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2008 ABD Başkanlık Seçimleri’nin tüm
dünyadaki medya organlarında büyük bir
ilgiyle takip edilmesinin tek bir anlamı var:
Yeni Başkan ile birlikte bazı uluslararası
dengeler de değişecek. Özellikle de seçile-
cek yeni Başkan’ın Demokrat Parti’den
olacağı öngörüsü, 7 yıldır süren Bush
yönetimin ardından iç ve dış politikada
ciddi bir değişimin beklenmesine yol açı-
yor.

“Demokrat olacak” öngörüsü, 11 Eylül
2001’den beri egemen olan Yeni Cumhuri-
yetçi (neo-con) anlay-
ışın geleneksel Cum-
huriyetçiler arasında
dahi yeterince ters tepki
doğurmuş olması kadar,
Amerikan politik sis-
teminin bir “sarkaç”
gibi, izolasyonculuk ile
müdahalecilik arasında
gidip gelmesine dayanı-
yor. Doç. Dr. Füsun
Türkmen’in çizdiği
çerçeveden devam edecek olursak, Ameri-
kan halkı Körfez Savaşı’ndan hemen sonra
göreve gelen Bill Clinton’ı Somali, Bosna
gibi krizler ve Filistin-İsrail barış görüş-
melerindeki arabulucu rolü ile tanıdı.
George W. Bush göreve geldiğinde ise, bu
nedenlerle, izolasyoncu bir eğilim söz
konusuydu; ancak ikinci Bush yönetimi
sanırım daha çok 11 Eylül terörist saldırı-
ları ve sonrasında gelen Afganistan ve Irak
işgalleri ile hatırlanacak...

İşte, 2008’in 4 Kasım’ında seçilecek olan
ABD Başkanı öncelikle Irak’ta devam et-

mekte olan askerî varlık konusunda karar-
lar almak, daha sonrasında ise genel olarak
Bush yönetiminin bıraktığı sorunları çöz-
meye çalışmak zorunda kalacak. İç politi-
kada ise adaylar sosyal devlet ile liberal
devlet anlayışları arasında farklı farklı
umutlar dağıtıyor. Konu “umut” olunca
da, adaylar arasında en önde gideni Barack
Obama elbette...

“They said this day would never
come” (Bu gün hiç gelmeyecek de-
mişlerdi), 3 Ocak’taki Iowa zaferinin

ardından, konuş-
masına dahi izin ver-
m e y e c e k  k a d a r
coşkulu bir kalabalığa
böyle seslenmişti
O b a m a . . .  D a h a
2004’teki Demokrat
Ulusal Kongresi’nde,
John Kerry adaylığını
destekleyen konuş-
masına “Şunu ka-
bullenelim, benim bu

sahnedeki varlığım epeyce garip” diye
başlamıştı. O zamandan bugüne dek de,
kendi hikayesini “Amerikan rüyası” ile
buluşturup farklılıklara rağmen birlik ça-
ğrısı yapıyor, Bağımsızlık Bildirgesi’nin
ruhunu 21. yüzyıl gençlerine hissettiriyor.

Dış politikada ise Obama, Irak Savaşı’na
en başından beri karşı çıkmasının onurunu
liberal dış politika savunucularından her
konuda aldığı destekle taşırken, rakipleri
bu konuda kendisinden biraz daha deney-
imli...

Demokratların diğer güçlü adayı Hillary



Rodham Clinton, Bill Clinton döneminde eşini yurtdışı
gezilerinde hiç yalnız bırakmamış, hukuk mezunu deney-
imli bir politikacı... Foreign Affairs dergisinin 2007
Kasım-Aralık sayısında “Dünya Amerika’nın liderliğini
hâlen istiyor. Bu istenilen bir görev olduğu kadar istekleri
de olan bir görev.” diye yazmıştı. (1) Bunun için uluslara-
rası kamuoyunu dinlemek ve demokrasiyi desteklemek
gibi güven artırıcı politikalardan yana...

