
Türkiye’yi İlgilendiren 5 Ayrı Seçim: Fransa, Yunanistan, Ermenistan, Suriye ve
Sırbistan

6 Mayıs 2012 tarihi bir bakıma “seçim günü” idi. Almanya’nın Schleswig-
Holstein eyalet seçimleri ve İtalya’da da Cenova, Palermo ve Verona gibi 26
büyük vilayetin yer aldığı 900’ü aşkın belediyede mahalli seçimler vardı. Bu
seçimlere ilaveten Türkiye’yi doğrudan, ya da dolaylı ilgilendiren
coğrafyalarda 5 ayrı seçimler yapıldı. Bunlar şöyle idi:

a. Fransa’da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri
b. Yunanistan’da Genel Seçimler
c. Ermenistan’da Parlamento Seçimleri
d. Suriye’de Parlamento Seçimleri
e. Sırbistan’da Cumhurbaşkanlığı-Parlamento ve Mahalli Seçimler.
Bu seçimlerin sonuçları Türkiye için son derece önemlidir. Kısaca her bir

seçim için değerlendirme yapılacaktır.

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Fransa’da Nicolas Sarkozy ve François Hollande arasındaki bu yarışın Türkiye açısından doğrudan
taraf olmayı gerektirecek bir yanı yoktu. Zira her iki aday da Türkiye’nin AB üyeliği ve 1915 Ermeni
olayları hakkında karşısında olduklarını sıkça tekrarladılar.

Buna karşılık Sarkozy, seçilmeden birkaç gün önce 2 adayın televizyondaki tartışmaları sırasında,
bir kez daha yabancı düşmanlığına vurgu yaptığı görüldü. Konuşmasında “Çok sayıdaki yabancının
entegrasyonu güçleştirdiğini” ifade eden Sarkozy, seçmenlere yazdığı mektubunda da “Türkiye’nin AB
üyesi olamayacak yetenekte” olduğunu yazdı. Tüm bu özet bilgilerden anlaşılacağı üzere, her ne kadar
“Türkiye dostu” olmadığı açıkça belli ise de, yabancılar konusunda önyargılı ve karşıt olmadığı da belli
Hollande, Türkiye’nin “ehven-i şer” (kötünün iyisi) kabilinden istediği adaydı.

44 milyon Fransız’ın oy sahibi olduğu seçim öncesi anketlerde Hollande’ye %52.5-%53.5 civarında
şans verilmekteydi.

Seçimlerin sonucu beklendiği gibi gerçekleşti. Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı oyların %52’sini alan
Hollande oldu. Oyların %48’ini alan Sarkozy, sonuçları öğrendikten sonra rakibini telefonla arayarak
kutladı. Bundan sonra da siyasete veda edeceği bilinmektedir. Seçimlere katılım oranının 1. Tur
seçimlerden (%70.59) çok daha fazla ve %80 civarında olduğu görüldü.

Fransa’da bir ay sonra genel seçimler var. Muhtemelen bu seçimler daha sert geçecek, “aşırı sağ” diye
bilinen Marine Le Pen’in partisi sağın temel partisi olmayı zorlayabilecektir.

Gerek Hollande’nin seçilmesi, gerekse bir ay sonraki genel
seçimler AB’yi de doğrudan ilgilendirmektedir. AB’de yaşanan
son ekonomik krizler biraz da Almanya-Fransa işbirliği ile
hafifletilebilmişti. Fransa’daki yeni Cumhurbaşkanı “kemer
sıkma” politikasına “Hayır!” demişti. Üstelik Alman Şansölye
Angela Merkel de Sarkozy yanlısı tutumunu belli etmişti. Bu
sonuçla AB’de işler biraz karışacak gibi…

Fransa’da “Sosyalist” iktidar her ne kadar bu ülkedeki yabancıları (Türkler dahil) rahatlatacak ise de,
PKK destekçilerinin de daha rahat hareket edebilecekleri unutulmamalıdır.

Yunanistan’daki Genel Seçimler

4 Ekim 2009’da 2 yıl erken yapılan erken genel seçimler sonucu Yunanistan siyasetinin en önemli
ailelerinin isimleri, en azından bir süreliğine ve hafızalarda iyi izler bırakmadan siyaset sahnesinden
çekildiler.

İlk çekilen, iktidarı kaybeden Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Kostas Karamanlis’ti.
Karamanlis seçim sonucunda başbakanlıktan edildiği gibi, partinin genel başkanlığından da ayrıldı. Kasım
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2009’da partinin genel başkanlığına Kültür ve Turizm eski Bakanı Antonis Samaras seçildi. Karamanlis
ise, bir süre sonra faal siyasi hayata bile veda etti.

