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Barbara Pusch 

Türkiye’deki Müslüman Entelektüeller ve Radikal 
Yeşiller Arasındaki Çevre Tartışması1 

 
İyi Akşamlar. Ben de sizleri candan selâmlıyorum. Konuşmama 
gösterdiğiniz ilgi ve teşrifiniz için çok teşekkür ederim. 
 Ben bugün, anons edildği gibi, Türkiye’deki Müslüman 
entelektüeller ve radikal Yeşiller tarafından yürütülen çevre 
tartışması hakkında konuşacağım. 

Christoph Neumann beni bu akşam bu konuşmayı yapmam için 
davet ederken şöyle demişti: »Haziran ayı başlarında bir konferans 
verebilirsen harika olur. Böylece Habitat’a da katkı yapmış oluruz.« 

Doğrusunu söylemek gerekirse bu beni bir miktar zorladı, çünkü 
önceden aslında doktora çalışmamdan söz etmemi kararlaştırmıştık. 
Ve doktora tezimde bu tip büyük uluslar arası organizasyonlarla ilgili 
hemen hiçbir şey yok, zira tezimde daha çok geleneksel reçetelerin 
karşısındaki alternatifler üzerinde durdum. Araştırma alanımdan yola 
çıktığımda iki aşırı grupla karşılaştım: Müslüman entelektüeller ve 
antimodernist, sanayi karşıtı ve antikapitalist olarak niteleyebilece-
ğim bir Yeşil hareket. Yani: Ben doktora çalışmamı yaparken temsilî 
bir araştırma yürütmedim, hedef kitlem olan iki grup, sadece iki saha 
örneği oluşturmaktadır. 

1   Bu konferansın önemli bölümleri doktora çalışmamdan alınmıştır.  
Bks Pusch, Barbara, Zum antimodernistischen Umweltdiskurs in der 
Türkei. Muslimische Intellektuelle und Grüne in der Türkei [Tür-
kiye’deki Antimodernist Çevre Söylemi Üzerine. Türkiye’deki Müs-
lüman Entelektüeller ve Yeşiller], Peter Lang Verlag 1996. Metinde 
bu çalışmaya başkaca atıfta bulunmadım.  
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Bugün de işte bu iki örnek grup hakkında konuşmak istiyorum: Önce 
incelediğim iki grubu tarif edeceğim ve sonra onların fikirlerinin 
temellerine inerek çevre sorunları algılarına, çözüm önerilerine ve 
farklı çalışma biçimlerine eğileceğim. Habitat ‘a ise, grupların ça-
lışma tarzları arasındaki farklılığa örnek olarak değineceğim yal-
nızca. 

Giriş yerine iki soru 
İncelediğim iki grubun çevre söylemi hakkında sizlere bir şeyler 
anlatmadan önce konuya giriş niyetine bana hem Türkiye’de, hem de 
Avusturya’da sürekli yöneltilen iki soruya yanıt vermek istiyorum. 
Birinci soru şöyle: Nasıl yani, Türkiye’de çevre hareketi olarak 
nitelenebilir bir şey var mı? İkinci soru ise şu: İslamî bir çevre 
hareketinden söz edebilir miyiz gerçekten? 

İlk soruya hemen olumlu yanıt verilebilir. Türkiye’de bir çevre 
hareketi vardır. Fakat toplumda kendine Avrupa’daki kadar yer 
açabilmiş değildir. Ayrıca, ana akımı oluşturan başka bazı gruplar 
vardır. Türk çevre hareketini dört kategoriye ayırabiliriz: Yeşiller, 
radikal çevreciler, doğayı ve çevreyi korumak için örgütlenmiş 
dernekler ve endüstriyel çevre korumacıları.2 
 
•  Yeşiller derken yalnızca Yeşil bir partinin üyelerini değil, 

özellikle ekolojik konuları politize etmeye çaba gösteren ve 
modern uygarlığı sorgulayan aktevistleri kastediyorum. Bu 
grubun antikapitalist, modernite ve sanayileşme karşıtı bir 
pozisyon aldığını söylemek mümkündür. Yeşiller’de incelediğim 
kesim, işte bu kategoriye giren »aşırılar«dır.  

 
•  İkinci grubun temsilcileri radikal çevreciler olarak nitelenebilir. 

Alternatif, temiz teknolojiler talep ederler, çevre yasalarına 
uyulmasını isterler vb. Gelişmeye ve modernleşmeye per se karşı 
çıkmazlar. Radikallikleri ekolojik taleplerinde değil, onları 

2   Bu konu için bkz Nohl, Arnd-Michael, »Türkiye’deki hükümet dışı  
örgütlerde ekoloji sorunsalı«, Birikim Dergisi içinde, S. 57/58, 1994. 
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gerçekleştirmek istedikleri yollarda yatar: Sivil toplum modelini 
hayata geçirmek isterler. Yani, kavramın ima ettiği gibi, 
yönetime daha çok katılım ve bilgiye daha iyi erişim talep 
ederler. 

 
Her iki grubun temsilcileri de, 1988’de kurulan ve 1994 yılı 
başlarında eksik bir fatura evrakı neden gösterilerek Anayasa 
Mahkemesi’nce kapatılan Yeşiller Partisi içinde örgütlüydü. Bugün 
bazı Yeşiller Özgürlük ve Dayanışma Partisi bünyesinde çalışıyor. 
Fakat başka parti kuruluşlarını da tartışıyorlar. Parti meselesi, bir 
yandan Yeşiller’le radikal çevreciler arasında, öte yandan Yeşiller’in 
kendi içinde devasa bir çatışma alanı olmayı sürdürüyor. 
 
•  Türk çevre hareketinde üçüncü grubu doğa ve çevre korumacılar 

oluşturuyor. Kendilerini apolitik olarak niteliyor ve o nedenle 
Yeşil politikaya bulaşmak istemiyorlar. Görev alanlarını sadece 
doğanın korunması ve doğa sevgisi olarak tarif ettikleri şeyin 
yaygınlaştırılması olarak görüyorlar. Kendi ifadelerine göre 
çevrenin korunmasının politikayla bir ilgisi yoksa da, egemen 
politikayla sıkı bir bağ içindeler (Örneğin Rio’daki Çevre ve 
Kalkınma Konferansı’na Türk Sivil Toplum veya Hükümet Dışı 
Kuruluşları (Non Governmental Organizations – NGO/STK) 
olarak Yeşiller veya radikal çevreciler değil, sadece doğa ve 
çevre korumacılar katıldılar. Ancak bu Habitat için geçerli 
değildir. Habitat’ın Ulusal Raporu’nun hazırlanmasına toplam 
182 STK katılmıştır. Aralarında benim incelediğim Yeşiller 
grubunun bir bölümü de vardı. Gözlemlerime göre doğa ve çevre 
korumacılar Türk çevre hareketinin en büyük bölümünü, Yeşiller 
ise en küçük bölümü oluşturmaktadır. 

