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BAZI MÜSLÜMAN ÜLKELERiN YÖNETİM MODELİ ENDONEZYA V& 
MALEZYA ÖRNEÖİ 

İsmail Hakkı GÖKSOY 

Endonezya ve Malezya, Güneydogu Asya ülkeleri arasında en fazla 

müslüman nüfusa sahip iki önemli İslam ülkesidir. İslam dünyasının ana 

merkezinden uzakta olmasına ragmen, gerek ekonomik kaynakları gerek

se bulundukları coğrafi konumu ve nüfus potansiyelleri bakımından dik

katleri üzerine çekmektedir. Her iki ülke geçmişte farklı Avrupa devletleri
nin sömürge yönetimleri altında kaldıkları için siyasi yapılarında da bazı 

önemli farklılıklar göze çarpmaktadır. Bununla birlikte diger birçok İslam 

ülkesiyle mukayese edildigi zaman siyasi bir sistem olarak demokrasinin 
belirli ölçülerde uygulandıgı ülkelerden sayılabilir. Ancak Batılı ülkelerde 

görülen liberal demokrasiye geçişi henüz yakalamış degillerdir. Bu ülkele

rin geçirdikleri tarihi şartları da hiçbir zaman gözden uzak tutmamak ge

rekmektedir. Dolayısıyla bu ülkelerin yönetim modellerini ve geçirmiş ol

dukları demokratik tecrübeyi tarihi gelişim süreci çerçevesinde ele almak 

faydalı olacaktır. 

1. Endonezya 

a) Giriş 

Güneydogu Asya'nın en önemli müslüman devletlerinden biri olan En

donezya, toprak ve nüfus bakımlarından dünyanın en büyük İslam ülkesi

dir. Yaklaşık 3.000 adadan meydana gelen ülkenin başlıca adaları arasında 

Cava, Sumatra, Sulavesi ve Borneo adasının Kalimantan ile Yeni Gine ada

sının İrian Caya kısmı bulunmaktadır. İdari bakımdan ülke 27 bölgeye ay

rılmış olup, bunların üçü, yani başkent Cakarta, Açe ve Yogyakarta bazı 

haklara sahip özel bölge statüsündedirler. 

Günümüzde 200 milyona yaklaşan ülke nüfusunun yaklaşık %90'ı 

müslümandır; nüfusun geri kalan kısmını ise Hıristiyanlar, Hindular, Bu
distler, animst ve diger mahalli inançlara mensup insanlar oluşturmakta-

173 



dır(ll. Farklı dinlerin ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşayan ve deği~ 
şik etnik gruplardan meydana gelen bu ülke, aynı zamanda dil, sosyal ha
yat, mesleki ve mahalli gelenekler bakımlarından da farklılık arzetmektedr. 

Yüzlerce etnik grup arasında en azından 200 tane birbirine yakın, fakat 
farklı konuşulan etnik dil vardır. Günlük hayatta, eğitim ve öğretimde kul
lanılan Endonezya dili (Bahasa Indonesia) ülkenin tek resmi dilidir. Bu dil 
siyasi, tiçari ve dini gayeler için asırlar boyunca bölge halkı tarafından an
laşma dili (Iinguafranca) olarak kullanılan eskiMalay dilinin modern şekli
dir. Ancak diğer etnik diller de özel hayatta, evde ve kırsal kesimlerde yay
gın olarak konuşulmaktadır. 

Eski bir Hollanda sömürgesi olan Endonezya, uzun yıllar Hollanda ha
kimiyeti altmda kaldıktan sonra İkinci Dünya savaşı sırasında Japon işga
line uğradı ve savaş sonrasında 17 Ağustos 1945 tarihinde bağımsızlığını 
ilan etti. Fakat Hollanda yaklaşık 4.5 yıl süren çetin bir istiklal savaşından 
sonra 27 Aralık 1949 tarihinde Endonezya'nın bağımsızlığını tanıdı. Endo
nezya 1950 öncesi Hollanda ve Japon dönemlerinde herhangi bir demokra
si tecrübesine sahip değildi. Bağımsızlığını kazandıktan bu yana üç farklı 
siyasi safhayı geçirdi: 1950-195 7 yılları arasında ülke "Temsili Demokrasi" 
ile yönetildL 195 7 yılında bu sistemin başarısızlığa uğramasından sonra, 
ülke l965'e kadar devlet başkanı Sukarno'nun liderliğinde "Güdümlü De
mokrasi" adı verilen otokratik bir yönetim tarzıyla idare edildi. l966'dan gü
nümüze kadar gelen sürede de "Pancalisa Demokrasisi" denilen ordu-des
tekli Suharto yönetimi iş başandadır. 

Endonezya Türkiye gibi laikliği resmen benimsernemesine rağmen, uy
gulamada laik eğilimlerin ağır bastığı bir ülke konumundadır. Ancak ülke
nin resmi yetkilileri Endonezya'nın ne bir din devleti ne de laik bir devlet ol
duğunu kabul eder. Anayasal olarak Endonezya Pancasila (Beş Prensip) adı 
verilen bir devlet felsefesini benimsemiş milli ve üniter bir devlettir. Aslında 
bağımsız Endonezya devletinin yapısı ve ülkenin yönetim biçimi ile ilgili ko
nular, Hollanda sömürge dönemine kadar uzanmaktadır. Nitekim, l930'lu 
yıllarda milliyetçi lider Sukarno (Asıl adı: Ahmed Şükrani olup Hollandalı
lar Sukarno şekline soktular) ile İslamcıların lideri Muhammed Natsir ara
sında ileride kurulması tasarlanan bağımsız devletin şekli ile ilgili tartışma
lar gündeme gelmiş ve bu tartışmalarda Sukarno ve arkadaşları bağımsız 
Endonezya'nın milli ve üniter bir devlet olmasını isterlerken, Muhammed 

(1) 1985 nüfus sayımına göre ülkenin nüfusu 165.154.000 idi. Aynı nüfus sayımı sonuçları
na göre halkın dini inançları bakımından dagılımı ise şöyledir. Müslüman %87 .ı. Kat o lik 
%3.0, Protestan %5.8. Hindu %20. Budist %0.9 ve diger %1.2 (bkz. Jurnalis Uddin, "Pro
file of Muslim Education in Indonesia". Muslim Education Quarterly. V !1. Cambridge 1987, 
s. 36-52). Daha sonra yapılan nüfus sayımında halkın dini inançları dikkate alınmamıştır. 
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Natsir ve diğer İslamcı liderler de İslami temellere dayandınlmasını günde
me getirmişlerdirl2J. 

Bu yöndeki tartışmalar, Japon işgalinin sonlarına doğru Mart 1945'te 
Cakarta'da Endonezya'nın Bağımsızlık Hazırlıklarını Araştırma Komitesi 
(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaanı adlı 62 üyeli bir komite
nin kurulmasıyla birlikte tekrar gündeme geldil3J. Araştırma Komitesi baş
ta bağımsızlık öncesinde kurulan dini ve sosyal amaçlı Muhammediyye ve 
Nehdatü'l-ulema ile Japon döneminde kurulan ve tüm dini teşkilatları bün
yesinde toplayan Endonezya Müslümarıları Danışma Konseyi (Majlis Sjura 
Muslimin Indonesia-Maşumi) federasyonu gibi İslami teşkilatların liderleri 
dahil ülkenin önde gelen milliyetçi ve aristokratik üyelerinden meydana gel
mişti. Komitenin en önemli görevi yeni kurulacak oları bağımsız Endonezya 
devleti ile ilgili temel meseleleri görüşmek ve bunlar hakkında somut plan
lar hazırlamaktı. Araştırma Komitesi'nin 1945 yılı Mayıs, Haziran ve Tem
muz aylarında yaptığı toplantılarda yeni kurulacak olan devletin yapısı şek
li, ve sınırları ilc ilgili görüşmeler pürüzsüz ve samimi bir havada geçerken, 
devletin dayanacağı temel felsefe hakkında oldukça hararetli ve çetin tartış
malar meydana geldi. Komitenin İslamcı üyeleri yeni kurulacak olan devle
tin İslami prensipiere dayandınlmasını ve İslam hukukunun devletin temel 
hukuk sistemi içinde yer almasını isterlerken, milliyetçi, hıristiyan ve aris
tokratik liderler dinin politikadan tamamen ayrı tutulması gerektiğini vur
gulayarak milli ve üniter bir devlet yapısını savundular. Görüşmelerde sözü 
edilen bu tip üyeler İslam devleti fikrine açıkça karşı çıktılarl4l. 

1 Haziran 1945 tarihinde Araştırma Komitesi başkanı ve geleceğin ilk 
Cumhurbaşkanı Sukarno daha sonraları "Pancasıla'nın Doğuşu" (Lahirnya 
Pancasila) olarak nitelenen önemli bir konuşma yaptı ve bağımsız Endonez
ya devletinin felsefi temelini oluşturacak beş prensibini açıkladı. Bunlardan 
birincisi, bir millet olarak birlikte yaşama bilincini teşvik eden ve Endonez
ya'nın birliğini simgeleyen milliyetçilik prensibi idi. Ancak bu milliyetçilik 
anlayışı "Endonezya her şeyin üstündedir" gibi dar ve ırkçı bir milliyetçilik 
anlayışı değildi. İkincisi adil ve medeni insancılık (hümanizm), üçüncüsü ise 
halkın temsilcileri vasıtasıyla aklın ve ilmin ışığında istişare yoluyla idare 
edilen demokrasi idi. Sukarno dördüncü prensibi Endonezya halkının bü
tününü kapsayan sosyal adalet, beşincisini de tek ve yüce bir Tanrı'ya 

(2) Bu konuda geniş bilgi için bkz., D. Noer, The Modernist Muslim Mavement in Indonesia, 
1900-1942, London/New York, 1973, s. 275-295. 