Clinton, iç politika konularında da yere sağlam basan
vaatlerde bulunuyor ve genç Obama karşısında aslen bu
yönüyle tercih edilebilir durumda... “Hillary for Presi-
dent” kampanyasının az maddi destek sağlayabilmiş ol-
masına rağmen ilginç bir başka yönü ise feminizm. Onun
için de pekala “o gün hiç gelmeyecek” demişlerdi. Ama
o, Bay Başkan’ın çoraplarını toplayan, aldatılan kadın
halinden sıyrılıp güçlü bir ABD Başkan adayı olmayı
başardı. Bu noktada, Ayşe Kadıoğlu’nun 17 Şubat 2008
tarihli Radikal2 yazısına değinmek gerek. Özetle Demok-
ratların iki “farklı” adayını karşılaştırdığı bölümde,
Obama’nın zenci olmasına rağmen hiçbir ayrımcılığa
maruz kalmadan ve hatta azınlıkları daha iyi anladığını
vurgulayarak yola devam etmesine rağmen, Clinton’ın
“Git gömleğimi ütüle!” gibi hakaretlere olağan şekilde
maruz kaldığını belirtiyor Kadıoğlu. (2) Bu nedenle de,
Kadıoğlu’nun alıntıladığı gibi, Amerikalı kadınlar
Hillary’yi o, kadın olduğu için değil, kendileri kadın
olduğu için destekliyor. (3)

Cumhuriyetçilerin adayı John McCain, bir önceki seçim-
lerde uygunsuz davranışta bulunduğu için geçtiğimiz
günlerde bir skandala konu olmuş ve yine senatörlüğü
döneminde benzeri bir para ilişkisi nedeniyle özür dile-
mek zorunda kalmıştı. Tüm bunlara rağmen adaylığını
garantileyen Arizona senatörü, Foreign Affairs dergisinin
aynı sayısında Bush doktrininden pek farklı bir şey vadet-
miyor. Vergi ve sağlık sektörü konusundaki kimi açık-
lamaları nedeniyle muhafazakâr kesimin eleştirilerine
maruz kalmış ve en azından Irak’ta “hatalar yapıldığını”
kabul etmiş olması onu, kötünün iyisi Cumhuriyetçi aday
konumuna yükseltse de, masum dünyanın duaları seçil-
memesinden yana...

Demokrat ya da Cumhuriyetçi, sıradaki ABD Başkanı
gerçekten de zor bir mirası devralacak ve özellikle de dış
politikada, ABD’ye kaybettiği saygınlığı ve güvenilir-
liliği sağlamaya çalışacak. Biz de dünyanın geri kalan
çoğunluğunda, oy veremeyen bireyler olarak gerek bor-
sada dalgalanan hisselerimizle, gerekse komşumuzu he-
def alan bombalarla, işgallerle bu sonuca katlanacağız.

(1) Hillary Rodham Clinton. Foreign Affairs Journal, Novem-

ber/December, 2007 issue: http://www.foreigna ffairs.org/
20071101faessay8 6601/hillary- rodham-clinton/ security-
and-opportunity- for-the-twenty- first-century. html

(2) Ayşe Kadıoğlu. Radikal2. 17 Şubat 2008: http://
www.radikal. com.tr/ek_ haber.php? ek=r2&haberno=7997

(3) Robin Morgan, Women’s Media Center: http://
www.womensme diacenter. com/ex/020108. html

(4) John McCain. Foreign Affairs Journal, November/
December, 2007 issue: http://www.foreigna ffairs.org/
20071101faessay8 6602/john- mccain/an- enduring- peace-
built- on-freedom. html

Yorum: Efe Kerem Sözeri

Uluslararası Olimpiyat Ko-
mitesi (UOK): Kosova Olimpi-
yat Takımı "Kuşkulu"

Londra (AP) – Kosova'nın 8-24 Ağustos'taki Pekin
Olimpiyatları'nda ayrı bir takım olarak sahaya çıkması,
bölgenin Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmesine rağ-
men kuşkulu görünüyor. UOK sözcüsü Emmanuelle
Moreau, Kosova'nın Olimpik statüsünü kazanmadan
önce Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir devlet
olarak tanınması ve spor alanında birçok koşulu yerine
getirmesi gerektiğini söyledi. Kosova'dan 5 Arnavut
boksör Pekin'de ülkelerini temsil etmeyi umuyor.
BM'nin Kosova'yı tanımasının yanında, Kosova'nın
onaylanmış Ulusal Olimpiyat Komitesine ve birçok
uluslararası spor federasyonuyla resmi bağlar kurmaya
gereksinimi var. Bu koşulların yerine getirilmesi halinde
UOK yürütme kurulu Kosova'nın Olimpik statüsünü
uygun bulabilir. Ardından UOK meclisinin onaylaması
gerekiyor. Kosova tam tanınmadan da UOK Kosovalı
atletlerin yarışmasına izin verebiliyor. Bunun gibi
düzenlemeler geçmişte Doğu Timor ve eski Yugoslavya
için yapılmıştı. East Timor'dan dört atlet, beyaz ünifor-
malarla 2000 Sidney Olimpiyatları'na "bireysel Olimpi-
yat atletleri" olarak katılmışlardı. Bu sırada East Timor,
Endonezya'dan 1999 yılında bağımsızlığını ilan etmesi-
nin ardından BM yönetimi altındaydı. Yugoslav atletler
için de 1992 Barselona Oyunları'na katılmaları için ben-
zer çözümler bulunmuştu.