 
•  Nihayet dördüncü grubu endüstriyel çevre korumacılar 

oluşturuyor. Sanayii ile ilişkileri var ve önlemlerini »çevre 
dostu« olarak pazarlıyorlar. Fakat plastik şişelerin yeniden 
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değerlendirilmesiyle ilgili skandalın3 gösterdiği gibi çevreden 
çok kendi kârlarıyla ilgileniyorlar. Avrupa’yla karşılaştırıldığında 
bu grubun yine de çok küçük kaldığını söyleyebiliriz. 

 
Türk çevre hareketi yapısı itibariyle dernek temelinde ilerleyen bir 
harekettir. Özellikle Batı’daki ekoloji hareketinin oluşum yıllarına 
damgasını vuran türde enformel insiyatifler Türkiye’de çok azdır. 
Türkiye’nin politik sistemi içinde insiyatif olarak ayakta kalmanın 
çok zor olduğu, zira formel bir dernek statüsüne sahip olmadan bir 
bilgilendirme standı açmak için dahi resmi izin alınamadığı ve 
izinsiz davranıldığında başın hemen derde girdiği gibi gerekçeler 
buna neden gösterilir. Partileşmeden yana olanlar da benzer bir tez 
öne sürer: Parti olunca, değişik eylemleri veya gösterileri örgütlemek 
dernek olarak faaliyet göstermekten daha kolaydır.  

Türk çevre hareketinin ana gövdesi içinde ›sürdürülebilir veya 
kalıcı kalkınma‹ kavramı da önem taşıyor. Almancadaki ›nachhaltige 
Entwicklung‹, İngilizcedeki ›sustainable development‹in genel geçer 
çevirisidir bu. ›Sustainable development‹ özellikle 1987’deki 
Brundland Raporu’nun yayınlanmasının ardından siyasette çok 
anılan bir slogan haline geldi. Brundland Raporu’nda sürdürülebilir 
veya kalıcı bir gelişme şöyle tanımlanmaktadır: 
  

»Kalıcı bir gelişmeden şunu anlıyoruz: Bugünkü kuşakların ih-
tiyaçlarının, yarınki kuşakların kendi ihtiyaçlarını giderme ve 
kendi hayat tarzlarını seçme imkanlarını ortadan kaldırmayacak 
biçimde giderilmesi. Gelişmeyi ›kalıcı‹ kılma talebi bütün ül-
kelere ve insanlara ortaktır. Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçla-
rını giderme imkanı, çevre tahribatı yüzünden olduğu kadar 
Üçüncü Dünya’daki az gelişmişlik nedeniyle de tehlike altında-
dır.«4 

3   Buna ilişkin bkz Anonim, »Yeşil yalan«, EP Dergisi, Sayı 2, 1993. 
4   Bkz. Harborth, Hans Jürgen, »Sustainable Development – dauerhafte       

Entwicklung«, Nohlen, Dieter ve Franz Nuschler (Derl.), ›Handbuch 
der Dritten Welt‹, Cilt I içinde, Bonn 1992. 
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Türkiye’de de bu tanıma göndermede bulunuluyor. Fakat Türkçeye 
çeviride ilginç bir hata yapıldığına tanık olmaktayız. Bir Viyanalı 
olarak bu çeviri hatasını Freudyen bir lapsus olarak 
değerlendiriyorum. »Nachhaltig« veya »kalıcı« gelişim tam doğru 
anlamıyla örneğin »sürdürülebilir gelişim« olarak değil, 
»sürdürülebilir kalkınma« olarak çevriliyor. »Gelişim« ve 
»kalkınma« arasında bir fark var ama: »Gelişim« genellikle, adı 
üzerinde, toplumsal gelişmeyi bir bütün olarak içerirken »kalkınma« 
sanayi ağırlıklı ekonomik gelişmeyi kast etmektedir. Yani, 
»sustainable development« teriminin Türkçeye çevirisi, insanların 
bundan sanayi toplumu çerçevesinde bir kalıcı veya sürdürülebilir 
ekonomik gelişmeyi anladığına işaret etmektedir. 

Bu, kavramın ad absurdum – saçmalık noktasına – götürülmesi 
demektir. O nedenle, incelediğim Yeşiİkinci soru: İslamî bir çevre 
hareketi var mıdır?ller kavramı radikal bir biçimde reddediyor ve 
yine sanayi toplumu çerçevesindeki bir »sürdürülemez kalkınma«dan 
bahsediyorlar. Buna karşın Türk hükümeti »sürdürülebilir kal-
kınma«dan atom enerjisine geçişi anlıyor. 

İkinci soru: İslamî bir çevre hareketi var mıdır? 
Eğer bundan, toplumsal grupları belli projelere karşı seferberliğe 
çağıran, dernek veya insiyatifler kuran, sokağa çıkan ve protestoda 
bulunan bir İslamî çevre hareketini anlıyorsak – hayır, yok. Ama bu, 
İslamî kesimin konuya sessiz kaldığı anlamına gelmiyor. Özellikle 
İslamî kesimin basılı yayın sektöründe çevre konularına dair bir pat-
lamadan bile söz edebiliriz. Bunun zirve noktasını 1987-1990 yılları 
arasında yaşadık. İslamî kesimin çevre meselesini tartışması üç farklı 
düzeyde gerçekleşti: Entelektüel, popüler ve teolojik alanlar. 
 
•   Teoloji yani ilahiyat alanında İslam’da çevre anlayışı üzerinde 

çalışıldı. Bu çalışmalara baktığımızda, genel olarak çevre ko-
ruma İslam dininin bir parçası olarak vurgulanır. Bu anlayış Ku-
ran ve hadislerden alıntılar yapılarak temellendirilir. Kemal 
Atik’in Kur’an ve Çevre adlı çalışmasını buna örnek gösterebili-
riz: Yazar kitapta, Kuran’ın su, hava, toprak, ağaç, deniz, dağlar, 
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hayvanlar, kuşlar, temizlik gibi konulara verdiği önemi vurgular. 