(3) Daha sonra Bağ;ımsızlık Çalışmalarını Hazırlama Komitesi adını alan bu komite, 29 Ağ;us
tos 1945 tarihinde feshedilerek Endonezya'nın istiklal savaşı yıllarında bir nevi parlamen
to görevi üstlenen daha geniş tabanlı Endonezya Merkez Milli Komitesi'ne (Komite Nasional 
Indonesia Pusat-KNIP) dönüştii. 

(4) İ.H. Göksoy, Endonezya'da İslam ve Hollanda Sömürgeciliğ;i, Ankara, 1995, s. 51-53; B. J. 
Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, The Hague 1982, s. 20-21. 

( ~ '; ' ' 
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inanç olarak izah etuf5l. Bu prensipler, aslında ülkede hakim olan çeşitli si-. 
yasi eğilimlerin öteden beri gündeme getirdikleri fikirlerin esasını birleştir
meye yönelik bir uzlaşma çabası olarak ortaya konmuştu. Nitekim, sosyal 
adalet pernisibi sosyalist düşüneeye sahip olan aydınlara, tek ve yüce bir 
Tanrı'ya inanç ise dindar ve İslamcı kesimlere hitap etmekteydi. 

Ancak, İslam'ın anayasadaki yeri, devletin dini ve hukuk sistemi ile il
gili hususlarda derin anlaşmazlıklar ortaya çıktı. En sonunda meseleyi çö
züme kavuşturmak için çeşitli ideolojik ve siyasi eğilimleri temsil eden do
kuz kişilik bir alt komisyon oluşturuldu. Uzun tartışmalardan sonra bu alt 
komisyon daha sonraları Cakarta Beyannamesi (Piagam Jakarta) adı veri
len bir uzlaşma metnini benimsedi. Buna göre İslamcı liderler Pancasila'yı 
yeni kurulacak olan devletin temel felsefesi olarak kabul ettiler. Ancak, Su
karno'nun beşinci prensip olarak sunduğu tek ve yüce bir Tanrı'ya inanç, 
birinci prensip yapıldı ve bu prensibin önüne bir de "müslümanlar İslam hu
kukunu uygulamakla yükümlüdürler" fıkrası eklendi. Bu fıkra hem anaya
sanın giriş bölümünde hem de din ile ilgili maddesinde yer alacaktı. Ayrıca, 
milliyetçilik prensibi de "Endonezya'nın birliği" şeklinde değiştirildi(6l. Genel 
kuruldaki uzun tartışmalardan sonra Cakarta Beyannamesi anayasa tasla
ğının giriş bölürri'ü olarak kabul edildi ve yine İslamcı liderlerin teklif ve ıs
rarı üzerine cumhurbaşkanının müslüman ve devletin resmi dininin de İs
lam olması hazırlanan anayasa taslağında hükme bağlandıf?l. 

Japonlar'ın müttefik kuwetlere teslim olmasından iki gün sonra, yani 
17 Ağustos 1945 sabahında milli önderlerden Sukarno ve Muhammed Hat
ta Cakarta'da Endonezya halkı adına Endonezya'nın bağımsızlığını ilan et
tiler. Ancak devletin yapısı ve İslam'ın anayasadaki yeri ile ilgili tartışmalar 
devam etti. Özellikle Doğu Endonezya adalarından gelen Endonezyalı hıris
tiyan üyeler anayasa taslağındaki tartışmalı fıkrayı ve İslam'la ilgili diğer 
maddeleri kendilerine karşı siyasi bir ayırım (discrimination) olarak niteledi
ler ve kendilerini azınlık durumuna düşürecek bir durumun hasıl olması 
halinde Endonezya Cumhuriyeti'nin dışında kalmayı tercih edecekleri tah
didinde bulundular(8l. Bunu üzerine Muhammed Hatta etkili müslüman li
derlerle yaptığı görüşmelerde hıristiyanlar dahil tüm Endonezya halkı tara
fından sadece dini bakımdan tarafsız bir anayasanın kabul edeceği ve ana
yasanın İslam'la doğrudan hiçbir maddeyi ihtiva etmemesi gerektiği husus
larında onları ikna etmeye çalıştı. Neticede devletin resmi dininin İslam ol-

(5) Göksoy, s. 53-54; Bo1and, s. 22-23. 
(6) C. Van Dijk, Rebellin Under The Banner oj Islam, The Hague 1981, s. 47-48; Bo1and, s. 

25-26. 
(7) Van Dijk, s. 48-58; Bo1and, s. 27-33; Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kanegara

an: Studi tentang Percaturan Konsitiante, Jakarta, 1985, s. 101-107. 
(8) Maarif, s. 108-109. 
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ması, cumhurbaşkanının müslümanlardan seçilmesi ve müslümanların İs
lam hukukunu uygulamakla yükümlü kılınması gibi İslam'la ilgili tüm 
maddeler anayasa metninden çıkartıldı ve dini bakımdan tarafsız bir ana
yasa ortaya çıkmış oldul9l. Din işleriyle ilgili müstakil bir bakanlık kurulma
sı yönündeki teklif de reddedildi. Ancak, Ocak 1946'da İslami çevrelerin ar
zularına uygun olarak ve onların bağımsızlık mücadelesine katkılarını sağ
lamak amacıyla Cumhuriyet hükümeti her dini topluluğun din işlerinden 
sorumlu ayrı bir Din İşleri Başkanlığı kurdullül. 

Cumhuriyetin ilanı ile Hollanda'dan resmen bağımsızlığın kazanıldığı 
27 Aralık 1949 tarihleri arasında Endonezya devriminin gerçekleştirildiği ve 
Hollanda'ya karşı bağımsızlık savaşının verildiği yaklaşık dört buçuk yıllık 
karışık bir dönem yaşandı. Müttefik kuvvetlerin koruması altında ülkeye 
gelen Hollandalılar, eski sömürgelerini tekrar ele geçirip yeniden kendi ida
relerini kurmayı hedeflemekteydiler. Cava ve Sumatra'nın önemli liman şe
hirleriyle bu adalar dışında kalan diğer Endonezya adalarının tamamını iş
gal ettiler. İşgal edilen yerlerde bir kısım Endonezya liderleriyle işbirliği ya
parak "böl ve yönet politikası" gereğince etnik ve coğrafi farklılıklara daya
nan otorrom federe devletler kurdular. Fakat en sonunda dışarıdan milletle
rarası kamuoyunun, içerden gerilla savaşlarının baskısı altında bunalan 
Hollanda, Lahey'de Birleşmiş Milletler'in gözetiminde cumhuriyetçi ve fede
ral liderlerin katıldığı bir yuvarlak masa konferansına oturmak zorunda 
kaldı. imzalanan anlaşma gereğince, Endonezya üzerindeki egemenlik hak
larının tamamını aynı tarihte kurulan bağımsız Endonezya Birleşik Devlet
leri'ne devretti. Ancak, Hollanda'nın baskısı altında oluşturulan on altı fe
dere devlet ve özel bölgeden meydana gelen bu birleşik devlet, Hollanda as
keri birliklerinin Endonezya'dan çekilmesini takip eden aylarda ülke gene
linde çıkan çeşitli üniter hareketler neticesinde 17 Ağustos 1950'de feshe
dilerek tekrar üniter Endonezya Cumhuriyeti'ne dönüştül 11 l. 

b) Temsili Demokrasi Tecrübesi (1950-1957) 

Bağımsız Endonezya Cumhuriyeti, temel felsefesi Pancasila'ya dayanan 
milli ve üniter bir devlet olarak kuruldu ve siyasi bağımsızlığın 1949 yılı so
nunda kazanılmasıyla birlikte Endonezya'da çok partili parlamenter bir sis
teme geçildi. Aslında bu Hollandalılar'ın takımadalardan ayrıldıkları zaman 
ülkeye bıraktıkları bir siyasi sistem idi. Ancak, bu sistem yürümedi. Bu sis
temin uygulandığı 1950 ve 1957 yılları arasında yedi defa hükümet değişik-

(9) Boland, s. 35-36. 

