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Kiiresene~me, ModernHgi ve ~iddet: Bab/ya Kar§l 
Siyasal 

Rasim Ozgur DONMEZ' 

6ZET 

Bu makalenin amaCl kiireselleqme, modernlik (modernite) ve §iddet ili§kisini siyasal islam ve Batt 
ekseninde incelemektir. CalMjma, kiiresellefjme ve modernlik kiiresel siyasal fjiddeti neden ve nasll 
besliyor sorusuna siyasal islam'm olufjum ve gelifjim seriiveni iferisinde degifjen kiiresel sosyo
politik, ekonomik ve psikolojik fjartlart goz oniinde bulundurarak cevap aramaktadlr. Bu 
ferfevede fall!jma iki boliimden olufjmaktadtr. Birinci boliim kiiresellefjme, modernlik ve siyasal 
fjiddet ilifjkisini inceleyerek kavrama "siyasal fjiddet" kavramma yol afan sebepleri irdelemektedir. 
ikinci bOliim ise fjiddet, kiiresellefjme, Batt modernlefjmesi ve islam ilifjkisini incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Modernlefjme, Siyasal islam, $iddet, Globallefjme. 

Globalization Western Modernization and TerroriSm: Political 
Islam Against the West 

ABSTRACT 

The aim of the article is to evaluate the relationship between globalization, modernity and violence 
in the context of the antagonistic relationship between political Islam and the West. To put it 
more succinctly, this study seeks an answer for the question "why and how do globalization and 
modernity breed global political violence?". It tries to answer to this question by means of 
evaluating the formation, the development and the transformation process of political Islam by 
considering and examining the role of the West, modernity and the changing political, economic 
and psychological conditions stemming from globalization. In this framework, this study consists 
of two sections. The first section evaluates the effects of globalization and modernity on the 
formation of political violence. The second section explains and examines the relationship between 
globalization, modernity, violence and political Islam. 

Keywords: Modernisation, Political [slam, Violence, Globalization . 
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ULUSLARARASIILI~KILER 

Giri§ 

11 EyIiil 2001'de gen;:ekle§tirilen teror saldmlanyla dunya belki de 20. 
yuzYlhn en karmal,nk donemlerinden birine girmi§tir. Bu zorlu ortam Berlin 
duvannm ylkllmasmdan somaki (Soguk Sava§ somasl) donemde gozle 
goruhir bir §ekilde ortaya c,;lksa da, 11 EyIiil bu ortaml russedilebilir hale 
getirmi§tir. Soguk Sayar;; doneminin sosyalizm/liberalizm kar§lthgmda 
baglammda kurulmasmdan farkh olarak, Soguk Sava§ somaSl donem hem ic,; 
politikada hem de uluslararasl ili§kilerde kimlik/farkhhk baglammda 
olur;;arak, komunizmin ylkllmaslyla farkh kimliklerin tamnma politikalarma 
zemin olmu§tur. Farkh kimliklerin ortaya c,;lkmaslIu ve kendilerini yenideil 
tarumlamasma tamk olan bu surec,; genelde kanh bir §ekilde gen;ekle§mi§ ve 
kureselle1?menin etkisiyle tUm dunyada etkisini kolayca hissettirmir;;tir. 

Bu c,;en;:evede islam-Bah ili§kisi de farkh bir mecraya yonelmi§tir. Soguk 
Sava§ donemindeki ortak dii§mana birliktelik, yerini 

ve du§manhga blrakml1;lhr. Her ne kadar siyasal islam'm kokleri 
19. yuzyllm sonu ve 20. yuzyllm ba§ma rastlasa da, Soguk Sava§ somas! . 
donem siyasal islam'm kendini Bah/ya kan;>1 tammlaYlp, kureselle§mesine 
yol ac,;ml§hr. Buna kar§lhk Bah da islamiyet'i bir guvenlik meselesi olarak 
algllamaya ba§laml§ ve 11 EylUl He beraber degi§tirilmesi ve 
modernle§meyle uyumla§t1nlmasl gereken bir "oteki" olarak gormeye 
ba§laml§hr. 11 Eylul ile ba§layan ve ABD'nin Afganistan ve Irak i§galleri He 
siiren §iddet orgiisu Dogu-Batl, islam-Bah gibi kavramlarm arasml daha da 
ac,;lp, birbirinden soyutlayarak dunyada bir klzgmhk ve blkkmhga yol 
ac,;ml§hr. Anlatllanlarm l§lgmda bu makalenin amaCl kiireselle§me, 
modernlik ve §iddet ili§kisini siyasal islam ve Bah ekseninde incelemektir. 
<;ah§ma, kureselle§me ve modernitenin kuresel siyasal §iddeti neden ve 
nasIl besliyor sorusuna siyasal islam'm olu§um ve geli§im seruveni 
i<;erisinde cevap arayacakhr. <;ah§marun ilk klsmmda kureselle§me, 
modernlik ve siyasal §iddet i1i§kisini irdelenerek siyasal §iddet olgusuna yol 
ac,;an sebepler incelenecektir. ikinci klsmmda ise §iddet, kuresellegme, Bah 
modernlegmesi ve islam iligkisi 11 EyIiil sonraSl doneme de vurgu yaparak 
irdelenecektir. 

Kiiresene~me, Modemle§me ve Siyasal $iddet 

Tarih kuresellegme, modernlegme ve siyasal giddetin birbirleriyIe yakm 
iligkisini ortaya koyan orneklerle doludur. Komunizm veya nasyonal 
sosyalizm i<;in oldurUlen milyonlarca insan bunun kuc,;uk bir ornegidir. 
Bugun kuresellegmenin zorunlu olarak dayathgl modernle~me Orta Dogu, 
Latin Amerika, Afrika gibi Bab dl§mdaki bolgelerde giddete yol ac,;maktadlr. 
Konuyu detayh olarak incelemeden once bu uc,; kavramm birbirleriyle 
ontolojik iligkilerini ve siyasal giddet kavramlm klsaca irdeleyecek olursak 
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siyasal ~iddet uzerinde ortak ve kapsaYlCl bir tammlama 
goriiruz. Bundan da onemlisi siyasal ~iddeti tammlayan 

teorisyenlerin, bu kavraml olu~turan dinamikier iizerindeki te~hisleri bile 
farkhlagmaktadlr ve analizleri daha c;;ok ulusal duzeyle slmrhdlr. Ted Gurr'a 

siyasal ~iddet: "Siyasal bir c;;en;evede rejime, rejimin aktOrlerine ve 
politikalarma kan;l1 yoneltilen her tiirlii topiu saldm olarak tammlamr".1 
Buna gore, toplumun mevcut kiiltiirel ve pratik ko~ullaf1 siyasal hedeflere 
kaqll saldlrganllgl te§vils ediyorsa ve bu duruma toplumdaki bin;ok insan 
ofkelenmi§se siyasal §iddetten soz edilebilecektir. Bir ba§ka deyi§le, insanlar 
elde ettikleriyle beklentileri arasmda bir u<;urum oldugu zaman ofkelenirler. 
Devrimler ise hem kitlelerin hem de sec;kinlerin isteklerine ters dii§en 
goreceli yoksunlugun meydana gelmesiyle a<;lklanabilir. Kanaat onderleri ve 
onlan izleyen kitlelerin birlikte dii§ kmkhgma ugramasl halinde, siyasal 
§iddet olaslhgl dogar.2 Samuel Hungtington'a gore ise siyasal §iddet ile 
modernle§me arasmda yakm bir bag vardlr.3 Yazar geligmekte olan veya 
modernle§en toplumlarda siyasal §iddetin modern toplumlara gore daha 

olacagml s6ylemektedir. Modernle§en toplumlardaki beklentiler, hlZh 
ve sosyal degi§menin sonucunda dogan talepler, 0 toplumda 

mevcut siyasal ve sosyal kurumlar tarafmdan kar§11anmamaktadlr.4 Buna 
kar§lhk David C. Schwartz devrimlerin veya politik §iddetin halkm siyasal 
sisteme yabanclla§masmdan kaynaklandlgnu ileri siirmektedir.5 

Siyasal §iddet kavrammdan yota <;lkarak iizerinde durulmasl gereken bir 
diger kavram da siyasal terorizmdir. Teror Latince terre sozciigiinden 
mremi§ olup. korkutmak, deh§ete dii§ilimek, korkutup ka<;trmak gibi 
anlamlan vardlr.6 Fakat terorizm her zaman siyasal diirmlerle yapIlmaz. Bu 
yiizden konumuzla baglanhh olarak "siyasal terorizm" kavrammm 
aC;;lklanmasl yararh olacakhr. Siyasal terorizm, orgiitlii bir grubun ya da 
tarafm istegi sonucu belirli bir ama<; dogrultusunda yapllan sistemli siyasal 
~iddet diye tammlanabilir? Bir ba§ka tamma gore ise siyasi terorizm 
"bireylere, gruplara, toplumlara ya da d-evletlere, teroristlerin siyasi 

1 Aktaran: Theda Skocpol, Devletler ve Toplumsal Devrimler: Fransa, Rusya ve (:in'in Kar§lla§tlrmall Bir 
(:oziimlemesi, Ankara, imge YaymCl.hk, 2004, s.36. 

2 Ibid. 8.36-37. 

3Samuel Hungtington ,Political Order in Changing Socities, New Haven, Yale University Press, 1968, s. 
39-59. 

4 Ibid. sA8-58. 

5 D.C Schwartz, "Political Alienation: The Psychology of Revolution's First Stage", 1. Feierabend, R.L 
ve Gurr, T.R. (eds.) Anger, Violance and Politics: Theories and Research, Englewood Cliffs, Prentice 
Hall, 1972, s58-66. 

6Cemal Giizel, "Korkunun Korkusu Terorizm", Cemal Giizel (ed.) Silinen Yiizler Kar~lsmda Teror, 
Ankara, A yra<;, 2002, s. 15. 

71'. Giinay, Siyasi, Adli, Kriminal ve Psikolojik YonleriyZe Tiirkiye'de Teror ve Terorizm, Ankara, Berikan, 
2001,8.4. 
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taleplerine odiin verilsin diye korku ve deh~et salmak i<;in, cinayet ve 
kaldlrmanm diizenli kullamml ve yok etme tehdididir".8 

Kavramm tamml yukarda klsaca aC;lklandlysa da farkh ol<;;iitler temel 
ahndlgmda c;:ogu kez neyin teror, kimin terorist oldugu 
muglakla~abilmektedir. Bu belirsizlige konumuz baglam~nda cevap veren 
belli ba~h iki gorii~ vardlr. Paul Wilkinson, Walter Laqueur, Yonah 
Alexander gibi yazarlara gore teror eylemleri temel olarak Bab'yl ve bahh 
demokrasileri hedef almaktadlr.9 Bu yazarlar, iic;:iincii diinya iilkelerini 
devlet destekli uluslararaSl terorizmin ba~hca uygulaYlCllan olarak goriirler. 
Bu yakla~lmda Bahh devletler, kendilerine yonelik terorist saldmlara 
misillemede bulunan me~ru taraf olarak algIlamr. Buna kar~lllk, Noam 
Chomsky, Richard Falk gibi yazarlara gore ise teror asll olarak devletler 
tarafmdan uygulanmaktadlr ve bu a<;;ldan Bahh devletler, ozellikle de israil 
ve ABD aSll sorumlular olarak ilan edilirler.10 Goriildiigii gibi her iki gorii~ 
de olguya tek yanll bakmaktadlr ama, yukanda belirtildigi gibi teror 
kavraml muglak ve ideolojik bir kavramdlr ve smlrlarmm c;izilmesi zordur. 

Bu c;:erc;evede konunun siyasal islam-Bah baglamma ta~mmasl 
durumunda da kavram mugIakhgml korumaktadlr. israil'in Filistinlilere 
uyguladlgl politikalar" devlet terorii" olarak goriilebilecegi gibi, Hamas 
veya islamf Cihad gibi orgiitlerin israil'Ii sivillere kar~l yaphgl intihar 
eylemleri de "grup temelli terore" ornektir. ABD'de gerc;:ekle~tirilen 11 EyIiil 
teror eylemine kar~lhk ABD'nin 11 EyIiil sonrasmda izledigi Bush doktrini 
c;en;evesinde geli~tirdigi politikalann niteligi de aym bic;:imde muglaktlr; 
ABD'nin olasl tehditler iizerinde kontrol kurma ve tehlike kaynaklanm 
kontrol ve imha etmeyi ongoren gorii§iinii yansltan bu politikasmm ne 
kadar yasal oldugu ve teror kapsammda dii§iiniiliip dii§iiniilemeyecegi de 
tart1§llmaSl gereken bir konudur.11 Ozellikle ABD'nin BM karan ahnmadan 
yaphgl Irak i§galinin me§ruiyeti uluslararasl kamuoyunda hala 
sorgulanmaktadlr.Bu nedenle, bu c;ah~mada, tarafslzhgl saglama c;:abaslyla, 
yo gun tartl~malara neden olan ve muglakhgl aC;:lklamayl zorla§tIran "siyasal 
teror" kavraml yerine "siyasal ~iddet" kavraml tercih edilmi§tir. 

islam-Bah kar~lthgmm temellerini Hac;:h seferlerine kadar gotiirmek 
miimkiindiir. Fakat a~agldaki analizde detayh goriilecegi gibi, modern 
siyasal islaml yaratan 19.yy. Bah somiirgeciligidir. BatI'mn Orta Dogu, Asya 
ve Afrika'daki Miisliiman iilkeleri somiirge altma almalan bu ideolojinin 

8P. Wilkinson, "Teror ve Terorizrn: Kavrarnlar, Ozellikler ve Tipoloji", Cernal Giizel, (ed.) Silinen 
Yiizler Kar§lsmda Teror, Ankara, Ayra~, 2002, s. 150. 

9 Aktaran: Cernal Giizel, "Korkunun Korkusu Terorizrn", Cernal Giizel (ed.) Silinen Yiizler Kar§lsmda 
Teror, Ankara, Ayra<;, 2002, s.13 

10 Ibid. 

11 Slavoj Zizek, Irak <;::aydanlzgz,istanbul, Encore, 2004, s. 19. 
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dogmasma katklda bulunmu~tur. Bir ba~ka deyi~le, siyasal islam ontolojik 
islam'm anti-Battel ~ekilde okunmaslyla geli~mi~tir. Siyasal islam 

soma (1900 f lerin ba~mdan 1990'lara kadar) Bahfyl dogrudan 
oklanm Bah'mn kuklaSl olarak gordiigii MiislUman 

lalk otoriter rejimlere yoneltmi~tir. Soguk sava§ somas! 
ise Bah, ABD nezdinde temsil edilir hale gelmi~tir. Ekonomik 

ve Orta Dogu'daki varhgl He siyasal ~iddetin hedefi ABD ve 
miittefiklerine yonelmeye ba~laml~hr. ABD'nin israil-Filistin c;atl~masmda 

kapah destek vermesi islam diinyasmda ABD'ye kar~l nefret 
olu~turmu~tur ve bu nefret giderek daha da artmaktadlr. Bu baglamda, 26 

1993'de islamf Cihad'm New York'ta Diinya Ticaret Merkezi'ne yaptlgr 
sonucunda 6 ki~inin oimesi ve 1998'de ve Tanzanya'daki 

El<;iliklerinin EI-Kaide tarafmdan bombalanmasl Hungtington'un 
'fmedeniyetler <;ah~masl" tezinin bir korku filmi gibi somutla~acagl 11 

saldmlan ve sonrasmm habercileri olmu~tur.12 11 Eyliil terorist 
saldmlan diinya ve ABD ic;in yeni bir donemin ac;Ilacagmm habercisidir. 11 
Eyliil sonraSl ABD'deki neo-muhafazakar yonetimin "terorle sava~" 

<;en;evesinde geli~en giivenlik paradigmasl d iinyamn sava~a ve askere 
indirgenmesi sonucunu dogurmu~tur,l3 $iddetin iktidar olacagl bir donemi 
haber veren bu paradigma sonucunda ABD'nin Afganistan ve Irak'a 
saldlrmasl ise siyasal ~iddetin boyutlarml arttmp, ~iddetin nasIl iktidar 
olabilecegini somut bir bi<;imde gozler oniine sermif?tir. 

