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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

Ilml İslam Gerçek mi, Komplo mu? -IBir köşe yazsndaki böylesi fikrin fazlaca önemi olmasa bile bu düşünceyi
paylaşp körükleyenlerin giderek fazlalaşmas nedeniyle bu konu üzerinde
durmak gereksinmesi vard.
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umhuriyet’in 4 Ağustos Pazartesi günkü başyazs “İslamcı Derin Devlete Doğru...” başlğn taşyordu. Başyazda geçmişte Doğu - Bat
bloklarna dayanan dünya dengelerinde,
Türkiye’nin Sovyetler’e karş “ileri karakol” niteliğinde görüldüğü, “antikomünist”
siyasetin devlet yapsnda ağrlk kazanmasnn doğal sayldğ, Doğu - Bat ikilemi soru işaretlerinin gündeme çktğ, bir
Amerikan dergisinde yaymlanan haritadan
Anadolu’nun parçalanmş görüntüsünün
yansdğ belirtiliyor ve:
Çok yinelenen bir tasarma göre Bat, Türkiye’ye, ne olduğu belirsiz bir “İslam demokrasisi”ni yakştrmaktadr.
* “Avrupa Birliği’nde ülkemize dönük
“özel ortaklık” statüsü, ABD’nin Büyük
Ortadoğu Projesi’ne (BOP) denk düşmektedir.
* Tam bu sürecin hızlandığı zamanlama içinde ortaya çıkan ya da çıkarılan
Ergenekon soruşturmasının boyutları
ve amaçları ise dikkate değer...” deniliyordu.
Bu başyazya Milliyet’te Taha Akyol,
“Komplo Teorisi”, “Ilımlı İslam Saplantısı” başlğn taşyan yazlarla hemen
karş çkverdi. (7 ve 8 Ağustos 2008).
Bir köşe yazsndaki böylesi fikrin fazlaca
önemi olmasa bile bu düşünceyi paylaşp
körükleyenlerin giderek fazlalaşmas nedeniyle bu konu üzerinde durmak gereksinmesi vard.
Sayn Akyol’a göre bu iddialar tipik
“komplo teorisi” örnekleridir. “Ilımlı İslam komplosu” karmaşk reel siyasi ve stratejik süreçlere etiket gibi yapştrlyor.
Ayn yazda Akyol, Hürriyet’te Özdemir
İnce’nin lml İslam’n Türkiye’de “Orduyu, solu ve CHP’yi iğdiş etmektir” biçimdeki yargsna da karş çkyor.
Akyol’un yantndaki temel noktalar şöyledir:
1. Bu iddialar tipik komplo teorisi örnekleridir. Olgulara, bilimsel ya da akademik araştrmalara dayanmyor.
2. Evet Bat’da “ılımlı İslam” terimi skça kullanlyor. Ama amaçlar “şeriatı
ılımlı uygulayan bir Türkiye devleti” değildir! Tam tersine, Pakistan ve Arap ülkeleri gibi toplumlarda siyasallaşmaktan ve
taassuptan uzaklaşmş, laik hukuku benimsemiş lml bir din anlayşnn gelişmesi
için laik ve demokratik eğilimleri desteklemektir!

Komplo ve gerçek
Bu yantlara dayanarak öncelikle belirtmeliyiz ki, Akyol’un da kabul ettiği gibi,
ABD’de federal hükümete raporlar hazrlamakla ünlü olan Rand kuruluşunun yaymladğ bir “Ilımlı İslam Projesi” vardr. Batl yetkililer “ılımlı İslam”dan her
vesile ile söz etmektedirler. Bu söylemi sağr sultan bile duyduğuna göre, karşmzda
bir “komplo teorisi” değil “reel politics”
(reel politika) vardr.
Kald ki, Cumhuriyet’in başyazsnda
Akyol’un işaret ettiği gibi “şeriatı ılımlı uygulayan bir Türkiye devleti” tanm yaplmyor; onun yerine, “ne olduğu belirsiz
bir İslam demokrasisi” modeli üzerinde
duruluyor.
Bir başka önemli nokta da, Türkiye’nin;
Pakistan, Arap ülkeleri gibi toplumlarda siyasallaşmaktan ve taassuptan uzaklaşmş bir
model yaratmak için “ılımlı İslam” modeline ağrlk vermesinin çkar bir yol olmadğn belirtmek gerekir. Çünkü feodal
ekonomik yaplarn ve dine dayal tarikat
yaplarnn egemen olduğu toplumlarda
demokrasiyi kurmak olanakszdr.
Böylesi olanaksz bir proje için Türklerin en az 100 yldr uğraş ve mücadele verdikleri demokrasi hareketi saptrlmamaldr. Türkiye Arap ülkelerinde demokrasinin
ve demokratik eğilimlerin gelişmesini desteklemek ya da kurmak görevi ile yüküm-
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lü değildir.
Türkiye lml İslam modeliyle demokrasiyi saptrmakla değil de, laik ilkelere dayal kendi demokrasisini sağlamlaştrrsa asl
o zaman tüm Ortadoğu’ya gerçek model
olur.
Bu girişten sonra tekrar sayn Akyol’un
yazsna dönelim ve lml İslam konusu ne
zaman gündeme geldi ona bakalm. Verileri, belgeleri, gelişmeleri ksaca özetleyelim:
Ilml İslam kuramnn temelinde Rand
kuruluşu tarafndan “Ilımlı İslam Demokrasisi Projesi” adl çalşma vardr. Sayn Akyol da bu raporu kabul etmekte, hatta rapordan alnt yapmaktadr.
Bu raporun yazlmasnda katkda bulunanlar M. Abramowitz, G. Fuller, R.
Holbrooke, P. Wolfowitz gibi kimisi
Amerikan dş politikasnn ve kimisi
CIA’nn Ortadoğu uzmanlardr.

