak unvanların içini boşaltlmakta, hem de iş ortamında bir huzursuzluk kaynağı teşkil etmektedir.

c) Yargı denetimin sağlanmasında mahkemelerin iş yükü, ihtisas konuları olmaması,
kurumların devasa mevzuatı gibi nedenlerle
güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Üzerinde aylarca tahkikat yapılarak hukuki boyutu tespit
edilmiş, mevzuatı, işleyişi vs. her boyutunda yeterince açıklamaları yapılmış denetim
raporlarının yargıda karara bağlanması bile
yıllar alabilmekte, hatta zamanaşımına konu
olabilmektedir. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin
yeterince incelenmeden yargıya intikali veya
direkt olarak yargıya intikali durumunda işin
içinden çıkılamaz hale geleceğini ifadeye
gerek yoktur.
ç) Disiplin suçlarında doğrudan etkisinin
yanında kanuni sorumlulukta, devletin güvencesiyle, devletten aldığı maaşla bir nevi
uzman bilirkişilik müessesesi olarak çalışan ve uzmanlık alanları olması nedeniyle
çoğunlukla yargı kararlarının hakkaniyete
uygun bir şekilde oluşmasında çok büyük
katkısı olan bir kurulun yerini denetim nosyonu olmayan kişilerin almasının doğuracağı boşluğun sakıncalarının nasıl giderileceği
önemli bir sorundur. Devletin kendi denetim
elemanlarının bulunmadığı noktalarda hakimiyet dışarıdaki bilirkişilerin eline geçecektir.
Bilirkişi müessesesinin mahkemelerde nasıl
sorunlara yol açtığı da ciddi olarak tartışılan
bir konudur.
d) Teşkilat yasalarına Teftiş Kurulu’nu bir
birim olarak koymayan kurumlardaki inceleme ve soruşturma işlerinin nasıl yürütüleceği hususu, değerlendirilmesi gereken bir
durumdur.
Şüphesiz Teftiş Kurullarının ya da inceleme ve soruşturma yapan diğer birimlerin
dışındaki muhakkiklerin yolsuzlukları ve kötü
yönetimi örtmenin bir kılıfı olarak çalıştıkları
söylenemez. Denetim elemanlarının yetersiz
olduğu durumlarda, kurumlardaki uzman
kişilerden yararlanılabileceği de tabiidir. Ancak, ön inceleme ve soruşturma işleri, uzmanlık isteyen, maddi ve manevi herhangi
bir kaygıya dayanmadan yapılması gereken,
bağımsızlığı olan ve bağımsız hareket edebilme kültürüne sahip bulunan yapılması geYıl: 26 • Sayı: 124
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reken işler olduğundan, bu işlerin, kamunun
kendi elemanı olan, statüsünü, özlük haklarını kamudan alan, bu işler için yetiştirilmiş
denetim elemanları tarafından yapılması,
denetim faaliyeti adına yüksek bir güvence
verecek ve toplumda denetime ve adalete
sağlayacağı güven duygusunu artıracaktır.
Sonuç olarak muhakkiklik müessesesinin
işletilmesinde, yukarıda sayılan hususların
tamamı göz önüne alınmalıdır. Kanaatimizce, muhakkikliğin yaygınlaştırılması değil,
Müfettişlerin bağımsızlıklarının, etkinliklerinin
artırılması ve raporlarının uygulanmasında
yaptırımların getirilmesi hususları, değerlendirilmelidir. Bunun tersi bir durumda, denetimin herkes için sağlayacağı güvencenin
zayıflayacağı ve hatta ortadan kalkabileceği
unutulmamalıdır. Vurgulanması gereken diğer bir husus da, günümüzün kamu yönetimi anlayışının, denetimin etkisinin kırılmasını
değil, profesyonelleşerek daha etkin hale
gelmesini amaçladığıdır.
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Anayasamızın 128’inci maddesinin 2’nci
paragrafında yer alan “Memurların ve diğer
kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları,
görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri,
aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” hükmüne rağmen ifade
edilen bu hususlar yasama organınca çıkartılan kanun ile değil, yürütme organınca çıkartılan yönetmeliklerle çözümlenmeye çalışılıyor. Bugüne değin yayımlanan bir yığın
yönetmelik gibi Adalet Bakanlığı’nca yayımlanan İcra Müdür ve Yardımcılarının Atama
ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de okuyucunca “siz de mi?” sorusunu haklı olarak
sormaktan kendimi alamadım.
İcra ve İflas Kanunu’nun 1’inci, Hakimler
ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesinin son fıkrası, Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat
ve Görevleri Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanununun 30’uncu
maddesine göre düzenlenen ve 19.11.2013
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bu yö-

netmelik değişikliği İcra Müdürleri ve İcra
Müdür Yardımcılarının göreve atanmalarında
aranacak şartları, tâbi olacakları sınavları,
görev bölgeleri ile buralardaki asgari hizmet
sürelerini, nakil, usûl ve esaslarını düzenliyor.
Kuvvetler ayrılığı ilkesi bağlamında yasama organı bir yasa çıkartırken temel kuralları saptar, uzmanlık ve idare tekniğine özgü
hususları ise düzenleme yapmak ve yürürlüğe koymak üzere yürütmeye bırakır. Oysa
ülkemizde, son yıllarda, tüzüğün tamamen
by-pass edilerek yok sayıldığını, sürekli yönetmelik çıkartıldığını görmekteyiz.
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel
Müdürlüğü’nün ve Resmi Gazete’nin “gelişmiş arama” verileri bana, 2000-2013 yılları
arasında 5 adet tüzüğün yürürlüğe girdiğini,
84 adet tüzüğün yürürlükten kaldırıldığını,
bu dönemde, Bakanlar Kurulu kararıyla 109

*DENETDE Eski Genel Başkanı, Orman Genel Müdürlüğü
Başmüfettişi
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Danıştay Bertaraf Mı Ediliyor?
adet yönetmeliğin, Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından da 5.062 adet yönetmeliğin
çıkartıldığının bilgisini veriyordu.
Hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, insan haklarına dayanan, bu
hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren,
her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup
bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan,
Anayasa’ya, evrensel hukuk kurallarına kendini bağlı sayan devlet olarak tanımlanır.
Anayasamızın 2’nci maddesi Türkiye
Cumhuriyeti’ni bir hukuk devleti olarak nitelendirirken, 115’inci maddesi tüzük çıkartmanın, 124’üncü maddesi de yönetmelik
çıkartmanın koşulunu belirlemiş, tüzük çıkartabilmek için Bakanlar Kurulu’nun; kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere hazırlanan taslağın
Danıştay’ın incelenmesinden geçirilmesi
koşulunu koymuştur. Yönetmelikler ise,
Başbakanlığın, Bakanlıkların ve kamu tüzel
kişilerinin; kendi görev alanlarını ilgilendiren
kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla bu idareler tarafından çıkartılabilecektir.
Yasama, yürütme ve yargı organları
Anayasa’nın normlar hiyerarşisine uygun
davranmak zorundadır. Anayasa Mahkemesinin kararlarında vurgulandığı üzere, kişilerin, devlete güven duymaları, maddi ve
manevi varlıklarını korkusuzca geliştirebilmeleri, temel hak ve özgürlüklerden yararlanabilmeleri ancak, hukuk güvenliği ve üstünlüğünün sağlandığı bir hukuk düzeninde
gerçekleşebilir.
Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri
olan “belirlilik ilkesi”ne göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden
herhangi bir duraksamaya ya da kuşkuya
yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır
ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu
önlem içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi,
hukuksal güvenlikle bağlantılı olup bireyin,

Temmuz-Eylül
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kanundan, belirli bir kesinlik içinde, hangi
somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların
idareye hangi müdahale yetkisini verdiğini
bilmesini zorunlu kılmaktadır. Birey ancak
bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını ayarlar. Hukuk
güvenliği, normların öngörülebilir olmasını,
bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete
güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.
Bu bakımdan, kanunun metni, bireylerin,
gerektiğinde hukuki yardım almak suretiyle,
hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını
belli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmelerine imkân verecek düzeyde kaleme alınmış
olmalıdır. Dolayısıyla, uygulanması öncesinde kanunun, muhtemel etki ve sonuçlarının
yeterli derecede öngörülebilir olması gereklidir. İşte bu bağlamda Anayasa’nın; 115’inci
maddesiyle kanunların uygulanmasını göstermek üzere tüzük çıkartılması, çıkartılacak
tüzüklerin Danıştay’ın incelemesinden geçirilmesi koşulu getirilmiş, 155’inci maddesiyle de tüzük tasarılarını inceleme görevi
Danıştay’a verilmiştir.
Ülkemizde, yasama organının son dönemde yasa çıkartırken tüzük yerine yönetmeliğe atıfta bulunduğunu görmekteyiz.
Anayasa’nın emredici bir hükmü varken yasama organı yönetmeliğe atıfta bulunabilir mi?
Elbette ki, hayır.
Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye
Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez bir yetkidir. Anayasa’nın 7’nci maddesinde yer alan bu hüküm gereğince yasa ile
düzenlenmesi öngörülen konularda yürütme
organına genel ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisinin verilmesi de olanaklı değildir.
“Yürütmenin, tüzük ve yönetmelik çıkartmak gibi klasik düzenleme yetkisi, idarenin
kanuniliği ilkesi içerisinde sınırlı ve tamamAnayasa Mahkemesinin 06.06.2013 tarih ve E. 2013/22,
K. 2013/73 sayılı kararı.
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layıcı bir yetki durumundadır. Bu bakımdan
Anayasa’da ifadesini bulan ayrık haller dışında, yasalarla düzenlenmemiş bir alanda
yürütmenin sübjektif hakları etkileyen bir
kural koyma yetkisi bulunmamaktadır. Yasa
ile yetkili kılınmış olması da bu sonuca etkili
değildir.”
Anayasa Mahkemesi’nin E. 2012/107, K.
2013/90 sayılı, 10.07.2013 tarihli kararında
vurgulandığı gibi, hukuk devleti olmanın olmazsa olmaz şartlarından biri de, kuvvetler
ayrılığı prensibidir. Bu prensip gereği, erkler
arasındaki dengelerin bozulmaması gerekmektedir. Ancak, hukuka aykırı olduğu yönünde karar verilen işlemin halen yürürlükte
olması ile yargı kararlarının idare tarafından
işlevsizleştirilmesi, yürütmenin yargı karşısında üstün bir konuma taşınması sonucunu ortaya çıkaracaktır. Halbuki, anılan yasa
hükmüyle yürütmenin yargı kararlarını uygulamaması, kuvvetler ayrılığı prensibine dayalı bir hukuk devletinde mümkün olmamalıdır.

Normlar hiyerarşisinin tepesindeki Anayasa niçin vardır?
Hukuk normlarının derece ve kuvvetini
belirleyen normlar hiyerarşisinde bir normun
geçerliği üst hukuk normu tarafından belirlenmektedir. Bu nedenledir ki, Anayasamızda herhangi bir konuda emredici bir kural
konulmuşsa, yani, yasa ve tüzükle düzenlenmesi açıkça ifade edilmişse, bu konunun
yasa ve tüzükle ile düzenlenmesi gerekir. Bir
kamu idaresinin kuruluş ve işleyişinde de bu
hiyerarşiye uygun hareket edilir. Aksi takdirde, hukuk sisteminde yetkili kılınmış bir
organın iradesinin bertaraf edilmesi anlamı
çıkar.
Türkiye bir hukuk devleti ise, Anayasa’nın
amir hükümleri gereğince kanunun uygulanmasını göstermek üzere Bakanlar Kurulunca önce tüzük tasarılarının hazırlanması, sonra da uluslararası sözleşmelere ve
kanunlara uygunluk açısından Danıştay’ın
incelenmesinden
geçirilmesi
gerekir.

Anayasa Mahkemesinin 09.10.1986 tarih ve E. 1996/18, K.
1986/24 sayılı kararı.
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İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
SUÇU ÜZERİNE
R. Bülent Tarhan*
Hiç kuşku yok ki; ihaleye fesat karıştırma
suçu ile ilgili öncelikli ve en etkili önlem, cezai
yaptırımlar değil; evrensel, uluslararası kabul
görmüş temel ilkeleri içeren bir ihale mevzuatı
ve bunun ödünsüz uygulanmasıdır. Birleşmiş
Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin
9. Maddesinde “Her Taraf Devlet, iç hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, diğerlerinin yanında, yolsuzluğun önlenmesinde de
etkili olan; saydamlık, rekabet ve karar alma
sürecinde nesnel kıstaslara dayanan uygun
tedarik sistemlerini kurmak için gerekli adımları atacaktır” denilmektedir. İhaleye hakim olan
ilkeleri; saydamlık, rekabet, eşitlik, güvenilirlik,
gizlilik, kamu oyu denetimi ve kaynakların verimli kullanılması olarak sıralayabiliriz. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (Asia Pacific Economic
Cooperation-APEC) Devlet İhaleleri Uzmanlar
Grubu tarafından hazırlanan Devlet İhalelerine
İlişkin Bağlayıcı Olmayan İlkeler metninde de
ihale kuralları ayrıntılarıyla açıklanmıştır.
Buna karşın; Kamu İhale Yasasında son
yıllarda yapılan çok sayıda değişiklik ve uygulama istisnaları ile evrensel ihale ilkelerinden
önemli ölçüde sapıldığı gözlemlenmektedir.
Nitekim, AB 2013 İlerleme Raporunun “Kamu
Alımları” başlıklı 5. Faslında da bu durum eleştirilmekte ve “Türkiye’nin takvime bağlı bir eylem
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planını da içeren uyum stratejisini kabul etmesi
ve başta istisnalar, su, enerji, ulaştırma ve posta sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların
alımları ile imtiyazlar ve kamu-özel işbirliği konuları olmak üzere, mevzuatını daha da uyumlu
hale getirmesi gerekmektedir” denilmektedir.
Konuyla ilgili öncelikli tercihi bu şekilde belirttikten sonra, kısaca “ihaleye fesat karıştırma
suçu” ve Türk Ceza Kanununun 235’nci maddesinde yapılan son değişiklikler ile mevzuatımızdaki bu suç yönünden yargılama ayrıcalıkları üzerinde durulacaktır.
765 sayılı Türk Ceza Kanunundan farklı olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun suçun
unsurları ve uygulama kapsamı yönünden evrensel standartları yakaladığını söyleyebiliriz:
235’nci maddenin 2’nci fıkrasında ihaleye fesat
karıştırma halleri ve hileli davranışlar ayrıntılarıyla açıklanmış; 5’nci fıkrada kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları ve bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra
eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler
veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara
fesat karıştırılması eylemleri de kapsama alınmıştır.
*Hukukçu, Başbakanlık Başmüfettişi, tarhan.bulent@gmail.com
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Ancak; 11.04.2013 tarihli 6459 sayılı Kanunun 12’nci maddesiyle TCK’nin 235’nci maddesinde yapılan değişikliklerinin ve yeni ceza sürelerininin isabetli ve ihaleye fesat karıştırma suçu
ile korunan hukuki yararla orantılı olduğunu söylemek olanaklı değildir.
Madde gerekçesinde ihaleye fesat karıştırma
suçu ile korunan hukuki yarar “kamusal faaliyetlerin dürüstlük ilkesine uygun olarak yürütüldüğüne dair ve özellikle, kamu adına yapılan mal
veya hizmet alım veya satımı gibi ihale işlemlerinin yapılmasıyla ilgili olarak kamu görevlilerine
duyulan güven” olarak tanımlanmıştır. Ne var ki,
bu suç tipi incelendiğinde sadece kamu görevlisine olan güvenin korunmadığı; bu suçla korunan yararın karma bir nitelik taşıdığı görülmektedir: Öncelikle kamusal yetkilerini kullanarak
kendisine veya başkasına çıkar sağlayan kişi,
kamu idaresinin işlerliğini sakatlamakta ve kamu
idaresine duyulan güven ve saygınlığı da zaafa
uğratmaktadır.1 Ayrıca, ihaleye fesat karıştırılması eylemi, çoğu kez idareyi zarara uğratmakta ve
böylece kamu kuruluşunun ve dolayısıyla Devletin mali yararları da ihlal edilmektedir. Öte yandan; ihaleye katılan kimselerin ekonomik menfaatleri2 ihlal edildiğinden bu suçla korunmak
istenen hukuki yararlardan birinin de serbest rekabet ortamı olduğu söylenebilir.3 Zaten madde
metninde de piyasa düzeyindeki olağan rekabet
koşullarını bozan davranışlar tek tek sayılmıştır.
Maddeyle korunan hukuki yarar çeşitliliğine
ve yoğunluğuna karşın; 11.04.2013 tarihli 6459
sayılı Kanunun 12. maddesiyle yapılan değişiklikten önce bu suçun cezası 5 yıldan 12 yıla kadarken, değişiklikle alt sınır üç yıl, üst sınır 7 yıl
olmuştur. Asıl önemli değişiklik ise şu: Değişiklikten önce fail, kamu kurum veya kuruluşunun
zararına sebep olmuşsa alt sınır 7,5 yıla, üst sınır
18 yıla çıkıyordu. Şimdi bu teşdit sebebi tamamen ortadan kalktığı gibi, ihaleye fesat karıştırma
nedeniyle ilgili kamu kuruluşu zarar görmemişse, hapis cezası, ancak, bir yıldan üç yıla kadar
olabilecektir. Yani diyelim ki; her hangi bir kamu
kuruluşunun usulsüz bir ihalesinde kamu idaresi

zarar görmemişse, korunması gereken diğer hukuki yararlar ve dolaylı zararlar –örneğin orman
arazisinin tahrip edilmesi- hemen hemen hiç dikkate alınmayacaktır. Bu değişiklik, AB 2013 Türkiye İlerleme Raporunda da eleştirilmiştir.
Bu suçla ilgili bir başka ciddi sorun da yargılama hukukuyla, kimi kamu görevlilerinin soruşturma ve yargılama ayrıcalıklarıyla ilgilidir:
TBMM Genel Kurulu tarafından da onaylanan
Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Raporu'nun
'Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler,
Çözüm Önerileri' başlıklı birinci kısmının 'Öneriler' bölümünde "Anayasa'nın yasama dokunulmazlığı' başlıklı 83. maddesi, AB üye ülkeleri
ortak normlarına, uluslararası sözleşmelerin bu
konuda getirdiği kısıtlamalara, TBMM Yasama
Dokunulmazlığı Konusunda Meclis Araştırma
Komisyonu'nun tespit ve bulgularına göre, özellikle, yolsuzluk ve rüşvet suçlarını kapsayacak
şekilde sınırlandırılmalıdır" denilmesine karşın bu
konuda hiçbir ilerleme sağlanamamıştır.
3628 sayılı yasanın vali, müsteşar ve kaymakamlara ihaleye fesat karıştırma suçu yönünden de izin sistemini uygulayarak, ayrıcalık
tanıyan 17'nci maddesinin ikinci fıkrası ile 'Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma
ve kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla ilgili
kanun hükümleri saklıdır' içerikli üçüncü fıkrası
halen yürürlüktedir.
Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nda, yargıç
statüsünde sayılan kamu görevlileriyle ilgili
yasa metinlerinde, Yüksek Öğretim Kurumu
Kanunu'nda, ve (uygulamada bağımsız idari
otoriteler -BİO- olarak adlandırılan) idari ve mali
özerkliğe sahip kurum ve kuruluşların teşkilat
yasalarında bu suç yönünden izin veya karar
alınmasına dayalı yargılama ayrıcalıkları söz
konusudur.
İhaleye fesat karıştırmanın da dahil olduğu
tüm yolsuzluk suçları yönünden her türlü dokunulmazlık ve yargılama ayrıcalıkları kaldırılmalı;
ihaleye fesat karıştırma suçunun yaptırımı, korunan hukuki yararlarla orantılı olarak yeniden
düzenlenmelidir.

Ahmet Ceylani TUĞRUL, (Yargıtay 5. Ceza Dairesi Onursal Başkanı) İhaleye Fesat Karıştırma ve Rüşvet Suçları, Ankara, 2011
Arslan, Çetin İhaleye Fesat Karıştırma Suçu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008 sh. 107
Eker Kazancı, İhaleye Fesat karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları 2007, sh.130
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4483 SAYILI
KANUN KAPSAMINDA VERİLEN
İDARİ YARGI KARARLARININ
HUKUKİ NİTELİĞİ
Dr. Abdullah Recai Akalan*

GİRİŞ
Bilindiği üzere, memurların görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan yargılanmaları özel
usullere tabidir. Bu usuller 4483 sayılı Kanunla düzenlenmektedir. Görevleri sebebiyle suç
işlediği iddia edilen kamu görevlileri hakkında
yetkili idari merciler tarafından verilen kararlar,
idari yargı denetimine tabi tutulmaktadır. İdari
yargı mercileri tarafından verilen kararların yargısal nitelikte kararlar olması beklenir. Ancak
4483 sayılı Kanun kapsamında verilen idari
yargı kararlarının yargısal nitelikte olup olmadığında tereddütler bulunmaktadır. Bu kapsamda verilen kararlarının hukuki niteliği, İYUK 28.
maddesinin uygulanabilirliğini belirlemek açısından önemlidir. Zira bu hükme göre mahkeme kararları idareler tarafından 30 gün içinde
uygulanmak zorundadır.
4483 Sayılı Kanun kapsamında verilen idare mahkemesi kararlarının hukuki niteliği, idari
makamlar tarafından verilen dosyanın işlemden kaldırılmasına yönelik kararlar açısından
ayrı bir öneme sahiptir. Dosyanın işlemden
kaldırılmasına yönelik kararlara ilişkin idari yargı kararları da aynı hukuki nitelikte midir? Bu
durumda aynı sonuçlar ortaya çıkacak mıdır?
Bu makalede, öncelikle4483 sayılı Kanun
kapsamında verilen idari yargı kararlarının ve
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dosyanın işleme konulmamasına yönelik kararların hukuki niteliği incelenmiş, daha sonra
da idari yargı tarafından 4483 sayılı Kanun’a
ilişkin olarak verilen kararların İYUK.28. maddesi karşısındaki durumu değerlendirilmiştir.
1-4483SAYILI KANUN’A İSTİNADEN 		
İDARİ YARGI TARAFINDAN VERİLEN
KARARLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ
İdari yargı teşkilatının kuruluşu ve idari yargılama usulü, 2574 Sayılı Danıştay Kanunu,
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. İdari Yargılama usulü Kanunu’nun 2.
maddesinde idari davalar, iptal davaları, tam
yargı davaları ve idari sözleşmelerden dolayı
taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin
davalar olarak belirlenmiştir.
Bunun yanında, 4483 sayılı Kanuna göre
verilen kararlar hakkında yapılacak müracaatlar “itiraz yolu” olarak düzenlenmiştir. 4483
sayılı Kanun’un 9/2. maddesinde “ Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu
görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin
*Mülkiye Başmüfettişi
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karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya
şikayetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi,
yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on
gündür.” hükmü getirilmiştir. Bu hükümden
anlaşılacağı üzere memurların yargılanmasına
ilişkin kararlara karşı dava yolu değil, itiraz yolu
öngörülmektedir. Kanun’un ilgili düzenlemesinden 4483 sayılı Kanuna göre verilen kararlara karşı yapılacak itirazların dava yolundan
farklı düzenlemek istediği anlaşılmaktadır. Zira
müracaatlar için,idari davalardan farklı olarak
“on gün” süre öngörülmüştür.
Kanun koyucunun 4483 sayılı Kanuna göre
verilen kararlara karşı yapılacak itirazları dava
yolundan farklı düzenlemek istediği, 4483 sayılı Kanun’un 9. maddesinin 3. fıkrasından da
anlaşılmaktadır. Bu hükümde, Danıştay’da görülecek itirazlara İkinci Daire’nin, diğer itirazlara yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu
bölge idare mahkemesinin bakacağına dair
bir düzenleme yapılmıştır. 2575 Sayılı Danıştay
Kanunu’nun 5183 sayılı kanunla değiştirilmeden önceki halinde, Danıştay’ın 2. Dairesi memur yargılaması ile ilgili Danıştay’ca görülecek
işleri karara bağlamakla görevlidir. (2575 Sayılı
Kanun 43.md<eski hali>) Bu haliyle Danıştay
2.Dairesi, idari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklarla görevli iki daireden biridir. (2575 Sayılı Kanun
41.md<eski hali>) 5183 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra “İdari işlere ilişkin idari
uyuşmazlıklar ve görevler Birinci Daire ve İdari
İşler Kurulunda görülür.” hükmü getirilmiştir.
(2575 S. Kn. 41.md) Birinci daireye verilen görevler, idari uyuşmazlıklar ve görevler olarak
belirlenmiş olup, diğer dairelerin görevleri, idari
uyuşmazlıklar ve davalar olarak belirlenmiştir.
(2575 S. Kn.26.md) Yine aynı Kanun’un 13.
maddesinde “Danıştay; ondördü dava, biri
idari daire olmak üzere onbeş daireden oluşur.” hükmü getirilmiştir. 4483 Sayılı Kanun’a
göre verilen kararları itirazeninceleyecek olan
Danıştay 1. Dairesi,dava daireleri içinde yer
almamaktadır.O halde Danıştay Kanunu ve
4483 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye göre
Danıştay 1. Dairesinin bu konuda verdiği kararlar yargılama kararları değil, idari kararlardır.
Bu arada yargı kararlarına da bakıldığında,
4483 sayılı Kanuna göre mahkemeler tarafından verilen kararların, yargısal nitelikte kararlar olmadığı anlaşılmaktadır. İlk defa Anayasa
Mahkemesi’nin 2006 yılında verdiği kararın bu

yönde olduğu görülmektedir:
“4483 sayılı Kanun’un 9. maddesinde soruşturma izni verilmesine ilişkin kararlara karşı
yetkili merciin niteliğine göre Danıştay 1. Daire ya da Bölge İdare Mahkemesinde itiraz yoluna başvurulabileceği hüküm altına alınmıştır.
2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 1. maddesi
Danıştay’ı “yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme mercii” olarak tanımlamış, 41.
maddesinde idari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevlerin 1. Daire ve İdari İşler Kurulunda görüleceği ve 42. maddesinin (k) bendinde
memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek
işlerin Danıştay 1. Dairesince inceleneceği ve
karara bağlanacağı öngörülmüştür. 4483 sayılı Kanun’un Danıştay 1. Daire ve Bölge İdare
Mahkemesi’ne verdiği itirazı inceleme görevi
yargılama faaliyeti kapsamında olmadığından
bir dava değil idari bir görevdir. Bu nedenle,
Anayasa Mahkemesi’ne mahkemeler tarafından itiraz yoluyla başvurmanın koşullarından
olan ve Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Yasa’nın
28. maddesinde yer alan “mahkemenin elinde
bakmakta olduğu bir dava”nın varlığından söz
edilemeyeceğinden başvurunun, yetkisizlik nedeniyle reddi gerekir.” 1
Yine Danıştay 5. Dairesi tarafından da aynı
yönde bir karar verilmiştir:“4483 sayılı Kanun
uyarınca kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili
işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri
için gerekli iznin verilmesi ya da verilmemesi
hali ceza yargılaması ile ilgili bir aşama olup,
bu kararların anılan Kanun kapsamında ve aynı
Kanunda gösterilen yargı yerlerince itiraz yolu
ile incelenmesinin öngörülmüş olması karşısında, soruşturma izni verilmemesine ilişkin Maliye
Bakanlığı işlemi idari davaya konu olabilecek
nitelikte bir işlem olmadığından…
…Ancak böyle bir davada dava konusu
edilen işlemin iptal davasına konu olabilecek
idari bir işlem niteliğinde olup olmadığı, diğer
bir ifadeyle 4483 sayılı Yasa hükümlerine göre
verilmiş soruşturma izni vermeme kararının iptali isteminin idare mahkemelerinin görev alanına
girip girmediği, eğer girmiyor ise, 4483 Sayılı
Yasada öngörülen itirazın bir dava yolu olmayıp
idari itiraz yolu olduğu, dolayısıyla idari itirazlara
bakmakla görevli Bölge İdare Mahkemeleri ve
1

AYM, 27.12.2006 tarih ve E: 2006/163, K: 2006/121 sayılı kararı.
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Kanun Kapsamında Verilen İdari Yargı Kararlarının Hukuki Niteliği
Danıştay'ın İdari Dairesi ile idare mahkemeleri
arasında görev uyuşmazlığı çıkarılamayacağı
hususlarının, öncelikle gözönüne alınması gerekmektedir.
Dava dilekçesinin mahkeme başkanı veya
hakim tarafından havale edilmesi aşaması da
dahil olmak üzere yapılacak ilk incelemede, bu
hususlar da gözönüne alınarak, dava konusu
kararın idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken idari bir işlem olup olmadığı
noktasında bir irdelemenin yapılması, idari işlem olarak değerlendirilmemesi halinde 2577
sayılı Yasanın 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca davanın reddine karar
verilmesi ve kararın taraflara tebliğ edilmesiyle
yetinilmesi gerekmekte olup, idari bir itiraz yoluna ilişkin olarak 4483 Sayılı Kanunla Danıştay'a
verilen görevden bahisle yargısal görevi bulunmayan Danıştay Birinci Dairesi'nin görevli olduğunun vurgulanması yerinde değildir.” 2
Yukarıda yer verilen kanuni düzenlemelerden, Anayasa Mahkemesi kararı ve Danıştay kararından anlaşılacağı üzere, 4483 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre idare yargı
mercileri tarafından verilen kararlar, yargısal
faaliyetlerden değildir. Mahkeme kararlarında
iki hususun dikkate alındığı görülmektedir. Bir
defa Kanun’un 9. maddesine göre, soruşturma
izni verilmesine yada verilmemesine yönelik
kararlara karşı yapılacak müracaatların bir “itiraz” olduğu vurgulanmaktadır. Diğer bir ifade
ile 4483 sayılı Kanun’a göre verilen kararlar,
iptal davasına konu olabilecek birer idari işlem
niteliğinde değildir. Bu sebeple idare yargı mercileri tarafından, 4483 sayılı Kanuna istinaden
verilen kararlar yargısal nitelikli kararlar değildir.
Yargı kararlarında ifade edilen ikinci husus,
itiraz merci olarak Danıştay 2. Dairesi’nin (5183
Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra 1.
Daire) belirtilmesidir. 4483 sayılı Kanun’un 9.
maddesinde itiraz merci olarak Danıştay 1.
Dairesi gösterilmektedir. Oysa, Danıştay 1. Dairesinin yargısal görevi bulunmamaktadır. Bu
husus da, 4483 sayılı Kanuna istinaden verilen
Daire kararlarının yargısal kararlardan olmadığını göstermektedir.
O halde, 4483 sayılı Kanuna göre idari makamların kararlarına karşı yapılacak müracaatDanıştay 5. Daire 16.5.2008 tarih ve E:2007/7490,
K:2008/2880 sayılı kararı.
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lar, bir idari itiraz yolu olarak görülmeli, yargı
mercilerine verilen bu görev idari yargılama
usulü dışındaki özel bir görev olarak ifade edilmelidir.
2-DOSYANIN İŞLEME
KONULMAMASINA YÖNELİK
KARARLARINHUKUKİ NİTELİĞİ
Dosyanın işleme konulmamasına yönelik
kararların hukuki nitelikleri, yine kararlara karşı
müracaat edilecek kanun yolundan anlaşılabilecektir:
Danıştay tarafından, savcılıkların dosyanın
işleme konulmaması kararları hakkında, kamu
görevlileri için yetkili merci tarafından verilmiş
karar bulunmaması sebebiyle itirazın reddine
yönelik kararlar verilmektedir:
“Dosyanın incelenmesinden; ... Belediye
Başkanlığı Vekili Avukat ...'nın ...Valisi ...hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına yaptığı şikayetle ilgili olarak 4883 sayılı Kanun'un 4 üncü
maddesinin 3 üncü fıkrası gerekçe gösterilmek
suretiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından şikayetin işleme konulmamasına karar
verildiği ve adı geçenin de bu karara itiraz ettiği
anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle; ortada 4483
sayılı Kanun uyarınca Yetkili Merci tarafından
verilmiş bir karar bulunmadığı ve bu Kanunun
4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre Cumhuriyet Başsavcılıklarınca verilen kararlara karşı
itiraz edilebileceğine ilişkin bir düzenlemeye de
yer verilmediğinden..itirazın incelenmeksizin
reddine (karar verilmiştir.)” - 3-4
Danıştay tarafından, yetkili mercilerce verilen dosyanın işlemden kaldırılması kararlarına
karşı yapılan müracaatlarda,şikayetinsomut
olması, olay ve yer belirtilmesi halinde itirazın
kabulü yoluna gidilmektedir:
“Söz konusu şikayet dilekçesindeki iddialar
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Danıştay 2. Dairesinin 16.1.2004 tarih ve E:2003/1270,K:2004/56 sayılı
kararı.
4
Benzer bir karar, Danıştay 2. Dairesinin 20.3.2003 tarih ve E:2003/247,
K:2003/556 sayılı kararıyla verilmiştir: “Adıgeçen Kanunun 4 üncü
maddesinin 3 üncü fıkrasına aykırı bulunan ihbar ve şikayetlerin işleme
konulmaması durumunda ise; durumun, sadece ihbar ve şikayette bulunana bildirilmesi ile yetinileceği kural olarak belirlenirken, bu şekildeki
kararlara karşı itiraz yolu öngörülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; ortada, 4483 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin
2. fıkrasına göre verilmiş bir karar bulunmadığı anlaşıldığından, şikayetçi
Vekili Av. ...'ın ... Cumhuriyet Başsavcılığının 3.1.2003 gün ve Hazırlık
No:2002/91672 sayılı işlemden kaldırma kararına karşı yapmış olduğu
itirazının incelenmeksizin reddine (karar verilmiştir.)”
3

Dr. Abdullah Recai Akalan

30

açık olup, şikayet dilekçesinin Kanunun 4 üncü
maddesinde aranılan nitelikleri taşıdığı, şikayetin somut olduğu, olay ve yer belirtildiği anlaşıldığından, İçişleri Bakanı tarafından ihbar ve
şikayetin işleme konulmamasına ilişkin olarak
verilen 28.2.2004 gün ve B050MAH0071003/
İNS.03.20.3010 sayılı karara karşı ... Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılan itirazın kabulüne, sözkonusu kararın kaldırılmasına (karar
verilmiştir.)” 5
Bu konuda benzer çok sayıda karar bulunmaktadır. Burada dikkati çeken husus, her
türlü işleme konulmama kararına karşı yapılan
müracaatların, yargı yerlerince “itiraz” olarak
görüldüğüdür. Bu durumda mahkemeler tarafından, dosyanın işleme konulmama kararlarına karşı müracaatlar da, soruşturma izni verilmesi yada verilmemesine yönelik olarak yapılan müracaatlar gibi birer “itiraz yolu” olarak
görülmektedir. O halde, 4483 sayılı Kanun’a
göre yapılan müracaatların işleme konulmamasına yönelik idare mahkemelerininyada
Danıştay 1. Dairesi’nin verdiği kararlar, itirazın
değerlendirilmesine yönelik kararlardır; yargısal nitelikli kararlar değildir.
3-İDARE MAHKEMELERİ
TARAFINDAN 4483 SAYILI KANUN’A
İLİŞKİN OLARAK VERİLEN
KARARLARIN İYUK. 28. MADDESİ 		
KARŞISINDAKİ DURUMU
İYUK.28/1. maddesinde “Danıştay, bölge
idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına
ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü
geçemez.”6 hükmü getirilmiştir.

