NATO’NUN ‹SLAMCILARI*
Cihan Tu¤al
gh

Türkiye’de Hegemonya ve Amerikanlaflma
fiu s›ralar Ortado¤u’yu sarsan gerilimler (Bat›’dan gelen askeri sald›r›lar, ‹slamc›laflm›fl direnifl, ekonomik türbülans, demografik altüst
olufl) Türkiye’de tuhaf flekilde Amerikanlaflm›fl bir biçim alm›fl durumda.1 Kemal Atatürk’ün laik Cumhuriyeti, NATO’nun uzun süreli
kalesi, flu anda ‘inançl›’ adamlar taraf›ndan yönetiliyor. Recep Tayyip
Erdo¤an’›n Adalet ve Kalk›nma Partisi (AKP) -daha önce yasaklanan
‹slamc› hareketin vücut bulmufl son hali- Meclis’te yüzde 60’l›k bir ço¤unlu¤a sahip olarak Ankara’da on befl y›l›n ilk koalisyonsuz hükü*) NLR (II) 44, Mart-Nisan 2007.
1) Bu metindeki fikirleri gelifltirmeme yard›mc› olan Michael Burawoy, Dylan Riley ve
Aynur Sadet’e teflekkür ederim.
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metini oluflturdu. Baflbakan Erdo¤an’›n bizzat kendisi cumhurbaflkan›
aday› ve Cumhuriyet’in, temsili olmaktan uzak olmakla meflhur demokrasisinin vesayetinde olan meclisin verece¤i bir arma¤anla yedi
y›ll›¤›na bu göreve atanabilir. Büyük ihtimalle, yoksullar -özellikle de
flu s›ralar Türkiye’deki flehirleri dolduran vas›fs›z ve kay›ts›z genç iflçi
s›n›f›- taraf›ndan seçildi¤i halde, Erdo¤an hükümeti devlet harcamalar›nda kesinti yaparak gelecek y›l GSYH’de yüzde 6’l›k bir mali art›fl hedefliyor. Ayn› hükümet Müslüman dünyayla olan dayan›flmas›n› sürekli vurgulad›¤› halde, birliklerini Güney Lübnan’daki BM iflgal birliklerine kat›lmas› için sevk etti ve Irak’a asker göndermekten ancak
Irakl› Kürt lider Celal Talabani’nin ›srarl› ricalar› sonucunda geri durdu. Yine de AKP’nin 2007 sonbahar seçimlerini kazanmas› genifl oranda bekleniyor ve taflral› sermayedarlar, dindar küçük burjuvazi, yeni
flehirli yoksullar, polis içindeki önemli gruplar ve liberal, sol e¤ilimli
entelektüellerden önemli bir destek görmeye devam ediyor.
Türkiye’deki de¤iflimlerin paradoksal yap›s›n› kavrayabilmek
için, öncelikle Kemalist devlet için ‘laiklik’ kavram›n›n sahip oldu¤u
al›fl›lmam›fl anlam› göz önünde bulundurmak gerekir. 1919 ila 1923
y›llar› aras›nda ‹tilaf güçleri taraf›ndan etkin biçimde paylafl›lmakta
olan ma¤lup Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda, Kemal’in birlikleri taraf›ndan yürütülen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulufl savafllar›, yaln›zca
vatan ve özgürlü¤e dair ulusal kurtulufl ‘rüyas›’na de¤il, ayn› zamanda kâfirlerin kuflatmas›na direnmeye dair Müslümanl›k görevine de
yaslan›yordu. Dini homojenleflme ulusal birli¤in önemli temel unsurlar›ndan biriydi; nitekim, 1915 y›l›ndaki Ermeni katliamlar›n›n
bir uzant›s› olarak, Cumhuriyet’in do¤ufluyla birlikte Ortodoks
Rumlar›n ülkeden ihrac›na giriflildi. Sorun daha çok din ile devlet
aras›ndaki iliflki üzerineydi. Bu anlamda laiklik -devletin din üzerindeki kontrolünü geniflletmek olarak- 19. yüzy›l Tanzimat reformlar›n›n bir projesiydi. 1924 y›l›nda, Cumhuriyet’in kurulufl Anayasas›
Halifelik, fes, dini mahkeme ve okullar, vb. kurumlar›n ortadan kald›r›l›p Latin alfabesi ve Bat› yasalar›n›n takdim edilmesine ra¤men
bile ‹slam’› devlet dini olarak belirledi; bu madde 1928 y›l›nda anayasadan ç›kart›ld›. Laiklik, 1931 y›l›nda resmen Kemalist Cumhuriyet Halk F›rkas› program›n›n alt› ilkesinden biri olarak telaffuz edildi ve nihayet 1937 y›l›nda Anayasa’ya dahil edildi.
Birçok Bat›l› araflt›rmac› taraf›ndan da yinelenen resmi görüfle göre, 1924-1925 modernleflmesi Türkiye’de dinin devletten ayr›lmas›96

na kesin kan›t oluflturur.2 Bu görüfle göre, dinin bütün resmi kamusal alanlardan ç›kar›lmas›yla, nüfusun dindar kesimleri eninde sonunda hâkim olan gerçekli¤e uyacaklar ve tamamen laiklefleceklerdir. Ancak baflka araflt›rmac›lar da, Türk devletinin ‹slam’› devletten
ay›rmaktan ziyade kontrol alt›na al›p kurumsallaflt›rd›¤›n› öne sürerler.3 Bu durumda (seçimle gelmeyen) Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›,
ülke çap›nda vaiz ve imamlar›n atanmas›nda tekel bir güç uygular ve
vaazlar›n düzenlemesini kontrol eder. Bu aç›dan devlet ile dinin derinden derine iç içe geçti¤i Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanl› sistemi aras›nda aç›k devaml›l›klar vard›r.
Bununla birlikte, Türk laikli¤i, en iyi biçimde, dinin ulusal birlik
için kamusal kullan›m›yla tan›mlanan bir ‘resmi ‹slam’›n do¤as› ve
geliflimi üzerindeki mücadele olarak görülebilir. Evrenselci (ya da
Osmanl›’ya ait) bir mant›¤› yeniden üretmek yerine, laiklik projesi
sürekli olarak yeniden üretilmifl, (k›smen kas›ts›z olan) neticeleri
farkl› toplumsal güçler taraf›ndan uygulanan bir dizi müdahale sonucunda geliflmifltir. Bu süreç hem geç Osmanl› döneminin ve Cumhuriyet’in ilk y›llar›n›n reformlar›nca oluflturulan egemen iktidar
blo¤unun, hem de bundan d›fllanan sosyal tabakalar›n içinde çeliflkilere yol açm›flt›r. 1930’lardan bu yana, bu blok içindeki bask›n kesimler -askeri liderlik, sivil bürokrasinin modernleflmifl katmanlar›,
resmi olarak korunan endüstriyel burjuvazi ve Bat› odakl› ayd›nlardinin kamusal alandan afla¤› yukar› otoriter bir biçimde d›fllanmas›na katk›da bulunmufllard›r. Blo¤un madun kesimi -bürokrasinin ve
profesyonel orta s›n›f›n muhafazakâr unsurlar›, ihracata dönük burjuvazi, tüccarlar, taflral› ileri gelenler- her ne kadar ‘laik’ kontrol alt›nda olsa da ‹slam’› daha genifl biçimde destekleme e¤ilimindeydiler. Bu destekleme e¤ilimi ayn› zamanda daha genifl halk katmanlar›n› -iflçiler, köylüler, zanaatkârlar, iflsizler, küçük taflra giriflimcileri, din görevlileri– egemen kesime karfl› harekete geçirdi ve genellik2) Bat›l› versiyonlar› için bkz. Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East, New York, 1967; Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey,
New York, 1961.
3) Özellikle bkz. Simon Bromley, Rethinking Middle East Politics: State Formation and Development, Cambridge, 1994; Metin Heper, The State Tradition in Turkey, Beverley, Yorkshire, 1985; Nikki R. Keddie, “Secularism and the State: Towards Clarity and Global
Comparison”, NLR 1/226, Kas›m-Aral›k 1997, s. 300-332 ve fierif Mardin, “Religion and
Politics in Modern Turkey”, (der.) James Piscatori, Islam in the Political Process içinde,
Cambridge, 1983.
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le imtiyaz elde etme konusunda baflar›l› oldular.4 Bu arada, güç dengesinden d›fllanm›fl olsa da, çok say›daki yar› gizli ‹slamc› cemiyet
gibi dinsel gruplaflmalar, e¤itim ve benzeri sorunlar etraf›nda oldukça güçlü pasif ya da aktif direnifller sergilediler.
Ayn› zamanda laikleflme sürecini tan›mlayan bu mücadeleler de
k›smen Türk sosyo-ekonomik geliflmesinin al›fl›lmad›k özellikleriyle belirlenmifltir. Osmanl› döneminin ço¤unlukla Rum ve Ermenilerden oluflan tüccar burjuvalar› savafl, nüfus mübadelesi ve toplu
katliamlarla hemen hemen yok edilmiflti.5 Türklerin büyük ço¤unlu¤u -yüzde 70’ten fazlas›- nispeten müstakil say›s›z köye yay›lm›fl
olan çiftçilerdi. Bu da askeri ve sivil bürokrasinin yeni ulusun toplum mühendisli¤i iflini üstlenecek yegâne etkin ve organize güç olarak kalmas›na sebep oldu. Kaç›n›lmaz olarak yaratt›klar› ithal ikameci sanayilerin ilk ve öncelikli olarak ulusal ç›karlara hizmet etmesini sa¤lamaya çal›flt›lar. Bu amaçla, hem sanayiciler hem de fabrika
çal›flanlar›na farkl› devlet koruma biçimleri önerildi, bunlar›n içinde
iflçiler için sosyal güvenlik, toplu sözleflme, sendikalaflma ve grev
hakk› da vard›. ‹ç ve d›fl rakiplere karfl› yüklü devlet yard›mlar›yla
korunan üretim burjuvazisi, yerel bir pazar›n geliflmesine destek oldu¤u için, bu türden iflçilere yönelik imtiyazlara anlay›fl gösterdi.6
Ancak 1960’lar›n sonlar›na gelindi¤inde, gittikçe kendi kendine organize olan iflçi s›n›f›, k›sa zamanda devlet vesayetinden kurtulma
konusunda gözda¤› vermeye bafllad›. Türkiye ‹flçi Partisi 1965 y›l›nda Meclis’te 15 sandalye kazand›.7 Metal iflçilerinin büyük çapl›
grevleri devlet taraf›ndan desteklenen Türk-‹fl sendikas› içinde yar›lmalara ve Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu’nun (D‹SK)
kurulmas›na yol açt›. 1970’lerde solun gücü artarken, devlet bu tehlikeye karfl› hem afl›r› sa¤c› milliyetçi fedaileri hem de ‹slamc› gruplar› kulland›. Nihayet 1980’lerde askeri bir hükümet darbesi militan
4) Kemalist CHP uzun süredir bu blo¤un içinde egemen olan devletçi sektörün siyasal
ayg›t› ifllevini görürken, daha geleneksel-dindar kesimler 1950’de tek parti döneminin
sona ermesinden bu yana birçok farkl› parti taraf›ndan temsil edilmifltir: 1950’lerde Adnan Menderes’in Demokrat Parti’si, 1960’larda Süleyman Demirel’in Adalet Partisi,
1980’ler ve 1990’lardaysa Turgut Özal’›n Anavatan Partisi.
5) Bkz. Taner Akçam, From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian
Genocide, New York, 2004.
6) Ça¤lar Keyder, Türkiye’de Devlet ve S›n›flar, ‹stanbul, 1993.
7) Dankwart Rustow, “Turkish Democracy in Historical and Comparative Perspective”,
(der.) Metin Heper ve Ahmet Evin, Politics in the Third Turkish Republic içinde, Boulder,
CO, 1994, s. 3-12.
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solu üç y›ll›k bir devlet terörüyle bafl bafla b›rakt›; bu günlerde idam,
iflkence ve hapis cezalar› siyasal manzarada kal›c› de¤iflikliklerle sonuçland› .