http://www.newkosovareport.com/20080218604/Culture-and-
Sports/IOC-Kosovo-Olympic-Team-Unlikely.html

Çeviri: Su ŞİMŞEK
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Geçmişi ve Bugünü ile Kosova
Bir “Emsal” mi Teşkil Etmekte?
17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Koso-
va’nın şu anki barışçıl ancak huzursuzluk içindeki duru-
mu, basında ironik bir şekilde, çok küçük bir yer buldu.
Tartışmalar genellikle, bu tür bir kararın ileride hangi
iddiaları ortaya çıkaracağı üzerine yoğunlaştı. Kosova'nın
bağımsızlığına karşı olanlar veya tanımaya tereddütle
yaklaşanlar, bu bağımsızlığın, yakın gelecekte problemle-
re neden olacağını ve bağımsızlık isteyen diğer gruplara
emsal teşkil edeceğini öne sür-
mektedirler. Buna karşın, başta
Amerika Birleşik Devletleri,
Türkiye ve belli başlı Avrupa
ülkeleri olmak üzere, Kosova’-
nın bağımsızlığını destekleyen
ülkeler ise tarihi örnek göstere-
rek, karşıt grupların argümanla-
rına zıt bir sonuca ulaşıyorlar.
Destekçi ülkelere göre, tarihin-
de şiddet ve etnik soykırıma
maruz kalan Kosova, sui
generis yani “özel bir statü”
teşkil etmekte ve bu yüzden bu
tür bir bağımsızlık, bağlı olduk-
ları ülkelerden ayrılmak isteyen gruplara örnek teşkil et-
memektedir.

Kosova'nın bağımsızlığına karşı olan ülkelere baktığımız-
da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi iki ülke
göze çarpmaktadır: Rusya ve Çin. Sırbistan'la olan yakın
ilişkisi düşünüldüğünde, Rusya’nın, ayrı bir Kosova’ya
"hayır" demesinin kaçınılmazlığı aşikârdır. Ayrıca Rusya,
Çeçenistan ile olan durumunun da kötüleşmesini isteme-
mektedir. Çin ise, Kosova’nın bağımsızlığına karşı ola-
rak, Tayvan'ın uluslararası arena tarafından da kabul edi-
len bağımsızlık iddialarının önünü kesmek istemektedir.
İspanya da Bask bölgesindeki ayrılmacı hareketleri teşvik
etmemek için AB’nin genel tutumuna aykırı olmasına
rağmen Kosova’nın bağımsızlığını tanımayacağını açık-
ladı. Diğer milletler de benzer nedenlerden ötürü Koso-
va’nın bağımsızlığına karşı çıkmaktadırlar. Örneğin Gür-
cistan, Güney Osetya ve Abhazya’nın durumu hakkındaki
endişeleri yüzünden; Azerbaycan, Ermeni azınlığı ile
Dağlık Karabağ üzerindeki görüşmeleri yüzünden ve
Moldova, bağımsızlık düşüncesi besleyen Transnistria
bölgesi hakkındaki düşünceleri yüzünden, Kosova’nın
bağımsızlığına karşıdır.

Tabii ki bu listede Kürt milliyetçiliği konusunda prob-
lemler yasayan Türkiye’nin de ismini görmek hiç kimse

için şaşırtıcı olmayacaktır; özellikle de Kuzey Irak Böl-
gesel Kürt yönetiminin kurulması ile artan gerginlikleri
ve Türk ordusunun PKK’ya yönelik yapmış olduğu sınır
ötesi harekâtı göz önünde bulundurursak... Sri Lanka’-
daki Tamiller ve İspanya'daki Basklar’da olduğu gibi,
Kürt basını da kendi bağımsızlık iddiaları için bir emsal
teşkil edeceğini düşündüklerinden Kosova’nın bağım-
sızlığını ümit verici, olumlu bir adım olarak değerlen-
dirdiler.