Danıştay 2. Dairesinin 7.5.2004 tarih ve E:2004/309,
K:2004/408 sayılı kararı.
6
Örneğin. Danıştay 1.Dairesinin 10.12.2013 tarih ve
E:2013/1752, K:2013/1673 sayılı kararı.
5

483 Sayılı Kanun kapsamında idari yargı
tarafından verilen kararların uygulanmasının
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesine tabi olup olmayacağı hususunun cevabı,
“mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararları” ifadesinin, 4483 sayılı
Kanuna göre verilen kararları da kapsayıp kapsamadığında düğümlenmektedir. Bu ifade yargısal nitelikli olmayan kararları da kapsamakta
ise, İYUK.28/1. maddesinde öngörülen hüküm,
4483 sayılı Kanuna göre verilen kararlar için de
geçerli olacaktır. Anayasa Mahkemesi’nin, bu
konuya ilişkin bir kararında, 28. madde kapsamının yargısal nitelikli kararlar olduğu vurgulanmaktadır. Yüksek MahkemeninİYUK’un
28/1. maddesinin 3. cümlesini iptal eden kararında, “yargısal denetim aracılığıyla hukukun
üstünlüğünün sağlanması(nın)” 7 amaçlandığı
ifade edilmektedir. Bu ifadeden, İYUK.28/1.
maddesinde konu edilen kararların yargısal
nitelikli kararlar olduğu anlaşılmaktadır. Oysa,
yukarıda ifade edildiği gibi, 4483 sayılı Kanun’a
göre verilen idari yargı kararları yargısal nitelikli
olmayan, idari itiraz üzerine verilen kararlardır.
Bu sebeple İYUK 28. maddesinde öngörülen
hükmün, 4483 sayılı Kanun’a göre verilen kararlar için geçerli olmayacağı anlaşılmaktadır.
Bunun yanında, verilen idari yargı kararlarının hiç dikkate alınmaması ilgililerin sorumluluğunu doğuracaktır. Bu durumda uygulanması gereken yöntemin, idari yargı kararları,
İYUK.28/1. maddesinde öngörülen 30 günlük
süre içerisinde değil, 4483 sayılı Kanun’da öngörülen süreler içerisinde yerine getirilecektir.
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ÖZAL DÖNEMİ
İSRAİL POLİTİKASI
Ali Kolpay*
ÖZAL’ın doğu ile batı, daha doğrusu
ABD ve AB ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişkilerde, Türkiye’nin dış politikadaki
Batı’ya giden temel yönelimini bozmadan,
edilgen bir ülke konumundan çıkıp, etkin
bir ülke konumuna gelmesini istemekteydi.
Özal, dış politikadaki yeni açılımını, “köprü”
kavramı ile açıklamaya çalışacaktır. Köprü
kavramını Özal aslında Türkiye’nin iç siyasi
anlayışına yönelik bir kavram olarakta algılamaktadır. Şöyleki; Özal, Batı ile Doğuyu,
kendi içinde birleştirme yani batı’nın teknolojisi ile doğu’nun mistik dünyasına aynı
anda sahip çıkmaktadır. Buna bağlı olarakta Türkiye’nin gelecekteki hedefinin batı
dünyası içinde olduğunun bilincinde olarak
bunu gerçekleştirmenin yolunun Türkiye’nin
Osmanlı mirasına da sahip çıkmakla mümkün olacağına inanmaktadır.1
1990 yılında Türkiye, Tel- Aviv’deki diplomatik temsilciliğini tekrar büyükelçilik düzeyine yükseltti.1980’den beri kapalı olan Kudüsdeki Türk Başkonsoluğu da 1992 yılında
yeniden açıldı.
Bu bağlamda ilişkilerdeki canlanmanın
beş ana nedeni şunlardır.
1-Filistinliler ve İsrail arasında temkinli bir
havada da olsa başlatılmış bulunan diyalog
süreci, adil ve kalıcı bir Ortadoğu barışı için
ümitleri artırmıştı. Türkiye, böyle bir ortamda
DEMİRAY, Muhittin “ Model Ülkemi Lider Ülkemi?, Değişen Dengeler
Bağlamında Türkiye’nin Bölgesel Rölü ve Stratejileri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü, s.99, Çankırı.
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resmen tanıdığı
her iki taraflada ilişkilerini geliştirirerek
ileride ortaya çıkabilecek yeni Ortadoğu
coğrafyası için sağlam dostluklar kurmak
istiyordu.
2- Türkiye, Avrasya ile bozulan ilişkilerinin yeniden rayına oturması için yahudi lobilerinin desteğine ihtiyaç duymaktaydı.
3- PKK eylemlerinin Suriye, İran ve Irak
tarafından desteklenmesi, Türkiye ile Suriye arasındaki su sorunu ve iran rejiminin Türkiye’de neden olduğu rahatsızlık,
Türkiye’ye bölgede işbirliği yapabileceği ülkeler aramaya yöneltti
4-1949 yılında İsrail’in resmen tanınmasından önce olduğu gibi, çeşitli uluslararası
platformlarda Türkiye’yi yalnız bırakan İslam
ülkeleriyle yoğunlaştırılan ilişkiler yerine resmi ve gayri resmi yollardan Türkiye’ye destek veren İsrail’le üst düzey ilişki kurmanın
gerekli olduğunun vurgulanması
5- Sonuncusu ve en önemlisi, kurmaya
çalıştığı yeni dünya düzeni için ABD’nin bölgede sağlam müttefiklere ihtiyacı vardı. Bu
noktada ABD, Türkiye ve İsrail arasındaki
ilişkilerin yoğunlaştırılmasını istiyordu.2
Türkiye-İsrail ilişkilerini canlanma noktasına getiren ve 1983 yılında iktidara gelen
ve bu dönemde Başbakanlık yapan Turgut
ÖZAL’dır. Şu hususu da belirtmekte yarar
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* Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Uzmanı, Kayad Onursal Ğenel
Başkanı
2
INBAR, Efrain “Türk- İsrail ilişkilerinde Stratejik Unsur” Günümüzde
Türkiye’nin Dış Politikası, Derleyenler, Barry Rumin-Kemal Kirişçi, Boğaziçi
Yayınları, İstanbul 2002, s.181 ve Cumhuriyet Gazetesi, 3 Ekim 1985, s.3
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vardır. 1980 yılında darbe hükümeti döneminde ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak kabinede yer alan Özal, sivil
bir kişi olarakta sadece devletin ekonomi
boyutuyla değil, yine ekonomi merkezli dış
ilişkiler ve uluslararası politikalar geliştirdiğini ifade etmek gerekir.
1980’lerin başında uluslararası sistemde
ve Ortadoğu bölgesinde, hem bölgenin hem
de Türkiye’nin kaderini yakından etkileyen
üç önemli gelişme ortaya çıktı. Sovyetler Birliğinin Afganistan’ı işgali, İran İslam devrimi
ve İran-Irak savaşıdır. Bu üç olay, Türkiye’yi
yakından etkilemiş, Türkiye’nin iç ve dış
politikasında yeni bir sürecin başlangıcı olmuştur. En önemlisi bu gelişmeler ve olaylar,
Türkiye’nin orta doğuya yüzünü daha fazla
dönmesine daha fazla ilgilenmesine ve bir
bakıma daha fazla kaynaşmasına katalizör
etkisi yapmıştır. Bu süreçteki en önemli rolü,
yukarıda ifade edildiği gibi, Türkiye’deki askeri darbe sonrasında oluşan yeni düzende
ön plana çıkan ve darbe hükümeti döneminde Başbakan Yardımcılığı yapan Turgut Özal
oynamıştır. Diğer bir deyişle, 1980’ler boyunca Türkiye’nin Ortadoğuya yönelmesinde ve
rasyonel ortadoğu eksenli politikalar üretilmesinde bir yandan uluslararası konjönktürün sunduğu olumlu avantajlar kendini hissettirirken, diğer yandan bu avantajları kullanmaya hazır, proaktif bir lider ve siyasetçi
olan ve aynı zamanda da uyumlu bir kişiliğe
sahip olan Turgut ÖZAL’dır.3
1980’li yılların, içte ve dışta çok önemli
gelişmelere sahne olduğu bilinen bir gerçektir. Bu dönemde, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ÖZAL, Türkiye’nin Ortadoğuyla
ilişkilerinde daha etkin ve enternasyonalist
bir dış politika yaklaşımı geliştirmesinde başat aktör olarak önemli bir iz bıraktı. Özal,
muhafazakar körfez ülkelerinin yanısıra Libya, İran ve Irak gibi radikal ülkelerle de ilişkileri güçlendirdi. Özal, Türk girişimcilerinin orGÖZEN, Ramazan” Türkiye’nin Ortadoğu Politikası: Gelişimi ve
Etkenleri” Çukurova Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi,
Çukurova-Adana, s.3
3

tadoğudaki çıkarlarının seferber edilmesinde önemli bir rol oynamakla kalmadı ve Arap
sermayesini Türkiye’ye çekti. Bu dönemde,
Türkiye’nin Ortadoğuyla ilişkileri belirgin bir
biçimde arttı. Güneydoğuda barajların sayısı
arttıkça Özal, Şam endişelerini fırattan saniyede en az 500 metreküp su bırakılacağının
sözünü vererek gidermeye çalıştı.4
1986 yılında ÖZAL, Türkiye’den Ortadoğuya su götürülmesini içeren bir barış suyu
projesi ortaya attı. Özal’ın bölgecilik politikası 1990’daki körfez krizi sırasında Türkiye’yi
Irak karşıtı kampanyaya dahil ettiğinde zirve
noktasına ulaştı.
Türkiye’nin 1980’lerdeki Ortadoğuya
açılımı ne daha önceki dönemlerde eşine
rastlanır ne de karşılaştırılması pek mümkün
olmayan bir örnektir. Bu dönemde ortadoğu
ilişkileri her bakımdan oldukça üst seviyede
gelişmiş, her iki taraf açısından da olumlu sonuçlar doğurmuştur. Ekonomik, ticari mali,
siyasi, sosyal, kültürel yönlerden önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Böylesi, istisnai bir
yaklaşımın oluşmasının nedeni, Türkiye’nin
klasik devlet politikasının tamamen değişime uğramasında değil bu dönemde ortaya
çıkan uluslararası konjönktürün yarattığı imkanlarda ve bu imkanları kullanan Özal liderliğinde aramak gerekir.5
İran-Irak savaşı sırasında, Irak’ı destekleyen ABD’nin aksine Türkiye tarafsız kaldı.
Washington’un İran’a yönelik çatışmacı yaklaşımını desteklemekten de kaçındı. Bunun
yerine,
Özal’ın liderliğinde Türkiye, ticari
çıkarlarla islami ve kültürel dayanışmayı harmanlayan bir Ortadoğu yaratma olasılığının
coşkusuna kapıldı. Bu sürecin arkasındaki
ana düşünce İsrail ve arap temsilcilerini biraraya getiren çok taraflı çalışma grupları ile
bölgesel barış ve güvenlikle ilgili kapsamlı
çalışmalardır. Bu gelişmeler, Türkiye ile Ortadoğu özellikle İsrail’le oluşturulacak olan ikili
ilişkilerin temelini teşkil eden Özal’ın karşılıklı
4
Editör MAKOVSKY, Alan O. Türkiye’nin Yeni Dünyası ve Türk Dış Politikasının
Değişen Dinamikleri” , Washington Yakın Doğu Politikası Enstitüsü Kıdemli
Üyesi ile SABRİ, Sayarı” Türk Amerikan Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı, 1994
5
GÖZEN, Ramazan” a.g.e, s.4
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bağımlılık olgusuna dayalı Ortadoğu vizyonuyla örtüşmekteydi.
Fakat, İsrail Devletiyle ilişkillerin arttırılması çabası umulduğu gibi gitmemiştir. Çünkü
Türkiye’nin barış sürecine katkısı yine uluslararası ilişkiler nedeniyle çok az, etkisi de
oldukça sınırlı olmuştur. İsrail-Filistin barış
süreci tıkandıktan sonra, ABD’nin İsrail’i
uzlaşmaya ikna etmedeki isteksizliği ve İsrail Devletine desteği malesef özellikle Türk
kamuoyunda düş kırıklığı yaratırken, Türkiye
Hükümetini de İsrail’le ikili ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye sevk etmiştir.6
Uluslararası sistemdeki gelişmelere paralel olarak 1980’li yılların ortalarından itibaren Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeniden bir yumuşama dönemine girildi. İlişkilerin yumuşamaya başlamasında 1983 yılnda iktidara
gelen Başbakan Turgut Özal’ın büyük rölü
olmuştur.
Turgut ÖZAL Başbakan olduktan sonra
İsrail’le ilişkilerin kesilmesini isteyen arap ülkelerine,”….. çıkarlarımızı düşünmek zorundayız” demiştir. Fakat, Turgut ÖZAL tamamen
arap ülkelerini dışlamamıştır. Bu bağlamda,
yavaş yavaş yine İsrailli’ler ve Filistinli’ler arasında denge kurmaya çalışmıştır. Türkiye
Devleti, yeniden denge kurma politikası çerçevesinde 17 Aralık 1984 tarihinde yapılan İKÖ
zirve toplantısında “ Cumhurbaşkanı” düzeyinde katılmış ve Kenan EVREN İslam Konferansı
Başkan Yardımcılığı ile İktisadi ve Ticari Komite
Başkanlığına seçilmiştir. Cumhurbaşkanı Evren, bu toplantıda FKÖ lideri Yaser ARAFAT’la
da ikili ilişkiler çerçevesinde bir dizi görüşmeler yapmıştır.7
1974 Şubat ayında 1973 savaşını değerlendirmek için toplanan İkinci İslam Konferansı
Örgütü toplantısı sonunda yayınlanan Lahor
Editör MAKOVSKY, Alan O. , ag.e,
ÜREN, Mustafa “ Ak Parti İktidarı Dönemi Türkiye-İsrail İlişkileri”
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011- s. 8
6
7
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Bildirisinde yer alan “üye ülkelerin İsrail ile tüm
ilişkilerini kesmesi” hususu açıkça yer almıştır.
Ancak Türkiye bu hususa yine çekince koymuştur. İsrail’in Türkiye’nin İsrail aleyhindeki
demeçlerine ve araplara yönelik uyguladığı
olumlu politikalarına anlayış göstermesinin
en önemli nedeni ise, Turgut ÖZAL’ın bölgede ABD ve İsrail lehine politikalar izlemesidir.
Çünkü Başbakan Özal, Türkiye’nin bu denge politikası çerçevesinde uluslararası ilişkilerin daha sağlıklı ve daha rasyonel temelde
oluşacağına inanmaktaydı.8
Örneğin, 1984 Şubat ayında ABD Başkanı Ronald Reagan İsrail’in güvencesi durumunda olan Lübnan’daki Emin Cemayel
yönetimini desteklemek için Lübnan’a bir
askeri harekat düzenlemişti. Başbakan Turgut ÖZAL, bu harekat karşısında, “Lübnan
çok büyük bir hadisedir, bizim bu konuya
herhangi bir şekilde bulaşmamız doğru olmaz” şeklinde demeç vermiştir. Fakat Özal,
uluslararası ilişkilerin pragmatizminin gereği
olarak ABD’nin yakıt ikmali için Türkiye’nin
Adana’daki İncirlik Üssünü kullanmasına
izin vermek zorunda kalmıştır. Doğal olarak
Türkiye’nin bu yardımı hem İsrail’i hem de
ABD’yi oldukça memnun etmiştir.9
Eylül 1984’te Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin seyrini göstermesi açısından önemli
bir olay daha gerçekleşmiştir. Türkiye’de
ana muhalefet partisi halkçı partiden dört
milletvekili İsrail’e özel bir gezi düzenlemiştir.
Tel Aviv maslahat güzarının aksi yöndeki telkinlerine rağmen Kudüse giderek,
Başbakan Şimon PERES, Başbakan Yardımcısı
Yitzak ŞAMİR ve Cumhurbaşkanı Chaim
Herzog tarafından kabul edilmişlerdir.10
Bu olay Türkiye’de farklı şekillerde yorumlanmıştır. Hükümet adına Devlet Bakanı Mesut
YILMAZ, söz konusu ziyareti, milli dış politika
açısından zararlı olarak gördüklerini belirtirken,
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8
SOYSAL, İsmail “Türkiye’nin Uluslararası Siyasal Bağıtları (1945-1990),
C.II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, s.736
9
YILMAZ, Türel “Türkiye-İsrail İlişkileri: Tarihten Günümüze “,
Akademik Ortadoğu, Cilt:5, Sayı:1, 2010, s. 15
10
TAVLAŞ, Nezih “Türk- İsrail Güvenlik ve İstihbarat İlişkileri”, Avrasya
Dosyası( İsrail Özel), C.5, S:1, İlkbahar, 1999, S.86,
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Başbakan Tutgut ÖZAL, “Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri bozmak isteyenlerin
kolayca yararlanabilecekleri türden bir olay “
şeklinde değerlendirmiştir.11 Aslında Anavatan
Partisi olarak Turgut Özal ve Mesut YILMAZ,
İsraille ilişkilerinin zaman zaman sanki üstü kapalı ve örtülü olarak gelişmesini ister bir görüm
vermekteydiler. Görüleceği üzere bu dönemde
Özal hükümeti, bir yandan İsrail lehine politikalar izlerken, diğer yandan da arapları güçendirecek herhangi bir tutumdan özenle kaçınmaya çalışmıştır.
Özal, ABD-İsrail ikilisinin bölgedeki hedefini
görmüş ve tabi devlet olmaktansa söz konusu
politikaları kendisi belirlemeyi ve uygulamaya
koymayı yeğlemişti. Onlarla beraber, onların
zamanlamasıyla, onların yönlendirmesiyle bu
misyonu gerçekleştirmeye çalışmak, Türkiye’yi
reaksiyoner politikalar izlemek zorunda bırakabilirdi. Türkiye, çevresindeki devletlere karşı
ve kendi vatandaşlarına inandırıcı olmayan,
başkalarına entegre konumunda hareket eden
edilgen bir duruma geçebilirdi. Türkiye gibi
stratejik önemdeki ve merkezdeki bir ülke için
bu durum son derece tehlikeli olabilirdi.12 Bütün bu saiklerle Özal, özellikle dış politikada
olayların ve gelişmelerin her yönüyle aktif ve
pasifiyle derin analizini yaparak çok yönlü uluslararası ilişkiler stratejisi geliştiriyordu.
İşte bu gibi nedenlerden dolayı, Özal Çekiç
güçten yana görüntüsü vermiş ve bu bölgede
bir kürt devletinin kurulması faaliyetlerine görünürde ses çıkarmıyordu. Aslında Özal’ın amerikancı olduğu iddiaları tam anlamıyla bir yanılsamadan ibaretti. Diğer taraftan Özal, ABD’nin
bölgede yeni bir yapılanmaya gittiğini görüyor
ve bu durumu elinden geldiğince Türkiye’nin
lehine sonuçlanacak alternatif senaryolara dönüştürmeye çalışıyordu. Özal uluslararası ilişkilerde ebedi dostluğun ve ebedi düşmanlığın
olmadığını zaten bilen bir insandı.
11
ÖZCAN, Gencer” 50. Yılı Biterken Türkiye- İsrail İlişkileri”, Çağdaş
Türk Diplomasisi:200 yıllık süreç (sempozyuma sunulan tebliğler),
TTK Yayınları, Ankara, 1999, s.541-542
12
VATANDAŞ, Aydoğan” Armagedon: Türkiye-İsrail Gizli Savaşı”,
24.baskı, 2004, s.67

Başbakan Turgut ÖZAL, Misak-i Milli sınırları konusunda statükocu devlet geleneğinden
gelen kişilerle sadece bir konuda ayrılıyordu.
O da Misak-i Milli sınırlarının değişmezliğiyle
ilgiliydi. Kafasında bir Musul-Kerkük meselesi
olmuştu. Buraları Türkiye’ye katmak en azından bu yerlerin üzerinde tasarruf yetkisini almak istiyordu. Güneydoğu’da bir Federe Kürt
Devleti falan istemiyordu. Özal’ın Musul-Kerkük
meselesini bu kadar çok düşünmesinin belki
de en büyük nedeni ABD-İsrail ikilisinin bölgedeki niyetini görmesiyle ilgiliydi. Özal bu tehlikeli dostların Türkiye’yi Güneydoğusundan
ayırmak hususundaki ciddiyetini ve kararlılığını
görmüş ve bu yüzden en azından Musul-Kerkükü Türkiye topraklarına nasıl katarımın hesabına girmişti. Böylece Özal, ABD-İsrail ittifakının
veya birbirlerini her konuda desteklemelerinin
önüne çarpraz politikalar uygularayak geçebileceğini düşünüyordu.
İsrail’in gerek 30 mayıs 1981’de Lübnan’da
giriştiği harekatı, gerek 8 haziran 1981’de Bağdat yakınlarındaki bir nükleer reaktöre yaptığı
saldırıyı Başbakan Yardımcısı Turgut ÖZAL ve
hükümetin diğer üyeleri şiddetle kınamıştır.
Türkiye, 6 haziran 1982’de İsrail’in Lübnan’ı
işgal etmesi ve FKÖ’nü bu ülkeden çıkarmasından sonra yayınladığı bildiride bu yoğun
saldırıların sona erdirilmesini de istemiştir. 17
Eylül’de Filistinli’lere ait Sabra ve Şatila kamplarında gerçekleştirilen katliamdan sonra gerek
Kenan EVREN, gerekse Dişişleri Bakanı İlter
TÜRKMEN açıklama yaparak teessürlerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, 24 Eylül İKÖ tarafından
“Filistinlilerle Dayanışma Günü” olarak ilan edilmiştir. FDG ‘ünün kuruluş tarihi olan 24 Eylülde Filistinli şehitler için Türkiye’de ki camilerde
hutbe ve mevlit okutulmuştur. Dayanışma meclisinde de saygı duruşunda bulunulmuştur.13
ÖZAL’a göre Ortadoğudaki istikrarsızlığın
temel nedeni Arap-İsrail uyuşmazlığıdır.1985
yılında İsrail uçaklarının Tunustaki FKÖ ka13
ERHAN, Çağrı- KÜRKÇÜOĞLU, Ömer” Orta doğu ile ilişkiler:
İsrail ile ilişkiler”, Baskın Oran, ed. Türk dış politikası: Kurtuluş
Savaşından bugüne olgular, belgeler, yorumlar, 1.cilt içinde,
(İstanbul iletişim yayınları, 2006)
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ragahını bombalaması üzerine ÖZAL, İsrail
Başbakanı Şimon PERES ile görüşmekten
vazgeçmiştir. Ayrıca saldırıya ÖZAL “ herkes
kendini başka bir memleketi bombalamakta
serbestmi zannediyor” şeklinde tepki göstermiştir. Bu bağlamda, 14 Kasım 1988 tarihinde Cezayir’de FKÖ konseyi toplantısında
bağımsızlığını açıklayan Filistin Devletini tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur.
Turgut ÖZAL’ın cümlelerine parelel olarak bu bağlamda şimdiki Cumhurbaşkanımız ve dönemin dişişleri Bakanı Sayın
Abdullah GÜL’ün ; “ben Filistin ile ilgilenmeyeceğim de kim ilgililenecek? Filistin’in,
İsrail’in Kudüs’ün, bütün bu coğrafyanın tapuları, arşivleri benim elimde. Daha geçen
sene buraların tapularıyla ilgili belgeleri Türk
Dışişleri Bakanlığı olarak Filistin’e hediye ettik. Arşivler, tapular haritalar bizim elimizde,”
şeklindeki hitabı Türk kamuoyunun kudüs
hassasiyetini ortaya koyan ve bu konuda nasıl bir yaklaşım sergileneceği hususunda da
bizlere ışık tutan önemli bir konuşmadır.14
İsrail-Filistin barışının sağlanması konusundaki girişimlere taraf olmak isteyen
ÖZAL, Ortadoğudaki çatışmaları bitirmek
için barış suyu projesinin büyük etki yapabileceğini savundu. ÖZAL’a göre, boru hattı ile
tanışacak olan su, 20 milyon insan için yeterli
olacak ve Arap-İsrail barışını sağlayacaktı.15
Seksenli yılların ikinci yarısı Türkiye-İsrail ilişkilerinde bir geçiş ya da alacakaranlık
dönemi olarak tanımlanabilir. Bu dönemde,
bir yandan ikili ilişkilerin gelişimini baskılayan nedenler etkisini sürdürürken, öte yandan, 1991-1996 yılları arasında ikili ilişkilerin
görülmedik ölçüde hızlı bir gelişme içerisine
girmesini sağlayan etkenlerin su yüzüne çıktığı görülecektir. Bu etkenlerin birincisi, arap
ülkelerinden gelen eylemcilerin Türkiye’de
görevli yabancı diplomatları hedef alan sal14
AKÇAY, Engin SEZGİN, Fatih “Dini Jeopolitik Yaklaşımıyla
Ortadoğu “,Ortadoğunun Dini Jeopoliğini Anlamak, Editörler:
Akçağ Yayınları, s.28, ankara, 2013.
15
- KADİR, Kıyam Sufyan “ İsrail’in Başlangıçtan Günümüze
Su Politikaları”,Erciyes Üniversitesi, Kayseri ve Dr.Gamze
Güngörmüş Kona, “İsrail’in Su Politikası”, Karizma Dergisi
2006, Yıl:7, Sayı:27
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dırılarında görülen artış özellikle Türk güvenlik çevrelerindeki FKÖ karşıtlığını daha da
pekiştirecektir.16
İkinci olarak, arap ülkelerinin Türkiye’yi
değişik sorunlar bağlamında desteklemekten kaçınması Ankara’nın İsrail ile ilişkilerini arap ülkelerinin tepkilerine aldırmaksızın
kolaylaştıracaklardır. 1983’te bağımsızlığını
ilan eden KKTC’nin hiçbir arap ülkesi tarafından tanınmamış olması, Bulgaristan’ın Türk
azınlığa uyguladığı baskı politikası karşısında başta FKÖ olmak üzere arap ülkelerinin
Türkiye’yi desteklememesi, örgütün Kıbrıs
ve Yunanistan ile sürdürdüğü yakın ilişkiler
Ankara’nın FKÖ ile ilişkilerini sorgulamasına yol açacaktır. Aynı dönemde Suriye,
Türkiye’ye yönelik politikasında su konusunu uluslararası gündeme getirmeye başlayacak, zamanla su sorunu ikili ilişkilerin en
önemli sorunu durumuna gelecektir. Buna
karşılık, PKK’nın Ağustos 1984’ten itibaren
Türkiye sınırları içinde silahlı saldırılarını başlatması ile birlikte Suriye’nin PKK’ya verdiği
destek Ankara’da güvenlik çevreleri tarafından daha sıklıkla gündeme gelecektir.17
1985 yılından başlamak üzere, Türkiye’nin
dış politikasında, Avrupa topluluğuna tam
üyelik başvurusunun gündeme gelmesiyle
birlikte Avrupa’nın siyasi ve ekonomik ağırlığı belirgin bir şekilde kendisini göstermeye
başlamıştır. Özellikle bu ilişkilerde güvenlik
ve istihbarat konularının ağırlık kazandığı
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, ABD ile
ilişkilerde lobilerin yatattığı olumsuz sınırlamaların etkisinin yok edebilmek ya da kırabilmek amacıyla “yahudi lobisini” kullanmak
dış politika unsuru olarak yeniden gündeme
gelmiştir.18
Başbakan Turgut ÖZAL, 27 Mayıs 1985
tarihinde ABD’ye on günlük bir gezi düzenlemiş ve bu gezi sırasında Özal ve Dişişleri
Linyalı Bombacı, “Cumhuriyet 22 Nisan 1986, “ Hedefteki Libyalı,
Cumhuriyet, 23 Nisan 1986,
Linyalı Bombacı, “Cumhuriyet 22 Nisan 1986, “ Hedefteki Libyalı,
Cumhuriyet, 23 Nisan 1986,
18
UZER, Umut” Türkiye İsrail İlişkilerinde Bunalım”,Ortadoğu Etütleri,
Cilt2, Sayı:2, Ocak 2011, s. 139
16

17
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Bakanı Vahit HALEFOĞLU Yahudi lobisiyle
gizlice temas kurmuştur. Başbakan ÖZAL’ın
ABD’deki temaslarından hemen sonra veya
bu temasların sonucu olarak İsrail Dişişleri
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yitzak ŞAMİR, bu dönemde Türkiye’ye yönelik faaliyetlerini arttırmış olan ve kanlı bir terörist örgütü olan PKK’ye karşı işbirliği yapma önerisi getirmiştir. PKK’ya karşı işbirliği önerisi,
İsrail’in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istemesinin açık bir göstergesiydi. Şamir bu konuda yaptığı açıklamada “ İsrail, Türkiye’nin
arap ülkelerine yakınlaşmasına karşı değildir. Bu politikayı anlıyoruz. Bizim için önemli
olan Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerini sürdümesidir.” demiştir.19
Türkiye-İsrail arasındaki hissedilmeye
başlayan bu yumuşak hava, bir süre için
yine Filistin meselesine bağlı olarak kesintiye uğradı. Türkiye Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, 1985 Ekim ayında BM toplantılarına
katılmak üzere New York’a gitmiştir. Bu toplantı sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye
Dişişleri Bakanı Vahit HALEFOĞLU ile bir
araya gelmeyi teklif etmiştir. Halefoğlu, bu
teklifi kabul etmiş, ancak görüşme gerçekleşmemiştir. Çünkü bu olaydan birkaç saat
önce altı İsrail uçağının Tel-Aviv’den kalkarak
Tunus’ta bulunan FKÖ merkezini bombaladığı haberi duyulmuştur. FKÖ lideri Yaser
ARAFAT’ı hedef alan ve 30 kişinin öldüğü
saldırıdan dolayı Türkiye’nin tepkisini sert
bir şekilde dile getiren Halefoğlu, görüşmeyi
tek taraflı olarak iptal etmiştir.20 Dolayısıyla
iki ülke arasındaki yumaşayan ilişki, yerini
yeniden soğuk bir ortama bırakmıştır.
Söz konusu gelişmelerin ardından Başbakan Turgut Özal, 1986 yazında İsrail’i çok
memnun edecek bir girişimde bulunmuş ve
altı yıldır genç bir diplomat tarafından tekbaşına yürütülmeye çalışılan Tel Aviv temsilciliğine 57 yaşındaki kıdemli elçi Ekrem
GÜVENDER’i atamıştır. Ancak, karşılıklı ola-

rak yapılan bu değişim neticesinde atanan
diplomatlar “ikinci katip” unvanı alıyorlardı.
Şunu önemle belirtmek gerekir ki, bu diplomatların statüsü ne olursa olsun söz konusu
değişim, iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla
normale döndüğününün bir işaretiydi. Bu
aşamadan sonra Özal’ın stratejik dış politika
hamlesi ikili ilişkileri ve Ortadoğu politikasını
yeniden yumaşak bir sürece doğru evrildiğinin göstergesidir.21
Türkiye, bununla birlikte Arapları ve Filistinlileri de karşısına almayı asla istemiyordu.
Türkiye, 1988 Cezayir toplantısında kurulduğu
açıklanan “Filistin Devleti”ni kuruluşundan altı
saat sonra tanıdı ve böylece bu devleti batı
kampından tanıyan ilk devlet oldu. Bunun
olumsuz yansıması hemen kendini hissettirdi.
Türkiye’nin bu tavrını İsrail Dışişleri Sözcüsü Alon Lie şu şekilde değerlendirdi:
“Türkiye’nin tutumunun bölgede barış ve
istikrara katkıda bulunacağına inanmıyoruz.
Bağımsız Filistin Devletini tanıma kararından sonra Ankara’nın Orta Doğu sorununun
çözümünde rol oynaması zorlaşır” demiştir.
Aynı zamanda Alon Lie, “Türkiye’nin bu olay
karşısında hızlı karar vermesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını” da ifade etmiştir.
Aslına Türkiye’nin Filistin Devletini tanıması,
“Türkiye’nin İsrail de dahil olmak üzere bölgedeki bütün devletlerin barış ve güvenlik
içinde yaşamalarının hakkı olduğu “konusundaki görüşünü ve politikasını değiştirmedi.22

19
BÖLÜKBAŞI, Süha, “Behind the Turkis-İsraeli Alliance”; ATurkish
Wiew”, Journal of Palestine Studies, Cilt: XXIX, NO:1,
( Sonbahar,1999)
20
Sabah Gazetesi, 12/04/1990

21
SDE Analiz” Türkiye-İsrail İlişkileri”, Stratejik Düşünce Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü”, Ekim-2011, s. 24
22
Editör MAKOVSKY, Alan O., s.29

Fakat nederse densin Türkiye’nin 1988
yılında Filistinliler lehine bozduğu dengeyi tekrar sağlaması gerekiyordu. Türkiye
bu gelişmelerden sonra, BM Genel kurulunda yapılan bir oylamada Suriye, İran
ve Yunanistan ile yaşadığı sorunlarla artık
kendini kuşatılmış hissetmekteydi. Ayrıca,
1990’yılından sonra, Türkiye, İrak’ın kuzeyindeki gelişmelerden de oldukça rahatsızdı. Özelikle körfez savaşı ve sonrası (1991)
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bölgede ortaya çıkan otorite boşluğu ve
PKK’nın burada kendini üst haline getirmesi, Türkiye’nin güvenlik endişelerini daha da
arttırmıştı. Türkiye’nin terörizme karşı mücadelesinde oldukça deneyimli olan İsrail’den
yararlanması göz ardı edilemezdi.
Ayrıca, 1990’lı yıllara gelindiğinde, Türkiye özellikle sınır komşuları ile ciddi sorunlar
yaşamaktaydı. Türkiye kendi milli politikasını
izlemek için azami gayret gösterdi. Nitekim,
kendisine muhalif ya da düşman olarak gördüğü bölge ülkelerindeki özellikle de Sudan,
Irak, Mısır Lübnan gibi Arap devletlerindeki
ayrılıkçı, etnik hareketleri uygulamakta olduğu politikasının bir sonucu olarak destekledi. Türkiye- İsrail ilişkilerinin tarihsel evrimi
içerisinde aktardığımız üzere Türkiye ile İsrail
arasında 1990’lı yıllarda ilişkilerin iki taraflı ve
çok boyutlu geliştirilmesi için şartlar son derece müsaitti ve ilişkilerin geliştirilmesi Türkiye açısından bir zorunluluk halini alıyordu.23
Çünkü İsrail açısından değerlendirildiğinde, bölünmüş bir arap dünyası, bölgede
en ideal olan düzendir. Doğal olarak Irak savaşının İsrail’in çıkarlarına hizmet etmiş ya
da etmekte olduğunu düşünmek kesinlikle
yanlış olmayacaktır. Nitekim, ilk andan itibaren Irak’ın kuzeyinde İsrail istihbarat servisi
ve ajanları yoğun faaliyet göstermeye başlamıştır. Doğal olaral İsrail ile Iraklı kürtler
arasındaki ilişkiler, Türkiye, Suriye ve İran’da
endişelerin artmasına ve özellikle de her birinde güvenlik bunalımına neden olmuştur.
Türkiye’nin politikaları ise tam tersi olup,
özelde Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması genelde ise, bütün Ortadoğu bölgesinde istikrar ve barışın tesis edilmesidir.
Bu çerçevede, iki ülkenin bölge politikaları
örtüşmediği gibi aksine tam ters yönde gelişme kaydetmektedir. İsrail’in bölge içindeki
konumu da, Türkiye’den farklı değildi, bu
durum hali hazırda İsrail açısından devam
etmektedir. Bölgedeki Mısır ve Ürdün’ü bir

tarafa bırakacak olursak hemen hemen bütün arap
ülkeleri, İsrail karşıtı politikalar
izlemekteydi. İsrail, özellikle İran’ın ürettiği
iddia edilen nükleer enerji programından ve
nükleer silahlardan endişe etmekteydi.
Soğuk savaş sonrasında iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ABD, deyim
yerindeyse, katalizör rölü oynamıştır. İşte bu
durumun etkisiyle gelişmeye başlayan Türkiye-İsrail işbirliğinin ilk belirgin örneği, Kuzey Irak ve Günay Lübnan’a ilişkin istihbarat
alış-verişi olarak gerçekleşmiştir. Nihayet,
1990’larda özellikle bu yılların ilk yarısında,
ABD ve AB’den Türkiye’ye yönelik askeri
ambargolarına karşı Türkiye yeni bir alternatif arayışına yönelmiş ve bu çerçevede
İsrail’le yakınlaşmıştır.24
Bu dönemde, ilişkilerin gelişmesini kolaylaştıran çeşitli faktörler bulunmaktadır.
ABD, her iki ülkenin de soğuk savaş sonrası
stratejik öneminin olduğunu düşünmektedir.
Yani ABD, yeni dünya düzeninin doğmasında Türkiye-İsrail devletlerinin rölüyle yakından ilgilenmekteydi
Aslında Türk-İsrail ilişkilerindeki normalleşme, büyük ölçüde yeni uluslararası
ve bölgesel gelişmelere bir tepki niteliğindeydi. 1991 Madrid konferansı ile bu süreç
Türkiye’nin özellikle 1960’lardan beri arap
ülkelerinin baskısına rağmen Ankara müttefiki olarak Türkiye eskiden beri İsrail’e olumlu
bakmıştır. Körfez savaşından sonra İsrail’le
ilişkilerin normalleşmesi bir ölçüde 1980 yıllarından itibaren iki ülke arasındaki artan
temasın sonucudur. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler maslahat güzar düzeyinde yürütülse de 1985’den itibaren iki ülke birbirlerine yüksek düzeyli diplomatlar atadı.25
1990’lı yıllarda Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler hızlı bir şekilde gelişmiştir.1992’de
Turizm Bakanı Abdülkadir ATEŞ, 1993 yılında Dışişleri Bakanı Hikmet ÇETİN, İsrail’i

DURSUNOĞLU, Alptekin “ Stratejik İttifak”: Türkiye İsrail İlişkilerinin
Öyküsü” , İstanbul: Ankara, 2000, s.31

24

23
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ziyaret etmişlerdir. Buna mükabil 1993 yılında İsrail’in Dışişleri Bakanı (bu günün Cumhurbaşkanı) Şimon PERES, ülkesini Turgut
ÖZAL’ın cenaze töreninde temsil etmiştir.
1994 yılında Ezer Weizmna’ın ziyareti ile ilk
defa bir İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye’ye
resmi ziyaret gerçekleştirmiş, 1995 yılında
İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin’in barış süreci aleyhtarı bir hukuk öğrencisi tarafından
öldürülmesi üzerine, Türkiye’yi cenaze töreninde Başbakan Tansu ÇİLLER temsil etmiştir. Bu döneme kadar Başbakan düzeyinde
bir ziyaret yapılmamıştır. 1992 yılı ve sonrasında Bakan ve Başbakan nezninde ziyaretler yapılmış olup anılan yıldan sonra ikili ilişkilerin en iyi düzeyde seyrettiği söylenebilir.
Bu mülahazaları göz önünde bulunduran
Türk siyasi eliti, İsrail’le ilişkileri normalleştirmeye karar verdi. Aralık, 1991’de Ankara hem
İsrail’lle hem de FKÖ ile ilişkilerini büyükelçilik
düzeyine yükseltti. Bu başlangıç aşamasında,
ikili ilişkilerdeki gelişme kendisini en fazla ticaret üzerinde hissettirdi. Ticaret hacmi, 19921994 yılları arasında % 62 arttı. Ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak yasal
bir çerçeve hazırlamak için, iki ülke, çifte vergilendirme, yatırım teşvikleri ve serbest ticaret
anlaşması konusunda müzakerelere başladı.
Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 13
Eylül 1993’te imzalanan Oslo İlkeler Antlaşmasından sonra özellikle Uluslararası Dünya
Ekonomik Formunun organize ettiği ve Fas’ın
Kazaplanka şehrinde düzenlenen Ortadoğu
ve Kuzey Afrika Ülkeleri 1. Ekonomik Zirvesinin ardından Türkiye-İsrail ilişkileri iyiden iyiye
arttı. Bu zirveyi daha önce Turgut ÖZAL planlamasına rağmen, ani vefaatı yüzenden kendisi katılamadı ve yerine Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL tarafından başkanlık edildi.26
1990’ların başlarında ve ortalarında,
Türkiye’yi ziyaret eden İsrailli turistlerin sayısında artış yaşanmaya başladı. Haziran
1992’de bir turizm anlaşması imzalandı. Tu26

Türkiye Gazetesi, 14 Aralık 1994

rist sayısındaki artış, normalleşmenin doğal
bir sonucu olarak ikili ilişkilere yansıdı. Burada İsrail’in Manavgat Deniz Suyu Projesine
de değinmekte yarar vardır.1990’lı yılların
ortalarından beri, Türkiye-İsrail arasında bir
çok askeri savunma projeleri geliştirilmiş ve
ortak askeri tatbikatlar düzenlenmiştir. Bu
yakın ilişki başlamadan önce, 1987 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL,
“Barış Suyu Projesi “ adı altında Seyhan ve
Ceyhan nehirlerinden Ortadoğuya su ihracatı yapılabileceği fikrini ortaya koymuştur.
Fakat Özal’ın zamansız ölümü bu projeyi
askıda bırakmış ve yıllar sonra alternatif bir
proje olarak Manavgat Deniz Suyu Projesi
ortaya atılmıştır. İsrail bu projeye büyük ilgi
göstermiş, 150 milyon dolarlık yatırım yapmıştır. Fakat, Asi Nehri de, Türkiye ile Suriye
arasında var olan anlaşmazlıkların ve karşılıklı güvensizliklerin en önemli nedenlerinden birisidir. Bu nehir, Türkiye için sulama,
Suriye ve Lübnan için hem sulama hemde
elektrik üretimi için kullanılmaktadır. 27İsrail,
Türkiye ile ilişkilerini oluştururken su konusunda komşularımızla ilişkilerimizi su politikası üzerinden de yaptığını söylemek mümkündür. Çünkü ortadağuda su ve petrol ana
metaryaller olarak görülmektedir.
İkili ilişkilerin serancamesine bir değerlendirme yapmak gerekirse, körfez savaşı,
soğuk savaşın bittiğini ve ABD hegemonyasının kurulduğunu, Türkiye’nin öneminin hala
sürdüğünü göstermeye çalıştığı, istikrarsız
ortadoğuya istikrar getirme veya ABD’nin
Osmanlı coğrafyasındaki durumu ile ilgilenilmesi gerektiğini ön plana çıkarmıştır. Özal,
körfez savaşını pragmatist mantık ile yorumlamış ve bu savaşın Türkiye’ye fırsatlar ve
çıkarlar sağlayacağını düşünmüştür. Özal’ın
ABD’yi körfez savaşında doğrudan desteklemesinin diğer sebebi, Türk dış politikasının
temel niteliği olan hukuka uygun hareket
etme koşulunun sağlanmış olmasıdır. Aslın27
DEMİR, Abdullah” Türkiye-Suriye-Irak Arasında Sınır Aşan
Sular Sorunu Çerçevesinde Türkiye’nin Su Politikası, Yayımlammamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, S.B.E, 2006
s.67-68
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da ÖZAL’ın dış politika’da özellikle Ortadoğu politikasında, ABD ekseninden çıkıp çok
boyutlu politika izlemeye çalıştığı dönem,
körfez savaşından sonraki dönem olmuştur.
Her iki ülke açısından bölge kaynaklı
tehditler, Türkiye ile İsraili birbirine yakınlaştırmaktadır. Bunlar başta ekonomik nedenlerdir. İsrail’in ekonomik ve teknolojik
açıdan bölge içinde en gelişmiş ülke olması, Türkiye’ye özellikle elektronik, yazılım,
ileri teknoloji, eczacılık ürünleri, otomasyon
savunma sanayine yönelik telekominikasyon cihazları gibi alanlarda İsrail ile ticaret yapmaya yöneltmiştir. İsrail açısından
Türkiye’nin önemi ise, Orta Asya pazarına
açılan bir kapı olmasıdır.
Diğer bir nedende askeri nedenlerdir.
Türkiye’nin yıllardır ABD başta olmak üzere
Batı dünyası ile savunma sanayi ilişkilerinde
sıkıntılı dönemler yaşaması, askeri anlamda
İsrail ile ilişkilerin önemini ortaya çıkarmış-

tır. Türkiye, ABD ve Avrupa’ya olan askeri
ve teknolojik bağımlılığını azaltmak istediği
için İsrail’i bu konuda onlara alternatif olarak
göstermek istemiştir. Nitekim, İsrail ile yakınlaşma, Türkiye’nin insan haklarına ilişkin
problemlerinin olduğu iddiası ve Yunanistan
ile olan ihtilafı nedeniyle özellikle orduya
ABD ve AB’den elde edilmesinin asla ümit
edilemeyeceği silah ve teknolojiyi elde etmesini sağlamıştır.
En önemli başat neden ABD faktörüdür.
ABD’nin ortadoğuya yönelik politikalarında
Türkiye, İsrail ile birlikte önemli bir rol oynayacaktı. Bu nedenle, ABD, söz konusu yakınlaşmayı kendi çıklarları için desteklemiştir.
Psikolojik Faktörler; Yahudiler ve Türklerin ne Osmanlı imparatorluğu döneminde ne
de Türkiye Cumhuriyeti döneminde tarihten
kaynaklanan herhangi bir sorunu olmamıştır.
Türkler ve Yahudilerin, tarihi süreç içerisinde
herhangi bir sorun yaşamamaları, her iki mil-

Türkiye-İsrail Ticari ilişkileri (DOLAR)

YILLAR
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

İSRAİLE İHRACAT
7.546.155
8.897.866
7.657.214
10.501.646
8.516.621
12.443.986
22.255.665
21.683.505
40.819.754
30.798.816
46.504.167
78.670.292
89.851.380

İSRAİLDEN İTHALAT
31.909.606
14.861.511
26.169.666
31.737.432
32.420.194
33.373.500
33.723.021
39.684.308
49.976.002
60.568.853
62.515.652
78.045.946
97.075.541

KAYNAK: 1994- DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİLERİ.