Sonu<; olarak, islam-Bah ve siyasal ~iddet ili~kisi 21. yiizyllda ozellikle de 
11 Eyliil somasmda diinya siyasal ve ekonomik hayatmm en onemli konusu 
haline gelmi~tir. Fakat, siyasal f?iddet kavramml i~leyen teoriler, islam-Bah 
karf?lthgml 11 Eyliil baglammda anlamamlza yardlmcl olsa da, gee; modern 
zamanlarda bu iki akWr arasmdaki ~iddeti besleyen dinamikleri 
anlamamlzda yetersiz kalmaktadlrlar. Bunun nedeni ~iddeti besleyen 
dinamiklerin modernlik ve globalle~me siiree;leri ile baglantlh olmasldu. Bu 
e;ah~manm iddiasl modernlik ve globallef?me baglammda islam ile Bah 
arasmda giderek yogunla~arak ~iddeti doguran ve besleyen iki ana etken 
oldugudur: I)Bah modernliginin ontolojisi; 2) Soguk Savaf? somaSl donemle 
birlikte globallef?menin ruzlanmasl ve neo-liberalizmin yayllmasl sonucunda 
diinyanm Ulrich Beck'in deyimiyle bir "risk toplumu" halini geligi ve 
bunun sonucunda da ozellikle 11 Eyliil 2001 sonrasmda daha da geligerek 
biiyiiyen global giivenlik paradigmast.l4 

12 Revolutionary and Dissident Movements,B. Szajkowski, (ed.)London, John Harper Publishing, 2004, 
5.517. ;SamueI Hungtington, '" Clash of Civilisations", Foreign Affairs, 72, 1993, 8.22-49. 

13 Fuat Keyman "11 Eyliil Somas! Diinya, Tiirkiye ve D!~ Politika" ,Foreign Policy, Aralrk 2003, 8.113 

14 Ulrich Beck, World Risk Society, London, Polity Pres, 1999, s. 125. 
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{ull>1"n,!1Q1'ff Ontolojisi 

bir 

donu~tilrmeyi ve insam 
miijdeliyordu. Bu 
bu d6nemin ogelerinden 
inancm, iktidarm keyfi 

vaat ediyordu. Bu donem ilerleme fikriyle slkl bir I,>ekilde 
ve modernitenin savundugu tarih ve gelenekten kopuf?u slkI bir 

~ekilde sahipleniyordu. 16 David Harvey'in belirttigi gibi bu tilr bir proje 
biitun insanhgm evrensel, sonsuz ve degi~mez nitelikleri ortaya 

<;lkabilirdi,17 insanhgm ilerlemesi adma bir yandan insan yarahClhglm ve 
bilimsel ke~ifleri yuceltirken, evrensellik, el,>itlik, ozgiirliik gibi evrensel 
degerleri de alklf?hyordu.18 

Her ne kadar Harvey bu dUl,>unceyi laik bir du~unce olarak adlandlrsa 
da,19 bilimin ve rasyonel dUl,>uncenin evrensel uygarhgm temeli olduguna 
dair inane; Hlristiyanhktan devl,>irilen bir dUf?unceydi,20 Hlristiyanhk oncesi 
eski Yunan ve Roma'nm e;ok tannh inane;lanyla baglanhh olarak insanlarm 
farkh I,>ekilde yaf?ayacaklanna dair inane; yaygmdl. Tek bir yaf?am bie;iminin. 
dogru olacagma dair inane; ise Hlristiyanhga ait bir goruf?tilr. Hlristiyanhk 
kurtuluf?un herkese a<;lk oldugu dUl,>uncesi ie;erisindeydi. Gray'e gore 
pozitivistler bu dUf?unceyi miras almH,'lardlr. Bu baglamda pozitivistler de, 
modern toplumlann her yerde aym olacagma ve kurtuluf?un tek bir yoldan 
olacagma inamyorlard1.21 Bu pozitivist dUf?uncenin neden modernlef?me 
paradigmasma dayandlglm ae;lklar. Bu baklf? ae;lsma gore pozitivizmin 
Hlristiyanhk'tan devf?irilen mutlak dogru kavrammdan tiiremektedir. Bah 
modernligini referans alarak dunyamn diger bOlgelerini yargI1?-mak ve 

15 John Gray, El Kaide: Modern Olmanm Anlaml, istanbul, Everest, 2004, s.88-89. 

16David Harvey, Post Modernligin Durumu, istanbul, Metis, 2000, s. 25-26 

17 Ibid. s. 25. 

18 Ibid. 

19 Ibid. 

20 John Gray, El Kaide: Modern Olmanm Anlaml, Everest, istanbul, 2004 s. 90. 

21 Ibid., 8.91-92,97. 
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ve 
moderniteyle ve b()ylece de neo-liberal 

Modernitenin bu ontolojik ogesinin dayandlgl "yarahCl Ylkma imgesi" 
Bah-islam kaqntlIgl <;ere,;evesinde gee,; modern zamanlarda t;>iddetin neden 
dogdugunu anlamamlzda onemli bir ipucudur.22 "YaratIcl Ylkma" imgesi 
kisaca " ... daha once yapllmlr;; c;ok t;>eyi Ylkmakslzm yeni bir dunya nasil 
yaratllabilir"23 kavraylt;>lyla ozetlenebilir. Modernite / modernlik gec;mir;;le 
gelecek arasmda radikal bir koput;>u sahk verir ve ge<;mir;;teki paradigmaYl 

yeni bir paradigmanm dogu~una yol Michael Hardt ve 
Antonio Negri'nin sozleriyle kendisi 

i<;kin yaratlcl yenlden tesis 
a~km iktidar c;atlgmadan dogmu§ bir 

krizdir" Bir ba1?ka yeni bir paradigma olu§turmak 
isteyen guc;lerle iktidar arasmdaki c;ah;;ma baglammda yeniden tesis 
edilen bir sure<;tir. Modernitenin c;:izgisel tarih anlaylr;;lyla daha iyiye eskisi 
ylkllarak ula.5Ilabilecegi dur;;uncesi bu anlayIt;>m altmda yatan temel 
nedendir. Buna somut bir ornek vermek gerekirse, liberal demokrasileri 
ytkmakisteyen nasyonal sosyalist Hitler Almanyasl bir modernite 
urUnudur. Politik t;>iddeti kullanarak eskiyi ylklp yeni bir paradigma yoluyla 
yeni bir dunya yaratmaya c;aht;>ml;;hr. Keza Sovyetler Birligi modernligin 
iiriiniidiir ve liberal demokrasileri ylklp diinyaYI sosyalistler;;tirmeye 
c;ah;;ml;;tIr. 

Bir ba;;ka deyir;;le modernlik, ontolojik olarak kendi ie,;inde 
mutlaklyetc;iligi banndlrdlgl ic;in otomatik olarak ;;iddeti de kendi ie,;erisinde 
barmdlrmaktadlr. $iddet iizerine c;ahr;;an teorisyenler bunu goz ardl 
etmir;;lerdir. Bu konuyu Bah ve islam baglammda incelemeye ba§lamadan 
once bir giivenlik sorunu olarak r;;iddet olgusunu kureseller;;me sured 
ae,;lsmdan da gozden gee,;irmek yararh olacaktlr. 

Kiiresellefjme ve Giivenlik 

Gee,; modern zamanlar veya daha somuta indirgersek Soguk Sayar;; sonraSl 
donemde Bah ezeli du;;mamm (SSCB) bertaraf ederek kendi giivenligini 
sagiayacagmi hesaplamlr;;sa da bu siiree,;te kendini istemeden kanr;;lk bir 
ortamm ic;erisine sokmu;;tur. <::iinku Bat! modernitesini diinyaya yayma 
giri;;imi Batl'mn sandlgl kadar kolay olmayacakhr. Her ne kadar bu yayma 

22 David Harvey, Post Modernligin Dururnu, istanbul, Metis, 2000 s.29. 
23 Ibid. 

24 Michael Hardt, ve Antonio Negri, jrnparatorluk, istanbul, Aynnh Yaymlarl, 2003, s. 99. 

87 



ULUSLARARASllll$KllEII 

yukanda belirtildigi gibi modernitenin mutlakiyet<;;i oztinden ileri 
modern bu planlamamn 

Zira Sava~ somas} 
ili~kisi daha karma~lk bir hal almu,;, gUvenlik tehditleri degir;;tigi i~inde 

Soguk Saval? doneminin gtivenlik paradigrnasl btiytik Ol~tide terk edilmek 
zorunda kahnrn1l?tIr. Al?aglda daha aynntlh ele alacaglmlz gibi dogal 
kaynaklarm klthgl ve dtinyanm bir "risk toplumu" haline gelil?i Bah 
baglammda guvenlik kelimesinin onemini daha da arttlrmaktadlr. iki 
aktOrtin, Bah dedigimiz "merkezin" ve Bah d1l?mda kalan diger alanlar 
olarak tammladlglmlz "<;evrenin" moderniteye bah;>1 ile her iki aktortin 
birbirleriyle ili~kileri ~;iddet ve guvenlik kavramlanyla yakmdan ili~kilidir. 

Klireselle~me, konumuz baglammda dunyada iki onemli olguya yol 
a~mlt;;hr. Bunlardan ilki dunyanm bir toplumu haline geli~i; ikindsi 
ktireselle;;menin iilkeler, b6lgeler ve slmflar arasmda ekonomik ve 
dengesizlige yol a<;masl olarak ozetlenebilir. Bu. anlamda ktireselle~me 
sanayi somaSl bilgi toplumunun ya~andlgl yerleri bir "risk toplumu" haline 
getirmekte, zaman ve mekanm slki!?tmldlgl bu sure<; toplumlan "risk 
toplumuna" doni.i~ttirmektedir.25 Ornek vermek gerekirse, dunyanm 
herhangi bir yerinde <;lkan birsalgm hastahk dunyanm ba~ka bolgelerine 
rahat<;a yaYllabilmekte veya dunyamn herhangi bir yerinde <;lkan politik 
karma§a Bah iilkelerini orne gin siyasi slgmmaClhk veya go<;ler sonucunda 
rahat<;;a etkileyebilmektedir. 

Ktireselle~menin getirdigi bir diger onemli sonu<; da devletler, bolgeler 
ve hatta slmflar araSl e~itsizligin artmaslyla a<;hk, fakirlik gibi sorunlann 
dtinyaYl tehdit eden "sistemsel bir so run" haline gelmi~ olmasldlr.26 Bugtin 
dtinyada bir milyardan fazla ki~i yllhk 370 ABD Dolannm altmda a<;hk 
smmnda ya~amaktadlr. Orta Dogu, Latin Amerika, Karayipler ve Kuzey 
Afrika'nm ytizde 40'1 yoksulluk slmrlan i<;erisindedirP Bunun yamslra, Bah 
i<;erisindeki ekonomik e~itsizlik de artrnaktadrr. 1980 ve 1990'11 yillarda 
Italya ve Almanya dl~mda btittin OEeD iilkelerinde ucret dengesizlikleri 
gozlemlenrnektedir .28 

25 Ulrich Beck, World Risk Society, London, Polity Pres, 1999 s. 125; Fuat Keyman, "Kiireselle~menin 
Nevrotik Vatanda~lan", Radilcal jki, 15-08-2004, s. 5. 

26 Ibid. 

27 Michael T. Martin, "Fortress Europe and Third World immigration in the Post-Cold War Global 
Context", Third World Quarterly, CUt 20, No.4, 1999, s. 825. 

28 C. Thomas, ve M. Reader, "Development and Inequality" B. White, ve R. Little, (ed.) Issues in World 
Politics, New York, Palgrave, 2001,s. 91. 
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"Risk topll1mu" ekonomik dengesizliklerle de baglanhhciIr.29 Sayle ki, 
Bah iilkelerde ekonomik dengesizlikler sonucunda ortaya 
C;lkan bl1hranlar, Bab'ya yasal olmayan yollardan goc;lerle, sosyal, ekonomik 
ve siyasal. sorunlar yaratacagmdan Bah i<;in aym zamanda bir guvenlik 
sorunu dogurmaktadlr. A ydmlanma' dan bu yana Bat! kendi normlanm 
dunyaya yaymaya <;alu;;maktadlr. Ozellikle Soguk Sava~ sonrasmda, tek 
kutuplu dunyayt daha dengeli (stable) bir hale getirmek i<;in kendi 
modernlik normlanm kureselle§menin yardlmlyla dunyaya yaymaya 
ba§laml§tlr.30 Kureselle~me taraftarlan dunyadaki biitun siyasal ve 
ekonomik hastahklan serbest piyasa ve demokrasi yoluyla tedavi 
edeceklerine inanmaktadlrlar. Serbest piyasa ve demokrasilerin dunyaYl 
daha ve giivenilir bir hale getirecegi gibi modernist bir hayalin pel?inden 
gitse de, bu evrensel re<;ete dunyada karma~anm ve §iddetin artmasma 
neden olmaktadlr.31 

Bunda Bah'nm kendi. normlanm yaymaya c;ah§nrken Bosna, Ruanda gibi 
etnik sorunlara kendi <;lkarlan baglammda bakmasmm da rolii vardlr.32 

Diger bir ifadeyle, Batlh iilkeler kendi C;lkarlan <;en;evesinde anti-demokratik 
hukumetlere veya rejimlere destek vererek veya kendi guvenlikleri 
baglammda bu olumsuzluklan gormezlikten gelerek kendi normlarmm 
yaYllmaslm da tehlikeye atmaktadlr. 11 Eylill sonrasmda Ozbekistan'da 
yapllan sistematik insan haklan ihlallerinin ABD'ye hava usleri 
ac;Ilmasmdan dolayl gormezden gelinmesi veya Avrupa Birligi'nin Tunus 
gibi Magrip iilkelerinden goc;u engellemek ic;in ekonomik ve politik 
yardlmlar yapma yerine, bu iilkelerin otoriter rejimleri ve guvenlik 
kurumlanyla ortakhklar kurma yoluna sapmasl Batmm <;ifte standardma 
ornek te~kil etmektedir. Bu ikilem guvenlik-demokrasi kar§lthgl gibi Bah 
modernitesinin, ilk boliimde belirtildigi uzere hem mutlakiyet<;i yaplsmdan 

29 Bkz. Rasim 6zgiir Dorunez, Europeanisation and Turkey, University of Exeter'da yayrnlarunamll,i 
Doktora tezi, 2003. 

30 G.R Olsen, "Promotion of Democracy as a Foreign Policy Instrument of Europe: LiInits to 
international Idealism", in Democratization, Vol. 7, No.2, Summer 2000, s.142-167. 

31 Amy Chua'run World On Fire: How Exporting Free-Market DemocracyBreeds Ethnic Hatred and Global 
Instability adh kitabmda yer aldlgl gibi, bu evrensel re~ete bir ~ok yerde zenginligi elinde 
toplayan azmlIklarm, ~ogunluk tarafmdan klskaruhp katledilmesine yol a~mll,it1r. Bir bal,ika deyil,ile 
Bah modernligi her ne kadar Diinyaya yaylisa da bu normlar girdikleri devletlerin politik, 
kiiltiirel, ekonomik ve sosyal sistemine oturmanu~lardlf; Amy Chua, World On Fire: How 
Exporting Free-Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability, London, William 
Heinemann, 2003. s. 1-189. 

32 Bkz. K.Bush, ve Fuat Keyman, "Identity Based Conflict: Rethhinking Security in a Post-Cold 
War", Global Governance, 1997, No.3, s. 311-328. 
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kendi ie; soylemi baglammdaki sorunlarmdan, hem de 
MHJIJOLlU::'lH'o;; sonueu olu~an guvenlik 

ideolojik kategorilere aynlml1? ve Bah'mn gUvenlik parametreleri 
girmi~ir. Sivil ve sivil olmayan, birinci ve iie;iindi dunya gibi 

kavramla1?hrmalar Bah'nm kendi ve digerleri (the west and the rest) aynmma 
y01 ac;;ml1? ve oteki kategorisine sokularak, onlan kendi giivenligi a<;lsmdan 
bir tehdit unsuruna indirgemi1?tir.34 Soguk Sava1? doneminde Polonya gibi 
bazl iilkeler "Dogu A vrupa" imgesi i<;inde dl1?lamrken, Soguk Sava§ 
sonrasmda daha pozitif bir anlaml imgeleyen "Orta Avrupa" yon imgesinin 
i<;ine sokulmalan bunun engiizelornegidir. 