Fakat tüm bunlara rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Koso-
va Parlamentosu’ndan gelen mektubu olumlu karşıladı
ve Kosova’nın bağımsızlığını bir gün içinde kabul etti.

Hatta başbakan Tayyip Erdoğan,
Kosova başbakanı Haşim Taçi'yi
tebrik mesajlarını iletmek üzere
aradı. Görünen o ki; 500 yıl bo-
yunca Osmanlı İmparatorluğu
egemenliğinde olan Kosova (1455
–1912) ile oluşan tarihsel bağlar,
Kürt milliyetçiliğinin daha da kö-
rüklenme ihtimaline karşı duyulan
korkuyu yendi. Turkish Daily
News gazetesindeki köşesinde İl-
ter Türkmen, durumu şu şekilde
açıklamaktadır: (1) “ Muhtemelen,
Kosova’nın nüfusunun çok büyük

çoğunluğunun Müslüman olması, Türkiye’de neredeyse
Kosova’nın nüfusundan daha fazla Kosova asıllı bulun-
ması, Kosova ile son yıllarda artan ekonomik ilişkiler,
Kosova Türklerinin de bağımsızlık taraftarı olmaları
gibi nedenler acele tanımaya yol açtı.” Aslında Türkiye,
uzun zamandan beri Balkanlardaki Müslüman nüfusa
uluslararası cemiyetler aracılığıyla insani yardım yapıl-
masını savunmaktaydı. Özellikle de Yugoslavya’nın
parçalanmasından sonra bu isteğini tekrarlamıştır. Tüm
bunlara ek olarak, Kosova’nın bağımsızlığının Türki-
ye’ye Kıbrıs meselesi için bir “örnek” teşkil edeceğini
varsayan bir spekülasyon da ortaya atılmaktadır. Ancak
birçok kişi, mevcut şartlar düşünüldüğünde, iki mesele-
nin doğrudan kıyaslanamayacağını düşünmektedir.

Kosova’nın bağımsızlığının gelecek için “tehlikeli” bir
emsal teşkil edip edemeyeceğini sadece zaman göstere-
cek. Şimdilik yapılacak tek şey, uluslararası toplumun
Kosova’ya karşı tavrını ölçmek ve Kosova’nın şu anki
durumunu yakından ve çok dikkatli bir şekilde takip
etmektir.

Yorum:Char Llyod
Çeviren: Ayşe Zeren

(1) http://www.hurriyet.com.tr/
yazarlar/8312019.asp?yazarid=23&gid=61&sz=33139
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Sırp Koalisyonu AB-Kosova Tu-
tumunda Bölündü
Belgrat – 6 Mart 2008 Perşembe günü, Sırbistan'ın
sendeleyen koalisyon hükümeti, milliyetçi Başbakan Vo-
jislav Kostunica'nın "Avrupa Birliği'yle ilişkileri, AB
Kosova'nın bağımsızlığını iptal edene kadar askıya alma"
teklifini reddetti. Kabine Kostunica'nın partisi ve radikal
muhalefet kaynaklı dalgayı 2'ye 1 oranında reddetti. Anti-
AB dalgasına 15 bakan karşı çıkarken
7 bakan bunu destekledi. Şimdilik tek-
lifin meclis gündemine gelerek milli-
yetçilerce güçlü bir oy çoğunluğuyla
kabul edilmesi engellendi. Sırbistan
Demokratik Partisi'nin Batı yanlısı baş-
kanı Boris Tadiç ve liberal G17 Plus
partisi önergeyi AB ile bağları gevşete-
cek bir adım olarak görüyorlar. Sırbis-
tan'daki hiçbir büyük parti Kosova'nın
bağımsızlığını itiraf etmek istemese de,
Batı yanlısı partiler Sırbistan'ın AB
üyeliği girişimini sona erdirmek is-
temiyor. Kostunica, Sırbistan'daki
bütün partilerin açıkça AB taraftarı
olduğunu, ancak öncelikle "AB'nin
Sırbistan'ı hangi sınırlarla tanıdığı"
sorununun çözülmesi gerektiğini
söyledi. Sırbistan'la AB arasındaki her-
hangi bir anlaşma iki tarafın da Sırbis-
tan'ın sınırları konusunda anlaştığını da beraberinde
getirdiğinin altını çizdi. Araştırmalar Sırbistan'ın %
70'inin AB'ye katılmak istediğini gösteriyor.