(10) Göksoy. s. 67-69. 
(ll) Bu dönemdeki gelişmeler için bkz. G. Mc Turnan Kahin, Nationalism and Revolution in In

donesia, Ithaca 1952; A. Reid, The Indonesian National Revolution, 1945-1950, Victoria, 
1955. 
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liği oldu ve koalisyon hükümetlerinin işbaşında olduğu ülkede siyasi istik
rar sağlanamadı. Bir taraftan dini ve ideolojik kaynaklı sürtüşmeler, diğer 
taraftan bölgesel etnik çatışmalar ülkenin gündemini işgal etti. Gerek İs
lamcı ve milliyetçi liderler arasındaki siyasi mücadele, gerekse İslamcılar'ın 
kendi aralarındaki partizan rekabet de giderek arttı. 1952'de Din İşleri Ba
kanlığı'ndaki kadrolaşmayla ilgili anlaşmazlık çıkması üzerine muhafazakar 
İslam'ı temsil eden Nehdatü'l-ulema (NU), Kasım 1945'te siyasi partiye dö
nüşen Maşumi Partisi'nden ayrıldı. Bundan böyle Maşumi, genellikle Mu
hammediye gibi modernistlerin hakim olduğu İslamcı bir parti haline geldi. 
Gelenekçiler ile modernistler arasındaki sütüşmelerin yanı sıra kökü 1948 
yılına kadar uzanan ve ilk defa Hollandalılar'a, daha sonra da Cumhuriyet 
hükümetlerine karşı Batı Cava, Güney Kalimantan ve Güney Sulavesi ile 
Sumatra'nın Açe bölgesine yayılan Darü'l-İslam hareketleri, Endonezya'da 
İslam'a dayalı bir rejim kurmak için silahlı mücadele yolunu seçmişti. Bu 
hareketler, ordunun askeri kampanyaları neticesinde ancak 1960'lı_yıllara 
doğru bastırılabildi(l2l. Bu arada hükümet, 1957 yılı başlarında Kuzey Su
lavesi ve Batı Sumatra'da ortaya çıkan bölgesel ayrılıkçı hareketlerle uğraş
mak zorunda kaldı(13l. 

J 

Bağımsızlık sonrasında ilk genel seçimler Eylül 1955'te yapıldı. Ancak 
hiçbir parti tek başına iktidar olabilecek yeterli çoğunluğu sağlayamadı. 
1927'de Sukarno tarafından kurulan Endonezya Milliyetçi Partisi (Partai 

National Indonesia-PNI) %22.3 oranında oy alarak seçimlerden birinci parti 
olarak çıktı. Bunu, %20.0 oy oranıyla Maşumi,% 18.4 ile NU takip etti. Dör
düncü büyük parti ise %16.4 oranında oy alan Endonezya Komünist Parti
si (Partai Komunis Indonesia-PKI) idi. Böylece, sırasıyla PNI, Maşumi, NU ve 
PKI seçimlerden dört büyük parti olarak çıktı. Aralık 1 955'te Anayasa Mec
lisi için yapılan seçimler de hemen hemen benzer sonuçlar ortaya çıkar
dıll4l. 

Genel seçimlerden sonra ilk kabine krizi, Mart 1956'da meydana gel
di. Maşumi ve NU'nda katıldığı geniş tabanlıkoalisyon hükümeti de fazla 
yaşamadı. Neticede ne gerçek bir seçimle oluşan yeni parlamento ne de 
yeni kurulan koalisyon hükümeti bir umut verdi. Bunun üzerine sınırlı 
yetkilerle devlet başkanlığını yürüten Sukarno, parlamenter sistemin ül
keye yarar getirmeyeceği kanaatına vararak ülke geleneklerine dayanan 
"Güdümlü Demokrasi" (Guided Democracy) adını verdiği bir siyasi sistem 
ortaya attı. 

( 12) Darü'1-İslam hareketleri için bkz. C. Van Dijk, The Rebellion u nder the Banner of Islam, The 
Hague 1981. 

( 13) M. C. Rick1efs, A History of Modern Indonesia, London, 1987, s. 250-251. 
(14) H. Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Ithaca, 1962, s. 449-450. 
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c) Güdümlü Demokrasi Dönemi (1957-1965) 

Sukarno daha örice ıo Kasım ı956'da Anayasa Meclisi'nin açılış ko
nuşmasında, Batı demokrasilerinin iktidar ve muhalefet ikilisi ile "yüzde el
li artı bir" prensibine dayandığını belirterek Batı tipi liberal demokrasileri 
eleştirmiş ve çok partili parlamenter sistemin Endonezya'ya uygun olmadı
ğını açıklamıştı. Şubat ı957'de tekrar yeni bir hükümet krizinin ortaya çık
ması üzerine güdümlü demokrasi fikrini açıkça savunmaya başladı. Konuş
malarında sürekli ülkenin milli karakterine uygun bir hükümet şeklinin 
kurulmasını vurgulamakta ve önemli meselelerin uzun görüşmeler yoluyla, 
yani istişare ve anlayış birliğine varma, yani uzlaşma ilkeleriyle çözümlen
mesi gerektiğini söylemekteydi. Komünistler dahil tüm siyasi parti üyeleri
nin katılacağı geniş tabanlı bir "karşılıklı işbirliği" (gotong royong) hüküme
ti kurulmasını ve bu hükümete danışmanlık görevi yapacak bir milli kon
sey oluşturulmasını önerdi. Devlet başkanının liderliğinde kurulacak olan 
bu konsey, siyasi partilere mensup üyelerin yanı sıra çiftçi, işçi, aydınlar, 
ordu, polis, dini cemaatler ve çeşitli meslek gruplarının temsilcilerinden 
meydana gelecekti. İki büyük partiden PNI ve PKI bu fikri desteklerken, Ma
şumi ve diğer küçük partiler bunun ülkede totaliter bir rejime dönüşeceği
ni söyleyerek güdümlü demokrasi fikrine karşı çıktılar. Ancak Sukarno or
dunun da desteğini arkasına alarak ı4 Mart ı957 tarihinde tüm ülkede sı
kı yönetim Mm etti. Nisan ı957'de de PNI, PKI ve NU üyelerinden meydana 
gelen ve tarafsız bir kişinin (Cuanda Kartavicaya) yönetiminde yeni bir hü
kümet kurdu. Mayıs ı957'de de, daha önce önerdiği milli konseyi oluştur
du. Böylece, güdümlü demokrasiye geçişi başlatmış oldu(15l. 

Batı tipi parlamenter sistem hakkında giderek artan hoşnutsuzluk, so
nuçta ülke şartlarına uygun yeni bir anayasa hazırlanması fikrine yol açtı. 
Endonezya, biri bağımsızlık mücadelesi yıllarında, diğeri de ı950 sonrasın
da olmak üzere başkanlık sistemini öngören bir anayasayı uygulamaya koy
du. 1949 yılı sonunda Hollanda baskısı neticesinde oluşturulan birleşik 
devletin parlamenter sisteme dayalı anayasası da 6 ay gibi kısa bir süre yü
rürlükte kalmıştı. ı 955 seçimleri sonucunda oluşturulan Anayasa Meclisi, 
ı o Kasım ı956'da Bandung'da Cumhuriyet'in esas anayasasını hazırlamak 
üzere topladığı zaman, meclis üyeleri önce anayasaya alınacak temel pren
sipler, yani devletin şekli (üniter ve federal), parlamentonun yapısı (tek ve
ya çift meclisi bir parlamento) ve devlet başkanının yetki ve görevleri üze
rinde tartışmaya başladılar. Üyeler birçok konularda tam bir mutabakata 
varmalarına rağmen, bir hususta, yani daha önce de (ı 945'te) problem olan 
devletin dayanacağı temel felsefe üzerinde uzlaşamadılar. İki buçuk yıl sü
ren meclis görüşmeleri sırasında bu konu çeşitli vesilelerle gündeme geldi. 

(15) Ricklefs, s. 242-243; J.D. Legge, Indonesia, New Jersey, 1964, s. 154-155. 
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İslamcı partiler Cakarta Beyannamesi'nin anayasanın giriş bölümüne alın, 
masını ve hukuki özellik taşıyan bir belge olarak kabul edilmesini istediler. 
Fakat, diğer parti liderleri onu sadece tarihi bir belge olarak gördüler. 29 
Mayıs ı959 tarihinde yapılan bir oylamada, ne İslamcı partilerin konuyla il
gili verdikleri önerge ne de hükümetin ve diğer partilerin ı 945 anayasasına 
dönüşle ilgili önergesi yeterli çoğunluğu sağladı. Anayasa Meclisi'nde görüş
melerin tıkarıması üzerine Sukarno meclisi feshetti ve devlet başkanına yü
rütme yetkisi veren ı945 anayasasını bir kararname ile yürürlüğe koy
dul16l. Kendisine bağlı partili olmayan üyelerden, ordu ve çeşitli meslek ku
ruluşlarının temsilcilerinden oluşan yeni bir hükümet kurdu. ı960 yılında 
da bütçeyi onaylamayan parlamentoyu fesederek, atama yoluyla siyasi par
ti ordu ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinden meydana gelen 130 üyeli 
yeni bir meclis oluşturdu. ı 7 Ağustos ı 960'da da bazı parti üyelerinin ay
rılıkçı hareketlere destek verdiği gerekçesiyle güctürnlü demokrasi fikrine 
karşı çıkan Maşumi'yi kapattı. Ancak NU, gerek parlamentoda gerekse yeni 
kurulan hükümette temsil edilmeye devam etti(l7J. 