2009 genel seçimlerinin galibi PASOK Lideri Yorgo Papandreou ise, iktidara ve başbakanlığına
sevinemedi. Yunanistan’ın adeta tüm AB’yi etkileyen ekonomik krizi sonucunda, her ne kadar ülkesinin
borçlarının önemli bir bölümünü sildirtip, bir kısmını da ödenebilecek makul seviyeye indirmişse de,
sinirlerinin iflas ettiği de görüldü.

Nitekim Papandreou, Kasım 2011’de içerisinde önce başbakanlıktan istifa etti. Lukas Papadimos’un
başbakanlığında bir “Teknotratlar Kabinesi” kuruldu. Papndrou Mart 2012’de de partisinin genel
başkanlığından istifa etti. PASOK, seçimlere yeni lideri Selanikli, 1957 doğumlu ve tecrübeli siyasetçi,
Hukuk Profesörü Evangelos Venizelos başkanlığında girdi.

300 milletvekilliği için yapılan erken genel seçimlere 32 siyasi parti katıldı. Yaklaşık 9.8 milyon
seçmenin bulunduğu ülkede ilk verilere göre katılım son derece yüksek. Bu arada Batı Trakya’dan da 18
Türk milletvekili adayı yarıştı.

Yunanistan’da seçimler öncesindeki anketlerde iki büyük partinin (PASOK ve Yeni Demokrasi) aksine,
küçük partilerin çıkış yaptıkları görüldü. Bu ise, genelde AB tarafından ekonomik krizde verilen yeni
borçlar sebebiyle mecbur edilen kemer sıkma politikasına karşı koyan partilerdi. Bu yüzden Yunanistan’da
yeni bir krizin daha çıkabileceği ileri sürülmekteydi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Yunanistan’da da olağanüstü farklı sonuç
alındı. Daha doğrusu büyük partiler ekonomik krizin enkazı altında kaldılar.
Öyle ki, 2009 seçimlerinde %43.5 oy alan PASOK %13.6 ile hezimete uğradı.
Yeni Demokrasi Partisi de ilk sırayı almasına rağmen, 2009’dak %33.5’lük
orandan %19.2’ye geriledi.

Seçimin sürprizi AB ve IMF reçetelerine “Hayır!” diyen radikal sol
koalisyon partisi Syriza olup, %16.3 ile ikinci sıraya oturdu. Bir diğer sürpriz
de bir ay önce kurulduğu ileri sürülen Milliyetçi Bağımsız Yunanlılar Partisi’nin
%10 civarındaki oy almasıydı.

Komünist Partisi (KKE) %8.5, Faşist-ırkçı Altın Şafak %6.7, Demokratik
Sol Parti %6 oranında oy aldı. Aşırı Milliyetçi Laos ile Yeşiller Partisi ise kritik
eşik %3’ler civarında kaldı.

Bu sonuç üzerine ilk girişim “Milli Birlik Hükümeti kurulmasını öneren
PASOK Lideri Venizelos’tan geldi. Yunanistan’da zor bir hükümet kurma
süreci başlıyor. Yeni Demokrasi Partisi-PASOK Koalisyonu kurulabilirse
Yunanistan “Avro” bölgesinde kalabilir. Aksine bir koalisyon ise bu şansı yok edebilir.

Yunanistan’la bundan sonra AB ilişkileri değil, Türk-Yunan ilişkileri de sıkıntı, hatta gerilim yaşayabilir.
Üstelik Ege’de deniz sahalarının paylaşımı gerçekleşmemişken, gene aynı çözümsüzlüğün yaşandığı Doğu
Akdeniz’de de petrol-doğalgaz aramaları başlamışken…

Ermenistan’daki Parlamento Seçimleri

Sekiz siyasi parti ve bir siyasi bloğun yarıştığı Ermenistan parlamento seçimleri öncesinde anketler,
2008’de cumhurbaşkanı seçilen Serj Sarkisyan’ın genel başkanı olduğu Cumhuriyetçi Parti ile eski
koalisyon ortağı Müreffeh Ermenistan Partisi’ni öne çıkarmıştı.

Seçimlerin sonucunda Sarkisyan’ın genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyetçi Parti, 2007 seçimlerine
göre oylarını %10’dan daha fazla artırarak %45’lik oyla ipi en önde göğüsledi.