Ekim - Aralık 2013

39

Ali Kolpay

40

letin de birbirlerine sempati duymaları, Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesinde en önemli
nedeni teşkil etmektedir.28
Ortadoğunun yeniden yapılanması gerekse Türkiye-İsrail ilişkilerinin bu yapılanma
içindeki yeri yeniden değerlendirme gerektiren unsurlar barındırmaktadır. Birincisi,
Körfez Savaşı sonrası dönemde Ortadoğuda ortaya çıkan barış süreci ve yeniden yapılanma çabalarında Türkiye’nin misyonu
güvenlikle ilgili konularla sınırlanmış gibi bir
görüntü ortayaya çıkarmaktadır. Bu yapılanmada, Türkiye, güvenlik meselesi ile ilgili
konularda aktif olarak gündemde tutulurken
ekonomik konularda özellikle devre dışında
bırakılmıştır. İkincisi, İsrail güvenlik meselesi ile ilgili olarak da kendi manevra alanını açık tutma beceresini göstermektedir.
Yani Türkiye’yi askeri teknolojisi nedeniyle
kendine bağımlı kılmayı amaçlamaktadır.
Üçüncüsü ise, İsrail’in Suriye ile yürüttüğü
barış görüşmelerinin gerek 1995 ayağında
gerekse 2000 ayağında Golan’ın terki ile
Doğu Anadolu’nun su kaynakları konusunda kurduğu ilişki Türkiye’nin stratejik güvenliğini büyük ölçüde belirleyecek bir önem
taşımaktadır. Yani ortadoğuda hızla değişen
dengeler arasında değişmeyen yegane unsur, bölgenin su ve petrol kaynakları ile diplomatik mücadele arasındaki yakın ilişkidir.29
1990’lı yılların, İsrail ve Türkiye arasındaki
ekonomik ilişkilerin büyük artışına sahne olduğunu yukarıda belirtmiştik. İki ülke arasındaki ticaret veya ekonomik ilişkinin düzeyi,
1987 yılında 54 milyon doları bulurken, 1991
yılında bu rakam 100 milyon dolara ulaşmıştır.
1980-1993 yılları arasında Türkiye-İsrail
Ticari ilişkilerine kısaca değinmekte yarar
vardır.
Syf.39'daki tablodan da anlaşılacağı
üzere; İsrail’e olan ihracat İsrail’e ithalattan
her zaman daha az olmuştur. İsrail’den ithalat
genelde teknoloji ürünlerine dayanan mal ve
YILMAZ, Türel, a.g.e, s.18
DAVUTOĞLU, Ahmet “ Stratejik Derinlik-Türkiye’nin Uluslararası
Konumu”75.baskı, Küre Yayınları, 2012
28
29

hizmetlerdir.İsrail’e ihracatımız, tarım ürünleri
ve inşaat sektörüne ilişkin mal ve hizmetlerdir.
Fakat yıllar geçtikçe Türkiye-İsrail ticari ilişkilerinin arttığını hem ithalatımızın artmasından
hemde ihracatımızın artmasından görebiliriz.
Konumuzu tamamlamadan şunu da belirtmekte yarar vardır. ABD’deki yahudi lobisinin en önemli kuruluşu olan, Amerika İsrail
Kamu Meseleleri Komitesi ve Yahudi Ulusal
Güvenlik İşleri Enstitüsü Amerikan kongresinde Türkiye aleyhtarı yasa tasarılarına
karşı Türkiye ile beraber mücadele etmiş ve
1989 yılında Ermeni soykırımını tanıyan bir
tasarının reddedilmesinde AIPAC önemli bir
rol oynamıştır. Aslında ABD, ortadoğudaki
emellerini gerçekleştirmek için Türkiye’yi
doğal bir üst olarak görüyor, Türkiye’nin ortadoğudaki ilişkilerini tamamen yok saymayarak İsrail’le ilişkilerimize ve dış politika uygulamalarımıza bu yönde destek verildiğini
söylemek mümkündür.
Türkiye- İsrail ilişkilerini veya 1980
1993 yılları arasını kronolojik olarak şu
şekilde özetlemek mümkündür.
- 30 Temmuz 1980: İsrail parlementosu,
kabul ettiği bir yasayla Kudüsü İsrail’in daimi
başkenti
ilan etti.Türkiye yasayı kınadığını açıkladı.
-28 Ağustos 1980: Türkiye, kamuoyundan gelen tepkiler sebebiyle Kudüs Konsolosluğunun kapatıldığını açıkladı.
-12 Eylül 1980 ordu yönetimi el koydu
-26 Kasım 1980: Türkiye- İsrail ilişkileri,
diplomatik ilişkilerkilerdeki en alt seviye olan
ikinci katiplik düzeyine indirildi.
-2 Aralık 1980: Bülent Ulusu aldığı bir kararla İsrail’le olan diplomatik ilişkileri sekreterlik seviyesine indirdi. İsrail’in de bu kararı
takip etmesini istedi. Özal’ın bu dönemde
Başbakan yardımcısı olduğunu da unutmamak gerekir.
-Ocak 1981: 61 Amerikalı senatörün
Türkiye’nin Amerikan büyükelçiliğine gönderdiği bir mektupla Türkiye’nin İsrail’le izlediği politikların Türk-Amerikan ilişkilerine

Yıl: 26 • Sayı: 124

Özal Dönemi İsrail Politikası
olumsuz yansıcayacağı uyarısında bulundu.
-8 Haziran 1981: İsrail, İrak’ta inşa edilmekte olan Osirak nükleer reaktörünü bir
hava saldırısıyla imha etti. Türkiye, BM Genel Kurulunda İsrail’in saldırısının gündemde
olduğu oylamada alınan İsrail’in saldırısının
kınanmasını isteyen ilkelerle birlikte hareket etti.
-Aralık 1981: İsrail, Golan Tepelerini ilhak
ettiğini açıkladı.
-Şubat 1982: BM Güvenlik Konseyinin
497 sayılı kararına ( İsrail’in Golan Tepelerini
ilhakının uluslararası hukuk açısından hükümsüz olduğuna yönelik karar) istinaden
BM Genel Kurulunda İsrail’in kınanması için
yapılan oylamada Türkiye çekimser kaldı.
-14 Şubat 1982: Kenan EVREN Yahudi
cemaati Lideri David Asseo ile görüştü.
-5 Haziran 1982: İsrail Lübnan’ı işgal
ederek Filistinlilere karşı temizleme harekatı başlattı. Özellikle Lübnan’lı Falanjistlerin Sabra ve Şatilla kaplarına saldırırarak
1000 kadar Filisitinliyi öldürmesi Türkiye da
halk arasında tepkiye sebeb oldu. Ancak
Lübnan’ın işgali Türk-İsrail ilişkilerinde bir
yumuşama evresinin de başlangıcı oldu. İsrail, Lübnan’a başlattğı saldırılarda Ermeni
terör örgütleri ASALA ve JCGA kamplarına
da girileceğini Ankara’ya ileterek Türk görevlilerini de operasyonlara katılmaya davet
etmişti. Türkiye bu çağrıya olumlu yanıt verdi
ve Türk görevlilerinin de yer aldığı operasyonlarda JCGA ve ASALA kamları tamamen
tahrip edilirken, JCGA lideri Agop Ahcıyan
öldürüldü.
-27 Mart 1985: Turgut ÖZAL Amerika gezisinde Yahudi lobisi ile temas kurdu.
-Aralık 1987: FKÖ Lideri Yaser ARAFAT’ın
çağrısıyla Batı Şeria ve Gazze’de Birinci İntifada başladı.
-15 Kasım 1988: Filisitin Ulusal Konseyi
Ceazyir’deki toplantısında Filistin Devletinin

kurulduğunu ilan etti.Türkiye aynı gün Filistin devletini tanıdığını ilan etti
-Eylül 1989: BM Genel Kurulu’nun açılışı
sırasında İsrail’in toplantıya alınıp alınmaması kararının tartışıldığı toplantıda Türkiye red
oyu verdi.
-30 Ekim 1991: Madrid konferansı toplandı. Ortadoğu barış süreci başlamış oldu.
-31 Aralık 1991: Madrid Konferansının
olumlu havası içerisinde Türkiye Ankara’daki İsrail ve Filistin temsilcilerinin Büyükelçilik
düzeyine yükseltildiğini duyurdu.
-Haziran 1992: Turizm Bakanı Abdülkadir ATEŞ İsrail’i ziyaret etti. Bu ziyaret
Türkiye’den yapılan ilk üst düzey ziyarettir.
-Kasım 1992: Dışişleri Bakanı Hikmet
ÇETİN İsrail’i ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında “Karşılıklı anlayış ve işbirliğinin ilkeleri muhtırası imzalandı. 1992 yılında OSLO
barış süreci başlatıldı. Türkiye-İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden büyükelçilik düzeyine yükseltti.
-13 Haziran 1993: Oslo Barış süreci’ne
konu olan antlaşma Beyaz Sarayda imzalanıp yürürlüğe girdi.
-21 Nisan 1993: Cumhurbaşkanı Turgut
ÖZAL’ın cenaze töreni için Ankara’ya gelen
İsrail Dışışleri Bakanı Şimon PERES, Türk
hükümeti yetkilileriyle görüştü.
-25 şubat 1994: İsrail Cumhurbaşkanı
Ezer Weizmann Türkiye’yi ziyaret eden ilk
İsrail Cumhurbaşkanı oldu. Görüşmelerde
masada su alımı, turizm ve askeri işbirliği
konuları vardı.30
Yukarıdaki söylenenlerin yanında Ortado
doğudaki gelişmeleri iyi yönetebilmek veya
Türkiye-İsrail ilişkilerini pozitif değişime doğru
götürebilmek için şu beş temel meselenin çözülmesi gerekmekredir. Bulardan birincisi, bölgede yaşanmakta olan ve gelişme sürecinde
olan bu dönüşümün ve belirsizliğin ekonomik
30
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nedenlerini doğru belirlemek, ikincisi, bunların
Türkiye, Orta Doğu ve dünya ekonomisi üzerinde yol açılabileceği muhtemel etkileri doğru
öngörmek, üçüncüsü, özgün nitelikte proaktif
iktisat politikaları ve ferasetli ekonomi diplomasisi yöntemleri geliştirerek yaşanan bu büyük
değişimi pozitif yönde etkilemek, dördüncüsü,
bölge içinden ve bölge dışından değişimin
manipülasyonuna yönelik müdahalelere izin
vermemek, beşincisi 20 bölge ülkesinin İsrail
ve İran dahil hiçbir ülkeyi dışlamadan mevcut
ihtilafları uzlaşarak çözme iradesi göstererek
kendi aralarında açık bir diyalog ve işbirliği ortamı oluşturarak krizlerin getirdiği riskleri doğru yönetmektir.31
Bütün bunların yapılamaması durumunda, Ortadoğu ülkeleri arasında barışçıl ve
yapıcı bir durumun ortaya çıkmayacağı gibi,
özellikle Türkiye-İsrail arasındaki yapısal ve
işlevsel sorunlarda çözülemeyecektir. Çünkü, Ortadoğu politikaları veya diğer ülkelerin
ikili ilişkilerinin boyutu Türkiye-İsrail politikalarına ve ilişkilerine dayanmaktadır. Başka
bir deyişle, ABD, AB, Rusya Çin, Türkiye-İsrail ekseninde politikalarını belirlemektedir.
Gelecekte şüphesiz bu şekilde olacaktır.
D- Sonuç ve Değerlendirme
Özal’ın dış politika anlayışına göre, Türkiye öncelikli olarak bölgesinde ekonomik
işbirliğini geliştirmeli, karşılıklı bağımlılığı
artırmalı, böylece çatışma risklerini en aza
indirmelidir. Daha çok, Özal’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde gelişen ve bazılarınca
neo-osmanlıcılık olarak adlandırılan “aktif
dış politika” felsefesi bu anlayışın bir uzantısıdır. Bu yaklaşıma göre, ekonomik enstrümanlarla kalkınmasını hızlandıran Türkiye
gelecekte de ekonomik araçları kullanarak
aktif bir dış politika izlemeli ve çevresinde
nüfuz alanları oluşturmalıdır. Örneğin, Kuzey Irak’ta Türkiye’nin etkisini sürdürmesini
amaçlayan Özal, bu bölgeye Türkiye’den
elektrik verilmesini ve Türk parasının burada
31
AKPINAR, Mahmut” Ortadoğu: Tarih, kültürler, dinler, kavimler,
devletler ve politikalar perspektifinden” Turgut Özal Üniversitesi,
2012, s. 112

da geçerli hale getirilmesi fikrini körfez savaşından sonraki dönemde seslendirmiştir.
Türkiye’yi siyasi anlamda bölgesel bir
güç yapma arzusunu sıkça dile getiren
Özal’a göre, siyasi hedeflere ulaşmak için
güçlü bir ekonomi ve yoğun ticari ilişkilerin
olması gerekir. Bu çerçevede Türkiye hem
sorunlarını çözmek, hemde yeni siyasi hedeflerine ulaşmak için diğer ülkelerle olan
ticari ilikilerini artırmalı, ekonomisini de buna
göre düzenlemelidir. Dış politika dış ticareti
besleyecek şekilde de düzenlenmelidir. Aynı
şekilde, güvenlik politikalarında ekonomik
boyut ihmal edilmemeli, hatta daha ön plana
çıkarılmaldır.
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2012 sonunda yapılan Parlamento alt
kanat seçimleri neticesinde Japonya’da Liberal Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile
birlikte Başbakan Shinzo Abe tarafından on
yıllardır sürmekte olan deflasyondan çıkmak
ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi tesis
etmek amacıyla 2012 yılı Aralık ayında bir
dizi ekonomik tedbir açıklanmıştır.
Söz konusu tedbirler ile deflasyonu sona
erdirmek, ekonomik büyümeyi kalıcı hale
getirmek ve 2011 yılında meydana gelen ve
Fukushima Nükleer Santralinde sızıntıya da
sebebiyet veren yıkıcı deprem sonrası toparlanma faaliyetlerinin finansmanını sağlamak
amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak
3 sac ayaklı bir ekonomik program uygulanması öngörülmektedir. Kamuoyunda Başbakan Shinzo Abe’nin ismiyle özdeşleşen ve
“Abenomics” olarak adlandırılan söz konusu
programın temellerini oluşturan 3 sac ayağı
şunlardan oluşmaktadır.

a) Japonya Merkez Bankası - Bank of Japan (BOJ) tarafından uygulanacak parasal
genişleme yoluyla 2014 sonunda yıllık %2
enflasyon oranının yakalanması,
b) İlk aşamada ekonomik büyümeyi teşvik eden, ikinci aşamada ise mali konsolidasyonu sağlayan esnek maliye politikası,
c) Reformlara dayalı kalıcı ekonomik büyüme.
Bu çerçevede, ilk olarak Hükümet tarafından GSYİH’nın %1,4’üne ulaşan 10.3 trilyon
¥ (yaklaşık 103 milyar $) tutarında mali teşvik paketi açıklanmıştır. Bahse konu tutarın
dağılımı ise şöyledir.
•Depremde yıkılan alanların yeniden inşaası için 3.8 trilyon ¥,
•Büyümeye yönelik mali teşvikler için 3.1
trilyon ¥
•Bölgesel kalkınmanın sağlanması için
3.1 trilyon ¥
*Tokyo Ekonomi Eski Müşaviri
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•Çok yıllı ulusal inşa projesinin finansmanı için 0.3 trilyon ¥
TOPLAM 10.3 trilyon ¥
Söz konusu tutarlara ilave olarak Japon
Hükümeti tarafından emeklilik sistemine
sağlanması öngörülen 2.8 trilyon ¥ tutarındaki teşvik ile birlikte toplam destek tutarı
13.1 trilyon ¥’e ulaşmaktadır. Ayrıca, teşvik
paketine ilave olarak Hükümet ve BOJ tarafından 22 Ocak 2013 tarihinde yapılan ortak
açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksinin yıllık
%2 seviyesine ulaşması için Hükümet ve
BOJ olarak ortak tedbirlerin alınacağı açıklanmıştır.
BOJ 4 Nisan 2013 tarihinde yaptığı toplantıda, %2’lik enflasyon hedefi doğrultusunda niceliksel ve niteliksel parasal genişleme
kararı almıştır . Bahse konu parasal genişlemenin; parasal tabanın yıllık 60 – 70 trilyon
¥ artırılarak, 2012 yılı sonundaki 138 trilyon
¥’den 2014 sonunda 270 trilyon ¥ olacak şekilde iki katına çıkartılması ve parasal tabanın
artırılmasını teminen; BOJ tarafından yıllık
50 trilyon ¥ civarında Japon Hükümeti Borçlanma Senetleri (Japan Government Bonds
– JGB) satın alması ve alınan JGB’lerin ortalama kalan vadesinin asgari 7 yıl olacak
şekilde ayarlanması, 2013 yılı sonuna kadar
3.2 trilyon ¥ tutarında özel sektör borçlanma
kağıdı ile 2.2 trilyon ¥ tutarında commercial
paper satın alınması ve 2014’ten itibaren söz
konusu miktarların korunması şeklinde yapılması öngörülmektedir.
14 Haziran 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu
Kararı olarak kamuoyuna duyurulan tedbirler
kapsamında Abenomics’in 3 etapının hayata
geçirilmesinin “10 yıllık büyüme dönemi” tesis edilebilmesi açısından gerekli olduğu ortaya konulmuştur. Ancak, Abenomics’in bu 3
etapının tam olarak uygulanması için ayrıca
3 pozitif döngünün gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Nedir bu üç pozitif döngü?
1.Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Pozitif Döngüsü: Özel sektörün kârlılığının olumlu
etkileri, ücretler/istihdam, iç talep ve tüketimin artmasına yardım edecektir.
Ekim - Aralık 2013

2.Makroekonomik ve Mikroekonomik
(Yapısal) Alanlar Arasındaki Pozitif Döngü:
Makroekonomik dengenin düzelmesi büyümeye olumlu katkı yapacaktır.
3.Ekonomik Canlanma ve Mali Konsolidasyon Arasındaki Pozitif Döngü: Piyasanın
güveninin sağlanması canlanmayı olumlu
etkileyecek, bu da mali konsolidasyonu artıracaktır.
Ayrıca, mali teşvikler sonrasında 10 yıllık kalıcı büyüme sürecine girilebilmesi için;
Orta vadede iş gücü verimliliğinin %2 veya
daha fazla büyümesi ile ücretlerin fiyatlardan daha fazla artması ve iş imkânlarının da
paralel şekilde artış göstermesi, GSYİH’nın
nominal olarak %3, reel olarak %2 bandında
olması ve kişi başına nominal GNI rakamının
orta – uzun vadede %3 artış göstererek 1.5
milyon ¥’e ulaşması hedeflenmektedir.
8 Ağustos 2013’te Açıklanan Mali Konsolidasyon – Orta Vadeli Mali Plan Tedbirleri
Japonya’nın mali durumu; 2008’deki küresel mali kriz, yıkıcı deprem sonrası yeniden inşaat harcamalarında görülen hızlı artış
ile yaşlanan nüfus ile birlikte artan sosyal
güvenlik harcamaları sebebiyle son dönemde hızla bozulmuş ve brüt kamu borcunun
GSYİH’ya oranı 2012 sonu itibarıyla %238’e
yükselmiştir. Sürdürülemez olan bu durumun düzeltilmesi amacıyla hazırlanan mali
konsolidasyon tedbirleri aşağıdaki hususlardan oluşmaktadır:
•Yüksek kamu borcu/GSYİH oranının
aşağı çekilmesi için gelecek 10 yıllık dönemde GSYİH’nın %11’i oranında mali konsolidasyon sağlanarak 2020 Mali Yılı sonu itibarıyla (31 Mart 2021) Faiz Dışı fazla verilmesi
hedeflenmektedir.
•Hükümet, ekonomik canlanmanın mali
konsolidasyonu destekleyeceği, mali konsolidasyonun da daha fazla ekonomik büyümeyi teşvik edeceği bir sistem yaratma arzusundadır. Bu çerçevede 2013 Mali yılında (1
Nisan 2013 - 31 Mart 2014) 34 trilyon ¥ olan
Merkezi Hükümet ve Yerel Yönetimlerin Faiz
Dışı açığının 2015 Mali yılı sonu itibarıyla (31
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Mart 2016) 17.1 trilyon ¥’e indirilmesi hedeflenmektedir.
•10 yıllık dönemdeki mali konsolidasyonun yaklaşık yarısının, KDV oranlarının
aşamalı olarak %5’ten %10’a çıkması ile 11
Ocak 2013 tarihinde açıklanan mali teşviklerin 2014 ilk çeyreği itibarıyla sona erdirilmesi
vasıtasıyla gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
•KDV oranlarının Nisan 2014 itibarıyla
%5’ten %8’e çıkartılması halihazırda kararlaştırılmış olup, Ekim 2015 itibarıyla söz
konusu oranın %10’a yükseltilmesi planlanmaktadır.
•Kamu harcamaların denetim altına alınabilmesi için önceliklendirme yapılması
planlanmaktadır.
Program Kapsamında Şu Ana Kadarki
Gelişmeler
Para Politikası:
Program kapsamındaki tedbirlerin ilan
edilmesi Japonya’da olumlu beklentilere yol
açmış, Nikkei endeksi 2012 Ekim ayındaki
yaklaşık 8,000 seviyesinden 2013 Ekim sonu
itibarıyla 14,400 seviyesine ulaşmıştır. Diğer
taraftan, ¥/$ kuru bir önceki yılın Ekim ayındaki 78 seviyesinden 97 seviyesine kadar
gerilemiş, bu şekilde Japon Yeni ABD Doları
karşısında yaklaşık %23 değer kaybetmiştir.
Japon Yeninin bu şekilde değer kaybetmesinin, ihracatı olumlu etkilemesi ile birlikte ithal ürünler üzerindeki geçişkenlik ile birlikte
enflasyonu artırması da beklenmiştir. Ancak,
dış ticaret alanında beklenen olumlu gelişmelerin tam olarak gerçekleşmediği görülmektedir.
Enflasyonda yukarı yönlü hafif bir kıpırdanma mevcuttur. 2013 yılında Haziran ayı
itibarıyla yıllık %0.4, Temmuz itibarıyla ise
yıllık %0.7 olan tüketici fiyatlarındaki artış
Ağustos ayı itibarıyla yıllık %0.9’a yükselmiş, Eylül ayında ise %0.7 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış, 2012 yılındaki %(-)0.1 ile
karşılaştırıldığında olumlu bir gelişme olarak
nitelendirilmektedir. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon halen %0 seviyesindedir.

Bu oranın yıllar sonra ilk defa %0 seviyesine
kadar çıkabilmiş olması olumlu olarak nitelendirilmekle birlikte, 2014 sonu itibarıyla
%2’lik tüketici fiyat enflasyonuna ulaşılmasının zannedildiği kadar kolay olmadığı anlaşılmaktadır.
Enflasyonun artması için gerekli koşullardan bir diğeri ise maaşlarda artış sağlanmasıdır. Nitekim Hükümet, çalışanlarının maaşlarını %5 artıran şirketlere vermekte olduğu
teşvik sistemini değiştirerek teşvik için gerekli oranı %2 olarak yeniden tanzim etmiştir.
Parasal genişleme kapsamında BOJ tarafından 34.1 trilyon ¥ tutarında JGB satın
alınmış, özel sektöre ait borçlanma senetleri
ve commercial paper olarak ise 0.62 trilyon
¥ alım yapılmıştır. Bu şekilde Aralık 2012
sonu itibarıyla 138.5 trilyon ¥ olan parasal
taban 2013 Eylül sonu itibarıyla 185.5 trilyon
¥’e yükselmiştir. Sene sonunda parasal tabanın 200 trilyon ¥ olması beklenmektedir.
BOJ tarafından öngörüldüğü şekilde tahvil
alım programının sürmesi dolayısıyla parasal tabanda gerekli artışın hedeflendiği şekilde devam edeceği beklenmektedir.
BOJ’un varlık alımları sonrasında büyük
bankaların portföylerindeki JGB’nin
toplam varlıklarına oranı Temmuz
2012’deki yaklaşık %24 seviyesinden Temmuz 2013’te yaklaşık %19’a gerilemiş, ancak
küçük ölçekli bölgesel bankalar açısından
bir değişiklik olmamıştır. Küçük bankaların
portföylerindeki JGB’nin toplam varlıklarına
oranı ise %14 seviyesinde yatay bir seyir izlemektedir.
Nikkei endeksi 30 Ekim 2013 tarihinde
14,502.35 seviyesinden kapanmıştır. BOJ
tarafından yüksek miktarda devlet ve özel
sektör tahvili alınması yoluyla uzun vadeli
faiz oranlarının aşağı çekilmesi ve özel sektörün elinde bulunan ciddi miktardaki nakdin JGB’ler yerine sabit sermaye yatırımlarına yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Ancak
bu noktada unutulmaması gereken husus,
10 yıllık JGB faiz oranlarının yaklaşık %0.65
ile halihazırda son derece düşük olduğudur.
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Diğer taraftan, mali kesim tarafından, enflasyonda arzu edilen artışın yakalanmaması
halinde BOJ tarafından JGB alım miktarının
artırılabileceği beklentisi de mevcuttur.
Büyüme:
Japon ekonomisinde 2013 yılının ilk
çeyreğinde (Q1) büyüme (reel) %1, ikinci
çeyrekte ise %0.9 olarak gerçekleşmiş, bu
şekilde Q2 itibarıyla yıllıklandırılmış büyüme
%3.8’e ulaşmıştır. %1.1 olan 2012 yılı büyümesinin ardından 2013 yılı büyümesinin ise
%2 olması beklenmektedir.
IMF Dünya Ekonomik Görünümü (WEO)
raporunun Ekim 2013 itibarıyla yayımlanan
revizyonunda 2013 Q2 itibarıyla gerçekleşmiş olan %3.8’lik büyümenin 1/3 ila 1/2’sinin
Ocak ayında başlatılan mali teşvik kaynaklı olduğu ifade edilmektedir. Raporda buna
ilave olarak mali teşviklerin 2013 yılı büyümesi üzerinde toplam etkisinin 1.3 puan olmasının beklendiği öngörüsüne de yer verilmektedir. Ayrıca, 2014 Nisan ayında KDV
oranlarının %8’e çıkacak olması, tüketimde
bir artış kaydetmiş, bu da büyüme üzerinde
etkili olmuştur. Ancak, 2014 Q1’den itibaren
teşvik tedbirlerinin sonlandırılacak olması ile
KDV oranlarının Nisan 2014’ten itibaren %8
şeklinde uygulanacak olmasından dolayı
IMF tarafından 2014 büyümesi %1.25 şeklinde aşağı yönlü revize edilmiştir.
Japon Hükümetinin, mali teşvikler sonrasında büyümeyi özel sektör kaynaklı şekilde
kalıcı kılmak adına alt yapı sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların mal ve hizmet ihracını teşvik etme politikası bulunmaktadır. Hükümet ayrıca 2020 Olimpiyat oyunlarını da
bu amaca yönelik bir fırsat olarak görmektedir. Ancak, büyümenin 10 yıllık bir dönemde
kalıcı şekilde devam edebilmesi için yapısal
reformların hayata geçirilmesi gerekliliği herkes tarafından kabul görmekle birlikte, söz
konusu reformlara yönelik somut bir yasal
süreç henüz başlatılmamıştır. Söz konusu
yapısal reformlar arasında yatırım ortamının
iyileştirilmesi ve bu şekilde daha fazla doğrudan sermaye çekilmesinden, kadınların
Ekim - Aralık 2013

istihdam içerisindeki payının artırılmasına ve
sosyal güvenlik harcamalarının azaltılmasına
kadar teorik olarak pek çok adım mevcuttur.
IMF’nin WEO raporunda, yapısal reformların
hayata geçirilmesinin, ileride ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal veya mali genişleme için ilave alan yaratılması açısından
önem taşıdığı ifade edilmektedir.
Maliye Politikası:
Gelecek 10 yıllık dönemde GSYİH’nın
%11’i oranında mali konsolidasyon sağlanarak 2020 Mali Yılı sonu itibarıyla (31 Mart
2021) Faiz Dışı Fazla verilmesi hedefine ulaşılabilmesine yönelik olarak 2014 Q1 sonrasında mali teşvikler sonlandırılacak ve KDV
oranları Nisan 2014 itibarıyla %5’ten %8’e çıkacaktır. Ayrıca, KDV oranlarının 2015 Ekim
ayı itibarıyla %10’a çıkartılması hedeflenmektedir.
Japon Hükümeti, deflasyonu sona erdirmeye yönelik adımlar atılırken aynı anda
mali konsolidasyon yapmakla eleştirilmesine rağmen, bu eleştirilere, “kamu maliyesini
sürdürülebilir bir yapıya oturtmadan insanların daha fazla harcama yapmasını ve Japon ekonomisini canlandırmayı beklemek
mümkün değildir” şeklinde cevap vermektedir. Yukarıda sayılan tedbirlerin mali konsolidasyonun yaklaşık yarısını sağlaması beklenmekle birlikte geri kalan tasarrufun nereden karşılanacağı henüz netleşmiş değildir.
Hükümet tarafından harcamalara yönelik
önceliklendirme yapılması, sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarının azaltılması gibi
tedbirler gündemde olmasına rağmen hızla
yaşlanan nüfus sebebiyle bu alanlarda çok
kolay adım atılamayacağı söylenebilir. Diğer taraftan, her ne kadar büyüme üzerinde
olumlu bir etkisi olacağı düşünülse de, 2020
Yaz Olimpiyat Oyunlarının Tokyo’da yapılacak olmasından dolayı inşaat ve yenileme
çalışmalarının bütçe üzerinde olumsuz bir
etkisi olacağı da kesindir.
Dış Ticaret Alanındaki Gelişmeler :
Japonya üst üste 15 ay dış ticaret açığı
vermiş ve 2013 Eylül ayında bu açık bir ön-
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ceki yılın aynı ayına göre %64 artış kaydederek aylık 932 milyar ¥ (yaklaşık 9.5 milyar
$) seviyesine ulaşmıştır. Bu şekilde dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %64.1
yükseliş kaydetmiştir. Eylül ayında ithalat bir
önceki yıla kıyasla %16.5 artarak 6.9 trilyon
¥’e, ihracat ise %11.5 artarak 5.97 trilyon
¥’e ulaşmıştır. Dış ticaret açığının bu şekilde
yükselmesinin temel sebebi, uygulamaya
konulan ekonomik tedbirler sonrasında Japon Yeninin ABD Dolarına karşı 2012 Ekim
ayından bu yana yaklaşık %23 değer kaybetmesi, bu şekilde Japon ihraç ürünlerinin
daha ucuz hale gelirken ithalatın da aynı
şekilde daha pahalılanması, ancak ihracattaki artışın ithalat artışını kapatacak seviyede olmamasıdır. Ayrıca, Fukushima Nükleer
Santralinde meydana gelen sızıntı sonrasında Japonya’da mevcut 54 nükleer santralin
tamamının devre dışı kalması ile birlikte artan petrol ithalatı da dış ticaret açığının yükselmesine sebebiyet vermiştir.
Diğer taraftan Japonya, Transpasifik Ortaklığı Anlaşması’na (TPP) girme arzusundadır. Japonya, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği
(APEC)’nin 21 üye ülkesinden 9’u (Avustralya, Brunei, Şili, Malezya, Yeni Zelanda, Peru,
Singapur, ABD ve Vietnam) arasında devam
eden kapsamlı ve yeni nesil bir serbest ticaret anlaşması niteliğindeki TPP görüşmelerine katılmak yönünde Kanada ve Meksika ile
birlikte 16 Kasım 2011 tarihinde niyet beyan
etmiştir. Yapılan ikili görüşmelerin ardından,
18 Haziran 2012 tarihinde Meksika’nın, 19
Haziran 2012 tarihinde ise Kanada’nın TPP
görüşmelerine davet edildiği açıklanmıştır. Ancak, Japonya’nın katılımı belirsizliğini
korumaktadır. Özellikle Amerikan otomobil
ihracatçılarına taahhüt ettiği pazar açılımlarını sağlamaması, et ithalatında yüksek tarifeler ve ithalat kısıtlamaları uygulaması gibi
gerekçelerle Japonya’nın TPP’ye katılımına
sıcak bakılmamaktadır. TPP görüşmelerinin
sonuçlanması için taraflarca konulan ilk hedef 2011, ikincisi ise 2012 yıl sonu iken bu
hedefler gerçekleşememiş ve yeni hedef
olarak 2014 sonu belirlenmiştir.

Abe yönetimi TPP’ye katılım konusunda
ciddi ve ısrarcı olduğunu defalarca beyan etmiş; Japonya’nın TPP’ye katılımı Abe’nin son
ABD ziyareti sırasında gündemin en önemli
maddelerinden birini oluşturmuştur. TPP’ye
katılım, Abe Hükümeti tarafından mali teşvikler sonrasında kalıcı büyümenin tesisi açısından da bir yol olarak görülmektedir.
Abenomics Programı Kapsamında Bundan Sonraki Adımlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Abenomics olarak adlandırılan mevcut
program deflasyonu sona erdirmek adına
çok önemli bir fırsattır. Daha önce yine Liberal Demokrat Parti’den Başbakan seçilen ve
2001 - 2006 yılları arasında iktidarda kalan
Junichiro Koizumi tarafından da bazı adımlar atılmaya çalışılmış olsa da, Abenomics,
en azından ilk aşaması itibarıyla, Koizumi’nin
uygulamaya çalıştığı programa göre insanlara ümit veren bir başlangıç yapmıştır. Program, kişilerin ve kurumların düşünce tarzını
değiştirmeyi ve onlara deflasyonun sona
erdirileceği konusunda güven vermeyi hedeflemektedir. Nitekim ilk sonuçlar olumludur. Enerji ve gıda fiyatları dahil enflasyon
%1’e yaklaşmış, çekirdek enflasyon ise yıllar
sonra ilk defa %0 seviyesine kadar çıkmıştır.
Enflasyon beklentileri %1 – %1.5 aralığındadır. Ancak yine de 2014 sonu itibarıyla %2’lik
enflasyona ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda ciddi tereddütler mevcuttur.
Diğer taraftan, Abe Hükümeti bazı çevreler tarafından, deflasyon ile savaşırken
aynı anda mali konsolidasyon yapmak konusunda eleştirilmektedir. Abe Hükümeti ise
bu eleştirilere, mali konsolidasyonun program kapsamında ilave tedbirler alınması için
manevra alanı yaratacağı söylemi ile cevap
vermektedir.
Programın bundan sonraki aşamada başarılı olması için gerekenler ise aşağıda sıralanmaktadır:
•Varlık alım programının %2 oranındaki
enflasyona ulaşmaya yeterli olmaması halinde ilave varlık alım programına gidilip gidilYıl: 26 • Sayı: 124
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meyeceğinin tespiti,
•Mali konsolidasyon çerçevesinde 2015
sonrasında neler yapılacağının tespit edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması,
•Mali konsolidasyonun büyüme üzerinde olumsuz etkisi olmamasını teminen alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
•Büyümenin kalıcı olması için gerekli reformların önceliklendirilmesi ve hayata geçirilmesi ancak reformların orta ve uzun vadede etkili olacağı bilinciyle kısa vadede neler
yapılması gerektiğinin tespiti
Yukarıda sayılan hususlar Abenomics’in
önümüzdeki dönemde başarılı olup olmayacağını ve Japon ekonomisinin on yıllardır
içinde bulunduğu deflasyonist ortamdan
kurtulup kurtulmayacağını belirleyecektir.
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ERMENİ MESELESİNDE ERMENİLERİN
TÜRKİYE’YE YÖNELİK POLİTİKALARI ve
TÜRKİYE’ NİN UYGULAMASI GEREKEN
POLİTİKALAR
Mehmet Zülfi Camkurt*
1.GİRİŞ
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Batının geleneksel Şark Meselesinin
bir parçası olarak 20.yüzyılın başlarından
itibaren Rusya, Fransa, İngiltere gibi emperyalist devletler tarafından geliştirilen “Ermeni Sorunu” dünya kamuoyu nezdinde
Türkiye’yi sürekli olarak uğraştıran bir sorun
haline gelmiştir. Ermeniler, tarihi gerçeklere
dayanmayan ve tamamen “Büyük Ermenistan” kurma hayalinin bir parçası olarak
Türkiye’nin Ermeni soykırımını tanıması için
sorunu siyasi bir tartışma konusu haline
getirmeye çalışmaktadırlar. Bunda büyük
ölçüde başarılı oldukları da söylenebilir.
Buna karşılık, Türkiye sürekli olarak sorunun sürekli bilimsel platformda tartışılması
gerektiği üzerinde durmaktadır.
Ermenilerin terör eylemleri dahil olmak üzere, lobi faaliyetleri, soykırımın
tanınmasına yönelik kanun tasarıları,
anma günleri düzenleme, soykırım anıtları
açma, televizyon, sinema, internet gibi kitle
iletişim araçlarını kullanarak yoğun propaganda yapmaktadırlar. Türkiye’nin ise,
son yıllara kadar Ermeni sorununa yeterli
önemi vermediği ve bu konuda süreklilik
arz eden milli bir politikasının ve politikanın
uygulanmasına yönelik stratejilerin olmadığı