Bu arada Sukarno, birleştirici ve kısaltılmış slogan ve sembollerle gü
dümlü demokrasinin ideolojisini oluşturmaya çalıştı. 17 Ağustos ı 959'da 
bağımsızlık yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmayı MANİPOL; ortaya 
attığı diğer fikirlerini de ı 960 başlarında USD EK olarak kısalttı. Sukarno 
ı 960 sonlarında da Endonezya'nın devlet ideolojisini, ülkede hakim olan üç 
temel ideolojiyi (İslamcılık, milliyetçilik ve komünizm) birleştirerek NASA
KOM olarak tamamladı(lSJ. 

Güctürnlü demokrasi döneminde siyasi partiler bir kenara itilerek ikin
ci derecede bir öneme sahip oldular. Bu dönemde İslami kaynaklı siyasi fa
aliyetler genellikle NU tarafından yapıldı. ı957'de ülkede sıkı yönetimin ilan 
edilmesiyle birlikte ordunun idaredeki etkisi giderek arttı; ordu mensupları 
hükümette bakan olarak, bürokraside ve mahalli idarelerde önemli görevle
re atandılar. Hem devlet başkanlığı hem de hükümet başkanının görevleri
ni üstlenen Sukarno içte idarede etkili olmaya başlayan PKI ve ordu arasın
da bir denge politikası izlemeye özen gösterirken, dışta tarafsız politikadan 
uzaklaşarak komünist blokla oları ilişkileri artırdı. Bandung Konferansı ile 
üçüncü dünya ülkeleri arasında Endonezya'nın etkin bir rol üstlenmesini 
sağlayan Sukarno, daha sonra izlediği Batı karşıtı politikayla Batı bloku ile 
çatışmaya girdi. Güdümlü demokrasi döneminin sonuna doğru gelindiğin-

(16) Meclisdeki bu tartışınalar için bkz. Boland, s. 90-99; Maarif, s. 147-157; Göksoy, s. 253-
254. 

( 17) Ricklefs, s. 255-256. 
(18) Fetih, s. 593-595. Manipol. Siyasi Manifesto; USDEK, 1945 Anayasası, Endonezya Sosya

lizmi, Güdüınlü Demokrasi, Güctürnlü Ekonomi, Endonezya Kimliği kelimelerinin baş 
harflerinin; Nasakoın ise NA Sionalis (milliyetçilik), Agaına (Dini gruplar). KOMunis (ko
münizm) kelimelerinin kısaltmasıdır. 
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de, yıllık enflasyon %500'lere kadar çıkarken, komünist ve komünist aleyh
tarı güçler arasındaki siyasi gerginlik de iyice arttı. Özellikle Cava'da "aban
gan" adı verilen ismen müslüman kesimler ve topraksız köylüler arasında 
büyük bir destek kazanan PKI'nın bazı yerlerde toprak reformu ve ürün 
paylaşımı gibi kanunsuz eylemiere girişmesi, küçük çaplı çatışmalara yol 
açtı(l9l. 

Ülkede oluşan toplumsal ve siyasi gerginlik, 30 Eylül 1965 tarihinde or
du içindeki komünist yanlısı bir grup subay ve bazı PKI üyelerinin başarı
sız bir darbe girişimiyle sonuçlandı. Cakarta Radyosu'nu ve askeri hava ala
nını ele geçiren darbeciler, kara kuvvetlerine mensup 6 milliyetçi topçu ge
nerali kaçırarak öldürdüler. ihtiyat Kuvvetleri Komutanı General Suharto, 
sonunda duruma hakim oldu ve darbeyi kısa süre içide bastırdı. Ancak dar
beyi takip eden aylarda ölü sayısının yüzbinlerce (250.000 ile ı milyon) tah
min edildigi bir komünist kıyıını oldu. Mart ı966'da olaganüstü yetkiler el
de eden Suharto, yönetirnde geniş çaplı temizlik harekatı gerçekleştirdi ve 
komünist partisini yasakladı. Mart ı968'de de devlet başkanlıgına seçildi. 
Giderek ordunun baskısı altına giren Sukarno ise, ölümüne kadar (ı970) ev 
hapsinde tutuldu(20l. 

d) Pancalisa Demokrasisi ve Temel Özellikleri ( 1965 sonrası) 

ı965 sonrası yıllara damgasını vuran General Suharto, Yeni Düzen (Or
du BaruJ(2ll adıyla ülkede yeni bir dönemi başlattı. Suharto genç ve dina
mik bir subay olarak bagımsızlık savaşı yıllarında Hollandalılar'a, 1950'li yı
larda da Darü'l-İslam gerilla kuvvetlerine ve ayrılıkçı ayaklanmalara karşı 
yapılan mücadelelerde önemli görevler ifa etmişti. ı 960'lı yallardan itibaren 
de komünistlere karşı mücadeleyi esas almıştı. Gerek temsili demokrasi, ge
rekse güctürnlü demokrasi dönemlerinde hükümetlerin ekonomik politika
larından ve parlamentodaki siyasetçilerin kısır çekişmelerinden pek hoşnut 
olmayan ordu, kendi içinde zamanla homojen bir yapı ve diger gruplar üze
rinde de baskı oluşturmaya başladı. Kendilerini Endonezya'nın milli birligi
nin korunmasında ve ülkenin ekonomik bakımdan kalkınmasında sorumlu 
addettiler. 

Suharto, ordu destekli olarak kurdugu teknokrat hükümetleriyle ülke
de yeniden yapılanma ve modernleşme sürecini başlattı. Malezya ile çatış
maya son vererek Batı blokuna mensup ülkelerle ilişkileri geliştirmeye ça-

(19) Ricklefs, s. 263-268; Ayrıca bkz., R. Mortimer, Indonesian Communism Under Sukarno, It
haca, 1974. 

(20) Darbe hakkında bkz. D. Hindley, "Alirans and the Fall of the Old Order", Indonesia, Itha
ca, 1970, s. 23-66. 

(21) Darbeden sonra Sukarno dönemi Eski Düzen (Orde Lama), Suharto dönemi ise Yeni Dü
zen (Orde Baru) olarak adlandırıldı. 
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lıştı. Komşu ülkelerle dostluğa ve bölgesel işbirliğine önem verdi ve Ağustos 
1967'de Güney Doğu Asya Uluslar Birliği'nin (Association oj South East Asi

an Nations- ASEAN) kuruluşunda etkin rol oynadı. Eylül 1969'da İrian Ca
ya halkı arasında yapılan Birleşmiş Milletler gözetimindeki halk oylamasıy
la bölgenin Endonezya'ya katılmasını sağladı. Suharto, ekonomik alanda 
Batılı ülkelerde eğitim görmüş ve Dünya Bankası'na yakın Endonezyalı tek
nokratların tavsiyeleri doğrultusunda ekonomik istikrar proğramını uygula
maya koydu. Ülkeye yabancı sermayenin girişini kolaylaştıran bir dizi ön
lem alarak dış ticareti liberalleştirdi. %500'lere varan yıllık enflasyonu önce 
% lOO'ün altına, 1969'da da % 1 O'a düşürerek, ekonomiyi istikrara kavuş
turdu(22l. 

İslamcı çevreler tekrar siyasi etkinliklerini kazancaklarına inanarak 
başlangıçta Suharto yönetiminin kurulmasına destek oldular. Komünist 
partisini yoketmeye yönelik faaliyetlerde ordu ve öğrenci dernekleriyle yakın 
işbirliği yaptılar. Ancak bu işbirliği, çok kısa sürdü ve İslamcı liderlerin tek
rar siyasi hayatta etkili olacakları yönündeki ümitleri hayal kırıklığıyla so
nuçlandı. Maşumi Partisi'nin tekrar açma yönündeki girişimiere hükümet 
izin vermedi. İsamcı liderler 1968 başlarında çeşitli dini ve sosyal teşkilat
ların destekledigi Endonezya Müslümanları Partisi (Partai Müslimin Indone

sia-PMI) adında yeni bir parti kurdularsa da, parti liderliğine seçilen eski 
Maşumili liderler (Muhammed Natsir ve Muhammed Rum) hükümet tara
fından veto edildi. Partinin genel başkanlığına, Suharto'nun onay verdiği ve 
hükümete karşı uzlaşmacı bir tavır takınan H.M. Minateraca seçildi(23l. 

Ülkede ekonomik ve siyasi istikrarın oluşmasından sonra 1955'ten bu 
yana ilk defa 197l'de genel seçimler yapıldı. 1971 genel seçimlerinde çeşit
li siyasi grup, ordu, polis ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 
hükümet partisi "Hizmet Grupları" (Golongan Karya-Golkar) sivil bürokrasi 
ve ordunun desteğiyle büyük bir çoğunlukla seçimleri kazandı. 360 sandal
yeli Halk Temsilciler Meclisi'nin (Dewan Perwakilan Rakyat) 227'sini Gol
kar, 58'ini NU aldı. Maşumi'nin devamı niteliğindeki PMI ise sadece 24 san
dalye elde edebildi. Genel seçimler tek bir partiyi iktidara taşımasına rağ
men, Suharto muhalefetteki siyasi partilerin iki temel partide birleşmeleri
ni istedi. Bunun üzerine genel seçimlerde çoğunluğu sağlayamayan dört İs
lamcı parti (PMI, NU, PSII ve Pertil 1973 başlarında hükümetin getirdiği si
yasi kısıtlamalar neticesinde Birleşik Kalkınma Partisi (Partai Persatuan 
Pembanguan-PPP), diğer milliyetçi ve hıristiyan partiler de Endonezya De
mokrasi Partisi (Partai Demokrasi Indonesia-PDI) çatısı altında birleştiler(24l. 

