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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

Obama, Ilml İslam ve Laik Cumhuriyet...
Obama’nn gelişinden bir hafta ve 29 Mart seçimlerinden iki gün önce,
27 ve 28 Mart günleri ABD Büyükelçisi Jeffrey, Nur Batur’la bir söyleşi
yapt. (Hem de Sabah gazetesinde!) Bu söyleşide, açkça artk “lml
İslam” deyimini kullanmak istemediklerini belirtti.

Alev COŞKUN

A

BD Başkan Obama’nn Türkiye’ye ziyareti kuşkusuz çok
önemlidir. Gazetemizin 6 Nisan
Pazartesi günkü başyazsnda
Obama’nn ziyareti için “ABD
Başkanı elbette devletinin Ortadoğu’daki
çıkarlarını savunmak ve yürütmek için ülkemize geliyor” deniliyordu.
ABD’nin çkarlar bağlamnda Obama
özellikle Irak, İran, Ermenistan, Afganistan,
Kbrs konularnda düşüncelerini belirtti,
Türkiye’nin bu konularda ABD ile birlikte olmasnn yollarn gösterdi.
Tüm bu konular zaten Ortadoğu’nun gerçekleridir ve süregelen sorunlardr. ABD’nin
politikalar pek değişmez, belki metot ve yaklaşm değişikliği olabilir. ABD politikasndaki
asl değişim ise “Ilımlı İslam”daki değişikliktir. Obama’nn, konuşmasnda özellikle “laik cumhuriyet ve laik demokrasi” vurgusu yapmasdr.
Zaten bu nedenle ertesi günü hemen tüm gazeteler Obama’nn Meclis’te yaptğ konuşma için “değişim”, “yeni dönem” gibi düşüncelerini öne çkarrken, Cumhuriyet’in
manşeti “Laik demokrasi vurgusu” başlğn taşyordu. Böylece Cumhuriyet, zaten var
olan Ortadoğu, Afganistan, Kbrs gibi sorunlar yannda asl değişimin ABD Başkanlğ düzeyinde “laik demokrasi” için ortaya
konduğunu öne çkaryordu.
Gerçekten bu konu son derece önemlidir.
2000’li yllarn başnda ABD Başkanlğ’na
seçilen Bush, gençliğinde alkol tedavisi görmüş, sonralar da koyu bir “Evangelist”
Hristiyan olmuştu...
Başkan seçilince işte böylesi bir ruhsal durum yannda 11 Eylül 2001 olaynn ve etrafn saran “neocon” ad verilen liberal çevrenin etkisiyle dine yaknlğn açklamaktan
kaçnmyordu.
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Başkan Bush yönetimi demokrasi getireceği
sloganyla Irak’ işgal etmiş, daha sonra Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP) açklamş,
onun uzants olarak Türkiye için “ılımlı İslam” modelini uygun görmüştü.
Gerek BOP gerekse lml İslam modelinin
yaşama geçirilmesi için önce AKP’nin yaratlmas, sonra da AKP’nin iktidara getirilmesi
gerekiyordu. Bunlar da kotarlmş ve yeni kurulan AKP 6 ay içinde 2002 ylnda iktidara
gelmişti. Erdoğan da daha başbakan olmadan
Beyaz Saray’da “başbakan” gibi karşlanmşt. Bush yönetimi, özellikle Dşişleri bakanlar Powell ve Condoleezza Rice Türkiye için lml İslam modelini açkça ortaya
koymuşlard (1).
ABD’nin lml İslam modelinin arkasnda
durmas, Türkiye’deki aydnlar ABD’den koparmş ve Ortadoğu, Irak ve PKK konusundaki politikalar da ABD’nin yüzde 70’lerde
seyreden halk desteğini yüzde 10’lara kadar
düşürmüştü.
Türk aydnlarna göre Ortadoğu’da, Irak’ta,
Afganistan’da ve diğer konularda yaplan hatalar düzeltilebilirdi ama ABD’nin güçlü
desteği ile laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel felsefesi tahrip ediliyordu. İşte bu kabul
edilemez bir durumdu.
Bunun anlam şudur: Ortadoğu’da İslamn
devlet yönetiminin katmanlar içine girmesini
sağlayc politikalar giderek Ortadoğu’yu istikrarszlaştrr. Din eksenindeki bir devlet yapsnn lmls olmaz, bu anlayş giderek radikalleşir. Ortadoğu’daki istikrarn temel ekseni Türkiye’dir. Bu nedenle Türkiye’de laiklik ilkesinden uzaklaşmak doğru bir politika değildir.
Bu konudaki önemli politika değişikliğinin
işaretleri bir ay kadar önce Amerikan Senatosu’nun insan haklar raporu ile belli oldu.
Daha sonra Dşişleri Bakan Hillary Clin-