http://www.reuters.com/article/worldNews/
idUSL0689956120080306?
feedType=RSS&feedName=worldNews&sp=true

Çeviri: Su Şimşek

AB’den Türkiye’ye Reform Çağ-
rısı
Brüksel - Avrupa Birliği, pazartesi günü Türkiye’yi insan
hakları reformlarını geliştirme hızını artırması ve bunun
yanında Türkiye’deki Kürt azınlığın durumunu iyileştir-
mesi için uyardı. 3 mart pazartesi günü Avrupa Parlamen-
tosu’nda  düzenlenen Türkiye konulu konferansta AB
genişleme komisyonu üyesi Olli Rehn ‘Türkiye temel
özgürlükleri artıracak olan reformlar üzerinde ilerlemeyi
hızlandırmalı ve gelecek aylar için açık ve güvenilir bir
gündem oluşturmalı.’ dedi.

Olli Rhen ‘Reformlar geciktirilmiştir.’ diyerek asli özgür-

Yıl: 2 Sayı: 3

lüklerden biri olan ifade özgürlüğü konusundaki fikrini
vurgulamıştır. Olli Rehn Türklüğe hakaretten 4 yıla ka-
dar hapis cezasını öngören 301 sayılı Türk Ceza Yasası
maddesinin gözden geçirilmesi ve tekrar düzenlenmesi-
nin gerekli olduğunu vurgulamıştır.

Brüksel, geçen yılın kasım ayında AB üyeliği yolunda
olan Türkiye’ye, bir ilerleme değerlendirme raporu ha-
zırlaması için ısrar etmişti.

Bugün, hükümetin bu zorluğu göğüs-
lemeye kararlı olduğuna dair işaretler
olduğunu söyleyen Olli Rehn şunu da
ekledi: "Pudingin dayanıklılığı yerken
anlaşılır; sorun sadece yeni koşullar
değildir aynı zamanda bunların yerine
getirilmesi de gerekir.’ Aynı zamanda
sivil ve suçlu yasalarında yapılan de-
ğişiklik ve düzeltmelere ek olarak
idam cezasının kaldırılması, işkence
unsurunun ortadan kalkması ve aske-
rin sivil yönetime müdahalesinin azal-
tılması üzerine gelişmeler olduğuna
dikkat çekti.

Olli Rehn, Türkiye’de yaşayan 15
milyon Kürt’ün kültürel ve azınlık
haklarının, özellikle ana dil haklarının
geliştirilmesiyle ilgili Ankara’yı uyar-
dı. Buna ek olarak, bölgesel ayrılıkla-
rın azaltılması özellikle güneydoğuda

yaşayan Kürtlerin yoksulluğunun ele alınması gerektiği-
ni “Ekonomik, kültürel ve sosyal fırsatlar bütün Türkiye
vatandaşları için arttırılmalıdır.” sözleriyle ifade etti.

Sonuç olarak, Rehn “Milenyumdan itibaren Kürt köken-
li Türk nüfusunun durumu gelişme gösterdi.” dedi ve
“Değişimlerin devam etmesi için azimli bir hükümete
ihtiyaç duyulmaktadır.” diye ekledi. Brüksel’e göre,
Ankara’nın adli reform, yolsuzluk, sosyal haklar, kadın
ve çocuk haklarıyla ilgili reformları hızlandırması ge-
rekmektedir. Olli Rehn, komisyonun henüz gördüğü
yeni anayasa taslağını değerlendirmeyi sonlandırırken
ülkede devam etmekte olan anayasal reformların bu ko-
nularla ilgili önemli gelişmeler sağlayabileceğini vurgu-
ladı.

1999’dan beri Avrupa Birliği aday devleti olan Türkiye,
ekim 2005’te Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine baş-
lamıştır. Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlanması
için gerekli olan 35 başlıktan 6’sı görüşmeye açılmıştır.
Türkiye’nin nihai üyeliğiyle ilgili durum, Avrupa Birliği
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Bir de laikliğin beşiği Fransa'ya bakmalı. Yine Cumhur-
başkanı Nicholas Sarkozy, laikliğin "Fransa'yı Hristiyan
köklerinden koparmaya çalıştığını" söyledi. Eğitimde
dinin, öğretmenlerin öğrettiklerinden daha önemli yeri
olduğunu iddia ederek, "İnanan insan umut eden insandır.
İnanan insanların artması Cumhuriyet'in çıkarınadır" dedi.
Sarkozy'ye göre bu yeni tanımın adı “pozitif laiklik”, tıpkı
bizdeki yeni demokrasi tanımları gibi. Tabii din adam-
larını öğretmenlerin üzerinde tutması öğretmenlerden
büyük tepki topladı ama Sarkozy'nin bu tepkileri önemse-
mediği ortada...