(22) Ricklefs, s. 274-275. 
(23) A.A. Samson, "Army and Islam in Indonesia", Pac!fic A.ffairs, XXXXIV, Richmond, 1971, s. 

552-558. 
(24) N.B. Mody, Indonesia under Suharto, New Delhi, 1987, s. 310-312. 
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Ayrıca hükümet, halkın büyük bir kesiminin yaşadıgı küçük kasaba ve 
köylerde parti faaliyetlerini yasaklayarak depolitasyon politikalarına devam 
etti. Ülkede siyasi denetimin artmasıyla birlikte Muhammediye, NU ve bazı 
eski Maşumi liderleri de, genellikle dini, içtimai ve teblig faaliyetlerine agır
lık vermeye başladılar. Ancak İslamcı grup ve partilerin toplumdaki siyasi 
etkilerinin giderek azalması, neticede hükümete karşı İslami kaynaklı tep
kilerin artmasına yol açtı. Bu tepkiler, daha çok hac organizasyonu, din egi
timi ve dini adaletle ilgili yeni düzenlemeler, kebatinan veya kepercayaan 
adı verilen Cava'daki mistik inançların hükümet çevresinde taraftar bulma
sı ve müslüman-hıristiyan gerginligi gibi hususlar üzerinde yogunlaştı. Yö
netime karşı en şiddetli tepki, hükümetin 31 Temmuz 1973'te çok evliligi kı
sıtlayıcı ve tüm dini toplulukları tek bir sivif hukuka tabi kılınayı öngören 
yeni bir evlilik kanunu taslagını parlamentoya getirdigi zaman meydana gel
di. Taslak, tüm ülke genelinde ve hem muhafazakar hem de modernist İs
lami grupların tepkisine maruz kaldı. Eylül 1973'te taslak üzerinde görüş
meler yapılırken yüzlerce kişinin parlamento binasını basmaya ve görüşme
leri engellemeye kadar varan şiddetli gösteri ve protestolar oldu. En sonun
da kanun taslagı, İslami çevrelerin de tenkitleri dikkate alındıktan sonra 
parlamentoda degiştirilerek kabul edildi(25l. 

Suharto yönetimi bir taraftan dine dayalı siyaset yapılmasını yasarlar
ken, diger taraftan İslami çevrelerin dini, sosyal ve egitim alanlarındaki fa
aliyetlerini teşvik etti. Zekatın toplanmasına, kamu kurumlarında mescid
lerin açılmasına destek oldu ve özel dini egitim kurumlarına devletin mad
di yardımını artırdı(26l. Hükümet dine dayalı ideolojinin yaygınlaşmasını ön
lemek amacıyla da, Ekim 1983'te tüm siyasi partilerin, sosyal, dini ve egit
sel teşkilatların sadece Pancasila'yı temel ideolojileri olarak kabul etme zo
runlugu getirdi. Pancasila'yı propaganda etmek için orduda, tüm ülke ça
pındaki eğitim ve kamu kurumlarında, dini ve bölgesel gruplar arasında çe
şitli mecburi kurslar ve programlar düzenlemeye başladı(27l. Hükümetin 
baskısı karşısında 1984 başlarında Nehdatü'l-ulema, Agustos 1984'te de 
Birleşik Kalkınma Partisi uzun tartışmalardan sonra Pancasila'yı tek temel 
ideolojileri olarak kabul ettiler. Ayrıca Birleşik Kalkınma Partisi hükümetin 
baskısı neticesinde parti amblemi olarak seçtigi Kabe resmini, Pancasila'nın 
birinci prensibini sembolize eden milli arınanın yıldızıyla degiştirmek zo
runda kaldı. Dini siyasetten ayrı tu tınaya özen gösteren Suharto yönetimi, 
böylece İslami kaynaklı siyasi faaliyetleri 1990'lı yıllara dogru tamamen de
netim altına almayı başardı. Geleneksel Cava kültürü ile Batı normlarının 

(25) Bu konulardaki tepkiler için bkz., M.K. Hassan, Muslim Intellectual Respanses to "New 

Order" Modernization in Indonesia, Kuala Lumpur, 1982, s. 143-156. 
(26) Boland, s. 166. 
(27) Mody, s. 334-335. 
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hakim olduğu ordu mensupları, İslam'ın toplumda siyasi bir güç kazanma
sına şiddetle karşı çıkmakta, ordu mensuplarının çoğu da İslamiyen sade
ce bir din olarak kabul etmektedirler. Ordu ve bürokrasiye dayanan ve gi
derek otoriter bir yönetim şeklini alan Suharto idaresi, dini faaliyetlere tam 
bir serbestlik tanımakla birlikte dini kaynaklı siyasi faaliyetleri rejim için en 
büyük potansiyel bir tehlike olarak görmekte ve İslam'ın siyasallaşmasını 
önlemeye yönelik bir politika takip etmektedir(28l. 

1971, 1977, 1982, 1987, 1992 ve 1997 yıllarında yapılan genel seçim
lerinde Golkar mecliste çoğunluğu kazanarak her seçim sonrasında Suhar
to'da, kısmen seçimle ve kısmen atama yoluyla oluşan Halk Danışma Mec
lisi tarafından üst üste altı defa yeniden devlet başkanlığına seçildi. Suhar
to'nun seçilmesi, kolay olmaktadır. Çünkü, Danışma Meclisi üyelerinin 
%60'ı atama yoluyla ve atanmışların hepsi de normal olarak Suharto'yu 
desteklemeleri beklenmektedir. Atamaların en az %20'si orduyu temsil et
mektedir. İcra organının başı olarak devlet başkanı bu meclise karşı sorum
ludur. Parlamento vazifesi gören Halk Temsilciler Meclisi'nin %20 oranında
ki üyesi atama yoluyla gelmektedir(29l. Gerçekten ordunun etkisi, hem se
çilmiş kurumlarda hem de diğer devlet organlarında oldukça büyüktür. Ba
zı dönemlerde kabinenin yüksek yaklaşık üçte biri emekli veya halen çalışır 
subaylardan meydana gelmektedir. Ayrıca, merkezi bürokratik kurumlarda, 
mahalli idarelerde, siyasi ve toplumsal işlerle ilgili üst düzey müdürlükler
de asker kökenliler görev yapmaktadırlar. Ülkedeki birçok cemiyet ve sivil 
toplum örgütleri de onların denetim ve gözetimi altındadırlar. Ordunun tüm 
bu faaliyetleri, ülkenin birliğini korumak ve iç siyasi hayatta aktif rol oyna
mak için kendisini sorumlu hisseden Endonezya silahlı kuvvetlerinin "ikili 
görev" (dwifungsi) doktriniyle meşruluk kazanmaktadır. 

Suharto döneminde ülkede ekonomik bakımdan da büyük bir gelişme 
sağlandı. Temsili ve güctürnlü demokrasi dönemlerinde Sukarto'nun devlet
çi politikalarına karşın, Suharto serbest piyasa ekonomisine dayalı bir eko
nomik model takip etti. Yeni Düzen döneminin başlangıcında yıllık bütçe 
harcamaları 500 milyon Amerikan doları civarında iken, bu rakam 1990'lı 
yıllarda 20 milyar doların üzerine çıktı. 1950-60 yıllarında %3'lük, 1960-65 
arasındaki eski büyümeye karşın, 1969'dan 1981 yılına kadar mili ekono
mide hemen hemen yıllık ortalama %8 büyüme kaydedildi. Özellikle petrol 
üretiminde, madencilik ve imalat sanayinde, ülkenin temel gıda maddesi 
olan pirinç üretiminde büyük gelişme sağlandı(30l. 1980'li yılların ortaların
daki düşüşten sonra büyüme hızı yıllık ortalama %5 civarında seyretmek-

(28) Samson, s. 565. 

(29) Department of Home Affairs, The Indonesian Government, Jakarta, 1987, s. 11. 
(30) Ekonomik gelişmeler için bkz. A. Booth - P. McCawley, The Indonesian Economy During 

the Soeharto Era, Kuala Lumpur, s. 4 ve dv. 
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tedir. Ekonomik gelişmelerden büyük ölçüde üst düzey askeri çevreler, Su
harto ailesi ve ona yakın iş çevreleri pay almasına ragmen, diger toplum ke
simleri ve Endonezya halkının geneli de bundan kısmen istifade etmektedir. 
Çin asıllıların ticaret ve iş dünyasındaki üstünlügü hfı.la devam etmekte 
olup, onlara karşı bilhassa küçük ölçekli iş çevrelerinde hoşnutsuzluk du
yulmaktadır. 

