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Yeni Şafak Köşe Yazıları (1999-2017)
[Köşe yazısı başlığına Ctrl + Tıklat yapıldığında yazı ekrana gelecektir]
Mayıs, 2017
Riyad’da bir Marvel filmi
23 Mayıs 2017
Bazı resimler temsil ettiği sanılan nesneleri resmetmezler. Bunu anlamak için resmin altına ne
olmadığını yazmak gerekebilir. Tıpkı sürrealist ressam Rene Magritte resminde olduğu gibi, “bu bir
pipo değildir" demek zorunda kalabilirsiniz. Foucault gi... devamı
İran toplumunun gelecek tahayyülatı
20 Mayıs 2017
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Cumhuriyet tarihi boyunca adeta yok gibi davrandığımız Güney ve Doğu komşularımızda olup
bitenler tam tersi politikalara zorluyor. Irak'ta iç savaş devam ederken Suriye'deki savaş uluslararası
boyut kazandı. Irak'taki durum zaten Amerika'nın denetim ... devamı
Çürüme de umut da hep olacak
18 Mayıs 2017
Elimizi uzattığımız her şey çürüyor. Belki de dokunduğumuz için biz çürütmekteyiz. Gördüklerimiz
kirleniyor. Baktıklarımız bizi kirletiyor, içimizi… İşittiklerimizden dolayı, bildiklerimizden dolayı acı
çekmeye başlıyoruz. Birebir şahit olamasak bile... devamı
Çin, ‘İpek Yolu’na anlam katabilir mi?
16 Mayıs 2017
Asya'nın derinliklerinden yani doğudan batıya uzanan bir yol... Ne kervanlar, ne ordular geçti.
Doğunun zenginliğini batıya taşıdı. Batıdan doğuya, doğudan batıya ordular yürüdü. Kavimler göçtü
bu güzergâhtan. Kültürler, dinler değişti… Medeniyet zam... devamı
Bir türbenin defnedilişi…
13 Mayıs 2017
Selanik'in sahilden yukarıya doğru tırmandıkça topografyası gibi mimari özellikleri de değişir.
Yedikule surlarına yaklaştıkça eski Türk mahallesinin izlerine rastlarsınız. Kötü restore edilmiş
cumbalı evler... Yine de geçmiş zamandan bir işaret, bir... devamı
Özgürleştirici efendi modeli
11 Mayıs 2017
Amerika'nın Ortadoğu'ya yönelik genel politikası varsa eğer, bu stratejinin Obama yahut Trump
iktidarıyla değişmeyeceğini tespit etmek gerekiyor. Uygulamada farklılıklar olsa bile temel çizgide
önemli bir değişimin olacağı beklentisine girmemek gerek... devamı
Siyaset dersi olarak popülizm
09 Mayıs 2017
Amerikan başkanlık seçim sonuçlarının ardından Avrupa'da da benzer trendin yükselişe geçeceğini
tahmin etmek zor değildi. Trump popülizminin dayandığı toplumsal ve kültürel temellerin daha köklü
biçimde Avrupa'da yeşerdiği epeydir bilinen bir husustu... devamı
Bir Hikmetyar portresi
06 Mayıs 2017
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Tarihi Hayber Geçidi'ne açılan düzlükte kurulu Peşaver, ağırlıklı Peştun nüfusuna rağmen Afganistan'a
mı Pakistan'a mı ait olduğuna karara verememiş bir şehir görünümündeydi. Hayber Geçidi'ni aşarsanız
Afganistan'a ulaşırsınız. Yahut büyük İskender'i... devamı
HAMAS’IN hedefindekiler
04 Mayıs 2017
HAMAS'ın temel bildirgesinin yenilenmesinin dünyada yankı bulması bekleniyordu, nitekim öyle
oldu. FKÖ'nün aksine İsrail'in varlığını kabul etmemekte direndiği için, girdiği seçimlerde aldığı
sonuçların Filistin konusunda belirleyici durumdaki Ortado... devamı
Hindistan’ın dökülen makyajı: Keşmir
02 Mayıs 2017
Müslümanların taraf olduğu kriz alanlarında sorunların çözümü için bazen eldeki imkânların yeterince
kullanılmadığı, bu nedenle de bir yalnızlaşmanın yaşandığı gerçek. Toprakları işgal edilen, temel
insani hakları elinden alınan Müslüman azınlıkların... devamı
Nisan, 2017
Erguvanlar da yanar
29 Nisan 2017
Tabiatla insan ilişkisinin, sadece şehir kültürünü değil insan muhayyilesini belirleyen bir yanı var.
Bunu en iyi, insanların mevsimlerin dönüşümü karşısında yaşanan sıradışı olaylara verdikleri
tepkilerde anlarız. Anadolu'nun kıta özelliği sergileye... devamı
Kapitalizmin iğvasına kapılmak
27 Nisan 2017
Türkiye'de İslami düşünce ve hassasiyet sahibi aydınların Batı'yla yüzleşme maceralarının yaşadığımız
siyasal, toplumsal ve askeri tarihsel süreçten etkilenmemesi imkansızdı. Klasik İslamcılık
düşüncesinin ilk dönemler Batı'nın sömürgeci tasallutu ka... devamı
Kaybedilen mekânlar
25 Nisan 2017
Bu ülkede Müslümanca hassasiyetleri olan aydınların ve sanatçıların beslendiği kaynaklarla yetişme
şartları yeterince ortaya konmuş değil. Oysa bugünü anlamak biraz da içinden geçtiğimiz mecraları
anlamaktan geçer. Aydınların yetiştiği sosyal çevre ş... devamı
Nisan, 2017
Ne söylediği önemli
22 Nisan 2017
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Medyada her zaman dikkat çeken ancak ne üslubu ne de müktesebatı bakımından ciddiye alınmayan
isimler her daim olmuştur. Sözlerinden, iddialarından çok dil ve üsluplarıyla gündeme gelirler.. Bu
kişilerin daha çok ne söylediğine değil, nasıl söylediği... devamı
Doğudan yükselen nefret modeli
20 Nisan 2017
Batılıların sömürgecilik deneyimi onlara güç ve iktidarın elde edilmesi ve sürdürülebilmesinin
incelikli yöntemlerini de öğretti. Mesela İngilizler nüfuslarının kat kat fazlası toplulukları
sömürgeleştirmeleri ve bunu hala dolaylı yollardan sürdürebi... devamı
Bir ‘dil’in açtığı hasar
18 Nisan 2017
Referandum sonuçları üzerinde tarafların derin düşünmeleri gerekiyor. Sayısal üstünlük her zaman
siyasal kazanç anlamına gelmeyebilir. Alınan sonuç, oyunun kurallarına uygun, kazananı belli olsa da
siyaset farklı dinamiklerle işliyor. Ancak bundan s... devamı
Politik tiyatro
15 Nisan 2017
12 Eylül sonrası yapılan ilk serbest referandum 1987'de gerçekleşen anayasada yer alan geçici
maddenin yani 'siyasi yasakların kaldırılması' içindi. Daha önceki referandumların ihtilal ortamında ve
hangi şartlarda yapıldığını belirtmeye gerek yok. Da... devamı
ABD’nin müdahale kapasitesi
13 Nisan 2017
Suriye'yi vuran Amerika şimdi de Kuzey Kore'yi hizaya getirmeye çalışıyor. Amerika'nın askeri gücü
göz önüne alındığında tek tek tehdit edemeyeceği ülke yok gibi. Bu gücünü kullanarak pek çok ülkeyi
dize getirebilir. Küresel güç olarak ABD'nin herha... devamı
Osmanlı'ya nasıl sahip çıkılmaz?
11 Nisan 2017
Strazburg'ta bir grup vatandaş Osmanlı kıyafetleri ile referandum için oy kullanmaya gelmiş. Fransa
yasalarına saygılı yaşadıklarını ancak geçmişlerini, örf ve adetlerini de unutmadıklarını göstermek
istediklerini ifade etmişler... Belli ki kıyafetle... devamı
Ritmin gücü
08 Nisan 2017
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Uluslararası yarışmalarda karşımıza çıkar marşlar. Madalya törenlerinde anlamadığınız bir dilde,
hoşlanmadığınız hatta size hiç hitap etmeyen bir müzik çalmaya başlar. Madalya sahibinin yarı ibadet
hissiyle bir huşu maskesi takınarak dinlediği marşla... devamı
Kimyası bozulan insanlık
06 Nisan 2017
Kimyası bozulmuş bir dünyada önce çocuklar ölür. Yüzlerinde asılı kalan o masum tebessüm solarken
insanlığın bozulan kimyasına son bir bakıştır çocukların ölümü... Çocuklar ölürken bile bize
yitirdiğimiz bir şeyleri hatırlatır. Yan yana dizilmiş ço... devamı
Reklamın sahte gerçekleri
04 Nisan 2017
Her toplumun alamet-i farikası olabilecek bazı özellikler öne çıkar. Reklam da tüketim
alışkanlıklarından beslenen kapitalist ilişkilerin en önemli alametlerinden... Reklamın artık hayatımızı
tümüyle kuşattığı, sadece temel ihtiyaçlarımızın nasıl kar... devamı
ABD’nin Kürtleri
01 Nisan 2017
Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyaretinden ne sonuç çıkarmamız gerekir? Yapılan
açıklamalara bakılacak olursa Amerikalılar bildiklerini okumaya devam edecek. Bence görüşmelerin
özeti şu cümlede yatıyor: “... Çok açık ve faydalı tartı... devamı
Mart, 2017
PAPA ve Avrupa’nın yön duygusu
30 Mart 2017
Roma Antlaşması'nın imzalanmasının 60. yıl dönümü kutlamalarında Papa'nın yaptığı açıklamalardan
çok verdiği resim daha çok öne çıktı. Siyasette bilinen bir gerçektir. Siyasiler sanat eserlerini mesaj
olarak kullanırlar. Sanatın sanat olmaktan fazlas... devamı
Batı ile hesaplaşma zamanı mı?
28 Mart 2017
Gazete manşetlerine, Avrupa ve Amerikalı medya aygıtlarının söylem ve ithamlarına bakılacak olursa
adeta birbirini hiç anlamayan, aralarında hiçbir tarihsel temas tecrübesi olmayan farklı dünyaların
tepkilerini görürüz. Hegemonik sistemle baş etmek ... devamı
Sultanın torunları
25 Mart 2017
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Artık yeni bir magazin konumuz oldu; Osmanlı hanedanından kaçıncı kuşaktan torunu dedi ki..
şeklinde başlayan sansasyonel haberler. Haberin veriliş biçimine bakarsanız sanki sultan Topkapı'da
veya hâlâ Dolmabahçe'de oturuyor hanedandan bir prens ya d... devamı
Mart, 2017
Piramitlerin gölgesi
23 Mart 2017
Nihayet başa döndük; Hüsnü Mübarek işlediği suçlardan beraat ederek sıcak yuvasına döndü. Mursi
belki de hiç aklında olamadığı halde, seçimle devlet başkanı oldu, hâlâ zindanda yatıyor. Arap
Baharı'nın estirdiği coşku ve devrim romantizmi 'gerçekte n... devamı
Toptancı Avrupa karşıtlığına düşmeden
18 Mart 2017
Hollanda ile yaşanan kriz 'Avrupa sorunu'nu yeniden hatırlattı. Diğer tarafta, Avrupalılar açısından da
'doğu sorunu'na dönüşü akla getiren dayanışma açıklamaları yapılıyor. Bu tür durumlarda devletlerin
izlediği politikalar tarihsel, kültürel reflek... devamı
Şehir düşüncesi yahut romantizm
16 Mart 2017
Türkiye 1950'lerden başlayıp gittikçe artan hızda şehirleşiyor, daha doğrusu şehirlere göçüyor.
Toplumsal, kültürel anlamda geleneksel dokusunu hızla kaybeden şehirlerimiz aynı zamanda
modernleşmenin sorunlarıyla hesaplaşıyor. Ne var ki bu kadar çok ... devamı
‘Hilal tutulması’
14 Mart 2017
Hollanda örneğinde olduğu gibi Avrupa ile ilişkilerimizde sahici, kalıcı olan ile sahnede görünenleri
bir birinden ayırt etmesini bilmek gerekir. Öfkenin bu denli yükseldiği ortamda olayın hissiyat ve
hakikat boyutunun birbirine karıştırılma ihtimali... devamı
‘Kızıl sultan’ mı, ‘yeşil sultan’ mı?
11 Mart 2017
Millet olarak yaşadığımız travma en çok tarihle kurduğumuz ilişkide ortaya çıkıyor. Neredeyse
yaşadığımız tüm siyasal, ideolojik, toplumsal hesaplaşmalar, kamplaşmalar tarih üzerinden yürütüldü.
Bir milletin geçmişinin olması ile tarih sahibi olması ... devamı
Seküler toplumun göz zevki
09 Mart 2017
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Kuzey Avrupa ülkelerinin Ortadoğu, islam, azınlık hakları, özgürlükler gibi konularda izledikleri
siyaset çok ilginçtir. Nüfus baskısı olmayan, ekonomik refah seviyesini yakalamış coğrafyası, iklimi
ve bir de siyasal çıkışları ile dikkat çekerler... ... devamı
Seküler uygarlığın rövanşı!
07 Mart 2017
Seküler uygarlık neden Müslümanlardan nefret ediyor? Bu sorunun medyada yaygın kullanışı ile
“Neden Müslümanlardan korkuyor?” şeklinde sorulmasını bekleyenler doğru cevabı alamayacaklardır.
Zira seküler uygarlık Müslümanlardan korkmaktan önce nefret ... devamı
Avrupa’da yeni laiklik yorumları
04 Mart 2017
Avrupa maceramız aydınlarla başladı. Tanzimat aydınlarının Avrupalılığı bir hayranlık hikayesidir.
Avrupa, efsunkar oldukları bir medeniyetin beşiğidir. Kafalar karışıktır, sosyal Darwinizmden
pozitivizme, liberal özgürlüklerden bilimsel buluşlara uz... devamı
Siyoniste söz düşürmek!
02 Mart 2017
Önce İsrailli bir heyetin Riyad'a gittiği haberi geldi. Habere göre üst düzey İsrail heyetinin yaptığı
görüşme ilk de değildi. Birkaç hafta önce gerçekleşen bu görüşme adet olduğu üzere gizli tutulmuştu.
Ama her nedense bu kez basına sızdırılmasında ... devamı
Şubat, 2017
Ayar vericiler, darbeciler
28 Şubat 2017
Postmodern darbenin yıldönümünde postmodern muhtırayı konuşuyor olmak tarihin ironisi gibi
duruyor.. Üstelik bir kalkışmanın bastırılışının etkisi hala devam ederken... 28 Şubat'tan bu yana
'Türkiye'de artık darbeler dönemi kapandı' nakaratı çok kull... devamı
28 Şubat’ın iki arızası
25 Şubat 2017
Bugünlerde yoğunlaştırılmış bir postmodern darbe etkinlikleri düzenleniyor. Dönemin mağdurları,
tanıkları yaşananları anlatıyor; siyasiler, yazarlar, kanaat önderleri açıklamalar yapıyor. Bizzat
uygulamaların muhataplarının direnişi ilk elden yeni ne... devamı
Bir fotoğraf karesinden taşanlar
23 Şubat 2017
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Fotoğrafın icadını insanlık tarihinin ikinci büyük devrimi olarak açıklar fotoğraf felsefesi ile
uğraşanlar. Bu yaklaşıma göre, nasıl yazının, yani bugün kullandığımız anlamda lineer yazının icadı
insanlık için bir dönüm noktası ise, fotoğraf makines... devamı
Kelimeler bazı anlamlara gelmiyor
21 Şubat 2017
Batılı aydınlar, siyasetçiler, bilim adamları yükselmekte olan totaliter eğilimlerden, popülist ırkçı
partilerin güçlenmesinden hayli endişeli görünüyor. Amerika'da Trump'ın başkan seçilmesinin
Avrupa'da domino etkisi yaparak aşırı sağ partilerin oyl... devamı

Şubat, 2017
Sahici cümleler kurabilmek
18 Şubat 2017
Modern dünyada Müslümanlar nasıl bir hayat yaşamak istiyor? Bu soruya “modern dünya” şartını
eklememiz tesadüf değil. Çünkü Müslümanların karşı karşıya oldukları sorunlar modernliğin
sonuçlarından bağımsız olarak ele alınamaz. Ve en önemlisi karşı ka... devamı
Seküler çağın sonu
14 Şubat 2017
“Hollandalı aşırı ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) Başkanı Geert Wilders, 15 Mart'ta Hollanda'da
yapılacak genel seçimlerden partisinin başarı ile çıkması halinde Kur'ân-ı Kerimi yasaklayacağını ve
camileri kapatacağını belirterek, bunu seçim bildirge... devamı
El Bab, hangi kapıları açacak?
11 Şubat 2017
Türkiye'nin bölgesel rolü, tarihi, jeostratejik ve buna ilave edilebilecek pek çok başlıktaki öneminden
dolayı bir kenara bırakılacak ülke değil. Genellikle ne kadar önemli olduğumuzu sıralamaktan da pek
hoşlanırız. Gerekten de bölgeye dönüp bakıldığ... devamı
Devlet aklının ötesinde...
09 Şubat 2017
Türkiye'de sistem denilen müesses nizamın hem kendi içinde hem toplumsal taleplere göre dönüşümü
hep sancılı olmuştur. Temelde teknik bir sorun gibi görünen bu durum siyasal elitlerle toplumsal taban
arsındaki ilişkileri doğrudan etkileyerek, krizler... devamı
Keşmir yahut azınlık olmayı bilmek
07 Şubat 2017
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İslam âlemi için birbirine yakın ama mahiyeti farklı iki durum önemini hep korudu. Bunlar; azınlıklar
sorunu ve İslamofobi... Yakın dönemde artık gizlenemez boyutlara ulaştığı için İslamofobi gündemi
hayli işgal ediyor. Daha çok Batılı ülkelerde orta... devamı
Sonlu teorilerin sonu
04 Şubat 2017
Amerikan seçmenin sağcı, hem de ayrımcı bir söyleme oy vererek açıkça ırkçı bir Cumhuriyetçinin
iktidar olmasının Avrupa'da da domino etkisi yapacağı yönünde öngörüler hayli fazla. Bu nedenle
Amerika'daki yükselen sağcı, İslomofobik, ayrımcı söylemde... devamı
Şehirlerin ahlakı
02 Şubat 2017
Klasik İslam kültüründe ahlak kitapları önemli bir yer tutar. Özellikle Osmanlı döneminde
siyasetname geleneği hem siyaset teorisi hem de bir tür ahlak temellerini ortaya koyan eserlerdir.
Osmanlı döneminde yöneticilere siyaset ilkeleri işaret eden, ... devamı
Ocak, 2017
Ayartıcı aydın hazzı
31 Ocak 2017
Bir düşünürün, aydının yaşadığı çağa, topluma, siyasaya karşı tutumunu belirleyen ilkelerin neler
olduğuna dair farklı açıklamalar olsa da buluşulabilecek temel çizgilerden bahsedilebilir. Hangi dünya
görüşünü savunursanız savunun güç, iktidar, siyas... devamı
Rusya ismini değiştirir mi?
28 Ocak 2017
Rusya'nın Astana sonrası ortaya çıkan Suriye anayasa taslağında ilginç bir madde var. Buna göre
Suriye'nin resmi adı Suriye Cumhuriyeti. Mevcut anayasada devletin resmi adı olan Suriye Arap
Cumhuriyeti'nden Arap kelimesi çıkartılıyor. Devletlerin is... devamı
Bir radikal portresi
26 Ocak 2017
Gerek entelektüel çevrelerde, gerek sosyal etkinlik alanlarında olsun iri harflerle konuşanlara hep
mesafeli olmuşumdur. Son derece iddialı, keskin, tanımlayıcı, itham edici... kesin cümleler kurarlar..
Muhatabını ikna etmek değil teslim almak üzere... devamı
Çürüme
24 Ocak 2017
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Toplumların yabancı kültürlere özenmesi, hatta benimsemesi durumu hiç de ender rastlanan bir olay
değildir. İnsanlığın doğası gereği farklı olana ilgi duyar, benimser, reddeder ya da uzak durur.. Farklı
kültür, adet ve davranışları benimseme hali tar... devamı
Obama iyimserliği, Trump karamsarlığı
21 Ocak 2017
Bundan sekiz yıl önce Amerika'nın ilk Afro-Amerikan başkanı olarak Obama göreve başladığında
etrafında oluşturulan iyimserlik halesini hatırlayalım. Dünya sistemini ve Amerika'nın yerini
hepsinden önemlisi Amerikan imparatorluğunun öncelikleri ve gel... devamı
Boğaz’dan çıkan Arap Baharı
19 Ocak 2017
Terör denilen şiddet içeren eylem biçimi, belli amaca yöneliktir. Bu amaç savunduğunu iddia ettiği
dava, ideoloji her ne ise onu gerçekleştirmekten çok engel gördüklerini önce psikolojik olarak sonra
zihnen terörize etmeyi amaçlar. Hedef kitlenin psi... devamı
Ocak, 2017
Kudüslü İyad’ın muhteşem direnişi
17 Ocak 2017
Filistin meselesi Gazze'nin kuşatılmışlığına indirgendiği için siyasi, ekonomik ve askeri kuşatmanın
kapsamı yeterince kavranamıyor. Oysa görece daha rahat Gazze'ye karşın işgal altındaki tüm Filistin
ve Kudüs'ün özel dikkatle takip edilmesi gerekiyo... devamı
D8 Zirvesi’nde Rafsancani
14 Ocak 2017
Çırağan Sarayı herhalde tarihinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapıyordu. 1878'deki
'Çırağan baskını'yla anılan saray en son 1909'daki yangınla hafızalarda yer alacaktı. Önce barok tarzda
inşa edilip sonra yerlileştirilmeye çalışıla... devamı
Sistem, avansı geri istiyor
12 Ocak 2017
Memlekette ekonomik kriz dalgasının gittikçe etkisini artırma ihtimali herkesi tedirgin ediyor.
Türkiye'nin son on beş yılda yaşadığı görece ekonomik rahatlama döneminden sonra dövizin yükselişi,
cari açığın artması, ihracatın düşmesi gibi göstergele... devamı
Tarihin akışı içinde bir parantez
10 Ocak 2017
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'Arap Baharı'ndan elde ne kaldı'ğı sorusu hala sorulabiliyorsa Arap Baharı'nın aslında ne olduğu, ne
türden sonuçları devşirmek adına bazı mahfillerce desteklendiği, belli mecraya akıtılmak istendiği
hakkında bir fikir sahibi olunmadığındandır. Hala ... devamı
Peşaver’in ‘egzotik’ halleri
07 Ocak 2017
Peşaver'i her zaman kalabalık ve tozlu caddeleriyle hatırlayacağım. Öbek öbek insan yığınları
kaldırımı olmayan cadde kenarlarında ayakta bekleşirken ya konuşurken yahut sıra sıra diz çökmüş,
derin derin düşünür haldedir. Genellikle sakallı çehreleri... devamı
Trump Kudüs’e taşınacak mı?
05 Ocak 2017
Ortadoğu tam bir kaos ve hengame içindeyken bazı temel ortak hedefler, hassasiyetler gündemden
düşüyor. Kısa bir süre öncesinde bile Ortadoğu söz konusu olduğunda akla Filistin İsrail, Kudüs gibi
başlıklar gelirdi. Batılı ülkeler için öncelikli konu ... devamı
Ucubelikle yüzleşmek
03 Ocak 2017
Komploya, karamsarlığa umutsuzluğa teslim olmanın bu topraklarda var oluş şartlarımızı
tüketeceğini... umudun olmadığı yerde inancın da olmadığını hatırlatan yazıdan sonra vahşice bir
katliam gerçekleşti. İlk bakışta yazdıklarımızı tekzip edercesine ... devamı
Aralık, 2016
Komplo ve umut
31 Aralık 2016
Dünyayı anlama ve algılama biçimimizi artık kitle iletişim araçları belirliyor. Hayatın gerçeklerini
ekranlara yansıdığı kadarıyla ve yansıtılış şekliyle kavrar olduk. Temelde, insanların takıntılarına
dokunmayı hedefleyen medyanın başarısı insan za... devamı
İki farklı Mehmet Akif
29 Aralık 2016
Mehmet Akif'in vefatının sekseninci yılında hala konuşulamayan, anlaşılamayan yanları var. Şiirinden
taşan heyecanı, ıstırabı, vicdanı ile bir milletin tüm yaşadıklarını, bir imparatorluğun dağılışını, bir
ümmetin perişanlığını şahsında aksettirmiş g... devamı
Amerika neden veto etmedi?
27 Aralık 2016

14

Geçen haftanın uluslararası gündeminde en ilginç gelişmelerden biri şüphesiz Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi'nde İsrail aleyhinde alınan karardı. Obama yönetimi şaşırtıcı biçimde, Amerika'nın
İsrail konusunda izlediği geleneksel politikalarına t... devamı
Issık Göl’de bir gemi
24 Aralık 2016
Bişkek'ten doğuya doğru bir hayli yol almanız gerekli Issık Göl'e ulaşmak için. Yol üzeri Burama
harabelerine de uğrayabilirseniz Orta Asya bozkırlarında yeşeren yeni bir medeniyetin kalıntılarını
görürsünüz. Türklerin Müslüman olduktan sonra, Karaha... devamı
Parantezi kim, nasıl kapatacak?
22 Aralık 2016
Peş peşe gelen saldırılarla sarsılıyoruz. Normal şartlarda aylarca üzerinde konuşulması gereken bir
kanlı cinayetin mahiyetini anlamadan yeni bir saldırıya maruz kalıyoruz. Sadece fiziksel olarak değil,
zihnen, ahlaken, vicdanen sarsıcı saldırılar...... devamı
Zincidere’den Atina’ya, Basra’ya yol
20 Aralık 2016
Çoğu zaman doğrudan bizi ilgilendirmediğini varsaydığımız gelişmeler aslında hayatımızın bir
parçası. Çok uzakta duran bir resim bir anda hayatımızın, iç dünyamızın parçası haline gelebilir.
Kayıtsızca tesadüf diye geçiştirilen her olay bizi aşan bir... devamı
Aralık, 2016
‘Geleneğin yeniden icadı’ yahut fetişizm?
17 Aralık 2016
İngilizler duygularını belli etmezler, soğukturlar. Londra karanlık ve köşeli bir şehirdir. Yağmur eksik
olmaz ve genelde puslu bir hava hakimdir. İnsanlar şemsiye taşımazlar, çünkü vücutlarının bir uzvu
gibidir, hiç ayırmazlar yanlarından... Cadde v... devamı
Halep öfke hattı
15 Aralık 2016
Halep, tarihinin gördüğü en büyük acı ile can çekişiyor. En son olarak sabah namazı kıldığım,
Peygamber işareti taşıyan Emeviye Camii'nin bombalanmış hali... Dünyanın tüm acı ve elemini minik
gövdesinde taşıyan çocuğun bakışındaki hesap gününü hatırl... devamı
Terör ne zaman, neyi başarabilir?
13 Aralık 2016
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Terörle hiç bir haklı mücadele verilemez. Terör, bedenlerden önce vicdanı ve aklı selimi terörize eder.
İnsanlık ufkumuzu rehin alır, kalbi selim sahibi olma hasletini giderir... Hemen hiç kimsenin bu genel
tespitlere itiraz etmeyecek olması terörün ... devamı
Bir şehir: Gelenek ve mekan
10 Aralık 2016
'Geleneklerine bağlılıklarıyla bilinen İngilizler' cümlesi kulağımızı tırmalar. Gelenek ve bağlılık
kimileri için bir yük. Gelenekten kurtulmaya çalışan, bunun için tarihini terk edip geçmişe sığınan bir
toplum için geleneklerine bağlılık bir tür bağ... devamı
Arap baharından ‘Arap kışı’na
08 Aralık 2016
Ortadoğu'nun hatta İslam dünyasının tüm talepleri rehin alınmış durumda. Bir zamanlar bağımlı,
toplumuna yabancılaşmış dikta rejimlerini istikrar adına korunuyordu. Batı yahut Sovyet blokunun
desteklediği bu rejimlerin temel özelliği toplumsal talepl... devamı
Brexit ve Ortadoğu’ya faturası
06 Aralık 2016
Kültürel olarak birbirlerine hiç benzemeyen İngilizlerle Türklerin ortak paydada buluştukları ender
durumlardan biri yaşanıyor. Referandum sonuçlarının Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde çıktığı
günden beri bir araya gelen Britanyalıların tartıştıkl... devamı
En son ne zaman?
01 Aralık 2016
En son ne zaman bir Hz. Ömer menkıbesi dinledik? En son ne zaman Dicle'nin kenarında bir kurt
kuzuyu kaparsa kendini sorumlu hisseden bir Ömer profili çizdik? En son ne zaman tenceresinde çakıl
taşları kaynatan kimsesiz dul ve çocukları için sırtında... devamı
Kasım, 2016
Devrim Fidel’iği
29 Kasım 2016
Batılı modern paradigma içinde bir cüz olarak Marksizm belli zaman ve coğrafyalarda yükselen değer
olmasını bildi. Alternatif bir sistem olarak Kapitalizme karşıt itirazları, Marks'in sisteme dair
çözümlemeleri hala önemini korur. Ne var ki Marksizmi... devamı
Batı’nın zihniyet yaptırımı
26 Kasım 2016
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Avrupa ile siyasi gerginlik yaşıyoruz. AP her türlü denge hesaplarını iç çelişkilerini bir kenara
bırakarak büyük farkla Türkiye aleyhinde kararı onaylıyor. Kendi içinde çelişkiler yumağı olan
Avrupa Parlamentosu stratejik kaygıları da bir kenara bır... devamı
Yerlilerin işgali
24 Kasım 2016
Yerlilik önemlidir. Yerli olmak yerelliği aşmaktır. Yerlilik özgüvendir, aidiyettir. Tutunduğu, kök
saldığı bir mekanı, tarihsel derinliği, kültürel aidiyeti olmayanlar evrensel düşünemezler. Kendi
insanlık macerasından habersiz kalanların tüm insanl... devamı
Türkistan neresi?
22 Kasım 2016
Çok zayıf bir düzeyde kalsa bile hala 'Doğu Türkistan' tabirinin hafızalarımızda bir karşılığı var. Çin
işgalindeki Müslüman Uygurların yaşadığı ama Kazak, Kırgız gibi diğer Müslümanlara da yurt olan
İslam coğrafyası. Kaşgarlı Mahmut gibi Türk diline... devamı
Neoliberalizmin neomilliyetçilikle ittifakı
19 Kasım 2016
Başkanlık seçimleri sonrasında Amerikan siyasetinin alması muhtemel yeni şekil henüz tartışılamadan
Avrupa'yı kaygı sarmış bulunuyor. Amerika'daki seçim sonuçlarının Avrupa'daki milliyetçi-sağ
siyaseti cesaretlendireceğinden endişe duyuluyormuş. Avru... devamı
Kürt senaryoları?
17 Kasım 2016
Dünya sistemi denilen merkezi güçlerin bölgesel hesaplarının yahut kendi aralarındaki rekabet ve
çekişmelerin muhtemel sonuçlarının doğru okunması karar vericileri de vatandaşı da doğrudan etkiler.
Kitlelerin siyasetle doğrudan ve bu denli ilgili old... devamı
Kasım, 2016
AB macerasının sonu mu?
15 Kasım 2016
Avrupa Birliği eline geçen her fırsatta Türkiye ile ilişkileri geriyor. Bir yönüyle bakıldığında AB
kriterleri açısından haklılık payı olan tepkiler gösterdiği söylenebilir, Madem temel değerlerinizi
Avrupa Birliği'nin kriterlerine uygun hale getirme... devamı
Trump seçmenini aldattı mı
12 Kasım 2016
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Amerikan başkanlık seçim sonuçlarının pek çok çevre tarafından bu denli şaşırtıcı, beklenmedik
şekilde karşılanmasında medya algı yönetiminin etkisi olduğu kesin. Adeta medyatik linç ölçülerine
varan tek yanlı yayınlar en başta Amerika dışından yapıl... devamı
Amerika ortalamasını kaybetti
10 Kasım 2016
ABD seçimlerinin sonucu Amerikan seçkinlerinin siyaseti dizayn etme yeteneğinin sınırlarını gösterdi.
Olağanüstü medya desteği, büyük sermayenin sağladığı bütçeye rağmen Clinton'ın kaybetmesinin
sonuçlarını sadece siyasal açıdan okumak yanıltıcı olab... devamı
Akleden devlet var mı?
05 Kasım 2016
Derin krizleri yönetebilme iradesi/becerisi devlet aklı olarak ortaya çıkar. Toplumsal, siyasal
bunalımların üstesinden gelme yeteneği siyasal basiret gerektirdiği gibi gelenek ve birikim de
gerektirir. Bu geleneğin oluşması bugünden yarına elde edil... devamı
Şehirleşme ve askeri alan
03 Kasım 2016
15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alan askeri birliklerin kapatılması veya taşınması kararı büyük
ölçüde tamamlandı, bir kısmı da taşınıyor. Boşaltılan, stratejik gücü zayıflatılan birliklerin isimleri bile
değişiyor. Özellikle darbe girişiminde ... devamı
Lübnan: Ayartılanlar ve rehin alınanlar
01 Kasım 2016
Lübnan meclisi nihayet yaşlı bir askeri cumhurbaşkanı seçebildi. Tarafların bir türlü uzlaşamaması
nedeniyle iki yıldır boş duran cumhurbaşkanlığı makamına Maruni bir Hrstiyan olan Mişel Avn geçti.
Lübnan'ın siyasi tarihi gibi karışık bir kişisel tar... devamı
Ekim, 2016
Cumhur elitlerin korkusu
29 Ekim 2016
Cumhuriyet çok farklı korkular üzerine yükseldi. Daha doğrusu Cumhuriyet elitinin korkuları siyaseti,
devletin topluma bakışını şekillendirdi. Bu elitlerin en büyük korkusu her anlamda 'geriye dönüş'tü.
Yani Osmanlının gölgesini sürekli üzerlerinde h... devamı
Amerika’nın dünyaya çevrilen objektifi
27 Ekim 2016
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Sovyet emperyalizminin Afganistan'ı işgal ettiği yıllardan hafızalarda kalan en canlı resim o küçük
kızın bakışlarıydı. Amerika'nın dünyaca ünlü National Geographic dergisine kapak olan o Afgan kızın
portresi hala hafızamdadır: Başını yarı açık saran... devamı
Azınlık modelinden azlıklar stratejisine
25 Ekim 2016
Gerek bölge, gerekse Türkiye açısından bakıldığında Musul-Halep hattında yaşanan sıcak çatışma ile
Bağdat-Şam arasında yaşanan diplomatik krizi anlamlandırabilmek ancak yüzyıllık tarihi perspektiften
bakmayı gerektirir. Osmanlı'nın tasfiyesi sonrası ... devamı
Ses ve çizgi
22 Ekim 2016
Bundan on yıl kadar önce (2005) Londra'da açılan bir sergi çok konuşuldu. 'Türkler: Bin yıllık
yolculuk' başlığını taşıyan sergi Royal Academy of Art'de izleyicilerle buluştuğunda üzerinde çok
tartışıldı, yazılar yazıldı. Türklerin Orta Asya'dan Avru... devamı
Aliya tedirginliği
20 Ekim 2016
Aliya İzzetbegoviç'in her vefat yıldönümünde bir tedirginlik kaplar içimi. Aslında anılmaya değer tüm
insanlar için de bu tedirginlik geçerli. Onu anlamadan yapılan anma etkinliklerinin anlaşılmasının
önünde en büyük engel olmaya başlamasının tedirgi... devamı
Sistemin sinir uçları
18 Ekim 2016
İmparatorlukların tasfiyesi sonrası ortaya çıkan uluslararası sistemde Türkiye'nin durumu istisnaidir.
Batılı imparatorluklar tasfiye edildiğinde jeopolitik ve jeostratejik hinterlandı yeni duruma adapte
ederek, bir şekilde nüfuz alanlarını sürdürdül... devamı
Rus uçağını Ruslar mı düşürdü?
15 Ekim 2016
Son altı yüz yıllık Avrupa tarihi Osmanlı olmadan yazılamaz. Bunun başka bir anlamı Türkiye tarihi
aynı zamanda Avrupa tarihi demektir. Osmanlıların siyasi ve askeri olarak Avrupa'daki varlığı geçici
bir toprak hakimiyetinden öte derin izler bırakan... devamı
Ekim, 2016
Geleneksel sanat mümkün mü?
13 Ekim 2016
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Sanat ve hayat arasında ilişki hep tartışılmıştır. Geleneksel toplumlarda kozmik dengenin bir tezahürü
olarak sanat ile hayat arasında bir şekilde ilişkinin var olduğu kabul edilir ve bu anlayışla
sürdürülürdü. Modern insanın kendini varlığın merkezi... devamı
Mahallenin gençlik sınavı
11 Ekim 2016
Muhafazakarından İslamcısına tüm renkleriyle dini hassasiyetleri, kaygıları öne çıkan bu toprakların
dinamizmini besleyen bir kitle var. Bu kitle siyasal tercihlerde farklılaşsa hatta birbirine rakip
yapılarda karşı karşıya gelseler bile ortak paydal... devamı
Lozan’ın sesi Bağdat’tan gelir
08 Ekim 2016
Ankara'da Lozan polemiği yaşanırken yankısı Bağdat'tan geldi. Aslında bu işin 'doğasına uygun' bir
tepkiydi ve bu kimseyi şaşırtmamalı. İmparatorluğun tasfiyesi ve onun mirası üzerinde yeni devletin
inşasını resmen tamamlayan Lozan anlaşmasının ana e... devamı
Enformatik sızıntılar çağı
06 Ekim 2016
İletişim, yaşadığımızı dönemin alamet-i farikası sayılıyor hala. Haberleşme ve bilgilen/dir/me
anlamında iletişimin hızla geliştiği, yaygınlaştığı, hayatı kuşattığı bir dönemdeyiz. Zamanı dönemlere
ayırmaya yatkın Batı kültürünün her yeni icat karşıs... devamı
Bilgisiz analist yahut her şeyin uzmanı
04 Ekim 2016
Son dönemlerde medyada en rahat kalem oynatılan alanların başında herhalde dış politika gelir. Dünya
gündemine, dış haberciliğe, dış politikaya ilginin artması uzun süre içe kapanık yaşamış bir toplum
için sevindirici sayılması gerekir. Statükonun t... devamı
Konfüçyen kapitalizminin mistik yüzü?
01 Ekim 2016
'Çin, Kenya'daki Nairobi Ulusal Parkı'nın içinden tren hattı geçirmeyi planlıyor' Kapitalizmin, farklı
kültür ve toplum yapılarına eklemlenerek ve kendine eklemleyerek yayılması başka bir sistemde
bulunmayan ilginç bir özellik. Kazanmaya, servet bir... devamı
Eylül, 2016
Başka bir Şimon Peres öyküsü
29 Eylül 2016
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Onunla ilk kez Plaza Nueva'ya bakan kendi işlettiği teteria yanı çayhanesinde karşılaştım. Daha çok
bizdeki pastaneyi çağrıştıran çayhanenin içi kadar bulunduğu semt de hayli ilginçti. Tarihi Gırnata'nın
kalbinde Elhamra'ya bakan bir yerde bir edebiy... devamı
Kudüs seçim rüşveti değildir
27 Eylül 2016
Amerika'daki başkanlık seçimleri Ortadoğu'nun geleceği, Müslümanların kutsalı üzerinde kumar
oynamaya, zar atmaya dönüştü. İsrail'e verilecek rüşvetler için başkan adayları her tür dengeleri hatta
kutsalı çiğneme pahasına cömert vaadlerde bulunuyorla... devamı
Abdülhamid metaforu
24 Eylül 2016
Abdülhamid doğum yıldönümü vesilesiyle yeniden tartışılmaya başlandı. İmparatorluğun en sancılı
döneminde uzun süre ülkeyi yönetmiş padişah objektif değerlendirebilmek ne kadar mümkün? Şu
gerçeği fark etmemiz gerekiyor: Abdülhamid, Türkiye'deki tüm s... devamı
Bunca silah kime karşı?
22 Eylül 2016
İsrail hükümetiyle ilişkilileri hayli sorunlu görünen Obama, yönetimi bırakmaya sayılı günler kala
önemli bir anlaşma yaptı. Amerikan tarihinin tekelde yapılmış en yüksek askeri yardım anlaşmasını
imzalayarak yeni bir sayfa açılmış oldu. İmzalanan ya... devamı
Afrika’nın özeti
20 Eylül 2016
'Gökte ararken yerde bulmak' sözünü hatırlatan sürprizlerle doludur hayatımız. Ama 'yerde ararken
gökte bulmak' pek karşılaşılacak bir durum değildir. Cidde - İstanbul uçağına bindiğimde yaşadıklarım
tam tamına bu durumla örtüştü. Dört yüz kişilik de... devamı
Neyi kaybettik
17 Eylül 2016
İdeolojik blokajlar, cahili bagajlar, modern dünyanın iğvaları, yerel tutuculuklar, bilgisiz ve bilinçsiz
hüküm vermeler bir araya geldiğinde neden bir olamadığımızı anlayabiliriz. Milyonları bir araya
getiriyor ama birleş/tir/meyi engelleyen sınırla... devamı
Büyük yürüyüş
15 Eylül 2016
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Hac Arafat'la başlar. Hac Arafat'tır. Arafat durmaktır, duruştur. Önce duruş gerek Hac için. Arafat'ta,
her gün yepyeni hatalara doğan Ademoğlunun yeryüzü serüveninin muhasebesini hatırlayıştır.
Mahşeri yaşamaktır. Hesaba çekilmeden kendini hesaba çe... devamı
Eylül, 2016
Suyu arayan kadın
10 Eylül 2016
Hac'da peş peşe yerine getirilen iki türlü hareket var: Tavaf ve say; biri dairesel diğeri doğrusal
hareket. Birinde insanlık maceramızın sabitesi etrafında dönerek gerçekleşir. Zamanın başlangıç ve
sonuna, yaratılışın gayesine doğru fert planında g... devamı
Put kırıcı’nın çağrısı
08 Eylül 2016
Tüm peygamberler birer put kırıcıdır. Tüm peygaberler inşa edicidir, hakikat burcunun inşaası...
Çağırdıkları mutlak hakikatin yeryüzündeki somut karşılığını inşa ederler. Nuh şirkle mücadele etti
sonra gemi inşa etti. Ve insanları kurtuluşa, inşa e... devamı
Yazmanın bedeli
06 Eylül 2016
Hemen önümdeki safta oturuyordu. Ezana epeyce vardı. Bir yanda tavaf edenler bir yanda Kur'an
okuyanlar, tespih çekenler… Sessizce kıpırdayan dudaklardan dökülen dualar.. Önemli bir kısmı da
sadece Kabe'yi doyumsuz derinlikte seyretmekle meşgul… Daha... devamı
Müslümanların perişan hali?
03 Eylül 2016
Müslümanların perişan hali… Hac yahut umre yapan Müslümanların izlenimlerini anlatırken giriş
cümlesidir. Kargaşa, cehalet, çevre temizliğine uymamaları bir dizi “perişanlık manzarası”na dair
hikayeleri dinlemeyen yoktur. Müslümanların perişan hali d... devamı
Bir modern zaman menkıbesi
01 Eylül 2016
Her renk ve dilden Mekke'ye doğru akan insan. Her geçen gün artıyor. Bu artışı Kabe'de adeta her saat
daha fazla yaşanan yoğunluktan hissetmek mümkün. Bunca kalabalığın insani ihtiyaçlarıyla berber
manevi bir yolculuk için ev sahipliği yapmanın ne an... devamı
Ağustos, 2016
Osmanlı revakları yahut tarih sorunu
30 Ağustos 2016
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Kabe'nin etrafını saran Osmanlı revakları tamirat nedeniyle sökülmüştü. Revakların tek tek ortadan
kalkması benzer tarihi eserlerin akibeti hakkında az çok fikir sahibi olanları endişelendirmişti. Hatta
Türkiye'de kamuoyu aşırı bir tepki vererek Osma... devamı
Hicaz hatıratımız var mı?
27 Ağustos 2016
Klasik İslam kültüründe Hicaz hatıraları olmayan isim yok gibidir. Gerek İslam irfanın beslendiği
kaynak gerekse ibadet boyutuyla yolu Hicaz'a uğramayan yoktur. Bu tecrübe fiilen Hicaz topraklarına
doğru sefer hali olduğu gibi irfani, ilmi bir sefer ... devamı
Kıyafetlerin dili
25 Ağustos 2016
Her toplumun sahip olduğu dili gibi mekan genişliğinde ve zaman derinliğinde kendine özgü beden
dili de geliştirir. İnsanoğlu bedenini örterken aynı zamanda kendini, değer yargılarını, çevresiyle
kurduğu ilişkiyi yansıtan giysi biçimi de geliştirir. ... devamı
Suriye politikasında acil durum
23 Ağustos 2016
Yeni dönemde Türk dış politkasının eksenini belirleyecek temel dönüşümden biri hiç kuşkusuz Suriye
konusunda alacağı tavırdır. Diğeri de embolik ve stratejik anlamı bakımından İsrail'le varılan
anlaşmadır. Arap Baharı nam apolitik devrimlerin hareket... devamı
‘İslamcılık tartışmaları’nın hedefi neydi?
20 Ağustos 2016
Hatırlarsanız bundan tam dört yıl önce Temmuz 2012'de Türkiye'de bir 'İslamcılık tartışması'
başlatılmıştı. Tartışmayı en şiddetli karşıtlıkta sürdürenler de aynı gazetenin yazarlarıydı. İlk bakışta
birbirine zıt düşünceyi savunan yazarlar aynı gazet... devamı
İsrail’i aşan beklentiler
18 Ağustos 2016
Mavi Marmara krizinden sonra düşük seviyeye inen Türkiye-İsrail ilişkilerinin kriz öncesine
dönmesini sağlayacak anlaşma metni meclise geldi. Bir dizi gizli görüşmeler sonunda varılan anlaşma
meclisten geçtiğinde ilişkiler “normalleşmiş” olacak. Türk... devamı
Merkeze müşteri olmak
16 Ağustos 2016
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Hegemonik sistem olarak Küresel Kapitalizm pek çok yönü itibariye bilinen sömürü sistemlerinden
ayrılır. Batı merkezli dünya sistemi bildiğimiz anlamda emperyalizm, sömürgecilik gibi tahakküm
yöntemlerini terk edeli çok oldu. Daha sofistike yöntemler... devamı
Avrupa’nın gözünde “çar ve sultan”
13 Ağustos 2016
Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması Batı Bloku'nu neden bu kadar kızdırdı? Türkiye'nin NATO'dan
çıkıp, Rusya ile yeni bir ittifak kuracağından endişe ettiklerinden mi? Yoksa İran Rusya eksenli
bölgesel bir ittifak kurarak askeri ekonomik bir pakt mı h... devamı
Ağustos, 2016
Meydanların dili
11 Ağustos 2016
Bir gece yarısı ansızın meydanlara fırlayan insanlar önce darbecileri şaşırttı. Darbecilerin zihin
dünyası ve ait oldukları gelenek, toplumu doğru okuyup algılamalarına engeldi. Tanklara, üniformaya,
ateş hattında ölüme kendiliğinden koşan insanların... devamı
İç ve dış siyasette yeni kapı
09 Ağustos 2016
Yenikapı mitinginde ortaya çıkan manzara Türkiye için pek çok alanda yeni kapı açabilecek bir
metafor değerinde. Bizzat katılımın bu zamana kadar gerçekleşen tüm mitingleri aşmış olması tek
başına tarih düşülmeyi hak ediyor. Kitlesel katılımın büyükl... devamı
Mağduriyetten önce yüzleşme
06 Ağustos 2016
Başarılı olsaydı memleketi bir iç savaşa sürükleme ihtimali hayli yüksek olan darbe teşebbüsünü
hazırlayan sebepler üzerine tezler geliştirilirken farklı ithamlar da gündemde. Genel kabule uygun
söylemin yanısıra mağduriyetleri üzerinden hedef suçlul... devamı
Bir zihniyet meselesi olarak “askeri okullar”
04 Ağustos 2016
Hiç kuşku yok ki darbe teşebbüsü sonrası en kritik sorulardan biri siyasal sistem içinde askerin yerinin
ne olacağı, yeni dönemde dengelerin nasıl şekilleneceği meselesidir. Bu sorunun merkezi önem
kazanmasını başarısız bir darbe denemesinin yaşanmış... devamı
Saplantıların esiri olmak
02 Ağustos 2016
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Bir insanın varoluşunu anlamlı kılan şey sahip olduğu değer yargılarıdır. Buna dünya görüşü, inanç,
ilke ve daha alt düzeyde farklı anlam dizgeleri eklenebilir. Savunduğu değer yargıları ile anlamlı bir
ilişkisi olan insan hayatını belli bir tutarlıl... devamı
Temmuz, 2016
Bir milletin tarih şuuru
30 Temmuz 2016
Bütün çağdaşlaşma, ilerleme iddialarına rağmen son devirde ilimde, fikirde, sanatta dünya çapında iz
bırakan ve eser veren çok az insan yetiştirebildi bu ülke. Geçmişin günahları, kötülenmesi üzerine inşa
edilen retorik özgün, çığır açan ekol oluştur... devamı
Neyi nasıl yapmamalı?
26 Temmuz 2016
15 Temmuz gece baskının Türk siyasi hayatında önemli bir kırılmaya neden olacağı, devlet
mekanizmasının yeniden şekillenmesine giden süreci başlatacağı aşikar. Nitekim başlatılan tasfiyeler
sadece darbecilerle ilişkili oldukları düşünülen kadroların ... devamı
Devlet aklı ne işe yarar?
23 Temmuz 2016
Devlet aklı dediğimiz siyaset tarzının tezahürleri nelerdir? Yahut devlet dediğimiz aygıt nasıl
davrandığında bunun devlet aklının bir sonucu olduğuna kanaat getiririz? Eğer devlet aklı dediğimiz
bir ortak tavır varsa buna kim karar verir ve nasıl ol... devamı
Profan kamikaze
21 Temmuz 2016
Son darbe teşebbüsü ilk bakışta bir kamikaze saldırısını çağrıştırıyor. Memleketi ya rehin almak yahut
imha etmekle sonuçlanacak bir darbe teşebbüsünün işleyiş şekli netice alsa da almasa da geri dönüşü
olmayan bir saldırı türüne çok benziyor. Kamika... devamı
Darbeye direnmenin sosyolojisi
19 Temmuz 2016
Yaşamakta olduğumuz darbe denemesinin şaşkınlığı, öfkesi, tedirginliği hala devam ederken, ortaya
çıkan askeri darbeye karşı direnme olgusu en önemli sonuç olarak dikkatle izlenmeli. Bu direnme
sosyolojisinin kesinlikle küçümsenmemesi gerekir. Zaten ... devamı
Medyatik terör refleksi
16 Temmuz 2016
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Fransa'da yaşanan sivillere yönelik saldırının işleniş biçiminin terörün yeni bir aşamaya geldiğini
gösteriyor. Özellikle Avrupa'daki terör saldırılarında hareket imkanları kısıldıkça ne tür yöntemlere
başvurulabileceğinin işaretlerini veriyor. İşin ... devamı
Türkiye’nin ırkçılık ateşiyle imtihanı
14 Temmuz 2016
Resmi ideolojinin milliyetçilik esasına dayanması bizzat bu düşünceyi marjinalleştirmiştir. Her ne
kadar resmi söylemde ve elitlerin diriltmeye çalıştığı Türk milliyetçiliği, İttihat Terakki'de siyasi
forma bürünse de Anadolu insanı modern anlamda mi... devamı
Srebrenitsa yahut ölüm dikkati
12 Temmuz 2016
Ölüm dikkati hayata dinamizm katar. Hayata anlam katan en önemli işaret taşlarıdır her bir ölüm.
İslam toplumlarında ölüm hayatın içindedir. Hayatla barışık ölüm duygusu, yaşanmışlıkların anlamını
yerli yerine oturtur. Mezarlıkların şehirlerde olmas... devamı
Temmuz, 2016
Yol, şehir ve metal soğukluğu
09 Temmuz 2016
“Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan”… Onuncu Yıl Marşı'nın aklımda kalan nadir
mısralarından biri. Yani Cumhuriyet elitinin bir tür milli marşından. On yıllık başarı öyküsünü
dillendiren bu sözler devrimlerin alamet-i farikası sayılan ilerleme... devamı
Filistinlilere ‘apartheid rejimi’
07 Temmuz 2016
Filistin'in geleceğini anlamanın yolu meselesi Filistin'in geçmişini iyi tanımlamaktan geçiyor. Bu
konuda Filistinlilerin, Filistin adına temsil makamında bulunan örgütlerin ve de Arap devletlerinin
bakışları zamanla değişti. İsrail'in İngiliz işgali... devamı
Hamaset ve feraset arasında
05 Temmuz 2016
Filistin bir kez daha iç politika konusu haline gelince meselenin aslı unutulmaya başlandı. İç
politikada alınan mevzilere göre Filistin, Gazze gibi isimlerin havada uçuşmasına karşın bizzat Filistin
gerçeği unutuluyor, hatta harcanıyor. Filistin mes... devamı
Bir şehrin kaybolan sokakları
02 Temmuz 2016
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Bir zamanlar sokakta kaybolurduk. Bazen sokak ortasında kalakalırdık bu korkuyla. Küçük çocuklar
evlerinden uzaklaştıklarında sokak ortasında kaybolma korkusu yaşarlardı. Sokakta kaybolmak
duygusu dünyaya acemiliğimizin ifadesiydi. Yetişkinler için b... devamı
Haziran, 2016
Terör, kendi sosyolojisine de ihanet eder
30 Haziran 2016
Bir terör eyleminde, teröristin, hiç tanımadığı insanların hayatına son verme pahasına kendi hayatını
ortaya koyması sıradan bir olay değildir. Hiçbir kimse başkasının keyfi için canını feda etmez. Bir
insan kendi hayatı pahasına bir terör gerçekleşt... devamı
İsrail neden anlaştı?
28 Haziran 2016
İsrail'le altı yıldır süren anlaşmazlık iki tarafın başbakanlarının aynı anda yaptığı açıklamalarla sona
erdirildi. Varılan uzlaşma maddelerine bakıldığında özellikle Türkiye'nin başlangıç noktasına döndüğü
görülüyor. İsrail'le gerilen ilişkilerin so... devamı
AB hayalinden önceki ilk çıkış
25 Haziran 2016
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden neden ayrıldığı sorusu, neden geç girdiği anlaşılmadan
cevaplanamaz. Avrupa ülkelerinin birlik yolunda yürüyüşlerini siyasal ve ekonomik gerekçeleri
olduğu kadar tarihsel şartlar da belirleyicidir. Tıpkı “Avrupa Birl... devamı
Yanlış zeminde İslamcılık tartışılmaz
23 Haziran 2016
Türkiye'de İslamcılık meselesine dair yapılan tartışmalar gerek tanım gerek tasavvur ve gerekse tarihi
süreç gözardı edilerek sürdürülüyor. Oysa sadece ülkenin değil İslam alemini ilgilendiren en dinamik
konuda daha tutarlı, en azından ciddiye alınac... devamı
MHP ile “İktidar çizgisi” nerde birleşiyor?
21 Haziran 2016
MHP içinde yükselen muhalefetin en büyük argümanı genel merkezin iktidar politikalarıyla
özdeşleşmesine karşı itiraz gibi görünüyor. Siyasi geleneğinin en bariz çizgisi olan devlet çizgisi ve
devlet bekası argümanı MHP'nin muhalefet politikasında zaa... devamı
Ayşe Şasa’nın tarafı
18 Haziran 2016
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Sanatçıların, yazarların, düşünürlerin hatta alanında şöhret olmuş insanların özdeşleştiği eşyası
başkalarının ilgisini çeker. Bir sanatçıyı, düşünürü zihninde muhayyel bir yere yerleştiren hayranı
onun da herhangi bir insan gibi takıntıları, alışkan... devamı
Toplumsal hafızadan İslam siliniyor mu?
16 Haziran 2016
Türkiye'de din-toplum ilişkisi, din devlet ilişkisi her zaman için ezberlerin ötesinde bir gerçeğe işaret
eder. Bu yanlışlanan ezberler seküler retoriğin de muhafazakar hamasetin de gerçeklik ilişkisini
genelde boşa çıkarır. Seküler-modern zihnin bu ... devamı
Kudüs haritasının anlamı
14 Haziran 2016
Söz konusu Kudüs ve Mesci-i Aksa olunca İsrail'den gelen her hamleyi dikkatle izlemek zorundayız.
Mesela işgal yönetiminin bastığı yeni Kudüs haritasında Müslümanlara ve Hristiyanlara ait dini ve
tarihi mekanların silinmesinin anlamı üzerinde düşünme... devamı
Ali’nin sadece bedeni gömülmedi!
11 Haziran 2016
Muhammed Ali'nin ölümü tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Hayatı, mücadelesi, verdiği
mesajlar üzerinden her kesimden insanı buluşturan bir popüler ikon haline geldi. Şaşılacak bir şekilde
Amerika'dan Avrupa'ya tüm medya aygıtları Ali'ye adeta güz... devam

Haziran, 2016
‘Alman vekiller’ kimi temsil ediyor
09 Haziran 2016
Almanya'nın Türkiye aleyhine aldığı kararda en çok dikkati çeken husus şüphesiz Türk kökenli
milletvekillerinin tavrıydı. Parlamentodaki oylamada Türk kökenlilerin tercihleri bir tür “vatana
ihanet” tarzında değerlendirildi. Teorik olarak bakıldığınd... devamı
Ramazan hilâli Kudüs’ten doğar
07 Haziran 2016
Bazı acılar vardır, sürekli hatırlanması gerekir. Acıya sebep her ne ise ortadan kalkıncaya kadar
hatırlamak gerek. Acıya da alışır insan... Bazı acılara alışmak ruhu alçaltır, kişiliği perişan eder.
Alışmamak, direnmek, hatırlamak bazı acıların tek ... devamı
Alman köylülüğü
04 Haziran 2016
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Uzun yıllar Türkiye'de yaşamış akademisyen kökenli gazeteci bir Alman arkadaşımın kendi milleti
hakkında yaptığı tespiti çok şeyi özetler gibidir: Her Almanya dışına çıktığımda Avrupa'nın köylüleri
olduğumuzu bir kez daha farkederim. Almanların köylü... devamı
Şam ve Ankara’yı yaklaştıran korku
02 Haziran 2016
Son günlerde Suriye Baas yönetimi ile Türkiye'nin ilişkilerinin düzenlenmesi, görüşmelerin
başlatılması yönünde bir politika değişikliğinin işaretlerini veren açıklamalar yapılıyor. Suriye iç
savaşının her anlamda tıkandığı, hiç bir tarafın mutlak üs... devamı
Mayıs, 2016
Mermerde iz bırakan adam
31 Mayıs 2016
Necip Fazıl hayatının hiç bir döneminde bugün olduğu kadar resmi kabul görmemişti. Ona gösterilen
itibarın, verdiği mücadelenin bir sonucu olarak okumaya yatkın olanlar muhtemelen çoğunluktadır.
Necip Fazıl gibi pek çok ismin, değerin, popüler kültür... devamı
‘Amerikan rüyası’nın kabusu
28 Mayıs 2016
Amerika'nın kendi geçmişi ile barışması olarak algılanmıştı Obama'nın başkan seçilmesi. Zencilerin,
kölelerin külleri üzerinde kurulmuş bir uygarlığın, “Amerikan rüyası”nın kabusu başa geçmiş, geçmişi
ile yüzleşmişti sonuçta! Obama'nın ne kadar zenci... devamı
İslamcılık yerel mi, yerli mi?
26 Mayıs 2016
Türkiye sömürgecilik uygulamasına benzer bir kültürel yangından geçti. Bu yangının kıvılcımları
çoğunun sandığı gibi Osmanlı sonrası ateşlenmiş değil. En az 200 yıldır aydınlar, bürokratlar
düzeyinde kültürel sömürgeleştirme süreci yaşandı. Kendi ken... devamı
Cemaat-parti ikilemi
24 Mayıs 2016
Özellikle Ortadoğu'da modern seküler siyaset ortamında İslami hareketlerin siyaset yapma tecrübeleri
uzun çapraşık bir süreçten geçti. İslami hareketlerin bir yanda toplumu dönüştürme ihya, tebliğ gibi
kavramlar üzerinde inşa edilen insana, topluma y... devamı
Muhafazakar Makyevelizm
21 Mayıs 2016
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Siyasal muhafazakarlığın batı siyaset düşüncesindeki anlamı, yeri ile Türkiyedeki muhafazakarlık
çağrışımının birebir örtüşmediği varsayılır. Batıdaki siyasal bir akım olarak muhafazakarlığın tarihsel
kökenleri, kendi içinde geçirdiği değişim ile Tür... devamı
Sosyalist oryantalizmi
19 Mayıs 2016
Her siyasal hareket içinde doğup yeşerdiği toplumdan renkler taşır, etkilenir. Toplumun karakterini
şekillendiren tarihi birikim, kültür, sosyal yapı, yüzyıllar içinde kristalleşen kültürel kodlar bir şekilde
kendini gösterir. Tüm bunlar sosyolojiini... devamı
Dağa çarpan hakikat gönüllüsü
17 Mayıs 2016
“Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz...” Bu kutlu sözün somut, yaşayan, herkesin ittifakla kabul ettiği bir
tecellisiyidi.. Yaşadığı gibi göçtü . Hep yolda oldu ve o yol üzre menzile ulaştı. Aksini iddia edecek
bir beşer yoktur. “Bir dağ bir dağa çarptı... devamı
‘İngiliz rüyası’ esmer başbakan
14 Mayıs 2016
Londra'ya beyaz olmayan bir göçmen çocuğunun belediye başkanı olması İngiliz rüyasını yeniden
canlandırıldığı algısına yol açtı. Londra, Britanya İmparatorluğu'nun mirasını yaşatan bakiyelerden biri
hâlâ. Her ne kadar İngilizler, 'Üzerinde Güneş Batm... devamı
Gazze İsrail’i normalleştiremez
12 Mayıs 2016
İsrail'le yeniden ilişkilerin düzeltilmesi mevzuu, iç siyasetin yükselen ateşi karşısında yeterince
gündeme gelmedi. Henüz resmi bir anlaşma olmasa da belli ki kapalı kapılar ardında görüşmeler
devam ediyor. Muhtemelen her iki tarafın da pazarlık mas... devamı

Mayıs, 2016
Dostluk, düşman gözüyle bakabilmektir
10 Mayıs 2016
Küresel sorunların yerelleştiği, en yerel ayrıntının küresel çapta boy gösterebildiği bir dünyadayız.
Yaşamakta olduğumuz her sorun aynı zamanda ya küresel bir etkileşimin sonucudur ya da etkilemeye
adaydır. Buna rağmen yaşadığımız ülkenin, coğrafyan... devamı
Restorasyona karşı medeniyet kini
07 Mayıs 2016
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Son dönemde tarih mirasla ilgili kayda değer en önemli gelişmelerden biri yapılan restorasyon
çalışmaları olduğunu peşinen belirtelim. Bir toplumun hafızası, bulunduğu mekanla sahih ilişki
kurmasını sağlayan maddi varlıklardır tarihi eserler. Yaşadığ... devamı
İşimize bakalım
03 Mayıs 2016
Çok heveskarız. Hevesimiz ayağımızın sabit kadem olmasını engelliyor. Bunun pratik karşılığı hiç
kimsenin işgal ettiği yerin gereğini yapmaması...Bu da genel bir kalitesizliği, her şeyin yarım kaldığı
ama herkesin her şeyle ilgilendiği bir durum orta... devamı
Nisan, 2016
Tarihin ve coğrafyanın özeti Irak yahut Kutü’l-Amare
30 Nisan 2016
Yakın siyasi tarihimizde Batı ile girdiğimiz her önemli ittifak karşılığında yerli olandan uzak durmayı
icbar edilmiş olmamız tesadüf değil. Bugünlerde 100. yıldönümü vesilesiyle yeniden
hatırlayabildiğimiz Kutü'l-Amare Zaferi bunlardan bir örnek. Bi... devamı
Seküleriz Elhamdülillah!
28 Nisan 2016
Memleket yine saçmalığın girdabında bir tartışmaya tutulmak üzere. Hiç kimsenin gerçek niyetini
açıklamadığı, hiç kimsenin karşısındakini anlamak gibi bir derdinin olmadığı bir kısır döngü... Bu
nedenle konu ne olursa olsun samimiyetin olmadığı, haki... devamı
Obama kraliçenin kapısını çalarken
26 Nisan 2016
Körfez ülkeleri zirvesi için Arabistan'a gelen Obama, kralın ülkesinden kraliçenin adasına geçti.
Sadece bu benzeşme bile çok şeyi açıklamaya yetiyor. Amerika için Ortadoğu'da en son vazgeçeceği
stratejik alan petrol bölgesi olduğunu tekrarlamaya ge... devamı
Kral Selman’dan bir ‘Faysal çıkarmak’
23 Nisan 2016
Suud Kralı'nın Obama'ya soğuk davranması petrol ambargosu döneminde Kral Faysal'ın tavrına
benzetenler olabilir. Hatırlanacak olursa, Suud Hanedanı'nın Amerikan korunması altında olmasına
rağmen Kral Faysal bir suikast sonucu katledilmişti. Bu cinaye... devamı
Sistemi al, ahlakını alma?
21 Nisan 2016
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Toplumsal çözülme, anomi, ahlak ilişkisi genelde birbirine karıştırılır. Dar anlamda bireyin ahlaki
tutumu toplum ilişkilerinden bağımsız olmadığı gibi her anomi halinin zorunlu olarak ahlaki nedene
dayanması gerekmez. Modernleşmenin getirdiği ahlaki... devamı
Havuz, lale ve erguvan
16 Nisan 2016
İstanbul baharının nişanesi sayılması gereken iki çiçek var. Lale ve erguvan. Lale her şeyiyle Osmanlı
zevkini sembolize eden bir güzellik. Sadece, İstanbul'a özgü bir çiçek olarak renkleriyle baharı
taçlandırmakla kalmaz, geleneksel tüm sanatların v... devamı
Hayal ve sükut-u hayal arasında
14 Nisan 2016
Hafızalarda kalan adıyla İslam Konferansı'nın liderler zirvesinin İstanbul'da toplanıyor olması
sembolik olarak daha güçlü bir vurguya sahip olabilirdi. Yine de hayalle gerçeklik arasındaki
bağlantıyı koparmadan olması gerekene dair bir gösterge değe... devamı
Obama neyi itiraf etmiş oldu?
12 Nisan 2016
Arap Baharı sürecinde kitleleri motive eden gerekçeler meşru ve büyük ölçüde gerçek taleplerdi.
Yönetim sorunları, ekonomik yoksulluk ve yoksunluk meselesi, özgürlükler gibi hayatı teslim alan
adaletsiz bir düzene isyan için yeterli sebep hep mevcutt... devamı
Me He Pe’yi doğru okumak
09 Nisan 2016
Her şeyden önce MHP ideolojisi ve çizgisi ile devlet içinde derin bir damarın temsilcisi. Tarihsel
olarak bakıldığında özellikle ikinci meşrutiyetle açığa çıkan, kristalleşmeye başlayan devlet içi ana
akımlardan biri olarak sürekliliği ifade eder. İt... devamı
Yeni savaş alanları: Enformasyon kuyuları
07 Nisan 2016
Son yıllarda internet ortamında yayınlanan sızıntılarda ortaya dökülen gizli belgelerin muhtevası
gittikçe çeşitlenirken hepimizin gündelik hayatını etkilemeye başladı bile. Ortaya saçılan belgelerin
muhtevasına, açığa çıkarılış biçimine bakıldığında... devamı
Nisan, 2016
Bir Akıncı’nın seferi
05 Nisan 2016
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Unkapanı'ndaki bürosunda ziyarete gittiğimizde henüz muhatap olamayacak kadar gençtim. Ne vesile
ile gittiğimizi bile hatırlamadığım o mekanda nelerin mevzu edildiğini hatırlamadığım gibi tamamen
farklı bir alanda yolumuzun kesişeceği aklımdan bile g... devamı
Balkanlardan Anadolu’ya bir deformasyon hikayesi
02 Nisan 2016
-Bir cumartesi yazısı Bazı küçük göstergeler ortak kültür denilen ortak hafızanın ancak yüzlerce yıllık
birikimin hülasası olduğunu, bunun bozulmasının da ne tür gariplikler çıkarabileceğini bir bakışta size
anlatır. Bir şehrin rastgele köşesinde bir... devamı
Mart, 2016
Türk İslamcılığı vs Kürt İslamcılığı?
31 Mart 2016
Türkiye'nin derin yaraları var; bu sancıların nedenleri siyasal olduğu kadar tarihi kökenleri var.
Aslında yaşanan travmalar bir medeniyet sarsıntısından sonra ortaya çıkan akıl tutulmasıdır. Bu süreç;
devletin bekası adına uygulamaya konan Batılı mo... devamı
Türkiyenin imajı meselesi
29 Mart 2016
Türkiye gibi gücü ve kapsam alanı sınırlı ülkelerin uluslararası konumu, etkinliği, hatta itibarı gerçekte
ne olduklarından bağımsız olarak Amerika gibi küresel merkezlerin yaklaşımıyla belirleniyor.
Ülkenizin vatandaşları için cennet olması yetmiyor... devamı
Soykırımdan yargılanan Avrupa’ydı
26 Mart 2016
Bosna'da, 'tarihin sonu'na tekabül eden bir zamanda bir halk katledilirken; Avrupa değerlerinin
katledildiğinden yakınanlar oldu. Evet, gerçekten de bir katliam yaşanıyordu hem de Batı'nın tarihin
sonunu ilan ettiği Avrupa uygarlığının kalbinde bir s... devamı
“Avrupa’nın kalbi”ni vuran kim?
24 Mart 2016
Belçika'da patlatılan bombalar için gösterilen adres hayli manidar. Avrupa'nın kalbi vuruldu/
bombalandı. Bu durumda Avrupa'yı kalbinden vuranlar da İslam'ın kalbinden gelenler olmuş oluyor.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bombaların patlamış olması ... devamı
Kosova’nın Türkiye derdi
22 Mart 2016
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Balkanlar'ın en genç ülkesi Kosova'nın Balkanlaşmanın çağrıştırdığı çok parçalılık, etnik ve dini
ayrışmalardan farklı olarak olabildiğince bütünlüklü bir yapısı var. Hemen her Balkan ülkesi çok dilli,
çok dinli etnik çeşitlilikleriyle bilinir. Sadec... devamı
Ey yazar farkında mısın?
19 Mart 2016
Gazete manşetleri her gün daha gerilimli çıkıyor. Siyasi nutuklar daha hamasi ve öfke, hatta kin yüklü.
Eş dost sohbetleri gergin, eğer bir araya gelebilmişlerse farklı olanlar belli konuları açmamaya itina
gösteriyor. Belli konular yani siyaset, ik... devamı
ABD-Rus mutabakatının ilk sonucu
17 Mart 2016
Rusların aniden Suriye'den çekilme kararı almasının nedenlerine dair yorumlar havada uçuşurken
başka bir gelişme öne çıktı. PYD Suriye'nin kuzeyinde federasyon ilan etmeye hazırlanıyor...
Amerika'nın sahada son derece etkisiz görünen pozisyonu, bölge... devamı
Asıl saldırmadığı hedefler belirleyici
15 Mart 2016
Her terör saldırısında akla gelen ilk soru katliamı kimin yahut hangi örgütün gerçekleştirdiği ve
hedefin ne olduğudur. Ankara'daki son saldırıyı kesin olmamakla beraber tüm emareler katliamı
PKK'nın yaptığı yönünde. Mümkün olduğunca çok sivil insanı... devamı
Sol eleştirinin kapitalizm sınavı
12 Mart 2016
Türkiye'de sol entelijansiyanın eleştirel olmak adına altın vuruş yapma imkanını ele geçirdiği nadir
dönemlerdeyiz. Bunun farkında olarak sol aydınlar, kanaat önderleri ve medya muhafazakâr bir
iktidarı ve uygulayageldiği politikaları eleştirebilmek ... devamı
Tunus’ta ordunun etkinliği artıyor
10 Mart 2016
'Arap Baharı'nın tek başarı öyküsü sayılan Tunus, demokratikleştikçe ülke ordusunun gücü artıyor.
Tam bir paradoks gibi görünen bu tespit aslında Tunus'taki değişimin gerçekleşmesindeki temel
dinamiklerinden birini gösterir. Tunus'ta ordunun hem aske... devamı
Bazı şeyleri kaybedebilmek erdemdir
08 Mart 2016
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"Bugün Türkiye'de Müslümanım diyenlerin karşı karşıya olduğu en büyük meydan okuma nedir”
sorusuna vereceğimiz cevap bu ülkede işgal ettiğimiz yerin de tanımını verir. Bir Müslüman olarak
yeryüzünde işgal ettiğimiz yerin bilincinde olmaklığımız Müslü... devamı
Mart, 2016
Balbal taşlarına yazılan tarih
05 Mart 2016
-Bir cumartesi yazısı-Anadolu'nun tarihi mekanlarında karşımıza çıka kümbetlerin nasıl bir kültür,
gelenek ve dini anlayıştan beslendiğini hep düşünmüşümdür. Mimari özellikleri bakımından çeşitlilik
arzeden kümbetlerin sayıca belki de Anadolu'da en y... devamı
Demokrat darbe sevici siyaset
03 Mart 2016
Siyasi yelpazede taraflar değil ilkeler, değerler ve ölçüler yeniden tanımlanıyor, herkes kendine göre
bir kriter icat ediyor. Politik tarafgirlik, tutum değişikliği hayatın ritmi içinde bir ölçüde beklenen ve
anlaşılabilir bir tutum. Zaten cari siya... devamı
28 Şubat, sistem içi darbe
01 Mart 2016
Erbakan'ın bir postmodern darbe yıldönümünde vefat etmesi kaderin bir cilvesi olsa gerek. Türkiye'de
müesses nizamın elitlerinin devre dışı bırakmaya çalıştıkları liderin vefatının darbeyle aynı güne denk
gelmesi zihniyet ve siyaset çözümlemesi açısı... devamı
Şubat, 2016
Neden seküler Kürtler?
27 Şubat 2016
Türkiye'de Kemalist seçkinlerin modernleşme projesi ulus devlet yapısı içinde tekçi bir toplum ve ulus
inşası toplumda travma etkisiyle sonuçlandı. Bu ulus inşa süreci tarihsel zemine, kültürel kodlara ve
sosyal dinamiklere rağmen yürütüldüğü için aş... devamı
Mikro soğuk savaşın İslamofobik kodları
25 Şubat 2016
Amerika Hava Kuvvetlerine ait bir araştırma raporunda ilginç bir tespit yer aldı. Buna göre başörtüsü
(hicap), “pasif terörizm” göstergesi imiş. Normal şartlarda İslamofobik olmakla suçlanacak, insan
hakları kuruluşları, hatta medyada tepkiyle karşıl... devamı
“Reagan’ın söylemesi gerekirdi...”
23 Şubat 2016
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Amerika hala dünyanın en büyük gücü ama hala tek kutuplu dönemin muktedir gücü mü? Her ne
olursa olsun Türkiye'nin dahil olduğu ittifaklar, siyasi -askeri kamplar açısından bakılınca üzerindeki
etkisi devam ediyor. Türkiye nereye gidiyor, bölgede kuş... devamı
Terör ve sıfır çözüm tuzağı
20 Şubat 2016
Terörle savaşı birbirine karıştırmamak lazım. Hiçbir mücadele terörle kazanılmaz. Çünkü terör,
mücadele ya da savaşın bir parçası olmaktan ziyade silahlı propaganda aracıdır.... Teröre başvuranlar
şiddet ve korku ile mücadeleyi kazanmaktan çok mesaj ... devamı
Ortadoğu kavşağında bir Heykel’in ölümü
18 Şubat 2016
Sadece ilişkileriyle değil üslup ve birikimleriyle kendini kabul ettiren gazeteciler döneminin bir tür
hafızasıdırlar. Gazeteciliği ilişki ve telefon kaydının kabarıklığından ibaret sananların aksine
entelektüel derinlik ve gözlem gücüne sahip olanla... devamı
Ortadoğululaşma, özeleştiri, itiraf/çılık
16 Şubat 2016
Bugünlerde her kesimden aydınlarla beraber muhafazakâr okumuş yazmışların dillendirdiği
Ortadoğululaşma korkusu gündemde. Türkiye'nin bir Ortadoğu ülkesi olma tehlikesinden bahsedenler,
Batı ile Doğu'yu güvenlik açısından kıyasa tabi tutmaya kadar va... devamı
Obama tarzı İslamofobi
13 Şubat 2016
Hatırlayacaksınız Obama ilk siyahi Amerikalı olarak devlet başkanı seçildiğinde farklı kesimlerden
okumuş-yazmışlarımız ne kadar iyimser yorumlar yapmıştı. Beyaz elit iktidarına rağmen siyahi birinin
(aslında melez olmasına rağmen neden siyah sayılıy... devamı
Arap Baharı’nın sağcılaşması
11 Şubat 2016
Beş yıl sonra “Arap Baharı'na ne oldu” sorusu etrafında yapılan tartışmalar daha çok stratejik boyut
üzerinde odaklanmış görünüyor. Türkiye'de yapılan cılız devrim hatırlatmaları da beş yıl öncesini
anlamamıza fazlaca katkı sağlamıyor. Arap Baharı çe... devamı
Politik kaosta kaybolmadan...
09 Şubat 2016
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Türkiye son derece kritik süreçten geçiyor. Ortadoğu iç savaşlarla altüst oluyor. Dünya sistemi soğuk
savaş sonrası yeniden kuruluyor. Yeryüzünde işgal ettiği yerin bilincinde olan bir Müslüman için tüm
bu gelişmeler bir tavır almayı, anlamlı söz söy... devamı
Türk tipi oryantalist esatir
06 Şubat 2016
Son beş yıldır Ortadoğu'da yaşanan olaylar o kadar hızlı bir değişim gösterdi ki yapılan en saçma
yorumu bile doğrulayacak birçok olay gerçekleşmiştir. Sürekli birbirini tekzip eden yorumcuların “ben
demiştim” tadında bilgiçlik taslamalarına yetecek ... devamı
Şubat, 2016
Temel metinlerden yoksun üniversite?
04 Şubat 2016
Bir toplumun geçmişe sahip olması ile hafıza sahibi olması aynı şey değildir. Tarihin derinliklerinde
uzanan geçmişi olmasına rağmen tarihi olmayan milletler çoktur. Olanca iddiamıza rağmen bizler de
hafızası olmayan bir toplum haline geldik. Tarihse... devamı
Ertelenmiş sorunun cevabı yoktur
02 Şubat 2016
Hayat akıp giderken yaşadıklarımızın anlamı üzerine fazla düşünme imkanımız olmaz genelde.
Düşündüklerimiz, değerlendirmelerimiz de daha çok hayatın ritminin arasında sıkışmış
değerlendirmeler olmaya mahkûmdur. Yaşanmakta olanın etkisi, sonuçları üze... devamı
Ocak, 2016
Yollarda mola vermek: Bir değişim hikayesi
30 Ocak 2016
Yol düşleri kadar yolculuk hikayeleri başlı başına bir maceradır, sadece kendi maceramız değil
memleketin, insanların macerası... Siyasetten kültüre, gelenekten iktisada uzanana geniş yelpazenin
tüm renkleri sergilenir yollarda. Her birimizin yol hik... devamı
Sur’daki mobil hafızalar
28 Ocak 2016
Diyarbakır Sur'da çatışma çıkmadan önce evlerini terk eden insanların resimleri her anlamda
ürperticiydi. Yüzlerce kare fotoğraf, görüntü eşliğinde insan vicdanını kanatan haberler arasında bazı
kareler var ki çok farklı çağrışımlar yüklü. Bir yanda ... devamı
Müslüman kalvinizmden medeniyetçi kapitalizme (!)
26 Ocak 2016
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Muhafazakarların Türkiye'de sermaye ile (ticaretle değil) tanışmaları geç oldu. Bu durumun yerli
sermaye sınıfı oluşturmak amacına matuf İttihat ve Terakki'den başlayarak Cumhuriyet'e evredilen
çabanın sürekliliğinden de anlamak mümkün. Cumhuriyet el... devamı
Medeniyet söylemi Davos uygarlığının neresinde?
21 Ocak 2016
Dünyanın muktedirleri Davos'ta yeniden bir araya geldi. Görünüşte İsviçre gibi küçük bir Avrupa
ülkesinin bir kasabasında iş adamları ve siyasetçilerin toplandığı bir konferanstan ibaret. Dünyayı
bekleyen sorunlar, muhtemel kriz alanlarına dair sunum... devamı
Katalonya’dan Ortadoğu’ya...
19 Ocak 2016
Dünyada daha çok 1984 romanı ile tanındı George Orwell. Bir distopya olarak tahayyülündeki modern
devlet-iktidar ve medya ilişkileri, toplum üzerindeki hegemonyayı pekiştirme yöntemleri öngörü
olarak hayli çarpıcıydı... Orwell'in bir distopya (karşı ... devamı
Bu dil barıştırmaz, kamplaştırır
16 Ocak 2016
Gittikçe artan şiddet olayları" diye başlayan bir cümle... Ne kadar steril, ne kadar yabancılaştırıcı, ne
kadar hakikatinden kopmuş bir ifade biçimi. Sanki hiç tanımadığımız bir ülkenin bilmediğimiz ücra
bir köşesinde, mahiyetine vakıf olmadığımız bi... devamı
Umudu terörize etmek
14 Ocak 2016
Her türden şiddet ve terör, hiç bir kutsalı ve sınırı olmaksızın hayatımıza her geçen gün daha çok dahil
oluyor. Sadece can almıyor, hayatı da terörize ediyor. Kutsal adına kutsal sınırlara tecavüz ediliyor...
Adeta din ilk kez kendilerine inmiş, sad... devamı
Enerji topraklaması
12 Ocak 2016
Suud'un Şii din adamı Şeyh el-Nimr'i idamıyla yükselen tansiyon en son dile getirilmesi gereken bir
tehlikeye işaret etti. Analistler, diplomatlar, gazeteciler bir Sünni-Şii eksenli çatışmasını işaret ederek,
daha geniş anlamdaysa mezhep savaşının ta... devamı
Şiddet, duygusal kopuş, muhafazakârlık
09 Ocak 2016
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Güneydoğu illerinde yaşanan şiddet, çatışma ortamında kimin suçlu, kimin az suçlu olduğu meselesi
ilkesel olduğu kadar siyasi bir konudur. Maalesef herkes kendi siyasal, ideolojik tutumuna göre tavır
alıyor. Benzer biçimde “barış süreci”nde masayı ki... devamı
Eski Ortadoğu çöküyor, ya yenisi?
07 Ocak 2016
Ortadoğu'da gerilimin yeniden tırmanması, muhtemelen daha da tehlikeli boyutlar kazanacak olması
ne anlama geliyor? Özellikle Irak'ın işgali sonrası iç savaşlara evrilen sürecin, daha da kötüsü bu
durumun genişleme riskinin her geçen gün artıyor olma... devamı
Mezhep görünümlü stratejik rekabet
05 Ocak 2016
Önce bir yanlışa dikkat çekelim. Lokal düzlemde Suriye'de yaşanan sekter çatışmanın tüm
Ortadoğu'yu tam ortadan bölecek şekilde bölgesel çatışmaya dönüştüğü yönünde bir algı var. Bölgede
Sünni-Şii eksenli ikili büyük güç ve onun etrafındaki blok karş... devamı
Ocak, 2016
Kar neden beyaz değil?
02 Ocak 2016
Neden beyazlıktan korkuyoruz?Neden rahmetten kaçıyoruz?Rahmetten kaçılmazdı kadim
kültürlerde... Yağmur bereketti, kar yeryüzünün beyaz örtüsü...İnsanın tabiatla, yaratıcısıyla kurduğu
ilişkinin ifadesiydi yağmura, kara verdiği anlam. Tabiat Allah'ın... devamı
Aralık, 2015
Elimizde adres kalmamıştır
31 Aralık 2015
Bir gün bütün gemileri yaksak ulaşacağımız yere dair elimizde hangi adres kalacak? Tarık bunun
cevabını biliyordu. Elinde bir adres yoktu ama adresleri kendisi yazacaktı. Beklentisi yoktu, tek hedefi
ayak bastığı toprak parçasını adres defterine ekle... devamı
Sırbistan neyimiz olur?
29 Aralık 2015
Özellikle Yugoslavya'nın dağılma sürecinden itibaren Balkan coğrafyası kadar gündemimize giren
başka bir bölge yoktur. Son dönem daha sakin olsa da Balkanlarla ilgili en az Ortadoğu kadar belki de
daha fazla toplumsal duyarlılık oluştu. Özellikle Bos... devamı
Noel’e düşen rahmet
26 Aralık 2015
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Yirminci yüzyılın son Noel'ini Hristiyan aleminin en kutsal mekanında izleme imkanı bulmuştum.
1999 Aralık ayında Kudüs belgeseli çekmek için Filistin'deydim. 24 Aralık Cuma günüydü ve Mescidi Aksa her yerden gelen Filistinli Müslümanlarla doluydu. ... devamı
İnsan düş/le/meden yaşayamaz
24 Aralık 2015
Hayat varsa düş de olacaktır. Düşleyerek tutunuruz hayata, düşlerle anlam kazanır yapıp ettiklerimiz.
Hayal kurmadan hayat kurulmaz. Hayal sahibi olunmadan yaşanmaya değer bir hayat inşa edilmez.
Hayal sahibi olmakla hayal aleminde yaşamak birbirini ... devamı
Bir suikast, bin bir ittifak
22 Aralık 2015
Ortadoğu'da kim kime karşı savaşıyor? Biraz daha yakın plan yoğunlaşırsak Suriye'de kim kiminle
ittifak halinde sorusundan başlamak belki daha açıklayıcı olabilir. Kimin kiminle savaştığı kadar
kiminle ne tür bir ittifak kurduğuna dair ilkesel düzeyd... devamı
Bir uçaklanma hikayesi
19 Aralık 2015
Putin'in Türkiye'ye dair yaptığı değerlendirmeler pek çok bakımdan diplomatik dile, teamüllere uygun
bulunmayabilir. Hatta tehdit içeren konuşması Rusların kaba güce dayalı dış politika anlayışları
özellikle de Putin'in tarzıyla ilişkilendirilebilir.... devamı
Arap Baharı'ndan elde ne kaldı?
17 Aralık 2015
Bugün Arap Baharı denilen süreci tetikleyen olayların yıldönümü. Bundan beş yıl önce Tunuslu
seyyar satıcının kendini yakmasıyla başladı apolitik “devrim” ateşi. Bir anda Tunus'tan Libya'ya,
Mısır'a, Yemen'e yayılan isyanlar, ayaklananlardan çok Batı... devamı
IŞİD sonrası Irak’taki boşluk?
15 Aralık 2015
Türkiye'nin Musul yakınlarına asker takviye etmesi ve ardından geri çekmesi önümüzdeki dönem
bölgedeki rekabetin şiddeti hakkında fikir vermeye yeterli. Muhtemelen Suriye krizinin bir sona
yaklaşması durumunda ya da buna paralel olarak IŞİD'in Irak i... devamı
Kapitalizmle hesaplaşma kapasitesi
12 Aralık 2015
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Modernizm eleştirileri uzunca süredir İslami entelektüel çevrelerin en önemli gündemlerinden biridir.
Bu, Batı medeniyetinin yıkıcılığı üzerine kurulu eleştirel bakıştan sonra daha incelmiş, daha düşünsel
arka plana sarkan bir eleştiri tarzıdır. Mode... devamı
İran-Türkiye: Jeokültürel rekabet?
10 Aralık 2015
Türkiye ile İran son zamanların en gergin dönemini yaşıyor. İran devriminin ertesinde, Türkiye'nin
devrim ihracı ile tedirgin olduğu, İran'ın da NATO'nun Türkiye üzerinden operasyon yapmasından
korktuğu dönemde bile tansiyon bu kadar yükselmemişti. İ... devamı
İttihatçılar arasında bir İslamcı
08 Aralık 2015
Osmanlı Devleti'nin en buhranlı dönemlerinde görev almış bir devlet adamı olarak Said Halim Paşa
ölüm yıldönümü (6 Aralık 1921) vesilesiyle bugün yeniden gündeme getirmekte yarar var.İttihat
Terakki gibi bir parti ile ilişkileri, devlet adamlığı ve B... devamı
Putin, NATO; İslamcılar
05 Aralık 2015
Her dış politika sorunu, aynı zamanda iç politika sorundur. Uluslararası arenada kurulan denklemler,
verilen güç mücadeleleri ülkenin iç dinamiklerinden bağımsız düşünülemez. Dış politikanın
değişkenleri de sabitleri de ülkenin kendi özgül ağırlığıyl... devamı
Aralık, 2015
Türkiye, AB’yi Ortadoğulaştırıyor mu?
03 Aralık 2015
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme hikayesi her iki taraf için de ikircikli bir durumdur. Olanca
stratejik, politik mülahazalara rağmen son derece duygusal faktörlerin devreye girdiği, hatta belirleyici
olduğu süreçtir. Devletler arası ilişkilerin s... devamı
Küresel maskeli balo
01 Aralık 2015
'Avrupa uygarlığının kalbi neresi' sorusu karşısında akla gelen ilk başkent herhalde Paris olurdu.
Avrupa mitinin ölümüyle birlikte hem Paris hem de Londra kıtanın önemli başkentleri olsalar da artık
Batının merkezi değiller. Ne var ki Batı denilen u... devamı
Kasım, 2015
Ehl-i kitap Amerika, dinsiz Rusya!
28 Kasım 2015
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Soğuk savaş döneminde memlekette, şiddetli anti-komünist rüzgarın estiği dönemde, Sovyet karşıtı
propaganda makinesi yoğun çalıştı. Komünizm tehlikesine karşı devlet eliyle yapılan taban ve
örgütlenmeler bir tarafa, muhafazakâr kesimin algılarına uyg... devamı
Hükümetin acil görevi
26 Kasım 2015
Kabinenin açıklanacağı gün bir Rus uçağının Suriye sınırında düşürülmesi, yeni hükümetin yapısı ve
gelecek beklentilerine dair gündemin ertelenmesine neden oldu. Sonuçta her anlamda ciddi
sonuçlarıyla yüzleşmek durumunda kalacağımız bir dış politika ... devamı
İç savaşın ideolojik maliyeti
24 Kasım 2015
Suriye'deki savaş gittikçe daha karmaşık, daha kanlı bir durum almaya başladı. Muhtemelen tarafların
masaya oturmadan önce son kozlarını oynayarak, pazarlığa avantajlı başlama çabaları. Stratejik
hesaplar uğruna bir halkın varlığı ile kumar oynanıyor... devamı
Gelenekten mahrum modern dindarlık
21 Kasım 2015
Geçen yüzyıl İslam dünyasında ortaya çıkan sömürge karşıtı hareketlerle bugünkü Paris içlerine kadar
varan eylemler arasında bir benzeşme var mıdır? 19. sonlarından 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan
pek çok sömürge karşıtı hareketlerin dikkati çek... devamı
Sorun çıkarıp din telkin etmek
19 Kasım 2015
Müslüman dünyada ortaya çıkan, daha çok silahlı ve şiddet yöntemini seçen yapıların din anlayışları
gündemde... Bu tür örgütlerin neyi hedefledikleri, hatta var olup olmadıkları gibi önemli sorular bir
kenarda bırakılarak beslendikleri mezhep/yorum ü... devamı
Paris-Palmira hattındaki ortak dil!
17 Kasım 2015
Paris saldırıları daha çok konuşulacak. Sivillerin katledilmesinin ardından başta Fransa olmak üzere
devlet yetkililerinin, siyasilerin yaptıkları açıklamalar her bakımdan kayda değer. Mağdur ve mazlum
imajı çizen resmi görüntünün yanı sıra belli ki ... devamı
İslam, Batı’nın suç ortağı mı?
14 Kasım 2015
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Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı G-20 zirvesi yarın başlıyor. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin lideri,
küresel patronlar Antalya'da bir araya gelecek. Zirvenin adından da anlaşılacağı gibi gelişmişlikten
kasıt zenginliktir. Bu gelişmişlik ve zenginl... devamı
Öncelikli olan başkalık
12 Kasım 2015
Türkiye gerginliğe mahkûm edilmiş bir ülkedir. Tarihsel gerçeklikler, siyaset-toplum ilişkisi,
toplumsal fay hatları üzerine kurulu yapısı sürekli bir gerilim üretmeye meyilli... Zaman zaman
yaşanan krizlerin büyük kırılmalara yol açmaması da tarihse... devamı
İki saray, iki tarz-ı siyaset
10 Kasım 2015
Alman şair Rainer Rilke'nin de kuzeni olan Anna Grosser Rilke, 19. yüzyılın en önemli kadın
piyanistlerinden biridir. Avrupa'da pek çok sarayda konserler vermiş bir sanatçıdır. Uzun yıllar
geçireceği İstanbul'a geldiğinde Abdülhamid'in huzurunda piya... devamı
‘Ilımlı İslam’ın raf ömrü bitti mi?
07 Kasım 2015
Epeydir Türkiye'deki Müslümanların gündeminden düşen, hatta pek çoklarınca rafa kaldırıldığı,
unutulduğu düşünülen “ılımlı İslam” söylemi sanılanın aksine çok farklı alanlarda devam ediyor. 11
Eylül sonrası Amerikan yönetimince gündeme getirilen bu p... devamı
Alargada bekletilen fikir, limana çıkan hissiyat
05 Kasım 2015
Seçimler sona erdi, en azında belirsizlik ortadan kalktı. Muhafazakâr kesim memleketin
parçalanacağından, küresel saldırıdan, belirsiz kaotik yarınların korkusundan kurtulmuş olarak rahat
bir nefes aldı. Her ne kadar muhalefet, siyasal baskısından şi... devamı