Yine başka bir Akdeniz ülkesi İspan-
ya'da - o İspanya ki “velev ki...” diye
başlayan cümlelere ev sahipliği yapıp,
gündemimizi alt üst etmiştir - bu kez
kilise ile devlet karşı karşıya. Devlet
kendi okullarında verilen “yurttaşlık
bilgisi” derslerinden dini öğretilerin
kaldırılmasını istemişti ancak Katolik
Kilise'si Zapatero'ya savaş açmıştı.

Kısacası, Akdeniz coğrafyasında Or-
taçağ'ın ardından ilk kez din sesini
duyurmaya, seküler devletlerin ikti-
darını sarsmaya başladı. Bu laikliğin
beşiği Fransa'da da aynı, genç bir
Cumhuriyet olan Türkiye'de de. Tar-
tışmaların sonunu bekleyip göreceğiz.
Ne yazık ki her zaman olduğu gibi erk
sahipleri tarihi ve tanımları yazacak,

diğerleri de demokrasinin el verdiği kadar sesini duyur-
maya çalışacak…

Yorum: Nadire Pınar Genç

Hangi Laiklik Hangi Özgürlük?
Laikliğin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına girişinin 71.
yıldönümü olan 5 Şubat’taki CHP grup toplantısında
genel başkan Deniz Baykal başörtüsü konusundan uzun
uzun bahsediyor. Tesettür hakkında önemli İslam alim-
lerinin çeşitli yorumlarını anlatıyor, açıklıyor. Türbanın
İslam’ın özü olmadığını başka dinlerde de bulunmasıyla
ispatlıyor ve bir yandan da giyinmenin modern yaşamın
gereği olduğunu savunuyor. Müslümanlığın kurucu un-
surlarının ise kelime-i şahadet ve imanın diğer şartları
olduğunu söylüyor ve başörtüsünün bunlar kadar önemli
hale getirildiğini anlatıyor. Baykal, daha sonra kadınların
başlarını örtmemekten daha büyük günahlar olduğundan
dem vuruyor rakibini yıpratmak için. Sözünde dur-
mamanın bu büyük günahlardan biri olduğunu söylüyor
ve AKP’nin ileri gelenlerinin bu günahı işlediklerini ve
vicdanlarının da sızlamadığını ima ediyor. Diğer yandan

Yıl: 2 Sayı: 3Yıl: 2 Sayı: 3

üyesi 27 ülkeyi fikir ayrılığına itmekte; örneğin Fransa
ve Almanya gibi bazı ülkeler Türkiye’nin tam üyeliğine
karşı çıkmaktadırlar.

http://www.ezilon.com/information/article_19198.shtml

Çeviri: Semanur Çıkılıoğlu

Laiklik Tartışmaları Yükselen
Trend mi?
Türkiye'nin gündemini uzun süredir
meşgul eden bir konu laiklik. Cum-
huriyet, ilkeler, kamusal alan, türban
derken din ile devletin sınırları iyice
karıştı. Bir tarafta genç cumhuriyetin
laikliğin temel prensiplerini benim-
sediği Avrupa, bir tarafta dini, yüzy-
ıllardır devleti yönetmek için kullan-
mış Ortadoğu'nun İslam ülkeleri. Bir
tarafta İslam Devrimi kutlamaları
kapsamında çarşaflarla yürüyen or-
taokul çağındaki kız çocuklarının
“türban”ı bile “açık” olarak
nitelendiren pankartları, bir tarafta
laikliği yeniden tanımlamaya çalışan
Avrupa. Sanıyoruz ki bir Türkiye
sarsılıyor laik kalabilmek için, oysa
bu sadece AKP iktidarının değil uzak
yakın komşularımızın da sorunu.
Laiklik tartışmaları türbana bürününce, esas noktayı
kaçırır olduk.

