GÜLMENİN KATLİ ve BATI’NIN ŞARK POLİTİKALARI
Paris‟te Charlie Hebdo adlı dergiye yaptıkları baskınla 11 karikatür sanatçısı, bir polisi
gözünü kırpmadan öldürürken Hz. Muhammedin intikamını aldığını sananlar yanılıyordu.
Onlar, kendi insanlıklarından arındılar, kendi özgürlüklerine kurşun sıktılar. Zaten davranış
biçimleri, pervasızlıkları, profesyonel duruşları, insanlıktan çoktan çıkmış ve ruhlarını çoktan
bir karanlık kuyuya atmış olduklarını da işaret ediyordu. Büyük olasılıkla da Batılı istihbarat
servislerinde ya da onların Orta Doğu uzantısı İsrail Mossad‟ında yetiştirilmişler,
eğitilmişlerdi.
Önemli bir noktayı unuttular; tüm Fransa ve Avrupa‟ya, hatta ABD‟ye haykırmalıydılar: “Bizi
sizler yetiştirdiniz!”
Bu katliam, Batı emperyalizminin, Şark‟ı beyinden arındırılmış bir sömürge olarak tutmak
çabasının ve kendi halklarına karşı “terörcü İslam”ı işaret ederek yürüttükleri bir politika
malzemesinin karakışa düşmüş kanlı fotoğrafıydı.
O kanlı tablonun yaşandığı Fransa‟nın ünlü önderlerinden Napolyon, 2 Temmuz 1798 günü
Mısır‟ı işgal için İskenderiye‟ye çıkarken şöyle dememiş miydi? “nous sommes les vrais
Musulmans” (biz gerçek Müslümanlarız!)
Bu iğrenç yalanın sonrasındaki politikalar için de yöntem belirlenmişti. “Napolyon vekili
Kleber‟e kendisi ayrıldıktan sonra Mısır‟ı Şarkiyatçılar ile kendi yanlarına çekebildikleri Mısırlı
dini liderler aracılığıyla yönetme talimatı verdi; başka bir siyaset fazla pahalıya patlar,
akılsızlık olurdu.” (Edward Said, Şarkiyatçılık, s 92)
II. Dünya Savaşı‟ndan sonra Kuzey Afrika ve Orta Doğu‟da Fransa ve İngiltere‟nin yerini
almış ABD, 1996 yılında doğrudan Başkanı‟na bağlı olarak kurulmuş ACRFA (Advisory
Committee on Religious Freedom Abroad / Dış Ülkelerde Din Hürriyeti Danışma Komitesi)
elemanları aracılığıyla Siyasal İslam üzerinden oyunlarını sürdürmemiş miydi?
Türbanlı milletvekili Merve, ACRFA aracılığıyla ülke ülke dolaştırılmamış mıydı? Türkiye‟deki
laik totaliter rejimden yakındırılmamış mıydı?
ABD‟li araştırmacı Joan Didion, Doğu toplumunda yükselen “radikal İslamcılık” ile
emperyalizm arasındaki ilişkileri bir Batılı aydın olarak gözler önüne sermemiş miydi?
“1980'lerin başlarında, Washington'da gerçekleşen Muhafazakâr Siyasal Eylem
Konferansı‟nın 'Sovyet İmparatorluğu'nu Geri Püskürtmek' konulu bir oturumuna katılmıştım.
O günkü konuşmacılardan biri olan Jack Wheeler adında bir tür maceracı-ideolog, mücahitler
denilen Afgan özgürlük savaşçılarının yanından yeni dönmüş olduğundan bahsedip
duruyordu. 'Bir İslami dirilişi başlatmak için' Sovyetler Birliği'ne gizlice Kuran nüshalarının
sokularak (Sovyetler‟in) 'bin yerinden kesilerek öldürülmesini önerince ayakta alkış aldığını

anımsıyorum.” (Joan DIDION, "Sabit Fikirler ya da Tarihin Dönüm Noktası" başlıklı yazı,
Varlık, Nisan 2003)

UNESCO tarafından tüm dünyaya örnek eğitim modeli olarak gösterilmiş, anlaşılmaz
Osmanlıcacı, tek dilli ve kasvetli ortaçağ derebeyliğine karşı bir Doğu Rönesansı
olarak doğmuş, Anadolu halk kültüründen ve dilinden, onun kandaş toplum kökenli
çoğulcu, seküler, değişimci, gülmececi ve şenlikçi gücünden kaynak almış, yaparak ve
yaşayarak öğrenmeyi, öğrenirken üretmeyi, özgürleşmeyi bayrak edinmiş Köy
Enstitüleri’ni kapatan ve kapattıranlar, yerine imam hatip okulları açtıranlar da Batılı
emperyalistler ve onların yerli ortakları değil miydi?