Kasım, 2015
Seçim özeti: Hissiyat, fikriyat, iktisat
03 Kasım 2015
Seçimlerin sonuçları şunu bir kez daha gösterdi ki, hangi kesimden olursa olsun aydınların
okumuşların, siyasilerin refleksleri ile Anadolu insanının beklentileri ve tepkileri çok farklı. En
azından siyaset biliminden sosyal değişim kuramlarına kadar... devamı
Ekim, 2015
Şehirlerin sonu
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31 Ekim 2015
Prizren'de, akademisyen ve edebiyatçılardan oluşan bir grupla Kosova'nın geleceği ve tabii ki geçmişi,
Türk azınlık, Arnavutlar, Müslümanlık gibi Balkanların kadim meselelerini konuşurken bazı şeyleri
ilk kez dinlemiş gibi oldum. Hep bildiğimizi var ... devamı
Sol siyasetin muhafazakar dili
27 Ekim 2015
Türkiye seçime gidiyor olmasına rağmen siyasi aktörler sanki sahada yok gibi. Seçim heyecanı ve
beklentisinin bu denli düşük olduğu seçim ortamı pek olmamıştı. Siyasi aktörlerin ne dedikleri,
programları ve vaatlerinden çok siyaset dışı aktörlerin so... devamı
Kerbela’da kendimizi esir almak
24 Ekim 2015
Kerbela'yı ilk görmem İran -Irak savaş yıllarına rastlar. Habur kapısından Irak'a girmemizle birlikte
savaş halinde bir ülkeden çok savaşan bir liderle karşılaşacaktım. Musul- Bağdat hattında yer yer
savaşın izleri vardı elbette. Zaman zaman tankları... devamı
Hitler’e günah çıkartmak?
22 Ekim 2015
Dünya Siyonist kongreleri önemlidir; yakın tarihimizi, İslam alemini, ve de dünya siyasetini etkileyen
kararlara imza atmıştır. Dünyayı Siyonistler yönetiyor saplantısı bir yana ancak bu kongreleri ciddiye
almak gerekir.1897'deki 1. Dünya Siyonist Ko... devamı
Tehlikenin farkında mısınız?
20 Ekim 2015
Farkında mısınız Mescid-i Aksa da elden gitme tehlikesi ile karşı karşıya. İsrail'in her durumda yaptığı
bir taktik devreye girmiş durumda: Fiili durum oluşturmak ve dünyayı bu yeni duruma
alıştırmak…İsrail'in kuruluşundan itibaren tüm stratejik kaza... devamı
İslamofobinin yeni halleri
17 Ekim 2015
Batıda yaşayan Müslüman azınlıklar için en önemli sorun İslamofobi idi. Özellikle yabancılara alışkın
olmayan Avrupalı toplumlarda yasal önlemler ne olursa olsun sergilenen şiddet, aşağılama, ayrımcılık
Müslümanların hayatını çekilmez hale getiriyord... devamı
Talep ve meşruiyet sorunu
15 Ekim 2015
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Siyaseten meşru bir talebin açığa çıkması, somutlaşması ancak taleplerin hakikati ile elde ediliş
yönteminin meşruiyetiyle birleşince anlam kazanır. O zaman hakikat olur.Her siyasi mücadele gibi her
haklı talep bir bedel ister, önemli olan ödenen bed... devamı
Post-Sykes Picot modeli mi?
13 Ekim 2015
Kara cumartesi katliamı; bu toprakların derin hafızasını karartmaya yönelik bir kıyımdır.Sykes-Picot
sınırları kanla çizilmemişti. Osmanlı Çanakkale'den Filistin'e, Basra'ya, Kafkaslara kadar her cephede
dökülen kanla yıkıldı. Yerine kurulan Ortadoğu... devamı
Tehdit gibi barış ödülü!
10 Ekim 2015
Nobel gibi dünya çapında etkin bir ödül organizasyonunun tartışılması hatta tartışmalı olması bir
bakıma doğal sayılabilir. Sorun sadece ödüle layık görülen isimlerde isabet edilip edilmediği ile sınırlı
olsaydı bir yazı konusu bile olmayabilirdi. Jü... devamı
Türkiye Avrupa’nın sığınmacısı mı?
08 Ekim 2015
Mülteci krizinin, tendeki bıçak yarası gibi Avrupa'nın kalbinde hissedilmeye başlamasıyla birlikte
gündem değişti. Hükümetler bir yanda sınırlara tel örgüler çekmeye başlarken diğer tarafta AB
standartları zorlanmaya başladı. Sınırlara örülen tel eng... devamı
Osmanlı'yı karikatürleştirmek
06 Ekim 2015
Bu topraklarda mahrum bırakılmış, değerleri aşağılanmış, tarihi manada çıkarılmış, medeniyet ufku
karartılmış geniş kitlelerin şikayetçi oldukları bir adres vardı: Batı ve Batılılaşma. Batı belli idi; dini,
tarihi, medeniyeti, kültürü adına ne varsa ... devamı
Yoksulluk değil ‘yoksunluk göçü’
03 Ekim 2015
Akdeniz'in sularını yara yara Avrupa kıyılarına vuran bedenlerin verdiği mesajın sadece savaş ve
yoksulluk üzerinden okunması kadar yanıltıcı bir şey olamaz. Bu topraklar epey bir zamandır Batı ile
kıyaslandığında zaten yoksul sayılacak ekonomik göst... devamı

Ekim, 2015
Vekalet savaşının sahipleri sahaya mı iniyor?
01 Ekim 2015
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Suriye meselesinin yeni bir boyut kazanmaya başladığı, Rusya'nın dün attığı son adımla Ortadoğu'da
dengeleri değiştirecek gelişmelere gebe olduğu yönünde analizler bolca yapılmaya başlandı
bile.Hatırlanacak olursa Suriye'deki iç savaşın bir 'vekalet ... devamı
Eylül, 2015
Post İslamcılık neyimiz olur?
29 Eylül 2015
Arap Baharı'ndan bu tarafa siyaset bilimciler, akademisyenler İslamcıların geldiği durum üzerine yeni
kavramlar üretip durum değerlendirmesi yapmakla meşgul. 'Ne olacak bu İslamcıların hali' seviyesini
aşamayan literatüre bakılacak olursa bu konuda f... devamı
Asıl felaket: Ümmete yabancılaşma!
26 Eylül 2015
Hacda bine yakın Müslümanın hayatını kaybedişinin detayları tümüyle henüz açıklığa kavuşmamış
olsa da tahmin edebiliyoruz. Suudilerin daha önceki facialardan sabıkalı uygulamaları ve genelde de iş
tutuş tarzları göz önüne alındığında maalesef tekrarl... devamı
Rus jeopolitiği ve cami sembolizmi
24 Eylül 2015
Moskova Merkez Camii'nin arefe günü açılışında ortaya çıkan fotograf iyi okunmalı. 12 milyon
nüfusu olan Moskova barındırdığı 2 milyonluk kitle ile Avrupa'da en fazla Müslümanın yaşadığı
şehirlerden biri durumunda.Moskova Camii'ni Rusya ve Türkiye de... devamı
Putin ne vaat etti?
22 Eylül 2015
Suriye krizinde karşı karşıya gelmemeyi başaran iki aktör nihayet buluştu.İsrail Başbakanı Netanyahu
Moskova'ya kadar gidip, Putin'le görüşerek Rusya'nın Suriye Baas rejimine verdiği askeri destekle
ilgili kaygılarını belirtti.Suriye'deki krizin iç s... devamı
Boğaz’daki hasta adam
19 Eylül 2015
Serin bir sonbahar gecesiydi. Boğaz tüm güzelliğinin saltanatını sürüyordu. Gecenin sessizliğinde
ışıklar serin sularda adeta oynaşıyor suyun en küçük kıpırtısında renklerin dansı başlıyordu...Hayatın
tüm elemlerini, sıkıntılarını unutmuş olarak saat... devamı
Yanlış sorunun doğru cevabı?
17 Eylül 2015
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Bazan içinden çıkılmaz sanılan sorunların çözümü düşünüldüğünden daha basittir.Yine de insanlar bir
araya gelirler, kafa patlatırlar; yazarlar, farklı çözümleme modelleri üzerinde kafa yorarlar. Alternatif
arayışlara girer, benzer çözüm şekillerinden... devamı
Türkiye’nin göçmen politikası var mı?
15 Eylül 2015
Batı Avrupa'nın göçmen politkalarını; stratejik hesapları ile deklare ettiği ilkeler arasındaki çelişkilerin
şekillendirdiğini söylemiştik.Türkiye'nin göçmen politikalarını belirleyen temel ilkeler nelerdir? Bu
soruyu sormadan önce Türkiye'nin kendin... devamı
Hangi mülteci makbul?
12 Eylül 2015
Batılılaşma tarihimiz, bir yönüyle Avrupa'ya sığınma tarihidir...Tanzimat'tan beri batılılaşma
maceramızın serencamını belirleyen kuşak hem Batı'dan beslendi hem de başı sıkıştığında Batı'ya
sığındı. Bu nedenle Batı'yla ilişkimizi, aşk-nefret ilişkis... devamı
Hedef toplumun fay hatları
10 Eylül 2015
Güneydoğuda çatışma ortamının yeniden başlaması ile birlikte medya, aydınlar, siyasilerin nasıl bir
akıl tutulması içinde olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kendilerini 'toplum namına' hüküm verme
konumunda görenlerin statü kayıpları ile kibirlerinin ... devamı
Benim muhacirlerim
05 Eylül 2015
Lise yıllarımda bile bir Anadolu şehri olarak nüfusu çok azdı. Gerçi yüz bini aşmıştı şehrin nüfusu
ama İngilizce hocam Güleksand Dayı Gulepik'in derste şehrin kalabalıklaştığından nasıl şikayet
ettiğini iyi hatırlıyorum: Kayseri de artık büyük şehir... devamı
Papa neden affediyor?
03 Eylül 2015
Batı Hristiyanlığının hala en köklü, etkin ve yaygın kurumu Katolik Kilisesi olarak bilinir. Papalık
küçük bir devletçik sınırlarına çekilmiş olsa da dünya ölçeğinde yaygın ve örgütlü bir kilise...
Katoliklerle Ortodokslar ve Protestanlar arasındaki ... devamı
Muhacirlikten sığınmacılığa bir dönüşüm hikayesi
01 Eylül 2015

47

Muhacir olmak mülteci olmaktan, göçmenlikten farklıdır.Anadolu bu anlamda muhacir toprağıdır.
Anadolu'nun bunca renk ve coğrafyadan sökün edip gelenlerle bir olup kaynaşmasının yegane sebebi
bunların muhacir, burasının da hicret yurdu olmasıdır.Her m... devamı
Ağustos, 2015
‘Yeni Roma’nın barbarları
29 Ağustos 2015
İslam alemi denilince, geniş bir coğrafya olmasına rağmen, hemen akla Ortadoğu geliyor. Her ne
kadar dünya Müslümanlarının önemli kısmı Güney ve Güneydoğu Asya'da yaşıyor olsa da bu
coğrafyanın tarihi, siyasi, entelektüel olarak özgül ağırlığı eşit d... devamı
Oyun nasıl bozulur?
27 Ağustos 2015
Belli ki şiddet ve terörün tırmanışı bir müddet daha artacak. Bunun sonucunda kimsenin tek başına
mutlak kazanamayacağı bir sürece evrileceğini görmemek imkansız. Hatta söylem üstünlüğünü de ele
geçiren silahların gölgesi seçim sonuçlarını da kesin b... devamı
Medyadan şikayet etmeden önce
25 Ağustos 2015
Türkiye'de genel olarak bir medya sorunu vardır. Memleketin asli unsurlarına karşın bir tür dış
müdahale olarak algılanagelmiştir ta matbuat döneminden beri... Devletin Batı'ya dönük unsurlarının
gönüllü ve zımni desteği ile medenileşme, asrileşme, g... devamı
Nil’de zikir çağıltısı
22 Ağustos 2015
Mavi ve Beyaz Nil'in birleştiği o muhteşem yay... İki nehrin yüzyıllar süren ayrılığının ardından büyük
buluşmayı resmeden kavis... Afrika'nın orta yerinde kavruk sarı çöl rengini değiştirir, yeşil umut olur
adeta. Sonsuz çöl denizinde iki nehrin çağ... devamı
Terbiye edilmek yahut oyunu bozmak
20 Ağustos 2015
Türkiye'de her olup biteni mutlaka dış etkilere bağlamaya hazır bir zihin yapısı mevcut. Ancak
bazılarının bir tür zihin tembelliği, hatta vicdan körlüğüne varan bu hazır şablona sarılması dış
etkilerin olmadığı, olmayacağı anlamına gelmez elbette. T... devamı
Muhafazakârlık ve milliyetçi kuşatma
18 Ağustos 2015

48

Yeni hükümet alternatifleri arasında AK Parti-MHP'yi gündeme getirenler, iki partinin tabanlarının
birbirine yakın olduğu tezini öne sürüyorlar. Birbirine yakın tabandan gelen iki partinin daha iyi
anlaşacağı, bunların sağlıklı bir koalisyon kurabile... devamı
Araçsallaştırılan İslamcılık eleştirileri
15 Ağustos 2015
Türkiye'de İslamcılık düşüncesi adına entelektüel çabanın iyice gerilediği bir dönem yaşandı. Hatta
sosyal ve düşünsel planda görünmez kılındığı bir dönem geçirdi... Bu durumun pek çok nedeni olduğu
gibi siyasal ortam ve gerçeklerin de önemli katkısı... devamı
Kürtler İngiliz rüşvetini neden reddetti?
13 Ağustos 2015
Ortadoğu'da daha doğrusu bölgemizde olup bitenleri, sıcak gelişmeler üzerinden okuma ve
konjönktürel tavır alma alışkanlığından dolayı sürekli çelişkiye düşüyor aydınlar, kanaat önderleri,
politikacılar... Oysa bugün patlayan bir anlaşmazlık, siyasal... devamı
Bağımlı örgütlerle özgürlük savaşı!
11 Ağustos 2015
Bir zamanlar Ortadoğu Arap-İsrail çatışmasından ibaretti, Türkiye kamuoyu algısı bakımından. Bu
çatışmaya yönelik bir uzaklık sanrısı yaşanıyordu; hatta beyaz elitler nezdinde yürütülen dış politika
icabı İsrail'le gizli kapaklı dayanışma bile mümkün... devamı
Zor sorular, aşikar cevaplar
08 Ağustos 2015
Zordur değerlerinin altüst olduğu, güvendiği, alıştığı yapıların teker teker çöktüğü, sabitelerinin,
referanslarının her bir gelişme karşısında çürütüldüğünü hissettiği dönemde insanın sabit kadem
durabilmesi. Bu tür durumlarda adeta sari bir hastalı... devamı
Bir aslan ölmüş diyeler...
06 Ağustos 2015
Siyasi belirsizlik sürerken, seçim mi koalisyon mu olacağı konusunda kulis yazısı yazmak dururken ya
da Kürt meselesi, İŞİD konusu gibi mühim mevzularda derin analizlar yapmak yerine “bir aslan
masalı” anlatmak istiyorum.Vahşi Afrika'nın kara derili ... devamı
İki divan
04 Ağustos 2015
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Önümde iki farklı divan dergisi duruyor. Biri “Divan - Disiplinler Arası Çalışmalar Dergisi”, diğeri
“Sosyoloji Divanı”.Divan Dergisinin son, yani 36. sayısı Şakir Kocabaş'a armağan özel sayısı olarak
düşünülmüş. Vefatının 9. yılında Şakir Kocabaş'ın... devamı
Kürt sorunu: Yerliler ve ecnebiler
01 Ağustos 2015
Tarafların basiretsizliği, samimiyetsizliği, küçük hesapları yüzünden yeniden kaos ortamına
sürüklenme tehlikesinden endişeli toplum. Ama her kesim de bu sürüklenişi kışkırtmak için elden
gelen çabayı esirgemiyor sanki. Hamaset, öfke, intikam, cahili... devamı
Temmuz, 2015
Filipinler bile barış yaptı!
30 Temmuz 2015
Memleketin tekrar 90'lı yıllar kabusuna dönme korkusu yaşadığı günlerdeyiz. Henüz o aşamaya
gelmemiş olsa da çatışma potansiyelinin o yıllara götürebileceği endişesi her kesimde hakim.
Muhtemelen çatışmanın tarafları da bu endişeyi taşımaktadır. PKK'... devamı
Ulus devletin metafizik prangaları
28 Temmuz 2015
Her emperyal taviz büyük sorunların peşinden gelir. Bağımlılık ilişkisini kıramayan ülkeler küresel
güçlere bağımlılıkları oranında himaye görür. Himayeye razı olmak, kendi olamamanın, büyük
düşünememenin sonucudur. Büyük düşleri olmayanlar, zaten hi... devamı
Terörle terbiye mühendisliği
23 Temmuz 2015
Terör ve şiddetin siyasal ve toplumsal terbiye aracı olarak devreye sokulduğu bir bölgedeyiz. Bu
yöntemin görünürdeki failleriyle niyetlenen ve devşirilmek istenen hedefler her zaman örtüşmez, hatta
çoğu kez görünür olanla hedeflenmiş olan tam zıddıd... devamı
Sivil Silahlı Kuruluşlar (SSK)
21 Temmuz 2015
IŞİD fenomeninin ortaya çıktığı ilk zamandan beri gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de üstü örtük de
olsa dile getirilen asıl soru bu yapılanmaya katılan yabancıların durumunun ne olacağı idi. Daha açık
ifade ile IŞİD'e katılan yabancılar bir gün ülkel... devamı
Bayram ve ölüm dikkati
18 Temmuz 2015
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Bayramlarda sıla-i rahim için kara yoluyla Anadolu yollarına düştüğümde yahut şehir dışına
çıktığımda gördüğüm olağandışı manzara hep düşündürmüştür. Genellikle bayramın ilk gününe veya
arifeye denk gelen bu yolculuklarda büyük şehirlerin her semtind... devamı
İran kazandı, devrim kaybetti
16 Temmuz 2015
Türkiye'nin doğu ve batısındaki komşu her iki ülkede Batı'yla peş peşe önemli anlaşmalar yaptı. İki
farklı medeniyete ait komşuların Batı ile gerçekleştirdikleri uzlaşma anlaşmalarının muhtevası farklı
olsa da medeniyetler arası karşılaşmanın mahiyet... devamı
Yunanistan uygarlığının telif haklarını alabilecek mi?
14 Temmuz 2015
Yunan halkı yaşadığı büyük ekonomik krizden bedel ödemeden kurtulamayacaklarını anladıklarında
adeta çılgınca bir tercih yaptılar. Avrupa Birliği'ne olan borçlarını ödemeyeceklerini, direneceklerini
vaat eden sol uçlarda marjinal bir partiyi destekle... devamı
Koalisyon ya da sol dizayn
11 Temmuz 2015
Hükümet kurma görüşmeleri önümüzdeki hafta başlıyor. Epeydir yeknesaklık arz eden siyasal
atmosfer yeniden heyecanlanacak demektir bu. Gazete manşetleri, televizyonun 'canlı bağlantılar'ı son
gelişmeleri, pazarlıkları, kulisleri yani siyasi dedikodul... devamı
Enformatik obezite
09 Temmuz 2015
Bilgi toplumunun son kertede enformatik cehalet ürettiği devreleri geçtik. Küreselleşme hikayesinin
önemli ölçüde enformasyon devriminin bir sonucu olduğuna dair çok şey söylendi. Göstergelere
bakılacak olursa ve işin finans kapitalizmi boyutu bir an... devamı
Coğrafyamızın ruhu yağmalanıyor!
07 Temmuz 2015
Önce hafızası silinir düşen bir toplumun. Yani tarihi elinden alınır. Tarihi elinden alınmış bir toplum
ne geleceğini okuyabilir ne de gelecek ufkuna sahiptir. Tarihe takılıp kalmak nasıl bir iç deniz gibi
durağanlaştırırsa tarihsizleşmek de hiç bir ... devamı
Mursi “hata” yapmasaydı...
04 Temmuz 2015
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Mısır'da tam iki yıl önce tarihinin seçilmiş ilk cumhurbaşkanına karşı askeri darbe gerçekleşti. Askeri
cunta tüm şiddetiyle devam ediyor. Başta Mursi olmak üzere halk tarafından seçilmiş olmaktan başka
suçları olmayan İhvan liderleri ve gönüllüleri ... devamı
Çin’de Huiler de var!
02 Temmuz 2015
Ramazan hem rahmet ayı hem bir sınav kâğıdı koyuyor önümüze. “Dünyada Ramazan” haberleriyle
farklı iklim ve coğrafyalardan değişik renkler ve diller, Müslümanlara ümmet olduklarını bir kez daha
hatırlatır. Hayatın rutin ritmine, alışkanlıklara bir mü... devamı
Haziran, 2015
Küresel Sol muhalefet mümkün mü?
30 Haziran 2015
Yunanistan'ın yaşadığı kriz; dünya sistemi, Avrupalılık ve Batı uygarlığı gibi modern dünyanın
dayandığı tüm mesnetleri sorgulayıcı, ufuk açıcı bir perspektif sunuyor. “Yunanistan'da ne olmuştu”
sorusu bir kaç cümlede özetlenebilir. Kadim Avrupa uyga... devamı
Haziran, 2015
Gösteri/ş/siz ama görünür oruçlar
27 Haziran 2015
Tuhaf bir Ramazan güzellemesi hakim genel atmosfere.Gündelik alışkanlıklarımızı biyolojik ve
fiziksel olarak değiştirdiği halde hayattan kopuk Ramazan övgüleri. Bedenen yapılan bir ibadetin
fiziki etkisinin, bir o kadar da maddi tezahürlerinin, sorum... devamı
Suud sızıntıları bize ne fısıldıyor?
25 Haziran 2015
Uluslararası ilişkilerde bir güç hatta tehdit unsuru olarak çoktan yerini aldı Wikileaks sızıntıları…
Açıklanan belgelerin gücü bizzat sızıntı olmalarından yani sızdırılış biçimlerinden kaynaklanıyor.
Sızdırmanın zamanlaması, belgenin tarih/sizliğ/i,... devamı
Bozgunda fetih düşü
23 Haziran 2015
Coğrafyamızda yerleşik algılar hızla alt üst oluyor. Ülkeler, ulusal örgütlenmeler hatta sınırlar etnik ve
sekter renge bürünerek adeta kendi coğrafyasına, hafızasına ve insanına rağmen yeniden şekilleniyor.
Bu kaoitik görünümü besleyen küresel güçle... devamı
Makyavel şapkalı Demirel
20 Haziran 2015
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Türk siyasetinde Demirel kadar bir çok çehresi olan, aynı anda pek çok kesimi, aynı inandırıcılıkla
ikna edebilen başka bir siyasetçi herhalde gelmemiştir. Üstelik tüm bu çelişkilerini, tutarlı olmasa bile,
kendi üslubuyla savunarak kitleleri ikna et... devamı
Böyle buyurdu müstağrib!
16 Haziran 2015
Önemli gelişmelerin arifesinde ve ertesinde batılı uzmanların ne dediğine dikkat kesiliriz. Acaba hangi
think tank kuruluşu ne öngörüyordu, hangi önemli adam neye işaret etmişti? Bu beklentinin,
gözlerimizi batıya doğru çeviriyor oluşumuzun reel poli... devamı
Güce ayarlı eleştiri
13 Haziran 2015
“Ben olsam Müslüman Doğu'daki tüm mekteplere “eleştirel düşünme” dersleri koyardım. Batı'nın
aksine Doğu, bu acımasız mektepten geçmemiştir ve bir çok zaafın kaynağı budur.” Aliya
İzzetbegoviçTarihi yapanlar başarının kahramanlarıdır. Çünkü tarih dah... devamı
IŞİD’le bir yıl
11 Haziran 2015
IŞİD'in Musul'u düşürmesinin üstünden tam bir yıl geçti. Bir yıl önce Musul'un bir anda IŞİD'in eline
geçtiği haberine inanmakta zorlananlar nerdeyse 24 saat sonra Bağdat kapılarına dayandığı haberiyle
sarsıldılar. Nasıl olurdu da Amerika'nın eğitip ... devamı
Etnik temelli siyasette bileşik kaplar
09 Haziran 2015
Henüz iki gün geçmesine rağmen seçimlere dair herhalde söylenmemiş söz kalmadı. Yorumun, fikrin
anında tüketildiği medyatik ortamda kalıpların dışına çıkabilen çok az yazı çıktı. Yine de uzun bir
iktidar döneminin bitişinin ardından seçmen tercihleri... devamı
Partilerin unuttuğu iki hakikat
06 Haziran 2015
Türkiye'de yeni bir siyasal iktidar seçiminin arifesinde 'siyasi partiler ne vadediyor' sorusu çok anlamlı
durmuyor şimdilik. Geleneksel siyasetin daha çok korku siyaseti üzerine kurulu olduğu bir düzenden
söz ediyoruz çünkü. Geleneksel korku siyaset... devamı
İdeolojik öfke ve sol habitus
04 Haziran 2015
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Türkiye'de Kemalistlerin ve Kemalist solun hiç bir zaman anlamadığı en temel konulardan biri bu
toplumun dinle olan varoluşsal ilişkisidir. Bu durumu en iyi sembolize eden gösterge de halkın cami
yapımına gösterdiği alakadır. Bir gecede medeniyet dön... devamı
İç politika, dış basın
02 Haziran 2015
Batı'nın aynasında kendimize bakmaya başladığımızdan beri özümüze yabancılaştık. En fazla
yabancılaşanlar da aydınlar, seçkinler, devletliler... Batı'nın aynasındaki görüntüye en fazla itibar
edenler de bu kesim çünkü. Bu seçkinler topluluğu artık ke... devamı
Mayıs, 2015
Bozgunda tarih düşü
30 Mayıs 2015
Bozgunda fetih düşüne yatırılmış bir milletiz. Yahya Kemal'in fetih şiirleri bir yanda tarih algımızın
bir parçası haline gelirken diğer tarafta o tarihle sahici bir ilişki kurmayı iptal eden bir işlev gördü.
Uzak tarihin şanlı sayfalarıyla kurulan b... devamı
Siyaseti tüketen ‘dil’
28 Mayıs 2015
Uzun bir süredir var olan siyasal kamplaşma seçim sürecinde daha da gerginleşti. Yaşanmakta olan
toplumun uzlaşmasız biçimde ikiye bölünmesi durumudur.Peş peşe yaşanan iki olay, siyasete ve
Türkiye'nin temel meselelerine yaklaşımda nasıl zıtlıklar iç... devamı
Mayıs, 2015
Seçim sonrası dış politika
26 Mayıs 2015
Seçime az süre kaldığı şu günlerde Türkiye'nin çözüm bekleyen pek çok temel meselesi 7 Haziran'a
ertelenmiş durumda. Hem siyaseten hem de devlet mekanizmasının işleyişi bakımından köklü
kararların alınması zaten bu süreçte mümkün değil. Siyasi yapını... devamı
Alpujarra yahut Endülüs’te isyan
23 Mayıs 2015
Yine bir bahardı, yine bir Mayıs ayındaydık... Akdeniz'in suları henüz ısınmamıştı. Cebeli Tarık sisler
arasında bir kaybolup bir görünüyor, tarihten bugüne düşen bir gölge benzeri, Endülüs'ün işaret taşı
gibi yükseliyor...Gırnata, Endülüs'ün yaylası... devamı
Suriye’de Palmira mı, insan/lık mı?
21 Mayıs 2015
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Bir müddettir dünyadaki ana akım medya kuruluşları Suriye'deki Palmira antik kentinin İŞİD'in eline
gecme tehlikesine dikkat çekmekle meşgul. Nitekim örgüt dün itibariyle Palmira'nın çevresindeki
yerleşim yerlerini kuşatıp bir kısmını ele geçirmeyi b... devamı
Küresel kapitalizm evrensel bir değer mi?
19 Mayıs 2015
Batı Bloku'nun, komünizmin türevi dünyaya (Sovyet Bloku) karşı zaferinden sonra kapitalizmin
“insanlığın kaçınılmaz tekamülü” olduğu iddiası daha cesurca dile getirildi. Buna göre kapitalist
sistem evrimsel çizgide ilerleyen insanlık tarihinin geldiğ... devamı
Cuma Kudüs’ün özgürlüğüdür
16 Mayıs 2015
“Kudüs sevilmeden insanlığa girilemez”Kudüs savunulmadan insanlık savunulamaz. Kudüs'ün özgür
olmadığı bir zamanda İslam aleminin özgürlüğünden bahsedilemez. İslam özgürlüktür, çünkü;
Müslüman kula kulluğu cehaletin karanlık dehlizlerine gönderen ayd... devamı
Makedonya’da ‘Türk Akımı’ darbesi
14 Mayıs 2015
Makedonya'da tuhaf bir hükümet darbesi tekniği devreye sokuldu. Hiç kimsenin sahiplenmediği, hangi
örgüte bağlı olduğu hatta hangi ülke vatandaşı oldukları bile tartışmalı bir grup Komanova kentinde
Arnavutların yoğun olduğu bir bölgede üsleniyor. On... devamı
Evren ‘yeşil kuşak’ projesi miydi?
12 Mayıs 2015
Herkesin kendine göre 12 Eylülü var. Yazılıp çizilenlere bakınca herkes geçmişini otokritikten
geçirmek, “nerede yanıldık” demek yerine mağduriyeti üzerinden kendi konumunu, yanlışlarını,
ideolojik kampını aklama derdinde. Tüm kötülüklerin kaynağı ol... devamı
Erguvanlar apansızın açar
09 Mayıs 2015
Ne kır çiçekleri, ne meyve ağaçlarının fışkıran gümrah yeşili baharı getirmez. Bir çiçekle bahar
gelmez ama her çiçek de getirmez baharı İstanbul'a.İstanbul'un baharı erguvandır. Erguvanlar açmadan
hayat tazelenmez. Hatta erguvan baharın gelişini hab... devamı
Suud’la ikinci bahar
07 Mayıs 2015
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Türkiye'nin son on yılı aşkın sürede Ortadoğu'da izlediği politikalarda ilginç gelişmeler yaşandı.
Ortadoğu açılımı olarak okunabilecek bu politika Türkiye'ye icbar edilen Osmanlı bakiyesi coğrafyayı
yok sayan zihniyetin terki olarak özetlenebilirdi.... devamı
Arap’ın, Kürt’ün, Türk’ün atası
05 Mayıs 2015
Seçim sathı mailinde siyaset söyleminde, toplumsal anlamda bilinçaltı, açıkça ve net biçimde ortaya
çıkıyor. Liderlerin siyaset analizleri, siyasal programları kadar kendilerini tanımlayış biçimleri çok
şeyi açık ediyor. Siyaset dilinin kişiselleştiğ... devamı
İçinden iki nehir akan şehir
02 Mayıs 2015
İçinden nehir geçen şehirler taze kalmayı deneyen şehirlerdir. Akıp giden zaman gibi sabit ve değişken
yanı olan şehirler... Tazelenirken, yenilenirken orda duran bir nehir hep vardır. İsfahan'da iki nehir
birden akar. Biri mekana yenik düşer çölde k... devamı
Nisan, 2015
Suriye’de cihadsız mücahidler?
30 Nisan 2015
Son dönemin Türk Dış Politikasındaki en kayda değer hamlenin Yemen'deki gelişmelere karşı Suud
öncülüğündeki koalisyona yüksek sesle Ankara'nın destek vermesi olduğu söylenebilir. Özellikle
Suriye krizinin kangrene dönüşmesi üzerine bölgedeki baş akt... devamı
Batıcılığın ‘şark kurnazlığı’
28 Nisan 2015
Bilmem farkında mısınız; iktidara yönelik eleştirilerin mahiyetinde ciddi bir farklılaşma var.
Bahsettiğim farklılaşma iktidara karşı kimlerin, neden muhalif olduğu, ne türden kampanya
düzenlediği konusu değil. Muhalefet doğası gereği iktidarla hesap... devamı
Nisan, 2015
Apolitik iktidar yarışları
23 Nisan 2015
Türkiye seçim sath-ı mailine girerken yeni olanın ne olduğuna dair beklentiler medyadan adeta
zihinlere boca ediliyor. Seçim kampanyasının bizatihi doğası gereği propaganda, kitlelerin
duygularını, bilinçlerini, alışkanlıklarını kıskıvrak yakalayıp y... devamı
Kutlama yahut dini sembollerin metalaşması
21 Nisan 2015
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Uzakta, karanlığın sonunda ışıklı bir sahneye yaklaşıyor kamera... Karanlık salonda sıralar arasından
aktüel kamera sahneye odaklanıyor. Sahneden taşan seslerden mistik, dini bir müziğin icra edildiği
hemen anlaşılıyor... Sahneyi uzaktan alan kamera ... devamı
Tarih, geçmiş, Ermeni meselesi
18 Nisan 2015
Önümüzdeki haftadan itibaren Ermeni meselesiyle alakalı uluslararası düzeyde beklenen tartışmalar
yaşanacak. Malum 1915 Ermeni tehcirinin 100. yılı nedeniyle başta Ermeni diasporası, lobiler bir
'soykırım' tanımı çıkartmak için yoğun bir kampanya içi... devamı
Roma’nın yeni barbarları: Göçmenler
16 Nisan 2015
Akdeniz sularında 400 göçmen daha kayboldu. Daha doğrusu Avrupa yolunda 400 Güneyli,
Ortadoğulu, beyaz olmayan, üçüncü dünyalı boğuldu. Bir eğlence yatındaki can sıkıcı bir aksilik kadar
makes bulmadı bu çoğu anne-babasız çocuk ve gençlerden oluşan 4... devamı
Balkanlarda kök meselesi
14 Nisan 2015
Balkan ülkeleri dediğimiz yapıların önemli kısmı derin bir kimlik krizi yaşamaktadır. Bu durum
tezahürleri hemen her alanda kendini gösteriyor. Kimlik krizi zaman zaman anakronizme düşecek
boyutlarda, hatta estetik ölçülerini zorlayan, ötekini tahrik... devamı
Adayların gizledikleri!
09 Nisan 2015
Türkiye seçimlere hazırlanırken son on yılın en polarize dönemi yaşanıyor. Neoliberal politikaların,
AB sürecinin yoğun biçimde gündemde olduğu yıllarda siyasal farklılık kalmamış gibiydi. Farklı
partiler vardı elbette ama söz gelimi, statükoyu savun... devamı
Sistemde elit değişimi
07 Nisan 2015
Son on yılı aşkın süre içinde Türkiye'nin yaşadığı dönüşümü anlamlandırmadan geleceğe doğru
istikamet verileceğini tasavvur etmek yanıltıcı olur. 2002 yılından bu yana muhafazakâr-demokrat
kimlikli bir siyasi hareket, farklı koalisyonlarla ülkede öne... devamı
Bir siyasal metafor olarak Lozan
04 Nisan 2015
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Devlet, siyaset, dünya sistemi gibi yapıları daha çok sembolik olaylarda, ifadelerde, seramonilerde
idrak ederiz. Daha doğrusu bu semboller üzerinden bizim nasıl algılamamız istendiği mesajı verilir.
Bayrak, marş nasıl ulus-devletin gündelik hayatımı... devamı
Tel kopar haz biter
02 Nisan 2015
“Bir bitmeyecek şevk verirken beste Bir tel kopar ahenk ebediyyen kesilir.“Türkiye genelinde yaşanan
elektrik kesintisi boyutu ve habercisi olduğu sorunlar bakımından daha önce tecrübe edilmemiş bir
olaydı. Memleketin henüz bu denli ‘gelişmediği’ dön... devamı
Mart, 2015
Yeni şeyler mi söylemek lazım?
31 Mart 2015
“Ne kadar söz varsa düne ait/Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.” Mevlana’nın eskimeyen, her dem
taze kalan sözü...“Şimdi yeni şeyler söylemek lazım” derken var olan sözlerin eskitildiğini,
tükendiğini de itiraf etmiş oluyoruz. Sözün eskimiş olması an... devamı
Yemen’de mezhepçilik görünümlü oyun!
28 Mart 2015
Bir kez daha içimizdeki cahiliye heyecanı kabardı. Sekter, etnik ya da ulusal aidiyet; İslami ve insani
ölçülerin, adaletin, hakikatin yerine ikame edildikçe vicdanlarımız, adalet duygumuz, İslami bakışımız
stratejik hesapların kurbanı olmaya devam e... devamı
Yerel kalan yerli olamaz
26 Mart 2015
Yerlilik bahsini açmışken bunun ne kadar netameli bir kavram olduğunu, neleri kapsayıp neleri
dışladığının farkındayım.Her düşünce, her hareket kendi varlığını anlamlandırmak, meşrulaştırmak
için öncelikle iki unsuru gözetir. İlki tarihsel köken diğe... devamı
Yerli olmadan çözüm hayal
24 Mart 2015
Hükümetle siyasal Kürt hareketinin üzerinde anlaştığı “barış süreci” olarak bilinen taslağın nihai
olarak nasıl sonuçlanacağını, gerilen toplumsal ve siyasal ortamda kestirmek zor gibi görünüyor. Bu
belirsizliğin temelinde çatışmayı doğuran şartların... devamı
Mart, 2015
Amerika’nın Netanyahu ile imtihanı
21 Mart 2015
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İsrail’de tüm seçim tahminleri ve kamuoyu araştırma sonuçlarını yanıltan bir sonuç çıktı. Netanyahu
seçimin galibi oldu. Bu sonuç sadece İsrail içi dengeleri ilgilendirmiyor. Zaten İsrail hiç bir zaman
‘kendi içi’nden ibaret bir yapı olmadı. Hep dışa... devamı
Bir aydın takıntısı olarak AB
19 Mart 2015
Son günlerde memleket ahvalinin ne kadar vahim olduğunu göstermek için en garantili gerekçe olarak,
Avrupa Birliği ilişkilerinin seyrinden bahsetmek yeterli. Politik gündeme dalmadan entelektüel, aydın
tavrını takınanların muhalif ve siyaset üstü söy... devamı
Muhalif avının jeopolitiği
14 Mart 2015
Bilmem farkında mısınız, Türkiye’de son dönemde peş peşe suikasta kurban giden yabancıların
sayısında gözle görülür bir artış var. Hemen hepsinin ortak özelliği Orta Asya ve Kafkas kökenli
olmaları, bir tür diktaya dönüşen tek adam yönetimlerine ka... devamı
Aydınların gündemi var mı?
12 Mart 2015
Ne çelişkili bir gündemdeyiz, ne boğucu kavgaların ortasındayız: her şey sıradanlaşıyor. Artık hayret
bile etmiyor, idraklerimiz körleşiyor. Üstelik anlamlı bir cümle kurmasını beklediklerimiz bir
gündeme bile sahip değiller... Geniş anlamda aydını; ... devamı
Yunan olmak kolay değil!
10 Mart 2015
Yunanistan Avrupa Uygarlığı kurgusunun sembol ülkesiydi. Avrupa fikrinin düşünsel temellerini
oluşturan Antik Yunan Uygarlığı’nın beşeri ve coğrafi mirasçılarıydılar. Bu muhayyel kurguyu
hayata geçirmek üzere Avrupalıların emperyal projesi olarak O... devamı
HDP’nin sol ve etnik bagajı
07 Mart 2015
Bu seçimlerde merak edilen en önemli iki sonuç var. Biri AKP’nin Başkanlık sistemine geçmeye
yetecek oy alıp alamayacağı. Diğeri de HDP’nin barajı geçip geçmeyeceği. Yani iki parti açısından da
bir baraj sorunu var.AKP’nin başkanlık barajını geçmese ... devamı
Netanyahu, tabuları yıkarken...
05 Mart 2015
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Netanyahu’nun Amerikan Temsilciler Meclisi’nde konuşma yapması, verdiği mesajdan çok sunduğu
resim açısından önemli. Obama’nın muhalefetine rağmen Cumhuriyetçilerin davetiyle kürsüye çıktı ve
hiç de yabancılık çekmediği bir ortamda önce kendi seçmeni... devamı
Dinde iki farklı protestanlaşma
03 Mart 2015
Memleketin nasıl bir ruh halinde olduğunu anlamak için dün gazetelerde yer alan bir haber son derece
sarsıcı geldi bana. Olay Muş’ta geçiyor. Her biri iki ve beş yaşlarında iki çocuk sahibi anne, internet
ortamında veya başka vesilelerle IŞİD ile tem... devamı
Şubat, 2015
‘Avrupa İslamı’nın keşif kolu İslamofobi
28 Şubat 2015
Bazı istisnalar dışında Avrupa’da herhangi bir camiye girdiğinizde o ülkenin dilinde bir hutbe
dinlemek zordur. Genellikle cami kurucularının, cemaatinin kökenleri ne ise o dil hakimdir. Bir anda
kendinizi Anadolu’da yahut Pakistan’da bir camide hiss... devamı
Dogmadan kurtulmuş boşluklu toplum
26 Şubat 2015
Her türlü dogmadan kurtulup özgür birey olmak...Ne kadar fiyakalı duruyor bu ifade.Köhnemiş
adetleri, tutucu gelenekleri atacak, özgürlüğün önünde birer pranga olan hurafelerden kurtulacak, insan
düşüncesine ket vuran, baskılayan her türü dini düşünc... devamı
Türbe ve sıfır sorun
24 Şubat 2015
Süleyman Şah Türbesi operasyonunun gündelik siyasetin tüketim nesnesi olarak kullanımı asıl sorunu
perdeliyor. Operasyonun başarısı, topraktan vazgeçilmesi gibi polemiklerden öte bize hatırlattığı bir
gerçek var. Eğer tasfiye edilmiş bir imparatorluğ... devamı
Hakikat avcısı Malcolm X
21 Şubat 2015
Bugün Malcolm X’in şehadetinin 50. yılı. 21 Şubat 1965 tarihinde mücadelesinin zirvesindeyken
İslam’ın evrensel hakikatini idrak ettiği, beyaz ve siyah ırkçılığına/ayrımcılığına karşı İslam kardeşliği
söylemini dillendirmeye başladığı dönemde katledi... devamı
İnsana karşı fıtratı savunmak
17 Şubat 2015
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Ne ilk maalesef ne de son olmayacak gibi görünen bir cinayetle insanlığımızdan utandık. Bir sürü
yarım, laf kalabalığı arasında vahim suçlamalar, ithamlar, sözüm ona çözüm adına ortaya dökülen kir
pas... Bir insanlık suçuna karşı çıkarken, acısını hi... devamı
Şubat, 2015
Bir şarkiyatçının ideolojik portresi
14 Şubat 2015
Gerçek tarihçi, her namuslu ilim adamı gibi bir hakikat avcısıdır. Tarihin karanlığında insanlık
maceramızın peşinde koşar. Yıkıntılar, belgeler, söylentiler, kütüphaneler arasında bir “dünya” kurar.
Tarihçinin inşa ettiği dünya, ortaya çıkardığı hak... devamı
Bir Özbek masalı
12 Şubat 2015
Bir zamanlar Demirel’in dilinden düşmeyen devlet slogan vardı: Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk
dünyası... Kulağa hoş gelen, yetmiş yıl boyunca ufku Misak-ı Milli sınırlarından ibaret bir toplum için
heyecan vericiydi.Sovyet imparatorluğu (yani emper... devamı
Sekter milliyetçilik
10 Şubat 2015
Son yüzyılda Ortadoğu’da milliyetçiliklerin yükselişi ile Osmanlı’nın dağılması birbirine paralel
gelişse de bu eksik bir tespit. Osmanlı’da ilk milliyetçi akımlar gayrimüslim unsurlar arasında
yükseldi. Ve olaya “doğu sorunu” çerçevesinde bakan Avr... devamı
Tarihçinin anıları nasıl okunmalı?
07 Şubat 2015
Başkalarının tarihi çeker bizi. Kendi tarihimizi başkalarının tarihinden öğreniriz çünkü. Kendimiz
olmadan önce başkaları gibi olmak, düşünmek, yaşamak öğretildi zira. Kendi olmaktan utanır bir
toplum haline getirilmemizin en sağlam yoluydu başkalar... devamı
Hak etmek pay kapmak değildir
05 Şubat 2015
Manzara garip, garipten öte vahim. Şu veya bu gerekçeyle yönetimi değişen/el konan bir bankanın
önünde cevşen okuyan tesettürlü hanımlar. Benzer çelişki bir devlet bankasını savunanlarla özel
bankayı savunan muhafazakarlar arası gariplikte ortaya çık... devamı
Kanın ideolojik debisi
03 Şubat 2015
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Bugünlerde sosyalist yazarlar, Marksist kuramcılar hayli rağbette. Merkez medyanın söyleşi
sayfalarında hayli itibar görüyorlar. Özellikle AKP ve uygulayageldiği politikalara radikal eleştiri
adına, kendi söyleyemediklerini sosyalist kuramcılara söyl... devamı
Ocak, 2015
İstiklal Mahkemeleri efsanesi
31 Ocak 2015
Bir devrin aydınlanması, daha doğrusu efsane olmaktan çıkması için önemli bir adım İstiklal
Mahkemeleri tutanaklarının yayınlanması. Mahkeme zabıtlarının TBMM tarafından kitap haline
getirilerek önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak olması sadece yayı... devamı
Avrupa’da Müslümanlar ve sol
29 Ocak 2015
Yunanistan seçimlerinde radikal sol olarak takdim edilen ama seçim vaatlerine bakıldığında popülist
sol karakterin öne çıktığı Syriza Partisi özellikle AB’de epey konuşulacak. Orta sınıfın çöktüğü, kemer
sıkma politikalarının geniş kitlelerin omzuna ... devamı
İhvan şiddet sarmalına girerse...
27 Ocak 2015
Tahrir’de başlayıp Mübarek iktidarının sonunu getiren gösterilerin üzerinden tam dört yıl geçti. Mısır
bu dört yıl içinde dört cumhurbaşkanı değiştirdi. Mübarek’in oğlunu yerine hazırlamaya başladığı
dönemde patlayan gösteriler kendisinin koltuğunu t... devamı
Bir kral öldü diyeler
24 Ocak 2015
Ölen Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz 90 yaşındaydı. Yerine geçen Kral Salman ise
daha genç; 80 yaşında. Babasına darbe yaparak tahta geçen Katar Emiri ise bunların torunu yaşında.
Katar Emirinin babası da babasına darbe yaparak tahta otu... devamı
Sembolik ve stratejik bir suikast
22 Ocak 2015
İsrail’in Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları komutanını öldürmesi nasıl okunmalı?
Karşılıklı olarak “intikam ve terör” türünde yapılan açıklamalar, olayın neyi gizlemesi isteniyorsa onu
gizlemeye ve aynı zamanda kimin neyi anlaması gerekiyo... devamı
Din ve seküler merhamet
20 Ocak 2015
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Muhtemelen önümüzdeki dönem Batı ile Müslümanların ilişkisi daha can sıkıcı hatta can yakıcı bir hal
alacak. Batı eski hegemon duruşunda açıklar vermeye başladıkça daha kısıtlayıcı, korumacı hatta
saldırgan bir dil ve yönteme başvurması kaçınılmaz. ... devamı
Gırnata’da ilk ezan
17 Ocak 2015
Ilık bir ilkbahar akşamıydı... Gırnata’ya ilk gidişimdeki o akşam . Mirador San Nicolas’ta gün
batarken karşımda El Hamra... Güne veda eden güneşin mercan renkleri El Hamra’ya vuruyor. Kızıl
bir güneş gurub etmede. El Hamra’nın duvarlarına günün son... devamı
Ocak, 2015
Öfke derin, fikir vasat
15 Ocak 2015
Son bir haftadır yaşananların etkisi, sarsıntıları daha uzun müddet konuşulacak gibi görünüyor. Olayın
Fransa başta olmak üzere Avrupa’da ele alınış biçimi en azından Müslüman azınlıklara yönelik yeni
bir stratejinin uygulanmakta oluşunun ipuçlarını ... devamı
Müslümanlar Batı’dan ne istemiyor
13 Ocak 2015
Doğulusu, Batılısı, Parislisi, Pekinlisiyle oryantalistinden müstağribine... dünya Müslümanlarını
sorguya çekmeye başladılar. Paris’in orta yerinde dökülen kanın hesabını, modernitenin şiddet diliyle
sorma ayrıcalığını kendinde gören bir tavır... Suç... devamı
Garpzede
10 Ocak 2015
Büyük dönüşümler, stratejik kurgular, güç ve paylaşım talepleri acımasızdır. Modern devlet aygıları,
hele küresel güçlertoplumların algılarıyla, talepleriyle hatta tarihten beslenen öfke ve aşırılıklarıyla
manipüle etmekten tereddüt etmez. Tekil vat... devamı
‘Fransız kalma’nın dayanılmaz korkusu
08 Ocak 2015
Dün Paris’te bir mizah dergisine yapılan kanlı saldırının etkilerini şimdiden hissetmeye başladık. Bu
yazı kaleme alındığında saldırganların kimliği henüz belli değildi. Gerek saldırıya uğrayan mizah
dergisinin daha önceki yayınlarından gerekse görün... devamı
Sol ütopya yaşıyor mu?
06 Ocak 2015
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Hemen hemen tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Sol denilen geniş yelpazedeki ideolojik, politik
tutum ve söylem 90’lardan sonra hızlı bir değişim yaşadı. Özellikle Sovyetler'in çökmesiyle ondan
beslenen, ona umut bağlayan Sosyalist akımların organ... devamı
Süreç ve şiddet sarmalı
01 Ocak 2015
Silahlı bir örgüt olarak PKK 12 Eylül sonrası harekete geçtiğinde resmi dikkat devlete karşı yürüttüğü
kanlı eylemlere yoğunlaşmıştı. Bugün de eğer son 30 yılın tarihi yazılacak olursa öne çıkacak olan
devletle girdiği çatışma ve bunun bilançosu olac... devamı
Aralık, 2014
İki farklı muhalif olma hali
30 Aralık 2014
Türkiye’de Müslümanca düşünmeyi hayatlarının merkezine alan insanların bütün olup bitenlerden
sonra geldikleri noktada kayıp-kazanç muhasebesi yapmaları zaruri. Müslümanca düşünmek aynı
zamanda buna uygun tasavvur geliştirmeyi, eyleme geçirmeyi gerek... devamı
Şiiri sürgünden dönemeyen milli şair
27 Aralık 2014
Mehmet Akif’i hamasete kurban etmek Türkiye’de yaşananların üzerine şal örtmek demektir. Bu
hamaset edebiyatı sadece resmi tutumla alakalı değil. Bizzat Mehmet Akif’e sahip çıktıklarını iddia
eden çevreler O’nu milli duygulara hapsettikleri ölçüde bu... devamı
Ortadoğu'ya “dahil olan” Avrupa
25 Aralık 2014
Geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yapanlar için Ortadoğu pek çok yönüyle ilklerin yaşandığı, insanı
dehşete düşüren olayların cereyan ettiği bölgenin adı oldu. Batılı medya kuruluşlarının egzotik doğu
imajını tamamlayan “vahşi, ilkel, barbarca “ gör... devamı
Noel’in adını koymak
23 Aralık 2014
Haber ilginç: “Maltepe Belediyesi, Hıristiyanların Noel Bayramı’nı kutlamak için Maltepe
Meydanı’na “Noel Ağacı” dikti. Altıntepe Protestan Kilisesi Pastörü Carlos Madrigal, Maltepe
Meydanı’nda teşekkür konuşması yaptı. Ardından Carlos Madrigal’in du... devamı
Rus ‘gazı’na gelmeyelim
20 Aralık 2014
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Türk-Rus ilişkileri herhangi iki devlet ilişkisine benzemez. Avrasya’nın iki önemli devletinin ilişkisini
belirleyen devlet reflekslerini, jeopolitiğini Osmanlı'dan beri günümüze tarihsel süreç içinde ele
almadan değerlendirmek eksik, yanıltıcı ol... devamı
Bir ideolojik aygıt olarak "melezleşme"
18 Aralık 2014
Bazen yanı başınızda olan bir zenginliğe kör ve sağır kalırsınız; fark etmezsiniz çağıldamakta olan
ırmağı. Yaklaşık yüzyıldır toplum olarak benzer durumdayız. Yüzyıllardır iç içe birlikte olduğumuz,
benzer maceraları yaşadığımız farklılıklarımızı ye... devamı
Jeanne d’Arc/laşma ve kibir
16 Aralık 2014
İnsan olmanın gereğidir kendine güven duymak... Kendine güvenmek kendine ve insanlığa saygı
duymayı gerektirir. Öz güven eksikliği insanın hayata tutunmasını, hayatta anlamlı bir iz bırakmasının
önündeki aşılmaz duvar...Özgüven patlaması yahut özgüve... devamı
Aralık, 2014
Bölgeye müdahil olmadan dahil edilmek
13 Aralık 2014
Görünen o ki Ortadoğu'da kurulmakta olan yeni denklemin bir ayağını Kürt kartı diğer ayağını IŞİD
kartı oluşturacak. Kobanê 'deki Kürt-IŞİD çatışması lokal bir krizden çok bölgesel denklemin mikro
ölçekte sahneye konmasından ibaretti.Bu tür gelişmele... devamı
CIA’dan ahlak dersleri
11 Aralık 2014
CIA’nin işkence raporunun açıklanması bir insanlık suçuyla beraber çok katmanlı, çok standartlı
dünya düzenine dair gerçekleri yeniden gözler önüne serdi.Büyük devletlere yakın olmak, ittifak
kurmak, askeri alanda işbirliği gücü sınırlı olan ülkeler ... devamı
İntifada’dan elde ne kaldı?
09 Aralık 2014
Bundan tam 27 yıl önce Filistinliler müthiş bir kıyam hareketiyle, “İntifada”yı başlatmıştı. İsrail
sorunu ortaya çıktığından beri sürekli alt üst oluşların, yıkımların yaşandığı Filistin’de olaylar
çoğunlukla insanlığın vicdanını kanatan türden... H... devamı
Osmanlıca yahut hafıza söküm
06 Aralık 2014
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Gençlerin Osmanlıca öğrenmesi meselesinde aklı başında aydının değil itiraz etmesi bir an evvel
hayata geçirilmesi için çaba sarf etmesi gerekir. Gittikçe kamplaşan memlekette bu konuda yeni bir
kutuplaşma konusu olmaya aday görünüyor.Önce şu hususun... devamı
Alevilik kimin sorunu?
04 Aralık 2014
Memlekette Alevilik meselesinin yeniden gündeme geldiği, çözüm konusunda kimi adımların atılma
girişimlerinin söz konusu olduğu bir dönemde AİHM'- den çıkan bir karar gündemi belirledi.
Cemevlerine camilere göre ayrımcılık yapıldığı şeklinde özetlene... devamı
Eklemlenme halleri
02 Aralık 2014
Güç ve iktidar ilişkisi ne kadar çetrefilli bir konu ise güç ve iktidar tanımı da o kadar karmaşık bir
konudur. Herkesin tutkun olduğu, kaçındığı, meşrulaştırdığı iktidarı farklı olabilir. Tanımlar ne kadar
farklı olursa olsun ilk akla gelenin siyasa... devamı
Kasım, 2014
Eklemlenmek çürütür
29 Kasım 2014
Statükolaşan her düşünce dinamizmini kaybeder. Statükoya eklemlenen her hareket umut olma
kabiliyetini yitirir.Teklif sahibi olmak, sorumluluğu da yüklenebilmek demektir. Çözüm üretmek;
dinamik, temelli bir düşünce sistematiğine, ahlaki bir erdeme v... devamı
Havra ve siyasal şizofreni
27 Kasım 2014
Türkiye’deki tüm siyasal cepheleşmelerin, tarafların, katmanların nasıl bir siyasal şizofreni içinde
olduğunu bundan daha iyi bir örnek açıklayamazdı. Olay Edirne’de geçmektedir. Bir dönem önemli
bir Yahudi nüfusun mevcut olduğu Edirne’deki en büyük ... devamı
Mısır Sisi’den ibaret değildir
25 Kasım 2014
Genel olarak hariciyeciler hariçten gazel okuyanları pek sevmez ve okumazlar da. Hariçten gazel
okuyanların başında elbette gazeteciler, köşe yazarları, bazı yorumcular gelir. Sağlam argüman
geliştirebilen, taşları yerine oturtan akademisyenlerin bir... devamı
Sekülerliğin Tunus halleri
22 Kasım 2014
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Arap baharının sonuçlarını kestirmede, tüm kesimler içinde en fazla yanılanlar, sanırım Türkiye’deki
aydınlar başta olmak üzere siyaset ve akademik kurumlar oldu. Bunun çok farklı nedenleri olsa da,
uzun süre boyunca duyarsızların bölgeye ilgisizliği... devamı
Devlet STK’sı
20 Kasım 2014
Dün bir haber hayli dikkatimi çekti: Zorunlu olan meslek odalarına üyelik dönemi
kapanıyormuş.Epeydir konuşulamayan bir meseledir Türkiye’de odaların konumu. Bir yönüyle
bakıldığında sivil toplum kuruluşu olarak dokunulmazlık zırhına bürünmüştür. STK... devamı
Amerika’yı keşfetmenin bedeli
18 Kasım 2014
Amerika’yı kimin keşfettiği tartışması hiç de yeni değil. Üstelik Müslümanların muhtemelen daha
önce bu kıtaya varmış oldukları bilgisini, başta Batı bilim çevreleri olmak üzere aklı başında olup
kabul etmeyen kimse de yok.Temel sorun “keşif” kavramı... devamı
Müslüman tarihi mi, İslam tarihi mi?
15 Kasım 2014
İhsan Süreyya Sırma hoca öfkesi olan bir ilim adamı. Hakikat bilgisiyle düşünmeye, tavır almaya
adanmış hayatını hakikat bildiğini savunmaya adayan az bilinir değerlerden birdir. Kendisiyle ilk
karşılaşmam, Erzurum Üniversitesinde hocalık yaptığı sır... devamı
Kasım, 2014
Kapitalizme zeytin dalı uzatmak
13 Kasım 2014
Zeytin ağaçlarının sökülmesi herhangi bir ağacın sökülmesine benzemez. Akdeniz havzasının kadim
ağacının Kur''an"da incir ile birlikte adı geçer. Tabiatın Allah"ın bir emaneti olduğunu bilenlerin,
aydınlanmacı felsefeyle bulanmamış akıl ve vicdan sa... devamı
Türkiye"yi Tunus" parantezine almak
11 Kasım 2014
Bugünlerde sadece Türk seküler ve muhafazakâr çevrelerde değil Batılı medya ve akademi ağırlıklı
olmak üzere siyaset yapıcı merkezlerde de ilginç bir Tunus – Türkiye analojisi yapılıyor. Bilindiği gibi
büyük gürültülerle başlayan Arap baharının ilk a... devamı
İsrail"in zaman/lama stratejisi
08 Kasım 2014
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Filistinlileri her gün ezen Siyonist postallar Mescid-i Aksa"nın içine kadar girdi. Tek gözlü Moşe
Dayan"ın emrindeki askerlerin Kudüs"ü işgal etmelerinden sonra bunun ilk olduğu söyleniyor.
Haberlere eklenen bu yorumun saldırıyı hafifletici mi yok... devamı
ABD"nin yeni Pearl Harbor"u?
06 Kasım 2014
Amerikan ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yükselişini Ortadoğu"da yoğunlaşan şiddet sarmalıyla
birlikte düşünmekte yarar var. Temel stratejik önceliklerini değiştirmemekle beraber Neocon
Cumhuriyetçilere göre daha ılımlı politikalar izleyen Demokra... devamı
Değerlerin ikonlaşması
04 Kasım 2014
Bu memlekette bir değerin anlaşılması için önce ölmesi gerekir. Önce öl, sonra ödüllen! Hangi dünya
görüşünden olursa olsun değer verilenler hep ölülerdir. Düşünceden sanata, ilimden fikre bir şeyler
ortaya koymuş, bedel ödemiş isimler önce yok sayıl... devamı
Ekim, 2014
Ümmet fikri öldü mü?
30 Ekim 2014
"Ümmet fikri öldü mü" sorusu aynı anda ümmetçilik ideali öldü mü sorusuyla eşdeğer. Ümmetçilik
fikriyatının, idealinin öldüğünü dile getirenler aynı zamanda "İslamcılık öldü" demeye getiriyorlar.
İslamcılığın öldüğü tezini işleyen "sonlu retorik"cile... devamı
Kobani"den Stalingrad çıkarmak
28 Ekim 2014
Çözüm sürecinde çözüme daha yaklaştık denilen ortamda aniden her şeyin bittiğine işaret eden ya da
öyle algılamamız istenen bir ortam oluştu. Sürecin ne kadar sağlıklı, olması gerekeni temsil ettiği ayrı
bir soru ama bitmesi durumunda ortaya çıkacak ... devamı
Söylemin esiri olmadan
25 Ekim 2014
Her savaşı bitiren bir anlaşma vardır; bu da savaş sonrası dengeleri düzenler. Soğuk savaş bitmiş ama
savaşı bitiren anlaşma yapılmamıştır. Bu nedenle de facto tek kutuplu dünya düzeni bölgesel
düzenlerin, bölgesel güçlerin çıkmasına neden olacaktır.... devamı
Bana doğru soruyu sor
23 Ekim 2014
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Doğu - Batı tartışması yeni haliyle alevleneceğe benziyor. Okumuşlarımızın, Peyami Safa"nın
tabiriyle "at sineği" gibi zihnini sürekli ısıran, ileri -geri tartışmasıyla sakız yapılan aslında bir
medeniyet yüzleşmesidir.Modern zamanların bu verimsiz ... devamı
Emperyal uygarlık Ortadoğu"ya dönerse
21 Ekim 2014
Ortadoğu"ya yeniden dönüyoruz, bu dönüş tarihin bize yüklediği kaçınılmaz bir yüzleşmeyi de
getiriyor. Gidişata bakılırsa bu dönüş hiç de istenen bir dönüş değil. Ne iktidarın tasavvuruna uygun ne
de sınırların parçaladığı yaralı bilinçlerin ağrıları... devamı
İrticadan İslamcılığa
18 Ekim 2014
Haber ilginç ve ilk bakışta çok da masum görünüyor. Alman Başbakanı Merkel, Müslümanlarla
İslamcıları birbirinden ayırmak gerektiğini söylemiş ve ilave etmiş: "Biz Müslümanlara değil,
İslamcılara karşıyız." Ne kadar tutarlı değil mi?Batı"da İslamcılı... devamı
Süreç ve iki farklı kırılma alanı
16 Ekim 2014
Çözüm sürecinin ilanıyla başlayan iyimser sükunlu dönem, sol-liberal-ulusçu ittifakın "barışçıl" politik
sözcüsünün marifetiyle bir anda yerini kan ve ateşe bıraktı. Buraya neden, nasıl gelindiği ve muhtemel
sonuçları üzerine korkarım daha çok konuşm... devamı
Yerlilik şartı, varoluş imkanı
14 Ekim 2014
Yerlilik, yerli olmak bir ideolojik akım, siyasi görüş olmaktan önce haldir. Orada, oraya ait olma
hali...Yerlilik herhangi bir dünya görüşüne bağlı olup olmamaktan önce duygusal bir bağdır. Yerli
olmayı içine sindirebilmektir.Yerli düşünce, yerli sa... devamı
Ekim, 2014
"Ben demiştim" demeden
11 Ekim 2014
Henüz dinmeyen, memleketin büyük kısmını saran ateşin daha alevlenmesi için elinden gelen çabayı
gösteriyor taraflar, tarafsızlar, eli kalem tutan, ağzı laf yapanlar... Bu arada bu durumu işaret sayan ve
de destek sayan çekirdek hücreler hedef gözete... devamı
Varoluş hükmünü savunuyorum
09 Ekim 2014
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Bilinçli bir algı yönetimiyle din/c/i söylem retoriği IŞİD"in eline tutuşturuldu. İslam ve siyaset ilişkisi,
radikal "dincilik", siyasal İslamcılık üzerinden Müslümanlık''la ilişkili her şeyi medyada boy gösteren
kelle kesme metaforuna yüklendi. IŞİD... devamı
"Biden sistemi"nin gücü ve zaafı?
07 Ekim 2014
Amerikan Başkan Yardımcısı Biden"in sık sık yaptığı diplomatik anlamda patavatsızlık olarak
yorumlanabilecek açıklamaları ilk bakışta "böylesi dev bir gücü kimler yönetiyor" sorusunu akla
getirebilir. Öyle ya, Suriye ve Irak"a yönelik strateji için i... devamı
Her şeye rağmen bayram!
04 Ekim 2014
Dün IŞİD-PYD savaşı sırasında çekilen bir fotoğraf hayli anlamlıydı: Cephede kumlar üstünde namaz
kılan bir Kürt savaşçı... Muhtemelen Kobani savunması sırasında miğferini yana koymuş, alnını
kumlara dayamış, secde halinde bir genç... Namazın, tesli... devamı
Hamasete kapılmadan "tezkere"yi konuşmak
02 Ekim 2014
Amerika"nın Irak"ı işgali öncesi Türkiye"ye dayattığı 2003 tezkeresine benzer bir durumla karşı
karşıyayız. O dönem yükselen vicdani ses ve toplumsal baskı Meclis''te yankı bulmuş, siyasetin
zorunlu tercihine rağmen tezkere geçmemişti.Eğer toplumsal ... devamı
Eylül, 2014
Davos neden Türkiye"de
30 Eylül 2014
Türkiye"nin de içinde bulunduğu küresel sermaye sisteminin doğasını, işleyişini, yeni bir gözle
okumadan hem bölgede hem de memlekette olanları kavramak, en azından bir kısmını açıklamak zor.
Aksi takdirde özellikle sol literatürün 19. yüzyıl Marksi... devamı
Yahudilerin tarihsel travması
27 Eylül 2014
Ortadoğu"nun boynuna asılı yaftada okunan cümlelerden bazıları: Radikal İslamcı şiddet, insanlara
dini yaşam tarzının zorla dayatılması, dini kuralların zorla hayata geçirilmesi, insanları dini kurallara
uymaya zorlamak...Bu cümlelerin bolca kullanıl... devamı
Kredi kartı kadar itibar
25 Eylül 2014
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Ortadoğu"da devletlerin itibarı IŞİD karşıtı koalisyondaki ağırlıklarına bağlı. "Sam Amca"nın
bombalarıyla tahrip edilen bölgenin dokusu yeni bombalarla onarılmaya çalışılıyor. Ne kadar çok
bomba ile koalisyona katılırsanız küresel itibarınız o derec... devamı
Baas gerçekleştiremedi ama...
23 Eylül 2014
Irak ve Suriye"deki gelişmelerden sonra bölgedeki haritalar değişir mi bunu kestirmek zor. Ama kesin
olan bir şey yüzyıllık denklemin artık daha uzun süre devam edemeyeceğidir. Bundan sonrası için
sorun yeni denklemi kimin ve kimlerin kuracağıdır. I... devamı
Fransa"ya neo-oryantalist rüşvet
20 Eylül 2014
Ve nihayet dünyaya özgürlük, kardeşlik, eşitlik getiren devrimin çocukları; Ortadoğu"yu karanlığa,
vahşete boğmaya hazırlanan İslamcı güçlere karşı harekete geçti! Fransa IŞİD"e karşı ilk hava
hareketini gerçekleştirdi. Yani bölgemiz kendisini ortaç... devamı
Ayrılık dalgası İngiliz kıyılarını vurursa...
18 Eylül 2014
İskoçya"nın Birleşik Krallık"tan, daha anlaşılır ifadeyle İngiltere"den ayrılıp ayrılmayacağına karar
verecek olan oylamanın sonucu kadar bizzat oylamanın kendisi önemli sonuçlara gebe. Bir zamanlar
"üzerinde güneş batmayan" imparatorluğun sığdığı ad... devamı
İspanya sadece Yahudilerle mi barışacak?
16 Eylül 2014
Fransız Devrimi"nden sonra Napolyon için en önemli sorulardan biri Yahudilerin normal vatandaş
olup olmadıklarıydı. Tüm yurttaşların eşitliği, kardeşliği ilkesini slogan edinen devrimden sonra
Yahudilerin de eşit vatandaş olarak kabul edilmesinden da... devamı
Neo-oryantalizme IŞİD takviyesi
13 Eylül 2014
Her kavramın popülerleştiği oranda içeriği kayboluyor. Muhtevası anlam yüklü olan her şey
buharlaşıyor. Bölgemizde yaşadıklarımız içeriği boşaltılmış değerler, ilişkiler ve çıkarlar üzerinden
değerlendiriliyor. Her gelişmenin dar stratejik sonuçları... devamı
Eylül, 2014
Bush"un ve Obama"nın 11 Eylül"ü
11 Eylül 2014
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Ne tuhaf bir tesadüf değil mi 11 Eylül 2001"de Amerika"nın Ortadoğu"yu askeri işgaliyle sonuçlanan
süreç başlamıştı. Neocon Bush ve ekibi terörle küresel savaş adına adeta İslam dünyasına "haçlı seferi"
başlatmıştı; görünen hedef El-Kaide idi. New Yo... devamı
Euro Islam"ın fundamentali nedir?
09 Eylül 2014
Almanya"ya yarım yüzyıldır işçi olarak giden Anadolu çocukları bir gün dönecekleri umuduyla orayı
vatan bellemediler. Ne var ki, ikinci ve üçüncü nesiller Anadolu"nun dilinden de, havasından da
kopmaya başladı. Artık Türkçeyi Almanca kadar konuşamaya... devamı
NATO"nun temel çelişkisi
06 Eylül 2014
Askeri stratejik ve de ideolojik bir tasarım olarak Batı ittifakını oluşturan güçlerin tarihsel olarak bir
birlerini boğazlayan ülkelerden oluştuğu gerçeği bugün pek hatırlanmıyor. Oysa stratejik ironi gibi
duran Batı ittifakı tasarımını bugüne kadar... devamı
Modern kutsallık
04 Eylül 2014
Din nedir, kutsal nedir? Kutsal olan her şey dinî midir? Din ile kurduğu münasebeti vicdani bir
meseleye indirgeyen, kutsal olanla sınırlayan bir Müslüman müslümanca davranmış olabilir mi? Bu
tür sorulara kafa yoramayacak kadar meşgul, bu tür meselel... devamı
İstihbarat polisiye roman değildir
02 Eylül 2014
İletişim teknolojisinin bu kadar geliştiği bir çağda özel mahremiyetin, devlet sırrının, askeri
istihbaratın tümüyle gizli kalamayacağını kestirebiliyoruz. İstihbarat faaliyetlerinin sofistike yöntem
ve ileri teknolojiler sayesinde artık birey olarak... devamı
Ağustos, 2014
Almanlar Balkanlara el atıyor!
30 Ağustos 2014
Türkiye doğal olarak devletin zirvesindeki değişime dikkat kesildiği sırada Almanya"da bizi yakından
ilgilendiren bir toplantı yapıldı. Birinci Dünya savaşının başlamasının 100. yılında Berlin"de toplanan
Balkan Konferansı tam bir Alman stratejik viz... devamı
Söylemin sosyal maliyeti
28 Ağustos 2014
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Dış politikada ulusal çıkarlar, hedefler söz konusu olduğunda genel bir uzlaşı, dayanışma sağlanır.
Köklü milletlerin kimliklerinin olıuşumunda milli hedeflerin, dar anlamda dış politikaların önemli
etkisi vardır. Bu hedeflerin her zaman haklılık i... devamı
Eskiden de böyle miydi?
26 Ağustos 2014
Hala şaşırabiliyoruz. Şaşkınlığı ölçüsünde insanın kendi özüne sahip çıkma imkanı var demektir. İyi ki
hala bazı şeylere şaşırabiliyoruz. Oysa şaşkınlığımız âhir zaman hallerinin hepimizi sarıp
sarmalamasından ötürü. Şaşkınlık makamıyla inşa edilen k... devamı
Devletin Müslümanlıkla imtihanı
23 Ağustos 2014
Elimde iki ayrı derginin İslamcılık meselesini ele alan sayıları var. Bunlardan biri, hacimli bir özel
sayı hazırlayan Birikim Dergisi"nin "Dinden ideolojiye, itirazdan ikbale İslamcılık" başlığıyla sunulan
246 sayfalık nüshası. Diğeri ise "İslamcı... devamı
Şehir üstüne güzellemeler
21 Ağustos 2014
Cumhuriyet modernleşmesi, geleneği olmayan şehirler inşa etti. Osmanlı"dan devralınan, insani ölçeği
esas alan şehir ve mekan anlayışını reddetmek uygarlaşma, gelişmişlik sanıldı. Savaş ve fakirlikle
yıpranmış olsa da temel ilkeleri gözeterek şehir... devamı
IŞİD"in PR değeri
19 Ağustos 2014
Irak"taki son gelişmeleri açıklamaya çalışırken ezberlerimizi devreye sokarak hemen "IŞİD"in
arkasında Amerika" olduğunu ilan ederek tüm sorumluluktan sıyrılmış, bölgenin en girift meselesini
bir çırpıda çözmüş olduk. Irak gibi Ortadoğu"nun merkezi/... devamı
Emanet şapka, emanet lider
16 Ağustos 2014
Siyasetin en heyecanlı döneminde, derin analizlerin, iddialı görüşlerin piyasaya sürüldüğü günlerde
önemsiz gibi duran bir ayrıntı muhtemelen gözden kaçtı. Haber şu: Eski CHP Gaziemir İlçe Başkanı
Yüksel Demirsoy, CHP Lideri Kılıçdaroğlu"na hediye et... devamı
IŞİD"in sosyolojisi
14 Ağustos 2014
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Baştan belirtmeliyim; bu yazı ilahiyat açısından bir Selefilik ya da başka bir itikadî, amelî mezhebin
incelemesi değildir. Kur"an ve Sünnet çerçevesinde ve kaydıyla bir Müslüman farklı yorumlara,
içtihatlara uyabilir. Bu çerçevede İslami anlayışlar ... devamı
Ağustos, 2014
Seçimin sosyolojisi
12 Ağustos 2014
Bu topraklarda halk ilk kez bir cumhurbaşkanını seçti. Hem Tayyip Erdoğan"ın hem de ona rakip
olarak gösterilenlerin profili halkın tercihinin yönünü gösteriyor. Bu nedenledir ki müesses nizam
dediğimiz statüko kritik makamların, yasaların, kurumları... devamı
Seçimin galibi
09 Ağustos 2014
Yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemel değil, kesin sonucu şimdiden belli. Adaylar,
yürütülen kampanya ve kullanılan dil Türkiye"de merkezin nereye kaydığı, bundan böyle nasıl dizayn
edileceğinin ilanıydı. Yarış sadece bu yeni dönemin ki... devamı
Hissiyat-fikriyat kıskacında Türkiye
07 Ağustos 2014
Bu yıl yüzüncü sene-i devriyesi yaşanan "Harb-i Umumi", yani Birinci Cihan Harbi sıcak bir yaz günü
başlamıştı: 28 Temmuz 1914. Daha büyük yıkımlara, insan kaybına mâl olan İkinci Dünya
Savaşı"ndan çok Birinci Dünya Savaşı bizi, bizim coğrafyamızı, İ... devamı
Taş ve ruh yahut Sinan
02 Ağustos 2014
Taş evlerin arasında kıvrılan dar sokaklarda dolaşırken belli bir ritimle tekrarlanan sesle başımı
yukarıya kaldırdım. İnsan elinden çıktığı belli olan ritmik ses melodi değildi ama metalik bir
soğuklukta da değildi. Biraz daha dikkat kesilince ritmi... devamı
Temmuz, 2014
Gazze"nin acılı ama vakur kadınları
29 Temmuz 2014
Felaketler insanın, insanlığımızın en büyük imtihanı. Felaketlerde, acılarda, yıkımlarda sınanırız,
imtihan olunuruz. Her şeyin alt üst olduğu, var olanın yitirildiği anlarda bastırılmış gerçek
kişiliklerimiz, toplumsal karakterlerimiz ortaya çıkar. ... devamı
Soykırım endüstrisi, nefret stratejisi
26 Temmuz 2014
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Gazze"deki Filistinlilere karşı İsrail"in soykırıma dönüşen katliamını gündeme getirmek Batı"daki
belli çevrelerde, özellikle medya, sanat, akademi muhitinde hala cesaret istiyor. İsrail severliğin, her
türlü cinayetini masumlaştırmanın teolojik, e... devamı
Filistin"i kurtarmadan önce
24 Temmuz 2014
Demir Kubbe"nin altında yeni bir şey yok: "Demir Kubbe" İsrail savunma sisteminin adı. Aslında bir
savaş makinesinin acımasız saldırganlığını gizleyen kubbe. Artık rutin haline getirdiği Filistinlileri
demir yumruğuyla ezerken bunu demir kubbeyle giz... devamı
İrticanın yüzyılı
22 Temmuz 2014
Tanzimat"ın ilanı bilinen Osmanlı zihniyetinin, yani klasik imparatorluk düzeninin sonunu getirdi.
Bundan sonraki süreç Osmanlı devlet zihniyetinde bir paradigma dönüşümüdür. Kendi değerler
sisteminden kuşku duymaya başlayan aydın bürokrat kesimin de... devamı
Nuri Pakdil"in serptiği tohumlar: Mektuplar
19 Temmuz 2014
Mektuplaşmanın unutulduğu bir devirdeyiz. Oysa mektuplar en azından yazılı kültürün bir ürünü
olarak insanlığın işaret taşları, hafızası olarak hala yerli yerinde duruyor. Düşünce, sanat, edebiyat ,
siyaset dünyasının mahrem avlusuna girmektir mektup... devamı
Gazze mi, Filistin mi, Kudüs mü?
17 Temmuz 2014
Aslında Gazze saldırısı için İsrail"in sahici, inandırıcı bir gerekçesi yok. Belli ki, İsrail Gazze
operasyonunu, yeni bir dönemin inşası için gerekçe olarak kullanmak istiyor.Filistinlilerin kanı
üzerinden yeni bir Ortadoğu ve Filistin denklemi kur... devamı
Seküler muhafazakarlık hali
15 Temmuz 2014
Türkiye"de yaşayan herkesin hoşuna gitse de gitmese de son on yılda hayatlarımız değişti; en azından
ekonomik göstergeler açısından ve yaşadığımız şehir/çevre, tüketim alışkanlıklarımız, vatandaş-devlet
ilişkisi gibi pek çok alanda önemli değişiklikl... devamı
Gazze"yi Aborjinler kurtaracak!
12 Temmuz 2014
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İsrail"in eli hiç bu kadar serbest olmamıştı. İsrail"in zulümlerini meşru göstermek için özellikle Batı
kamuoyunda dillendirdiği bir efsane vardır. Ortadoğu"da kendini yok etmek isteyen Arap denizinde
çaresiz bir halk ve bunlara sığınak olan devlet. ... devamı
Sosyolojik mi, dini dil mi?
10 Temmuz 2014
Hayatın sekülerleşmesi dini hayatı da profanlaştırıyor.Hayatın din ile irtibatının kopması aslında dini
anlayışın hayattan kopmasıdır. Hayattan çekilen din sanılanın aksine gönüllerden, zihinlerden de
siliniyor yavaş yavaş... Bunun tam zıddı olarak ... devamı
Temmuz, 2014
Liberal kibir
08 Temmuz 2014
Arap baharı denilen apolitik devrim sürecinde gerek Batılı, gerekse yerli siyasetçi, akademisyen,
entelektüel ve iri iri söz söyleyen herkesin kurabildiği tek siyasal cümle İslam"ın siyasal ve toplumsal
tekliflerine dair olanlardır; Müslüman bir topl... devamı
Doğu Türkistan"ı Uzak Doğu"da unutmak
05 Temmuz 2014
Coğrafyaları tıpkı haritalar gibi kavramlarla, isimlerle, kodlamalarla algılıyoruz. Sofistike
kavramsallaştırmalar en yakın dünyamızı uzaklara fırlatabiliyor. Hele iletişim çağında birer göstergeye
dönüşen imkanlar vasıtasıyla dil ve görüntülerle en ... devamı
Siyasal kibir
03 Temmuz 2014
İnsana özgü zaaflar zamanla kurumlara da yansır. Dağınıklığı, disiplinsizliği alışkanlık haline getirmiş
bir topluluğun oluşturduğu yapılara bu durumun yansımasını hemen görürsünüz. Sonuçta eşyaya
dönük tezahürleri olan davranışların kurumsal kimlikl... devamı
Ortadoğu"daki tehlikenin adını koyalım
01 Temmuz 2014
Türkiye"nin yıllarca uzak tutulduğu Ortadoğu"da haritaların yeniden çizileceği bir sürece girildiğinin
işaretleri iyice belirginleşti. Suriye"de başlayıp Irak"ı da içine alan iç savaş hali ile ortaya çıkan şey;
sınırların ne kadar yapay ve coğrafya, ... devamı
Haziran, 2014
Ramazan oryantalizmi
28 Haziran 2014
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Yine Ramazan"a erdik... Nasip edilen kadar eri/şi/len bir manevi iklim Ramazan ayı...Dilimizi
şekillendiren Müslüman zihni için Ramazan erişilen bir iklimdir. Elde etmeye çaba gösterilen, elde
etme fırsatı bahşedilen bir lûtuf...Müslüman zihnini ve d... devamı
Ortadoğu"da harita ve algı operasyonu
26 Haziran 2014
Modern siyasal tarihin alameti farikalarıdır haritalar. Dünyanın sadece coğrafi olarak değil, siyasal ve
kültürel olarak da ne idüğünü, onu nasıl algılamamız gerektiğini anlatan hikayenin adıdır haritalar.
Bilimsel gelişmelere paralel olarak haritala... devamı
"Küresel dil"e direnmek
24 Haziran 2014
Rusya, her ne kadar kendisini Avrupalı saysa da Asya"nın en önemli gücü. Bir imparatorluk olarak
uzun süre Asya"nın en güçlü devletlerinden biri olarak Doğu Avrupa"ya da sarktığı için bir Avrasya
imparatorluğu.Rusça da güçlü edebiyatı olan bir impara... devamı
Niçin İbn Batuta okumalıyız?
21 Haziran 2014
İslam tarihi idealize edilmiş bir İslam geçmişi demek değildir. Tıpkı İslam medeniyetinin İslam"ın
kendisi olmadığı gibi... Müslümanların hatası-sevabıyla tarih boyunca yapıp eylediklerinin toplamıdır.
Zaferler kadar yenilgiler; acılar kadar muhteşem... devamı
Çatıdaki muhafazakâr!
19 Haziran 2014
İdeolojik olarak aynı kökten beslenen Cumhuriyet ideolojisinin iki partisinin cumhurbaşkanlığı
adaylığında aynı isimde buluşmaları politik manevra açısından önemli olabilir. Bundan daha mühim
husus ise aynı ideolojik kaynaktan beslenen, Cumhuriyet"in... devamı
Bir gönül sakası
17 Haziran 2014
Ayşe Şasa"nın yirmi küsur yıl önce ilk karşılaştığımdaki halini çok iyi hatırlıyorum: Esmer, uzun
boylu... Kot pantolonuyla daha da uzun görünüyordu. Simsiyah saçları gür ve beline kadar uzanıyordu.
Zamanla hayatı değişti, tesettüre girdi. Hayata dah... devamı
Sykes Picot düzeninin teolojisi
14 Haziran 2014
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Irak"ın fiilen parçalanması süreci işgalle birlikte başlamıştı. Bu durum kuzeyde Kürt yapılanmasıyla
hayata geçirilirken orta ve güneyde Sünni-Şii ayrışması için önemli çaba gösterildi. Kimin ne adına ve
hangi sebeple olduğunu bile hatırlamadığı karş... devamı
IŞİD"e şaşı bakmak
12 Haziran 2014
Irak işgali sırasında ne büyük askeri strateji uzmanlarına sahip olduğumuzu keşfettik! Saddam sonrası
işgal ve özellikle Suriye iç savaşından beri de ne derin Ortadoğu analistlerine sahip olduğumuzu fark
ettik! Akademi ve özellikle de medyada Ortadoğ... devamı
Balkanları provoke etmek!
10 Haziran 2014
Soğuk savaş döneminin son boğucu yıllarıydı. Tito sonrası Yugoslavya"da dengeler iyice alt üst
olmuş, diğer komünist blok ülkelerine göre nispi özgürlük havası da ortadan kalkmış, rejim iç tehdit
paranoyasıyla hareket etmeye başlamıştı. "Bosna"da d... devamı
Haziran, 2014
Üç tarzı tasavvur: civilitas, medeniyet, uygarlık
07 Haziran 2014
Batı"nın yükseliş hikayesinin faturasını kendimize kesmekte acele etmiş bir toplumuz. Batı"ya açık
çek vermekte de çok aceleci davrandık. Moderniteden beslenen Batı"nın maddi uygarlığı cebrî tarih
yürüyüşümüzde bir parantez olabilirdi ancak. Gel gör ... devamı
Mezhepçilik aynasında Humeyni
05 Haziran 2014
Tarihi etkileyen büyük olayların, dönüşümlerin bir çoğu gibi ölümlerin de anlaşılması için üzerinden
zaman geçmesi gerekiyor. Zamanı en iyi hakem yapan şey de zamanın sabrıdır. Ölümlüler ölümleriyle
bazen daha kalıcı iz bırakır, daha anlamlı olur vey... devamı
Medyatik aydın öfkesi
03 Haziran 2014
Sebebini anlamazsanız kendi öfkenizin esiri olursunuz. Karşıdakinin öfkesinin gerekçesini doğru
okuyamazsanız kendi gerçekliğinizin esiri olursunuz.Türkiye"de öfke birikmesi yaşanıyor. Öfke
sahiplerini de, öfkenin muhataplarını da teslim alan, akılla... devamı
Mayıs, 2014
Bir İspanyol için İstanbul"un anlamı
31 Mayıs 2014
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Brüksel"in kendine özgü soğuk kış günlerinden biriydi. Mevsimden daha soğuk bir yapının içinde
olanca sıcaklığını yansıtmaya çalışan bir fotoğrafla irkilmiştim. "Tarihi hatası" bir ülkede tarihin
çelişkisi gibi duran ironik bir tablo asılıydı. Hayır,... devamı
Papa: Filistin"e sevgi, Siyonizm"e saygı!
29 Mayıs 2014
Vatikan adına Kudüs"ü ziyaret eden dördüncü kişi olarak Papa Francis"in gezisinde de daha
öncekilerde olduğu gibi bazı ilkler yaşandı. Bizzat İsrail"i tanıyarak Kudüs"e girmesiyle bile hem
siyasi temsiliyeti hem de Hristiyan ilahiyatı açısından ilişk... devamı
Avrupa bisikleti
27 Mayıs 2014
"Avrupa bisiklet gibidir, ilerlemezse düşer." Yukarıdaki cümle AB"nin kurucuları arasında bulunan
Belçikalı Paul H. Spaak"a ait. Pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra ortaya
çıkan tablonun bana hatırlattığı ilk cümle bu oldu.Aşır... devamı
Muhafazakarlığın muhalif hali
24 Mayıs 2014
Muhafazakarlıkla yerlilik arasında Türkiye sosyolojisi göz önüne alındığında kaçınılmaz bir ilişki
olduğunu varsaymak hem çok yanıltıcı hem de o derece karşılığı olan bir çelişkinin formülasyonudur.
Zaten bizatihi muhafazakarlığın kendisi çelişkiler... devamı
Sürgünler anlaşılmadan ne Batı ne Doğu anlaşılır
22 Mayıs 2014
Büyük Kafkas sürgününün 150. yılında büyük insanlık trajedisine dair ne söylense eksik kalacaktır.
Bu eksiklik sadece Rus sömürge imparatorluğunun topraklarından söküp attığı Kafkasyalı
Müslümanların acılarının yeterince dile getirilmemesinden ibaret... devamı
Libya"da darbecilik oyunları
20 Mayıs 2014
Tunus ve Mısır''da ayaklanmalar başlayıp başlarındaki diktatörler devrildiğinde Libyalıların bundan
cesaretle kendi tarzlarında bir devrim deneyimi yaşaması şaşırtıcı değildi. Nihayetinde halk, 27
yaşında bir subay olarak gerçekleştirdiği bir devriml... devamı
Maden ocağına gömülen imaj
17 Mayıs 2014
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Soma bu ülkede ilke ve dürüstlük, vicdan ve tutarlılık, vaat ve sorumluluk, değer ve adalet gibi temel
çelişkilerin uç verdiği alanlarda bir dönüm noktası olmayacaksa konuşulanlar dönemsel
duygusallıktan, siyasal öfkeden, hesap vermeyen bir vicdan ed... devamı
Arnavutları keşfetmek
15 Mayıs 2014
Balkanlara yönelik müthiş bir ilginin olması kuşkusuz bir bakıma tarihimizin yeniden keşfi anlamına
gelir. Osmanlı"yı Anadolu"dan ibaret gören, imparatorluk çapında bir bakıştan mahrum ulusun
çocukları olarak eğitilmiş bir halkın tarih algısının sını... devamı
Sömürge kompleksi ve terör
13 Mayıs 2014
Medyatik algılarımız yeni bir şiddet dalgasıyla, daha doğrusu türü ile tanışıyor. Kara Afrika"da
yükselen "kara şiddet" bir anda dünya gündemine oturdu. Zaman zaman duyulan Hristiyanlara,
kiliselere yönelik saldırılara, Müslüman köylere ve hükümet gü... devamı
"Tarihin hatası" bir ülkeden notlar
10 Mayıs 2014
Avrupalılık diye bir şey varsa bu, ortak paylaşılan bir geçmiş kadar ortak çelişkilerin birleşimi olmalı.
Avrupalılığın ortak geçmişi kadar ortak çelişkilerini de bir arada yansıtan şehirler, ülkeler açık tarih
kitabı gibidir. Şehrin anıtları, mimari... devamı
Mayıs, 2014
Dönüşüme kafa tutan ev
06 Mayıs 2014
Fotoğrafa bakınca "dünyaya kafa tutan bir ev" dedim kendi kendime. İki katlı, sadece kendinin hacmi
kadar genişlikte bir tepede asılı gibi duruyordu. Çok kısa bir süre önce aynı toprak zemini paylaştığı
evler, koskoca bir semt gitmiş, dev kepçeler s... devamı
Kırımoğlu"na "Aliya ödülü"
03 Mayıs 2014
Hayatını adeta Kırım Tatarlarının özgürlük mücadelesine adamış bir lider Kırımoğlu. 70"li yıllarda
Sibirya"da sürgündeyken ölüm haberiyle çalkalanmıştı Türkiye. Daha çok sol-sağ, Türkçü-milliyetçi,
devrimci-Marksist, yani Sovyetçi kamplaşmanın parant... devamı
"Sınıf" üstüne yanlı bir yazı
01 Mayıs 2014
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Hayatı, yaşadığı dünyayı anlamlandırmak, yorumlamak, buna göre tavır almak, müdahil olmak
Müslüman olarak yeryüzünde bir yer işgal ettiğinin bilincine varan her fert için gereklilik. Bu bilinçtir
ki bazı Müslümanları bazılarından ayırır.Bu nedenle be... devamı
Nisan, 2014
Stratejik mühendislik olarak idamlar
29 Nisan 2014
Mısır darbesinin üzerinden daha bir yıl geçmeden idam mahkumlarının sayısı şimdiden bini geçti..
Daha önce idama mahkum edilen 529 İhvan üyesine ilave olarak dün de Minye Ceza Mahkemesi,
İhvan lideri Muhammed Bedii"nin de içinde olduğu 683 kişiye id... devamı
Tatarlar arasında bir Ermeni sürgün
26 Nisan 2014
Büyük sürgünden yeni dönen Tatarlar ayaklarının tozuyla kaldıkları yerden işe başlamışlardı sanki.
Sovyetler henüz dağılmış, Ukrayna diye bir ülke sınırlarında kalmıştı anavatanları. Büyük sürgünden
elli yıl sonra geri döndü Kırım Tatarları. Dönenler... devamı
Taziye dileyen devlet yüzleşebilir mi?
24 Nisan 2014
Osmanlı"nın tasfiyesinden sonra şu veya bu şekilde çözümlenemeyen, tarihin derin dondurucusuna
emanet edilen konulardan biri Ermeni meselesidir. Başbakan"ın yaptığı insani içerikli açıklamanın bile
bu kadar gecikmeyle gelmesinin ardında tarihin derin... devamı
Reklamın iğvasında şehirler
22 Nisan 2014
Bir kavram ne kadar çok tüketiliyorsa o kadar içi boşaltılıyor demektir. Bir kavrama, bir değere,
özellikle politik ve sosyal alanda, ne kadar çok vurgu yapılıyorsa aslında o değerin eksikliği, hatta
yokluğu söz konusu demektir. Dönemsel olarak en ço... devamı
Erguvan: fanilik estetiği
19 Nisan 2014
İstanbul"un en güzel mevsimi erguvan zamanıdır. Hiçbir renk, hiç bir bahar belirtisi erguvan kadar
İstanbul olamaz.Erguvan geçmiş zamanların İstanbul"undan, Boğaziçi"nden bugüne bir esinti, bir
renk, bir koku, bir imge... Erguvan bu bakımdan yaşayan,... devamı
Tarih miyopluğu-toplumsal körlük
17 Nisan 2014
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Seçim sonuçlarının nasıl okunmasına dair yapılan tartışmalar, propaganda sürecindeki düzeyi
aşamamış görünüyor. Polemik peşindeki yazarlar bir yana, hiç olmazsa belli bir entelektüel iddiası
olanlar da gerek tutarlılık gerekse seviye olarak perişan b... devamı
Siyaset prizmasında kırılan din dili
15 Nisan 2014
Bu iş, gittikçe sarpa sarıyor. Bu sürecin politik sonuçları ne olursa olsun uzun vadede zihinsel
travmaları daha derin olacak. Yalıtılmış bürolardan çıkıp halkın arasına girdikçe, büyük şehirlerin
aldatıcı albenisinden sıyrılıp gerçek hayatın nabzı... devamı
Ruhunu arayan Balkan tekkeleri
12 Nisan 2014
Son Balkan gezim sırasında Balkanlarda tasavvufun, özellikle de tekkenin yeri, anlamı ve etkisi
üzerinde yeniden düşünmeyi gerektiren gözlemlerim oldu. Balkan Müslümanlığının tekkelerle
ilişkisine dair gözlemler daha çok Bektaşilikle sınırlı bir bilg... devamı
Bugünün "doğruları"nı sorgulamak
10 Nisan 2014
Farkında mısınız; gündem hala ne kadar kışkırtıcı. 17 Aralık operasyonu başladığında, seçimlere kadar
memleket bu gerilimi kaldıramaz diye düşünmüştük. Oysa üç ayı aşkın süre hem sosyal hem siyasal
anlamda, neredeyse kesintisiz biçimde aktörleri, mu... devamı
Yerellik her zaman yerli olmak değildir
08 Nisan 2014
Bu ülkede kültürel olarak kendi kendimizi sömürgeleştirmeyi başarmış(!) olduğumuz için hemen her
alanda kavram kargaşası yaşanır. Kavramların yerli yerine oturmadığı bir vasatta her türlü hakikat
karartılabilir, sahte oluşlar gerçek namına alkışlanır... devamı
Nisan, 2014
Bir "Kutub" göçerken hatırlattıkları
05 Nisan 2014
Bu devrin son temsilcilerinden Muhammed Kutub dün hakka yürüdü. Bir yüzyıla yaklaşan ömründe
sadece Mısır"ın değil, çağdaş İslami hareketlerin, modern İslam düşüncesinin tüm evrelerine tanıklık
etti. Kendisinden on iki yaş büyük ağabeyi olan Seyyid K... devamı
Eski köke yeni payanda: MHP
03 Nisan 2014
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Son seçimlerin uzun vadede siyasi yelpazeyi etkileyecek en önemli sonuçlarından biri MHP ile CHP
arasındaki ilişkidir. İki parti arasında kurulan bu ilişkinin siyasal ve sosyolojik neticesi ya da bu iki
partiyi birbirine yaklaştıran sosyolojik ve ide... devamı
Şimdi siyaset vakti
01 Nisan 2014
Son seçimler üzerine söylenmedik söz kalmamıştır herhâlde. Yapılacak her analiz bir başkasının bir
şekilde tekrarı. Bu kadar gazete, bu kadar yazar ve bir o kadar da görsel medyada arzı endam eden
konuşmacıların söylemediği, eksik bıraktığı ne olabil... devamı
Mart, 2014
Şimdi özne mi olduk?
29 Mart 2014
Tuhaf bir seçim atmosferinin sonuna geldik. Ama bu tuhaflık kısa sürede sona erecek gibi
görünmüyor.Gündemde şu ve bu şekilde olmalarına rağmen bu seçimlerde ilk kez Müslümanlar
seçimin öznesi durumunda görülüyor. Hangi siyasal görüşten ve inançtan o... devamı
"Üst siyaset"in kaybedenleri
27 Mart 2014
Günlük kullanımda siyasetle politikayı birbirinden ayıran bir anlayış vardır. Özellikle Müslüman
dünya görüşüne sahip olanlar açısından sekülerlik-siyaset arasındaki çelişkiyi formüle etmede teorik
arkaplanı olan bir tasnif. Benimsenen ilkeler dahili... devamı
Seçim dilini anlama ve anlamlandırma
25 Mart 2014
Seçim sathı mailine girerken yükselen tansiyonun bilindik seçim heyecanından farklı bir havasının
olduğunun herkes farkında. Seçim atmosferinde kullanılan aşırı dilin, her şey olup bittikten sonra,
seçim kampanyasında serdedildiğine karar verip, bunu... devamı
"Kanlı mı olacak, kansız mı olacak?"
22 Mart 2014
Dün Diyarbakır"da gerçekleşen nevruz kutlamaları ile geçen yılki arasında nasıl bir fark vardı?
Aslında benzer bir kalabalık ve coşku bu yıl da sergilendi. Ancak tuhaf bir eksiklik duygusunun,
gerilimli bir beklentinin havası daha baskın gibiydi. Mey... devamı
Kırım"da "soğuk barış" dönemi
20 Mart 2014
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Batı"nın kabusu gerçek oldu ve Rusya Kırım"ı ilhak etti. Her ne kadar halk oylaması ile gönüllü bir
katılım gibi görünse de bunun, Rusya"nın taş taş örerek inşa ettiği stratejik planın sonucu olduğu
gizlenemeyecek kadar açık. Kırım"ın ilhakı, Batı"nı... devamı
Put yapımevinde ulus inşası
18 Mart 2014
Balkanlar söz konusu olduğunda iki türden oryantalizmden bahsedilebilir; ilki Batı Avrupa"nın
Balkanlar"ı (tüm unsurlarıyla beraber) "öteki" olarak görmesi, ikincisi de Osmanlı sonrası
gayrimüslim unsurların Müslüman unsurları ötekileştirmesi, küçüms... devamı
Ertelenmiş eleştiri öldürür !
13 Mart 2014
"Ölmeden önce ölünüz..." Tüm ölümler bu ölmeden önce ölmeyi terk edişlerimizden... Ruhun ölümü,
adaletin ölümü, vicdanın ölümü, insanlığın ölümü... Ölmeden evvel ölmeyi unutuşumuzdan...Bu
nebevi düstur hayatın eksenine oturtulabilseydi hem bireysel ... devamı
Suriye"de 13+153 kadın
11 Mart 2014
Suriye"de tanık olduğumuz, yakın tarihin en kanlı iç savaşı, birkaç gün sonra dördüncü yılına giriyor.
Arap baharının esintisiyle başlayan gösteriler, Baas rejiminin acımasızca karşılık vermesiyle rejimi
değiştirme amacıyla kısa sürede silahlı mücade... devamı
El Cezire devrinin sonu mu?
08 Mart 2014
Körfez"in küçük Arap şeyhliklerinden biri olan Katar"ın yıldızı bir zamanlar çok parlaktı. Özellikle
Arap baharında adeta süreci yönlendiren, etkileyen, stratejik adımlar atan bir siyasi aktör haline
gelmişti. Dev gibi (parasal ve coğrafi olarak) Ara... devamı
Bir algı operasyonu olarak İslamcılık / siyasal İslam
06 Mart 2014
Hatırlarsanız yakın dönemde daha çok kayıkçı kavgasına benzeyen bir "İslamcılık" tartışması
yaşanmıştı. Bir yanda "İslamcılık öldü" diyenlerle, diğer yanda ölmediğini savunanların bu kavgada
birleştikleri bir husus vardı. Buna göre İslamcılar tüm idd... devamı
Mart, 2014
Bir Cumhuriyet cemaati
04 Mart 2014
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Haberi görünce hemen ilgimi çekti. Müze yapılan bir mescit, 89 yıl aradan sonra tekrar namaz kılınan
bir ibadethaneye dönüştürülmüş. Oysa müzeyi gezenler, daha doğrusu müze niyetine gezdikleri yerin
bir mescit oluğunu fark edemeyenler, türbeye odakla... devamı
Kırım: İkinci Endülüs
01 Mart 2014
Gırnata''nın düşüşünden yaklaşık 300 yıl sonra başka bir İslam toprağı ehlisalibin eline düşecektir.
1784 yılında Kırım, Çariçe İkinci Katerina''nın emriyle Ruslar tarafından işgal edilecektir. Osmanlı''ya
bağlanmadan çok önce de bir İslam toprağı ol... devamı
Şubat, 2014
Türkiye"de "cemaat" var mı?
27 Şubat 2014
Yaşanmakta olanların bizatihi kendisi gösteriyor ki; kimin haklı, kimin haksız olduğundan öte, bu
ülkede Müslümanlık adına "yarınlarımıza neler emanet edebileceğimiz" meselesi daha önemli.
Yapılanlara, bir iktidar kavgası yahut ülkenin varlık-yokluk ... devamı
Kaba-taş devri modernliği
25 Şubat 2014
Son dönemde AKP, başından beri iktidarına destek veren, Kopenhag kriterlerinin uygulanması
yönündeki icraatlarını savunan liberal-sol-demokrat aydınlardan yoğun eleştiriler alıyor. Baştan
söyleyeyim: Ak Parti"nin muhafazakarlarla kurduğu ittifaklar g... devamı
İspanya"ya düşen Endülüs gölgesi
22 Şubat 2014
Moriskolar meselesi yenilerde yüksek sesle konuşuluyor olsa da İspanyolların reddedemedikleri ama
hep bastırıp unutmak istedikleri bir meseledir. İspanya sürgünü denilince Yahudilerin hatırlandığı,
hatırlandıkları oranda da İspanyolların siyasi düzle... devamı
Yahudiler, Moriskolar ve İspanyol adaleti
20 Şubat 2014
İspanya"da kabul edilen yasaya göre 1492"de Gırnata"nın düşmesinden sonra sürülen Yahudilerin
ülkelerine dönme hakkı tanındı. İspanya ve sürülen Yahudiler edebiyatı çokça dillendirildiği için
gecikmiş bir adaletin yerine getirilmesi olarak alkışlanac... devamı
Dayton sorgulanmadan Bosna konuşulamaz!
18 Şubat 2014
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Bosna"da neler oluyor? Bu soru sanki hep bastırdığımız, görmek istemediğimiz, yüzleşmekten
kaçtığımız "Bosna"nın öteki yüzüne" ayna oluyor. Oysa ne güzeldi Bosna! Türkiye"de bile görmekte
zorlandığımız geçmişin izlerini taşıyan, atalarımızın mirası B... devamı
Sisi Moskova"da Suriye"yi mi konuşuyor?
15 Şubat 2014
Bir yanda Suriye"de katliam devam ediyor, diğer tarafta Cenevre"de sanki zaman doldurmak için
düzenlenmiş barış seansları... Uzatmalardan sonra toplanan Cenevre 2"de aynı masada tarafların
oturtulmuş olmasından öte bir ilerleme sağlanamamış; ama sank... devamı
Önce müslümanca idrak
13 Şubat 2014
Şu hengamede bazı şeyleri yeniden konuşmak gerek.Her şeye yeniden başlamadan, belki de bazı
şeylere hiç başlamamak, hiç bulaşmamak üzere her şeyi yeniden konuşma vakti geçmek üzere.Her
şeyi konuşmadan önce her şeyin kapısını açan anahtar soruyu her ... devamı
Tarih yahut nefret söylemi
11 Şubat 2014
Başında beyaz bir sarık, üzerinde beyaz bir elbise... Basit, hatta fakir görünümüyle tam siyahi olmayan
tenine rağmen Afrikalı olduğunu kestirmem zor değildi. Zaten çok kalabalık olan Mescid-i Haram"da,
yanında minik bir alan açabilecek kadar gevşekl... devamı
Taş ve mana yahut Sinan güzergahı
01 Şubat 2014
İstanbul"a şahsiyet kazandıran, onu estetik kılan; bu şehri yaşayanların idraki ve onun benzeri olmayan
coğrafyasıdır. Ama hepsinin üstünde, fetihle gelen Osmanlı medeniyetini taçlandıran Sinan olmasaydı
"İstanbul" diye hayalleri süsleyen; taşıyla-to... devamı
Ocak, 2014
Medine"nin kentleşmesi sorunu
30 Ocak 2014
Medine bir şehir olmaktan daha fazlasını ifade eder. Bir medeniyeti bağrında besleyip yeşerttiği, ona
biçim ve mana verdiği için "medine"dir; yani bir kent değil...Yeşerttiği medeniyetin anlamı, onun
bizatihi kutsiyetinden kaynaklanır. Beşer yapıp et... devamı
Nur"dan Düğüne
25 Ocak 2014
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Her kitabın bir yazılış serüveni var. Bunu ancak kitaplaşma sürecinde yazarıyla her bir harf, kelime,
cümle arasında kurulan ilişki belirler. Yazarın kitaplaşma sürecinde yaşadığı o müthiş gerilim, coşku,
usanç, keşif.... İç içe geçen derin, sessiz, ... devamı
Ocak, 2014
Cenevre"den ne çıkar?
23 Ocak 2014
Suriye krizine çözüm bulma vaadiyle bile olsa toplanamayan uluslararası camia nihayet toplanmayı
başardı. Ancak bu zirvede yeni olan tek şey; muhalifleri temsil eden heyetle Esad rejiminin
temsilcilerinin aynı masa etrafında ilk kez bir araya gelmiş... devamı
"Apolitik iktidar" savaşları
21 Ocak 2014
Kavganın adını doğru koymalı. Yoksa kör döğüşünü andıran bir girdabın içinde sürüklenmemek
neredeyse imkansız. Her şeyden önce, ilkeler adına gibi duran bir güç mücadelesi verildiğini
belirtmemiz gerek. Güç mücadelesi verdiğini zannedenlerin gerçek ... devamı
Sekülerleştirme vebali
18 Ocak 2014
Şiirlerimiz vardır, destansı şiirler... Şiir gibi dilimizin zirvelerinde dolaşıp bu toprağın bin yıllık
özlemlerini, sevdalarını, hicranını, bozgunlarını, yenilmişliklerini, zaferlerini, umutlarını ihanetlerini
anlatan şiirler... Ve kan ve çamurdan y... devamı
İslamcılık tasavvurları
16 Ocak 2014
Siyasette yaşanan büyük kavgaların, kırılmaların toplumsal etkisi katlanarak artar, tabana doğru
yayıldıkça. Pratikte ne yazık ki, siyasi hesaplaşmalar, sarsıcı etkisine göre, ya ilkeler dahilinde yapılır
yahut ilkeleri altüst eder. Siyasi kodların m... devamı
1914-2014 kanlı yüzyıl bitti mi?
14 Ocak 2014
İnsanlık tarihinin en uzun ve kanlı yüzyılının sonundayız. Batılıların pek sevdiği sonlu tarih
anlayışından farklı bir sonlandırma bu. Bir tür tarihle insanlığı yüzleşmeye çağıran bir yüzyıl sonu
ilanı...İnsanlık tarihinde herhalde sömürü hırsıyla bu... devamı
Yeni dönemde "devlet rengi"
11 Ocak 2014
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İçinden geçtiğimiz, siyasal alana ilişkin gibi görünen krizin günlük hayatımızı etkileyen, muhtemel
toplumsal boyutları da var kuşkusuz. Geri dönüp bakıldığında Türkiye siyasal tarihinde yaşanmış
krizlerden biri olarak, şiddeti oranında yerini alacak... devamı
Kazanan değil kaybeden önemli
09 Ocak 2014
Sadece dünya meselelerine dair fikri olduğunu düşünen sade vatandaş değil dış politika yazarları,
strateji uzmanları, analistlerin sıkça kullandıkları kalıplar vardır. Mesela, enerji alanında "Avrupa-Rus
mücadelesi", Ortadoğu"da "Amerikan müdahalesiy... devamı
Tutarlılık saflıktır
07 Ocak 2014
Hayat kendi başına bir çelişkiyi içerir.İnsanın ezeli sürgününde ebedi olanı aramaktan mütevellit
insana özgü çelişkiler yumağı... Sürgününü hicrete dönüştürenler ancak bu büyük çelişkiyi aşabilir.
İnsan çelişkisi oranında hicret yurdunu sürgün yerin... devamı
Bir devri teslim etmek
04 Ocak 2014
Türkiye"de iç siyaset dengelerini aşan türde, hiç yaşanmamış bir altüst oluş haline tanık oluyoruz. Bu
tanıklık bir kenardan seyretme lüksünü bahşetmiyor hiç kimseye. Ancak yaşanan politik görünümlü
mücadelenin mahiyeti travmatik sonuçlar doğurmaya g... devamı
Portakal renkli umutlar
02 Ocak 2014
El arabasıyla portakal satmak için seçtiği mekan korkunç görünüyordu. Hemen yanı başında
bombalanmış binanın her an yıkılacak gibi yana yatmış duran beton iskeleti... Ayakta kalan tüm
binalar ise delik deşik, bombalanmanın, yangının etkisiyle ürkütüc... devamı
Aralık, 2013
Darbe etkisi: Söylem bozumu
31 Aralık 2013
Müslümanca duyarlılığı olan kitlelerin, örgütlü yapıların, geleneksel cemaatlerin devletle kurdukları
ilişkinin mahiyeti; biraz da devleti nasıl tanımladıklarıyla ve devlete şekil veren ilkeler-ideolojik
muhteva karşısındaki tutumlarıyla alakalıdır. ... devamı
Bir değirmendir siyaset
28 Aralık 2013
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Türkiye"de yaşayan herkes devlete, siyaset yapma şekline, küresel sisteme dair fikrini, fikri yoksa
kanaatini yeniden gözden geçirmek zorunda. Son olaylar fikir sahibi olmasa da bir kanaati olan ve bu
kanaate uygun davranan büyük kitlenin devlet ve z... devamı
Siyasetin aşil topuğu
26 Aralık 2013
Başkasının günahı kişinin sevap hanesine yazılmaz...Bugünlerde yaşadıklarımıza dair en anlamlı değer
hükmü bu olsa gerek.Ancak başkalarının işlediği günahlar, ayıplar üzerinden haklılığını,
masumluğunu, erdemli oluşunu ispatlamak telaşesinde herkes.B... devamı
Aralık, 2013
Şehirler helak olmadan...
24 Aralık 2013
Hamburg Üniversitesi"nin ana giriş kapısına geldiğimde az sonra yapacağım konuşmayla meşguldü
zihnim ister istemez. Almanya"da ilk kez, vefatının onuncu yılı vesilesi ile Aliya"nın fikirleri,
eylemleri, bilgeliği konuşulacaktı.Ne var ki konuşma için ... devamı
Bu ittifak neden çöktü?
19 Aralık 2013
Türkiye değil ama Türkiye"de siyaset yeni bir döneme girdi. Girilen bu siyasi atmosfer bu hafta
başlamadı ama görüntüleriyle toplum yeni muhatap oluyor. Özetle soru şu: Ne oldu da Cemaat"le Ak
Parti arasına bu denli derin husumet girdi?Şaşılacak bir ... devamı
"Derin yapı" derinlik değildir
17 Aralık 2013
Türkiye"nin geleceği, kendi başına var olup olmayacağı Müslümanların bu ülkeyle kurdukları ilişkinin
mahiyeti ile yakından alakalıdır. Hatta Müslümanların ve Müslümanlığın dahil olmadığı, bir şekilde
söz sahibi olmadığı her siyasal, toplumsal tasarım... devamı
Devlet düşmanı bir "jamaat"
14 Aralık 2013
Bangladeş Cemaat-i İslami (Jamaat-e-Islami) liderlerinden Abdülkadir Molla"nın 42 yıl önceki
Pakistan"ın ikiye bölündüğü savaşta karıştığı cinayet suçlamasıyla idam edilmesi yeni bir tartışmayı
başlattı. Davanın görüldüğü mahkeme, siyasi ortam ve suç... devamı
Vizesiz AB"nin bedeli
12 Aralık 2013
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Roma"yı, yani Avrupa"nın temelini barbarlar sarsmıştı. Yani Kuzey Avrupalı paganlar... Roma"nın
görkemi kuzeydeki barbarların iştahını çeken göç ve saldırlar Roma"nın sonunu getirdi. Roma"nın
yıkılışından bu yana Avrupa fikri yeni formlar kazansa da ... devamı
Cemaat, siyaset, STK açmazı
10 Aralık 2013
İslam dünyasında İslami hareketlerin temel çelişkilerinden biri, özellikle geleneksel anlamda cemaat
olmakla modern anlamda siyasal parti olmak arasında yaşanıyor. Bundan bir müddet evvel
Pakistan"daki Cemaat-i İslami örneğinden hareketle Mısır-İhvan... devamı
Sadece bir Mandela yazısı!
07 Aralık 2013
Londra hala dünyanın en renkli başkentlerinden biridir. Bu şehir pek çokları için hala özgürlüğün
başkenti; Afrikalıların, Asyalıların... İngiliz sömürge mirası yönetimlerden bunalanların, yine İngiliz
siyasetinin desteklediği despotlardan kaçanların... devamı
Suriye iç savaşına yeni ayarlar
05 Aralık 2013
Suriye"de iç savaşta hem askeri, hem siyasi anlamda dengeler hızla değişiyor. Muhalefetin kurduğu
yeni ittifaklar, yeni cepheler bir yana, bunların kime muhalefet ettiğini bile tartışmalı kılacak
gelişmeler yaşanıyor.Askeri olarak Muhalefet ve Esad g... devamı
İsrail-Suudi aynasında tarihsizleşme
03 Aralık 2013
Tarih neyimiz olur? Bu kışkırtıcı sorunun cevabı tarihin değil bugünün ve yarının hükmüne işaret
eder.Tarihi hafızadan yoksun toplumlar, tarihi derinliği olmayan devlet ve gelenekler su üstüne yazı
yazmakla meşguldür. Tarihi niçin okuruz; tarihe nede... devamı
Kasım, 2013
Hatıratlar neyi hatırlatır?
30 Kasım 2013
Hatırat yazmayı pek sevmediğimiz, hele günlük tutma alışkanlığı, disiplinini edinemediğimiz çokça
söylenir. Yazılı kültürle olan ilişkimizin gecikmişliği kadar toplumumuzda yazılı metin olarak hatırat
konusunda çok zengin olmadığımız neredeyse itiraz... devamı
Nükleer anlaşmanın bölgesel izdüşümleri
28 Kasım 2013
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İran ile 5+1 grubu, yani nükleer güç sahibi ülkelere ekonomik bir güç olan Almanya"nın
eklemlenmesiyle oluşan koalisyon arasında yapılan görüşmelere dair ayrıntılar ortaya çıktıkça bunun
sadece stratejik önceliklerden ibaret olmadığı anlaşılıyor. 197... devamı
Muhafazakar Kalvenizm!
26 Kasım 2013
İslam ekonomisi tartışmaları tarih olarak hiç de yeni değil. Modern dünyada geçerli ekonomik
sistemler karşısında kısaca "müslümanca bir hayat, iktisadi faaliyet nasıl yürütülebilir" sorusuna
aranan cevapların toplamı denilebilir. Her ne kadar ekonom... devamı
Sarayların dili
23 Kasım 2013
Geçen gün yakın dostum Kemal Kahraman, değerli yazar İbrahim Çelik"le beraber bizi Dolmabahçe
Sarayı"nı gezdirirken önemli ayrıntıları keşfetmemi sağladı. Saray olanca batılı etkiye rağmen hala
geçiş döneminin, geleneğin izlerini de taşıyor. Dolmaba... devamı