‹slam’›n Radikalleflmesi
1980 y›l›nda ordunun yönetime el koymas› ayn› zamanda din, s›n›f ve iktidar aras›ndaki iliflkileri de¤ifltirecekti. 1970’lerin bafllar›nda, ‹slamc› politika temelde küçük taflra giriflimcilerinin devletin sanayi politikalar›na, yükselen iflçi militanl›¤›na ve h›zl› Bat›l›laflmaya
karfl› bir savunma olarak s›¤›nd›klar› bir aland›.8 ‹stikrarl› ticaret kurumlar›n›n ve partilerinin ithal ikameci sanayi düzeni içinde yok olmayla yüzleflen küçük iflletmelerin ihtiyaçlar›na olan tepkisinin eksikli¤i, Odalar Birli¤i eski baflkan› Necmettin Erbakan’›n 1970 y›l›nda Milli Nizam Partisi’ni kurmas›n› sa¤lad›.9 MNP, taflral› ifladam› ve
tüccarlar›n haklar›n› korudu¤u kadar, onlar›n dinsel duygular›na ve
Bat›l› tüketim kültürüne yönelik tepkilerine hitap ediyordu. Bu tutum ayn› zamanda Erbakan’›n devlet taraf›ndan korunup düzenlenen ve topluca sahip olunan özel giriflimlere dayal› oldukça kabataslak ekonomik kalk›nma program›ndan etkilenen muhafazakâr köylü-çiftçi ve zanaatkârlar›n da deste¤ini kazand›. 1971 y›l›nda ordu
taraf›ndan kapat›lan MNP, 1972 y›l›nda Milli Selamet Partisi (MSP)
ad›yla yeniden kuruldu¤unda, program›nda hemen hemen hiçbir
de¤ifliklik yoktu.10
MSP’nin 1970’ler boyunca en belirgin kazanc›, mezunlar›n›n ilerleyen ony›llarda ‹slamc› hareketin belli bafll› eylemci ve liderlerini
ç›karaca¤› ‹mam Hatip okullar›n›n yayg›n biçimde e¤itim sistemine
kat›lmas› oldu. Bu okullar resmi olarak gelecekteki hatip ve imamlar›n e¤itilmesi amac›n› tafl›yordu. Ancak ö¤rencilerin normal devlet
okullar›nda ‹slam’›n emirleri uyar›nca bir hayat› ö¤renip tecrübe etmeleri mümkün olmad›¤›ndan, bu okullar mutlaka imam ya da ha8) ‹slamc›l›¤› devlet, ekonomi ve toplumu Kur’an’da ifade edildi¤i flekliyle biçimlendirmeye çal›flan bir ideoloji olarak tan›ml›yorum. Dolay›s›yla ‹slamc›l›k, dindarl›¤› vurgularken dine daha k›s›tl› ve tali bir siyasal rol atfeden daha muhafazakâr dinsel anlay›fllarla k›yaslanmal›d›r.
9) Bugün Türkiye’de ‘milli’ kelimesi hem ulusal hem de dinsel kimli¤i ima etmektedir.
‹slamc›lar resmi olarak tek meflru, kolektif kimli¤in Türklük oldu¤u bir ülkede kendi
seçmenleri için Müslüman kimli¤ini daha çekici k›lmak amac›yla bu kelimenin mu¤lakl›¤›ndan faydalanmaktad›rlar.
10) Ali Yaflar Sar›bay, Türkiye’de Modernleflme, Din ve Parti Politikas›: Milli Selâmet Partisi Örnek Olay›, ‹stanbul, 1985.
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tip olmas› gerekmeyen çocuklar›n e¤itimi aç›s›ndan iyi bir alternatif
olarak dindar ailelerden ciddi talep gördü. Zaman içinde bu ‹mamHatip mezunlar› nesli önemli kamu mevkilerinde yer almaya bafllad›lar ve ekonomik, kültürel ve siyasal alanlarda laik ayd›nlarla rekabet edebilecek dindar bir orta s›n›f oluflturdular. Ayd›nlar›n daha
önceden solla ve sol kültürle denk tutuldu¤u bir ülkede, bu yeni ve
aç›kça Müslüman ayd›nlar, ‹slamc›l›¤›n hegemonik bir alternatif
olarak inflaas›nda belirgin bir faktör olabilirdi.
1979 y›l›ndaki ‹ran devrimi ‹slamc› hareket aç›s›ndan bir dönüm
noktas› oldu. Birçok Müslüman›n zihninde bölgedeki en bask›c› Bat› destekli rejimlerden birini y›kan bu kitlesel ayaklanma, ‹slam ile
itaat aras›ndaki al›fl›lm›fl özdefllefltirmeyi sarst› ve ‹slam politikas›n›
mustazaf›n’›n -ezilenlerin- devrimci mücadelesi olarak yeniden tan›mlad›. Bu, flehirlerde ifl bulma umuduyla oradan oraya sürüklenen
yoksullaflm›fl genç iflçiler ad›na heyecan verici bir mesajd›. Eflitsiz
koflullar›n giderek derinleflmesi flartlar›na ra¤men, 1980 askeri yasaklar›n›n ard›ndan sol, siyasal ve ideolojik anlam›yla yok olmufltu.
Neo-liberal dönemin gecekondu mahalleleri ve varofllarda yaflayan
ve flehrin tüketime dayal› refah›yla -onun bir parças› olamadan- yüzleflen alt s›n›flar›, ne daha önceki nesilleri harekete geçiren sosyaldevrimci seçene¤e, ne de genifllemekte olan endüstriyel iflçi s›n›f›na
dahil olma umuduna ba¤lanabiliyorlard›. Bu ortam içinde militan ve
sosyal olarak radikal bir ‹slamc›l›¤›n sunacak çok fazla fleyi vard›.
Dinsel tepkiler siyasal bofllu¤u doldurmak için katland›, gider k›s›tlamalar›yla delik deflik olan resmi sosyal güvenlik sisteminin yerini
inanç tabanl› sosyal yard›mlaflma ald›. MSP 1980 y›l›nda ordu taraf›ndan kapat›lm›flt›. Partilerin 1983 y›l›nda yeniden kurulmalar›na
izin verildi¤inde, Erbakan’›n Refah Partisi bu dönüflüme u¤ram›fl yeni ‹slamc›l›¤›n cisimleflmifl hali oldu. Refah Partisi ayn› zamanda
Kürt meselesi konusunda laf›n› sak›nm›yor, Kürt dili ve kültürünü
tan›yaca¤›n› vaat ediyordu; bu da RP’ye yaln›zca ülkenin güneydo¤usunda de¤il, ayn› zamanda merkezdeki ve bat› flehirlerindeki Kürt
göçmenler aras›nda sa¤lam bir destek kazand›rd›.
Pasif Devrimin ‹lk Hamleleri
1980 darbesi, devletin ‹slam’la iliflkisinde bir dönüm noktas›yd›.
Soldan gelen meydan okumay› savuflturan egemen blok, dinsel
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gruplara yönelik, büyük ölçüde onlar› denetim alt›nda tutmaya dayanan bir aç›kl›k politikas› izlemeye bafllad›. Evrim gibi bilimsel teorilere yap›lan vurgu azalt›l›rken, dini e¤itim milli okul müfredatlar›n›n bir parças› haline geldi. Daha önceden yar› gizli olan belirli
dinsel cemaatler art›k aç›kça daha görünür durumda ve devletin korumas› alt›ndayd›. Cuntan›n yaratt›¤› 1982 Anayasas›’nda ‘Türklük’
tan›mlar›, örne¤ine rastlanmam›fl ‹slamc› referanslar içeriyordu.11 Bu
ödünler, yurt içinde gerçeklefltirilen bir ‘pasif devrim’ arac›l›¤›yla
‹ran devriminin ve sosyal radikal ‹slamc›l›¤›n›n çekicili¤ini frenlemek ve etkisiz hale getirmek ad›na bir giriflim olarak görülebilir
(klasik Gramscici anlay›flla, d›flar›daki devrimlere tipik bir tepki olarak -muhtemel ya da mevcut- popüler taleplerin karfl›-devrimci uygulamalarla savuflturulmas›). Bu sürecin baflka bir özelli¤i, potansiyel devrimci güçlerin hizmet d›fl› b›rak›lmas›yd›. Gramsci’nin 1815
sonras› ba¤lam›nda Frans›z Devrimi’ne Avrupal›lar›n verdi¤i tepkilere yönelik ortaya koydu¤u flekilde böylesi bir ‘devrim-restorasyon’
süreci, bir yandan halk kitlelerini k›smen tatmin ediyor, di¤er yandan hâkim s›n›f rejimlerini sa¤lam tutuyordu.12 1980-1983 askeri
diktatörlü¤ü s›ras›nda Türk rejimi benzer biçimde ‹slamc› talepleri
yerine getirmeye yönelik kimi ad›mlar att› ve onun ayaklanma potansiyelini etkisizlefltirmeye çal›flt›. Ancak bu de¤iflimlerin laikli¤i
baltalamaktan ziyade sa¤lamlaflt›rmas›, beklendi¤inden yine de daha
fazla çeliflkiye yol açt›, zira bu politika, kendini laik diye tan›mlayan
bir ulusun içinde dinsel kesimlerin a¤›rl›¤›n› artt›racakt›.
Ayn› zamanda, diktatörlük döneminde bafllat›lan yap›sal reformlar ‹slamc›l›¤›n bir karfl›l›k olarak görüldü¤ü gelir adaletsizli¤i ve
sosyal yozlaflmay› artt›rmaya yarad›. 1970’ler boyunca, do¤as›nda
krizi bar›nd›ran kalk›nmac› modeli yeniden yap›land›rmaya yönelik
giriflimler, seçim politikalar›n›n popülist do¤as› ve güçlü iflçi s›n›f›
militanl›¤›yla engellenmiflti.13 1980 askeri darbesi bu içinden ç›k›lmaz duruma bir çözüm öneriyordu; bu iki engelleyici unsurdan birini geçici olarak ask›ya al›p, di¤erini fliddetli biçimde bask› alt›nda
tutacak, böylece neo-liberal reformu mümkün hale getirecekti. Baflkald›r›n›n bast›r›lmas›, grevlerin yasaklanmas›, siyasal partilerin kapat›lmas› ve eylemcilerin tutuklanmas›yla ücret oranlar› düflürülebi11) Taha Parla, Türkiye’nin Siyasal Rejimi, ‹stanbul, 1995.
12) Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, New York, 1971, s. 114-120.
13) Joel Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East, Cambridge, 2001.
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lir ve mali otorite uygulanabilirdi. Tar›m yard›mlar›n›n azalt›lmas›
köylerdeki krizi fliddetlendirdi, bu da h›zla sanayileflen flehirlere toplu göçleri artt›rd›. Bu s›rada polis gücü içindeki sol unsurlar ay›klan›yor ve yerlerine kat› milliyetçilerle ‹slamc›lar getiriliyordu.
1983 y›l›ndan sonra, Erbakan’›n Refah Partisi bu reformlar›n faydas›n› görmeye bafllad›; ancak ‹slamc›lar bölünmüfl ve çeliflkili s›n›fsal bask›lara maruz kalmaya bafllam›fllard›.14 1970’lerde partinin itici
gücü olan taflra tüccarlar› art›k savunmada de¤ildi. Küresel pazarlar›n yay›lmas›, ucuz iflgücü ve esnek üretim, küçük ve orta ölçekli ihracat odakl› firmalar› ‘Anadolu kaplanlar›’na dönüfltürdü. Ancak parti taban›nda ayn› firmalar›n çal›flanlar› vard›. Refah Partisi’nin 1991
y›l›ndaki program beyan›, ‘Adil Düzen’, bu çeliflkileri yans›t›yordu.
Özel giriflimlerin faziletlerinin alt› çizilirken, iflçi haklar› ve sosyal
adalet vurgular› a¤›r bas›yordu. ‘Adil’ bir ‹slam ekonomisinde iflçilerin temsilcileri çok önemli bir rol üstlenecekti, tam istihdam olacak
ve ücretler devlet taraf›ndan genel olarak belirlenecekti.15
Ancak seçimde baflar›l› olsa da -‹slamc› oylar 1987’den 1991’e yüzde 8’den yüzde 16’ya yükseldi- bu program k›sa süre sonra partinin iflletmeci kolunun sald›r›s›na u¤rad›. Bu giriflimcilerin egemen iktidar
blo¤unda meflruluk kazanabilmek için kendilerini yoksullardan ay›rmalar› gerekiyordu; nitekim sosyal adalet vaatlerini azaltmas› için RP
üzerindeki bask›lar›n› artt›rd›lar, grevcilerle fliddete baflvurarak u¤raflt›lar ve sendikalar›n ‹slam’a ayk›r›l›¤›n› beyan ettiler. Ayn› zamanda
yeni oluflan bir Müslüman profesyonel çal›flan tabakas›, hareketin iflgücü yanl›s› yönelimine dair hoflnutsuzluklar›n› dile getirip, iflletme
yanl›s› politikalara daha s›cak bakmaya bafllad›. 1994 y›l›nda Refah
Partisi, “Adil Düzen gerçek özel sektör düzenidir” iddias›yla yeni bir
program yay›nlad›. Devletin görevleri art›k k›s›tlanm›flt› ve iflçi istismar› hakk›nda çok az elefltiri vard›; ‹slamc› düzende grev ve lokavtlar›n olmayaca¤›, buna gerek kalmayaca¤› anlat›l›yordu.16
14) Daha fazla ayr›nt› için bkz. Haldun Gülalp, “Globalization and Political Islam: The
Social Bases of Turkey’s Welfare Party’, International Journal of Middle East Studies, Cilt.
33, no. 3, A¤ustos 2001, s. 433–448 [Türkçesi için bkz. Haldun Gülalp, “Küreselleflme
ve Siyasal ‹slam: Refah Partisi’nin Toplumsal Taban›”, Kimlikler Siyaseti: Türkiye’de Siyasal ‹slam›n Temelleri içinde, ‹stanbul 2003].
15) Necmettin Erbakan, Adil Ekonomik Düzen, Ankara 1991, s. 29, 65-66. Elefltirel sol
bir analiz için bkz. Ayfle Bu¤ra, “Political Islam in Turkey in Historical Context:
Strengths and Weaknesses”, (der.) Neflecan Balkan ve Sungur Savran, Politics of Permanent Crisis içinde, New York 2002.
16) Refah Partisi, Adil Düzen: 21 Soru/21 Cevap, 1994, s. 1, 23.
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Laisizm Bata¤›
Ancak ‹slamc›lar, bu politika de¤iflimiyle sa¤a do¤ru h›zla kayarken, 1990’lar s›ras›nda hâlâ anaak›m partilerinin ç›karc›l›k ve beceriksizlikleri karfl›s›nda temiz bir alternatif olarak görünüyorlard›.