Batl'mn Soguk Sava1? sonrasmda olu1?turdugu gUvenlik paradigmasl 
onemli bir sorunu da beraberinde getirmektedir.35 Bu giivenlik 
paradigmasmm, kiireselle§menin egemen klldlgl Bah modernitesinin Soguk 
Sava§ sonrasmdaki hakim ideolojisi neoliberalizmin ideolojik, ekonomik ve 
siyasi aktanml ae;lsmdan onemli bir yeri var\.:hr. Her ne kadar bu ideoloji 
aktanml Gram1?iyan bir perspektifle Batl'nm kendi hegemonyasml oteki 
uzerinde kurarak, onu kontrol etmeyi ama<;lasa da, bu bakl1? ae;lSl kendi 
i<;inde <;e1?itli sorunlan banndlrmaktadlr.36 Betimlenen bu kiiresel ekonomik 
ve siyasi durum, Bah'nm ekseni dwmda kalan ve zaten kiireselle1?meye slkl 
bir §ekilde eklemlenememi1? toplumlarm modernle1?meyi ve Babhla1?maYl 
ba1?anh bir 1?ekilde gen;ekle1?tirememelerine y01 ae;maktadlr. Bu durum 
kendisini Kazakistan'da 1?iddet ve miilksiizle§me iizerine yaphgl 
ara§hrmada Nazpary'nin belirttigi gibi, mevcut geleneksel kurumlan 
Ylkarak, Ulkeyi ekonomik ve ahlaki bir karma~a ortamma gotiirmii~tiir: 

O1kede etnik ve ekonomik ~iddet ortaml yaratan bu durumun sorumlusu 
halkm nazarmda Bah ve Rusya'dlr.37 Bir ba~ka deyi;;le, kiireselle;;me ve Bah 
modernitesinin diinyaya yayllmasl ama kurumsalla;;mamasl Bah dl~l Ulkeler 
ic;in bir umutsuzluk kaynagldlr.38 Zira, halklarda Bah tarafmdan hakslzhga 

33 G. White, "Encouraging Unwanted Immigration: a Political Economy of Europe's Efforts to 
Discourage North African Immigration'in Third Word Quartely, Cilt 20, No 4, 1999, s. 839-
854 

34 Bkz. Fuat Keyman, Mahmut Mutman, ve Meyda Yegenoglu, 'Diinya Nastl Diinya Oldu' Fuat 
Keyman, Mahmut Mutman, ve Meyda Yegenoglu, (der.) Oryantalizm, hegemonya ve Kultiirel Fark, 
istanbul, ileti~im, 1999, s. 7-25. 

35Guvenlik her zaman kendi antitezini i~inde barmdrran bir sfue<;tir ve Arslan'a gore guvenlik 
arayl~l beraberinde "zorlamap, kontrol etmeyi, smrrlamaYl, kapatmaYI, disiplini, boyun 
egmeyi/egdirmeyi ya da dll;;anda blrakmaYI gerektirir"; Z.Arslan, "llEylill'iin Oteki Yuzti: 
Leviathan'm Donugu' Dogu Batl Du§unce Dergisi, Ytl. 4, SaYI. 20, 2002, 8.79. 

36 RCox, "Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method", Millennium, 1982, 
Cilt 12, No.2, S. 172-173. 

37 John Naipary, Sovyet Sonrasl Karma§a: Kazakistan'da $iddet ve MUlksuzle$me, istanbul, ileti$im 
Yaymlan, istanbul, 2003, 8. 9-32. 

38 Bkz.Ibid., S. 92-93. 
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sosyal yol 
Bu ise klzgmhga, dii~ kmklIgma ve ~iddetin her tiirliisiine kapl 

islam He Bab arasmda ya~anan ~iddet gen;egi de yukanda c;izilen bu 
'c;en;eve ic;ersinde anlamhdlr. Buna gore sorumIu, modernitenin mutlakryetc;i 
yap1sl ve kiireselle~me siirecinin ba~anslzhgl sonucunda Bah dl1?l iilkelerde 
C;lkan siyasal ve ekonomik aksakhklar ve Batl'mn yeni giivenlik 
paradigmasldlr. 

ve ~iddet: Ontolojik ve Epistemolojik Ayrlmdan Siyasal 

~eyin Soguk Sava~ sonraslyla baf;lladlgl kolaycIllgma kac;madan, islam 
ve Bah arasmdaki gerilimi Soguk Sava~ oncesine giderek ara~hrmak ve bu 
aktorlerin ne zaman ve neden c;atI~maya ba~ladlklanm, bunun ~iddete nastl 
ve niye donii~tiigiinii, bu c;at1~manm kaynaklarmm neler oldugunu ve 
~iddetin modernite ve Soguk Sava~ sonraSl kiireselle~meyle ili~kilerini 
araf;ltIrmak c;ahf;lmamlz aC;1Smdan onemlidir. 

islam-Bah c;ahf;lmasmm ilk kaynaklanm Hac;h seferlerine gotiirmek ve 
buradan da Hungtington'un Medeniyetler Catl$maSl veya George W. Bush'un 
11 . Eyliil sonraSl- sarf ettigi "Hac;h Seferleri" soylemine ulaf;lmak 
miimkiindiir.41 Fakat modernlik baglammda islam-Bah c;atl~masmm izahl 
siyasal islam gerc;eginde viicut bulmaktadlr. A~aglda da incelenecegi gibi, 
siyasal islam dedigimiz olgunun ortaya c;lkl~l bir ~ekilde Batl'ya kar~l 
duyulan hayranllkla kan~lk bir klzglnllgm sonucunda olmu~tur. Fakat 
siyasal islam aym zamanda Bah-islam baglammda ~iddetin dogu~unu 
hazlrlayan temel bir durumdur. Bunun anlaml her siyasal islamcl hareketin 
biitiiniiyle f;liddetle ozde~le~tirilmesi degildir. Siyasal islam-Bah baglantth 
kiiresel f;liddet, asIl olarak diinyadaki sosyo-politik ve psikolojik 
donii~iimtin bir sonucudur. Zira, bizatihi siyasal islam'm tarihi, Bah 
modernliginin evrenselle~tirilmesi politikalannm yan etkilerinin tiriintidiir. 

39 Samuel Hungtington , "The Clash of Civilisations" Foreign Affairs, 72, 1993 s. 39-59 

40 Aktaran. Thelda Skocpol, Devletler ve Toplumsal Devrimler: Fransa, Rusya ve (:in'in Kar$lla$tlrmait Bir 
(:ozumlemesi, Ankara, imge Yaymclh.k, 2004, 5.36. 

41 Aktaran John L. Esposito, Kutsal Olmayan Sava§: jslamCi Teror, istanbul, Oglak Yaymlan, 2003, 8.99. 
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Bu baglamda siyasal Islam'm iki ana donemi, diinya siyasetinin ve 

~lklP, 
sonucunda 

Bu baglamda islaml; islam'm 
geli::;dmi ile siyasal islam'm siyasetten daha <;ok kiiltiirel alana kaymasl, 
islam ve §iddetin kiiresel olarak eemaatle§mesi siired veya enternasyonal
le§mesi, anlammda iki doneme aYlrabiliriz. Her iki siireci de Bah He 
ili§kilendirmeksizin ele almak imkanslzdlr. <;iinkii siyasal islam'm tarihi ve 
birinci a§amadan ikinci a§amaya donii§iimii, Bah'mn kendi modernligini 
yayma giri§imlerinin ve uluslararasl politikalarmm sonueunda ortaya <;lkan 
bir olgulardlr. ilk donemde siyasal islam, Batl'nm modernle§meyi ihra<; etme 
<;abasl ve bu siirecin biiyiik 6l<;iide iflas etmesi sonueunda olu§mu§tur. Bu 

daha <;ok islam'm modernle§me ve Babhla§manm 
kurumlarma ve simgelerine hem fiziksel hem de entelektiiel bazda saldlrdlgl 
donemdir. ikinci donem ise kiireselle§menin hlZlanmaslyla birlikte Islam 
ekseninde verilen miieadelenin siyasal niteligini terk ederek kiiltiirel bir 
vurguyla one <;lkanlmaya ba§lamasma denk dii§er. Bu aym zamanda Bah 
modernligine kar§l §iddet baglammda sava§ a<;11an doneme de i§aret eder. 

Siyasallslam'tn Dogufju ve Geli§imi 

Bah'nm somiirgeci olarak Miisliiman diinyaya giri§iyle (ki bu Bah 
modernitesinin de girmesidir) ve Bahh giieiin siyasal-sosyal yapisl ve 
somiirgele§tirmeye gittigi Ulkeyle kurdugu gii<; ili§kilerinin yapisl 
baglammda islam somiirgele§tirilen iilkenin sosyo-ekonomik dinamikleri 
i<;erisinde bolgesel olarak farkhla§ml§t1r. Yani bir baklma siyasal islam 
somurge i§galine kar§l Musliimanlarm sordugu, "Hlristiyan bir hukumetin 
yonetimi altmda Musliiman olarak ya§ayabilir miyiz?" sorusuyla ortaya 
<;lkml§hr. 19. yiizyll sonu ve 20. yuzYll ba§mda somurgeciligin geli§mesiyle 
birlikte islam-Bah arasmdaki gerilimle kavramlar arasmdaki ontolojik ve 
epistemolojik aynm daha da a<;llmaya ba§laml§t1r. Bir baklma somiirgecilik, 
Musliiman dunyada islam'l farkh §ekillerde kurmu§tur.42 Bu tiir bir ili§ki ise 
Bah'mn yonetim tarzmm Musluman dunyaya dolayh ve dogrudan aktanml 
sonucunu dogurmu§tur. Fakat, Bah'dan ithal sonueu olu§an bu yonetim 
tarzlan Batl'mn yonetim tarzlyla farkhhklar gostermi§tir.43 

42 Mahmut Mutman, "Oryantalizmin Golgesi Altmda: Bah'ya kar~l islam", Fuat Keyman, Mahmut 
Mutman,ve Medya Yegenoglu, (ed.) Oryantalizm, Hegemonya ve Kiiltiirel Fark, istanbul, ileti~im, 
1996, s. 51. 

43 Bu Mahmut Mutman'a gore somiirgele$tirilmi$ bin;ok yerde islam'ln, Hlristiyanhgm dinsel 
hiyerar$i anlaYl$1 ve onun kurdugu biirokratik anlaYl$1 kendisine ornek almaslnm bir sonucudur. 
Gelenek ve tOreler arasmdaki baglan aYlrmasl sonucunda modern-rasyonel-biirokratik devlet 
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bu, Bah modernliginin veya modernlegmenin aktanml 
baglammda dogal bir siirec;tir. t:;iinkii Bah'da kendi sosyo-ekonomik, 
kultiirel ve poUtik siirec;leri sonucu dogan bir yap!, farkh sosyo-kiiltiirel, 
ekonomik ve siyasal bir yaplya aktanlmca farkh sosyal ve siyasal sonw;larm 
-veya melez olgularm- dogmasl dogaldlr. Fakat somiirgecilik, Bah 
modernliginin i<;sel bir unsuru veya ona ait olan tarihsel bir siire<; oimasl 
baglammda ic;inde mutlaklyetc;iligi de barmdlrmaktadlr. ilk boliimde 
anlatllanlara referansla belirtmek gerekirse, her ne kadar somiirgecilik kendi 
ic;erisinde ozgiirliigii banndlrsa da, ontolojik olarak kendi dlgmdakini 
egitme ve onu tekrardan in~a etme iizerine odaklanmlghr. Bu siirec;, ister 
istemez "otekini" her ne kadar ic;sel1e~tirmek ic;in kuruldugunu iddia etse 
de, ashnda aym orand a da onu dlglamaktadu. Bu baglamda 
somurgelegtirilen yere ait olan die din ve giinliik pratikler gibi ogeler 
somurgeci guc;ler tarafmdan eritilmek istenmektedir.44 

Somiirgeciligin bu yapiiandirma-diglama mekanizmasl somuriilen 
tarafmdan somiirene kargl farkh bir sosyo-psikolojik bir mekanizma 
olur;;turulmasma neden olmaktadlr. ButUn bunlarm sonucu farkh Islamlar 
ortaya <;lksa da, kimliksel olarak bunlarm ortak noktalan somurgecilik/Bah 
kargltligldlr.45 Basit ideolojik bir mekanizmayla kurulan ve iglemeyen bu 
c;erC;eve ic;erisinde islam, ulusalc1hk/milliyetc;ilikle kaynagma projesi 
dogrultusunda siyasal elit tarafmdan tekrar yorumlanmaya tabi tutulmakta 
ve burada Islamiyet' e yapllan ahf onemli bir yer tutmaktadir. Bu surec;te one 
C;lkan iki ana tema vardlr. ilk tema, ozcii (essentialist) bir anlahmdlr. Bu tema, 
bir taraftan islam! ilkelerin unutulup Bah taklitc;iliginin yaygmlagmasmm ve 
diger taraftan da islam'm orf ve ananelerle iC; ic;e gec;migliginden dolaYl 
kirlenmesi ve safhgmi yitirmig oimasl elegtirisidir. ikinci tema ise ozgun ve 
hakiki Islam'm akla, ilerlemeye ve cumhuriyet bic;imlerine uygunlugu 
temasldlr. Bir bagka deyigle bu temada "somiirgecilikten nasil kurtuluruz/l 
sorusu yerini "nasll baglmslz bir ulus-devlet oluruz?/I, "Islam akIl ve 
ilerlemeyle uyumlu mudur?/I ve "Batmm geligimine nasil ayak 
uydurabiliriz" gibi sorulara blrakmlghr. Bu tiir sorular, akll ve ilerleme gibi 

yaplsmm kattla~ma5ma yol ac;:ml$t1r. Bu da bu toplumlarda bfuokratikle$tirilen otoriter 
yonetimlerin olu$ma5ma sebep olmu~tur (5.51). 

44 Bkz. Edward W. Said.,Yertsiz Yurtsllz, Istanbul, Ileti$im Yay. 2004. 5.64-75 Ornek vermek gerekirse 
Edward Said oto biyografisinde MlSlrm Ingiliz somfugesi oldugu ytllarda (1940'11 yIllar) gittigi 
Ingiliz okulunda hocalar tarafmdan,ingiliz kiiltfuiiniin yiiceltildigini ve bu okula gitmenin 
Araplar arasmda ne kadar prestijli oldugunu anlatmaktadrr. Fakat bu okllida Arap kiilti.iriine 
tahamrniil edilemedigi bilgisi veya yine 0 donemde bir tenis klliiibiine 5adece Ingilizler almdlgl 
h;in Said'in ic;:eri girmeye izin verilmeyi9i bu dl~lama hakkmda bize ipw;lan vermektedir. 

4S Ibid. 
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kavramlan Bah' dan ayn~hrarak islamiyet'le ili~kilendirip evrenselle~tirme 

Bu anti Babcl yonelim ve bunun Islamiyet'le 6zde~le~tirilmesinin, 
biiyiik cH<;iide Bah modernle~mesinin i<;sel manhgma aittir. 

belirtilen somiirgednin Otekini Aydlnlanmarun Hlristiyanhktan 
"mutlak dogruya" donii~tiirme ve onu tekrar olu~turma siireci 

belirli bir dl~lamayl beraberinde getirmektedir. Bu model somiiriilen 
tarafmdan sosyalle~me araclhglyla i<;selle~tirilir. Bu da Otekini dl~lamakla 
beraber sosyal1e~me siire<;lerinin sonucunda somiirenin ozellikleriyle bir 
senteze ula§maya <;ah~an bir yorumu da ortaya <;lkarml~tlr. Bu <;er<;evede 
somurgecilik baglammda islam, somiiriilenin kimliginde Otekine kar~l-duru~ 
baglammda onemli bir unsur olarak belidr. 