Kasım, 2013
Konuştuğumuz "Kürt meselesi" mi?
21 Kasım 2013
Kürt meselesine bir de buradan bakmayı deneyelim...Hükümet her aşamada siyasi risk alarak bir adım
attı. Atılan adımların eksikleri, hataları, yaklaşımı, dili eleştirilebilir. Muhtemel yol kazalarının açacağı
hasarları, hatta başarısız olma durumunda... devamı
Dil kılıçtan keskindir
19 Kasım 2013
Dil içimizin aynasıdır. Dile getirilen şey, dile getiriliş biçiminden ayrı düşünülemez. Hakikat, biraz da
hakikatin taşıyıcısına bakılarak değerlendirilir. Son günlerde siyasal rekabet, iktidar mücadelesi olarak
yorumlanacak bir tartışma, daha doğru... devamı
Sarayova"da bir damla gözyaşı
16 Kasım 2013
SARAYOVA, 1996Sarayova Camii''nin avlusunda bir yandan hep bir hüznü, acıyı hatırlatan tepelere,
avlunun etrafını dolduran sarıklı mezar taşlarına bakarken bir yandan da toplantı saatinin gelmesini
bekliyorum. Sanki Bursa''da büyük çınarların gölgesi... devamı
Ankara"dan Ortadoğu"ya biçilen gömlek
16 Kasım 2013
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Barzani"nin resmi sıfatıyla Diyarbakır"a gelmesi, Başbakan"la görüşme yapması nerden bakılırsa
bakılsın önemli bir olay. Türkiye"nin dış politikasından Kürt meselesine bakışına, çözüm sürecinden
Ortadoğu"daki dengelere uzanan pek çok ilişkinin kesim ... devamı
Batılılaşmayı Osmanlılaştırmak
14 Kasım 2013
Bugün yaşanmakta olan siyasal dönüşümün şifrelerini çözmenin en emin yöntemlerinden biri de
tarafların yakın tarihle kurduğu ilişki biçimini, tarih yorumunu doğru okumaktan geçiyor. Siyasal
hengame içinde çoğunlukla fark etmediğimiz husus, devletin y... devamı
Ortadoğu"da yükselen güç-değer çelişkisi
12 Kasım 2013
Uzun zamandan beri, 1970"lerden itibaren ama özellikle 80"lerden sonra yoğunlaşarak Immanuel
Wallerstein, Amerika"nın düşüşü tezini dile getirir. Soğuk savaş döneminin bitmesiyle birlikte
Amerika merkezli tek kutuplu düzende, yani "tarihin sonu"nun i... devamı
Kerbela"nın ritmi
09 Kasım 2013
Otobüs yarı yarıya boştu. Yolculuğun başlarında herkes kendi dünyasında bitmeyen yolların derin
sularına dalmış gibiydi. Sadece tüccar oldukları anlaşılan iki Azeri"nin yüksek sesle konuşmaları
işitiliyordu. İstanbul mutfağının ne kadar fakir olduğun... devamı
Ahlak çelişkisi
07 Kasım 2013
En son söylenecek sözü en başta ifade edeyim: Ahlak tartışması ahlaki zeminden kayıyor.Tıpkı ahlak
gibi ahlaki zeminin neye göre belirleneceği tartışmasına da yol açabilir bu ifade. Ama dünyanın hiçbir
ülkesinde toplumsal normlarla ahlak ilişkisi biz... devamı
"Paralel oryantalizm"e düşmek
05 Kasım 2013
Tuhaf bir koro oluştu memlekette. Siyasal tutumu, sosyal konumu, kültürel çevresi ve hatta kimliği ne
olursa olsun hayatta yan yana gelmeyen insanları buluşturan bir koro. Üstelik sorunu çözen bir sihirli
şarkıya dönüştü: Demokrasi yoksunluğu!Gerek d... devamı
Kültür endüstrisinin kitap değirmenleri
02 Kasım 2013
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Taksim"de o zamanların İstanbul"unun en yüksek binası olan otelin alt katında açılan kitap fuarı her
anlamda yeniydi. Birçok farklı yayınevinin bir arada bulunduğu fuar adeta Türkiye"deki yayın
hayatının özeti gibiydi. Siyasal ortamın kurşun gibi ağ... devamı
Ekim, 2013
Audrey"nin eşarbı
31 Ekim 2013
Yıllarca isminin altında "Türkiye Türklerindir" yazan, basının "amiral gemisi" olmakla övünen
gazetenin Cumhuriyet eki hayli ilginçti. Kendince belli kriterlere uyan 90 yılda elde edilen
kazanımlardan 90 tanesini seçmiş. Malum sloganı yıllarca her ... devamı
Alkışın gücü adına!
29 Ekim 2013
Cumhuriyet seçkinleri için onu yarınlara taşıyacak toplumsal gösterge "alkış"tı. Cumhuriyet alkış
sesinin yüksekliği oranında kendini güvende hissedebilirdi.Alkış sesinin duyulduğu yerlerde
cumhuriyet devrimlerinin de emin ellerde olduğu düşünüldü. N... devamı
Çin"den Nasır"a teknoloji dersi
26 Ekim 2013
Muhammed Hasaneyn Heykel Mısır"ın herhalde en tanınmış gazetecilerinden biridir. Modern Mısır"ın
siyasi tarihinin en önemli olaylarının tanığı olmasının yanı sıra Nasır, Enver Sedat gibi liderlerin çok
yakınında bulunması da onun yazdıklarını birinci... devamı
Ekim, 2013
MİT tartışmasında tuhaf taraf/tar/lar
24 Ekim 2013
Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz... Türkiye"de bir istihbarat örgütünün iktidar mücadelesinin parçası
olması, hatta uluslararası ilişkilerin merkezinde diplomatik kriz nedeni gösterilmesi gibi bir durumla
karşı karşıyayız.Uluslararası alanda bir kriz neden... devamı
Değişimle yozlaşma arasında muhafazakarlık
22 Ekim 2013
"Her şey zıddıyla kaimdir" derler. Zıddına benzeyen aslını yitirir...Toplumun yozlaşmasından şikayet
etmek yeni bir olgu değildir. Her nesil kendinden sonrakilerin ne kadar değiştiğinden şikayet eder.
Toplumsal değişimle toplumsal yozlaşmanın arasınd... devamı
Aliya: Yüzünde gölgesi olmayan bilge
19 Ekim 2013
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Hayatımda hiçbir faninin cenaze namazını kılmak için bu kadar uzun süre beklemedim.Hiçbir
Müslümanın cenazesine katılmak için bu kadar uzak yere gitmedim.Hayatımda hiç bu kadar uzun süre,
gün boyu, sabahın erken saatinden neredeyse akşama kadar on bi... devamı
"Sünni Baasçılık" çözüm mü?
17 Ekim 2013
Suriye"de bölgesel aktörlerle küresel aktörlerin ilişkileri sorunu her geçen gün daha da içinden
çıkılmaz hale getiriyor.. Üstelik tarafların nerdeyse doğrudan dış müdahalelere açık olmaları iç
savaştaki askeri dengeleri de etkiliyor. Muhalifler aras... devamı
Bayram hayattır
15 Ekim 2013
Hayattan kovulmuş bayram olmaz.Hayattan kovulmuş bir dinin seremonik tezahürleri nasıl gerçek
dinin yerine ikame edilemezse hayattan çekilen bayram da bayram değildir; olsa olsa bayramın tatile
çıkması söz konusudur.Bayramı hayattan koparanlar, bayra... devamı
Kan denizinde yüzen Nobel ödülü
12 Ekim 2013
Her yıl verilen Nobel ödülleri içinde özellikle iki daldakiler hep tartışmalı olmuştur. Doğası gereği
edebiyat ödülü her zaman tartışılır; üstelik bu tartışma ödüllendirilen yazarın edebi kişiliğinden çok
yapılan seçimde siyasi kriterlerin belirleyic... devamı
Bir neslin rehin alınışı
10 Ekim 2013
İslam dünyası uzunca bir süredir dehşetli bedel ödüyor. Doğudan batıya yaşanan bunca acı ve dehşet
sahneleri bir doğum sancısının mı, yoksa kahredici bir kaosun, aneminin sonuçları mı? Geleceğin nasıl
şekilleneceğinden emin olmasak da yaşadığımız an... devamı
İran dünya sistemi ile barışıyor mu?
08 Ekim 2013
İran Cumhurbaşkanı Ruhani"nin New York"u terk etmek üzere havaalanına giderken Obama ile
yaptığı telefon konuşması muhtevasından çok temsil ettiği sembolizm bakımından daha uzun süre
konuşulmayı hak ediyor. Devrimden bu yana İranlı bir liderin ilk de... devamı
"Uygarlık vermişsiniz geri alın"
05 Ekim 2013
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''Deniz dalgaları döğerse nasılÖlü ve kaygısız kıyılarıÖylece kıyınıza vurduk gövdemiziSularını yara
yara Akdenizin........Uygarlık vermişsiniz geri alın''Fotoğraflar sarsıcıydı... Akdeniz''in tuzlu sularının
köpükleri bazılarının ayaklarına vuruyord... devamı
Önce Avrupa"nın kodlarını çözelim
03 Ekim 2013
Avrupa Parlamentosu"nun son aldığı karar modern batı uygarlığının insan, bilim, din, özgürlük
tasavvurunun özeti gibi. Modern Avrupa medeniyetinin kodlarını ele veren kararın gerekçeleri her
şeyin özeti gibi. Buna göre çocukların 14 yaşından önce ke... devamı
And
01 Ekim 2013
Açıklanan "demokratikleşme paketi"nden çıkan sonuçların kimleri memnun ettiği, kimleri
endişelendirdiği, kimleri hayal kırıklığına uğrattığı, kimlerin demokratikleşme paketi açan bir
"diktatörü" kıyasıya eleştirmek için eline koz geçirmenin sevincine... devamı
Eylül, 2013
Sinan ve üç tarz-ı oryantalizm
28 Eylül 2013
"Türk köyüne en az yüz yıldır bilgi girmiyor" sözünü Turgut Cansever"den işittiğimde doğrusu bu
sözün anlamını kavramakta zorlandığımı itiraf etmeliyim. Hocanın tarihe, topluma , bilgi ve kültüre
dair hesabı verilmemiş söz etmeyeceğini bilmeme ve üst... devamı
Postmodern tasavvur tuzağı
26 Eylül 2013
Postmodern tartışmalar Türkiye''ye çok geç girdi. Modernizmle hesaplaşamamış, bunu aşamamış
aydınlarımızın postmodernizmle tanışmaları da iğreti bir duruş sergiledi. Türk modernleşmesini
kutsayan elitist okur-yazarların postmodern eleştirilerden hazz... devamı
Eylül, 2013
Şiddete teslim olmak ya da temsiliyet
24 Eylül 2013
Sadece son birkaç gündür Ortadoğu"da olanlara dışarıdan bakan bir gözün bu coğrafyayı teslim alan
şiddet karşısında ürpermemesi imkansız. Dışarıdan, yüzeysel bir okuma yapıldığında Müslümanların
kan ve şiddet sarmalına teslim olduklarına hükmetmemek ... devamı
Ya çoğunluk vakıfları!
21 Eylül 2013
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Tuhaf bir tartışma düzlemindeyiz. Parçalı, bağlamından koparılmış, bütünlükten yoksun yaklaşımlar...
Bu parçalı gerçekler bütünün anlaşılmasını engellediği gibi toplum vicdanını da teslim alıyor, belli bir
bakışı adeta dayatıyor.Cumhuriyeti kuran seç... devamı
El-kaide gerçekten var mı?
19 Eylül 2013
Soru pek çok kimse için kışkırtıcı gelebilir. Ne var ki bu soru cümlesi sadece dikkat çekmek yahut bir
ironi yapmak için de sorulmadı. Böylesi bir soru cümlesinden ne anlaşılması gerekiyorsa cevabı
alınmak üzere sorulmuş bir soru.El-kaide"yi dünya İ... devamı
Medeniyet perspektifi yahut apolitik devrim
17 Eylül 2013
Arap Baharı"nın sebep ve sonuçlarını tartışmaktan çok, özellikle İslamcıların, neden yanıldıkları
sorusu üzerinde düşünmelerinin daha ufuk açıcı, öğretici olacağını düşünüyorum. "Arap Baharı"
adlandırmasını gerektiren gelişmelerin gerekçeleri, meydan... devamı
Ahmaklık "mutluluktur"
14 Eylül 2013
Dünyanın en mutlu insanları ahmaklardır. Ahmakların mutluluğu acıdan yoksundur; ruhun
ızdıraplarıyla denenmemiş bir mutluluktur. Bu nedenle zıddıyla kaim olmayan bir saadet içindedirler;
ahmaklara özgü saadetleri anlamdan yoksun bir görüntüdür.Ahmakl... devamı
"Hangi Alevilik" mi?
12 Eylül 2013
Her tür toplumsal kargaşayı dış mihraklara bağlamaya hazır bir algı tarzına yatkınız. Muhtemelen bu
algının haklılık payının da yüksek olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Ancak istismar edilmeye müsait
sorunları kendi içimizde çözemediğimiz sürece gerek... devamı
Keşmir böyle konser görmedi!
10 Eylül 2013
İslam dünyasında hemen her köşede irili ufaklı çatışma haberleri eksik olmaz. Bunların bir kısmı
mevcut rejimlerle sorunlu muhalif hareketler olduğu gibi önemli kısmı işgal yönetimlerine ve
uygulamalarına karşı verilen mücadelelerden kaynaklanır. Sor... devamı
Teolog mu, alim mi?
07 Eylül 2013
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İlahiyat fakültelerinde felsefe derslerinin seçmeli olmasına dair YÖK ün aldığı kararlar yeni bir
tartışma başlattı. Haklı olarak bazı yazarlar felsefenin müfredattan çıkarılmasına tepki gösterdiler.
İtirazlar önemli ölçüde felsefe bilmeyen, felsefe ... devamı
CHP Ortadoğu"da ne arıyor?
05 Eylül 2013
Geleneksel Türk dış politikası ve bu bağlamda dünya tasavvuru da denebilir; "Ortadoğu"da ne işimiz
var?" sorusu ile özetlenebilecek bölgeye yabancılaşma politikasıdır. Yönünü batıya çevirmiş, batı
uygarlığının kapısından adım attığını düşünen elitizm... devamı
Balkanlardan Ortadoğu"ya azınlık siyaseti
03 Eylül 2013
Ortadoğu"da olup bitenlerin görünen bir resmi var: Askeri diktatörlüklerin, tek parti iktidarlarının
yahut hanedan saltanatlarının büyük hapishaneye çevirdikleri ülkelerine kilitledikleri geniş halk
yığınları... Kitlelerin bu üzerlerine kilitlenen ki... devamı
Ağustos, 2013
İslam alemi mi, uluslararası kamuoyu mu?
31 Ağustos 2013
Kesin bir şey var: "Müslüman dünya"sı tam bir perişanlık içinde. Gerek siyasal liderlikler, halka
rağmen sistemler, zihniyet ve aidiyet bakımından azınlık iktidarlarının dışa bağımlılıkları...
Yaşanmakta olan birkaç yüzyıllık maddi kriz bilinç kaymas... devamı
Akdeniz"de Amerikan füzeleri yahut akıl zehirlenmesi
29 Ağustos 2013
Atılan her kimyasal bomba önce ruh kimyasını bozuyor Ortadoğu"nun... Irak Baas iktidarının başı
Saddam"ın İran"a, Halepçe"de kendi vatandaşlarına karşı kullandığı kimyasallar binlerce insanı
katletmekle kalmadı; sadece bedenlerimizi değil, akıl ve v... devamı
Bu toprağın keşfi
24 Ağustos 2013
Toplumların hafızası var. Toprağın, coğrafyanın da bir hafızası var. Toplumun ve toprağın hafızası
birleştiğinde "biz" denilen ortak hafıza, varoluş ortaya çıkıyor.Günlük ritüeller, köşe başında
kendinden eser kalmayan bir mekan ismi, yapı, taş, tür... devamı
Ağustos, 2013
İçerdeki Mursi, dışa çıkan Mübarek denklemi- akif emre
22 Ağustos 2013
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Ortadoğu''da yaşananlara bakılacak olursa bahar havasından sonra bir anda yaprak dökümü yaşanıyor
sanki... Erken gelen yalancı baharların efsunundan adeta sarsarak uyandıran, beklentileri boşa çıkaran
kabus etkisi yaşadıklarımız.Olayların bu denli ha... devamı
Toplumsal telaşe – derin hafıza
20 Ağustos 2013
Türkiye"nin tarihsel tecrübesi, -yaşadığı travmalara rağmen- sadece bölgedeki ülkelere göre değil pek
çok bölgesel güç konumundaki ülkelere göre de daha derin bir hafıza ve toplumsal olgunluk
reflekslerine sahip olmayı gerektirir. Mesela Batı ile gir... devamı
Selanik fragmanları
17 Ağustos 2013
Osmanlı tarihi ile metine dayalı ilişkimizin ne kadar kısıtlı ve de sorunlu olduğunu söylemeye gerek
yok. Bu doğrudan ilişkisizlik sorunu sadece Osmanlı değil, Selçuklular başta olmak üzere Asya"dan
Ortadoğu"ya, oradan Avrupa"ya yayılan koca bir mira... devamı
İhvan neye icbar ediliyor?
15 Ağustos 2013
Mısırda korkulan katliam geldi ve "demokrasi inşası"nın harcını masum kitlelerin kanıyla yoğurmaya
başladı Nobel ödüllü cuntacılar. Amerikan icazetli darbenin bu denli vahşete cesaret edebileceğine
ihtimal verilmiyordu. Bu durumda soru şu: Ne oldu da... devamı
Post-Ergenekon tartışmaları
10 Ağustos 2013
Ergenekon davası ve sonuçları üzerine devam eden tartışmaların gittikçe farklı bir mahiyet almaya
başladığı pek fark edilmiyor. Bir zamanların Türk basınının "amiral gemisi" bile artık Ergenekon
isimli gizli örgütü ve bunun her türlü karanlık ve de k... devamı
Hayata dönüş olarak bayram
08 Ağustos 2013
Neden hayatın normal akışını oruca göre düzenlemediğimizden hayıflandığımız çok olmuştur. İçimiz
tüy gibi hafiflemeye, "gölgemiz kaybolmaya" başlamıştır. Tokluk ve çok yemenin bu denli yaygın ve
abartılı olduğu bir hayat tarzının ne kadar kendi gerçe... devamı
Modern siyaset açmazında cemaatler
06 Ağustos 2013
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Kısa süren İhvan deneyiminin zorla kesintiye uğratılması, siyaset teorileri açısından da İslami siyaset
anlayışı bakımından da siyasetin doğası, araçları, meşruiyeti üzerinde yeni tartışmalara kapı açtı. Her
ne kadar şu anda yapılan tartışmalar taraf... devamı
Dağın keşfi
03 Ağustos 2013
İnsan ve tabiat ilişkisinin aydınlanma felsefesinin açtığı kapıyla birlikte kırılmaya uğradığı söylenir.
Modern insanın muhayyilesinde tabiat artık alt edilmesi gereken bir canavara dönüşmüştür. Tanrının
yerine kendini koyan insan karşısında gördüğü ... devamı
Halepli kadın ve oruç
01 Ağustos 2013
Onu birkaç kez sabahları erken sayılacak vakitte yakın zamanlarda boşaltılmış bir işyerinin önünde
gördüm. Sanki yeni taşınacağı iş yerinde yapılacak tadilatları tarif ediyordu. İş yerinin önünde ilerigeri giderek yanındakilere bir şeyler anlatıyo... devamı
Temmuz, 2013
Batı"nın çifte standardı mı?
30 Temmuz 2013
Mısır"daki darbeye "darbe" demeyen Batı"ya yönelik eleştiriler bir hayli tutarsız. Batı"nın çifte
standardı, demokrasi havariliği türünden yükselen itirazların, özellikle Batı ile hesaplaşma içinde
olduğunu düşünenlerden yükseliyor olması işin ironik... devamı
Mahallesi olmayan düşünür
27 Temmuz 2013
Bir dergi kapağındaki yazının hafızamda bu denli yer etmesinin cümlenin anlamından bağımsız
olduğunu yıllar sonra fark etmek bir keşfe dönüşüyor. İlkokul yıllarında dayımın hediye ettiği eski bir
derginin bir kaç sayısından birinin kapağı: "İstanbul... devamı
Darbe destekli toplum mühendisliği
25 Temmuz 2013
Son gelişmelere bakılacak olursa Mısır cuntası Amerika"daki neoconların dilini kullanarak
meşruiyetini sağlamaya çalışacak. Cuntanın askeri lideri, Sisi, "teröre karşı mücadele etmek üzere"
halkı meydanlara çağırdı. Genelde darbeler sokağa çıkma yasa... devamı
Abdülhamid"in hatası
23 Temmuz 2013
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İslam Alemi uzunca bir süredir kendine olan öz güvenini kaybetti. Bozgunlar, yenilgiler,
parçalanmalar, sömürgeleştirilmeler, ihanetler sonucu korku ve şüphe hayata bakışımızı, dünyayı
değerlendirme biçimimizi belirleyici oldu. Elbette bu duygu hali ... devamı
Temmuz, 2013
Katılaşan imparatorluğun Müslüman kotası
20 Temmuz 2013
Geçtiğimiz günlerde ABD"nin en önemli üniversitelerinden biri olan Berkeley"de ilk kez bir
Müslüman öğrencinin Üniversite"nin 26 kişilik Senatosu"na Öğrenci Temsilcisi olarak seçildiği haberi
fazla dikkat çekmedi. Özgürlükler diyarı olarak bilinen, h... devamı
Gerçekten Mısır"ı mı konuşuyoruz?
18 Temmuz 2013
Ne Mısır"ı ne Suriye"yi tartışıyoruz.Ne Nobel ödüllü cuntacıları ne seçilmiş ilk cumhurbaşkanının
indirilişini konuşuyoruz. Dış politikanın doğrudan iç politik kamplaşmasının öznesi haline gelmesi
Cumhuriyet tarihi boyunca ender görülen bir durum. Bu... devamı
Mısır"da elit direnişi
16 Temmuz 2013
Mısır aslında Türkiye"nin yavaşlatılmış yakın siyasi tarihini yaşıyor. Farklı toplumsal ve siyasal
yapılara sahip iki ülke görünümü verse de Türkiye-Mısır ilişkileri tarihsel olarak da paralellikler içerir.
Kavalalı Mehmet Ali Paşa"dan bu yana Mısır... devamı
Dava adamı
13 Temmuz 2013
Anadolu"nun modern tarihi hep merkezden şekillendirildi. Bu merkezin sadece siyasal bir otorite
olması gerekmiyor. Bu toprakların insanının nasıl düşüneceği, nasıl hayat süreceği, neye ne şekilde
inanması gerektiği hep merkezden tayin edilmek istend... devamı
Mağdur ama yetmez
11 Temmuz 2013
Tarih ne yazık ki nelerin başarıldığını yazar, başarının nasılı üzerinde durmaz. Hele niçin sorusu
hepten tarih felsefesinin konusudur.Başarıya, sonuca odaklanan kitleler için başarının yöntemi,
meşruiyeti sorgulanmaz. Zirvede olduğu, gücü elinde tut... devamı
Majestelerinin darbesi
09 Temmuz 2013
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Mısır"da Mursi"ye karşı yapılan darbenin gerekçelerine karşı ve yönetim zafiyeti gibi bu süreci
hazırlayan koşulları açıklamak için öne sürülen siyasal, toplumsal gerekçelere karşı sorulması gereken
soru şudur: Darbe gerçekten bu sebeplerden dolayı m... devamı
Apolitik karşıdarbe
06 Temmuz 2013
Mısır"da Nobel ödüllü darbecilerin liberal, demokrat mesajlarıyla yaldızlanmış operasyon sonucu
Müslüman Kardeşler"in desteklediği Mursi"nin askeri darbeyle devrilmesinin etkileri sanılandan
büyük olacak. Mısır"da bu ana kadar kendilerine karşı yapı... devamı
Ordu İhvan"ın biatını kabul edecek mi?
04 Temmuz 2013
Mısır ordusunun hükümete verdiği muhtıranın 48 saatlik süresi dolmadan hemen önce, birkaç saat
sonra tüm tahminleri altüst etmeye aday siyasi atmosfer içinde yazmak epey riskli… Buna rağmen
Mısır"da olup bitenler Arap baharı parantezinde ele alındığı... devamı
Dijital ulus-devlet çağı
02 Temmuz 2013
Dünya yeni bir istihbarat skandalıyla sarsılırken soğuk savaş dönemini aratmayacak gerilim yaşanıyor.
İlk bakışta ABD Ulusal Güvenlik Kurumu"nun (NSA) gizli dinleme ve izleme operasyonlarıyla ilgili
bilgileri sızdıran eski CIA ajanının Mayıs ayında H... devamı
Haziran, 2013
Dünyanın kitapçıları
29 Haziran 2013
İçine hiç girmediğim, muhtemelen sattığı kitapların hiç birinden tek kelime de anlamayacağım bir
kitapçı hafızamda bütün canlılığıyla duruyor. Muhtemelen o kitapçıdaki kitapların hepsinin yahut
büyük çoğunluğunun tercümelerini okumuş olmama rağmen dü... devamı
"Tuhaf zamanlar"da yaşamak
27 Haziran 2013
"Tuhaf zamanlar"da yaşıyoruz… Geçenlerde ölen ünlü Marksist tarihçi Eric Hobsbawm"ın
otobiyografisinin başlığı… İki dünya savaşı görmüş, İngiliz Komünist Partisi"nde üst görevlerde
bulunmuş, "Daha 1950"lerde komünizm benim için bitmişti" demesine rağ... devamı
Her devrin düşünürü
25 Haziran 2013
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Her devrin adamı değil onlar, her devrin düşünürü… Her durumda haklı olan, her şart altında olması
gerekeni söyleyen, uyaran, yön gösteren, aydınlatan, irşat eden ortaçağ rahiplerinin misyonlarını
yüklenmişlerdir. Her duruma uygun, geçerli, soyut, ka... devamı
Gündemi hatırlayan var mı?
22 Haziran 2013
Hayattan kopuk bir düşünüş tarzı hakikati perdeler. Güncele takılıp kalan hiçbir düşüncenin yarınlara
söyleyecek sözü olamaz.Gündem yoğun ve bu ülkeye aidiyet duygusu duyan herkesin vicdanını
kanatacak acımasızlıklar, yargılar, hakaretler, kamplaşmal... devamı
Haziran, 2013
Bir "rapor"un düşündürdükleri
20 Haziran 2013
Yaşadıklarımız bu memleketin ''akıl tutulması''na şahit olduğu anlardan birine işaret ediyor. Herkesin
kendince haklı olduğu, kimsenin kimseyi dinlemeye, anlamaya niyetinin olmadığı anlar… Akıl
tutulmasının en belirgin vasfı her şeyden önce hakikati... devamı
Savrulmadan "savunmak"
18 Haziran 2013
Türkiye"de son on yıldır, tepede yaşanan hesaplaşmayı ayrı tutacak olursak, toplumsal olarak
"sükûnetli" bir dönem sürdüğü söylenebilir. Kemalist elitler güç ve zemin kaybettikçe farklı
kesimlerden kitleler Ak Parti"ye ya destek verdi ya da muhalefet... devamı
Avrupa"da üç minare
15 Haziran 2013
"Avrupalılar" diyordu İsviçreli akademisyen, "ülkelerinde bir minare gördüklerinde bunu İslam"ın
zaferinin ilanı olarak algılıyor." Bunca hoşgörü ve çoğulculuğun bam teli haline gelen Müslüman
varlığından daha önemli hale gelen sembollerin algılanış ... devamı
Toplumu güçlendirmek lazım
13 Haziran 2013
Hiçbir toplumsal talep ve buna bağlı hareket siyasetten azade olamaz. Hayatın kendisi de bizatihi
siyasetin (politikanın değil) bir parçasıdır. Yaklaşık iki haftadır yaşadıklarımız ne siyasetten
arındırılmış toplumsal hareketlerdir ne de siyasetin ma... devamı
Özgür meydan, fundamentalist sokak!
11 Haziran 2013
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Gezi eylemleri ve sonuçları pek çok tartışmayı başlattığı gibi yerleşik kimi kalıpları da sarstı.
Muhtemelen siyasete, topluma, bireyi nasıl anlamlandırılması gerektiğine dair Batılılaşma
maceramızdan beri yapılan tartışmalar yeniden gündeme gelecek.... devamı
Taksim dolarken "anlamın boşalması
08 Haziran 2013
Gezi Parkı olayları tuhaf ayrışmaları, ittifaklarıyla beraber yeni bir toplumsal okuma, siyasal tavır
geliştirmeyi zorunlu kılıyor. Bir yanda kimliklerin iç içe geçtiği kimliksiz, ideolojisiz görüntüsü veren
kitle, aynı zamanda hayat tarzı siyaseti ü... devamı
Kudüs"ün miracı
07 Haziran 2013
Miraç; İnsan aklının küle çevrildiği, ihata edemediği ebedi sırra yükseliş.Mescid-i Aksa, kainatın
varoluş sırrına açılan kapı. İlk kıble… Kudüs, kutlu yolculuğun beşiği…Kudüs, bu sonsuzluk
yolculuğuna, kainatın efendisi, kutlu müjdecinin ayak izleri... devamı
Taksim"den Tahrir çıkarmak
04 Haziran 2013
İstanbul"da başlayan gösteriler ve sonrası ortaya çıkan gelişmeler, toplumsal yapının ne denli kırılgan
bir fay hattını tetikletebileceğini gösterdi. Belki toplumsal katmanların tarihi bir dönüşüm beklentisine
girdiği bir dönemde toplum adına, apolit... devamı
İhtişam ve sefalet
01 Haziran 2013
Son iki yüzyıl içinde Paris kadar gündelik hayatımızdan siyaset düşüncesine, sanattan teknolojiye
kadar yaşantımızı etkileyen bir batı başkenti yoktur herhalde. Londra, Berlin zaman zaman öne çıksa
da batılılaşmanın pusulasının hep Paris"i gösterdiğ... devamı
Mayıs, 2013
İslamcılara ittihad-ı İslam
30 Mayıs 2013
Son dönemde yeniden canlanmaya başlayan İslamcılık tartışmalarının işaret ettiği tarihsel geçmişi ile
içinden geçmekte olduğumuz dönemsel şartlar arasındaki benzeşmeye pek dikkat etmiyoruz.
İslamcılık kavramsallaştırmasından ne anlaşılması gerektiğin... devamı
Baas zulmü öngörülemez miydi?
28 Mayıs 2013
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Suriye"deki iç savaşın artık kendi sınırlarını da aşma temayülü gösterdiği bir dönemde, herkesin
"''nerede hata yaptık?"'' sorusunu sorması gerekiyor. Her halükarda geçmişe yönelik öz eleştiri
yapabilme cesareti, daha büyük hataların, en önemlisi dah... devamı
CHP"nin selamla imtihanı
25 Mayıs 2013
Gelen haberlere göre CHP İzmir örgütü "halktan kopuk" imajını düzeltmek için bir dizi önerilerde
bulunmuş. Buna göre parti görevlileri seçmeni ikna etmek için, ev ve işyeri ziyaretlerine
"selamünaleyküm" diyerek girecek, "Allah"a ısmarladık" veya "Al... devamı
İslamcılık mı, Müslümancılık mı?
23 Mayıs 2013
Tekrardan İslamcılık tartışması alevlenir gibi oldu. Aslında İslamcılık yapmayanların İslamcılık
üzerinde konuşmalarından ibaret olması nedeniyle aldatıcı bir tartışma. Oysa halihazırdaki durum,
İslamcılık atfedilen bir siyasal kadronun, İslamcılığı... devamı
Mayıs, 2013
Bir gösterge olarak Obama protokolü
21 Mayıs 2013
Başbakan Erdoğan-Obama buluşması, son on yılda Türkiye"nin geldiği ve de gelemediği yerin tespiti
açısından son derece önemli göstergeler içeriyor. Hem resmi heyetlerin yorumları ve konumlanışı hem
de yorumcuların, siyasilerin olaya bakış tarzını anl... devamı
Hindukuşlarda parıldayan Alplerdeki son bakış
18 Mayıs 2013
Zaman ve mekan ilişkisi, insanın konumlanışı idrak sınırlarımızı sarsıyor.Eşyanın insan karşısında
edilgenliği bir yana, bazen ruhumuzun derinliklerinde bıraktığı iz sanki ona farklı bir boyut katıyor.
Zaman ve mekanla kuşatılan benliğimiz, fanilik s... devamı
Yeni Türkiye, yeni oryantalizm
16 Mayıs 2013
İyi hatırlıyorum; 80"li yıllarda yoğun bir Arap turist akını olmuştu. Benim hatırladığım ilk büyük
kitlesel Arap ilgisiydi… Türkiye içe kapalı bir toplumdu o dönemler. Yurt dışına çıkmanın ayrıcalıklı
sayıldığı günlerde bir Avrupa ülkesine yolu düşen... devamı
Suriye"de karartma ve medya stratejileri
14 Mayıs 2013
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Suriye olaylarını takip edenlerin dikkatinden kaçmamıştır. Her kritik toplantı, karar, diplomatik
girişim arifesinde sarsıcı, önemli olaylar yaşanıyor. Bu önemli olaylar, kimi zaman muhalifler
tarafından duyurulan durumlarda olduğu gibi, Esad güçleri... devamı
CHP"nin duygusallıkla imtihanı
11 Mayıs 2013
CHP her şeyden evvel bir hissiyattır.Katı Batıcı, laik, Türkçü, Kemalist ideolojik söylemlerine bakıp
dört başı mamur ideolojik temelleri olan bir siyasi parti olduğunu sananlar kıyasıya aldanır. Bütün
katılıklar gibi ideolojik katılık da buharlaşmay... devamı
Vahşetten vahdet çıkar mı?
09 Mayıs 2013
Konuşmalar bitmiş, tuhaf bir "entelektüel bid"at" haline gelen plaket töreni sıkıntısını başarıyla atlatıp
kendimi Erciyes"in ışıltılı beyazlığına bırakmak üzere bahçeye çıkmıştım ki, kalabalığın arasından
gelen bir sesle durdum. Erciyes Üniversitesi... devamı
Anma cesareti
07 Mayıs 2013
Garip bir tecellidir; Mayıs "anma" mevsimi denilecek düzeyde bir veda ayı da. Ne çok isim bu ay
hayata veda etti. İyi hatırlıyorum, 12 Eylül rejiminin üzerimize kâbus gibi çöktüğü günlerde adeta
mesaj verircesine pek çok isim ebediyet yoluna çıkmışt... devamı
Erguvan: Fanilik tadında güzel/lik
04 Mayıs 2013
Her mevsim sahile açılan meydanın sağ köşesindeki tarihi yapıdan başını uzatmasını heyecanla
beklerim. Bu bekleyişten ne onun ne de başkasının haberi olur. O mevsim geldiğinde sabahın ışıkları
sahile düşerken hafif gölgede kalan kubbeli külliyenin bi... devamı
Kudüs"ü ne karşılığında takas edeceksiniz?
02 Mayıs 2013
Ortadoğu"da siyasal denklem yeniden kurulurken İsrail"e bağ/ım/lı dengeler de yeniden şekilleniyor.
Suriye"nin vicdan kanatan hali ve şu haliyle denklemden çıkmış olması bir yana kaotik durumu,
sadece Siyonist sömürgeci yönetimi değil bölgeyi belirsi... devamı
Nisan, 2013
Mahrem olan her şey kamusallaşıyor
30 Nisan 2013
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Kamusal alan tartışmasına çekildiğimiz günlerden beri özne olmaktan nesneleşmeye evrildik sanki.
Kamusal alanda görünür olmaktı en büyük merakımız. Çünkü varlığımız görünürlüğümüze
indirgenmişti. Göründüğün kadar varsın diyordu birileri; modern parad... devamı
"Kandil" ışığında analiz denemesi
27 Nisan 2013
Nihayet, kan akmasını durduracak bir süreç için önemli bir aşama başlatılmış oldu. Her türlü siyasi
hesabın ötesinde "cahili davalar" uğruna kan akmasını durduracak çekilmeyi başlatacak açıklamanın
Kandil"den yapılmış olması belki de uzun süredir mem... devamı
"Süreç" yahut ulusdevletin sonu mu?
25 Nisan 2013
Ulusdevleti, çağrıştırdığı ilk anlamda olduğu gibi, sadece vatandaşlık-kimlik tanımıyla sınırlayanlar bu
modern siyasal örgütlenmeyi ayakta tutan dinamikleri yeterince kavramaktan uzak görünüyorlar. Olayı
sadece kimlik tanımına indirgeyerek tartışmay... devamı
Boston"un hatırlattığı sürgün hikayesi
23 Nisan 2013
Boston"da neredeyse sebepsiz, amaçsız ve kimsenin sahiplenmediği bombalı eylemin sorumlusu
olarak iki Çeçen kardeş sorumlu gösteriliyor. Bombalama eylemine karışanlardan büyük kardeş
öldürüldü, yakalanan küçük kardeş ise gırtlağından vurulduğu için k... devamı
Nisan, 2013
Bisiklete tutunan hayatlar
20 Nisan 2013
Batı kültürünü göstergeler üzerinden anlamlandıran, "Görme Biçimleri"nin yazarı John Berger"in en
iyi okuma parçalarından birinin "Bento"nun Eskiz Defteri" adlı kitabı olduğunu söylesem abartmış
sayılmam herhalde. Basit, sıradan, hayatın içinden olay... devamı
Profan ve kutsal olarak sanatçı
18 Nisan 2013
Bir sanatçının Müslümanlara ve değerlerine hakaret içeren ifadelerinden dolayı ceza alması
Türkiye"deki kafa ve vicdan karışıklığıyla malul kadim sorunlarımızı gündeme getirdi.Olay düşünceyi
açıklama ve kutsal arasındaki ikilemden ortaya çıkıyor gibi... devamı
Kafa konforu mu, hayat tarzı mı?
16 Nisan 2013
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Yaşadığımız dünyayı tanımlarken hayati önemi haiz kimi kavramları yerli yerine oturtmadan ne
sağlıklı düşünebilir ne de bir tavır geliştirebiliriz. Modern zamanlarda Müslümanca yaşayabilmek,
soyut entelektüel çabaların ötesinde, hayata müdahil olmayı... devamı
PKK-Hizbullah kiminle helalleşsin?
13 Nisan 2013
Dicle Üniversitesi"nde başlayan olayların basit bir afiş asma gerginliğinden dolayı çıkmış olduğu
doğru olabilir ancak resmin tamamını göstermez. "Kürtlerle-Türklerin" barıştırılması söylemi üzerine
inşa edilen barış süreci bu kez Kürtlerle Kürtleri ... devamı
Görüntü ve varlık inşası olarak camiler
11 Nisan 2013
Türkiye"yi bir baştan bir başa karayolu ile kat ettiğinizde iki şey göze çarpacaktır; hemen her şehirde
darmadağınık bir yapılaşma ve buna paralel yükselen camiler. İster kuzeyden güneye ister batıdan
doğuya doğru belli hat üzere yapılacak bir yolcul... devamı
Türkiye, Osmanlı"nın neyi olur?
09 Nisan 2013
Türk siyaset söyleminde tarih, herhalde hiç bugün olduğu kadar günceli anlamak için bir başvuru
kaynağı olmadı. Osmanlı hiçbir zaman bugün olduğu kadar siyasal ve toplumsal sorunları çözmek için
referans kaynağı olmadı. Üstelik başlatılan bu süreçte ... devamı
Muş"ta cevap bekleyen sorular
06 Nisan 2013
Çok sık olmasa da zaman zaman konuşma davetlerini kabul ettiğim oluyor. Önceki gün Muş Alpaslan
Üniversitesi öğrencileri ile beraberdim. Beni şaşırtacak kadar ilgili, dinamik bir kitleyle
karşılaşacağımı beklemiyordum.. Üstelik öğrencilerle birlikte... devamı
Suriye"de kartlar yeniden karılıyor
04 Nisan 2013
Suriye"de uluslararası denklem yeniden kurgulanıyor. Aslında baştan beri var olan, olanca zulmü,
kanı, harap edilen bir ülkenin geleceğini hiçe sayan, çıkar ve güç ilişkilerinin oluşturduğu bir
denklemden söz ediyoruz. Devletler oyununun en adaletsiz... devamı
Bir referans olarak Türklük
02 Nisan 2013
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Malum süreç başladığından itibaren, kimlikler, adlandırmalar, ortak paydalar, referans çerçevesi gibi
her şey yeniden tanımlanıyor, harmanlanıyor. Bir yanda tarihi geçmişe referans verilerek başlatılan
sürece meşruiyet ve gerçekçilik sağlanmaya çalı... devamı
Mart, 2013
Poçitel"den Isfahan"a yitik nehir
30 Mart 2013
"Bosna"daki siyasi karışıklığa tepki gösteren bürokrasi kurbanları, pasaportu, parası ve mührü bulunan
bir korsan devlet kurdu" 28 mart 2013 -Yeni Şafak İçinden Zayende Rud geçen şehir… Zayende Rud
Nehri kıvrım kıvrım uzanıyor. Ateşperestlerin ateşl... devamı
"Derin entelektüel" müdahale
28 Mart 2013
Dün farklı alanlardan gelen akademisyen, aydın, siyasetçilerin imza attığı bir bildiri ile adeta "çözüm
süreci"ne entelektüel müdahalede bulunuldu. Metinde özetle, devletin temel karakteri olarak görülen
vatandaşlık, Türklük gibi süreçte tartışılan h... devamı
Şam"da bir ölüm, bir tarih dersi
26 Mart 2013
Bombalı bir saldırı sonrası hayatına son verilen Ramazan el Buti"nin katledilişi kadar, bizzat hayat
öyküsü de yakın coğrafyamızın yaşadığı travmalara, çelişkilere ayna tutuyor. Şüphesiz bir alimin bir
görüşünden, siyasal tutumundan dolayı katledilme... devamı
Muhafazakar Gökalpçilik ve Kürtçülük
23 Mart 2013
Nevruz açıklaması, sonuçları ne olursa olsun, daha uzun süre konuşulacak. Metni analiz edildiğinde
politik mesajı bakımından yeni dönemin şifrelerini ele veren bu mektup sadece Öcalan"ın politik
duruşunu, gelecek projeksiyonunu değil, ona süreci açan... devamı
Mart, 2013
Filistin"de siyah ve beyaz Amerikalı fotoğrafı
21 Mart 2013
Geçen hafta Filistinlilerin topraklarını savunmak için bir beyaz Amerikalının çelik paletler arasında
can verişinin yıldönümü idi. Beyaz, ömrünün baharında bir Amerikalı kızın, Rachel Corrie"nin tek
başına bir direniş abidesi olarak saçlarının toprağ... devamı
Kudüs"te direnen bir Üniversite
19 Mart 2013
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Kudüs her geçen gün Filistinlilerden "arındırılıyor"; yani Siyonist kolonyalizmin sistematik
uygulamalarıyla "Yahudileştiriliyor". Dünyanın dört bir tarafından getirilen Yahudiler, dünyaya
anlattıkları efsaneleriyle masumlaştırılmış bir etnik temizl... devamı
Çelik paletler arasında bir çiçek açtı…
16 Mart 2013
Hangi direniş bu kadar masum olabilirdi? Tankların, paletlerin altında ezilen insanlığımız adına,
kararan vicdanlar adına hangi soluk bu kadar diriltici olabilirdi? Rachel Corrie İsrail dozerlerine karşı
tek başına direnirken elindeki megafonla sağır... devamı
Çanakkale zaferinin "Kürt ortakları"
14 Mart 2013
Çanakkale zaferinin yıldönümü yaklaştığında dillendirilen resmi ve entelektüel retoriğin "boğaz harbi"
gerçeği ile ne kadar örtüştüğü sorusu hep gölgede kalır. Bu resmi Çanakkale zaferi tarihi kurgusu ve
söylemi, bir imparatorluktan, hatta hilafetten... devamı
İran"a niyet Pakistan"a köstek
12 Mart 2013
Dün Pakistan Devlet Başkanı Zerdari ile İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejat bir temel atma töreninde
bir araya geldi. Normal şartlarda komşu iki ülkenin doğal gaz boru hattı gibi enerji ihtiyacını
karşılayacak ortak bir yatırımda bir araya gelmesinde yadı... devamı
Zaman mekan kamera
09 Mart 2013
Hayat mekanla sınırlı, zamanla kayıtlı… Mekanla sınırlanmış hayatımıza, eşya ile kurduğumuz
ilişkiler ağı farklı bir boyut katıyor. Zamanı iplik iplik ören bu çok katmanlı ilişkiler yumağı da
hayatımızın anlamına dair dışa vuran görüntüler. O an, ora... devamı
Arap baharından "elem çalmak"
07 Mart 2013
Arap baharının Türk entelijansiyasında bir heyecan dalgası oluşturması sadece muhafazakar kesimle
sınırlı değildi. Bu kesimde ortaya çıkan "keyif hırsızlığı" gibi, Ortadoğu"ya mesafeli duran, hatta gizli
bir oryantalist bakışla yaklaşan kesimde de be... devamı
Arap baharından keyif hırsızlığı
05 Mart 2013
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Soğuk savaş sonrası birkaç devrim dalgası yaşandı. İlkinde Doğu bloğu ülkeler demokrasiye geçti.
Daha doğrusu Batı bloğuna entegre olarak küresel sermayeye eklemlendi. İkinci dalga olarak,
kapitalist sisteme geçmekle birlikte yeterince demokratlaşama... devamı
ABD çözümün neresinde?
02 Mart 2013
Çözüm sürecinin henüz başında, korkuların tedbirle, hayalci beklentilerin umutla karıştırıldığı, analiz
yapmakla komploculuğun şimdiden iç içe girdiği bir ortama çekiliyoruz. Yaşanan acılar ve toplumsal
travmalar karşısında, bu dozajı yüksek duygusal... devamı
Şubat, 2013
Kürtlerin akıl hocaları
28 Şubat 2013
İmralı üzerinden başlatılan "süreç"le ilgili olarak akıl vermeyi pek seven bazı zevat "Osmanlı"da oyun
bitmez" telkininde bulunarak akan kanı durduracak girişime karşı güvensizlik oluşturmayı, mümkünse
karşıtlığı sağlamaya çalışıyormuş. Osmanlı"nın r... devamı
AVM"de bir sunak
23 Şubat 2013
Lider kültünün hayatın akışı içinde var olabilmesi ve benimsetilmesi, dışarıdan bir zorlama olmadan
yaşayabilmesi ne kadar mümkündür? Her ne kadar modern tiranlar, diktatörlükler lider kültü üretmede
güç ve iktidar imkanlarını kullansa da, bunun kitl... devamı
Dış bükey aynada muhafazakar aydın
21 Şubat 2013
Türkiye"de kültür hayatında İslami kaygılarla yazıp çizen çevrelerin önemli ağırlıkları oldu. Her ne
kadar merkez addedilen basında, "resmi yayın" yapan çevrelerce hiçbir zaman muhatap alınmamış,
yok sayılmış olsalar da... Bu durum hem edebiyat-düşün... devamı
İslam korkusu mu, nefreti mi?
19 Şubat 2013
İslamofobinin bir anda Batı"nın gündemine gelmesi bir tehdit algısının sonucu muydu? "Her şey 11
Eylül saldırısından sonra başladı" diyen bir politik analtının ne kadar inandırıcılığı vardır? "Batı"nın
genlerinde var olan bir İslam düşmanlığının te... devamı
Şubat, 2013
İnsansızlaşan İstanbul
16 Şubat 2013
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Türkiye kaç haftadır bir Amerikalı kadın cinayeti ile çalkalanıp duruyor. Tam da medyanın aradığı
türden olaylar zinciri içinde cinayet, gizli ilişkiler, casusluk şüphesiyle gündeme gelen kayıp kadının
sonunda ölü bedeni tarihi yarımadanın dehlizleri... devamı
"Kesik kelle" siyaseti
14 Şubat 2013
Arnavutluk başbakanı Sali Berişa"nın Türkiye"den istediği "kesik kelle" imparatorluk, ulus-devlet,
vatan, aidiyet, ortak hafıza, kültür, medeniyet gibi tüm tartışmaların merkezinde sembolik değeri olan
yüksek bir hatırlatmaydı. Berişa, Tepedelenli Al... devamı
Papa"yı nasıl bilirdik?
12 Şubat 2013
Huntington "Medeniyetler çatışması" başlıklı makalesini (Foreign Affairs, Summer 1993) yayınlayalı
tam yirmi yıl oldu. Batı medeniyeti ile diğer medeniyetleri karşı karşıya koyarak, bu karşıtlık ve tehdit
algısı üzerinden yeni bir batı tanımlaması ya... devamı
İslamcılık vs Kürtlük?
09 Şubat 2013
"Benim ailem Şafi mezhebine mensuptur. Ve Nakşibendi tarikatına da yakınlık hissederlerdi.
Nakşibendilerin zikirleri biraz daha farklıdır. Bir de Kürt bir aileyiz zikir yaparken köy, hane halkı
köyün girişlerine gözcüler bırakırdı. "Cenderme te, ya n... devamı
Afrika rekabeti AB"yi böler mi?
07 Şubat 2013
Mali"de ortaya çıkan ve Avrupalı güçlerin doğrudan müdahalesiyle devam eden süreç aslında küresel
güç rekabetinin bölgesel ölçekte yansımasından ibaret. Yabancı müdahaleye davetiye çıkarır biçimde
kendi haline bırakılan isyancıların, Batı medyasında ... devamı
AB hala medeniyet projesi mi?
05 Şubat 2013
Türkiye elli yıldır Avrupa Birliği kapısında bekletiliyor. Yarım yüzyıldır yıldır bekletiliyor
olmamızdan devletin pek şikayetçi olduğu söylenemezdi. İki taraf da birbiriyle adeta maskeli
balodaymış gibi bir ilişki kurmuştu. Türkiye Avrupalı gibi yap... devamı
Post-El kaide dönemi?
02 Şubat 2013
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11 Eylül"de ikiz kulelerin "uçaklanması" ile başlayan süreç Ortadoğu"da ve hatta İslam coğrafyasında
El kaide döneminin fiili ilanı anlamına geliyordu. El kaide"nin gerçekte kimlerden oluştuğu, kimi
temsil ettiği sorularına vereceğimiz cevaplar farkl... devamı
Ocak, 2013
Suriye"de başa sarmak
31 Ocak 2013
Suriye"de Baas Rejimine karşı başlayan gösterilerin silahlı mücadeleye evrildiği, hâlâ Esad"ın nasıl
olsa kısa sürede çekileceği umudunun çok yaygın olduğu günlerdeydi. Özgür Suriye Ordusu ilan
edilmiş, Suriye ordusuna bağlı güçlerle yer yer çatışm... devamı
Mali dersleri: Tabansız direniş kime yarıyor?
29 Ocak 2013
Mali de yaşanan olaylar, Afrika için yeni bir direniş olgusunu açığa çıkarttı. Selefi kökenli İslam
anlayışının ortaya çıkardığı dinamizm. Oysa Afrika"nın sömürgecilik tarihine bakıldığında yabancılara
karşı ilk defa direnmiyor. Afrika tarihini sömü... devamı
Bir köşk yangını
26 Ocak 2013
"Boğaz"ın bir incisi daha kül oldu" başlıklı haberlere eskisi kadar sık rastlanmıyor. O kadar çok tarihi
ahşap bina yandı ki artık sıra büyük saraylara geldi. Feriye Sarayı"nın yanması kaybedilen incilerin
akıbetini hatırlatıyor. Osmanlı mimarisinde... devamı
Viyana"da tenha bir mezar
19 Ocak 2013
Uzaktan bakan, haç işaretli mezarlar arasında Arapça yazılı mezar taşından burada yatanın bir
Müslüman olduğuna hükmeder. Ayak kısmındaki taşın Arapça yazısıyla irkiliyorum ''Hüvel Hay…''
ve devam ediyor ''Merhûm ve mağfûr ve rahmete muhtâc…. Yûs... devamı
Erbil-Doha hattı
17 Ocak 2013
Bugün Türkiye"de her görüş, toplumsal aidiyet, ırk, dil, mezhep, mevki sahipleri büyük bir sınavdan
geçecek. Çözüm teklifi ne olursa olsun ve ne kadar farklı olursa olsun sergilenecek tavırlar, bu
topraklarda kan akmasından yana olanlar ve olmayanlar... devamı
Nereden kardeş oluyormuşuz?
15 Ocak 2013

