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Kapatma Davası - AB ve ABD
Dr. Alev C O Ş K U N Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi
aiklik karşıtı eylemlerin
udağı olması nedeniyle,
AKP'nin kapatılnıası istenıiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan dava üzcrine Avrupa Birliği (AB) kanadından
yapılan baskıların arttığı açıktır.
AKP'nin de bu baskılann yapılması
için büyük çaba harcadığı bilinmektedir.
AB adına konuşan Barroso. Olli
Rehn ve Lagendijk'ın açıklamalan o
dcrcce ileriye gitti ki, onlar için
"AKP'nin yabancı oyuncuları" deyimi kullanılmaya başlandı.
Bu açıklamalan kısaca anımsayahm:
Dışişleri Bakanı Babacaırm aile
dostu olarak bilinen Olli Rehn;
"AKP'nin şeriat istemediğini sağır
sultan bile biliyor", "Nornıal bir Avrupa ülkesinde şiddete bulaşmamış vcya ırkçılık vcya terorizmi
teşvik etmeyen partileri kapatma gibi bir âdetimiz yok" diyor.
AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ise Türkiye için "demokratik laiklik1' adını verdiği, kunsenin anlayamadığı bir kavram ortaya attı.
Böylesi bir siyasi kavram Avrupa'da
ciddi hiçbir anayasa ya da siyaset bilimi kitabında yoktur. Nedir "demokratik laiklik'"' Belki kendisi de bilmiyor. Laiklik zaten demokratik bir süreçtir ve laiklik olmadan demokrasiden söz edilemez. Eğer Türkiye'de
Cumhuriyetin tcmcl ilkeleri ortaya
konulurken laiklik ilkesi getirilmemiş
olsaydı, zaten bugün Türkiye'de dcmokrasidcn de söz edilemezdi.
Barroso diyor ki; "Laiklik zorla dayatılmaz". Pekiyi, Avrupa'da "laiklik" seçimle mi, referandumla geldi?
Aslında laiklik zorla dayatılmadı mı?
Avrupa'da papalar ile krallar, yani
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kilisc ile devlet arasında siyasal güeü
ele geçirmek için uzun ve kanlı din savaşları olmadı mı? Bıınun sonunda
Avrupa'da aydınlanma çağı başlamadı mı?
Avrupa'nın hangi ülkesinde laiklik
referandumla ya da demokratik seçimle kabul edildi.

Takım oyuncusu
Lagcndijk'a gelince, o arttk kendisini Türk iç politikasına o derece
kaptırdı ki, AKP'nin yandaşı, takım
oyuncusu oldu. Ona göre, "Anayasa
Mahkemesi'nin 367 k a r a r ı politik
bir k a r a r d ı r " . O, " C H P ' d e n ııtaııç
duyıııaktadır", " A K P ' n i n laikliği
tehdit ettiğini" düşünıncmektedir.
Bu AB sözcüleri öncelikle Avmpa
ülkelerinde demokrasinin gelişmesi tanhine ciddiyetle bakmalıdırlar; 100 yıl
süreıı din savaşlannı, 1789 Fransız lhtilali öncesini çok iyi okumalarını
öneriyorum.
AB görünürde, Türkiye'ye demokrasiyi önerirken onıın "olma/.sa olmaz" en önemli unsuru olan laikliği
bir kenara itmiş olmuyor mu?
A B D ' y e gelince, 2002 yılında
AKP'nin iktidara gcliş sürecinde
AKP'yi kesin destckleycn ABD yönetimi, bu son aşamada daha dikkatli bir yol izliyor.
VVashington'da açıklamalar yapan
yetkililer, "hem demokrasinin hem
de laikliğin gözetilmesi gerektiğini"
belirteıek bu iki kııruma eşit düzeyde
önem veriyorlar.
Bu tutumu ilk kez Dışişleri Bakanı
Rice benimsedi ve Türk-Amerikan
Konseyi'nin geçen ay Washington'da
yaptığı toplantıda. " T ü r k seçmeninin
Türkiye'nin geleceğini belirlenıesini, b u n u n da Türkiye'nin laik değerleri ve demokrasi ile uyum için-
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de gerçekleştirilmesini" istedi.