Ülkede sagladıkları ekonomik kalkınma ve getirdikleri siyasi kontrol sa
yesinde iktidarda uzun süre kalmayı başaran Yeni Düzen !iderleri, Endo
nezya'nın birligini korumayı amaçlayan Pancasila'yı, devlet başkanına kuv
vetli yetkiler veren 1945 anayasasını, hem askeri hem de sivil hayatta aktif 
rol almayı gerektiren ordunun ikili görev ilkesini ve üç partili sistemi Endo
nezya'nın şartlarına en uygun bir yönetim biçimi olarak görmektedirler. As
lında Yeni Düzen elitinin demokrasi imajı, 1950-57 yılları arasındaki tecrü
belerle şekillenmiştir. Nitekim bu dönemde kültürel, etnik ve bölgesel fark
lılıklara dayalı çok partili bir sistem ve kuvvetler ayrılıgı prensibi, güçsüz bir 
yürütme organının oluşmasına yol açmış ve bunların ülkeye getirdigi sıkın
tılar aşılamamıştır. Gerçekten de 1950'li yıllarda siyasetçilerin etnik ve dini 
temele dayalı bir politika takip etmeleri, neticede ülkeyi çeşitli karışıklıkla
ra sevketmiştir. 

Yeni Düzen yetkileri ve taraftarları arasında sadece üst düzey yetkililer, 
özellikle askeri çevreler Pancasila Demokrasisi'nin gerçekten hür seçimlere 
ve siyasi teşkilatlanmaya dayanan temsili demokrasiden üstün oldugu gö
rüşünü yaymaya çalışmaktadırlar. Diger birçok kişi ve kesim için Pancasi
la Demokrasisi gerçek bir demokratik hayata geçmek için geçici bir düzen
leme olarak görülmektedir. Basın ve yayın sınırlarnalarına ragmen, ideal bir 
demokratik düzen hayali az da olsa, çeşitli aydın, meslek, sanat ve gazete
cilik çevrelerinde canlı olarak yaşamaktdır!31l. 

Suharto yönetimini ayakta tutan sivil bürokrasi ve ordu arasındaki _ge
rilim de öteden beri devam etmektedir. Ordu, siyasi liderlerin kapasitesine 
ve onların sivil destekçilerine şüpheyle bakmaktadır. Diger taraftan siviller 
de kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan çok sayıdaki subayın varlı
gmdan endişe etmektedirler. Özellikle sivil hükümet organlarından silahlı 
kuvvetiere mensup personelin çekilmesini ve Temsilciler Meclisi ile Danış
ma Meclisi'ne silahlı kuvvetlerden atanan üyelerin sayılarının azaltılmasını 
talep etmektedirler. Bazı sol ve İslamcı çevrelere mensup aydınlar da de
mokratikleşme taleplerini sürekli gündeme getirmekte ve evrimci bir geçiş
le daha demokratik bir hayata geçilmesini savunmaktadırlar. Ancak bu ta
lepler anayasanın degiştirilmesi şeklinde degil, daha çok ordunun idarede-

(31) Müellifin 1990 yılında bu ülkede doktora çalışmalarını sürdürürken yaptıgı çeşitli görüş

melerden edindiği intibalar. 
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ki rolünün siyasi kısıtlamaları üzerinde yoğurtlaşmaktadır. Bölge ülkeleri 
arasında Endonezya güçlü bir orduya sahiptir. 

Geçtiğimiz aylarda bazı bölge ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz, En
donezya'da da etkili olmuş ve ülkenin para birimi Rupiah, Dolar karşısında 
büyük bir değer kaybetimştir!32l. Mart 1998'de 76 yaşındaki Suharto'nun 
tekrar devlet başkanlığına seçilmesiyle birlikte yönetime karşı muhalif çev
relerin duyduğu tepki, ekonomik kriz ortamında giderek artmaktadır. Bu
günlerde ülkede Suharto'nun istifasını talep eden çeşitli gösteri ve miting
ler yapılmaktadır. Ancak Suharto yönetiminin sona ermesi halinde bile, ül
kede Batı tipi liberal bir demokratik yapının kurulması yakın gelecekte 
mümkün gözükmemektedir. Belirli bir geçiş sürecinden sonra ordu destek
li fakat biraz daha demokratik bir yönetim tahmin edilebilinir. 

2. Malezya 

a) Giriş 

Güneydoğu Asya'nın diğer önemli bir müslüman ülkesi de, Malay Yarı
madası ile Borneo adasının kuzey kısmından meydana gelen Malezya'dır. 
Malay Yarımadası'nda ll, Borneo adası üzerinde de bazı özel haklara sahip 
2 (Sabah ve Savarak) eyaleti bulunmaktadır. Yaklaşık 19 milyon nüfusuyla 
Malezya, bölgede son yıllarda önemli bir ekonomik güç olarak ortaya çık
mıştır. Ancak Malezya, siyasi yapı itibariyle Endonezya'dan bazı önemli 
farklılıklara sahiptir. Bağımsızlığını barışçı bir yolla kazandığı için yönetim 
üzerinde etkisi olan güçlü bir ordusu yoktur. Ülke eyalet sistemini benim
semiş federal bir devlet yapısına sahiptir. Ayrıca, kuvvetler ayrılığı prensibi
ne parlamenter hükümet sistemi Endonezya'ya nazaran daha iyi işlemekte
dir. 

Bununla birlikte Malezya, etnik yapı, dini inanç, dil ve kültürel doku 
bakımlarından birbirinden oldukça farklı özelliklere sahip hassas bir ülke 
konumundadır. Ülke halkı üç temel etnik gruptan, yani Malaylar, Çinliler ve 
Hintliler'den meydana gelmektedir. Ülkenin yerli halkından olmayıp fakat 
zamanla bölgeye gelip yerleşen göçmenler arasında en büyük unsuru %35.4 
oranla Çinliler oluşturur. Hintliler de Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka asıl
lılarla birlikte yaklaşık %ı O. 76'lık bir oranı teşkil ederler. Çinliler ve Hintli
ler genellikle XIX. yüzyıl ortalarından itibaren İngiliz sömürge yönetimi dö
neminde sömürge ekonomisinin çeşitli alanlarında çalışmak üzere ülkeye 
gelen göçmenlerin neslinden gelmektedirler. Ticarette aktif olan Çin asıllılar 
genellikle sahile yakın büyük şehirlerde yaşamakta ve sömürge döneminde
ki avantajlı durumları sayesinde bugün hala ülke ekonomisini ellerinde tut
maktadırlar. 

(32) Newsweek. February, 23, 1998, s. 37. 
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Etnik yapıdaki farklılık, dil ve din alanlarında da görülür. Nitekim ülke
nin resmi dili Malayca olmasına rağmen, İngilizce de egitim görmüş insan
lar arasında yaygın olarak konuşulmaktadır. Çinliler arasında başta Man
darin olmak üzere çeşitli Çin lehçeleri yaygındır. Hintliler arasırıda ise Ta
milce en yaygın dil olarak göze çarpmaktadır. Yine devletin resmi dini İslam 
olmasına ragmen, dini inanç bakımından da çeşitlilik söz konusudur. Ma
laylar'ın tamamı müslümandır. Bundan dolayı Malaylı olmak müslüman ol
makla özdeş hale gelmiştir. Çinliler'in çok azı müslüman olmasına ragmen, 
büyük bir çogunıugu Hıristiyan, Budist, Konfüçyonist, Taoist veya bunların 
karışımı olan inançlara mensupturlar. Hintliler arasında da Hinduizm ve 
Hıristiyanlık yaygın dinler olarak görülür; önemli bir kısmı da müslüman
dır(33l. 

Eski bir ingiliz sömürgesi olan Malezya, XVI. yüzyıl başlarından itiba
ren Portekizli, aynı yüzyılın sonlarına dogru da Rollandalı sömürgecilerin 
nüfuzu altına girdi. XVIII. yüzyıl sonlarına dogru da ingiliz maceracı ve tüc
carlar bölgenin ticari hayatında etkili olmaya başladılar. Uzun yıllar süren 
bölgedeki İngiliz-Hollanda rekabeti 1824 tarihli ingiliz-Hollanda Antıaşması 
ile sona erdirildi. Buna göre, İngilizler ve Hollandalılar Malay dünyasını Ma
laka Bogazı ile ikiye ayırdılar. Bogazın güneyinde kalan Sumatra, Cava ve 
diger adalar Hollanda'nın hakimiyetine verilirken, Malay Yarımadası da İn
gilizler'e bırakıldı. Borneo adası ise Hollanda ve İngiliz sömürge bölgesi ola
rak iki parçaya ayrıldı(34l. 1824 tarihli anlaşma daha sonraki sömürge dö
neminin sınırlarını çizmesinin yanı sıra bugünkü Malezya ve Endonezya 
devletlerinin arasındaki mevcut sınırın temelini oluşturdu. İngilizler ilk de
fa 1874 yılında Perak'la, daha sonra da diger Malay sultanlıklarıyla yaptık
ları antlaşmalarla XIX. yüzyılın sonlarına dogru ülkeyi tamamen İngiliz sö
mürge yönetimi altına aldılar. Malaylı sultanların yetkileri Malay hayatını 
temsil eden İslamiyet ve Malay adetleriyle sınırlı kalırken, İngilizler ülkenin 
idari ve ekonomik faaliyetlerini ellerinde tutdular. Kısacası ingilizler "İslam 
dini ve Malay gelenek ve görenekieri hariç diger tüm hususlarda" tam yet
kili idiler(35l. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon işgaline ugrayan Malezya, savaş 
sonrasında tekrar İngiliz sömürge idaresi altına girdi. İngilizler Ocak 
1946'da Singapur hariç tüm Malay eyaletlerini federal sisteme dayalı gevşek 
bir Malay birligi çatısı altında birleştirme planı geliştirdiler. Singapur ise 
müstakil bir ingiliz kolonisi olarak kalacaktı. Ancak Malay sultanları ve ül
kenin ileri gelen aydın ve siyasetçileri birlik fikrine şiddetle karşı çıktılar. 
Onlar bölgedeki ilk meşru devletlerin halkı olarak özel siyasi haklar verilme-

(33) B. W. Andaya-L.Y. Andaya, A History oj Malaysia, Hong Kong, 1987, s. 1-4. 
(34) Andaya,s. 122. 