Bunun sonucunda islam yeni bir fonksiyon iistlenmi~tir. Bu, kamusal ve 
populer alam kapsayan ozel bir islami tammlamanm ortaya <;lkmasl 
durumudur. Bu <;er<;eve i<;ersinde yonetici elit, toplumu BahlI standartlara 
gore devlet araClhgIyla modernle~tirmeye <;ah~lr. Buna gore modernle~me 
projesinin bir sonucu olan ulusal kimlik yaratma siireci ulema ve somiirge 
yonetimi etrafmda ele~tirilirken, diger yandan da toplumdaki mevcut adet 
ve gelenekler ele~tirilir. Bu durum islam'm orf ve ananelerden aynhp 
safla~masma yol a<;ar. Bu <;er<;evede islam'm modern akla uygunlugunu 
gostermeye <;ah~an ulusalcl hareketlerin de saf islama donii~ i<;in 
<;abaladlklan ileri siiriilebilir. 

Yonetici elitin rolii ise islam'l, hem modernisazyonu hem de cumhuriyeti 
me~rula~t1rmaya yarayan bir ara<; konumuna sokmak olmu§tur. Boylece 
paradoksal olarak bu durum islam'm ideolojikle~mesine ve siyasalla~masma 
yol a<;ml~hr. Nitekim, bu ulusalc1 elitist soyleme kar~l bazl sosyolojik, 
ekonomik ve uluslararasl olgular veya hayal kmkhklan reaksiyoner bir 
islam yorumunu ortaya <;lkarml~hr. HIZh ~ehirle§me, Bah kapitalizmine 
eklemlenme ve bunlarm sonucunda Bah'mn kiiltiirel ve teknolojik 
hegemonyasmm altma girme siireci ve modernle~meci siyasal elitin 
ekonomik, politik ve sosyal ba~ansIzhgl, BahCl/modernist soylemden 
kendisini ayn~hrmaya <;ah~an islam'm popiiler alana kaymasma neden 
olmu~tur. . 

46 Ibid., 8.53. Btl Parta Chattarjee'nin post-kolonyal rnilliyet<;ilikler hakkmdaki tespitiyle 
ortii~mektedir. Yazara gore post-kolonyal rnilliyetc;ilikler bir yandan Bah degerlerini ic;selle~tirip, 
idealize ederken, bir yandan da Bah lie kendilerinin ayn~tmp, kendi kirnligini BalI'y! 
"otekilc~tirerek" kurmaktadrrlar. Bir ba~ka deyi~le Miislfunan diinya'da islam, BalI'y! 
"otekile~tinne" ve Bah degerlerini evrenselle~tirmede bir liir katalizor rolU oynamaktadlr; P. 
Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World, Deihl, Zed Books, 1986, p. 38. 
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silred islam, 
gorerek, islam'mdan 
islam'm bir uorciur..r'I 

~eyin taklit<;ilikle ozle~tirilip Bah'ya aU olan her 
bu silrec;te aydmlanma diyalektigiyle baglanhh olan ileridlik 

tersine c;evrilerek, kurtulu~un islam'm ozilne donil~le olabilecegi 
yapllmaya ba~lanml~hr.47 Bu, bir baklma, ilk boliimde belirttigimiz 

modernitenin Hlristiyanhktan devgirdigi teolojik kurtulug olgusunun 
nasyonal-sosyalizm ve komilnizm gibi orneklerinin Islamcl versiyonu olarak 
goriilebilir. 

20. yilzyllda Milsliiman diinyada komiinizm-islam-milliyetc;ilik gibi 
iic;ilncii Diinyacl ideolojilerin siyasal ve toplumsal olaylar baglammda 

iC; ic;e gec;mig oldugunu izlemek miimkiindiir. Miisliiman 
ulusal kimlikler biiyiik Olc;iide Bah'ya referansla ama kargl 

diyebilecegimiz bir tiir iic;iincii Diinyac1l1k iizerine kurulmugtur. Bu da Bah 
modernliginin hegemonyaCl yaplsmm bir sonucu olan ve "mutlak dogru ve 
kurtuluga lf Bah modernligi He ulagma c;abasmm tersine Miisliiman diinyada 
her zaman bu goriigiin anti-tezini savunan iic;iincii DiinyaCl ideolojilerin 
benimsenmesine yol ac;ml~tIr. Uc;iincii Diinyaclhgm en gilzel orneklerinden 
biri olan "siyasal IslamClhk" bu kimlik ihtiyacma cevap veren en uygun 
ideolojilerden biri olmu~tur. Bir ba~ka deyi~le, siyasal islam din yoluyla 
siyasal ve toplumsal yapl ic;erisindeki BatIcl niivelerden kurtulmaya c;ah~an 
bir iic;iincii Diinyaclhkhr. Bah'run kuklasl olarak goriilen kendi devletlerinin 
islam anlaYlglarma kargl yapllmlg bir tilr toplum, siyaset ve islamiyet'i 
safla~hrma hareketidir.48 

Tabii bu siirece bagka dinamiklerin de onemli bir etkisi olmugtur. 
israil'in Orta Dogu'da kurulugu, Arap ve Miisliiman diinyada giiC;lii bir 
travma yaratmlgtlr. Gram E. Fuller'a gore israil Devleti'nin olugumu 
olaganiistil bir tarihi ornegi temsil eder. Modern zamanlarda kolonyal 
giic;ler, A vrupah olmayan halklarm yagadlgl bir bolgede Israil gibi Bahh 
anlamda bir bagka devlet kUrmamlglardlr. i~rail Devleti ise bolgedeki diger 
Arap devletleriyle c;atlglp onlardan toprak kazanarak smlr1anru 
genigletmigtir. Bu duruma ABD'nin destegi de bu bolgede zaten mevcut 
olan iic;iincii Diinyacl ideolojiyi ve anti BahClilgl hayli giic;lendirmi~tir. Bu bir 
baklma Arap diinyasl ic;in bir tilr neo-emperyalizmdir. israil'in kurulugunda 
Araplann etkisiz kalmasl ve israil'Ie yapIlan savaglarda yenilmeleri 

4?Mahmut Mutman, "Oryantalizmin Gi:ilgesi Altmda": Bab'ya kar~l islam 8.54. 

"'48 Bkz. W.Cleveland, Batlya Kar~1 jslam, istanbul, Yi:ineli~, 1991. Bu kitapta Cleveland Suriyeli bir 
OsmanlI entelekttieli olan $ekip Arslan'm toplumsal olaylar baglammda ge<;irdigi ideolojik 
sertiveni anlatIyor. Kitapta si:iyledigim bu ideolojik ge<;i~kenligi gi:irmek miimktindtir. 
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sonucunda Arap milliyeh;iliginin iflasI soz konusu olmu~tur.49 Daha soma 
sosyalizmin, yeterince ba~anh 

sonucu dunyaYl -ozellikle Araplan- siyasal kimlik 
blrakml§ oimaSI da, siyasal islam'm Musluman dunyada 

bir ideoloji haline gelmesinde etkili olmu~tur. 

Klsaca ozetlemek gerekirse modernlik, Musluman dunyada siyasal 
islam'm olu;;masl baglammda iki sonuca yol ac;ml;;hr. Birincisi, Musliiman 
dunyamn modernle;;mesi ve modernle;;menin aktanml sonucunda 
modernligin ozcu bir anlatIml olan islam! motiflerin onem ta;;ldlgl uc;uncu 
Dunyaci milliyet<;iliklerin 01u;;umudur.50 ikindsi ise ki;;i hak ve 
ozgtirliiklerine dayanan bireyci ve demokratik siyasal sistemin i;;lememesi 
ve ekonomik dengesizlik sonucunda halkm ya;;adlgl du;; kmkhglyla 
baglantIhdlr. israil'in kurulmasmm ardmdan BatIh devletlerin (ozellikle 
ABD'nin) bu surece destek vermesiyle C;lkan sava;;ta Arap sosyalizmi ve 
milliyet<;iligiyle yonetilen iktidarlarm yenilmeleri bu toplumlarda siyasal 
islam'a yonelimi daha da kuvvetlendirmi§tir. 

1970'li-80'li ylliar siyasal islam'm zirveye C;lkhgl donem olmu~tur. Her ne 
kadar Muslilman Kardegler gibi siyasal islamcl orgutlerin kurulu§u 1950 
oncesine gitse de, 1970'li ylliar siyasal islam'm gtic;lenmeye ba;;ladlgl 
ylliardir. Ornek vermek gerekirse Musliiman dunyamn 1990'lara kadar en 
onemli siyasal islamcl orgtitlerinden biri olan Musluman Kardegler 1970'li 
ylliara gelindiginde sadece Mlslr degil, diger rum Orta Dogu iilkelerinde de 
orgutlenroi;;ti. Siyasal islamCl hareketler, Bah ile ittifak yapan "taklitc;i" 
devletlere kar;;1 bir umut olarak, silahh devrimle ic;inde bulunduklan 
rejimleri Ylkarak devleti tepeden islamile;;tirmeyi du;;unmekteydiler. Sivil 
toplumun islamile§mesini de bu stratejinin bir parc;asl olarak 
gormekteydiler .51 

Siyasal islamCllar her ne kadar siyasal sistemden yabancIla§t1klanm 
(yabanclla§tmldlklanm) iddia etseler de, gerek sivil gerekse siyasal alanda 
aktif bir rol oynamaYl da ba;;arml§lardir. Fakat kaC;lmlmaz olarak bu, islami 
gruplarm MIslr, Drdun, Cezayir gibi laik otoriter rejimlerle, devleti 
islamile;;tirme baglammda c;ah§masml dogurmu§tur. Bu donemde de siyasal 
islam §iddete ba§vurmakla birlikte, bu ikinci donemdeki (yani bugunku) 

49 Graham E.Fuller, Siyasal islam'ln Gelecegi, istanbul, Tima~ Yaymlan, 2004, s. 254-256. 

50 Bunun sonucunda modernligin devlet ayglh, siyasal siire~ler ve toplwnsal diizeylerde kitleleri dii~ 
kmkhgma ugratml~ oldugu da bu noktada belirtilmelidir. 

51 Http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood#History. Her ne kadar siyasal islam'l 
tamamen siyasal ~iddetle ozde~le~tiremesek de, (,iddet, islamci gruplar i~erisinde devletin 
giivenlik politikalarma kar~l durmak i<;in onemli bir ara<; olmu~tur. Siyasal islam, halkm siyasal 
sisteme yabanClla~masmdan dogmu~, hem kitlelerin hem de muhafazakar se<;kinlerin isteklerine 
ters dii~en gorecdi yoksunlugun meydana gelmesi sonuClmda modernligin islamile~mesini ve 
~iddeti ortaya <;Ikarml$tIr. 
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sarmalmdan yaplsal olarak olduk<;a farkhdlr. ilk 
ulusal olarak konumlanml~hr. Bu da bu ideolojiyi temsil 

paradigmaslyla soylem veya pratikte 
bulu~malarma yol a<;ml~hr. Bunun yamnda, ilk donemki ~iddet dogrudan 
Bah'ya kar~l degil onun "kuklasl" olarak gortilen yerel otoriter rejimlere 
kar~n olmu~tur. Siyasal islam'm ideologlarmdan Miisliiman Karde~lerin 
kurucusu Mlslrh Hasan el-Benna (1906-1949) ve Cemaat-i jslamtnin 
kurucusu Pakistanll Mevlana Mevdudi (1903-1979) her ne kadar Bahclhgl 
reddetseler de, bilim ve teknolojiden yararlamlmasl gerektigini 
belirtmi~lerdir. Fakat bunun Miisliiman diinyaYl zaytflatan Bah'dan taklit 
edilerek ve Bah'ya baglmh olarak degil, islam! bir baglam i<;:ersinde 
yapl1masl gerektigini de soylemi~lerdir. Bunun otesinde Hasan el-Benna 
BatIh geli~me modellerini ele~tirmesine ragmen, islam! bir yorum katarak 
yurtseverlik, milliyet<;:ilik ve parlamenter demokrasi dii~iineelerini kabul 
etmir;;ti. Buna kar~1l1k Mevdudi'nin kurdugu Cemaat-i jslamf parlamenter 
sistem i<;erisinde zaman zaman yasaklansa da, 1990'lara kadar yasal bir parti 
veya siyasal bir organizasyon gibi.ir;;lemekteydi.52 

1950 sonlarmda Mlslr Hiikiimetinin Miisliiman Karde$ler'e kar~l r;;iddetli 
basklsl sonueunda bugiinkii militan siyasal islamClhgm babaSl ve Miisliiman 
Karde$ler orgiitiiniin bir iiyesi olan Seyyid Kutub'un Mlslr hapishanelerinde 
yazdlgl radikal diir;;iineeleri ortaya <;lkmlr;;tlr. Kutub'un anlayl~l Mevdudi ve 
Benna He Bah dii~manhgl, yozla~ml~ laik rejimler iizerinde ortii~se de farkh 
olarak modernle~me He her ~ekilde uzla~mayl reddediyor ve ger<;ek islam! 
bir rejime ula~mak i<;in <;:iiriimii:;; laik rejimlerle silahh miieadeleye girilmesi 
gerektigini vurguluyordu.53 Kutub'un bu dii:;;iineeleri Miisliiman diinya'da 
bin;ok islami gruba esin kaynagl olmu:;;tur. Ozellikle Araplarm israil'e (1967) 
yenilmesi tiim Arap diinyasmda oldugu gibi islam! gruplarda da travmaya 
yol a<;mlr;;, bu gruplarm Kutub'un devrimci ideolojisine sanlarak devlete 
kar~l -veya tersi- ~iddet pratiklerini artlrml:;;hr.54 MlSlr Ba~bakam Enver 
Sedat'm 1981'de Miisliiman Karde$ler ve jslamf Cihat orgiitleri tarafmdan 
suikast sonueu oldiiriilmesi, 1970'li Yillarda yine Miisliiman Karde$lerin 
Suriye'de Baas Partisi iiyeleri ile Sovyet askeri dam:;;manlanm oldiirmeleri, 
buna kar~lhk rejimlerin de bu orgiitleri r;;iddet uygulayarak basttrmalan 
ornek gosterilebilir. 

Fakat yukanda belirtildigi gibi bu orgijt1erin islam! devrimin, devleti ele 
ge<;irip toplumu doniir;;tiirerek olabileeegine inanmalanndan ve siyasal 
alanm dl~nnda marjinal olarak kalmak istememelerinden dolaYl ister is temez 
pratikte devletle dirsek temaSl i<;erisinde bulunmalan gerekiyordu. Mlslr ve 

52 John L.Esposito, Kutsal Olmayan Sava~: islamCi Teriir, istanbul, Oglak Yaymlan, 2003, s. 71-73. 

53 Ibid. s.79-82. 

54 Ibid., 5.83. 
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Urdun'deki MilslUman Karde~lerf Pakistan'daki partilerin 
hem de rejimin ile olan 

da popillerle~mesi ve alana kayarak 
Buna kar~lhk rejimlerin, me~ruiyetlerini 

lc;m "taktiksel demokrasi" olarak adlandmlabilecek bir 
bu gruplan parlamenter demokrasi yoluyla sisteme dahll etme 

da bu donemdeki ~iddetin yogunlugunu du~urmu~tiir.56 

Bu bizi Oliver Roy'un 1980'li Yillarm sonu 1990'larm ba~mda ortaya athg! 
Siyasal islam'm iflasl tezine goturmektedir.57 Her ne kadar Roy'un 
c;ah~masmm yapIldlgl donemde siyasal islam'm gelecekte ne olacagl sorusu 
hala tam olarak cevaplanmaml~ olsa da, yazarm hipotezleri ve gelecek 
hakkmdaki ongorusu islam-Bah-Kureselle~me ili;;kisine onemli bir l~lk 
tutmaktadlr. Yazar kitabmda, siyasal islam'm ba~a gelebilecegini ama bunun 
adet ve hukuk kurallarmdan ba~ka bir ~ey degi§>tirmeyecegini 
soylemektedir. Bunun nedeni olarak ise siyasal islam'm kendisini aslmda 
farkmda olmadan kar§>l <;lkhgl modernizmin bir kopyasma donu§>tiirmug 
olmasml gostermektedir. Yazara gore siyasal· islam bu diyalektik 

yeni bir c;ozum uretecek dinamiklerden yoksundur ve kuresel 
bir yoktur.58 Bunun yanmda, 1990'lann sonu ulusal olarak 
yaprlanml~ siyasal islam'm iflasml haber vermekteydi. Bu surec;te islamcl 
partiler ya bulunduklan rejimlerle zorla veya taktiksel olarak uzla§>ma 
yoluna girmi~ler (ornegin, Urdun'de islamcllar 1993 genel sec;imlerde 
parlementonun en buyuk partisi haline gelmi~tir) ya da Sudan'daki gibi ba~a 
gelseler de liberalle~me ve Bah He uzla§ma yolunu sec;mh;;lerdir.59 Siyasal 
islam'm bu ~ekilde iflasl bizi islamclhgm yaplSal olarak degi~tigi ikinci 
doneme goturmektedir. 

