Cameron’un Başarısız Müptezel “Aşırılık” Retoriği
Cameron, İngiltere’nin Suriye ve Irak’taki IŞİD hedeflerine karşı geniş kapsamlı bir saldırı başlatacağı
sözü verdikten sonra kamuoyu karşısına geçerek “aşırılık” ile mücadele ile ilgili olarak halka hitaben bir
konuşma daha yaptı. Konuşmasında “Her iki ülkede de Hilafeti yok etmek.” istediklerini söyledi.
Onun son önerileri şunları içeriyor: Müslümanları Hilafet gibi İslami fikirlere karşı konuşmaya
zorlamak [Sadece IŞİD’e karşı değil], “Aşırılığı frenlemek için” gerekli önlemleri almak, devletin eylem
ve politikalarını eleştiren ya da sorgulayanları “komplo teorisyenleri” olarak yaftalamak, “Truva atı”
gibi ilişkileri önlemek için okullara baskı yapmak, agresif bir şekilde “İngiliz değerlere” teşvik etmek ve
ortak paydalar yaratmak [İfade özgürlüğü de dahil], dini hoşgörü, hukukun üstünlüğü ve muhalefet de
dahil olmak üzere “aşırılığın” yasal tanımını yapmak.
Selefleri gibi Cameron da, Müslümanların inandığı yasal dini ve politik görüşler ile Irak ve Suriye’de
yaratılan kaos arasını birbirine karıştırıyor. “Aşırılık” ile mücadeleyi, köpek mamasına benzetmek
siyasal bir jesttir. Bu politikalar, topluluklar arasında daha fazla hasara, dünya çapında da daha fazla
kaosa neden olacaktır. Artı bizzat ideolojik zarara yol açması görülmeye değerdir.
Gerçekten de siyasal bir jesttir diyoruz, çünkü gerçek sorunlar ile ilgilenen bir siyasetçi olarak değil,
bir şovmen olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla okullarda başka bir Truva atı olgusunu önlemekten
bahsederek bir şov yapıyor. [Oysa son parlamentoda Eğitim Komitesine seçilen muhafazakâr
milletvekili Graham Stewart, bunun, emsalsiz bir olay olduğunu, soruşturmaya tabi tutulan okulların
herhangi birinde aşırılık veya radikalizme yönelik hiç bir kanıta rastlanmadığını söyledi.]
Gerçekten de siyasal bir jesttir, zira Suriye ve Irak’ta IŞİD’i bombalamaktan bahsediyor... Biz burada
sözde Hilafet ve İslam Devletine, eylemlerine şeri dayanak bulamayan IŞİD’i savunacak değiliz. Kaldı ki
Cameron’un Irak ve Suriye’de misket bombaları ile IŞİD’i bombalama önerisi, IŞİD’in Hilafetine ve
Blair’in Irak savaşına haklılık kazandırır. Bölgenin sorunlarını asla çözmez. Oysa zaten dünyadaki
Müslümanlar IŞİD’i bir Hilafet Devleti olarak tanımıyorlar. Ama Cameron ve diğer Batılı hükümetler,
onu böyle tanımlamaktan mutlular. Çünkü bölge insanlarına karşı düzenledikleri saldırılara gerekçe
teşkil ediyor. Hâlbuki aynı hükümetler, Mısır ve tüm bölge halkını katleden despotları alenen
savunmaktan geri durmadılar.
Böyle bir politika, dünya çapında daha da yıkımın bir reçetesidir. Çünkü Batılı hükümetlerin -ister
Afganistan ister Irak veya Libya’da olsun- askeri müdahaleleri, bölgelerin istikrar dengelerini bozdu ve
milyonlarca hayatı mahvetti. Cameron diyor ki “Her iki ülkede de “Hilafeti” yok etmek istiyoruz. [Oysa
o Hilafet, Hilafet değildir.] Cameron, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Hilafet Devletinin
yıkılışında İngilizlerin oynadığı rolü herhalde göz ardı ediyor. Hilafet yıkılınca Ortadoğu’daki istikrar
dengeleri bozuldu, yıllarca kaos hüküm sürdü.
O politika, daha fazla ayrımcılık ve Britanya’daki topluluklar arasında izolasyonun bir reçetesidir.
Çünkü yasal siyasi görüşlerini ifade eden ya da Hilafet ve cihat hakkında meşru İslami bakış açısına
inanan Müslümanları sıkboğaz etmektedir. Yasaklar politikası, “İslam Devleti” gibi kavramları
açıklamak ya da Tunus veya Woolwich katliamları ile ilgili güvenilir şeri bakış açılarını ifade etmek
isteyen imam ve âlimlere engel olmaktadır. Çünkü bunlar, “ Radikal“ olarak yaftalanmaktan
korkuyorlar... Cameron’un savunduğu ideolojinin bizzat kendisi ideolojik zarara neden olmaktadır. Zira
izlenen politikalar çelişkiler ile doludur. Üstelik Cameron, taşıdığı değerlere gerçekten inanan bir kişi
görüntüsü de vermiyor.