Ça¤lar Keyder Türk ekonomisinin on y›l boyunca bir finansal y›k›mdan di¤erine (1994, 1999, 2001) sendeleyiflini sürekli olarak
IMF’den kredi ak›fl›n› gerektiren iflaslar, borçlar, rüflvetler, enflasyon ve mali krizlerle tan›mlam›flt›r.17 Siyasal bak›mdan 1990’lar, bir
dizi k›sa ömürlü koalisyon hükümeti görmüfltür, d›fl ve iç politika
esasen, 1982 Anayasas›’yla kurulan Milli Güvenlik Konseyi’nce belirlenmifltir. Kemalist ya da merkez sa¤ anaak›m partileriyse, neo-liberalleflmenin yol açt›¤› s›k›nt›lar› dile getirme ya da yat›flt›rma konusunda yeterli olamam›fllar ve (flu anda fena halde ödün vermifl
olan) laik ulusal-kalk›nmac› modelin yerine geçebilecek herhangi
bir tutarl› ideolojik kimlik tesis edememifllerdir.
Sosyal eflitsizlikler art arda gelen hükümetlerin mali tasarruf
programlar›yla ve Kürtler üzerinde uygulanan zorbal›k ve mahrum
b›rakmalarla daha da kötüleflti. 1983 y›l›nda di¤er yerlerde kald›r›l›rken askeri uygulamalar, yaln›zca Kürdistan ‹flçi Partisi’yle (PKK)
süren savafl›n 30 bin cana mal oldu¤u Güneydo¤u’da yo¤unlaflm›flt›.
BM Güvenlik Konseyi’nin 1991 sonras›nda Kuzey Irak’ta bir uçufla
yasak bölge belirlemesi, kaç›n›lmaz olarak Türkiye’de çok daha fazla say›da olan Kürt nüfusunu akla getirdi. K›sa süre sonra Cumhurbaflkan› Özal, PKK’yle gizli müzakerelere bafllad›, Kürt dili üzerindeki yasa¤› hafifletmeyi teklif etti ve 1993 y›l›nda PKK ateflkes ilan etti. Ancak bu yak›nlaflma Anavatan Partisi (ANAP) ile ordu aras›ndaki iliflkilere zarar verdi. Özal 1991’den itibaren oy deste¤ini durmadan kaybeden partisinin kontrolünü yitirdi. 1993 y›l›nda Özal’›n
ölümünden sonra, ANAP Kürtler konusundaki geleneksel sessizlik
pozisyonuna geri döndü, göze batar bir flekilde zengin yanl›s› politikalar›n› sürdürdü.
Sosyal Demokrat Halkç› Parti ile merkez sa¤daki Do¤ru Yol Partisi’nin kurduklar› koalisyon hükümeti, neo-liberalleflme sürecini 1994
y›l›ndaki ekonomik reformlarla iyice derinlefltirdi. Sosyal Demokratlar
17) Ça¤lar Keyder, “The Turkish Bell-Jar”, NLR 28, Temmuz-A¤ustos 2004 [Türkçesi
için bkz. Ça¤lar Keyder, “Türk Fanusu”, çev. Osman Ak›nhay, NLR 2004 Türkiye Seçkisi içinde, ‹stanbul 2005].
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1980 darbesi sonras›nda artan yo¤un polis istihbarat›n›, iflkenceyi ve
hapishane sistemini frenlemek için hiçbir fley yapmad›lar. Ayr›ca
(1982 Anayasas›’nda tamamen Kürt ve di¤er müesses nizam d›fl› partileri engellemek amac›yla getirilen) yüzde 10 baraj›n› geçebilmek için
sosyal demokrat biletini kullanan Kürt milletvekillerini savunma konusunda da baflar›s›z oldular. Kürt milletvekilleri 1994 y›l›nda etnik
kimliklerini dile getirdikten sonra Meclis’ten ç›kar›ld›lar ve bir k›sm›
sonraki on y›l› hapiste geçirdi. Bu olaylar silsilesi içinde Sosyal Demokratlar›n pasifli¤i onlara Kürt oylar›na mal oldu, di¤er yandan belediyeler düzeyindeki yozlaflmaya dair kötü flöhretleri Türkiye’deki reformcu solun güvenilirli¤inin azalmas›na yol açt›. Sosyal Demokratlar›n nihai de¤er kayb›n›n bir di¤er sebebi, ‹slamc› kimli¤in daha genifl
biçimde savunuldu¤u bir dönemde, daha önceki Cumhuriyet Halk
Partisi’nin kat› laiklik yanl›s› pozisyonuna geri dönmesiydi. Bu ayn›
zamanda merkez solun taban›n›n iflçi s›n›f›/orta s›n›f koalisyonu olmaktan ç›k›p laik profesyoneller, bürokratik elitler ve iflçi aristokrasisine dönüflmesi anlam›na geliyordu. 1990’lar s›ras›nda, kay›ts›z iflgücü
h›zl› biçimde merkez solu terk etmeye bafllad›, bir yandan da merkez
sa¤, geleneksel küçük ve orta ölçekli iflletme taban›n›n bir k›sm›n› kaybediyordu. Bunlar, gittikçe ‹slamc›lara dönüflecek olan s›n›flard›.
Belediye ‹slamc›l›¤›
‹ç gerginliklerine ra¤men ‹slamc›lar 1994 belediye seçimlerinde
birinci parti olarak birçok anahtar flehrin yönetimini ele geçirdiler.
‹slamc› belediyeler daha yoksul bölgelere daha fazla hizmet götürdüler ve bedava kömür, yiyecek ve giysi da¤›tt›lar. Bununla birlikte
alkol tüketimi üzerine daha s›k› kontroller geldi ve kamusal alanlarda ‹slamc› ve geleneksel sembollere daha fazla yer verildi.18 Özellefltirme ganimetlerinin peflinde partiler içinde kümelenen Türk siyasetçilerin birço¤unun aksine, Refah Partisi’nin ideolojik gücü, buradaki siyasetçilerin 1980 sonras› ortam›nda temiz kalmas›n› sa¤lad›;
yaln›zca belediyelerdeki rüflvet ve yozlaflmay› azaltarak ‹slamc›lar,
flehir hizmetlerinin kalitesinde gözle görülür bir art›fl sa¤lad›lar.
Refah Partisi 1995 genel seçimlerinden, büyük oranda yerel yönetimlerdeki baflar›s› sonucunda en büyük güç olarak ç›kt›. Laisist
18) Alev ‹nan Ç›nar, “Refah Party and the City Administration of Istanbul: Liberal Islam,
Localism and Hybridity”, New Perspectives on Turkey, Cilt 16, ‹lkbahar 1997, s. 23-40.
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müesses nizam›n birkaç ayl›k direniflinin ard›ndan Erbakan, Do¤ru
Yol’la bir koalisyon hükümeti kurmay› baflard›. ‹slamc›lar›n yön verdi¤i koalisyon, ilk icraatlar›ndan biri olarak 1980’den sonraki en
yüksek maafl zamm›n› yapt› ve faiz kazançlar›n› s›n›rland›rd›. Belediyelerde Filistinlilerin mücadelesi ve ‹slam davalar›na yönelik sempatilerinin reklam›n› yapmak için iyi organize edilmifl etkinlikler
düzenlediler. Erbakan, Müslüman uluslar›n Türk liderli¤i alt›nda iflbirli¤i yapmas›na dayal› bir ‘küresel demokrasi’ye yönelik çal›flmalar
yapma niyetine dair sinyaller vermeye bafllad›.19 Bununla birlikte
Türk ordusunun bask›lar› karfl›s›nda bu proje k›sa sürede çöktü,
hatta ‹srail’le tarihe geçecek bir askeri iflbirli¤i anlaflmas› imzaland›.
Gerçekte, bir kez göreve geldikten sonra Refah Partisi rotas›n› yitirmeye bafllad›. Rüflvet ve yozlaflmayla savaflmak için hükümet gücünü kullanmak yerine, koalisyon orta¤› -hem siyasal hem de ekonomik rüflvet bata¤›na saplanm›fl olan- Do¤ru Yol’un bu türden faaliyetlerini örtbas etti ve k›sa süre içinde kendi saflar›nda da ayn› hastal›k
belirtilerini göstermeye bafllad›. Dinsel cemaat ve kurumlar›n kampanya enerjisi de art›k azalm›flt›, çünkü ço¤unlu¤u dikkati makam
sahibi olman›n meyvelerini toplamaya yönelmiflti. ‹slamc›lar kendilerini neo-liberal sisteme entegre etmifl gibi görünüyorlard›. Buna ra¤men, Refah Partisi’nin art›k sesi k›s›lm›fl olan radikalli¤i, geleneksel
egemen blo¤un öfkesini uyand›rmaktayd›. Erbakan s›k s›k, laiklik
yanl›s› askeri liderlerin bafll›ca korkular›ndan biri olan ‹mam-Hatip
okullar›n›n say›s›n›n ço¤alt›lmas› gerekti¤inden bahsediyordu ve
baflbakanl›kta önemli dini fleyhlerin davet edildi¤i bir yeme¤e ev sahipli¤i yapm›flt›. Böylesi bir toplant› Cumhuriyet tarihinde bir ilkti ve
kat› Kemalistler bunu ilk Kemalist reformlardan bu yana yasakl› olan
dinsel tarikatlar›n resmen tan›nmas› fleklinde yorumlad›lar.
fiubat 1997’de ordu bir kez daha Türk siyasal hayat›na müdahalede bulunarak, Erbakan hükümetinden ‹mam-Hatip okullar›na s›n›rlama getirmesini, zorunlu laik e¤itimin befl y›ldan sekiz y›la ç›kar›lmas›n› ve dinsel tarikatlar› kontrol etmesini talep etti¤inde genel tablo afla¤› yukar› böyleydi. Refah Partisi fikir ayr›l›klar›yla fliddetli biçimde bölünmüfl oldu¤u için etkin bir direnifl gösteremedi ve hükümet istifa etti. Generaller ifli partiyi kapatmaya, Erbakan’a siyaset ya19) Bkz. Elizabeth Özdalga, “Necmettin Erbakan: Democracy for the Sake of Power”
(der.), Metin Heper ve Sabri Sayar›, Political Leaders and Democracy in Turkey içinde,
New York, 2002.
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sa¤› getirmeye kadar vard›rd›lar ve 1980’lerdeki ölçekte olmasa da yeni bir iflkence ve bask› dalgas› bafllatt›lar. Bu aflamada ordu saflar›ndan ‹slamc›lar› ar›nd›rmak üzere kapsaml› bir çabaya giriflildi. Bununla birlikte, dikkat çekici biçimde -bask›c›l›¤› ve gaddarl›¤›yla meflhur- polis güçleri içinde benzer bir yeniden düzenlemeye gidilmedi.
Küresel Ak›mlar
1997-1998 krizinin ard›ndan ‹slamc›lar, resmi otorite taraf›ndan
ayn› flekilde yak›ndan gözetlenen Fazilet Partisi ad› alt›nda yeniden
topland›lar. Bu aflamada art›k, Türkiye’deki insan haklar›yla ilgilenen
STK’lara yo¤un destek a¤lar› sa¤layan Avrupa Birli¤i’nden biraz d›fl
destek umut edebilirlerdi; ülke Aral›k 1999’da kat›l›m adayl›¤› statüsü kazand›.20 ‹slamc›lar müesses nizama dair elefltirilerini hafiflettiler,
ancak baflörtülü bir kad›n› parlamento aday› olarak öne sürme girifliminde bulundular. Devlet binalar›ndaki baflörtüsü yasa¤› Türkiye’de
laikli¤in temel tafllar›ndan biriydi ve Refah Partisi s›k s›k bu yasa¤›n
kald›r›lmas› gerekti¤ini ima etse de, iktidarda oldu¤u dönemde bu konuda somut bir ad›m atmaya cüret etmedi. Art›k ak›l hocalar›, AB’nin
onlar›n yerine müdahale edece¤i beklentisi içinde, baflörtüsünü dinsel
bir zorunluluk olarak de¤il, insan haklar› meselesi olarak yeniden çerçevelendiriyorlard›. Oysa k›sa vadede bu taktikleri geri tepecekti. Baflörtülü vekilleri Merve Kavakç›, yemin töreninden önce Meclis’i terk
etmek zorunda kalm›flt›, çünkü laik-müesses nizam partileri ‘davetsiz
misafir’i k›nama u¤runa eski kavgalar›n› unutmufltu.21
Ancak 1997 ila 2001 aras›ndaki dönem ‹slamc›lar ad›na bir gerileme olarak görünse de, Türkiye’nin pasif devriminin ikinci aflamas›n› getirecek olan flartlar infla ediliyor, ‹slam’›n ulusal ideolojideki
rolü geniflliyordu. Genel politikada etraflar› sar›lm›fl olsa da ‹slamc›lar yerel düzeyde genifl destek toplamay› sürdürüyorlard›; bir yandan da art arda gelen laik koalisyonlar, k›sa ömürlü Refah hükümeti esnas›nda k›smen yar›da kesilen neo-liberal reformlar› h›zland›rd›¤›ndan ekonomi daha derin biçimde borca batmaktayd›. 2001 krizi yüzde 50’ye yak›n bir devalüasyona ve ülkenin siyasal liderleri
aras›nda kar›fl›kl›¤a yol açt›.
20) AB’nin Türkiye’ye yönelik ilgisine dair daha fazla ayr›nt› için bkz. Keyder, “The Turkish Bell-Jar”, s. 78.