Siyasalls1amctltktan Yeni Koktendincilige (sele!ilige): 
ls1amczltgtn ~iddet Baglamtnda Kiireselle~mesi 

1980'lerin sonu ve 1990'larla birlikte ABD'deki ulusal giivenlik kurumlanna 
yakm bir klslm akademisyen SSCB'nin ylkllmaslyla gelen yeni bir c;agl 
mujdelemekteydi. Bu akademisyenlerden Francis Fukuyama bu doneIni 
tarihin sonu teziyle anlattrken, Bah modernitesinin butiin dunyaYl saracagl 

55 Bkz. Hasan Billent Kahraman, "AKP'de islam Devrimi" Radikal, 24 Mart 2004, 
http://www.radikaLcom.tr /haber.php?haberno=110661. 

56 Ornek vermek gerekirse, 1970 de Urdiin krah Hiiseyin, Urdiin'deki Musliiman Karde~ler orgiitiine 
siyasal ve toplumsal alanda gorece ozgfuliik vermi~ ve Suriye'de yonetimde olan Baas partisinin 
giiciinii azaltmak ic;:in ayru orgiitii Suriye'de kurmalan ic;:in destek vermi~tir. 

57 Oliver Roy, (a), Siyasal islam'm lfIas'z, istanbul, Metis, 1995. 
58 Ibid. 

59 Graham E.Fuller, Siyasal islam'm Gelecegi, istanbul, Tima~ Yaymlan, 2004 8.194-195. 
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ongorusunde bulunmu§w.6o Bu, 
teolojisinden etkilenen projesmm 

versiyonu olarak okunabilir. Bu hegemonik 
ile beraber iki noktada kendini gosterecektir. Birinci 

modernitenin her zaman ge<;mi/?le gelecek arasmda bir radikal kopu~a neden 
olacagl ve ikincisi de tarihin sonu olarak sunulan boyle bir hegemonik 
modernle~me projesinin kar~lsma bir anti soylem ve kahramanm modernlik 
<;er<;evesinde <;;lkmasmm ka<;;lmlmazhgldlr. Her ne kadar' Hungtington Islam 
He Bah <;atI~masl baglammda medeniyetler <;ah~mas161 olarak n.r",-,.n.T''; 

de, Fukuyama'mn du~tUgii hata onun de 
ve birbirinden kopuk 

teolojik ve bunun hegemonik bir 
Bah modernliginin dU!;lmanlanm 
Fakat, yeni du:;;mamn ortaya <;lkmasmda BatI'mn ve onun 

modernlik projesinin roliinu telaffuz etmemi~tir. Sonu<;: olarak SSCB'den 
soma islaml, yeni kozmik ~eytan olarak sunulmu1;itur. Bu anlayl~ ozelde, 
ABD ve gene! olarak da Bah guvenlik, ekonomik ve siyasal politikalanna 
damgasml vurmu;;tur. 

Bu a<;;ldan, siyasal islam bu donemde yukanda adl ge<;en her iki 
dU!;lunurun du~unceleri ve buna bagh olarak olu;;turulan Bah politikalarmm 
ontolojik tersine c;evrilmi;; hali olarak kendisini olu~turmugtur. Yukanda ilk 
donem siyasal islam! olarak adlandlrdlglmlz olu~umun baganh olamamaSI 
soncunda, 1980'li Yillarda islam, siyasal ve devleti donugturmeye <;ah~an -
zorla veya demokratik- anlayl~tan, Roy'un "yeni koktendincilik" dedigi ve 
daha c;ok toplumu sosyolojik olarak donu~tUrmeye, kendini de 
modern1e~meden tamamen ayn~hrmaya c;ahgan bir doktrine dogru 
kaymaya baglaml~hr.62 

Bu donemde; iran mode linin kaybetmesi, terorist ya da devrimci 
giri~imlerin ba~anslzhga ugramasl, islami simgelerin devletler tarafmdan 
siyasal islama kar~l yeniden kullamlmasl ve Suudi Arabistan gibi iilkelerin 
yeni koktendinciligi yaymak ic;in yaphklan finansal katkllar sonucunda ilk 
donemin modernle~meyle uzla~maya <;;ah~an siyasal islam'mm yerine 
eglencenin her tUrlusunu yasaklayan, Bah'ya ait olan her ~eyden kendini 
armdlrmaya c;ah~an, lumpen ve puriten bir islamiyet anlayl~ma ge<;i~ 
ya~anml~tIr.63 Bir ba~ka deyi~le, siyasal islamcl elit bu donemde kendisini 
tamamlyla laik elitten ve Bah modernitesinden aYlrmaya <;ah~ml~tIr. Bu 

60 Francis Fukuyama, "The End of History", The National jnterest, Yaz 1998. 

61 Samuel Hungtington, "The Clash of Civilisations", Foreign Affairs, 72, 1993 5.22-49. 

62 Oliver Roy, (a), Siyasal jslam'm lftas'l, istanbul, Metis 1995, s. 107-108, Daha aynnhh bilgi i<;in 
bkz,Roy, 8.107-123 

63fuid. s. 107-123, 
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donemi iki alt doneme aylrmak miimkiindiir. ilk donem selefi veya yeni 
Afgan sava~>1yla yaYllma siired ve ~iddetle ili§kisi, 

ise bu ideolojinin enternasyonane~mesi baglammda §iddetin 

islam'm Kiireselh~§mesi ve Entemasyonalle§mesinin ilk Adlml 
"-'"." .... "" Afganistan Sava§l 

Gerginliklerin Biiyiik Orta Dogu'ya da yansldlgl soguk sava§ yillan 
diinya ic;in de onemlidir. SSCB'nin Arahk 1979' da Afganistan'l 

i~gal etmesi iizerine ABD "Ye~il Ku§ak Projesi" adl altmda SSCB ve onun 
. ideolojiyi Orta Dogu ve Kafkaslarda giidiimleme 
islami ideolojiyi bolgeye yayan sistematik bir politika 

bu proje modernle§me projesine uygun bir siyasetti. 
<;iinkii Bah mutlak dogru olarak gordiigii liberal demokrasiye ve serbest 

ekonomisine engel te~kil edecek dii§mamm yok edecek ve Batlh 
degerlere tehdit te§kil etmeyecek -etmeyen- islamClhgl destekliyordu. Bu 
politika dogrultusunda ABD bir taraftan Afganistan'daki miicahitlere 
onemli miktarda sHah yardlmmda bulunurken, bir yandan da Afganistan'da 
islami bir rejim kurulmasl ic;in okullarda kullamlmak iizere 6.5 milyon 
dolarhk 10 milyon kitap bastmlml§h. Bu politikayl Afganistan ve Orta 
Dogu'ya yaymak ic;in iki onemli sac; ayagl Suudi Arabistan ve Pakistan 
olmu§tu. Suudi Arabistan Afganistan'daki miicadele i<;in 1 milyar dolar 
saglarken, Pakistan Afgan miicahitlerin egitimini iistlenmi§ti.64 

Yeni donemde siyasal islam'm enternasyonalle§mesinin ilk temellerinin 
burada atlldlgl soylenebilir. Bu donemde Suudi hiikiimeti "ye§il ku§ak" 
projesi altmda, islam! pratiklerin dl§a doniik biitiin ayrmhlarma vurgu 
yap an, Kuran ve siinnet dl§mdaki kaynaklara sert ele§tiriler getiren, ilk 
kaynaklara dayanmaYl a§m bic;imde onemseyen, Miisliimanlarm ilk nesH 
olan Sahabilere donii§ii ic,;eren ve diger dinlerle islamiyet'in ba§ka 
bic,;imlerine nefretle bakan, Sunni islam'm kah bir yorumu olan Vahabizmin 
dinsel- kokenini olu§turan selefi aklmlm ba§ta Afganistan olmak iizere Orta 
Dogu ve diinyaya yaymaya ba§lad1.65 shnda bu politika Suudi hiikiimetine 
hem siyasal islamcllarm goziinde 1979 iran devrimiyle kaybettigi me§ruiyeti 
tekrar kazanmak ve bu devrimle ba§a gelen ~ii mollalann uluslararasl 
giiciinii dengelemek, hem de Suni islam' a prestij kazandlrmak i<;in onemli 

64 A. Hili, 'Teror, islam ve Amerika,' 
http / /www.l.adikal.com.tr/haber.php?haberno=98156&tarih=08 /12/2003. Bu kitaplar hala 
Afganistan'da okutulmaktadll'. 

65 Jason BUJ.'ke, El-Kaide: Teroriin Golgesi, istanbul, Everest, 2004, s.74-75;Mehmet Farac;., jkiz Kulelerden 
Galataya: El-Kaida Turka, istanbul, Giinizi Yaymclhk, 2004, s.99 .. 
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bir sunmu~tu.66 Bu baglamda Afganistan ilk defa islam!' enternasyonal 
i~in 6nemli bir alan ortaya C;;lkartml~, siyasal islam'm ve ~iddetin 

yeni bir boyut kazandlrml~hr. Bu birle~me sayesinde iran 
onemli olc;;iide azalml~, bunun yerine Royfun "yeni 

k6ktendincilik" dedigi aklm olgunla~tmlml~ ve geli~tirilmi~tir. Bu doktrin, 
Hanbeli tarzda saf bir islam'a (Bah maddeciliginden ve islam'm diger 
okul1anmn ongordiigii sembollerden) donii~ salIk verirken, Bab'ya kan,n 
muhalefet giderek daha fazla oranda dinsel bir terminolojiyle ifade edilmeye 
ba~lanml~t1r. 67 

He uzla~mayl tiimden reddeden bu yeni "ideoloji"de Bahh 
modellerden kopu~ ic;in islami cemaatin bir arada ya~amasl ve 
gii<;lendirilmesi ongoriiliiyordu. Hareketler, giyim ve ku~am 

gelenekselle~mekteydi. ilk donem Islamcllarm aksine Bah He uzla~mayl 
onlemek ic;;in el slkl~ma, kravat takma ve alkl~lama gibi Bahh pratiklerden 
kurtulma c;;abasl vardl. Siyasal islam'm dii~iinsel arayl~lan yerini imana 
blrakml~ ve bu donemdeki islamCllar (selefiler veya yeni koktendinciler) 
ic;;tihat hakklm talep etmeyi blrakml~lard1. Bu baglamda islam kendini 
sadece Bat! kar~lthgl He konumlandlrml~ ve Batl'mn degerlerinin SlzmaSlm 
onlemek ic;;in tam izalosyonu sec;;mi~tir.68 Bir ba~ka deyi~le Hungtington'un 
ongordiigii gibi islami kimlik, Bah degerlerine veya medeniyetine kar~l 
tamamlyla kar~l bir konum alml~ ve onceki donemden farkh olarak 
siyasaldan daha c;;ok kiiltiirel olarak tamamlyla modernlik ve Bab kar~lh 
konumlanmaya ba~laml~hr. 

EI-Kaide'nin cihatC;;l yorumunu benimsedigi Selefilik (veya yeni 
koktendincilik) aklml Afganistandaki sava~ sonrasmda kendi iC;; yorumunu 
dogurarak, doktrine ~iddet ogesini katml~hr. Afgan sava~l Arap gazilerin, 
Vahabilerin siki selefi reformculugunu ve pan- islamclligl ic;;eren ve sava~ta 
~ehit olmaYl one C;;lkaran yeni bir "ideoloji" geli~tirmesine sebep olmu~tur. 
Bir silahh miicadele olarak cihaddan ba~ka her ~ey reddedilmi~ ve 
Miisliimanlarm ic;;inde bulundugu durumdan Hlristiyanlar ve Siyonistler 
sorumlu tutulmu~tur.69 Bu suc;;lama hadisler ve anekdotlara dayandmlarak 
giic;;lendirilmi~tir. Boylece, "zulme kar~l islamCl uluslararasl cihadda ~ehit 
olmaya davetinden, modern sava~m aClmaSlZ ~iddeti ve karma~asma ili~kin 
gerc;;ek bir deneyimden ve ne kadar yanh~ olsa da Sovyetleri ve onlarm 
Afganlar arasmdaki miinaflk yardakc;;Ilanm tek ba~ma islam'm yendigi 
dii~iincesinden yeni bir diinya gorii~ii olu~turulmu~tu."7o Sonuc;;ta, 11 

66 Ibid. s.74. 

67 Oliver Roy, (a). Siyasal jslam'm if!as'l, istanbul, Metis 1995, s.161. 

68 Ibid., s. 107-118. 

69 Jason Burke, El Kaide: Terorun Golgesi, Istanbul, Everest, 2004, s.101. 
70 Ibid. 
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kozmik mucadele dUguncesinin temelleri bu gekilde 
at11ml~t1. 

SaVag doneminin giddet ortaml yeni bir aktoru, siyasal islam'm 
dhat<;l yorumunu, ortaya <;lkarmlghr. Savag ortammda, savag 
tarafmdan olugturulan bu Islami yorum, Vamlk Volkan'm "zaman c;oku~ii" 

adlandlrdlgl bu psikolojik durum sonucunda islam'm giddetle 
ozde1?le~tirilen yorumu ortaya <;lkmlgtlr.71 Afgan sava~)lnda ortaya <;lkan 
travmatik durum "zamanm <;okugiine" neden olarak, dunyaYl kozmolojik 
bir c;ah§ma duzeni i<;inde algIlayan selefi aklmmm cihat<;l yorumunu ortaya 
<;lkar1m~tlr. ortaml sonucunda olugan bu cihat<;l doktrin Yll1ar once 

Seferleri" ve cihat karglthgl baglammda dunyaYl yeniden 
selefligi giddet uzerine kurulu ie; yorumunu geligmigtir. Bunu Burke 

"C~,HUL<:: Hade etmektedir: 

Bin Ladin, bunun "ummetin tarihlnde zor bir donem" olduguna igaret 
eder. Musluman cemaatin bugun maruz kaldlgl agagllanma ve slkmtllarm 
sebebi, Allah'm arzusunun tersine kutsal mekanlann (Kudus'teki El Aksa 
Camii de dahll) iggaline izin vermig olmalandlr. Bu a§agllaylcl durumun tek 
<;oziimun cihad olduguna inarur. Saldlrgan Sunni militan Selefiligin ozu 
budur ... Bin Ladin, gu<;lerde dengesizlik oldugunu kabul eder. <;ozum, tam 
bir gizlilik ie;inde c;ah§acak, hlZh hareket eden hafH guc;lerdir. Bu gu<;ler, 
saldlrgana demir bir yumruk indirecekler, normal duzeni yeniden 
kuracaklar ve insanlara haklanru temsil edeceklerdir.72 

Bu anlaYl§ var olmak veya islam'm varhgl ic;in "otekinin" yok edilmesi 
olarak algllanabilir. Bu yok edilme muminin kendini yok etmesinden gec;se 
de, mumin "otekine" imaruyla onu uzun vadede nasll yenecegini 
gosterecektir.73 Aslmda mumin I/§ehlt" olarak bu aunyada vucudu yok olsa 
da, gere;ekte hlc;bir zaman olmeyecek ve hayah cennette gec;ecektir. Bu 
§ekilde de dhat amacma ula§acakhr. Selefiligin giinah ve sevap referansl He 
kurdugu ve modernlikle uzlagmaYl ret etmesiyle peki§tirdigi hadislerin ve 
Hz. Muhammed'in "otekine" kar§l yaphgl eylemlerin anektodlan "zaman 
c;okugu" kavramml gu<;lendirmekte ve var olmak ic;in "oteki"nin yok olmasi 
manhglyla yerlegmektedir. 