•   Popüler-İslamî alanda özellikle Kadın ve Aile dergisinin çevre 
konusuna eğildiğini görüyoruz. Dergideki yazılarda çevre so-
runu tamamen klişe halinde, »kötü Batı«nın ürünü olarak 
gösterilir ve »iyi İslam« onun karşısına konur. 

•   İslamî kesimde çevre hakkındaki en yoğun yayın faaliyeti, 
kuşkusuz entelektüel planda gerçekleşmiştir. Zaman gazetesinin 
1987’de – yani bugünden farklı olarak, henüz araştırmamın kap-
samına giren Müslüman entelektüeller tarafından yayınlandığı 
evrede – Türkiye’de düzenli olarak yayınlanan ilk çevre sayfala-
rını hazırlamış olması bu bağlamda ilginç bir detaydır. Ancak 
bu, Müslüman entelektüellerin çevre tartışmasına tek katkısı de-
ğildi. Konu hakkında kitaplar ve başka yazılar da kaleme aldılar. 
Ayrıca İslamî yayınevleri yabancı dillerden de çevre hakkında 
kitaplar tercüme ettirdi ve bunlar benim Yeşil araştırma grubu-
mun da kısmen başvuru kitapları oldu. 

Müslüman entelektüeller ve Yeşiller arasında bir karşılaştırma 
Bu son noktayla birlikte nihayet bugün konuşmak istediğim Müslü-
man entelektüellere gelmiş bulunuyorum. Ancak yanlış beklentiler 
uyandırmamak için baştan söylemeliyim ki, Müslüman entelektüelle-
rin çevre söylemini incelerken dikkatimi İslam ve çevre arasındaki 
teolojik yönlere yoğunlaştırmadım. Sosyolog olarak iki araştırma 
grubunun çevre söyleminde bambaşka bir yönle, çevre sorununa 
nasıl baktıkları, bunun onlar için ne ifade ettiği, söylemlerinin neye 
işaret ettiği ve bunun toplum içinde nasıl bir anlam kazandığı gibi 
konularla ilgilendim. 

İki grubun  karakteristik özellikleri  
Başlangıçta, araştırdığım iki grubun karakteristik özelliklerini 
tanımlamak bana anlamlı gözüküyor: 

Bu bağlamda önce, araştırmama konu olan Müslüman 
entelektüellerin Refah Partisi veya İslamî hareket olarak nitelenen 



   Barbara Pusch: Türkiye’deki Müslüman Entelektüeller ve Radikal Yeşiller  7   
 

gruplarla eş tutulmaması gerektiğini söylemeliyim. İslamî hareket 
olarak nitelenen şey homojen değildir. O nedenle, İslamî bir hareket 
yerine çoğul kipte İslamî hareketlerden veya İslamî kesimdeki 
hareketlerden söz etmek daha doğru olacaktır.  

İslamî kesimdeki farklı fikirlere verebileceğim bir örnek, atom 
enerjisi tartışmasıdır. Araştırdığım Müslüman entelektüellerin büyük 
çoğunluğu nükleer enerjiye karşı çıkarken İslamî çizgideki Aksiyon 
dergisi atom enerjisini savunan bir kapak konusu yapmıştır.     

Farklılıklardan söz ederken bunları kamusal alanda karşı karşıya 
gelen bir rekabet olarak düşünmemeliyiz. Ünlü Müslüman 
entelektüel Nabi Avcı’dan bir alıntı bunun altını çiziyor: 
 

»Fikrî düzeyde ne kadar gerilim meydana gelirse gelsin, 
uygulamada hepimiz aynı camide namaz kılarız.«5 

 
Müslüman entelektüeller toplumsal alanda, İslamî kesimin eleştirel 
ve bağımsız düşünürleri konumundadır. Bu bağlamda İslamî kesimde 
fikir oluşturucu ve aydınlatıcı roller üstlenirler. Eski düşünce tarzıyla 
aralarındaki en büyük fark, söylemlerinde İslamî ve Batılı bilgiyi 
bağdaştırmalarıdır. Söylemlerinin amacı, İslam’ı modern düşünceye 
ve yaşama alternatif olarak sunmaktır. Bununla özellikle İslamî ke-
simdeki iyi eğitimli üniversite öğrencilerine hitap ederler. Örneğin 
Ali Bulaç kitaplarından birinin kapağında şöyle der: 
 

»Amaç, genç nesle, yani lise ve üniversite öğrencilerine, okuyan, 
araştıran ve sorgulayan aydınlara, kendi istedikleri ölçüde, içinde 
yaşadıkları kültürel ve toplumsal çevreyi, modern dünyaya şekil 
veren sosyal ve ekonomik düzenleri ve bu düzenlerin temel kav-
ramlarını, yani doğru, hakikî ve sağlıklı bilgiyi aktarmak suretiyle 
eleştiri yapmanın ve alternatif aramanın yollarını göstermektir.«6 

 

5   Alıntılayan Çakır, Ruşen, Ayet ve Slogan. Türkiye’de İslamî  
Oluşular, İstanbul 1992 (5.Baskı), S. 255. 

6   Bulaç, Ali, Çağdaş Kavramlar ve Düzenler, İstanbul 1993  
(13. Baskı). 
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Nilüfer Narlı’nın bir araştırmasında gösterdiği gibi Ali Bulaç 
amacına ulaşır: İslamcı üniversite öğrencilerinin yüzde 26’sı en çok 
Ali Bulaç’tan etkilendiklerini söylemektedir.7 
 Müslüman entelektüellerin toplumsal formasyonu hakkında, 
kendi içlerinde kapalı bir grup oluşturmadıklarını söylemek gerekir. 
Özellikle bazı dergiler etrafında kümelenmişlerdir. Birbirlerini 
şahsen tanırlar, tamamlayıcı görüşler ileri sürerler ve beyanlarında 
birbirlerine atıfta bulunurlar. Yani burada belli bir ekolün, düşünce 
okulunun varlığından söz edebiliriz. 
 Araştırmamın hedef kitlesini çalışmanın konusuna uygun olarak 
iki ölçüte göre seçtim. Bir taraftan  Müslüman entelektüellerin en 
tanınmış temsilcilerini aldım (Ali Bulaç, Rahim Özdenören ve 
Abdurrahman Dilipak bunların arasındadır). Öte yanda ise çevre 
sorunuyla en yoğun ilgilenenleri belirledim (Ersin Gürdoğan ve 
Deniz Gürsel gibi).  