herkes tarafından bilinmektedir.
Bu yazıda öncelikle Ermeni sorunun
ortaya çıkışına ve gelişimine, bu kapsamda Ermeni isyanları ve Tehcir Kanununa
kısaca değinildikten sonra, Ermenilerin
Türkiye’ye yönelik genel politikası ile bu
genel politikanın uygulanmasına yönelik
terör eylemleri, lobi faaliyetleri, Ermeni yasa
tasarıları üzerinde durulmuş, bunlara karşılık
Türkiye’nin uygulaması gereken politika ve
stratejiler başlıklar halinde ele alınmıştır.
2.ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA
ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ
2.1.Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışı
XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar
Osmanlıların bir Ermeni sorunu olmadığı
gibi, Ermeni halkının da Türk yöneticileriyle
çözemedikleri bir mesele bulunmamaktadır.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında itibaren Ermeni
Sorunundan söz edilmeye başlanıldığı görülmektedir. Fransız İhtilalinden sonra bütün
dünyada başlayan milliyetçilik akımları,
özellikle XIX. yüzyılın başlarından itibaren
* SGK Başmüfettişi, Rehberlik ve Teftiş Ankara Grup Başkanı
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Osmanlı Devletinde de etkisini göstermeye
başlamıştır. Buna bağlı olarak Osmanlı Devleti içersinde bulunan etnik unsurlardan
Rumlar, Sırplar, Bulgarlar ve diğerleri ayaklanarak zamanla bağımsızlıklarını kazanmaya
başladılar. Hıristiyanlar topluluklar arasında
Osmanlı Devletinden bağımsızlığını kazanamayan sadece Ermeniler kalmıştı. Bu
durum, Ermenileri de etkilemiş, bu etkilenmenin de sonucu olarak da Osmanlı devletine karşı ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanabileceklerini düşünmeye başlamışlardır.
Ermeniler, 1877 – 1878 Osmanlı-Rus
Savaşı sonunda, Rusya’dan “işgal ettiği
Doğu Anadolu topraklarından çekilmemesini, bölgeye özerklik verilmesini veya Ermeniler lehine ıslahat yapılmasını” talep
etmişlerdir. Bu isteklerle birlikte Ermeni sorunu ilk kez ortaya çıkmaya ve uluslararası
bir şekil almaya başlamıştır.
“Ermeni sorunu” için 1877 – 1878
Osmanlı-Rus Savaşı ve ardından yapılan
Ayastefanos Anlaşması ve Berlin Konferansı
bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Ermeni
sorunu, 1878 yılında toplanan Ayastefanos Anlaşmasının 16’ncı maddesinde daha
sonra da aynı yıl toplanan Berlin Kongresi
sonucunda imzalanan Berlin Antlaşmasının
61’inci maddesinde yer almıştır. Ermenistan
diye bir ülkenin adı ilk kez, Ayastefanos
Anlaşmasında geçmiştir1
İngiltere ve Rusya tarafından tarih sahnesine sunulan Ermeni sorunu, aslında
Osmanlı Devleti’nde rahat yaşayan Ermenilerin sorunu değil, Osmanlı Devleti üzerinde çıkarları uyuşmayan iki büyük devletin
İngiltere ve Rusya’nın davası olarak ortaya
çıkmıştır.
2.2.Ermeni İsyanları ve Tehcir
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’na girdikten sonra Ermeni komitelerinin düşmanla
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Osmanlı
Belgelerinde Ermeniler (1915 – 1920), Ankara, 1994, s.2
arih, kültürler, dinler, kavimler, devletler ve politikalar
perspektifinden” Turgut Özal Üniversitesi, 2012, s. 112
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işbirliği yapması ülke geneline yayılan isyan
ve katliamları karşısında Osmanlı Hükümeti,
öncelikle bölgesel tedbirlere başvurmuş ve
olayları yerinde bastırmayı ve savunma durumunda kalmayı tercih etmiş, hadiselerin
yatışacağı zannıyla kesin bir tedbir alma
yoluna gitmemişti. Ermenilerin silahlarıyla
firarlarına, dini liderlerinin isyanlardaki büyük
rollerine rağmen, Hükümet bu isyanları münferit bazı teşebbüsler şeklinde kabul etmeyi
uygun bulmuştur.
I.Dünya savaşı sırasında, özellikle Ermeni din adamları, lider yöneticiler ve Ermeni komiteleri Osmanlı Devleti toprakları
üzerinde bağımsızlık kazanmak umuduyla
Rusya, İngiltere ve Fransa’nın yanında yer
alıp Ermeni toplumunu Osmanlı yönetimine
karşı yönlendirip örgütlemişlerdir. Bu
sırada, adı geçen devletler ortaya attıkları
“Şark Meselesi” çerçevesinde, bir yandan
yaptıkları gizli anlaşmalarla kendi aralarında
Osmanlı Devletine ait toprakları paylaşırken
diğer yandan Osmanlı toprağından yer
ayırmadıkları Ermenileri de kendi emellerini
gerçekleştirme için piyon ve maşa olarak
kullanmışlardır.
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Osmanlı
Devleti’nin
I.Dünya
Savaşında yenilip, Mondros Mütarekesini
imzalamasından
sonra
Osmanlı
topraklarında İngiliz, Fransız, İtalyan ve daha
sonra Yunan işgalleri başladı. Savaşın nedenleri olarak ortaya atılan Ermeni göçü ve
soykırım iddiaları, bu kez işgallere gerekçe
olarak gösterildi. Savaşın sonlarına doğru
Fransa, Ermeni ileri gelenleriyle bir anlaşma
imzalayarak, göç ettirilen Ermenilerin eski yerlerine dönmesine imkân sağlamıştır. Bunun
üzerine Ermeniler, Fransız işgaline uğrayan
Güney Anadolu’ da işledikleri cinayet, ırza
geçme, gasp, işkence ve zulümlerle nasıl bir
topluluk olduklarını göstermişlerdir2
Ermenilerin Türklere yaptığı mezalim için daha geniş bilgi için bkz.
Cemal Anadol, Tarihin Işığında Ermeni Dosyası, Turan Kitabevi,
İstanbul, 1982, s.150-210, Azmi Süslü, Ruslara Göre Ermenilerin
Türklere Yaptıkları Mezalim,Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara,
1987, s.90 vd. Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş
Savaşı ve Fransız Kamuoyu 1919-1922, Türk Tarih Kurumu, Ankara,
1988, s. 125-127,
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İtilaf Devletleri ve Rusya ile birlik olan
Ermenilerin Van’da başlattıkları isyan bütün
hızıyla devam ederken diğer bölgelerdeki Ermeniler de aynı şekilde isyan ediyor, Müslüman köylerini basarak halkı katlediyorlardı3.
Türk ordusu cephelerde olduğu için cephe
gerisinde meydana gelen olayları önleyemiyordu. Ermenilerin başlattıkları isyan
ve katliamlar savaşın kaderini etkileyecek
noktaya ulaşınca, Osmanlı Devleti 27 Mayıs
1915’te “Yer Değiştirme Kanunu” nu uygulamaya koymuştur.
Osmanlı Hükümeti, yer değiştirme
uygulamasını o günün şartlarında dahi
bir kanuna dayandırmış, keyfi bir uygulama yapma yoluna gitmemiştir. Tehcir kanunu dört maddelik olup, tamamen devleti ve kamu düzenini korumaya yönelik,
şiddete karşı bir yetki kanunudur. Bu yetki
kanununda herhangi bir etnik grup, zümrenin adı özellikle zikredilmemiş ima dahi
edilmemiştir4. Bir başka deyişle, sözkonusu
kanun sadece Ermenilere yönelik değildir.
Kanun kapsamına giren Müslüman, Rum ve
Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşları da yerlerinden başka yerlere sevk edilerek göçe tabi
tutulmuştur.
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Gerek sevkıyat esnasında gerekse
sevkıyata son verildikten sonra emniyetlerinin alınmasına, haklarının zayi olmamasına
çok dikkat edilmiştir. Bu hususta devlet çok
para sarf etmiştir. Osmanlı imparatorluğu,
Ermeni isyanlarını kronolojik olarak; 25 Haziran 1890:Erzurum isyanı,
15 Temmuz 1890:Kumkapı gösterisi 1892–1893:Merzifon, Kayseri,
Yozgat olayları, Ağustos 1894:1. Sason isyanı,16 Eylül 1895:Zeytun
isyanı,29 Eylül 1895:Divriği isyanı,30 Eylül 1895:Babıali olayı,2 Ekim
1895:Trabzon isyanı, 6 Ekim 1895:Eğin isyanı,7 Ekim 1895:Develi
isyanı,9 Ekim 1895:Akhisar isyanı,21 Ekim 1895:Erzincan isyanı,25
Ekim 1895:Gümüşhane isyanı,26 Ekim 1895:Bayburt isyanı,27 Ekim
1895:Maraş isyanı,29 Ekim 1895:Urfa isyanı,30 Ekim 1895:Erzurum
isyanı,2 Kasım 1895:Diyarbakır isyanı,4 Kasım 1895:Malatya isyanı
,9 Kasım 1895:Arapkir isyanı,15 Kasım 1895:Sivas isyanı,15 Kasım
1895:Merzifon isyanı,18 Kasım 1895:Maraş isyanı,22 Kasım 1895:
Muş isyanı,3 Aralık 1895:Kayseri isyanı ve Yozgat isyanı,1895-1896:
Zeytun isyanı,2 Haziran 1896:1. Van isyanı,14 Ağustos 1896:Osmanlı
Bankası Baskını, Temmuz 1897:2. Sason isyanı,24 Temmuz 1905:
Abdülhamit’e suikast girişimi,14 Nisan 1909:Adana isyanı şeklinde
sıralayabilir.
4
Hüsamettin Yıldırım, Ermeni İddiaları ve Gerçekler, Yeni Türkiy
Yayınları Ankara, 2000, s. 21
3

dönemin ağır savaş koşullarına rağmen
tehcire tabi tuttuğu Ermeni vatandaşlarını
ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan mağdur
etmemeye dikkate etmiş; Ermenilerin sevk
ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanması
ve geçimlerinin sağlanmasına yönelik olarak
1915 yılında 25 milyon kuruş, 1916 yılı sonuna kadar da 230 milyon kuruş tahsis etmiştir5.
Buna rağmen sevkıyat esnasında Kürtler ve
sair eşkıyanın saldırısına uğrayarak veya
humma ve tifo hastalıklarına yakalanarak
ölenler olmuştur. Sevk esnasında ihmalleri,
uygunsuzlukları görülen görevlilerin derhal
cezalandırılması yoluna gidilmiştir.
3.ERMENİLERİN TÜRKİYE’YE KARŞI
POLİTİKALARI
3.1.Ermeni Politikasının Genel Çerçevesi
Ermeniler, “Büyük Ermenistan” hayalini
gerçekleştirmenin bir ayağı olarak Türkiye’ye
karşı yönelik politikalarının temelini sözde
ermeni soykırımının tanınması üzerine
kurmuşlardır. Soykırımın tanınmasının bir
sonraki adımı ise Türkiye’den tazminat ve
toprak talebi olarak belirlenmiştir. Ermeniler, “Büyük Ermenistan” idealine ulaşmak
için isyan, terör eylemi, lobi faaliyetleri,
dünya ülkelerinin parlamentolarından Ermeni Soykırımının tanınmasına dair kararlar
çıkarma dahil her yolu denemektedirler.
Ermeniler, “Büyük Ermenistan” hayali için fonlar kurmakta, ülke yönetimlerinde, medyada, üniversitelerde lobi faaliyetleri yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra, bu
bağlamda, değişik dillerde web siteleri kurma, yazılı yayınlar hazırlatma, reklam, panel,
sinema filmleri yapma, 24 Nisan’lar da toplu gösteriler yapma, soykırım anıtları açma,
soykırımı anma günleri düzenleme gibi faaliyetleri yoğun olarak yürütmektedirler.
Mehmed Hocaoğlu, Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni Mezalimi
ve Ermeniler, İstanbul, Anda Dağıtım, 1976, s.655
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3.2.Ermeni Terörü
Ermeni terörü, ermeni siyasi hareketleri
kadar eski bir geçmişe sahiptir. Ermeniler,
1880’lerin sonunda siyasi olarak örgütlenmeye başlamalarıyla birlikte, terörü de siyasi amaçlarına ulaşmada bir amaç olarak
benimsemişlerdir. Bunun doğal sonucu
olarak, Osmanlı ülkesinin değişik yerlerinde
isyanlar çıkarmışlardır. Ermeni terörünün
kişilere yönelik boyutu 1905’ te Sultan
II.Abdülhamit’e suikast düzenlenmesi ile
başlamış, 1921 – 1922 yılları arasında ise,
Osmanlı sadrazamları Sait Halim Paşa, Talat
Paşa ile ordu komutanı Cemal Paşa’nın katli
ile devam etmiştir. Ermeni terörünün ikinci
dalgası ise, 27 Ocak 1973’te ABD’nin Santa Barbara kasabasında başlamış ve 1985
yılına kadar devam etmiştir. Türkiye, 10 yılı
aşkın bu süre zarfında 34 şehit vermiştir6. Bu
dönemde Türkiye terör ile mücadelesinde
yalnız bırakıldığı gibi Fransa ve Yunanistan
gibi bazı ülkeler teröre ya destek olmuş ya
da göz yummuşlardır.
Günümüzde aktif olarak bir Ermeni
terörizminden söz etmek zor olsa da terör
örgütlerinin pusuda bekledikleri ve ummadık
bir anda Ermeni radikal örgütlerin teröre
yönelebilecekleri söylenebilir. Bu grupların
hemen tamamı kendilerince gerekli nedenlere sahiptirler. Türk düşmanlığını her türlü
yayınlarında ortaya koyan ve Kafkasya,
Lübnan, Güney Kıbrıs, Yunanistan gibi Türkiye karşıtı terörün kaynağı sayılabilecek
bölgelerde üstlenen bu örgütler Batı’da
sağladıkları bağlantıların da yardımıyla her
an aktif hale gelebilir/getirilebilirler. Buna ek
olarak 11 Eylül olayları terörün nasıl bir boyut alabileceğini ortaya koymuştur.
Yukarıda altını çizdiğimiz büyük tehlikeye
Ömer Engin Lütem, “Ermeni Terörü”, Stratejik Analiz, Eylül 2007
, s.41-47, Daha geniş bilgi için bkz. Bilal N. Şimşir, Şehit
Diplomatlarımız, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2000; Francis
P. Hyland, Armenian Terrorism, The Past, the Present, the Prospects,
Boulder. Westview Press, 1991.
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karşın terör konusunda tüm dünyada gelişen
duyarlılığın Türkiye için olumlu bir gelişme
olduğu da belirtilmelidir. Ermeni ya da
diğer gruplar bundan sonra eylemlerini çok
kolay bir şekilde meşrulaştıramayacaklardır.
Özellikle 11 Eylül benzeri eylemlere
girişen grupların büyük bir prestij kaybına
uğrayacakları ve davalarına zarar verebilecekleri söylenebilir. Buna rağmen
Türkiye’nin geçmişteki deneyimleri Batı’nın
‘çifte standart’lı yüzünü çok acı bir şekilde
Türkiye’ye göstermiştir.
3.3.Ermeni Lobisinin Çalışmaları
Ermenilerin “soykırım” yalanını Türkiye’ye
kabul ettirmeye yönelik en önemli faaliyetlerinden birisi de hiç kuşkusuz özellikle ABD ve
Fransa gibi ülkelerde yürütmekte oldukları
lobi çalışmalarıdır7. Ermeni lobisinin, 1973 ilâ
1985 yılları arasında cereyan Ermeni terörü
ile paralel olarak siyasi arenada özellikle
ABD politikasında palazlandığı ve etkin bir
şekilde kendisini gösterdiği görülmüştür8.
Bu noktadan hareketle, Ermeni lobisinin
Ermeni terörünü siyasi platformlarda
desteklediğini ve terörü meşru göstermek
yönünde uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalıştığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Ermeni lobileri, yaptıkları sinema filmleri, belgeseller, çıkardıkları kitaplar ve
hatta maaşlarını bizzat ödedikleri pek çok
gazeteci ve yazarla güçlü bir propaganda
ağı oluşturmuştur. Şüphesiz, Ermeni lobisinin etkinliği bu iki ülkeyle sınırlı olmayıp,
bu lobi oluşumunun kolları pek çok ülkeye
uzanmaktadır. Belirtmek gerekir ki, Ermeni
lobisi büyük bir hızla büyümüş ve artık Yahudi lobisine bile parmak ısırtacak bir noktaya gelmiştir.
Ermeni lobisinin Ermenistan ve diyaspoErmeni lobilerinin faaliyetleri konusunda, bkz. Şenol Kantarcı,
Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler ve Ermeni Lobisi,
Lalezar Kitabevi, Ankara, 2007
8
Şenol Kantarcı, “Ermeni Lobisi: ABD'de Ermeni Diasporası'nın
Oluşması ve Lobi Faaliyetleri” Ermeni Araştırmaları,
S.1, Mart- Nisan- Mayıs 2001,
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radaki Ermenilerle ilişkilerini sıkı tutması ve
konu Türk düşmanlığı olduğunda gösterdikleri birlik ve beraberlik, lobinin gücünü
oluşturan en önemli unsurlardandır. Bu anlamda, Ermeni Davası için her yıl 100 milyar
dolardan fazla para ayıran güçlü Ermeni lobisi bu işi artık bir endüstri haline getirmiş
görünmektedir. Üniversitelerden Meclislere,
şirketlerden sinema salonlarına kadar çok
güçlü bir ağ oluşturan bu lobi, davaları
uğruna tüm dünyaya yayılmış Ermeni
diyasporasını da çok iyi kullanmaktadır.
Osmanlı’daki Tehcir Kanunu sonrası
değişik dünya ülkelerine yerleşen Ermenilerin, nüfuslarının yanı sıra gittikleri ülkelerde sanattan ticarete kadar pek çok alanda
örgütlenerek yavaş ama derinden ilerlemeleri, onları bu ülkelerde etkin kılmıştır.
Gelecekte çeşitli ülkelerdeki Ermeni lobilerinin başta sözde soykırımın tanınmasını
sağlamak üzere, Türkiye aleyhindeki tüm
faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini söylemek yanlış olmayacaktır.
3.4.Ermeni Yasa Tasarıları
Ermenilerin politik aktiviteleri Avrupa
ve Amerika’da, 1970’lerde yoğun olarak
başlamış olmakla birlikte 1980’lerin ikinci yarısından itibaren ağırlığını hissedilir
derecede artırmıştır. Türkiye’ye karşı fanatik Ermeni grupları (ASALA) tarafından
1970’ler ile 1980’ler arasında uygulamaya
konulmuş olan Ermeni terörünün yerini,
1980’lerin ortalarından itibaren ABD Kongresine getirilen Ermeni tasarıları almıştır.
Ermeniler, bu yolla Türkiye’yi uluslararası
kamuoyu önünde zor durumda bırakmak ve
Türkiye’nin bu ülkeler olan ikili ilişkilerine zarar vermek istemektedirler.
Ermeni lobileri tarafından bu amaçla, 12
Eylül 1984’te Temsilciler Meclisine (sözde)
Ermeni soykırımını ABD’nin kabul etmesini
isteyen Ermeni karar tasarısını götürmüş, ancak bu güne kadar başarılı olamamışlardır.
Bu tasarılar arasında en önemlisi 2000

yılında Temsilciler Meclisine sunulanı olup,
kabul edilmek üzere iken Başkan Clinton’
un gündeme getirdiği ciddi ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle, geri çekilmiştir9.
Ermeniler, ABD’de bu kısmî başarısızlığa
karşılık soykırım yalanlarını kabul ettirmek
amacıyla Uruguay`dan Uganda’ya kadar
pek çok ülkede güçlü propagandalarla bazı
ülke parlamentolarından sözde soykırımını
tanıyan kararlar çıkartmaya muvaffak
olmuşlardır10.
Şimdiye kadar bir uluslararası kuruluş
olan Avrupa Parlamentosu, sözde Ermeni
soykırımını kabul etmiştir. Bu parlamento
1987 tarihli kararında Ermeni soykırımını
tanıdıktan
başka
Türkiye’nin
Avrupa
Birliği’ne üye olmasını bu sözde soykırımını
tanımasına bağlamıştır.
Gerek
milli
gerek
milletlerarası
parlamentoların sözde Ermeni soykırımı
hakkında aldıkları kararlar tavsiye niteliğinde
olduğundan Türkiye için, hukuksal açıdan,
bağlayıcı değildir. Ancak bu kararlar bazı
siyasi sonuçlar doğurmakta ve genellikle
Türkiye ile parlamentosu bu yönde karar
alan ülkelerin ikili ilişkilerinde bir gerileme
yaşanmaktadır.
4.TÜRKİYE’NİN ERMENİLERE KARŞI
YAPMASI GEREKENLER
4.1.Milli Politika Belirlenmesi 		
Zorunluluğu
Bugüne kadar ülkemizde Ermeni meselesi konusunda daha çok Ermeniler tarafından
uluslararası alanda uygulanan politikalara
karşı politika belirleme şeklinde bir siyaset
izlenmiştir. Bir başka deyişle, Ermenilerin
aktif politikaların karşı daha çok savunma
amaçlı bir söylem ve politika belirlenmiştir.
Açıkça ifade etmek gerekirse, bu mesele
Mustafa Serdar Palabıyık, “ABD’deki Soykırım İddiaları Karar Tasarılarının
Karşılaştırmalı Analizi”, Stratejik Analiz, Ağustos 2007, s.64-71
10
Ermeni soykırımını tanıyan kararları alan ülkeler ve kararların alındığı yıllar:
Uruguay (1965), Güney Kıbrıs (1982), Arjantin (1993), Rusya (1995), Kanada
1996), Yunanistan (1996), Lübnan (1997), Belçika (1998), Vatikan (2000), İtalya
(2000) ve Fransa (2001), İsviçre (2003), Slovakya (2004), Hollanda (2004),
Polonya (2005), Almanya (2005), Venezüella (2005), Litvanya (2005),
Şili (2007) şeklinde sıralanabilir.
9
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konusunda bugüne kadar devam eden
süreçte, Türkiye’nin gerek politika belirlemede ve gerekse de belirlediği politikaları
uygulayabilmesi noktasında ciddi zaafiyetleri olmuştur. Ermenilere karşı yürütülen
mücadelede en büyük eksikliğimiz stratejisiz
ve perspektifsiz bir konumda olup, bugüne
kadar bu konuda yapılan çalışmaların da
Ermeni iddialarının paralelinde ve gölgesinde cılız birer savunma olmanın ötesine
geçmemiş olmasıdır11.
Türkiye bugüne kadar izlemiş olduğu
suçlu olduğu izlenimi veren “savunma
politikasından” artık uzaklaşmak zorundadır.
Kaldı ki, bu politikanın başarısızlıkla
sonuçlandığı, Ermeni meselesi konusunda aleyhimize ortaya çıkan sonuçlardan
ortadadır. Türkiye’nin Ermeni meselesi konusunda haklı ve güçlü olduğu birçok konu
vardır ve artık atak bir politika izleme zamanı
gelmiştir. Bu noktada, Ermeni soykırım
iddiaları ile bugünkü Ermenistan ve Ermeni
terörü konularının birbirinden ayırmadan
politika belirlenmesi gereklidir. Çünkü
Türkiye’nin elinde Ermenistan ve ermeni
terörü konusunda çok güçlü argümanları
vardır. Soykırım iddialarında spekülasyon
yapmak, duyguları sömürmek mümkün
iken Ermeni terörü ve saldırgan Ermenistan
bugünün konularıdır ve Türkiye bu konularda hiç kimsenin itiraz edemeyeceği kadar
haklıdır12.
Tarihi gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi
olmayan, tamamen siyasi bir tartışma haline
gelmiş Ermeni sorununa ve bu kapsamda
ermeni iddialarına karşı üretilecek çözüm
yollarının da siyasi olması gerekmektedir.
Bilindiği üzere, ermeni meselesi konusunda
ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğu iddia sahipleri ve taraftarlarınca gayet iyi bilSedat Laçiner, “11 Eylül Olayları (Yeni Terörizm) Ve Ermeni Sorunu
”, http://www.diplomatikgozlem.com/ ozeldosya_oku.asp?id=
24 26.04.2008
13
Halen yürürlükte olan Ermenistan Anayasasında Türkiye’ den
“Batı Ermenistan” diye söz edilmekte, Türkiye sınırlarında yer
alan Ağrı Dağı (Ararat) ise bayraklarında yer almaktadır.
12
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inmesine rağmen, hem Türkiye toprakları
üzerinde gözü olan Ermeni ırkçıları13 hem
de Türkiye’yi baskı altında tutarak çıkarlarını
gerçekleştirmek için elinde koz bulundurmak isteyen Batılı Devletler, tarafından yalanlara dayalı bu oyun sürdürülmektedir14.
Ermeni iddialarıyla mücadele kapsamında
Türkiye’nin yapması gereken; strateji ve
perspektif eksikliğini gidererek, psikolojik
çatışmaya iyi hazırlanıp, düşüncesini gerek
Ermenilere ve gerekse de Ermeni iddialarının
paralelinde hareket eden ülkelere kabul ettirmesidir. Bu bağlamda, Türkiye öncelikle,
Ermeni meselesi konusunda acil olarak
kısa, orta ve uzun vadeli ulusal politikalarını
net olarak belirlemelidir. Belirlenecek bu
politikalardan ülkenin olmazsa olmazı kabul
edilmeli ve asla taviz verilmemelidir.
Türkiye’nin, Ermeni Meselesiyle ilgili
stratejisini belirlemesi ve bu sorunu çözebilmesinin yolu, sorunun gerçekliğine ve
varlığına ilişkin tanımlamaları net olarak ortaya koyması ve Ermeni sorununun bir siyasi propaganda sorunu haline geldiğinden
hareketle, tarihi gerçeklerin ışığında, ancak
tarih bilimi ve diğer sosyal bilimlerin analiz yöntemlerinin de dışında, siyasi propagandaya uygun yöntem ve anlayışa dayalı
olarak ele alınıp, anlatılmalıdır15.
4.2.Ermenistan’a Yönelik Uygulanması
Gereken Politikalar
Bağımsızlığını kazandığı günden bu yana
Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanımayan,
sınır anlaşması imzalamayan, fırsat bulduğu
tüm platformlarda soykırım iddialarıyla Türkiye aleyhinde propaganda faaliyetlerini
sürdüren ve bu doğrultuda her türlü aracını
kullanan, Kafkasya’daki bölgesel barış
ve güvenliği tehdit eden, komşularından
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Mahmut Niyazi Sezgin, “TUSAM Strateji Çalışması Ermeni Sorunu Eylem
Planı”, http://www.turkdirlik.com/ Bilgimece/ Siyaset/Turkiye/MNSezgin0001
.htm 04.04.2008
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Mahmut Niyazi Sezgin, “TUSAM Strateji Çalışması Ermeni Sorunu Eylem
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birisi olan Azerbaycan’ın % 20’sini işgal
altında tutan, diğer tüm komşularına ve
hatta doğrudan sınırı olmamasına rağmen
Rusya’ya yönelik toprak talepleri bulunan,
Türkiye’nin Türkistan’a ulaşımı konusunda
en büyük engeli oluşturan Ermenistan’ a
yönelik olarak doğrudan ve yaptırıma dayalı
politikalar uygulaması gerekmektedir16.
Öncelikle Ermenistan’a karşı önlemlerin devreye alınması, bazı çevrelerin ve
AB’nin taleplerinin tersine, Ermenistan’ın
yumuşatılması ve diyalog sürecine katılımı
sağlamak için sınırların açılmasının asla
düşünülmemesi gereken bir adım olduğu
akıldan çıkarılmamalıdır. Unutulmamalıdır
ki, Ermenistan, sözde soykırım iddiası,
Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanıma,
işgal ettiği Azerbaycan topraklarından
çekilme konusunda somut adımlar atmadan
Türkiye-Ermenistan sınırının açılması hem
Ermenistan yönetimine ekonomik destek
sağlayacak, hem de diyasporadaki sertlik
yanlılarının ve Sarkisyan yönetiminin Türkiye karşıtı politikalarında başarılı olduklarını
düşünmelerini sağlayacak, hem de TürkiyeAzerbaycan ilişkilerine zarar verecektir17,18
Unutulmamalıdır ki, Türkiye-Ermenistan
sınır kapısının kapalı olması, ekonomik
olduğu kadar siyasi açıdan da Ermenistan’ın
aleyhine olup, Ermeni siyasetçilerini ülke
içinde ve komşuları nezdinde zor durumda
bırakmaktadır19.
Türkiye,
Ermenistan’ın
Azerbaycan
topraklarını işgalinden sonra; Türkiye-Ermenistan sınırını kapatmanın yanı sıra, Ermenistan hava koridorunu kapatması ile bu
ülkeye yapılan uçak seferlerini kaldırmıştır.
Türkiye karşılıksız olarak, Ermenistan’a
uyguladığı bu üç yaptırımdan sınırın
açılması hariç vazgeçmiştir. Bir başka
16
Araz ASLANLI, “Türkiye-Ermenistan Sınırı Açılmalı mı?”,http://www
.ermenisorunu.gen.tr/turkce/makaleler /makale59. html 04.04.2008
17
Araz Aslanlı, “Türkiye-Ermenistan Sınırı Açılmalı mı?”, http://www.
ermenisorunu.gen.tr/turkce/makaleler /makale59. html 04.04.2008
18
Şenol Kantarcı, “Amerikalı Bir Uzmanın Gözüyle Türkiye-Ermenistan
İlişkileri”, http://www.turksam.org/tr/a277. html 04.04.2008
19
Oya Eren, “Bir Konferansın Ardından: Türkiye-Ermenistan
Sınırı ve Beklentiler”, Stratejik Analiz, Şubat 2007, s.8-9

deyişle, Türkiye, Ermenistan’a uyguladığı
ambargonun üç boyutundan ikisinden
karşılıksız taviz vererek, hava koridorunu
açmış, uçak seferlerini başlatmıştır. Bu
ise, Ermenistan’ı ve diyasporayı daha da
şımartıp, cesaretlendirmiştir. Türkiye, derhal
hava koridorunu kapatmalı ve hava ulaşımını
durdurmalıdır.
Türkiye,
Ermenistan
ile
ermeni
diyasporası arasındaki bağlantıyı koparmaya en azından zayıflatmaya yönelik politikalar uygulamalıdır. Bu kapsamda, Türkiye,
Ermenistan’a karşı izolasyon politikasını
daha katı ve tavizsiz uygulamalıdır. Yine
bu bağlamda, Ermenistan’dan çalışmak
için Türkiye’ye gelen kaçak işçiler derhal
sınır dışı edilmelidir. Kaçak işçilerin sınırdışı
edilmesi, Ermenistan’da yaşayan Ermenilerin diyasporaya tepkilerinin önünü açacak,
aralarındaki gerilimi tırmandıracaktır.
Ermenistan’da iktidarda olan Karabağ
klanı
ile
Ermenistan’daki
muhalefet
arasındaki çekişmeler bir fırsat olarak
değerlendirilip, siyasi muhalefet ve diğer
muhalif unsurlarla iletişim kurulmalı, bu unsurlar maddi olarak desteklenerek, Ermeni
toplumunu kendi içinde bölmeye yönelik faaliyetler içerinde olunmalıdır. Yine bu
bağlamda, gerek Ermenistan’daki ve gerekse de Ermeni diyasporasındaki, ırkçı ve
sapkın ermeni milliyetçiliği ideolojisinin
taraftarı olmayan sağduyulu kesimlerle diyalog kurulmalı, bu kesimlerin eli güçlendirilmelidir.
Gerek ABD ve gerekse de diğer ülkelerdeki (Fransa, Yunanistan, İngiltere gibi)
Ermeni lobilerinde görev yapan veya onlar
adına çalışan kişi, kuruluş ve diplomatlar
“istenmeyen kişi veya kuruluş” ilan edilmeli,
Türkiye’nin kara listesine alınmalıdır. Bu kişi
ve kuruluşların Türkiye’nin kara listesine
alındığı uluslararası kamuoyuna deklare
edilmelidir.
4.3.Lobi
Faaliyetleri
Konusunda
Yapılması Gerekenler
ABD, Fransa, İsviçre gibi ülkeler başta
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olmak üzere, ermeni lobilerinin yaptığı
çalışmalara karşı yapılacak lobicilik faaliyetleri konusunda devamlı surette kısa, orta
ve uzun vadeli stratejiler belirlenmelidir. Bu
anlamda stratejilerin belirlenmesinde, sadece Ermeni lobilerinin faaliyetleri ve tezleri
tek belirleyici olmamalıdır.
Ermeni lobilerinin değişik ülkelerde Türkiye aleyhine yürüttüğü propaganda faaliyetlerine karşı bu ülkelerde yaşayan milyonlarca Türk arasında hedef birliği sağlanmalı,
vatandaşlarımızın kendi güven duyguları ve
milli bilinçlerini en üst seviyeye çıkarmak
için bu alanda psikolojik harekât faaliyetleri
yürütülmelidir. Ermeni lobisinin etkinliğini
kırmak üzere onların faaliyet gösterdiği
her zeminde onlardan daha hazırlıklı ve
donanımlı olarak faaliyet gösterilmelidir.
Türkiye’nin ABD, Fransa, İsviçre gibi
ülkelerdeki dış temsilcilikleri başta olmak
üzere, tüm dış temsilcilikleri bu ülkelerde
bulunan Türk dernekleri ve vatandaşlarıyla
sıkı bir işbirliği ve haberleşme ağı içerisinde
hareket ederek, bu insanların tabana dayalı
lobicilik faaliyetleri için harekete geçirilmesinde ortak çalışmalar yürütmelidir. Bu ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının diğer ülkelerin insanlarına bu konuyu doğru sağlıklı
bir şekilde aktarabilmeleri için, bu kişileri de
bilgilendirmeye yönelik olarak aydınlatıcı
mahiyette panel, sempozyum gibi organizasyonlar düzenlenmelidir. Bu kapsamda,
Türkiye’nin tüm devlet kuruluşları, sivil toplum örgütleri, araştırma kuruluşları, üniversiteler ve yurtdışında yaşayan Türk örgütleri
aracılığıyla, kendi tezini dünya kamuoyuna işleyecek bir eşgüdüm mekanizması
oluşturması gerekmektedir.
8 – 9 Mart 2007 tarihlerinde Bakü’de
yapılan Türk Diaspora Zirvesinde imzalanan Ortak Strateji Belgesi ve Bakü
Beyannamesi’nde ifade edildiği üzere,
Türkiye ve Azerbaycan diyasporaları
arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ve
Ermeni iddialarına karşı ortak bir platform
oluşturulması için harekete geçilmelidir. Türk
ve Azeri diyasporalarının sadece ABD, FranEkim - Aralık 2013

sa gibi ülkeler içerisinde değil BM ve AB gibi
uluslararası kuruluşlar nezdinde de ortak
hareket etmelerini sağlayacak organizasyon
ve işbirliği platformları oluşturulmalıdır. Yine
bu bağlamda, Azeri diyasporası dışındaki
Türk, Kafkas diyasporalarıyla da benzer
çalışmalar içersinde olunarak, ortak hareket
edilmelidir.
Bir taraftan etkin lobicilik organizasyon ve
faaliyetleri için ayrılan bütçe artırılırken, diğer
taraftan yapılacak olan lobi ve tanıtım faaliyetlerini finanse edecek tanıtma fonu benzeri birimler oluşturulmalıdır. Etkin lobiciliğin
ABD gibi ülkelerin siyasi sisteminde sadece Ermeni sorunu ile ilgili olarak değil,
Türkiye’nin çıkarlarını ilgilendiren hemen
her konuda yarar sağlayacağı göz önünde
bulundurulmalıdır.
Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD, Rusya,
İsviçre gibi ülkelerde yaşayan ve bu ülkelere
yerleşmiş olmakla beraber henüz bu ülkelerin vatandaşlığına geçmemiş olan Türklerin,
bu ülkelerin vatandaşlıklarına geçerek oy
kullanabilme hakkına sahip olabilmeleri
yönünde mutlaka teşvik edilmeli ve bu ülkeler nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır.
Ermeni lobilerinin bir amacının da
Türkiye’nin dünya ülkeleriyle olan ilişkilerine
zarar vermek olduğu her zaman göz
önünde bulundurularak hareket edilmelidir.
Bu bağlamda, Türkiye aleyhine karar alan
veya karar alma hazırlığında olan ülkelere
karşı yaptırım içermeyen aşırı, ani ve hamasi
tepkiler vermek yerine serinkanlı bir şekilde
zamana yayılmış fakat etkili ticari, siyasi ve
askeri yaptırımlar uygulanmalıdır.
Ermeni lobilerinin Türkiye aleyhine yürüttükleri propaganda faaliyetleriyle mücadele
kapsamında; ülke tüzel kişiliklerinin değil,
propaganda faaliyetine alet olan kişi ve
kuruluşlar hedef alınarak karşıt lobi faaliyetleri yürütülmelidir.
Ermenilerin soykırım yalanının kabulüne yönelik başta ABD olmak üzere
diğer ülkelerde yürüttükleri faaliyetlerle mücadele kapsamında, Türkiye’nin tanıtımı
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ile Ermeni meselesi konusundaki tezlerinin
anlatılmasına yönelik ulusal bir eylem planı
yapılmalı, Türk Tanıtma Vakfı’nın veya kurulacak bir sivil toplum örgütünün çatısı altında
ülke dışındaki bütün Türkler örgütlenmelidir.
Bu örgütlenmenin devamında, her ülkede
daimi komiteler kurulmalı ve bu komitelerin
amacı, Türk imajını bozacak yayın ve faaliyetlerle mücadele olarak benimsenmelidir.
Bu örgütlere işadamları ve çeşitli fonlardan
ciddi kaynak sağlanmalıdır.
Ermeni sorunun gündemde olduğu ve
sürekli desteklendiği ABD ve Fransa gibi
ülkelerde, özellikle Taşnakların liderliğinde
yürütülen Ermeni lobisinin imajını zedeleyici
ve inandırıcılığını azaltıcı yoğun propaganda
faaliyetleri herhangi bir tarih ve süreyle bağlı
kalınmadan yapılmalıdır. Bu kapsamda, Türk
tezini ortaya koyan anketler, araştırmalar,
istatistikler ortaya konularak, kamuoyu
oluşturulmalıdır.
Türkiye, soykırımın olmadığını, aksine
sayıları bir buçuk milyondan fazla Türk’ün
Ermenilerin çıkarmış oldukları olaylar
sırasında öldürüldüğünü uluslararası arenada sürekli olarak işlemeli ve gündemde
tutmalıdır. Ermeni sorunuyla ilgili dünyada
herhangi bir gelişme olmadığı dönemlerde
dahi, bu yöndeki politika sürekli devam ettirilmelidir. Daha açık bir ifadeyle, Türkiye
bu konuda tarihi gerçeklere dayalı kendi
propagandasını aktif bir şekilde ve her platformda yapmalıdır.
4.4.Basın-Yayın ve İnternet
Son yıllarda iletişim araçlarının artması ve
internet kullanımına bağlı olarak azalmakla
birlikte, Türkiye’nin Ermeni Meselesi konusundaki en büyük eksikliklerinden birisi,
şüphesiz ki, konuyla ilgili kaynak ve malzemenin eksikliği veya buna ulaşılmasının
zorluğudur. Milli güvenliğimizi ilgilendiren
böyle önemli bir meseleye, devletin öncelikli olarak mutlaka el atması gerekmektedir.
Siyasi iradenin bu alanda yapması gereken
ilk ve en önemli icraat da, bu kaynak ve
malzeme eksikliğinin giderilmesine yönelik