70 Ibid. 

71 ValTIlk D.Volkan, Kanbagz Etnik Gururdan Etnik Terore, istanbul, Baglam Yaymclhk, 1999, s. 49, 
yazar Arap israil toplanhlarmda .;ah~hgl derneklerin daha onceleri ya~aruIan ve belki kendilerinin 
hi.; ~ahit olmadlklan toplumsal travmatik olaylan sanki daha diin olmu~ ve kendileri ya~anu~ 
gibi anlathklarml soylemektedir (s. 48). "Zaman ~okii~ii" kavralTIl payla~llan ge.;lni~ bir travma 
sonucunda yapllan yorumlar ve olu~an acuarm ~u andaki durumla duygusal olarak kan~hrumasl 
~eklinde tarurnlanabilir. Bu .;er"evede yazar, Bosna katliaffiffil, Osmanll i~galinin Srrbistan'da 
yarathgl travma zaman 90kii~ii' niin bir alguamasl olarak gormektedir. (s.65-101). 

72 Jason Burke, El Kaide: Teroriin Golgesi, istanbul, Everest, 2004, s.193. 

73 Ibid.,s.43-45. 
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boltimde anlahlanlara dayanarak bir analiz yapllacak 
belirttigi modernlik her 

ic;in iktidarla, 
sava~l "modernlik projesidirN

• Bir 
ABDfnin kendi "otekisi" olan SSCB'yi yenip modernligin 

piyasayl ve liberal demokrasiyi evrensellet;;tirme projesidir. 
<;ab§masl, yaratttgi travma sonueunda selefiligin i<; yorumu olan 
Kutub'un islami devriI)1 mantIgmdan ve Muhammed Farae'm cihah 

altmcl §artI oIarak goren bakl~mdan etkilenerek selefiligin 
cihat<;l yorumunu ortaya C;lkarml§hr,75 Bu grubun onemli bir temsilcisi olan 
Usama bin Ladin ve El-Kaide modernligin travmatik durumlanmn yarathgl 
bir anti kahramandlr. Bir ba§ka deyi§le EI-Kaide modernligin yarathgl 
§iddetin iiriiniidiir. 

Modemle~me ve islam: Yeni Koktendindlik ve 
VA."' ..... "-~ ..... Kiireselh~§me ve Entemasyonalle§me Siired 

Soguk Sava§ sonraSl donem bir yandan Bah modernler;;mesinin daha hlzla 
yayllmasma tamkhk ederken, bir yandan da siyasal islamClhgm degir;;mesine 
neden olmu§tur. Kiireselle§menin ve ileti§im teknolojisinin diinyaYI kiiC;iik 
bir koy haline getirmesi ve BatI'mn (ozellikle ABD'nin) tek egemen giiC; 
olarak kendini diinya sahnesinde gostermesi, siyasal islam'm yaplsmm da 
degi1?mesine neden olmu§tur. Siyasal islam'm bu degi§imi, BatI'mn Soguk 
Sava§'tan Soguk Sava§ sonrasma gec;i§i ve Soguk Sayar;; sonraSl donemin 
uluslararasl, sosyo-piskolojik ve ekonomik yaplsma paralel bir seyir 
izlemi§tir.Bu donemin temeli yukanda belirtildigi iizere Afgan SaVal;>1 ile 
birlikte atllmu;;hr. Her ne kadar bu donemin 1992'ye kadar olan boltimii 
ulusal olarak konumlanmlr;; siyasal islam'm aglrhkh olarak Orta Dogu 
cografyaslyla baglanhh kalmasma tamkhk etse de, bu donemi 1992 sonraSl 
islamclhgm A vrupa ve Giineydogu Asya kalIhmlanmn fazlala§bgl ve 
lsI ami cihatC;l enternasyonelin gii<;lendigi donem izlemektedir,76 

74 Michael Hardt, ve Antonio Negri" jmparatoriuk, Istanbul, Aynntl yaymlan, 2001, s. 99. 

75 John L.Esposito, Kutsal Oimayan Sava§: jslamCl Teror, Istanbul, OgIak yaymIan, 2003,5.82-90. Farac 
cihadm ~iddetle oimaSI gerektigine inanmakta ve MiisIiimanhgm gerilemesinin nedenini cihadm 
~iddetsiz oimaSI gerektigine inanlardan kaynaklandigmi belirtmektedir. (5. 84). Bugiin Batt 
kamuoyunun ve islam lliddet ili~klsini Islam'm kendi i<;:inde reform yapamadlgmdan 
kaynakiandignu soyleyen Graham Fuller gibi bir<;ok yazarm gozden ka<;:rrdlgl nokta, siyasal 
Islam'm ve selefiligm cihat<;:l yorumunun 50miirgecilik, israil'in Orta Dogu'da varhgl gibi 
nedenlerden dolayl Kuran ve Hadislerin bu olaylar kar~lsmda tekrar yorumlanmasl sonucunda 
ortaya <;:1knu~ oldugudur. C;iinkii sosyolojik olarak islam'm bulundugu farkli cografi, sosyo
killtiirel ve politik nedenlerden dolayl monolitik bir Islam yokturi Islamlar vardrr. 

76 Oliver Roy, (b), Kiireselle§en jslam, Istanbul, Metis, 2003, 5.172-173. 
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bagh olarak da Bah 
farkh bir mecraya 
ve ins an dola:;nml 

11er ne kadar 
oznesi arasmda olu~an 

~iddetin Islam a<;lsmdan nedenleri "modernle1?me projesiyle" i<;:seldir. 
bir diinyaya ula~ma baglammda, liberal demokrasileri ve serbest 
diinyamn diger bolgelerine Birle§'mi~ Milletler, IMF ve Dunya 

araclhglyla yayma ve dunya pazarlarmm bu ~ekilde Bah 
yapllandmlmasl 1990'11 ylliarda luzlanml~br.77 Tabii bu 

ekonomik yapllanma Bah uriinlerinin ve kiiltiiriiniin Bah dl~ma yayllmasml 
da beraberinde getirmektedir. Fakat bu modernle~me projesiyle i<;sel olan 
ekonomik ve politik yapmm <;ok kmlgan olmaSl ve diinyanm Bah dl;nndaki 
boHimlerinde ba~anh olamamam diinyada Bab'ya kar:;;l giivensizligi, 
kIzglnllgl ve dii~ kmkhgml daha da artbrml~ ve kiiltiirel olarak da BatI'ya 
kar~n bir diren<; gosterillflesine neden olmu~tur.78 Bu siire<; bir baklma 
"global kaos" diyebilecegimiz bir belirsizlik donemini beraberinde 
getirmi~tir. Bukarma~a ve belirsizlige kar~l koyabilme anlammda hem islam 
hem Bah'da iki strateji on plana <;lkmaktadlr. Ozellikle 1990 sonraSl ~iddet 
sarmahrun artmasmm nedenleri olarak goriilebilecek bu. iki strateji genel 
anlamda kiiltiirsiizle~me ve islam'm bu mecrada yorumlanmasl He enerjinin 
a1]lrl derecede onem kazanmasl ve yeni giivenlik paradigmasldlr. 

1990 sonraSl donem diinyada sermaye, mal ve insan dola~nmlrun en iist 
diizeye <;lkmasma tarukhk etmi~tir. Yeni koktendincilik veya kat! selefi 
hareket "Ye~il Ku~ak Projesi" adl altmda Suudilerin finansmam sayesinde 
Miisliiman diinyadaki dinsel egitim alanmda kendini daha fazla gostermeye 
ba~laml1]hr. 1980'li· ylllarda Suudi politikasl, islam'm Bah tarafmdan, 
komiinizm ve Arap milliyet<;iligi gibi ideolojilere kar1]l yararh bir ideoloji 
olarak goriilmesini saglaml1] ve Bah, Suudi hiikiimeti ile arasmm iyi olmasl 
nedeniyle kendi Miisliiman niifuslan iizerinde Suudi etkisinin artmasma 
ses <;lkarmaml~t1r.79 Bu projenin iiriinleri i1]ci go<;iiniin hlzlanmaslyla 
1990'larda diinyada oldugu gibi Bah'da ortaya <;lkmaya ba~laml~hr. 

77 Modernle~me kuramcuan ve bugiin onun takipl;ileri olan AB veya (iU anda ABD siyasetinin 
ba~mda olan yeni tutucular kfueselle~menin ve modernle~menin her toplumu ve her yonetim 
tarzlill birbirine benzetecegme inanmakta ve Diinya'p ban$ ve ticaretle birbirine baglanan liberal 
devletlerin dolduracaglill umuyor ve urnmaktadrrlar. IMP'in ekonomik rel;eteleri, AB'nin Kopenag 
kriterleri bunun ornekleridiri John Gray. EI Kaide: Modern Olmanm An/amI, Everest, istanbul, 2004, 
s.98-99. 

78Tabii bu kar~l koymanm daha ba~ka yollan oImasma ragmen konumuz baglammda killtfuel kar~l 
koyu~ politik islam'm ontolojisini olu~turmaktadlf. Bu killtfuel kar!?l koyuf/u Benjamin Barber 
Mc.World vs. Jihad olarak adlandrrmaktadrr. Bkz. Barber, B.R, Mc.World vs Cihad, New York, 
Balantine Books, 1996. 

79 Ibid., s. 127-128. 
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Kureselle~menin hlzlanmaSl Bat! kiilturunun modernle1?menin 
ve niifuz etmesini Bu 

Mus!Uman toplumlarda mevcut geleneksel kurumlann yol 
a~lp toplumu bir kulturel kaosa sokmaktadlr. Bunun Batlh 
toplumlarda ya~ayan Musli.imanlar i<;inse BahlI degerler ve bu degerIere 
uyum bir kimlik bunahmmt beraberinde getirmektedir. Bu baglamda yeni 
koktendincilik bu sorunlara da cevap olmaktadlr. Yeni koktendincilik 
ku1tursuzle~meyi ve hakiki imana (Peygamberin zamaruna) donu~u sahk 
verir ve gunah-sevap ikileminden yola <;:lkan bir Hir tarikatsal davraru~ 
butUnu olarak !~ler. Bir ba~ka deyi1?le ku1tiirsiizle~me "hakiki islam" a 
donme <;er<;:evesi i<;:ersinde insarun fiiI ve davraru~larm biitiiniinu islami 
kurala kllmak istenmesi eylemidir. Bunun yolu da olaylarm 
tamamen Kuran, Hadis ve ~eriata indirgenmesinden gec;:mektedir. Bu bakl~ 
a~lSl siyaset bilimi ve sosyoloji gibi be;;eri bilimleri tiimden reddetmektedir. 
islam'm tekligi anlayl~lyla islam'daki flklh ekolleri arasmdaki aynma da 
kaqn ~lkmaktadlr. AmaCl Miisli.iman ve/veya Batlh toplumlarda 
kii1tiirsiizle~en islami yapIlan Bah etkisinden armdmp islamiyet'i tekrar 
kurmakhr. Muzik dinlememek, belirli bir uzunlukta sakal blrakmak, 
bulundugu kiiltiiriin pratiklerini yerine getirmemek bu hareketin onemli 
unsurlandlr. Bu hareket Bah kiiltiiriiyle ilgili gordiigii her~eyi inkar eder. 
Etnisite, kiiltiir, ulus, bolge gibi olgular tamamlyla kii1tiirsiizle~me <;:er<;:evesi 
i<;:erisinde bu hareketin yiiz <;:evirdigi olgulardlr.81 Roy bunu, "Yeni 
koktendincilere Bah'mn reddedilebilecegini dii~i.inme imkamru veren de 
aslmda din kavraml yararma bizzat kiiltiir kavrammm reddedilmesidir; din 
kavraml da kendini basit bir yasada (helal ve haram) Hade eden bir imana 
indirgenmektedir"82 ~eklinde tammlamaktadlr. Bir ba~ka deyi~le, yeni 
koktencilik kiiltiirsiizle~me yoluyla her tUrlii topluma uygulanabilir 
homojen islami bir yasa tammlamaktadlr. Bu c;:erc;:evede islam, hic;:bir kiiltiir 
ve be~eri olaydan etkilenmeyen evrensel bir yasa olarak ortaya C;:lkar. 

Bu ki.iltiirsiizle~me ogesi ilk donemdeki siyasal islamla ideolojik 
farkhhklar gostermektedir. Yeni koktendinciler siyasal islamcllardan farkh 
olarak ideoloji -veya siyaset- kavrarrtma kar~l <;:lkmaktadlrlar. Siyasal 
islamcllar, Marksizm veya Bah siyaset biliminden aldlklan kavramlan 
islamile~tirerek, Bah ve bahh kavramlara kar~l saf tutma yolunu se<;:erken, 
yeni koktendinciler her tiirlii ideolojik ve siyasal ogeyi reddetmektedirler.83 

80 Bassam Tibi., The Crisis of Modern Islam: A Pre-industrial Culture in the Scientific-Technological Age, 
Utah, University of Utah Press, 1988, s. 12. 

81 Oliver Roy,(b), Kurese/le§en jsiam, istanbul, Metis,2003 ,8.129-139. 

82 Ibid., s. 126. 

83 Oliver Roy(a) , Siyasal jslam'm ijlas'l, istanbul, Metis 1995, s. 62. Siya8al islamcliar Kuran'dan §ura 
(konsey), hizip (parti), ummel (miiminler toplulugu) gibi alman terimleri modern siyasal 
baglamda (demokrasi, smtfslZ toplum, politik partiler) yorumlamaktadrrlar.Bu <;en;evede islamcl 
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Bu iki akmun aynldlgl bir diger nokta ise siyasal yontemleridir. Yem 
islamcIlardan farkh olarak toplumu arhk devlet 
yukanya yemden islamlle~titmeye c;ah§maktadlrlar. 

teblig yoluyla bireylerin islam! pratiklere donmelerini saglamaYl 
bir yandan da islam! mekanlar ve §ebekeler kurarak 

yukanya toplumsalla~mayl onemsemektedirler. islami 
bankalar, alternatif topiu ta~lm olanaklanmn saglanmasl, 

kooperatifler bu islami kamusal alanlara ornek te~kil etmektedir. Buralarda 
hayat ya~anmaya c;ah~llmakta ve bulundugu yerin ki.iltiiriinden 

kopma saglanmaya c;ah§llmaktadlr. Siyasal islamcllann ulus perspektifinden 
vwcuu>., yem koktendlik kapah bir tarikat diizleminde i~lemektedir.84 

yeni koktendindler, siyasal islamcllarm modernlikle sentez 
tersine, modernlikle uzla~mamn her tiiriinii reddetmektedirler. 

uO"YV''',,,,,- gerekirse, siyasal islamcllar modern klyafetleri, tiirban ve 
He islamile~tirirken veya kravat takarlarken, yem koktendinciler 

bunu toptan reddetmektedirler.85 Yukanda da anlatdmaya c;ah~lldlgl iizere, 
kiiltiirsiizle~me islamiyeti Bah etkisinden koruma ve evrenselle~tirme adma, 

olam tiimden reddetme eylemidir. 

