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Ilml İslam Gerçek mi, Komplo mu? -IIDr. Alev COŞKUN

D

ünkü yazmzda Ilml
İslam düşüncesinin temel noktalar ve gelişmesi üzerinde durulmuştu.
BOP ve ona dayal lml İslam kuramndan amaç nedir? Buna da
ksaca değinelim: Dünyann en stratejik, ancak o derecede karmaşk Ortadoğu bölgesinde ABD çkarlarn ön
planda tutmaktr.
* Bölgedeki petrolü, onun çkş ve
geçiş yollarn kontrol etmektir. ABD
bunun için temel olarak şu yollara başvuruyor:
* Bölgedeki Arap ülkelerinde kendi yannda olan krallar kesin olarak
desteklemektedir. Bu rejimler gerici,
anti-demokratik, faşist imişler, hiç de
önemli değildir.
* Bat dünyas, Afganistan’da, aslnda özellikle ABD’nin Sovyetler’e
karş önce desteklediği “İslamcı mücahitlerin” “terörist” akmlara yönelmesi sonucu yeni bir düşmanla
karş karşya geldi: “potansiyel terörist radikal İslamcılar”.
İşte buna karş “ılımlı İslam kuramı” uygulamaya sokulmaya çalşld.
Bu teorinin en ilginç izahatn New
York Times’ta siyasal yorumcu William Safire yapt (5 Kasm 2001).
William Safire şöyle diyor: Sovyetler’e karş soğuk savaşta Çin’i kullandk; şimdi Müslümanlara karş
Türkiye’yi kullanalm.
* Safire, “eski ABD başkanlarından Richard Nixon ile arasat’ta bir
röportaj” adn verdiği yazsnda ustaca bir yöntem kulland ve bir ölü başkann ağzndan Amerika’nn stratejik
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ve taktik hesaplarnn ne olmas gerektiğini açklad.
Türkiye’yi kullanalım
Bu hayali röportajda, eski Başkan
Nixon, hayali bir tehdide karş Başkan
Bush ve ekibinin büyük bir strateji geliştirmesini öneriyordu.
- Nedir bu strateji?
- Gerçek düşmann bileceksin. Bu,
sadece Bin Ladin ve onun terörist
ağndan ibaret değil, tüm İslam âlemini
ele geçirmekle tehdit eden bir hareket.
Bu sakalllar ve onlarn daha da tehlikeli resmi sponsorlar, Kuveyt ve
Suudi petrolünü istiyor. Bu petroller,
onlara, sağduyulu Müslümanlar ve
tüm Hristiyan ve Yahudi kâfirleri
yok etmek hedefine dönük olarak
nükleer ve biyolojik silahlar geliştirmek veya satn almak için gereken paray sağlayacaktr.
- Onlar nasl durduracaksnz?
- Nasl ki Sovyetler’e karş Çin kozunu kullanarak Komünist Blok’u
böldük, onlar da ayn şekilde böleceğiz. Sizin kuşağnzn kozu, güçlü ordusuyla laik Müslüman ülke. Ankara
ile Türk snrn geçip Kuzey Irak’ ele
geçirmek üzere anlaşmak iyi fikir.
Görüldüğü gibi, N. Y. Times yazar Safire, Sovyetler’i bölmek için
Çin’i kullandk, İslam bölmek için de
Türkiye’yi kullanalm diyor. Türkiye’nin oltaya taklmas için Kerkük’ün
yem olarak kullanlmasn istiyordu.
Tanmladğ modelin temelinde Türkleri Araplar ve İranllarla düşman ederek İslam dünyasn parçalamak stratejisi vard.
Bu yazy daha da uzatmaya gerek

yok. Ama biraz da Türkiye hakknda
daima modeller üreten ve ilginç stratejiler sunan Graham Fuller’in son kitabndan söz edelim. Fuller’n son kitab “Yükselen Bölgesel Aktör - Yeni Türkiye Cumhuriyeti” adn taşyor, ama çok ilginçtir ki kitapta “yeni türkiye cumhuriyeti” küçük haflerle yazlmş. Bu görsel olanaktan bile yararlanlmş. (Times -2008).
Halifelik isteği
336 sayfalk kitabn içinde kuşkusuz
doğru olan kimi yarglar da vardr; ama
“Türk İslamının Yeniden Yükselişi”, “Türkiye’nin Gelecek Yörüngesi
Gibi” bölümler ilginçtir, kitabn takdim yazsnda şöyle deniliyor:
“Tam son yirmi yıldır Türkiye’de
son derece önemli değişiklikler olmaktadır. Dahası, Türkiye Cumhuriyeti uluslararası politikadaki
rolünü tanımlamaya devam ederken
ufukta daha fazla değişiklikler belirdiğinden kimsenin kuşkusu yoktur.” (s. 9)
Demek ki yeni değişiklikler bekleyeceğiz. Fuller’n 336 sayfalk kitabn uzun uzun analiz etmeye gerek
yok ama.. Halifelikle ilgili aşağdaki
alntya ne dersiniz!
“Bugün bile Müslüman dünya, orta yerinde bir şampiyon görmemektedir. Halifeliğin devam eden eksikliği, 21. yüzyılın İslami hareketlerinin çoğunda yeni yankı bulmuştur.”
Fuller’a göre İslam’n bugünkü zayflğnn ve bölünmüşlüğünün temelinde Halifeliğin yokluğu ciddi etki yapyormuş (s. 65). Sanki Halifelik tüm
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