Atatürk’ü Ret
Bu rapor sözde “ılımlı İslam demokrasisinin” temel referansdr. Bu konuda temel fikirler ortaya koyanlardan birisi de ünlü sosyal bilimci Prof. Samuel Huntington’dur.
Huntington 1996 ylnn Eylül aynda İstanbul’a geldi ve bir dizi konferans verdi,
önerilerde bulundu.
Huntington şunlar söylüyordu:
1. Liberal demokrasi, Bat’nn ve Hristiyan kültürünün bir ürünüdür. Uzakdoğu’da
(Güney Kore ve Tayvan) demokratikleşmeye Hristiyanlar öncülük etti. Demokrasi, Bat kültürünün etkisinde olan ülkelerde daha kolay gelişiyor.
2. Türkiye, Avrupa ile Asya; İslam ve laiklik arasnda bölünmüş bir ülkedir.
3. Çoğu uygarlk grubunun bir veya birkaç lider ülkesi var, İslam dünyasnn sorunlarndan biri de bir lider ülkeden yoksun
oluşudur.
Eğer Türkiye, Batl bir ülke olma srarndan vazgeçer; modernleşme ve demokrasinin bir İslam ülkesinde de mümkün olduğunu göstermeye daha çok ağrlk verirse, İslama büyük bir model olur.
Bunun için Türkiye’nin Kemalizmi terk
etmesi, İslam dünyasna geri dönmesi gerekir. Rusya’nn Lenin’i reddetmesinden daha şiddetli olarak Türkiye de Atatürk’ü reddetmelidir.
4. Demokrasinin mutlaka laik bir temele dayanmas gerekmez. İslam ile demokrasi bağdaşabilmelidir.
Bir sosyal bilimci olan Huntington’un
önerileri ne derece çarpc değil mi? Atatürk’ü reddetme önerisini daha sonra AB
sözcülerinin her vesile ile tekrarladğn
unutmayalm. Huntington, “demokrasinin mutlaka laik bir temele dayanması
gerekmez” yargsn ileriye sürerek aslnda Bat dünyasnn demokrasi kuramn temelinden sarsyor, kendi bilimsel geçmişini ABD’nin çkarlarna alet ediyordu. Çünkü, laiklik ilkesi olmadan, dinle devletin
alanlar birbirinden ayrlmadan demokrasinin gerçekleşmesi olanakszdr.

ABD’nin söylemleri
Huntington’un İstanbul’daki konferans
çok ses getirdi, tartşld ve AKP’nin siyasal iktidarnn bir ölçüde düşünsel temellerini oluşturdu.
İşte o dönemde, ABD Başkan Bush’un
Başdanşman olan Condoleezza Rice’in
Washington Post’ta 7 Ağustos 2003’te
(Transforming Middle East) “Ortadoğu’nun Dönüşümü” adl makalesinde Büyük Ortadoğu Projesi’nden (BOP) söz ediliyor ve bu bölgede yer alan 22 ülkede rejimlerin ve snrlarn değişebileceği açklanyordu.
Ayn zaman diliminde, bu kez ABD’nin
Silahl Kuvvetler dergisinde Albay (E)
Ralph Peters’in yazdğ “Daha İyi Bir Ortadoğu Nasıl Görülür?” adn taşyan makalede, Ortadoğu’nun snrlarnn doğal