Bu isimlerle söyleşiler yaptım, çeşitli yazılarını ve kitaplarını 
analiz ettim ve tartışma toplantılarına katıldım. Ayrıca Deniz 
Gürsel’le önce bir dergi üzerinden tartıştım ve ardından yazıştım. 
İstanbullu Yeşiller derneğiyle birlikte bir tartışma da ben düzenledim 
ve hedef kitlemden birer temsilcinin buna katılımını sağladım. 
Çalışmam bağlamında incelediğim Yeşiller de Türkiye’deki Yeşil 
hareketler yelpazesinin tümünü kapsamıyor. Türkiye’deki Yeşil ke-
sim İslamî kesimden nicelik olarak çok daha küçük olduğu halde 
fazlasıyla parçalanmış bir manzara arz etmektedir. Yalnız yukarıda 
sözünü ettiğim üç farklı kategori değil, çoğunlukla birbirine karşı 
çalışan çok sayıda dernek de mevcuttur. 

Yeşil hedef kitlemi bir arada tutan, savundukları ortak pozisyon-
lardır. Onlar da tek bir derneğin üyesi değil, farklı grupların ve der-
neklerin üyeleri veya Ağaçkakan dergisi etrafında toplanmış münferit 
şahıslardır. 

Avrupa’daki Yeşiller’e kıyasla Türkiye’de ne bu incelediğim, ne 
de başka Yeşiller siyasal bir güce dönüşememiştir ve birçok önyargı 
ve suçlamayla karşı karşıyadır. Müslüman entelektüellere oranla çok 

7   Sonuçların bir özeti için bkz. Nokta dergisi, 22-28.8.1993. 
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daha marjinaldirler ve toplumda onlar gibi kök saldıkları 
söylenemez. 

Bunun bir nedeni kuşkusuz radikal dünya görüşleri ve 
modernleşmeye karşı uzlaşmazlığa varan duruşlarıdır. Görüşleriyle 
toplumsal ve siyasal planda pek yankı uyandırmayışları ve başarı 
sağlayamayışları, ideallerini ve pozisyonlarını gözden geçirmelerine 
neden olmuyor; tersine kendilerini ironik bir üslupla Don Kişot 
olarak betimliyorlar, yani aynı Don Kişot gibi toplumsal saygınlıktan 
ve ekolojik kötülüklerle savaşacak araçlardan yoksun hissediyorlar 
kendilerini. Bu betimleme, ilk anti-nükleer haftanın logosunda da 
yerini buluyordu. Resimde tek bir değişiklik yapılmıştı: Arka 
plandaki yel değirmenlerinin 
yerinde nükleer santraller 
boy gösteriyordu (Kaynak: 
Ağaçkakan dergisi kapağı, 
12/13, 1993).  

Yeterince popüler 
olamayışlarının bir başka 
nedeni de Türkiye’deki bütün 
çevre korumacıların ve 
Yeşillerin İbrahim Eren 
grubuyla bir tutulmasıdır. Bu 
grup 1980’lerin ortasında 
çevre sorunlarıyla ilgilenerek 
ortaya çıkmış ve 
eşcinsellerden, ateistlerden, vicdanî retçilerden ve feministlerden 
oluştuğu için medyanın dikkatini üzerinde toplamıştı. Grup bugün 
nerdeyse tamamen dağılmışsa da çevre korumacılar ve Yeşiller 
onlarla bir tutulmaya devam etmektedir. 

Düşüncelerinin temelleri 
Hedef kitlemdeki her iki grubunun da düşüncesini ikişer boyut 
belirlemektedir.  

Müslüman entelektüellerde öncelikle İslamî bilgiyi, ya da bir 
başka deyişle İslam anlayışlarını saymak gerekir. Çevre tartışmasında 
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şu noktalar öne çıkar: 
 

•   Tanrı evreni hassas bir dengede (mizan) yaratmıştır. 
•   Bu denge, yaradılanlar arasındaki bir hiyerarşi ve ahenk       

tarafından belirlenmektedir.  
•   İnsan Tanrı’nın en soylu mahlûkudur (eşref-i mahlûkat).  
•   İnsan ve diğer mahlûkat arasındaki fark, insanın aklında  

yatmaktadır; insan aklını kullanarak Tanrı’nın yasalarını tanımalı 
ve hayatını onlara göre düzenlemelidir.  

Müslüman entelektüellerin tüm söylemine damgasını vuran ikinci 
boyut, modernliğe bakışlarıdır. Bu bakışı çalışmamda »günah keçisi 
olarak modernlik« olarak niteledim. Çünkü Müslüman entelektüeller 
günümüzün tüm sorunlarının kaynağında modernizmi aramakta ve 
bulmaktadır. 

Bu bağlamda Müslüman entelektüellerin düşüncesinde »modern« 
ve »premodern«/»modern öncesi« karşıtlığına da dikkat çekmek 
gerekir ki, İslamî olana modern öncesinin bir çeşidi olarak bakarlar. 
Ancak bu düalizm değerlerden arınmış değildir: Modern kötüdür, 
çünkü Tanrı’ya sırt çevirmiştir; modern öncesi iyidir, çünkü Tanrı’yı 
referans alır. Modernitenin kaynağı Batı’da olduğu için eleştiri 
sonuçta özellikle Batı’ya yönelir. 

Müslüman entelektüeller bunu elbette bu açıklıkta dile getirmez. 
Metinlerinde özellikle Aydınlanma ve sonrasının felsefesine dikkat 
çekerek, söylemlerini entelektüel bir boyuta taşırlar. Ama ben felsefi 
akrobasi yapmak istemediğim ve yapamayacağım için söylemek 
istediklerinin arka planına yoğunlaştım. Ve dediğim gibi, bu arka 
plan oldukça basitti. 
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İncelediğim Yeşiller’in 
düşüncelerinin temelindeki 
şema Müslüman 
entelektüellerin söyleminden 
önemli bir noktada çok da 
farklı değildir. Çünkü Yeşiller 
de modernliğe olumsuz 
bakar. Yeşil dergi Ağaçkakan 
çöp sorununu kapak konusu 
yaptığı sayıda bir ejderha 
çizimi yayınladı. Ejderhanın 
üzerinde »üretim-tüketim 
çılgınlığı, teknoloji, bilim, 
savaş çığırtkanlığı, medya, sanayi ve sermaye« yazıyordu. Bunlar 
Yeşiller’in başka biçimlerde de en çok eleştirdiği konulardır. O 
yüzden, Yeşiller’in modernliğe olumsuz bakışını »canavar olarak 
modernite« olarak niteleyebileceğimizi düşünüyorum (Kaynak: 
Ağaçkakan, Sayı 4, 1992). 