kaynak ve eleman tahsis etmek olmalıdır.
Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illerden
en az birisinde bir “Ermeni Araştırmaları
Kütüphanesi” veya benzer bir isim altında
kaynak ihtiyacının karşılanacağı bir merkez
mutlaka oluşturulmalıdır. Konuyla ilgilenen
herkes, böyle bir merkezin varlığını bilmeli ve
kaynak problemi kesinlikle yaşanmamalıdır.
Ermeni Araştırmaları Kütüphanesi gibi çok
büyük bir projenin hayata geçirilmesi, çok
önemli kazanç ve avantajları da beraberinde
getirecektir.
Ermeni meselesi konusunda ülkede
çalışma yapan belli-başlı akademisyenler tespit edilerek bir araya toplanması
ve
akademisyenler
arasında
işbirliği
ortamı kurulması sağlanmalıdır. Bu uzman
topluluğunun konuyla ilgili çalışmalarının
kolaylaştırılmasına yönelik her türlü önlem
alınmalıdır.
Özellikle
günümüz
araştırmalarının en önde gelen problemlerden birisi olan, araştırıcıya maddi kaynak
temin etme konusu öncelikli olarak çözüme
kavuşturulmalıdır. Akademisyenler inceleme sahalarında, her türlü kaynağa hiçbir
engelle karşılaşmadan ulaşabilmelidirler. Bu
bağlamda, araştırmacıların gerekli kaynak
eserlere (kitap, makale vs.) doğrudan
ulaşmaları ile arşivlerden yararlanmaları
konusunda herhangi bir engellemeyle
karşılaşmaları
sağlanmalıdır.
Konunun
uzmanları tarafından yapılacak bu nitelikteki
çalışmalarla, en geç 3 – 4 yıllık sıkı bir çalışma
döneminden sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin
dış politikasına da esas teşkil edecek şekilde,
Ermeni meselesi konusundaki belli başlı
amaç ve politikalar ortaya konulmuş olacaktır.
Ermeni meselesi konusunda yapılan
çalışmaların mümkün olan en kısa zaman zarfında hem yurt içinde ve hem de
yurtdışında belli başlı dillere çevrilmek suretiyle dünya kamuoyuna duyurulması amacıyla
yayınlanması gereklidir20. Bu şekilde yayınlar,
Türkiye’nin uluslararası alanda durumunu
Justin Mccarthy, “Ermeni İsyanları ve Osmanlılar”, Ermeni Araştırmaları,
S.16-17, Kış 2004-İlkbahar 2005, http://www.eraren.org/index.php,
12.04.2008
20
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rahatlatacaktır. Bununla da yetinilmemeli,
elde edilen bilimsel veriler, konferans, kongre
ve sempozyumlar vasıtasıyla yurt dışındaki
önemli ülkelerin kamuoyuyla paylaşılmalıdır.
Ermenilerin,
Batı
kütüphanelerindeki
Türk eserlerine karşı giriştikleri toplatma
kampanyalarına karşı da hazırlıklı olunmalı
ve bu bilgi merkezleri Türk tezini savunan
kitap, dergi gibi basılı yayınlar yönünden
sürekli desteklenmelidir. Bu şekilde, Türk tezini destekleyen bilimsel yayınlardan bu ülke
kamuoylarının bilgilenmesi sağlanabileceği
gibi, konuya ilgi duyan yabancı araştırmacılara
da kaynak sağlanmış olunur.
Türk tezini savunan bilimsel yayınların
tercüme çalışmalarına ağırlık verilmeli ve
özellikle Ermeni meselesiyle ilgili yayınların
başta İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine çevrisi yapılmalıdır21. Bu amaca yönelik olarak, özellikle Milli Eğitim, Kültür ve
Dışişleri Bakanlıklarında değişik dünya dillerine yönelik mütercim istihdam edilmelidir.
Kolay erişilebilir, maliyet avantajı, görsel
öğe kullanımına uygun olma gibi avantajlar
nedeniyle gerçek veya tüzel kişilerce Ermeni
Sorunu konusunda hazırlanmış olan internet
sitelerinin geliştirilmesi ve sayıca artırılması
sağlanmalıdır.
Özellikle sinema alanında mutlaka
büyük projeler yapılmalıdır. Tehcir kararının
alınmasına giden süreçte Ermenilerin
Türklere ve Osmanlı Devletine yönelik isyanları, saldırıları, Rusya, Fransa ve
İngiltere gibi devletlerle olan ilişkileri, Ermeni komitacılarının Anadolu’da yaptıkları
sinema filmleri başta olmak üzere, resim,
heykel, şiir, beste, tiyatro eserlerine konu
edilmelidir. Yine bu kapsamda, şehit edilen
21
Bu konuda, 12 Mart 2008 tarihinde İstanbul Türkiye Tekstil Sanayi
İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından düzenlenen “Gerçeğin
Düşmanları” konulu konferansta konuşan ABD’ li senatör Justin
McCarthy’ de Türkçe yayınlanmış kitapların başka dillere çevrilerek
ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde yayınlanması gerektiği şeklinde
açıklamalarda bulunmuştur. http://www.turkisjournal.com/i.php?
newsid=2088 03.04.2008
22
Mahmut Niyazi Sezgin, “TUSAM Strateji Çalışması Ermeni Sorunu
Eylem Planı”, http://www.turkdirlik.com/ Bilgimece /Siyaset/Turkiye/
MNSezgin0001.htm 04.04.2008
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devlet adamı ve diplomatlarımızla ilgili de
çalışmalar yapılmalıdır.22
4.5.Eğitim Faaliyetleri
Ermeniler, milli dava olarak gördükleri
soykırım iddiaları ile “Büyük Ermenistan”
idealini ilkokul çağlarından itibaren okullar ve kiliseler aracılığıyla çocuklarına
öğretmekte ve kiliseler aracılığıyla da benimsetmektedirler. Ülkemizde ise, Ermeni
Sorunu’na ilişkin ilk bilgiler 8’inci sınıf Sosyal
Bilgiler dersinde son derece sınırlı bir şekilde
verilmektedir. Kendi vatandaşlarını milli
meselelerinde aydınlatamamış bir devletin,
yıllarca sistemli soykırım propagandasına
maruz kalmış yabancı millet ve devletlere
haklılığını anlatabilmesi mümkün değildir.
Bu noktadan hareketle, Ermeni sorununa
ders kitaplarında geniş bir şekilde ve daha
erken çağlarda yer verilmesi, özellikle
ortaöğretimde öğrencilere ev ödevi, dönem
ödevi konusu olarak verilerek, yeni yetişen
neslin konu hakkında azami bilgi sahibi
olması sağlanmalıdır.
Ermeni meselesinden milli ve ortak bir
bilinç oluşturmaya yönelik olarak, her eğitim
kademesinde, konuyla ilgili resim, şiir,
öykü gibi yarışma etkinlikleri düzenlenmeli,
öğrencilere konuyla ilgili kitap verilerek özet
çıkarmaları sağlanmalıdır.
Ermeni meselesi, kavram olarak insanlarda zihninde değişik çağrışımlar yapmakla
ve çok değişik düşünceler uyandırmakla
birlikte, bilgi aşamasında aynı düzeyde bundan söz edebilmek mümkün değildir. Bu
konuda Türkiye’deki eğitimin her kademelerinde dersler konulmalı ve Türk gençliği bu
konuda bilinçlendirilmelidir. Dersler yanında
eğitim kurumları bünyesinde sempozyum,
kongre, panel ve konferanslarla, milletin bilgi
seviyesi yükseltilmelidir.
Ülkemizde bulunan üniversitelerde, ermeni
dili ve edebiyatıyla ilgili bölümler açılarak, akademik düzeyde de olsa Ermenice bilen uzmanlar yetiştirilmelidir. Bu uzmanlar; gerek Ermeni arşivlerinin açılması halinde bu arşivlerin
incelenmesinde ve gerekse de Ermenistan
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dışı ülkelerdeki Ermenice arşiv belgelerinin
incelenmesinde değerlendirilmelidir. Bu kapsamda çeşitli enstitülerin kurulması, kurulmuş
olanların desteklenmesi, burs verilmesi ve
düşünce gruplarının oluşturulması gereklidir.
Ülkemizde bulunan üniversitelerin tüm Tarih bölümlerinin Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim dallarında devam etmekte
olan yüksek lisans ve doktora programlarında,
belli oranlarda Ermeni Meselesi konusuna
kontenjan ayrılmalıdır. Bu konudaki yüksek
lisans ve doktora programları teşvik edilmelidir.
4.6.Yapılması Gereken Diğer Hususlar
Ermeni lobisinin güçlü olduğu ve ülkemize
karşı meclis kararı alan ülkelere karşı, kınanma
ve nota verilmekle kalınmamalı; bu ülkelere
üst düzey heyetler gönderilmeli, bu ülkelerin
meclis ve hükümetleri bilgilendirilmelidir. Bunun yanı sıra, benzeri ziyaretlerin sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler, askerler tarafından
da muadillerine yapılması gereklidir.
TBMM, Ermeni komitacıları ve teröristlerinin Anadolu’da yaptıkları soykırıma ve
işledikleri cinayetlerle ilgili bir kanun çıkarmalı,
hükümet uluslararası kuruluşlar ve devletler nezdinde, bu soykırımın tanınması için
girişimlerde bulunmalıdır. Soykırıma uğrayan
vatandaşlarımız adına dev anıtlar dikilmeli ve
Ermeniler tarafından katledilen Türkleri anma
günü, haftası, gibi etkinlikler düzenlenmelidir.
Yine bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere, şehit edilen diplomatlarımızın şehit
edildikleri büyükelçilik ve konsolosluklarımızın
önünde heykelleri dikilmeli ve şehit edildikleri
günler için anma etkinlikleri düzenlenmelidir.
Soykırım konusunda hassas olan (!) Batılı
ülkelere, geçmişe yönelik kendi suçlarını
örtme yerine, bu suçların bedelini ödeme ve
kendi yaptıkları soykırımı tanımaları yönünde
propaganda yapılmalıdır. Bu kapsamda,
meclislerinde Ermeni soykırımını tanıma
yönünde karar alan, ermeni soykırımını kabul etmeyenler hakkında hapis cezası dahi
öngören kanunlar çıkaran Fransa, İsviçre gibi
ülkeler hakkında TBMM’de eşdeğer karar-

lar alınmalıdır. Bu noktada, bu gibi ülkelerin
yaptıkları soykırımlarla (Cezayir, Libya, BosnaHersek vb.) ilgili Ankara, İstanbul, İzmir gibi
illerimizin merkezi meydanlarına soykırım
anıtları dikilmeli ve belirlenen günlerde anma
etkinlikleri düzenlenmelidir.
Sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkelerle olan diplomatik ilişkiler en alt düzeye
indirilmeli, mümkünse askıya alınmalı, bu ülkelerin malları süresiz boykot edilmeli, bu ülkelerin sermayelerinin ağırlıklı olduğu alışveriş
merkezlerinden
alış-veriş
yapılmaması
yönünde vatandaşta bilinç oluşturmaya yönelik etkin propaganda yapılmalıdır.
Pek çok meselede olduğu gibi, ermeni
meselesi konusunda da, farklı görünme,
dış fonlardan para alma, aldıkları parayı hak
etme, yurtdışında ödül alma gibi düşüncelerle
hareket eden aydınlara dur denilmeli, bu gibiler tecrit edilmeli, basın-yayın kuruluşları ve
medyada konuşmaları engellenmelidir23.
5.SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Türkiye, Ermenilerin Batı dünyasından talep ettikleri bu beklentileri bilerek, yukarıda
açıklanan esaslar doğrultusunda milli
politikasını belirlemeli, bu politika çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli strateji ve hedeflerini belirleyerek bir an önce hayata
geçirmelidir. Zaman, şartlar, konjonktör ve
hükümet değişiklikleri bile, belirlenen bu milli
politikaların uygulanmasını engellememelidir.
Türkiye, Ermeni sorunun çözümüne yönelik milli politika belirlenmesinin yanı sıra başta
Ermenistan ve Ermeni diyasporasının lobi
faaliyetlerine yönelik olarak; yurtdışında bulunan Türkleri örgütlemeli, yoğun lobicilik faaliyetleri yapmalı, basın yayın ve internet gibi kitle iletişim araçları etkin bir şekilde kullanılmalı,
vatandaşların konu hakkında azami derecede
bilinçlenmelerine yönelik sempozyum, konferans, gibi sosyal aktiviteler düzenlenmeli,
her düzeydeki eğitim kurumlarında dersler
konulmalı, ders kitaplarına bu yönde bilgiler
konulmalıdır.
23
Haldun Çancı, “Ermeni Meselesinde İş Çığırından Çıkıyor” http:
//www.turkpartner.de/Yazarlar/HCanci/ ErmMsl.htm 22.4.2008
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Ermeni Meselesinde Ermenilerin Türkiye’ye Yönelik Politikaları Ve Türkiye’ nin Uygulaması
Gereken Politikalar

Kesinlikle tarihi gerçeklerle ilgisi olmayan,
tamamen siyasi bir tartışma haline gelen Ermeni sorununa karşı, tarihi gerçeklerin ışığı
altında, fakat tarih biliminin ve diğer sosyal
bilimlerin analiz yöntemleri dışında, Ermeni
sorununun, dünya kamuoyuna siyasi propagandaya uygun bir yöntem ve anlayışla izah
edilmelidir.
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Sovyetler Birliği’nin çökmesi ile 1991
yılında bağımsızlığını kazanan Ukrayna,
gerek coğrafi konumu ve gerekse nüfusu
ve ekonomik yapısı ile içinde hem doğuyu
hem de batıyı barındıran bir durum arzetmektedir.1 Bu durum bir yandan ülkenin iç
istikrarını olumsuz etkilerken, diğer yandan
Ukrayna’nın uluslararası tartışma ve gerilimlerde sıcak bir nokta olmasına katkıda
bulunmaktadır. Nitekim bu istikrarsızlıklar ve
gerilimler 2014 yılının ilk çeyreğinde önce
Hükümetin devrilmesine yol açmış sonra da
Rusya’nın müdahalesi ile ülkenin parçalanması gündeme gelmiştir.
Bu çalışmada mümkün olduğunca geniş
bir perspektifle meseleye yaklaşarak, yaşananları sebepleriyle analiz etmek ve bundan sonra yaşanabileceklere dikkat çekmek
amacıyla hazırlanmıştır. Zira Rusya tarafından Kırım’ın önce işgal sonra da ilhak edilmesinin kısa vadede yarattığı gerginlik bir
yana, uzun vadede tek tek ülkeler ve uluslararası sistem açısından ciddi sonuçlar doğu-

racağı görülmektedir. Silahsızlanmadan, ülkelerin toprak bütünlüğünün dokunulmazlığı
prensibinin sorgulanmasına, kendi kaderini
tayin hakkının kullanımından enerji ve çevre
politikalarına kadar her alan bu yaşananlardan etkilenecektir.
UKRAYNA
Ukrayna Karadeniz’in kuzeyinde Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasında yer alan,
603.628 kilometrekare yüzölçümüne ve yaklaşık 45.5 milyon nüfusa sahip bir ülkedir.
Kelime anlamı sınır bölgesi2 olan Ukrayna
1991 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur.
Doğu Slavları’nın bir kolu olan Ukraynalılar, kendilerine Büyük Ruslar diyen Rusya Rusları tarafından Küçük Ruslar olarak
adlandırılmaktadırlar. Ukrayna’da konuşulan dil Rusça’ya oldukça yakın bir dil olan
*Hazine Uzmanı, Hazine Müsteşarlığı KSKİ Genel Müdürlüğü
1
Burada doğu ve batı ayrımı Samuel Huntington’ın ‘The Clash
of Civilizations, Remaking of World Order’, adlı eserindeki
anlamıyla ortodoks doğu ve katolik-protestan batı anlamında
kullanılmıştır.

Yıl: 26 • Sayı: 124

Rusya Federasyonu-Ukrayna-Kırım Gelişmeler Ve Değerlendirme
Ukraynaca’dır. Ukrayna halkı genel itibariyle
hem Rusça’yı hem de Ukraynaca’yı anlayabilmektedirler. Alfabeleri arasında da sadece
bir kaç harf farkı vardır.
Tarihsel olarak Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya, Kiev Rus Devleti döneminde bir
arada yaşayan ancak bu devletin Moğollar
tarafından yıkılması sonucu farklı tarihsel
tecrübeler yaşayarak farklılaşan halkların oluşturduğu üç ayrı devlettir. Moskova
Prensliği etrafında büyüyen ve zaman içinde diğer iki devlet üzerinde hükümran olan
Rusya’nın bu iki halkla olan ilişkileri ve bu iki
halkın Rusya’nın egemenliği altına girmeden önce ve sonra yaşadıkları tarihsel tecrübeler, farklılaştırmaları artırmış ve yeni milli
kimliklerin oluşmasına katkıda bulunmuştur.
Ukrayna’nın Rus egemenliğine girme süreci
parça parça olmuş ve yüzyıllar almıştır.
Bir devlet olarak Ukrayna’nın farklı tarihi tecrübelere sahip bölgelerin bir araya
gelmesiyle meydana geldiğini söylemek
mümkündür. Nitekim bugün ülkedeki ayrımların büyük çoğunluğu da farklı tarihi tecrübelerden ve bu süreçte oluşan aidiyetlerden
kaynaklanmaktadır. Ukrayna en basit şekli
ile doğu-batı şeklinde iki bölge olarak ifade
edilmekteyse de durum aslında daha karışıktır. Ülkeyi oluşturan bölgelerden 10’u (Dnipropetrovsk ve Donetsk dahil) 1654 yılında
Pereyaslav Anlaşması ile Rusya’ya bağlanmıştır. Kiev çevresindeki 6 bölge 1793 yılına
kadar Polonya’ya ait iken Rusya tarafından
ele geçirilmişlerdir. Batıdaki beş bölge ile
Volyn ve Rivne bölgeleri ancak 1944 yılında
SSCB’ye katılmışlardır. Odesa ve Kırım ise
Osmanlı Devleti’nden koparılmışlardır.3
Slav topluluklarının milli kimliklerinin
oluşmasında çok önemli bir yeri olan kilise
ve özellikle Ortodoks Kilisesi de Ukrayna’da

Anders Aslund, How Ukraine Became Market Economy and
Democracy’, Peterson Institute, Washington D.C., Mart 2009
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parçalı bir yapıya sahiptir. Ukrayna’da birbiriyle rekabet halinde üç ayrı Ortodoks Kilisesi vardır. Bunlardan ilki ve en eskisi Moskova
Patrikliğine bağlı Ortodoks Kilisesidir. Bu kilise Sovyetler Birliği döneminde faaliyetine
izin verilen tek kilise idi.4 Diğeri 1992 yılında kurulan ve bazı milliyetçi gruplar tarafından desteklenen Moskova Patrikliği’nden
bağımsız Kiev Patrikliğine bağlı Ortodoks
Kilisesi’dir. Bu kilisenin kuruluşu bazı milliyetçi gruplar tarafından desteklenmiş ise
de henüz yukarıda bahsi geçen Moskova
Patrikliği’ne bağlı Ortodoks Kilisesi kadar
yaygınlık kazanamamıştır. Son olarak Ukrayna Bağımsız (Autocephalous) Ortodoks
Kilisesi ülkede faaliyette bulunmaktadır.
Ukrayna, toplumsal ayrışmalar ciddi boyutlara ulaştığında seçim sandığının sorunlara çare olamayabileceğini gösteren en
güzel örneklerden biridir. İnsanların oy verme davranışlarının din, dil, mezhep ve etnik
köken çerçevesinde belirlendiği ülkelerde,
seçim sandığı bir çözüm olmamakta, aksine
varolan farklılıkları ve kavgayı büyütmektedir. Toplumun aidiyet bakımından neredeyse
% 50- % 50 bölündüğü ortamlarda sandık
sadece savaşa hangi tarafın başlaması gerektiğine (kaybedenin kim olduğuna) karar
vermektedir.
RUSYA’NIN TOPARLANMASI, GÜÇLE
NEN MİLLİYETÇİLİK VE ESKİ SOVYET
COĞRAFYASINA EGEMEN OLMA MÜ
CADELESİ
Sovyetler Birliği döneminde, Çarlık
Rusya’sı ‘milletler hapishanesi’ olarak adlandırılarak devrimle beraber halkların özgür
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Ukrayna’da Polonya-Litvanya Krallığı idaresi döneminde Roma
Katolik Kilisesi ile işbirliği yapan Grek-Katolik Kilisesi de kurulmuştur.
Ancak bu kilise Rusya’nın egemenliği altına giren Ukrayna
topraklarında sürekli tasfiyeye uğramış sadece Avusturya-Macaristan
topraklarında faaliyette bulunmuştur. Bu toprakların da Rusya
egemenliğine girmesinden sonra Stalin bu kilise mensuplarının
çoğunu tasfiye ettirmiştir. Bkz.‘Ukrainian Greek Catholic Church’
Encyclopedia Britannica, 2014, Bugün kendisini Grek-Katolik
kilisesi mensubu olarak tanımlayanlar batıda ve yoğunlukla Galiçya
bölgesinde yaşamaktadırlar. Rusya karşıtı eylemlerin ana üsleri de
yine batıda ve bu bölgelerdedir.
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birliğinin oluşturulduğu iddia edilmişse de
yeni sovyet devletinin de bir hapisane olduğu çok kısa süre içinde ortaya çıkmıştır.
1922 yılında ‘Gürcistan Hadisesi’ ile gerçek
yüzünü göstermeye başlayan ‘sovyet milletler siyaseti’ zaman içinde yaşanan toplu kıyımlar ve sürgünlerle, ülkede yaşayan farklı
milletleri birliğe yabancılaştırmıştır.
1917’de devrimi yapanlar, nüfusu 170
milyon5 civarında olan Çarlık Rusya’sında
Rus nüfusun sadece 70-80 milyon6 olduğunu gözönünde bulundurarak, Rus olmayan
halkları yanlarına çekmek için son derece
özgürlükçü bir tutum takınmışlar ancak iktidarlarını sağlama aldıktan sonra Çarlık
dönemine rahmet okutacak bir baskı rejimi
kurmuşlardır. 19. Yüzyıl başlarında Kafkasya
seferini yapan Yermolov’un ‘Adımın yarattığı
terörün Rus sınırlarını bir kaleler zincirinden
daha iyi korumasını arzuluyorum’ ifadesiyle
dile getirdiği milletlerin terör yoluyla kontrol
altında tutulması siyaseti Stalin döneminde
kemale ermiştir.
Rusya’nın rejimden bağımsız olarak uyguladığı bu baskı ve sindirme politikaları
1991’de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra
da devam etmiştir. Sovyetler Birliği yıkılırken
Boris Yeltsin, yıllar önce Çarlık rejimine karşı
savaşan sosyalistlerin yaptığı gibi farklı milli
topluluklara maksimum özgürlük parolası ile
yola çıkmış, Tataristan’ın başkenti Kazan’da
‘tutabileceğiniz (sahip olabileceğiniz) kadar
bağımsızlık alın’ derken Ufa’da ‘yutabileceğiniz kadar iktidar (güç) alın’7 diyerek merRichard Pipes, Russia Under the Old Regime, New York, 1974
1914 yılında Rus Çarlığı’nın nüfusu 170 milyon kadar olup, bunun
70-80 milyonu Rus, kalanı başta Ukraynalılar, Polonyalılar, Türkler,
Finlandiyalılar olmak üzere muhtelif milli topluluklardır. Aynı
dönemde Almanya 65 milyon, İngiltere 45 milyon, Fransa 39
milyon, Osmanlı İmparatorluğu ise 22 milyon nüfusa sahiptir.
Osmanlı İmparatorluğu içindeki Türk nüfusunun ise 12 milyon
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Rusların 1. Dünya Harbinde
1917 yılına kadar silah altına aldıkları asker sayısı 15 milyon olup
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki toplam Türk nüfusundan daha
fazladır. Almanya, İngiltere, Fransa, Osmanlı İmparatorluğu ve
İmparatorluktaki Türk nüfusuna ilişkin bilgiler Edward j. Erickson’un,
Ordered to Die adlı eserinden alınmıştır.
7
http://politics-80-90.livejournal.com/53085.html Yeltsin’in
orjinal Rusça ifadeleri «Берите столько самостоятельности,
сколько сможете удержать» (Казань) и «Возьмите власти
столько, сколько сможете проглотить» (Уфа) şeklindedir.
5
6

kezi iktidara karşı diğer milli unsurları yanına
almaya çalışmıştır. Ancak Yeltsin’den sonra
iktidara gelen Putin, iktidarını sağlama aldıktan sonra süratle özgürlük peşindeki milli
azınlıkları kontrol altına almaya girişmiştir.
Özellikle 2. Çeçenistan Savaşı ile azınlıklara
‘yuttukları özgürlüklerin’ kendilerine nelere
mal olabileceği açıkça gösterilmiştir.
Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Rusya’nın toparlanması kolay olmamıştır. Petrol fiyatlarındaki düşüş Sovyetler
Birliği’nin yıkılması sürecinde önemli bir
rol oynamışken8 artan petrol fiyatları da
Rusya’nın kendini toparlamasını sağlamıştır. Rusya Federasyonu 1991 yılı sonrasında
ekonomik reformları en hızlı bir şekilde uygulamaya koyan ülkelerden biridir.9
Yeltsin’li yıllarda ekonomik reformlara
rağmen gerileyen ekonomi ve 1. Çeçen
Savaşı Rusya’nın gündemine hakimdi. 1997
yılında yaşanan Asya Krizi’nin de katkısıyla
1998 yılında petrol fiyatlarının dibe vurması
Rusya’yı yeniden büyük bir krizin içine sokmuştu. Bu dönemde Rusya’nın bırakın eski
Sovyet coğrafyasını kontrol altına almayı,
kendi birlik ve bütünlüğünü dahi koruyup koruyamayacağı sorgulanıyordu. Ancak 1999
yılında petrol fiyatlarının yükselmeye başlaması ile beraber Rusya yeni bir büyüme trendine girerek krizden çıktı. Aynı yıl Yeltsin’in
Putin’i Başbakan olarak atayarak kendi yerine namzet olarak belirlediği yıl oldu.
Putin 1999 yılında, başbakan olduktan
10
sonra, Rusya’nın 1994 yılında 1. Çeçen
Savaşı’nda kaybettiği itibarı geri kazanmak
için 2. Çeçen Savaşı’nı başlattı.11
Yegor Gaidar, Collapse of An Empire, Lessons For Modern
Russia, Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2007,
9
Anders Aslund, Russia’s Capitalist Revolution, Why Market
Reform Succeeded and Democracy Failed, Peterson Institute, 2007
10
Putin yaşayan liderler içinde belki hakkında en çok kitap
ve makale yazılan lider olmuştur. Putinology (Putin çalışmaları)
sahası diye yeni bir çalışma sahası oluşmuştur.
11
Bu süreçte Çeçenistan’da 1999 yılı Şubat ayında Maşadov’un
Şeriat ilan etmesi, Şamil Basayev ve Suudi vatandaşı Hattab’ın
Dağıstan’a yaptığı baskınlar, Moskovada’ki apartman bombalamaları gibi birçok husus savaş için gerekçe olarak gösterilmiştir. 2. Çeçen
Savaşı öncesi ve sonrasında yaşananlar için bkz. Anna Politkovskaya ‘A Dirty War: A Russian Reporter in Chechenya’ Harvill Press,
2004, (Anna Politkovskaya 2007 yılında Moskova’da öldürülmüştür.)
8
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Bu savaş birçok açıdan Putin’in güçlenmesine ve kafasındaki devlet modelinin
toplum tarafından kabullenilmesine yardım
etmiştir. 12Öte yandan artan enerji fiyatları
devlet bütçesinin toparlanmasına katkıda
bulunarak Putin’in diğer konularda daha rahat hareket etmesine imkan sağladı. Enerji
sektörünün stratejik olduğunu düşünen Putin, bu sektörü devlet kontrolüne alma ve
Rus dış politikasının önemli bir unsuru haline
getirme politikasını başlattı.13
Bu amaçla Almanya’ya Kuzey Akım Boru
hattı projesi ile Baltık Denizi’nin altından
doğrudan ulaşan Rusya, AB ve ABD destekli Nabucco Projesi’nin yarattığı stratejik
tehlikeyi de görerek, Güney Akım Projesi’ni
başlatmıştır.14Bu arada uyguladığı enerji politikalarıyla gerek Ukrayna ve Beyaz Rusya’yı
ve gerekse Orta Asya Cumhuriyetlerini uyguladığı enerji politikalarıyla sık sık tavizler
vermeye zorlamıştır.
Uyguladığı enerji siyasetiyle Avrupa ve
Asya’da Rusya’nın nüfuzunu artıran, ülke
içinde başta oligarklar olmak üzere baskı
gruplarının üzerine giderek iktidarını konsolide eden, milli azınlıkları sindiren ve kamu
maliyesini güçlendiren Putin, eski Sovyet
coğrafyasını yeniden denetim altına alma
çabalarına hız vermiştir.15
Eski Sovyet coğrafyasının kontrol altına alınmasına yönelik faaliyetler Orta Asya,
Kafkasya ve Ukrayna bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Çin, Rusya ve İran arasında sıkışmış olan Orta Asya’da, İslamcı örgütlerden
12
In what way has the Second Chechen War contributed to Putin’s
‘strong state’ paradigm?, Jelena Radoman, Western Balkans
Security Observer, 2008
13
Kenan Şahin, Rusya Federasyonu Enerji Sektörünün Yapısı,
Sektörde Yaşanan Gelişmeler ve Rusya Federasyonu’nun G-8
Başkanlığı’, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Sorunlar
Dergisi, Sayı XX, Şubat 2006
14
Kenan Şahin, Avrupa Birliği Enerji Güvenliği ve Türkiye Açısından
Güney Akım ve Nabucco Projelerinin Değerlendirilmesi’ Denetim
Dergisi 2013/3, Sayı 123,
15
Putin bir konuşmasında Sovyetler Birliğinin yıkılmasını ‘yüzyılın
en büyük jeopolilitik felaketi’ olarak nitelendirmişti.http://www.
nbcnews.com/id/7632057/ns/world_news/t/putin-soviet-collapsegenuine-tragedy/#.UyrJ8IXyBw8
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korkan ve kendi halkına yaslanamayan, bu
sebeple bölgedeki diğer diktatörlerle ittifak
yapmak zorunda olan yönetimlerle anlaşmak nisbeten kolaydır. Bölgede sorun çıkarma olasılığı olan Çin Pasifik bölgesinde ABD
ile rekabet ettiği için şimdilik sorun çıkarmamakta ve Rusya ile iyi ilişkilerini Şangay
İşbirliği Örgütü çerçevesinde sürdürmektedir.16 İran ile Orta Asya halkları arasında
ise mezhep farklılıkları vardır. ABD ve AB’nin
Nabucco projesi ile bölgeye sızma çabaları
da Rusya’nın Güney Akım Projesi ile şimdilik
akamete uğramış görünmektedir. Dolayısıyla kısa vadede Orta Asya’da Rus egemenliğini tehdit edecek ciddi bir unsur sözkonusu
değildir.
Kafkaslarda AB ile yakın ilişkilere giren ve
sorun yaratma potansiyeli olan Gürcistan’a
2008 yılında beş günlük bir savaşla haddi bildirilmiştir. Bölgenin diğer devletleri
olan Ermenistan ve Azerbaycan’ın birbirleri ile olan savaşları ve Ermeni yönetiminin
Türkiye’den, Azeri yönetiminin ise kendi
halkından korkması sebebiyle kıpırdayacak
halleri yoktur.
Batıda Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya,
Macaristan, Romanya ve Bulgaristan AB’ye
üye olmuşlardır. Dolayısıyla eski sovyet coğrafyasından geriye Ukrayna, Beyaz Rusya
ve Moldova kalmaktadır. Moldova’nın başı
Rusya’nın desteklediği Transdinyester sorunu ile beladadır. Beyaz Rusya’nın rejim meseleleri sebebiyle AB ile yürüttüğü mücadele
onu Rusya ile daha yakın işbirliğine mecbur
kılmaktadır. Geriye AB ile Rusya arasında sıkışmış olan Ukrayna kalmaktadır.
Son zamanlarda diktatörlük heveslilerinin kıblesi haline
gelmeye başlayan Şangay İşbirliği Örgütü sağlam bir ittifak
değildir. Sağlam bir ittifak olabilmesi için üyelerinin çatışan
menfaatlerinin sıcak savaşa dönüşebilme olasılığının sıfıra i
ndirgenmesi gerekmektedir ki Şangay İşbirliği Örgütü
açısından bu mümkün görünmemektedir. Çin’in Pasifik
bölgesinde ABD ile rekabet ederken arkasını sağlama alma
gayreti ile Rusya’nın AB bölgesinde nüfuz mücadelesi
yaparken Uzak Doğu Bölgesini sağlama alma çabası örgütün
en önemli varlık sebeplerinden biridir.
16
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Ukrayna Rusya için özel bir önem taşımaktadır.17 Zira Ukrayna uzun yıllar Rus
idaresinde kalmıştır ve Ukrayna’da ciddi bir
Rus topluluğu yaşamaktadır. Ukrayna’daki
Rus topluluğunu ve bu topluluğun kendi dilini ve kültürünü yaşatmasını sağlayamayan
bir Rus hükümetinin itibarı, Rusya’da da çok
sarsılacak ve iktidarını uzun sure sürdürmesi muhtemelen mümkün olamayacaktır. Öte
yandan Karadeniz’deki Rus donanmasının merkezi olan Kırım sadece stratejik bakımdan değil, Rus romantik milliyetçiliği ve
Rusya’nın prestiji açısından da çok önemli bir yere sahiptir. Yükselen milliyetçilik
Rusya’yı dış politikada daha sert olmaya ve
yurtdışında yaşayan Rus azınlıklar sözkonusu olduğunda daha radikal tedbirler almaya
zorlamaktadır.
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşü,
eski sovyet cumhuriyetleri ve halklarında
farklı boyutlarda travmalara sebep olurken,
milli uyanış hareketlerinden ırkçılığa, her türlü mistik akımlara, dini uyanışa ve ideolojik
savrulmalara yol açmıştır. Her türlü düşünce
ve siyasi görüşler ile dini ve milli hareketlerin
yasak olduğu bu coğrafyaya birdenbire gelen özgürlük, bütün aşırılıklar için münbit bir
zemin yaratmıştır. Ukrayna ve Rusya’da her
türlü milliyetçilik ve ırkçılık güçlenirken, müslüman toplumlarda liberal milliyetçi akımlar
yerine selefi hareketlerin mevzi kazandıkları
görülmüştür.
Ukrayna’da Sovyetlerin yıkılışı milli kimliğin yeniden inşası için vesile olarak değerlendirilmiş ve Ukraynalılığın özgünlüğü daha
bir vurgulanır olmuştur. Ancak mesele sadece milli kimliğin inşası ile kalmamış yaşanan
ekonomik zorluklar ve sosyal çöküntünün de

katkısı ile (ırkçı) aşırı sağ güçlenmeye başlamıştır.18 Ukrayna milliyetçiliği Rus tahakkümünde yaşanmış hatıralardan da önemli
oranda etkilenmiştir. Özellikle 1932-33 yıllarında Stalin’in zorunlu kollektivizasyon siyasetinin yarattığı kıtlığın anıları tazedir. Bu
kıtlıkta Ukrayna nüfusunun yaklaşık dörtte
biri (5-7 milyon kişi) hayatını kaybetmiştir.
Ukrayna’da Holodomor olarak adlandırılan
bu sürecin uluslararası alanda soykırım olarak tanınmasını isteyen geniş toplum kesimleri vardır. Sovyetler döneminde çekilenler
bununla da kalmamış 1937’de yine Stalin
tarafından uygulamaya konulan Büyük Terör
ile birçok Ukraynalı aydın ve siyasetçi yok
edilmiştir.19 Nihayet 2. Dünya Savaşı’ndan
sonra Kırım Tatarları’nın gayri insanı şartlarda sürgün edilmesi katliamlara bir yenisini
eklemiştir. Bütün bu kötü hatıraları ve daha
nicelerini yaşamış olan Ukrayna halkının
kafasında Rusya zalim ve mütehakkim bir
devlet olarak şekillenmiştir. Bu şekillenme
Ukrayna milliyetçiliğinin şekillenmesine de
önemli katkı sağlamıştır.
Aşırı sağ ve özellikle ırkçılık Rusya’da da
güçlenmektedir. 1991 yılından sonra iktidara
gelen Rus hükümetleri, batının desteğini almak için önce komünist tehlikeden bahsetmişler ancak daha sonra komünizmin artık
tehdit olmadığı görüldüğü için komünizmin
yerini yavaş yavaş ırkçılık almaya başlamıştır. Irkçılığın bir tehdit olarak ortaya çıkması
yönetimin de işine geldiğinden ırkçılığa karşı
ciddi bir mücadele yapılmamıştır. Yeni ideolojiler için son derece elverişli olan sovyet
sonrası Rus toplumunda ırkçılık ziyadesiyle
benimsenmiş ve ırkçılığın farklı versiyonları
Ukrayna’da aşırı sağ Svoboda Partisinin yükselişi buna örnektir.
Detay için bkz. Anton Shekhovtsov ‘From Electoral Success to
Revolutionary Failure. The Ukrainian Svoboda Party’ 5.3.2014,
Eurozine, yine aynı yazarın ‘The Ukrainian Extreme Right: Seen
From Inside and Out’ IWMPost No:111 Eylül 2012-Nisan 2013,
ayrıca Mridula Ghosh ‘The Extreme Right in Ukraine’, Friedrich
Ebert Stiftung, International Policy Analysis, Ekim 2012
19
Stalin’in zorunlu kollektivizasyonu ve büyük terör konusuna i
lişkin son derece geniş bir literatür mevcut olup, bu konular son
derece detaylı olarak incelenmiş ve çalışılmıştır. Mesela Robert
Conquest, The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and
The Terror-Famine, Oxford University Press, 1987, dönemi
oldukça iyi anlatan kaynaklardan sadece biridir.
8

Zbigniew Brzezinski’nin ‘Rusya ya bir demokrasi olur
ya da bir imparatorluk ama ikisi birden olamaz. ….
Ukrayna’sız Rusya imparatorluk değildir fakat Ukrayna’nın
kandırılması (ikna edilmesi) ve sonra Rusya’ya tabi
olmasıyla Rusya otomatikman imparatorluk olur’ ifadesi
Ukrayna’nın Rusya için önemini belirtmesi bakımından
en çok kullanılan ibarelerden biridir.
17
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örgütlenmeye başlamışlardır.20 Toplumdaki
ırkçı ve aşırı sağcı eğilimlerin kuvvetlenmesine paralel olarak yönetimin eylemleri de
daha aşırılıkçı yönde değişmekte ve ırkçı
baskıya maruz kalan kesimlerin topluma yabancılaşması güçlenmektedir.21
Özetle bugün Ukrayna’da karşı karşıya
gelenin, Sovyetlerin çöküşünün ağır travmasıyla geçmişin kudretli günlerine dönmeye çalışan Rus milliyetçiliği ile yeni uyanan,
geç kalmış ve korkunç hatıralarla beslenen
Ukrayna milliyetçiliği olduğunu söylememiz
mümkündür.
KIRIM
Kırım yarımadası coğrafi konumu itibariyle Karadeniz’de son derece stratejik bir bölgedir. Kırım Karadeniz’e komşu olan bütün
devletler ve özellikle Rusya ve Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır. Rus donanmasının üssü olan Sivastopol Kırım’dadır ve Karadeniz’de Rusya açısından alternatifi yoktur. Türkiye açısından bakıldığında
Halil İnalcık’ın ifadesi ile “Kırım, Türkiye’yi
tehdit etmek için bir merkezdir. Bugün
Sivastopol’da, Ukrayna’ya bağlı olmasına
rağmen Rus hakimiyeti vardır. Bu neye yöneliktir? Türkiye’ye, Boğazlara ve İstanbul’a
yönelik bir tehdittir”22
Öte yandan yarımadanın yerli halkı olan
Kırım Türkleri, Kırım Rusların eline geçtikten
20
Rusya’da Hitlerin doğum günü ırkçılar tarafından coşkuyla
kutlanmakta ve sırf Kafkasyalı ya da Orta Asyalı olduğu için
insanlar zaman zaman saldırıya uğramaktadır. Bu saldırıların
önemli bir bölümü de kaydedilerek aşırılıkçı web siteleri
tarafından yayınlanmaktadır. Zaman zaman uluslararası tepkiler
sebebiyle bu tür video yayınlama faaliyetleri kısmen azalsa da
yayınların azalmasının saldırıların azalması anlamına gelmediği
de unutulmamalıdır. Bu tür videolara ve bunlara ilişkin tepkilere
bir örnek olması itibariyle bkz. Jeff Mankoff ‘Kremlin Turns A Blind
Eye To Racism’ New York Times, 20 Ağustos 2007
21
ABD 2004 – 2007 yılları arasında Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki
11 bin Ahıska Türkü’nü mülteci olarak almaya başladığında ilginç bir
durum ortaya çıkmıştı. Ahıska Türkleri ABD’ye giderken doldurdukları
evraklarda kendilerini ‘black-siyah’ olarak tanımlıyorlardı. Şaşıran
ABD’li yetkililer ‘sizler siyah değilsiniz neden kendinizi siyah olarak
tanımlıyorsunuz’ diye sorduklarında Ahıska Türkleri saçlarının siyah
olduğu için kendilerine Rusya’da ‘chorny-siyah’ denildiğini
belirtmişlerdir. Rusya’da chorny kelimesi insanları aşağılamak
için hakaret amaçlı olarak kullanılmaktadır. Rus polisi de insanları
sırf dış görüntüleri Rus’a benzemediği için sık sık durdurarak
kimlik kontrolü yapmakta ve taciz etmektedir.