Bu açıklamadan sonra The Washington Times. Bush yönetimini "daha sert bir çizgiye" davet ederek
"Türkiye'nin rolü lelce uğrayabilir"
dedi. Ardından eski Ankara Büyükelçisi Mark Parris, Wall Street Joumal'da "Türk IVIahkemeleri Halkın
tradesine Saygı Duymalı" başlıklı
makalesinde, "ABD'nin AKP'nin
kaderine il»isi/ olduğu izlenimi vermesini miyobik bulduğunu belirtti".
(18 Mayıs 2005); eski Büyükelçi
Morton Abromovvitz de aynı paralelde açıklamalar yaparak Washington
yönetiminin bu konuda aktif olmasını istedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşaıı Matt Bryza ise AKP'nin kapatılması konusunda görüşlerinin Dışişleri Bakanı Riee tarafindan ifade edildiğini belirterek, "Biz ne AKP yanlısı ne AKP karşıtıyız, Türkiye'nin
siyasal geleceğinin geleneksel laik
değerleri ve demokrasiyle uyum
içinde gerçekleşmesini uıııııt etmekteyiz" dedi. (17 Mayıs 2008)
Bu konuda kuşkııya yer venneyeeek
açıklamalar, ABD Ankara Büyükclçisi
Ross VVilson tarafindan Cumhuriyet
gazetesine verdiği söyleşide yapıldı.
Wilson, kapatılnıası konusunda:
"Güçlü, demokratik kurumlara sahip, laiklik ilkeleri ve hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir Türkiye ile calışıııak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı. (10 Mayıs 2008)
Bu açıklamalar ABD yönetiminin
laiklik ilkesine sahip olmayan bir demokrasinin demokrasi olmayacağını
artık gördüklerini, tersine bir dayatmanın Türkiye'de "istikrarı" altüst
edeceğini anladıklarını göstermesi
bakımından çok anlamlı ve önemlidir.
ABD'nin bu tavnnın AKP ve yandaşlaıı tarafindan hoş karşılanmadığı,
tedirginlik yarattığı anlaşılıyor. Belki de, Başbakan Erdoğan'ın sinirliliği bu noktalardan kaynaklanıyor.
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Bu arada AKP'nin, bu
konularla ilgili olarak
VVashington'da çalışan
bir ekibinin olduğu da
gün yüziine çıktı.
Gerek Zaman'daki yorumlar, gerekse Yenişafak'ta Fehmi Koru'nun
yazıları bunun işaretlerini veriyor. Ömeğin, Zaman'da Waslıington'dan
yazan Ali H. Aslan yazısına, "ABD'nin çileden çıkaran Türkiye
Politikası" başlığını koymuş. (19 Mayıs 2008)
Aslan, ABD yönetimini eleştinnekle kalmıyor:
"...artık Amerikan
yönetimi Türkiye'de
ölüm kalım mücadelesi
veren bir hükümet varken, işlerin eskisi gibi
yürüyecğini mi sanıyor?" diyc tehdit ediyor.
Ayrıca, Başkan Busb,
"...İslam dünyasının en
başarıh demokrasisinin
kökünc kibrit suyu dökmek gayretlerini çok
daha ciddiye almalı"
önerisinde bulunuyor.
Yazıda, ABDpolitikasının, Türkiye'deki "tüm
güç odaklarıyla arasını
iyi tutmaya çalışmak"
olduğu ancak bu yakiaşımla "kimseyi tatmin
edemeyeceklerinden
uzun vadeli hedeflerine
ulaşamayacakları" belirtiliyor.
Fehmi Koru da Ycnişafak'ta daha önce hiç
göıülmedik ve alışılmadık bir biçimde ABD
Başkanı Bush'a yükleniyor. (20 Mayıs 2008)
Washington yönetiminin destcğini almak için
ABD'de bulunan AKP
ekibinin, Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin
kıınnaylanyla göıüştüğii
ve ABD'nin kapatılma
davasında net bir tavır
alması ve AKP'ye destek
vermesinin istendiği belirtiliyor. Cumhuriyet'te
Bahadır Selim Dilek'in
önemli haberinc göre;
Dick Cheney'nin kurmaylan, AKP'lilerc "Radikal İslamcılara göz
kırpan söylemlerden
u/ak durun, Türkiye'nin köklü kurumlarıyla çatışmayın, geıginlikleri a/allın " önerilerinde bulundu. (21
Mayıs 2008)
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