Yeşiller’de bir başka temel boyut, spesifik ekoloji anlayışlarıdır. 
Doğal olan her şeyin birbiriyle sıkı bir biçimde bağlantılı oluşundan 
yola çıkar ve herkesin bildiği biyolojik döngü, ekosistem, ekolojik 
denge gibi kavramlarla betimlenebilir. İkincisi, Yeşiller için insan 
özel bir konum almaz, doğadaki zincirin sadece bir halkasından 
ibarettir. Bundan da üçüncü özellik çıkar: İnsan odaklı düşünmeyi 
reddederler. 

Araştırdığım iki grup çevre sorununu nasıl algılıyor? 
Her iki kesimin de çevre sorunlarına bakışı, sözünü ettiğim bu 
»temel düşünce biçimleri«nce belirlenmektedir.  
Müslüman entelektüeller açısından bu bağlamda: 

 
•   çevre sorunu birçok problemden yalnızca biridir. Algıdaki bu 

boyut öncelikle inançlarıyla ilgilidir. Çünkü yaradılanlar arasın-
daki hiyerarşide insan, bitki ve hayvandan önce gelir. Ersin 
Gündoğan bunu bir söyleşide şöyle betimlemiştir: 
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»Çevre önemli, ama insan daha önemli. Biz insanları koruyamaz-
sak çevreyi korumanın da anlamı olmaz. Bosna’da binlerce çocuk 
ölüyorsa suları, denizleri korumanın anlamı yok... Bugün 
Bosna’da çocukların ölmesine önem vermiyorsak, o zaman çevre 
konusunda söylediklerimizin de bir anlamı olmaz. Siz istediğinizi 
söyleyin, gerçekten hiç anlamı yok, hiç önemi yok.«8 

Söyleşiden yaptığım bu alıntı, Müslüman entelektüellerin özellikle 
Müslümanlar için kaygılandığını ortaya koyuyor. Dünyanın başka 
bölgelerinde savaş ve açlık tehlikesi altında yaşayan insanları örnek 
göstermiyorlar. Bu da söylemlerinin önemli bir boyutudur – çünkü 
öncelikli hedefleri, İslami bir toplumun inşasıdır. 

Çevre sorunu açısından şunu da vurgulayalım: Müslüman 
entelektüeller için çevre, öncelikli bir sorun değil talî bir meseledir. 
Onun için kendilerini – söylenegeldiği gibi - İslamî veya Müslüman 
çevreciler olarak değil, sadece inançlı Müslümanlar olarak 
tanımlarlar.   

 
•   İkincisi, Müslüman entelektüeller açısından çevre sorunu tama-

mıyla yeni zamanlara özgü bir meseledir. Doğaya tarihteki 
müdahaleler ne tartışılır, ne de ciddi birer çevre sorunu olarak 
algılanır. Ali Bulaç, neden yalnız sanayileşmeden sonra ortaya 
çıkan çevre sorunlarına yoğunlaştığını ve örneğin niçin antik 
çağlarda ormanların yok edilmesi gibi bir konuya eğilmediğini 
sorduğumda – ki bunun sonuçları özellikle Akdeniz ülkelerinde 
erozyon olarak bugüne kadar görülmeye devam etmektedir – 
bunu şöyle yanıtladı: 

»Elbette imparatorlar da dediğiniz şeyleri yaptılar. Fakat ekolojik 
dengeyle oynayabildiklerini sanmıyorum... Demek istediğim: bu, 
öyle idiyse bile, tali bir fenomendi, alışılmışın dışında bir şey. 
Fakat Aydınlanma ile bu bir sistemin içine oturtuldu. İnsan 

8   Ersin Gündoğan ile 18 Mart 1994 günü İstanbul’da gerçekleştirdiğim  
söyleşiden. 
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zihninin bir parçası, varlığının bir hedefi haline geldi.«9 
 

Söyleşiden bu alıntı, çevre probleminin yeni bir olgu olarak 
anlaşıldığını gösterdiği kadar, Müslüman entelektüellerin 
moderniteye bakışlarını da ortaya koymaktadır – moderniteyi 
olumsuz değerlendirirler ve çevre sorununu da onun dolaysız bir 
sonucu olarak görürler. 

•   Söylemlerinde modernliğin olumsuz değerlendirmesi çok daha 
bariz ifade bulmaktadır: Müslüman entelektüeller için çevre so-
runu modern düşüncenin ürünüdür: »Modern« ve »premo-
dern«/»modern öncesi«nin farklı değerlendirilmelerine uygun 
olarak iki ayrı etki-tepki modelinden söz edebiliriz. 

Biri şöyle der: 

 

Diğeri ise şu görüştedir: 
 
 
 
 
•   Bu görüşlere uygun olarak çevre sorunu bir buzdağının görünen 

ucu olarak algılanmaktadır. Şimdi gözümüzün önüne bir buzda-
ğını getirelim: Dağın bir bölümü suyun altında, sadece ucu görü-
nüyor. Buzdağının görünmeyen kısmı Müslüman entelektüeller 
için insanın kirlenmesidir ve bu görünen uçtan daha önemlidir, 
yani dünyanın diğer görünür sorunları olarak alkolizm, boşanma-
lar, uyuşturucu bağımlılığı vb. aynı görünmeyen kısmın 
tezahürleridir sadece. 

 
 

9   Ali Bulaç ile 23 Mart 1994 günü İstanbul’da yaptığım söyleşiden. 

Modern zihin   modern eylem  çevre sorunları 

Modern öncesi/İslamî zihin  dinî kurallara uygun davranış 
 çevre sorunu yok/ilahî ahenk mevcut 
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Yeşillerin çevre sorununa bakışı, Müslüman entelektüellerin 
bakışından temel noktalarda ayrılır. 

İncelediğim Yeşiller, kullandıkları ekoloji kavramı uyarınca 
insanın etrafını saran bir sorundan değil topyekun ekolojik bir 
krizden söz eder. İnsan bu sorunu başlatan varlıktır ve sorun, bütün 
doğal hayatı kapsamaktadır. 