112

Adeta sihirli, bir değnek dokunmuş gibi Kürt meselesine dair beklentilerin iyice yükseldiği şu
günlerde çözümün nasıl ve hangi temel üzerinde uzlaşarak gerçekleşeceğinden çok kimin eliyle ve
hangi söylem üzerinden gerçekleşeceğinin pazarlığı yapılıyo... devamı
Ocak, 2013
Süreç ve dış dinamikler
10 Ocak 2013
İmralı ile başlatılan görüşmelerin, yeni bir sürece kapı aralarken, ne denli hassas dengeler üzerinde
ilerleyecek ya da ilerleyemeyeceğinin herkes farkında. Bu sürecin ilkeler ve haklar düzeyinde bir
temel çerçevede yürütülmesi gerektiği tartışılmaz.... devamı
"Başlık"sız çözüm
08 Ocak 2013
Başlamadan kapanan "Kürt açılımı"nın siyasi çerçevesi kadar entelektüel alt yapısı da sorunluydu.
Bazı temel meseleler, eskiyle kıyaslandığında, cesurane bir biçimde gündeme getirilmiş görünse de
can alıcı noktaya temas etmemeye özel itina gösteren b... devamı
Bir saat ustası
05 Ocak 2013
Şehirlerin ruhuna dokunmak için arka sokaklara, ara sokaklara dalmak gerekir. Ana caddeleri,
meydanları; şehrin albenili, gösterişli yanına ayna tutar. Oysa arka sokaklar o şehre can veren
insanların hayatına, şehrin asıl dokusuna dair gerçek fikir... devamı
Çin olaylara nasıl bakar?
03 Ocak 2013
Geçen yılın değerlendirmesini yapan medya aygıtları, dünya çapında yılın "en"lerine dair yaptıkları
seçmelerde bize adeta hangi pencereden bakmamız gerektiğini telkin etmiş olurlar. Zaten yıl boyu bu
haber kanallarının/ağlarının/ajansların seçtiği ha... devamı
Paradigmayı sorgulamadan asla!
01 Ocak 2013
Kürt sorununun çözümüne dair "ortak tasavvur" imkanı var mı, var ise bunun zemininin ve dilinin ne
olacağı konusuna değindiğim yazıdaki soru etrafında Şükrü Hanioğlu cevap niteliğinde bir yazı yazdı
(Sabah, 30 Aralık 2012). Akademik birikimiyle deste... devamı
Aralık, 2012
Ya "ortak tasavvur" ya felaket!
29 Aralık 2012
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Geçen yılı, Uludere''nin Roboski köyünde yaşanan facia ile kapatmıştık. Ne var ki yıl kapansa da
açılan yaralar hala kanamaya devam ediyor. Orada neler yaşandığına, gerçekte neler olduğuna dair
tatmin edici resmi bir açıklama yok. Ne otuz dört insanı... devamı
Bir "sürgün şairi": Mehmet Akif
27 Aralık 2012
Gönüllü sürgününden memleketine dönüşünden hemen sonra, 76 yıl önce bugün vefat etmişti Mehmet
Akif. Gönüllülük bir görüntüydü aslında, zira o sürgüne zorlanmıştı. Milli şairi olduğu ülkesinden
sürgüne zorlanmıştı. Mehmet Akif"in sürgünlüğü, kırgınlı... devamı
Kürtlük, Türklük ve "ortak tasavvur"
25 Aralık 2012
Kürt milliyetçiliğinin yükselişine dair tarihsel bir karşılaştırma yapmak üzere Osmanlı"dan ayrılan ilk
Müslüman kavim olan Arnavutların hikayesine değinmiş Şükrü Hanioğlu (Sabah, 23 Aralık).
Arnavutların -büyük kısmının, en azından ayrılıkçılık ekse... devamı
Yenilgide yenilenen kültür
22 Aralık 2012
Maria Todorova Bulgar asıllı bir tarihçi. Yaşayan en önemli Balkan tarihçilerinden biri olarak bilinir.
Onunla tanışmamı sağlayan Büşra Ersanlı olmuştu. Sanırım 90"lı yılların ikinci yarısında bir
konferans için geldiği Boğaziçi Üniversitesi"nde Balk... devamı
Bangladeş"te postmodern darbe
20 Aralık 2012
Türkiye"de yakın siyasi tarih tecrübesinin tüm sancılarını yaşamış olmak, toplum olarak bizi ne kadar
olgunlaştırıyor, yarına yönelik olarak nasıl bir birikime dönüşüyor; bunu içindeyken fark etmemiz zor.
Benzer şekilde İslam dünyasında Batılılaşma t... devamı
Yerli oryantalizmin medeniyet kini
18 Aralık 2012
Türkiye"de tarihe duyulan ilgi popüler hale geldikçe tarihçi dediğimiz tipoloji de çeşitlendi. Özellikle
Osmanlı tarihi söz konusu olduğunda resmi tarihin dışında bir şey üretmeyen, en fazla İsmail Hakkı
Uzunçarşılı"nın Osmanlı Tarihi ile sınırlı bir... devamı
Semboller çok şey anlatır
15 Aralık 2012
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Bir kış günü KosovaGerçek anlamda bir Balkan soğuğu… Üsküp"ten Kosova"ya geçer geçmez
kendini gösteren kar altında bembeyaz dağlar, derin vadilerin ürpertici görüntüsünü yıllar sonra bile
hafızamdan hiç çıkmadı… Dondurucu ayaz zaman zaman dağlardan k... devamı
Rakamlar, bizde siyasidir
13 Aralık 2012
Türkiye"de insanlar bir yanda modern hayatın getirdiği boşluklu durumu nasıl dolduracağına dair
şaşkınlık yaşarken diğer tarafta içini boşalttığı dini hayatın muhafazakarlığına sığınıyor. Edindiği ya
da sığındığı yeni kimlikler ne olursa olsun -hatta... devamı
Aralık, 2012
Dil kırılması
08 Aralık 2012
Bir gazete yazısına, yayınlanmasından çok zaman sonra, yenilerde çıkmış bir kitapta cevap verildiğini
görmek, hem meseleye dair düşündüklerimi hem de yazının nasıl anlaşılmış olabileceğini yeniden
değerlendirme fırsatı verdi. Son zamanlarda ilginç bi... devamı
Filistin"in Gazzeleşmesi
06 Aralık 2012
Gazze"ye, artık rutin hale gelen hayasız saldırılar vicdanları kanatırken ister istemez yaşanan faciaya
yoğunlaşıyor dünya. Ateşkes çağrıları, diplomatik girişimler sonunda saldırılar duruyor… rahat bir
nefes alıyoruz. Bilmem kaç yüz can kaybından so... devamı
Mursi"ye 28 Şubat tuzağı mı?
04 Aralık 2012
Tarihsel bağlamından ve toplumsal gerçekliklerinden kopuk olarak kurulacak kimi bağlantılar,
korelasyonlar kulağa hoş gelse de yanıltıcı olabilir. Hatta zaman zaman anakronizme düşme tehlikesini
de içerir bu karşılaştırma çabası.Türkiye ve Mısır, Ort... devamı
Filistin için "Münir Şefik Formülü"
01 Aralık 2012
BM, "kutsal topraklar"ın bölünmesini kabul ettiği 29 Kasım 1947"nin yıldönümünde, anlamlı biçimde
aynı gün Filistinlilerin gönlünü almaya yönelik bir adım attı. Böylece işgallerin, sürgünlerin ve
katliamların üstüne Gazze saldırısının dumanları tüt... devamı
Kasım, 2012
Küresel sistemin "salıncak ülke"leri
29 Kasım 2012
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Soğuk savaş bitmesine rağmen hala yeni bir uluslararası düzen kurulabilmiş değil. Soğuk da olsa
savaşın bitişini nihaileştiren ne bir sözleşme yapılmış ne de yeni dönemin temel parametreleri
belirlenmiş durumda. Bilinen tek şey, geçen bu süreçte Amer... devamı
Mahallesiz şehirler
27 Kasım 2012
Modern şehirler kurmak adına çarpık şehirleşmelere kurban ettik kaç nesli. Geleneksel insan ve çevre
anlayışına uygun mekanların yerine tabiata, insana, değer yargılarımıza başkaldıran, bizi bize
yabancılaştıran şehirler kurduk.İnsana, tabiata ve yar... devamı
D-8 öyküleri ya da absürdizmin siyasası
24 Kasım 2012
Önceki gün Pakistan"ın şirin ve yapay başkenti köklü bir iddia ile temelleri atılan bir zirveye, ev
sahipliği yaptı. Ormanın içerisinde, bürokrasi ve diplomatik temsilcilikler için planlanmış
İslamabad"ın olanca yapaylığına, hatta kimliksizliğine rağ... devamı
"Kurucu liderlik" boşluğu
22 Kasım 2012
Filistin"in Gazze şeridine İsrail"in başlattığı yoğun saldırının devam etmesi durumunda ortaya
çıkaracağı yıkımın boyutları insanlığımızı karartmaya yetiyor. Kendini savunma hakkından mahrum
yüzlerce çocuk ve yaşlıyı katleden bir İsrail"e verilmiş "... devamı
"Stratejik değer" kurbanı: Filistin ve Arakan
20 Kasım 2012
Obama ilk gezisini Güneydoğu Asya"nın üç ülkesine yaptı. Başkanlığının ilk döneminde önceliği
Ortadoğu"ya vermiş, İstanbul ve Kahire"den İslam dünyasına seslenmişti. "Sıkılan yumrukların
açılması" metaforunu kullanarak İslam dünyasını, düşmanlığa son... devamı
Filistin"e nasıl bakmalı?
17 Kasım 2012
Filistinlilerin yaşamak zorunda kaldıkları acı ve zorluklar karşısında tarafsızlıktan bahsetmek insan
vicdanını iptal etmek demektir. Vicdanı iptal edilmemiş bir insan için Siyonist sömürgeciliğin
çektirdikleri karşısında isyan etmemesi düşünülemez. ... devamı
"Kara Eylül"den "Kasım Devrimi" çıkartmak
15 Kasım 2012
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Arap Baharı denilen dalga bölgede yaşayanlar için hâlâ bir heyecan çağrısı yapıyor mu… Bundan
emin değiliz. Ancak Arap Baharı"na gönderme yapılan her hareket de aynı sonuçları alamıyor. Mesela
Tunus, Libya, Mısır"la başlayan ve diktatörlerin devrilme... devamı
Post-Kemalist devrin reklamı
13 Kasım 2012
Kapitalist dünyanın soğuk savaş dönemindeki en büyük başarısı Çin"de gerçekleştirdiği dönüşümdü.
Çin gibi nüfus avantajına ve küresel aktör olma potansiyeline sahip bir ülkenin Sovyet sisteminden
koparılması başlı başına stratejik bir kazançtı zaten.... devamı
Berlin ve Mostar"da yıkım, Lahor"da doğuş
10 Kasım 2012
Önceki gün birden fark ettim ki Berlin Duvarı"nın yıkılması ile Mostar Köprüsü"nün yıkılması, farklı
yıllarda ama aynı gün gerçekleşmiş: 9 Kasım. Berlin Duvarı 9 Kasım 1989"da "Batılı"lar tarafından
yıkılmış; başka bir ifadeyle, Doğu bloğunun çökmeye... devamı
Kasım, 2012
Ortadoğu"da İngilizler devreye girerse
08 Kasım 2012
ABD başkanlık seçimleri, "iki dönem" geleneğini bu kez de bozmadı. Obama yeniden "kıl payı"
seçilirken, dünyaya pek de parlak vaatlerde bulunamıyor. İlk seçildiğinde geleceğinden ödünç aldığı
vaatleri kullandığı için bu kere derisinin renginden başka... devamı
"On yılda dönüşen Cumhuriyet" kutlamaları
06 Kasım 2012
Geçtiğimiz hafta Adalet ve Kalkınma Partisi"nin iktidara gelişinin onuncu yılıydı. Seremonik düzeyde
değinilerin ötesinde bu deneyimin ne anlama geldiği konusunda çok az ciddi yazı çıktı. En
muhaliflerinin bile "önce başarılarının hakkını vermek gere... devamı
ABD muhalefete muhalif
03 Kasım 2012
Bir önceki yazımda, Suriye"de bu zamana kadar gelinen sürecin bölgesel ve bölge dışı güçler
açısından tıkanmış olarak algılandığını, Amerika"nın krize müdahale edeceğinin sinyallerini verdiğini
belirtmiştim. Sanılanın aksine Amerika, akan kanın durma... devamı
Suriye"de muhalefete müdahale?
01 Kasım 2012
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Suriye"de iç savaş devam ediyor. Artık yüz binlerce insan evlerini terk edip iç göçe maruz kalmış
yahut komşu ülkelere sığınarak mülteci haline gelmiş durumda. Her gün çetelesi tutulan ölüm
haberlerinin kanıksanır hale getirilmesi de insanlık adına d... devamı
Ekim, 2012
Steril muhafazakarlığın kurbanları
27 Ekim 2012
Kurban Bayramı bizim coğrafyamızın en şenlikli gösterisidir. Allah için kurban kesmenin anlamı,
hikmeti, metafiziği ne olursa olsun dışa yansıyış biçimi tam bir şenliktir. Dinin fert planında olanca
derinliğiyle birlikte insan dışı mahluku, bir hayva... devamı
Biri siyah, biri beyaz aynı renk adaylar
25 Ekim 2012
Amerikan başkan adayları Obama ve Romney geçtiğimiz gün televizyonda dış politika konusundaki
görüşlerini tartıştılar. Özellikle adayların seçildikleri takdirde izleyecekleri dış politikanın ana hatlarını
ve mevcut iktidarın uygulamalarının eleştiri ... devamı
Yüzyıl sonra Balkan hezimetinin anlamı
23 Ekim 2012
Hezimetle sona eren Balkan Savaşlarının başlamasının üzerinden tam yüz yıl geçmiş. Tarihimizdeki
en büyük travmalardan birini yaşadığımız bu felaketin, yüzüncü yıldönümü vesilesi ile yapılan birkaç
toplantının dışında, fazlaca hatırlandığı söylenemez... devamı
Bir sufiden Hicaz sosyolojisi
20 Ekim 2012
Hacca sayılı günler kaldı. Gidememiş olsak da gönül ritimlerimiz oraya ayarlı; sevgilinin evine... Hac
bir mahşer denemesi mi, yoksa şeytana, tağuta, nefse karşı bir isyan gösterisi mi? Hac, aşığın pervane
olup dönmesi, döndükçe yanması, yandıkça arı... devamı
"Avrupa fikri öldü" ödülü
18 Ekim 2012
Nobel Barış Ödülü"nün bu yıl Avrupa Birliği"ne verilmiş olması hem ödülün isabetli olup olmaması
hem de bir kuruma verilmiş olması bakımından tartışıldı. Muhtemelen AB içinde de bu tartışma
devam edecek. AB"ye barış ödülü verilmesinin, ödülü bizzat h... devamı
Mursi"nin çelişkisi
16 Ekim 2012
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Geçtiğimiz günlerde Mısır"da yaşanan bir atama krizi adeta bir dönem Türkiye"de yaşananları
hatırlatan ve çok tanıdık gelen bir sahneydi. Tahrir Devrimi sırasında göstericilere develerle saldıran,
ölüme neden olan, kameraların gözü önünde kan döken e... devamı
Bu coğrafyanın hafızası: Halep
13 Ekim 2012
Halep bugünlerde kan ve ölümle anılıyor... Halep, geçmiş zamanların geçmediğini, geleceği anlamak
için geçmişe bakmanın anlamını hatırlatır bana hep. Üstelik tarihi kitaplara bakarak değil yaşayan bir
şehri okuyarak geleceği görmenin ayrıcalığını far... devamı
Muhafazakarlar neyi muhafaza edecek?
11 Ekim 2012
Elitist bir baskı aracı olarak sık sık gündeme getirilen bir problemin ifadesi olan "muhafazakarlaşıyor
muyuz?" sorusundaki "muhafazakarlık" son derece muğlak ve bir o kadar da farklı anlamlar giydirilen
bir kavram. Muhafazakarlık ve muhafazakarlaşma... devamı
Chavez"den Moro Müslümanlarına...
09 Ekim 2012
Biri Atlas Okyanusu"nun kıyısında diğeri Büyük Okyanus"un Asya eteklerindeki iki ülkede yaşanan
gelişmeler Amerika"yı yakından ilgilendiriyor. Venezüella dünyanın en önemli petrol üreticilerinden
biri olarak yeterince önemli bir konuma sahip. Chavez ... devamı
Ekim, 2012
Düşünürün sürgün olarak portresi
06 Ekim 2012
Bu hafta içinde, önemli İngiliz tarihçilerden Eric Hobsbawm 95 yaşında öldü. Kişiliği ve dünya
görüşüne gönderme yaparcasına Sovyet Devriminin gerçekleştiği yıl doğmuş olması ilginç bir rastlantı
olarak geçiştirilebilir mi? Zaten kendisinin de yazdı... devamı
"Hakikat" bulgularla açıklanamaz
04 Ekim 2012
Toplumsal gerçeklere, topluma dair hüküm ifade eden her cümle artık "sosyolojik veriler"e göre
kuruluyor. Bilimsellik, gerçekçilik, tarafsızlık maskesi takmış oluyoruz böylece. Söz gelimi
Türkiye"de insanların ne kadar muhafazakar ya da hoşgörülü old... devamı
Kongreden Ortadoğu yansımaları
02 Ekim 2012
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Türkiye"de siyasetin geleceğini büyük ölçüde etkileyecek olan bir kongreyi yurt dışından, Paris"ten
izlemek bir yönüyle olaya yabancılaşmayı getirdiği düşünülebilir. Ama siyasetin içerdeki kesafetinden
bir an için uzaklaşıp dışarıdan bakabilme imkânı... devamı
Eylül, 2012
Gönül-dağı
29 Eylül 2012
''Gönül'' kelimesine sahip başka bir lisan var mı acaba yeryüzünde? Sadece ''gönül'' kelimesine ve
onun çağrışımlarına sahip olmak bu dili sevmek için yeter... Gönül üstüne söylenen şiirler bile bu
dilin, ait olduğu kültürün zenginliğini, gönül kadar... devamı
Kutsala hakaret "nefret suçu" mudur?
27 Eylül 2012
Her kültür kendi kavramlarını üretir. Her kavram ait olduğu medeniyetin değer yargılarını taşır. Hiçbir
kavram bu anlamda nötr değildir. Her kavram doğduğu iklimin, tarihsel sürecin, toplumsal ilişkilerin
ürünüdür. Ve kavramlarla düşünme yeteneğine s... devamı
Balyoz"un duygusal tarihi
25 Eylül 2012
Balyoz davası neticelenirken, yargılama sürecinde sanıkların savunmada kullandıkları dil,
sergiledikleri tavır mahkeme sonuçlarından bağımsız olarak incelense ilginç sonuçlar çıkacağından
eminim. Olayın hukuki ve siyasi boyutundan bağımsız olarak ger... devamı
Batı"nın İslamofobi antikası
22 Eylül 2012
Amerika''da yayınlanan, her anlamda tam bir süflilik örneği olan filme karşı, İslam dünyasında
şimdiden onlarca insanın can vermesiyle sonuçlanan öfke tezahürü, kimilerine göre İslamofobinin,
yani İslam düşmanlığının kaynağı. Bu görüşü savunanlar, sö... devamı
Batı Suriye"yi anlayabilir mi ya da Bosna"yı anlamamış mıydı?
20 Eylül 2012
Bosna"nın eski cumhurbaşkanı Haris Sladziç Suriye"de yaşananları değerlendirirken, ister istemez,
Bosna ile karşılaştırmış. Gerçekten de pek çok yönden benzeşen durumlar yaşanıyor. Sladziç
''uluslararası camia Bosna"dan hiç ders almamış'' (Nihal Beng... devamı
ABD, göstericilere hak verebilir mi?
18 Eylül 2012
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Bir tahrik malzemesi olarak üretildiği her yönüyle açık bir filme duyulan öfke sonrası malum mesele
yine gündeme geldi: Müslümanlar Batı"nın düşünce özgürlüğü ilkesini anlamıyorlar. Buna karşılık
Batı, kutsal değerlerinin Müslümanlar için ne anlam if... devamı
&#8220;Devr-i Hamid&#8221;
15 Eylül 2012
Yakın Türkiye tarihinin en önemli dönemlerinden biri muhtemelen Abdulhamid devridir. Hem
Osmanlı''nın modernleşme ve dünya siyasetindeki bir aktör olarak konumu açısından hem de
Cumhuriyet dönemini hazırlayan politik, entelektüel altyapının oluşması ... devamı
Biz bu filmi görmüştük...
13 Eylül 2012
Amerikan büyükelçisinin öldürülmesiyle başlayan sürecin tam da 11 Eylül''ün yıldönümüne denk
gelmesi ne ilginç! Üstelik hemen hemen aynı çağrışımlı gerekçeyle Amerikan devletinin temsilcisi
roket atışıyla öldürülüyor. Mikro ölçekte bir 11 Eylül denem... devamı
"İktidar iğvası"na kapılmadan
11 Eylül 2012
&#8220;İktidar çürütür.&#8221; Bu cümlenin tek başına mutlaklaştırılması iktidara tapınmak kadar
çürütücü olabilir. İktidarın, gücün insan tabiatında var olan muhteşem zaaflara kapı açtığı muhakkak.
Ama iktidar aygıtı olmadan da ilkelerin hayata geçi... devamı
"Beyaz Türk"ün "Beyaz Kürt"leşmesi
08 Eylül 2012
Avrupalıların Avrupa-dışı ile sağlıklı ve dengeli ilişki kurmaları zordur. Bu "zordur hükmü" her ne
kadar bizlerin Batılılarla sağlıklı ilişki kurmamızı zorlayan bir bakışı akla getirse de üzerinde durmaya
değer. Avrupalıların zoru kendilerini "Avrup... devamı
Eylül, 2012
Cevdet Paşa"dan terör dersi
06 Eylül 2012
Türkiye hem içerde hem de dışarıda tehlikeli bir açmaza doğru sürüklenme riski ile karşı karşıya. Belli
ki hükümet PKK üzerinden içerde iyice zora sokulmaya çalışılıyor. Diğer taraftan, Suriye konusunda
izlenen stratejinin hem içerde hem de bölgedeki... devamı
"Utanç duvarı" kimleri utandırıyor?
04 Eylül 2012
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Büyük gazetelerden birinin iç sayfalarında, sütun haberler arasında küçücük bir yer kaplamıştı o
fotoğraf. Dikkatlice bakınca ancak fark edilebiliyordu. Üzeri dikenli yüksek beton duvarı aşmaya
çalışırken orda kalakalmış, bir siyah-beyaz fotoğrafta..... devamı
Tütsülü çarşılar olmasa da
01 Eylül 2012
Her gün önünden geçtiğim dükkânın ne sattığına bile dikkat etmemiştim. Hızla geçerken tıkış tıkış
dolu mallardan ilgimi çeken yoktu ki dönüp bile bakmamıştım. Dün sabah bile önünden geçerken
dikkatimi hiç çekmemiş olması yeterince ilginç değil mi? T... devamı
Ağustos, 2012
İslam"ı kapital/izm/e biat ettirmek
30 Ağustos 2012
''İslam hayatın tüm alanlarını kuşatır'' cümlesi bazılarını neden rahatsız eder? Ya da İslam''ın
kapitalizme de, sosyalizme de eklemlenemeyeceğini dile getirmek liberalleri neden ürkütür? Başka
sorular da sorulabilir bu bağlamda... Liberalizm salt bi... devamı
İslam kapitalizmin suç ortağı mı?
28 Ağustos 2012
İslam-kapitalizm çelişkisi ya da İslam-sosyalizm ayrışması tartışmaları başlıklarından da anlaşıldığı
gibi eklektik bir yaklaşımın dışavurumudur. Benzer biçimde İslam''ın kapitalizmle nasıl uyuştuğu ya
da tersinden İslam''ın aslında karşı-anamalcı o... devamı
Mekanı paranteze almadan&#8230;
25 Ağustos 2012
Anadolu''daki insan mekan ilişkisinin kendine özgü bir ruhu olduğunu düşünürüm. Bu ilişkiyi farklı
kılan, her birimizin kendi oluş macerası olduğu gibi, buraya özgü hatıraların, sevinçlerin, hüzünlerin
hulasası olsa gerek. Zaten &#8220;bizi biz yapan... devamı
"Neo-safavilik" mi "neo ittihatçılık" mı?
23 Ağustos 2012
Gaziantep''teki patlama; arkaplanda ne türden stratejik, siyasi hesap olursa olsun, sonuç olarak
bölgesel aktör durumundaki tarafların ve bunların seslendiği tabanın aklı selim sınavında geçmekte
oluşunun içeriye yönelik en üst düzeyde bir alarmıdır.... devamı
Mehmet Akif"in Fatiha"sı
21 Ağustos 2012
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Mehmet Akif''in Türkçesi, şiirinin önündedir. Şiir bir dilin en incelmiş hali, dilin ulaştığı en son zirve
olduğuna göre bu ifade kendi içinde çeliştiği düşünülebilir. Ancak Mehmet Akif''in Türkçe ile,
Türkçe''nin soy kütüğü ile kurduğu ilişki, göz ö... devamı
"Medya-Ramazan"ları
18 Ağustos 2012
Her Ramazan ayında bir medya klasiği yaşanır. İtina ile seçilmiş örnekleme yöntemi ile seçilen en uç
ve aykırı tip, davranış ve söylemler abartılır, genelleştirilir. Bu toplumun dini tutumuna dair gizliden
gizliye istihza içeren, inancında kuşku ge... devamı
Tarih bilinci mi, geçmiş bilgisi mi?
16 Ağustos 2012
Bir millet için ''tarihi eser'' sahibi olmak, her şeyden evvel bir ''tarihe'' sahip olmayı gerektirir. Tarihe
sahip olmakla geçmişe sahip olmak arasında derin fark vardır.Türkiye''den kaçırılan, bin bir uğraş
sonunda büyük zafer edasıyla geri alabild... devamı
ABD ve Türkiye aynı yöne mi bakıyor?
14 Ağustos 2012
Suriye krizi Türkiye açısından her geçen gün siyasi, askeri ve ekonomik sorun haline gelirken insani
boyutu, Batılı ülkerler için de, göz ardı edilemeyecek bir hal aldı. 20 bini bulan ölü sayısı, sadece
Türkiye''de 50 bini aşkın mülteci ve her gün ge... devamı
Türk solunun Kürt sorunu
11 Ağustos 2012
Türk solu olanca iddialarına rağmen bu ülkede bir türlü gerçek bir taban bulamadı. Sosyalist sol
gelenek kadro ve taban olarak karşı çıktığı düzenin seçkinler çevresiyle sınırlı kaldı uzun süre. Sınıfsal
olarak elitist hüviyeti hep baskın oldu. To... devamı
Olimpiyat rekorlarının ekopolitiği
09 Ağustos 2012
Olimpiyatların Batı uygarlığında neyi temsil ettiğini, geleneğin yeniden icadı anlamında nasıl sahneye
konduğuna daha önce değinmiştim. Olimpiyatların temelinde yatan felsefenin evrenselleştirilmesi fikri
Batı''nın egemenlik ve biriciklik iddialarını... devamı
Ağustos, 2012
Müslüman az/g/ınlıklar sorunu!
07 Ağustos 2012
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İslam Alemi dediğimiz, dünya ölçeğinde Müslümanların paylaştığı aidiyet ve farkındalığının, değerler
bütününü paylaşma bilincinin inşa ettiği yapı, tarih boyunca olduğu gibi modern zamanlarda da
geçerliliğini koruyor. Her ne kadar İslam Alemi yerine ... devamı
Sopa okuma kılavuzu
04 Ağustos 2012
Yirminci yüzyılın ilk yarısına kadar bir ''Avrupa miti'' vardı: Sanayi Devrimi, modernite, ulus-devlet,
sömürgecilik ve pek çok ''değer ve kavram''la evrensellik iddiasında bir Batı, yani Avrupa... Bu mit
özellikle İkinci Dünya Savaşı''ndan sonra çök... devamı
Masa altından sopa göstermek
02 Ağustos 2012
Diplomatik ilişkiler göstergeler üzerine kuruludur. Bu durum sadece modern zamanlara özgü de değil;
tarih boyunca uluslararası ilişkileri, diplomatik dili, göstergeler olmadan okumak neredeyse insanlık
macerasını eksik okumak anlamına gelir. Savaş ne... devamı
Temmuz, 2012
Mağduriyet ve mağruriyet söyleminin kurbanları
31 Temmuz 2012
Her zaman verili gerçekliğe tekabül etmesi gerekmese de mağdurluk duygusunu ve buna bağlı söylemi
ortaya çıkaran bir zemin mutlaka vardır. Kendisini Tüm dünyadan alacaklı gören bu mağduriyet
psikolojisinin tatmin olma imkanı yok gibidir. Bu mağduriye... devamı
Kudüs"te Ramazan
28 Temmuz 2012
Orucun mekanla, coğrafyayla ilişkisi ruhun bedenle ilişkisinden izler taşır sanki. Göğün, ayın, güneşin
kozmik alemin oruca doğrudan etkisi olduğunu pek düşünmemişizdir. Ne de olsa artık zamanın
geldiğini yahut apansızın geçişini saatlere bakarak anl... devamı
Türkiye"nin gücünün sı/nı/rları
26 Temmuz 2012
Yönetimle, sistemle ne türden problemleriniz olursa olsun, Türkiye''nin sıradan bir ülke olmadığını
kimse inkar edemez. Bir imparatorluk parçalanmış, onun bakiyesi üzerinden yeni bir devlet kurulmuş.
Bu devlet her ne kadar geçmişini reddetse de en az... devamı
Olimpiyat ateşinde iftar
24 Temmuz 2012
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Olimpiyat fikri, modern Avrupa''nın evrensellik iddiasını temellendirdiği sembolik değeri hayli yüksek
bir mittir. Olimpiyat ateşi, olimpiyat oyunlarından önce Yunanistan''dan yola çıkarak tüm dünyayı
dolaşır, böylece Avrupa merkezli pagan evrenselli... devamı
Çöl iftarında çay içmek
21 Temmuz 2012
Oruç da acıkır; oruç da susar&#8230; Oruç çayı bekler mi? Oruçla şeffaflaşırız. Gölgemiz kaybolur;
çünkü gönlümüz dolar. Arabistan''dan Irak''a doğru Ramazan''da oruçlu yol almak&#8230; Bir yanda
çölün ürpertici manzarası, sessizliği, kavurucu sons... devamı
Yeni "Türkiye sağı" mı?
19 Temmuz 2012
İktidar partisinin yeni transfer çabaları dar anlamda siyasal olarak taban desteğini artırma girişimi
olarak okunabilir. Yakın dönemde kongrenin yapılacağı, bu kongreden sonra siyasetteki muhtemel
gelişmelerin nelere gebe olduğu düşünüldüğünde bu des... devamı
Suriye krizinde kaç taraf var?
17 Temmuz 2012
Irak Ortadoğu''nun bir özeti gibiydi. Adeta tüm renklerin bir araya geldiği mozaik&#8230; Suriye ise
Ortadoğu''nun fay haritası&#8230; Ortadoğu''nun tüm iç ve dış gerilimleri, kırılma çizgileri burada
kesişiyor. Küresel güçler açısından, &#8220;Suriy... devamı
&#8220;İcat edilmiş kimliği&#8221; sorgulamadan...
14 Temmuz 2012
Soğuk savaş döneminin dünyaya en kapalı rejimlerinden biri herhalde Enver Hoca''nın Arnavutluk''u
idi. Ülkeyi saran binlerce &#8220;bunker&#8221;e bakarak, hayali düşman korkusuyla bir ülkenin
nasıl korku hapishanesine kapatılmış olduğunu şimdi bile ... devamı
İşgal edilmiş, kuşatılmış, boşaltılmış Kudüs!
12 Temmuz 2012
Yanıbaşımızda Suriye''de yaşanan kriz dururken, siyaseti teslim alan çekişmeleri analiz etmek
dururken, hatta adına Kürt sorunu denilen memleketin tüm birikimini emen olaylar dururken Kudüs
başlığı açmanın hiç de ilgi çekici olmadığını düşünüyor olab... devamı
Yeni mabet: CERN
07 Temmuz 2012
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''Higgs bozon''un gerçek olma ihtimali açıklaması, daha yakın zamandaki CERN denemesinin
başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bilime adeta ''iman edenler'' için inanç tazelemesi oldu. Henüz
kesin olmamakla beraber teoride higgs bozonu denilen atom... devamı
Temmuz, 2012
Uygurların bir yol haritası var mı?
05 Temmuz 2012
Bugün Urumçi katliamının yıldönümü. Bundan üç yıl önce Doğu Türkistan''ın Urumçi şehrinde
Uygurlara yönelik Çin &#8220;güvenlik güçleri&#8221; tam bir kıyım gerçekleştirmişti. Olayların
nasıl ve neden çıktığından çok her daim patlama mahiyetinde sivi... devamı
Son Arakanlıyı nerede bırakmıştık?
03 Temmuz 2012
Ne çok hevesliydik henüz ulaşılmamış çiçekleri koklamaya. Henüz denemediğimiz zinde kaslarımızla
zirvelere tırmanıp, dağ çiçeklerinden koklamaya... Bir kayanın kenarında, bir akarsuyun kıyısında
biten son umudu tekrar tekrar yeşertmeye ne çok hevesl... devamı
Haziran, 2012
Arakanlılar neyimiz olur?
30 Haziran 2012
Bir üniversite öğrenci yurduna gelen misafir gençlerin bulunduğu odanın kapsını araladığım o anı hiç
unutmuyorum. Esmer tenli çehrelerinde, umuda açılmış siyah gözlerin mahcup ama merakla
ışıldayışı... "Arakan''dan gelenler siz misiniz?" sorusunu sor... devamı
İki farklı "Türk modeli"
28 Haziran 2012
Ortadoğu''ya gerçekten model olacak bir Türk modeli var mıdır? Eğer Türk modeli olarak Arap
baharına ilham kaynağı olacak bir pusula varsa bu modelin içeriği nedir? Türk modelinin,
Ortadoğu''ya, Müslüman Arap halklarına bir pusula olmasını isteyenler... devamı
Bu kez müdahaleyi isteyen Şam
26 Haziran 2012
Uçak krizinin ardından tüm gerçeklerin ortaya çıktığı söylenemez. Hala teknik olarak boşluklu alanlar
mevcut. Her ne kadar Türkiye''nin yaptığı açıklamalar; soğukkanlı, diplomatik kanalları harekete
geçiren ve savaş kışkırtıcılarının hevesini tıkayac... devamı
Eğitimde "insan" var mı?
23 Haziran 2012
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Bu memlekette iflah olmayan bir mesele varsa o da eskilerin tabiri ile maarif, yani eğitim meselesidir.
Eğitimi çözmeden insana dair hangi sorunu halletmiş sayılırsınız ki? Eğitim doğrudan insan demektir
çünkü. Her medeniyet kendi insan tipini yetişt... devamı
Yeni statüler yeni habituslar
21 Haziran 2012
Türkiye''de son on yıl içinde sadece siyaset değil ya da siyasetle birlikte ve siyasetle de bağlantılı
olarak toplumsal özellikler de dönüşüyor. Yeni katmanlar, yeni hayat tarzları oluşuyor. Özellikle
büyük ölçüde iktidar ilişkilerinden beslendiği ka... devamı
Arap Baharı mı hazan mevsimi mi?
19 Haziran 2012
Mısır''da cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen öncesi gün başlayan siyaset mühendisliğinin dalgaları
devam ederken "Arap Baharı"na fazlasıyla anlam yükleyenler şaşkınlık içinde. Bu şaşkınlık hali
şaşılası bir durum olsa da tümüyle haksız sayılmazlar. Ö... devamı
Garaudy"nin yitik şehirleri: Kurtuba ve Kudüs
16 Haziran 2012
Roger Garaudy''nin vefatı bir dönem çokça konuşulan, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir adeta
unutulmuş bir düşünürün öteye yürümesinden öte taze anılar çağrıştırdı bende. 80''li yıllarda bir
Batılının, hem de komünist partisinin ideologu olan bir ... devamı
İç savaş varsa taraflar kim?
14 Haziran 2012
Bir yanda insanlar katledilirken, sözün bittiği bir noktaya gelmişken ve ölümler devam ederken
soğukkanlı analiz yapmak yazarlığın vicdanı kanatan yanı. Ne var ki nasıl merhamet duygusundan
ameliyat yapamayan doktor, hastaya şifa vermiyorsa yazının s... devamı
Sinan"ı anlamak, Osmanlı"yı anlamaktır
12 Haziran 2012
Bunca medeniyet birikimine rağmen Batılılar karşısında, tarihinden utanan başka bir millet var mıdır
bilmem. Bu utanç duygusu, daha çok yeni durumun ''aydınlığını'' öne çıkarmak için geçmişin
''karanlığını'' tasvir etmek suretiyle ortaya çıkar. Bir t... devamı
Dergilerin Seyahati
09 Haziran 2012
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Seyahate dair düştüğüm ilk notumu çok iyi hatırlıyorum. İlkokul sıralarında olmalıyım, kareli harita
metot defterin arka kapağındaki dünya haritasını uzun uzun incelediğimi, sonra elime aldığım kalemle
bir yol haritası çizdiğimi... Görmek istediğim d... devamı
Davos"ta kurtarılacak bir Kudüs yok!
07 Haziran 2012
Kudüs''ün işgal edilişinin 45. yılında, İstanbul''da yapılan Dünya Ekonomik Forumu''nda (Davos
toplantısı) Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bir konuşma yaptı. Konuşmasında Kudüs''e özel bir
vurgu yapmadı; Batı Şeria''nın işgalinin üzerinden geçen... devamı
Haziran, 2012
"Fausse" uygarlık
05 Haziran 2012
Türkiye''de İslam düşünce ortamında anahtar kavramlarından biri olarak "medeniyet" gittikçe daha
yaygın bir biçimde kullanıma girerken muhtevasına dair köklü bir entelektüel tartışmanın mevcut
olduğunu söyleyemeyiz, ne yazık ki. Her kavram gibi "med... devamı
Kutsal olan her şey örseleniyor
02 Haziran 2012
Özgürlükler her zaman başka düzeyde köleliğe yol açar - Jean Baudrillard.Düşünmeyi bilmiyoruz.
Düşünceyi polemiğe kurban ediyoruz. Keşke bencil duygularımızın, siyasal öfkelerimizin tutsağı
olmadan en değerli bildiklerimizi öfke seline vermemeyi öğre... devamı
Mayıs, 2012
Arapların Türkiye politikası var mı?
31 Mayıs 2012
Türkiye''nin Ortadoğu politikasını belirleyen geleneksel çizgi; temelde bölgenin tarihine, kültürüne,
stratejik önceliklerine rağmen bir tercih üzerine kuruluydu. Kısacası, Osmanlı bakiyesi coğrafya ve
unsurlarıyla mesafeli durmayı önceleyen bir poli... devamı
Hiç bir gerekçemiz yok!
29 Mayıs 2012
İyimser olmamız için ''hiçbir gerekçemiz'' yok&#8230; Geleceğe umutla bakmamız için ''derin
gerekçemiz'' var&#8230;Hiçbir kesinliğinde olumsuzlukla, derin umudun aynı sinede varlık buluyor
olması nasıl bir şeydir ki hala ayakta durmamızı mümkün k... devamı
İstanbul-Kahire ekseninde seçimler
26 Mayıs 2012
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Mısır''ın Arap dünyasındaki öncelikli konumu sadece demografik ve coğrafi büyüklüğünden
kaynaklanmıyor. Mısır Arap kimliğini oluşturan kültürel kodların harmanlandığı bir havza. Şam ve
Bağdat merkezli devlet oluşumlarını, tarihsel olarak Arap daha ge... devamı
Kurtuluş teolojisi
24 Mayıs 2012
Biraz gecikmeli de olsa, Kurtuluş Savaşı''nın başlangıcına dair tartışmaların yüzeyselliğine
değinmeden geçmek olmayacak. Zira tümüyle kurgusallaştırılmış bir tarihin adlandırma,
dönemlendirme ve ritüelleştirme aşamalarının arka planında yatan anl... devamı
Türkiye Irak"ın bütünlüğünü istiyor mu?
22 Mayıs 2012
Irak''taki siyasi yapının fay hatlarının harekete geçmesi ile sarsıntılar henüz durmuş değil. Bu
sarsıntıların artçı mı yoksa daha büyük sarsıntıların habercisi mi olduklarını zaman gösterecek.
Amerika''nın gözetiminde yazılan işgal sonrası Irak anay... devamı
Molla Gürani"ye karşı Google hazretleri
19 Mayıs 2012
Reklam ile tanıtım arasındaki ayrımı belirleyen temel şey nedir? Bir ürünün tanıtımı, duyurusu ile
reklamı arasındaki ince çizgiyi belirleyecek ölçülere sahip miyiz? Tüm değerlerin metalaştığı bir
dünyada buna kolaylıkla cevap vermek zor.Tüketim topl... devamı
Üniter-sekter kıskacında
17 Mayıs 2012
Kendi dilimizi kuramıyoruz. Kendi dilimiz ile konuşamıyoruz. Ödünç alınmış kavramlarla yarınlar
inşa etmeye kalkışıyoruz.Ödünç tasavvurlara uygun, ödünç tasarımlar peşindeyiz. Zaten gelecek
tasavvuru elinden alınan toplumlarda, ödünç siyasal tasarıml... devamı
Bir dalga kıran olarak Suriye olayları
15 Mayıs 2012
Arap baharı denilen sürece hangi açıdan yaklaşırsanız yaklaşın bölgedeki statükoları, en azından
biçimsel olarak, sarstığı, altüst ettiği muhakkak. Daha uzun süre ertelenmesi mümkün görünmeyen
değişim taleplerinin makul bir zemine çekilerek ehlileşti... devamı
Sırmalı kaftan
12 Mayıs 2012
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Batıyla maceramızın ne kadar biçimsel olduğu söylense de biçimin düşünceyi, zihniyeti dönüştürücü
gücü hep göz ardı edilir. Tanzimat''la başlayan bu sürecin temsil gücü en yüksek göstergesi festi.
Dönemin halk şiirlerine yansıyan fesi eleştiren ifade... devamı
Yeni başlayanlar için Ortadoğu
10 Mayıs 2012
Ortadoğu''nun bugün yaşadığı siyasi, sosyal, kültürel ve hatta ekonomik sorunları; tarihsel
bağlamından kopararak ve jeopolitik konumuna vurgu yapmadan değerlendiremeyiz. Bu tespit her
siyasi bölge için genel itibarıyla geçerli olsa da Ortadoğu''yu t... devamı
Patani ne kadar uzak?
08 Mayıs 2012
Suriye''de pek etkin olamayan, daha doğrusu hiç sesi çıkmayan, İslam İşbirliği Teşkilatı; Uzakdoğuda
başka bir sorunlu bölgeye temsilciler göndermiş. Güneydoğu Asya''nın önemli ülkelerinden
Tayland''da, Müslüman azınlıkla merkezi yönetim arasındaki s... devamı
Mayıs, 2012
Bir hafıza olarak iki dergi
05 Mayıs 2012
Yeryüzünde hiçbir ülkenin çocukları bizim kadar hafızadan yoksun değildir. Hiçbir toplumun, son beş
yüzyıllık dünya tarihinin kendisi olmadan yazılamadığı hafızası elinden alınmış değildir. Nostaljikl bir
geçmiş hayıflanmasından yahut içi boş şanlı ... devamı
&#8220;Gardırop Müslümanlığı&#8221; mı dediniz?
03 Mayıs 2012
Gündem eski günlere göre daha düşük yoğunluklu bir şiddet içerse de sanat, estetik, medeniyet
bağlamında İslam, Müslümanlık, muhafazakarlık, hatta İslamcılık konularında iddialı sözlerden
geçilmiyor. Muhafazakar sanat olup olamayacağı yönünde Çankaya... devamı
Muhafazakar tarih kurgusu?
01 Mayıs 2012
Türkiye''de siyasal yapı, genel geçer ölçülerde "normalleşme"ye doğru evrilirken bu siyasal yapıyı
doğuran tarih de yeniden gözden geçiriliyor. Hatta bu gözden geçirme çabalarına tarihin yeniden
kurulması da denilebilir.Resmi yakın tarih yazımının p... devamı
Nisan, 2012
Zıp zıp akıl, abartılı beden
28 Nisan 2012
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''Gardırop devrimciliği''nden Anadolu insanı çok çekti. Harpten çıkmış, aç, sefil, kıtlıkla boğuşan
Anadolu insanını devlet, çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmak adına ona elbise biçmekle meşguldü.
Devletin medeniyet değiştirme projesinin iki ayağı ... devamı
AvruPARArabistan!
26 Nisan 2012
Dünyanın en önemli kişileri, dünyanın en etkileyici mekanları, yılın en önemli olayları&#8230; Bu
türden başlıkları çoğaltabiliriz. Sanki bir gezi rehberi okuyormuş izlenimi veren bu başlıklar aslında
yine "en"li bir sıfat yüklenen yayın organlarını... devamı
28 Şubatın mağdur "itirafçıları"
24 Nisan 2012
Postmodern darbe mağdurlarından geçilmiyor meydan yerinde... Ne çok mağdur varmış meğer...
Mağduriyetin de imkana dönüştüğü ortamlarda sahte mağdurlarla zulmün gadrine uğramış gerçek
mağdurları ayırt etmek nerdeyse imkansız hale geliyor. Zulme uğrark... devamı
Mevlitten "doğum"a, "kutlu" şenlik
21 Nisan 2012
Yer, Londra... George Orwell''in romanlarında geçen mekan -Oldgate Market- Avrupa''nın en
kalabalık, yaygın pazar yerlerinden biri...Her renkten, her dilden insan seli... Bu kadar kişi, alışveriş
yapmak için değil bu kalabalığı görmek için buraya gel... devamı
Neo-Osmanlı mı dediniz?
19 Nisan 2012
Türkiye''nin Ortadoğu''da var olan boşluğu dolduran bölgesel güç olduğu yönündeki açıklamaların
büyük bir kesimin gururunu okşadığında kuşku yok. İmparatorluk mirası üzerine kurulmuş olmasına
rağmen sıradan bir üçüncü dünya ülkesi muamelesi görmenin ... devamı
Mürteci nasıl irticacı oldu?
17 Nisan 2012
İrticanın siyasal anlamda kullanıma girmesi ne yeni bir şeydir ne de gerekçesini oluşturduğu
postmodern darbeyle sınırlıdır. İrtica söylemi, her ne kadar siyasal bir argüman olarak her kötülüğün
kaynağı, ''aydınlanma projemizin'' çağdaşlaşmamızın ön... devamı
Bin yıllık kibir
14 Nisan 2012
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Postmodern darbenin mimarlarından kalan anlamlı tek cümle yok hafızalarımızda. Toplum
mühendisliğine soyunmuş zevatın yarına kalan tek cümle kuramamış olması bile bu operasyonun
"tarihin akışı içinde bir nokta" olmaktan öte anlamı olamayacağının göst... devamı
Mezhep çatışmasının temeli var mı?
12 Nisan 2012
Ortadoğu olarak adlandırılan (ne kadar yanlış olduğunu tekrarlamaya gerek yok) bölgede bulunuyoruz
ve bu bölgenin tarihi de kültürü de bizim kimliğimizin önemli kısmını şekillendiriyor. Ortadoğu''ya
uzak durmak, Ortdoğululara burun kıvırarak yüz çevi... devamı
Tüm renkleri yeniden kuşanmak
10 Nisan 2012
Atasoy Müftüoğlu kendini İslam''a nispet eden entelektüel bir figür olarak çok farklı bir yerde duruş
sergileyen isimlerin başında gelir. Ömrünün "tam 52 yılını yazarak, okuyarak" geçiren bir düşünce ve
eylem adamı... Geçtiğimiz günlerde birkaç dostl... devamı
Mağrip"ten Boğaziçi"ne Endülüs
07 Nisan 2012
Bindiğim feribot İspanya kıyılarından yavaş yavaş uzaklaşırken bir yanım hala Endülüs''tü. Tarif
Limanının ismi bile Endülüs''ten miras... Daha öncesi Tarık Bin Ziyad, İber Yarımadası''na çıkmadan
tam bir yıl önce beş yüz kadar Müslüman öncü kuvvet T... devamı
Nisan, 2012
Hanedan bitti ya &#8220;saltanat&#8221;?
05 Nisan 2012
Osmanlı Hanedanının son üyesi Neslişah Sultan (Neslişah Osmanoğlu)''ın vefatı ile bir defter
kapanmış görünüyor. Babası, son halife Abdülmecit''in oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi; annesi ise
son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin''in kızı Sabiha Sultan... devamı
Bosna"da neden beklemişlerdi?
03 Nisan 2012
Suriye konusunda uluslararası kamuoyunun "duyarsızlığı"ndan şikayetle "Suriye''nin Bosna gibi
olması" ihtimaline vurgu yapılıyor. Gerçekten de Suriye''de yaşananlar karşısında uluslararası
aktörlerin ve bölge ülkelerinin tavırlarına bakıldığında Bos... devamı
Mart, 2012
Almanların ten rengi
31 Mart 2012
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Kenyalı bir Müslümandı. Siyah teni, ateş yalımı gibi kıvrak bedeni ile hayat dolu bir genç...
Gözlerinde masumiyetin ve zekanın ışıltısı... Afrika romantizmiyle yüceltilmiş bir tasvir değil.
Sömürgeden gelen göçmenlerde çok görülen eziklikten farkl... devamı
Seküler devletin şehitleri
29 Mart 2012
Türkiye''de devlet-toplum ilişkisinin en önemli kırılma noktası olarak devlet-toplumun dinle kurduğu
ilişkideki çarpıklık gösterilir. Devletin dinle kurduğu ya da tümüyle yok saydığı ilişki devlet-toplum
ilişkisini de doğrudan etkileyerek adeta her i... devamı
Suriye açmazında yeni dönemeç
27 Mart 2012
Seul''de Obama-Erdoğan görüşmesi &#8220;muhteşem ortak&#8221; iltifatının ötesinde bir anlam
taşıyor. Suriye konusunda tam bir kilitlenmenin, hatta açmazın yaşandığı bir döneme denk gelmesi,
kimi dış müdahale taraftarlarının görüşme sonrasına dair be... devamı
Yeni Türk dizisi: Arap baharı
24 Mart 2012
Arap baharını hangi aktörler ve ne tür faktörler etkiledi? Bu soruya gazeteci bakışıyla verilecek her
cevap, olayın derinliklerinde yatan sosyal, siyasal arka planı ihmal etmeye hazır demektir. Ama yine
de herkesin ittifak edeceği türden cevap üretme... devamı
Fransa"ya &#8220;Sarkozy bakmak&#8221;
22 Mart 2012
Avrupa dışı ülkelerde Avrupa imajının en belirgin unsurlarından biri toplumsal hayata devletin
müdahale etmediği, sokaktaki insanın asker ve polis baskısına/denetimine maruz kalmadığı, halkıyla
devletin barışık olduğu bir resimdir. Önemli ölçüde doğr... devamı
Paris"te İstanbul Silüeti
17 Mart 2012
Paris Kitap Fuarı''nın Fransız kültürünün etkisi ve de imajıyla kıyaslandığında mütevazı sayılabilecek
bir havası var. Aslında &#8220;kendinden emin&#8221; bir kültürün kitap yayıncılığına akseden
estetiği demek daha doğru...Kitapların muhtevası bir... devamı
Sivas"ta ne olmuştu&#8230;
15 Mart 2012
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Sivas''ta Madımak Oteli''nde 37 kişinin can vermesiyle sonuçlanan olayların sorumluları kimlerdi? Bu
sorunun doğrudan olayların adlî ve polisiye tarafı ile ilgili bir yanı var şüphesiz. Bunca zaman süren
davalarda suçlananlar yargılandı, büyük kısmı ... devamı
Neden Gazze şimdi?
13 Mart 2012
Aralarındaki farklılıklar yok olmasa da Filistinli grupların en azından çatışmayı azaltacak, siyasal
bölünmüşlüğe son verecek çabalarının belli bir noktaya gelmesinin birilerini rahatsız edeceği belliydi.
Batı Şeria-Gazze ayrımı kimin haklı haksız ol... devamı
Blas İnfante"nin Endülüsü
10 Mart 2012
İspanyanın Akdeniz sahillerinde Malaga''dan Gırnata''ya giden sahil yokundan sol tarafa, yükseklere
doğru kıvrılan ara yollardan birine girerseniz Endülüs''ün koynunda saklı köşelerinden birine
ulaşırsınız. Kıvrım kıvrım dag yolunun sonu adeta kar... devamı
Türkiye"nin (gücünün) sınırları
08 Mart 2012
Suriye''de tırmanan olaylar bir şiddet sarmalına dönüşüyor. Bir yanda içe kapanmış bir rejim
muhalefeti bastırmak adına kan dökmeye devam ediyor. Diğer tarafta liderlikten, ortak stratejiden
yoksun parçalanmış bir muhalefet söz konusu. Rejimin d... devamı
Modernlik İslamcılığın nesi olur?
06 Mart 2012
İslamcılığın modernizmin bir sonucu olduğu tespitinin sosyolojinin konusunu aşan bir temelde
değerlendirilmesi gerekir. Her şeyden evvel İslamcılıktan neyin anlaşılması gerektiği sorusunu bir
kenarda saklı tutarak Türkiye''deki İslami taleplerin bu ü... devamı
Mart, 2012
Turgut Cansever ve dini düşünce
03 Mart 2012
Türkiye''de Müslümanlığın imkanları üzerine söz söylemenin yolunu illaki politik okumalardan
geçirmekte ısrarcı zihin yapısı, bir çıkış arayan her kesimi şartlandırıyor. Siyasetin günübirlik politik
anlam düzeyine indirgendiği bu kısır okuma biçimini... devamı
Baasçıların son kozu
01 Mart 2012
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Suriye''deki gelişmeler nerdeyse geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerliyor. Beşşar Esad
babasının işlediği katliam boyutuna doğru yaklaşıyor. Bu arada olayların nasıl başladığını unuttuk
yahut geri planda kaldı. İlk gösteriler başladığında Ba... devamı
Şubat, 2012
Postmodern darbenin mağrur ve mağdurları
28 Şubat 2012
28 Şubat sistem için ne anlama geliyor? Yani postmodern darbe devlet aklının bir kırılması mıydı
yoksa kendi tercihlerini devlet aklı sayan bir seçkinler zümresinin tasarrufu muydu? Postmodern
darbeye kadar gelen süreçte kendilerinin devlet aklını te... devamı
Mekanın sanal izdüşümü
25 Şubat 2012
Zaman nedir?Gece ve gündüzün birbiri peşi sıra gelen dairesel döngüsünden mi ibarettir? Uzayda
herhangi bir yerde olsaydık güneşin olmadığı, gece gündüz döngüsünün olmadığı bir zaman diliminde
zaman durmuş mu olacaktı? Tabii ki hayır diyordu içinden.... devamı
Postkemalizmin isyan ahlakı!
23 Şubat 2012
Önceki gün bir televizyon dizindeki tipleme Türkiye''de medya ahlakı ve uzantısı olduğu siyaset ediş
tarzlarının durumu hakkında çok açıklayıcı bir örnek sergiledi. Şu ana kadar okuduklarıma göre bir
özel TV kanalındaki uygunsuz tipe Nur Serter ismi ... devamı
Kucağımızdaki nükleer bomba
21 Şubat 2012
Bir son dakika gelişmesi olmazsa İran''ın nükleer programıyla ilgili görüşmeler Türkiye''de yapılacak.
Bu haberin yıllardır İran''la Batı arasında oynanan köşe kapmacayı andıran, nerdeyse gerekçesini bile
unuttuğumuz diplomatik ayak oyunlarının sırad... devamı
"Beyaz felaket" bilimselliği
18 Şubat 2012
Farkında mısınız bilmem ama tabiatla kurduğumuz ilişki fiziken değiştiği gibi dil ve algılayış olarak
da değişiyor. Sadece olayları değil dünyayı, gerçekliği nasıl algılamamız, yorumlamamız gerektiğini
bize vaaz eden bilimin dili zamanla medya mahar... devamı
Ortadoğu"nun şiddet sabitesi?
16 Şubat 2012
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Ortadoğu son bir yılda son zamanların en önemli siyasal ve toplumsal hareketliliğini yaşıyor.
Tunus''tan başlayıp Mısır ve Libya''da devam eden muhalif hareketlilik en istikrarlı görünen ülkeleri
bile etkiledi. Arap baharının Mısır ve Tunus''un aksi... devamı
Suriye"ye uzman miyopluğu
14 Şubat 2012
Son bir haftadır Ankara''daki MİT-savcı-polis denkleminin şifrelerini çözmeye uğraşırken artık dış
politika konusu olmaktan çoktan çıkan Suriye meselesinde önemli bir aşamaya giriliyor. Suriye
meselesi dış politika konusu olmaktan çıkalı epey oldu..... devamı
Hama"yı yeni/den hatırlamak
09 Şubat 2012
Bundan tam 30 yıl önce de Suriye''de bir katliam yaşanıyordu. Müslüman Kardeşler''in özellikle
Hama''da başlattığı isyan başarısız olmuş; Baba Esad toplu cezalandırmaya giderek on binlerce insanı
katletmişti.1982 de Hama katliamı yaşanırken Türkiye''... devamı
Oğuz Atay"ın Mehmet Akif"i
07 Şubat 2012
Türk entelijansiyasının bir yerlilik sorunu olduğu hep tekrarlanır. Yerliliğin tanımı müphem olsa da
halkını aydınlatmayı kendisi için kutsal bir misyon olarak gören Türk aydınının kendi toplumuna,
toplumun değerlerine yabancı, hatta bigane kaldığı ç... devamı
Fukuyama"nın aradığı muhalefet
02 Şubat 2012
Geçtiğimiz günlerde Türkiye''de Zizek fırtınası esti ve unutuldu. Parlak fikirleri, zekice kurgulanmış
eleştirileri ile Marksist düşünürün söyledikleri hayli ilgi çekici. Bunca kitap, makale, söyleşi ve
konuşmanın getirdiği şöhret bir yana, entelektü... devamı
Ocak, 2012
Eski medya muhal ya yenisi?
31 Ocak 2012
Dinç Bilgin Sabah''ı bıraktığında &#8220;ceketini alıp çıkmış&#8221;tı. Fakat bu ceketi alıp çıkma
sanki Demirel''in tekrar geri gelmek üzere şapkasını alıp çıkmasına benziyordu. Muhtemelen Bilgin
gibi birçok medya patronu da benzer beklentilerle cek... devamı
Ocak, 2012
İttihatçılıkla yüzleşmeden
26 Ocak 2012
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Fransa''nın soykırım suçlarını inkar yasasına Ermenileri de eklemesine yönelik geliştirilen savunmacı
tepkilerin toplamına bakıldığında muhteşem bir tutarsızlık ortaya çıkıyor. Bir yanda modernleşmenin,
jakoben laikliğin anayurdu saydığımız, aydınla... devamı
Daha çok Murdoch, daha çok özgürlük!
24 Ocak 2012
Türkiye medyasında önemli bir değişim yaşandı. Görüntüye bakılacak olursa statükodan yana olan,
vesayetçi sistemin sorgulanamayan ilişkilerinden beslenen sermayeye dayalı medya el değiştirmeye
başladı. Merkez medya olarak tanımlanan yapının temel öze... devamı
Yeni soğuk savaş: Sünni Amerika, Şii Rusya mı?
19 Ocak 2012
Soğuk savaş biteli çok oldu ama yeni bir dünya düzeni de kuramadı Amerika. Küresel aktör olmanın
tadını çıkarmaya çalıştı gücünün son baharına gelmeden. Ne var ki, gücünün sonunu fark edecek güçte
olduğu için kendi kontrolünde bir düzen arayışında."Y... devamı
Sıfır sorundan İran"ı İsrailleştirmeye
17 Ocak 2012
Öncelikle şunu tespit etmemiz gerekiyor: İran ne İslamcıların ne de anti-emperyalizm adına destek
verenlerin gözünde dokunulmazlığı olan kutsanmış bir ülke değildir. İran da tıpkı Türkiye gibi ulusdevlettir. Her ulus-devlet gibi İran da öncelikli ol... devamı
&#8220;Müslümanların köylülüğü&#8221;ne dair
12 Ocak 2012
Müslümanların modern hayatta tezahür biçimlerini medeniyetsizlikle, köylülükle eş değer görenlerin
garbzede aydın kibrinden bağımsız olmadığına değinmiştik. Sebep ne olursa olsun Müslüman olmaya
özel anlam yükleyen insanların sanat, estetik gibi mede... devamı
&#8220;Müslümanlığın köylülüğü&#8221; meselesi
10 Ocak 2012
Türkiye''de &#8220;Müslümanlığın köylülüğü&#8221; meselesi çokça altı çizilen bir husustur. Genel
görüntüye bakıldığında bu yargı yanlış da sayılmaz. Mesela dinle ilişkisi babaannesinin çocukluğunda
elinden tutup götürdüğü türbe ziyaretinden ibaret &... devamı
Filistin BDP"nin de ortak paydası
05 Ocak 2012
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Siyasi gerginliğin zirvede olduğu, bunun siyasal parçalanmışlık görünümüne dönüştüğü bir ortamda
ilginç bir ziyaret trafiği yaşandı. Parçalanan cesetler üzerinde yapılan polemiklerle, acımasız
ithamlarla gerilen siyasal ortamda Filistinli bir lideri... devamı
İdam mahkûmuyla sohbet
03 Ocak 2012
Kemal Tahir''i bugün yeniden hatırlamak düşünce hayatımız açısından neye karşılık geliyor? Bu soru,
elbette bir dönem etkili olmuş her aydın, her sanatçı için sorulabilir. Dahası yaşamakta olan, eser veren
düşünürlerden kaçının yarına kalacak sözle... devamı
Aralık, 2011
Reklam &#8220;özgürlüğü yaşatır&#8221; mı?
29 Aralık 2011
Hikaye malum: Günün birinde dünyaca ünlü bir otomobil markası, sponsorluk anlaşması yaptığı bir
yarışçının televizyon programında yanına aldığı konuk yüzünden anlaşmayı iptal eder. Zira yanındaki
&#8220;erkek&#8221; konuğun kıyafeti, tavrı, imajını b... devamı
Kudüs"ün giriş kapısı
27 Aralık 2011
Şehirlerin ruhu biraz da isimlerinde saklıdır.Şehirlerin ismi şehrin hafızasıdır, kimliğinin
şifreleridir.Tarih boyunca geçirdiği dönüşümlerle birlikte isimler de dönüşür. Şehrin ismi ne kadar
dönüşürse dönüşsün şehrin tarihindeki sürekliliği yansıtı... devamı
Bir Amerikan rüyası olarak Irak
22 Aralık 2011
Her şey "Amerikan rüyası"nın Ortadoğu versiyonu gibiydi. Irak''ta atom bombasının izine
rastlanamamıştı ama Halepçe''de kimyasal silahlarla katledilen Kürtlerin, Basra''daki bataklılarda
boğulan Arapların, Kerkük''te teker teker avlanan Türkmenlerin ... devamı
Sanal olan her şey katılaşıyor!
20 Aralık 2011
Arap devrimleri daha çok sosyal medya devrimi olarak algılandı. Bir tür iletişim devriminin tetiklediği
devrim olarak takdim edildi. "İletişim devrimi" efsanesi Batıda tartışıladursun Ortadoğu''da bu sosyal
medya devrimi yaşanmıştı ve gücü nerdeyse... devamı
Tarihin sonu yahut apolitik devrim
15 Aralık 2011
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Mağrip''ten Nil vadisine uzanan Arap isyanlarını anlamlandırmak sloganlara sığmayacak kadar
önemli. &#8220;Arap Baharı&#8221;nın ya da &#8220;Arap uyanışı&#8221;nın muhtemel sonuçları
üzerine konuşmak, nedenleri üzerine fikir yürütmek kadar kolay değ... devamı
Aralık, 2011
Avrupa (Birliği) miti çöküyor mu?
13 Aralık 2011
Avrupa Birliği kuruluşundan bu yana en büyük sarsıntıyı yaşıyor. Muhtemelen bu kırılma ile ortaya
çıkan ayrışma daha da derinleşecektir. Görünen o ki en azından Avrupa Birliği bundan böyle
Britanya''sız yoluna devam edeceği reel bir yapıya evriliyor.... devamı
Putinizm yahut Rusya"yı evcilleştirmek
08 Aralık 2011
Bütün dikkatler Ortadoğu''ya kilitlenmişken Rusya''da önemli bir seçim yap?ld?. K?sa vadede Rus
siyasetini alt üst edecek olmasa da seçim sonuçlar? Putin''in istediği gibi ç?kmad?. Putinizm için sonun
başlang?c? olarak yorumlanan sonuçlar?n en dramat... devamı
Her gece ay damlar Dicle"ye
06 Aralık 2011
Kalabalığı ve uğultusunu içerde bırakıp dışarı çıktığımda çöl serinliğinin keskinliğini hissettim.
Onlarca konuğun gürültülü neşeleri Bağdat gerçeğiyle pek tezat duruyordu. Kimsenin bu gecenin
keyfini kaçırmaya niyeti de yok gibiydi. Bu Lübnan lokan... devamı
Bağdat travması
01 Aralık 2011
Bağdat-Irak parlamentosunun hemen yanı başındaki otelde Irak''ta yaşanan değişim tecrübesi
tartışılıyor. Tunus, Rusya, İran, İngiltere, Mısır, Moritanya, Azerbaycan, Norveç gibi ülkelerden gelen
akademisyen ve analistlerden oluşan katılımcılar Irak ... devamı
Kasım, 2011
Kolonizatörün &#8220;kurtarıcı&#8221; dönüşü!
29 Kasım 2011
Suriye''ye dair dış basında çıkan yazı ve yorumlara bakınca acaba en uzun sınırı paylaştığımız ülke ile
başka bir coğrafyada mı yaşıyoruz diye sormadan edemiyor insan. Bir ülkenin coğrafyasıyla bu denli
gerçeklik ilişkisinin kopması için sarsıcı geli... devamı
AB olmadı Ortadoğu"ya girelim!
24 Kasım 2011
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İngilizlerin imparatorluk günlerinden miras kalan protokolleri, devlet geleneği, özellikle kraliyet
törenleri ritüelleri ince ayrıntılarla örülmüştür. Hemen hemen tamamı tarihi süreklilik arz etse de bu
ayrıntılara asıl rengini veren mütekebbir impar... devamı
Tahrir"i yeniden düşünmek
22 Kasım 2011
Mısır''da göstericiler tekrar Tahrir Meydanı''nı doldurdu. Cuma günü İhvan ve Selefilerin başı çektiği
kitlesel gösteri daha sonraki günlerde şiddet görüntülerine sahne oldu. Hafta sonu yirmiden fazla
göstericiyi katleden asker destekli polis kan dök... devamı
Tarih yobazlığı
17 Kasım 2011
Tarihe takılıp kalmakla tarihi yok sayanlar birbirinin negatifi gibidir. Tarihe takılıp kalanlar tarihin
gelecek tasavvurumuzu şekillendirdiğinin bilincinde değildir. Tarihi yok saymak, bir tür hafızasızlıkla
maluldür. &#8220;Bir iç deniz gibi&#8221;... devamı
Bedeli Suriye olmasın!
15 Kasım 2011
Suriye''nin geleceği Suriyelilere bırakılmayacak kadar uluslararası boyut kazandı. Başından beri
uluslararası çıkar ilişkilerinden, stratejik hesaplardan bağımsız değildi zaten. Olaya ilişkin yorumlar
her geçen gün, Suriyelilerin nasıl bir ülkede ya... devamı
Kutsalın görünür halleri
10 Kasım 2011
Kutsal olanın görünürlüğü meselesi modernleşme tarihimizin en önemli sorunu olmuştur. Modern
alanın kutsal olanın tezahürlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi çabası insanların gerçekte neye
inanmakta olduklarından daha önemli sayıldı. Bu nedenle ... devamı
Bir heyecan olarak &#8220;Arap Baharı&#8221;
03 Kasım 2011
Her özgürlük hareketi heyecan uyandırır. Her haklı mücadele vicdanlarda yerini bulur. Kazanılmayan
özgürlük mücadelesi de hemen hemen yoktur.Ortadoğu''da milyonlar ayaklanırken salt toplumsal olgu
olarak bile heyecan duymamak mümkün değil. Son yüzyıl... devamı
Küresel marka olarak "kültürel İslam"
01 Kasım 2011
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Arap Baharı üç ülkede belli bir mecraya doğru ilerleyecek gibi görünüyor. Tunus, Libya ve Mısır
seçim sürecine girerek ''postdiktatörlük dönemi''ni şekillendirecek adımlar atıyor. Suriye, Yemen de
ise belirsizlik devam ederken gittikçe daha çok ka... devamı
Ekim, 2011
Deprem göründüğü gibi değildir
27 Ekim 2011
Deprem sarsıcıdır. Sadece ayağımızın altındaki zemini sarsmaz, o sarsıntı varoluş idrakimizi de sarsar.
İnsanın sabit bildiği, kimi zaman kibirle, kimi zaman güvenle, kimi zaman delercesine yürüdüğü
zemin sarsılmıştır. Bir türlü kabul etmek istemese ... devamı
Ekim, 2011
Kaddafi"nin yüzü kime haz veriyor?
25 Ekim 2011
Ölü yüzü soğuk olur. Ölü bir insan yüzü ürperti verir genelde... Bazılarının hayatı da ürperti verir.
Yüzünü görmek istemediğiniz insanlar vardır. Çehresine baktığınızda teninize soğuk bir şeyin temas
ettiğini hisseder, ürperirsiniz. Gözleri sizde... devamı
PKK saldırıları nasıl okunabilir?
20 Ekim 2011
Türkiye''nin gündemini bir anda değiştiren, hepimizin yüreğini sızlatan saldırının doğuracağı sonucu
derin bir kaygı duyarak bekliyoruz. Her türlü heyecana, infiale, provokasyona açık hale getirilmek
istenen bir ülke görünümüne büründük bir anda. Bu ... devamı
Soroslu küresel isyan
18 Ekim 2011
Amerikan kapitalizminin mabedi &#8220;Wall Street''i işgal&#8221; (Occupy Wall Street - OWS)
hareketinin gittikçe büyümesi çoğu kimseyi şaşırttı. Günlerdir süren eylemler Amerikan seçkinlerini
tedirgin etmiş görünüyor. Çünkü gösteriler birkaç bin işs... devamı
İnsan Yayınevi/ni özlüyor
13 Ekim 2011
Kitaplar aranır, hatta özlenir. Kitap bilmek merakında olan insanın özlemi olmuştur. Kitaplı bir
medeniyetin çocukları nezdinde kitap maddi varlığından öte anlam taşır bizim kültürümüzde.
Çocukken, kağıt parçasının ayakaltında kalmasına izin vermezdi... devamı
Neo-Osmanlıcılık yahut liberal müdahalecilik
11 Ekim 2011
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Arap Baharı denilen sürece dahil edilmek istenen Suriye''deki muhalefet hareketi yeni bir aşamaya
gelmiş görünüyor. Mısır ve Tunus örneğinden ilham alarak Suriye''de başlayan gösterilerin bu kadar
kanlı olacağını muhalefet kestirememişti. Oysa Baas r... devamı
Pakistan"a "büyük oyun"
06 Ekim 2011
Burhaneddin Rabbani''nin katledilmesi bölgedeki stratejik yönelimleri ortaya koyan bir tür işaret fişeği
işlevi gördü. Elbette Rabbani''nin ölümüyle başlamadı her şey. Ancak bu ölüm ve ardındaki nedenler,
güç faktörlerini ve hesaplaşmaları artık iyic... devamı
Egzotik İstanbul
04 Ekim 2011
İstanbul''un semalarında yükselmeye başlayan gökdelenler nihayet tarihi yarımadanın siluetine tecavüz
etmeye başladı. Bu durum aslında İstanbul''da ilk haddi aşma girişimi değil; Cumhuriyet tarihinin
modernleşme projelerinin objesi haline getirildi İ... devamı
Eylül, 2011
Almanya"da yarım yüzyıl
29 Eylül 2011
Bu yıl sembolik değeri hayli yüksek birkaç yıldönümü birlikte kutlanıyor. Yakın tarihli olandan
başlayacak olursak, Türklerin işçi olarak Almanya''ya gidişlerinin 50. yıldönümü&#8230; Daha uzak
tarihli olanı ise Müslümanların İber yarımadasına, yani ... devamı
Cengiz Dağcı"nın "büyük sürgünü"
27 Eylül 2011
Ölüm &#8220;gurbet&#8221;in sona ermesidir. &#8220;Dünya sürgünü&#8221;nden asli yuvaya
dönüş&#8230;Gurbette ölümler daha çok hüzün veriyor.Yalnız ve tenha yaşanan bir hayatı tek ve
tenha terk ediş; çünkü hepimiz&#8220; yalnız ölürüz&#8221;Cengiz Dağ... devamı
İstanbul semalarında yükselen ihtiras
22 Eylül 2011
İlk gençlik yıllarımda okuduğum bir metinde bağlamını kavramakta zorlansam da bendeki İstanbul
tasavvurunun şekillenmesinde ne kadar belirleyici olduğunu daha sonra fark edecektim. Hendek
Savaşı sırasında Hz. Peygamber''in o kayayı parçalarken darben... devamı
Bir aydın sınavı olarak laiklik
20 Eylül 2011
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Türkiye''de Müslümanların jakoben laiklik ile var olan dertleri, hesaplaşmaları başka hiçbir Müslüman
ülkeyle kıyaslanamayacak mahiyette&#8230; Yakın tarihte yaşanan alt üst oluşların mahiyeti büyük
ölçüde bu çatışma ile alakalıdır.Ne var ki epey bir... devamı
&#8220;Hayır", "evet"ten önce gelir!&#8221;
15 Eylül 2011
Picasso''nun resmine bakılarak kişiliği üzerinde hüküm verilebilir mi? Ya da herhangi bir sanatçının
kişiliği ile sanatı birebir örtüşür mü? Ortaya konan sanat eseri sanatçının kişiliği ile yetişme
şartlarından ne kadar bağımsızdır? Mesela Jung, Pica... devamı
Amerikan işgali bitti mi?
13 Eylül 2011
Görünüşe bakılacak olursa on yıl önce başlayan &#8220;terörle küresel savaş stratejisi&#8221;
doğrultusunda işgal edilen ülkelerden Amerika yavaş yavaş çekiliyor. Irak''tan, en azından
sokaklarından, çekilmiş gibi... Her ne kadar Pakistan gibi defact... devamı
Eylül, 2011
Neo-İttihatçılık?
08 Eylül 2011
İslam alemi iki yüzyıldan fazla bir süredir Batı''dan darbeler alıyor. En son imparatorluk çapında
siyasal yıkımı yaşadı. Önce kolonyalizmin pençesine düştü, peşinden ulusdevlet çağını yaşadı...
Sömürgeleştirenler aynı zamanda ulusdevlet sürecini de... devamı
Siyonist sömürgeciliğin karakteri
06 Eylül 2011
Türkiye İsrail arasında yaşananlar açıkça sadece iki ulus devlet arası bir gerginlik meselesini aşan
anlama sahip. Bu durum her şeyden önce İsrai''in yapısal konumundan ve dünya sistemi içinde var
olduğu kabul edilen &#8220;merkezi ve de gizli&#8221;... devamı
Suriye: Tehdit yahut umut
01 Eylül 2011
İslam dünyasının sahip olduğu "meydan okuma" potansiyeli acil müdahalelerle ''düşük doğum''a
dönüştürülmek isteniyor&#8230; Önce şunu tekrarlamakta yarar var; küresel sistem denilen finans
kapitalizminin biçimlendirdiği dünya düzenine karşı direnece... devamı
Ağustos, 2011
Ne kaos ne umutsuzluk: Bayram
30 Ağustos 2011
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Umut ve endişenin yahut ''havf ve recâ''nın iç içe olduğu bir süreçten geçiyoruz... Bir yanda mevcut
halin ufku karartan albasanı, diğer tarafta nereye evrileceğinden emin olamadığımız altüst oluşlar
hengâmesi&#8230;Yapay gündemlerin, yabancı siyasal... devamı
Petrol karşılığı "özgürlük"?
25 Ağustos 2011
Libya''da yaşananlara geçmeden önce Afrika''nın başka köşesine ilginç bir ayrıntıya göz atalım. Güney
Sudan, uzun yıllar süren bir iç savaştan sonra Kuzey''den ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Bu iç
savaşın siyasal, ekonomik ve kültürel pek çok ne... devamı
Kaddafi"nin devrim tiyatrosu
23 Ağustos 2011
Yeşil Meydan''ın deniz tarafına protokol tribünü kurulmuştu. Sağ taraftaki Karamanlı Sarayı''nın
yüksek duvarları meydanı eski şehirden ayırıyor. Meydanın orta yeri geçiş için sırasını bekleyen
kalabalıkla dolu&#8230; Askeri bir düzenden çok tam bir ... devamı
İsrail"in "kırılan gururu"
18 Ağustos 2011
İsrail''in Türkiye''den özür dilemesi konusunda, kapalı kapılar ardında yürütülen çok yönlü diplomatik
girişimin ardından dün itibariyle ipler kopmuş gibi görünüyor. En son Amerikan Dışişleri Bakanı
Clinton''un devreye girerek Türkiye''den özür dile... devamı
İran üzerine yanlışlar
16 Ağustos 2011
Suriye''de yaşanan gelişmelerin etkisinin bu ülkenin hudutlarıyla sınırlı kalmayacağı çok açık.
Olayların etkisi Türkiye''ye uzanmış, neredeyse bir "iç sorun" haline gelmiştir. Baas rejiminin işlediği
insanlık dışı toplu cezalandırmaya varan uygulama... devamı
Londra"da ne yanıyor?
11 Ağustos 2011
İngiltere''deki olayların ilk başladığı Tottenham''ın benim için özel bir anlamı var. Yıllar önce
Tottenham College of Technology''de ders verirken, bu kozmopolit semtin beyazların yanısıra Siyahî,
Asyalı, Türk, biraz Çinlilerden oluşan öğrencilerini... devamı
Suriye"yi çok konuşacağız!
09 Ağustos 2011
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Suriye''de her gün akan kan tahammül sınırlarını zorluyor. Teravih namazından sonra kurşunlanan,
gece evinden alınıp götürülenlerin sayısı tam bilinmiyor. Görgü tanığı olarak medyada görünenlerin
anlattıklarına bakılırsa insanlık sınırına varılmış d... devamı
Suriye yanlışları
04 Ağustos 2011
Suriye konusunda analiz yapmak, acıtıcı gerçeklerle yüzleşmeyi gerektiriyor. "Arap baharı" denilen
''apolitik devrimler''in saldığı sinerji Suriye''ye geçtiğinde ilk tepkim şu olmuştu: Çok zamansız bir
çıkış yapılıyor. Bunun iki nedeni vardı: İlki Ba... devamı
Ramazan/d/a sefer
02 Ağustos 2011
Yol ve sefer düşüncesiyle Müslümanlık arasındaki ilişki çoğumuzun dikkatini çekmemiştir. Oysa
İslamın hem maddi tezahürleri hem içsel yansımaları bakımından yol ve sefer düşüncesi merkezi bir
yere oturur.Ünlü tarihçi Braudel, "İslam bir yol medeniyet... devamı
Temmuz, 2011
Din ve dil siyaseti arasında Kürtler
21 Temmuz 2011
Özellikle Marksist gelenekten gelen sol aydınların bu memlekette iki önemli açmazları vardı: İlki,
toplumsal karşılık bulmak; ikincisi de tarihsel köken meselesi&#8230; Birbiriyle bağımlı bu sorunları
aşamadıkları için kitleselleşemediler. Marksist ... devamı
Temmuz, 2011
Arap baharından "Arap panayırı" çıkarmak
19 Temmuz 2011
Öyle görünüyor ki Türkiye''nin geleceği ile Arap Baharının geleceği arasında doğrudan bir ilişki var.
Zaten tarihsel, kültürel, coğrafi olarak da bölge ülkelerinin kaderinin birbirine bağlı olması kaçınılmaz.
Son yüzyılda yaşanan yapay ulus-devlet te... devamı
Futbol futboldan ibaret değildir
12 Temmuz 2011
Marks yirminci yüzyılda yaşasaydı meşhur cümleyi şu şekilde kurardı herhalde: futbol kitlelerin
afyonudur. Genelde spor özelde futbol endüstrinsin kitleler üzerindeki etkisi, aynı anda milyonların
ruhunu teslim alışı pagan dönemlerin totem ayinleri... devamı
Yerli muhafazakârlığın resmileşmesi
07 Temmuz 2011
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Resmi muhafazakârlığın, tıpkı sol Kemalizm gibi (sol muhafazakârlık da denebilir) en bariz özelliği
elitist özellikler taşımasıydı. Bu elitist sağ muhafazakârlık merkez dışında kalan sessiz çoğunluğun
tepkilerini emerken diğer tarafta dini duyarlılık... devamı
Resmi muhafazakârlık&#8211; CHP ittifakı
05 Temmuz 2011
Seçim öncesi Demirel''le CHP arasında kurulan gizli ittifakın anlamı her geçen gün daha açık biçimde
ortaya çıkıyor. Çünkü bu ittifak, yaşı kemale ermiş eski bir politikacının iktidar ihtirasıyla açıklanarak
geçiştirilecek bir husus değil. Bu ittifa... devamı
Haziran, 2011
Suriye"de stratejik duvara toslamak
30 Haziran 2011
Suriye konusunda kafası en karışık olanlar herhalde Osmanlı sonrası bölgede oluşan boşluklu siyasete;
ulusdevletçiklerle bölünmüşlüğe karşı çıkan kesim oldu. Daha açık ifadeyle söyleyecek olursak,
bölgedeki yapay duvarların kalkmasını isteyenler, Tür... devamı
Kürt sorunu mu, paradigma krizi mi?
28 Haziran 2011
Bugün mecliste yemin töreni (krizi mi demeli) gerçekleştirilecek. Muhtemelen önümüzdeki dönemde
Türkiye''deki siyasetin yol haritasını belirleyecek gelişmelerin işaret fişeği niteliğinde ''tavır-alış''lara
tanık olacağız. Seçim öncesi yaşanan aday ... devamı
Osmanlının bıraktığı boşluk
23 Haziran 2011
Türkiye henüz Osmanlı geçmişiyle sağlıklı biçimde yüzleşme cesareti göstermeden, Osmanlı''yı doğru
dürüst anlamadan yeni Osmanlıcılık esintisine yelken açarken, batı yönünde de Osmanlı tartışmaları
yeniden gündeme oturdu. Yeni Osmanlıcılık söyleminin... devamı
Yarasalar ve mikroplar
21 Haziran 2011
Suriye devlet başkanı ülkesindeki isyanın başlangıcından bu yana halka yaptığı nadir konuşmalardan
birini dün yaptı. Dış baskının gittikçe ağırlığını hissettirdiği, başta Türkiye tarafından olmak üzere
çemberin iyice daraltıldığı bir ortamda daha faz... devamı
Tarih insanı aptallaştırır
16 Haziran 2011
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Tarihsizlik bir toplum için hafızasızlıktır. Tarih bilincinin olmaması Sezai Karakoç''un nefis ifadesiyle
&#8220;hatırasız ve hafızasız bir iç deniz gibi&#8221; olmaktır. Buna rağmen nasıl olur da
&#8220;tarih insanı aptallaştırır?&#8221; Aslında bu ... devamı
Beklenen ve tedirgin eden sonuçlar
14 Haziran 2011
Seçim sonuçları gibi siyaseti belirleyecek bir konunun nesnel olmasa bile soğukkanlı yorumlanmaya
her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. AKP iktidarına en fazla iki dönem şans tanıyanlar özellikle
merkez çevreler üçüncü dönemde de Erdoğan''l... devamı
Çeşmede bekleyen zarif şair
09 Haziran 2011
Vapur iskelesinden Üsküdar''a adım attığım her seferinde tuhaf özlem bürür içimi. Sanki uzun
ayrılıklardan sonra sıla dönüşüne benzer duygular&#8230; Hele o gün batımında karşıdan Üsküdar''ı
seyrederken &#8220;Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküd... devamı
Seçimden sonra Türkiye"nin seçimi
07 Haziran 2011
Bir bakıma en heyecansız seçim dönemini yaşıyoruz. Bunun tek nedeni kazananın şimdiden belli
olması değil. Nerdeyse tüm partilerin temelde farklı bir şey söylememelerinden kaynaklanıyor. En
muhalif olanlar bile şu an iktidar partisinin belirlediği AB... devamı
Diyarbakır"da iki miting iki tarz-ı siyaset
02 Haziran 2011
Seçime çok az süre kala adeta çalakalem projeler sunuyor CHP. Zamanlama o kadar sıkışık ki "ne
söylediği"nden çok "nasıl söylediği" öne çıkıyor. Mesela, Ergenekon sanıklarını milletvekili adayı
yapan bir parti Cumhuriyet mitinglerde "vatan-millet- ... devamı
Mayıs, 2011
Kürtlere adalet mi, taviz mi?
31 Mayıs 2011
Türkiye yeni bir seçime giderken belki farkında olmadan yeni bir yol ayrımına doğru yol alıyor. Bu
yol ayrımı bir iktidar değişiminden çok muhtemelen Kürt sorunu merkezli bir dönemece işaret ediyor.
Devletin çözümsüzlüğü merkeze alan statükoyu koruma... devamı
HAMAS nereye?
26 Mayıs 2011
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Hamas ve el- Fetih arasına yapılan "barış anlaşması" Obama''nın ürkek konuşmasının gölgesinde
kaldı. Hele önceki gün Netanyahu''nun ABD Kongresi''nde, sanki Amerika başkanlık seçimlerine
katılan aday havasında meydan okuyucu, Filistinlileri, Arap... devamı
Siyaseti kuşatan reklam dili
24 Mayıs 2011
Seçime çok az zaman kala seçim kampanyalarının sönükleşmesi, heyecansızlaşması bir yana
propaganda sürecinde kullanılan dil dikkat çekici. Siyasi bir kampanyadan çok ticari bir reklam
kampanyası izler gibiyiz. Partilerin iddiaları ne olursa olsun ku... devamı
Ortadoğu"da rejimlerin "duvar"ı
19 Mayıs 2011
Her ne kadar Mısır Arap dünyasının kalbi sayılsa da Ortadaoğu''daki kördüğümü Suriye''deki
gelişmelerin çözeceğini basiret sahibi herkes kabul eder. Suriye Ortadoğu''daki stratejik dengelerin
alacağı şeklin göstergesi&#8230; Sadece bölgesel dengeleri... devamı
Kaset etiği, siyaset ahlakı
17 Mayıs 2011
Son dönemde siyasette önemli dönüşümler kaset operasyonları aracılığıyla gerçekleşir oldu. Üstelik bu
kaset operasyonu siyasetin en önemli partilerinde uygulandı. Bunlardan biri sistemin kurucu partisi
sol, laik, batıcı Kemalizm temsil eden partide; ... devamı
Bosna aynasında Ortadoğu
12 Mayıs 2011
Yugoslavya''nın dağılma sürecinde Bosna''da yaşananlardan sonra gelinen nokta ile Ortadoğu''daki
devrimlerin geleceğini karşılaştırmanın tam zamanı. Neden başka çatışma alanları değil de Bosna
Ortadoğu''nun geleceğine ışık tutabilir? Arap devrimler... devamı
Dağın çağrısı
10 Mayıs 2011
Dağ neden insanı çeker? Yahut neden &#8220;dağın çağrısı&#8221;na karşı koyamayız? Bizim dağla
kurduğumuz ilişkinin, dağa yüklediğimiz anlamın yaşadığımız coğrafyanın dağlık yapısının bir sonucu
olduğunu söyleyebilir miyiz?Dağın çağrısı heybet, görk... devamı
Usame operasyonun göstergeleri
05 Mayıs 2011
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11 Eylül 2001''de ikiz kulelerin "uçaklanması"nı tüm dünya naklen yayında izlemişti. Bir dünya
gücünün sembolik gökdelenlerinin peş peşe çöküşünü dehşet içinde anında izledik. Aradan yaklaşık
10 yıl geçtikten sonra ikiz kulelerin uçaklanmasının baş s... devamı
Denize gömülen adanmışlık
03 Mayıs 2011
Bundan dört yıl kadar önceydi Tayland''ın güneyinde Müslümanların çoğunlukta olduğu güney
bölgesine gittiğimde bir zamanlar burada var olan Patani Sultanlığı''nın izlerini sürmeye çalışıyordum.
Yaklaşık yüzyıldır Tayland işgalini hâlâ içlerine sindir... devamı
Nisan, 2011
Papağanların "çılgın direnişi"
28 Nisan 2011
Onları ilk kez korulukta gördüğümde gözlerime inanamamıştım. Asırlık çam ağacının kurumuş ana
dallarından birinin çevresinde onlarca karga adeta mevzilenmişti. Sanki her an hep birlikte
saldıracakları avı bekler gibi halleri vardı. Ağacın kuru gövdes... devamı
"İsrail denklemi" böyle bir şey
26 Nisan 2011
Suriye''deki gelişmeler gittikçe kontrolden çıkıyor. Kontrolden çıkan sadece olaylar değil gelişmeleri
neye göre değerlendireceğimize dair sahip olduğumuz ölçülerimiz kontrolden çıkmak üzere. Bir
vicdan sesini kaybediyor. Komplo teorileriyle İsrail ... devamı
Akrebin &#8220;derin&#8221; intiharı
21 Nisan 2011
En son CHP ve onun devletteki yansımasının nasıl simetrisini oluşturduğuna, bu Ortodoks
ulusalcılığın benzer bir ulusalcılığı doğurduğuna değinen yazıyı yazdığımda BDP''li bağımsız
adayların üstü çizilmemişti. CHP ile doğrudan ilişkisi olmayan devle... devamı
CHP negatifine benziyor
19 Nisan 2011
&#8220;Apo''ya özgürlük!" sloganı atanlarla "Ergenekon''a özgürlük!" diyenler arasında bir benzerlik
kurulacağı kimsenin aklına gelmezdi. Fakat seçim sath-ı mahalline yaklaştıkça aslında birbirinin
negatifi (fotoğrafçılık deyimiyle arabı) durumunda o... devamı
Nisan, 2011
Suriye"nin zayıflatılması meselesi
14 Nisan 2011
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İç karışıklıkların yönetimleri zayıf düşürdüğü, özellikle yabancıların bu karışıklıkları bahane ederek
müdahale ettikleri, etmekte oldukları "devletliler katında" sıkça kullanılan bir argümandır.. Yabancı
güçlerin iç sorunları tahrik ettiği gerekçes... devamı
İstanbul"a bakan Şam-ı Şerif
12 Nisan 2011
Tunus''ta devrimci dalgalanma başladığında İstanbul''dan ses gelmişti&#8230; Kahire''de Tahrir
Meydanı dolduğunda "mübarek diktatörün" gitmesi için Türkiye''de meydanlara çıkılmıştı. Gönüllü
kuruluşlar, cemaatler, siyasal gruplar Türkiye''deki vicdan... devamı
İslamcılık mı dediniz?
07 Nisan 2011
İslamcılık tartışmaları, batılı "İslam ve İslamcılık" uzmanlarının başlattığı çizgide yeniden
konuşulmaya başlandı. Özellikle Arap dünyasında başlayan hareketlilik ve yeni Ortadoğu
denkleminde Türkiye''nin kendi çapında etkin olma çabaları birleşti... devamı
Fransa"ya &#8220;Haçlı seferi&#8221; yakışırdı
05 Nisan 2011
Tarihsel olarak bakıldığında Haçlı seferleri başlatmak Amerika''dan daha çok Avrupa''ya yakışırdı.
Bush yönetimi 11 Eylül sonrası Afganistan ve Irak''ın işgaliyle sonuçlanan işgal kampanyasını
&#8220;Haçlı seferi&#8221; olarak tanımlamıştı. Amerika'... devamı
Mart, 2011
&#8220;Devrimler çağı&#8221;nda medya/nın hakikati
31 Mart 2011
Hepimizi kuşatan medya çağındayız&#8230; Bu söz nakarat haline gelse de hayatımızı ne denli
sarsacağını kestiremiyoruz. Bizzat bu algı eksikliğini de onsuz yapamaz hale geldiğimiz medya
''ortamına'' borçluyuz.Medya önceden savaşlar çıkarırdı söz geli... devamı
Suriye kördüğümü
29 Mart 2011
Arap dünyasındaki toplumsal dalgalanma Suriye''ye sıçradı; yani kıyılarımıza vurmaya başladı. 1967
savaşında kıyılarımıza vuran cesetler bizi fazla ilgilendirmemişti. 1982''deki Hama katliamında
katledilenlerin çığlıklarını da pek duymadı Türkiye. O ... devamı
Retorik ya da real politik
24 Mart 2011
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Libya''daki gelişmelerle gündeme getirilen en kritik soru aynı zamanda liberal müdahaleciliği
meşrulaştırmaya yönelik: Batı ittifakı Kaddafi güçlerine saldırmasaydı Bingazi''de sivillerin
katledilmesini kim engelleyebilirdi?Bu, cevabı belli ve çok ma... devamı
Bu filmi seyretmiştik
22 Mart 2011
Libya''da, "Biz bu filmi seyretmiştik" dedirten bir senaryo sahnelenmeye başladı.Cezayir özgürlük
savaşında 1 milyon Cezayirliyi katleden Fransa, durumdan vazife çıkararak Libyalılara demokrasi
getirmek adına ilk hava saldırısını başlatan ülke oldu.Ö... devamı
Eşref Edib"den bir İslamcının portresi
17 Mart 2011
Modern Türk düşüncesinde üç ana akımın belirleyici olduğu söylenebilir: İslamcılık, Türkçülük,
Batıcılık. Osmanlı''nın son döneminden itibaren başlayan kurtuluş arayışlarının, çöküşü durdurma
kaygılarının, her türlü güç ve imkânıyla üstümüze gelen sö... devamı
Petrol şakaya gelmez
15 Mart 2011
Bahreyn''de olup bitenleri iyi izlemek gerekiyor. Kuzey Afrika''da başlayan &#8220;değişim
rüzgarı&#8221; buraya geldiğinde tatlı bir esinti olmaktan çıktı. Birden romantik devrim şarkılarının
yerini iki yüzlü düzen, güvenlik gibi resmi söylemler ald... devamı
Ortadoğu"da kültürel İslam devri/mi!
10 Mart 2011
Ortadoğu''da yaşananlara bölgenin, Hobsbawm''dan mülhem, &#8220;devrimler çağı&#8221;
denebilir mi? Halk hareketlerine bakılacak olursa medyatik oryantalizmin kalıplarını parçalayan bir
dinamizm sergilendi. &#8220;Doğunun durağanlığı&#8221;na yapış... devamı
Gogol"ün paltosunu çıkarmak
03 Mart 2011
Dostoyewski, "Hepimiz Gogolün paltosundan çıktık" derken sanatsal ve entelektüel anlamda ait
olduğu geleneğe işaret ediyordu. Bir bakıma ünlü romancının, Gogol''e karşı vefa borcunu ödemek
için bu sözü sarfettiği ilk planda akala gelebilir. Oysa bur... devamı
Erbakan: Sistem içi muhalif
01 Mart 2011
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Erbakan''ı ilk gördüğüm günü çok iyi hatırlıyorum. Henüz lise örgencisi iken anonsları dikkatimi
çekmişti. İsmini evdeki Büyükdoğu koleksiyonlarından hatırlıyordum. Hocanın Odalar Birliği''nden
zorla atılmasını ele alan kapaktaki Erbakan resimleri zi... devamı
Şubat, 2011
Libya"ya sadece işçi mi gönderdik?
24 Şubat 2011
Libya olayları başladığı günden beri (diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi) gelişmelere yaklaşım
biçimimizde tam bir yüzeysellik hakim. Medya adeta haritada her hangi bir ülkeden bahseder
gibi&#8230; Hele şantiyeler ve orda çalışan işçiler olmasa nedey... devamı
Kaddafi: iktidar yalnızlaşması
22 Şubat 2011
Libya''da gittikçe ''şiddet''lenen gösterilerin barındırdığı muhtemel sonuçları Tunus''ta başlayıp
Bahreyn''e kadar uzanan isyanlardan ayrı tutmak gerekiyor. Bu ayırıcı özellik sadece göstericilerin
talepleriyle sınırlı değil kuşkusuz; Kaddafi faktör... devamı
Küresel sistemin post-İslamcılık düşü
17 Şubat 2011
Ortadoğu''da toplumsal dinamizm yeniden keşfediliyor. Söz konusu keşfin öznesi Ortadoğu; Araplar,
Müslümanlar olunca mesele ister istemez İslamcılara dayanıyor. Batı merkezli Ortadoğu okumalarına
bakacak olursak temel sorun İslamcıların ehlileştirili... devamı
Oryantalizmin real politik halleri
15 Şubat 2011
Oryantalizmin Doğu''ya ilişkin temel yaklaşımları teker teker çökmüş olsa da Batılı zihnin
arkaplanında kodlanmış olan bu bakış zaman zaman öne çıkar. Bu bakış siyaseten uygun düştüğünde
olanca kabalığı ile boy göstermekten çekinmez. Doğu''ya ilişkin... devamı
Ufku dolduran eksiklik
10 Şubat 2011
Yerler ıslak&#8230; Sanki baharın çiği düşmüş geceden. İskeleye doğru koşturmaca bitmiş, denize
açılan sokaklar biraz da olsa boşalmış. Kendimi kalabalıkların uğultusundan denizin iyot kokusuna,
martıların kanat çırpışına bırakabili... devamı
Mısır"da post-kemalist sürecin aktörleri
08 Şubat 2011
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Mısır''da başlayan gösteriler devrim heyecanından gittikçe uzaklaşırken siyasetin karmaşık pazarlıkları
öne çıkmaya başladı. Örgütsüz, lidersiz ve bölünmüş görünen muhalefetin birleşebildiği tek ortak
hedef "Mübarek''in gitmesi"ydi. Tüm siyasal talep... devamı
Mübarek kime yaslandı; Esad kime seslendi ?
03 Şubat 2011
Mısır''daki gösteriler tam bir güç mücadelesine dönüştü. Amerika''nın mesajını almakta direnen
Mübarek süreci kendi yöntemi ile tersine çevirebileceğini göstermek istiyor. Bu yazı kaleme alındığı
sırada Tahrir Meydanı''ndan silah sesleri geliyor, ya... devamı
İsrail"le radikalizm kıskacında devrim
01 Şubat 2011
Bugün bir haftasını dolduran gösteriler için önemli bir dönüm noktası olacak. Bu satırların yazıldığı
sırada muhalefet genel grev ve kitlesel gösteri çağrısı yapan muhalefete karşılık kabine üyelerini yeni
yeni açıklıyordu Mübarek. Bu da şahinleşme... devamı
Ocak, 2011
Tunus Mısır"ın deneme tahtası mıydı?
27 Ocak 2011
Tunus''ta halk ayaklanması ya da kitlesel gösteriler başladığında gündeme gelen soru şuydu: Bu
olaylar Arap dünyasında domino etkisi yapabilir mi? Gerek sosyolojik gerçekleri gerekse stratejik
önemleri farklı olan geniş bir coğrafyayı renk körlüğü iç... devamı
Herkesin bildiği sırlar
25 Ocak 2011
Filistin sırları da sızmaya başladı. El-cezire Filistin-İsrail-Amerika arasındaki görüşmeleri, pazarlıkları
içeren gizli bilgileri sızdırmaya başladı. Bir tür ''Filistin''in Wikileaks''i işlevi görüyor El-cezire''nin
belgeleri.Henüz tamamı açıklanmas... devamı
Halk hareketinden "parfüm devrimi" çıkartmak
20 Ocak 2011
Bin Ali''nin 30 yılı aşkın iktidarda tutulmasının tek nedeni olan İslamcı En-nahda Hareketi''nin
Tunus''taki sözcüsü yaşananları bir devrim süreci olarak tanımlıyor. Bu sözü bir kenara not edip
Türkiye''deki devrim/ci yorumlara göz atalım. Aslında Tu... devamı
Bir diktatörün ironik sonu
18 Ocak 2011
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Tunus''ta yaşananlar Magrip başta olmak üzere Arap dünyasında statükonun sarsılmaya başladığının
göstergesi. Henüz olayların gelişine bakarak bir halk devrimi gerçekleştiğini söyelemek erken. Ancak
statükonun ciddi biçimde sarsıldığı hatta eski dur... devamı
Hegemonik sınırlar "Sudan" gerekçeler
13 Ocak 2011
Güney Sudan''da günlerdir referandum yapılıyor. Beş gün içinde kayıtlı seçmenlerden yüzde 60''ının
oy kullanabildiği açıklandı. Referandum sonucunda nerdeyse kesin olan, Animist ve Hıristiyanlardan
oluşan güneyliler Sudan''dan ayrılma kararı verecek.... devamı
Ocak, 2011
"Ortak tarih"le geçmişi karıştırmayalım
11 Ocak 2011
Niçin tarih okuma ihtiyacı duyarız? Sadece, geçmişe dair duyduğumuz merakı gidermek için mi?
Maksat geçmiş merakımızı tatmin etmek olsaydı tarih diye bir disiplin ortaya çıkmaz, bu kadar ciddiye
alınmazdı. Tarih, geçmişi anlamaktan çok geleceğimizi ... devamı
Rasim Özdenören"i yazmak
06 Ocak 2011
Hece Dergisi gelenek haline getirdiği özel sayılarla düşünce ve edebiyat dünyamızın önemli isimlerini
gündeme getiriyor. Türk romanı, şehirlerin dili, modernizm, postmodernizm gibi tematik başlıklı özel
sayıların yanı sıra adeta portreler yayınladı. ... devamı
Modernlikle baş etme yöntemi: Anakronizm
04 Ocak 2011
İdeolojilerin gerçekte moderniteyle baş edebilmek için geliştirilmiş siyasal programlar olduklarını
söyler Wallerstein. Ve devam eder: işte bu nedenle, her birinin bir özneye yahut temel siyasal aktöre
ihtiyaçları vardır.. Sosyal teorinin kapsamına ... devamı
Aralık, 2010
Mehmet Akif neden Ankara"ya çağrıldı?
28 Aralık 2010
Mehmet Akif''ın milli mücadeleye katılması onun heyecanı, coşkusu, milletine olan bağlılığı,
Müslümanca duruşu göz önüne alındığında gayet tabi karşılanır. Hatta böyle bir soru abes sayılır.
Çanakkale şehitlerini yazan, toplumun çürümüşlüğünden yakın... devamı
Hind/istan yükselişinin farkı?
23 Aralık 2010
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Bugünlerde iç politikaya fazlaca kapanan, dünyayla eksen kayması gibi ödünç sorunlarla ilgilenen
medyanın Hindistan''ın başkentinde yaşanan diplomatik trafik pek ilgisini çekmedi. Batı ekseninde
gözümüz epeyce kamaştığı için dünyanın kalan kısmına il... devamı
Motor tamircisinin oğlu
21 Aralık 2010
Muhafazakarlıkla ahlakilik birbirine eşdeğer ya da atbaşı giden kavramlar/tutumlar olarak algılanırdı
bir zamanlar. Oysa kapitalist ilişki biçimleriyle tanıştıkça daha doğrusu iç içe geçmeye başladıkça
bizde de insanlar şunu fark ettiler, muhafazakar... devamı
Dar zamanlarda olmak
16 Aralık 2010
Dar vakitlerde neden kalbimiz daralır? Kalp daralmasının dar vakitlerle alakası nedir?Kalp ile vaktin
ilişkisi nedir? Yoksa kalbin de bir vakti mi vardır?Kalp vakit midir?Dar zamanda konuşmak dar
zamanlarda yaşamayı göze almaktır. İnsanoğlu dar vakit... devamı
Ortadoğu"nun müteahhidi kim?
14 Aralık 2010
Türk müteahhitleri yıllardır Ortadoğu''da inşaat yapıyor. Özellikle Libya başta olmak üzere Suudi
Arabistan''dan Dubai''ye; Cezayir''den Saddam Irak''ına ve son zamanlarda da Kuzey Irak''tan
Afganistan''a uzanan bir inşaat sektöründe önemli bir iş ha... devamı
Şehirli Müslümanlık ya da şehirde Müslüman/lık?
09 Aralık 2010
Bir süredir köşe yazarları arasında sürdürülen şehirli Müslümanlık tartışmasını ibretle takip ediyorum.
Şehirli Müslümanlığın eskiye göre daha katı ve hoşgörüsüz, daha tektip ve muhafazakar olmaya
başladığı tezine karşılık bu tür betimlemelerin elit... devamı
Wikileaks zihniyet sızıntısıdır
07 Aralık 2010
Wikileaks dalgası dünyanın farklı kıyılarını vurmaya devam ediyor. Yüzbinlerce belgenin açılmasını
beklemeyi göze alamayacağımıza göre olayın muhtevasına dair bugünden yarına söylenecek çok şey
var.Belgeler sayesinde Amerikan diplomasisinin ayıplar... devamı
Çok tehlikeli sözler, sakıncalı ilişkiler
02 Aralık 2010
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Medyadaki tüm köşeleri istihbarat sızıntılarının bastığı bugünlerde Wikileaks konusuna girmek
niyetinde değildim. Dünya gündemiyle yakından ilgilenen bir köşe yazarı için belki kaçırılmaması
gereken bir fırsat diye düşünülebilir. Birbirine benzeyen a... devamı
Kasım, 2010
Sonsuz mekanın peşinde
30 Kasım 2010
Turgut Cansever''i daha çok ''olgunluk dönemi'' yazılarından tanıdık, sevdik. Mimariden yola çıkarak
İslam sanatı, mimarisi, daha geniş anlamda İslam düşüncesi üzerine kaleme aldığı yazılarından takip
ettik.Bir mimar olarak ortaya koyduğu mimari eser... devamı
&#8220;Birleştirici kalkan&#8221; sistemi(!)
25 Kasım 2010
Son dönemde Türk medyası hiçbir konuda bu kadar ortak çizgiye gelmemişti&#8230; Referandumla
beraber Türkiye''de kamuoyunun derin bir çatlakla ikiye bölündüğünü ve bu çatlağın gittikçe
derinleşmekte olduğunu varsayanlara inat ortak bir ses verdi. H... devamı
Kasım, 2010
Muhafazakarlığın &#8220;entelektüel iktidar&#8221;la imtihanı
23 Kasım 2010
Muhafazakarların iktidarla imtihanları sanılanın aksine sadece akçeli işlerden, ihalelerde görülen
sapmalardan ibaret değil. Zihinsel bir kırılma pahasına entelektüel iktidarla kurdukları ilişki
biçimlerinde daha vahim sonuçlar ortaya çıkıyor.Uzatmay... devamı
Atina"da tek minare
18 Kasım 2010
Bayram namazını kılmak için Atina Üniversitesi''nin önündeki meydanda toplanan Müslümanlara bir
grup ırkçı Yunanlı engel olmak istemiş. Polis göz yaşartıcı bomba kullanarak bunları dağıtırken
çevredeki binalardan cemaatin üzerine yumurta atılmış. Mil... devamı
Diyanet"e uluslararası rol mü?
16 Kasım 2010
Diyanet''teki son görev değişimi Kürt meselesinin can damarı olan bir konuya dikkatleri çekti ister
istemez. Kürt meselesi denilen olayın dinden tümüyle bağımsız bir alan olmasına özel çaba gösterenler
bile çarpıtılmış bir biçimde de olsa Diyanet bağ... devamı
Çoğulculuk: Farklılık ya da farklılaştırma
11 Kasım 2010
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Çoğulculuk düşüncesinin modern/postmodern dünyada kazandığı anlama eklemlenmiş bir İslami
çoğulcu geçmiş icat etmenin son kertede en azından tutarsızlık olduğuna dikkat çekmiştim. Konuya
devam ederek; Peter Berger''in (bir önceki yazıda sehven "John ... devamı
Çoğulculuğu nasıl bilirsiniz?
09 Kasım 2010
Modern toplumun alameti farikalarından sayılan çoğulculuk (pluralism) bizim gibi batı dışı
toplumların dünyasını tanımlamada ne kadar kullanışlı, açıklayıcı olabilir? Batı henüz çoğulculuğu
keşfetmemişken Osmanlı deneyiminin biricikliğinden sıklıkla ... devamı
Batı çöküyorsa kim yükseliyor?
04 Kasım 2010
&#8220;Batı çöküyor&#8221; edebiyatı yeni değil. İşin tuhafı batı çöküyor edebiyatı yapanların
mühim bir kısmı Batının çöken yanını görmekten aciz. Batı çöküyor sözü bir medeniyet terapisine
dönüştü ezilenler için. Batı nerdeyse yüz yıldır büyük adam... devamı
Köşk"ten sokaklara ironik haller
02 Kasım 2010
İroniden öte bir durumdu geçen hafta Türk siyasetine yansıyan modern haller. Devletin kurucusu
olmakla övünen, halkla isminden başka anlamlı ilişki kurmamış Halk Partisi Cumhuriyet Bayramı''nı
halkla beraber kutladı. Halktan uzak köşelerde ve köşkler... devamı
Ekim, 2010
&#8220;Düşünen kalem&#8221;
28 Ekim 2010
Nuri Pakdil düşüncelerinin içeriği kadar bunları aktarış biçimiyle de dikkat çeken, tartışılan bir
düşünür-sanatçıdır. Özellikle muhafazakar kesimde, dönemi göz önüne alındığında sol aydınlarla
özdeşleştirilen yeni kelimeleri rahat kullanmasıyla ele... devamı
"Türkiye"ye karşı" füze kalkanı
26 Ekim 2010
Türkiye, bölgede oynayacağı rolü, küresel ilişkileri açısından belirleyici olacak bir sınavdan geçiyor.
Amerika''nın yerleştirmek istediği füze kalkanı sistemine dair yürütülen tartışmalara bakılacak olursa
ne medya ne de uzman düzeyinde kalem oynata... devamı
Saraybosna ufkunda her an gökkuşağı çıkabilir
19 Ekim 2010
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Saraybosna''da yeni yeni yükselmeye başlayan gökdelenler şehrin bize aşina çehresini, alışkanlıklarını
hatta hayat tarzını değiştiriyor. Artık 170 metreyi aşan yüksekliği ile Avaz Centre Bosna''nın
başkentinin her tarafını ayak altına alan seyirlik y... devamı
NATO"ya yeni düşmanlar aranıyor
14 Ekim 2010
NATO, önümüzdeki ay gelecek on yılda izleyeceği stratejiyi belirleyecek. Soğuk Savaş döneminden
bu tarafa ittifakın geliştirdiği üçüncü stratejisi olacak. Sovyetlerin çökmesinin ardından 1991''de ve
1999 da kabul edilen stratejik hedefler 20 Kasım''d... devamı
Tükenen insan/lık ve sanat
12 Ekim 2010
"Burda duygusallığa veya milliyetçi duygusallığa saplanmanın yeri yok. Emir Kusturica dünya
çapında kendini ispatlamıştır. Emir Kusturica''nın AKSAV''ı ilgilendiren tek yönü sanatçı
kişiliğidir"Boşnak asıllı Sırp yönetmen Kusturica''nın Antalya''daki... devamı
Son Moriskoya veda
07 Ekim 2010
İslam medeniyetinin en görkemli başkentlerinden biri, Kurtuba yakınlarındaki köyü uzaktan
gördüğümde içimde müthiş bir duygu patlaması yaşamıştım. Nehrin kenarında, ovaya hakim yüksekçe
bir tepede kurulmuş bir ortaçag kalesi ufku dolduruyordu. Hayır... devamı
Ekim, 2010
Bir tutam saç
05 Ekim 2010
Anlaşılan şu ki CHP başörtüsü konusunda daha fazla direnemeyeceğini fark etmiş görünüyor. Bu
anlamsız yasağı savunmanın siyasal faturasının uzun vadede ne anlama geldiğini itiraf etmese de bir
manevra ile kazanca dönüştürecek hamle peşinde.Başörtüsü ... devamı
Eylül, 2010
Filistin için bir mum ışığı
30 Eylül 2010
Yaser Arafat gerilla savaşından gelmiş son derece kıvrak diplomatik manevraları olan bir liderdi.
Silahlı mücadeleden gelmesine rağmen bir anda İsrail''le masaya oturdu, silahla elde edemediği
hedeflerine diplomatik yollarla ulaşabileceğini düşündü. ... devamı
"Turistik kolonyalizm"in Mardin tezahürleri
28 Eylül 2010
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Kolonyalizm sadece askeri ve siyasi boyutu olan tahakküm biçiminden ibaret değildir. Özellikle
Avrupalı ülkelerin sanayi devriminden sonra hızlandırdığı kolonyalizm süreciyle Avrupa dışı tüm
dünyayı ele geçirmeyi hedefledi. Ve bu amacı da büyük ölçü... devamı
Saadet kendini feshetmeli
23 Eylül 2010
Saadet Partisi''ndeki son gelişmeler üzerine doğrudan yazı yazmamayı tercih ettim. Gelinen şu
noktada, yani parti yönetiminin mahkeme kararıyla kayyuma teslim edilmesi bir devrin resmen
kapandığını göstermektedir. Fiilen mesajını yükseltmiş görüntüsü... devamı
Van"da &#8220;çan sesleri&#8221;
21 Eylül 2010
''Amiral gemisi'' tehlike çanlarını çalmaya başladı; &#8220;Van''da çan!&#8221; Son derece
provokatif bir başlıkla bir zamanlar kilise olan ve yıllardır metruk durumdaki bir kilisede yapılan ayini
bu manşetle duyuruyor. Burada sanırsın dine sahip ç... devamı
Referandumdan sonra "ne yapmalı?"
16 Eylül 2010
Referandum sonuçlarını belirleyen en önemli unsur toplumun büyük kısmının belli taleplerde
birleşiyor olmasıdır. Olanca yıldırıcı, korkutucu hatta tahrik edici kampanyaya rağmen (hatta bu
yüzden) çok farklı kesimden kitleler anayasa değişikliği yönün... devamı
Referandumdan sonraki ilk yazı
14 Eylül 2010
Anayasa değişikliği oylaması üzerine söylenecek tüm sözler şimdiden tüketilmiş durumda. Yüzde
58''e varan &#8220;evet&#8221; oyunun anlamı, &#8220;hayır&#8221; oylarının çözümlemesi,
boykotun adresi, MHP''nin perişan hali&#8230; Tüm bunlar üzerinde d... devamı
Referandumdan önceki son yazı
09 Eylül 2010
Türkiye anayasa referandumu tartışmalarıyla başladığı yaz mevsimini sonbaharın başında
sonuçlandıracak. Aslında anayasadan başka her şey konuşuldu bu süreçte. Anayasa değişikliğinin
oylanacağı bir siyasal kampanyanın hiç olmazsa seçim kampanyalarında... devamı
Laik/çi/liğin dinsel genleri
07 Eylül 2010
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Siyasal söylemler değişse de siyasal refleksler kolay kolay değişmez. Söylemlerin, parti
programlarının değişmesi, yenilenmesi siyasi kadroların davranış özelliklerini de terk edecekleri
anlamına gelmez. Siyaset topluma, devlete hatta hayata karşı bi... devamı
İşgal biterken vicdanın da sustuğu yer
02 Eylül 2010
Amerikan Başkanı verdiği barış mesajının bir kanıtı olarak son muharip askerini de Irak''tan çektiğini
açıkladı. Irak Başbakanı Malik de tüm Iraklıların ve dünyanın gözünün içine bakarak, &#8220;artık
tam bağımsız&#8220; bir ülke olduklarını ilan ett... devamı
Ağustos, 2010
&#8220;1001 icat&#8221;lı oryantalizm
31 Ağustos 2010
Bu yıl Ramazan şenliklerinden, çadırlardan arındırılan Sultanahmet meydanında başka bir çadır
kuruldu. Daha önce Londra''da sergilenen Müslüman bilim adamlarının yaptıkları icatları konu
alıyor.Müslümanların icatlarını anlatan bir sergi; insanlık tar... devamı
Ulus devlet bir nimet midir
26 Ağustos 2010
Ulusdevletler çağı sorgulanmaya başladıkça tarihin yanlışları daha bir anlaşılır hale geliyor. İlerlemeci
tarih anlayışının doğrusal çizgisinin en tepesinde duran ulusdevlet batı merkezli medeniyetin
ulaşabildiği zirvenin nişanesi olarak kurulduğu t... devamı
Bir zamanlar Ramazanda medya
24 Ağustos 2010
Ramazanlarda medyanın alerjisi başlar/dı. Mutlaka Müslümanların hassasiyetlerini incitecek,
pörsütecek türden haberler servise konur, Müslümanlar ve İslamı küçümseyici, tahkir edici bir hava
oluşturulmaya çalışılır/dı. &#8220;İmam keçi çalar&#8221;, ... devam
Ağustos, 2010
Pakistan ve insani yardım stratejileri
19 Ağustos 2010
Pakistan tam bir felaket selinden sağ çıkmaya çalışıyor bugünlerde. Siyasi çalkantılar, ilan edilmemiş
savaşla baş etmeye çalışırken bir anda gelen seller ülkenin büyük kısmında hayatı felç etti. Dile kolay
selden zarar gören 30 milyon insandan bahse... devamı
Makedonya"dan yükselen çığlık
17 Ağustos 2010
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Geçen hafta İgman Dağı''nda tekkede zikir yapan komutanı yazmıştım. İgman Dağı''na çıkmayan bir
yabancı için Bosna gittikçe yozlaşan bir görüntü sunabilir. Şehir merkezlerinin meydanlarında gezip,
tarihi Osmanlı eserlerine bakarak nostalji yapmaya ya... devamı
Suriye &#8220;İhvan açılımı&#8221;na hazır mı?
12 Ağustos 2010
Suriye ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı, Baas rejimine olan tüm çekincelerime rağmen önemli
buluyorum. Bu hem Türkiye hem de Suriye açısından rejim meselesi olmaktan fazla bir şeyi ifade
eder.Her şeyden önce, bu coğrafyanın ortak bir medeniyetin... devamı
YAŞ krizinin İgman"daki kökleri
10 Ağustos 2010
YAŞ krizinin zirvede olduğu günlerde Bosna''da idim. Ankara''nın sıcak gündemine inat (tamamen
tevafuk da olsa) İgman Dağı''nın serin zirvelerinde, derin ormanların içinde farklı bir ruh
iklimindeydim. Türkiye''nin YAŞ krizine düştüğü demlerde İgman ... devamı
İsrail"e Mavi Marmara tokadı?
03 Ağustos 2010
Sonunda İsrail Mavi Marmara''da işlenen cinayetle ilgili olarak uluslararası komisyona onay verdi.
İsrail kabinesinde yapılan oylamada uluslararası komisyonun soruşturma kapsamında "materyal
toplamasına izin "verilmesi kabul edildi. Daha önce Barak O... devamı
Temmuz, 2010
Memleketi (hakikatinden) koparmak
29 Temmuz 2010
Kürt meselesiyle yüzleşmenin aslında bu memleketin Müslümanlıkla yüzleşmesi demek olduğunun
altını çizmiştim geçen yazımda. İster etnik, isterse siyasal, kültürel anlamda memleketi yönetenlerin
başını ağrıtan hemen hiçbir mesele bu temel gerçeklikten... devamı
Kürt sorunuyla oy/a/lanmadan yüzleşmek
27 Temmuz 2010
Soldan sağa hemen her kesim tüm dikkatlerini anayasa referandumuna verdiği için gittikçe büyüyen,
toplumsallaşmaya başlayan tehlikeyi görmezden geliyor. Yahut, sosyal çatışma emareleri gösteren bu
gelişmenin panzehirini anayasa değişikliğine bağlamış... devamı
&#8220;Abdestli kapitalizm&#8221;
22 Temmuz 2010