21) Bkz. Müge Göçek, “To veil or not to veil: The contested location of gender in contemporary Turkey”, Interventions, Cilt 1, no. 4 (1999), s. 521-535.
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Uluslararas› aç›dan daha genifl ölçülü yeniden flekillendirmeler
yoldayd›. Türkiye’de ‹slamc›l›k 1980’lerin ve 1990’lar›n ilk y›llar›n›n
küresel ba¤lam›nda yükselmiflti; o dönemde k›smen militan ‹slamc›
rejimlerce teflvik edilen Müslüman dayan›flmas› dünya sahnesinde
ba¤›ms›z bir ‹slam kutbu infla etme umutlar›n› artt›racakt›. Bununla
birlikte, 1990’lar›n ikinci yar›s›nda, ‹ran ve Afganistan’daki ‹slamc›
rejimlerin yozlaflm›fl, verimsiz ya da zorlay›c› bir yap›da oldu¤u ortaya ç›k›yordu; uluslararas› ‹slam bankalar› ve kredi kurumlar›ysa
skandallarla cebelleflmekteydi. Cezayir, M›s›r ve baflka yerlerde devlet bask›s›yla yüzleflen ‹slamc› direnifl hareketleri, gelifligüzel fliddete baflvurarak destekçilerini kendilerinden so¤utuyorlard›. ‘Gerçekten var olan’ kökten ‹slamc›l›k genifl çapta gözden düflmüfltü. Müslüman dünyadaki dinsel militanl›kla ilgili bu hayal k›r›kl›¤›, Washington’›n çizgi de¤ifltirmesiyle h›zla derinleflti. So¤uk Savafl s›ras›nda komünizm karfl›t› en ilkel ‹slamc› gruplar› silahland›rmaya haz›r
olan, General Ziya’n›n Pakistan’› gibi ölüm saçan din devletlerine arka ç›kan ABD, köktenci ve ‘›l›ml›’ ‹slam ayr›m› yapmaya bafllam›flt›.
‹kincisi, yani ‘›l›ml› ‹slam’, Bat› hegemonyas›yla iflbirli¤i yapan dinsel hareketlere tekabül ediyordu; köktenci ‹slam taraftarlar›ysa terörist olarak tekrar tan›mlanm›fllard›.
Türkiye’de, kökten ‹slamc›l›¤›n tehlikelerini fark etmenin etkisi
Avrupa Birli¤i’ne yöneliflte görüldü. Müslüman dünyadan uzun süreli destek alamay›nca, dindar eylemciler, art›k ancak insan haklar› ve
demokrasi söylemleriyle AB’nin onlar› laiklik yanl›s› Cumhuriyetin
elitizmi ve bask›s›ndan kurtarabilece¤ini düflünür olmufllard›. Oysa
ABD politikalar›n› izleyerek ve gittikçe artan Müslüman nüfuslar› üzerinde denetime dayal› bir bask› kurarak Bat› Avrupa elitleri, ‘köktendinciler’i hedef ald›klar› müddetçe otoriter devlet rejimlerine göz
yummakta bir sak›nca görmüyorlard›. Böylece Refah Partisi’nin Avrupa’yla olan ilk yak›nlaflmas› çok az meyve verdi. ‹slamc›lar›n bütün radikal taleplerinden vazgeçtiklerini ve iyi ‘›l›ml›’ Müslümanlar olduklar›n› Bat›’n›n tatmin olaca¤› derecede ortaya koymalar› gerekiyordu.
AKP Ayr›l›¤›
Güç dengelerindeki bu de¤iflim, ‹slamc›lar›n tam anlam›yla bir
Amerikanlaflmaya yönelik de¤iflimlerinde can al›c› bir belirleyici etkendi. Buradaki terim yaln›zca Washington’a ve küresel kapitalist
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düzene verilen siyasal destek için de¤il, ayn› zamanda ekonomik,
sosyal ve dinsel Amerikan modellerine sad›k davranma için kullan›lm›flt›r. E¤er bunlar›n ilk ikisi Türkiye’deki müesses nizam elitleri için
her zaman k›ymetli olmuflsa, ‹slamc›lar›n at›l›m› her üçünün yeni bir
versiyonunu çok daha genifl tabakalarda kabul ettirmek olacakt›r.
Egemen elitlerin hoflgörüsünü kazanmak için daha büyük ödünler gerekti¤inin anlafl›ld›¤› 1997 krizinden sonra, yeni nesil ‹slamc›lar Erbakan’›n liderli¤ine meydan okumaya bafllad›lar. 1980’lerin
sonlar›yla 1990’lar›n bafllar›nda bu nesiller aras› çeliflki, coflkulu
genç radikaller ile daha muhafazakâr bir anaak›m aras›ndaki çat›flma
olarak ifade ediliyordu. 1997 sonras›nda eski radikaller serbest bir
piyasaya, ‘›l›ml› Müslüman’ pozisyonuna çabuk uyum sa¤lad›lar.
Bunlar›n önde gelenleri R. Tayyip Erdo¤an, Abdullah Gül ve Bülent
Ar›nç’t›; bu üç siyasetçi de profesyonellikleri, medyay› idare
etmedeki ustal›klar› ve ifl dünyas›n›n gündemine yönelik hassasl›klar›yla eski muhafazakârlardan ayr›l›yorlard›. Rize’li olan Erdo¤an,
1957 y›l›nda ‹stanbul’un kenar mahallelerinden Kas›mpafla’da do¤mufl ve orada ‹mam-Hatip okuluna devam etmiflti. Üniversite mezunu bir kadro ve eski bir futbolcu olarak, eylemci ve örgütçü görevlerle halka yak›n çal›flt›¤› y›llarda karizmas›n› artt›rm›flt›. Abdullah
Gül, küresel piyasalarla bütünleflmifl bir ‹ç Anadolu flehri olan Kayseri’dendi. 1950 y›l›nda do¤mufl, 1983 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi’nden doktora derecesi alm›fl ve ‹ngiltere’de çal›flmalar yapm›flt›.
Tam zamanl› bir politikac› olmaya karar verdi¤i 1991 y›l›na kadar,
‹slami Kalk›nma Bankas›’nda iktisatç› olarak çal›flm›flt›. Avukat olan
Ar›nç, 1948 y›l›nda sanayinin kalesi olan Marmara bölgesindeki muhafazakâr bir flehir olan Bursa’da do¤mufl ve gençli¤inden itibaren
etkin siyasal faaliyetler yürütmüfltü. Ar›nç hâlâ eski ‹slamc› partisiyle ba¤lar›n› korurken, Gül ‹slamc›lar ile uluslararas› ifl dünyas›, Türkiye’nin hâkim eliti ile liberal entelijansiya aras›nda köprü görevi
görüyordu. Bu yeni nesil politik giriflimciler, Bat›’yla iflbirli¤i yapma
hususunda çok daha aç›k görüfllüydüler.
Böylece 1997’nin görünürdeki ç›kmaz›ndan yeni bir gruplaflma
ç›kt›. ‹slamc›lar aras›ndaki ideolojik ve s›n›fsal farkl›l›klar›n tek bir
parti içinde s›n›rl› kalamayacak kadar keskin oldu¤u aç›kl›k kazand›. Liberalleflen ifl dünyas› kanad› ile daha muhafazakâr ve iflçi s›n›f›ndan olan kesimler aras›nda çözülemez gerilimler vard›. Partinin
otoriter yap›s›, hevesli genç eylemcilerin al›nan kararlarda söz sahi108

bi olmas›na izin vermiyordu. 2001 y›l›nda isyankârlar kendi örgütlerini, Adalet ve Kalk›nma Partisi’ni (AKP) kurdular, ancak önemli
bir parti kongresinde var olan yap›lar› devralmay› beceremediler. Erdo¤an ve di¤er AKP liderleri çabucak asker ve medya kurumlar›n›
dinin siyasal amaçlar do¤rultusunda kullan›lmayaca¤›na ve AKP’nin
baflörtüsü yasa¤›na karfl› koymayaca¤›na ikna etmeye girifltiler. Ayn›
zamanda fliddetli biçimde Avrupa yanl›s›yd›lar. S›k s›k ABD’ye yolculuk ediyor, gündemleri gizli tutulan toplant›lar düzenliyorlard›.
Gül Amerikan takipçilere AKP’yi ‘Türkiye’nin WASP’lar› [Beyaz
Anglosakson Protestan]’ olarak takdim etti. Bu yeni liderli¤in Türk
politikas›ndaki merkez sa¤›n s›n›rlar›n› yeniden düzenlemeye çal›flt›¤› anlafl›l›yordu; asl›nda amaçlanan, egemen iktidar blo¤unun ikincil kesiminin geleneksel olarak arzulad›¤›, ancak radikal ‹slamc›l›¤›n
yükselifliyle imkâns›z hale gelen taflral› ifladamlar›, dindar ayd›nlar
ve devlet elitleri aras›ndaki ittifak›n güncellenmifl bir uyarlamas›yd›.
Art›k bu ittifak, ayn› zamanda Türk sermayesinin neo-liberal ve ihracat odakl› sektörlerinin elini kuvvetlendirmeyi de teklif edebilirdi.
Bu minvalde çok say›da merkez sa¤ politikac›, ayd›n ve destekçi k›sa sürede AKP’nin saflar›n› doldurdu.
Belki de flafl›rt›c› biçimde, laik merkez sa¤ entelijansiya bu yeni
ittifak›n inflaas›nda güçlü bir rol oynad›. Türkiye’nin en büyük
merkeze yak›n gazetesi Hürriyet, AKP’nin kuruluflunu ‹slamc›lara
ve küçülmekte olan merkezi politikaya bir çare olarak destekledi.
Hem köfle yazarlar› hem de yaz› iflleri kadrosu, yeni partinin kendisine ‘Müslüman demokrat’ demek yerine ‘muhafazakâr demokrat’ dedi¤inin alt›n› çizdi; bu ikinci seçenek 1999-2000 y›llar› civar›nda tart›fl›l›yordu, ancak ard› ard›na görüfl belirtmeler ard›ndan
bu ifadeden vazgeçilmiflti. Benzer zihniyetteki medyayla beraber
Hürriyet, yaln›zca Erdo¤an’› ve AKP’yi de¤il, ayn› zamanda onlar›n
alamet-i farikas› olan ‘muhafazakâr demokrasi’yi de meflrulaflt›rmak için sistemli bir gayret gösterecekti.
Daha da ilgi çekici olan, liberal ve demokrat sosyalist entelijansiyan›n AKP’ye deste¤iydi. Liberallerin savundu¤u nokta, çekirdek
partilerin devlet bürokrasisine olan yak›nl›¤›n›n aksine, AKP’nin bir
sivil toplum hareketine köklerini dayand›rarak bir istisna teflkil etti¤iydi. Üstelik bu hareketin otoriter yanlar›n› törpülemiflti ve ‹slam
anlay›fllar› art›k kiflisel özgürlüklere tehdit içermiyordu. Sonuç olarak AKP, Türkiye’yi liberalleflen ve demokratikleflen dünyayla bü109

tünlefltirecek, bunun ötesinde AB’ye girmesini sa¤layacak yegâne siyasal temsilciydi. Bu görüfl yaln›zca Radikal gibi liberal gazetelerde
de¤il, ayn› zamanda önceki ‹slamc›lar›, ‘otoriter devlet-sivil toplum’
karfl›tl›¤› ba¤lam›nda görmeyi ortak bir fikir olarak paylaflan Türkiye’nin elit üniversitelerindeki sosyal bilimcilerce de dile getirilmekteydi. Demokrat sosyalistler bu coflkuya hiçbir flekilde dahil olmazlarken, gazeteleri AKP’yi demokratikleflme ve Avrupa Birli¤i’ne dahil
olma yolunda ilerleme kaydetmeye en yatk›n parti olarak sunuyordu ve bu yöndeki her çaba, bunun d›fl›ndaki yegâne alternatif olan
afl›r› milliyetçilikten çok daha tercih edilebilirdi.
Bu s›rada Erdo¤an, iflçi s›n›f› geçmifli, militan kökenleri ve aç›k
konuflmayla belirlenen popülist yetene¤iyle, onda kendi dilini konuflan ve dertlerini anlayan birini gören milyonlarca kiflinin deste¤ini elde etti. AKP ayn› zamanda Kürt bölgelerinden güçlü bir destek ald›. Sonuçta bütün temel s›n›flar AKP’de kendileri için bir fleyler buldular; bu da klasik anlamda potansiyel olarak hegemonik
bir kapitalist projeydi. Kas›m 2002 genel seçiminde AKP oylar›n
yüzde 34’ünü ald›, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 10 baraj›n› geçebilen di¤er tek partiydi; bu durumda Meclis’teki sandalyelerin
yüzde 60’› AKP’nin oldu.