Modernliğe bir canavar olarak bakışları uyarınca endüstri, 
teknoloji vb.ni global ekolojik sorunun nedenleri olarak görürler. 
Daha önce gösterdiğim ejderha çizimi bunu anlatır. Modern sanayi 
toplumu da Batı’da ortaya çıktığı için Müslüman entelektüeller gibi 
onların da eleştirisi özellikle Batı’ya yönelir.  

Ancak kendi ülkelerindeki yetersiz ekolojik bilinci de eleştirirler. 
Türkiye birçok açıdan Batı gibi gelişmek istediğinden, ülkenin kendi 
kültürünü sözde refah ve ilerleme uğruna terk etmesinden yakınırlar.  

İlerlemeye getirdikleri eleştirilere örnek olarak, İzmirli aktivist 
Savaş Emek’in Silifke’de yaptığı konuşmadan bir bölüm okumak 
istiyorum. Konuşma sırasında yanında, oraya gelirken 
meslektaşlarından topladığı çöpleri koyduğu bir plastik torba vardı. 
Konuşurken torbadan çeşitli çöpler çıkarttı ve şöyle dedi:  

 
»Yoğurt istedik. Mersin yoğurdu geldi. Mersin’de paketlenmiş, 
plastik ambalaj. Ama biz Silifke yoğurdu yemek için Silifke’ye 
gelmiştik. (Biliyorsunuz, Silifke’nin yoğurdu Türkiye’de çok 
meşhurdur, hatta türküsü bile vardır; B.P.) Çocuklar acıkmıştı. 
Eskiden dükkânlarda paketlenmiş bisküvi yoktu. Şimdi böyle (Bir 
plastik ambalaj gösteriyor; B.P.) Bunun adı, MODERN, bunun 
adı GELİŞME. Yani, bundan ne kadar çok tüketirseniz, 
ekonominiz ne kadar iyiyse o kadar gelişmiş, o kadar 
ilerisiniz.«10  

 
Bu ilerleme eleştirisinden yola çıkan bir Yeşil aktivist Yeşil hareketin 
rolünü şöyle tanımlıyor: 

10   Savaş Emek’in Mart 1993’te Silifke’de yaptığı enerji ve atom  
enerjisi hakkındaki konuşmadan.  
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»Biz burada, çevreyi koruduklarını iddia eden sanayicilere karşı 
bir direniş götürüyoruz. Buna inanan ve bize Taş Devri’ne dönüp 
sabun falan kullanmadan yıkanmak mı istediğimizi soranlara 
karşı mücadele veriyoruz.«11  

Yeşiller ve Müslüman entelektüeller çevre sorununu nasıl çözmeyi 
öneriyor? 
Bu sorunun cevabını herhalde artık tahmin edebilirsiniz. Önce 
kendimizi Müslüman entelektüellerin  yerine koyarak düşünelim: 
Onlar için modern düşünce Tanrı’ya sırt çevirmek demektir; Tanrı’ya 
sırt çevirmek per se kötüdür ve sorunlara yol açar. O halde, çeşitli 
çevre sorunları modern düşüncedeki veya davranışlardaki bir 
reformla değil ancak yüzler tekrar Tanrı’ya dönülerek çözülebilir. 
Yani bacalara filtre takmak gibi geleneksel yöntemler reddedilir. 

Yeşiller de ekolojik problemleri çözmek için bir adım geri gitmek 
gerektiği görüşündedir. »Modern sanayi düzeninden çıkış« ve 
»sanayi öncesi yaşam biçimlerine geri dönüş« savunurlar. Ama 
bundan ne anladıkları muğlak kalır.  

İzmirli bir Yeşil olan Aylin Gençoğlu’nun Kokulu domateslerimi 
geri istiyorum başlıklı yazısı bunu somutlaştırıyor. Alıntılıyorum: 
 

»Bugün yediğimiz domateslerin tadını tarif edebilecek bir kimse 
var mı acaba? Tadından vazgeçtim, artık görünüşleri bile normal 
değil. Çocuklarımız bugün domates diye şekli bozulmuş, 
kocaman, kırmızı ve hiçbir tadı olmayan sebzeler yiye yiye, 
vücutları da tarım ilaçları, hormonlar, radyoaktivite ala ala 
büyüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmem, ama ben 
çocukluğumdaki domatesleri istiyorum.« 

 
Elbette domatesler örneğinde, organik tarıma geçilerek geriye gitmek 
pekala mümkündür. Ama tüm toplum düzeni düşünülürse geriye 

11   Timur Danış’la 29 Mart 1995’te İstanbul’da yaptığım konuşmadan  
aklımda kalan bir bölüm. 
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dönüş çok daha karmaşık ve zor olurdu. Hedef kitlemdeki Yeşiller’in 
talep ettiği gibi gündelik ev gereçlerimiz olan buzdolabı, faks aleti, 
otomobil, bilgisayar, sanayi malları vb.nden vazgeçecek olursak, 
birçok sorun ortaya çıkacaktır: Elimizdekinin yerine ne 
kullanacağız? Dünyayı ekolojik felaketten korumak için ne kadar 
geriye gitmeliyiz? Ekolojik yıkım hangi noktada başlar? İnsan 
doğaya ne ölçüde müdahale edebilir? vs. 

İncelediğim Yeşiller’in bu sorulara verilecek bir cevabı yoktur. 
Fakat sorular tesadüfi değildir ve muğlak tanımlanan »geriye 
dönüş«le alakalıdır; taleplerine, modernleşmeye tepkisel yaklaşımları 
ve nostaljik anıları damgasını vurmaktadır. 