Siz “İngiliz değerlere” teşvik etmek için halkla ilişkiler kampanyası başlatamazsınız, çünkü insanları
kaba kuvvet “akidene” inanmaya zorlamak için sivil ajanlar, yasalar ve güvenlik birimlerini
kullanıyorsun. Entelektüel olarak onları ikna etmekte başarısız oldun. İfade özgürlüğüne inandığını
söylüyorsun, ama Irak Savaşı, şikâyet sebebidir diyen Müslümanlara ya da yasal ve doğru tarihsel
pozisyonlara dayanarak Siyonist varlığın meşruiyetini sorgulayıcı argümanlara sahip olanlara
saldırıyorsun. Yahut Müslümanlara karşı casusluğa teşvik eden yasakçı politikayı veya McCarthycilik
bir ortam yaratılmasını ifşa edenleri komplo teorisyenleri olarak niteliyorsun. Ya da Batılı hükümetlerin
Sisi ve Suudi rejimi gibi diktatör ve despotları desteklediği gerçeğini deşifre edenleri hedef alıyorsunuz.
[Birkaç yıl önce Eliza Manningham-Buller, verdiği konferanslarda bunun çok rahatsız edici bir sorun
olduğunu söylemişti.] Ya da açıkçası entelektüel bir sahtekârlıkla şikâyet dilekçelerini sumen altı ederek
yapılan eleştirileri susturmak istiyorsunuz... Hem hukukun üstünlüğünden bahsediyorsunuz, hem de
gizli hapishanelerde gerçekleştirilen işkencelerde İngiltere’nin rolünü, Irak ve Afganistan’da yapılan

askeri ihlalleri, İçişleri Bakanı’nın yasadışı eylemlerini ifşa edenleri susturmaya kalkıyorsunuz... Hem
hoşgörüye inandığınızı iddia ediyorsunuz, hem de azınlık topluluğa karşı İngiltere tarihinin en
hoşgörüsüz dönemlerinden birine önderlik ediyorsunuz. Hükümet çizgisini izlemeyen Müslüman
çoğunluğu aşırılık ile yaftalıyorsunuz. Ne ironidir ki Cameron, yüzyıllar boyunca farklı inanç
toplulukları arasında uyum ve ahengin adresi olan Hilafet konseptini Müslümanların kınamasını istiyor.
Onun inanan ve ibadet eden insanları koruyan İslami yaklaşımdan alması gereken çok ders var.
Cameron’un kendisini eleştirenleri ya da pisliğini ifşa edenleri alaya alması ya da dillerine pranga
vurması, görüşlerini tartışabilecek kapasitede olmadığını kanıtlar. Onun Müslümanlara yönelik verdiği
mesaj şudur ki “Ya bizim inanç ve siyasi bakış açılarımızı kabul edin” ya da siyasi ve hukuki olarak
ölün. Onun en fazla yapabileceği şey insanları susturmak, düşündüklerini söylemelerine engel olmak ya
da kendi görüşlerini ifade etmek isteyenleri cezalandırmaktır.
Müslüman topluluklara yönelik mesajımız şudur ki, çok konuşan kuş beyinli birine aldırış etmeyin.
Bu retorik döngüsünü bitirdiğinde, papağan gibi yeniden aynı şeyleri tekrarlayıp duracaktır. Ne kadar
kabadayılaşırsa, o kadar başarısız olacaktır... Müslüman toplulukların yapması gereken önemli roller
var. Cameron, Hilafetten bahsettiğinde Müslümanlar, İslami kaynaklara dönmeli ve İslam’ın gerçekten
Hilafet hakkında ne söylediğini anlamalıdır. Hem IŞİD hem de Cameron’un büyük yanılgı içinde
olduğunu fark etmelidir. İslam dünyasının, gerçek bir Hilafete ihtiyacı vardır. Rastgele insanları
öldüren, Irak’ın bölünmesinin yolunu hazırlayan ve Esed karşıtı kampanyaya engel olan bir varlığa
değil. Dünyanın da bu kadar acılara neden olan küresel kapitalizmin hegemonyası karşısında duran bir
devlete ihtiyacı vardır. İngiltere’deki Müslüman toplulukların, sadece bu hayatta ve ahirette onurlarını
yüceltmek için değil, aynı zamanda Cameron gibi politikacıların saldırıları karşısında durmak için de,
söz ve eylem olarak İslam Risalet’ini taşımak için de daha fazla İslam’a ihtiyaçları var. Devlet destekli
propagandaya meydan okumak için siyasi görüşlerini açıkça dile getirmelidirler. Eğer Müslüman
topluluklar bu onurlu yolu takip ederlerse, Cameron gibi cüceler siyasal mezarlıkta toprak olup
gideceklerdir.
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