161

Aslında yazıya Müslümanlığın olamasa da Müslümanların kapitalizmle imtihanı diye de
başlayabilirdim. Ne var ki, kapitalizmle başı belada olan sadece Müslümanlar değil. Hıristiyanlar,
Museviler, Budistler kapitalizmle baş etmeye ya da baş eğmekle karş... devamı
Çocukluk &#8220;saadeti&#8221;nin bitişi
20 Temmuz 2010
Her çocukluk anısının silinmez izlerinden biriydi. Benden sadece yaşı ve cüssesi değildi büyük olan.
Cesareti ve dahil olduğu olaylarla beni aşıyordu. Mahalle takımının kalecisiydi, eldivenleri, bana göre
uzun boyu ve atletik yapısıyla kartpostallard... devamı
Avrupa"nın ortası ya da Nar Ağacının Gölgesi
13 Temmuz 2010
Srebrenitca katliamının 15. yıl dönümünde kimlikleri tespit edilebilen 755 ceset daha toprağa verildi.
Modern zamanların en büyük vahşetlerinden birinin acısını tazeleyen toplu cenazeler bu şekilde her yıl
tekrarlanacak. Ta ki, katledilen son Müslüm... devamı
Sözün başla/ma/dığı yer
08 Temmuz 2010
Siyasette sıcak bir yaza girdiğimiz her düzeyde hissediliyor. Siyaset, iktidar- muhalefet ilişkileri,
Anayasa değişikliği, Kürt sorunu, dış politikada yükselen tansiyon aynı anda gündeme hücum etti. Bu
kadar çeşitli ve farklı performans isteyen konul... devamı
Türkiye Avrupa"nın &#8220;nesi&#8221; olur?
06 Temmuz 2010
Geçenlerde Güney doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Zirvesi için liderler İstanbul''da bir araya geldiğinde
dikkat çekmek istediğim bir hususu yazmak için ilginç bir benzetme vesile oldu.. Bu arada Güneydoğu
Avrupa ülkelerinden kasıt Balkan ülkeleri old... devamı
Açılım projelerinin ortak paydası
01 Temmuz 2010
Saldırıların arttığı, yürekleri yakan cenaze haberlerinin gittikçe çoğaldığı ortamda her kesimden
alelacele ortaya konmuş çözüm/açılım paketleri ortalıkta dolaşmaya başlar. Nispeten sükunetli ortam
sona erer ermez "bin yıllık uykudan uyanmış" gibi şa... devamı
Haziran, 2010
ABD gücünün ve zaafiyetinin sınırlarında Türkiye
29 Haziran 2010
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BM Güvenlik Konseyi''nin İran''a koyduğu ambargo kararına "hayır" oyu kullanmasıyla Türkiye ile
Amerika arasında başlayan gerilimin ardından hafta sonu gerçekleşen ilk buluşma yeni küresel
dengeler ve küresel bunalımlar açısından ilginç ip uçları ver... devamı
Ezber bozmadan inşa olmaz
24 Haziran 2010
Meşum PKK saldırılarının yeniden başlaması, göz yaşlarının yeniden yükselmesiyle devlet katında
eski refleksler yeniden ortaya çıktı. Bir süredir sesi kısık dolaşanların kısa yoldan çözüm önerileri,
zaten biz demiştik, böyle olacağı belliydi türünden... devamı
Asıl mesele: Sistem içi eksen kayması
22 Haziran 2010
Memleketin siyasi atmosferini bir anda tepetaklak eden, kaos tedirginliği yaşatan son gelişmelere
cebinde hazır reçete sahiplerinden bol konuşan yok. Bunlardan ilki her durumda kullanılabilecek
militarist ve ulusçu bir içeriğe sahip. Kısaca 20. yüzy... devamı
Bana eksenini söyle
17 Haziran 2010
Bir süredir başlayan &#8220;eksen kayması&#8221; tartışması tam bir hedef karartma operasyonuna
dönüştü. Her şeyden önce bir eksen kaymasından bahsetmek için doğru temellere oturtulmuş, tüm
milletin açık desteğiyle oluşturulmuş, gerekli, meşru, tar... devamı
"Allahaısmarladık kalbim"
15 Haziran 2010
Bundan bir ay kadar önce İspanya''da, Müslüman Endülüs''ün kalbi Kortoba''daki büyük caminin
hemen arka sokaklarından birinde tarihi havraya adımımı attığımda şaşırmıştım. Dikkatlice bakmayan
bir göz burasının rahatlıkla bir cami olduğu sanısına kap... devamı
İslamcılık reaksiyonerlik meselesi
10 Haziran 2010
Bir sosyal yapıya, bir cemaate ait olmak farklı düzlemlerde ilişki biçimine işaret eder. Söylem olarak
yan yana görünen pek çok insan aslında o yapılanmayla farklı ilişkileri olabilir. Sosyal bilimlerde bu
durumu açıklamak için üçlü ilişki düzlemi (3... devamı
İsrail neden CHP-MHP koalisyonu istiyor?
08 Haziran 2010
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İsrail''in Mavi Marmara gemisine askeri operasyon yaparak kan dökmesi, herhangi bir korsanlık
gösterisi değildi. Hele hele plansız bir öfkenin sonucu sorumsuz bir hareket hiç değildi. Filistin''e
yardım götüren gönüllülere ateş açmasının hedefi doğru... devamı
İsrail neyi hedefledi?
03 Haziran 2010
İsrail''in Gazze ambargosunu delmek için yola çıkan gönüllüleri &#8220;engelleme&#8221;
operasyonunda kullandığı vahşi yöntemin arkasında yatan niyeti doğru okumak durumundayız. Kan
dökmenin insani yardımı engelleme yöntemi olmadığını, isteseydi daha... devamı
Siyonist işgal kıyılarımıza ulaştı
01 Haziran 2010
1967 savaşından, ölenlerin cesetleri kıyılarımıza vurduğunda haberdar olmuştuk. O kadar
koparılmıştık ki bir zamanlar kader birliği yaptığımız coğrafyadan, resmi Türkiye fazla
umursamamıştı. Hatta üstü örtük iş birliğine girmekte bir beis görmemişti ... devamı
Mayıs, 2010
Gandi mi "Ergenekon Gandi"si mi?
27 Mayıs 2010
Etro marka gömlek giyerek Gandi olunduğu; lideri kasetlenmiş partinin başına geçmekle iktidar
yolunun açılacağının vehmedildiği siyasal manzarayla karşı karşıyayız. Seçkinci kibrin "varoş" diye
küçümsediği bir kitleye hitaben oluşturulan Gandi imajı ... devamı
&#8220;Avrupa mitinin sonu&#8221;nu tartışmak
25 Mayıs 2010
Türkiye''nin yeniden iç politikaya kapanmaya hele seçkinci Gandiler icat ederek yeni umutlar
pompalanamaya çalışıldığı bir zaman aralığında önemli kırılmaları kaçırmamak gerekiyor. En azından
okumuş yazmışlar nezdinde gündemim gerisindeki küresel as... devamı
Siyaseten kasetlenmek
20 Mayıs 2010
Baykal''ın ''kasetlenmesi'' ve sonrasında CHP''de yaşanmaya başlanan gelişmelerle ilgili yurtdışında
olduğum sürede yazma imkanım olmadı. Baykal''ın kasetlenmesi olayını duyduğum andan itibaren ilk
tepkim, "düğmeye basıldığı" yönünde oldu. Nitekim Ba... devamı
Okyanuslardan Hindikuş Dağları"na
18 Mayıs 2010
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Birkaç gün önce Atlas Okyanusu''nun kıyısında Kazablanka''dayken Büyük Okyanus''tan gelen ölüm
haberiyle irkildim. Emre Ulucanlar''la geçen yıl Dünya Bülteni''nin merkezinde görüşmüş, Filipinler''e
dair heyecan dolu izlenimlerini dinlemiştim. Ailecek... devamı
Mayıs, 2010
İki denizin birleş/me/diği yer
13 Mayıs 2010
Türkiye''deki siyasi gündemden uzakta, iki denizin birleştiği yerde, Cebel-i Tarık boğazını geçerken
karşı tarafta tamamen farklı bir kıtayla hatta kültürle karşılaşacağınızı bekliyorsunuz ister istemez.
Biraz da oryantalist okumanın etkisiyle, karşı... devamı
Bir medeniyetin istismarı
06 Mayıs 2010
Sömürgecilik modern Avrupa ve de modern batı uygarlığının doğuşu arasında var olan neredeyse
sebep sonuç ilişkisi kurmadan edemiyorsunuz İspanya''da gezerken. Hele bir de yolunuz Endülüs
bölgesine düşerse bu etki daha da katmerleniyor. Batıdışı bir... devamı
Endülüs; gelenek icadı
04 Mayıs 2010
Bir süredir İspanya''da Endülüs''te, Müslümanların bu topraklarda bıraktığı izleri takip ediyorum. İlk
bakışta bugüne gelebilenler birkaç saray ve kiliseye çevrilmiş cami kalıntılarından ibaret. Daha
yakından bakıldığında muhteşem bir medeniyetin ... devamı
Nisan, 2010
Endülüs milliyetçiliği evrensel model mi?
29 Nisan 2010
Bir ay aradan sonra tekrar Endülüs''teyim. Sevilla''nın Kurtuba''nın sokakları, tarih taşan yapıları
arasında geçmişe yolculuktan çok sanki geleceğin ayak izlerini bulduğumu hissediyorum.Tam bunları
düşünürken, elime uzatılan İspanyolca kitabın başlı... devamı
Dünyanın en yahşi çocukları büyümüş
27 Nisan 2010
Yıllar önce: Lahor Hind alt kıtasında İngilizlerden miras bahçe düzenleme geleneğine uygun
Mansura''nın geniş alanları&#8230; Yeşil çimenlerden oluşan boşluklu bahçeleri çepeçevre saran
Mansura''nın binaları&#8230; İdare merkezi okulları, hatta basım... devamı
İran nükleer silah yapabilir mi?
22 Nisan 2010
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Irak ve Afganistan''ın işgal sürecine bakınca sıranın İran''a geldiğini düşünmemek için hiçbir neden
yok. Üstelik Irak''taki iç dengeleri kullanarak hatta dolaylı olarak ABD''nin işini kolaylaştırarak,
pazarlık gücünü artıran İran bu taktiğinin kulla... devamı
Referandumun referansı?
20 Nisan 2010
Türk siyasi, hayatında en önemli kırılmalardan biri genelde göz ardı edilir. Sonuçları itibariyle
bakıldığında sistemiçi dönüm noktası denilebilecek bir kırılmadan; referandum mekanizmasının
işlerlik kazanmasından söz ediyoruz.Kurulu anayasal sistem... devamı
"Dayak atmanın" dayanılmaz gücü
15 Nisan 2010
Batı dünyasının siyasi, askeri, ekonomik ve entelektüel olarak hegemonik güç haline gelmesi Batı dışı
dünyaya ne kazandırmıştır yahut dünyaya bedeli ne olmuştur sorusu etrafındaki tartışma epeydir
zihinleri meşgul ediyor. Hem Doğulu hem Batılı fikir ... devamı
Huzursuz bacak
13 Nisan 2010
Bir diyardan, ülkeden sürülmek zordur. Sürgünden dönüş de en az sürgüne gitmek kadar zor olsa
gerek. Geride bırakmak zorunda kaldığınız bir ülkeye dönüş büyük ölçüde bıraktıklarınızı yitirmek
demektir. Memleket alt üst olmuştur; yeni bir dönem başla... devamı
Türkiye"nin İsrail"i veto fırsatı
08 Nisan 2010
İsrail Dışişleri Bakanı''nın her türlü diplomatik nezaket ve teamülleri aşarak Türkiye Başbakanı için
firavun benzetmesinde bulunması için ya kendine çok güvenmesi yahut dünyada olup bitenlerden
habersiz olması gerekir. Bu anlamda ironik bir durum ol... devamı
Postmodern ortaçağ
06 Nisan 2010
Gırnata''nın Endülüs''ten kalma semti Albayzın''den El-Hamra Sarayı''na baktığınızda muhteşem bir
görüntüyle karşılaşırsınız. Sarayın gün batımında iyice kızıllaşan duvarlarından yansıyan geçmişin
izlerini arka planda gökyüzüyle kucaklaşan beyazlık ... devamı
Avrupa"nın bir başka "öteki"si
01 Nisan 2010
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Paris''ten Endülüs''ün kalbine Sevilla''ya inince Napolyon''un Avrupa tanımı daha anlamlı hale geliyor.
"Avrupa fikri" iddiasını temsil etmeye belki fazla hakkı olan Paris''in emperyal gücü yansıtan
mimarisini yuvalanan kültür ortamından İspanya... devamı
Mart, 2010
&#8220;Cezayir"in atları&#8221; ya da gecekonduları&#8230;
25 Mart 2010
Bugünlerde modern tarihin en büyük göç olaylarından biri yaşanıyor. Bağımsızlığın kazanıldığı 1962
yılından bu yana toplu şekilde, sistematik bir nüfus hareketi gerçekleşiyor. Başkentin varoşlarına
yığılmış 12 bin kadar gecekondu sakini ya da &#8220;... devamı
Mart, 2010
Küçük hesaplar yapmamak kaydıyla
23 Mart 2010
Anayasa tartışmalarının tam da kapatma dedikodularının yükseldiği bir dönemde gündeme gelmiş
olması mevcut hükümetin siyaset tarzıyla örtüşüyor. Sistem içi güçlerin baskıları, hükümetin
beslendiği dinamikler; Türkiye''nin içinden geçtiği süreç, toplu... devamı
Birey-beden- cinsellik (BBC)
18 Mart 2010
Avrupa Birliği üyelik tartışmalarının başladığı dönemde İslami bilgisine itibar edilen bir zatın olduğu
toplantıda şu tez işleniyordu: Avrupa Birliği''ne girdiğimizde homoseksüellik serbest olacak ama biz
de inancımızı istediğimiz gibi yaşayacağız. N... devamı
Kültürel kuruluk, düşünsel umutsuzluk
16 Mart 2010
Siyasal çalkantılar, hayatın altüst oluşları düşünceyi de edebiyatı da etkiler: baskıya alınan toplum ve
''insan teki'' ise bunun kültürel ve düşünsel yansımalarının olması da kaçınılmazdır.Siyasal
kuşatmanın, toplumsal çürümeye dönüşen ''kültürel iğ... devamı
Mossad tipi diplomasi
11 Mart 2010
Geçtiğimiz ay içinde Dubai''de Hamas liderlerinden Mabhuh''un kaldığı otel odasında katledilmesinin
arkasında Mossad ajanlarının olduğunun ortaya çıkması diplomatik krize yol açtı. 19 Ocak''ta işlenen
cinayetin ardında ele geçirilen bulgular suikast... devamı
Batı"yla ilişkiler kime emanet?
09 Mart 2010
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Yabancı basında çıkan bir yazı veya haberi makaslayıp, bakın bizim için böyle diyorlar türü ucuzculuk
sıklıkla yapılır. Hangi yayının, hatta hangi yazarın, düşünce kuruluşunun hangi toplumsal eğilimi, ne
türden siyasi denklemi temsil ettiğine bakılma... devamı
İbn Batuta"yı keşfetmek
04 Mart 2010
Ünlü Müslüman seyyah İbn Batuta Brezilya Milli Eğitim Bakanlığınca ders müfredatına alınmış.
Brezilyalı tarihçi Jose Rivair Macedo gerekçe olarak İbn Batuta''nın herhangi bir seyyah olmaktan öte
döneminin tarih ve sosyolojisi açısından başlı başına ... devamı
Bin yılın sonu mu?
02 Mart 2010
Pazar günü ''postmodern darbe''nin yıldönümü ilginç gösterilerle hatırlandı; aslında kutlandı da
denebilir. 28 Şubat sürecinin bin yıl süreceğini ilan eden bir genelkurmay başkanının sözlerinden
mülhem olarak postmodern darbenin bittiği ilan edildi. ... devamı
Şubat, 2010
28 Şubat kime darbe vurdu
25 Şubat 2010
Birkaç gün sonra post modern darbenin bilmem kaçıncı yıldönümü anılacak. Bir yönüyle bin yıldan
uzun süreceğini ilan eden bir Genelkurmay başkanının kehaneti tutmamış sayılabilir. Düz siyaset
açısından bakıldığında 28 Şubatın mağdurları iktidarda gör... devamı
&#8220;İmkansız ittifak&#8221;
23 Şubat 2010
Bu memlekette insanların toplumsal hafızasında yer eden, otorite ilişkisini belirleyen birbirini
tamamlayan algısal iki kavram var: &#8220;devlet baba&#8221; ve &#8220;Peygamber
ocağı&#8221;.Devlet baba Peygamber ocağından pek de bağımsız algılanmaz.... devamı
Demek ki mesele hukukmuş&#8230;
18 Şubat 2010
Dün yargıda yaşanan deprem niteliğindeki olaylar ''müesses nizam'' denilen varlığın başka bir yüzünü
ortaya çıkardı. Sisteme sadece yasalar ve hakimler marifetiyle nihai şeklinin verildiği ve bekasının da
son kertede bunların marifetiyle sürdürülebil... devamı
Küf kokusu
16 Şubat 2010
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Ölümün kokusu var mıdır? Ölüm kokusu, ölüm korkusuyla karışık ürkütücü bir şeydir pek çokları
için. &#8220;Gönlü buhurdan gibi yıllarca tüten&#8221;ler için başka bir iklimden, ötelerden bir
renk, bir koku taşır ölüm. Çünkü ötenin tek kapısı ölümdür... devamı
Bir devrimin muhafazakarlaşması
11 Şubat 2010
İran Devrimi''nin üzerinden tam 31 yıl geçmiş. Bugünlerde Devrimin en kritik dönemeçlerden birinden
geçtiğine kuşku yok. Devrimin kritik bir eşikten geçiyor oluşu ne dış tehditten dolayı ne de ilk yıllarda
olduğu gibi muhalif karşı devrimci grupların... devamı
AİHM kimlik/sizlik dayatması
09 Şubat 2010
İnsan kendini farklı durumlara göre tanımlar. Kendini bilme ve tanımlama meselesi Batı düşüncesini
de epey uğraştırmıştır. Modern Batı düşüncesinin de en hayati soru/n/larından biri kimlik sorunudur.
İnsanın farklı düzeylerde kendini tanımlama biçim... devamı
Şubat, 2010
Kar altında İstanbul
04 Şubat 2010
Hava tahmin raporlarının ötesinde bir anlam ilişkisidir kar. Hele gazete muhabirlerinin kar
haberlerinden bambaşka bir şeydir. Tabiata yabancılaşan muhabirlerin resmi evrak niteliğindeki hava
ve yol durumu raporlarını haberleştirişinden, kullandığı h... devamı
Cemevleri ne olarak kapatılmıştı?
02 Şubat 2010
Türkiye''de gündeme oturmaya başlayan &#8220;Alevi açılımı&#8221; tartışması iç dinamiklerin
baskısıyla olduğu kadar dış dinamiklerin de müdahil olduğu bir süreçte yol almaya çalışıyor.
Meselenin dini boyutu kadar sosyolojik ve tarihsel çerçevesi de ... devamı
Ocak, 2010
Darbe/ci/lerimiz de bize benzer
28 Ocak 2010
Balyoz Planı iddiası ortaya çıktığı günden beri darbe tartışmalarına özellikle girmedim. Yürütülen
tartışmanın ''hainler ve işbirlikçiler'' düzeyine indirgenmiş olması fazlasıyla ilginç. Ortada bir tuhaflık
var; durumdan rahatsız olmayan tek kesim me... devamı
Suriye"yle yalancı bahar
26 Ocak 2010
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Türk dış politikasında son yıllarda gözlemlenen en önemli değişim Suriye ile kurulan ilişkilerde
yaşandı. En uzun toprak sınırı ve en uzun tarihi paylaşıma rağmen düşman kalabilmeyi başarmış iki
ülke olarak değişim çok hızlı oldu. İki ülke arasındaki... devamı
İstanbul"a giydirilen &#8220;kültür gömleği&#8221;
21 Ocak 2010
İstanbul''un, Avrupa''nın diğer iki taşra şehriyle beraber, 2010 Kültür Başkenti ilan edilmesine
sevinmeden önce bunun İstanbul için ne anlama geldiğini sorgulamak gerekirdi. Hazırlıkları epeydir
süren &#8220;2010 Avrupa Kültür Başkenti&#8221; olarak... devamı
Pakistan"ın nükleerle imtihanı
19 Ocak 2010
&#8220;Pakistan''ın sahip olduğu nükleer silahlar dünyanın en yobaz aşırılık yanlılarının dahil olduğu
bir meseledir. Bu nedenle bununla ilgilenmek en tabii hakkımızdır.&#8221; Bu sözler CIA''in
bölgedeki enerji operasyonları eski şefi Rolf Mowat-Lar... devamı
Bu &#8220;zeka&#8221;ya bu diplomasi
14 Ocak 2010
Türkiye''ye tepki göstermek adına başvurduğu diplomatik yöntemi pek çok kimse İsrail''e
yakıştıramadı. İsrail''in başvurduğu ilkel diplomatik davranış önemli bir şeyi ortaya çıkardı; İsrail''in
ne olduğundan çok imajını&#8230; Özellikle Türkiye''de B... devamı
Yardım kuruluşu ne değildir?
12 Ocak 2010
Batılıların NGO dedikleri hükümet dışı organizasyonlar toplumsal talepleri karşılamak üzere
örgütlenmiş sivil inisiyatiflerdir. Sivil toplum denilen olgu da bizdeki anlamıyla bu organizasyon
türüyle alakalı olsa da kavram olarak Hegel''e kadar götürü... devamı
"Obama barışı" buraya kadar
07 Ocak 2010
Son günlerde Türkiye''nin etrafında esen barışçıl rüzgarların aksine bölgenin dış halkasında adeta
savaş gerilimi hakim. Ortadoğu''nun dış halkasını oluşturan stratejik noktalarla, burayla ilişkili kıtasal
alanlarda fırtına öncesi ürkütücü bir sessiz... devamı
Aralık, 2009
Amiral gemisi neden terk edildi
31 Aralık 2009
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Türk basınının temsil ettiği çevre açısından en ''merkez/i konum''da yer tutan gazeteyi patronu da terk
etmeseydi yazı konusu bile etmeyecektim. Fikir haysiyeti açısından bahse değmezdi. Ne var ki;
siyaset-ticaret-medya üçgeninin tam merkezinde duran... devamı
Türk"ün İç Düşmanla İmtihanı
29 Aralık 2009
Önceki gün, 27 Aralık 1979 Afganistan''ın kızıl ordu tarafından işgalinin 30. yıldönümüydü. Bu
ülkenin tam 30 yıldır kan ve ateşle yaşadığı imtihana bakarak bunca acıyı, sarsıntıyı, zulmü nasıl
göğüsleyebildiklerine şaşmamak mümkün değil. Ne var ki T... devamı
Fatiha diplomasisi
24 Aralık 2009
Geçtiğimiz ay Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin Nazım Hikmet''in mezarını ziyaret etmiş. Şiir ve
edebiyat tutkusu var mı bilmiyorum Şahin''in. Nazım''ın şiirini beğenir mi? Bu nedenle mi ziyaret etti,
yoksa Türk entelijansiyasının &#8220;Nazım baskısı&... devamı
Kürt-Türk fay hattındaki Ece Nur
22 Aralık 2009
Günlerdir konuştuğumuz bir konu var: Açılım. Nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin bu, Kürt açılımı
meselesidir. Bu meseleyi konuşmak Türkiye''nin geleceği hakkında konuşmaktır.Ne var ki gerek
isimlendirme gerekse bunun tanımlanması düzeyinde baştan... devam
Aralık, 2009
Kürtlerin temsilcisi var mı ki 28 Şubatı olsun?
17 Aralık 2009
DTP''nin kapatılması kararının sıcak etkisi devam ediyor. Özellikle sokağa taşan öfke ve bunun
doğurduğu karşı öfke kısa vadede tansiyonun daha da artacağını gösteriyor. Muhtemel komplo
teorileri ve provokasyon kokan cinayetler, Türkiye''nin yakın si... devamı
&#8220;Bizim&#8221; Kürtler zamanı
15 Aralık 2009
&#8220;Türklerin yurdu yoktur, devleti vardır.&#8221; Bu söz Türklerin toprakla kurduğu ilişkiyi
gösterirken aynı zamanda neden 16 devlet kurduklarını da açıklar. Ortaasyadan Ortaavrupaya kadar
sürekli hareket eden ve devlet kuran bir millet. Almanla... devamı
İki terör arasında
10 Aralık 2009
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Terör bir siyaset aracıdır. Belli bir siyasal hedefi elde etmek için başvurulan tedhiş hareketi olarak
tanımlanır. Halkı korkutmak; şiddet uygulamak bu tanımın içindedir. Siyaset düşüncesinde, bu
tartışma genelde, elde edilmek istenen hedefin meşrulu... devamı
"Rehin alınan" çevre
08 Aralık 2009
Dün Kopenhag''da tüm dünyayı ilgilendiren iklim zirvesi başladı. Son dönemde küresel ölçekte
gerçekleşen en büyük toplantılardan biri olma özelliği taşıyan zirveye 15 bin kişi katılıyor. Ayrıca
100''e yakın lider de hazır bulunacak.Kutuplardaki buzul... devamı
Öteki olarak minare sembolizmi
03 Aralık 2009
İsviçre''deki minare referandumunda ortaya çıkan manzara epey tartışılacak gibi görünüyor. Çıkan
sonuç karşısında şaşkınlık duyulmasının daha da ''şaşılası bir durum'' olduğunu peşinen belirtmek
gerek. Hangi Avrupa ülkesinde yapılacak böylesi bir oy... devamı
Türkiye"nin kafeslenmesi
01 Aralık 2009
"Kafes operasyonu eylem planını"nda ortaysa çıkan ayrıntılar insanlık namına bir yerlerinde bir iz
kalan her faniyi ürpertecek cinstendi. Koç Müzesi''ni gezmeye gelecek 300 kadar çocuğun
katledilmesini bile planlayabilen bir yapılanmadan bahsediyoruz... devamı
Kasım, 2009
Ruhsuz dünyanın ruhuna bir yolculuk
26 Kasım 2009
Her insan bir evrendir. Şeyh Galip''e sorarsak zübde-i alemdir. Kainatı anlamanın yolu insanı
tanımaktan yani onu var edeni bulmaktan geçer&#8230;Ayşe Şasa''nın "Bir Ruh Macerası" adlı kitabı
tam bu evrene açılmış bir pencere gibi&#8230; Ayşe Şasa''n... devamı
DTP"yi taşlamak
24 Kasım 2009
İzmir''de DTP konvoyuna yapılan taşlı saldırı her anlamda düşündürücü bir eylem. Daha önce
Sakarya''da, Eskişehir''de, Antalya''da yaşanan buna benzer linç girişimleri yerel tepki düzeyinde kalsa
da son saldırının DTP genel başkanının da içinde olduğ... devamı
Filistin"den önce Filipinler sınavı
19 Kasım 2009
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Obama''nın Asya gezisinde doğal olarak Çin ziyareti alabildiğine öne çıktı. Gerçi Türk basını
geleceğin iki rakip gücünün, Çin dragonu (ejderi) ile ''Küresel Roma''nın buluşmasına gerektiği gibi
değerlendirdiği söylenemez. Barış söylemini Uzakdoğuy... devamı
Rehin alınmış benlikler, tıkız stratejiler
17 Kasım 2009
Türkiye''nin devlet ve toplum olarak yaşadığı krizi aşmak için geliştirdiği dil ve yöntem üzerine
yeniden düşünmek biraz can sıkıcı geliyor çoğumuza. Geçmişe duyulan özlemle bugünü barıştırmak
adına geliştirilen formüllerin albenisine kapılmaya çok m... devamı
Bir zihniyet açılımı olarak CHP pankartları
12 Kasım 2009
Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin10 Kasım günü Meclis oturumundaki sergiledikleri
tavırlar her anlamda bir zihniyet çözümlemesi olarak müthiş malzeme sunar cinstendi. Bu
&#8220;özel gün&#8221;le çakışan Meclis gündemine nazire yapar biçim... devamı
İlkel insanın sonu mu?
10 Kasım 2009
İsmi tarihe geçecek önemli isimlerle aynı zamanı paylaşmak farklı bir duygu. Önemini sonradan
kavradığımız bir ismin daha ölmeden önce dünyaya gelmiş olduğunu bildiğimizde varoluşumuza
farklı bir anlam verdiği düşüncesine kapılmaktan alıkoyamayız ken... devamı
İngilizlerin &#8220;şeytana karşı iblis oyunu&#8221;
03 Kasım 2009
Balkanlara yolu düşenlerin hemen fark ettiği bir durum vardır: Müslümanlar arasında bir yanda dine
yönelim, arayış artarken diğer taraftan farklı din anlayışları gündeme gelmekte. Özellikle Sovyetlerin
çökmesinden sonra Müslümanların yaşadığı geniş c... devamı
Ekim, 2009
Ulusçuluk kapanında "açılım"
29 Ekim 2009
Geçenlerde Güneydoğuyu yakından tanıyan bir dostum, bölgede farklı kesimlerle yaptığı
görüşmelerden edindiği izlenimleri anlatırken hayli iyimser görünüyordu. Özellikle "açılım"ın
bölgedeki insanların geleceğe dair beklentilerini olumlu yönde etkilen... devamı
İğreti sınırlar, tampon kimlikler
27 Ekim 2009
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Yıllar önce sırtıma çantamı alıp yola revan olduğumda hafızamdan izi silinmeyecek o sınır kapısıyla
karşılaşacağımı hiç beklemiyordum. İpekyolunu takip ederek Anadolu yaylasından İran''ı baştan başa
geçmiş Pakistan sınırına varmıştım. İran''ın sınır... devamı
Bosna"ya yeni &#8220;Dayton&#8221; dayatılmadan&#8230;
22 Ekim 2009
Bugünlerde siyasetçisinden gazetecisine kadar hemen herkesin gözü ister istemez dışarıda doğu
komşularımıza, içeride de Güneydoğuya çevrildiği için Balkanlarda yaşananlarla fazla ilgilenilmiyor.
Hafıza sorunu olan bir toplum olma özelliğimiz de göz ö... devamı
Kürt halkının temsil sorunu?
20 Ekim 2009
Dün Habur''dan giren PKK''lılar neyi temsil ediyor? Bu sorunun Türkiye''deki yönetim açısından bir
anlamı, karşılığı olabilir. Ancak sorunun muhatabı olarak Türkiye''de yaşayan herkes olduğu kadar,
özellikle Kürtler için daha farklı anlamlara işare... devamı
İsrail, 28 Şubat günlerini arıyor
15 Ekim 2009
Anadolu Kartalı Tatbikatı''nın uluslararası boyutunun ertelenmesi üzerine İsrail''in gösterdiği tepki,
bunu yansıtış biçimi ve kullandığı dil iyi analiz edilmeli. Bu diplomatik dil iyi analiz edildiği takdirde
hem İsrail''in Türkiye''ye bakış açısı ... devamı
"İlaç ve hastalık sektörü"nün vurgunu
13 Ekim 2009
Dünyayı saran son hastalık domuz gribini devlet çok ciddiye almış görünüyor. Sağlık Bakanı''nın
yaptığı açıklamaya inanacak olursak tam bir felaketle karşı karşıyayız. Devlet en yetkili makamdan
felaket senaryosu anlatıyor. Bu yıl kaç milyon, başka ... devamı
Obama"nın füze sistemi olarak dönüşü
08 Ekim 2009
Bush dönemi, Amerikan politikası olarak hayli tartışılan Büyük Ortadoğu Projesi Demokrat Parti''nin
yani Obama''nın iktidara gelmesiyle vaz geçilmiş gibi algılanmaya müsait bir hava estiriliyor. Bu
iyimser hava her ne kadar Obama yönetiminin bilinçl... devamı
Mozaik/leşmek/ten ne çıkar?
06 Ekim 2009
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Tek sesli, tek boyutlu ulus projesinin çıkmaz sokak olduğu, bu projenin ne yeni bir ufuk ne de soluk
üfleyecek birikimden mahrum olduğu, bu ülkeyi bir yere taşıyamayacağı, nefesini tıkadığını görmeyen
yok. Sadece, bunu sesli olarak dillendirmeyenleri... devamı
Osmanlı hanedanı neyimiz olur?
01 Ekim 2009
Geçen hafta vefat eden Osmanlı hanedanından Şehzade Ertugrul Osman''ın cenazesi vesilesiyle tarihle
kurduğumuz ilişki yeniden gündeme geldi. Osmanoğulları''na bakışımız aslında tarihle kurduğumuz
(ya da kuramadığımız) patolojik ilişki biçimini bir k... devamı
Eylül, 2009
&#8220;Göllerde bu dem&#8221; bir imam
29 Eylül 2009
Eylülün son günlerine özgü serinlik gölün yüzeyine vurmuş gibi. Yer yer büyüyen sazların bir ekin
tarlasını hatırlatan salınımı güzün geldiğini yeterince belli ediyor. Göl kenarında yer yer büyüyen
sazların salınımına bakarken ister istemez Ahmet H... devamı
Dış politikaya eklemlenmiş aydın bakışı
24 Eylül 2009
Türk dış politikasında izlenen en azından yıllardır izlenen geleneksel çizgiyi aşma çabaları
görmezlikten gelinemez. Burada hem hükümetin dış politikadaki tutumu hem de uluslararası
dengelerdeki değişimin etkisi belirleyici olduğu muhakkak. Dış polit... devamı
Suriye"ye verilen vize
22 Eylül 2009
Suriye sınırındaki köylerin ortasından geçen dikenli tellerin ayrı düşürdüğü akrabaların vizesiz geçiş
yaparak bayramlaşma imkanı bulmaları bölgenin husumete dayalı siyasi bölünmüşlüğünü sona
erdirmese de normalleşmeye dönük önemli bir adım. Sonuçta ... devamı
Kemalistlerin İslamcılarla barışı?
17 Eylül 2009
Bir önceki yazıda cumhuriyetin Osmanlıyla barışmasının mahiyeti üzerinde durmuştuk. Kemalist
elitin Osmanlıyla barışması, aslında ''Osmanlıyı deforme eden'' bir yaklaşımdı. Devrimlere tarihsel bir
arkaplan sağlayarak meşruiyet sorununu aşılması bu ve... devamı
Eylül, 2009
Bir medeniyet ölçüsü olarak tuvalet kağıdı
15 Eylül 2009
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Türk basınının en eski kalemlerinden birinin yıllar önce kendine özgü üslubuyla, ''neden
medenileşemediğimiz''i açıkladığı yazısını okurken içine düştüğüm hayret durumunu hala hatırlarım.
İleri yaşına rağmen basının büyük gazetelerinde çalakalem yazm... devamı
Afrika"da İsrail açılımı
10 Eylül 2009
Küresel ölçekte güç mücadelesinin en önemli coğraflarından biri Afrika olacak gibi görünüyor.
Amerika''nın &#8220;Afrika açılımı&#8221; bir yanda Çin''in siyahi Afrika''daki yayılma
stratejilerine set çekmek bir yandan da yeni enerji kaynakları üzer... devamı
Cumhuriyet"in Osmanlı"yla barışı?
08 Eylül 2009
Yaklaşık 200 yıldır bu coğrafyada önemli değişimlerin gerçekleşmesinde iç dinamiklerden çok dış
faktörler belirleyici oldu. Tanzimat Fermanı''ndan, meşrutiyete pekçok önemli kararın hangi önemli
olayın, daha doğrusu yenilginin peşinden geldiğine bakm... devamı
Sorunsuz ilişkide tarih gölgesi
03 Eylül 2009
Türkiye''nin "boyun ağrıları"ndan olan dış politikadaki sorunların hemen hepsi Osmanlı tasfiyesinden
kalma sürecin uzantılarıdır. Bu sorunların devamı bir bakıma Osmanlı''nın tasfiyesinin de devam
ettiğini gösterir.Bir imparatorluğun tasfiyesi üzerin... devamı
Cevdet Paşa"nın Latin vatandaşları
01 Eylül 2009
Tarihi referanslarını kaybedenler toplumsal meşruiyetlerini de kaybediyor. Bugün siyasal ve toplumsal
açmazlardan kurtulmak için ortaya atılan tekliflerin baştan arızalı olması biraz da referans-meşruiyet
ilişkisinin sağlıklı kurulmamasından kaynakla... devamı
Ağustos, 2009
Konuşanlar ve susanlar
27 Ağustos 2009
"Kürt açılımı" meselesine bir de "konuşanlar ve susanlar" açısından bakmayı denemenin farklı
açılımlar kazandıracağını düşünüyorum.Önce konuşanlara göz atalım. Eline silah alarak dağa
çıkabileceğini söyleyecek kadar tehditkar MHP. Yani Türk milliy... devamı
Sürecin iki partisi
25 Ağustos 2009
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İster "demokratik açılım" denilsin ister "Kürt açılımı" denilsin önemli bir sürecin başladığı bir gerçek.
Burada tarafların konumları ne olursa olsun iki aktörün durumu önemli: AKP''nin temsil ettiği çevre,
DTP''nin temsil ettiği oluşum.Hükümetin b... devamı
Tarık Ramazan"ın &#8220;Avrupa İslamı&#8221; bitti mi?
20 Ağustos 2009
&#8220;Eğer Avrupa değerlerine ters düşmeden Müslüman olunabileceğini kanıtlayabilirseniz, zoru
başarırsınız."Bu sözler Müslümanlara yönelik yaptığı bazı eleştirilerinden dolayı "İslam''ın Martin
Luther''i" olarak takdim edilmek istenen Tarık Ramazan... devamı
Ortak referans olmadan çözüm muhal
18 Ağustos 2009
"Kürt açılımı" meselesi henüz yer isimleri düzeyinden ileri geçebilmiş değil. Hükümet kanadı Türkçe
olmayan yer isimlerinin değiştirilmemesini savunmak için Malazgirt''e Alparslan''a kadar götürdü
işi.Doğuda yer isimleri özellikle 1980''den sonra art... devamı
Kürt açılımından "Munzur açılımı"na
13 Ağustos 2009
"Kürt açılımı" nedeniyle yapılan tartışmaların seviyesine bakarak bir arada yaşamanın tarihteki en
muhteşem tecrübesini ortaya koyan bir kültürün çocukları olduğumuza kim inanabilir? Farklı dillere
bile tahammül edemeyen, köy isimlerini bile değiştir... devamı
&#8220;Dış güçler&#8221; neden istikrar istiyor?
11 Ağustos 2009
Dış güçlerin cennet vatanı parçalamak istediği korkusuyla büyümüş bizler için bu başlık ironik
gelebilir. Memlekette olup biten her istenmeyen durumdan &#8220;dış güçler&#8221;i sorumlu
tutmaya yatkın bir siyasi söyleme sahibiz. Hatta bu yaşadığımız ... devamı
Yorgun günün kadınları
04 Ağustos 2009
Yorgun bir yaz ikindisi&#8230; Gölgelere çekilmenin bile serinlemek anlamına gelmediği nemli bir
İstanbul yazı. Eskiden bu aylarda nem kalmazdı. Sıcak olsa da nemi atması gerekirdi diye düşünerek
parkın içinden hızla geçiyorum.Yorgun argın banka otur... devamı
Temmuz, 2009
"Dil"siz üniversite mi?
30 Temmuz 2009

177

Daha lise çağında günde üç bin test sorusu çözerek gençleri üniversiteye hazırlayan eğitim sisteminin
anlam çerçevesine daha önce değinmiştim. Başarının bilgi, muhakeme, kavramsal düşünme beceri ve
yeteneğinden çok belli kalıpları otomatiğe bağlanmış... devamı
Temmuz, 2009
Bir algı sorunu olarak &#8220;Ortadoğu açılımı&#8221;
28 Temmuz 2009
Türkiye dış politikada önemli bir fırsat yakalayarak açılım yapıyor. Ne var ki, bu açılımın Türkiye''nin
kendi iradesiyle gerçekleştiğini söylemek zor. Enerji hatlarından, ABD''nin Ortadoğuyla girdiği yeni
ilişki biçimine kadar siyasi ve ekonomik al... devamı
Ülkeyi "rehin alan yol"lar
23 Temmuz 2009
Yaz tatilinin başlamasıyla tüm memleket adeta yollara döküldü. Bir yanda iyice benimsenen tatil
alışkanlığı diğer tarafta büyük şehirlere gelip yerleşen Anadolu insanının kopup geldiği köklerine
doğru yollara düşüşü&#8230; Tüm Anadolu adeta asfalt bi... devamı
Çok İslamlı bir gösterge olarak Kudüs
21 Temmuz 2009
Mescid-i Aksa''dan Miraç özel yayını yapılarak bir ilki gerçekleştirilmesi Kudüs gerçeğine dikkat
çekilmesi açısından önemliydi. Kudüs''ün ekranlara gelmesi, seyirlik bir unsura dönüşme tehlikesiyle
birlikte işgal edilmişliğini hatırlatması işlevini... devamı
&#8220;Batının iğvası&#8221; karşısında Çin
16 Temmuz 2009
Doğu Türkistan''da yaşananları aslında doğu-batı eksenindeki fay hattını ama daha çok medeniyet
tartışması düzlemindeki ayrışmayı ortaya çıkarırken her kesimden kalem oynatanların hamasetle
çıkarcı realpolitik özürlü yorumları adeta boca ettiler&#823... devamı
Üniversitesiz toplum
14 Temmuz 2009
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması üzerine dereceye giren öğrenciler, öğrencilerin devam ettiği
kurslar, tercihlerdeki öncelikler basında yoğun yer aldı. Aslında gençlerin aldığı dereceler, beklentileri,
büyüklerin duruma bakışı Türkiye''nin t... devamı
Bastonuyla panzerlere yürüyen Uygur anası
09 Temmuz 2009
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Çinli askerler etten bir duvar örmüş. Önlerinde panzerler. Dünyanın en kalabalık ordusu tüm gücüyle
gövde gösterisi yapıyor. Zaten esaretten farksız dünyalarını daha da kuşatmak, hayatları kelepçelemek
için binlerce asker meydanları kuşatmış. Bu aske... devamı
Doğu Türkistan"ın geleceği
07 Temmuz 2009
Doğu Türkistan''dan gelen haberler, yaşanan şiddetin katliam boyutuna vardığını gösteriyor. Kısıtlı
imkanlarla dış dünyaya yansıyan rakamlar bile Çin yönetiminin baskı politikalarının boyutunu
göstermeye yetiyor. Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Gül'... devamı
İktidar, medya ahlak ilişkisi
02 Temmuz 2009
Türkiye''de sistemin bir dönüşümden geçtiğinde kuşku yok. Özellikle askerin sistem içindeki yeri
bağlamında önemli dönüşümler yaşanıyor. Bu dönüşümde taraf olanlar siviller ve halk özellikle de
muhafazakar kesimler. Bu vurguyu yapma gereği duymamın ... devamı
Haziran, 2009
Roma"dan şehrin meydanlarına
30 Haziran 2009
İslam şehrine dair modern zihni sürekli meşgul eden sorulardan biri, bu şehirlerin neden meydanlara
sahip olmadığıdır. Aydınlanma ile ortaya çıkan modern şehirciliğin en bariz özelliklerinden biri
devasa ölçeklerde meydanlara sahip olmasıdır. Şehirde... devamı
&#8220;Tarihin hatası&#8221; Belçika"da örtü meselesi&#8230;
25 Haziran 2009
Önceki gün Avrupa tarihinde bir ilk yaşandı. Başörtülü bir Müslüman milletvekili Belçika
Parlamentosu''nda yemin ederek görevine başladı. Bu olayı Avrupa tarihinin doğal akışı mı yoksa
"tarihin hatası" olarak mı okumalıyız? Müslüman bir ülkede başör... devamı
İran"da &#8220;günah keçisi olmak&#8221;
23 Haziran 2009
İran''da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ortaya çıkan, tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği
olaylar kimin nerede durduğunu göstermesi bakımından adeta turnosol kağıdı işlevi görüyor. Mesela
İran''da istikrarı savunmak, kendisinin bile çoktan u... devamı
İroniden öte: Çınar ağacı, çorap kokusu
18 Haziran 2009
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Dün bir televizyon kanalı, muhtemelen doğal yaşına ulaşan bir ağaçla ilgili uzun uzun haber verdi.
Canlı yayında yavaş yavaş kuruma emareleri gösteren çınar ağacından Atatürkçülük daha doğrusu
çürümesinden Atatürk düşmanlığı çıkarmaya çalışan bir ha... devamı
&#8220;Bir kısım halk&#8221;ın devrimi mi?
16 Haziran 2009
Her şey İran tarzı işliyor aslında. Her hamlenin arkasından başka bir karşı hamle&#8230; Yazıyı
yazmaya başladığım andan itibaren İran''dan gelen son haberler şöyleydi: Hamaney, Musavi ile
görüşmüş, muhalif gösteri yasaklanmış ama dini rehber seçim s... devamı
Haziran, 2009
İran seçimlerine nasıl bakmalı?
11 Haziran 2009
İranlılar 10. cumhurbaşkanlığı için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.. Takip edebildiğimiz kadarıyla
hayli çekişmeli bir seçim kampanyası yürütüldü. Adaylar arasında yaşanan siyasi rekabeti aşan
suçlamalar ortamı öylesine gerdi ki; eski cumhurbaşka... devamı
"Şehirlerin ruhu"nu arayan düşler
09 Haziran 2009
Bir tarafta savrulmalar yaşarken diğer tarafta kendi sesimizi buluyoruz sanki. Ütopyalarımızı,
düşlerimizi politik gündeme, gündelik gerçeklik uğruna feda ederken aynı zamanda içimizden birileri
daha kuşatıcı bir dille geleceğimizi inşa etme çabasın... devamı
Kaşgar yok edilmeden
04 Haziran 2009
Orta Asaya''daki &#8220;büyük oyun&#8221;un jeostratejik ayrıntılarına dalanlar muhteşem
medeniyetimizden elde kalanlara yönelik saldırıyı umursamıyor bile. Hayatı stratejik hesaplarla
okumaya alıştığımız günlerden beri tarih, kültür ve medeniyet me... devamı
Türkiye"nin dayanma gücü?
02 Haziran 2009
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yaklaşmış olması ve de Türkiye''de hükümetin yeni dış politika
açılımları nedeniyle iki tarafta da AB''ye "üyelik" tartışmaları yeniden canlandı. Her seferinde Türkiye
için bir tür Avrupa''ya bağlılık ve iman tazeleme... devamı
Mayıs, 2009
"Barış endüstrisi"nin mayınları
28 Mayıs 2009
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Yeni bir endüstri türüyle karşı karşıyayız. Sorunu "Filistin sorunu" olarak tanımladıktan sonra
Ortadoğu barışından bahseden, her türlü musibetin sorumlusu olarak "Filistinli teröristleri" gören ama
yine de bölgeye barış getirmekten bahseden bir sist... devamı
Paranın dini milliyeti
26 Mayıs 2009
Başbakan iktidara ilk geldiği günlerdeki retoriği tekrarlamaya başladı. Batıyı görmüş, moderniteyle
daha önceden temasa geçmiş hatta kısmen içselleştirmiş, yarı Batılı bir ülke olarak bir adım önde
olduğumuzu düşünmenin psikolojik avantajıyla ilginç ... devamı
Endülüs"ten "göstergeler"
21 Mayıs 2009
Geçen hafta Endülüs''ten yazdığım yazıyı yolda olduğum için Salı günü devam ettiremedim. Gündem
dışı da olsa asli gündemimizle ilgili konuya devam etmek niyetindeyim. Endülüs kelimesini
''medeniyeti'' kelimesinin takip etmesi, en azından bu kavramsal... devamı
Endülüs"ü yeniden düşünmek
14 Mayıs 2009
GIRNATA- Endülüs medeniyeti üzerine yazılıp çizilenler genelde medeniyet bilincinden yoksun
geçmiş özleminden ibaret kalır. Bir medeniyete dökülen bunca ağıta rağmen "medeniyet idraki"nden
yoksun olması müslümanlar için ironik bir durumdur. Endülüs y... devamı
Sivil talepler ne kadar sivil?
12 Mayıs 2009
Türkiye''de yıllardır her vesile gündeme getirilen ama bir türlü gereği yapılamayan bir konu başlığı
olarak "sivil anayasa" talepleri bugünlerde yeniden tartışılmaya başlandı. Bunun ne kadar gerekli olup
olmadığına geçmeden önce hemen hatırlatmakta y... devamı
Töre mi "töresizlik cinayeti" mi?
07 Mayıs 2009
Mardin''de yaşanan katliam karşısında bu ülkede yaşayanlar olarak kendi gerçekliğimizle yüzleşmek
zorundayız. İnsanlığımızın sığ/ın/dığı çizgiyle; kutsanan töreyle, ölümü, öldürmeyi bu kadar
doğallaştıran, kolaylaştıran siyasal ortamla&#8230;Bazı yaz... devamı
Türkiye"nin Af-Pak sınavı
05 Mayıs 2009
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Türkiye''nin yeni dönemde dış politika performansı Ortadoğu''dan çok Af-Pak bölgesine yönelik yeni
oyunlar karşısında takınacağı tavırda belli olacak. Ortadoğu''da "Amerika ile tam mutabakat" sağlayan
Türkiye''nin Pakistan üzerine oynanan oyun karşı... devamı
Nisan, 2009
Turistik marka olarak Castro
30 Nisan 2009
Bir zamanlar hemen her türden sol gençliğin idolü olan Fidel Castro, artık yaşayan nostaljik bir figür
haline geldi. Soğuk Savaş döneminde Amerika''ya kafa tutan Castro, ilerleyen yaşına rağmen hala
tartışmasız lider. Kurduğu sistem ne kadar sosyal... devamı
İslam âlemi yerine Müslüman Dünya?
23 Nisan 2009
Yeni dönemde Amerika''nın İslam dünyasına yönelik stratejilerinin anahtar kavramlarından biri
muhtemelen ''Müslüman dünya'' ile ''İslam âlemi'' arasındaki farka yapacağı vurguda gizli görünüyor.
Obama''nın ilk ziyaretinin Türkiye''ye olması pek çok m... devamı
Nisan, 2009
İslam Âlemi yoksa bu telaş neden?
21 Nisan 2009
Obama''nın İslam Âlemi''ne seslenme ve diyalog imkanı kurma olarak yorumlanan girişimlerine bir
tepki de Washington Post''tan geldi. İslam Âlemi (muslim world) diye anlamlı bir bütünlüğün
olmadığını, tüm Müslümanlara seslenme çabalarının ilkel İslam ... devamı
Son noktayı koyan "Devlet"
16 Nisan 2009
Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ''un küçük çapta devrim olarak nitelenen konuşmasının bu kadar
ilgi görmesinin nedeninin sözlerinin içeriğiyle olduğu kadar kürsüdeki konumuyla da ilgili olduğu
açık. Başbuğ''un konuşması karşısında devletin temellerin... devamı
Obama"nın iğvası
14 Nisan 2009
Obama''nın Türkiye''de oluşturduğu iyimserlik dalgasının ulaşmadığı kesim, vurmadığı sahil kalmadı
neredeyse. Sahte vaatlerin ve yaldızı parlatılmış kelimelerin arkasından koşmaya hazır ne geniş
kesimin olduğunu hayretler içinde gözlemledik. Eli kale... devamı
BASP olarak Obama
07 Nisan 2009
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Barack Obama Türkiye Büyük Millet Meclisi''nde konuşurken daha önce o kürsüde konuşan Bill
Clinton''dan farklı yanlarının ne olduğunu düşündüm. Ya da selefi George W. Bush boğaz köprüsü ile
Ortaköy Camii''ni arkasına alacak şekilde yerleştirilen kürs... devamı
Yazıcıoğlu"nun misyonunu konuşmak
02 Nisan 2009
Muhsin Yazıcıoğlu''nun karlı dağ başında yalnız ve tenha, sisler arasında hayata veda edişi hemen
herkesi derinden etkiledi. Ölümü de yaşadığı gibi geldi. Fırtınalı hayatının, eğilip bükülmeye meydan
vermeyen çizgisinin son perdesi gibiydi. "Yaşadığı... devamı
Mart, 2009
İktidar kibrine karşı elitist Gandi
31 Mart 2009
Seçimler ardından söylenebilecek sözün ve yapılacak yorumun çoğu çoktan tüketildi. Bu kadar çok
yorumun dolaşımda olduğu bir ortamda seçime dair değerlendirmelerin birbirini tekrarlama riski her
zaman var. Birbirine zıt görüş sahiplerinin bile birbi... devamı
Muhalefet/in halleri
26 Mart 2009
Seçim kampanyaları hala canlı. Süslenmiş rengarenk sokaklardan beklentilerini ortaya koymak için
meydanlara yığılan kitlelere bakıldığında son derece siyasi bir ortamın olduğu sonucuna varmak
gerekir.Oysa bunca politik görüntüye rağmen dehşetli bir s... devamı
Siyasilerden arta kalan "siyasi boşluk"
24 Mart 2009
Seçimlere beş gün kala, iktidar ve muhalefet partilerinin, adayların sergiledikleri tutum ve ''siyasetin
dili'' nasıl bir Türkiye tasavvuruna sahip oldukları hakkında bir şeyler söylemeye yetiyor. Kabul etmek
gerekir ki bu seçim daha önceki yerel seç... devamı
Darbe seviciliği
19 Mart 2009
Bir emekli askerin günlüklerinden sonra bir emekli olmayan gazetecinin günlükleri basına sızdı.
"Gazeteci"nin günlükleri ile emekli askerin günlükleri zaman ve mekan olarak örtüşüyor.
Günlüklerden anlaşıldığı kadarıyla gazeteci sadece gözlemlemiyor; ... devamı
Paris"e Sacre-Coeur"dan ya da Eyfel"den bakmak
17 Mart 2009
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Paris''e tepeden bakmak için birkaç alternatifiniz var. Şehrin kadim ve yeni kimliğini buluşturan SacreCoeur bir başka adıyla ressamlar tepesi, dümdüz olan Paris için epeyce yüksek sayılabilir. İsmini Hz
İsa''ya atfen Sacre-Coeur Kilisesi''nden alan... devamı
Sol muhalefet ve İslam"ın iç/eriksiz/leştirilmesi
12 Mart 2009
Sovyet sisteminin çökmesi dünyadaki sol muhalefeti de derinden sarstı. Sarsıntının temelinde siyasi
yapı olarak Sovyetler''in çökmesinden daha fazla, entelektüel bir krize girilmiş olması vardı. Nasıl
olmasın ki? "Komünizm çöktü ama Marksizm yaşıyor"... devamı
Yeni Osmanlıcılık ve anakronizm
10 Mart 2009
Hillary Clinton''ın Ankara ziyareti Obama''nın Türkiye''ye nasıl bir rol biçtiğinin ipuçlarını verdi.
Küresel rekabette stratejik denklemlerin yeniden kurulmasının arefesinde, yeni Amerikan yönetimi
sadece imaj tazelemiyor Ortadoğu''ya farklı bir yak... devamı
Ismarlama Osmanlı haritası
05 Mart 2009
Çok uzak olmayan bir geçmişte ABD başkanı sıfatıyla demokrat Bill Clinton Türkiye Büyük Millet
Meclisi''nde bir konuşma yapmıştı. Ne diyordu Clinton; 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak,
Ortadoğunun lideri haline gelecek, dünyada belli başlı güçlerden ... devamı
Mart, 2009
Biatı kabul edilmeyenler
03 Mart 2009
28 Şubat''tan geriye ne kaldı diye bakıldığında çok şeyin değiştiği, Türkiye''de siyasi ortamın ve
dünyadaki konjonktürün bir daha darbe yapılmasına izin vermeyeceği yönünde iyimser (bu iyimserlik
vurgusu bile siyasi yapı hakkında yeterince kötümserl... devamı
Şubat, 2009
Bir metafor olarak "jeep"
26 Şubat 2009
Geçtiğimiz gün Cihan Aktaş''tan "böyle bir gün var mı?" diye soran mesajı almasam haberim bile
olmayacaktı. Meğer birileri İslam Konferansı''ndan BM''ye kadar uluslar arası kuruluşlara başvurarak
23 Şubat''ın Dünya İslam Günü ilan edilmesi için çaba ... devamı
Bilgeliğin &#8220;medeniyet idraki&#8221;
24 Şubat 2009
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Turgut Cansever, öteye yürürken arkasından söylenebilecek sözlerin ne kadar yavan ve tıkız kaldığını
daha yazının başında hissediyorum. Bir mütefekkir, bir mimar olarak Turgur Cansever, her şeyden
önce kendisini dünyayı güzelleştirmeye adamıştı. Bi... devamı
Çevre/ci - sömürge/cilik
19 Şubat 2009
Geçenlerde katıldığım bir panelde İsrail sorununun Siyonizm ve küresel kapitalizm ilişkileri
bağlamında emperyalizmle ilişkilendirilmeden doğru okunamayacağını söylediğimde panalistlerden
akademisyen bir arkadaş bunu neo marksist bir yaklaşım olarak ... devamı
Ortadoğu"ya dönmenin anlamı?
17 Şubat 2009
Yazının başlığına bakarak son dönemde yaşanan Ortadoğu derinlikli dış politika yöneliminin Türkiye
merkezli bir Ortadoğu dizaynının hayata geçirildiği beklentisi içinde olanları sevindirdiğinde kuşku
yok. Diğer tarafta bölgeyle sıcak bir ilişkiye gir... devamı
Bir devrim kaç yılda anlaşılır
12 Şubat 2009
İran İslam devrimi gerçekleştiğinde hemen herkes yeni bir devrin başladığından emindi. 1979
Şubatının o heyecanlı ortamında İran''da gerçekleşen yüzyılın son muhteşem devriminin dünyada nasıl
bir değişimi başlatacağına dair beklentiler farklıydı. Hem... devamı
Holbrooke Boşnakları nasıl "ikna" etti?
10 Şubat 2009
Obama''nın Bush''dan farklı politika izleyeceği en azından &#8220;terörle savaş&#8221; adı altında
yürütülen politikaya göre daha barışçıl yöntemleri önceleyeceği yönünde beklentiler hayli yüksek.
Daha doğrusu elde somut gelişme olmamasına rağmen Ame... devamı
&#8220;Tuhaf zamanlar&#8221;da tutunma
05 Şubat 2009
Tamamen farklı iki hayat serüveni. İki farklı entelektüel. Biri yirminci yüzyılın en önemli
tarihçilerinin arasında sayılan Yahudi bir muhacir olan Eric Hobsbawm. Diğeri Filistinli bir sürgün,
batının oryantalist yüzünü indiren zekâ Edvard Said. Her ... devamı
Davos"un İsrail boyutu
03 Şubat 2009
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Davos''ta yaşananların açığa çıkardığı (buluştuğu) toplumsal hissiyat o kadar derinlerden geliyor ki
olaya itiraz kabilinden ileri sürülen sonuçları ya da &#8220;normatif şıklığı&#8221; üzerinde
konuşmak abes kalıyor. Davos gibi &#8220;dünya kapital... devamı
Ocak, 2009
Hamas direnişi bıraksın merhamet dilensin
29 Ocak 2009
Gazze''ye giden doktorlardan biriyle konuşuyorum. Bombardımanın en yoğun olduğu dönemde
gönüllü olarak Gazze''ye giden doktorun tespitleri hayli çarpıcıydı. Endonezya''dan, Mısır''dan;
Japonya''dan, Mağrip''ten doktorlarla beraber iptidai şartlarda f... devamı
Real politik ne zaman ideal politik oldu
27 Ocak 2009
Bölgemizde yaşanan olaylar ister istemez dış politika gündemimize oturdu. Her ne kadar dış politikaya
ilişkin pratik ve söylemler iç siyaseti hafifleten bir argümana dönse de Türkiye Ortadoğuda olduğu
sürece yeni dönemde kaçınılmaz olarak politik tar... devamı
Yumruğunu kim açmalı
22 Ocak 2009
Barack Obama görevine başladı, medyadan siyaset dünyasına elitlerin Amerikan rüyasını cesurca
dillendirmeleri için yeni bir başlangıç oldu. Kâbusa dönen Bush döneminden sonra Obama''yla birlikte
Amerikan rüyası yeniden yeşerdi bir çırpıda. Sadece lib... devamı
Gazze"de İran-Türkiye rekabeti
20 Ocak 2009
Gazze''de ateşkes ilan edildi. Sonuç, İsrail kınamalara aldırmadan üç hafta boyunca ölüm kustuğu
bölgeden çekildi. Kim kazandı: İsrail kendi açısından yaptırım değeri ve amacı olmayan uluslararası
cılız ayıplama seslerine kulak tıkayıp kan dökerek Fi... devamı
Ocak, 2009
Ergenekon kimi sevindirecek?
15 Ocak 2009
Ergenekon operasyonuna yeni dalgalar eklendikçe örgüt şemasına dahil olan şahısların konumu devlet
içinde piramidin üst kısmına doğru yükseliyor. Başlangıçta gözden kaçan küçük bir grubun devlete de
zararlı hale gelmeye başlayan örgütlenme ve eylemle... devamı
Annapolis"ten Gazze"ye: Sinsi bir plan&#8230;
13 Ocak 2009
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İsrail''in Filistin''e yaptığı saldırıyı özellikle Gazze''den ibaretmiş gibi gösterdiği son katliamı
masumlaştırma çabaları ve buna verilen destek işlenen cinayetler kadar insanlık adına yüz kızartıcı...
Rice''ın &#8220;bu kadar insan yoğunluğunun ol... devamı
Türkiye"nin itibarı neye bağlı(ymış)
08 Ocak 2009
Her zamanki yalan makinesini çalıştıran İsrail tarafı Gazze katliamında da boş durmayacaktı. En
büyük yalanı Hamas''a karşı savunma yaptığı yönündeki yüzsüz propaganda. Buna inanmak isteyenler
sadece Filistin''in yerini haritada bile gösteremeyen Ame... devamı
Ütopyalar Tükenmeden&#8230;
06 Ocak 2009
Filistin''de İslam dünyasının kalbine saplanan acı, insanlığın vicdanını kanatan vahşet karşısında
soğukkanlı kalabilmek ne mümkün. Bunca yıl içine kapatılan Anadolu insanı, ''nüfuz casusu'' gibi
kalem oynatanların İsrail propagandasına, resmi söylem... devamı
YouTube katliamı
01 Ocak 2009
Gazze''deki Filistinlilerin dünyanın gözü önünde değil adeta dünyanın desteği ile katliamı yaşadığımız
dünyanın vicdanını açığa çıkarıyor. Katliamla ortaya çıkan bu vicdan resmi, dünya sistemi dediğimiz
bütünün askeri ve siyasi boyutunun bir yansımas... devamı
Aralık, 2008
Meselenin özü: İsrail sorunu
30 Aralık 2008
Farkında mısınız Gazze''de yaşanan insanlık trajedisine dair kullandığımız dil ne kadar değişti,
kırılmaya uğradı. Filistin deyince akla Gazze geliyor artık. Gazze ise Hamas sorunuyla
ilişkilendirilerek hatırlanıyor. Bu daracık alanda gerçekleştirile... devamı
Kosova"da son Osmanlı"yı anmak
25 Aralık 2008
Murad Hüdavendiğar''ın Kosova''daki türbesini her ziyaret edişimde girişteki o ulu çınarın hali sanki
bir şeyler anlatmak istiyormuş gelir. Kocaman dallarıyla türbeyi kuşatan bu ağaç çoğu yerde
payandalarla ayakta durabiliyor. Çınarın gökleri kaplaya... devamı
Kapitalizmin iğvası
18 Aralık 2008
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Her büyük felaket gibi küresel krizden de ders çıkarmasını bilmek lazım. &#8220;Bu krizden nasıl
ders çıkarılırsa bir daha böyle bir afete yakalanmayız&#8221; türünden bir ders çıkarmaktan
bahsediyor değilim. Her ne kadar ekonomik felaketten çıkarılm... devamı
Bir ayakkabı da sen at!
16 Aralık 2008
Iraklı televizyon muhabirinin Bush''a ayakkabı fırlatışı herhalde işgale dair zihinlerde iz bırakacak en
anlamlı eylem olsa gerek. Muntasar el-Zeydi''nin ayaklarından çıkarıp fırlattığı bir çift ayakkabı
sadece Bush''un veda ziyaretine değil bir döne... devamı
Steril bayramlar
11 Aralık 2008
Modern hayatın en görünür yanlarından biri sterilleşmeyi dayatmış olmasıdır. Yaşadığımız çevreden
hayatın anlamına kadar uzanan geniş alanın sterilleştirilmesi anlamın pek çok şeyden ayıklanmasını da
beraberinde getirir. Rasyonel olmayan, öteye dair,... devamı
Kurban ve tünel
09 Aralık 2008
Kurban Bayramı''na dair en çarpıcı görüntü Gazze tünellerindeki kurbanlıklardı. Kuşatma altındaki
Gazze''yi dış dünyaya bağlayan gizli tünellerden geçirilen bu kurbanlıklar, aynı zamanda temsil ettiği
müthiş sembolizmle kurban olmanın anlamı üzerinde... devamı
Metafiziği boşaltılmış örtü açılımı
04 Aralık 2008
Baykal''ın &#8220;çarşaf açılımı&#8221;nın devamı nerede duracak belli değil ama nereden başladığı
çok açık. Türk siyasi tarihinde kadın bedeni, giyimi üzerinden gerçekleştirilen ''modernleşme
mühendisliği''nde CHP''nin üstlendiği rol bir açılım söyl... devamı
Bombay"ın gölgesinde Mombay
02 Aralık 2008
Hindistan''daki son patlamaları, yüzlerce kişinin katledildiğini dehşet içinde öğrendiğimizde olayın
geçtiği yer olarak Mombai diye bir şehirden de haberdar olduk. Oysa bu şehir, eskiden beri aşina
olduğumuz ve Hindistan''ın kolonyal geçmişini hatırl... devamı
Kasım, 2008
Kıyımıza vuran aşk mektubu
27 Kasım 2008