ton’n Ankara ziyaretinde belirginleşti.
Clinton açkça “Türkiye modernite ile
laiklik ve İslamın hepsinin birbiri ile bağlantılı olduğunu gösteren sıradışı bir örnektir” dedi. Ilml İslam söyleminden kaçnd,
Türkiye’nin laiklik ilkesine vurgu yapt.

Türkiye - Değişen dinamikler
Obama gelmeden önce ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarndan “Stratejik ve
Uluslararası Araştırmalar Merkezi” (CSIS)
tarafndan hazrlanan 100 sayfalk “Türkiye’nin Değişen Dinamikleri” adl rapor, aslnda değişen bu ABD politikasnn ipuçlarn
açk bir biçimde veriyordu. Rapordan bir örnek:
“- Eğer Ankara’da daha milliyetçi sivil
ya da asker bir liderlik ortaya çıkarsa bu
ABD ve Türkiye arasındaki ittifakı tehdit
etmeyecektir; açıkça İslamcı olmuş bir Türkiye, (Amerika’yla) işbirliğini ciddi biçimde
azaltarak, özellikle Ortadoğu’da ABD politikalarını engelleyebilir.”
Bu 100 sayfalk rapor ve özellikle yukarya alnan paragraf, Erdoğan yandaş basn,
kendilerine liberal ad verilen yazarlar şaşrtmş, kimilerini çileden çkarmşt. Hatta Zaman gazetesi bu raporla ilgili olarak
“CSIS’ten tuhaf bir rapor” diye başlk atyordu.
Bu göstergeler ABD politikalarnn değiştiğini, Türkiye’de dinden güç alan siyasal iktidarlar yerine Ortadoğu’nun “istikrarı” için
laik Cumhuriyet felsefesinin desteklenmesi
gerçeğinin anlaşlmş olduğunu ortaya çkaryordu. Anlaşlyor ki, ABD’nin “devlet aygıtı”nn ortak akl bu gerçeği geç de olsa anlamş oluyordu.

AB’deki değişim
Bu konudaki değişim sadece ABD’de değil, Avrupa’da da görülüyor. Geçen ay Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu 52’ye
karş 528 oyla kabul ettiği Türkiye raporunda “istikrarlı, demokratik, çoğulcu, varsıl
bir toplum” hedefine işaret ediliyor ve “laiklik ilkesine” açkça vurgu yaplyordu.
(Cumhuriyet, 13.03.2009)
Bu temel politika değişikliklerini ABD Büyükelçisi James Jeffrey de
açk bir biçimde vurgulad. Bunu da özetleyelim:
Obama’nn gelişinden
bir hafta ve 29 Mart seçimlerinden iki gün önce,
27 ve 28 Mart günleri
ABD Büyükelçisi Jeffrey,
Nur Batur’la bir söyleşi
yapt. (Hem de Sabah gazetesinde!) Bu söyleşide,
açkça artk “ılımlı İslam” deyimini kullanmak
istemediklerini belirtti.
Ayrca, “Tarihin Napolyon ve Büyük İskender
gibi askeri liderler gördüğünü, Atatürk’ün ise
askeri zaferi kullanıp,
bunu diplomatik, ekonomik ve siyasi reformlarla destekleyip güçlü
bir Türkiye yarattığını”
belirtti.
İşte bu ortam ve alan hazrlğndan sonra Obama’nn gelişi gerçekleşti.
Obama’nn son derece
önemli 48 saatlik Türkiye
ziyaretinde ABD’nin lml İslamdan dönüş politikas açklk kazanmştr.
TBMM’de yaptğ konuşmadan alnan aşağdaki paragraflar bu politikay apaçk gösteriyor. Şöyle ki:

Atatürk ve laik