olmadğ, daha adil bir yaplandrmayla snrlarn değiştirilmesi gerektiği savunuluyordu. Makaleye eklenen haritada ise,
ABD’nin siyasal ve ekonomik hedeflerini
taşdğ hemen görülüyordu.
Bu makale ve haritann tesadüfen ya da
denetlenmeden, ABD Silahl Kuvvetler
dergisinde yer aldğn ileri sürmek, herhalde
saflğn ileri derecede örneğini oluşturur.
Bu gelişmeler sürerken lml İslamn
ABD’nin resmi söylemine girdiğini de görüyoruz.
En ilginç örnekler şunlardr:
Türkiye hakknda “ılımlı İslam cumhuriyeti” nitelemesini, ABD Dşişleri Bakan Colin Powell yapt (Mart 2004). Alman
ZDF TV’de Irak’n geleceğini konuşurken
Powell, “Irak’ta da diğer İslam cumhuriyetlerindeki, Türkiye ve Pakistan’daki gibi bir İslam cumhuriyeti olacak. Ancak bu bir anayasal çerçevede olacak ve
şeriat hukuku, Kuran hukuku, yasaların
temel kaynaklarından biri olacak.”
Kuşkusuz, bu sözler büyük yanklar
oluşturdu.
Powell görevden ayrlp, Rice Dşişleri
Bakan olunca; Ortadoğu ülkelerini ziyaret
dönüşü (Ocak - Şubat 2005) Fransa’da Dşişleri Bakan Barnier’le görüşürken “İslamla demokrasinin yan yana yaşayabileceğini ve ABD’nin BOP’un Ortadoğu’ya demokrasi getirmek” amacnda
olduğunu belirtti, bu konudaki itirazlar karşlamak için de “İşte yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye” diye örnek gösterdi.
28 Ocak 2004’te ABD Başkan Bush ve
Erdoğan’n Beyaz Saray’da yaptğ görüşmenin ardndan, Türkiye’nin BOP’a
destek verdiği ve bu projede anahtar rol oynayacağ açkland.

TSK’nin görüşü
2004’ün Mart aynda ise, TSK’de kendi
görüşünü Washington’da açklad. O srada Genelkurmay 2. Başkan olan Org. İlker
Başbuğ, Türkiye’nin BOP’ta örnek gösterilmesini şöyle değerlendiriyordu:
“Hem laik devlet, hem de ılımlı İslam
bir arada olmaz. Türkiye, anayasasının
2. maddesinde yer aldığı gibi laik, demokratik sosyal bir hukuk devletidir...
Bazı çevreler Türkiye ılımlı İslam diye
kavramlar üretiyorlar. Hem laik bir
devlet hem de ılımlı İslam devleti bir arada olmaz... Türkiye böyle kuruldu, böyle devam edecek.”
Bu gelişmeler sürdü, 5 Temmuz 2006’da
ABD Dşişleri Bakanlğ’nda Rice ve Abdullah Gül, “Türk - Amerikan stratejik
ortaklığını ileriye götürmek için ortak vizyon” adn taşyan belgeyi birlikte açkladlar.
22 Temmuz 2007 seçimlerinden sonra,
ABD’nin Dşişleri Bakan eski Müsteşar R.
Holbrooke’un, Türkiye “Malezya İslam
demokrasisi” modeline benzeyecektir biçimindeki konuşmasn ve bu açklamann
yarattğ kuşku ve tartşmalar unutmayalm.
Yeni muhafazakâr (neo-con) nitelemesiyle
bir araya gelen Batl stratejistlerin lml İslamdan tam olarak anladğ nedir?
Çeşitli tanmlarn ortak paydas ve genel
tanm şudur:
“Batılı değerlerle uyumlu, Batı ile çatışma potansiyeli taşımayan, siyasal
olarak ABD’nin gereksinimlerine göre
düzenlenmiş, İslam coğrafyasındaki rejimlerin bu amaca uygun olarak değiştirilmesinin öngörüldüğü bir kavramsal
çerçevedir.”
Ilml İslam konusundaki çalşmalar hiç
durmadan sürmektedir.
Rand kuruluşu bu yln haziran aynda da,
“Türkiye’de Siyasal İslamın Yükselişi”
başlkl yeni bir rapor yaymlad.
Bu raporda, AKP’den yana olumlu koşullanmalar görülüyor. Raporun tantm, 23
Haziran 2008’de Washington’da Fethullah
Gülen’in onursal başkan olduğu “Rumi
Forum” adl kuruluşta yapld. Raporda “laiklik ve dindarlar” çelişkisi üzerinde duruluyor. Oysa bilindiği gibi, “dindarlar” o
derece geniş bir katman ki, aslnda kesinleştirme özendiriliyor, bu terim belki de
“Laikler ve İslamcılar” olmak gerekirdi.
Yazma yarn devam edeceğim.