188

Yedioth Ahranot isimli İsrail gazetesinde çıkan bir haber işgale, siyasi ve coğrafi bölünmüşlüklere
rağmen ''insani''liğin nasıl direndiğini, insanın içinde, ruhunun derinliklerinde yaşanan bütünleşme
arzusunun maddi olanı nasıl aşabileceğinin sarsıc... devamı
Obama"dan Baykal"a &#8220;imkansız ittifak&#8221;
25 Kasım 2008
Belki ne alakası var denilebilir ama Obama gibi siyah birinin Amerika gibi küresel imparatorluğa
başkan seçilmesi ile Baykal''ın çarşafa rozet takması arasında çok ciddi bir benzeşim var. Bu ikili
arasındaki benzerlik sadece birinin başkan seçilmesin... devamı
Obama"nın "Bush yüzü"
20 Kasım 2008
Dünyadaki haber ağına hakim ana medya kanalları, haber ajansları Obama''nın seçilmesini Amerika
adına imaj kampanyasına dönüştürdüklerini rahatça söyleyebiliriz. Amerikan seçimlerini bir zenci
olarak Obama mı kazandı yoksa yeni Amerikan imajı mı kaza... devamı
Üslup ve uzlaşma arasında siyaset
18 Kasım 2008
Son günlerde &#8220;Başbakanın üslubu&#8221; üzerinden başlayan tartışma Türkiye''de siyasetin
fay hatlarını ele vermesi açısından önemli bir gösterge. Aslında, üslup üzerinden iktidarın siyasi
muktedirliği, meşruiyeti tartışmaya açılıyor. Oysa Başb... devamı
Azınlıklar ya da "kendi kendini sömürgeleştirme"
13 Kasım 2008
Günlerdir bir bakanımızın azınlıklar &#8220;iyi ki gittiler&#8221; anlamına gelen sözleri tartışılıyor.
Aslında bakanın sözlerinde yeni bir şey yok. Yıllardır tekrarlanan, meydanlarda atılan resmi nutukların
tekrarından ibaret. &#8220;İçimizdeki yaba... devamı
Telefona takılan &#8220;ölüm dikkati&#8221;
11 Kasım 2008
Her şey gözüme takılan o yazıyla başladı. daha doğrusu yazıdan daha çarpıcı gelen o başlıkla;
&#8220;Müslüman Selanik&#8221;. Selanik şehrine dair kafalardaki tüm algıları alt üst eden bir yazı
başlığı. Dergah dergisinin iç sayfalarında yer alan bu y... devamı
Bir imaj olarak Obama
06 Kasım 2008
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Kenyalı Müslüman bir babanın oğlu olan Barack Obama ismini ilk duyduğumda bende yaptığı ilk
çağrışım, bir zamanlar Müslümanların çoğunlukta olduğu baba toprağındaki dramatik değişim oldu.
Hala önemli bir Müslüman nüfusa sahip olan Hind Okyanusu''nun... devamı
Küresel krizin altyapısına taş döşemek
04 Kasım 2008
Özal döneminin en büyük yatırımı Türkiye''deki iletişim altyapısının yenilenmesiydi. Telefon
hatlarının yer altına çekilmesinden, bankacılık işlemlerinin anında yapılmasına imkan tanıyan, veri
aktarımına ve daha sonra internete geçecek olan atılımı b... devamı
Ekim, 2008
&#8220;Piyasa dini&#8221;nden şüphe zamanı?
30 Ekim 2008
Küresel mali krizden en çok etkilenmesi gerekenler kimler? Bu soruda mantık hatası arayanlar olabilir.
&#8220;Krizden etkilenmesi gerekenler&#8221; ifadesi ister istemez, bir belaya düçar olma
temennisini çağrıştırıyor çünkü. Kapitalizmin çökmediğ... devamı
"Katar Senfonisi"ni kim dinleyecek?
28 Ekim 2008
Geçen hafta Arapların da kolonyal dönemin, özellikle kültürel kolonyalizmin etkisiyle genelde
Ortadoğu özelde Türkiye ile ilişkilerde kendi modernleşme ve ulus devlet geçmişleriyle yüzleşmeleri
gerektiğini yazmıştım. Batıcı, seküler seçkinler elinde ... devamı
Araplar da yüzleşmeli
23 Ekim 2008
&#8220;Türkiye''nin geleneksel dış politikası&#8221; olarak her fırsatta tekrarlanan ve bu tekrarlama
sayesinde bir tür (vicdani) meşruiyet kazandırılan çizgisine yönelik en büyük eleştiri &#8220;tek
boyutlu&#8221; olmasıdır. Tek boyutlu dış politika... devamı
Önce muhalif olmak
21 Ekim 2008
Saadet Partisi''nde yeni bir dönemin başlayacağının sinyalleri verilmeye başladı. Numan Kurtulmuş
parti kararıyla (tavsiyesi) ile tek aday olarak kongreye gidiyor. Numan Kurtulmuş''un çizgisi, birikimi
ile Mili Görüş hareketine yeni bir heyecan verme... devamı
Sivil servis mi sivilleşme mi?
16 Ekim 2008
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Türkiyede ilginç tartışmalar yaşanıyor. Dağlıca baskınından sonra benzer biçimde Aktütün baskının
gerçekleşmesi en azından medyanın belli kesimlerinin askerleri eleştirmesine yol açtı. En statükocu
isimler bile askerin görevini yeterince yapıp yapmad... devamı
Ekim, 2008
Aliya nasıl anılmamalı?
14 Ekim 2008
Aliya göçeli beş yıl olmuş. 19 Ekim 2003''de kaybettiğimiz Aliya için Türkiye''de çeşitli anma
toplantıları düzenleniyor. Bir faninin her yıl anılması, varsa eğer, bıraktığı mirasın hatırlanmasına,
muhasebe yapılmasına vesile oluyorsa anlamı olabili... devamı
Ne hakla!
09 Ekim 2008
Fatihte bir küçük bir işyeri&#8230; Tezgahındaki ürünler genelde çikolata ve şekerleme mamülleri
olsa da genel havası artık fazla örneği kalmayan şekerci dükkanı gibi. Yani taburenizi çekip bir
köşesine iliştiğiniz, sıcak muhabbetin yapıldığı işyeri.... devamı
Simitçinin dönüşü
07 Ekim 2008
Ramazan geçti. Uzun bayram tatilinden sonraki ilk pazartesi işyerine gelirken kafamda tek soru işareti
vardı: Simitçi dönmüş müydü? Yoksa yazdıklarım muhayyel bir zamanda muhayyel bir simitçinin
paradigmaya kafa tutmasının öyküsü müydü? Belki de öyle... devamı
Bir &#8220;güzellik medeniyeti&#8221;
02 Ekim 2008
Bayramı değerlendirmek bir bakıma kaynaşmak, bereketlendirmek değil midir? Büyük şehir hayatı
kaynaşmayı sınırlı tutsa da bereketlendirmek yine elimizde, bayramı bayram bildiğimiz sürece.
Bayramda elimden düşürmediğim bir kitaptan, daha doğrusu kitab... devamı
Eylül, 2008
Bayram ve paradigmatik hatırlatma
30 Eylül 2008
Amerika''da patlak veren ekonomik kriz ile Ramazan Bayramı arasında ne gibi bir alaka olmalı ki bir
yazıya konu olsun? Aslında ''bayram yapmak''la bayramda ''tatil yapmak'', bayramı tatile dönüştürmek
arasındaki ''paradigmatik kırılma''yı fark etmed... devamı
Pakistan"ın gücü: Atom ve İslam
25 Eylül 2008
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Pakistan''da yolculuk yapanlar bilir, bir bölgeden diğerine geçtiğinizde konuşulan dil değişir. Bu bölge
farklılığı çoğu kez iki şehir arası bir mesafedir. Yüz ölçümü Türkiye kadar ancak olan Pakistan 160
milyonu aşan nüfusu ile hayli kalabalık bir ü... devamı
Bu ülkenin &#8220;dinle imtihanı&#8221;
23 Eylül 2008
Türkiye''ye dair söylenebilecek en gerçek ifade bu coğrafyada yaşayanların Müslümanlık''la
yoğrulmuş olmasıdır. Son kertede bu toprakların geleceğine dair söylenebilecek son sözü bir şekilde
İslam, Müslümanlık''la ilintili tercihler belirleyecektir. ... devamı
Küresel sermaye ulus-devlet güreşi
18 Eylül 2008
Amerikanın Afganistan ve Irak''ı işgal ederek başlattığı süreci anlamlandırmakta çoğu kimse zorlandı.
İşgal, savaş gibi bir olayın insani boyutunu görmezden gelerek, bunu terörle mücadele , demokrasi,
özgürlük gibi söylemlerle meşrulaştıran kalemler... devamı
Paradigmaya kafa tutan simitçi
16 Eylül 2008
Her sabah köşede gelip geçeni umursamayan ama belli bir nezaket ölçüsünde izleyen duruşuyla
tezgahının başında görürdüm. Kırık dökük küçük iskemlesine oturmuş tezgahta kalan simitleri düzeltir
bulurdum hep. Gelip geçene satıcı gözüyle bakmaz, kendi h... devamı
11 Eylül "vicdanları terörize etti"
11 Eylül 2008
&#8220;11 Eylül''den geriye ne kaldı&#8221; sorusuna verilecek cevap aynı zamanda ikiz kulelerin
&#8220;uçaklanması&#8221;nı kimin gerçekleştirdiğine dair daha net fikir sahibi olmaya yardımcı
olur. Rusya''nın artık küresel rekabette ben de varım tür... devamı
Ermeni prensinden tarih dersi
09 Eylül 2008
Ermenistan ve Türkiye arasında başlatılan &#8220;futbol diplomasisi&#8221;nin sonuçlarından
herkes ümitli görünüyor. &#8220;Tarihi ziyaret&#8221;le başlayan süreçte, iki halkın arasındaki
anlaşmazlıkların, husumetlerin ortadan kalkması için &#8220;ta... devamı
Oruç, zaman ve çocuk
04 Eylül 2008
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Müslümanın ibadetiyle zaman arasında bir ilişki var. ''Aşkın olanla'' temas adeta zamana ayarlanmıştır.
Akıp giden zamanı oruçla, namazla, hacla yakalar Müslüman. Bizi kuşatan o hayat dediğimiz
muhteşem zaman çizgisi oruçla yakalanır, namazla bir an ... devamı
Osmanlı Afrikası ya da Suakin diye bir ada
02 Eylül 2008
Geçtiğimiz günlerde Sudan Devlet Başkanı Beşir''in Türkiye''ye gelişi etrafında medya ve siyaset
mensuplarınca yapılan tartışmalar tam bir sığlık örneği sergiledi. Dünyanın iki büyük ekonomik
gücünün bilek güreşi yaptığı Sudan''a dair söyleyebildikle... devamı
Ağustos, 2008
Bizden olanlar siyaseti
28 Ağustos 2008
Mevcut siyasi iktidarın büyük ölçüde yaslandığı toplumsal kesimin kültürel ve ekonomik yapısından
hareketle yapılan analizlerin büyük ölçüde topluma yabancılaşan aydın/seçkin kesimin önyargılarıyla
malül olduğuna önceki yazıda değinmiştik. Entelektüe... devamı
&#8220;Müslümancılık&#8221; ya da klan siyaseti
26 Ağustos 2008
Mevcut siyasi durumun Türkiye''nin sosyolojisi açısından neye karşılık geldiğini anlamlandırmakta
zorlanan Türk entelijansiyası siyaseti doğru şekilde analiz etmekte zorlanıyor. Gerek ideolojik
önyargılar gerekse toplumsal dinamiklere karşı yabancıla... devamı
Afrika bizim neyimiz olur?
21 Ağustos 2008
Afrika''nın aydınlık soluğunu Sezai Karakoç''la hissettik ilkin. Nuri Pakdil de o görkemli soluğuyla
meşaleyi yaktı. Afrika yirminci yüzyılın vicdanıydı. Talan edilen bir kıtanın siyahî renginde Turabi
alınların ışıltısını görüyorduk. Fano''nun &#822... devamı
Pakistan"da bir dönem daha sona erdi
19 Ağustos 2008
Askeri darbeyle Pakistan''ın başına geçen Pervez Müşerref 9 yıldır elinde tuttuğu iktidarı dün
bırakmak zorunda kaldı. Pakistan siyasi tarihinin en çalkantılı döneminde devlet başkanlığı yapan
Müşerref son olarak muhalefet liderlerinden B. Butto''nun... devamı
Ahmedinejad"ı Dinlerken
16 Ağustos 2008
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Dün sabah bir grup gazeteci ile birlikte İran cumhurbaşkanı Ahmedinejad''la kahvaltıda bir araya
geldik. Osmanlı sultanlarının sarayı Çırağan''da, bölgedeki rakipleri olan İran''ın devlet başkanıyla bir
arada olmak ilginç bir deneyimdi benim için. İk... devamı
Türkiye"yi kritik dönem bekliyor
14 Ağustos 2008
Kafkaslarda durumun hala netlik kazanmaması Türkiye açısından çok riskli gelişmeleri
tetikleyebilecek nitelikte.. Gelinen bu noktada &#8220;Türkiye ne yapmalıydı, nerede hata
yaptı&#8221; türünden sorulara verilecek cevap çok seçenekli olmasa da bazı... devamı
Yeni dönemin ilanı
12 Ağustos 2008
Rusya-Gürcistan savaşında en son sorulması gereken soru &#8220;Kim haklı?&#8221; olmalı. Zira
hiç beklenmedik anda patlayıveren bu savaşta tarafların hiç biri hak elde etmek için savaşmıyor. Ne
Gürcüler kazanılmış haklarını elde etmek ya da korumak i... devamı
Boşluklu şehirler
07 Ağustos 2008
Anadolu''da örnek gösterilen şehirlerin ortak özelliği, ekonomik kalkınmışlık; şehrin modern
görünümü, gelişmiş belediye hizmetleri vs. Anadolu''nun yükselişini şehirlerimizin modernleşme
katsayısıyla ilişkilendiren çözümleme tarzını benimseyenler sa... devamı
Dış politika aracı olarak laiklikçilik
05 Ağustos 2008
Türkiye''de laikliğin ne olup olmadığı tartışması genel olarak bir ''iç siyaset aracı'' olarak ele alınır.
Laikçi elitlerin bir iktidar aracı olarak laiklik meselesini, laikliğin elden gittiği korkusunu işleyerek
siyasi manevra alanlarını genişlettik... devamı
Temmuz, 2008
Bir darbeci tipi olarak "İttihatçılık"
24 Temmuz 2008
İkinci Meşrutiyet''in 100. yıldönümü kutlanıyor bu günlerde. 1934''e kadar bayram olarak kutlanan bu
olay siyasi hafızamızda bayramlık kutlamalardan öte derin izler taşır. Her ne kadar bu olay bayram
olarak kutlanmaya devam etmese de benzer sloganlar... devamı
"Büyük oyun"da rol çalmak
22 Temmuz 2008
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Ankara geçtiğimiz günlerde uluslar arası dengeleri etkileyecek bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bu
evsahipliği Ortadoğuda arabulucu misyonuna oynamaya çok hevesli görünen Ankara için fazlasıyla
büyük gelen bir elbise gibi duruyor. Ortadoğu''da oynad... devamı
"Söylem körlüğü", Ergenekon körlüğü
17 Temmuz 2008
Devletle çeteleşmenin birbirine karıştırıldığı bir yapılanmanın adıdır Ergenekon. Devlet adına devlet
gücünü kullanarak belli bir dünya- da içi boş sloganı kullanarak kendine resmi meşruiyet sağladığı
yarı legal yapılanma da diyebiliriz. Aslında tü... devamı
Bunun adı: Siyasi angarya
15 Temmuz 2008
Dün açıklanan Ergenekon iddianamesiyle başlayan daha çok zanlıların bu suçları işleyip işlemedikleri
ekseninde sürdürülen tartışmalar, davanın etrafında oluşan kamplaşmanın tarafları açısından saldırı ya
da savunma aracına dönüştürdü. Oysa &#8220;Erg... devamı
Temmuz, 2008
Srebrenitsa"dan İstanbul"a mezar taşları
10 Temmuz 2008
Yarın Srebrenitsa katliamının 13. yıldönümü. Her geçen gün bulunan yeni toplu mezarlardaki cesetler
teker teker çıkarılıp mezarlığa defnediliyor. Yakınlarını kaybedenlerin sevdiklerinin cesetlerini bile
bulmalarına adeta sevindikleri tüyler ürperten ... devamı
"Sözde hayır kurumları"
08 Temmuz 2008
Gazze''de HAMAS''la ateşkes ilan eden İsrail Batı Şeria''daki hedeflere yöneldi. Adeta Gazze''yi
dinlendirmeye alırken işgal topraklarının büyük bölümünü oluşturan Batı Şeria''da rahatça operasyon
yapıyor. Artık rutin hale gelen bu saldırıların arkas... devamı
Hesaplaşmadan çok anlaşma
03 Temmuz 2008
En azından son yüz elli yıllık tarihimizde pek çok önemli dönüşümler iç dinamiklerden çok dış
etkilerle şekillendi. Memleketin geleceğini şekillendiren, hayatımızı şu veya bu şekilde değiştiren
önemli dönüşümlerin hemen hepsinde dış faktör hep öne çı... devamı
İki hicret öyküsü ve bir &#8220;travma&#8221;
01 Temmuz 2008
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Hatırat okumak en azından benim için sadece geçmişi hatırlamaktan ibaret değil. Nostaljik tatlar
sunuyor olsa da hatıratlar bireyin yaşanmışlıkları, tecrübeleri ışığında bir hafıza oluşturur. Bireyin
yaşanmış tecrübesi merkezinde bir geçmiş bilgisi a... devamı
Haziran, 2008
ABD başkan adayının terör ihbarı
26 Haziran 2008
Küçük ayrıntılardan devasa stratejiler çıkarmak, bağlamından koparılmış bir sözü alarak yazarını
mahkûm etmek veya bir düşünce sistemi hakkında hüküm vermek her şeyden önce vukufiyet
eksikliğine işaret eder. Kifayetsizlik bir yana hakikati çarpıtmak ... devamı
Bir cihat aracı olarak futbol
24 Haziran 2008
Avrupa Futbol Şampiyonasında Türk Milli takımının gösterdiği ''ilginç başarı'' hepimizin gururunu
okşamış görünüyor. İnsani bir tepki olarak kazanılan başarı karşısında ortaya çıkan coşku kadar doğal
bir şey olamaz&#8230; Bu arada özellikle kültürel ... devamı
Ütopyalar tükenmeden
19 Haziran 2008
Yaşadığımız süreçte, toplumsal aidiyetimiz, dünya görüşümüz ne olursa olsun topyekün insanımızın
elinden adeta gelecek tasavvurunun kaybolması durumu yaşanıyor. Büyük açılımlar büyük çatışmaları,
gerilimleri ortaya çıkarsa da arkasında bunu besleyen ... devamı
Mahrem talepler
17 Haziran 2008
Mahrem nedir? Daha doğrusu modern devlet karşısında mahrem diye bir şey var mıdır? Hele bu,
geleneksel olarak devleti kutsayan bir toplumun ulus devleti ise; bu otoritenin karşısında bireyin
''kutsalın denetimi dışında'' kalabilecek mahrem alanı olab... devamı
Afrika Boynuzu"nda işkence trafiği
12 Haziran 2008
Ortadoğunun işgali hegomonik savaşı haber veren bir kuşatmaydı. Amerika, Avrasya ekseninde
muhtemel rakiplerine karşı pozisyonunu kaybetmemek için jeostratejik ve jeoekonomik alanları elde
tutmaya çalışırken aynı zamanda İslam dünyasının ''paradigmat... devamı
Travma ya da özeleştiri
10 Haziran 2008
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Postmodern darbe İslami kaygıları olan kesimlerde önemli bir kırılmaya yol açmıştı. Beklenmedik bir
anda tersyüz edilmenin, dışlanmanın, yok sayılmanın ortaya çıkardığı hayal kırıklığı. Bu hayal
kırıklığının travmaya dönüşmesi etkinin ne kadar derin ... devamı
Barış Kudüs"ü kurtarır mı?
05 Haziran 2008
Dün peşpeşe gelen iki haber, Ortadoğuda niyetlerle gerçeklerin, bir şeyi hayal etmekle
gerçekleş/tir/menin ne kadar farklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Önce haberlere bakalım.
Türkiye''nin arabuluculuğunda başlayan Suriye İsrail barış gö... devamı
Denetçinin dinlenmesi
03 Haziran 2008
Geçen hafta yaşanan ''dinleme/dinlenme'' krizi siyaset kültürümüz açısından son derece açıklayıcı
öğeler taşıyor. Gerek tartışmanın üslubu gerekse bizzat olayın meydana gelişi olanca kabalığına
rağmen kendimizi okumamız anlamında hayli açıklayıcı dur... devamı
Mayıs, 2008
Amerika"nın "öteki"si kim?
29 Mayıs 2008
Batı''nın dünyadaki hegemonyasını ifade etmek için İngilizce''de bir söz vardır: the west and the rest
(batı ve diğerleri)&#8230; Bu söz sadece Batı''nın siyasi, askeri üstünlüğünü, merkezi konumunu
vurgulamaz aynı zamanda felsefi, bilimsel, sanatsa... devamı
Mayıs, 2008
Piran ülkesinde bir diyar
27 Mayıs 2008
Kara incir Ve nar Piran ülkesinde bir diyarPiran ülkesindeyiz. Makamda. Zülküf Peygamber
makamının olduğu dağda. Bir şairi ''bir medeniyetin vicdanı'' şairi doğuran dağın yüksekliklerindeyiz.
Makamda.Aşağılarda bir yanımda Ergani, ta uzaklar... devamı
Ortadoğu"da "aşağılanmış barış"
20 Mayıs 2008
Bush İsrail''in kuruluşunun 60. yılı kutlamalarına katılarak başladı Ortadoğu turuna. Knesset''te yaptığı
konuşma sanki militan bir siyonistin söylevi gibiydi. İsrail''e bu denli açık destek vermesinin ötesinde
tüm Arap ülkelerini, daha doğrusu Arap ... devamı
Bir kraliçe iki imparatorluk mirası
15 Mayıs 2008
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İngiltere kraliçesinin bunca yıl aradan sonra Türkiye''ye yaptığı ziyareti başda medya, aydınlar olmak
üzere Türk seçkinleri diyebileceğimiz zümre nasıl karşıladı? Bir zamanların üzerinde güneş batmayan
imparatorluğunun tahtını devam ettiren kraliçen... devamı
"Halkın kapatılması"na AB ilaç olur mu?
13 Mayıs 2008
Kapatılma davası gündeme gelince, post modern darbe sürecinde devreye giren ve gittikçe de
içselleştirilen düşünce tekrar canlanmaya başladı. Türkiye''deki laikçi kuşatmaya alternatif olarak
Avrupa''nın, daha doğrusu Avrupa Birliği kriterlerinin kurt... devamı
Gorbaçov"dan üç maddelik ders
08 Mayıs 2008
Sovyetler Birliği''nin son devlet başkanı Daily Telegraph gazetesine verdiği mülakatta yaşamakta
olduğumuz süreci anlamamıza katkıda bulunacak bazı açıklamalar yapmış. Özellikle Amerika-Rusya
ilişkilerinden yola çıkarak görünen çatışmanın arkaplanına... devamı
AKP kimi nereye dönüştürdü?
06 Mayıs 2008
Bir siyasal parti tek başına toplumun en azından belli bir kesiminde zihniyet dönüşümünü
gerçekleştirebilir mi? Bu soruya olumlu cevap vermek siyasal partiye fazla önem atfetmek olduğundan
büyük anlam yüklemek olarak anlaşılabilir. Benzer şekilde ver... devamı
Barışın Türkiye"ye maliyeti
01 Mayıs 2008
Suriye ile İsrail arasında muhtemel bir barış anlaşmasının imkanları ve varsa bunun hangi şartlarda
gerçekleşebileceği medya kanalları üzerinden tartışılıyor. Burada tartışmayı daha hareketli -renkli de
diyebiliriz- hale getiren Türkiye''nin arabuluc... devamı
Nisan, 2008
Suriye-İsrail barışının objektif şartları var mı?
29 Nisan 2008
Türkiye''nin arabuluculuk yapmasıyla gerçekleşecek bir Suriye-İsrail barışının objektif şartlarının olup
olmadığı sorusunu sormadan iktidar çevrelerinde ve medyada heveskâr bir hava estiriliyor. Gerçekten
Türkiye''nin arabuluculuğu da aşan bir işlev ... devamı
Futbol bir seküler aygıt mıdır?
24 Nisan 2008
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Hakan Şükür''ün kutlu doğum haftası nedeniyle yaptığı açıklama, kendilerini ''pagan kutsallık''
korumasına alan ''futbol ikonları''ndan bir hayli tepki almışa benziyor. Kutlu Doğum Haftasına ve hele
hele camileri terk edip gösteri merkezlerinde (gele... devamı
Küresel ısınma yeni oryantalizm mi?
22 Nisan 2008
Küresel ısınmanın doğurduğu tehlikeleri hissetmeye başladık gibi. Önce mevsim değişiklikleri,
yağışların azalıp düzensiz hal alması, yeryüzünde kuraklık ve çölleşmenin yaygınlaşması, kutuplarda
buzulların hızla erimesi&#8230; Ve hepsinden önemlisi ih... devamı
Aydınlar "10. Yıl Marşı"nın neresinde?
17 Nisan 2008
Resmi söylemin biçimlendirdiği kalıpların dışında alternatif düşünce üretmek iddiasında ve de
yükümlülüğünde olan aydınların genelde siyaset, güncel olarak da iktidarla olan ilişkilerini
sorgulamanın, içinden geçtiğimiz süreç göz önüne alarak zamanla... devamı
Alternatif aydın sorumluluğu
15 Nisan 2008
Türkiye yeni bir ''korku siyaseti'' dalgasının etkisi altına girerken okumuş-yazmışlardan sokaktaki
insana kadar her kesimde duygusal tepkilerin devreye girdiğini görüyoruz. Özellikle Ak Parti''ye oy
veren kesimle bu partide varsayılan özelliklerden ... devamı
Kissinger"in kehanetleri
10 Nisan 2008
Soğuk savaş döneminin ünlü Dışişleri Bakanlarından Henry Kissinger 1994 yılında yayınlanan
Diplomacy isimli kitabında gelecek dönemi hem dünyadaki güç dengeleri hem Amerikan gücünün
sınırları bakımından ele alıyordu. Akademiden gelen bir siyasetçi o... devamı
Nisan, 2008
İslamsız Avrupa kimliği?
08 Nisan 2008
Hollanda mahkemesi dün aldığı bir kararla, İslamı faşizmle kıyaslayan, Hz. Peygambere
&#8220;barbar&#8221; yaftası yakıştıran Hollandalı politikacının bu yolla dine hakaret etmediği
hükmüne vardı. Mahkeme bu yolla politikacının ifade özgürlüğünü kull... devamı
NATO zirvesinden Türkiye yansımalar
03 Nisan 2008

199

NATO son dönemin en kritik zirvelerinden birini yapıyor. Görünüşe bakılacak olursa NATO ya yeni
bir aşamaya girecek yahut dağılacak. NATO''nun dağılacağını ileri sürenler, nedense, üye olmak için
sırada bekleyen ülkelerin neden kapıda beklediğine dai... devamı
Şaibeli halk?
01 Nisan 2008
Türklerin &#8220;kurmay aklı&#8221; hakkında şöyle bir tespit yapılır; &#8220;taktik anlamda son
derece başarılı, stratejik düşünmede yetersiz.&#8221; Buradaki &#8220;kurmay aklı&#8221;
siyasetten toplum meselelerine kadar geniş alanda ortaya çıkan '... devamı
Mart, 2008
Gorbaçov ne diyor, Cheney ne yapıyor?
27 Mart 2008
Dick Cheney''in Ortadoğuya yaptığı gezinin sıradan bir ziyaret olmadığı ortada. Bundan altı yıl önce
yaptığı ziyarettin ardından Irak''ın işgal edildiğini hatırlayanlar Amerikan sisteminde başkandan sonra
ikinci adamının bölgeye gelişini de ister ist... devamı
İşte böyle bir şey "Türk Baasçılığı"
25 Mart 2008
"Türk Baasçılığı"nı tartışmak doğrudan ne Türk modernleşmesini tartışmaktır ne de Kemalizm
eleştirisi yapmaktır. Çünkü, her ne kadar Türk Baasçılığı benzetmesine muhatap olanlar kendilerini
doğrudan Kemalizm ve modernleşme, aydınlanma gibi referansla... devamı
"Halkı kapatan" korku siyaseti
18 Mart 2008
Yeni bir parti kapatma davası ile karşı karşıyayız. Ancak bu davanın daha öncekilerden farkı ise,
meselenin ''halkı kapatma'' boyutlarına varmış olmasıdır. Şu andan itibaren mesele, AKP''nin
icraatlarından, oy vermiş olmanızdan ya da azimli bir muhal... devamı
152 yıl sonra tren tekerlekleri
13 Mart 2008
Türkiye''de 1856 dan beri tren tekerlekleri demir raylar üstünde yol alıyor. Osmanlı sanayileşmesinin
ilk uygulamalarından biri olarak Aydın&#8211;İzmir arasında başlayan tren seferleri zamanla Hicaz''a
kadar uzayacaktır. Tuhaf biçimde imparatorluğun... devamı
&#8220;Bir Türk"ü öldür sonra dinlen&#8221;
11 Mart 2008
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İsrail''li &#8220;barış gönüllüsü&#8221; ve yazar Uri Avnery ilginç bir Yahudi hikayesi anlatıyor.
Rusya''da çarın ordusunda savaşa katılmak üzere askere çağrılan bir Yahudi gence annesi son
tembihlerini yapıyor; &#8220;savaşta kendini fazla yorma, b... devamı
Tatminsiz ulusalcılık
06 Mart 2008
''Türkiye''nin İsrailleştirilmesi'' tezini bir çok kez bu sütunlarda işledim. Türkiye''nin bu coğrafyadaki
tarihi, sosyolojik konumu ve misyonuna rağmen akıl almaz biçimde kimi politikalarda İsrail''le
özdeşleştirilmesini, bir ayniyet ilişkisi kurulm... devamı
İran"la "Mikro Soğuk Savaş"
04 Mart 2008
Kim ne derse desin Irak''ın işgalinden en kazançlı çıkan ülke İran oldu. İran Cumhurbaşkanı
Ahmedinejad''ın Bağdat''a yaptığı gezinin özeti bu olmalı. 1980''den beri diplomatik ilişkileri kopuk
olan, yıllarca süren savaş ve milyonla ifade edilen insa... devamı
Şubat, 2008
Başörtüsü nasıl savunulmaz?
28 Şubat 2008
Geçen yazımda, Müslümanların İslami kaygılarını liberal ahlaksızlığa emanet ettiklerinin altını
çizmiştim. Buradan hareketle temel hak ve taleplerini savunmak, toplumsal alanda meşruiyetlerini elde
edebilmek için geliştirilen dilin çoğunlukla içeriği... devamı
Başörtüsü kadın sorunu mudur?
26 Şubat 2008
Geçen haftanın gündemini belirleyen iki önemli başlık vardı, birincisi, başörtüsünün onaylanıp
onaylanmayacağı bir diğeri bu sorunla ilişkili olarak AKP ile liberallerin arasında kurulan ittifakın
bozulup bozulmayacağı konusu. Aslında tartışmanın kay... devamı
Kosova"yı kurtaran NATO Filistin"e
21 Şubat 2008
Sırpların büyük Sırbistan fantezisi uğruna Arnavutları Kosova''dan sürmek için giriştikleri etnik
temizlik yeni bir devletin kurulmasıyla sonuçlandı. Bu süreçte NATO''nun oynadığı rolün meşruiyeti
uluslararası hukuk açısından tartışmalıydı. Uluslar a... devamı
Şubat, 2008
Suriye saf mı değiştiriyor?
19 Şubat 2008
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Suriye''nin Annapolis barış görüşmelerine katılması somut olarak hiçbir sonuç çıkmasa da önemliydi.
Belki de Annapolis''in tek kazancı Suriye''nin sisteme dahil edilebileceğinin işaretlerini vermiş
olmasıydı. Ortadoğu''da İsrail''le uzlaşmış bir Suri... devamı
Bu çatlak zor kapanır
14 Şubat 2008
Türk toplumu, en az 150 yıllık Batılılaşma macerasının doğurduğu sancıları, çelişkileri hâlâ
aşamadığı, ortaya çıkan sorunları kendi ''varoluş iklimi''nde çözemediği için temel insani meselelerde
bile çatışma çıkıyor. Dışardan bakan biri için tam bir... devamı
"Sekülerizm"in referandumu korkusu
12 Şubat 2008
Başörtüsüne üniversitelerde serbesti getiren değişiklik meclisten geçti. Düzenleme karşısında "umut
anayasa mahkemesi", en büyük "korku referandum" olduğu tepkilerden anlaşılıyor.Türk siyasi
hayatının referandumla tanışması çok geç bir tarihte, 1980'... devamı
Laik fetva/cılar
07 Şubat 2008
Başörtüsü tartışmalarında kimin nerde durduğu, kimin insani öncelikleri siyasi kaygılara feda ettiği
meselesi daha uzun müddet gündemi işgal edecek. Mesele bir şekilde din ve özelde de İslam''la alakalı
olunca Türkiye''de sistemin kılcal damarlarına ... devamı
Mescid-i Aksa"yı yıkma stratejisi
05 Şubat 2008
Açlıkla terbiye edilmek istenen Gazeliler dünyanın en büyük açıkhava hapishanesinin duvarını yıkıp
sınırın öte tarafına geçtiklerinde yaşanan insanlık ayıbını kimse üstüne alınmadı. Batı bir yana
Müslüman ülkeler bile Filistinlileri açlığa mahkum ede... devamı
Ocak, 2008
Vicdani müstehcenlik
31 Ocak 2008
En son söylenmesi gerekeni en başta söyleyelim. "Çene altı " tanımı üzerinden yapılan başörtüsü
tartışmalarını tek kelimeyle müstehcen buluyorum&#8230; Müstehcen kelimesinin içerdiği her
anlamda akıl ve edep sınırlarını zorlayan bir tartışma yapılıyo... devamı
Asıl tehlike: Korku siyaseti
29 Ocak 2008
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Yargıtay saldırısının hemen ardından saldırıya muhatap olan yargı üyelerinden biri saldırganın
varsaydığı dini kimliğine vurgu yaparak, olayın laiklik karşıtı bir irtica girişimi olduğunu ilan etmişti
ayaküstü. Yine hatırlanacağı üzere, rejimin irtic... devamı
Yüzsüz azınlık, çoğunluk şımarıklığı
24 Ocak 2008
Kendini müesses nizam adına konuşmaya yetkili gören, daha doğrusu kendi hayat tarzını, dünya
görüşünü, siyasal tercihlerini müesses nizam üzerinden empoze etme hakkını gören seçkinlerin
durumu cumhuriyetin ilk dönemiyle kıyaslandığında hayli farklıla... devamı
Bir çığlık olarak Mehmet Akif
22 Ocak 2008
Bir dava ve mücadele adamı, İslamcı bir şair olarak Mehmet Akif''in kişiliğini en güzel özetleyen
ifadelerden biri bu olabilirdi: Bir karakter abidesi ve çığlık olarak Mehmet Akif. Bu başlık Türk
düşünce ve edebiyatının köşe taşlarını ele alan özel s... devamı
Dil ve din korkusu, Kürt kimliği
17 Ocak 2008
Türkiye''nin korkuları iki başlıkta toplanabilir; din ve dil korkusu. Bunun Kürt ve İslamcılık şeklinde
verecek somutlaştırılması her ne kadar meselenin anlaşılabilir hale gelmesine ve korkunun hedefini
göstermesine matuf olsa da tam tersi bir amac... devamı
İran üzerinden &#8220;İslam"ın İslam"la savaşı&#8221;
15 Ocak 2008
ABD başkanı Bush''un Ortadoğu gezisi sırasında ortaya çıkan çelişki saklanabilir olmaktan çıktı, hatta
''alışılmış bir görüntü'' arz etmeye başladı. Bir zamanlar demokrasi ve insan hakları getirmeyi vaat
eden Büyük Ortadoğu Projesinin mimarı alarak B... devamı
Stratejik indirgemecilik
10 Ocak 2008
Stratejik düşünmek, olaylara stratejik açıdan bakabilmek bir yetenek işi olduğu kadar her şeyden önce
bilgiyi gerektirir. Her şeyin çapraşık göründüğü, dünya sisteminin kaotik görünüm sergilediği ortamda
güç mücadelesinin dogasını doğru okuyabilmenin... devamı
Strateji hastalığı
08 Ocak 2008
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Uzunca bir zamandır stratejik bakış açısı ve stratejik konular Türkiye''de düşünceyle uğraşan
kesimlerin hayli ilgisini çekiyor. Zaman zaman sosyal bilimlerden bazıları tuhaf biçimde öne çıkıyor
her birinin modası geçse de bazı tortular bırakıyor. Ir... devamı
Ocak, 2008
Pakistan"a Hindo-demokrasi
01 Ocak 2008
Pakistan''da Benezir Butto''nun katli ve peşinden yaşanan karışıklıklar, can veren insanlara bakıp acı
duymamak mümkün değil. Kartopu gibi büyüme istidadı gösteren kaosa ilişkin yapılan yorumlara
bakarak kendi ülkem adına benzer bir acı/n/ma duygusun... devamı
Aralık, 2007
Operasyon dili, gizli ittifaklar
27 Aralık 2007
Medya son derece tehlikeli dil kullanıyor. Kaç tane terörist avlandığını borsa hesabı gibi inip çıkan
rakamlarla veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri''nin yaptığı operasyonu, PKK meselesini hatta Kürt
meselesini vurulan terörist sayısına indirgeyen bir ü... devamı
Patolojik olan Sarkozy mi &#8220;Avrupa fikri&#8221; mi?
25 Aralık 2007
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy''nin &#8220;Türkiye''nin Asyalı kökleri&#8221;ne dair
söylediklerinin (hatırlatmalarının mı?) tepki alacağı belliydi. Nitekim ilk ciddi tepki internet ortamında
yayınlanan bir açıklamayla geldi. Aralarında Türkiye''den b... devamı
Seçkinleri olmayan halk nereye gitsin?
20 Aralık 2007
Memlekette siyasi ortamın değişmesi bir sanatçının ülkeyi terk etmesine gerekçe olabilir mi? Dahası
memlekette &#8220;azınlık durumuna düştüğü&#8221;nü söyleyen bir sanatçı hangi ülkede yaşamak
istemektedir? Memleketi yerine yaşamayı tercih edeceği ü... devamı
Türkiye &#8220;bölgesel güç&#8221; mü oldu?
18 Aralık 2007
Türkiye''nin PKK kamplarına karşı gerçekleştirdiği operasyon bu örgütün denklemdeki yeri açısından
yeni bir aşamaya gelindiğinin işareti olarak bakılabilir. Bunca yıl aradan sonra gerçekleşen bu
kapsamda operasyon TSK''nın savaş gücü açısından da alt... devamı
Bir &#8220;panzehir olarak sufizm&#8221;
13 Aralık 2007
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Yazının başlığını, The Christian Science Monitor dergisinde yayınlanan bir yazıdan esinlenerek
koydum. Bu son derece provokatif başlığın içeriğini nasıl doldurursanız doldurun en azından bir
arayışın işaretlerini veriyor. Amerikalı okuyucu için sufiz... devamı
Sabahattin Zaim ve "münekkidane bir yazı"
11 Aralık 2007
Dün Sabahattin Zaim hocayı büyük bir kalabalık beka alemine uğurladı. Fatih Camii yine tarihi
günlerden birini yaşadı, cami ve avlu tamamen dolmuştu. Her yaştan hocayı sevenler oradaydı. Cenaze
için toplanan kalabalık sadece hocaya karşı son görevler... devamı
Kasım, 2007
Alevilik bir tarikat mı?
29 Kasım 2007
Alevilik ve Alevilerle ilgili tartışmalar, hükümetin hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü yasa paketi
dolayısıyla yeniden canlanmış durumda. Ne etnik ne de dini-kültürel anlamda aidiyetleri yerli yerinde
konuşamadığımız içindir ki &#8220;bu coğrafyanın ... devamı
Annapolis"ten yeni bir savaş çıkabilir
27 Kasım 2007
Amerikan yönetimi, yedi yıl aradan sonra Annapolis''te, Ortadoğu, daha doğrusu Filistin- İsrail
arasında kapsamlı bir barış için tarafları biraraya getirme iddiasında. Böylelikle sanki Irak''taki imajını
Filistin''de kurtarmaya çalışıyor. Ancak iddia... devamı
İsrail"in, meşruiyet ve tehdit kaynakları
22 Kasım 2007
Türkiye''de İsrail Başbakanı Perez''in ne Abbas''la birlikte sempatik pozlar vererek çektirdiği resimler
ne de &#8220;nüfuz casusluğu&#8221;nu hatırlatan tarzda medyada çıkan yazılar bazı gerçeklerin
üstünü kapatmaya yetmiyor. Ne güzel görüntü değil... devamı
Kürtlere, &#8220;kardeşlik türküsü&#8221; ne ifade eder?
20 Kasım 2007
Türkiye''de Kürt/çü hareketlerin hangi aşamaya geldiğinin en basit göstergesi bir dönemin muktedir
komutanlarının itiraf mahiyetindeki sözleridir. Tarzları gereği eleştiriden hoşlanmayan, hele yanılmış
olmayı hiç hazzedemeyen tepedeki isimlerin yanıl... devamı
Bir tür bombaya ayarlı siyaset/ler
15 Kasım 2007
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Bilmem hatırlayan var mı; 1980''li yıllarda batı medyasında manşetten şu tür haberler eksik olmazdı:
Islamic bomb (İslam bombası). Bugünlerde İran''a yönelik sürdürülen kampanyayı hatırlatan türden
yapılan yayınlar o zaman Pakistan''a yönelik sürdürü... devamı
Asıl nükleer kriz Pakistan"la
13 Kasım 2007
Geçen haftadan beri devam eden Pakistan''daki kriz bir müddet daha devam edecek görünüyor. Ve
geçen haftadan itibaren bu konuyu ele almak ihtiyacını hissetmemin nedeni krizin bölgesel hatta
küresel bilek güreşiyle alakalı boyutu olması nedeniyledir. ... devamı
Kasım, 2007
Ismarlama siyasetle bu kadar
08 Kasım 2007
Dışa bağımlılık denilen modern sömürgeciliğin bağımsız bir ülkeyi ne hale getirebileceği, (maalesef)
en iyi Pakistan''daki son siyasi krize bakarak anlaşılabilir. Her şeyin sorumlusu olarak dış mihrakları
gösterip kendi sorumluluklarını unut/tur/man... devamı
Bir yerde İngiliz parmağı varsa&#8230;
06 Kasım 2007
Türkiye''de yakın tarihin en kritik döneminde Genel Kurmay Başkanlığı yapan bir komutan, Fikret
Bila''nın kendisiyle yaptığı mülakatta ilginç tespitlerde bulunuyor. &#8220;Irak''la hududumuz
dağların zirvesinden geçiyor. Bu, İngiltere''nin yaptığı bi... devamı
Suud, terör ve oryantalist kibir
01 Kasım 2007
Suud Kralı Abdullah''ın İngiltere seferi doğu, batı, oryantalizm tartışmalarının politik dilde nasıl ifade
edilebileceğinin zengin örneklerini sunuyor. Suud ailesi için majesteleri kraliçenin özel bir yeri var.
Bir bakıma Suud ailesi saltanatını İngi... devamı
Ekim, 2007
Milletin kimyası bozulmadan
30 Ekim 2007
Uluslar arası komplo ve stratejik hesaplardan bağımsız olarak son gelişmelerin kendi içimizde ne
anlama geldiğini serin bir kafayla düşünmek vaktidir. Türkiye''de siyaset nereye akacağı nerede nasıl
durdurulacağı belli olmayan bir selin önünde sürükl... devamı
Türkiye"nin imaji ve "garabet siyaseti"
25 Ekim 2007
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Son PKK vahşetinden sonra Kuzey Irak''taki hedeflere yönelik askeri operasyon ihtimalinin daha da
belirginleşmiş olması karşısında uluslararası düzeyde farklı tepkiler geliyor. Siyasi olarak Batılı
müttefiklerin, İslam dünyasının ve diğer ülkelerin t... devamı
Türkiye"nin imajı ve "garabet siyaseti"
23 Ekim 2007
Son PKK vahşetinden sonra Kuzey Irak''taki hedeflere yönelik askeri operasyon ihtimalinin daha da
belirginleşmiş olması karşısında uluslar arası düzeyde farklı tepkiler geliyor. Siyasi olarak batılı
müttefiklerin, İslam dünyasının ve diğer ülkelerin... devamı
Türkü, kürdü rehin alan söylem
18 Ekim 2007
PKK''ya yönelik olarak sınır ötesi operasyon etrafında yapılan tartışmalara bakacak olursak herşey
hükümetle ordunun anlaşıp, bir avuç teröristi yok etmek, kuzey Irak''taki Kürt yapılanmasına haddini
bildirip Amerika''ya göz dağı vermekten ibaret. As... devamı
Türk"ün Amerika"yla imtihanı
16 Ekim 2007
Yeni bir tezkere imtihanından geçiyor Türkiye. Tezkerenin nasıl ve kime karşı kullanılacak
olmasından çok tezkere şartlarının gündeme oturması daha önemli. Amerika''nın Irak işgaline bizi suç
ortağı yapmaya zorladığı dönemde yaşanan tezkere krizinde ... devamı
Sınır-içi harekat
11 Ekim 2007
Peş peşe verilen kayıpların dahası tırmandırılan şiddet karşısında adeta çözümsüzlüğün verdiği öfke ve
toplumdaki tepki medya üzerinden yönlendirilerek adeta &#8220;ilk hedef sınır-ötesi&#8221;
türünden bir havanın altyapısı oluşturuldu. Hükümet bunu... devamı
Balkanlarda İstanbul fragmanları
09 Ekim 2007
Balkanlara yaptığım on günlük turdan sonra yazıyı yazarken ''aktarmaya değer ne var'' sorusunun
yerine ''Türkiye''nin orada görmeye değer'' ne bulduğu sorusunun daha bir öne çıktığını fark ettim. Her
şeyden önce, yönelimleri ne kadar çeşitli olursa o... devamı
Arnavutluk nereye?
04 Ekim 2007
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Makedonya sınırından Arnavutluk topraklarına geçip Tiran''a doğru yol alırken manzarayı alabildiğine
güzelleştiren coğrafyanın inişli çıkışlı yapısının bu ulusun karakterini de etkilediğini düşünmeden
edemiyorum. Kuzeyden inerken gördüğümüz vadilerin... devamı
Üsküp"te Ramazan
02 Ekim 2007
Üsküp''e her gelişimde sanki ilk defa görüyormuş gibi benzer duygulara kapılırım. Yahya Kemal''in bu
muhteşem Osmanlı şehrini Bursa''nın Şardagı''ndaki kardeşi saydığı şiirini hiç okumamış olsanız da
benzer duygulara kapılırsınız. Bunca zaman sonra y... devamı
Eylül, 2007
Mahalleye razı olmak
27 Eylül 2007
Türkiye''nin ne olup olmayacağı tartışmasını ortaya atanlar aslında &#8220;bu ülkenin ne olduğu
sorusu&#8221;nu unutturmak isteyenlerdir. Bir tür &#8220;akıl tutulması&#8221;nı çağrıştıran
tartışmalara bakarak topluma yön verdiğini düşünen yazar-çize... devamı
Eylül, 2007
Mahallenin "medya baskını"
25 Eylül 2007
En azından kısa vadede gündemi belirleyen tartışmalar &#8220;mahalle baskısı&#8221; etrafında
devam edecek görünüyor. Tartışmanın eksenine oturan &#8220;mahalle&#8221; ve
&#8220;baskı&#8221;dan kimin neyi kastettiği bir yana, ansızın gelen bir ''medy... devamı
İninden çıkanları ne yapmalı?
20 Eylül 2007
Anayasa tartışmalarının iki simgesel maddenin gölgesinde kalmasının yadırganması gereken bir yanı
olduğu ne kadar gerçekse siyasi elitlerin dinle kurdukları ilişkinin mahiyetini az çok bilenler açısından
da beklenen bir durum (bu ifadeyle vaziyetin v... devamı
Küresel medyaya şark kurnazlığı
13 Eylül 2007
Türkiye''nin en büyük medya kuruluşlarından birinin satışı söz konusu olduğu şu günlerde yabancı
sermayenin medya sektörüne ilgisi yeniden gündeme geldi. Hatta Amerika''de ve İngiltere''de adeta
tekel haline gelen Murdoch''un Sabah ve atv''nin satışı... devamı
Bir efsane olarak 11 Eylül
11 Eylül 2007
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11 Eylül olayları gerçekleştiğinde tüm dünya için bunun &#8220;bir milat olacağı, artık hiç bir şeyin
eskisi gibi olmayacağı&#8221; yönünde epey tezler ortaya atıldı. Bir milat olarak 11 Eylülün anlamı
Amerika''nın adeta ilahlaştırıldığı bir mevkie ... devamı
Pakistan "pakisyan"a mı dönüyor?
06 Eylül 2007
Pakistan bu günlerde son derece karmaşık ve bir o kadar tehlikeli süreçten geçiyor. Önceki gün
yaşanan bombalı saldırılar daha önce Lal Mescidi''ne yapılan kanlı baskınla birarada düşünüldüğünde
zaten Afganistan-Taliban-askeri cunta denkleminde ele a... devamı
Kışkırtma
04 Eylül 2007
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin batılı medya ortamında yapılan değerlendirmelerin nasıl okunması
gerektiği üzerinde gösterilecek bir çaba batılı zihnin arkasında İslam ve özelde Türkiye''ye dair neler
yattığnın ipuçlarını verdiğine değinmiştik. Bir... devamı
Ağustos, 2007
Bir metafor olarak "köşk ve seccade"
30 Ağustos 2007
Abdullah Gül''ün cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine yapılan yorumların satır aralarında, bu ülkenin
değişmezlerinin, sabitelerinin neler olduğuna dair birtakım ipuçlarını yakalamak mümkün... Özellikle
yabancı basında çıkan yorumlar bu sabitelerin hatırl... devamı
Bir oryantalistten siyaset dersleri
28 Ağustos 2007
&#8220;Meselenin özü şu: İslamlaşmış Avrupa, ya da Avrupalılaşmış İslam. Başka yerdekiler gibi,
zira İslam çok çeşitlidir. Fas''ta başka, Nijerya''da başka. Fakat Hıristiyanlık kadar da renkli değildir.
İslam''da din ve iktidarın tekliği tipik bir öz... devamı
Turizmin "endüstriyel atıkları"
21 Ağustos 2007
Turizm sektörü için &#8220;bacasız sanayi&#8221; yakıştırması çok yaygın olarak kullanılır. Bacasız
sanayi tanımlamasının, turizme karşı geliştirilecek her türden eleştiri ve sorgulamaya karşı çok
dayanıklı bir zırh olarak işlev gördüğü kesin. Ne var... devamı
ABD, "Roma"nın çöküşü"nü mü yaşıyor?
16 Ağustos 2007
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Türkiye''deki cumhurbaşkanlığı seçiminden İran Devrim Muhafızları''nı terörist ilan etmeye kadar her
olayda, sınırlarının bu kadar dışında bile varlığını hissettiren Amerikan gücünün sonunun olabileceğini
nedense zihnimizin bir köşesinde yer ayırmıyo... devamı
Baykal"ın &#8220;niyet okuma siyaseti&#8221;
14 Ağustos 2007
Bundan bir yıl önce &#8220;Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olmasın da kim olursa olsun&#8221;
kampanyası yürüten CHP lideri Deniz Baykal ''kriz çitası''nı her geçen gün biraz daha yükseltiyor.
Baykal''ın siyasi hezimete ragmen yürüttüğü, ilk bakışta akl... devamı
"İslâm felsefesi"ni yeniden düşünmek
09 Ağustos 2007
Sömürgecilik (altında yaşama) deneyimi olmamak açısından en azından Batı ile ilişkilerde ayrıcalıklı
bir yere sahip olmamıza rağmen, kültürel anlamda kendi kendini sömürgeleştirmeyi başarmak gibi de
bir ayrıcalığımız var. Genel anlamda tarihimiz kada... devamı
Demokrasi olmadı silah satalım
07 Ağustos 2007
Geçen hafta Amerikan yönetiminin yaptığı açıklama Büyük Ortadoğu Projesi''ne romantik anlamlar
yükleyen bazı kalemşorlar için hiç bitmesi istenmeyen rüyadan apansızın uyanmak gibi bir etki
yapmış olmalı. Ortadoğu turuna çıkan Bush yönetiminin iki öne... devamı
Ağustos, 2007
Bir mitoloji olarak Mimar Sinan
02 Ağustos 2007
Mimarlık tarihçisi Uğur Tanyeli Mimar Sinan''la ilgili değerlendirmesinde çoğu Türk aydınlarında
gözlemlenen daha doğrusu Türk batılılaşmasının temel açmazını açığa çıkartan, önemli tezler ileri
sürmüş. Bir yanıyla modernleşme maceramızın eleştirisi ... devamı
Temmuz, 2007
DTP"nin anlamadığı Kürtler
31 Temmuz 2007
Seçimin en önemli sonuçlarından biri iktidar partisinin oy patlaması yapması ise bir diğeri kuşkusuz
bağımsızların meclise girmeleri&#8230; Hatta bu bağlamda iktidar partisinin doğu ve güneydoğudan
aldığı oylar genel oylarındaki artış kadar önemli sa... devamı
"Aydın eleştirisi"nin eleştirisi
26 Temmuz 2007
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Seçimlerden sonra bir seçkin-aydın eleştirisi dalgası başladı. Eleştirilerin odağına oturtulan, seçim
sonuçlarını okuyamayan daha çok medyatik okur yazarlara yönelik olarak başlatılan eleştiri dalgası bir
süre daha devam edecek gibi görünüyor. Eleşt... devamı
Seçimin &#8220;rasyonel olmayan&#8221; sonuçları
24 Temmuz 2007
''Sonucu önceden belli seçim''i anlamlandırmaya dair kaleme alınan birbirine benzeyen yorumlar
arasında en ilginç olanı, hatta sonuçların neden bu şekilde yansıdığını itiraf gibi bir açıklama siyasi
yarışın taraflarından geldi. CHP kurmaylarından O... devamı
Sonucu baştan belli seçim
19 Temmuz 2007
Her ne kadar tüm partiler bu seçimi &#8220;Türkiye''nin seçimi&#8221; gibi ilan ederek adeta tarihi
bir dönüm noktasında olduğumuz fikrini beynimize işlemeye çalışsalar da sonuçta ''seçimlerden bir
seçim'' olmaktan fazla bir ayrıcalığı yok. Bunu raha... devamı
Seçmenler, seçkinler ve aydınlar
17 Temmuz 2007
Seçim atmosferine çok gerilimli ortamda girilmesine rağmen hâlâ seçim heyecanının yaşanmaması
üzerinde yeterince durulmadı. Bunca gerginliğe, özellikle CHP ve AKP''ye yoğunlaşan bu seçmen
kamplaşmasına rağmen adeta iddialardan yoksun, heyecansız tabi... devamı
Azizler yahut "Avrupa İslâmı"
10 Temmuz 2007
Geçen hafta Papa ilginç bir çıkış daha yaptı. Fatih döneminde, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki
Osmanlı ordularının İtalya''nın Otranto şehrine karşı giriştiği kuşatma sırasında ölen 800 kişi aziz ilan
edildi. Aradan bunca yüzyıl geçtikten sonra gerçek... devamı
&#8220;Türkiye Hristiyan olsaydı&#8230;&#8221;
05 Temmuz 2007
Türkiye ve Avrupa, genel anlamda Batı arasındaki ilişkide temel belirleyiciyi ortaya çıkarmak için
yönelteceğimiz sorular önemli. Osmanlı''dan itibaren farklı düzeyde gelişen bu ilişki biçim/lerini
açıklamak için dönemine göre farklı parametreler ku... devamı
"Komplo teorisi" yerine bir "araştırma"nın sonuçları
03 Temmuz 2007
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Son bir kaç ay içinde toplumsal çatışma tehlikesini çağrıştıran siyasal depremin hiç de doğal bir
gelişme olmadığını görmek için aktif &#8220;çağdaş yaşam&#8221;cı yahut sağcı CHP sözcüsü
olmamanız yeterli. Adına &#8220;milliyetçi hareket&#8221;i y... devamı
Haziran, 2007
Aslına rucü eden MHP
28 Haziran 2007
Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yaşanan süreç Türkiye''de tarafların gerçekte nerede durduklarını
teşhir etmesi bakımından tarihi fırsatlar sunuyor önümüze. Türk siyaset tarihini yazacaklar için söylem
ve siyasal pratik ilişkisi açısından önemli ip u... devamı
Pax (Pox+Tax) Americana
26 Haziran 2007
Artık komşumuz, üstelik stratejik müttefik olarak değil de facto hasım bir güç olarak komşu
olduğumuz Amerika''nın gücü zaman zaman abartılırken çoğu zaman küçümsenir; daha doğrusu savaş
makinesine dönüşen ve bu güçden beslenen zenginlik, hayat tarzı... devamı
Salman Rüşdi"ye neden "şovalye"lik veriliyor?
21 Haziran 2007
Bilmem farkında mısınız, İslam dünyasına seslenen, daha doğrusu akıl vermeye meraklı yeni
düşünür(!) tipleri boy göstermeye başladı. Kahramanlaştırılan bu tiplerin ortak özelliği Batı''da
yaşayan Doğu (İslam dünyasından) Müslüman kökenli olmaları. Y... devamı
Filistin"de &#8220;devlet siyaseti&#8221; kimin elinde?
19 Haziran 2007
Filistin''de yaşananlardan ibret alabilmek için orada neler yaşandığını doğru okumak zorundayız.
Hamas''ın el Fetih mensuplarını Gazze''den sürüp çıkarması. Arafat''ın evi dahil resmi ve sembolik
değeri olan kurumları ele geçirmesiyle sonuçlanan çatı... devamı
Haziran, 2007
"Vahşi bir hayvan" olarak medya
14 Haziran 2007
Uzun yıllar muhalefette kalmış İşçi Partisi''ni yeni bir açılımla iktidara taşıyan, Amerika''nın yedeğinde
Irak''ı işgal ederek İngilizlerin eski emperyal hayallerini tatmin ederek, küresel yağmadan ülkesi adına
pay kapan Tony Blair''in en büyük dest... devamı
Derin kitle yahut derin millet
12 Haziran 2007
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Kitleselleştikçe derinliğimizi kaybediyoruz. Derinliğimizi başka yerlerde aradıkça sığlaşıyor,
hafızasızlaştıkça kimliğimizi yitiriyor, mozaikleşmeye başlıyoruz. Bu coğrafyada bir arada
bulunuşumuzun hikmetini unuttukça varoluş gerekçemizi kaybediyor... devamı
Devlet iktidarı yahut siyasetsizleşme
07 Haziran 2007
Partilerin millet vekili aday listelerini açıklamalarıyla memleket seçim havasına girdi. Gerilimli
ortamda alınan önseçim kararıyla siyasete düşen &#8220;asker gölgesi&#8221;, seçimleri bir tür
&#8220;devlet iktidarı&#8221; odaklı atmosfere çekti. Sı... devamı
Kırk yıl olmuş Kudüs düşeli
05 Haziran 2007
Başta Kudüs olmak üzere Golan''dan Sina''ya kadar bölgeyi İsrail''in işgaliyle sonuçlanan 6 gün
savaşlarının üzerinden tam 40 yıl geçti. Bu savaşın sonuçları Ortadoğunun siyasi haritasını
değiştirmekle kalmadı yeni bir kolonyalizm türünün milyonlarca... devamı
Mayıs, 2007
Üniversiteye direnen YÖK
31 Mayıs 2007
Siyasal iktidarların toplum ve bireye bakışında, özel olarak 11 Eylül sonrası terör parantezine alınan
İslam ve çağrıştırdığı her türlü özgünlüğü ötekileştiren yaklaşımı sadece Amerika''yla sınırlı değil.
Amerikan müttefiki ülkelerle başlayıp ilişki... devamı
Türk Baasçılığı
29 Mayıs 2007
Türkiye''de bilinçli olarak yükseltilen ulusalcılık dalgasının varsayılan tehlikelerin sonucu olarak
''kendiliğindenlik içermediği'', bir toplumsal tepkiden ibaret olmadığı açıktır. Sadece parçalanma
korkusu, idarecilerin gaflet ve dalalet içinde olm... devamı
Cezayir/leşme demokrasisi
24 Mayıs 2007
Bu ülkede hiç de az sayılmayacak bir zamandan beri yürütülen ''korku siyaseti''nin argümanı ve de
gerekçesi oldu Cezayir. Adeta bir tür Cezayir sendromuydu yaşananlar. &#8220;İrtica yükselirse
Cezayir''e döneriz, iç savaş çıkar&#8221;. Bu söylem, öze... devamı
Sürgünler ülkesindeki saklı tarih
22 Mayıs 2007
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Yakın tarihin sadece resmi söylemin penceresinden tek taraflı okumaya tabi tutulması, geçmiş ve
bugünün anlaşılmasına ilişkin soruları da belirliyor, daraltıyor. Hakikat ancak soru sorulduğu
müddetçe var olabilir. Merak duyduğumuz sürece bilinmeyeni ... devamı
Rahipler ve "kriz enteller"
17 Mayıs 2007
Türkiye''de yaşanan siyasal kriz ortamlarının öne çıkardığı isimler, semboller, olaylar vardır&#8230;
adeta darbe, kriz denilince o isimler, olaylar akla gelir&#8230; tuhaf biçimde bu ortamlarda bir şekilde
yıldızı parlatılan, ''kriz dönemlerine özgü... devamı
Maskeli baloda "korku siyaseti"
15 Mayıs 2007
Görünüşe bakılırsa Türkiye''de ilkeler düzeyinde bir siyaset mücadelesi veriliyor. Kitleler bu ilkeler
adına sokaklara salınıyor, ulusumuzu aydınlık yoldan saptıracak odaklara karşı gerekirse canlarını
ortaya koyacak zinde güçler devreye sokuluyor. S... devamı
Yalıtılmak önyargıları korur
10 Mayıs 2007
Kendilerinin modern, batıcı olduğunu düşünen devrimci Türk seçkinlerinin bilerek, isteyerek topluma
(çarıklı erkan) mesafeli durdukları, hatta küçümsedikleri, son zamanlara kadar da bu tutumlarını
gizleme ihtiyacı bile duymadıkları bilinir. Kendileri... devamı
Tarihten rol kap/ama/mak
08 Mayıs 2007
Olup bitenleri anlamak için varsayımlara dayanarak yapılan akıl yürütmelere, ihtimal hesaplarını
gözeterek &#8220;nerede yanlış yapıldı&#8221; sorusuna cevap arıyor Türkiye. Cevabı aranan
sorulara temel kabul edilen varsayımlara göre elde edilen... devamı
Rol çalma devri
03 Mayıs 2007
Kitleselleştirilmeye çalışılan ve &#8220;yaşam tarzı tehdidine karşı laik duruş&#8221; olarak takdim
edilen gösteriler kimi e-bildirilerle cesaretlendirilmiş olmasının yerel olduğu kadar uluslararası
mesajlar içerdiği kesin. Lafı uzatmadan ifade etme... devamı
Mayıs, 2007
Sanal muhtırayı kim hackerledi?
01 Mayıs 2007
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Gece yarısı sanal ortamda yayınlanan bildirinin teknik şartlarına bakarak e-muhtıra, online darbe gibi
isimlendirme girişimleriyle anılan süreç, aslında bildiride kullanılan dil, tehdit algısı ve bunların
toplumsal meşruiyet arayışı açısından irdelen... devamı
Nisan, 2007
Cumhurunu arayan baş
26 Nisan 2007
Kimin Cumhurbaşkanı olacağı sorusu etrafında bunca zamandır yapılan tartışma Abdullah Gül''ün
adaylığını açıklamasıyla kısmen bitmiş gibi görünse de tartışmalar bitmeyecek. Gerek
cumhurbaşkanlığına muhtemel aday olabileceklerin kişilikleri üzerinden,... devamı
Beyaz ölüm
24 Nisan 2007
İki ay kadar önce Şiraz''da Hafız''ın kabri başında bir şiir iklimini hissetmiştim ister istemez. Ölüm
düşüncesini şiirselleştiren Hafız''ın kendisi olduğu kadar Yahya Kemal''ın "Rindlerin Ölümü" şiirinin
çağrışımları olsa gerek. Tıpkı Rindlerin Ölü... devamı
Kürtlerin dini
05 Nisan 2007
Mehdi Zana''nın Kürtlerin dini ile ilgili sözleri beni hiç şaşırtmadı. Türkiye başta olmak üzere
Ortadoğudaki batıcı aydınlarda, politikacılarda, seçkinlerde değişik versiyonlarıyla karşılaştığımız
tipik bir tavırla karşı karşıyayız. Kürtlerin zorla ... devamı
Lobi ipoteği
03 Nisan 2007
İran''ın Ortadoğudaki etkisini kırmaya yönelik Arap Birliği zirvesinde başta Suud olmak üzere ılımlı
Arap rejimlerinin öne çıkarılması sonuçta Bush politikalarının bir parçası olduğunu anlamayan
kalmadı sanırım. Türkiye''nin yanı sıra Pakistan gibi... devamı
Mart, 2007
Bir BOP masalı: Mısır"da postmodern darbe
29 Mart 2007
Arap birliği liderleri Riyad''da Ortadoğu zirvesi için toplanırken Mısır''da Büyük Ortadoğu Projesinin
somut uygulamalarından biri gerçekleşti. Yakından tanıdığımız bir yöntemle Mısır''da adeta bir
postmodern darbe yaşandı; ancak darbenin devlet başk... devamı
Merkel"in kadehi
27 Mart 2007
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Avrupa Birliği''nin 50. kuruluş yıldönümü kutlamaları yoğun simgesel göndermelere sahne oluyor.
Avrupa''yı bir coğrafya olmaktan bir fikir haline getiren bu simgelerin temsil ettiği muhtevadan
habersiz AB ile girdiğimiz ilişkilerin ne stratejik ne d... devamı
"İcbar ediliş"in tangosu
22 Mart 2007
Avrupa Birliği''nin kuruluşunun üzerinden tam yarım asır geçmiş. Avrupa, herhalde birbiriyle
savaşmadan bu kadar uzun süre geçirmemişti. Gerçi bu elli yıllık sürenin büyük kısmı Soğuk Savaş
dönemiyle geçti. Soğuk Savaş dönemi, sonuçta barış dönemi an... devamı
Sessiz yığınlar "gücünüzü farkedin"
20 Mart 2007
Amerika''nın Irak''ı işgal edişinin daha doğrusu Iraklılara özgürlük getirişinin sembolüydü Saddam
heykelinin yıkılışı&#8230; O sahneyi hatırlayın, Amerikan ordusu Bağdat''a direniş görmeden, ama
binlerce insanın çiçeklerle karşılayacağı beklentisi d... devamı
&#8220;Casus savaşı&#8221;nda oyuna gelmek
15 Mart 2007
İran eski savunma bakan yardımcısının İstanbul''da ortadan kaybolmasının Amerika, İsrail, İran
ekseninde bir casusluk savaşından ibaret olmadığı ortada. İran''ın başlattığı nükleer programı nedeniyle
Amerikan tehdidine maruz kaldığı bir ortamda strat... devamı
ABD"nin Libya ile kurduğu dünya
13 Mart 2007
Ortadoğu''ya nizam vermek, daha doğrusu demokrasi ve özgürlük getirmek yani Batı medeniyetinin
ayrıcalıklarının bu coğrafyaya kazandırılması gibi büyük iddialarla askeri işgali meşrulaştıran
ABD''nin Libya ile kurduğu ilişki mikro düzeyde hayli anlam... devamı
İran kimi tehdit ediyor?
08 Mart 2007
İran füzelerinin Türkiye''yi tehdit ettiği yönünde Amerikan kampanyasının başladığı şu günlerde Irak
işgali öncesi oluşturulmaya çalışılan psikolojik ortamın yeniden sahnelenmesinden ibaret olduğunu
söylemeye gerek yok. Medyada bir takım kalemlerin b... devamı
İran"ın nükleer imtihanı
07 Mart 2007
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İran''a yaptığımız 7 günlük ziyaret sırasında ilk günden itibaren cevabını aradığımız temel sorulardan
biri şu idi: Amerika İran''a saldıracak mı? İran''ın nükleer politikasında bir değişiklik olacak mı? Oysa
sokaktaki İranlılardan yönetimin en üst d... devamı
Mart, 2007
İran"ın elindeki bomba
01 Mart 2007
TAHRAN &#8211; Amerika''nın başı çektiği uluslararası &#8220;nükleer blok&#8221;un İran''a
yönelik baskıları arttırdığı, bu ülkeye askeri bir harekat tehditlerinin açıktan dillendirilmeye
başlandığı, İsrail''in ABD''den Irak hava koridorunu kullanmak... devamı
Şubat, 2007
28 Şubat"ın mağduru var mı?
27 Şubat 2007
Yarın, Türk siyasetinde derin izler bırakan postmodern darbenin 10. yıldönümü. Her on yılda bir darbe
geleneğinin farklı biçimde sürdürülmesi gibi takvime bağlanmış kronik müdahale şemasına
takılmadan müdahalenin toplum mühendisliği boyutu ve aktörle... devamı
Gazeteci ne işe yarar?
22 Şubat 2007
Gazetecilik, modern zamanların bir icadı olarak bir meslek olmaktan başka anlama sahip. İletişim
devrimi efsanesinin zihinlere pekiştirilmesi gazeteciler olmasaydı mümkün olmayacaktı. Ama bu
gazeteci tipi gerçekte sadece haber aktaran bir aracı mıdır... devamı
Huntington ne demişti?
20 Şubat 2007
&#8220;Medeniyetler çatışması&#8221; tezini ortaya atan Samuel Huntington, kitabının
yayınlanmasından yıllar sonra, NPQ dergisinde (Kış, 2007) yayınlanan konuşmasında İslam dünyasını
ilgilendiren ilginç sözler söylüyor. Medeniyetler çatışması tezi, e... devamı
Tüketim aracı olarak "aşk/ınlık"
15 Şubat 2007
Kapitalizmin en büyük başarısı belki de her şeyi/değeri ''metalaştırma''sında, eklemlenebilme
kabiliyetinde aranmalıdır. Her değer, ideoloji onun için markaya dönüştürülebilecek potansiyel bir
pazar alanıdır, bu nedenle en karşıtına eklemlenmekten çe... devamı
Rusya meydan okuyabilir mi?
13 Şubat 2007
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Soğuk savaşı bitiren temel faktör kapitalist sistem karşısında sosyalizmin başarısız kalarak rekabet
edemez hale gelmesi olduğu söylendi. Kapitalist sistemin &#8220;rakipsizliği&#8221; bir yana
&#8220;tarihsel olarak haklılığı&#8221;na da inandırıldı... devamı
Bir &#8220;ev&#8221; olarak şehir
08 Şubat 2007
Modern şehirciliğin belirgin özelliği büyük meydanlar ve bu meydanlara açılan geniş cadde ve
bulvarlarının şehrin ana hatlarını tespit etmesidir. Avrupa''da modern şehirlerin oluşum sürecinde yeni
ekonomik ve toplumsal ilişkilere uygun olarak şehirl... devamı
Yahudi vicdanının sesi
06 Şubat 2007
Yazdığı kitapta İsrail''i eleştirdiği için aleyhinde yoğun kampanya başlatılan ABD''nin eski
başkanlarından Carter örneği bu ülkedeki sanat ve siyaset çevreleri dahil olmak belli bir söylemin
farklı görüşler üzerinde nasıl bir tahakküm kurduğuna geçe... devamı
Bernard Lewis"ın Avrupası
01 Şubat 2007
Bazı köşe yazarları ısrarla &#8220;hepimiz Ermeniyiz&#8221; sloganını metaforik anlam
çerçevesinde ele alarak vicdanı olanı bu sloganı haykırmaya çağırıyor. Mesele sadece metafordan
ibaret olsaydı sorun olmayabilirdi. Oysa &#8220;hepimiz Ermeniyiz&#8... devamı
Ocak, 2007
Carter"in başına gelenler
30 Ocak 2007
Dünyanın hiçbir yerinde İsrail''i eleştirmek Amerika''da olduğundan daha fazla insanın başına dert
açmaz sanırım. Bu eleştiriyi yapan bir dönem (1976-1980) Amerika Birleşik Devletleri başkanı olsa
bile. Bir zamanlar Mısır ile İsrail''i barış masasına... devamı
Kalabalıkta "akıl kamaşması"
25 Ocak 2007
Hrant Dink''in cenazesi için toplanan muhteşem kalabalık bazılarını şaşırtmış görünüyor. Dini ve etnik
kimliği farklı olan bir entellektüelin cenazesi için bunca kalabalık birbirini boğazlamadan(!) nasıl
toplanabilmiş, bunca mesafeyi yürüyebilmişti! ... devamı
Hrant, Batıyı yüzleşmeye çağırıyor
23 Ocak 2007