(35) Andaya, s. 154-155. 
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sinde ve sultanların yetkilerinin teminat altına alınmasında ısrar ettiler. 
Mart 1946"da 200 dolayındaki bir Malay delege grubu 41 teşkilatı temsilen 
başkent Kuala Lumpur'da Malay milli hareketini tartışmak ve Malaybirliği 
fikrine karşı koymak üzere organize edilen kongrede bir araya geldiler. 
Kongrede birlik planı açıkca reddedilerek Birleşik Malay Milli Teşkilatı (Uni

ted Malays National Organisation-UMNO) adında bir teşkilat kuruldu. Çin ve 
hint asıllılar da, Malaybirliği fikri daha çok onların menfaatlerine yarama
sına rağmen, gelecekteki durumlarını göz önüne alarak birlik fikrini aktif 
olarak desteklemediler. Böylece, İngiliz yetkilileri Malay sultanları ve UMNO 
liderleriyle federasyon görüşmelerine başladılar ve Şubat 1948'de Penang ve 
Malaka dahil yarımada üzerindeki dokuz Malay eyaletindenoluşan bir Ma
laya Federasyonu kurulmasını kararlaştırdılar. Buna göre, eyalet başkanı 
olarak tanınan sultanların yetkilerinin korunması ve merkezde de federal 
bir hükümetin kurulması öngörüldü. Vatandaşlık hakkı ise son 25 yılda en 
az 15 yıl ülkede kalanlara tanındı(36l. Temmuz 1955'te yapılan genel seçim
ler sonucunda Dewan Rakyat (Halk Meclisleri) adıyla bir parlamento, De

wan Negara (Devlet Meclisi) adıyla da bir senato oluşturuldu. Yeni anayası
nın hazırlanmasından sonra 31 Ağustos 1957 tarihinde bağımsızlığını ilan 
ederek Malaya ~derasyonu'nun kuruluşu gerçekleşti. 16 Eylül 1963 tari
hinde de İngiliz sömürge yönetiminin devam ettiği Singapur, Saravak ve Sa
bah eyaletlerinin federasyona katılmasıyla birlikte ülkenin adı Malezya ola
rak değiştirildi. Ancak Singapur iki yıl sonra federasyondan ayrılarak ba
ğımsız bir devlet oldu. Federasyona katılmayan Bruney Sultanlığı ise 1984 
yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazandı. 

b) Parlamenter Sistemin İşleyişi ve Karşılanan Bazı Zorluklar 

Federal bir sistemle yönetilen Malezya'da da bağımsızlığa geçiş süreci 
sırasında Endonezya'da olduğu gibi kurulacak olan devletin temellerini İs
lfun'a dayandırmak için bazı çabalar olmasına rağmen, UMNO liderleri bu 
fikre şiddetle karşı çıktılar. Hatta Başbakan Tunku. Abdurrahman bir ko
nuşmasında ülkede bir İslam devletinin kurulabilmesi için önce tüm Malay 
olmayan unsurların yokedilmesi gerektiğini belirterek bu fikri açıkça red
detti. Bunun da mümkün olamıyacağına göre kurulacak olan devletin laik 
ve demokratik nitelikte olmasını savundul37l. Diğer taraftan devletin laik bir 
sisteme dayandığı hiçbir zaman resmen ilan edilmiş de değildir. Ülkenin yö
netimine bağımsızlıktan bu yana damgasını vuran UMNO, devletin resmi di
ninin İslam olması teklifini olumlu karşıladı. Neticede anyasada "Federas-

(36) Andaya, s. 254-256. 

(37) F.R. von der Mehden, "Islaınic Resurgence in Malaysia", Islam and Development (ed: J. Es
posito), Syracuse, 1980, s. 176. 
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yonun dini İslamdır" denilerek İslamiyet ülkenin resmi dini olarak kabul 
edildi. Sultanlar da kendi eyaletlerinde İslam dininin başkanı tanınarak bu 
dinin koruyucusu rolünü muhafaza ettiler. Ancak federal hükümet de fede
ral seviyede din işleriyle ilgili olarak bazı yetkilere sahiptir. Bununla birlik
te anayasada diğer diniere mensup insanlarm dinhürriyetide teminat altı
na alınmıştır. Dolayısıyla diğer din mensupları federasyonun her tarafında 
barış ve huzur içinde dini ibadetlerini serbestçe yerine getirebilme, kendi 
din işlerini yönetme, dini ve hayır maksadıyla kurumlar kurma ve onları 
n;ıuhafaza etme hürriyetine sahiptirlerl38l. 

İngiliz sömürge döneminde "Malay dini ve kültürünün koruyucusu" ola
rak kabul edilen Malaylı sultanlar, bağımsızlığın kazanılmasından sonra da 
daha fazla yetki ve sorumluluklara sahip oldular. Nitekim, "Yang Dipertuan 
Agung (Yüksek Başkan)" adıla anılan devlet başkanlığı makamı, yarımada 
üzerinde sultanlıkla yönetilen eyaletlerin başkanı konumundaki sultanlar 
arasında dönüşümlü olarak doldurulmaktadır. Anayasaya göre, devlet baş
kanı HükÜmdarlar Konferansı tarafından kıdemlilik esası gözetilerek beş 
yıllık dönem için seçilmektedir. Federal hükümet ile eyaletlerdeki sultanlar 
arasında zaman zaman bazı sürtüşmeler yaşanmaktadır. Halk Meclisi'nin 
tüm üyeleri genel seçimler sonucunda siyasi partilerden seçilirken, senato 
işlevi gören Devlet Meclisi'nin üyeleri ise atama yoluyla oluşmaktadır. İki 
medisli parlamenter bir hükümet sistemini benimseyen Malezya, bugün 
bölgede bağımsızlıktan bu yana parlamenter sistemin ana özelliklerinden 
biri olan seçimleri düzenli bir şekilde yapan ülkelerden biridir. Ancak, ülke
nin etnik yapısı bazen bu sistemi sekteye uğratmaktadır. 

Nitekim, bağımsızlığı takip eden yıllarda Malezya da, hem içerden hem 
de dışardan kaynaklanan çeşitli problemlelerle mücadele etmek zorunda 
kaldı. Dışarda Endonezya Cumhurbaşkanı Sukarno'nun ilan ettiği çatışma 
politikası ve Sabah eyaleti üzerindeki Filipinler'in egemenlik hakkı iddia et
mesiyle, içte de Singapur'un 1965 yılında federasyondan ayrılması ve Bor
neo adası üzerindeki eyaletlerin daha fazla özerklik talepleriyle karşılaştı. 
UMNO lideri Tunku Abdurrahman başkanlığındaki hükümet bu sorunların 
çoğunu barışçı yollarla çözmesine rağmen, öteden beri Malezya toplumun
da mevcut olan etnik farklılıkları ve çekişmeleri gidermede başarılı olama
dı. Anayasada yer alan Malaylar'ın özel haklarıyla, yani devlet hizmetlerin
de Malaylar için özel kota ayrılması, sultanların yetkileri, İslamiyet'in devlet 
dini ve Malayca'nın resmi dil oluşuyla ilgili bazı meseleler hakkında Çin ve 

(38) Malezya anayasasında İslamiyet'in yeri hakkında geniş bir degerlendirme için bkz. F.R. 
von der Mehden, "Malaysia: Islam and Multiethnic Politics", Islam in Asia: Religion, Poli
tics and Society (ed: J.L. Esposito). New York 1987, s. 186-189; Ahmed İbrahim, "The Po
sition of Islam in Constitution of Malaysia", Readingson Islam in Southeast Asia (eds: Ah
mat Ihrahim ve dgr.), Singapare 1985, s. 214-216; E. Rosenthal, Islam in the Modern Na
tional State, Cambridge, 1965, s. 291-292. 
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Hint asıllı etnik grupların tenkit ve baskıları devam etti. Nitekim, 1957 ana
yasası Çinli ve Hintliler'in ekonomik üstünlüklerine karşı Malaylar'ın siyasi 
ve idari üstünlüklerini tescil ediyordu. Malaylar zamanla ekonomik durum
larını iyileştireceklerine, Çinliler ve Hintliler de siyasi ve idari alanlarda eşit 
duruma geleceklerine inanıyorlardı. Ancak, toplumsal çıkar ve menfaatlerin 
uzlaştırılması gerçekleşmeyince, 13 Mayıs 1969 tarihinde federal başkent 
Kı.ıala Lumpur'da yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan toplumlararası et
nik çatışmalar meydana geldi. Parlamento çalışmaları 1971 yılı Şubat ayı
na kadar yaklaşık 21 ay askıya alındı ve bu dönemde tüm etnik grupların 
liderleri Malezya'nın siyasi gelişmesinin yönünü tekrar gözden geçirmek zo
runda kaldılar. 