‹lk S›navlar
Yeni AKP hükümetinin ilk s›nav› üç ay sonra Irak gündemiyle
birlikte geldi. Birbiri ard›na yap›lan anketler Türk vatandafllar›n›n
yüzde 90-95’inin ABD’nin komflular›n› iflgal etmesine karfl› oldu¤unu ve Türkiye’nin böylesi bir çat›flmada herhangi bir rol oynamas›na daha da fazla itiraz etti¤ini ortaya koyuyordu. AKP üyelerinin ço¤u da bu görüflle ayn› fikirdeydi. Bununla birlikte, partinin liderleri
ve parlamento destekçileri Türkiye’nin Amerikan taleplerine uygun
davranmas› gerekti¤i konusunda ›srarc›yd›lar, aksi takdirde ‘en stratejik müttefikleri’ni kaybetme riskleri vard›. Meclis Türkiye’nin Irak
savafl›na dahil olmas›n› üç aflamada oylad›. ‹lk olarak fiubat 2003’te
AKP vekillerinin ço¤unlu¤u devletin, ABD’nin ülkedeki askeri üslerini ‘modernlefltirmesi’ne izin verdi. Amerikan birliklerinin Irak’›n
iflgali için Türk üslerini kullanmas›na izin vermeye yönelik ikinci bir
oylama Mart ay›nda yap›lacakt›. Partinin ikinci adam› Gül, kabineyi
kapal› olarak olumlu oy vermeye ikna etti. Lakin Parlamento’ya an110

cak 10 Mart’ta girebilecek olan Erdo¤an’›n yoklu¤unda AKP vekillerinin neredeyse yar›s› harekât› reddetme konusunda muhalefetle
(CHP) birlik oldu.22 Üçüncü oylama Erdo¤an’›n otoriter mevcudiyeti alt›nda yap›ld›: AKP vekillerinin ezici ço¤unlu¤u bu kez Irak’a birlik gönderme lehine olumlu oy kulland›lar. ‹flgal gerçekleflti¤indeyse geçici Irak hükümetindeki Kürt üyelerin itirazlar›yla, Beyaz Saray
Türkiye’nin iflgal güçlerinden biri olmas›n› engelledi; kimilerine göre bu, Bush yönetiminin Mart’taki oylama sonucuna duydu¤u k›zg›nl›ktan kaynaklan›yordu.
Daha uzun vadede oylamalar, AKP’nin uluslararas› savafl meselelerinde Türk vatandafllar›n›n yüzde 90’›na bask›n ç›kaca¤›n› gösterdi. Onlarca y›ll›k ‹slamc› eylemcili¤in miras›, Müslüman dünyadaki Anglo-Amerikan iflgali desteklemek ad›na kullan›lm›flt›. Ancak bir yandan da bu, çarp›c› biçimde, seçmeni olan iflçi s›n›f›n›n
AKP’nin emperyalizm yanl›s› d›fl politikas›n› kabul etti¤ini gösteriyordu. Burada Vakit gibi popülist ‹slamc› gazeteler arac›l›¤›yla,
kahvehane düzeyinde bile Erdo¤an’›n uzun, derin bir oyun oynad›¤›, Amerikal›lara verilen bu ödünlerin flimdilik, ‘bizim’ pozisyonumuzu güçlendirmek amac›yla verildi¤i, ancak liderin ne yapt›¤›n› bildi¤i tekrar ediliyordu. Bu kadar say›da insan aras›nda böylesi kan›tlar›n huzurunda bu derece hakl› görünmek gerçekten de
bir hegemonya göstergesidir. Pasif bir devrimin sa¤lamlaflmas›n›n
nihai s›nav›, onun kitleleri demobilize etme kapasitesidir. Dindar
nüfusun ço¤u art›k partilerinin iktidarda oldu¤unu düflündü¤ünden -genellikle Müslümanlara yönelik savafllara karfl› bir protesto
f›rsat› olan- Cuma namazlar› da genellikle gürültüsüz pat›rt›s›z
geçmekteydi.23 2003 sonras›nda savafl karfl›t› protestolar gerçekleflse de, bunlar genellikle soldan geriye kalan güçlerce desteklenmekteydi. ‹slamc› gruplar aras›nda yaln›zca AKP’nin ayr›l›fl›n›n ard›ndan, geride kalan ‹slamc› parti olan Erbakan’›n Saadet Partisi,
birkaç insan haklar› kuruluflu (Mazlum-Der ve Özgür-Der) ve az
22) Erdo¤an, (sözde) ‹slamc› bir fliiri kamuya aç›k bir toplant›da okudu¤u için 1998’de
hakk›nda verilen bir karardan dolay› 2002 seçimlerinde yasakl›yd›. Irak’›n Anglo-Amerikan iflgaline karfl› gürültülü Avrupa muhalefetine ra¤men Meclis’teki bu k›sa direnifl alevi, Türkiye’yi maddi talebi reddeden tek devlet haline getirdi. Fransa hava sahas›n› USAFRAF bombac›lar›na açarken, Almanya cephe hastanelerini Bush’un hizmetine sundu.
23) fiubat 2006’da gerçeklefltirilen ‘karikatür gösterileri’ buna bir istisna teflkil etmektedir. Fakat 1990’larda gerçeklefltirilen ‹slamc› gösterilerin aksine bu protestolar›n herhangi ulusal bir amac› veya aflikar bir hedefi olmad›¤›n› belirtmek yerinde olur.
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say›da radikal grupçuk nispeten zay›f protestolar yürüttü. AKP hükümeti, 2002 öncesinde ‹slamc› hareketle seferber olan dindar kitleleri yat›flt›rmay› baflarm›flt›.
Yurtiçindeyse bu yeni ‘muhafazakâr demokratlar’ -yukar›da belirtildi¤i üzere yüzde 6 kâr hedefleyerek- kamu harcamalar›n› k›smak
ve hem kamusal kurulufllar› hem de do¤al kaynaklar› özellefltirmek
için IMF’yle yak›n çal›flma içine girdiler. AKP yo¤un olarak kamu
ormanlar›n› özellefltirmeye giriflti; bu politikas›n› da yaln›zca orman
‘vasf›n› yitirmifl’ alanlar› sataca¤›n› iddia ederek savundu. Emlak
spekülatörleri mesaj› nas›l yorumlayacaklar›n› biliyorlard›: 2003’ün
ilk yedi ay›nda ç›kan 829 yang›nda 1.755 hektar orman yand› ve
özellefltirme için uygun hale geldi. IMF taraf›ndan yönlendirilen
di¤er hükümetler gibi AKP de ücretleri kontrol etmeyi, sendikalar›
engellemeyi ve grevleri s›n›rland›rmay› hedefliyordu.24 Buna ra¤men, gerçek ücretler küçülmeye, iflsizlik yükselmeye ve yoksulluk
s›n›r›n›n alt›nda yaflayanlar›n say›s› artmaya devam ederken, eflitsizli¤e dair Gini katsay›s› çok az azalm›flt›r; bunun muhtemel sebebi,
kay›t d›fl› çal›flma alan›ndaki iyilefltirmeler ve en yoksul tabakalara
yap›lan yard›mlard›r. Bu da AKP’nin bu s›n›flar aras›nda devam eden
popülerli¤inin sebeplerinden bir di¤erini teflkil eder.
Dönüflümler
Daha genel olarak, AKP’yi Türkiye’nin di¤er neo-liberal partilerinden ay›ran fley, moleküler seviyede ekonominin piyasalaflt›r›lmas›na yönelik tutumlar› dönüfltürebilme becerileriydi. Önceki ‹slamc› programlar halihaz›rda sosyal eflitlik talebinden uzaklaflm›fl
olmas›na ra¤men, bu yine de hareketin destekçileri aç›s›ndan
önemliydi. Neo-liberalizme yönelik direnç art›k kalkm›flt› ve popüler sektörler aras›nda ‘piyasa gerçekleri’ne yönelik daha genifl
bir kabullenme söz konusuydu. De¤iflimin sebeplerinden birisi,
Türk tarihinde ilk kez, dindar Müslümanlar›n ekonominin liberalleflmesine öncülük etmeleriydi; kitlelerin onay›n› kazanmalar›n›
da dinsel hayat tarzlar› sa¤l›yordu. E¤er laiklik dinin kamu hayat›ndan ar›nd›r›lmas› olarak de¤il de, dinsel olan›n siyasal ve ekonomik katmanlardan ayr›lmas› olarak anlafl›l›yorsa, AKP nihaye24) AKP hükümeti ulusal güvenli¤i tehdit etti¤i gerekçesiyle önemli bir grevi iki kere yasaklam›flt›r.

112

tinde kesinlikle laik bir partiydi.25 AKP liderleri camilere giderken
görünürlerken, ayn› zamanda politika ve ekonominin dinsel etkilerden korunmas› gereken, kendini ayarlayan mant›klar› oldu¤unun alt›n› çizmektedirler. Bu durufl da, AKP’nin iflçi s›n›f›ndaki
yandafllar› taraf›ndan istemeyerek de olsa desteklenmifltir; çünkü
art›k, dindar Müslümanlar›n iktidara geldiklerinde bu ad›mlar› atmalar› gerekse bile, bu durumda laiklik ve Washington yanl›s› politikalar›n bir flekilde modern devletin mant›¤› içinde yat›yor olmas› gerekti¤i do¤rultusunda fikir yürütmektedirler.
AKP’nin halk s›n›flar› aras›nda kök salmas›n›n bir di¤er sebebi,
co¤rafya meselesine yaklafl›mlar›d›r. Gramsci bir keresinde ‹talyan
solunun, t›pk› burjuvazi gibi, ‹talya’n›n geride olmas›n›n sebebinin
Güney bölgesi oldu¤una inand›¤›na iflaret etmifltir: güneyliler tembel ve do¤ufltan suçluydular.26 Bu afla¤› yukar› Türkiye’deki hâkim
blo¤un ve sol entelijensiyan›n ‹ç Anadolu, Karadeniz bölgesi ve
(özellikle) do¤uya bak›fl›yla ayn›d›r. Ülkenin bu bölgelerinin sakinleri, aksanlar›n› ve bölgesel statü sembollerini kozmopolit alanlarda
yukar›ya do¤ru hareketi engelleyen bir damga gibi tafl›rlar. Bat›l›laflm›fl elit Türkiye’nin bu bölgelerini ve buralardan göçenleri medenileflmemifl ve geri, yani Türkiye’nin yavafl ve sorunlu modernleflmesinin gerçek sebepleri olarak görürler. Avrupa’daki birçok kifli bu görüflü paylafl›r ve Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne kabul edilmemesinin
gerekçesi olarak bu insanlara iflaret ederler. Türk solunun büyük
k›sm› tarihi içinde bu klifleleri tekrarlam›fl ve baflar›s›zl›klar›n› taflradakilerin cahillikleri ve tepkileriyle aç›klam›flt›r.
1980’ler ve 1990’larda ‹slamc›lar bu bölgeleri -merkez sa¤›n Türkiye’de hep yapt›¤› flekilde- yaln›zca muhafazakar de¤erleri yükselterek de¤il, ayn› zamanda eski taflral› kitleleri genifllemekte olan flehir merkezlerine entegre ederek, flehirlerin kendilerini bu süreç içinde dönüfltürerek kazand›lar. AKP k›rsal göçmenler ve taflraya olan
yaklafl›m›nda ‹slamc› seleflerinin stratejilerini benimsedi. Ancak ayn› zamanda 1980’lerden beri yürürlükteki bir süreç olan ‹ç Anadolu
sermayedarlar›n›n dünya piyasalar›na entegre olmas› için daha tutarl› biçimde çal›flt›. Sonuç olarak her iki grup da AKP’yi Bat›l› Türk
25) Bu özel tan›m için bkz. José Casanova, Public Religions in the Modern World, Chicago, 1994.
26) Hatta Sosyalist Parti bu baya¤›l›¤› ispat eden “bilimsel” metinleri dolafl›ma sokmufltur. Gramsci, Selections from Political Writings, 1921–1926, New York 1978, s. 441–462.
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elitizmi karfl›s›nda do¤al liderleri olarak görüyor ve bu sayede herhangi bir hükümet politikas›n› daha kolay affedebiliyorlard›.
Do¤u At›l›m› ve Geri Çekilme
AKP hegemonyas› alt›nda harekete geçen çok s›n›fl› koalisyon zaman s›nav›na nas›l direndi? Kürt deste¤i 2002 ço¤unlu¤u içinde
önemli bir ö¤e olmufltu. AKP ilk olarak Kürtlere karfl› RP’den daha çeliflkili bir pozisyon alm›flt›. Erdo¤an 2002 seçim kampanyas›nda Allah’›n yaratt›¤› bütün canlar›n eflit oldu¤una belli belirsiz de¤inmiflti,
ancak böylesi bir eflitli¤i gerçeklefltirecek bir programsal vaat yoktu.
Bununla birlikte göreve geldiklerinde, AB’ye girifl için demokratikleflme normlar›n› gerçeklefltirme bask›s› alt›nda AKP tarihi, ama yine de
oldukça ›l›ml› ayarlamalar yapt›: Kürtçe televizyon programlar›n›n
(belirli zaman s›n›rlamalar›yla) yay›nlanmas›na, özel Kürtçe kurslar›n›n aç›lmas›na izin verdi, ancak bunlar devlet okullar›nda hâlâ yasakt›. A¤ustos 2005’te Erdo¤an ilk kez bir ‘Kürt sorunu’ oldu¤unu beyan
etti; bu ulusal-laik taban için yasaklanm›fl bir ifadeydi, çünkü terörizm
ve yoksulluktan daha büyük bir sorunu ima ediyordu. Bütün bu ad›mlar Refah Partisi’nin Kürtlere yönelik olumlu tavr›na flüpheyle yaklaflan liberal ve demokrat sosyalist ayd›nlarca s›cak karfl›land›. Zira
RP’nin tavr›, AKP’nin AB yanl›s› liberalizminin aksine hoflnutsuz kitleleri dinle uyarmak fleklinde alg›lan›yor ve tehditkâr bulunuyordu.