1990'11 ylllarda islami devrim proJeslmn dii~ . kmkhglyia 
sonw;larrpasmdan soma, islam'l1\_,bir ulusla suurlanmaktan c;ok, birglobal 
cemaat olarak algllanmaya ba~lilnmasl da bu hareket ic;in onemli bir 
olgudur.86 Aym donemde islam, Bahya goC; eden i~c;ilerin ikinci ku~aglyla 
birlikte yiikselen bir egilim haline gelmi~ ve Bah'daki goc;menlerin 
bulunduklan topraklara uyum zorluklan, artan yabanCl dii~manllgl, 

selefiligin kiiltiirsiizle~me ogretisiyle ortii~erek Bah'da gettolarda ya~ayan 
Miisliimanlar arasmda onemli miktarda taraftar bulmu~tur. ' 

internetin yaygmla§masl ve ileti§im teknolojisimn ilerlemesi de islami 
c;agrmm dergiler ve camilerin otesine taljanmaSml saglaml§hr. internet, 
iimmetin olu§masl veya geni§lemesi ic;in camiler ve dergiler yoluyla 
yapllmaya c;alu,;an islami davetten daha onemlidir. <::iinkii inanc;lanm kendi 
c;evrelerinde tam anlamlyla ya§ayamayanlar arbk internet sitelerine girerek 
buralardan fetva alabilmektedirler. 87 Tabii her internet sitesi bu kadar 

hare\>et kendisini bir siyasal ideoloji olarak tarumladlgl islam'da temellenen bir sosyo-politik 
hareket olarak goriir. Siyasal islamcliar kendi dii~iinceleriyle, diger dinler arasmda bir c;ah~ma ve 
simetri kurmazlar; bu ili~kiyi fa~izm, sosyalizm, kapitalizm gibi modern ideolojilede kurarlar (s. 
61). 

84 Ibid. S. 110. 

85 Ibid., s. 115. 

86 Ibid., 8.129-139. 

87 Mansoor Jassem Alshamsi, The Discourse and Performance of the Saudi Suni Islamic Reformist 
Leadership:1981-2003, Yaymlanmauull Doktora Tezi, Exeter, University of Exeter, 2003, s. 250-267. 
Ornek vermek gerekirse, Arap- Selefi akunmm iinlii ulemalarmdan ve ilahiyat doktoru, Suudi Dr. 
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uzmanla§ml§ degildir. Miiminlerin birbirleriyle sohbet amaClyla kurduklan 
slradan bir ki§inin kendi gorii§lerhtin aktanp sohbet etmek 

ba~vurdugu sitelerde vardlr. Buradaki amac; dinsel aidiyet iizerine 
b.ir miimin cemaati kurmak ve dini otoriteden uzak bic;imde bireyselle§tirilip 
internet baglammda koksiizle~mesidir. 88 

bu sitelcrin yukanda anlatIlan dinin koksiizle~me siirecinin 
§iddetle dogrudan yoktur. Selefilik veya yeni koktendincilik her ne 
kadar a§lr1 derecede olsa da, bu hareketin her kolu §iddetle 
iligkili degildir. Cihatc;llar gibi §iddet yanlilan olanlar gibi davete oncelik 
tamyanlar da vardlr. Fakat yeni koktencliigin kiilllirsiizlc§me c;abasl ve Bah 
kiiltiirliyle uzla~mayl tamamen reddedi~i, Bah-Islam kiiltiirleri arasmdaki 

engellemektedir. Bir onceki donemdeki siyasal Islam'm Bah He 
sentez kurmasmdan farkh olarak, yeni koktendincilik tamamen BatI'yl 
reddederek BatI'yl ve diinyaYl "biz veya onlar" manhgmda 
algllamaktadlrlar. Bu ise ~iddetin en onemli sac; ayagl olan siyasal, kiiItiirel 
ve sosyal izolasyonu dogurmaktadlr.89 

Elbette bu izolasyon silred kendiliginden ortaya C;lkmaz, BatI'nm da 
onemli bir rolii vardlr. BatI'nm islam! homojen bir olgu olarak gormesi ve 
ulusal ve uluslararasl politikalanm, bu homojen "oteki" ne kar§l olu~turmasl 
izolasyona yol ac;maktadlr. Batl'daki Miisliimanlarm kiiltiirel ve sosyal 
farkhhklardan dolaYl, Bah toplumlarma tam anlamlyla uyumlu olmamasl 
ve bunun sonucunda Miisliimanllgm Batlh iilkelerde gettola§masl yeni 
koktendindligin kiiltiirsiizle§me politikasma Bah ic;erisinde katklda 
bulunmakta ve izolasyonu arttlrmaktadlr. Bah dl§mda ise yeni 
koktendinciler kendi ulusal siyasal alanlanm ve devletlerini Bahyla 
i§birlikleri yiiziinden kir1enmi~ olarak diigiinerek, kiiltiirsilzle§me ve 
izolasyon siirecini buralarda da beslemektedirler. Fakat bu izolasyon 
siirecinin hem Bah'da hem de diinyamn diger yanlarmda §iddete doniigmesi 
globalle§menin yukanda belirtilen ikinci onemli sonucu olan Bah giivenlik
jeo-strateji ili§kisiyle ve Bah'mn ozellikle Orta Dogu politikalan ile 
dogrudan ilintilidir. 

Her ne kadar1990'h yillarda SSCB'nin Ylklll§l Batl'da hi.iyiik bir umutla 
kar§llanml§sa da, neo-liberalizm veya Latin Amerika'da uygulandlgl 
§ekliyIe neo-liberalizm ekonomik denge~izlige yol ac;ml§ ve Bah'mn jeo
strateji ve giivenlik paradigmasmda onemli degi~ik1iklere yol ac;ml§tIr. Neo
liberal ekonomi ve ideolojiye uymayan veya uyamayan her tiirlii grup veya 

Salman al-Otidah'm .http//www.islamtoday.net. sitesi bunun en giizel orneklerinden biridir. Hem 
ingilizce hem de Arapc;:a yayunlanan site e-mail yoluyla Bah ve diinyadaki Miislilinanlarm 
sorularma cevap veya islami soylemle fetva vermektedir. 

88 Oliver Roy,(b), Kureselle~en jslam, istanbul, Metis, 2003, s. 157-158. 

89 Burada Schwartz'm ~iddeti olu~turan politik izolasyon teoreminden bahsedilmektedir. 
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Batl'nm "oteki" konumlandlrmaSl ie;ine girmi~ ve kontrol altmda 
bir giivenlik sorunu olmu§tur. Bunun yaru Slra 21. 

duyulan ihtiyae; ve buna kaqnhk artan ve daha da artacak 
olan diinya niifusu, enerji politikalanru Bah'run (ozeIlikle de ABD'nin) 
onemli gordiigii dl§ politika alanma sokmu§tur. Tabii bu sadece 1990'lara 
ozgii bir olgu degildir, fakat kiireselle§menin ruzlanmasl ve kaynak 
tiiketiminin artmasl bu durumu daha onemli kllml§t1r. Burada belirleyici 
nokta enerji kaynaklarmm Miisliiman diinya iizerinden ge<;mesidir ve bu 
olgu yiiziinden bu alanda sava§m ve ~iddetin olaganla§masldlr. 

Kendisini II otekini" kontrol etme §eklinde ortaya koyan yeni giivenlik 
paradigmasl iie; boyutludur ve bu boyutlar Bah modernligini diinyaya 

i<;in onemli arae;lardlr. Buna kaqnhk bu iie; boyut islam-Bah 
baglammda §iddetin olu§masmm en onemli nedenleridir. ilk boyut ABD'nin 
daha <;ok ba§vurdugu askeri boyuttur; ikincisi, Bah modernle§mesinin 
(serbest piyasa ekonomisi ve liberal demokrasilerin) IMF, Diinya BankaSl ve 
uluslararasl sivil toplum orgiitleri yoluyla dayahlmasl;90 ii<;iinciisii de 
demokratik bir kiiresel yonetimin eksikligi baglammda Bah diye 
adlandlrdlglmlz iilkelerden olu§an blokun ulusal <;lkarlarma gore taraf 
tutma ve uluslararasl olaylara kiiresel demokratik perspektiften daha e;ok 
kendi ulusal <;lkadan e;er<;evesinde bakmalarmdan kaynaklanan durumdur. 
Bu giivenlik paradigmasmm Miisliiman diinya ie;inde adaletsiz olarak 
algllanmasl elbette kae;mIlmazdlr .91 

Amerikarun askeri giiciiniin hegemonik bir giie; olarak dunya ve Orta 
Dogu'daki varhgl, modernle§me ve serbest piyasarun islam diinyasmda 
ba§anslzhgl, biiyiiyen gene; niifusa kar§l i§sizligin ve yoksullugun artmasl, 
osna'dan (:ee;enistan'a, Irak'tan Ke~mir'e kadar e;ah§ma ve kiiresel 
demokrasinin giie;siizliigii ve me§ruiyet eksikligi, dii§ kmkhgl ve 
adaletsizlik duygusunu arthrarak bu §iddet olaylarmm ozellikle Miisliiman 

90 Soguk Sava~ sonraSl Bah aC;lSmdan giivenlik paradigmasl degi~rni(>tir. <;:iinkii Bah iC;in 
konvansiyonel sava(> tehlikesi yaratabilecek giic;ler ortadan kalktru~hr. Bu baglamda modernitenin 
en onernli unsurlarmdan olan serbest piyasa ekonornisi ve liberal demokrasiyi "otekine" ta~lylp 
onu medenile(>tirmek bu giivenlik paradigmasuun da sac; ayagldrr. AB bunu siyasal ve sosyal 
projeleriyle yapmaya c;ah:;;maktadrr. Buna kar~lhk ABD bu giivenlik paradigmaslIU 11 eyliil 
sonrasmda askeri boyutla diinyanm diger Bah dl~mdaki kendisini tehdit eden bolgelerine ta~unak 
istemektedir. Bu George W. Bush yonetimindeki yeni-tutucu yonetimin radikal ve hegemonik 
projesidir. ABD'nin tarh~!lmaz askeri giicii yoluyla "otekine" serbest piyasa ve liberal 
demokrasiyi getirmek bu projenin ana amacldrr. Irak'm ve Afganistan'm i:;;gali bu paradigmanm 
iiriinleridir. 

91 Birkac; ornek vermek gerekirse, Bah'nm <;:ec;enistan'da Rusya'nm yaphklarlIU goz ardl etmesi, 
ABD'nin Orta Dogu'da gittikc;e askeri giiciinii artmp israil'e ko:;;ulsuz destek vermesi ve HvIF ve 
Diinya Bankasl gibi kurulu~larm neo-liberal ekonornik yaplyl Miisliiman diinya'ya dayatma 
giri~irni ve bunun ba~ansl2hgl gibi geli~meler diinya'da hl211 bir adaletsizlik ve blkkml!k 
duygusunu beraberinde getirmektedir. 
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Muhammed el-Farac gibi yazarlann, islam'! militan bit bakl~ 
alan ve diinyaYl dariil harb ve dariil tslam gibi kozmik miicadele baglammda 
goren eserleri, bir taraftan selefiler ic;:inde bir ogreti haline gelmekte, diger 
taraftan Orta Dogu, Uzak Dogu Asya ve Orta Asya'da oldugu gibi, Bah'da 
ya~ayan Miisliimanlann da hak alma baglammda siyasal ~iddete 
kaymalarma neden olmaktadlr.93 

bu yeni donemi islam ve ~iddetin 
nitelendirmemizi miimkiin kllmaktadlr. El
kolunun giic;:lenmesi 1990'lara rastlasa 
dayamr. 1980'li ylliarm son donemleri siyasal 

ama ulus devletler bazmda zirveye 
hrmandlgl donemdir. Aym donemde SSCB'nin Afganistan'da yenilmesine 

genelde Orta Dogu'dan gelen Arap goniilliiler Afganistan ve 
Pakistan'a gelmeye devam etmif;> ve buradaki medreselerde hem dini hem 
de askeri egitim alml~lardlr. Burada aldlklan egitim genelde kat! selefi 
hareketinin cihatC;:l versiyonu olmu~tur.94 Bu goniilliiler daha sonra evlerine 
donerek ulusal islami hareketleri desteklemi~ler ve islam! enternasyonalin 
ilk temellerini atml~lardlr. Fakat, bu donemde koordinasyonlu uluslararasl 
bir lejyoner giic;:ten heniiz soz etmek miimkiin degildir. Bu durum Usame 
Bin Ladin'in bu ulusalc1 c;:izgiyle aynlan guruplan birle~tirmesi ic;:in uygun 
bir zemin hazlrlaml~ ve selefiligin (veya yeni koktendinciligin) cihatC;:l kolu 
buradan tiiremi~tir.95 Afgan gazileri tarafmdan iiretilen bu cihatC;:l yorum 
politik sosyalle~me yol"\1yla bir sonraki ku~aga gec;:mi~ ve islam'm 
enternasyonel olarak vahabile~ip (kat! selefi veya Roy'un ifadesiyle yeni 
koktendincilik) militanla~masl bu donemle ba~laml~hr. 

Bu aklm 1992sonrasmda artan bir taraftar kitlesi bulmu~tur. Bab'yl 
temsil eden ve Orta Dogu ile ve diinyadaki varhgml askerile~tiren 

hegemonik ABD'ye kar~l selefiligin cihatC;:l aklml giic;:lenmi~tir. Afgan 
sava~lmn travmatik ortammdan dogan ve tamamlyla anti-batlclhk veya 
kii1tiirsiizle~me baglammda olu§an bu kimlik Bosna, Somali, <::ec;:enistan gibi 
~iddetin doruk noktada oldugu yerlerden beslenerek, zaten siyasal olarak 

92 Aktarma: John L Esposito., Kutsal Olmayan Sava§: islarnel Teror, istanbul, Oglak Yaymlan, 2003, 
s.39. 

93 Bkz. RPaz,"Middle East Islamism in the European Arena", Middle East Review of International 
Affairs, No.3, 2002 . Somut bir ornek vermek gerekirse, 11 Eylill saldmlanru Bah' da ya~ayan 
Miisliimanlar yap~ttr. 

94 Jason Burke, El Kaide: Terorun Golgesi, istanbul, Everest, 2004,8.103. 

95 Ibid. s.104. 
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Bu durum EI-Kaide gibi kiiresel bi<;imde i1jleyen bir orgiit i<;in ortakhk 
kurulacak bir zemin yaratml~hr. Bu orgiitiin islam'm etnisite baglammda 
problemli oldugu Avrupa'daki banliyolerden Filipinler, Bosna, 
Endenozya'ya kadar gibi bir<;ok iilkedeki islami gruplarla ili~kiye girerek 
mevcut islami yaplyl selefilik baglammda tekrar etmesini saglaml~tIr. 

yakm olan <::e<;en ve Ke~mir Miisliimanhgmm 
Bir baklma modernle~menin 

yorumunu ve 
de sokmaktadlr. mevcut 
daha <;,ok islam'! yorumlayan 

beslenmekte ve kendi i<; yorumu olan 
akllnl gu<;lendirerek, ve sempatizanlanm arttlrmaktadlr. Tabii bu 
sempatizanhk grub un i<;erisine girme ve 0 grub un ral kimligi96 

baglammda Intihar saldmsml da, diinyadaki sleak bolgelere gidip 
sava§maYl da gerektirebilir.97 Bu baglamda ~iddet ~iddeti dogurmakta ve 
r;;iddet oznesiz bir iktidar98 durumu olarak ortaya <;lkmaktadlr. Bir bar;;ka 
deyi~le, belirli bir amaca ula~mak i<;in kullamlan bir yol daha soma nedensiz 

96 Bu ~iddet-kimlik ili~kisi sosyal grup ve rol i1i$kisi baglarrunda ele almmaktadlr. Tajfele' e gore 
Sosyal kimlik ki~inin bir sosyal grup iiyeligi i<;erisinde kendi hakkmda edindigi fikrin bir 
par<;asldrr. Sosyal kimlik bir kollektif kimliktir. 'Biz' kavraml ve bireyin grupla nasll kayna(lhgl 
iizerinde durur. Sosyal kimlik etnisite, rrk baglammda olabilecegi gibi politik grupla$ma 
baglammda da olu(labilir. Sosyal kimlik, otomatik olarak bir rol kimligini de beraberinde getirir. 
Rol kimligi ise bireylerin grup ic;erisindeki rollerini, bulunduklan pozisyona ve kendinden 
istenilen gerekliliklere gore ic;selle(ltirir. Sosyal kimlik ve grup kimligini, bireyin gruplar 
ic;erisinde kendine benzeyenler arasmdan olu1?turup "biz" ve "oteki" olarak kurmasma kar(llllk, 
rol kimligi bireyin kendisine, "ben kimim" sorusunu grup ic;indeki diger bireylerle etkile$imi ve 
onlarm beklentilerini de i<;ine alarak kendini tanrrnlamasl sonucunda olu$ur. Bir ba(lka deyi~le 
benlik, digerJerinin beklentilerini ic;ine alarak olullan bir siirec;tir ve ki(li kendisi hakkmda bir 
bilgiyi digerlerinin sayesinde aruar. Bu rol kimligi baglammda birey biruerce ki$iyi 0 orgiitiin 
iiyesi olma gerekliligi baglammda oldiirebilir. Bir ba(lka eleyi$le 0 grublm iiyesi olma gerekliligi 
yiizlerce ki(liyi oldfumekten gec;ebilir. RW White, "Social and Role Identities and Political 
Violence: Identity as a Window On Violence in Northern Ireland", RAshmore, L.Jussim and 
D.Wilder, (eel.) Social Identity, Intergroup Conflict and Conflict Reduction, New York, Oxford 
University Pres, 2001, 8.138-140. 