İran İslam Devrimi yönetiminin öldürme tehditleri altında yaşamakta olan Amir Taheri neler
demişti? “İlginç olan şey, bazı Batılı aydınların biz Müslümanlar‟ın zamanda geriye gitmemiz,
köklerimize inmemiz ve gelenekleri elden bırakmamamız gerektiğini düşünmeleri ve bizim
genç insanlarımızın da bu ithal „kaynağa dönüş‟ fikrinden oldukça etkilenmeleridir. Niçin Batı
kendi kaynaklarına, bu kaynaklar her neyseler, dönmüyor?” (Amir Taheri‟den aktaran
Mustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında, s 437)
20. yüzyıl sonlarında ABD‟nin Orta Doğu‟yu işgal politikalarına katılmak istemeyen Türkiye
Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerindeki komuta kademesinin uyduruk savlarla cezaevlerine
tıkılması için ABD‟de korunan bir emekli vaizin örgütlediği savcı ve polisler genelkurmayın
kozmik odalarına kadar girmemiş miydi?
Ya bizim kıçtan kafalı aydınlarımız… Onlar başka bir mide bulandırıcı ortaklık içindeydi.
AKP‟nin iktidar oluşu ile yaşıt olarak yayınlanmış ve ABD‟de en çok satan 10 kitap arasına
girmiş Kar romanında Orhan Pamuk, mazlum imam hatiplilere Mustafa Kemal kalpağı
giydirdiği solcu Sunay Zaim aracılığıyla kurşun sıktırıyor, laik politikaları eleştirmek için
çarşaflı kadın rolüne çıkardığı karısı Funda Eser‟e orospu kıvranışları çektirerek dindar
gençliğin öfkesini kışkırtıyor, Kars‟ta o güne kadar hemen hiç görülmemiş türban örtünerek
eğitim enstitüsüne girmek isteyen genç kızları intihar ettiriyordu.
Bu ülkede, her soydan ve her boydan liberal, hatta solcu pozlarında gezinen, hatta Kürt
milliyetçisi ve Kürt özgürlükçüsü geçinen bir sürü şaşkın ördek, demokrasi ve açılımlar adına
balkon konuşmalarına alkış tutmadılar, komşu Suriye‟ye tırlarla silah taşınmasına, bu ülkede
hayatın her ânının dinselleştirilmesine, küçücük kız çocuklarının başının bağlanmasına,
yürütmeden yargıya tüm erkin tek bir elde toplanmasına çanak tutmadılar mı?

Şimdi şapkasını önüne koysun, azıcık insafları kaldıysa düşünsünler… İktidar, ün ve çıkar
uğruna gülmeyi katledenler, o katillere silah ve kültürel teçhizat sağlayanlar…

Hiç timsah gözyaşları dökmesinler…
Rüzgâr eken fırtına biçer!

09 Ocak 2014, Alper AKÇAM

“CNN'in tecrübeli spikeri Jim Clancy (34 yıldır CNN‟de çalışan), Paris'te gerçekleşen dergi
saldırısından İsrail'i sorumlu tuttuğu için CNN'den ayrılmak zorunda kaldı. Fransa‟daki mizah
dergisi Charlie Hebdo‟nun ofisine düzenlenen saldırıyla ilgili İsrail karşıtı tweet atan Amerikan
televizyon kanalı CNN‟nin sunucusu Jim Clancy istifa etti. Hz. Muhammed ile ilgili olduğu
iddia edilen karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırının ardından
başlayan ”düşünce özgürlüğü” tartışmalarının yapıldığı sırada, sosyal medyaya yazdığı
mesajda, saldırıyla ilgili kısmen İsrail‟i sorumlu tutan haber sunucusu Clancy, 34 yıldır
çalıştığı CNN‟den istifa ettiğini açıkladı.

Saldırıdan hemen sonra ”Bu karikatürler asla peygamberle alay etmiyor. Kalabalıkların onun
sözünü saptırmaya çalışmalarıyla alay ediyor. Dikkat edin” şeklinde tweet atan Clancy daha
sonraki tweetinde, saldırıdan kısmen ”İsrail propagandası”nın sorumlu olduğunu ifade etmişti.
Twitter hesabını silen Clancy, istifa kararına ilişkin yaptığı açıklamada, istifasının attığı
tweetlerle bağlantılı olup olmadığına değinmedi.

CNN‟den yapılan açıklamada, ”Jim Clancy artık CNN‟de değil. Kendisine 30 yıldan fazla bir
süredir seçkin hizmetinden dolayı teşekkür eder, en iyi dileklerimizi iletiriz” ifadesine yer
verildi. Ruanda soykırımı, Körfez Savaşı ve Berlin Duvarı‟nın yıkılması gibi birçok
uluslararası olayı sunan Clancy, CNN‟deki ”The Brief” adlı haber programının sunuculuğunu
yapıyordu. “ *** 19 OCAK 2015 CNN HABERLER