2006’ya gelindi¤inde, görece¤imiz üzere, bu meseleler büyük ölçüde kuzey Irak’taki Kürt devletçi¤inin gittikçe daha fazla dikkat
çekmesiyle ve AB müzakerelerinin yavafllamas›yla büyük ölçüde yeniden flekillenmifltir. AB’ye uyum kriterleri Kürtler ad›na birçok siyasal vaat içerirken, ayn› fley sosyo-ekonomik durum için söylenemez. Brüksel’den emredilen reformlar piyasalaflman›n yaratt›¤› dengesizlikleri iyilefltirmeyi de¤il, piyasalaflman›n daha güvenli biçimde
devam edebilece¤i bir ortam› oluflturmay› amaçlar. K›rsal alandaki
Kürtler ekonomik reformlarla en a¤›r darbeyi yiyenlerdir; on befl y›l
süren askeri müdahaleler ve gerilla savafl› da geleneksel geçim yollar› olan hayvanc›l›¤›n ortadan kalkmas›na yol açm›fl ve onlar› do¤u ya
da bat› flehirlerine göç etmeye mahkûm k›lm›flt›r. Diyarbak›r, ‹stanbul, Adana ve Mersin art›k yoksul Kürt ailelerle doludur; bu insanlar›n çocuklar› dilencilik, ayakkab› boyac›l›¤› ya da küçük suçlarla
geçime katk›da bulunmaktad›rlar. Fakat bu tablo Kürtlerle Türkler
aras›ndaki gerginli¤i fliddetlendirmektedir.
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Ayr›ca, daha yap›sal bir sorun vard›r: Devlet ulusal-kalk›nmac› safhada Kürt bölgelerine fazla harcama yapmam›flken, 1980’lerin liberalleflmesinden bu yana daha da az yat›r›m yap›lm›flt›r. Serbest piyasa
ekonomisine geçilmesi halihaz›rda dezavantajl› olan bölgeler için kötü bir haberdi; sermayedarlar›n yat›r›m için teflvikleri azd› ve Kürt bölgesindeki risk faktörü flüphelerini artt›r›yordu. Anadolu’daki di¤er
bölgeler de s›k›nt› çekmektedir, ancak ekonomik liberalleflmenin en
büyük co¤rafi kaybedenleri Kürt nüfuslu do¤u ve güneydo¤udur. AB
destekli bir kültürel yard›m ak›fl› büyük ölçüde yüzeysel kalm›flt›r.
Ekonomik koflullar›n›n daha da kötüleflmesiyle Kürtler, AKP’ye yönelik karfl›l›kl› ihtiyatl› iyimserliklerini yitirmeye bafllam›fllard›r.
Demokratikleflme mi?
AKP’nin 2002 y›l›nda liberallere ve ayd›nlara çekici görünmesi
nin dayana¤› temelde demokrasi ve Avrupa yanl›s› durufluydu. Ne
var ki demokrasi konusunda parti hiçbir zaman formalite icab› bir
vaatten öteye gidemedi. Erdo¤an otorite yanl›s› e¤ilimleriyle bilinir
ve 1994 ile 1998 y›llar› aras›nda ‹stanbul’un azimli belediye baflkan›
olarak demir yumrukla yöneticilik yapm›flt›r.27 Kurulufl kongresinde
AKP liderli¤i parti içi demokrasi rejimi için söz verdi¤i halde, bu
yöndeki ilk hamleler k›sa sürede tersine döndü. 2003’te AKP’nin
Kurucular Kurulu, Merkez Komite seçimlerini iptal etti ve parti baflkan› Erdo¤an’› Merkez Komite üyelerini atamak ve görevden almaya yetkili tek otorite olarak belirledi. Bu otorite yanl›s› hamlelerin
partinin halka karfl› tutumu aç›s›ndan da örnekleri vard›. Erdo¤an
hükümeti AB teflvikiyle bir dizi demokratik reformu yasalaflt›r›rken,
ayn› zamanda seçmenleri nezdindeki en temel temsil ve sorumluluk
normlar›n› umursam›yordu (bu en aç›k biçimde Irak meselesinde
görülmüfltü). Halk›n s›k›nt›lar›n› dikkate almak yerine Erdo¤an,
kendisine açl›ktan, iflsizlikten ya da iskan sorunlar›ndan bahseden
kiflileri herkesin önünde azarlamaya koyuldu. Parti toplant›lar›nda
da yoksullara devletin kendileri ad›na bir fleyler yapmas›n› beklemek
yerine, kendilerini toplay›p kendileri için bir fleyler yapmalar› gerekti¤ini söylüyordu.28
27) Mehmet Metiner, “Dünden Bugüne Tayyip Erdo¤an”, Radikal ‹ki, 6 Temmuz 2003.
28) Yoksulluklar› nedeniyle yoksullar› suçlamak, AKP’nin Amerikanc›l›¤›n›n baflka bir boyutudur; yoksullu¤u bir kader olarak gören geleneksel ‹slam ve yoksullar›n içinde bulduklar› durumdan dolay› seküler-kapitalist sistemi suçlayan ‹slamc›l›ktan bir kopufltur.
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Daha ileri bir demokratikleflme s›nav› -ve AB’ye giriflin önündeki
bir di¤er engel- 1915’teki Ermeni katliamlar› konusundaki resmi tutumdur. Askeri elitler bu ölümlere dair sorumlulu¤u her zaman reddetmifllerdir ve soyk›r›m iddias›nda bulunmak Türkiye’de cezaland›r›lmay› gerektiren bir suçtur. 2005 y›l›nda, demokratikleflmenin derinleflmesi umuduyla, uluslararas› bir akademisyenler toplulu¤u soyk›r›m
tezinin aç›kça tart›fl›labilece¤i bir konferans düzenleme girifliminde
bulundular. AKP içiflleri bakan› Cemil Çiçek konferans› düzenleyenler için, “Milleti s›rt›ndan b›çakl›yorlar,” diyerek tepki gösterdi. Organizasyonu düzenleyenler önce konferans› iptal ettiler, ard›ndan konferans baflka bir üniversiteye tafl›nd›. Böylesi bir toplant›y› düzenlemek
önceki hükümetlerden birinde de muhtemelen imkans›z de¤il, ama
daha zor olacaksa da, bu vaka AKP içindeki Çiçek’in bafl›n› çekti¤i milliyetçi-otoriter e¤ilimlerin a¤›rl›¤›n›n keskin bir hat›rlat›c›s› oldu.
AKP’nin yeni liberal-demokrat destekçileri aç›s›ndan demokratikleflmenin yan› s›ra di¤er bir önemli sorun, hükümetin ‹slamc›l›k ad›na bir fley yap›p yapmayaca¤›yd›. Fakat flimdiye de¤in bundan endifle
etmek için herhangi bir gerekçe ortaya ç›kmad›. AKP, ordunun 1997
y›l›nda getirdi¤i ‹mam-Hatip mezunlar›n›n laik üniversitelere girme
s›n›rlamalar›n› kald›rmaya çal›flmad›, bunun yerine onlar› ilahiyat fakültelerine yönlendirdi. Ordu ayn› zamanda dinsel olmayan okullara
sekiz y›ll›k zorunlu e¤itim getirmiflti. O s›rada dindar Müslümanlar
aras›nda protesto dalgalar› gözlenmiflti, ancak ‹mam-Hatip okullar›na
kay›tlar ilerleyen y›llarda kayda de¤er oranda düfltü. Eylemcilerinin
ço¤u bu okullardan ç›kt›¤›ndan bu ‹slamc› harekete ciddi bir darbe
vurdu. AKP’nin ‹mam-Hatip ö¤rencilerinin üniversitelerin bütün bölümlerine girmesine izin vermeye yönelik tasar›s›, laik taban›n kimi
kesimlerince öfkeyle karfl›land›; onlara göre bu, partinin gizli ‹slamc›
gündemini ortaya ç›kar›yordu. Ordu bunun laik Cumhuriyet ad›na
bir tehdit oluflturdu¤unu ima etti ve tasar› (bir önceki meclis taraf›ndan 2000 y›l›nda atanan) cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer eliyle
veto edildi. 2002 y›l›nda AKP’yi destekleyen ve yaln›zca birkaç› hükümete olan desteklerini çekmifl anaak›m gazetecileri ve yorumcular› bu
tavr›n çizgiyi aflmak anlam›na geldi¤i kan›s›ndayd›lar.
Böylesi tepkiler en az›ndan abart›l›yd›. AKP’nin bütün e¤itim sistemini ‹slamilefltirmek gibi bir gündemi yoktu. Bu yaln›zca -t›pk› Katolik Kilisesi’nin uzun süredir yapt›¤› gibi- din odakl› bütün projeleri
yürütmek için önemli bir kayna¤› toparlamaya yönelik bir çabayd›.
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As›l mesele, AKP’nin Amerikanlaflma formülünün Müslüman olan her
fleyi reddetmiyor olufluydu; dinsel müfredata sahip okullar Amerikan
sistemi içinde gayet rahat geliflebilirdi. Daha ziyade risk alt›nda olan,
Türk kamusal alan›nda dinin yeni s›n›rlar› üzerine olan tart›flmalard›.
Evrim teorisinin ders kitaplar›nda önemsiz olarak gösterilmesi gibi di¤er de¤ifliklikler, s›n›rlar›n ‹slamc› taleplerden ziyade Amerikan muhafazakârl›¤›na yak›n bir çerçevede tan›mland›¤›n›n iflaretleriydi.
En önemlisi Erdo¤an hükümeti, ‹slamc›l›¤›n d›fl politikada hiçbir rol oynamayaca¤›n›n en aç›k sinyallerini vermifltir. Bush yönetiminin güya Büyük Ortado¤u Giriflimi’nde lider rolü oynamay›
hedeflemektedir. AKP liderleri ve onlar›n medya araçlar›, bu projeyi kendi dindar tabanlar›na Türkiye’nin bölgede daha fazla söz
sahibi olmas› aç›s›ndan bir f›rsat olarak tan›tm›fllard›r; bu f›rsat ‹slam ülkeleriyle daha yak›ndan iliflkiler kurma ile ABD kontrolündeki bu davadan daha genifl ekonomik ve siyasal faydalar elde etme flans›n› bir araya getirmektedir. AKP ‘‹slamc›’ d›fl politika salvolar› savurmaktad›r, ancak dikkatli bir okuma bunlar›n genellikle Washington’›n taleplerini Müslümanlara özgü ifadelerle dile getirdi¤ini ortaya ç›karacakt›r. AKP’nin 2005 Filistin liderlik seçimlerindeki zaferinden sonra HAMAS’a yaklafl›m›, militan ‹slamc› dayan›flma sinyalleri vermekten ziyade, Bat›’n›n mesaj›n› (“Silahs›zlanma!”) iletmek üzere tasarlanm›flt›. HAMAS temsilcileri Ankara’y› ziyaret etti¤inde, ABD büyükelçisi derhal AKP’nin Irak politikalar›na bir destek beyan› yay›nlad›; bu aç›klama, taban›n Filistinlilerin ziyaretlerine yönelik Amerikan tepkisine dair endiflelerini
yat›flt›rd›. Abdullah Gül bölgede diledi¤ince seyahat eden bir temsilci oldu, 2006 Haziran ay›nda Tahran’a giderek Bat›’n›n nükleer
meselesindeki en son taleplerini iletti. Bu ziyaret hem Türkiye’nin
laiklik yanl›s› önyarg›lar›n› yenip komflular›na de¤er vermesine sevinen ‹slam devletlerini, hem de mesajlar›n›n mollalara ‘düflmanlar›’ndan ziyade din kardeflleri taraf›ndan iletilmesini sa¤layan Bat›
güçlerini memnun etmiflti. Benzer biçimde Gül, fiam’a, Lübnan’daki Hizbullah üzerinde ›l›ml› bir etki uygulamas› için bask› yapt›.
Bu d›fl politikan›n sonuçlar›ndan biri, parti ile 2006 y›l›na kadar
Genelkurmay Baflkanl›¤› yapan Hilmi Özkök yönetimindeki ordunun daha liberal kanad› aras›ndaki iliflkilerin kayda de¤er bir geliflme göstermesiydi.
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Meydan Okumalar
2002’deki koalisyonun deste¤ini elinde tutma konusundaki bütün baflar›lar›na ra¤men AKP’nin önünde, yeterince ciddi olursa, belirli kesimler üzerindeki hegemonyas›na meydan okuyacak olan bir
dizi zorluk vard›r. Görevde olduklar› ilk üç y›l boyunca Erdo¤an hükümeti, o y›l meydana gelen çarp›c› devalüasyonu takip eden 2001
sonras› iyileflmeden faydaland›. A¤›r borçlar üzerine kurulan büyüme, mali önlemlerle darbe alm›fl kesimler aras›nda bile ekonomik reformlar›n onay› ifllevi görüyordu. Büyümekte olan bir cari bütçe aç›¤› içeriye do¤ru sabit sermaye ak›fllar› gerektirir ve AKP’nin bunu
sa¤lamak için yürürlü¤e koydu¤u özellefltirme program›, yasal sorunlarla, rüflvetle, kamu hizmetinin ve altyap›s›n›n harap durumuyla altüst olmufltur. Türkiye küresel pazarlara aç›l›nca 1980’lerde ‹ç
Anadolu’daki büyümenin temeli olan ve geleneksel bak›mdan güçlü
tekstil ve giyim endüstrileri, ucuz iflgücüne sahip ülkeler, özellikle
de Çin karfl›s›nda kay›plara u¤ram›flt›r. Türk sermaye yat›r›m› art›k
temel olarak finans, turizm ve inflaat alanlar›na yönelmifltir –ki bu
sektörlerin her biri küresel ekonomideki de¤iflikliklere yüksek oranda ba¤l›d›r. Dolay›s›yla, dünya hisse senedi piyasalar›nda meydana
gelebilecek bir sars›nt› çok ciddi sonuçlar do¤urabilir.