218

Hrant Dink''in öldürülmesi daha çok konuşulacak. Üstelik bu cinayet, cinayet olmaktan çıkıp
uluslararası arenada kendimizle yüzleştiğimiz bir aynaya dönüşecek. Cinayeti lanetleyen epey yazı
yayınlandı, resmi düzeyde Türkiye''nin cinayet karşısında ta... devamı
Küresel solun zemin arayışı
18 Ocak 2007
İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad''ın Ekvador''un yeni Devlet Başkanı sol iktisatçı Rafeal Correa''nın
yemin törenine katılarak Bolivya lideri Evo Moralles ile elele samimi pozlar vermesini nasıl
yorumlamalı? Aynı fotoğraf karesinin tümüne bakıldığında ... devamı
Ocak, 2007
AB"nin sınırı, Türkiye"nin geleceği
16 Ocak 2007
AB oluşumunu tarihsel &#8220;Avrupa fikri&#8221;nden bağımsız ele almaya yatkın Türk elitlerinin
pragmatizmine benzer şekilde Avrupalıların da Türkiye ilişkilerinde günü kurtarmaya yönelik strateji
geliştirdiklerini düşünüyoruz çoğu kez. Bunun tiptik... devamı
Pornogrofik idam
11 Ocak 2007
Saddam idam edildiğinde yurtdışında idim ve ilk idam ediliş görüntülerini yabancı televizyon
kanallarında izledim. İlk görüntüler bile yeterince ürküntü vericiydi; daha sonraki görüntülerden ise
ancak döndükten sonra haberim olacaktı. Üzerinde epeyce... devamı
Patani"nin farkı ne?
09 Ocak 2007
Geçen hafta Tayland''dan yazdığım yazının devamını Tayland-Malezya hattında sürekli hareket
halinde olmam ve özellikle zaman farkı nedeniyle yetiştiremedim. Ancak henüz döndüğüm yolculuk
sonrasında, bu ''yetiştirememe'' hususunda; Patani bölgesinde b... devamı
"Mistik Doğu"nun batısında
02 Ocak 2007
Patani-Modernleşmenin dalgaları henüz tam anlamıyla kıyılarına vurmadan ''kendi kalabilme''yi
başaran bir kültür olmaktan daha fazla anlam ifade ediyor Müslümanların kimlik mücadelesi. Bu
durumu, sosyolojinin daraltıcı tanımlamalarından sıyırarak ifa... devamı
Aralık, 2006
Önce adını koymalı: Medyatik (iç) savaş
28 Aralık 2006
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Filistin''de iç savaş, Lübnan ve Irak''ta mezhep çatışması yaşandığına dair haberleri günlük
yorumlarımızda bile kullanır olduk. Medyaya yansıyan haberlerde bu kanıyı destekler mahiyette;
ılımlı, barış yanlısı olduğu özellikle vurgulanan Filistin Dev... devamı
Milli şairi sürgüne giden ülke&#8230;
26 Aralık 2006
Bundan tam 70 yıl önce Beyazıt Camii''ne getirilen Mehmet Akif''in naaşı karşısında takınılan iki
farklı tutum Türkiye''yi yönetenlerle yönetilenler arasındaki yazılı olmayan ama derinden derine
varlığını hissettiren fay hattını açığa çıkardı. Bu cen... devamı
Blair"in dönüşü: Moderniteye iman etmek
21 Aralık 2006
Ortadoğu, bölge dışı müdahil güç olarak Britanya İmparatorluğu''nu tanıdı ilkin. Bölge dışı güç olarak
müdahalenin sömürgecilik anlamına geldiğini geç anladı Ortadoğu; özellikle de İngiliz desteği ile
siyasi ikbal peşinde olanlar.Amerika''nın İngilte... devamı
Çalmayacak çanı beklemek
19 Aralık 2006
Avrupa Birliği macerasını bu ifadeyle dile getiriyor The Guardian''daki bir yazı: Çalmayacak kilise
çanını beklemek&#8230; Geoffrey Wheatcroft''ın aynı yazısında bir Fransız diplomata izafeten daha
ağır bir ifade kullanılıyor; Avrupa''nın Türkiye ile... devamı
"Buda Heykelleri"nden "Kültür Başkenti"ne
14 Aralık 2006
Buda Heykelleri''nin bombalanmasını neredeyse savaş nedeni sayacak kadar kültürel duyarlılık(!)
gösteren Amerika''nın ''Ortadoğuda neden tarihi ve kültürel mirası hedef aldığı'' sorusunun önemi
üzerinde durmuştuk geçen yazıda. Tuhaf biçimde Irak''ta ... devamı
Savaş, kültürel miras ve kimlik
12 Aralık 2006
Afganistan ve Irak''ın işgaline gerekçe olarak gösterilen 11 Eylül yaşanmasıydı savaşın en büyük
bahanesi ne olabilirdi? Afganistan''da yaşanan heykel krizi karşısında Amerika''nın insanlığın kültürel
mirasına karşı gösterdiği duyarlılığı hatırlayanl... devamı
Neden yalan söylüyorlar?
07 Aralık 2006
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Dünkü sayısında sıra dışı bir ön sayfa hazırladı yine İngilizlerin ünlü gazetesi Independent. Ciddi
görünümünden beklenmeyecek bir tasarımla ön sayfayı 10 adamın fotoğrafına ayırarak &#8220;Teker
teker gerçeği açıklıyorlar&#8221; başlığı ile çıktı. Y... devamı
Papa ve akıl kamaşması
05 Aralık 2006
Papa''nın Türkiye''ye gelişini adeta bir cümbüş havasına çeviren medya ve kalemşörlerimizin havasına
bakılacak olursa Türkiye sırtındaki tarihi, dini, kültürel kamburu atmış gibi görünüyor. Papa, en
azından medyayı kutsamış görünüyor. Doğrusu Papa, İ... devamı
Kasım, 2006
Papa"ya yazılan 40 yıllık mektup
30 Kasım 2006
Bundan 40 yıl önce Pakistanlı İslam mütefekkiri Mevdudi ile, diyalog hareketini başlatan Papa 6. Paul
(1967''de Türkiye''yi ziyaret etmişti) arasında gerçekleşen yazışma bugünü anlamamıza ışık tutacak
mahiyette. Papanın, Pakistan''daki temsilcisi dr.... devamı
Kasım, 2006
Papa"nın Avrupa oluşumuna müdahalesi
28 Kasım 2006
Bugün Ankara''ya uçakla inecek olan Papa her şeyden önce Türkiye''yi ziyaret etmiyor, Türkiye''ye
geliyor. Her ne kadar resmi görüntü olarak Cumhurbaşkanı''nın resmi davetlisi olarak geliyor olsa da
bu durum Papa''nın asıl geliş gerekçesini diplomati... devamı
Akademik linç ve "özne olmak"
23 Kasım 2006
Üsküdar sahilinde şarap şişesi ile laiklik sloganı atanların toplumsal temelleri ve meşruiyetlerini
sorgulamadan (salı günkü yazımda değinmiştim bu konuya) yeni bir gelişme daha yaşandı. Türk
devrimlerinin temelinin rakı masalarında atıldığını söyley... devamı
Yalnız ve sarhoş
21 Kasım 2006
Türkiye tam anlamıyla tuhaf bir mecraya doğru inatla itiliyor. İtilmek fiili ile inatlaşmak arasındaki
ilişki sadece bu iki kelimenin ses benzeşiminden ibaret değil. İtilmek aynı zamanda itiş-kakışı fiilini
de içerir/çağrıştırır; bu nedenle de itilme... devamı
Vatikan-ABD hattı: BOP ya da entegrasyon
16 Kasım 2006
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Türkiye''nin uluslararası dayanakları (diplomasi dilinde müttefikleri deniliyor) ile medeniyet hedefleri
arasındaki ikilemi resmeden iki ilginç haber dikkatimi çekti. Amerikan kaynaklı ilk haber hayli kafa
karıştırıcı: ABD Dışişleri Bakanlığının ulus... devamı
Medya cinayeti ve töre
14 Kasım 2006
Bu yılın nisan ayında New York''ta Catherine Filloux''un ''İç Güzelliği'' isimli oyunu sahnelendi.
Oyunun konusu Türkiye''de yaşanan töre cinayetleri. New York''ta bir tiyatro oyununa konu olacak
kadar sınırları aşan olayın uluslararası boyutu sadece... devamı
Bush"un ve ABD"nin boyunu aşan kriz
09 Kasım 2006
Amerikan seçim sonuçlarının gösterdiği kesin sonuç şu: Bush ve ekibi seçimi kaybettiler. Yenilenen
Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinde Cumhuriyetçi ekibin uğradığı yenilgi önümüzdeki dönem
yapılacak başkanlık seçimini kimin kazanacağının işare... devamı
&#8220;Pigmeler arasında bir dev&#8221;
07 Kasım 2006
Ecevit''in yarım yüzyıla varan siyaset hayatından geriye ne kaldı diye bakacak olursak; tek kelimeyle
''terkedilmişlik''... Bir zamanlar beraber olmasına rağmen çoktan yolunu ayırmış siyaset erbabı uzun
bir süre Ecevit''le ilgili müthiş sözler söyley... devamı
Başörtüsünde "açık olmak"
02 Kasım 2006
Başörtüsü üzerinden yapılan tartışmaların gittikçe daha ''örtüsüz, daha açık, daha doğrudan'' bir dile
kavuştuğunu bilmem fark ediyor musunuz? Burada sözü edilen açıklık ve şeffaflık durumunun daha
dürüst ve ahlakilik içerdiği anlamına gelmediğini de... devamı
Ekim, 2006
Lübnan"da nükleer silah kullanılmış
31 Ekim 2006
Amerikan savaş gemilerinin Basra körfezinde tatbikat yaparak İran''a gözdağı vermeye hazırlandığı şu
günlerde bölgede nükleer silah kullanılmış haberimiz bile yok. Amerikan donanması arkasına müttefik
gemilerini de takarak dünya barışı(!) adına İran... devamı
Toplumsal şizofreni
26 Ekim 2006
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Bayram günü tüm televizyon kanallarında &#8220;zevk için öldüren&#8221; zanlıların haberleri
ekranları doldurdu. Amerikan filmlerini aratmayacak bir şekilde memleketi bir ucundan diğer ucuna
kat ederek, maceralı yolculukta toplam yedi kişiyi bir hiç... devamı
Merhametin "kurucu iradesi
24 Ekim 2006
Ramazan ayı boyunca özellikle İstanbul''da dev afişler dikkati çekti: Lübnan ve Filistin yardım
bekliyor. Yıllardır İslam dünyasının başına gelen deprem, sel gibi büyük felaketler karşısında
çoğunlukla iyi organize edilmemiş yardım kampanyaları düzen... devamı
İsrail kimyasal silah kullanırsa?
19 Ekim 2006
Lübnan işgali sırasında işgalin, savaşın ve masum insanların ölümünün ne anlama geldiğini bir kez
daha hatırladık. Savaş bitti, olanca yıkım ve gözyaşı kaldı geride. 1 aylık savaşın maddi faturası yeni
yeni ortaya çıkıyor: Yeniden onarılması için 8 m... devamı
&#8220;Türk tarzı yasak&#8221;
17 Ekim 2006
Siyaset kültürü, modernleşme tasavvuru büyük ölçüde Fransa''dan beslenen Türkiye''nin bir başka
ülkeye, coğrafyaya, kültüre model olma şansı var mı? Tür seçkinleri, batılılaşma ve modernleşme
maceramızın örnek alınabilir bir model olup olmadığını sor... devamı
Ekim, 2006
Avrupa"ya "bu kış irtica gelebilir."
12 Ekim 2006
Türkiye''deki irtica söylemi üzerinden yürütülen siyaset tarzının bize özgü olduğunu ileri sürmek ne
kadar gerçekçi? Birilerini irtica tehlikesiyle korkutup iktidar ve gücü korumanın bir tür ''şark
kurnazlığı''nı çağrıştırması Avrupai tarz-ı siyaseti... devamı
Neden yeni bir postmodern darbe istenmiyor?
10 Ekim 2006
Bir Amerikan elçisinin Türkiye''de yaşanan siyasi daha doğrusu irtica tartışmalarını
&#8220;kakofoni&#8221; olarak nitelemesi, bizzat irtica söyleminin aşağılamak istediği toplum
kesimlerince nasıl karşılanmıştır dersiniz? Bir yanda kendi devletinin ... devamı
İrticadan &#8220;ulus&#8221; çıkarmak
05 Ekim 2006
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Ramazan''la birlikte sanki pusuda bekleyen derin rahatsızlık bir şekilde dışa vuruyor. Medyada zaman
zaman siyasilerin de katıldığı bir tür ''karşı Ramazan'' kampanyası tedirginliği duymadan oruç
tutulduğu yok gibidir.Türkiye''de yapılan irtica tartı... devamı
Eylül, 2006
Yeni bir "panayır devrimi" mi?
28 Eylül 2006
Eski Sovyet cumhuriyetlerinde bir dizi panayır devrimi gerçekleştirilmesinin ardından BOP
çerçevesinde Ortadoğu''da bazı rejimlerin değişeceği beklentisi boş çıkmış görünüyor. ABD bölgedeki
işgali ve askeri varlığını sürdürebilmek için alabildiğince ... devamı
Şehir, modernleşme ve Ramazan rahatsızlığı
26 Eylül 2006
Her Ramazan ayın gelişini, &#8220;bu yıl nasıl bir kampanya başlatılacak&#8221; diye pek çok insan
tedirginlikle bekler. Söz konusu olan Ramazanın huzur iklimini mümkün olduğunca bozacak adeta
periyodik hale gelen bir gerilim dalgasıdır . Toplumun ... devamı
Papa ve stratejik akıl
21 Eylül 2006
Papa''nın yaptığı konuşmanın yankıları hâlâ devam ediyor. Tartışmanın büyük kısmı
&#8220;Hristiyanların İslam''a karşı önyargısı&#8221; üzerinde odaklandığı, için konuşma ister
istemez kıyısından köşesinden teolojik düzlemde ele alındı. Özellikle Tür... devamı
Papa "Avrupa"yı (yeniden) inşa ediyor"
19 Eylül 2006
Papa 16. Benedict''in İslam''a dair sarf ettiği sözleri her ne kadar geniş tepkiye neden olsa da Papayı
eleştirenlerde, hakarete varan (hadi densizlik diyelim) sözlerini, daha çok onun üslup sorunuyla sınırlı
tutan bir yaklaşım hakimdi. Hatta Papa se... devamı
Bu coğrafyanın dinamizmi
14 Eylül 2006
11 Eylül''ün yıldönümü nedeniyle tüm dünyada farklı yorumlar kaleme alınıyor. İkiz kulelerin
çökmesini milat kabul ederek yapılan yorumların hemen hepsi mutlaklaştırılan bir güç karşısında yeni
bir dünyanın kaçınılmazlığında birleşiyor. Egemen olan, ... devamı
İkiz Kuleler çökerken
12 Eylül 2006
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Ünlü Fransız sosyolog ve tarihçi Raymond Aron; &#8220;tarih, ölmüş olanların hayatının, yaşayanlar
için hayattakiler tarafından yeniden kurulmasıdır&#8221; der. Ve devamla &#8220;insan, tarihsel
bilginin aynı zamanda hem öznesi ve hem de nesnesi&#822... devamı
Ertelenmiş yüzleşmeler
07 Eylül 2006
Bir toplumun tarih bilincinden yoksun olması sadece hafıza kaybına yol açmaz, o toplumun ''gerçeklik
algısı''nı ortadan kaldırır. Fernand Braudel; &#8220;şimdiyi anlamak için bütün geçmişi seferber
etmektir&#8221; diye tanımladığı tarih bilgisini/bil... devamı
Barış isteyen mi var ki?
05 Eylül 2006
Türkiye Lübnan''a asker gönderip göndermemeye kilitlendi. Ne yazık ki tartışma, Ortadoğuda ne olup
bittiğini anlamaya, analiz etmeye ve ona göre tavır geliştirmeye çalışmaktan çıkmış iç politika
malzemesi haline getirilmiştir. Türk dış politikasını '... devamı
Ağustos, 2006
Necip Mahfuz ve NOBEL
31 Ağustos 2006
Arap dünyasında ilk Nobel edebiyat ödülü alan Necip Mahfuz bu dünyadan göçtü. Yayınlanmış pek
çok roman ve hikayeye imza atan yazarın modern Arap romanında öncü bir isim olduğu kabul
ediliyordu. Özellikle II. Dünya savaşı sonrası gelişen Arap romanın... devamı
&#8220;Protestan İslam&#8221; stratejisi ve BOP
29 Ağustos 2006
Bu zamana kadar İslam-kapitalizm uyuşmazlığı ekseninde yürüyen İslam-kapitalizm tartışması farklı
bir dil ve form içinde yeniden gündeme getiriliyor. Pazar günkü New York Times gazetesi, 11
Ağustos 2006 tarihinde İnternational Herald Tribüne&#8217;de... devamı
Ağustos, 2006
Lübnan&#8217;a asker göndermeli mi?
24 Ağustos 2006
Lübnan&#8217;da silahların susmasının ardından Türkiye&#8217;de yeni tezkere tartışmaları
yapılmaya başladı. Hükümetin kesin karar vermemekle birlikte hayli hevesli göründüğü BM Barış
Gücü&#8217;ne asker gönderme planı konusunda kafalar karışık. En... devamı
Şakir Kocabaş: Bilgelik arayışında bir derviş
22 Ağustos 2006
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Şakir Kocabaş&#8217;ın vefat haberini Cumartesi günü sabah aldığımda, bir anda geçmişe ait anılar
sis perdesinden çıkıp bir daha geri dönmemecesine ölümün yakıcı gerçekliği karşısında aleve dönüşen
film şeridi gibi gözümün önünden kaydı gitti&#8230... devamı
Savaşlar olmasın ya da yaşasın zalimler
17 Ağustos 2006
Bir ayı aşkın süre devam eden Lübnan katliamının ardından geriye dönüp baktığımızda, kimin nerede
durduğu, hangi gerekçelerle tavır belirlediğini ele veren bir &#8216;zihin ve vicdan testi
laboratuvarı&#8217; gibi işlev gören bir siyaset ve medy... devamı
Hiroşima-Kana hattı
10 Ağustos 2006
Alternatif tarihi okuması denilince, tabii olarak, ilk aklımıza gelen Osmanlı'nın son dönemi ve
özellikle cumhuriyetin kuruluş aşamasında yaşanan olaylara ilişkin tartışmalar akla gelir. Kurgulanmış
tarihin öğrettikleri ile sakladıkları arasındaki ge... devamı
Kod adı: Yeni Ortadoğu
08 Ağustos 2006
Bilmem farkında mısınız, bölge dışı güçlerin Ortadoğuya müdahil oldukları her dönemde birileri bir
anda Türkiye'nin değerini hatırlatma ihtiyacını duyuyor. Özellikle Türk basınında belli çevrelerin,
Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu söylemeye başl... devamı
AB"nin İsrail oyunu
03 Ağustos 2006
Lübnan'da yaşananlar 'insanlığın yok oluşu, tüketilişi'dir. Orada bombalar altında parçalanan cesetlerin
gösterdiği, hayasız bir anlayışın insanlık haysiyetiyle oynamasıdır. Ve bu hayasız saldırıya, en az onun
kadar insanlık olmanın erdemini terk etm... devamı
Bir şişe suda ahlak dersi
01 Ağustos 2006
Lübnan sınırını aşıp Suriye'ye geçmeyi başaranlar geride bıraktıkları topraklarda yaşadıklarının
şokunu hâlâ atmamış görünüyorlardı. Suriye'de yakınları veya belli süre için de olsa barınma imkanına
sahip olan hepsinden önemlisi sınırı aşacak bir ara... devamı
Temmuz, 2006
Lübnan"dan yükselen dalga
27 Temmuz 2006
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Lübnan sınırındaki karmaşayı, ölüm korkusuyla bir an Suriye'ye geçmek isteyen insanların telaşesini
gördükten sonra Şam'ın kalbi sayılan tarihi Osmanlı çarşısındaki insan seline dalmak kadar bu
coğrafyanın çelişkisini somutlaştıracak başka bir deney... devamı
Şabat molası, Suud fetvası
25 Temmuz 2006
Beyrut'u yerle bir eden İsrail saldırısını kınamak o kadar kolay değil Türkiye'de. İşin içinde "çağdaş
değerler"imiz, hedeflediğimiz Batı medeniyeti var. Bakmayın alabildiğine insanileştirilmiş savaş
görüntülerine rağmen ekranlara taşan parçalanmış ... devamı
Lübnan"ı birlikte bombalayalım!
20 Temmuz 2006
Zihniyetleri maskeleyen yaldızın döküldüğü önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Ortadoğunun içinden
geçtiği bu dönem, bir tür, Amerika'nın Irak'ı işgal etmesinden önce yaşanan zihniyet, tutum
farklılıklarının netleştiği duruma benziyor. Özellikle medya ... devamı
İsrail ABD"yi rehin alıyor, İran boşluğu dolduruyor
18 Temmuz 2006
Ortadoğu yine ateş çemberi içinde. Sürekli bombalanan Lübnan'ın sadece ekonomik altyapısı değil
insan varlığı tahrip ediliyor. Binlerce insan ya İsrail bombardımanı altında can vermemek için
sığınaklara çekilmiş yahut Suriye'ye sığınmak için göç yol... devamı
İsrail"i kim durdurabilir?
13 Temmuz 2006
İki İsrail askerinin Hizbullah güçleri tarafından kaçırılması üzerine yangın Lübnan topraklarına
sıçramış görünüyor. İsrail'in özellikle Gazze'de sivil katliamına dönüşen saldırıları karşısında
Filistinlilere yardım etmek amacıyla askerlerin Lübnan'... devamı
Aziziye tabyası, "Aziziye ruhu"
11 Temmuz 2006
Yıllar sonra ilk kez gittiğim Erzurum'da kaldığım kısa sürede Anadolu kıtasını yurt edinmişlerin hüzün
ve sevinçlerini, birlikte inşa ettiğimiz medeniyeti temsil edecek sembol eserleri ve tarihin seyri içinde
geçirdiği serüvenleriyle birlikte gözlem... devamı
Temmuz, 2006
İsrail tipi kolonyalizm
06 Temmuz 2006
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İsrail'in, dostlarının bile savunmakta zorlandığı, Filistinlilere yönelik giriştiği saldırıların amacı
hakkında askeri ve siyasi anlamda farklı analizler yapılabilir. Askeri amaçları çıplak gözle görülecek
derecede basit, rakipsiz bir askeri gücün v... devamı
Sadece İsrail mi suçlu?
04 Temmuz 2006
İsrail yine bildiğini okuyor: ne uluslararası hukuk, ne insani ölçüler ne barış; bu kavramların hiçbir
anlamı yok. Önemli olan gücünün yettiği oranda sonuna kadar bunu kullanmak. "Gücünüz varsa karşı
koyun" diyen bir meydan okuma.İsrail'in stratejik... devamı
Haziran, 2006
Müzeleştirilen "müzesiz şehir"
29 Haziran 2006
İstanbul''a sahip çıkmak adına onu müzeleştirmeye çalışmak bu şehrin ruhunu öldürmekle
eşanlamlıdır. Şehir her şeyden evvel yaşayan bir organizmadır. Eğer "şehirlerin ruhu" olmasaydı
tarihin sisleri arasında seyrettiğimiz, donmuş bir nesne olarak müz... devamı
İslam dünyasına "Rus modeli"
27 Haziran 2006
Geçen hafta, renkli devrimlerden birine sahne olan Kırgızistan''nın başkenti Bişkek''in yeni yönetimin
getirip-götürdüklerini gözlemleme imkanı buldum. İki yıl önce şehrin meydanlarını adımlarken olanca
sakinliği içinde sorunlarıyla baş etmeye çalışa... devamı
"Kirli ticaret" üstünde yükselen medeniyet
20 Haziran 2006
Le Monde Diplomatique''te "Silahta Kirli Ticaret" başlıklı yazıyı kaleme alan Brain Wood, "bu ay
sonunda New York''ta yapılacak olan BM hafif silah ticaretinin kontrol edilmesine" dair anlaşmanın
önemine dikkat çekiyor. Silah ticaretinin küresel ölçe... devamı
Evet, "halkımızı tanıyalım"
15 Haziran 2006
"Amerika''da yapılan bir araştırmaya göre..." şeklinde başlayan cümleler entelektüel piyasasının
vazgeçilmez kalıplarından biridir. Bu ifade ile yani Amerika''da ve ya (mutlaka) bir batılı merkezde
yapılan araştırmalara gönderme yapmak savunulan tezi... devamı
Toynbee"den Cansever"e "vahşi batı"yorumu
13 Haziran 2006
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Ünlü düşünür ve Filistin eylemcisi Edvard Said, işgale karşı meşru ve etkin ortak bir dil geliştirmek
için İsrail içindeki muhaliflerin varlığına dikkat çekerek; Filistinlilerin geliştirdiği söylemi, İsrail
içindeki muhalif hareketleri yeterince anla... devamı
İstanbul"a nasıl bakmalı?
08 Haziran 2006
İstanbul''un Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi için aday gösterilmiş olması üzerine İstanbul''un kimliği
üzerine yazdığım yazı bazı tartışmalara neden oldu. Bunlardan Korhan Gümüş, gazetemizin düşünce
günlüğü sayfasında yayınladığı bir yazıyla bu tart... devamı
Demirel neden susmaz? Sezer neden kitap fırlat/a/maz?
06 Haziran 2006
Danıştay baskınıyla yükselen siyasi gerilimin ardından yaşanan heyecanlı çete operasyonlarından
sonra siyasi tansiyon garip biçimde ''söndü''. Her ne kadar hükümet üstünde, gerek merkez medya
gerekse ''duyarlı kesim''lerce laiklik baskısı sürdürülmey... devamı
Seküler ahlak mümkün mü?
01 Haziran 2006
Aylardır siyasette şiddet üzerine konuşuyor, siyasal kültürümüzün nasıl şiddet ürettiği üzerinde
''entellektüel iştahamız''ı tatmin edecek yazılar yazıyoruz. Oysa toplumun çok daha derinlerine işleyen,
olanca acımasızlığı ile tezahürlerine şahit olma... devamı
Mayıs, 2006
Yüzde 1,5 olmak
30 Mayıs 2006
Son günlerde ülkenin içine girdiği gerilimin hükümet tarafından tanımının iyi yapılması gerekiyor. Bir
yanda statüko ve iş çevreleri hükümeti laiklik karşıtı olmakla suçlayarak savunma psikolojisine iterken
diğer tarafta hükümetin bu baskıyı nasıl al... devamı
İsrail"in "daimi sınırları" nereden geçer?
25 Mayıs 2006
Ortadoğu''da yaşanan kargaşa ve huzursuzluğun kaynağı olarak gösterilen İsrail ve işgal altında tuttuğu
Filistin ilişkilerinde önümüzdeki dönemi şekillendirecek adımlar atılıyor. Sharon, "Barış süreci"ni
provoke ederek Filistin otoritesini imha ettik... devamı
Seçkinlik ve "kitle sarhoşluğu"
23 Mayıs 2006
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Son Danıştay cinayeti ve onun etrafında örgülenen şebeke ilişkilerinin ardında ortaya çıkan Türkiye
görüntüsü olaylardan hemen önce yazdığım "pratik akıl-stratejik akıl" tezini adım adım doğrular
biçimde cereyan ediyor. Cinayetten sonra sergilenen si... devamı
Mayıs, 2006
CHP"nin gücü
18 Mayıs 2006
Dün, Danıştay 2. Dairesi üyelerine yapılan silahlı saldırı ile doruğa çıkan gelişmeler karşısında
söylenebilecek tek cümle var: Biz bu filmi daha önce görmüştük... Sahnelenen film, kare kare
çözümlenirse dünkü saldırının bir önceki karede gösterildiğ... devamı
Üst siyaseti görebilmek
16 Mayıs 2006
Başbakan Erdoğan yurtdışı gezilerinde gündem oluşturmayı seviyor. Özellikle Avrupa Birliği
görüşmeleri sırasında hayli rahat görünüyor ve doğrudan gündem oluşturmaya yönelik hatta tabir
caizse ''tabu yıkmaya yönelik'' mesajlar veriyordu. Bu mesajları... devamı
Pratik akıl stratejik akla karşı
11 Mayıs 2006
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça siyaset pazarının iyice canlanacağına ilişkin öngörüler artık
fiili olarak gözlemlenir hale geldi. Belli ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendini bir şekilde taraf sayan
kurum ve kuruluşlar bu oyunu kazanmak için e... devamı
Erguvan, entrika ve Mayıs
04 Mayıs 2006
Kim ne dersin Mayıs ayı diğerlerinden farklı. Çocukluğumuzda Mayıs ayı deyince bayram ve
dolayısıyla tatil akla gelirdi. 1 Mayıs, 19 Mayıs, hatta 27 Mayıs günleri üst üste konunca nereden
baksanız kafadan 1 haftayı aşan tatil demekti. Kimileri için M... devamı
Medyatik laiklik ya da toplumun sekülerleşmesi
02 Mayıs 2006
Siyasetin tepesinde irtica tartışmaları bildik üslup ve tarz üzre devam ederken medya da sürdürdüğü
irtica ve laiklik söylemi en az resmi jakobenler kadar dini vicdanlardan bile kovmaya hevesli
görünüyor. Din ve devlet ilişkisinin siyaseten ne kadar ... devamı
Nisan, 2006
"Korsan devlet refleksi" ve suç ortaklığı
27 Nisan 2006
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Amerika''nın gittikçe korsan devlet refleksi ile hareket ettiğinin altını çizdiğim Salı günkü yazının
ardından açıklanan Avrupa Parlamentosu''nun (AP) ilgili komisyonunun raporu sadece potansiyel
hedef ülkeler açısından değil, ABD müttefiki ülkeler h... devamı
Küresel devlet terörü ya da diplomat ajanlar
25 Nisan 2006
"Terörle savaş" ibaresi, her türlü hukuksuzluğu, her türlü özgürlük kazanımlarını, her türlü insani
değeri, her türlü uluslararası normu çiğnemeyi meşrulaştıran sihirli anahtara dönüştü. Hele buna bir de
"küresel" kelimesini eklerseniz aşılmayacak en... devamı
Antilaik sekülerleşme modeli
20 Nisan 2006
Bir toplumun ayağı kaymaya görsün bir kez. Ölçüsü, kimliği, yönü kaybolmuşsa bir toplumun, bir
milletin kendine gelmesi, kendi olması o kadar zor ki. Birkaç yüzyıllık bir zemin kaybından,
tökezlemelerden sonra üstümüzdeki ölü toprağını serperek kendi... devamı
İran alerjisini bırak, Amerika"ya bak!
18 Nisan 2006
İran''ın nükleer inadı, önümüzdeki dönem Ortadoğu''da muhtemel bir savaşa, bölgenin kana
bulanmasına yol açacak. Saddam''ın yolunu izleyen, dünyadaki gelişmeleri okumaktan aciz İran''ın
lideri, bölgeyi ve ülkesini Irak savaşından çok daha büyük bir f... devamı
Kültür Başkenti olan hangi İstanbul?
13 Nisan 2006
AB jürisinin İstanbul''u 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti seçmesi üzerine yapılan açıklamalar, bu
şehrin, Türkiye için olduğu kadar Avrupa için de ne anlam ifade ettiği konusunda yeniden düşünmenin
bir var oluş meselesi olduğunu ihtar ediyor adeta. H... devamı
"7/7 olayları"nı tekrar okumak
11 Nisan 2006
İngiltere''nin hafta sonu yayınlanan saygın gazetelerinden Observer''da yer alan bir güvenlik raporuna
göre Londra''da gerçekleşen 52 kişinin ölümüyle sonuçlanan 7 Temmuz saldırılarının el-Kaide marifeti
olmadığı ortaya çıkmış. Gazetenin yayınladığı ... devamı
DTP"nin "Altın vuruş"u mu?
06 Nisan 2006
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Türk Seçkinlerinin bu toprağın tarihi ve kültürüne dolayısıyla halkına bakışları ve bütün olarak da bu
ülkeyle kurdukları ilişki biçimi travmatiktir. Türk seçkinleri derken, seçkinler zümresine ermiş her
renkten unsuru buna dahil ettiğimizi belirtmek... devamı
Şiir ve şehir
04 Nisan 2006
Bir şehrin şiirlere konu olması, şairlere ilham kaynağı teşkil etmesi ile bir şehrin şiirle hemhal olması
farklı şeyler. İstanbul şaire ilham veren, şiirlere konu olan, kendisi şiir olan bir şehir... Bir de şiirle
hemhal olan, şiirle adeta soluklanan... devamı
Mart, 2006
Kadima"nın "barışçı işgal" stratejisi
30 Mart 2006
İsrail seçimlerinden galip çıkan Kadima lideri Olmert''in verdiği ilk beyanat Filistin''de kopacak
fırtınanın ilk işaretleri gibiydi. Filistinlilerle barış görüşmelerine hazır olduklarını ama gerektiğinde
"2010 yılına kadar İsrail''in kalıcı sınırlar... devamı
"Hayır" için "sponsor"lar aranıyor
28 Mart 2006
İstanbul surlarının hemen dışında başlayan Eyüp semtinin Haliç''e doğru inen daracık sokakları
arasında fetihten kalma yapılar görülür. Bunlar arasında sahabe mezarlarından fetih şehitliklerine,
medrese kalıntılarına hatta fetihle yaşıt mescitlerden ... devamı
Tarihi BOP mu yapar?
21 Mart 2006
Sembolik olarak 21. yüzyılı savaş ve katliam sahnesiyle açan Amerika''nın Irak''ı işgal edişini
üzerinden tam 3 yıl geçti. Bölgedeki tüm dengelerin alt üst olduğu ve gelecek dönemin muhtemel daha
da kaotik bir hal alacağı Ortadoğu''nun işgaliyle başl... devamı
Afrika"da "enformatik sömürgecilik"
16 Mart 2006
Barındırdığı etnik, kültürel çeşitliliğe rağmen ''kara'' parantezine alınan Afrika imgeleminin ne kadar
tek boyutlu olduğunu yeni döndüğüm Kenya gezisinde bir kez daha fark ettim. Çoğunlukla Batılıların
çizdiği bu tek düze Afrika, olanca renkleri, kü... devamı
Bu kriz bir "siyaset test"idir
09 Mart 2006
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Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, 2006 yılının siyasi açıdan çok zorlu geçeceği konusunda bir
kanaat oluşmuştu. Ama bunun "askere yönelik darbe" ya da "kriz mühendisliği" şeklinde formüle
edilerek şimdiden sahneleneceğini tahmin etmek zordu. Türkiye... devamı
Irak üstüne jeo-sekter stratejiler
02 Mart 2006
Öncelikle şunu tespit etmek durumundayız; İslam tarihinde, Avrupa''da olduğu türden bir mezhep
çatışması yaşamamıştır. Ne tarihsel olarak ne de kültürel olarak Ortadoğu''da mezhep çatışmasının
temeli yoktur, zaman zaman ortaya çıkan çatışmalar arızid... devamı
Şubat, 2006
Kemal Tahir"in idam mahkûmuna söyleyemediği...
28 Şubat 2006
Ortadoğu''dan kan ve ölüm yükseliyor. Bilim adamları felaket senaryoları yazıyor. Dünyaya sarıldıkça
gelecek nesillerin hayatını tüketiyoruz, yaşadığımız anı unutuyor, zamanı tüketiyor, yarınlara bir şey
bırakmıyoruz. İnsanoğlunun ihtirasları kan ve ... devamı
Batı"da İslam"ın temsil sorunu ve Zeki Bedavi
26 Şubat 2006
Batıda yaşayan Müslümanların karşı karşıya oldukları temsil sorununu aşabilmeleri hem gittikçe artan
İslamophobia (İslam korkusu) hem de bulundukları toplumda Müslüman kimlikleriyle var olabilmeleri
için her dönemde aciliyet arzetti. Almanya''da, İng... devamı
Fukuyama: Demokrasi terör üretir!
23 Şubat 2006
"Tarihin Sonu" teziyle soğuk savaş sonrası Amerikan politikalarını meşrulaştıracak teorik temel
hazırlayan Francis Fukuyama Amerikan neo-con politikacıları eleştirmeye başladı. Yanlış
anlaşılmasın, Fukuyama''nın Bush ve ne-con ekibini eleştirmesi Bat... devamı
HAMAS örneğinde; medya, sermaye ve siyaset
21 Şubat 2006
Hamas ziyareti etrafında meydana gelen tartışma Türkiye açısından hayati bir konuyu gözler önüne
serdi. Tartışmanın ele alınışı biçimi ve bunun medya üzerinden yansıyışı siyasette etkin güçlerin
reflekslerini, önceliklerini ve hepsinden önemlisi bu t... devamı
Yerli oryantalistler ve Kürtler
16 Şubat 2006

233

Irak''ta ortaya çıkan tablo karşısında Türkiye''nin takınacağı tavır aynı zamanda Ortadoğunun
geleceğine ilişkin ne türden bir perspektif geliştirebildiğinin de ipuçlarını verir. Daha açık bir ifade ile
Türkiye''nin bölgede şekillenen siyasi oluşumu ... devamı
Filistin"de postmodern darbe hazırlığı
16 Şubat 2006
Hamas''ın Filistin seçimlerinden zaferle çıkması gerek iç politikada gerekse İsrail başta olmak üzere
uluslar arası düzeyde hesapları alt üst etti. Sorun şurdan kaynaklanıyor: Ortadoğuya yönelik belli bir
retorik geliştiren Batı, bölgenin gerçekleriy... devamı
Karikatür bir kriz
09 Şubat 2006
Antwerp, elmas işlemeciliğiyle ünlü Belçika''nın Flamanca konuşulan bir liman şehri. Hollanda
mimarisinin tümüyle hakim olduğu şehirdeki sessizlik; Avrupa''nın ikinci büyük limanına sahip
olmasına rağmen adeta dış dünyaya kapalıymış gibi bir izlenim ... devamı
Şubat, 2006
Tarihin hatası ülke
07 Şubat 2006
BRÜKSEL - Avrupa Birliği''nin başkentine yaklaşık iki ay içinde ikinci gelişim. Her zaman olduğu
gibi Batı Avrupa''ya özgü bir kış havası; sisli ve zaman zaman iliklerinize kadar işleyen soğuk bir
hava; havada yağmurun hiç durmaksızın yağdığı intibaı... devamı
İngiliz soykırım siyaseti ve ABD deneyimi
02 Şubat 2006
İngiliz Avam Kamarası''nın İşçi Partili etkili üyelerinden Stephan Pound öncülüğünde, geçen hafta (24
Ocak 2006) yapılan bir toplantıda Osmanlı yönetiminin Süryanilere (Asuri-Keldani) karşı soykırım
uyguladığı iddia edilerek bunun tanınması istendi. ... devamı
Ocak, 2006
HAMAS"ın gecikmiş zaferi
31 Ocak 2006
Artık gündemde Ortadoğu değil, Amerika''nın Irak''taki işgalinin ne zaman biteceği değil, İsrail işgali
ya da direniş değil; HAMAS var. İsrail''in işgali ne zaman bitireceği değil HAMAS''ın İsrail''i tanıyıp
tanımayacağı, direnişe son verip vermeyece... devamı
Rugova"nın cenazesi Kosova"nın geleceği
24 Ocak 2006
234

Geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybeden Kosova Arnavutlarının lideri İbrahim Rugova''nın ardından
zaten siyasi belirsizlik içindeki bölge yeni bir tartışmanın eşiğinde: liderlik boşluğunu kim
dolduracak? Kosova''nın geleceği ve liderlik sorununun nas... devamı
Bir Çinli Amerika"yı keşfedebilir mi?
19 Ocak 2006
Bugünlerde sergilenen bir harita Batı''yı merkez alan dünya tarihi okumalarının ne kadar tek boyutlu,
eksik olduğunu hatırlatmakla kalmıyor böylesi bir okumanın insanlık birikimine dair gerçeklerin
çarpıtılmış şekli olduğunu ihtar ediyor. 1763''de çi... devamı
İran nükleer tehdit mi?
17 Ocak 2006
İran''ın nükleer silah üretmeyi amaçladığı varsayımından hareketle bu ülkenin yürüttüğü nükleer enerji
projesi Batı açısından diplomatik sınırlarına gelmiş görünüyor. Bir yönüyle de diplomasi yeni başlıyor.
Görünüşte Amerika, İsrail ve İran ekseninde... devamı
Paradigmanın çöktüğü bayram
10 Ocak 2006
Bir insan neden borç alarak kurban keser? Üstelik dini bir vecibesi olmadığı halde böylesi bir yükün
altına girer? Hiç kimse, borçlanarak kestiği kurbanla bayram yapanın bu eylemini dinin kendisine
yüklemediği bir sorumluluğu yerine getirmek adına, b... devamı
Arnavutluk"ta "çoğunluk olmak"
05 Ocak 2006
Bu yılın ilk gününde sabah namazı için Arnavutluk''un başkenti Tiran''daki Tabak Camii''ne gelenler
dehşetle sarsıldı. Arnavutluktaki en önemli Osmanlı camilerinden birinin kapısı kırılarak girilmiş,
Kur''an nüshaları, dua kitapları, halılar parçalan... devamı
"İyi seneler" sembolizminde muhafazakarlık
03 Ocak 2006
Yeni yılı kutlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi''nin Taksim Meydanı''nda kurduğu platforma
astığı bez afişteki ifade kimileri için sıradan bir kutlama sayılabilir. Yılbaşı gecesi meydanda toplanan
binlerce insanı eğlendirmek için organize edil... devamı
Eylül, 2001
ABD'nin "terör ahlakı"
27 Eylül 2001
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Amerika'nın "terör"e karşı başlattığı kampanya ve bu çerçevede oluşturmak istediği uluslararası
ittifakın boyutları gittikçe daha fazla insanda kaygı uyandıracak bir retoriğe bürünüyor. Yeni bir
düşman tanımı üzerine global ölçekte yeni bir güvenlik ... devamı
ABD ve aptallaş/tırma cesareti?
25 Eylül 2001
Önümüzdeki günler stratejik analizlere ihtiyaç duyulan gelişmelere gebe. Ancak, ne bütüncül
perspektiften yoksun strateji uzmanlarının cılız çözümlemeleri ne de bizzat stratejinin önemli insanlık
durumunun içine itildiği durumu görmemizi engellememel... devamı
"Tarihin sonu", Amerikan rüyasının sonu?
20 Eylül 2001
ABD'ye yapılan intihar saldırılarının görüntüleri tekrar tekrar televizyon ekranlarından gösterilirken bu
sıralar okumakta olduğum, ünlü iletişimci McLuhan'la yapılmış bir röportajda (Encounter, Haziran,
1967) söyledikleri hayli açıklayıcı oldu. McLu... devamı
Global McCartizm
18 Eylül 2001
Amerika'ya karşı girişilen intihar eylemlerinin ardından ortaya konan tepkiler aslında Amerikan
toplumunun bilinçaltının bir dışa vurumundan ibaret. ABD Başkanı Bush'tan cami kurşunlayan
Amerikalıya kadar geniş kesimlerce paylaşılan öfke, daha da öne... devamı
Eylül, 2001
Naklen savaştan naklen teröre
13 Eylül 2001
Bundan tam 10 yıl önce dünya, televizyondan naklen savaşı seyretmenin keyfini yaşamıştı. Amerikan
güçleri Irak'ı bombalarken CNN televizyonu bir ilki gerçekleştirmiş, savaşı naklen yayınlamıştı.
Gecenin karanlığında patlayan bombaların kimin beyninde... devamı
Bir gerilla portresi: Şah Mesut
11 Eylül 2001
Ahmet Şah Mesut uğradığı bir saldırı sonucu yaralandı; kimi kaynaklara göre hayatını kaybetti. Ancak
sonuç ne olursa olsun hayatının büyük kısmını ateş hattında geçiren, Kızıl Ordu'nun giremediği
Pençşir Vadisi'nin karizmatik lideri Şah Mesut'un bir ... devamı
Türkiye'nin 'Makedonyalaştırılması'
06 Eylül 2001
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Türkiye, ahlaki ölçüleri tüketmiş medyasından, yolsuzluğa bulanmış siyasetine, vesayet altında
demokrasisi ile tükenmiş bir ülke görünümü çizerken yönetici eliti tükenişin boyutlarını bile
algılamaktan aciz durumda. Ne iflas etmiş ekonomisi ne de ekr... devamı
Garih'in ölümü ve oryantalizm
04 Eylül 2001
Üzeyir Garih cinayeti sonrası onun din/kimlik/kültür konusundaki tavrına ilişkin yapılan tartışmalar,
toplumda yaşanan zihin, kültür ve kimlik kargaşasının boyutlarını gözler önüne serdi. Ortak toplumsal
hafızaya ait en temel öğelerin bile ne denli u... devamı
Ağustos, 2001
ABD, ırkçılık, siyonizm
29 Ağustos 2001
On yıl öncesine kadar dünyadaki ırkçılık uygulamasının resmi temsilcisi durumunda olan Güney
Afrika yarın BM Irkçılık Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Bir kolonyalizm mirası olarak beyaz
azınlığın siyah çoğunluğa egemenliği esasına dayalı ırkçılık... devamı
Ölme biçimleri ve siyaset
27 Ağustos 2001
Her ölüm başlıbaşına bir mesajdır. Sıradan ölüm yoktur çünkü. Ölüm en az doğum kadar
olağanüstüdür.Türkiye'de ölümler daha da önemlidir. Çünkü, Türkiye'de sıradan ölüm yoktur.
Ölümlere bakarak Türkiye'nin nerede durduğu hakkında fikir yürütebilirsini... devamı
Kafkas hattının öteki yüzü
22 Ağustos 2001
Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu'nun Bakü'ye yaptığı ziyaret kimilerince Türkiye'nin Kafkaslar'a
yeniden dönüşü olarak yorumlandı. Bu yorumu haklı çıkaracak gerekçe ise Genelkurmay Başkanı'yla
birlikte F 16 savaş uçaklarının neft kokan Hazar Denizi kıy... devamı
Milli güvenlik refleksi
21 Ağustos 2001
Türkiye'de en çok konuşulan ve gittikçe en az uzlaşılan konuların başında milli güvenlik kavramı
gelir. Geniş halk yığınlarından kendini en milli sayan güçlere kadar geniş bir yelpazede konuşuluyor
olmasına rağmen, bu kadar farklı anlamların çık(artı... devamı
Ak olmak, yeni olmak
16 Ağustos 2001
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AK PARTİ'nin kuruluşuyla Türk siyasetinde yeni bir sayfa daha açıldı. Partinin kuruluşuyla birlikte
umutlarını tazeleyenlerden, kronik kuşkularını bileyenlere, eleştirenlerden temkinli bekleyişi tercih
edenlere kadar geniş bir kitlenin ilgisi bu yeni... devamı
Misyoner olmak zor
14 Ağustos 2001
Afganistan''da bir grup batılı yardım kuruluşu üyesinin Hristiyanlık propagandası yaptığı, yardım
faaliyeti adı altında Müslüman çocukları Hristiyanlaştırma çalışmaları yürüttükleri iddiasıyla
tutuklanmaları Batılı medya organlarınca Taliban fanatizm... devamı
Beden diliyle Şaron ve Ecevit
09 Ağustos 2001
İsmi Beyrut Kasabı''na çıkmış bir Başbakan''la ismi şaire çıkmış romantik Başbakan''ın karşı karşıya
gelişini, daha doğrusu, bir yanda küstah ifadeleri fütürsuzca savuran (savunan), diğer tarafta aczin yan
yana oturuşunu izledim. Şairler cesur olurdu... devamı
Yeni Oluşum"un vizesi
07 Ağustos 2001
Türk aydın tipinin en büyük iki özelliği var. Toplumu ile yabancılaşma pahasına Batılılaşma''ya
tapınması; ikincisi, bütün değişim ve ilerlemecilik iddialarına rağmen statükodan yana olmasıdır.Bunu
biraz daha açarsak; aydın tipinin bizde Batılılaşma ... devamı
Avrupa/nın algılayışı
02 Ağustos 2001
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi''nin Refah Partisi''nin kapatılmasını haklı bulan kararını militan
laik/ci/lerin nasıl zafer sarhoşu içinde karşıladıklarını gazete manşetlerine, köşe yazılarına bakarak bile
anlamak mümkün. AİHM''nin RP davasına ilişki... devamı
Temmuz, 2001
Yenilik"in Saadet"i
26 Temmuz 2001
Yazılarıma ara verdiğim kısa süre benim için hem İstanbul''dan kaçış hem Anadolu''nun şahdamarını
tutmayı, toplumun soluğunu hissetmeyi sağlayan bir imkana dönüştü. Bu tür temaslar bir yanda
dostluklar yenilenirken diğer tarafta bizleri okuyup takip ... devamı
Siyaset, gelenek, yenilenme
10 Temmuz 2001
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Türkiye, görüntüsü ekonomik olan gerçekte ise daha derin siyasi, kültürel boyutları olan bir krizden
geçiyor. Ülkenin siyasi ve ekonomik karar mekanizmalarını elinde tutan zihniyetin "yönetme krizi"yle
karşı karşıya oluşu bunalımın derinliğini daha d... devamı
Makedonya"da Balkanlar yeniden şekilleniyor
05 Temmuz 2001
Makedonya''da devam etmekte olan çatışmaların seyri hayli ilginç bir grafik çiziyor. Hem Makedon
hükümetinin tavrı hem de Arnavut gerillaların gerginliğin başladığı andan itibaren izlediği taktik ne
tipik bir gerilla savaşının özelliklerini taşıyor n... devamı
Türkiye"nin Miloşeviç"i yok
03 Temmuz 2001
Kosova''da yüz binlerce Arnavut''un yurtlarından sürülmesi, binlercesinin hayatını kaybetmesinden;
Bosna''da yüz binlerce insanını hayatına mal olan etnik temizlik uygulamasından sorumlu Slobodan
Miloşeviç Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi''ne e... devamı
Haziran, 2001
Türkiye"nin Nazileri olmak?
28 Haziran 2001
Fazilet Partisi''nin kapatılması ve sonuçları etrafında tartışmalar devam ederken kimi çevrelerin
kapatmayı savunmak için geliştirdiği argüman kapatma kararının sonuçları kadar vahim. Türkiye''de
parti kapatmayı, eğitim kurumlarını başörtüsüne yasakl... devamı
FP, ideoloji, sınıf çıkarları
23 Haziran 2001
Fazilet Partisi''nin kapatılması karşısında kimin nasıl tepki gösterdiğine bakarak Türk siyasetinde
kimlerin söz sahibi olduğu ve nasıl bir bilinçaltının egemen olduğunu okumaya çalışmak, mahkeme
kararının hukuki ya da siyasi analizini yapmaktan daha... devamı
"Durdurulan medeniyet", donmuş siyaset
21 Haziran 2001
Osmanlı tarihine ilişkin çalışma yapan tarihcilerin en büyük yanılgıları onu Batı eksenli tarih
paradigması içinde bir yere oturtmaya çalışmış olmalarıdır. Osmanlıyı Batı eksenli tarih anlayışını
doğruluyacak bir kuramsal çerçeveye oturtmaya çalışan,... devamı
Turistik kolonyalizm
19 Haziran 2001
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Nedendir bilinmez cennet vatanın güzellikleriyle övünmemize rağmen bu cennet bize fazla bir şey
ifade etmez. Bu güzellikleri keşfeden turistik bakış açısının zaman zaman bu cenneti insanımız için
cehenneme çevirdiği bile olur. Ama insanlarımız, tatma... devamı
"Deklaratif gizlilik"
13 Haziran 2001
Kemal Derviş''in New York''taki temasları sırasında gündeminin ve görüşmelerinin gizli tutulmasını
istemesi Türk siyaset geleneği açısından hem çok olağan hem de alışılmamış bir davranış. Kaldığı
oteli bile değiştiren Kemal Derviş devlet adına yapaca... devamı
Arnavut sorunu ve Türkiye
12 Haziran 2001
Eski Yugoslavya''nın dağılma sürecinde sancısız biçimde bağımsızlığını kazanan ülkelerden biri de
Makedonya idi. Her ne kadar diplomatik alanda Yunanistan''ın ambargosu ile karşılaştı ise de
bağımsızlığını kazanmak için Bosna örneğinde olduğu gibi sa... devamı
"Amiral gemisi"nin yedekleri
07 Haziran 2001
Aydın Doğan, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, medya patronlarının diğer sektörlerde
neden yatırım yapması gerektiğini savunurken, "1997''de İslamcı koalisyonun askeri baskı sonucu
düşürülmesinde medyanın rolü"ne vurgu yapmış. Medya patronl... devamı
Rumsfeld"in ve F. Hüseyni"nin Türkiye"si
05 Haziran 2001
ABD savunma bakanı Rumsfeld, ilk yurtdışı gezisini Türkiye''ye yaptı. NATO ittifakı içindeki
sorunları yatıştırmaya yönelik olduğu belirtilse de asıl amaç yeni füze savunma sistemine Türkiye''nin
dahil edilmesi. Amerikan şemsiyesi altında Türkiye İra... devamı
Mayıs, 2001
Muhalif olmayan iktidar olabilir mi?
31 Mayıs 2001
Türkiye''de muhalefet yapmak iktidar olmaktan daha zor bir iştir. Muhalefeti zor ve bir o kadar da
anlamlı kılan husus iktidar ve iktidar aygıtlarını elinde tutan siyasal erkin sahip olduğu siyasal
kültürün kitlesel temsiliyetten ve meşruiyetten yoks... devamı
Mayıs, 2001
Yeni oluşuma jakoben kimlik
29 Mayıs 2001
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Son günlerde özellikle FP içinde yaşanan yeni oluşum ve siyasi tartışmaların ekseninde gözle görülür
bir kimlik tanımı/aidiyet sorunu yaşandığı gözlemleniyor. Tartışmaların hangi yönde evrileceği
kestirilmeden önce, kendini 28 Şubat süreciyle özdeşle... devamı
Başbakan çıkaramayan sermaye
22 Mayıs 2001
"Biz işadamlarının başbakan olacağı seviyeye gelmedik. Daha önce siyaseti deneyen arkadaşlarımız
oldu, ama başarılı olamadılar."Bu sözler ülkemizin en zengin işadamlarından birine ait. İşadamlarının
başbakan olacağı seviyeye gelemeyişinden yakınırken... devamı
İsrail"in "istiklal savaşı"
17 Mayıs 2001
Ortadoğu''da bölge ile ilişkileri en sorunlu olan ülke kuşkusuz İsrail''dir. Bu ülkenin ilişkilerini,
konumunu tartışmalı kılan husus ise, temelde bir siyasi meşruiyet sorunu içinde olmasından
kaynaklanmaktadır. Türkiye ise bölge ile olan ilişkisizli... devamı
Türkiye"nin duruşu, İsrail"in sınırı
15 Mayıs 2001
Bugün Filistin''deki İngiliz manda yönetiminin sona erdiği 15 Mayıs 1948 tarihi İsrail''de bağımsızlık
günü olarak kutlanır. Manda yönetiminin ardından İsrail bağımsızlığını ilan ederek, tarihte ilk defa bir
Yahudi devleti kurulmuş oldu. Böylece siyo... devamı
ABD kredisi ve İslam korkusu
08 Mayıs 2001
Türkiye''de merkezin yeniden yapılanmasına ilişkin askeri iradenin dışında belirleyici bir güç mevcut
değil. Mevcut siyasi gelenek, kendini yenileme, toplumu daha özgürleştirici, ülkenin imkanlarını daha
verimli hale getirirken daha adil bir paylaşım... devamı
"Müslüman-cı"lık vs. İslamcılık
03 Mayıs 2001
Kimlik, farklı olana/ötekine göre tanımlandığı kadar yapılan "seçicilik"e de gönderme yapar;
seçtikleriniz kimliğiniz biçimlendirir. Türkiye''de, Müslümanlığını bir kimlik olarak, varoluşsal bir
değer olarak tanımlayan, algılayan insanların bu coğraf... devamı
Ecevit ya da Derviş: Statüko ya da teslimiyet!
01 Mayıs 2001
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Hafta sonu yapılan DSP kongresi Türkiye''nin siyasal durumunun mikro düzeyde fotoğrafını
yansıtıyordu. Bir yanda, siyasal anlamda partileşememiş bir Ecevitler Klübü görüntüsü veren DSP ve
diğer tarafta yaşanılan krizle bile ilişkilendirmeden/sorgulam... devamı
Nisan, 2001
İntifada"nın ve Şaron"un açmazları
26 Nisan 2001
Filistin''de yaşananlar ne sıcak savaş ne de daha önce yaşanan intifada ile açıklanabilir. Filistinliler''in
İsrail''e karşı yürüttükleri mücadele daha önce tanık olunan intifada deneyiminden çok farklı bir boyut
kazandı.Barış sürecinin Kudüs''ün ve ... devamı
Globalleşme havarileri
24 Nisan 2001
Globalleşmenin daha iyi bir dünya sunacağına bizi ikna etmeye değil iman etmeye çağıranların
istismar ettikleri bir hususu atlamamak gerekir. Türkiye''de yaşanan ekonomik ve siyasal krize neden
olan iç aktörlerin günahını küreselleşmeyi dayatan siste... devamı
Küreselleşmeye tapınmak
19 Nisan 2001
Yaşadığımız krizi ekonomik boyuta indirgeyen, globalleşmeyi her şeyin üstünde mutlaklaştıran bir
anlayış tam bir fanatizme dönüşmüş durumda. Daha iyi bir hayat tarzına kavuşmanın, ilerlemenin,
yeryüzünde saygın bir ülke olmanın hatta insan olmanın te... devamı
"İslamcılık yaptık da ne oldu?"
17 Nisan 2001
Türkiye''de siyasetin gelip dayandığı tıkanma noktası aslında suni teneffüsle yaşatılmaya çalışılan bir
siyaset etme zihniyeti ile nereye kadar gidilebileceğini ortaya koydu. Bir biriyle doğrudan ilişkili
görülmeyen Derviş''in ulusal programı ile Ece... devamı
Bir Ecevit portresi
12 Nisan 2001
Yapılan esnaf eylemlerini anlayışla karşılayan ama arkasından yazar kasasını fırlatan esnafa dönüp
"bunlar neden bu kadar kızgın" diye soran bir portre ile karşı karşıyayız. Alternatiflerinin olmadığını,
gitmediğini ve gitmeyeceğini söyleyen ama Derv... devamı
Taliban ya da Aliya
05 Nisan 2001
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Bu hafta sonu Türkiye -resmen haberi olmasa da- önemli bir siyasi kişiliği hiç de siyasi olmayan bir
ortamda konuk ediyor. Şair devlet başkanlarına, sanatçı siyasetçilere pek düşkün aydınlarımızın pek
hatırlamak istemediği bir bilge devlet adamı Kony... devamı
Nisan, 2001
Şapka, ceket ve Miloşeviç
03 Nisan 2001
Amerika''nın yeni Yugoslav yönetimine tanıdığı süre bitmeden operasyon tamamlanarak Miloşeviç
tutuklandı. Toplam 100 milyon dolarlık yardımın yarısının alınması için Miloşeviç''in tutuklanıp
mahkeme önüne çıkarılması şartı yerine getirilmiş oldu. 50 ... devamı
Mart, 2001
Türkiye"den kim ne anlıyor?
29 Mart 2001
Türkiye''nin içine girdiği ve bu ülkede yaşayan her ferdin hayatını ciddi biçimde etkileyen ekonomik
krize neden olan sorumlulardan hiç birinin bedel ödemeye niyeti yok. Çünkü sorumluluk sahiplerinde
ne bedel ödemeyi en azından bir sorumluluk olarak ... devamı
Hayat Mükemmel Değil
27 Mart 2001
Olayları ve insanları hep kategorikleştirmeye yatkın indirgemeci zihinsel alışkanlığımız; günlük gazete
yazarlığı ile kalıcı düşünce üretmeyi genellikle bir arada düşünülemeyecek iki farklı tavır olarak
algılamaya yatkındır. Gerçekten de genel geçer ... devamı
Makedon sorunu mu, Arnavut sorunu mu?
22 Mart 2001
Makedonya''da yaşananlar her şeyden önce bir Arnavutluk sorununun olduğunu gösterdiği kadar bir
Makedon sorununun da var olduğuna işaret ediyor. Arnavut militanların Makedonya içinde
kendilerine daha fazla hak verilmesi için savaştıklarını açıklıyor ... devamı
Türkiye"nin krizle artan gücü
20 Mart 2001
Türkiye''nin jeo-stratejik konumu, bölgedeki dengeleri belirleyecek aktörlerden biri olmaya
zorlamasına/imkanlar sunmasına rağmen gerek çevresel faktörlerin (dünya sisteminin aktörleri)
doğrudan müdahalesi gerekse Türkiye''nin iç dengeleri bu potansi... devamı
Sizi kim savunu(yo)r?
15 Mart 2001
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Kendini 28 Şubatın muhatabı ve mağduru olarak gören siyasal çevrelerde bu sürecin en belirgin etkisi
kendi değer yargılarına olan itimatlarının kaybolması şeklinde özetlenebilir. Yenilgi duygusunun
harekete geçirdiği geçmişi sorgulama süreci öz eleşt... devamı
Makedonya ve Arnavut sorunu
13 Mart 2001
Balkanlar''ın kanayan yarası haline gelen Arnavut sorunu geçtiğimiz günlerde yeni bir boyut kazandı.
Kosova''da yaşanan kanlı trajedinin ardından kısmen daha sakin ama hassas dengeler üstünde duran
Makedonya''da Arnavut sorunun içine çekilmek üzere. ... devamı
Kurban mı,Rio karnavalı mı?
08 Mart 2001
İstanbul ya da Ankara''ya uçakla inen bir yabancının Türkiye''ye ilişkin ilk izlenimleri nelerdir diye
sorsanız, alacağınız cevap muhtemelen yol boyu sıralanan sıvasız, gayri nizami gecekondulaşmanın
çarpık görüntüleri olurdu. Latin Amerika ülkelerin... devamı
Üçüncü ortak
06 Mart 2001
Ekonominin başına getirilen Kemal Derviş''e özellikle medyanın gösterdiği destek ötesi hayranlık nasıl
izah edilebilir? Buna benzer tavırları bizde derinden derine işleyen yabancı hayranlığını, kendimize
olan öz güven eksikliği gibi şablonları uygula... devamı
Yıkılan Buda heykelleri
04 Mart 2001
Dünya gündemini dolduran siyasal gündem ve hele Türkiye''de yaşanmakta olunan ekonomik krizi
unutturacak bir gelişme Afganistan''da yaşanıyor. Taliban yönetiminin Buda heykellerini yıkma kararı
almış olması, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ulus... devamı
Türkiye gerçekten önemli midir?
01 Mart 2001
Türkiye''nin önemini anlamak için ne tür kriterlere bakmak gerekir? Özellikle kriz dönemlerinde
Amerikalı ya da Batılı büyük ülke temsilcilerinin Türkiye''nin önemi hatta vazgeçilmezliği konusunda
söyledikleri alabildiğine yuvarlatılmış ifadeler bazı... devamı
Şubat, 2001
Powell"in gezisi, Türkiye"nin suskunluğu
27 Şubat 2001
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Ekonomik krizin iyice Türkiye''yi içine kapattığı, hatta milyonlarca insanı yarınını düşündürecek
boyutlara getirdiği bir ortamda içinde bulunduğumuz bölgede olup bitenlerden bahsetmenin ne kadar
zor olduğu ortada. Ancak sonuçta hiçbir ekonomik kriz ... devamı
Powell"in gezisi, Türkiye"nin suskunluğu
27 Şubat 2001
Ekonomik krizin iyice Türkiye''yi içine kapattığı, hatta milyonlarca insanı yarınını düşündürecek
boyutlara getirdiği bir ortamda içinde bulunduğumuz bölgede olup bitenlerden bahsetmenin ne kadar
zor olduğu ortada. Ancak sonuçta hiçbir ekonomik kriz ... devamı
Şubat, 2001
İngiliz liberalliği ve terör
22 Şubat 2001
Bu hafta başında İngiltere''de yürürlüğe giren yeni terörizmle mücadele konusu ile, terörizm yeniden
tanımlandığı gibi kapsamı da genişletildi. İrlanda''daki silahlı terör gruplarını esas alarak 1970''lerde
yürürlüğe konan terörle mücadeleye ilişkin ... devamı
Üslûp aynasında siyaset
20 Şubat 2001
Siyaset ve toplum bilimleri alanında kuramsal çalışmalarıyla tanınan Alain Touraine, demokrasinin
toplumsal çıkarlardan çok siyasal erkin kendi kendini temsili konumuna dönüştüğünde "patrierkin
yönetim" dediği yönetim biçiminin alacağını belirtir. Si... devamı
ABD kimi vurdu?
18 Şubat 2001
Önceki gece Amerika''nın Bağdat''ı bombalamasının Irak''a karşı uygulanan rutin askeri hareketlerden
biri olmadığı harekatın siyasi mesajına bakarak hemen anlaşılabiliyor. Zaten ABD yönetimi ve
özellikle George W. Bush eylemin rutin dışılığını vurgul... devamı
Statükocu refleks
15 Şubat 2001
Bir devletin yönetimi biçimi, rejimi zamanla değişikliklere uğrasa, hatta devrim çapında köklü alt üst
oluşları yaşasa bile değişmeyen özellikleri vardır. Bu durum, özellikle devlet ve siyaset geleneği olan
toplumlar için daha belirgindir. Çarlık Rus... devamı
Şaron, ABD, Türkiye
13 Şubat 2001

245

Lübnan kasabı olarak bilinen (İsrailliler buldozer diyor) Ariel Şaron''un, hükümeti kuracağı garanti
olmasa da seçimi kazanmış olması, zaten bitmiş gözüyle bakılan barış süreci sonrası için yeterince
karamsar havanın yayılmasına yetiyor. Karamsarlığa... devamı
Laik Bosna"da "laikçi" elit
11 Şubat 2001
Başta ABD olmak üzere Batılı müttefiklerin Bosna"da kurduğu siyasal denge Bosnalı Müslümanlar"ı
politik olarak zayıf bıraktı. Bir bakıma soykırımdan yargıladıkları Sırplar"ı ödüllendiren bir yapıya
razı olmaları için Boşnaklar ikna edildi. Burada ası... devamı
Gurbette ölüm
08 Şubat 2001
Yurt dışında olduğum sırada dünyanın en uzak köşesinden gelen bir ölüm haberini aldığımda her
geçen gün daha da ağırlaşarak Türkiye''nin realitesi haline gelen "yurtdışı" olgusunun çevremizi ne
kadar sardığını, ülkenin ufkunun her geçen gün daha da s... devamı
Bilge Kral"ın farkı
04 Şubat 2001
SARAYBOSNA/ Ünü ülkesinin çapını aşan çok az devlet adamı vardır. Bosna gibi küçük bir ülkenin
"kurucu lideri" olmaktan daha önemli ayrıcalıklı yanları olan biri ancak bu kadar tanınabilir,
sevilebilir. Belki ülkesinden daha fazla dünyanın başka yerl... devamı
Bosna: Romantizmin sonu
01 Şubat 2001
Saraybosna''ya geldiğim günden beri sürekli yağan yağmur kara dönüşünce Başçarşı''nın alçak çatıları
beyaz bir örtüye büründü. Şehri kuşatan tepeler, silüetini oluşturan minareler-kubbeler beyaz kar
altında; bir şehir için fazlasıyla duygusal imajlar... devamı
Ocak, 2001
Çeçenistan"dan ne(t) haber
30 Ocak 2001
Grozni düştü, ardından Çeçenistan gündemimizden buharlaşıp silindi adeta. Ruslar''ın Çeçenistan''a
girmesi ve tüm ülkeyi işgal etmesiyle sonuçlanan ikinci Çeçen savaşı resmi ilgisizlikle karşılandı
Türkiye''de. Resmi tavrın medyaya yansıması ise; Çeç... devamı
Evrensellik hastalığı ya da soykırım
28 Ocak 2001

246

Dün İngiltere''de ilk defa parlamentoda soykırım anma töreni düzenlendi. İtalya, İsviçre gibi Avrupa
ülkelerinden sonra İngiltere''nin böylesi bir girişimde bulunmasının Avrupa''nın alacağı yeni şekil ve
bu gelecek içinde söz sahibi olmak isteyen güç... devamı
Tarih neyin cevabıdır
23 Ocak 2001
Anlaşılan o ki, Ermeni meselesi etrafında Batı''da (sadece siyasiler düzeyinde değil) koparılan fırtına
daha başka sahilleri de vuracak. Tarihî olarak "Türk düşmanı" olarak bilinen Rusya''nın, Yunanistan''ın
tavrının "Batılı dost"larımız tarafından d... devamı
Tarih neyin cevabıdır
23 Ocak 2001
Anlaşılan o ki, Ermeni meselesi etrafında Batı''da (sadece siyasiler düzeyinde değil) koparılan fırtına
daha başka sahilleri de vuracak. Tarihî olarak "Türk düşmanı" olarak bilinen Rusya''nın, Yunanistan''ın
tavrının "Batılı dost"larımız tarafından d... devamı
Ocak, 2001
"Soykırım"ın kültürel sonuçları
21 Ocak 2001
Ermeni tasarısının Fransız Parlamentosu''nda kabul edilmiş olması karşısında Türkiye''de gösterilen
tepkiler daha çok kararın politik sonuçlarına ilişkin kaygılara yönelikti. Yüzeysel bir bakışla, alınan
karar politik bir karardı ve tepkiler de karar... devamı
Saddam neden iktidarda?
18 Ocak 2001
Dün körfez savaşının onuncu yılıydı. ABD''nin körfezde gerçekleştirdiği son dönemin en büyük askeri
harekatından sonra geriye dönüp bakıldığında harekatın hedefleri ile gerçekleştirebildikleri arasında
fark sanılandan daha büyük.Savaşın kısa vadede e... devamı
Bir başka Yunanistan öyküsü
16 Ocak 2001
Geçen yıl Selanik''i konu alan bir belgesel hazırlamak üzere hazırlıklara başladığımda kafamda flu bir
resim vardı. Mübadele ile Müslüman ve Türk unsurun tümüyle boşalttığı, beş yüzyıllık tarihî dokunun
hemen hemen yok edildiği bir Selanik resmi vard... devamı
Ortadoğu Ortadoğu"dan okunmaz
12 Ocak 2001
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Türkiye''nin komşularıyla olan ilişkilerinin ne yönde şekilleneceğini sağlıklı biçimde okumak için
Ortadoğu''nun dışına bakmak, özellikle yeni seçilen ABD yönetiminin dış politikasını iyi takip etmek
gerekiyor. ABD''nin çıkarları açısından hayati öne... devamı
Powell"e irtica programı
11 Ocak 2001
Çiçeği burnunda Bush yönetimi henüz işbaşı yapmadı ama görevlerini devralmaya hazırlanan bakanlar
şimdiden kendilerini tartışmaların içinde buldular. Daha ne olup bittiğini anlamadan şahıslarına
yönelik eleştirilere cevap yetiştirmekle meşguller. Tür... devamı
İlahiyatlarda karanlık oyun
09 Ocak 2001
Marmara İlahiyat Fakültesi''nde son anda yaşanan bir gelişme başladığım yazımı değiştirmeme neden
oldu. Marmara İlahiyat Fakültesi''ne Zekeriya Beyaz''ın dekan olarak atanmasıyla uygulamaya konmak
istenen proje ile dün gerçekleşen saldırı olayını bir... devamı
Barışın imkansızlığı
05 Ocak 2001
Ortadoğu barışı son anda Arafat''ın prensipte görüşmeyi kabul ettiğini açıklamasıyla ya da ABD ve
Arap devletlerinin bu yönde tavır alması için zorlamalarıyla ilginç bir aşamaya girdi. Diğer yanda,
tavrını Arafat''ın cevabına göre ayarlayacağını açık... devamı
Tercüme solculuk
04 Ocak 2001
Deniz Baykal''ın Şeyh Edibali''nin Osman Gazi''ye öğütlerini içeren levhayı odasına asmasına karşı
partisi içinden gelen tepkiye verdiği cevap Türk solunun açmazlarını ortaya koyuyor. Bu anlamda
Baykal''ın, gazetelere yansıdığı kadarıyla, demecini ön... devamı
Protestanlaşma, din ve Türkiye
02 Ocak 2001
Son günlerde ivme kazanan, kendini bir şekilde dini bir referans sistemiyle tanımlayan toplum adına,
dini tartışma konusu haline getiren yapay gündem bu sefer (özellikle Ramazanda) yeni bir boyut
kazanarak, farklı bir muhteva ile devam etti. Hayatlar... devamı
Temmuz, 2000
İsrail"e toprak, Filistin"e global cennet
14 Temmuz 2000
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Bugünlerde Ortadoğu, tarihinin en önemli dönemeçlerinden geçiyor. Yeni bir Camp David Anlaşması
gerçekleşip, Filistin topraklarına "barış" gelecek mi? Bir yanda iyice yaşlanmış ve iktidarı gittikce
yıpranan yorgun savaşcı Arafat, diğer tarafta iktida... devamı
Kazakistan vizeniz var mı?
13 Temmuz 2000
Kazakistan da Türkiye''ye vize uygulamaya hazırlanıyor. Daha önce Türkiye''ye vize uygulama kararı
alan Orta Asya ülkeleri arasına Kazakistan da katılmış oldu. Dışişleri Bakanlığı ise Kazakistan''ı aldığı
bu karardan vazgeçirmeye uğraşıyormuş. Bu gir... devamı
Hayret verici şeyler
11 Temmuz 2000
İnsan, olağandışı bir durumla karşılaştığı vakit hayret eder. Olması gerekeni aşan, çoğu kez absürd
hatta traji komik durumlar karşısında hayret ederiz. Hayret etmek çoğu kez işin içinden çıkamadığımız
saçmalık karşısında teslim oluşumuzu kendi içimi... devamı
K. Sunal, Erbakan, toplumsal aptallaşma
06 Temmuz 2000
Dün Kemal Sunal''ın cenazesini televizyonlardan izlerken dikkatimi çeken bir nokta, cenazenin son
yıllarda ünlülerin cenaze törenlerinde görmeye alıştığımız türden farklı bir şekilde kaldırılmış
olmasıydı. En komik olanın görece en vakur cenazelerden... devamı
Temmuz, 2000
Bir Sudan film/i
04 Temmuz 2000
Sudan''daki gelişmeler Türkiye''yi neden ilgilendiriyor diye sorulabilir?Ancak ekonomik ve sosyal
anlamda üçüncü dünya olarak adlandırılan kimi ülkelerdeki uygulamalar, uluslararası ilişkilerin jeoekonomiği ve bunun politik sonuçlarına bakınca ister... devamı
Haziran, 2000
Kurgu bozan Osmanlı
30 Haziran 2000
Osmanlı''nın 700. Yılına ilişkin yapılan etkinliklere bakarak Türkiye''deki resmi ve entellektüel
çevrelerin Osmanlı karşısında, daha doğrusu tarih karşısında nasıl durduğunu gözlemlemek anlamında
sosyal bilimciler için iyi bir laboratuvar sundu. Böy... devamı
Helalleşen "şiddet kültürü"
29 Haziran 2000
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Türk elitinin siyaset dilinde şiddet sembolizmi çok baskın bir vurguya sahip. Bu durum, siyasal
söylemin şiddet içermesi ile geliştirilen yeni siyasetlerin şiddete dayan(dırıl)ması arasında doğrudan
bir ilişki kurulmasını zorluyor. Sadece siyaset dil... devamı
İKÖ, Türkiye, Keşmir
27 Haziran 2000
Malezya''da başlayan İslam Konferansı 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı''nın resmi gündemi;
beklenmedik, kayda değer etki oluşturacak konulardan yoksun olarak toplanıyor. Ne ilginç,
uluslararası gündemin en önemli maddeleri bir şekilde İslam Dünyası... devamı
AB"ye nasıl girilir?
23 Haziran 2000
The Economist dergisi Türkiye ile ilgili geniş bir dosya hazırladı. Özellikle Avrupa Birliği bağlamında
Türkiye''nin sosyal, ekonomik ve kültürel görümünü ortaya seren geniş kapsamlı bir
çalışma.Türkiye''nin Osmanlı geçmişinden devraldığı "hastalıklı... devamı
Kosova üstüne sorular
22 Haziran 2000
Bir yıl aradan sonra NATO''nun Kosova operasyonu üzerine Batılı medya organlarında yeni yeni
eleştiriler çıkmaya başladı. Bir yanda bölgede kalıcı olacağı görüntüsü veren Amerika, diğer tarafta
Sırpları dize getiren NATO''nun Kosova''daki küçük bir k... devamı
Balkanlar"da derin millet
20 Haziran 2000
Geçtiğimiz günlerde Makedonya''dan gelen bir grup yayıncı ve entelektüel grupla Balkanlar''ın
kültürel kimliği üzerine konuştum. Hepsi genç, entelektüel birikimi olan, dünyayı tanıyan, İslam
dünyasının sorunlarını yakından takip eden Müslümanlar. Böl... devamı
Rebetika
18 Haziran 2000
Lavos Kitapevi''nin vitrini yeni çıkan kitapla doldurulmuştu. Kapağında bir İstanbul gravürü olan
kitap: Konstantinopol. Aristotoles Meydanı''ndaki en büyük kitapçının vitrinlerini süsleyen kitabın
başlığından başka bir şeyini anlamayacağım için fazl... devamı
Yine zayıflık üzerine
16 Haziran 2000
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Suriye''deki adı konmamış krallık tahtına henüz resmen oturan olmadı. Ancak arabesk bir siyaset
biçimiyle önceden tayin edilmiş devlet başkanı gerekli yasal formalitelerden geçtikten sonra halkın
oyuna sunulacak. Tek adayın katıldığı referandumda Beş... devamı
Türkiye Esad"ı destekledi mi?
15 Haziran 2000
Devlet başkanlarına düzenlenen cenaze törenleri o ülkenin yönetimi, uluslararası prestiji açısından
önemli ipuçları verir. Hele hele Suriye gibi tek adam iktidarına dayalı yönetimlerde düzenlenen
törenler (her türlü törenler bu anlamda önemlidir) ikt... devamı
Zayıflıktan beslenen güç
13 Haziran 2000
''İsrail askeri istihbaratı Suriye devlet başkanının öldüğünü hemen hemen tam zamanında haber aldı.
Ancak Beşar''ın ipleri eline geçirmesine fırsat vermek için ölüm haberini dünyaya duyurmadı.'' 12
Haziran 2000, Jerusalem Post.Dünya gündemi, Suriye''... devamı
Devr-i Süleyman"dan sonra
11 Haziran 2000
Değişim yanlılarımız, Türkiye''nin genç dinamikleri Devr-i Süleyman''ı kapattı. Artık istikbalimiz
hakkında ümitvar olabiliriz. Türkiye''nin değişim dinamikleri sonunda harekete geçebildiler.Devr-i
Süleyman''ın sona erdiği gün ülkenin dinamizmini en ... devamı
Cesur bir şairdi
09 Haziran 2000
Onunla ilk karşılaştığım ânı çok iyi hatırlıyorum. Bir akşam üstü Eminönü''nde bindiğimiz vapur
Üsküdar''a vardığında güneşin altın rengi alev ışıkları Üsküdar''da yangınlar çıkarmaya başlamıştı.
"Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar"ın serinliğ... devamı
Haziran, 2000
Kültür mühendisliği
08 Haziran 2000
Bosna Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç, bu yılın sonunda Cumhurbaşkanlığı görevinden
ayrılacağını açıkladı. Televizyonda yaptığı açıklamada görev süresi dolmadan çekilmesine neden
olarak sağlık durumunu gösterdi.Bilgelikle liderliği, askeri deha ile... devamı
Hem dost hem rakip
06 Haziran 2000
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Osmanlı Sultanı Abdülaziz İngiltere''yi ziyaret ettiğinde Londra''da görkemli bir karşılama düzenlenir.
Halk, sultanı görmek için yollara dökülür. Kraliyet sarayında uygulanan protokol imparatorlara
özgüdür. Daha sonra Londra''ya gelen İran Şahı aynı... devamı
Selanik resimleri
04 Haziran 2000
Bir Türk için Selanik neleri çağrıştırır? Tarih bilgim, kulaktan duyduklarım, okumalarım rastgele
kafamda savruluyor. Bu gezdiğim şehirin kafamda karmakarışık izlerle dolu Selanik''le bir ilişkisi
varmı sahiden?Zaman zaman bir hüznün fotoğrafını çeki... devamı
AB"nin geleceği var mı?
02 Haziran 2000
Avrupa Birliği gittikçe kurumlaşma ve daha sıkı bir birlik kurmakla birleşmenin sınırlarına gelmiş,
gevşek bir birlik olarak varlığını sürdürme tercihi ile karşı karşıya kalıyor. Bunun en son örneği
Almanya ve Fransa arasında yaşanan fikir ayrılığıdı... devamı
Çöken ve yükselen İslam/cılık
01 Haziran 2000
Özellikle Türkiye merkezli olmak üzere genelde İslam dünyası bağlamında siyasal ve sosyal hayatın
aldığı yeni şekillere bakarak politik çevrelerde ve bu çevrelerle yakın olan medya ortamlarında
İslamcılığın çöktüğü tezi sık sık işleniyor. Tarifi yapı... devamı
Mayıs, 2000
Bir şehir, iki medeniyet, üç sütun
30 Mayıs 2000
Bir fetih yıldönümünde hatırlamaktan öteye bu şehri düşünmeyi gerekli kılan farklı şeyler olsa gerek.
Fetihle birlikte yaşayan bu şehrin ruhu hala diriliğini koruyor çünkü. Fetih ve İstanbul birbirini
çağrıştıran iki farklı ama biri olmadan diğerinin... devamı
Selanik"in heykelleri
28 Mayıs 2000
SELANİK 19 MAYIS 2000Selanik''te bütün yollar Aristo Meydanı''na çıkar. İzmir''in Kordonboyu''nu
hatırlatan sahilden başlayıp, şehrin kalbine, yukarı semtlere doğru açılan geniş uzunca bir meydan.
Meydanı çevreleyen görkemli binaların mermer sütunlar... devamı
Kehanet/ler/in politikası
26 Mayıs 2000
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Türk-Yunan ilişkilerinin hangi psikolojik zemin üzerinde yükseldiğini tesbit etmek bir çırpıda
kestirilip atılıcak cinsten değil. Ancak Yunanistan''da bulunduğum süre içinde gözlemlediğim bazı
ayrıntıların, iki ülke arasındaki çelişkilerle dolu, aynı... devamı
Kültür ihracı/enerji ithali
25 Mayıs 2000
Biraz uzun süren Yunanistan gezim nedeniyle gündemle ilgili konulara değinemedim. Özellikle
Yunanistan''la yaşanan baharın arkaplanını görmeye, iki toplum arasında "barış/savaş" gibi siyasi
gündemi belirleyen temaların ne türden bir karşılık içerdiği... devamı
FP kongresi
11 Mayıs 2000
Peşinen şunu belirtmekte yarar var: Pazar günü yapılacak FP kongresinden kimin çıkacağı, hangi
adayın ya da listenin kazanacağı birinci dereceden beni ilgilendirmiyor. Ancak, kongre sonrasında bu
partinin alacağı biçim, gerek zihniyet gerekse yönetim... devamı
"Aşırı" bir Filipin filmi
07 Mayıs 2000
MAYIS 2000Filipinler''den gelen haberler dünya gündeminde baş sıralarda yer alıyor. Filipinli
ayrılıkçı gerillalar, 21 turisti kaçırdılar. Bölge valisi Nur Misvari, arabulucu görevi üstlenerek Sayyaf
grubuna bağlı Müslüman gerillalarla görüşmek için ... devamı
Türkiye ve İKO
05 Mayıs 2000
Dünkü yazıda Türkiye''nin Ortadoğu ve İslam dünyasına, özel olarak da bir diplomatın deyimi ile
İslam dümyasının spastik çocuğu olarak doğan İslam Konferansı Örgütü ile ilişkilerine ve yaklaşımına
değinmiştik. Özellikle bu bakışta egemen olan hariciy... devamı
Direnen Dışişleri
04 Mayıs 2000
Geçenlerde, Amerika''da bulunan ünlü bir kurum adına araştırma yapan bir siyaset bilimcisi ile
konuşurken konu Türk Dışişleri''nin Ortadoğu''ya bakışına geldi. Araştırmanın konusu da zaten
Türkiye''deki değişik kesimlerin Ortadoğu''ya nasıl baktıklar... devamı
Nisan, 2000
Toplum mühendisliğinin Kürt boyutu
25 Nisan 2000
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Türkiye''de modernleşme hareketinin milliyetçilikle atbaşı gitmesi bir tesadüf değildir. Osmanlı''dan
bu yana laik milliyetçilikle modernleşme hareketlerinin aynı proje çerçevesinde ele alınması gerekir.
Toplumun laikleştirilmesi milliyetçiliğin Müsl... devamı
Dünyanın en "yahşi" çocukları
23 Nisan 2000
19 NİSAN 2000Çin Devlet Başkanı Zemin''e Cumhurbaşkanı Demirel tarafından Devlet Nişanı
veriliyor. Birkaç sahipsiz Doğu Türkistanlı''nın dışında ses çıkaran olmadı, yazık. Bir de BBP''lilerin
engellenen Başbakanlığa siyah çelenk koyma eylemi. MHP''li... devamı
Medyanın kültürel coğrafyası
21 Nisan 2000
Medya yeni kültürel coğrafyalar oluşturuyor. Eski kültürel ve fizikî sınırları aşındırarak kendine özgü
yeni kimlikler, tanımlamalar, davranış kalıpları geliştiriyor, hatta dayatıyor...Özellikle elektronik
medya bu anlamda daha belirgin bir konuma sa... devamı
Global köyün horozları
18 Nisan 2000
Amerika''nın dünya siyasetine yön veren aktörlerinin beslendiği siyaset felsefesine şöyle bir göz
atanlar, Amerikalılar''ın aslında dünyanın iyiliği için çalışan insanlar oldukları kanaatine varır.
Amerika dünyada demokrasinin, insanca bir dünyanın k... devamı
Leeds"de bir kilise
16 Nisan 2000
LEEDS, 1998Leeds Otogarı''nda indiğimizde karanlık iyice çökmüş zaten puslu havasıyla tümüyle
şehir iyice gizemli bir görünüme bürünmüştü. Sabah olunca şehir merkezine doğru bir yürüyüşe
çıkıyorum.Tipik bir İngiliz şehri diyorum içimden tepeden aşağı... devamı
Çin (İsrail"de) uyanınca
14 Nisan 2000
Çin devlet başkanı Jiang Zemin Türkiye''yi de içine alan turuna İsrail''den başladı. Üstelik Amerika
Birleşik Devletleri''nin Çin''e silah ve teknoloji ihraç ettiği için İsrail''i uyardığı bir önemde yapılan bu
gezi sadece Orta Doğu dengeleri açısınd... devamı
Plastik zeytin dalı
13 Nisan 2000
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Çeçenistan savaşı yeni bir döneme giriyor. Bu ana kadar Rusların iç politikadaki dengeler uğruna
büyük bir risk alarak Çeçenlere yönelik soykırım uyguladıkları savaş yeni bir aşamaya giriyor. Hem
fiziki şartlar, hem de uluslararası konjoktür bakımınd... devamı
Balkan-Kafkas ekseninde seçimler
11 Nisan 2000
Bu Pazar günü Türkiye''nin yakın bölgesini ilgilendiren üç önemli seçim gerçekleşti. Seçimlerin
yapıldığı ülkelerin her biri kendi başına Türkiye''nin doğrudan ilgi/etki alanına giren ülkeler.
Yunanistan''da yapılan genel seçimler kadar Bosna''da yap... devamı
Devr-i Süleyman"dan sonra
09 Nisan 2000
Değişim yanlılarımız, Türkiye''nin genç dinamikleri Devr-i Süleyman''ı kapattı. Artık istikbalimiz
hakkında ümitvar olabiliriz. Türkiye''nin değişim dinamikleri sonunda harekete geçebildiler.Devr-i
Süleyman''ın sona erdiği gün ülkenin dinamizmini en ... devamı
Romantik diplomasi
07 Nisan 2000
Yapılan hata gerçekten çok büyük. Bilindiği gibi Jammu Keşmir''de halkın çoğunluğu değil tamamı
Hindistan''dan bağımsızlık taraftarı. Türkiye Ecevit''in romantik politikacılığının esiri olmuşken bu
arada çıktığı romantik yurtdışı gezisine yeterince d... devamı
Barış, "barış" getirir mi?
04 Nisan 2000
Savaşın getirdiği içerdeki ve dıştaki hassas dengeler nedeniyle halkıyla uğraşamayan yönetimlerin
halkla görülecek hesaplarını halletmeleri için bol vakti olacak. Ortadoğu sözkonusu olduğunda
barıştan neyi anlamak gerekir? Ortadoğu''da barışın sağlan... devamı
Medyatik bilge
02 Nisan 2000
İkbal''i atlayarak Tagor''u anlamak, anlamlandırmak mümkün mü?İkbal''i okuyan birinin Keşmirli
teröristlerden bahsetmesi mümkün mü? Ya da şairlik iddiası? LAHOR, 1984Peşaver''den bizi Lahor''a
getiren minibüs şehrin merkezine doğru ilerlerken heyecan... devamı
Mart, 2000
Suyu çıkan ilişkiler
31 Mart 2000
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Türkiye temel stratejik konularda gittikçe bağımlılaşan bir politikasızlığın içinde yönünü aramaya
çalışıyor. Tek kutuplu dünya düzeninde bölgesel güçler, hatta daha alt düzeyde etkinlik sahibi ülkeler,
kendi çıkarları doğrultusunda daha bağımsız har... devamı
Nisan, 2000
Romantik diplomasi
07 Nisan 2000
Yapılan hata gerçekten çok büyük. Bilindiği gibi Jammu Keşmir''de halkın çoğunluğu değil tamamı
Hindistan''dan bağımsızlık taraftarı. Türkiye Ecevit''in romantik politikacılığının esiri olmuşken bu
arada çıktığı romantik yurtdışı gezisine yeterince d... devamı
Barış, "barış" getirir mi?
04 Nisan 2000
Savaşın getirdiği içerdeki ve dıştaki hassas dengeler nedeniyle halkıyla uğraşamayan yönetimlerin
halkla görülecek hesaplarını halletmeleri için bol vakti olacak. Ortadoğu sözkonusu olduğunda
barıştan neyi anlamak gerekir? Ortadoğu''da barışın sağlan... devamı
Medyatik bilge
02 Nisan 2000
İkbal''i atlayarak Tagor''u anlamak, anlamlandırmak mümkün mü?İkbal''i okuyan birinin Keşmirli
teröristlerden bahsetmesi mümkün mü? Ya da şairlik iddiası? LAHOR, 1984Peşaver''den bizi Lahor''a
getiren minibüs şehrin merkezine doğru ilerlerken heyecan... devamı
Mart, 2000
Suyu çıkan ilişkiler
31 Mart 2000
Türkiye temel stratejik konularda gittikçe bağımlılaşan bir politikasızlığın içinde yönünü aramaya
çalışıyor. Tek kutuplu dünya düzeninde bölgesel güçler, hatta daha alt düzeyde etkinlik sahibi ülkeler,
kendi çıkarları doğrultusunda daha bağımsız har... devamı
Statükoculuk tüketir
30 Mart 2000
Statükoculuk hiçbir zaman istikrar demek olmadığı gibi statükoculuk her zaman için statükoyu
korumaya da yetmeyebilir. İmparatorluk duygusu, daha doğrusu büyük devlet olma, dünya ölçeğinde
belirleyici bir ülkenin vatandaşı, tebası olma duygusu bir ha... devamı
Rusya ve Putin, Demirel ve Türkiye
28 Mart 2000
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Rusya''da seçimi kazanan Putin ile Türkiye''de kim kazanırsa kazansın, muhtemel özellikleri göz
önüne alındığında, seçilecek şahsın karşılaştırmasını yapmak iki ülkenin geleceği hakkında fikir
verebilir. Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimleri için statü... devamı
Aydınlanma projesi mi?
26 Mart 2000
Başka kültürlere karşı diğer Avrupalılar''a göre çok daha liberal olan İngilizler''in bu tutumu Kıta
Avrupa''sındaki çoğulculuk konusundaki zaafiyetin işaretlerini vermeye yetiyor. "Zöpel''in (Alman
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı) söyledikleri dikkate... devamı
Hinduizmin yükselişi
24 Mart 2000
Hindistan sadece güç peşinde değil bu gücü taşıyacak "değer"leri de ihraç etmeye hazırlanıyor. Bu
anlamda yükselen bir Hinduizmden bahsedebiliriz. ABD Başkanı Clinton''ın Hindistan''a yaptığı
geziyi kısa vadede politik sonuçları bir yana, 2000''li yı... devamı
Kudüs"te bir Papa
23 Mart 2000
Papa''nın Kudüs''ü ve Filistin''i ziyaret etmiş olması Filistin yönetimi tarafından değerlendirilmesi
gereken iyi bir fırsat gözüyle bakılıyor. Papa 2. John Poul''ün Kudüs ve Filistin''deki Hristiyanlar''ca
kutsal bilinen bölgeleri içine alan gezisi ... devamı
"Gâvur" Hattat
19 Mart 2000
Çocukluğumuzdaki bayramları unutulmaz kılan şey neydi? Benim için; mahmur gözlerle sabahın
erken saatinde içeridebir yer kapmak için gittiğim mahallemizin "kaloriferli" camisinde kıldığım
bayram namazlarıdır. Bükülmekten uyuşmuş dizlerin üstünde otur... devamı
Kamusal alan ve başörtüsü
16 Mart 2000
Başkalarınca yapılan tanımlamayı kabûl ederek kendine çizilen sınırlara razı bir teslim oluşu gösteren
tavırlar, aslında değerler skalasındaki düşüşü gösteriyor. Tesettürün türbana dönüştüğü, İslami
medyada bile başörtüsünden dolayı okuyamayan kızlar... devamı
Kimi Kur"an okur, kimi maval okur
14 Mart 2000