Cumhuriyetçi Parti ile ortaklık kuran koalisyon hükümetinin 3 partiden oluşan ortağı ise %28.8 oy
aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 131 milletvekilinin seçildiği parlamentoya 5 siyasi parti girebildi.
Seçimlere katılım oranı ise %62.2 oranında ve düşüktü.

Bu sonuç, Rusya yanlısı Sarkisyan’ın Türkiye karşıtlığı politikasına destek anlamı taşımaktadır.

Sırbistan’da Cumhurbaşkanlığı-Parlamento ve Mahalli Seçimler

Sırbistan’da cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve yerel yöneticileri seçmek için 6 Mayıs 2012’de tam bir
seçim festivali yaşandı. Anketlere göre, bir süre önce “strateji” gereği görevinden istifa eden eski



Cumhurbaşkanı Boris Tadiç ile Sırbistan Kalkınma Partisi’nin adayı Tomislav Nikoliç, diğer 12
cumhurbaşkanı adayına daha şanslı gösteriyordu.

Bu arada Sırbistan Meclisi’ndeki 250 milletvekili koltuğu için de 15 siyasi parti yarıştı. Mahalli seçimler
de gene bir başka yarış alanı gibiydi. Kosova’daki Sırplar da AGİT denetimi ve gözetiminde bu seçime
dâhil oldular.

Sırbistan’da 6 Mayıs akşamı kesin olmayan sonuçlara göre Boris Tadic’in partisi Demoratlar %24.7’lik
oyla ilk sırada. Bu partinin ardından, “Bosna Kasabı” Miloseviç’in dostlarının toplandığı, 2008 tarihinde
kurulan, Tomislav Nikolic liderliğindeki Sırbistan Yenilikçi Partisi %23.5 oranla gelmektedir. Bunun anlamı
ise Sırbistan’da daha hükümet kurulma aşamasında sorunları işaret eden bir koalisyon iktidarı demektir.

Cumhurbaşkanı adaylarından ilk iki sırada Tadiç %26.8’le ilk sırayı, Nikoliç de %25.6 oranla ikinci
sırayı aldı. Bu birbirine çok yakın oy alan rakipleri 20 Mayıs 2012’de oldukça zorlu ikinci tur seçimler
beklemektedir.

Sırbistan’da Nikolic liderliğindeki Sırbistan Yenilikçi Partisi’nin iktidar ortağı olması ve hele 20 Mayıs’ta
Nikoliç’in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, Sırbistan-AB ilişkileri dondurulabilir. Buna karşılık Putin
yönetimindeki Rusya ile ilişkiler yeniden rayına oturabilir.

Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde ise Balkanlarda, özellikle de Kosova’da ve Bosna’da yeni sorunlara
yol açabilir.

Suriye’de Genel Seçimler

Yukarıdaki seçimler içerisinde kuşkusuz ki en sancılı olanı Suriye’de yapılanıdır. Bir taraftan Annan
Süreci ile “kâğıt üzerinde” ateşkes varsa da, aslında tarafların her gün ateşkesi defalarca deldiği de
bilinmektedir. Üstelik BM silahsız gözlemcileri de Suriye’de iken.

Suriye Lideri Beşşar Esad, Mart 2012’de biraz da Rusya ile koordinasyonun sonucunda, 7 Mayıs
2012’de genel seçimlerin yapılacağını açıklamıştı.

Bu seçimler öncesinde muhalefetin gerektiği gibi seçimlere hazırlanmasının mümkün olamayacağı da
açıktır. Aslında Esad rejimi zamana oynayan bir tablo çizmektedir.

Suriye’deki seçimler 7 Mayıs akşamı geç saatlerde sona ereceğinden, bu değerlendirmenin yapıldığı
sırada bir sonuç almak mümkün olamadı. Ancak şu an için bir sürpriz, yani Baas Partisi’ni geçebilecek bir
partinin çıkabileceği beklenmemektedir.

Sonuç

Türkiye ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili 5 ayrı devletteki seçimlerin sonuçları netleştikten sonra
daha isabetli değerlendirme yapmak mümkün olabilecektir.

Ancak ilk belirlemelere göre Türk-Yunan, Türk-Ermeni ilişkilerinin daha da sertleşebileceği
söylenebilir.

Fransa’da ise PKK terör örgütüyle ilgili olarak ilişkilerde sorun yaşanabilir.
20 Mayıs 2012’de Sırbistan’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Sırbistan’ın AB ilişkileri, Rusya

ile ilişkileri ve hatta Balkanlardaki istikrarın geleceği daha iyi şekillenecektir.