Türkiye’de farklı modernleşme çabalarına karşı bu derin 
tepkiselliğin bir sonucu da şudur: Modern sanayi toplumunda 
alternatif bir gündelik hayat kültürü geliştirmek gibi reformist 
adımlar reddedilir. Ankaralı bir elektrik mühendisi, Arif Künar, bu 
konuda şöyle der: 

 
»Bir yandan akülü telefonlar satmayı sürdürürken öte yandan 
plastik torba yerine kumaş çantayla alışverişe gitmekle mi dünya 
değişecek?«12 

Kısa bir karşılaştırma 
İki grubun düşünce yapılarını, çevre sorunları algısını ve çözüm 
önerilerini karşılaştırdığımızda modernitenin reddinde birleştiklerini 
görürüz. Her iki grup ayrıca modernlik içinde reformu da reddeder. 
İnsanı konumlandırmakta birbirinden büyük ölçüde ayrılırlar. 
Müslüman entelektüellerin düşüncesinde insan, eşref-i mahlûkat 
olarak özel bir konumdadır. Yeşillerin düşüncesinde ise insan sadece 
büyük bir bağlamın halkasıdır ve özel bir rolü yoktur. Ancak bu iki 
farklı yaklaşım yine de bir noktada kesişir: Her iki grup da insana 
dışarıdan belirlenen bir varlık olarak bakar. Yeşiller’de bu faktör 
doğadır, Müslüman entelektüeller için ise Tanrı’dır. 
Çok sayıdaki ortak özelliklerine rağmen iki grup da birbirine büyük 

12   Arif Künar’la 17 Nisan 1994’te Ankara’da yaptığım konuşmadan. 
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şüpheyle bakar. Bu, hedeflerinin farklılığından kaynaklanır. 

Hedefler ve stratejiler 
Müslüman entelektüeller için çevre söylemi -keskin bir deyişle- İs-
lami toplum inşasının parçasıdır. Müslüman entelektüeller, neden 
tekrar İslami değerlere dönmek gerektiğini güncel bir sorun bağla-
mında göstermek ister. İslami toplumun inşası için güncel sorunlara 
atıfta bulunmak önemlidir. Çünkü İslam insanlara yalnızca güncel 
konulara atıfta bulunulursa cazip bir alternatif olarak sunulabilir. 
Müslüman entelektüeller yazılarında güncel konulara temas etmese-
ler, klasik birer din vaizi olurlardı. Ancak İslamî tarikatların dönü-
şümünün de gösterdiği gibi, İslam’ın yeniden siyasallaştığı bir çağda 
klasik vaizlere ilk planda ihtiyaç yoktur. Çünkü daha önce söyledi-
ğim gibi İslam geniş kitleler için cazibe kazanmak istiyorsa güncel 
sorunlara cevap vermek zorunda hisseder kendini. 

Müslüman entelektüeller çevre sorunuyla, bu konu kamusal tar-
tışmada konjonktürel olarak önemli bir yer tuttuğu için ilgilenir. Tür-
kiye’de çevre hareketi ilk doruğunu geride bıraktığından – Habitat’la 
birlikte belki yeni bir yükselme yaşayacaktır, bunu henüz bilemiyo-
ruz – Müslüman entelektüellerin  konuya ilgisi de 1990’larda azaldı. 
Bir Müslüman entelektüel bunun hakkında şöyle dedi: 
 

»Güncel siyasi gelişmeler etkili oluyor. Yani, Yeşiller hareketi bi-
raz daha ön plana geçerse bizimkiler de hemen tepki olarak, ön-
cülüğü almak için, bir girişimde bulunacaktır.«13 

 
Müslüman entelektüellerin Habitat’a gösterdiği ilgi konjonktürel 
konulara eğildikleri tezimi doğruluyor. Her ne kadar incelediğim 
Müslüman entelektüeller çalışma tarzlarına uygun olarak Habitat’a 
alternatif bir çağrı yapmamış olsalar da, Yeni Şafak gazetesinde bir 
dizi Habitat yazısı yayınlandı. İzlenim dergisinde Habitat son sayıda 
kapak konusu oldu.14  

13   Abdurrahman Dilipak’la söyleşiden, Mart 1994, İstanbul. 
14   İzlenim dergisi, Sayı 33/34, 1996. 
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İzlenim dergisinde modern konut hayatına dair sinik denemelerin 
yanı sıra ulusal rapora ve özellikle Hak-İş tarafından yayınlanan 
alternatif Habitat raporuna ilişkin birçok detaylı bilgi ve eleştirel 
yorum da yer aldı.  

Bu sayıya baktığımızda, Müslüman entelektüellerin İslamî 
kesimde sıklıkla eleştirel durdukları akımlarla bir ittifak içine 
girdiklerini görüyoruz. Bu sayıda örneğin Osmanlı İmparatorluğu’nu 
yücelten yazarlara da yer verilmiştir. Oysa Müslüman entelektüeller 
onlarla genellikle aynı fikirde değildir. Habitat tartışmaları etrafında 
politikalarını sevmedikleri bazı tarikatlarla da dayanışma içine 
girdiklerini görürüz. İncelediğim aydınlardan bazıları zaten bu 
tarikatlere bağlıdır. Örneğin Ali Bulaç İzlenim’in son sayısında 
Türkiye’deki asıl STK’ların tarikatler ve inanç grupları, yani 
cemaatler olduğunu yazıyor. Ancak bunlara Habitat’ın STK Forumu 
kapılarını açmamış ve ulusal raporda hoşgörüden yoksun olarak 
nitelenmişlerdir. Bu Bulaç’a göre düşmanlığı körükleyen ve barışçı 
bir ortak yaşama çelme takan15 bir mevzudur:  
 

»Raporun İslamî grup ve tarikatlara yaklaşma biçimini eleştirmek 
ve kimin haklı olduğunu göstermek burada bir anlam taşımıyor. 
Resmî toplum açısından görülüyor ki, Habitat II merkezî ve bu-
yurgan modernleşme politikasını onaylamakta ve sürdürmektedir. 
Kısacası: Habitat zirvesinde yeni bir şey yok.«16 

 
Bu örnekler, ortak düşman modernite ve onun savunucularına karşı 
girişilen dayanışmayı gösteriyor. Yine de Müslüman entelektüellerin 
özellikle Habitat tartışmasındaki konulardan ve -profesyonel bir 
dağıtım ağına bağlı çalışan- modern kitle iletişim araçlarını kullanıp 
yaygın kitlelere seslenme biçimlerinden de anlaşıldığı gibi, modern 
zamanlardan etkilendiklerini görüyoruz. 

Yeşiller açısından ekolojik sorunla uğraşmak bambaşka bir anlam 
taşır. Onlar toplumun ekolojikleştirilmesi ile ilgilidir. Ekolojik 

15   Bkz. Bulaç, Ali, Habitat cephesinde yeni bir şey yok, a.g.y. S.43. 
16   A.g.y. 
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toplum tahayyülleri bir taraftan nostaljik ve romantik anılarla örülü 
de olsa, bazı kampanyalarla yine de ekolojik toplum yolunda önemli 
adımlar attıklarını görürüz. Buna bir örnek, Akkuyu’da yapılması 
planlanan nükleer santrale karşı yürüttükleri kampanyadır. Kurulan 
nükleer enerji karşıttı platform bir dizi başarılı eyleme imza atmıştır. 