97 Bu sempatizanhktan eylemcilige gec;i~in en giizel ornegi 2001cle Paris-Miami uc;agml ayakkablSma 
koydugu bombayla u\;urmaya c;ah~an 1973 dogumlu Richard Reid'dir. islama hrrslZllk suc;tmdan 
girdigi hapishanede ge<;mi~tir. 

98 Burada iktidar kelimesi Foucaultcu bir aruamda kullarulrru~trr. "iktidar verili bir 'kullanma' hakkt 
olarak bir insan veya insan grubu tarafmdan kullanliamayan bit ~eyclir"; Orhan Tekelioglu, 
Michel Foucault ve Sosyolojisi, istanbul, Baglam, 1999, s.130 . 
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i<;ine alan bir hal almakta ve eyleme kattlan kahlmayan herkesi 
gelmektedir. 

ikinci birind doneme gore 1;liddet, yaplsal ve 
farkhla1;lml1;'hr. Ikinci donemdeki 1;liddetin onemli bir ozelligi 

kullanan aktOrlerin artlk sadece ulus-·devlet bazmda rol 
oynamamalandlr. Her ne kadar §iddet Ke1;lmir, \=ec;enistan slcak 

ulus-devlet bazmda i1;lliyorsa da, Bah ve modernle~menin 
ve yayllmaslyla baglanhh olarak islamCllar ic;in 1;liddetin alam 

ve modernle1;lmenin asked gucu olan ABD'nin bulundugu her yer 
ve onun muttefikleri alam ic;erisindedir. 11 EylUl saldmlan ve ikiz 

yapilan saldms1, ardmdan Bali'de bir diskotegin 
ve ispanya'da tren rayma konulan bomba 1;liddetin 

kiireselle1;lmenin ornekleridir. Ikinci onemli nokta ise 1;liddetin kapasite 
olarak ilk donemkinden farkh oimaSldlr. ilk donemki 1;liddet temelde devlet 
guc;leri-tslamcl orgutler arasmda kullamhrken, ikinci donemdeki Islamcl 
1;liddetin alam daha geni1;ltir ve sivilleri daha fazla kapsamaktadlr. 2003' de 
istanbul'daki HSBC bankasma ve bir sinagoga yapllan saldm bu eylemlerde 
ilk donemdekinden farkh olarak islami 1;'iddetin c;ok rahat bir 1;lekilde sivil -
resmi aynml olmadan herkesi hedef alabilecegini gostermektedir. Birinci 
donemden farkh olarak bu donemde islamcIlarm genel olarak halktan 
popUler destek almalan ve siyasal alanm ic;erisinde olmalan gibi olgular 
yoktur. Bunun yam Slra bu donemki islamClhk daha radikal ve izole bir 
mecraya kayml1;ltlr. MuslUman olan ama islamcl olmayan herkes -teroristin 
vatanda~n da olsa-du1;lman safma sokulabilmektedir. 

11 EyIUl saldmlan ve somaSl geli1;lmeler hem dhatC;llarm hem de Bah'nm 
dunyaYl kozmolojik bir §ekilde ikiye aYlrmasma neden olmu1;ltur. Bah 
tarafmdan modernlik ve onun ogeleri yaYllmaya c;alu;nldlkc;a, (bu Bah 
aC;lsmdan hem guvenligi hem de kendi ontolojik yapllanmasl baklmmdan 
kac;mtlmazdlr) cihat<;:l selefi aklm da, 1;liddet, modernle§me ve Bahhla1;lmanm 
soylem ve sembollerini YlkIlmasl gereken bir hedef haline getirmektedir. 11 
EylUl somaSl ABD/nin "terorle sava~" paradigmasl <;:erc;evesinde Afganistan 
ve Irak'a yonelik operasyonlarl, Bah i<;:in tehdit olu1;lturan diktator rejimlerin 
ylklhp, modernle1;lmenin getirilmesi i~in yapllan acil eylemlerdir. Buna 
kar~111k Irak'ta Amerikan guc;lerine ve onun muttefiklerine kar~l EI-Kaide 
baglantlh saldmlar ABD'nin bu hegemonya giri1;limi ve modernle§tirme 
projesini engellemeye c;ah1;lan bir kar1;ll saldmdlr.99 Bu baglamda Seyla 
Benhabib gibi yazarlarm, 11 EylUl intihar saldmlan ve ~iddet ~er~evesinde 
EI-Kaide'yi nihilist olarak belirtmeleri bir Wr kavramsal eksikligi 

99 Irak'a yeniden yapilandrrma ic;:in getirilen malzemeleri ta~lyan ~ofOrlerin veya gec;:ici yonetimde 
gorev alan bakanlarrn oldiirillmesi modernle~me c;:abalarrnl ylkmak ic;:in yapdan karlll 
eylemlerdir. 
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beraberinde getirmektedir,lOO Her ne kadar Fukuyama gibi yazarlar Soguk 
SOnraSlnl aydmlanma pratiginin dogrusal tarih gelenegini 

modemle§mesinin zaferini bir son olarak Han etse de, bu modernligin 
modern zaman yorumlanna Bah 

ve sembollerini ylkma istegi SSCB'nin yayma veya 
Nazilerin diinya'yt Nazile~tirme planlarmdan farkh degildir. Fukuyama 
ve Hungtington'un teorilerinin tersine <;evrilmi§ bir hali olarak Cihat<;l 

yapmak istedigi, islam'! kurtarmak i<;;in Bah degerlerini ve onu 
olu§turan onemli sac; ayaklanm Ylkmak isteyen tamamlyla iitopist bir 
projedir. Bir tilr "yaratlcl ylkma"ya donii~en bu giri§imde birind donemdeki 
islamCl §iddetin modernle§meyle uzla§ma anlaYl§l tamamen yok olmu§tur. 
Cihat<;;dar ne kadar modernligin bir iiriinii ise, "yarahcl Ylkma" da 0 kadar 
modemligin iiriiniidiir ve bu da yeniyi olu§turmak i<;;in §iddetin 
kutsanmaslm beraberinde getirmektedir. 

Sonu~ 

11 Eyliil 2001 ~iddet sarmahmn zirveye <;lkhgl andlr. Bu durum §iddetin 
iktidar olma ozelliginin en tipik ornegi olmu~tur. ABD'ye yapllan bu terorist 
saldm sonucunda i.i1ke toplumsal bir travma ge<;;irmi~tir. Bu toplumsal 
travma "zaman <;;okii~ii" durumunu beraberinde getirmi~tir: George W. 
Bush'un terorizmle ilgili bir konu~masmda yiizylliar oncesinde yapilan 
"Ha<;h seferlerine" vurgu yapmasl bu travmatik durumun en guzel 
ornegidir,lOl ilk defa Amerika Birle~ik Devletlerine kar~l yapllml§ bu <;apta 
biiyiik bir saldm hem halk, hem de elit iizerinde dddi bir travma 
yaratml§hr. Zaten ba§ta olan yeni muhafazakar iktidarm ideolojik olarak 
ulus-devlet olgusuna gii<;lii vurgusu, ABD gibi bir giiciin "Bush doktrini" 
adlyla kiiresel bir giivenlik politikasl geli§tirmesini saglaml§tIr. Bu doktrin, 
olasl tehditler iizerinde kontrol kurma olarak adlanduabilecegimiz bir 
politikadlr ve gelebilecek tehlikelere kar~l kaynaklann kontrol ve imhaslm 
ongoren bir gorii§ii savunmaktadlr.102 

11 Eyliil 2001 sonraSl ABD'nin kiiresel kaynaklan kontrol etme istegiyle 
birlikte yiiriittiigii terorizmle sava~m bir ozelligi de, uluslararasl ili§kilerde 
bundan b6yle devleti tek aktOr olmaktan <;lkarmasIdlr. Terorizm ve §iddet 
arhk ulus- otesi bir duruma i§aret etmektedir. ABD'nin "Bush Doktrini" 
<;;er<;evesinde "batakhgl kurutma" politikasl ve bu baglamda ger<;;ekle§tirdigi 
Afganistan ve Irak operasyonlan bu §iddet sarmahm doruga <;lkartml§tIr. 
Boylece ABD, diinyanm modernle§tirmed giici.i olarak Orta Dogu'ya 

100 Seyla Benhabib, 'Kutsal Olmayan Sava~lar', Dogu Batl, Yll. 4, Sayl, 20, s.70. 

101 Aktaran john L.Esposito, Kutsal Olmayan Sava~: islamel Teror, istanbul, Oglak yaymlan, 2003, 8.99. 

102 Slavoj Zizek, Irak (:aydanlzgz, istanbul, Encore, 2004, s. 19. 
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modernligi ve onu olu§turan demokrasi, laiklik 
<;ah~maktadlr. ve 

bu iki i.i.lkeye ve diger "barbarlara", omek 
aydmlanma projesinin bir tiir devaml gibidir. Fakat gereken 
nokta, bu tilr kurucu rasyonel projelerin m<?demligin dogasl geregi her 
zaman kendine kar~a bir tepkiyi dogurmasmm kaC;lmimaz oldugudur. 

ABD'ye kar~l sava~anlar bunu kurtulu~ miicadelesi veya ii<;iincii 
Diinyaclhk gibi motiflerle yaplyorlarsa da (ya da ABD ter6rizmi yok etme ve 
Orta Dogu'ya demokrasi getirme amaclyla Buyiik Orta Dogu'ya girdigini 
ileri surse de) bu sure<; bir zaman sonra sadece ~iddeti icra edilmesi gereken 
bir motif haline getirecektir. ABD'nin Irak'ta EI-Kaide'nin bir kolu 
Tevhid ve Cihat orgiitilnun lideri Urdunlu terorist Ebu Musab 
bulma giri~imleri sIrasmda sivil hedefleri bombalaYlp 
oldurmu~ oimasI veya islamCl teroristlerin insani yardlm ve yeniden 
yapIlanmaSl c;erc;evesinde i.i.lkeye gelen sivil insanlan oldurmeleri ~iddetin 
ne kadar iktidarda oldugunun gostergeleridir. $iddet her ne kadar bir amac; 
ic;in yapllsa da, belirli bir sure sonra Musliiman-Hlristiyan veya Hlristiyan
Miisliiman kaqntilgl <;en;evesinde kendisi yerine getirilmesi gereken bir 
amac; olarak icra edilmektedir. 

$iddetin iktidarda oldugunu gosteren bir omek ABD ve islamcl 
orgiitlerin ~iddeti gen;ekle~tirirken kaqn tarafm ah~lk olmadlgl ve 
kiiltiirune yabancl oldugu ~iddet pratiklerini uygulamalandlr. Amerikah 
askerlerin Ebu Garib hapishanesinde cinselligin tabu derecesinde mahrem 
olarak algllandlgl Musliimanlar (ozellikle islamcllar ve "isyankar 
Musliimanlar") uzerinde uyguladlklan cinsel tacizi on plana C;lkaran 
sistematik igkenceye kaqa, islamcl gruplann medya onunde bireyin 
hayatmm her ~eyden onemli olarak algtlandlgl Bah'da ve. Bahh i.i.lkelerde 
c;ok slk rastlanmayan ~ekilde, ka<;lrdlklan kii;;ilerin bogazlanm besmeleyle 
kesmeleri, her ne kadar altmda ulusal kurtulw,>, demokratiklegme gibi 
motifler varsa da ~iddetin iktidar oldugu bir duruma i~aret etmektedir. 

Modernle~tirmed "Hlristiyan-Siyonist Amerikan imparatorluguna" kargl 
onu ylkmak isteyen cihat<;l islami orgutler dunyaYl kozmik bir savagm alam 
haline getirmek istemektedirler. Bu da ~iddeti iktidara taglmaktadlr. 11 
Eyli.i.l sonraSl ABD'nin dunyaYl Batlhlaghrma istegine kargl, cihatc;llann 
ABD'yi ve i~birlikc;ilerini ylkma istegi ilk bolumde belirtildigi gibi 
modernlige i<;kin bir sorundur. Bu baglamda Irak kuC;iik bir dunya (kure) 
olmu~ ve modernligi kurmaya c;ahgan Amerika'ya kar~l EI-Kaide ve diger 
gruplarm bunu ylkma giri~imi diinya uzerindeki islam-Bab c;ahgmasmm 
kuC;iik bir yanslmasl haline gelmigtir. Her ne kadar Irak, Orta Dogu'yu 
modernlegtirme ve "egitmenin" oldugu kadar, bolgedeki petrol rezervlerini 
kontrol etmenin de ilk ve onemli adlmlysa da, islamcIlara gore ABD'yi ve 
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buradan atmak a1;'agIlanmamn sonu ve yeni bir 
Ylklm yeniyi doguracak, i§galciyi yok 

sona erdirecektir. Bu durumda 1;'iddetin kaC;lmlmaz 
uretilecegi kesindk Cihatc;tlann OrfaDogu'dakl i§siz ve 

genc;lerin cazibe merkezi haline gelmesi ve her ge<;en gun 
daha da gii<;lenmesi bu du§unceyi desteklemektedir. 

ozetlersek, 11 Eyliil'un yarattIgt travmatik durum ve bunun 
olu§turulan "Bush doktrini" 18. yuzyll aydmlanma projesinin 

modern zaman versiyonu olarak modernlegtirmeyi Orta 
tepeden indirmeye c;ah~maktadlr. Tabii bu modernle§meyi tepeden 

onu Ylkmak isteyen El-Kaide gibi orgutleri kendiliginden 
ve §iddete c;ekmektcdir. Her ne kadar Bush yonetimi modernle§meyi 

indirmeyi da, bu hem ABD'yi hem de islamCllan giddet 
g6turmektedir. Bu durumda belirli bir sure soma §iddet bir 

ara<; olmaktan <;lklp amac; haline gelmektedir. 

Sonti(; olarak; kureselle~me Batl modernliginin yayllmaSlnI 
hlzlandlrmu$hr. Fakat kureselle§en Bah kurumlan ihra<; edildikleri iilkelere 
uymaml§ ve siyasal islam'm Orta Dogu ve dunyada gu<;lenmesini 
saglaml~hr. islamCllar Bah'nm hegemonyasml giddet yoluyla Ylkmaya 
<;ah~maktadlrlar. C::unku yeni eskinin ylkmtllarmdan <;lkacaktlr. Bu Ylkma 
giri§imi sadece siyasal islam'a ozgii bir ~ey degildir. Kendisi gibi 
modernligin urunu olan Nazi Almanya'sl ve Sovyet Rusya'sl da bunu 
yapmak istemigtir. Bu yeniyi yapma giri~imi 1;'iddetin gii<;lenmesini ve 
iktidar olmasml dogurmaktadlr. Arhk ~iddeti yapan ozne degildir, 1;'iddetin 
kendisi oznedir. 
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