Ekim - Aralık 2013

sonra daimi bir zulüm ve sindirme politikasına tabi tutulmuşlar ve nihayet Stalin döneminde Nazilerle işbirliği yaptıkları şeklindeki
haksız ve mesnetsiz gerekçelerle sürgüne ve
soykırıma tabi tutulmuşlardır. Kırım Türklerinin hazin sürgünleri ve yurtlarına dönüşleri
Türkiye’de birçok kıymetli araştırmacı tarafından ele alınmış ve incelenmiş olduğundan
burada detaya girilmemiştir. 23Ancak Kırımlı
soydaşlarımızın anayurdu olan ve bizim de
vatan addettiğimiz Kırım yarımadasının kendini Türk hisseden herkes için ayrı bir anlam
ve önemi olduğunu da vurgulamak gerekir.
Kırım, tarihi bağlarımız, orada yaşayan
soydaşlarımız ve coğrafi konumu itibariyle bizim için büyük önem taşırken, Ruslar
açısından hem Karadeniz Rus Filosu’nun
merkezi olması hem de 1856 Kırım Harbi’nin
yarattığı romantik milliyetçi duygular sebebiyle kıymetlidir. Bizim Çanakkale Savaşı’na
yüklediğimiz manevi anlam ve öneme yakın
bir anlam ve önem Ruslar tarafından Kırım’a
yüklenmektedir. Özellikle Sivastopol neredeyse kutsal bir nitelik taşımaktadır. Hem
Kafkasya’da yapılan savaşlarda hem de Kırım Harbi’nde bulunmuş olan Tolstoy da Kafkasya Harpleri esnasındaki tutumları yüzünden Rusları zaman zaman eleştirirken, Kırım
Harbini anlattığı Sivastopol Hikayeleri’nde
(Sivastopolskiy Raskazi) Rus askerini yüceltmiş ve Kırım’ın kendileri için ne kadar
aziz olduğunu vurgulamıştır. Büyük Sovyet
İmparatorluğu’nun yıkılmasının oluşturduğu
travmayı henüz atamamış olan Ruslar için
Kırım psikolojik bir direnç noktası olmayı
sürdürmektedir.
Kırım Hanlığı 1774 Küçük Kaynarca
Anlaşması ile güya bağımsızlığına kavuş22
http://www.trthaber.com/haber/gundem/halilinalciktan-kirim-aciklamasi-120342.html
23
Konuya ilişkin olarak rahmetli Necip Hablemitoğlu’
nun ‘ Kırım’da Türk Soykırımı’ adlı eseri ile Hakan
Kırımlı’nın muhtelif makale ve çalışmalarına başvurmak
mümkündür. Ayrıca Hakan Kırımlı ve Ünsal Aktaş’ın
hazırladıkları ‘Kırım Biliyografyası Türkiye Cumhuriyeti
Dönemi 1923-1986’ başlıklı bir bibliyografya çalışması
mevcuttur. Yine rahmetli Cengiz Dağcı’nın eserleri
Kırım’ı Türk Milletine bir vatan parçası olarak tanıtan
şaheserlerdir.
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muş, 1783 yılında da Rusya tarafından ilhak edilmiştir. Kırım toprakları Osmanlı
İmparatorluğu’ndan koparılan ilk Türk topraklarıdır. Kırım Türkleri bu tarihten sonra da
bağımsızlık mücadelelerini sürdürmüşlerse
de Rusya’nın bölgedeki hakimiyeti devam
etmiş ve Kırım 1921 yılında muhtar soviet
cumhuriyetleri arasına girmiştir.
1654 yılında imzalanan Pereyaslav Anlaşması ile Rus Kazaklarının Çarın koruması altına girmelerini Rusya-Ukrayna birleşmesinin
olduğu yıl olarak kabul eden soviet yönetimi24 1954 yılında, yani sözkonusu anlaşmanın üç yüzüncü yılında, Kırım’ı Ukrayna’ya
vererek bu birliği ne kadar önemsediklerini
göstermişlerdir. 1954 yılı, Sovyetler Birliği’nin
Milli Marşı’nda ifade edildiği gibi bu birliğin
‘yıkılmaz’25 olduğuna inanılan bir zamandır. Dolayısıyla o dönemde SSCB içinde bir
bölgenin bir soviet cumhuriyetinden alınıp
başka bir cumhuriyete verilmesinin pratikte
fazla bir önemi yoktur.26 Bu tür bir devir biri24
Bu anlaşmanın yapıldığı yıl Rus Kazaklarının ikamet ettikleri alan
tabii ki bugünkü Ukrayna’nın tamamını kapsamıyordu. Üstelik
Kazaklar daha sonra Ruslara karşı zaman zaman isyan ettikleri
gibi Poltava Savaşı’nda ünlü Kazak Atamanı Mazepa’nın yaptığı
gibi Rusya’ya karşı başkaları ile ittifak yapmaktan da çekinmemişlerdir.
Bugün Ukrayna’nın üzerine kurulu olduğu toprakların tamamının
Rusların eline geçmesi için yüzyıllar gerekmiştir. bkz. Paul Kubicek,
The History of Ukraine, Greenwood Press, 2008
25
Sovyet Milli Marşı’nın ilk mısrasında ‘Özgür cumhuriyetlerin
yıkılmaz birliği’ ifadesiyle hem cumhuriyetlerin özgürlüğü hem de
birliğin yıkılmazlığı vurgulanmaktadır. Tabii cumhuriyetlerin aslında
özgür olmadıkları Sovyetler yıkıldıktan sonra anlaşılmıştır.
26
Sovyet cumhuriyetlerinin sınırlarına ilişkin ciddi eleştirilere gerek
Putin’in ve gerekse Medvedev’in hayranı olduğu Soljenitsin’in 1990
yılında kaleme aldığı ‘Rusya’yı Yeniden Kurmak’ başlıklı çalışmasında
da yer verilmektedir. Soljenitsin bu çalışmada sovyet cumhuriyetlerinin
sınırlarının akılsızca çizildiğinden bahisle, sınır meselesinin o zamanlar
önemli olmadığını, bu sebeple Kazakistan’ın çok büyük bir ülke olarak
ortaya çıktığını, yine Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olan Sovyetler Birliği’nin
Karabağ’ı Azerbaycan’a bağladığını söylemektedir. Ilımlı bir Rus
milliyetçisi olarak tanımlanan Soljenitsin Ukrayna, Beyaz Rusya ve
Rusya’nın tek millet olduğuna vurgu yaparak Moğol istilası ve Polonya
kolonizatörlüğü sebebiyle milletlerinin üçe bölündüğünü 9. yüzyılda
ayrı bir Ukrayna dili ve milleti olmadığını belirtir. Aynı çalışmada yazar
küçük milletlerden biri olarak ele aldığı Kırım Tatarlarının hepsinin
Kırım’a dönmeye hakkı olduğunu kabul eder. Ancak ona göre 21.
yüzyılın Kırım’ı 8-10 milyon nüfusun ikametine uygun bir yerdir ve
Tatarlar bu nüfusu yönetmeye (Kırımın tamamına sahip çıkmaya)
yeltenmemelidir. Çalışmadan Soljenitsin’in Kırım’ın nüfusunun daha
da artırılarak Ruslaştırmanın yoğunlaştırılmasını beklediği
anlaşılmaktadır. Zira Kırım’ın halen nüfusu yaklaşık 2 Milyon olup,
Tatar nüfusu 300 bin civarındadır. Soljenitsin Sovyetler Birliği
henüz dağılmadan önce yazdığı bu yazıda, Ukrayna halkının da
eğer gerçekten ayrılmak istiyorsa birlikten ayrılabileceğini ve
kimsenin onları zorla birlik içinde tutamayacağını ancak
eyaletlerdeki yerel nüfusun da kendi kaderini tayin hakkı olduğunu
belirtir. Bkz. Aleksandr Soljenitsin ‘как нам обустроить россию’, 1990

leri için bir önem taşıyor idiyse de o günün
Sovyetler Birliği’nde bunların dile getirilmesi
zaten mümkün değildir. Sonuçta devir işlemi sorunsuz olarak gerçekleşmiştir. Ancak
Sovyetler Birliği yıkılıp Ukrayna bağımsızlığına kavuştuktan sonra Kırım meselesi tekrar Rusya’nın gündemine gelmiş ve Kırım’ın
Ukrayna’ya devrinin yasadışı olduğu daha
fazla vurgulanmaya başlanmıştır. 1992 yılında Rusya Parlamentosu Kırım’ın 1954 yılında
Ukrayna’ya devrinin gayrimeşru olduğunu
ilan etmiştir.27 Böylece başlangıçta basit bir
jest olarak ele alınan sözkonusu devir ciddi
bir uluslararası meselenin temelini oluşturmaya başlamıştır.
UKRAYNA-AB İLİŞKİLERİ VE
RUSYANIN KIRIMI İŞGALİNE
GİDEN SÜREÇ
Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan sonra Kravchuk’un başkanlığı döneminde nükleer silahlar konusu gündeme geldi. Sovyetler Birliği yıkıldığında eski Sovyet Cumhuriyetlerinden Rusya Federasyonu, Ukrayna,
Belarus ve Kazakistan önemli nükleer güce
sahip ülkeler olarak ortaya çıktılar. Ukrayna
1991 yılında bağımsızlığını kazandığında
dünyanın üçüncü büyük nükleer gücü idi.
ABD yeni idari sistemlerini henüz kuramamış bu cumhuriyetlerdeki nükleer kapasitenin başka ülkeler ya da teroristlerin eline
geçmesinden ciddi endişe duyuyordu. Ukrayna idaresi de (başkan Leonid Kravçuk)
özellikle Çernobil olayından sonra ülkedeki
nükleer silah ve tesislerden yeni sorunlar
doğabileceğini düşünerek endişeleniyordu.
Bu çerçevede ABD ile Ukrayna’nın nükleer
27
Rusya Parlamentosu’ndan iki yıl evvel Kırım Parlamentosu
Sovyetlerin artık yıkıldığını görerek Kasım 1990’da, Kırım’ın
1954 yılında Ukrayna’ya transferini kınamıştır. 1991’de
Ukrayna
bağımsızlığını kazandıktan sonra da Kırım’ı Ukrayna’dan
uzaklaştırmak için Rus milliyetçilerinin çabası devam etmiştir.
Kırım’daki ayrılıkçı çabalar bir dönem Ukrayna Devlet Başkanı
Leonid Kuçma’nın çabalarıyla kısmen durulmuşsa da Rus
milliyetçileri özellikle Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov’un
desteği ile faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Anders Aslund ‘How
Ukraine Became A Market Economy and Democracy’ sayfa
56-58, Peterson Institute, Washington D.C., 2009
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silahlar konusundaki görüşleri örtüşüyordu.
Ancak Ukrayna nükleer silahlardan vazgeçme karşılığında hem maddi yardım hem de
ülke güvenliğine ilişkin güvenceler istiyordu.
Bu çerçevede 1991’de ABD, Belarus, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları START I (Stratejik Silahların Azaltılması
Anlaşması) protokollerini imzaladılar. Daha
sonra 14 Ocak 1994 tarihinde Moskova’da
Yeltsin, Clinton ve Kravçuk arasında imzalanan anlaşma ile Ukrayna’daki bütün nükleer
silahların tasfiyesi konusu karara bağlandı.
Nihayet 19 Aralık 1994 tarihinde ABD, İngiltere ve Rusya tarafından imzalanan Budapeşte Memorandumu ile Ukrayna’nın silahsızlanma anlaşmasına katılımı ile bağlantılı
olarak, Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği
ve varolan sınırlarına saygı gösterileceği taahhüt edildi.28 Bu anlaşmalar ve bu garantiler çerçevesinde Ukrayna bütün nükleer
silahlarını tasfiye etti.
Ukrayna ile Rusya arasındaki önemli
bir sorun Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun
paylaşılması ve bu filonun merkezi olan
Sivastopol’un statüsü ile alakalıydı. Yeltsin
ve Kuçma’nın iyi ilişkileri bu süreçte yardımcı oldu ve nihayet 1997 yılında filonun ikiye
bölünmesine karar verildi. Rusya filonun
Ukrayna’ya isabet eden kısmının da önemli
bir bölümünü satın aldı. Sivastopol’daki tesislerin de 2017 yılına kadar yıllık 98 Milyon $
bedelle Rusya’ya kiralanması kararlaştırıldı.
Aynı yıl imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması ile Rusya Ukrayna’nın toprak
bütünlüğünü tanıdığını teyid etti.
Leonid Kuçma döneminde ciddi ekonomik reformlar yapıldı ve Ruble bölgesinden
çıkılarak yeni bir para birimine geçildi. Karadeniz Filosu sorununu da Rusya ile uzlaşarak çözmüş olan Kuçma batıya döndü.
NATO ile ilişkilerini güçlendirmeye çalıştı.
28
Leonid Kuchma daha sonra hatıralarında 1994 yılında
verilen garantilerin şüpheli olduğundan, batıdan bir
güvenlik
desteğinin gelmeyeceğinden bahsetmiştir. Aktaran Taras
Kuzio, http://jamestownfoundation.blogspot.com/2012/04/
leonid-kuchma-tells-it-like-it-is.html
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ABD ile zaten iyi olan ilişkilerini daha da güçlendirdi. Ülkesinin stratejik hedefinin AB’ye
tam üyelik olduğunu ilan etti. 1998 yılında
AB ile Ukrayna arasında Ortaklık ve İşbirliği Antlaşması imzalandıysa da Kuçma’nın
AB ile yakınlaşmak için gösterdiği gayretler
AB’den ciddi bir karşılık görmedi.29 Nihayet
Kuçma, yaygın yolsuzluklar ve bir gazetecinin öldürülmesi ile akabinde ortaya çıkan
dinleme skandallarıyla görevini sona erdirdi.
2004 yılındaki seçimlerde Viktor Yanukoviç seçimi kazandıysa da halk seçimlerde
hile yapıldığı gerekçesiyle sokaklara döküldü ve ‘turuncu devrim’ ile Yanukoviç devrildi. Yenilenen seçimleri Merkez Bankası eski
başkanı Viktor Yuşenko kazandı. Yuşenko
başkan olduktan sonra eski oligarklardan
gaz prensesi diye bilinen Timoşenko’yu başbakan yaptı. Sonuçta Timoşenko’nun bazı
oligarkları kayırıp bazılarını cezalandırması
ve eski özelleştirmelerle ilgili uygulamaları
sebebiyle Yuşenko ile arası açıldı ve Timoşenko, Yuşenko tarafından görevden alındı.
Yuşenko AB tarafından da tercih edilen
bir liderdi ve AB Ukrayna ilişkileri canlanmaya başladı. 2004 yılında Ukrayna’da yaşanan olaylar ve AB’nin genişleyerek Ukrayna
ile ortak sınıra sahip olması bu canlanmaya
katkıda bulundu.30 2005 yılında AB Konseyi tarafından Ukrayna’ya piyasa ekonomisi
statüsü verildi. 2008 yılında Ukrayna Dünya
Ticaret Örgütü’ne girdi. Aynı yıl AB ile serbest ticaret anlaşması için görüşmeler başlatıldı ve AB tarafından Ukrayna’nın bir Avrupa üyesi olduğu ilan edildi. Ancak AB’ye
tam üyelik konusunda herhangi bir taahhütte bulunulmadı. 2009 yılında AB-Ukrayna
İşbirliği Gündemi (EU-Ukraine Association
Agenda) yürürlüğe girdi. Özetle 2010 yılına
kadar AB ile çok şeyler konuşuldu ancak az
şeyler yapıldı. Bu arada Ukrayna ile Rusya
arasında ilki 2005-2006 ikincisi 2008-2009
yıllarında olmak üzere iki defa enerji krizi
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29
AB-Ukrayna ilişkilerinin kronolojik gelişimi için bkz. http://eeas.
europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/chronology/index_en.htm
30
Partnership Between The European Union and Ukraine,
ANNEX 1, The Cooperation Council, Brussels, 15 Ekim 2009,
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yaşandı. Rusya bu krizler sonrasında önce
Kuzey Akım sonra da Güney Akım Projelerini gündemine alarak başta Ukrayna olmak
üzere, Polonya’yı ve Baltık Ülkeleri’ni transit
ülke olmaktan çıkarmanın yollarını aramaya
başladı. AB üyesi ülkeler ve özellikle Almanya bu süreçte Rusya’nın yardımcısı oldular.
2010 yılındaki başkanlık seçimlerine Yanukoviç ve Timoşenko girdi. Seçimleri Yanukoviç kazandı ve sonra Timoşenko’ya
yolsuzluk gerekçesiyle birçok davalar açıldı.
Özellikle Rusya ile yapılan gaz anlaşmalarında ülkesini zarara uğrattığı iddia edildi.
Sonuçta Timoşenko 7 yıl hapse mahkum
oldu.31 AB Timoşenko’nun tutuklanmasına
ciddi tepki gösterdi.
Yanukoviç daha önce de seçim kazanmıştı ama ‘turuncu devrim’ ile devrilmişti.
Bu defa devrilmek istemiyordu. Rusya’ya
yaslandı ama Avrupa’yı da ihmal etmek istemedi. Bu arada, Ukrayna ile Rusya arasında
gaz fiyatları ve Ukrayna’nın bazı ihraç ürünleri üzerindeki kısıtlamalar yüzünden tartışma
devam ediyordu. Yanukovich AB’den acilen
ihtiyaç duyduğu finansal yardımı istedi ve
aksi takdirde AB ile daha fazla yakınlaşmasını sağlayacak ticaret anlaşmasını imzalamayacağını bildirdi.32 Sonuçta AB ödeme
yapmayı gereksiz bulurken Rusya gaz fiyatlarında yaklaşık % 30 indirim, 15 Milyar Dolar kredi ve Rusya’ya yapılan ihracatta bazı
kolaylıklar teklifi ile geldi ve Yanukoviç AB ile
anlaşmayı imzalamadı. Bu durum doğal olaUkrayna’da Başbakanların yolsuzluk yapması normdur ama
her zaman suçlanıp mahkum olmazlar. Mesela 1996-97 yılları
arasında başbakanlık yapan Lazarenko’nun yolsuzlukları da
dillere destandı. Timoşenko gaz prensesi olmadan çok önce
Lazarenko gaz kralıydı ve Ukrayna’nın en zengin adamı olarak
anılıyordu. Lazarenko Başbakanlığı sırasında gaz kotalarını
Rus Gazpromun ortağı olduğu iddia edilen Itera şirketi ile
Timoşenko’nun başında olduğu UESU’ya (bu şirketin yarısı
da kendisine aitti) vererek servetler edindi. UESU bir off-shore
şirketiydi ve vergi de ödemezdi. Lazarenko’nun ayrıca enerji
şirketlerine uygun çevre raporları hazırlanmasını sağlayarak
(bir nevi ÇET Raporu ticareti) ciddi paralar kazandığı bilinmektedir.
Lazarenko Khoromada diye bir parti kurup başına Timoşenko’yu
geçirerek Kuçma’ya karşı cephe açtı. Bunun üzerine Kuçma
onu ‘vergi reformu yapmadığı’ gerekçesiyle görevden aldı.
Sonraları yolsuzlukla suçlanan Lazarenko 1998 yılında İsveç
polisi tarafından bir Panama pasaportu ile sınırı geçmeye
çalışırken yakalandı. 2.6 milyon Dolar kefaletle serbest bırakıldı
ve kaçarak tekrar Ukrayna’ya geldi. Nihayet 1999 yılında geçerli
bir vize ama süresi dolmuş bir pasaportla ABD’ye girmeye
çalışırken yakalandı, para aklamakla suçlandı ve Kaliforniya’da
cezaevine konuldu.
32
AB Yanukovich’e finansal destek vermeyi reddederek,
Yanukovich’I Rusya’ya doğru itmiş ve sorunun büyümesine
katkıda bulunmuştur. Yanukovich devrildikten hemen sonra
yine AB tarafından yeni yönetime 11 Milyar Avro yardım
önerilmesi ibret vericidir. Bkz. Russia rebuffs West on Crimea
ahead of talks, CNBC, 5 Mart 2014, http://www.cnbc.com/id/101449475
31

rak AB’den uzaklaşma ve Rusya’ya yakınlaşma olarak algılandığından Batı ve Merkez
Ukrayna’da insanlar ‘turuncu devrimi’ andırır
bir şekilde sokağa çıkmaya başladılar.
Ukrayna ile AB arasında yapılması planlanan ticari anlaşma ile birçok ticari konu
düzenlenmekte ve Ukrayna’ya AB üyeliği
yolu açılmamakla beraber AB’ye yakınlaşma
yolunda ciddi bir ilerleme sağlanması düşünülmekteydi. Ancak imzalanması düşünülen
anlaşmanın sonuçlarının sadece ekonomik
olmayacağı anlaşılmaktaydı. Ukrayna gibi
AB ile Rusya arasında yer alan bir ülkenin
ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediği
blokla uzun vadede siyasi olarak da yakınlaşması kaçınılmazdı. Böyle bir yakınlaşma
ise Ukrayna’nın dış politikasının yörüngesinden tutun siyasi rejimine kadar birçok
alanda belirleyici olacaktı.33 Dolayısıyla bu
tür bir anlaşmanın imzalanmasının ya da
imzalanmamasının ciddi siyasi sonuçlar yaratması kaçınılmazdı. Nitekim öyle de oldu
ve Yanukoviç’in AB ile yakınlaşmayı daha da
ilerleten anlaşmayı imzalamaktan vazgeçmesi ile beraber Ukrayna’da sokak gösterileri başladı.
Gösteriler kısa sürede çatışmaya dönüştü. Hükümet önce gösterileri durdurmayı
sonra göstericilerle anlaşmayı denedi ama
ikisi de mümkün olmadı. Nihayet batılı devletler ve Rusya’nın araya girmesi ile 21 Şubat 2014 tarihinde Yanukoviç ile muhalefetin
üç lideri arasında bir anlaşmaya varıldı. Bu
anlaşma ile taraflar;
-48 saat içinde yapılacak düzenlemelerle
2004 Anayasası’na geri dönmeye ve 10 gün
33
Denetim Dergisi’nin 2013/3, 123. Sayısında yayımlanan ‘Avrupa
Birliği Enerji Güvenliği ve Türkiye Açısından Güney Akım ve
Nabucco Projeleri’nin Değerlendirilmesi’ başlıklı makalemin
sonuç bölümünde ‘….İran-Rusya işbirliği marifetiyle Avrupa’ya
doğrudan ulaşması engellenen Türkmenistan ve Kazakistan gibi
Orta Asya ülkeleri, Rusya, İran ve Çin arasında tercihler yapmaya
zorlanmakta ve yapılan bu tercihler bu ülkelerin rejimlerinden ekonomilerine kadar her alanda belirleyici olabilmektedir.’ Ifadelerine
yer vermiştim. Küçük ülkelerin bağımlılık benzeri ekonomik ilişki
yaşadıkları büyük ülkelerin dış politikalarından ve rejim tercihlerinden etkilenmemeleri mümkün değildir. Ana ticari ortakları Rusya,
Çin, İran olan ve Şangay İşbirliği Örgütü ile sıkı ilişkiler kuran bir
ülkede sağlıklı bir demokrasinin kurulmasının imkansız olduğunu
söylemek kanımca mümkündür. Bu çerçevede dış politikada ve
hatta ekonomik ilişkilerde ciddi yön değişikliklerinin rejim sorunlarına yol açmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmek gerekiyor.
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içinde bir milli birlik hükümeti kurmaya
-2014 Eylül ayına kadar Başkan, Hükümet ve Parlamento arasındaki dengeleri belirleyecek bir Anayasal reform yapmaya,
-Yeni Anayasa kabul edilir edilmez ve
2014 Aralık ayından önce yeni bir başkanlık
seçimi yapmaya,
-Şiddet hareketlerine ilişkin olarak hükümet, muhalefet ve Avrupa Konseyi’nin gözetimi altında soruşturma yapmaya,
-Üçüncü kez af ilan etmeye ve olağanüstü hal ilan etmemeye ve şiddete başvurmamaya,
-Sokak, cadde, meydan, park, kamu binaları gibi alanları boşaltarak hayatın normale dönmesine katkıda bulunmaya,
-Yasadışı silahların yetkililere devredilmesine,
karar verdiler.
Ancak bu anlaşmanın imzalanması ve
yabancı devletlerin çağrıları da yeterli olmadı ve gösteriler devam etti. Nihayet Yanukoviç kaçmak zorunda kaldı ve Parlamento
Yanukoviç’i görevinden aldığını açıkladı.
Akabinde Yanukoviç hakkında tutuklama
kararı çıkartıldı, Berkut Polis gücü lağvedildi, 2012 yılında çıkartılan Kanun yürürlükten
kaldırılarak Rusça, Romence, Macarca ve
Tatarca dillerinin bölgesel dil olarak kullanılması uygulamasına son verildi. (Bölgesel
diller kamu kurumlarında ve mahkemelerde
kullanılıyordu.)
Bunun üzerine Rusların yoğunlukta oldukları bölgelerde bu defa Ruslar gösterilere başladılar ve Ukrayna’nın bölünmesi ya
da iç savaş çıkması riski ortaya çıktı. Ruslar
da fırsattan istifade Kırım’a asker çıkararak
olayı yeni bir boyuta taşıdılar. Sonrasında
olaylar hızla gelişti. Kırım Parlamentosu 6
Mart 2014 tarihinde Rusya’ya katılmak için
16 Martta referandum yapılması kararını
aldı. Ardından 11 Martta Kırım’ın bağımsızlığını (Ukrayna’dan ayrıldığını) ilan etti. Kırım
Parlamentosu yayımladığı bağımsızlık bildirisinde 22 Temmuz 2010 tarihinde Birleşmiş
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Milletler Adalet Divanı’nın Kosova’nın bağımsızlığını onayladığını özellikle vurgulayarak,
yapılan işlemin uluslararası normlara aykırı
olmadığını bildirmiştir. Nihayet 16 Martta yapılan referandumla Kırım halkının Rusya’ya
bağlanmayı kabul ettiği bildirildi. Gerek Kırım parlamentosu’nda yapılan oylamaların
ve gerekse referandumun hem uluslararası
hukuka hem de Ukrayna iç hukukuna aykırı
olduğu birçok kesim tarafından dile getirilmiştir. Ancak ne uluslararası toplum ne de
Ukrayna merkezi hükümeti hukuku uygulamak için silaha sarılmayı göze alamadığından güç birkez daha hukukun yerini almıştır. Şimdilik uluslararası toplum Kırım’ın
Rusya’ya bağlanmasını kabul etmeyeceklerini, bu durumu tanımayacaklarını ilan etmiştir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Kırım’da başlamış olan süreç henüz bitmemiştir. Tabii ki daha çok şeyler söylenecek ve bazı yaptırımlar sözkonusu olacaktır.
Yapılan referandum ile oldu bittiye getirilen
işgal ve ilhak uluslararası toplum tarafından
(en azından uzun bir süre) tanınmayacaktır. Ancak 21 Mart 2014 tarihi itibariyle yaptırımların daha ziyade siyasi izolasyon (G-8
üyeliğinden çıkarma) ve bazı şahıslarla ilgili tedbirler alma ile sınırlı kalma olasılığının
yüksek olduğu görülmektedir. Ekonomik
ambargo gibi tedbirlerin hem uygulama
zorlukları hem de ambargoya maruz kalan
kadar ambargoyu koyanlara da zarar verme
olasılığı vardır. Zaten AB’nin hantal bürokrasisi ve liderden yoksunluğu göz önüne alındığında ambargo kararı almanın zor olduğu
ortaya çıkmaktadır. Nihai tahlilde oybirliği
gerektiren kararlarda bazı üyelerin Rusya
tarafından da kolayca etkilenebilecekleri
unutulmamalıdır. Öte yandan işgal ve ilhak
sonrası verilen tepkilerden, Rusya ile batılı
güçler arasında (sıcak) silahlı bir çatışmanın
yaşanmayacağı anlaşılmaktadır. Bir soğuk
savaş da sözkonusu olmayacaktır. Zira soğuk savaşta savaşan ideolojilerdir. Ukrayna
ve Kırım’da çatışan ise bir ideoloji perdesi
altına saklanmaya ihtiyaç duymayan farklı
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milletlerin milliyetçileri ve milli menfaatleridir.
Yaşananlar Rusya’nın sadece Kafkaslar
ve Orta Asya’da değil Doğu Avrupa’da da
kırmızı çizgileri olduğunu ve Rusya’nın bu
çizgiler için çatışmayı göze alabileceğini
göstermiştir. Öte yandan Rusya da kanaatimce hedefine tam olarak ulaşamamıştır.
Zira Kırım’sız Ukrayna’da Ruslar artık eskisi
kadar güçlü değildir ve Kırım’sız bir Ukrayna, AB ile daha kolay yakınlaşabilir. Hatta
AB Ukrayna’nın AB’ye tam üyeliğinin önünü açabilir. Böyle bir durum Ukrayna’nın
Rusların yoğun yaşadığı bölgelerinde yeni
huzursuzluklara ve çatışmalara ve hatta referandumlara sebep olabilirse de tam üyelik
perspektifi ve yapılacak yatırımlarla kalkındırılmış bir Ukrayna Kırım için uzun vadede
yeniden bir çekim merkezi olabilir. Belki Kırım Ukrayna’ya geri dönmeye de özendirilebilir.34
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Ukrayna ve Kırım’da yaşananlar bize bir
boyutuyla Rusya-Gürcistan savaşını hatırlatmaktadır. AB ve ABD Rusya’nın Gürcistan’a
müdahalesine de karşı koyamamışlar ve
ciddi hiçbir yaptırım sözkonusu olmamıştı.
Ukrayna’da yaşananlar Gürcistan’dan ders
alınmadığını göstermektedir. Rusya’ya karşı ciddi tedbirler almaya niyetli olmadıkları
ve Rusya’nın son derece cüretkar davranacağını bildikleri halde AB ve ABD meseleyi
yeterince ciddiye almamış ve olaylara müdahalede geç kalmışlardır.35 Ukrayna’daki
‘kendi kendine zarar vermeye mütemayil
milliyetçileri’ (suicidal nationalist) durdurmak için ciddi bir gayret gösterilmemiş ve
bütün taraflar 21 Şubatta iktidarla muhalefet
Ukrayna’da yaşayan Rusların AB ile yakınlaşma yerine
Rusya’yı tercih etmeleri aslında AB’nin yumuşak gücünün
sanıldığı kadar önemli olmadığını gösterdiği gibi Rus
milliyetçiliğinin aldığı mesafeyi göstermesi bakımından
da önemlidir. Yukarıda Kırım’ın Ukrayna’ya dönmeye
özendirilmesinden bahsederken sadece ekonomik
çekicilikten bahsedilmesinin sebebi de budur.
35
Aslında AB’nin bu süreçte uzlaştırıcı değil kışkırtıcı
olduğunu söylemek mümkündür. AB’nin uyguladığı
siyasetten açıkça söylenmese de mali yardımın
Hükümetin devrilmesi şartına bağlandığı anlaşılmaktadır.
34

arasında yapılan anlaşmaya uymaya zorlanamamıştır.36 Polonya tarafından kışkırtılan
küçük milliyetçi gruplar üzerinden Rusya’nın
burnunun sürtülebileceği umulmuş, yanılgı
ortaya çıkınca da zevahiri kurtarmaya matuf
açıklamalarla yetinilmeye çalışılmıştır.37
İşgal ve ilhak süreci AB’nin enerji konusunda Rusya’ya bağlılığını bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Kuzey Akım Hattı’ndan
sonra Güney Akım’ın yapılmaya başlanması
ve AB’nin artan enerji ihtiyaçları bu bağımlılığı daha da artıracaktır. Kaya gazı gibi alternatif kaynakları çevreye zararlı olduğu
gerekçesiyle kullanmayan AB üyesi ülkelerde enerji ve çevre konuları muhtemelen
tekrar tartışılacaktır. Benzer tartışmaların
nükleer enerji alanında da gündeme gelmesi mümkündür.38 AB enerji konusunda
gerekli önlemleri almazsa Rusya boru hatları
siyasetiyle AB’nin bir kısmını diğerine karşı
oynama gücüne erişecek ve belki de uzun
vadede Almanya ile elele AB’nin içindeki
çatlakları daha da büyütecektir. Yaşananlar
Kuzey Akım Boru Hattı Projesi’ni Ribbentrop
Paktı’na benzetenleri haklı çıkarmıştır.
Kırım Parlamentosu kendisine örnek olarak Kosova’yı göstermiştir. Önümüzdeki dönemde kendisine Kırım’ı örnek alıp ayrılma/
saf değiştirme faaliyetlerine girişebilecek
yeni bölgelere rastlanabilecektir. Dolayısıyla
ideolojik bir soğuk savaş olmasa da ayrılıkçı hareketlerin güçlenmesine bağlı iç çatışAslında bu ibare ‘intihar eğilimli milliyetçi’ olarak çevrilmelidir.
Ancak daha kolay anlaşılmasını teminen yukarıdaki ifade tercih
edilmiştir. George W. Bush 1990 yılında Ukrayna’ya yaptığı ziyarette
bu ifadeyi kullanmış ve Gorbachov’un zor duruma düşmemesi
için Ukraynalıları aklı selimle hareket etmeye (aşırı milliyetçi yollara
sapmamaya) çağırmıştı. Bu konuşma sebebiyle Bush korkaklıkla
itham edilmiş ve konuşma daha sonra Chicken Kiev olarak
adlandırılarak alay konusu yapılmıştır. Ancak bugün yaşanan
olaylar intihar eğilimli milliyetçiliğin gerçekten ne kadar zararlı
olabileceğini göstermiştir.
37
AB içinde Ukrayna’da yaşananlar konusu ile en yakından alakadar
olan iki ülke İsveç ve Polonya’dır. Konuyla ilgilendiği takdirde
sonuç alınmasına katkı sağlayabilecek en büyük devlet olan
Almanya ise Doğu Avrupa konularında Rusya ile birlite olmaya
mütemayildir.
38
Kenan Şahin, Avrupa Birliği Enerji Güvenliği ve Türkiye
Açısından Güney Akım ve Nabucco Projelerinin Değerlendirilmesi’
Denetim Dergisi 2013/3, Sayı 123,
36
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Rusya Federasyonu-Ukrayna-Kırım Gelişmeler Ve Değerlendirme
malar gündeme gelebilecektir. Hem toprak
bütünlüğünü hem de kendi kaderini tayin
hakkını yücelten uluslararası hukukun iç çelişkileri ve bu hukuku zora başvurarak uygulamaya niyetli bir üst kurumun bulunmaması, gücün hukukun yerine daha fazla ikame
edilmesine sebep olacaktır.
ABD ve AB’nin zayıf tepkileri ve başta
Almanya olmak üzere bazı AB üyelerinin
ikircikli tutumları Çin ve Hindistan’ı da cesaretlendirmiş ve bu ülkeler Rusya’yı desteklemiştir. Toprak bütünlüğüne ve iç işlerine karışmamayı temel prensip olarak kabul eden
Çin’in bu olaydaki tavır değişikliği istisnai midir yoksa daimi bir politika değişikliğine mi
işaret etmektedir bunu zaman gösterecektir.
Ancak Rusya’nın yaptığını yapmaya çalışacak revizyonist güçlere önümüzdeki dönem
daha sık rastlanma olasılığı yüksektir.
ABD ve AB tarafından sergilenen zaafiyet
bundan sonra bu ülkeler tarafından verilecek güvenlik garantilerinin daha fazla sorgulanmasına sebep olacaktır. AB ile büyük
bir ortak sınıra sahip olan Ukrayna bile bu
kadar pervasızca işgale uğruyorsa Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkelerin batının güvenlik taahütlerine inanması için bir sebep
kalmamaktadır. Rusya Kırım’ı işgal ederek
Orta Asya ülkelerine de ciddi bir gözdağı
vermiştir.
Silahsızlanma çabaları yaşananlardan
büyük zarar görecektir. Ukrayna kendisine
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ABD, İngiltere ve Rusya tarafından verilen
güvenlik garantileri karşılığında nükleer silahlarını tasfiye etmiştir. 19 Aralık 1995 tarihinde imzalanan Budapeşte Memorandumu ile ABD, Rusya ve İngiltere AGİK Nihai
Antlaşması prensipleri ile uyumlu olarak
Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine
ve varolan sınırlarına saygı göstereceklerini
teyit etmişlerdir. Ancak bugün bu garantilerin bir anlamının olmadığı görülmüştür. Nükleer silahsızlanma karşılığında verilen toprak
bütünlüğü taahhütlerinin anlamsızlaşmasına
parallel olarak nükleer silah edinmek isteyen
ülkelerin sayısı artacak ve hatta İran ve Kuzey Kore gibi baskıcı rejimlerin uyguladıkları
nükleer silahlanma politikaları meşrulaşacaktır. Dolayısıyla bugün Ukrayna’nın başına
gelenler sadece Ukrayna için değil bütün
dünya için ve özellikle de silahsızlanma açısından çok büyük önem taşımaktadır.
Son olarak şunu eklemek gerekir ki;
Ukrayna’da yaşananlar ve Kırım’ın işgali
farklı tonlarda ve farklı ideolojik maskeler altında da olsa milliyetçiliğin 21. yüzyılda da
sosyal ve siyasi hareketleri yönlendiren ana
unsurlardan biri olmayı sürdüreceğini göstermektedir.
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TARİHİN İÇİNDEN
TARİHTE İZ BIRAKAN MÜMTAZ BİR DEVLET
ADAMI: AHMET TEVFİK İLERİ
Erkan Hacıfazlıoğlu *
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1911 yılında Rize’nin Hemşin kazasında
doğdu. Ailesi, doğumdan birkaç yıl sonra
İstanbul’a büyükbabasının yanına göçmüştür.
Tevfik İLERİ 20 Ağustos 1950 yılında Hürriyet
Gazetesi’ne verdiği röportajda bu yıllarını şöyle anlatmaktadır: “Küçük yaşta kardeşlerimle
beraber bir sivil kaymakam mütekaidi olan
büyükbabamızın Fatih’deki evine sığınmak
üzere İstanbul’a geldik. Harp yeni bitmişti.
Hayat hudutsuz derecede pahalıydı. Önceleri ilk mektebe, sonra Gelenbevi Ortaokuluna
devam ettim. Sıkıntılı seneler ailemizi tam bir
fakru zarurete düşürmüştü. Onun için tatillerde boynuma astığım bir kutu içinde sigara
kağıdı satıyordum. Okumak ve adam olmak
hatta yaşamak için bunu yapmak zorundaydım. İşportacılık yaptım. Gelenbevi’yi bitirir bitirmez mühendis mektebi imtihanlarına girdim
ve kazandım. Mektep senede bir potin verirdi
bana. Bayram ve tatil günleri bu yeni kunduraları kardeşimle nöbetleşe giyerdik”.
Tevfik İLERİ’nin bu röportajından da anlaşılacağı üzere; ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da
Gelenbevi Ortaokulu’nda yaptıktan sonra 1933 yılında İTÜ Yüksek Mühendislik
Okulu’nu bitirdi. Yani, Tevfik İLERİ Meşrutiyet
döneminde ilk tahsilini, Cumhuriyet döneminde de yüksek tahsilini yapmıştır. Bu nedenle