May›s-Haziran 2006’da Türkiye, AKP yönetiminde ilk ciddi finansal flokunu yaflad›. ABD Merkez Bankas› faiz oranlar›n› yükselttikten sonra k›sa vadeli yat›r›mlarda ani bir kaç›fl oldu. Liran›n de¤eri düfltü ve daha pahal› ithalatlarla enflasyon ciddi biçimde yükseldi. Ekonominin zay›f sektörleri -tekstil, giyim, tar›m- sert bir darbe ald›; faiz oranlar›, kiralar ve yiyecek fiyatlar› finansal kriz ortam›
durulduktan sonra bile yükselmeye devam etti ve Türk liras›, küresel sahnedeki her hafif oynamada de¤er kaybetmeyi sürdürdü. Temmuz 2006’da AKP, ekonomi politikalar›na yönelik ilk kitlesel protestoyla yüz yüze geldi: Karadeniz bölgesindeki 80 bin f›nd›k üreticisi, hükümetin üretici kooperatiflerinin mahsulleri sat›n alamaz hale gelmesine yol açan tar›m yard›mlar›n› kesmesini protesto etmek
üzere Samsun yolunu trafi¤e kapatt›lar. Protestocular, Erdo¤an’›n
yak›n dan›flman› olan ve düflük fiyatlar sayesinde kazanc› oldukça
artan ihracatç›lar birli¤i baflkan› Cüneyd Zapsu’yu hedef alm›fllard›.
Büyük ihtimalle bu iflçiler seçimlerde AKP’ye oy vermifllerdi. A¤ustos sonunda, kamu çal›flanlar› sendikas› reel ücretlerdeki düflüfle
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karfl› ç›kmak için büyük çapl› grevler yapma tehdidinde bulundu.
Ekonomik gerilimler büyürken, anketler sa¤ kanattaki Milliyetçi
Hareket Partisi’nin yeniden ra¤bet kazand›¤›n› gösteriyordu. Geçen
y›l milliyetçi çeteler Türkiye’nin bat› flehirlerinde yaflayan Kürt vatandafllara yönelik bir düzineden fazla linç girifliminde bulundular
ve milliyetçi bir toplant› sonras›nda AKP üyelerini tafllad›lar. Bunun
sonucu olarak, Türkiye’yi yabanc› yat›r›mc›lara bir ‘yükselen piyasa’
baflar› hikâyesi olarak satmak her gün biraz daha zorlaflmaktad›r.
AKP’nin yüzleflti¤i ikinci bir problem de AB’yle sendeleyerek sürdürülen kabul görüflmeleridir. K›br›s Cumhuriyeti’nin Nisan 2004’te
Annan Plan›’n› ezici bir oranla reddetmesi Bat›’n›n ada için öngördü¤ü
‘çözüm’e darbe vurmufltu ve özellikle 1995 y›l›nda AB’yle yap›lan
Gümrük Birli¤i anlaflmas›n›n, içlerinde K›br›s’›n da bulundu¤u yeni
üyeleri içerecek flekilde geniflletilmesi düflünüldü¤ünde, Türkiye’yi
K›br›s Cumhuriyeti’ni tan›ma mecburiyetiyle yüz yüze getirecekti.
Temmuz 2005’te Erdo¤an protokolleri imzalad›, ancak bir yandan da
bunun K›br›s hükümetinin tan›nmas› anlam›na gelmedi¤ini duyuruyordu. Bunun üzerine kabul görüflmeleri k›smen ask›ya al›nd› ve
Brüksel, Türkiye’nin ‘ilerleme’ denetimlerini daha genifl bir zamana
yayd›. Ayn› zamanda Türk Ceza Kanunu’nun devlet elefltirisini suç haline getiren 301. maddesinin düzeltilmesine yönelik talepler konusunda Ankara’n›n ayak sürümelerinden flikâyetçi olmay› sürdürüyordu.
Muhalifler
Bu belirsizliklerin ortas›nda AKP hâlâ kendi yönetimine bütün
alternatiflerin tamamen gözden düflmüfl olmas› avantaj›na sahiptir.
Ancak AKP hükümetinin kötüleflen ekonomiyle ihtiflam›n› yitirmesi halinde eli güçlenebilecek muhalifler yok de¤ildir. Bunlar›n içinde en dikkat çekici olanlar aras›nda devlet içindeki kat› hizipler,
yükselmekte olan milliyetçi tepkiler ve kökten ‹slamc›l›k say›labilir.
Resmi çevreler aras›nda, yarg›n›n ve ordunun milliyetçi kanatlar› da
dahil olmak üzere, hâlâ AKP’yi flüpheyle izleyen ve sendeledi¤ini
görmek isteyen birçok kifli bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin
lideri ve bu çevrelerin siyasal temsilcisi Deniz Baykal, s›k s›k AKP’ye
karfl› askeri tedbirlerin ve sokak eylemlerinin devreye sokulmas› gerekti¤ini ima ediyor. Bu tepkilere somut biçim verebilecek derin
devlet unsurlar› da hâlâ etkindir.
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2005 y›l›nda Türkiye’nin en yoksul yerlerinden olan Hakkari’deki Kürt kasabas› fiemdinli’de patlayan bir dizi bomba sonucu çok say›da kifli öldü. Resmi kaynaklar patlamalar› PKK’ya ve 2004 y›l›nda
ateflkesin sona ermesinden bu yana güneydo¤uda gittikçe artan gerilime atfettiler. Ancak Kas›m 2005’te bombac›lardan biri suçüstü
yakaland›. Yoldan geçenler onu bir kitapç›n›n önüne bir çanta b›rak›rken görmüfllerdi. Bombac› çantay› b›rakt›ktan sonra beklemifl ve
ard›ndan gelen -bir kiflinin öldü¤ü- patlamay› izlemiflti. Öfkeli halk
bunun üzerine bombac›n›n etraf›n› sar›nca, bombac› panikleyerek
flöyle ba¤›rm›flt›: “Durun, ben polisim!” Linç edilmekten ancak güvenlik güçleri taraf›ndan kurtar›lm›flt›. Devletin gizli unsurlar›n›n
di¤er fiemdinli bombalamalar›n›n da ard›nda oldu¤u flüphesi -müesses nizam bas›n›nca bile dile getirilen bir flüpheydi bu- Genelkurmay
2. Baflkan› Yaflar Büyükan›t taraf›ndan neredeyse onaylanm›flt›;
Büyükan›t söz konusu bombac›dan flaflk›nl›¤a mahal vermeden söz
etmifl ve “Tan›r›m, iyi çocuktur” demiflti.
Buna tepki olarak ve Erdo¤an’›n bütün sorumlular›n cezaland›r›laca¤›na dair söz verdi¤i s›rada, Van’daki bir yerel savc› Büyükan›t’›n güneydo¤uda paramiliter eylemler düzenledi¤ini ima eden bir soruflturma bafllatacakt›. Savc› hemen, kendisinin gizli bir dinsel cemaate mensup oldu¤unu ve Büyükan›t’a yönelik suçlamalar›n›n ‘afl›r› tutuculuk’la mücadele eden orduya yönelik bir karalama kampanyas›n›n parças› oldu¤unu -ellerinde herhangi bir kan›t olmadan- iddia eden egemen medyan›n sald›r›s›na u¤rad›. Savc› k›sa sürede ‘hatal› itham’ gerekçesiyle barodan kovuldu ve çok geçmeden fiemdinli vakas›n› soruflturma girifliminde bulunan herkes flüpheli konumuna düfltü. Bu davada en sonunda iki düflük rütbeli subay mahkûm edilirken, di¤er yasal
takipler sonuçsuz kald›. ‹lk baflta savc›ya arka ç›kan AKP sessiz kald›
–bu da onun liberal destekçileri ad›na yeni bir hayal k›r›kl›¤›yd›. A¤ustos 2006’da, Özkök’ten sonraki Genelkurmay Baflkan›’n›n kim olaca¤›
spekülasyonlar›ndan aylar sonra, AKP bu göreve Büyükan›t’› atad›.
Derin devletin AKP’nin ‹slamc› destekçilerini hedef alan
kampanyas›n›n baflka kan›tlar›, May›s 2006’da yüksek bir idari mahkeme olan Dan›fltay baflkan›na yap›lan suikast sonras›nda ortaya ç›kt›. Birkaç ay önce Dan›fltay, bir anaokulu ö¤retmeninin terfisini, çal›flma saatleri esnas›nda bafl›n› açt›¤› halde eve gidifl dönüfllerde örttü¤ü
gerekçesiyle durdurmufltu. Bu müesses nizam medyas› taraf›ndan bile afl›r› bir irtica önlemi olarak görülmüfltü ve popüler ‹slamc› medya120

da öfkeli tepkilere neden olmufltu, Vakit, Dan›fltay üyelerinin foto¤raflar›n› ön sayfadan yay›nlad›. Dan›fltay’›n en üst hâkiminin görünüflte
genç ‹slamc› bir avukat›n suikast›yla öldürülmesi laik bir öfke f›rt›nas›na yol açt› ve yarg›n›n üst düzey üyeleri liderli¤inde, ‹slamc›lar› ve
AKP’yi protesto eden büyük gösteriler düzenlendi. Ancak bununla
birlikte birkaç gün sonra muhafazakâr ve AKP yanl›s› Zaman gazetesi, suikastla birlikte ortaya ç›kmakta olan askeri nitelikli, afl›r› milliyetçi bir flebekeye üye birtak›m emekli subaylarla bu sald›r› aras›ndaki
ba¤lant›y› ortaya ç›kard›. Bu subaylar›n da görünüfle göre devletle ba¤lant›lar› vard›: Polis, evlerinde gizli resmi belgeler bulmufltu. Planlad›klar› fley, AKP hükümetini y›pratmak ve belki de düflürmekti.
‹lk baflta keyfi kaçan egemen medya, k›sa süre sonra bütün bunlar›n ‹slamc›lar eliyle haz›rlanm›fl bir oyun oldu¤unu duyurarak misilleme yapt›: ‘Gizli dosyalar’ polisin içindeki muhafazakâr dindar
unsurlar taraf›ndan haz›rlanm›fl ve Zaman’a verilmiflti. fiemdinli
bombalamalar›na Büyükan›t’› dahil eden savc›yla birlikte bu yeni
komplo teorisi, ‹slamc›l›¤›n kollar›n›n devletin en uzak yerlerine
ulaflt›¤› vehmini vurguluyordu. Gelgelelim, ne laiklik yanl›lar› ne de
‹slamc›lar iddialar›na dair kesin kan›tlar ortaya koyabildiler. Ancak
bu olaylar dizisi ordu ile polis aras›nda flimdiye kadar örtülü kalan
çat›flmay› ortaya ç›kard›. Ordudaki afl›r› laik milliyetçi kümelenme
ile polis saflar›ndaki dindar muhafazakâr yap›lanma, sivil nüfusun
yan› s›ra güvenlik güçleri aras›nda da düflük seviyeli komplo savafllar› bafllama ihtimalini gösterir. Uluslararas› Af Örgütü, AKP yönetimi süresince devlet eliyle yap›lan iflkencede düflüfl oldu¤una dair bir
rapor yay›nlad›; ancak fiemdinli ve Dan›fltay olaylar› güvenlik güçlerinin ‘basit’ iflkence ve bask› yerine daha karmafl›k kontrol yöntemlerine baflvurup baflvurmad›¤› sorusunu gündeme getiriyordu.
Hrant Dink suikast›yla bu meseleler bir kez daha keskin biçimde
gözler önüne serildi. Türkçe-Ermenice çift dilli yay›n yapan Agos gazetesinin editörü olan Dink, soyk›r›m tart›flmas›na odaklanmak yerine demokratikleflme ve Türk-Ermeni diyalogunun alt›n› çizen uzlaflt›r›c› bir figürdü. Bu uyar›lar›na ra¤men birçok kez, Erdo¤an’›n Türkiye’sinde yaklafl›k elli ayd›n›n 301. madde uyar›nca dava edildi¤i ‘Türklü¤e hakaret’le suçlanm›flt›. Di¤erlerinin aksine Dink 2005 y›l›nda
mahkûm edilmifl ve cezas› ertelenmiflti. Ayn› zamanda s›k s›k paramiliter milliyetçi örgütlerden tehdit al›yordu. 19 Ocak 2007’de Dink, gazete bürosunun önünde Trabzonlu iflsiz bir genç taraf›ndan bafl›ndan
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vuruldu. Katil tutukland›, ancak birkaç gün içinde soruflturmalar, yaln›zca suçun organize edilmesine bir polis muhbirinin de dahil oldu¤unu de¤il, ayn› zamanda polis teflkilat›n›n baz› üst düzey üyelerinin
planlanan suikast› önceden bildiklerini ortaya ç›kard›. Bu detaylar›n
ortaya ç›kmas›ndan k›sa bir süre sonra soruflturma aniden durdu.
Dink’in öldürülmesine duyduklar› öfkeden -cenaze töreninde 100 bin
kifli yürümüfltü- cesaret alan çeflitli sivil ve siyasal örgütler cinayetin
ard›ndaki güçlerin tamamen ortaya ç›kar›lmas› için kampanyalar bafllatt›lar. Yine de 2007 Mart ay›n›n bafl›nda oldu¤u gibi her fley ask›da
kald›. Nisan’daki cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinden önce zaten gerilmifl olan atmosferde, Dink suikast› çat›flmal› ortam›n hararetini yükseltti ve AKP’nin devam etmekte olan bu bask› ve terör seferberliklerine karfl› eyleme geçme konusundaki güçsüzlü¤ünü gösterdi.