Eski başbakan yardımcısı Tun Abdurrezzak başkanlığ;ında geniş taban
lı bir milli birlik hükümeti kuruldu. Bu hükümet 1969'da Milli Birlik Daire
si adında bir devlet organı kurarak resmi bir ideoloji ve yeni bir sosyal ve 
ekonomik program hazırlandı. Buna göre, 1990 yılına kadar ülkedeki ticaret 
ve sanayi alanındaki sermayenin en az %30'u ekonomik bakımdan oldukça 
zayıf olan Malaylar'ın ve diğ;er yerli grupların eline geçmesi hedeflendi. Eğ;i
tim alanında d~ Malaylı öğ;rencilere üniversiteye girmedeve yüksek öğ;renim
lerini yapmada önceki yıllara nazaran daha fazla kolaylıklar sağ;ladı. Ocak 
1970'de de etnik gruplar arası işbirliğ;i ve Malezya milli kimliğ;inin geliştiril
mesi gibi hususlarda danışmanlık yapan Milli Danışma Konseyi oluşturdu. 
31 Ağ;ustos 1970'de bağ;ımsızlık yıldönümünde beş prensipten meydana ge
len Rukunegara (Devletin Temelleri) ilan edildi. Bugün Malezya devletinin te
mel felsefesini oluşturan bu beş prensip, Allah'a iman, hükümdara ve ülke
ye sadakat, anayasasının muhafazası, hukuka saygı, iyi davranış ve güzel 
ahlakı ihtiva etmektedir. Ayrıca, anayasada değ;işiklik yapılarak sultanların 
konumları, Malaylar'ın sahip oldukları imtiyazlar, İslam'ın devletin resmi di
ni ve Malayca'nın resmi dil oluşu ve vatandaşlık hakları gibi meseleler has
sas konular kabul edilerek bunlarla ilgili tarışmalar yasaklandı(39l. 

Şubat 1971'de yapılan genel seçimler sonrasında parlamenter sisteme 
tekrar işlerlik kazandırıldı. UMNO liderliğ;inde çeşitli partilerin katıldığ;ı ve 
Milli Cephe (Barisan Nasional) olarak adlandırılan bir koalisyon hükümeti 
kuruldu. ı 969 ayaklanması sonrasında oluşturulan politikalar, gerek bu 
hükümet gerekse 1976-1981 yılları arasında başbakanlık yapan Hüseyin 
Onn ve 198 ı yılından itibaren yönetirnde kalan UMNO lideri Dr. Muham
med Mahathir tarafından da takip edildi. Ülkede siyasi istikrarın sağ;lanma
sıyla birlikte ekonomide de ı970'li ve ı980'li yıllarda ortalam %8 reel bir ge
lişme kaydedildi. Her seçimden daha da güçlenerek çıkan Malezya'nın prag
matik başbakanı Dr. Mahathir, Ekim ı990'daki genel seçimlerde ı80 san
dalyenin 127'sini alarak anayasayı değ;iştirecek üçte ikilik çoğ;unluğ;u sağ;la-

(39) Bu dönemdeki gelişmelerle ilgili geniş bilgi için bkz., Andaya, s. 280-292. 
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dı. Nisan 1995'teki seçimlerçle Milli Cephe seçimlere tek parti olarak girerek 
etnik temele dayalı siyasi yapılanınayı önlemeye çalıştı ve parlamentodaki 
192 sandalyenin 16'ini aldı(40l Daha önce seçimlere ayrı ayrı partiler halin
de giren ve seçimlerden sonra koalisyon kuran yönetimdeki Milli Cephe hü
kümeti partilerin bir koalisyonuna dayanmaktadır. Bunların belkemigini 
bagımsızlıktan bu yana ülkenin siyasi hayatını elinde tutan UMNO oluştur
maktadır. Diger ikisi de belirli etnik grupların menfaatlerini temsil edenleri 
Malaylı Çinliler Cemiyeti (Malayan Chinese Association-MCA) ile Malaylı 
Hintliler Kongresi (Malayan Indian Congress-MIC) adlarındaki bagımsızlık 
öncesinde kurulan ılımlı partilerdirl41l. 

Bununla birlikte muhalefette yer alan diger küçük Çin ve Hint kökenli 
partiler de bulunmaktadır. Ancak, İslamcı bir çizgiyi takip eden Malezya İs
lam Partisi (Partai Islam Se-Malaysia-PAS) ise UMNO'ya karşı geleneksel Ma
lay muhalefet partisi durumundadır. Esasen PAS, UMNO'nun İslamcı kana
dının l950'li yıllarda partiden ayrılması sonucunda oluşturulan bir siyasi 
harekettir. Devletin siyasi ve ekonomik işlerinin de İslam'a göre şekillendiril
mesi gerektigini savunan PAS, daha çok kırsal kesimlerde ve dinin önemli rol 
oynadıgı Kalentan ve Trengganu gibi geleneksel toplum yapısının haıa güçlü 
oldugu bazı eyaletlerde taraftar bulmaktadır. Genel seçimlerde hiçbir zaman 
büyük bir başarı göstermemesine ragmen, özellikle Kalentan'da eyalet yön
temini elinde tutmaktadır. PAS liderleri parlamenter sistemin güçlü bir yü
rütme ve zayıf bir yasama yetkisiyle çalıştıgını ileri sürerek bu sistemin Ma
lezya'ya uygun olmadıgını savunmakta ve tüm politikaların İslfun'a dayandı
rılmasını saglayacak bir anayasa degişikligini talep etmektedirlerl42l. 

Diger taraftan UMNO ve PAS'ın gelişmesini önlemek amacıyla hükümet, 
özellikle Mahathir döneminde parti programında maddi kalkınmanın yanı sı
ra manevi kalkınmaya da eşit ölçüde önem vererek yeni politikalar üretme
ye çalışıldı. Federal seviyede İslam diniyle ilgili işlerin idaresini yürüten Baş
bakanlıga baglı Malezya İslam İşleri Konseyi vasıtasıyla irşad ve davet faali
yetlerini teşvik ettil43l. Hükümetin destekledigi resmi davet teşkilatları özel 
t~şkilatların aksine İslamiyet'in ahlaki ve manevi özelliklerine agırlık vermek
te ve hükümetin modernleşme ve ilerleme politikalarına yardımcı olmakta
dırlar. Özel davet teşkilatlarının bazıları da daha ziyade sosyal ve ekonomik 
konularla ideolojik meseleleri işlemektedirler. 1970'li yıllarda ortaya çıkan 
çok sayıdaki özel davet teşkilatı arasında en büyügü 1969 yılında kurulan 
Malezya İslam Gençlik Hareketi (Angkatan Belia Islam Malaysia-ABIM) adlı 

(40) H.T. Kösebalaban, Güneydoğu Asya'da İslam ve Siyaset, İstanbul, 1997, s. 35-36. 
(41) Andaya, s. 267-269. 
(42) Mehden, "Islaınic Resurgence in Malaysia", s. 176; J. Funston, "Malaysia", The Politics of 

Islaınic Reassertion (ed: M. Ayoob), London, 1981, s. 169. 
(43) K.J. Ratnaın, "Religion and Politics in Malaysia". Reading s on Islam in SoutheastAsia (eds: 

Ahınad İbrahim ve dğr.), Singapore, 1985, s. 144-145. 
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teşkilattır. İslamcı bir ideolojiyi savunun ABIM aynı zamanda ülkenin en bü
yük gençlik teşkilatıdır. Hareketin ilk ve en etkili lideri Enver İbrahim (Anwar 
İbrahim), daha sonra UMNO'ya girerek hükümette çeşitli bakanlık ve başba
kan yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. Bugün o, bazı çevrelerce Ma
hathir'in halefi gibi görülmektedir. Geleneksel İslam'ı temsil eden dini hare
ketler arasında da Dfuü'l-Erkam ve Cemaat-i Tebliğ bulunmaktadırl44l. 

198l'den bu yana başbakanlık görevini yürüten Malezya'nın dinamik 
ve pragmatik lideri Dr. Mahathir, aslında halkın dini inanç ve gelenekleriy
le örtüşen bir politika takip etmekte, aşırı İslami eğilimleri gayri İslami ola
rak değerlendirmektedir. Ayrıca ılımlı İslami eğilimleri kendi tarafına çeke
rek ve dini faaliyetleri destekleyerek kendisini Malezya'da İslam'ın esas sa
vunucusu ve modernleşmenin öncüsü olarak göstermektedir. Ülkedeki 
farklı etnik topluluklar arasında da bir denge politikası izleyerek parlamen
ter sistemi başarılı bir şekilde koruyabilmiştir. Bugün Malezya'da bu siste
min geleceği, büyük ölçüde birbirleriyle sürekli rekabet halinde olan etnik 
grupların taleplerini uzlaştırmaya ve ekonomik gelişmeyle sağlamin ülke 
kaynaklarının hakça dağıtırnma bağlı gözükmektedir. 

(44) Hükümetin din politikası ve dini hareketler hakkında bkz. İ.H. Göksoy, "Malezya' da İslami
yet", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II, Isparta, 1995, s. 236-247. 
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