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini yaşamış,
doğuyu ve batıyı çok iyi bilen bir fikir ve devlet
adamı olmuştur.
Tevfik İLERİ İTÜ’de mühendislik okurken
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) başkanlığını
yapmıştır. Öğrencilik yıllarından itibaren hareketli bir hayat sürmüştür. MTTB Başkanlığı
sırasında Razgrad Olayının (Bulgaristan’ın
Razgrad kasabasındaki Türk mezarlığının tahrip edilmesi olayı (17 Nisan 1933)) protestosu
için İstanbul’da başta MTTB’nin tertip ettiği
büyük bir protesto gösterisi düzenlenmiştir.
Öğrencilerin İstanbul’daki Bulgar mezarlığına
çelenk koyarak başlattığı gösteri daha sonra
büyümüş ve bu olaylar 2 gün sürmüştür.
Yine, Tevfik İLERİ MTTB Başkanı olarak
Türkçenin daha yaygın bir şekilde kullanılması, yerli malına gerekli önemin verilmesi gibi
gayelerle miting ve gösterilerin yapılmasına
öncülük etmiştir. Ayrıca, İstiklâl Marşı çalınırken ayağa kalkılması, 18 Mart günleri Çanakkale Şehitleri’nin anılması gibi gelenekler onun
bu dönemdeki öncülüğünde başlamıştır.
Tevfik İLERİ 1933 yılında İTÜ Mühendislik
okulundan mezun olduktan sonra Karayolları
*Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilim Uzmanı, TKHK Başdenetçisi
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Tarihte İz Birakan Mümtaz Bir Devlet Adamı: Ahmet Tevfik İleri
Kontrol Mühendisi olarak Erzurum’a tayin olmuştur. 1937 yılına kadar burada görev yapmıştır. 1937- 1942 yıllarında Çanakkale’de,
1942- 1950 yılları arasında Samsun’da Bayındırlık Müdürlüğü yapmıştır. Samsun Karayolları 7. Bölge’nin ilk müdürü olmuştur.14 Mayıs
1950 seçimlerinde Samsun’dan Demokrat
Parti Milletvekili olarak TBMM’ye girmiştir.
1950-1960 arasında uzun süre bakanlık
yapan İLERİ; 1950’de çok kısa bir süre Ulaştırma Bakanlığı, 1950-1953 ve 1957’de Milli
Eğitim Bakanlığı, 1957-1958 yıllarında Devlet
Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ve 19581960 yıllarında Bayındırlık Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 1953-1955 yılları
arasında TBMM başkanvekilliği yapmıştır.
Bakanlıkları döneminde gerçekleştirdiği icraatların bazıları şunlardır: Din derslerini
ilkokul programlarına sokmuş; din derslerinin okutulup okutulmama kararını velilerin
seçimine bırakmış; İmam Hatip Liseleri’nin
yeniden açılmasına öncülük etmiştir. Yine,
İstanbul’da Yüksek İslam Enstitüsü kurmuş,
Köy Enstitüleri’ni yeniden düzenleyerek öğretmen okullarıyla birleştirilmesini sağlamıştır.
Ayrıca, günümüzde önemli üniversitelerden
olan Atatürk ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin açılışını gerçekleştirmiş, yine ilk Boğaz
Köprüsü projesi onun zamanında ihale seviyesine kadar gelmiştir.
Tevfik İLERİ, insanları çalışkanlığı ve devletin işlerini yaparken tarafsız davranmasıyla
değerlendiren bir şahsiyetti. Bununla ilgili aktarılan bir anekdot da Tevfik İLERİ, parti toplantılarından birinde Trabzon ve Samsun’da
bölge müdürlüklerinde bulunmuş birisinin
muhalefet partisinden olmakla suçlanması
üzerine: “Beyefendi, şimdi aleyhinde konuştuğunuz zat benim mühendislik okulundan
arkadaşım ve karakterini, ahlakını çok iyi tanıdığım mert ve bilgili bir insandır. Muhalefet
Partisine mensup olabilir. Fakat, resmi hizmet
ve vazifesinde taraf tutmaz. Doğruluktan şaşmaz, değerli bir vatan evladıdır. Rica ederim,
bir daha benim yanımda onun aleyhinde ko-
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nuşmanızı istemem” demek suretiyle partiliye
kızgınlığını belirtmiştir.
Eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman
Demirel 25 Ekim 1986 yılında Tercüman Gazetesindeki röportajda Tevfik İLERİ için şu
ifadeleri kullanmıştır: “Merhum Tevfik İLERİ,
Türk siyasetinin çok parlak, çok vatanperver,
çok gayretli ve bence unutulmaz bir simasıdır. Ben mühendisim, 1948 yılında Mühendis
Mektebinden (sonradan İTÜ olmuştur) mezun olurken hiç kendisini görmediğim halde,
diğer birçok arkadaşım gibi kendisine gıpta
ile hürmetle ve sevgiyle baktığımız bir mühendis ağabeyimizdi. Kendisini ihtilalden dört
gün önce gördüm. Daha sonra Kayseri’de
gördüm ve Ankara Hastanesinde ölüm döşeğinde gördüm. 52 yaşında hayata veda etmiş
olması, benim için daima bir acı, daima bir hüzün ve daima bir hicran vesilesidir. Rahmetli
Tevfik İLERİ vasıfları sayılmakla bitmeyecek
kadar çok olan bir büyük insandı. Ne zaman
aklıma gelse ki pek çok gelir, ölüm döşeğindeki, milleti, vatanı, memleketi düşünen halini
gözümün önünden kaldıramam.”
Tevfik İLERİ, 27 Mayıs 1960 darbesinin
ardından Yassıada Mahkemelerinde idama
mahkûm edilmiştir. Yassıada Cezaevinde Rize
Milletvekili İzzet AKÇAL (Eski Başbakanlardan Mesut YILMAZ’ın amcası) ile aynı odada
kalmıştır. Daha sonra İLERİ’nin cezası ömür
boyu hapse çevrilmiştir. Yargılamanın ardından Kayseri bölge cezaevine yollanan İLERİ,
hapishane koşullarında hastalanması üzerine
Ankara Hastanesine kaldırılmış ve 31 Aralık
1961 günü vefat etmiştir.
Tevfik İLERİ’nin Türkiye’de isminin verildiği
birçok okul ve cadde vardır.
1933 yılında Vasfiye Hanım ile evlenen Tevfik İLERİ’nin Cahide, Cahit, Ayşe adlarında üç
çocukları olmuştur.
Merhum Tevfik İLERİ eski SHP Genel
Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat
KARAYALÇIN’ın da öz dayısıdır.
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Yıllarca öncesiydi, yaklaşık 6 aydır İstanbul’ da, görevdeydim. Şubat ayından bir
gündü. Hava çoook soğuktu...
Görev yapmakta olduğum hastaneden
Şehzadebaşı’ nda bulunan otele dönmüştüm. Elbiselerimi değiştirip geç vakit olmadan yemeğe gidecektim. Otelin bulunduğu
yerden yürüyerek Beyazıt’a, Süleymaniye’
ye, Aksaray’a , Fındıkzade’ ye ve Fatih’ e gitmek çok kolaydı.Genelde akşam yemeklerini buralarda bulunan lokantalarda yerdim.
Fatih semtine gittiğim zamanlarda, umumiyetle Edirnekapı’ ya yakın yerlerdeki lokantalarda yemek yerdim.
İşten geç geldiğimden dolayı otelden
dışarı çıktığımda saat 19.30’ u çoktan geçmişti. Sıkı giyinmiştim; montumu, şapkamı
ve eldivenlerimi giymiştim. Şemsiyemi yanıma almıştım. Montun altında da kat kat giysi
vardı.Hafiften soğuk bir rüzgar esiyordu.Küçük küçük kar taneleri havada üşüşüyordu.
Hani kar yağmadan önceki soğuk vardır ya,
o keskin soğuklardan biri idi.Soğuk rüzgar
hafiften esse bile, insanın yüzüne çarptığında donduruyordu.Yemeğe Fatih’ e gitmeye
karar vermiştim.Saraçhane Meydanı’ ndan
Fatih tarafına geçerken soğuğun şiddetinin fevkalade arttığını hissettim.Bu nedenle

Edirnekapı’ ya yakın lokantalar yerine daha
yakın yerlere gitmeye karar verdim.
Saraçhane’ yi geçince cadde üstünde
güzel lokantalar vardı, ancak sulu yemek
bulunan lokantalara gitmek istiyordum.Bu
nedenle oraları geçtim.Fatih Camiini geçince ana caddeden ayrılıp içerilere girdim.
Sulu yemek bulunan bir yer buldum, ancak
yemek bitmişti.Sahibi kapatmak üzere idi.
Daha fazla aramadım ve gördüğüm kebapçıda tavuk kebabı yemeye karar verdim.Selam
verip girdim ve bir masaya geçip oturdum.
Kebapçının büyük bir salonu vardı. Oturduktan sonra etrafa bakındığımda hiçbir
müşteri göremedim, bir garsondan başka
kimsecikler yoktu. Garson kasada bir şeylerle uğraşıyordu. Sonra masama gelerek siparişimi aldı.Ben önce kendisine eğer kapatma
zamanı geldi ise başka bir yere gidebileceğimi söyledim.Normalde bu saatte kapatmadıklarını, ancak müşteri olmadığı için kapatmak
üzere olduğunu söyledi.Bunun üzerine ben
de siparişimi verdim.Siparişim geldikten sonra garsonu fazla bekletmemek için hızlı bir
şekilde yemeğimi yedim ve hesabı ödemek
*S.B, Başdenetçi
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üzere kasaya gittim.Hesabı ödedim ve iyi akşamlar dileyerek oradan ayrıldım.
Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Ben
içeride yemek yerken kar yağmaya başlamış diye düşündüm.Hava çok soğuktu.Fatih
Camiinin Müftülüğün bulunduğu yerdeki kapısından girerek yürümeye başladım.Caminin bahçesi çok güzel gözüküyordu.Tek tük
insan gelip geçiyordu.Tam Müftülük binasını geçmek üzereydim ki, bir ses duydum:
“Ağabey, ağabey…” Ses gür değildi, ama
duymuştum.Şaşkınlıkla geriye döndüm, kebapçıdaki garson karşımda duruyordu.Apar
topar gelmişti.Üzerinde sadece bir kazak
vardı.Soğukta üşümüştü.Biraz uzun boylu,
kısa saçlı biri idi.Temiz bir yüzü vardı.Bana,
“Ağabey para düşürdün mü?” dedi.Ben bu
sözü duyunca şaşırdım.Gayri ihtiyari bilgim
dahilinde düşürmediğimi söyledim.Cebime
bakmamı istedi.Büyük paraları pantolonumun cebine koymazdım, cüzdanımda taşırdım.Cebimde küçük kağıt paralar ve bozuk
paralar olurdu.Hesabı da bu paralarla ödemiştim. Bir an ilkokula giderken cebimden
düşürdüğüm metal para aklıma geldi.Ancak
o vakitten sonra hiç para düşürmemiştim.
Düşürdümse de hatırlamıyordum.Bildiğim
kadarıyla bir şeyler düşürdüğüm, bir şeyler
kaybettiğim çok nadirdi.Bu hususlarda oldukça tedbirli sayılırdım.
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Fakat garsonun talebi üzerine küçük kağıt paraları koyduğum pantolonumun sol
yan cebine baktığımda, kırışmış-yıpranmış
vaziyette olan bir miktar paranın olmadığını fark ettim. Zira cebimde iki tür para vardı; bir kısmı yeni, bir kısmı ise yıpranmışeskimiş banknotlardı. Ancak yine de emin
olamadım.”Ya başka bir yerde düşürdümse,
ya da o anda hatırlamadığım bir yerde harcadımsa, benim olmayan parayı nasıl alabilirim?” diye düşündüm. Bu nedenle, “Emin
değilim.” dedim. Soğukta üşümüş olan temiz yüzlü garson, “Ben siz gelmeden önce
dükkanı iyice temizlemiştim. Kasanın önünü
de iyice temizlemiştim.O zaman kasanın
önünde hiç para yoktu. Bu parayı tam sizin
durup hesap ödediğiniz yerde buldum. Sizin
olduğundan eminim.” dedi. O, bu sözleri çok
kararlı bir şekilde söylemişti.Çok emin gözüküyordu.Bense, başka ihtimaller de olabileceği düşüncesiyle tam emin olamıyordum,
lakin garsonun tam bir kararlılık içinde olması karşısında uzattığı parayı almak zorunda kaldım.Onu soğukta fazla tutmamak için
teşekkür edip, yoluma devam ettim.
Para önemli değildi. Ancak garsonun bu
davranışı; materyalizmin, kapitalizmin, bireyselciliğin, menfaatçiliğin, egoizmin tavan
yaptığı, helalin/haramın fazla önemsenmediği günümüz dünyasında, fevkalade güzeldi.
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Mizah dendiğinde genellikle hayatın güldürücü yönlerini ortaya çıkaran sanat aklımıza gelir. Bazı yazarlar mizahı “illa insanı güldürmeli yoksa mizah olmaz” diye tarif ederken, bazı yazarlar da “mizahta güldürmenin
zorunlu olmadığını, beyin gıdıklanmasının
yeterli olduğunu” savunmuşlardır.
Geleneksel mizah anlayışımız; insanı güldürmekten ziyade düşündürmeye, ahlaki
bir ders vermeye yöneliktir. Geçmişimizde,
mizahın amacının sadece gülmek, güldürmek olmadığı güldürürken eğitmek olduğu
yönünde ağırlıklı bir anlayış vardır.
Geçmiş dönem fabllere, fıkralara baktığımızda, hep hayata, insana, dünyaya dair
içinde ahlaki dersler, evrensel gerçekler bulunduğunu görürüz. Bu fıkralar, kötülükleri
gülünç duruma düşürerek ahlaki düzelmeye
hizmet ederler. Her fıkra bir kıssadan hisse
şeklindedir.
Eskiden sohbetlerde kıssadan hisse şeklindeki fıkralara sık yer verilirdi. Fıkralar sohbetin tuzu biberidir. Sohbete ayrı bir lezzet
katar. Hoş sohbet kişilerin fıkra dağarcığı
geniştir.
Ben bu yazımda geleneksel mizah anla-

yışına uygun olarak bir buket fıkra sunuyorum. Bu dersler ve fıkralar sadece hayata ve
insana yönelik olup siyasi bir algıyla okunmaması temennimdir.
DERSLER VE FIKRALAR
Büyük tiyatroda William Shakespeare’in
‘Macbeth’ isimli oyununu izledim.
Cesur İskoç komutan Macbeth, eşi
LadyMacbeth’in de etkisiyle yakın akrabası
olan Kral Duncan’ı ortadan kaldırmaya karar
verirler. Kendisine misafir olduğu bir zaman
diliminde hile ile öldürürler.
Oyunda Macbeth ve LadyMacbeth, iktidar basamaklarını hem hile hem kötülük
hem zalim adımlarla çıkarlar. İktidar için tehlikeli olan kim varsa hiçbir değer taşımadan
ortadan kaldırmanın yollarına bakarlar. Oyunun son kısmında LadyMacbeth delirmiş,
akabinde ölmüştür. Macbeth ise savaşta
yenilmiş yakın dostlarından olup karısını ve
çocuklarını öldürtdüğü komutan tarafından
öldürülerek başı mızrağın ucunda yeni krala
sunulmuştur.
*Yazar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri
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Oyunu izledikten sonra düşündüm. Hayat bir tiyatrodur, tiyatro bir hayattır. Zaman
değişiyor ama insanlardaki ihtiras, hükümranlık duygusu, zalimlik değişmiyor. İnsanlar
tiyatroyu izliyor ama ibret almadan hayattaki
oyunlarını aynen yine sürdürüyorlar.
Ölümlü insan zamana yenik düşüyor ve
zamanı gelen insan istisnasız ölüyor. Oyun
sonunda, oyunda geçen kişilerin hiç birinin
hayatta olmadığını geriye zalimlere yönelik
lanetin, iyilere yönelik ise güzel duyguların
kaldığını düşündüm. Ve Konfüçyüs’ün sözünü hatırladım.
Konfüçyüs ve öğrencisi savaş alanına
gelmişler, binlerce kişi ölmüş. Oradaki birine
sormuş “Bunlar ne?” Orada bulunan “Savaşta birbirini öldüren kişiler” demiş.
Konfüçyüs üzüntüyle bakmış ve “Yazık,
biraz daha bekleselerdi kendiliklerinden öleceklerdi” demiş.
**				
Bir sorunla karşılaştığımızda hep başkalarında suç bulmak gibi alışkanlığımız var. Televizyonda diyelim ki bir siyasi aykırı bir laf
eder. Sonunda açıklama yapar “ben yanlış
anlaşıldım” yani “ben doğru söyledim ama
siz doğru anlamıyorsunuz” anlamına gelen
bir karşı suçlamada bulunur. Hiç birinin bu
zamana kadar “ben yanlış konuştum” dediğini duymadım. Eğer bir toplum cehaletinin
ve zalimliğinin farkına varmıyor, zalimliği ve
cehaleti birine atıyorsa orada sorunlar çözülmez, kısır döngü şeklinde devam eder.
Köyde iki kadın dertleşirken biri kocasından yana dert yanar. “Beni dövüyor, kötü
söz söylüyor, çalışmıyor. Evin bütün yükünü ben taşıyorum. Bıktım bu hayattan ve bu
adamdan” der.
Öbürü sorar “Kocan nereli” Dert yanan
cevap verir “nereli olacak, karşı köyden, yabancı işte, eloğlu neticede… Niye sordun ki?”
Soruyu soran kahırlı bir şekilde cevap verir. “Aman anam, ben de rahat edeyim diye
dayımın oğluna vardım. Vallahi benimki de
aynı, netice değişmiyor…”

Ekim - Aralık 2013

Yönetim aktörleri değişse de zulmün değişmemesi bize Nasreddin hoca fıkrasını hatırlatıyor.
Timur han, Anadolu’yu işgal ettiğinde
halka büyük zulüm etmiş, evlerini tarlalarını
yakıp yıkmış, taş üstünde taş gövde üstünde baş bırakmamış, birçok kişiyi öldürmüş
zalim bir Moğol’dur.
Akşehir’e yerleştiğinde, şehrin ileri gelenlerinden on beş kişiyi çağırtmış. Tek tek
yanına almış ve;
- “Ben adil miyim, zalim miyim ?” diye sormuş. “Adilsin” diyeni “dalkavuksun diye zalimsin” diyeni de “müfterisin” diye öldürtmüş.
Ertesi gün tekrar on beş kişi göndermelerini Akşehirlilere emretmiş. Büyük bir korkuya kapılmışlar. Nasreddin Hoca’ya koşmuşlar. Giden heyette bulunması için kendisini
ikna etmişler. Heyet Timur Han’ın huzuruna
varmış. Timur heyetin başındaki Nasreddin
Hoca’ya sormuş :
- “Söyle bakalım Hoca efendi ! Ben adil
miyim, zalim miyim ?”
Hoca hiç tereddüt etmeden ve kuvvetli
bir sesle cevap vermiş :
- “Siz ne adilsiniz nede zalimsiniz. Zalim
olan biziz ki Allah seni başımıza gönderdi”
demiş.
(Aynı fıkra Emevi halifesi tarafından
Irak ve Hicaz Valisi olarak atanan ve tarihe
hacca-ı zalim olarak geçen Yusuf bin elHaccâc ile ilgi olarak da anlatılır.)
**
Kutsal kitabının ilk emri “oku” olan bir dinin mensupları nasıl cahil kalır, anlaşılması
zor bir paradokstur. Hatta okuyana “okuyup
ta hafız mı olacaksın” diye alay edilir.
Okullarda çalışkan olana “inek” tabiri kullanılır.
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Bir gün, bir milletvekili ve mülkiye müfettişi arkadaşla bir kitapçıdayız. Milletvekili
okuyacağı kitaplarda benim tavsiyemin olup
olmadığını soruyordu. Mülkiye müfettişi arkadaşım şaka yollu “Bırak ya okuyup da ne
olacaksın? Durdu okudu da ne oldu?” diye
söyledi.
Sonra ben de düşündüm, evet kitap okumayı severim. “Okudum da ne oldu?” sorusunu kendime sordum. Önemli bir kariyerim
yok. Maddi anlamda zengin de değilim.
Sonra Anton Çehov’un zenginlik üzerine öyküsü aklıma geldi. Sanırım sorunun cevabını
bu öykü veriyor.
“Rus soylularından iki zengin delikanlı
bahse tutuşurlar. Bunlardan biri yirmi yıl kapalı bir yerde, yalnız kalabilirse, bahsi kaybeden ona büyük bir para verecektir. Yirmi
yıl tek başına kalmaya dayanamayıp çıkan
ise, bahsi kaybedecek ve o diğer arkadaşına
büyük parayı ödeyecek. Kapalı kalanın her
İstediği kendisine verilecek. Kapısında da bir
nöbetçi bulunacak.
Soylu delikanlılardan biri, tek penceresi,
tek kapısı olan bir yere kapatılıyor. Kapıda
nöbetçi bekliyor. Delikanlı bir süre sonra kitap istiyor. Ve gün geçtikçe kitap isteğini arttırıyor. Ve içeride ha babam okuyor. Öylece
yıllar geçiyor.
Bu arada, öteki delikanlı kumarcılığı ve
uçarı yaşantısı yüzünden zenginliğini yitirmiş, sıfırı tüketmiştir. Bütün umudu, kapalıdaki arkadaşının, tek başına yaşamaya dayanamayıp kapalı olduğu yerden çıkması ve
onun da bahsi kazanıp paraya konması. Kapalıdaki arkadaşını kaçmaya kışkırtmak için
de türlü çareler düşünür. Nöbetçiye görmezden gelmesini söyler. Kapıyı açık bıraktırır,
ama ne yaptıysa boşuna. Arkadaşı içeride
okuyordur ha bire.
Yirminci yılın son gecesi, artık son çare,
arkadaşını öldürecek ve buna bir intihar süsü
verecek. Hani yalnızlığa dayanamayıp, canına kıymış gibi. Böylece bahsi kazanıp parayı alacak. O niyetle, sabah, gün doğmadan
önce arkadaşının kapalı olduğu yere girer.

Ama içerde yok. Pencere de açık! Tamam,
demek kaçmış. Parayı alacak öyleyse. Ne
o? Masanın üzerinde arkadaşının kaçmadan
önce kendisine yazıp bıraktığı bir mektup:
“Tek başına burada yirmi yılı doldurmama
bir saat kala buradan ayrılarak, seni bana
para ödemekten kurtarıyorum. Çünkü yirmi
yıldır okuduğum kitaplarla öyle zenginleştim
ki, bana vereceğin büyük paranın gözümde
hiç değeri kalmadı. Sana teşekkür ederim.”
**
Bazı mesleklerde özel kelimeler ve iletişimde farklı bir üslup kullanılır. Bu durum
meslek mensuplarına biraz anlaşılmazlık
biraz da üstün bir hava verir. Neden böyle
yapılır? Herkesin anlayacağı bir dilin kullanılması, ‘mesleği basitleştirir ve sıradanlaştırır’
düşüncesinden midir, bilmem.
Hani Hukuk Fakültesi birinci sınıfta hoca,
bir alacak verecek meselesi anlatmış. Sonra öğrencilere “bu durumda ne yaparsınız?”
diye sormuş. Öğrenciler her bir ağızdan
“dava açarız hocam” deyince, hoca “bilemediniz” demiş. ‘Dava açarız’ı köylü Mehmet
de söyler. Siz dava ikame ederiz diyeceksiniz” diye karşılık vermiş.
Aslında dilin ana fonksiyonlarından biri
de sağlıklı bir iletişim aracı olarak kullanılmasıdır. Meslek mensuplarının farklı ve üstün
görünmek düşüncesi ile mesleki jargon kullanmaları iletişim kazalarına yol açar.
Bu durum bize bir icra dosyasıyla ilgili bir
fıkrayı hatırlatıyor.
Bir İcra dosyasıyla ilgili olarak icra memuru alacaklıya haczedilen mallarla ilgili olarak
“bunları yediemine vermemiz lazım” demiş.
Alacaklı düşünmüş düşünmüş sonra icra
memuruna, “Benim emin isimli dört arkadaşım var, diğer üçünü de bayan olarak ismi
emine olanlardan seçsek olur mu?”demiş.
*Yediemin: Arapça “el” anlamına gelen
“yed” ile “güvenilir” anlamına gelen “emin”
kelimeleriyle kurulmuş tamlama.
**
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Gülen bir yüz etrafa pozitif enerji yayar.
Gülen insan iletişime açık insandır. Hayatın
her türlü tatsız sürprizlerine rağmen çevresine karşı yüzünden tebessümü eksik etmeyen insanlar vardır.
Sevgiyle gülümsemek yüzü güzelleştiren
bir şey yoktur. “Yüzünde nur var” dedikleri
de sevginin yüze tebessüm şeklinde yansımış hali olsa gerektir. “Yüzü güzel olanın
huyu da güzel olur” diye bir atasözümüz
vardır.
Güler yüz iyi kalpliliğin işaretidir. Seyyid
Abdülhakim-i Arvasi’den nasihat istemişler.
“Güler yüzlü olun. Çünkü güler yüzlü olmak
iman alametidir.”demiş ve ilave etmiş. “Güler
yüzlü kişi mümin ise, hakiki mümindir. Kâfir
ise, imana gelme ihtimali vardır.”
Gülerek güzelleşen bir yüze sahip olmak kendi elimizdedir. Bu durum Abraham
Lincoln’a ait bir anekdotu hatırlatır.
Abraham Lincoln Amerikan’ın efsanevi
başkanıdır. Espritüeldir. Bakanlar kurulu listesini hazırlarken bir danışmanı birini önermiş, Lincoln bir düşünmüş sonra “Onun yüzünü beğenmiyorum” demiş.
Danışman bu durumu garipseyip sormuş: “Aman efendim bir insan yüzünden
nasıl sorumlu tutabilir ki. Doğasında var olan
bir şey bu. Kendini yetiştirmiş yetkin biridir.”
Lincoln, “Kırk yaşını geçen her insan, yüzünün duruşundan sorumludur” demiş.
**
Bazen bir şeyin başını görünce sonunu
tahmin edersiniz. Hani bir söz vardır. “Bir yumurtanın bozuk olduğunu anlamak için yumurtanın tümünü yemeye gerek yoktur.” Ama
bazen de bir şeyin sonunu görmeden yani
resmin bütünü görmeden bir kanata varmak
insanı yanıltabilir. Hani “katil kim” sorusunu
merak ettiren, polisiye filmlerde katilin hiç ummadığımız iyi görünümlü insanın çıkması gibi.
Nasıl matematikte sondan başa giderek
sağlama yapılırsa, bazı hayat hikâyelerinin sonuna bakarak kişilerin iyi mi kötümü olduğunu
o zaman anlarız.
Ekim - Aralık 2013

Bazen hikâyenin sonunda kahramanların
gerçek kişiliğini böyle öğreniriz.
İbrahim Hakkı Hazretlerine atfedilen bir
kıssa vardır.
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri kıyafetname isimli bir eser üzerinde çalışıyormuş. Kıyafetnamenin konusu, kıyafetin
aynı zamanda insanın karakterinin de bir
göstergesi olduğu üzerine imiş. Çalışmanın
sürdüğü günlerde, İbrahim Hakkı Hazretleri
bir müridiyle bir yere gitmiş. Bir evde misafir
kalmış. Ev sahibi son derece cömert davranıyormuş. Oysaki hazırladığı kıyafetnameye
göre o kıyafette olan kişinin cimri olması gerekiyormuş.
Gece boyunca düşünmüş. “Acaba kıyafetnamedeki verdiğim bilgi mi yanlış” diye
uyku uyuyamamış. Eğer ev sahibi cömertse
kıyafetnamedeki o bilgilerin tümünün değiştirilmesi gerekir diye düşünmüş.
Sabahleyin İbrahim Hakkı Hazretleri ve
müridi hazırlanmışlar ev sahibinden izin alıp
ayrılmak üzere ata bindiklerinde, ev sahibi
müride bir not vermiş. Notta misafirken kendilerine sunulan hizmetlerin bedeli ve bunu
ödemeleri yazıyormuş.
Mürit kızmış “Hiç misafirlikte ikram edilen
şeylerden para istenir mi?” demiş.
İbrahim Hakkı Hazretleri müridine seslenmiş “Efendi istediği parayı ver. Tek paramız
gitsin de kıyafetnamemiz kurtulsun” demiş.
**
“Hacı hacıyı Mekke’de derviş dervişi tekkede bulur” derler. İnsanlar meşreplerine
göre insan bulurlar. “Arkadaşını söyle sana
kim olduğunu söyleyeyim” sözü de bu gerçeği ifade eder. Çiçero “Erdemli insanlar
dost olur” der. Dostluk iyi insan olma halinde
mümkündür. Kötü insanlar dost değil, işbirlikçi olurlar. Çıkar ortaklığı bitince husumet
başlar. İnsanların kalitesi dostluklarında değil düşmanlıklarında ortaya çıkar. Çünkü bir
kişinin ne kadar çamur olabileceğini ancak o
zaman anlayabilirsiniz.
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Aynı kötülüğü paylaşan insanlar bize bir
Napolyon fıkrasını hatırlatıyor.
Napolyon bir gece askeri birliği denetleme esnasında bir askerin nöbet tutarken
uyuduğunu görmüş. Hemen nöbetçinin tüfeğini elinden almış. Elinden tüfeği alınan
asker uyanmış. Napolyon askere silahı doğrultmuş orda bulunan bir hayvan pisliğini
göstererek “Sana öyle bir ders vereceğim ki
hayatın boyunca unutmayacaksın. Ye bakayım bu pisliği!”
Asker bakmış başka çaresi yok. Yemezse
canından olacak. Pisliği yemeye başlamış.
Pisliği yarılayınca Napolyon “Yeter “ demiş.
“Bundan sonra artık hayatın boyunca bunu
unutmazsın. Bu sana ders olsun.” Tüfeği askere teslim etmiş.

Tüfeği alan askerin gururu ayaklanmış.
Silahı Napolyon’a doğrultmuş ve bağırmış
“Kalan yarısını da sen ye, yoksa öldürürüm”
Napolyon gecenin o yarısında bakmış ki durum ciddi, çaresiz kaldığını anlayıp pisliğin
kalan yarısını yemiş.
Asker olayın hemen akabinde firar etmiş.
Sonra bir sınır boyunda bir askeri birliğe
katılmış. Aradan yıllar geçmiş. Napolyon o
askeri birliği denetlerken, selam esnasında
o askeri görmüş ama bir türlü nerde gördüğünü çıkaramamış. Yanına yaklaşmış askere: “Asker asker seni bir yerden gözüm ısırıyor, ama çıkaramıyorum.” Demiş. Asker de
Napolyon’un kulağına fısıldamış: “Komutanım seninle aynı yerde aynı pisliği yemiştik.”
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TEFTİŞ KURULLARIMIZI TANIYALIM
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
Necip F. Uygun*

Merhabalar değerli meslektaşlarım. Bu
sayımızın misafiri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı. Rehberlik
ve Teftiş Başkanlığının tarihsel süreç içerisinde geçirmiş değişimleri de içeren tanıtımı
için Sayın Başkan Zafer Yıldırımlı’ ya kulak
veriyoruz. Bu vesile ile tüm meslektaşlarıma
sağlık, huzur ve başarı dolu günler diliyorum.
TARİHÇE
Mevcut bilgilere göre, “Gümrük Müfettişliği” müessesesinin tarihi, IX. yüzyıl’da Orta
Asya’da hüküm sürmüş olan İran asıllı Samanoğulları Devleti ile başlar. Samanoğulları merkezi idare teşkilatında on divan vardı. Merkezde mevcut olan divanlardan biri
“Divan-ı İşraf” olup, bu yerin başkanına da
“Müşrif” (Müfettiş) deniyordu. İşraf, yüksek
yerden bakmak, nezaret etmek anlamına
gelmektedir. Müşrif’ler daha çok saray idaresine tahsis edilen paraları kontrol ediyorlardı. Samanoğulları gümrük teşkilatlarında
Gümrük Müfettişliği de bulunmaktaydı.
Selçuklular’ın, Samanoğulları, Gazneliler
ve Karahanlılar geleneklerinden etkileneEkim - Aralık 2013

rek devlet kurumlarını düzenledikleri, bazı
kurumların ise bu devletlerden Selçuklulara intikal ettiği bilinmektedir. Şüphesiz bu
kurumların idari yapıları arasında, Gümrük
Müfettişliği müessesesi de bulunmakta
idi. Ancak, Karahanlılar ile Selçuklular’da,
Samanoğulları’na göre Gümrük Müfettişliği
müessesesinde ne gibi değişiklik veya düzenlemeler yapıldığı hususunda elde yeterli
bilgi mevcut bulunmamaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat öncesi döneminde, gümrüklerde bazen iltizam
ve bazen da emanet usulü uygulandığından, gümrüklerin veya mültezimlerin teftişi
“Gümrük Eminleri” ve “Kadı”lar tarafından
yapılıyordu. Diğer bir teftiş sistemi ise, ayrı
bir teftiş organı olan “Bakı Kulları” tarafından
yapılan teftiş idi.
Gümrük Müfettişliğinin müessese olarak
Osmanlı Devleti’nde ilk defa 1859 tarihinde
ve gümrüklerin onyedi emanete bölünerek
Maliye’den İstanbul Emtia Gümrük Eminliği*SB S. Başdenetçisi
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ne devredilirken ihdas edildiği, gümrüklerin,
1861 yılında bünyesinde Heyet-i Teftişiye-i
Rüsumiye (Gümrük Teftiş Kurulu) bulunduran ve doğrudan Sadrazamlığa bağlı olan
“Rüsumat Emaneti” adı altında teşkilatlandırıldığı bilinmektedir. 1908 yılında Maliye
Vekâleti ile Rüsumat Emaneti birleştirilmiştir.
Bu dönemde, gümrük müfettişliği ayrı bir
memuriyet sınıfı olarak varlığını devam ettirmiştir.
1931 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı kurulmuş ve Bakanlık Teftiş Kurulu ihdas
edilmiştir. 1983 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı birleştirilmiştir.
Maliye/Gümrük Müfettişliği muhafaza edilerek 1908 yılındaki uygulamaya paralel bir
yol izlenmiştir. 1993 yılında 485 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak görevine devam etmiştir.
Diğer yandan, Ticaret Bakanlığı’nın kökleri ise, Tanzimat Fermanının kabulünden
sonra 1840 yılında kurulan “Umur-ı Ticaret
ve Ziraat Nezareti”ne kadar uzanmaktadır.
Bu kurum 1922 yı¬lına kadar farklı isimler
ve işlevler üstlenerek 82 yıl hizmet vermiştir. Ticaret Bakanlığı 1928 yılı ve sonrasında
İktisat Vekâleti adı altında çalışmalarını sürdürürken 1939 yılında Ticaret Vekâleti adı altında
faaliyette bulunmuştur. Ticaret Bakanlığı Teftiş
Kurulu, 1939 yılında kurulmuştur.1949 yılında
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti, 1957 yılında Ticaret Bakanlığı, 1983 yılında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adları altında hizmet verilmiştir.
KURULUŞ
Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde bir araya gelen köklü her iki yapı,
08/06/2011 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer
sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 640
sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
adı altında birleşmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı
ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve
Teftiş Başkanlığı adı altında yeniden örgütlenmiştir.

Başkanlık yapısında gerçekleşen en
önemli değişiklikler ise 08/08/2011 günlü
ve 649 sayılı KHK ile olmuştur. Anılan KHK
uyarınca mevcut Kontrolör kadroları Müfettiş
olarak değiştirilmiştir. Böylece tek ve ortak
bir unvan altında Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine geçilerek Genel Müdürlüklerde istihdam edilen Kontrolörlerin Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı çatısı altında bir araya gelmeleri
sağlanmıştır.
Bu yapı ile öncelikle Kontrolör kadrolarının tamamı iptal edilerek, bu kadroların
Müfettiş kadrosu ile değiştirilmesi yoluna gidilmiş, bu sayede Gümrük ve Ticaret kesimi
olmak üzere tüm Kontrolörleri içine alan, ayrıca kaldırılan (mülga) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş kurulundan iki Bakanlık arasında gerçekleştirilen protokol sonucuna bağlı
olarak, boş kadrolara denk gelecek sayıda
müfettişin de geçmesini sağlayacak şekilde
mevcut Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın
bugünkü hale gelmesi sağlanmış ve Teftiş
Grup Başkanlığı, Gümrük İnceleme ve Soruşturma Grup Başkanlığı ile Ticaret İnceleme ve Soruşturma Grup Başkanlığı olarak
üç ayrı çalışma alanı oluşturulmuştur.
Bu yapılanma sonucu Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı adı altında oluşan birimin çatısı
altında Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinden
oluşan sağlam temeller üzerine oturan güçlü
bir yapı ortaya çıkmıştır. Gümrük Müfettişliğinin uzun bir tarihi geçmişinin olması, kariyer bir meslek olması, benzer özellikleri olan
Ticaret Müfettişliği ile de birleşmesi, nitelikli
diğer denetim birimlerinin de bu potada yer
alması aynı zamanda mesleğin niteliksel anlamda da güç kazanması olarak anlaşılacak
bir husustur. Burada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı altında, rehber ve yol gösterici yönü
öne çıkan daha dinamik yapının oluşturulması amaçlanmıştır.
BAŞKANLIK YAPISI
Başkanlık; Başkan, başkan yardımcıları,
grup başkanları, rapor değerlendirme komisyonu üyeleri, müfettişler, şube müdürleri
ve şube müdürlüğü personelinden oluşmak-
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tadır. Başkanlık doğrudan Bakana bağlıdır.
Müfettişler teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalarını Bakan adına yaparlar; Bakan
ve Başkan dışında herhangi bir merciden
talimat almazlar.
Başkanlığımızın merkezi Ankara olup;
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çalışma
merkezleri bulunmaktadır. Başkanlığımız,
233 Başmüfettiş, 134 Müfettiş ve 78 Müfettiş
Yardımcısı olmak üzere toplam 445 Müfettişten oluşan güçlü bir kadroya sahiptir. Başkan
Yardımcıları, Grup Başkanları, Grup Başkan
Yardımcıları ile Rapor Değerlendirme Komisyonu üyeleri olmak üzere 24 Müfettiş yönetsel faaliyetlerde görev yapmaktadır.
Son düzenlemelerle, Başkanlığımız bünyesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları
oluşturulmuştur. Böylece müfettişlerce düzenlenen raporlar bir süzgeçten geçtikten
sonra ilgili makam ve mercilere gönderilmesi şeklinde ilave bir kontrol aşaması oluşturulmuştur.
Bu bağlamda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Yönetmeliği’nin 60’ncı maddesi uyarınca
müfettişler tarafından düzenlenen raporlarda yer alan değerlendirme ve tekliflerin
yürürlükteki mevzuata ve Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygunluğu yönlerinden incelenmesini teminen iki Gümrük
iki de Ticaret alanında olmak üzere toplam
4 adet Rapor Değerlendirme Komisyonu
oluşturulmuştur. Bu noktadaki asıl gayemiz,
zaten mevzuata uygun olarak düzenlenen
raporlar vasıtasıyla getirilen görüş ve önerilerin bütüncül, yapıcı ve kamu hizmeti yararlanıcılarına mümkün olan en üst seviyede
cevap verebilmeyi ilke edinen bakış açısıyla
bir kez daha gözden geçirilmesinden ibarettir. Bu tür bir yapılanma, anlamlı bir bütünün
birbirini tamamlayan değişik parçalarının bir
araya gelmesi ve takım çalışmasının ortaya
çıkardığı sinerjiden yararlanma fırsatı olarak
değerlendirilmektedir.
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BAŞKANLIĞIN GÖREVLERİ
640
sayılı
Kanun
Hükmünde
Kararname’nin 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 16’ncı maddesine
göre, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bakan’ın
emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
•Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve
ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturmalar yapmak.
•Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın bağlı kuruluşlarının denetimi altındaki her türlü
kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak
Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde;
teftiş, inceleme ve soruşturmalar yapmak,
•Ticari işletmelerde gümrük ve dış ticaret
mevzuatı uygulamalarını incelemek, denetlemek, soruşturmak ve sonradan kontrole
tabi tutmak.
•Gümrük ve Ticaret mevzuatına aykırı fiiller ile gümrük yükümlülüklerine ilişkin ihbar
ve şikayetleri incelemek, araştırmak ve idari
yönden soruşturmak.
•Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve
gümrük müşavirlerinin her türlü faaliyet ve işlemlerini incelemek, denetlemek ve soruşturmak.
•Gözetim şirketlerinin ve firmalarının kuruluş, faaliyet ve işlemleri, ticaret odaları, sanayi
odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret
odaları, ticaret borsaları, ürün ihtisas borsası unvanını taşıyan ürün borsaları ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ve bunların bağlı ve
ilgili kuruluşları, ticaret sicili memurluklarının
faaliyet, hesap ve işlemleri, Bakanlığa verilen
görevler çerçevesinde yerli ve yabancı şirketler, yurtiçinde düzenlenen fuarların kuruluş
ve işleyişi, umumi mağazaların hesap, işlem,
varlık ve faaliyetleri ile yaş sebze ve meyve
toptancı hâlleri ile ilgili inceleme, denetim ve
soruşturma yapmak.
•Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla piyasa gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma
yapmak.
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•Kooperatiflerin her türlü işlem, hesap
ve mal varlıklarını incelemek, denetlemek ve
soruşturmak.
•Esnaf
ve
Sanatkârlar
Genel
Müdürlüğü’nün görev alanına giren hususlarda inceleme, denetim ve soruşturma yapmak.
•Bakanlığın amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesini ve mevzuata, plan ve programa
uygun çalışılmasını sağlamak üzere gerekli
teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
•Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların Gümrük ve Ticaret Bakanına ve müfettişlerine tanıdığı teftiş, inceleme, araştırma
ve soruşturma yetkilerini kullanmak.
•11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanunla verilen görevleri yapmak.
•Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
DENETİM ALANI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatının
yapısı itibariyle tüm Türkiye coğrafyasına
yayılmış olması, Gümrük ve Ticaret Müfettişlerine yurt sathında bir yetki sağlamakta
ve bu yetki Türkiye Cumhuriyeti’ne giren ve
çıkan bütün taşıt, eşya ve yolcular ile bunlara ilişkin gümrük işlemlerini yürüten tüm
idarelerle; gözetim şirketlerinin ve firmalarının kuruluş, faaliyet ve işlemleri, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları,
deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, ürün
ihtisas borsası unvanını taşıyan ürün borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve
bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, ticaret sicili
memurluklarının faaliyet, hesap ve işlemleri,
Bakanlığa verilen görevler çerçevesinde yerli
ve yabancı şirketleri, yurtiçinde düzenlenen
fuarların kuruluş ve işleyişi, umumi mağazaların hesap, işlem, varlık ve faaliyetleri, yaş
sebze ve meyve toptancı hâlleri; tüketicinin
sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının
koruması amacıyla piyasa gözetim ve denetimi; kooperatiflerin her türlü işlem, hesap ve
mal varlıkları ile Esnaf ve Sanatkârlar Genel
Müdürlüğünün görev alanına giren husus-

larla ilgili inceleme, denetleme ve soruşturma yapmayı kapsamaktadır. Dolayısıyla ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatı üzerinde
büyük etkileri olan işlemlerin, ülke çıkarları
doğrultusunda düzgünce yürütülmesini sağlamak noktasında Gümrük ve Ticaret Müfettişliği mesleği çok büyük önemi haizdir.
Bununla birlikte, ticaret erbabını yakından ilgilendiren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır. Anılan Kanunda Türk Ticaret
Kanununda tüm ticaret şirketlerinin, bir başka ifadeyle kollektif, komandit, anonim ve
limited şirketler ile kooperatiflerin anılan Kanun kapsamındaki işlemlerinin Gümrük ve
Ticaret müfettişleri tarafından denetlenmesi,
ayrıca bu denetimin ilkeleri ve usulü ile denetime tabi işlemlerin Bakanlıkça hazırlanan
yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.
Sözkonusu Yönetmelik, 28.08.2012 tarihli
Resmi Gazete’de “Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi
Hakkında Yönetmelik” ismiyle yayımlanmıştır.
Yeni Kanun ile birlikte anonim şirketlerde
murakıplık sisteminin kaldırılması sonrasında bağımsız denetime tabi olmayan anonim
şirketlerde ortaklık haklarının korunabilmesi
bakımından kamu denetiminin önemi daha
da artmıştır. Diğer taraftan, günümüzde ekonomilerin temel unsuru olan ticaret şirketleri,
çeşitli menfaat ilişkilerinin ve çatışmalarının
en yoğun olduğu odaklardan biridir. Gerçekten de şirketlerde ortakların, yöneticilerin,
şirket tüzel kişiliğinin, alacaklıların, çalışanların ve hatta toplumun menfaati sözkonusudur ve bu menfaatler çoğu zaman çatışma
halindedir. Dolayısıyla, şirketlerin ekonomik
sistem içindeki özel konumları itibariyle ortaya çıkacak bir bozulma çok ciddi olumsuzluklar oluşturacağı için bahsi geçen şirketlere olan güvenin sağlanması, pekiştirilmesi,
bu güvenin sarsılmasının önlenmesi, bu şirketlerde yoğunlaşmış olan birçok menfaatin
korunması ve dengelenmesi, ayrıca ticaret
şirket işlemlerinin mevzuata uygunluğunun
sağlanması amacıyla bu şirketler Gümrük ve
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Ticaret Müfettişleri tarafından denetlenmektedir.
Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri
11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunla verilen görevler kapsamında inceleme
elemanı olarak görevlendirilebilmektedir.
Bakanlığımız denetimine tabi kamu ve
özel sektör kuruluşlarının sayısal durumları
aşağıda belirtilmektedir.