Habitat, incelediğim Yeşiller grubunda ve genel olarak STK’lar 
arasında ayrışmalar yarattı. Benim hedef grubum Türkiye’nin çevre 
hareketinde ufak bir kesimi temsil etse de, üç farklı eylem stratejisi 
ortaya çıktı aralarında: 
 
•  Bazıları başka alternatif gruplarla birlikte bir »Dışarıdakiler Plat-

formu« kurdular. Alternatif Habitat çağrısı yaptılar ve diğer grup-
lara, şahıslara ve örgütlere seslenerek onları katılıma davet etti-
ler. Çağrıda bunun nedenleri de belirtilmişti. Bazı paragrafları 
alıntılıyorum:    

»›Sürdürülebilir gelişim‹ ana konusundan yola çıkan Birleşmiş 
Milletler Çevre ve Gelişim Konferansı’nın (Rio, 1992) sloganı, 
›sürdürülebilir kentleşme‹. Daha açık bir ifadeyle: insanların se-
bep olduğu bir çevre sorunsalı yüzünden yaşamanın gittikçe 
zorlaştığı bir dünyada tüketim toplumunun yaygınlaşması, geliş-
mesi ve buna uygun bir şehirleşme hedefleniyor. Bu arada 
endüstriyel üretimin, tüketim sarhoşluğunun, silahlanmanın ve 
kâr hırsının sebep olduğu çevre kirlenmesi ve çevre mahvı sorgu-
lanmayıp sadece kozmetik düzeltmeler tartışılıyor. Oysa bizim 
kanımızca sivil toplum kuruluşları yukarıda saydığımız bu konu-
larla hesaplaşmalıdır. Gerçek şu ki, Habitat II’nin Türkiye’de 
toplanıyor olması, ayrıca düşündürücü. Köylerin bombalandığı, 
ormanların yakıldığı ve zorunlu tehcirlerin gündelik hayatın bir 
parçası olduğu bir ülkede, savaş halinde yaşamaktayız. Tahmin-
lere göre, iki milyon insan zorunlu olarak yaşadığı çevreyi terket-
mek zorunda kaldı. Fakat Birleşmiş Milletler insanların oturduğu 
yeri seçme hakkının olmadığı ve kayıp arayışların gündemde ol-
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duğu bir ülkede kentleşme sorunsalı üzerine bir konferans 
düzenleyebiliyor.«17 

•  Hedef grubumdan başkaları Habitat II’nin STK Forumu’na   
katıldılar, oysa bu tür konferanslara mesafeli duruyorlardı ve 
ülkede bu yolla bir şeylerin değişeceğine inanmıyorlardı. Ancak 
kendi  ifadelerine göre protestolarını uluslararası bir forumda 
dile getirmek ve başka ülkelerden STK’larla ilişki kurmak 
istemişlerdi. Bu bağlamda uluslararası foruma katılmayan ve 
alternatif Habitat ile kendi yağlarında kavrulanları da 
eleştirdiler.18 
 

•  Hedef kitlemden bir başkası ise, halka açık Habitat tartışmasın-
dan kendini tamamen geri çekti. Neden diye sorduğumda bana 
bir Habitat reklamı gösterdi.19 Bu tür reklamlarda hep yapıldığı 
gibi bunda da slogan »Türkiye başarıya hazır« şeklindeydi. Rek-
lamda Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Kader’in Başkanı 
Şengül Akçar’ın bir fotoğrafı vardı. Kalın puntolarla şöyle yazı-
yordu: 

»244 örgüt, bunlardan 182’si sivil toplum kuruluşu, bir araya 
geldi ve ulusal raporu ortaya koydu.« 

Konuşma balonunda ise şu yazılıydı: 
 

»Sorunlarımızın tanımlanmasında ve çözümlerde artık resmî ve 
sivil kesimler beraberce karar verecek, beraberce eyleme 
geçecektir. Habitat II ile bu partnerlik dönemine başlamış 
bulunuyoruz. Demek ki, bu mümkün.« 

 

17   2. Alternatif Habitat çağrısından. İmzacılar: Sosyal Ekoloji Grubu,  
İstanbul, İstanbul Yeşilleri, Toplumcu Yeşiller. 

18   Aynur Tuncer (28 Mayıs 1996, İstanbul) ve Savaş Emek  
(27 Mayıs 1996/telefon görüşmesi) ile yaptığım konuşmalardan. 

19   Bkz. Habitat reklamı, Yeni Yüzyıl, Mayıs 1996. 
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Şimdi size gösterdiğim gibi bu reklamı bana gösterdikten sonra şöyle 
dedi:  
 

»Bunların yaptığı, ihanet. Baksana, ulusal raporda kimler 
çalışmış. Bir taraftan, devlet. Ama devlet çevre kirlenmesinden, 
insan haklarının ihlalinden büyük ölçüde sorumlu. Sonra, 
sözümona STK’ler çalışmış. Ama hangileri? Mesela, Çevre 
Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı. Getirdiği 
zarar faydasından büyük. Demek bunlarla beraberce karar 
verilebilir, beraberce eyleme geçilebilir. Yani bunlarla 
mümkündür. Bravo.«20 

 
Alternatif  Habitat toplantısını organize eden yeş,iller hakkında ise 
şunları söyledi: 
 

»Onlar da devletin bir kuklası oldular. Çünkü Türkiye onların et-
kinliğine izin vermekle demokratik görünmeye çalışıyor.«21 

Sonsöz niyetine 
Bu örneklerin gösterdiği gibi, hedef kitlemdeki Yeşiller’in günlük 
politik hayatına ortak bir eylemlilikten çok ayrışmalar damgasını 
vurmaktadır. Buna karşın Müslüman entelektüeller, kamusal alandaki 
tartışmalarda İslamî kesimin birçok noktada farklı düşünen 
temsilcileri ile de ittifak içinde hareket etmektedir. Sonuçta, sözünü 
ettiğim grupların değişik toplumsal başarılarının ardında – en 
azından önemli bir neden olarak – bu farklı eylem stratejilerinin 
yattığını söylemek, sanırım doğru olacaktır.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.  
 

 
 

 
 

20   Timur Danış ile görüşme, 27 Mayıs 1996. 
21   Timur Danış ile görüşme, 27 Mayıs 1996. 
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