‹slamc› Sükûnet mi?
Erdo¤an hükümetine yönelik -özellikle AKP’nin Amerikanlaflmas›yla geride kalanlar taraf›ndan baflvurulan- ikinci bir muhalefet hatt›
da radikal ‹slamc›l›kt›r. Yerel AKP eylemcileri daha militan ‹slamc› din
kardefllerine hâlâ ayn› ilkeleri paylaflt›klar›n›, ancak art›k uzun vadeli
yöntemler gerekti¤ini anlatan ‘gizli notlar’ da¤›tarak güven vermeye
çal›flt›lar. Kimi AKP liderleri -örne¤in, Mart 2003’te Meclis’in Irak savafl›na karfl› oy vermesinde liderlik eden Bülent Ar›nç- hâlâ geleneksel
‹slamc› Saadet Partisi’yle temaslar›n› sürdürüyorlar. Di¤erleri ba¤l›l›klar›n› kamuya aç›k alanlarda namaz k›larak gösteriyorlar. Genelde, yukar›da bahsedildi¤i üzere, radikal ‹slamc›lar hükümeti elefltirme konusunda isteksizler. Danimarka’daki Peygamber karikatürlerine yönelik
-özellikle radikal ‹slamc›l›¤›n bölgede yeniden örgütlendi¤inin ipucunu verecek biçimde do¤uda ve güneydo¤uda- büyük boyutlu protestolar oldu, ancak bunlar siyasal niteli¤i a¤›r basmayan ç›k›fllard›.
‹slamc›lar ad›na önemli bir s›nav, 2006 Ekim ay›nda Türk birliklerinin Lübnan’daki BM güçlerine kat›lmas›yd›. Irak’ta oldu¤u gibi Lübnan’da da nüfusun büyük ço¤unlu¤u ‹sraillilerin iflgaline ve ‹srail Savunma Gücü’nün Beyrut’un güneyindeki y›k›mlar›na fliddetle karfl› ç›k›yordu. 1701 say›l› kararla BM güçlerine verilen -ve Litani nehrinin
güneyinin silahs›zland›r›lmas› çabalar›na yard›m etmeyi öngören- konufllanma hakk›, aç›kça ‹srail’in baflar›l› olamad›¤› görevi, yani Hizbullah’› yenip silahs›zland›rmay› amaçl›yor gibi görünüyordu. Tipik bir
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tutumla AKP, esas askeri ortaklar› olan ABD ve ‹srail’le ortak hareket
etmeye ve taban›n› da bu tutumun ‘mazlum’un taraf›nda yer almak anlam›na geldi¤ine ikna etmeye çal›flt›. 2006 Temmuzunda Erdo¤an’›n
Kuala Lumpur’daki ‹slami Örgütlenme Konferans›’nda ‹srail’i lanetlemesi Müslüman dünyada s›cak karfl›land›, oysa ki bu temsili ç›k›fl, G8 Zirvesi’nin ‘afl›r› tepki’ formülünden çok az farkl›yd›.
1701 say›l› karar›n yürürlü¤e girmesinin ard›ndan, hem Gül hem
de Erdo¤an, Türk birliklerinin ›st›rapl› bir hayat süren Lübnan halk›n›n ‘yard›m›na koflmas›’ gerekti¤ini ileri sürdüler. AKP liderleri Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ‘ulusun atalar›’ gelene¤ini hat›rlatm›flt›: Türkiye, önceki seksen y›l boyunca yapt›¤› üzere komflular›n›n s›k›nt›lar›na ilgisiz kalmamal› ve Ortado¤u’yu yok saymamal›d›r. Ya da Amerikanlaflma dilinde söylendi¤i flekliyle: Türkiye küresel bir oyuncu
olabilmek için bölgeye müdahale etmelidir. Ayn› zamanda bir yanl›fl
bilgilendirme savafl› vard›: Asker gönderme yanl›s› olan ‹slamc› medya, ayn› zamanda Hizbullah’›n Türkiye’yi Lübnan’a davet etti¤ini yazd›. Oysa bu, Erbakan taraf›ndan 1996 y›l›nda imzalanan ‹srail ile Türkiye aras›ndaki askeri anlaflma düflünüldü¤ünde oldukça ihtimal d›fl›
görünüyordu. Askeri ortakl›¤›n boyutu bir s›r olsa da karfl›l›kl› anlaflmalar›n ortak e¤itimleri, istihbarat paylafl›m›n›, ayaklanma karfl›t›
operasyonlarda birbirine yard›mc› olmay› ve ekipman düzenlemelerini içerdi¤i herkesçe biliniyor –bu da Türkiye’nin ‹srailli silah üreticilerinden silah sat›n ald›¤› anlam›na geliyor. AKP elbette, bu iddialar›
çürütmek do¤rultusunda herhangi bir ad›m atmaya kalk›flmayacakt›.
Yine de Türk birliklerinin Lübnan’a girmesine karfl›, ülkenin do¤usunda biraz daha fazla gözlenen ‹slamc› protestolar sona ermiflti.
‹ronik biçimde Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP milletvekillerinin
deste¤ini alan milliyetçi sa¤›n bu konufllanmaya yönelik daha planl› bir karfl›tl›¤› vard›. 2006 A¤ustos ay›n›n sonunda, kat› biçimde laiklik yanl›s› Cumhurbaflkan› Sezer -dindar muhafazakârlar›n lanetledi¤i kifli- Lübnan’a birlik göndermek yerine Türkiye’nin kendi iç
sorunlar›yla, yani güneydo¤uda yeniden dirilen PKK’yle u¤raflmas›
gerekti¤ini ifade etti. Bu tutum, AKP’li parlamenterleri ‘muhafazakâr
demokrasi’ düflmanlar›n›n hükümeti asker göndermekten al›koymaya çal›flmak üzere birlefltikleri konusunda ikna etti. Cumhurbaflkan›n›n aç›klamas›ndan hemen sonra kabine topland› ve Lübnan’a asker gönderilmesi karar› al›nd›; halk›n yüzde 80’inin bu önleme karfl› oldu¤unu söyleyen anketlere ra¤men, 5 Eylül’deki ola¤anüstü
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Meclis toplant›s›nda 340’a karfl› 192 oyla bu karar benimsendi. Söz
konusu karar elbette AB, Bat› medyas› ve Türkiye’deki Bat› yanl›s› liberallerce de hofl karfl›land›; kimi Avrupal› yorumcular bunu AB
müzakerelerini h›zland›rman›n iyi bir gerekçesi bile sayd›lar.
Kaygan Zemin
AKP’ye yönelik üçüncü bir muhalefet hatt›, Türkiye’de yükselen
ve Kürt asilere karfl› daha sert bir tutum al›nmas›, piyasalar üzerinde
daha fazla kontrol kurulmas› ve Bat›’yla iliflkilerde daha ihtiyatl› davran›lmas› gibi taleplere sahip milliyetçi atmosfere dayan›yor. AB’ye
verilen destek geçti¤imiz y›l gözle görülür derecede azald›. Kuzey
Irak’ta bir Kürt devletinin kurulma ihtimali, bunun daha genifl bir
Kürdistan’a yönelik bir ilk ad›m olabilece¤ini, bunun da kaç›n›lmaz
olarak ülkenin parçalanmas›na yol açaca¤›n› düflünen milliyetçileri
alarma geçirdi. Bu da geçti¤imiz y›llarda çok say›da ›rkç› ve etnik ayr›mc› grubun kurulmas›na yol açt›. Bir k›sm› silahlanm›fl olan ve
emekli subaylar taraf›ndan yönetilen bu gruplar, özellikle de genifl
Kürt göçmen nüfusuna sahip olan bat› bölgelerinde yayg›nlafl›yor.
Ayn› flekilde, Kürt devletinin kurulmas› ihtimali Kürt milliyetçilerini
de cesaretlendirdi. 2004 y›l›nda PKK, liderleri Abdullah Öcalan’›n
1999 y›l›nda yakalanmas›n›n ard›ndan bafllatt›klar› ateflkesi, AKP hükümetinin toplu aff› kabul etmemesi gerekçesiyle sona erdirdi. Silahlar› ellerine alan gerillalar, kaç›n›lmaz olarak hem bir güvenlik k›s›tlamas›na hem de milliyetçi tepkiye yol açt›lar. PKK 2006 Eylül ay› sonunda yeni bir ateflkes ilan ettiyse bile, bu da tekrar göz ard› edildi.
‹ki y›l önce Erdo¤an hükümeti -itiraf edildi¤i üzere AB zorlamas›yla- Kürt kimli¤inin tan›nmas› gerekti¤inin alt›n› çizmiflken, flu anda
PKK liderlerini yakalama konusunda amans›z bir saplant› sergilemektedir. 1990’lardan bu yana aflina oldu¤umuz flekilde, hükümet do¤udaki her sivil gösteriyi ‘terörist’ eylem olarak yaftalamakta ve güvenlik
güçlerinin burada on sivili öldürmesine yönelik elefltirileri bafltan savma aç›klamalarla geçifltirmektedir. 2006 Haziran ay›nda AKP, terör
yasas›nda, mevcut sivil haklar› ciddi biçimde k›s›tlayan düzenlemeler
yapt›. Gözalt›ndaki flüpheliler art›k tutuklanmalar›n›n ilk yirmi dört
saatinde avukatla görüflemiyor, bu da iflkence ihtimalini artt›r›yor. Art›k yasad›fl› örgütlerin aç›klamalar›n› yay›nlamak, hatta görüfllerine
yak›nl›k göstermek bile bir suç eylemi say›l›yor. Bu ‹slamc›lara ve solun baz› kesimlerine de zarar verebilir, ancak büyük ihtimalle bu uy124

gulaman›n ma¤durlar› çoklukla Kürt örgütlerinin destekçileri olacak.
AKP özellikle Kürtler söz konusu oldu¤unda daha otoriter bir tutum
tak›narak milliyetçi dalgaya kap›l›yormufl izlenimi uyand›r›yor.
Ayn› zamanda -ki bunlar ba¤›ml› devlet milliyetçili¤inin çeliflkileridir- birçok egemen figür Türkiye’nin, Washington’› Kürdistan’›n
herhangi bir flekilde kurulmas›na s›n›rlama getirmeye ikna etmek için
kendisini Amerika’n›n gözünde daha da vazgeçilmez k›lmas› gerekti¤ini öne sürüyor. Bu, Lübnan’daki BM güçlerine kat›lma yanl›s› laikmilliyetçi gazeteciler, siyasi dan›flmanlar ve ayd›nlar taraf›ndan dile
getirilen görüfllerden biriydi (onlara göre, ABD’nin Kuzey Irak’taki
PKK üslerini çökertmesini sa¤laman›n tek yolu buydu). Irak’taki kötü durumlar› düflünüldü¤ünde Amerikal›lar Kürtleri k›flk›rtacak durumda de¤iller, ancak emekli bir Amerikan generalini Türklerin endiflelerini azaltmak ve Ankara ile Kürtler aras›nda görüflmeler yapmak
üzere görevlendirdiler. ‹ronik biçimde, AKP’nin bu son dü¤ümü kendi bafl›na çözmedeki baflar›s›zl›¤›na ra¤men, yükselen Türk milletçili¤inin mant›¤› bu durumda Amerikanlaflmay› pekifltirmeye yol aç›yor.
Sonuç olarak, Türk egemen blo¤u uzun zamand›r devam eden
pasif devrimlerden sonra iç politikada hegemonyas›n› yeniden hissettirmeye bafllad›; üzerlerindeki kontrolünü kaybetmeyerek taflra
burjuvazisi ile dinsel cemaatleri bir araya getirdi ve demobilize etti.
‹lk kapsaml› ço¤unlu¤unu elde etti¤inde iki yafl›ndan küçük olan
yeni-kurulmufl AKP, bu ‘devrim-restorasyon’un ana temsilcisi oldu.
Parti liderleri 1980’lerin radikal ‹slamc› baflkald›r›lar›n›n veçhelerini
özümsemifller ve bunun üstüne, dev flirketleri, Pentagon’u ve Yeni
Dünya dindarl›¤›n› öne ç›karan güçlü bir anlay›fl eklemifllerdir. Bu
model ihraç edilebilir mi? 2006’da Hamas, Filistin yönetimine geldi¤inde AKP’yi örnek alaca¤›n› duyurdu.29 Ancak AKP’nin flu anki hegemonyas›, gördü¤ümüz üzere, de¤iflken s›n›f güçleri, devlet yap›lar› ve kültürel geleneklerin çok belirgin bir konjonktürü üzerine kuruludur. Ortado¤u’daki di¤er Müslüman liderler Erdo¤an’›n örne¤ini takip etmeye ne kadar hevesli olurlarsa olsunlar, Türkiye’nin ‹slamlaflm›fl Amerikanlaflma formülünün baflka yerlerde kolayca kopyalan›p kopyalanamayaca¤›n› zaman gösterecek.
(Türkçesi: Emine Duygu Dölek)
29) “Ankara Hamas’› Uyar›yor: fiiddeti B›rak›n ve Uzlafl›n”, Zaman, 17 fiubat 2006, “Hükümet Kurarken AKP’yi Örnek Ald›k”, Tempo, 23 Mart 2006.
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