REHBERLİK FAALİYETLERİ
Kamu yönetiminde teftiş denildiğinde;
denetim, inceleme, araştırma, kontrol ve
soruşturma gibi kavramlar akla gelmektedir.
Geleneksel teftiş anlayışında bu fonksiyonlar
çok eski tarihlerden beri başarıyla icra edilmiştir. Ancak, rehberlik fonksiyonunun teftiş
kurulları tarafından “ihmal edildiği” veya bu
fonksiyonun “yeterince yerine getirilememiş
olduğu” yönündeki eleştiri özellikle son yıllarda sıkça dile getirilmiştir. Teftiş birimlerinin

Denetim Alanları

Sayısı

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

16

Gümrük Müdürlüğü

155

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

29

Tasfiye İşletme Müdürlüğü

23

Gümrük Laboratuar Müdürlüğü

6

Gümrük Müşaviri

2939

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

366

Gümrük Antrepo İşletmeleri

1342

Geçici Depolama Yeri İşletmeleri

142

Gümrüksüz Satış Mağaza İşletmeleri

164

Ticaret İl Müdürlüğü

81

Bakanlık merkez teşkilatı

18

Bakanlık yurt dışı teşkilatı

20

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

1

Ticaret ve Sanayi Odası

181

Ticaret Odası

57

Sanayi Odası

12

Deniz Ticaret Odası

2

Ticaret Borsası

113

Ticaret Sicili Müdürlüğü

238

Toptancı Hal

194

Anonim Şirketler

105.728

Limited Şirketler

786.668

Lisanslı Depo

2

Yetkili Sınıflandırıcı

9

Ürün İhtisas Borsası Yetkili Tic.Bor.

6
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hem idare hem de denetlenen birimler açısından rehberlik etme işlevi giderek ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu işlevi gerçekleştirirken eğitici olmak, yol göstermek ve çözüm
üretmek Başkanlığımızın rehberlik fonksiyonu çerçevesinde önem atfettiğimiz öncelikli
ilkeler arasında yer almaktadır. Rehberlik ve
Teftiş Başkanlığı olarak bu bilinçle yürütmekte olduğumuz görev ve hizmetler çerçevesinde; Devlet otoritesini ve kanun hâkimiyetini
sağlamak, denetim ve incelemeler sırasında
tespit edilen problemlerin çözümüne yönelik
rasyonel öneriler geliştirmek ve nihayetinde
Bakanlığımızın kurumsal gelişim ve başarısına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Rehberliğin mahiyeti;
•Bakanlığın verimli ve hizmet odaklı çalışmasını sağlamak amacıyla inceleme ve
araştırmalar yapmak,
•Bakanlık bünyesinde yürütülen görev
ve faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasını sağlayacak tavsiye ve önerilerde
bulunmak; proje ve hizmet standartlarının
oluşmasına katkıda bulunacak çalışmalar
yapmak,
•Bakanlığın hedef ve amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere, ülke genelinde ya da
bölgesel düzeyde konu veya proje bazında
inceleme ve araştırma yapmak,
•Bakanlık bünyesindeki mevzuat ve eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmalara katılmak;
görüş ve tavsiyelerde bulunmak,
•Bakanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırmalarda bulunmak
üzere çalışma grupları kurmak,
•Teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma işlemlerine ilişkin, yöntem ve teknikler
geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak ve bunlara ilişkin rehberler
hazırlamak,
•İdarî kapasitenin artırılmasına yönelik
araştırma yapmak ve tespit edilen sorunlara
ilişkin çözüm yolları önermektir.

KARİYER OLANAKLARI
Gümrük ve Ticaret Müfettişleri gerek
kamu sektöründe gerekse özel sektörde birçok kariyer imkânına sahip olup, bu
imkânların ortaya çıkmasında iç ve dış ticaretin günümüzdeki ekonomik boyutu, müfettişlerin kurumsal tecrübeleri ile özyapı ve
nitelikleri ve Teşkilatın sağladığı yurtdışı eğitim imkânlarının rolü büyüktür. Kariyer basamaklarının tırmanılmasında hayati öneme
sahip olan birçok faktörün Gümrük ve Ticaret Müfettişliği bünyesinde toplanmış olması
bir tesadüf olmayıp, 150 yılı aşkın bir tarih,
gelenek ve kurum kültürüne sahip olan bu
mesleğin birikimleri sonucunda doğal olarak
ortaya çıkmıştır.
Yurtiçi Kadrolara Atanma
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı köklü taşra
teşkilatı ve geniş denetim alanına sahip olan
bir Bakanlık olduğundan, Müfettişler işlerini
yaparken doğal olarak taşrada yoğun olarak
bulunmakta, bu süreçte Bakanlığın bütün
hizmet alanlarına ve iş süreçlerine çok kısa
sürede vakıf olmaktadırlar. Müfettişlerin çok
kısa sürede kazandıkları bu birikim onlara
gelecekte Bakanlığımızın merkez yöneticisi
olmak bağlamında tartışmasız büyük avantajlar sağlamaktadır.
Yurtdışı Kadrolara Atanma
Amerika, Almanya, Rusya, Belçika, Azerbaycan ve Mısır gibi hem Dünya ticareti hem
de ülkemiz dış ticaretinde büyük öneme
sahip ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ile AB
nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği bünyesinde Gümrük Müşavirlikleri kurulmuştur.
Sayıları henüz 20 olan bu müşavirlik kadrolarında görev alacak personel arasında meslekleri gereği bir adım önde olan Gümrük ve
Ticaret Müfettişleri gerekli koşulları yerine
getirmek şartıyla çalışma hayatlarına yurtdışında devam edebilme imkânına sahiptirler.
Yurtdışında Eğitim Olanakları
Yeterlilik sınavını geçen her Gümrük ve
Ticaret Müfettişi, yabancı dil şartını sağlamak koşuluyla, kıdem sırasına göre, iki yıl
süreyle yüksek lisans yapmak üzere yurt-
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Teftiş Kurullarımızı Tanıyalım
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı - Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı
dışına gönderilir. Halen yurtdışında yüksek
lisans yapmış çok sayıda müfettiş Başkanlık
bünyesinde görev ifa etmektedir.
Yurtdışı Geçici Görev
Yeterlilik sınavını geçen her Gümrük ve
Ticaret Müfettişi, yabancı dil seviyesi yeterli
olmak kaydıyla ve bütçe imkânları dâhilinde
mesleki bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere,
kıdem esasına göre, bir yıl süreyle yurtdışında geçici görevle görevlendirilir. Ayrıca birçok seminer ve karşılıklı çalışma programları
dolayısıyla yurtdışına yapılan ziyaretlere katılmak da imkân dâhilindedir.
Mesleki Sertifikalar
Gümrük ve Ticaret Müfettişliğinde 10’ncu
yılını tamamlayan her meslektaşımız, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ve Gümrük
Müşavirliği sertifikalarını sınavsız alabilme
hakkına sahip olmaktadır.
Ayrıca, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca, meslektaşlarımızın Başkanlığımızda geçen hizmet süreleri staj süresinden sayılmaktadır.
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Özel Sektörde Kariyer Olanakları
Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinin “sonradan kontrol” görevleri nedeniyle edindikleri
tecrübeler, firmaların dış ticaret açısından
bağımsız dış denetiminde büyük öneme
sahip olup; hâlihazırda birçok Gümrük ve
Ticaret Müfettişi, uluslararası arenada güçlü
yerlere sahip bağımsız denetim şirketlerinde
önemli görevlerde bulunmaktadırlar.
İç ve dış ticaret hacmimizin hızla büyüdüğü ve gelişmeye devam ettiği bir dönemde,
iç ve dış ticaret düzenlemelerinin uygulayıcı
kurumu olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
denetim biriminde görev yapan Gümrük ve
Ticaret Müfettişleri, özel sektör açısından
aranan birer çalışan olmaktadırlar. Özellikle
bağımsız dış denetimin, dış ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi ekonomik sektörler
açısından büyük önem arz ettiği bir dönemde, söz konusu denetim şirketlerinin kalifiye
eleman ihtiyaçlarının karşılamak için sarf
ettikleri çabaların ve sundukları imkânların,
hedefleri arasında Gümrük ve Ticaret Müfettişleri ön sıralarda yer almaktadır.
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7. Ceza Dairesi 2006/7187 E., 2007/5352 K.

90

•GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA
BULUNMA
•HAKSIZ MAL EDİNME
•2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU
[ Madde 338, 339 ]
•3628 S. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOL… [ Madde 4 ]
ÖZET: SANIĞIN DÖRT YIL İÇİNDE VERDİĞİ ÜÇ AYRI MAL BEYANINDA GERÇEĞE
AYKIRI BİLDİRİMLERDE BULUNDUĞU SABİT OLDUĞUNA GÖRE, SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞINDAN BAHİSLE BERAAT KARARI VERİLEMEZ. SANIĞIN MAL
VARLIĞI İLE YASAL VE GENEL AHLAKA
UYGUN GELİRLERİ KARŞILAŞTIRILARAK
EDİNİMLERİNİN TAMAMININ VEYA BİR KISMININ HAKSIZ MAL EDİNME NİTELİĞİNDE
OLUP OLMADIĞININ ÜÇ KİŞİLİK BİLİRKİŞİ
HE-YETİNE TESPİT ETTİRİLEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR.
İçtihat Metni: 3628 sayılı Kanun’a muhalefetten sanık Ahmet Salih hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın beraatine
dair (Kadıköy Beşinci Asliye Ceza Mahke-

mesinden verilen 08.03.2006 tarihli hükmün
Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı
Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen
15.06.2006 tarihli tebliğnamesiyle Daireye
verilmekle, dosyadaki kâğıtlar okunduktan
sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
I- Müdahil vekilinin gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma suçundan verilen beraat
kararına yönelik temyizine göre yapılan incelemede; Sanığın kendisi adına 06.06.2000
ve 18.03.2003 tarihli, eşi adına 03.12.2001
tarihli ek mal bildirimi verdiği, bu tarihler itibariyle maliki bulunduğu Gebze’deki 971 ve
972 no’lu parsellerde 2252 ve 1240 metrekarelik tarlalar, İzmir Karaburun Merkez Mahallesinde 20.06.1991 tarihinde edindiği 1960
metrekarelik tarla, Antalya Kesirler Köyünde
kız kardeşi Ayşe ile müştereken sahip olduğu 26.12.1997 tarihinde edindiği 3356 metrekarelik arsa, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi
Mahallesi Havuzbaşı Sokak 117 pafta, 769
ada, 4. parselde 26.11.1999 tarihinde edi*Mülkiye Başmüfettişi
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nilen 294 metrekarelik ahşap ev, aynı yer 5.
parselde aynı tarihte edinilen 8/6 hissesine
sahip olduğu 119 metrekarelik arsa, İstanbul
Çavuşbaşı Y. Selim Mahallesi Güzelbahçe’de
B2 vasfında tapusuz arazi olduğu kabul edilip miras kaldığı ileri sürülen 5000 metrekarelik arsa ve bu arsa üzerinde 31.12.1999 tarihinde yapılan üç adedi 300 metrekare, bir
adedi 180 metrekare olan betonarme binalar, emekli olmadan önce 11.09.2002 tarihinde 2 milyar lira karşılığı hissesinin -ki sermaye artırımı sonucu 23.12.2002 itibariyle 400
milyar liraya çıkmıştır- yüzde kırkına ortak
olduğu G... Denizcilik A.Ş.’deki ortaklığı ile
1998 yılından itibaren çeşitli bankalarda milyarlarca liralık ve yüz bin doları aşan hesap
hareketleri ve emekliliğinden beş ay sonraki
tarih itibariyle T...bank’ta çeşitli menkul kıymet şirketlerinde 6 ayrı hesapta 3,5 trilyon
lirayı aşkın hisse senetlerini bildirmediği gibi,
edinim tarihi dosyadan belli olmamakla birlikte eşi Şadıman’a miras kaldığı belirtilen
İstanbul Fatih Haydar Mahallesi 1007 ada,
43 parselde hisseli 41 metrekarelik arsa,
Unkapanı’nda yarı hisseli bir apartman dairesi ve G... Denizcilik AŞ’deki hissesini de
bildirmediği, böylece dört yıl içinde verdiği
üç ayrı mal bildiriminde gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunduğu sabit olduğu halde
dosyada mevcut üç ayrı bilirkişi raporundan
“sanığın her yıl muntazaman mal beyanında
bulunduğu ve mal varlığındaki değişimleri
de beyan ettiği” yönünde dosyayla uyuşmayan, afaki bilgiler içeren 07.02.2006 tarihli rapora itibar edilerek delil yetersizliği ve unsurları itibariyle suçun oluşmadığından bahisle
beraat kararı verilmesi,
II- Müdahil vekilinin haksız mal edinme
suçundan verilen beraat kararına yönelik
temyizine gelince; 3628 sayılı Kanun’un 4.
maddesine göre “Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen
mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan
artışlar, bu Kanunun uygulan-masında haksız mal edinme sayılır.” Gümrük Müsteşarlığı
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Teftiş Kurulu ve Gümrük Muhafaza Kontrolörlüğünce Marmara bölgesindeki akaryakıt
kaçakçılığı olayının inceleme ve soruş-turulması esnasında emekli gümrük muhafaza
memuru olan sanığın akaryakıt kaçakçılığıyla ilgisi olup, denizcilik şirketlerinin gizli
ortağı olduğu yönünde kuvvetli bilgilere ulaşılması üzerine hakkında 3628 sayılı Kanun
kapsamında da yapılan soruşturma üzerine
düzenlenen 2, 3, 4,10 ve 11 no’lu soruşturma raporları ve eklerine göre; yukarıdaki 1
no’lu bozma kararında sayılan ve mal bildirimlerinde göstermediği kendisine ve eşine
ait mal varlıklarının yanında, kendisine ve
eşine ait olup mal bildirimlerinde gösterdiği
üç adet otomobil, İstanbul Fenerbahçe Mehmet Efendi Sokak No: 22’de bulunup halen
ikamet ettiği daire ile kız kardeşi Ayşe, annesi Sabiha’ya ait olup soruşturma raporlarıyla
tespit edilen menkul-gayrimenkul mallar ile
özellikle de kendisi, kız kardeşi ve annesinin
ortak oldukları B... Denizcilik ve Armatörlük
San. ve Tic. A.Ş., G... Deniz Taşımacılığı ve
Petrol Tic. A.Ş., S... Gemicilik Ltd. Şti., E...
Gemicilik ve Armatörlük San. ve Tic. Ltd. Şirketleri’ndeki hisselerin (ve hisseleri oranında
bu şirketlere ait gemi ve yatların) gerçekte
sahibinin de sanık olduğu, zira şirketlerin
tamamının deniz ve petrol işleriyle iştigal
etmesi, gemilerin uluslararası akaryakıt taşımacılığı yapması, B... isimli geminin transit geçen gemilere transit yakıt (ihrakiye)
vermesi, sanığın anılan şirketler adına kart
bastırması, gemi satışı için vekalet verilmesi,
şirket adına kayıtlı cep telefonunu kullanması ve şirkete gelen fax’ların sanığın dikkatine
sunulması, çevresinde armatör olarak tanınıp bilinmesi, uzun süre Çanakkale’de görev yapan sanığın şirketlerin gerçek ortağı
olduğu, kızkardeşi, annesi ve eşinin şirket
ortaklıklarının göstermelik olduğu, bütün bu
mal varlığının memuriyetten elde edilemeyeceği iddiasıyla sanık hakkında haksız mal
edinmek suçundan kamu davası açılmıştır.
Sanık ise savunmasında memuriyetten gelen kazancı dışında ciddi gelirleri olduğunu
ileri sürerek zaman zaman araba alım satımı
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yaptığını, çok iyi İngilizce bildiği için İngilizce dersler verip çeviri yaptığını, veraset ilamında görülmese de babasından iki parça
gayrimenkul, altın ve para kaldığını, liseden
arkadaşı olup Almanya’da gayrimenkul ve
inşaat işleri yapan Tuncay’ın da birikimlerini değerlendirdiğini, Türk tipi ataerkil bir aile
olarak annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşayıp tüm gelir ve harcamalarının bir düzen
içinde gerçekleştiğini, gelirlerini reponun
yüksek olduğu dönemlerde banka ve hisse
senetlerinde değerlendirdiğini, paralarının
bazen kendisi bazen de eşi, annesi ve kız
kardeşi adına kayıtlı olduğunu, banka kayıtlarında bulunan ve 100.000 doları geçen hesap ve hisse senetlerinin ailenin ortak parası
olduğunu ancak eşi, annesi ve kız kardeşine
ait şirket or-taklıklarının kendi şahsi birikimleri olduğunu savunduğu, tanık sıfatıyla eşi,
annesi ve kız kardeşi ise kendilerinin de sanıktan ayrı olarak çalıştıklarını, ailelerinden
miras da kaldığını ileri sürdüklerine göre;
Dosyada mevcut soruşturma raporları ve
ekleriyle tespit edilen sanık ve ailesine ait
mal-varlıklarının edinim şekilleri, gerektiğinde vergi kayıtları, şirket sermayeleri de araştırıldıktan sonra nasıl ve ne şekilde edinildiği
konularında, suç tarihinin malların edinim
tarihleri olacağı da gözetilerek savunma
doğrultusunda biri bankacı, biri yeminli mali
müşavir veya hesap uzmanı ve biri de sanığın yaşam tarzına ve sosyal seviyesine göre
harcamaları ile yasal gelirlerini karşılaştırıp,
tasarruflarını hesaplayabilecek kişi olmak
üzere seçilecek üç kişilik bilirkişi heyetinden
alınacak rapora göre, sanığın malvarlığı ile
yasal ve genel ahlaka uygun gelirleri karşılaştırılarak edinimlerinin tamamının veya
bir kısmının haksız mal edinme niteliğinde
olup olmadığı tespit edilerek karar verilmesi
gerekirken, dosyayla uyuşmayan, afaki bilgiler içeren 07.02.2006 tarihli rapora itibar
edilerek delil yetersizliği ve unsurları itibariyle suçun oluşmadığından bahisle eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde beraat kararı
verilmesi, Yasaya aykırı, müdahil vekilinin
temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş

olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasa’nın
8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan
1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak (BOZULMASINA),
04.07.2007 günü oybirliğiyle karar verildi.
DANIŞTAY KARARI:
T.C. D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No: 2004/4776
Karar No: 2006/659
ÖZETİ: 3194 SAYILI YASININ 42. MADDESİ UYARINCA TEK BİR YAPI İÇİN YALNIZCA BİR PARA CEZASI VERİLMESİ GEREKİRKEN HER BİR PARSEL YÖNÜNDEN
AYRI AYRI PARA CEZASI VERİLMESİNDE
HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA.
Temyiz İsteminde Bulunanlar: 1- Tuzla
Belediye Başkanlığı– İSTANBUL, Vekili: Av.
…
2- … Beton Elemanları ve Hazır Beton
Fabrikaları A.Ş., Vekili: Av. …
Karşı Taraf: 1- … Beton Elemanları ve
Hazır Beton Fabrikaları A.Ş., Vekili: Av. …
2- Tuzla Belediye Başkanlığı– İSTANBUL,
Vekili: Av. …
İstemin Özeti: İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 20.11.2003 günlü, E: 2002/768,
K:2003/1505 sayılı kararının usul ve yasaya
aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmaların Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi İsmet Can’ın Düşüncesi: Temyiz istemlerinin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Tülin Özgenç’in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen
kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Tarafların temyiz dilekçesinde
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öne sürülen hususlar, söz konusu maddede
yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince
Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten
ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra
işin gereği görüşüldü: Dava, İstanbul, Tuzla
İlçesi, … Mahallesi, 1 pafta, 223 sayılı parselde bulunan ruhsatsız yapının 3194 sayılı
İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yıkımı ile 42. maddeye göre 35.000.000.000.
-lira para cezası verilmesine ilişkin 15.4.2002
günlü, 282 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi
incelemesi üzerine düzenlenen raporun
dosyada yer alan bilgi ve belgelerle birlikte
değerlendirilmesinden, dava konusu parseli
de kapsayan 187, 6071, 6072, 6073, 6074,
199, 202, 203, 222, 223, 225 ve 226 sayılı
parseller üzerinde çelik konstrüksiyon olan
beton panel+demir doğrama duvarlarla
çevrilmiş üstü ondüle çatı örtüsüyle kaplı
yaklaşık 7000 m2 alanlı endüstri yapısı olduğu, yapının bir kısmının dava konusu işlemde belirtilen parsel üzerine oturduğu, tesislerin gerek niteliği gerekse ekonomik değeri
itibariyle geçici nitelikte olmadığı, yapının
İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 6.35 maddesinde tanımlanan şantiye binası kapsamına
girmediği gibi Yönetmeliğin 6.34 maddesinde belirtilen müştemilat niteliği de taşımadığı, ruhsata tabi olmayan yapılar içerisinde
yer almadığı, imar planında ayrıldığı fonksiyon itibariyle ruhsata bağlanma olanağının
bulunmadığı, tesis edilen işlemin yıkıma ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmediği;
dava konusu işlemin para cezasına ilişkin
bölümüne gelince, anılan parseller üzerine
yapılmış yaklaşık 7000 m2 alanı kapsayan
tek bir yapının olması karşısında 3194 sayılı Yasanın 42. maddesi uyarınca tek bir yapı
için yalnızca bir para cezası verilmesi gerekirken her bir parsel yönünden ayrı ayrı para

Ekim - Aralık 2013

cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın
yıkıma ilişkin kısmının reddine, dava konusu
işlemin para cezası yönünden iptaline karar
verilmiş; bu karar taraflarca temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin para cezasına yönelik
kısmının iptali, davanın yıkıma ilişkin kısmının reddi yolundaki temyize konu İstanbul
5. İdare Mahkemesinin 20.11.2003 günlü,
E: 2002/768, K: 2003/1505 sayılı kararında,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun
49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma
nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından,
bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan
mahkeme kararının onanmasına, fazla yatırılan 15,30’ar YTL harcın temyiz isteminde
bulunanlara iadesine, dosyanın adı geçen
mahkemeye gönderilmesine 20.2.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
SAYIŞTAY KARARI:
Dördüncü Daire,
Karar Tarihi: 9.3.2006 Tutanak No: 30136
KARARIN KONUSU: İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE YAPILAN ÖDEMELERDEN DAMGA VERGİSİ KESİLMESİ GEREKTİĞİ.
Hatay İl Özel İdare Müdürlüğü 2003:
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8’inci
maddesine göre resmî daire olarak nitelendirilmeyen Köylere Hizmet Götürme Birliğine
yapılan ödeme-lerden damga vergisi kesilmemesi sonucu fazla ödenen tutarın sorumlulara ödettirilmesine…
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GELENEKSEL SÖYLEYİŞİLERİNİN ŞUBAT AYINDAKİ KONUĞU
FERRUH SOLAK OLDU*
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20/02/2014 Perşembe Günü Derneğimiz Genel Merkezinde genel değerlendirme
amaçlı yönetim kurulu toplantısı yapılmış,
akabinde Kamu İhale Kurumu Elektronik İhale Daire Başkanı Sn. Ferruh Solak tarafından
“Türkiye’nin Demografik Yapısı” konulu söyleşi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu söyleşide; şahsına ait “Türkiye’nin Nüfusunun 20002025 Dönemi Karşılaştırmalı Projeksiyonu
ve Hane Halkı Kompozisyonuna İlişkin Göstergeler” adlı yüksek lisans çalışması üzerinden değerlendirmelere yer verilmiş, Türkiye
nüfusunun gerek cinsiyet ve yaş gruplarına
gerekse yerleşim yerlerine göre dağılımı ko-

nularında benzer ülkelerle karşılaştırması
yapılmış olup, soru ve cevaplarla söyleşimiz
sona ermiştir.

DENETİM DERGİSİ VE
DENETDE TPE' NİN MARKA
TESCİLİNE KAVUŞUYOR ...
Devlet Denetim Elemanları Derneği'nin
06.02.2014 tarihinde Türk Patent Enstitüsüne yaptığı Marka başvurusu ile DENETİM
Dergisi marka tesciline kavuşma hakkını
kazanırken, DENETDE'nin adının da en kısa
zamanda marka tescil başvurusu hazırlıkları
başlamıştır.
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ile bu KHK'nın uygulanmasına dair
Yönetmelik hükümlerine göre, Marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemler halinde uzatılabilir.
Yasa hükümleri uyarınca koruma başlama tarihi başvuru dilekçesinin usulüne uygun olarak hazırlanıp TPE'ne verildiği gün ve
saattir.
Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir.

*Haber : Ertan Örs
Haber: Selim Gökçe
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DENETDE YÖNETİM
KURULU GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE
TEFTİŞ BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ
Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) Yönetim Kurulu Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Zafer
Yıldırımlı’ yı makamında ziyaret etti.
20 Mart 2014 günü gerçekleşen ziyarette; Türk teftiş ve denetim sisteminin yapısı,
sorunları, aksayan yönleri, yeniden yapılandırılması ve geleceği konularında görüş alış

Haber: Ömer Yürekli
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verişinde bulunuldu.
Ziyarete, DENETDE Genel Başkanı Ali Alper Orkun, Kültür Yayın İşleri Sekreteri Selim
Gökçe, Sosyal İşler Sekreteri Ertan Örs, Yönetim Kurulu Üyesi Necip F. Uygun , Yönetim Kurulu Üyesi ve DENETİM Dergisi Genel
Yayın Yönetmeni Ömer Yürekli iştirak ettiler.

KİTAP TANITIMI
Tanıtım: İbrahim Gül

*

İKTİDARIN ÜÇ YÜZÜ
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Kitapta “devlet” kavramının iktidar kavramı ile birlikte geçirdiği tarihsel süreç içindeki değişim ve dönüşümleri, iktidara ait
olan dinamiklerin özgürlükler dolayısı ile
sivil toplum odaklı olarak anlatılmıştır. Sivil
toplum, yasalar ve (kamusal) güç unsurları
eski ve modern toplumlar bağlamında irdelenmiştir. Kitap, devletli toplum, yazarın
kendi deyişi ile yasa ve icraat arasındaki
ilişkinin siyasi yapıya ortaya koyacağı tezi
ile hareket etmektedir. Yasama, yargı ve
yürütme erklerinin toplamı olan devlet ile
toplum arasında kurulacak ilişkinin meşruiyet kaynağını özgürlük dolayısı ile sivil
toplum olduğu çıkarsallanmaktadır. Bu
arada siyasi iktidarı ya da iktidar kavramının eski toplumlarda devlet olarak anılmasına rağmen modern toplumlarda, “bir
siyasi iktidar tipi olarak devlettir” bağlamına taşındığı vurgulanmaktadır. Modern
siyasi-hukuki kavramsallaştırma sürecinde oluşan merkez kavram olan devlet ve
ona bağlı yan kavramlar olan egemenlik,
sosyal sözleşme, ulus, demokrasi, hak,
cumhuriyet sisteminin siyasi iktidar olgusuna kapsamlı bakışı engellediğinden yola
*Cemal Bâli Akal (2013), İktidarın Üç Yüzü, Dost, Ankara
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çıkan yazar, Siyasi iktidar meselesinin farklı
toplumlardaki farklı algı ve uygulamalarına
rağmen kesin sınırlarla ayrımlabildiği, ancak
esas olarak yasa ve uygulamaya ilişkin boyut ile cinsel hakimiyet ilişkisine yazar tezini
inşa eder. İkinci bölümde, yasa ve uygulama bağının farklı ülkelerde nasıl meydana
geldiğine dair somut örneklere yer verilir.
Bu bölümde, sosyal sözleşme, düşünürler
Hobbes, Makhiavelli, Rousseau’nu felsefi
görüşlerine geniş biçimde yer verilmiştir.
Hobbes'un kuramında, devlet ve sivil toplum
kavramsal inşa olarak neredeyse eşanlamlıdır. Locke'a göre ise Devlet sivil topluma
müdahale etmez, onun tabii halinin bir yanıyla sürmesi için özen gösteren bir sistem
ve toplumsal durumdur. Modern siyasi iktidar kavramı yasa/uygulama ve siyasi iktidar
olgusunun üçüncü boyutu olarak sosyal hakimiyet ele alınmıştır.
Yazar kitapta iktidarın cinsiyetine kapsamlı yer verdiği bölümünde ötekileştirilen
kadının iktidardan soyutlanmasını, toplumsal gerçeklik içinde sosyolojik ve psikolojik
fenomen olarak kadın olgusunu erkek tarafından stabilize edilmiş bir insan olarak sürekli baskı altında tutulduğu, iktidar ve ona
ilişkin kurumlardan boyutlandırıldığı anlatılmaktadır. Bu sebepler dolayısı ile iktidarın
erkeklere özgü ve eril bir olgu haline geldiği
ile buna ilişkin siyasi tahlil ve sonuçlara genişçe yer verilmiştir.
Devlet kavramının batı kaynaklı ve
Bodin’in egemenlik kavramını yaratmasından sonra belirdiği üzerinde durulmuştur.
Burada, ütopik rasyonalizasyonla elde edilmiş zihinsel imge olarak devlet kavramını
salt batıya ait bir olgu olarak kabul edilmesi
doğunun köklü yönetim ve iktidar inşasının
ret gibi anlaşılmaktadır.
Sivil toplumu siyasi otorite karşısında
özel ilişkilerin başka bir alanda tutulması sayesinde bireylerin özgürlüğü özellikle
de mülkiyet özgürlüğünün garanti altına
Hukuk Müşaviri
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alınmasına değinilmektedir. Sivil toplum ve
iktidar arasındaki (devlet) ilişkinin organik
olduğu metodik olmadığı görüşüne savunur
gözükmemektedir. Başka bir anlatımla devlet ve sivil toplum karşıt olgular değil ancak
yoğun ilişkili ve iç içe geçmiş başat kavramlar olarak modern yönetim sistemlerinde görülebileceğine değinilmektedir. Yazar egemenliğin, bölünmez ve sürekli olmasına dair
felsefi görüşlere değinmiştir.
Yazar iktidar tanımını, en az iki tarafı olan
ve onlar arasındaki ilişkiler yumağı olarak
değerlendirdiğinden, iktidar merkezinde kitapta yapılan değerlendirmeler bu bağlamda ele alınmalıdır.
Yazar devlet olgusunun değişim ve dönüşüm süreçlerinde egemenlik erkinin ki bu
erk yasama, yargı ve yürütmeden oluşuyor;
yeni bir episteme olarak ortaya çıkışını geleneksel bakış açısıyla adı geçen bu üç kavramın aidetine (sahipliğinde/uhdesinde bulundurma) ile bölünmesine bağlı olarak anlatılmaktadır. Yasama, yargı ve yürütmenin
biribirlerinden ayrık olma düzey ve derecelerine göre modern devlet ve siyasi yönetimin
oluşma serüveni anlatılmaktadır.
İktidar ilişkilerini devlet yada sınıf hakimiyeti çerçevesinde yasanın üstünlüğü olarak
ele almak temel bir eşitsizlik durumu olan
“cinsiyet eşitsizliğini” atlamak olacaktır şeklindeki yaklaşım ile yazar neredeyse büyük
çoğunluğunda erkek olan düşünürlerce göz
ardı edilen bir mutlak eşitsizlik gerçekliğine
derinlemesine ve kapsamlı düşünceler üretilmiş olması kitabı orijinal bir klasik eser haline dönüştürdüğünü düşünmekteyim.
Modern demokratik siyasi rejimlerinde, dünyevileşme ile birlikte tam anlamı ile
halkın iradî bir unsur olarak rasyonel yönetimin parçası olduğu, mistik ve uhrevi tiran
ve benzeri liderlerin rejimlerindeki tam veya
yarı köleliklerinden kurtulabildiğine işaret
edilmiştir.
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KURUMSALLAŞMA BAĞLAMINDA
DÂHİLİYE NEZARETİNDEN DÂHİLİYE
VEKÂLETİNE GEÇİŞ
Tanıtım: Ömer Yürekli
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Devlet Denetim Elemanları Derneği’ nin (DENETDE) bir dönem Denetim
Kurulu üyeliğini yapan, derneğin yayın
organı DENETİM Dergisinin Yayın Kurulu üyesi olan değerli meslek-taşımız
Mülkiye Başmüfettişi Dr. Şafak Başa’nın
“Kurumsallaşma Bağlamında Dâhiliye
Nezaretinden Dâhiliye Vekâletine Geçiş
(1920-1923)” başlıklı kitabı TODAİ tarafından 2013 yılının sonlarına doğru yayımlandı.
Uzun bir araştırmanın ürünü olan
ve toplam 673 sayfa olan kitap İçişleri
Bakanlığının kurum tarihini konu alıyor.
Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı, tarihi
adeta Osmanlı/Türk Devleti’nin tarihiyle
özdeşleşmiş kurumların başında gelmektedir. 1836 yılı başlangıç kabul edilirse İçişleri Bakanlığının kronolojik yaşı,
günümüz itibariyle 176 yıla ulaşmış bulunmaktadır. Bu dönemin 86 yılı Dâhiliye
Nezareti, 92 yıllık dönemi ise Dâhiliye
Vekâleti/İçişleri Bakanlığı olarak geçirilmiştir. Ne var ki oldukça eski ve köklü
bir kurum olmasına ve yaşadığı kurumsallaşma serüveni kamu örgütleri için
önemli kurumsal deneyimler sunmasına
rağmen, İçişleri Bakanlığının kurum tarihi yeterince bilinmemektedir. Dolayısıyla
Şafak Başa’nın bu kitabı, İçişleri Bakanlığının kurum tarihi araştırmalarına önemli
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bir katkı sağlayacaktır. Kitapta ağırlıklı olarak, Osmanlı Dönemi Dâhiliye Nezaretinden
Milli Mücadele Dönemi Dâhiliye Vekâletine
geçişin yaşandığı dönem (1920-1923) incelenmiştir. Geçiş dönemi koşulları ile Osmanlı
Devleti’nden miras kalan teşkilat yapısının
anlaşılabilmesi için, Dâhiliye Nezareti Dönemi (1836-1922) de, çalışma kapsamına
alınarak özetlenmiştir. Kitapta, Bakanlığın
merkez teşkilatı ve bununla bağlantılı konular (dâhiliye memurları, bütçeler, vekiller, politikalar ve icraat) yanında; mülki ve mahalli
idareler ile kolluk birimlerine ilişkin gelişmeler üzerinde de durulmuştur.
Çalışmada öncelikle kurumsal tarih araştırması gerçekleştirilmiş; araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin analiz edilmesinde
de kurumsallaşma yaklaşımının sağladığı
kuramsal verilerden yararlanılmıştır. Kurumsallaşma yaklaşımı, örgütlerin idari tarihleriyle de ilgili olduğundan dolayı, araştırmanın
genelinde İçişleri Bakanlığının kuruluş ve
kurumsallaşma sürecinin tarihsel boyutu ön
plana çıkarılmış; “kurumsal tarihin bir anlamda, kurumların kurumsallaşma tarihi olduğu”
gerçeği kabul edilmiştir. Böylece bu çalışmada, devlet ve toplum yapılanması içerisinde
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seçkin yeri olan bir kurumun tarihle kesiştiği
bazı noktalar canlandırılmış; kurum tarihinin
de ötesine geçilmeye çalışılarak kuruluş,
gelişim ve dönüşüm süreçleri, önemli bir
örgüt kuramı olan kurumsallaşma yaklaşımının varsayımları çerçevesinde incelenmiştir.
Araştırmanın sonunda; İçişleri Bakanlığı örneğinde olduğu gibi, Türk toplumunun uzun
yıllar boyunca ve titizlikle yaratıp geliştirdiği
kurumların, çeşitli güçlerin ve çıkarların etkisiyle oradan oraya yönlendirilebilen bilardo
topları olmadıkları, onların da kendilerine
ait bir yaşamları olduğu ve isimlerinden çok
daha fazlasını ifade ettikleri; bunlara ait yönetsel değerlerin korunup geliştirilmesi ve
gelecek kuşaklara emanet edilmesinin ülke
ve toplum yararına olduğu; devlet ve siyaset
kurumlarının da Milli Mücadele Dönemi’nde
olduğu gibi kamu örgütlerinin kurumsallaşma düzeyini azaltan değil, destekleyen bir
anlayışta olmaları gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
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DENETİM DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ
1. Denetim Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan bir dergidir.
2. Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağına Dergi Yayın
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Kurulu karar verir. Yayın Kurulu yazardan yazının kısaltılmasını ve düzeltme yapılmasını isteyebilir.
3. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
4. Dergiye gönderilecek yazılarda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uyulması esastır.
5. Yazıların Dergide yayımlanmış olması, yazarlara ait görüşlerin paylaşıldığı anlamına
gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
6. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve varsa e-posta adreslerini bildirmelidir.
7. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılardan inceleme, araştırma ve makale türü yazıların 10 sayfayı; derleme, çeviri ve tanıtım türü vb. yazıların 6 sayfayı geçmemesi tercih
edilir.
8. Yazılar “Microsoft Word” veya “Open Office” programlarının formatlarında kaydedilmiş bir cd’de (yazı tipi Times New Roman, 12 ) teslim edilebilir veya Derginin e-posta
adresine gönderilebilir.
9. Dergide yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
10. Dergide yayımlanan reklamların sorumluluğu, reklam verenlere aittir.
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