Örneğin İtalya, ocak ayında ciddi bir laiklik kavgasına
sahne oldu. Papa, Roma'daki 150 bini aşkın öğrenciye
sahip La Sapienza Üniversitesi'nin Rektörü Renato
Guarini tarafından yeni akademik yılın başlaması
törenine onur konuğu ve konuşmacı olarak davet edildi.
Ne olduysa ondan sonra oldu, kıyamet koptu. Öğretim
görevlileri Papa'yı yobazlıkla suçladı; öğrenciler, aley-
hinde kampanyalar başlattı. Peki ama neden? Sebep
basit: Papa'nın 1990'daki bir konuşmasında, Avustury-
alı filozof Paul Feyerabend'e dayanarak, dünyanın yu-
varlak olduğunu ve güneşin çevresinde döndüğünü
söylediği için hapse atılan Galileo Galilei'nin yargıla-
masının "makul ve adil olduğunu" söylemesi. Ayrıca
engizisyon mahkemelerini desteklemesi. Peki İtalya
Hükümeti, Türkiye'nin aksine üniversitesine, öğretim
üyesine sahip çıktı mı? Tabii ki hayır. Cumhurbaşkanı,
üniversite adına Papa'dan özür dilerken, Başbakan
Prodi, öğrencileri din düşmanlığıyla suçladı, olayları
“laiklikle ilgisi olmayan bir fanatizm” olarak değer-
lendirdi.
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diye, azınlık veya değil bir kesimin hakkını sınırlamak
demokratik rejimin başvuracağı bir çözüm yolu değil.
Tabii bu rejim korkan tarafa da korkularını asgari düzeye
indirecek güvence sağlamak durumunda. Eğer bir gün
(bazılarının dediği gibi) şu anda mücadelesini verdiğimiz
bu özgürlük bir baskı unsuru olursa (pek ihtimal verme-
sem de) o zaman o baskıya karşı çıkarız. Bu sefer diğer
tarafta özgürlük için konuşuruz. Yeter ki derdimiz özgür-
lük olsun.

Yorum: Aslı Elif Sakallı
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Kuran’da apaçık belirtilmemiş olduğunu neden göster-
mek de neyin nesi? Laik bir insan herhangi bir inancı
sebep gösterip hukuk kuralları belirlemez. Ya Deniz
Baykal laik değil ya da din iddia edilene ek olarak
başkaları  tarafından da istismar ediliyor.

Diğer taraftan AKP’nin de başörtüsü serbestliğini bir
özgürlük meselesi olarak ele aldığı konusunda şüphel-
erim var. Türban mücadelesi vermeleri inançları gereği
doğal. Bu, benim gözümde  demokrasi ve özgürlüklerle
ilgili AKP hanesine yazılacak bir artı değil. Ne zaman
ki bu özgürlük söylemini başka alanlarda da dillendirir,
o zaman AKP’nin başörtüsü konusunda da bir özgürlük
mücadelesi verdiğine inanabilirim. Bu konuda umutsuz
olduğumu da belirtmeliyim. 22 Temmuz’da AKP’ye;
CHP’nin, Anayasa Mahkemesi’nin ve ordunun anti-
demokratik girişimlerinin karşısında görüp tepki oyu
verenlerdenim. Ancak hemen seçim sonrası 301 mese-
lesini ağırdan alan, Irak’a operasyona izin veren ve bu
konuda (Kürt meselesinde) demokratik bir açılımda
bulunmayan bir hükümetle karşılaştık. Nitekim AKP
başörtüsü konusunda da DTP’nin destek bildirisine
cevap vermedi, belki de mecliste DTP’den daha fazla
sandalyeye sahip MHP’yi küstürmemek için. Ama yine
de dışladı DTP’yi. Hükümet sahibi AKP, Abdullah
Gül’ün cumhurbaşkanı olması ve türbanlı kızların mağ-
duriyetini gidermek için giriştiği demokrasi ve özgür-
lük mücadelesine, ifade özgürlüğü ve Kürt meselesi
gibi başka alanlarda yanaşmadı.

Ancak türban konusunda özgürlük kelimesinin samimi-
yetine inanmamak meselenin küçümsenmesi için
geçerli bir bahane değil. AKP’nin amacı her neyse ne
(başbakanın deyimiyle “niyet okuyuculuk” yapmak
istemiyorum). Bu konuda özgürlük için AKP’yle daha
da ötesi MHP’yle aynı yerdeyiz. Kimimiz korkuyor
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