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illiyet’teki köşesinde
Taha Akyol “İki Ülke,
İki Devrim” başlğyla
bir yaz yaymlad (22.06.2006
Milliyet).
Bu yazda 1979 İran İslam devriminden söz edilmekte, İran’da
“Koruma kollama kurumları”nn işleyişi anlatlmakta ve
İran’da devrimi korumak adna
“Rehberlik Makamı”, “Anayasayı Koruyanlar Konseyi” gibi
vesayet kurumlarnn oluşturulduğunu, bu kurumlarn “tarafsız”
olmadklarn belirtmektedir.
Bu yarglar doğrudur. Akyol,
ayrca, İran devriminin en başarl olduğu iki alann nüfus kontrolü ve şehirleşme eğitimi olduğunu, eğitimin yaygnlaştrlmasnda İran’n Türkiye’nin önüne
geçtiğini belirtmektedir.
Bu bilgilerden sonra Akyol,
şu yargya varyor: “Artık şehirleşmiş, okumuş, az çok dünyadan haberdar olmuş kitleler
hem rejimin yasaklarından sıkılıyor hem de ekonomik durgunluktan. Değişim isteği topOrijinal Boyut : 20 * 12 cm

kümetin ettikleri!
Yasa teklifi verildi; komisyonlarda yaplan
değişikliklerle geçti; TBMM’de krplmş ha-

ey yaşamla alay eden çocuk
onları kazandırdın ölmekle
-taammüden-

İki Ülke İki Devrim...
Alev COŞKUN
lumsal bir dinamik haline gelmiştir.”
Bu yarglardan sonra, Akyol “...
iki ülkede de (Türkiye ve İran)
devrimin yetiştirdiği nesiller
‘karş devrim’ macerası istemiyor, ama antidemokratik yasakların kalkmasını, liberal özgürlüklerin gerçekleşmesini istiyor” diyor.
Yaznn başlğna baknca insan
Türk ve İran devriminin değişik
yönlerden karşlaştrmasnn yaplacağn sanyor. Oysa yukardaki paragrafta üzerinde durulan
“liberal özgürlüklerin gelişmesi” kavramndan başka bir karşlaştrma yaplmamş.
1923’te Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen Türk Devrimi
ile 1979’da din adam Humeyni
ve mollalarn önderliğinde gerçekleşen İran İslam devrimi birbirinden temelde ayr olan dev-

rimlerdir. Türk devrimi, laik bir
Cumhuriyet yaratmştr.
İlerici bir harekettir, bir aydnlanma devrimidir. Otokratik
din devleti yklmş, halifelik kaldrlmş ve laik ilkelere dayal bir
devlet kurulmuştur.
Kadn erkek eşitliğini öne çkaran, şeriat yasalarndan laik
yasalara, din eğitiminden çağdaş eğitime, “biat” kültüründen
vatandaşlğa, ümmetten ulus devletine dayal yepyeni bir toplum
yaratlmştr. İran İslam devrimi, din temelinde gelişen aslnda
gerici bir harekettir.
Laik Türk Devrimi ile İran İslam devrimi arasndaki tek benzerlik, her ikisinin de “anti-emperyalist” niteliğidir. Bunun dşnda toplumsal yaşam, bilimin
yol göstericiliği, eleştirel akln öne
çkş, kadnlara eşitlik sağlanmas
yönünden Türk devrimi ile İran

hareketi arasnda hiçbir benzerlik
yoktur.
Akyol, bu yazsnda son gösterileri, bir “karşıdevrim” maceras olmadğn, ama “antidemokratik yasakların kalkması”
ve “liberal özgürlüklerin gerçekleşmesi” hareketi olarak görmekte Türkiye’de de “liberal özgürlüklerin gerçekleşmesi” istemlerine gönderme yapmaktadr.
Bu yarg yanlş, mantktan uzak
ve talihsiz bir paralellik kurmaktan öte bir anlam taşmaz. Akyol,
Türkiye’de türban istemlerini, tarikat ve cemaat örgütlenmelerini,
liberal özgürlüklerin gerçekleşmesi gibi görüyorsa, büyük yanlg içerisinde bulunuyor demektir.
Akyol, her ne kadar ertesi günkü yazsnda görüşlerini yumuşatmak yoluna gitmişse de; liberal etiketini kendilerine uygun
gören yazarlarn tarihi gerçekleri saptrmamalar ve toplumsal gelişmeleri gerçekçi temellere dayanarak analiz etmeleri doğru
olur.