257

Dünyanın hiçbir yerinde kendi toplumuna bu kadar yabancı bir aydın varlığı düşünülemez. Onun için
Türk aydını dünyanın en yalnız aydınıdır. Muhafazakar kesimde sık rastlanan bir tutum hiç hoşuma
gitmez. Müslümanlık ya da dinin yüce gerçeklerine ve ge... devamı
Sabit ve değişken
10 Mart 2000
Sorunun, sabit kalması gerekenle değişken olanın tanımında yattığı açık. Bu durum Osmanlı
Batılılaşması macerasıyla çok da örtüşmektedir. Son üç yıldır içinden geçilen süreç muhataplarının
bazı değer yargılarını olduğu gibi "tarz-ı siyaset"lerini de ... devamı
Şubat, 2000
Kim 28 Şubat"a zarar verir
29 Şubat 2000
Sistem/çevre ilişkilerini aşan bir boyuta varan operasyon toplumu kaba bir dizayn projesine
dönüşerek, tek tip insan üretmeye yönelmiştir. Parti kapatmayı zorlaştıran kanun tasarısı için sayın
savcının söylediği söz 27 Şubat günkü bir gazetede manşet... devamı
İran-Batı ilişkileri
24 Şubat 2000
İran bir yanda yol ayrımına gelmiş gibi görünse de gerçekte devrimin yaratıcı potansiyelini açığa
çıkarmaya yeni başladığı da söylenebilir. İran''da seçimlerden sonra ortaya çıkan tablo iç dengeler
kadar uluslararası dengeleri ve ilişkileri de yakınd... devamı
İran"da ne oldu?
22 Şubat 2000
Her şeyden önce reformcu denilen siyasilerin büyük kısmı yine devrimin çocukları. Bu açıdan
bakılınca "devrim içi" bir değişim söz konusu. "İran''da ne oldu?" sorusu "İran''a ne oldu?" şeklinde de
okunabilir. Her iki soru birbirine yakın gibi görünse... devamı
Dindar Kedi
20 Şubat 2000
Özellikle ilk okul döneminde çocuk yaşta insanların ön bilincin oluşmasında sembollerin, hayal
dünyasının önemi büyük. ŞUBAT 1997/New YorkDünya Ticaret Merkezi''nin kulesinden New
York''u kuş bakışı görme arzumuz gerçekleşemedi. O gün kuleye çıkışlar... devamı
ABD"nin yeni eyaleti: İsrailobia
18 Şubat 2000
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Fiili olarak ve hatta hukuki olarak Amerika Birleşik Devletleri''ne Ortadoğu''dan yeni bir eyalet
eklendiği gözüyle bakılabilir. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında çok ilginç görüşmeler
yapılıyor bu sıralarda. Kapalı kapılar arkasında ya... devamı
İran seçimlerinde Rafsanjani faktörü: Bir portre
17 Şubat 2000
Yarın yapılacak seçimlerde hangi taraf kazanırsa kazansın kesin olan bir şey var ki o da kaybetme riski
olmayan tek kişinin Rafsanjani olduğudur. İran devriminin lideri Humeyni öldüğü vakit The Guardian
gazetesi bir ek yayınlayarak Rafsanjani''ye tam... devamı
Parti laikliği, parti İslamı
15 Şubat 2000
Sosyal gerçeklikler, siyasi şartlar dinin genel hükmünü değiştirmez. Ancak bu şartlara cevap veren
çözümler üretilebilir. Yaşanan son olaylar karşısında Türkiye''de yaşayan herkesin devlet, siyaset,
toplum ve özellikle de din karşısındaki tavrını yen... devamı
ABD"de yapılan bir araştırmaya göre...
13 Şubat 2000
"Amerika''da yapılan bir araştırmaya göre" diye söze başlasalar da gerçekte Amerika Birleşik
Devletleri''nde ne olup bittiği onları fazla ilgilendirmez. Hemen hepimiz söze şöyle başlayan bir
konuşma dinlemiş ya da en azından okumuşuzdur: Amerika''da ... devamı
Aptallaşma cesareti
11 Şubat 2000
Türk medyası aptallaşma cesareti konusunda Fransız ve İngilizler''den daha ileride oldu. O hep
aptallaşmayı tercih etti. Gazeteciliğin iki önemli merkezi olan İngiltere ve Fransa başlangıçta birbirine
çok zıt çizgi izledi. İngiltere''de aydınlanmanın... devamı
İran seçimlerinin gösterdiği
10 Şubat 2000
Bir bakıma sistem içi gibi görünen mücadele derin devletle, devleti dönüştürmeyi amaçlayan sivil
güçler arasındaki bir rekabeti dönüştü. Şubat ayının 18''inde İran''da genel seçimler yapılacak.
Seçimlerden çıkacak sonuç İran rejiminin geleceğini önem... devamı
Modernleşme ve İslami hareketler
08 Şubat 2000
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Müslüman toplumlardaki kimi davranış ve tepkileri modernite parantezine alan yaklaşımların
açıklayıcı olmaktan çok uzak kaldığı apaçık ortadadır.. İslamı anlamaya, Müslüman toplumları ve
buna bağlı olarak İslami hareketleri açıklamaya yönelik çalışma... devamı
Gelenekten aşkın modernliğe
06 Şubat 2000
Geleneğin kendi içindeki dinamiklerden habersiz tekrar tuzağına düşenler ölümsüz ve orijinal bir eser
veremediler geçmiş zaman ustalarını tekrarlamaktan başka. Peyami Gürel''in uzun süredir üzerinde
çalıştığını bildiğim tablolarının sergilendiği kişi... devamı
Soy atlar gibi
04 Şubat 2000
Çeçenler ise şehri terkederken bile bir savaşı kazanmış olmanın bitimsiz sevinciyle karışık hüznünü
yaşıyorlar. "Bu şehirden gidiyorum Gözleri kör olmuş kırlangıçlar gibi Gururu yıkılmış soy atlar gibi
Bu şehirden gidiyorum"Çeçenler''in Grozni''yi te... devamı
AB üzerinden siyasetsizlik
03 Şubat 2000
Kutsal ve mutlak olan adına AB''ye karşı çıkanlarla, dünyeviliği kutsayanların Avrupa Birliği
üzerinden bunu siyasete dönüştürenlerin istemeyerek geldikleri bir paralellik söz konusu. Büyük
kırılmaların eşindeki toplumlarda pekçok şey anlamını aşan b... devamı
Avrupalı "olmak ya da olmamak"
01 Şubat 2000
Ülkücülüğün içine düştüğü ideolojik kriz önümüzdeki günlerde daha da büyüyecek, iktidarın nimetini
önemsemeyen kitleleri yeni bir yol ayrımına götürebilecek gibi geliyor. Türkiye, Avrupalı olmak ile
kendi olması arasında ilginç bir gerilimi sürekli y... devamı
Ocak, 2000
Oksijensiz toplum
30 Ocak 2000
Tarihsel anlamda bu toprakları besleyen, hayat veren, biçimlendiren dini algılayış, vahşete varan
şiddetin yeşermesine imkan tanımaz. Bu topraklarda başkasına acı verme, başkasının çektiği acıdan
haz duyma anlamında bir şiddet kültürünün ve işkence k... devamı
AB ve "postmodern tarzı siyaset"
28 Ocak 2000
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28 Şubat süreci zamanlaması iyi hesaplanmış, dünyadaki konsepte uygun planlanmış bir toplum
mühendisliğinin ilk işaretlerinden başka bir şey değildi. 28 Şubat postmodern darbesinden etkilenen ya
da doğrudan muzdarip olan çevrelerin süreci doğru okuma... devamı
Manifestosuz örgüt
27 Ocak 2000
Hizbullah''ın örgüt olarak resmi ideolojisini deklare eden hiçbir belge elde mevcut değildir. Bir
müddet daha Hizbullah cinayetleriyle yatıp kalkacak gibi görünüyor Türkiye. Bu arada bazıları da
işlenen cinayetlerden vazife çıkaracak. Ancak toprağın ... devamı
Ocak, 2000
Toplumsal mühendislik ve Hizbullah
25 Ocak 2000
Tarif belirsiz bir siyasal İslam ve irtica gibi cıvıklaştırılmış bir kavrama sığınarak, Türkiye''yi var kılan
temel dinamiğin berhava edilmesi projesi ile laik/ci çığlık a tanların amaçları gün gibi açığa çıkıyor.
28 Şubat postmodern darbe süreciyle ... devamı
İçimizdeki uzantılar
23 Ocak 2000
Bu vicdanları sızlatan, akıl tutulması cinayet kim tarafından ve nasıl işlenebilirdi? 1992/İstanbul''daki
GüneydoğuGüneydoğu''dan hemen her gün PKK''nın eylemleriyle ilgili haberler geliyor. Şehre inen
hareket gittikçe etkinliğini artırma eğilimi gös... devamı
Şiddet/ler/in kaynağı
21 Ocak 2000
Hizbullah operasyonuyla, İslami çevrenin terör ve cinayet ilişkisini delillendirmek isteyen çevrelerin
kendilerine dönüp bakmalarında fayda var. Türkiye''nin "gibi olmasından" korkulduğu Cezayir''de
hükümet yönetime karşı savaşan muhalif gruplarla an... devamı
Bazı köktenci sorular?
20 Ocak 2000
Hâlâ, iti ite kırdırma geleneğine sıkı sıkıya sarılan bazı çevrelerin pusuya yatmış olduğundan pek çok
kimse kuşku duyuyor. Canlı televizyon yayınıyla tüm ülkeye izletilen bir Hizbullah filmi seyrettik.
Hollywood çapında olmasa bile yapım olarak kimi... devamı
Türkiye"nin ve Ecevit"in "özel koşulları"
18 Ocak 2000
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Sami Selçuk''un sunduğu taslakla birlikte anayasa tartışmalarının yeniden gündeme geldiği şu günlerde
Ecevit''in gözden kaçan derin çelişkilerinden biri su yüzüne çıktı.. Türkiye''nin AB''ye aday ülke
olması ilginç biçimde Türkiye''nin geleceğine ili... devamı
Bir ajanda "günlüğü"
16 Ocak 2000
Filistin dinamizminin tek boyutlu olmadığının en iyi göstergelerinden birini elimde tutuyordum
aslında Arap toplumları içinde en dinamik unsurun Filistinliler olduğu konusundaki kanaat çoğu kimse
tarafından paylaşılır. Bu genel kanaati besleyen pekço... devamı
Kafkaslar"da bir Demirel klasiği
14 Ocak 2000
Sadece ekonomik değil politik vizyon eksikliği Türkiye''nin temel sorununun kendisi olamamasından,
kendisi gibi davranamamasından ve kendisinin farkına varamamasından kaynaklandığı ap açık.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bugün Gürcistan''a gidiyor. R... devamı
MHP nasıl kurtulur?
13 Ocak 2000
Birbiriyle ilişki kurmadan, iki katmanlı bir siyaset takip ederek iktidara kadar yükselen MHP''nin
açmazı yaslandığı tabanın dinamiklerinden kaynaklanıyor. Abdullah Öcalan''ın idamı konusu,
Türkiye''de hamaset üzerine kurulu siyaset yapanların en yam... devamı
Daha bir "bayram"a benzedi
11 Ocak 2000
Dünyanın en laik toplumlarında bile en azından geleneksel ve kültürel düzeyde dinî günler dinî günler
olarak kalır ve kutlayan bu anlamda kutlar, tatil bu anlamda yapılır. Modern tüketim toplumlarına
özgü alışkanlıkların toplumu gittikçe sardığı dönü... devamı
Filistin, bir cam atölyesi gibi
09 Ocak 2000
EL-HALİL''DEŞehrin girişindeki cam atölyesi El Halil''in kadim geleneğini yaşatır gibi. Filistin''in bu
en eski yerleşim yeri tarih boyunca cam imalatı ile ünlü. Şimdilerde şehirde birkaç cam atölyesi
faaliyet gösteriyor. Renk ve şekil cümbüşü içinde... devamı
"Kudüs şairi"nin ardından
07 Ocak 2000
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Şairdi, edebiyatçıydı ama kavga adamıydı. Örgütçüydü. Bir gönül adamıydı. Ve hepsinden önemlisi
benim için Kudüs şairi idi. Yıl 1979... Ankara''da bir apartman dairesinin yanılmıyorsam giriş katında
bir dergi toplantısı yapıyoruz. Âkif İnan''ın evind... devamı
90 dakikalık yolculuk
06 Ocak 2000
Yaser Arafat''ın Ramallah''tan Gazze''ye 90 dakikalık kara yolculuğu Ortadoğu barışının ne anlama
geldiğini ve sınırlarını göstermeye yetiyor. İsrail''le Filistin yönetimi arasında yeni bir anlaşmaya daha
varıldı. Buna göre daha önce kararlaştırılan ... devamı
Galiplerin "millennium"u
04 Ocak 2000
Batı medyasında çıkan bin yıl değerlendirmelerine bakacak olursak ben merkezli bir tarih anlayışının,
tarih yorumunun tüm bin yıl değerlendirmesinde hakim perspektif olduğu görülüyor Her medeniyetin
kendi değerler sistemi içinde bir zaman algılayışı,... devamı
Ocak, 2000
Türkler"i beklerken geçen yüzyılın son günleri-Kudüs
02 Ocak 2000
Artık İngilizce düşünüp, kendi tarihimizle ve tarihsel coğrafyamızla bile İngilizce aracılığıyla temas
kurabildiğimiz için, Kanuni''nin yaptırdığı Kudüs surlarının kapılarını bile yabancılara göre
isimlendiriyoruz. Jafa Gate, Zion Gate bunun tipik ör... devamı
Aralık, 1999
Bir başka "Barış"
28 Aralık 1999
Barış yanlısı Yahudi için sorun Suriye''nin anlaşmaya razı edilmesiyle ilgilidir şu aşamada. Suriye
anahtar ülke konumunda. KUDÜS- Geçtiğimiz Cuma namazını binlerce Müslüman''la beraber
Mescid-i Aksa''da kıldım. Bir Müslüman olarak bu kutsal mekanda ... devamı
Bir Turabi portresi
17 Aralık 1999
Sudan Devlet Başkanı General Ömer el Beşir''in ani bir kararla parlamentoyu fesh etmesi, zaten iç
savaşın iyice zayıflattığı ülkenin geleceğine ilişkin endişeleri artırdı. Ancak, ülkenin nereye gittiği
sorusu kadar Sudan devriminin ideologu olarak bi... devamı
Balkanlar"da sessiz ölüm
14 Aralık 1999
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Türkiye, Avrupa Birliği''ne adaylığının kabul edilmesiyle, daha önceden ABD Başkanı Clinton''ın
fermanıyla ilan edilen dünya devleti olma yönünde önemli bir adım attı. Ancak dünya devleti olmanın
sevinciyle gözü kamaşan kamuoyunun etrafımızda olup bi... devamı
HUNTİNGTON yanıldı mı?
12 Aralık 1999
Bu hafta sizlerle coğrafi anlamda bir geziye çıkmıyorum. Fakat, tarihte küçük bir yolculuk yapmaya
çağırıyorum.Tanzimat Fermanı olarak bilinen Gülhane Hatt-ı Humayunu''nun okunduğu 3 Kasım
1839''da Osmanlı tarihinin en radikal dönüşümlerinden birine ... devamı
Çeçenistan"a neden yardım edilmez?
10 Aralık 1999
Ruslar tüm ahlakî ölçüleri bir kenara bırakarak 150 yıldır Kafkaslar''da uyguladığı yöntemleri daha
acımasız ve kahredici imkanlarla uygulamaya koyuyorlar. Bir toplum haritadan silinmek üzere. Tüm
bunlar, insan hakları ve globalleşmenin en geçer akçe... devamı
Ramazan Hilali"nde AB yıldızı
09 Aralık 1999
Ramazan hilali yine ufkumuzda belirdi ve Ramazan orucuna başladık. İç ve dış politikanın
alabildiğine tartışmalar ve heyecanlı beklentilerle yüklü ortamında "asli" gündemi işaret edercesine,
göksel bir işaret olarak üstümüzde parlıyor.Ne var ki belir... devamı
MHP hiç yanıltmadı
07 Aralık 1999
Dünkü Milliyet gazetesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli''nin Cumhurbaşkanlığı seçimine
ilişkin görüşlerini okurken ilk tepkim bu oldu: MHP hiç yanıltmadı.Bir siyasi partiye bu kadar peşin
hükümle yaklaşmanın sakıncalarını biliyorum. Her toplumsal... devamı
ABD Almanya"ya neden kızdı?
03 Aralık 1999
Finlandiya''nın başkenti Helsinki''de biraraya gelecek olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye''nin
adaylığını resmen ilan edip etmeyeceği tartışmaları sürerken kendi aralarında da ilginç gelişmeler,
tartışmalar yaşanıyor. Aslında bu gelişmeleri ... devamı
Kasım, 1999
Grozni"de 10. Yıl Marşı
30 Kasım 1999
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Uluslar arası ilişkilerde, diplomaside semboller önemlidir. Diplomasinin kendine göre bir dili vardır.
Normal hayatta fazla bir anlam içermeyen bir ayrıntı, dikkatli seçilmiş bir kelime ilişiklerin düzeyini
ortaay koyar. Ya da taraflardan birinin diğ... devamı
Levhaların dili
28 Kasım 1999
Ogün, her akşam olduğu gibi trafik sıkışmasaydı bu ayrıntının farkına varmam mümkün olmayacaktı.
İki Boğaz Köprüsü''nü birbirine bağlayan otoyol çıkışında büyükçe bir yuvarlak kavşak yapılmış ama
nedense yine de trafik sıkışıyordu. Trafik düzenlemesi... devamı
Bir petro-politik hikaye
26 Kasım 1999
Kasım ayının 27''sinde Ermenistan meclisinin silahlı kişilerce basılıp Başbakan''ın öldürülmesinin
ardından Rusya''nın bölgede aradığı fırsatı ele geçirdiği düşünülüyordu. Özel Rus birlikleri olan
Alfalar Erivan''a davet edilmiş, üst düzey Ermeni güv... devamı
Cezayirleştirilmek
25 Kasım 1999
Cezayir''de evvelki gün FIS''in önde gelen isimlerinden Abdülkadir Haşani''nin öldürülmesi
Türkiye''nin Cezayir olmasına izin verilmeyeceği retoriğine dayalı gerilim politikalarının anlamını
daha da kavramamıza yardımcı oluyor. Artık silahları bırakı... devamı
Kasım, 1999
Bedelsiz demokrasi
23 Kasım 1999
Amerika bu yüzyılda üçüncü kez dünyaya nizam ve şekil vermeye çalışıyor. Bir ada-kıta ülke olmanın
keyfini çıkararak zaman zaman kabuğuna çekilmiş, zaman zaman da yerinden oynayan taşları yerli
yerine oturtma misyonuyla dünyanın patronluğuna oynamışt... devamı
AGİT"te gölge oyunu
19 Kasım 1999
Dün başlayan AGİT zirvesine damgasını vuran madde Ruslar''la yaşanan Çeçenistan sorunu idi.
Aslında Çeçenistan üzerinden Rusya ile AGİT arasında yeni bir diplomatik oyun sahnelenmektedir.
Diplomasi biraz da sembollere dayalı bir savaş oyunudur. Clint... devamı
AGİT"ten Bakü-Ceyhan"a
18 Kasım 1999
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AGİT Konferansı bugün başlıyor. Şüphesiz böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak Türkiye
açısından önemli. Konferans nedeniyle Türkiye için önemli bazı kararların alınmasına, yoğun
diplomasinin yaşanmasına şahit olunacak. Türkiye açısından acil üç ö... devamı
1 milyar doların anlamı
16 Kasım 1999
ABD Başkanı Bill Clinton nihayet Türkiye''ye geldi. Başkan''ın beş gün gibi bir süre Türkiye''de
kalacak olması, her ne kadar AGİT toplantısı da bu süreye dahil olsa da Türkiye için önemli
sayılıyor.Clinton, Çankaya Köşkü''nde yaptığı konuşmayı dikka... devamı
M.Kemal"in Endonezya"si
14 Kasım 1999
12 Kasım Cuma günkü yazıya attığım "Endonezya''dan siyasi sabotaj dersleri" başlığı beni rahatsız
etti. Ama neden bilmem gönlümün sesini dinleyerek Endonezya''dan ders çıkarılması gerektiğini
vurgulayan bu yazıyı bitirip gazeteye veriyorum. Türkiye''... devamı
Endonezya"dan siyasi sabotaj dersleri
12 Kasım 1999
Türkiye AGİK Zirvesi''ne hazırlanırken, iç politikada bir tür kapalı rejim senaryolarına denk
gelebilecek karmaşık komplolar yaşanırken ders alabileceğimiz bazı gelişmeler Uzakdoğu''da
yaşanıyor.Endonezya''dan Malezya''ya kadar Güneydoğu Asya tam bir... devamı
Clinton"ın Osmanlı vizyonu
11 Kasım 1999
Her ne kadar Osmanlı''nın 700. kuruluş yıldönümü çok sönük geçmiş olsa da Türkiye''nin bugününün
ve yarınının şekillenmesinde Osmanlı gölgesi daha doğrusu izi gittikçe kendini hissettiriyor. Çünkü
Osmanlı''yı her ne kadar 20. yüzyılın başında şekille... devamı
High modernity ile postmodernity arasında bir İslamcılık
09 Kasım 1999
Merve Kavakçı''nın evliliği ya da iş hayatına atılan müslümanların cepleri biraz para görünce ikinci
evliliklerini yapmaları her ne kadar temelde etik tartışmaları beraberinde getiriyor olsa da en azından
sosyolojik düzeyde yeni durumların/conditions... devamı
Satılık hafızalar ülkesi
07 Kasım 1999
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26 EKİM 1999 / SOFYAAlabildiğine görkemli olmasına özen gösterilen binanın sütunlu girişi,
mevcudiyetinden emin olmadığım Bulgar mimarisini yansıtmaya çalışıyor. Yapı, mimari olarak ne tür
özelliklere sahip olursa olsun bahçesinde, binanın önüne diki... devamı
"Devletsiz çay saati" ya da Susurluk
04 Kasım 1999
Susurluk''un üstünden tam üç yıl geçti. Kamyon kazasının ardından Türkiye''de görülmemiş biçimde
bir toplumsallık izlenimi veren gösteriler (nasılsa) başladı. Bundan sonra her şey farklı olacak(tı). Sivil
toplum kuruluşları, öğrenciler, gazeteciler. ... devamı
Amerika"ya niçin gidilir?
02 Kasım 1999
Başbakan Ecevit Rusya gezisine hazırlanırken Recai Kutan Amerika''ya uçtu. Her ikisi de çeşitli şahıs
ve kuruluşlarla görüşmeler yapıyor/yapacaklar. Ecevit bir devleti temsil etmek için Moskova''ya
uçuyor. Uluslararası dengelerin gerçeklerini yani re... devamı
Ekim, 1999
Çingeneler zamanı
31 Ekim 1999
24 EKİM 1999 / FİLİBEMeriç Nehri''nin kenarındaki bu şehrin İstanbul''u hatırlatan yanı yedi tepesi
olsa gerek. Şehir yedi tepe üstünde kurulmuş. Yedi tepenin isimleri bugün de Türkçe anılıyor: Nebet
(nöbet) tepe, Canbaz tepe, Sahat tepe...Nebet Tepe... devamı
"Çarpık tarih"in modern kurbanları
29 Ekim 1999
Bulgaristan''da bulunduğum süre içinde Ecevit''in Bulgaristan ziyareti dışında iç politikadaki
gelişmeleri hemen hemen hiç takip edemedim. Dün Türkiye''ye gelir gelmez siyasette yaşanan
depremi farketmek için geçmiş günlere ait gazete manşetlerine şö... devamı
Ekim, 1999
Kül altında kalanlar
28 Ekim 1999
SOFYA- Bulgaristan''da gezdiğim süre içinde göze ilk batan nokta ekonomik sıkıntıların sıradan
insanın hayatını belirleyecek boyutlara varmış olmasıdır. Büyük umutlarla yeni döneme giren ülke,
son Avrupa Birliği''ne adaylık sürecini saymazsak hemen h... devamı
Bulgaristan"da "tepkisel kimliğin" tükenişi
26 Ekim 1999
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FİLİBE- Bulgaristan yerel seçimlerinin ikinci tur sonuçları belli olduğunda Pazar günkü 24 Casa (24
saat) gazetenin manşeti durumu özetlemeye yetiyor: "Demokratlar Varna''yı, Hak ve Özgürlük
Kırcaali''yi kaybetti." Demokratik sisteme geçildiğinden be... devamı
BULGAR"IN SON OSMANLISI
24 Ekim 1999
21 EKİM 1999-SOFYAi smail Bey Bulgaristan''daki Türkler arasında az bulunan tiplerden biri.
Sofya''nın insanın iliklerine işlemeye başlayan akşam serinliğinde bizi karşılamak için oturduğu
apartmanın girişinde caddede yaklaşık yarım saat beklemiş. He... devamı
Hukuku hatırlamak
21 Ekim 1999
Millet Meclisi''nde elindeki kağıda bakarak başörtülü milletvekiline "Şu kadına haddini bildirin" diye
bağıran Başbakan Bülent Ecevit evvelki gece yaşanan olayları "hukuksuzluk" olarak niteledi. Bir
kadının gece yarısı evine baskın yapılarak göz altı... devamı
Demirel"in sesi Azerbaycan"da neden kısıktı?
19 Ekim 1999
Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev yayınlanan bir mülakatında
Türkiye''ye sitem eder bir konuşma yapmıştı. Türkiye''nin özellikle Rusya ile doğalgaz anlaşması
yapması ve enerji hattının inşasına başlanması gibi konularda gerek... devamı
100 yıl sonra Demirel posteri
17 Ekim 1999
15 EKİM 1999Yazarlar Birliği''nin düzenlediği Osmanlı Haftası''nda Turgut Cansever''i dinlerken
hocanın Sanat Dünyamız''da yapılan açık oturumda söylediklerini tekrar hatırlıyorum.Bilmediğini,
görmediğini reddeden körler gibi, tarihi tecrübeden haber... devamı
Bilim neyi açıklar?
15 Ekim 1999
Deprem sonrası Türkiye bilimi keşfetti. Ekranlarda sıra sıra bilim adamlarının depremle ilgili olarak
yaptıkları bilimsel açıklamaları dinledik. Bu açıklamalar zamanla bilimsellikten çıkıp siyasal ve
ideolojik kutuplaşma nedeni olmaya başladı. İlginç... devamı
Pakistan örneğinde darbelerin nedeni
14 Ekim 1999
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Yarım yüzyılı aşan tarihinin üçte ikisini askeri yönetimle geçiren Pakistan bir kez daha askeri darbeyle
sarsıldı. Darbeden hemen sonra televizyona çıkan darbeci General Perviz Müşerref kendine özgü
aksanıyla İngilizce yaptığı konuşmada devletin kuru... devamı
Ecevit AKKA"yı savunacak mı?
12 Ekim 1999
Soğuk savaş sonrası taraflar arasındaki güç dengesini ve silah dağılımını yeniden düzenlemek
amacıyla AKKA Anlaşması yapılmıştı. Buna göre, NATO ve Ruslar''ın elinde bulundurduğu
konvansiyonel silahların kontrolünü sağlamak amacıyla tarafların nerede... devamı
Çıkmaz sokaklar
10 Ekim 1999
Batılı ölçülere göre modern bir şehir ve çıkmaz sokaklar yan yana gelmemesi gereken kavramlar. Ama
İstanbul söz konusu olunca, çıkmaz sokaklar neredeyse şehrin alamet-i farikası gibi. Fugger''in 1589
tarihli belgelerine göre İstanbul''daki sokak sayı... devamı
İki devletçi gelenek: MHP ve CHP
08 Ekim 1999
Türk siyasi tarihinde her ne kadar hep farklı uçlarda görünseler de MHP ve CHP''nin beslendiği
ideolojik kaynaklar itibariyle aynı kökten geldiklerini düşünmüşümdür. Tabandaki farklılıklar bir yana
bırakılacak olursa, Türk siyasetinde bu iki çizginin... devamı
Düğmeye kim bastı?
07 Ekim 1999
Üniversitelerin açıldığı ilk günlerde görmeye alıştığımız türden manzaralar yine karşımızda. Daha
doğrusu bir türlü alışmak istemediğimiz ya da anlamak istemediğimiz manzaralar.Alışmak
istemediğimiz manzaralar daha da artarak devam edecek. Bu bakımda... devamı
Yunanistan"ın dostluk stratejisi
05 Ekim 1999
Yunanistan Dışişleri Bakanı''nın Taksim Toplantıları''nda yaptığı konuşma ve sorulara verdiği cevaplar
aslında yeni Yunan stratejisinin ipuçlarını da veriyordu. Her ne kadar Yunan Bakan''a soru soran kimi
ayrıcalıklı dinleyiciler, iki ülke arasında e... devamı
Ekim, 1999
Türkiye büyük devlet midir?
01 Ekim 1999
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Başbakan Ecevit Amerikan Başkanı''yla görüşmeden sonra, iki büyük devlet olarak tüm soruları açıkça
müzakere ettiklerini söyledi.Bir Başbakan''ın kendine güven duyarak, bu psikoloji ile bir dünya
gücüyle görüşmeye girmesi önemli bir şey. Buna benzer ... devamı
Eylül, 1999
Ecevit"in elindeki FBI çantası
30 Eylül 1999
Türk medyası yeni o bilinen hastalıklı tavrını ortaya koydu. Bu hastalıklı tavır sadece medyaya ait
değildi kuşkusuz; siyasetcilerimizin, kamuoyunu oluşturan resmi ağızların durumu da farklı değildi.
Koro halinde her önemli olayda kişilik, kimlik sor... devamı
Avrupa/Amerika ekseninde bir gezi
28 Eylül 1999
Türkiye''de Başbakan''ın gezisini değerlendiren hemen herkesin Amerika''nın bir dünya gücü
olduğundan hiç kuşku duymadığı, bu gücün, bizim temel politik, ekonomik çıkar ve stratejik
yönelimlerimiz üzerinde söz sahibi olma hakkını elinde tuttuğunu peş... devamı
BİLGE KRAL"LA BİR SAAT
26 Eylül 1999
AĞUSTOS 1996 / SARAYEVOSarayevo Camii''nde olağanüstü bir hareketlilik var. Caminin
avlusunda öğle namazından çok önce teker teker, gruplar halinde gelenleri izliyorum. Bir de yıkıntılar
içindeki bu tarihi şehrin savaştan sağlam çıkmayı başaran mabed... devamı
Edward Said"in Filistin"i
24 Eylül 1999
Edward Said bir akademisyen, bir düşünür olmasının yanında Filistin sorunun uluslar arası platformda
en iyi savunan, dile getiren isimlerden biridir. Yıllarca Filistin Kurtuluş Örgütü''nün üst yönetiminde
bulundu, danışmanlık yaptı. Filistin yönetimi... devamı
Ecevit"in ve İzzetbegoviç"in itibarı
23 Eylül 1999
Başbakan Bülent Ecevit''in Amerika Birleşik Devletleri''ne yapacağı ziyaretin gerek zamanlama
gerekse elinde tuttuğu kozları bakımından güçlü bir konumda görüşmelere başlayacağı yazılıp
çiziliyor. Gerçekten de Türkiye''nin içinden geçtiği şu dönemde ... devamı
"Dear"in maliyeti
21 Eylül 1999
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Geçenlerde bir "Türk" gazetesinin attığı manşet, meydan yerinde görünenleri bakımından ne denli
yaşanmaz bir ülke haline getirildiğimizin utanç verici bir vesikası olarak tarihe geçti. Sefilleşmenin,
aşağılık duygusunun dibe vurduğu bir ruh (ya da ru... devamı
Üsküp-Ankara/Üsküp-Saraybosna
19 Eylül 1999
FOREİGN POLİCY, FALL 1999Juan Enruques''in Too Many Flags başlığını taşıyan yazısı ilginç;
rakamlar dünyada en zor değiştiğini sandığımız sınırların aslında ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor.
Hele hele bu yüzyılın ikinci yarısından sonra...Şu and... devamı
Terör ve "Hypocrisy"
17 Eylül 1999
Her medeniyetin kendi dışındaki kültür ve medeniyetlere karşı geliştirdiği tanımlama bir bakıma
dünyayı ve diğer toplumlarla kurduğu ilişki biçimini de ele verir. Tanımlama düzeyinde başlayan
kavrayış tarzı geliştireceği ilişkiyi meşrulaştırıcı bir i... devamı
Endonezya"nın aldığı ders
16 Eylül 1999
Güneydoğu Asya''da olup bitenler nedense Türkiye''nin fazla ilgisini çekmiyor. Bu ilgisizliğin
temelinde içinde bulunduğumuz sıcak gündemin etkisi olsa da başka psikolojik nedenlerin de
olduğunu düşünmüyor değilim.Dünyanın en kalabalık müslüman nufus... devamı
İki Makedonya:Ben ve öteki
14 Eylül 1999
Geçtiğimiz hafta Makedonya''da bulunduğum için Türkiye''deki gelişmelerden bir süre uzak kaldım.
Türkiye''den uzak kalmamın nedeni biraz da gittiğim yerin Türkiye''ye olan yakınlığı idi. Bu yakınlık
coğrafi olduğu kadar hatta ondan daha çok kültürel ... devamı
Etnik Dengeler
10 Eylül 1999
Derin çelişkilerin dengede tuttuğu yeni Balkan düzenin en başarılı sayılabilecek ilkesi Makedonya''dır.
Bağımsızlığından bugüne kadar ciddi bir krizle karşılaşmadı. Kosova bunalımı sırasında eski patronu
Sırbistan''ın füzelerini buraya çevirse de NAT... devamı
Üsküp Çarşısı"ndaki hesaplar
09 Eylül 1999
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Dün sabah saatlerinde yağan yağmur altında Üsküp Çarşısı''nı dolaşırken işyerlerinin çoğu kapalı,
önceki günlere göre çok daha tenhalaşmış Arnavut kaldırımı döşeli caddelerin tenha oluşu gözden
kaçmıyor. Üsküp''e rengini veren Türk Çarşısı''nın bu ka... devamı
Eylül, 1999
Ortadoğu"nun ve depremin çelişkileri
03 Eylül 1999
Türkiye depreme gömülmüşken Filistin- İsrail gelişmeleri belli bir noktaya geldi. Albright''ın bölgeye
ziyareti, varılan anlaşmanın sembolik olarak imzası anlamına geliyor.Albright''ın bölgeye geleceğinin
ayak sesleri Ürdün''ün aldığı tedbirlerden hi... devamı
"İki dünya" savaşı
02 Eylül 1999
Altmış yıl önce yani 1 Eylül 1939 tarihinde Alman ordularının Polonya''ya girmesiyle II. Dünya
Savaşı resmen başlamış oldu. Bu tarihle birlikte sadece dünya tarihinin gördüğü belki de en büyük
trajedilerinden biri başlamış olmadı aynı zamanda Batı me... devamı
Ağustos, 1999
Af ve devletin gücü
31 Ağustos 1999
Son çıkarılan Af Yasası devlet işleyişinin ve kurumsal yapısının, bizzat devletin modernleşme
iddialarına ve kendine yakıştırdığı misyonuna rağmen nerelerde durduğunu göstermeye yetiyor.
Devletle toplum ilişkisinde yatan sancının belki de en temel ne... devamı
Türk evi var mı?
29 Ağustos 1999
TEMMUZ 1999 /MOSTARGeleneksel olarak Türk evi ekolojik ve ekonomik faktörleri göz önünde
tutar. Mostar''da Osmanlılar döneminde inşa edilmiş en son evi, Musli Begoviç evini ziyaret ederken
Amir Pasiç''in söyledikleri bire bir anlam kazanıyor. Osmanlı... devamı
Depremde propaganda savaşı
27 Ağustos 1999
Deprem sonrası ortaya çıkan siyasal sarsıntı giderek artacağa benziyor. Ancak sonuçları ve etkileri
bakımından doğrudan iç politikayı sarsması gerekirken politik sarsıntının merkezi dışardan
gelmektedir. Hükümetin acziyeti, organizasyon bozukluğu ve ... devamı
Devlet ve başkasının ayıbı
26 Ağustos 1999
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Depremden sonra Adapazarı''nı gezerken insan olarak değişik duygulara kapılıyorsunuz. Hüznün,
çaresizliğin, acziyetin tablosu önümde duruyordu. Hep başkalarının yaşamaya mahkum olduğunu
düşündüğünüz bir felaketin bu kadar yakınında olmak duygusu. Fel... devamı
Derin millet
24 Ağustos 1999
Yaşanan felaketin boyutları her gün biraz daha önümüze çıkıyor. Depremin olduğu gün sanki birkaç
yüz ölüyle geçiştirilecek bir olay gibi aksettirilmiş olsa da hala açıklananın kat kat fazlası bir felaketle
karşı karşıyayız.Depremin hemen arkasından d... devamı
İrtica depremden daha tehlikelidir
22 Ağustos 1999
O SABAH... 03.02Uyumak için uzandığınız yataktan sarsıntıyla kalkmak. Hayatınızda hiç
yaşamadığınız bir dehşet anını tecrübe etmek. Zaten daha evvel böylesi bir deneyimden geçmiş olmak
biraz da ikinci bir deneyim için yaşamaya vaktininin olmaması anl... devamı
Kim, neden yardım eder?
20 Ağustos 1999
Deprem, sel gibi büyük ölçekli tabii afetler genellikle felaketin meydana geldiği ülkelerin altından
kalkamayacağı boyutlarda olur. Ve çoğu gelişmiş ülkeler dahil bu tür durumlarda gerek kendi
kaynakları gerekse imkanların organizesi bakımından yeter... devamı
Depremin sarsıcı metafiziği
19 Ağustos 1999
Deprem her şeyi ve herkesi sarsar. Birkaç saniye süren sarsıntı bittiğinde geride bıraktığı fizik manzara
metafizik bir ürpertiye dönüşür. Bu ürpertiyi ruhunun derinliklerinde hissetmeyen bir beşer
düşünülemez. Onun şok etkisinin kapsamına giren kims... devamı
Kafkaslar"da kim kazanır?
17 Ağustos 1999
Yıllık izinimi kullandığım süre içinde bir köşe yazarının değerlendirmeleri için hiç de
küçümsenmeyecek gelişmeler oldu. Gerek iç politikadaki gelişmeler gerekse dış politikada ama hemen
hepsi de birbiriyle ilişkili gelişmeler yaşandı. Tüm dünya medy... devamı
Latinluk Köprüsü
01 Ağustos 1999
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31 TEMMUZ, İSTANBULTarih kitapları şöyle bir not düşecek gelecekte: "Barbarların Balkanlar''ı
kan gölüne çevirmelerine daha fazla izin vermeyen büyük ve Batılı ve gelişmiş ülkeler bölgeye el
attılar. En son olarak, asker göndermeden Yugoslavya''yı di... devamı
Temmuz, 1999
Yeni Balkan düzeni
30 Temmuz 1999
Türk siyasetinde, eğer bir şeyin lafı çokça telaffuz ediliyor, sakız gibi ağızda çiğnenmeye başlanıyorsa
bizzat o konunun en çok ihmal/ihlal edildiği, ya da eksikliği duyulduğuna karar verebilirsiniz. Belki
bizim insanımıza, siyasetçilerimizin siyasi... devamı
Temmuz, 1999
Türkiye-İran: Kuşkulu dostluklar
29 Temmuz 1999
Devletlerarası ilişkileri belirleyen daha çok tarihi süreç içinde gelişen, ortak siyasal kültürün beslediği
kalıcı unsurlardır. Bu unsurlar konjonktürel olarak değişiklikler gösterse de kalıcı ilişkileri
belirleyecek olan tarafların birbirine karşı t... devamı
Fransızlar"ın halifesi
27 Temmuz 1999
Fas Kralı II. Hasan''ın cenazesine gösterilen ilgi gerçekten büyüktü. Gösterilen ilgi ve katılım Ürdün
Kralı Hüseyin''in cenazesindekini hatırlatıyordu. Ürdün gibi Ortadoğu denkleminde önemli bir yer
işgal etmemesine rağmen cenazeye katılan liderleri... devamı
Dino Merlin ya da bir Aliya metaforu
25 Temmuz 1999
16 TEMMUZ 1999, SARAYBOSNATelefondaki ses saat 11.00''de Başçarşıya''daki işyerinde
buluşmak üzere randevu verdiğinde kendi kendime bu şehrin kimi zaman ne kadar da kolay kendini
eleverdiğini farkediyorum. Bazan avucunuzun içindeymiş gibi tutabiliyor... devamı
İki yüzlüleştirilmek
23 Temmuz 1999
Türk siyasetinde, eğer bir şeyin lafı çokça telaffuz ediliyor, sakız gibi ağızda çiğnenmeye başlanıyorsa
bizzat o konunun en çok ihmal/ihlal edildiği, ya da eksikliği duyulduğuna karar verebilirsiniz. Belki
bizim insanımıza, siyasetçilerimizin siyasi... devamı
Bir mimarlık dersi
22 Temmuz 1999
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Uzun süren bir Balkan gezisinden sonra Türkiye''ye henüz ayak basmış olmak, İstanbul''un
yoğunluğunun yüzünüze çarpması anlamına geliyor. Oysa gezip gördüğümüz mekanların dingin
havası eskiye özlemden çok bugün kaybolan bir yaşayış tarzının, hayatı a... devamı
Son Balkan Zirvesi
20 Temmuz 1999
Önümüzdeki hafta Saraybosna yüzyılın son en büyük zirvelerinden birine ev sahipliği yapacak.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Clinton dahil Batılı liderler Bosna''da biraraya gelecek. Bu
çerçevede Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de Saraybosna''ya g... devamı
Avrupalı İslam mümkün mü?
16 Temmuz 1999
Bosna savaşı patlak verdiğinde Türkiye''deki Müslümanlar''ın gösterdiği ilginin katledilen Müslüman
bir halkın yardımına koşmaktan daha öteye bir anlam taşıyordu. Herşeyden önce tarih bilincinin
farkedilmesi anlamına geliyordu Boşnaklar''ın varlığını... devamı
Bosna önünü görüyor
15 Temmuz 1999
Bir haftadır süren Bosna gezim Boşnakları daha yakından tanımam için iyi bir fırsat oldu. Bosna
Hersek federasyonu tüm olumsuzluklara ve imkansızlıklara rağmen işliyor. Hatta şöyle bir ifade bile
fazla abartılı sayılmamalı: İstikrarsızlık içinde bulu... devamı
Başçarşıya
13 Temmuz 1999
Saraybosna''yı anlamanın, bu şehrin insanının nabzını tutmanın yolu herhalde Başçarşıya''da bir
yürüyüşe çıkmaktan geçer. Şehrin toplumsal dokusunu, politik gelgitlerini Ferhadiye''ye doğru
yapacağınız bir yürüyüşte hissedebilirsiniz.Eğer "şehir asla... devamı
Bir köprüye adanan şehir
11 Temmuz 1999
10 TEMMUZ 1999, MOSTAROnu Neretva nehrine bakan atelyesinde resim yaparken buldum.
Çizdiği resimlerin hemen hepsi Mostar''a ait, Mostar''ı anlatıyor, Mostar''dan mülhem... Yol kenarında,
gelip-geçenlerin göreceği şekilde yaptığı resimleri vitrinleye... devamı
AB"de Linguistik savaş
06 Temmuz 1999

275

Ne Rus askerlerinin Kosova''ya girişi konusunda Amerika''nın son anda attığı çalım ne de Clinton''un
Pakistan Başbakanı''ndan Keşmirli gerillaları işgal altındaki Hind topraklarından geri çekmesini
istemesi konunun gölgede bırakılmasını meşrulaştırıc... devamı
Erol Manisalı"nın mağarası
04 Temmuz 1999
Amman''dan uçağımız yeniden havalandıktan bir süre sonra kuzeye doğru hareket ediyor ve bir
müddet sonra belli bir açı altında Akdeniz''e açılıyor. Bu ânı hiç unutmayacağım. Akşam güneş
batmak üzere. Kuzeybatı yönünde uçak yol alıyor. Adeta dışbükey ... devamı
Kasaba politikacılığı
02 Temmuz 1999
Ismi bir kez büyük siyasetçiye çıkmış kimi büyüklerimizin kriz dönemlerinde sahneye koydukları
küçük manevralarını hepimiz az çok tanırız. Üstesinden gelemedikleri krizleri ucuz kurnazlıklarla
geçiştirmeye dayalı, günü kurtarmaya yönelik politik atak... devamı
Temmuz, 1999
Mağrur "mağduriyet"
01 Temmuz 1999
Türkler, mağrurluklarıyla tanınır. Zaman zaman içi boş bir kendini beğenmişliğe dönüşen bir mağrur
duruşla tanınır Türkler. Bu mağrur duruş, tarihi macerasını bile etkileme, tarihin yazgısını çizmeye
götürecek kadar silinmez bir iz bıraktı Türk''ün r... devamı
Haziran, 1999
Bir Endonezya dersi
29 Haziran 1999
Suharto''nun dış baskıların da etkisiyle başkanlıktan çekilmesiyle Endonezya yeni bir döneme girdi.
Yaklaşık kırk yıldır komünizme karşı tek güvence olarak Suharto''yu gören, iktidarını pekiştiren Batılı
ülkeler soğuk savaş döneminin bitmesiyle onu d... devamı
NEW YORK"UN ÖTEKİ YÜZÜ
27 Haziran 1999
İSTANBUL, HAZİRAN 1999Gazetelere yansıdığı kadarıyla irtica alabildiğine yükselişe geçti. Dine,
kutsala, Peygamber''e tarihin yüzünü kızartacak ifadeler resmi metinlere geçti.New YorkBu
Amerikalılar ne garip insanlar. Bir taraftan bakınca, Amerikan m... devamı
William Chittick
25 Haziran 1999
276

Geçtiğimiz akşam Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul''daki sempatik mekanında önemli bir bilim
adamını misafir etti. New York City Üniversitesi öğretim üyesi olan William Chittick artık dünya
çapında otorite olduğu kabul edilen konusu etrafında yani, ... devamı
Suriye-İsrail flörtü
24 Haziran 1999
Ortadoğu''da yeni dengeler kurulurken hiç değişmeyecekmiş gibi duran bir ülke var; Suriye. Özellikle
İsrail ilişkilerinde başından beri anlaşmaya yanaşmayan taraf görünümü verdi. İsrail''in işgal ettiği
toprakları kurtarmak için mücadele veren "terör... devamı
Sizin payınıza ne düşüyor?
22 Haziran 1999
Geçen yıl, Kosova olayları yeni patlak verdiği sıralarda gazetede ziyaretime gelmişti. Sırp
politikalarına karşı bu kadar sert eleştiriler yapan gazeteyi ziyaret etmesini diplomatik cesaretine
bağlamıştım. Yanında korumaları bile olmadan gayet sivil ... devamı
MR. BOOKS
20 Haziran 1999
1987, ABUJA/NİJERYAHavaalanından şehre giden yolun çevresinde tabiatın aldığı şekil, Kara
Afrika''nın balta girmemiş ormanlarının hemen kıyısında olduğunuzu hatırlatıyor. Toprak hala sarı
renkte ama tümüyle yeşillikle kaplı. Çok yüksek olmayan ağaçla... devamı
Fukuyama kendini savunuyor
18 Haziran 1999
Francis Fukuyama''nın "Tarihin sonu" (The end of history?) makalesini yayınlamasının üstünden tam
on yıl geçti. Soğuk savaşın henüz bitmekte olduğu bir sırada yayınlanan bu makale döneminin tüm
romantik beklentilerini yansıtıyordu. Fukuyama bu makale... devamı
Medeniyetin kırılma noktası
17 Haziran 1999
Soğuk savaş sonrası uluslararası sistemin yapısını formüle eden yeni dünya düzeni Körfez Savaşı''nda
kendini test etme imkanı buldu. Amerikan yüzyılının sonu tartışmalarıyla Amerika''nın hegemonik
gücünün dünya ölçeğinde tartışılmaz bir görünüm sergi... devamı
Sivil toplum var mı?
15 Haziran 1999
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Avrupa Birliği''nin finanse ettiği Türkiye''deki sivil toplum kuruluşlarına yönelik geniş bir araştırma
çalışması yapılıyor. Bir yılı aşkın bir süredir devam eden bir proje çerçevesinde farklı toplumsal
yapılar siyasal talep ve sivil toplum ilişkisi ... devamı
UÇK bölünüyor mu?
11 Haziran 1999
Sırplar''ın pazarlık sonucunda NATO ile anlaşma imzalaması yeni bir dönemin başladığına işaret
ediyor. Her ne kadar henüz Sırplar çekilme işlemlerine başlamamış olsalar da, bundan böyle
Kosova''da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.Bu aşamadan sonra Ko... devamı
Kalbimin sesini de dinleyecek misiniz?
10 Haziran 1999
Bir tür kuşatma altında birey. Moderniteden beslenen ulus devlet modeli gittikçe gevşemeye uğrarken
bizde ilk oluşum yüzyılını hatırlatan bir kabalığa bürünme eğilim gösteriyor, bireyi kuşatıyor. Gittikçe
bireyi boğuyor. Oysa modernizmin en iddialı o... devamı
Sudan"da petrol diplomasisi
08 Haziran 1999
Afrika''nın en fakir ülkelerinden biri olmasına rağmen uluslararası sistemin gazabına uğrayan Sudan
çok yönlü kuşatmayla başetmeyle çalışıyor. Batılı devletlerle birlikte komşusu Etiyopya ve Eritre''nin
hatta Uganda''nın doğrudan desteklediği, Güneyd... devamı
Haziran, 1999
BAHÇESARAY"I KURTARAN ŞAİR: PUŞKİN
06 Haziran 1999
NİSAN 1999, İSTANBULH aziran ayı Puşkin''in 200. doğum yılı, onunla ilgili bir şeyler yazmayı
düşünüyorum" diyen Mustafa Yürekli elindeki dosyada topladığı malzemeleri gösteriyor. Evet haziran
ayında Puşkin''le ilgili bir şeyler yapmalı gibi bir şeyl... devamı
Sonuçta kim haklı çıktı?
03 Haziran 1999
Abdullah Öcalan''ın mahkemede yaptığı açıklamalarının bundan böyle epey bir süre tartışılacağı
şüphesiz. Medyanın özellikle pompalamaya çalıştığı bir linç psikolojisinin bazı tartışmaları
gölgelediği de ortada. Herşeyin devletin yanılmazlığı, milli o... devamı
Almanya"nın son hamlesi
01 Haziran 1999
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Geçen hafta Almanya''da toplanan Balkan Konferansı Almanya''nın Balkanlar''a Avrupa Birliği içinde
ne denli farklı ve kendine özgü politikalarının olduğunu su yüzüne çıkardı. Bu toplantıda gündeme
getirilen öneriler, henüz hayata geçirilmemiş ve bağl... devamı
Mayıs, 1999
HAZAR"DAN ESEN NEFT KOKUSU
30 Mayıs 1999
BAKÜ, 1997H azar kıyılarının tarihî kenti Bakü''de geçmişini hatırlatan çok az şey var. Geçmiş
sayılabilecek her şey Çarlık Rusyası''nın ve ondan sonra işgali sürdüren Sovyet döneminin izlerini
taşıyor. Geniş bulvarları ve Rus mimarisinin tüm özellik... devamı
Kosova"ya Türk askeri?
28 Mayıs 1999
Kosova krizi çıktığı günden itibaren yabancı basında yeralan haber ve yorumlarda gözümden
kaçmayan bir ayrıntı var: Hemen her yazıda, bir şekilde 1389 tarihine gönderme yapılıyor. Yani
güncel gelişmelere ilişkin bir haber arasında bile 1389''da Sırpl... devamı
İsrail"de yeni durum
27 Mayıs 1999
İsrail seçimlerinin uluslararası sonuçları şimdiden belirmeye başladı. Zira İsrail her ne kadar küçük bir
ülke olsa bile, varlık alanı uluslararası güçlerin doğrudan ilgi alanına giren önemli bir satranç tahtası.
Bu durum, hem İsrail''in kuruluşunu g... devamı
Fikir öfkesi
25 Mayıs 1999
Rahmetli üstad Necip Fazıl''ın çok yönlü kişiliği olduğunu herkes kabul eder. Bir eylem adamı olarak,
bir şair, bir sanatçı olarak adeta tek kişilik ordu gibiydi. Onu anlamaya yönelik yapılacak tüm çabalar,
onun kişiliğiyle birlikte yaşadığı süreci d... devamı
Kelimelerden kelime seç
21 Mayıs 1999
Basına yansıyan bir habere göre İçişleri Bakanlığı kamu yayıncılığında bazı kelime ve kavramların
kullanılmasını yasaklayan bir karar yayınlamış. Böylece yeni bir yasaklar dönemini daha açmış
bulunuyor demokrasimiz.Getirilen yasaklarla ilgili olarak ... devamı
Bir portre: Naif, zayıf ve de hafif
20 Mayıs 1999

279

Son dönem Türk siyaset adamlarını naif kelimesi kadar iyi tanımlayacak kelime bulmak zor. Naifliğin
"zayıflık"ı da içerdiği düşünülecek olursa zayıflayışın nedenleri ve kimlerin işine geldiği sorusu ayrıca
düşünülmelidir.Siyaset adamlarının kişisel n... devamı
Bölgeye nereden bakıyoruz?
18 Mayıs 1999
Son ana kadar, kamuoyu yoklamaları bizi yanıltmıyorsa (Türkiye''deki seçimlerde olduğu gibi)
tahminler İsrail seçimlerinden Ehud Barak''ın galib çıkacağı yönünde. Muhtemelen bu yazıyı
okuduğunuz sıralarda seçimin neticeleri belli olacak.Şunu peşinen ... devamı
KIZILDENİZ"DE İSTANBUL YALILARI
16 Mayıs 1999
SUAKİN, 1997H artum''dan Port Sudan''a giden uçak tıka basa dolu. İki saate yakın bir uçuştan sonra
Port Sudan Havaalanı''ndayız. Şehre girmeden yol ayrımından sağa sapıp Kızıldeniz sahili boyunca
güneye doğru ilerliyoruz. Yol boyunca deve sürülerine... devamı
İsrail seçimleri: Din, ırk ve laiklik
15 Mayıs 1999
İsrail''de yaklaşan erken seçimler özellikleri bakımından, gündeme taşıdığı tartışmalar bakımından bizi
de yakından ilgilendiriyor. Tarihiyle bu topraklara kök salmış bir toplum olarak biz de seçimler
sırasında ve sonrasında yaşanan kaosla, dünyanın ... devamı
İsrail seçimleri ve Türkiye"nin güvenliği?
13 Mayıs 1999
Türkiye türban tartışmalarına kilitlenmişken İsrail''de, siyasal simge olarak başlarına geçirdikleri
takkelerin şeklinden bağlısı oldukları dini cemaatlerin ayırdedilebildiği milletvekillerini belirleyecek
seçimler yapılacak. Dini aidiyetlerini siyas... devamı
Mayıs, 1999
Kosova"da son söz kimin?
11 Mayıs 1999
Kosova''da gelinen nokta, NATO Yugoslavya''yı vurdukça Sırp yönetimi de etnik temizlik yapmak
hakkını kendinde görüyor. Hava saldırılarının şiddeti ile sürgünün ve kıyımın şiddeti birbirine bağlı
gibi şu ana kadar. Hakları savunulmayacak bir Arnavut ... devamı
MODERNLEŞTİRİCİ GERİCİLİK
09 Mayıs 1999
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VİRGİNİA, 1997"Triple IT"nin açtığı yeni üniversitiyi görmek için heyecanlanıyorum. Washington
DC''den itibaren alabildiğine ormanlık bir tabiatın deriliğine doğru İbrahim''le birlikte yol alıyoruz.
Tabiatın tüm güzelliklerini sergilediği bir çevreni... devamı
Fukuyama Demirel"i anlatıyor
07 Mayıs 1999
Tarihin Sonu"nun yazarı ünlü siyaset kuramcısı Fukuyama''nın The Atlantis Monthly dergisinin son
sayısında çıkan uzunca bir yazısının önemli bir bölümünde, neden bazı ülkelerde demokratik
geleneklerin kurumlaşmadığını, yerli yerine oturmadığını izah ... devamı
NATO"nun başörtüsü stratejisi
06 Mayıs 1999
Son olayların ortaya çıkardığı gerçek şu, aslında devlet halkla arasında başından beri varolagelen
mesafeyi kapatmak niyetinde olmadığını gösterdi. Eğer Demirel bu devletin başı ve devlet adına
konuşuyorsa, basının tüm dünyada özgürleştirici bir rol ... devamı
Bu ülkenin zencileri misiniz?
04 Mayıs 1999
Pazar günü Meclis''te yaşananlar neresinden bakılırsa bakılsın uzunca süre konuşulacak, Türk
siyasetinin ana konularından biri olmaya devam edecek. Türkiye''de Müslümanlık gerçeği devam ettiği
sürece buna benzer tartışmalarla, "provokasyonlarla", "ta... devamı
WITTGENSTAIN"İN ÇEKTİĞİ RESİM
02 Mayıs 1999
LONDRAYurtdışında her zaman aynı "dili" konuşabileceğin ortamları bulmak zor. Bulunca da bir tür
gettoya kapanma tuzağına düşme tehlikesi de kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bir tür konformizme
dönüşüyor kendi içinde bir "güvenlik alanı" inşa amacıyla g... devamı
Nisan, 1999
NATO"ya karşı NATO
30 Nisan 1999
NATO''nun 50. kuruluş yıldönümü Kosova krizinin gölgesinde kaldı. Bu nedenle NATO''nun kendi
içinde işaretlerini verdiği dönüşüm pek tartışılmadı. Bu sütunlarda zaman zaman güncel gelişmeleri
aktarmaya çalışırken esas olarak da uluslararası sistemi a... devamı
Filistin Devleti kurulacak mı?
29 Nisan 1999
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Kapımıza kadar gelip dayanan Kosova dramı Türkiye''nin yakın çevresindeki gelişmeleri ikinci plana
itti. Ortadoğu''da, Filistin''de kısa ve orta vadede kaderini etkileyecek önemli gelişmeler yaşanıyor.
Filistin İsrail ilişkilerinde yaşanan sıcak geli... devamı
Türkiye NATO sisteminin neresinde?
27 Nisan 1999
NATO''nun 50. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları hem NATO içi, hem Türkiye-NATO-Avrupa ilişkileri
açısından yeni gelişmelerin ipuçlarını verdi. Her ne kadar NATO toplantısı Kosova krizine kilitlenmiş,
bunun gölgesinde yapılmış bir zirve görünüsü verse de ... devamı
MALCOLM X "İN FİRAVUNLARI
25 Nisan 1999
1990, LONDRA, S.O.A.SÇ ince altyazılı bir Malcolm X belgeseli. Tamamı orijinal siyah -beyaz
çekimlerden oluşan uzunca bir belgesel üniversitede kalabalık bir izleyici kitlesine gösteriliyor.
Malcolm''un Afrika gezisinden görüntüler hayli ilginç. Mısı... devamı
Kosovalı çocuklar
23 Nisan 1999
Bosna Savaşı''nın en büyük acısını çocuklar çekti. Bir nesil belki de birkaç nesil o acının izlerini
üzerinde taşıyarak yaşayacak. Savaşın evlerini yakıp yıktığı, ailelerini ortadan kaldırdığı çocuklar hem
acımasızlığın hem de merhamet adına kendiler... devamı
Batı"da seçim yorumları
22 Nisan 1999
Mevcut siyasi partilerimiz, bırakın siyasal bir akımın temsilcisi olmayı, siyasi irade anlamında bile bir
varlık olmaktan gittikçe uzaklaştıkları için iktidar olmaları da, kendi ayakları üstüne durmaları da
beklenmiyor artık. En radikal görünümlü olu... devamı
Seçimin sonucu: Bölgesel iktidar
20 Nisan 1999
Siyasal karmaşadan çıkmak için yapılan genel seçim sonuçları yeni bilinmezleri siyaset sahnesine
taşıdı. Hatta, Türkiye''nin içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal problemleri daha da yoğunlaştıracak
bir tablo ortaya çıktı. Bu yargıyı bu kadar rahatça... devamı
Nisan, 1999
Evren"in aşireti çok mu güçlü?
18 Nisan 1999
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1988, LONDRAO turduğum semtin halk kütüphanesinin kapısına "seçim sandığı" diye bir yazı
yapıştırılmış. Her gün kullandığım güzergahtan otobüsle geçerken gözüm bir an dışarıya kaymasaydı
bu yazıyı da görmeyecektim. Ama bugün günlerden ne? "Hafta orta... devamı
Yeni paradigma arayışları
16 Nisan 1999
Seçim atmosferi içinde her şeyin tozduman olduğu bir sırada tarih, kültür gibi temel sorunlardan,
bunlara ilişkin tartışmalardan bahsetmenin hiç de ilgi çekici olmayacağını biliyorum. Ancak seçimleri
de, siyasi iktidarları da sonuçta belirleyecek ola... devamı
Asya Rönesansı
15 Nisan 1999
Son zamanlarda hemen yanı başımızda Balkanlarda yaşanan kriz, Güneydoğu Asya''daki gelişmeler
konusundaki dikkatimizi Kosova''ya yöneltti ister istemez. Ancak orada yaşananlar Kosova kadar
sancılı ve bu hızla devam ederse sonuçları çok daha büyük ölç... devamı
Kosova niçin kurban edildi?
13 Nisan 1999
Kosova trajedisinin 21. yüzyıla bir kala bu boyutlarıyla ortaya çıkması modern dünya sisteminin temel
kurum ve kavramlarının da bir yönüyle tartışılmasına neden olurken bir diğer yönüyle de 21. yüzyılda
muhtemelen gündeme gelecek kavramların ve siste... devamı
Cezayir"de de seçim var
09 Nisan 1999
Türkiye genel seçime giderken, zaman zaman bazılarının atıfta bulunduğu Cezayir''de devlet
başkanlığı seçimi yapılıyor. İslami Selamet Cephesi''nin 1992 mahalli seçimlerini kazanmasının
ardından seçim sonuçlarının iptal edilmesi ve cunta yönetimiyle ... devamı
Partisini arayan siyasal kimlikler
08 Nisan 1999
Siyasal Vakfı genellikle genç siyaset bilimcilerin, sosyologların bir araya geldiği bir kuruluş. Siyaset
ve toplum bilimleriyle akademik düzeyde ilgilenenlerin yanısıra bürokrasiden iş dünyasına kadar
değişik toplumsal kesimlere dağılmış "genç siyasa... devamı
700. yıldan utanıyor musunuz?
06 Nisan 1999
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NATO harekatının neden etkisiz kaldığı, müslümanların kitlesel olarak Kosova''dan sürülmesiyle
sonucuyla karşı karşıya kaldığımız kıyımın neden daha önce engellenmediği konusunda zaman zaman
stratejik, bölgesel ve uluslar arası dengeler açısından ana... devamı
İSTANBUL"UN FETHİNİ GÖRENLER...
04 Nisan 1999
TİRAN, 1995T iran''a geldiğimin ikinci günün sabahı erkenden otelden dışarı çıkıp etrafı dolaşmaya
başlıyorum. Ana caddenin hemen arkasında bir pazar kurulmuş. Hayat ne kadar erken başlıyor.
İnsanlar sabahın yedisinde bile tezgahlarını kurmuş, alışve... devamı
Mart, 1999
"Kökdaş"larımızın kaderi
30 Mart 1999
Sırplara yönelik NATO harekatı gittikçe ivme kazanırken Sırp vahşeti akıl ve vicdan sınırlarını çoktan
aşmış durumda. Her geçen gün aklımıza bile getirmek istemediğimiz bir vahşet, onarılmaz, geri
alınmaz bir kıyım gerçekleşebilir.Bütün bunları tahmi... devamı
TARİH HEP TEKERRÜR EDER Mİ?
28 Mart 1999
EYLÜL 1987, ÜSKÜP YOLUNDAÜskup''e gidecek otobüse binmiş olmama rağmen nedense hâlâ
üzerimde bir tedirginlik vardı. Sanki bir şeyler ters gidecekmiş gibi bir duygu var üzerimde.Mahmut''la
birlikte tüm her şeyi hazırlamış, yolculuk palanlarımızı yapmı... devamı
Kosova NATO"yu şekillendiriyor
25 Mart 1999
NATO''nun Amerika öncülüğünde Kosova''ya müdahale edip etmeyeceği veya ederse müdahalenin
sonuçlarının ne olacağını belirleyecek olan Amerika ile Avrupa ilişkilerinin yeni dönemde alacağı
şekildir. Soğuk savaş sonrasında Avrupa''nın ortasında çıkan B... devamı
NATO"nun planı var mı?
23 Mart 1999
Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO bir başka sınavını Kosova''da veriyor. Körfez kriziyle birlikte
Irak''ı Kuveyt''ten çıkaran ama Saddam''ı devir(e)meyen ABD şimdi Avrupa''nın ortasında ilkeleri
adına bir sınav verecek.Holbrooke''un Sırp lideriyle ola... devamı
Asteğmen Mehmet nerede şehit oldu?
21 Mart 1999
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MART, 1998Y ine gündem toplantısı yapıyoruz. Bir- kaç gün sonra Çanakkale Zaferi''nin yıldönümü
var. Bu kez değişik bir şeyler yapalım diyorum arkadaşlara. Ve birden tam 6 yıl önce okuduğum ve
her hatırlayışımda hüzne boğulduğum bir olay aklıma geliy... devamı
Mart, 1999
Türkiye"de "güç" sahibi kimdir?
19 Mart 1999
Hayal kırıklığı ve kızgınlık siyasal kitleler için birbirini besleyen iki önemli unsur. Başarısızlıkla
sonuçlanan her dönem sonunda mutlaka bir suçlu aranacaktır. Aynı yöntemlerle olumlu ya da
beklenilen sonuçların alınması, alkışlanacak tavırların s... devamı
Afganistanda "büyük oyun"
18 Mart 1999
Bir müddettir iç savaşa dönüşen iktidar çatışmaları nedeniyle kimsenin hatırlamak istemediği
Afganistan yeni gelişmelere gebe. On yıl süreyle, işgalci Ruslar''a karşı sürdürdükleri yüzbinlerce can
kaybı ve milyonlarca mülteciye malolan mücadeleden so... devamı
Türkiye Balkanlar"dan sürülüyor mu?
16 Mart 1999
Kosova görüşmelerinin ikinci turuyla birlikte Arnavutlar''ın kaderini belirleyecek noktaya gelinmiş
oluyor. Paris''teki ikinci tur görüşmeler bu satırları okuduğunuz sırada başlamış olacak. Bir yanda
Sırplar ve Kosovalı Arnavutlar diğer tarafta altıl... devamı
İki dünyanın ritmleri
14 Mart 1999
1984, PEŞAVER Bu şehir beni her gün biraz daha şaşırtıyor. Kalabalığı, renkleri, sesleri, toza toprağa
karışan gürültüleriyle her geçen gün biraz daha çekici geliyor bana. Her an her yerde karşınıza
çıkabilecek üç tekerlekli rakşaların vızıltısı, sol... devamı
Hatemi"nin medeniyet perspektifi
11 Mart 1999
Türkiye ile İtalya ilişkilerinin iyice gergin olduğu bir dönemde İran bu ülkeyle bahar havasını yaşıyor.
Özellikle Öcalan''ın yakalanmasıyla Avrupa-Türkiye ilişkileri neredeyse kamplaşma noktasına geldi.
İran ise İtalya kanalıyla Avrupa''ya açılmaya ... devamı
Hangi kadın hakları ?
09 Mart 1999
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Türkiye''de kadın sorunu başlı başına bir gündem maddesi olarak her geçen gün daha da ağırlığını
hissettirerek konuşulur hale geldi. Bunun temel nedeni de gündeme geliş biçiminde yatıyor zaten:
"kadın hakları."Bir zamanlar kadının eşitliğini sağlamay... devamı
KATERİNA"DAN KALAN TAŞ
07 Mart 1999
EYLÜL, 1997, BAHÇESARAY/KIRIM Hansaray''ı gezerken hüzünle karışık duygular içindeyim.
Tarih biraz da hüzündür bizim için. Kendi tarihini yeniden üretemeyen toplumlara özgü bir hüzün, bir
tür iç burukluk belki de. Kırım hanlarının Rusya içlerine, Mos... devamı
KKO nerede duruyor?
05 Mart 1999
Sırp askerleri ortak sınırda siper kazarken binlerce Arnavut da mayınlı tarlaları geçerek Makedonya''ya
sığınmaya çalışıyor. Sırplar bir yanda Makedonya''da konuşlandırılmış NATO güçlerinin muhtemel
müdahalesine karşı hazırlık yaparken diğer taraftan... devamı
Diyanet ve "çok İslamlılık"
04 Mart 1999
Dün Diyanet İşleri Başkanlığı''nın kuruluşunun 75. yılı kutlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı''nı kuran
iradeyi ve ideolojik amaçlarını doğru okumadan Türkiye''de etnik ve kültürel kimliğin anlaşılması
biraz zordur.Cumhuriyet rejimini kuran kadrolar Os... devamı
28 Şubat kime karşı yapıldı?
02 Mart 1999
Yirmisekiz Şubat kırılma noktasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Ne var ki bu sürece ilişkin yapılan
değerlendirmelerin, bizzat bu değerlendirmeyi yapanlar dahil olmak üzere yeterli, açıklayıcı olduğu
söylenemez. Bu açmazın en büyük nedeni süreç içinde... devamı
Şubat, 1999
Kürt Hasan niçin öldü?
25 Şubat 1999
Öcalan''ın yakalanmasının devletin tepesindeki resmi çevrelere bir rahatlama getirdiği, devlete bir
özgüven psikolojisi yaydığı kamuoyuna yansıyan tutum ve beyanatlardan hemen anlaşılyor. Saplantı
haline gelen Apo sendromu bir şekilde mutlu sonla nok... devamı
Çifte katliam tehdidi
23 Şubat 1999

286

Türkiye''de yaşanan yoğun gündem nedeniyle yakınımızda gelişen iki önemli olay gölgede kaldı. Oysa
özellikle Irak''taki son gelişmeler bölgede önemli bir dönüm noktasına geldiğini işaret eder gibi. Diğer
tarftan dış politikayı takip eden yazarlar bil... devamı
Londra, tarih: Her an yaşanabilir bir geçmiş
21 Şubat 1999
Ders aralarının o hareketli kantin ortamı. Kantinin duvarları her türlü eğilimi yansıtan afişlerle dolu.
Kimi piyano resitaline davet ediyor, kimi bir punk partisine. Bu arada gay ve lezbiyen haklarına ilişkin
renkli afişler daha bir çığırtkan duruyo... devamı
Şubat, 1999
Artık bahane kalmamıştır
19 Şubat 1999
Abdullah Öcalan''ın yakalanmasının ardından yapılan yorumlar hâlâ hamaset edebiyatını fazla
aşamamış görünüyor. Oysa şu andan itibaren toplumsal dengeler ve Türkiye''nin gelecegi açısından
çok daha hassas bir döneme girilmiş bulunuyor. Artık devletin... devamı
Türkiye kumar mı oynuyor?
18 Şubat 1999
Cumhuriyet tarihinin en kanlı ve uzun süren başkaldırısının bir numaralı faili Abdullah Öcalan''ın
yakalanıp getirilmesi her yönüyle önemli bir olay. Kim ne derse desin sonuçta Türkiye Cumhuriyeti
uluslararası bir operasyonla baş düşman saydığı bir s... devamı
Amerika"nın masum yanlışları(!)
16 Şubat 1999
Amerika''nın yaptığı bu kaçıncı yanlış olduğunu hatırlamıyoruz bile. Elinde tutuğu büyük propaganda
gücü sayesinde dünya kamuoyunu istediği gibi yönlendirebiliyor. Kendi kamuoyunun desteğini de
aldıktan sonra soğuk savaş sonrası döneme uygun operasyo... devamı

-----------------.
Kaynak: http://dokumantasyon.devletarsivleri.gov.tr/search.aspx
Emre, Akif: "Apolitik iktidar" savaşları. Yeni Şafak, 19 (6893), 21 Ocak 2014, 9.s.
1. CEMAATLER.
Emre, Akif: "Avrupa fikri öldü" ödülü. Yeni Şafak, 18 (6434), 18 Ekim 2012, 10.s.
1. NOBEL ÖDÜLLERİ.
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Emre, Akif: "Avrupa'nın kalbi'ni vuran kim?. Yeni Şafak, 22 (7687), 24 Mart 2016, 10.s.
1. BELÇİKA. - 2. TERÖR.
Emre, Akif: "Batının igvası" karşısında Çin. Yeni Şafak, 15 (5247), 16 Temmuz 2009, 10.s.
1. TÜRKLER, ORTA ASYA. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ÇİN.
Emre, Akif: "ben demiştim"demeden. Yeni Şafak, 20 (7156), 11 Ekim 2014, 8.s
1. TERÖR, TÜRKİYE.
Emre, Akif: "Derin entelektüel" müdahale. Yeni Şafak, 19 (6594), 28 Mart 2013, 11.s.
1. TERÖRLE MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: "Hangi Alevilik" mi?. Yeni Şafak, 19 (6762), 12 Eylül 2013, 10.s.
1. ALEVİLİK.
Emre, Akif: "İsrail denklemi" böyle bir şey. Yeni Şafak, 17 (5896), 26 Nisan 2011, 10.s.
1. ARAP İSRAİL SAVAŞLARI. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE. - 3. DIŞ POLİTİKA,
İSRAİL.
Emre, Akif: "Kandil" ışığında analiz denemesi. Yeni Şafak, 19 (6624), 27 Nisan 2013, 9.s.
1. TERÖRLE MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: "Kanlı mı olacak,kansız mı olacak?". Yeni Şafak, 20 (6953), 22 Mart 2014, 8.s.
1. KÜRTLER.
Emre, Akif: "Kurucu liderlik" boşluğu. Yeni Şafak, 18 (6469), 22 Kasım 2012, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-FİLİSTİN.
Emre, Akif: "Küresel dil"e direnmek. Yeni Şafak, 20 (7047), 24 Haziran 2014, 9.s.
1. RUS DİLİ (RUSÇA).
Eker, Akif Emre: "Nöbet uygulaması Aile Hekimliği'ne indirilen ağır darbedir". Sağlık / Sağlık
Sektörünün Aylık Dergisi, 23 (248), Ekim 2012, 38-41.ss.
1. AİLE HEKİMLİĞİ.
Emre, Akif: "Sınıf"üstüne yanlı bir yazı. Yeni Şafak, 20 (6993), 01 Mayıs 2014, 11.s.
1. TOPLUMSAL YAPI, ORTA SINIF.
Emre, Akif: "Stratejik değer" kurbanı : Filistin ve Arakan. Yeni Şafak, 18 (6467), 20 Kasım 2012,
9.s.
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1. DIŞ POLİTİKA, ABD.
Emre, Akif: "Süreç"yahut ulusdevletin sonu mu?. Yeni Şafak, 19 (6622), 25 Nisan 2013, 10.s.
1. ULUS DEVLET.
Emre, Akif: "Tarihin sonu" yahut İslamcılığın sonunu ilan etmek. Hece, 17 (203), Kasım 2013, 3942.ss.
1. İSLAMCILIK, TÜRKİYE. - 2. İSLAMCILIK.
Emre, Akif: "Tuhaf zamanlar"da yaşamak. Yeni Şafak, 19 (6685), 27 Haziran 2013, 11.s.
1. SOSYAL YAPI, TÜRKİYE.
Eker, Akif Emre: "Tükenmişlik Sendromu İle Karşı Karşıyayız Fakat Aile Hekimliği'ne Sahip
Çıkacağız" / görüşen: Engin Kahraman. Sağlık / Sağlık Sektörünün Aylık Dergisi, 24 (264),
Şubat 2014, 36-38.ss.
1. AİLE HEKİMLİĞİ.
Emre, Akif: "Türk modeli" mümkün mü?. Mostar Medeniyet-Kültür-Aktüalite Dergisi, 3 (31),
Eylül 2007, 40-43.ss.
1. ORTA DOĞU SORUNU. - 2. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE 2000-. - 3.
DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE. - 4. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: "Türk tarzı yasak". İktibas, (335), Kasım 2006, 61-62.ss.
1. KADIN KIYAFETLERİ. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TUNUS.
Emre, Akif: "Uygarlık vermişsiniz geri alın". Yeni Şafak, 19 (6785), 05 Ekim 2013, 9.s.
1. BATI MEDENİYETİ.
Emre, Akif: "Üst siyaset"in kaybedenleri. Yeni Şafak, 20 (6958), 27 Mart 2014, 9.s.
1. SİYASET.
Emre, Akif: 1 milyar doların anlamı. Yeni Şafak, 6 (1806), 16 Kasım 1999, 5.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: 1 yıl sonra Afganistan. Yeni Şafak, 8 (2780), 5 Eylül 2002, 8.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, AFGANİSTAN.
Emre, Akif: 11 Eylül vicdanları terörize etti. Yeni Şafak, 14 (4939), 11 Eylül 2008, 9.s.
1. TERÖRLE MÜCADELE, ABD. - 2. TERÖR, AMERİKA.
Emre, Akif: 11 Eylül: ABD'nin "öteki"leştirilmesi. Yeni Şafak, 8 (2792), 17 Eylül 2002, 8.s.
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1. TERÖR, ABD.
Emre, Akif: 12 Eylül keyfi. Yeni Şafak, 6 (2104), 12 Eylül 2000, 9.s.
1. ONİKİ (12) EYLÜL 1980 HAREKATI.
Emre, Akif: 1914-2014 kanlı yüzyıl bitti mi?. Yeni Şafak, 19 (6886), 14 Ocak 2014, 9.s.
1. DÜNYA SAVAŞI, II..
Emre, Akif: 2.Dünya Savaşı ve tarih yorumu. Yeni Şafak, 11 (3736), 10 Mayıs 2005, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-FRANSA. - 2. ERMENİ SORUNU.
Emre, Akif: 27 Mayıs son mu?. Yeni Şafak, 4 (1271), 27 Mayıs 1998, 2.s.
1. 27 (YİRMİYEDİ) MAYIS 1960 İHTİLALİ.
Emre, Akif: 28 Şubat kime darbe vurdu. Yeni Şafak, 16 (5471), 25 Şubat 2010, 10.s.
1. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: 28 Şubat, sistem içi darbe. Yeni Şafak, 22 (7664), 01 Mart 2016, 9.s.
1. ERBAKAN, NECMETTİN-KONUŞMALAR.
Emre, Akif: 28 Şubat'ın mağdur itirafçıları. Yeni Şafak, 18 (6258), 24 Nisan 2012, 10.s.
1. ASKERİ DARBELER, TÜRKİYE. - 2. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: 28 Şubat'ın rövanşı mı?. Yeni Şafak, 8 (2771), 27 Ağustos 2002, 8.s.
1. SİYASİ DURUM, TÜRKİYE.
Emre, Akif: AB hala medeniyet projesi mi?. Yeni Şafak, 19 (6543), 05 Şubat 2013, 9.s.
1. A.B..
Emre, Akif: AB hayalinden önceki ilk çıkış. Yeni Şafak, 22 (7780), 25 Haziran 2016, 11.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, İNGİLTERE.
Emre, Akif: AB ile aile fotoğrafı çektirirken. Yeni Şafak, 6 (2189), 7 Aralık 2000, 11.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-A.B..
Emre, Akif: AB kimin olsun?. Yeni Şafak, 5 (1464), 6 Aralık 1998, 5.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-A.B..
Emre, Akif: AB olmadı Ortadoğu'ya girelim!. İktibas, 31 (396), Aralık 2011, 67-68.ss.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ORTA DOĞU
ÜLKELERİ.
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Emre, Akif: AB türbanı çözer mi?. Yeni Şafak, 9 (3240), 23 Aralık 2003, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. LAİKLİK, TÜRKİYE.
Emre, Akif: AB ve İspanya "İslam"ı. Yeni Şafak, 8 (2864), 28 Kasım 2002, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: AB ve postmodern tarzı siyaset. Yeni Şafak, 6 (1879), 28 Ocak 2000, 5.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-A.B..
Emre, Akif: AB: Medeniyetler buluşması ya da asimilasyon. İktibas, (311), Kasım 2004, 64-66.ss.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. MEDENİYETLER DİYALOĞU.
Emre, Akif: AB: Medeniyetler buluşması ya da asimilasyon?. Yeni Şafak, 10 (3535), 14 Ekim 2004,
10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: AB-ABD Ortadoğu rekabeti Kıbrıs'ta neden yok?. Yeni Şafak, 9 (3228), 11 Aralık 2003,
10.s.
1. KIBRIS SORUNU. - 2. DIŞ POLİTİKA, A.B.. - 3. DIŞ POLİTİKA, ABD.
Emre, Akif: ABD çözümün neresinde?. Yeni Şafak, 19 (6568), 02 Mart 2013, 10.s.
1. TERÖRLE MÜCADELE, ABD.
Emre, Akif: ABD demokrasi getirebilir mi?. Yeni Şafak, 9 (2953), 4 Mart 2003, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK.
Emre, Akif: ABD gücünün ve zaafiyetinin sınırlarında Türkiye. Yeni Şafak, 16 (5595), 29 Haziran
2010, 18.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE 2010-. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYEBİRLEŞMİŞ MİLLETLER. - 3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-FİLİSTİN. - 4.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: ABD ile ayrılan yollar. Yeni Şafak, 9 (2967), 20 Mart 2003, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: ABD kimi vurdu?. Yeni Şafak, 7 (2263), 18 Şubat 2001, 10.s.
1. KÖRFEZ SAVAŞI SONRASI GELİŞMELER.
Emre, Akif: ABD kiminle çalışır, kiminle çalışmaz?. Yeni Şafak, 10 (3484), 24 Ağustos 2004, 10.s.
1. DIŞ POLİTİKA, ABD.
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Emre, Akif: ABD kredisi ve islam korkusu. Yeni Şafak, 7 (2338), 5 Mayıs 2001, 8.s.
1. EKONOMİK İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: ABD muhalefete muhalif. Yeni Şafak, 18 (6450), 03 Kasım 2012, 10.s.
1. SURİYE.
Emre, Akif: ABD seçimlerinde bir "ilk". Yeni Şafak, 6 (2159), 7 Kasım 2000, 11.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ABD.
Emre, Akif: ABD ve Kıbrıs. Yeni Şafak, 3 (1004), 27 Ağustos 1997, 9.s.
1. TÜRKLER, KIBRIS. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, KIBRIS.
Emre, Akif: ABD ve Türkiye aynı yöne mi bakıyor?. Yeni Şafak, 18 (6369), 14 Ağustos 2012, 11.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ABD-SURİYE. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE. - 3.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: ABD; göstericilere hak verebilir mi?. Yeni Şafak, 18 (6404), 18 Eylül 2012, 8.s.
1. İSLAMİYET, ABD. - 2. TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ. - 3. SİNEMA FİLMLERİ.
Emre, Akif: ABD'deki Müslüman lobisi. Yeni Şafak, 6 (2097), 5 Eylül 2000, 9.s.
1. İSLAMİYET, ABD.
Emre, Akif: ABD'nin terör ahlakı. Yeni Şafak, 7 (2476), 27 Eylül 2001, 8.s.
1. TERÖR, ABD. - 2. TERÖRLE MÜCADELE, ABD.
Emre, Akif: ABD'nin yeni Pearl Harbor'u?. Yeni Şafak, 20 (7182), 06 Kasım 2014, 8.s
1. SEÇİMLER, ABD.
Emre, Akif: ABD-Rus mutabakatının ilk sonucu. Yeni Şafak, 22 (7680), 17 Mart 2016, 10.s.
1. SURİYE İÇ SAVAŞI. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ABD-RUSYA FEDERASYONU. - 3.
PYD.
Emre, Akif: Abdülhamid'in hatası. Yeni Şafak, 19 (6711), 23 Temmuz 2013, 11.s.
1. ABDÜLHAMİD II., OSMANLI PADİŞAHI.
Emre, Akif: AB'nin "hazmetme kapasitesi". Yeni Şafak, 10 (3591), 9 Aralık 2004, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: AB'nin geleceği var mı?. Yeni Şafak, 11 (3780), 23 Haziran 2005, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
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Emre, Akif: AB'nin İsrail oyunu. Yeni Şafak, 12 (4179), 03 Ağustos 2006, 6.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: AB'nin kimliği meselesi. Yeni Şafak, 9 (3263), 15 Ocak 2004, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: AB'nin ötekisi ve Türkiye. Yeni Şafak, 8 (2801), 26 Eylül 2002, 8.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: AB'nin sınırı Türkiye'nin geleceği. Yeni Şafak, 12 (4345), 16 Ocak 2007, 8.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-A.B..
Emre, Akif: AB'ye icbar edilmek. Yeni Şafak, 10 (3528), 7 Ekim 2004, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: AB'ye nasıl girilir?. Yeni Şafak, 6 (2026), 23 Haziran 2000, 9.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Açılım "eşit vatandaş"lığı hedeflemeli. Yeni Şafak, 15 (5322), 29 Eylül 2009, 10.s.
1. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Adayların gizledikleri!. Yeni Şafak, 21 (7336), 09 Nisan 2015, 11.s.
1. MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Afgan liderleri ne demişti?: Hikmetyar ve Rabbani ile, (1-4). Yeni Şafak, 2 (507), 18
Nisan 1996, 2.s.
Dizinin devamı; Yeni Şafak, 19-21 Nisan 1996, 2.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, AFGANİSTAN.
Emre, Akif: Afganistan Kore değil. Yeni Şafak, 7 (2491), 11 Ekim 2001, 8.s.
1. TERÖRLE MÜCADELE, ABD.
Emre, Akif: Afrika rekabeti AB'yi böler mi?. Yeni Şafak, 19 (6545), 07 Şubat 2013, 11.s.
1. REKABET.
Emre, Akif: AGİT'ten Bakü-Ceyhan'a. Yeni Şafak, 6 (1808), 18 Kasım 1999, 5.s.
1. PETROL TAŞIMACILIĞI, BORU HATLARI. - 2. AGİT.
Eker, Akif Emre: AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Akif Emre Eker (Görüşme) : "Aile hekimleri
emeklilik mağduriyeti yaşıyorlar". Sağlık / Sağlık Sektörünün Aylık Dergisi, 24 (258), Ağustos
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2013, 30-31.ss.
1. AİLE HEKİMLİĞİ.
Emre, Akif: Ahlak çelişkisi. Yeni Şafak, 19 (6818), 07 Kasım 2013, 10.s.
1. AHLAK FELSEFESİ.
Emre, Akif: Ahmaklık "mutluluktur". Yeni Şafak, 19 (6764), 14 Eylül 2013, 9.s.
1. SOSYAL HAYAT.
Emre, Akif: AİHM kimliksizlik dayatması. Habertürk, 1 (346), 09 Şubat 2010, 10.s.
1. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI.
Emre, Akif: Akdeniz'de Amerikan füzeleri yahut akıl zehirlenmesi. Yeni Şafak, 19 (6748), 29
Ağustos 2013, 11.s.
1. SURİYE.
Emre, Akif: Akif Emre : Balkanlar'ın Türkiye'den büyük beklentileri var / görüşen: Ali Ayçil. Mostar
Medeniyet-Kültür-Aktüalite Dergisi, 4 (40), Haziran 2008, 46-53.ss.
1. SİYASİ GELİŞMELER, KOSOVA. - 2. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-BALKANLAR.
Emre, Akif: Alevilik kimin sorunu?. Yeni Şafak, 20 (7210), 04 Aralık 2014, 13.s
1. ALEVİLİK.
Emre, Akif: Ali'nin sadece bedeni gömülmedi!. Yeni Şafak, 22 (7766), 11 Haziran 2016, 15.s.
1. BOKS.
Emre, Akif: Aliya: : Yüzünde gölgesi olmayan bilge. Yeni Şafak, 19 (6799), 19 Ekim 2013, 8.s.
1. ALİJA ALİ İZZETBEGOVİÇ.
Emre, Akif: Aliya'yı anlamak. Yeni Şafak, 9 (3177), 21 Ekim 2003, 10.s.
1. ALİJA ALİ İZZETBEGOVİÇ.
Emre, Akif: Alkışın gücü adına!. Yeni Şafak, 19 (6809), 29 Ekim 2013, 10.s.
1. CUMHURİYET.
Emre, Akif: Alman köylülüğü. Yeni Şafak, 22 (7759), 04 Haziran 2016, 11.s.
1. ALMANYA. - 2. SOYKIRIM.
Emre, Akif: 'Alman vekiller' kimi temsil ediyor. Yeni Şafak, 22 (7764), 09 Haziran 2016, 10.s.
1. ALMANYA. - 2. SOYKIRIM.
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Emre, Akif: Almanlar Balkanlara el atıyor!. Yeni Şafak, 20 (7114), 30 Ağustos 2014, 8.s
1. DIŞ POLİTİKA, ALMANYA.
Emre, Akif: Almanya'da yarım yüzyıl. Yeni Şafak, 17 (6052), 29 Eylül 2011, 12.s.
1. İŞÇİLER, YURT DIŞI-ALMANYA. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ALMANYA.
Emre, Akif: Amerikan desteğinin bedeli. Yeni Şafak, 5 (1457), 29 Kasım 1998, 5.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE 1990-. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-AVRUPA. - 3.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Amerikan işgali bitti mi?. Yeni Şafak, 17 (6036), 13 Eylül 2011, 11.s.
1. DIŞ POLİTİKA, ABD.
Emre, Akif: 'Amerikan rüyası'nın kabusu. Yeni Şafak, 22 (7752), 28 Mayıs 2016, 11.s.
1. SEÇİMLER, ABD.
Emre, Akif: Amerika'nın Netanyahu ile imtihanı. Yeni Şafak, 21 (7317), 21 Mart 2015, 11.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ABD-İSRAİL.
Emre, Akif: Amerika'nın sınavı. Yeni Şafak, 7 (2538), 27 Kasım 2001, 8.s.
1. TERÖRLE MÜCADELE, ABD.
Emre, Akif: Amerika'nın ve Türkiye'nin 11 Eylül'ü. Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi,
(5), Ekim 2003, 22-24.ss.
1. TERÖR, TÜRKİYE. - 2. TERÖR, ABD.
Emre, Akif: Amerika'yı keşfetmenin bedeli. Yeni Şafak, 20 (7194), 18 Kasım 2014, 8.s
1. ABD.
Emre, Akif: Analitik sekülerleşme modeli. İktibas, (329), Mayıs 2006, 77-78.ss.
1. POSTMODERNİZM. - 2. ÇAĞDAŞLAŞMA.
Emre, Akif: And. Yeni Şafak, 19 (6781), 01 Ekim 2013, 9.s.
1. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Ankara'dan Ortadoğu'ya biçilen gömlek. Yeni Şafak, 19 (6827), 16 Kasım 2013, 10.s.
1. KÜRT SORUNU.
Emre, Akif: Anma cesareti. Yeni Şafak, 19 (6634), 07 Mayıs 2013, 11.s.
1. ÖLÜM.
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Emre, Akif: Annapolis'ten Gazze'ye sinsi bir plan.... Yeni Şafak, 14 (5063), 13 Ocak 2009, 8.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 2. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ. - 3. SİYASİ
GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Apolitik iktidar yarışları. Yeni Şafak, 21 (7350), 23 Nisan 2015, 11.s.
1. SEÇİMLER.
Emre, Akif: Apolitik karşıdarbe. Yeni Şafak, 19 (6694), 06 Temmuz 2013, 9.s
1. MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Arafat devri bitti mi?. Yeni Şafak, 7 (2559), 18 Aralık 2001, 8.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU. - 2. FİLİSTİN SORUNU. - 3. SİYASİ GELİŞMELER, İSRAİL.
Emre, Akif: Arafat'ın Kudüs yetkisi. Yeni Şafak, 6 (2212), 29 Aralık 2000, 9.s.
1. FİLİSTİN SORUNU.
Emre, Akif: Arap baharı mı hazan mevsimi mi?. İktibas, 32 (403), Temmuz 2012, 69-70.ss.
1. SİYASİ GELİŞMELER, MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Arap baharı mı, hazan mevsimi mi?. Star, 13 (4842), 19 Haziran 2012, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, MISIR CUMHURİYETİ. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, ARAP
ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Arap baharından "elem çalmak". Yeni Şafak, 19 (6573), 07 Mart 2013, 11.s.
1. ARAP ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Arap baharından keyif hırsızlığı. Yeni Şafak, 19 (6571), 05 Mart 2013, 9.s.
1. ARAP ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Arap Baharı'nın sağcılaşması. Yeni Şafak, 22 (7645), 11 Şubat 2016, 12.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU.
Emre, Akif: Arap'ın, Kürt'ün, Türk'ün atası. Yeni Şafak, 21 (7362), 05 Mayıs 2015, 11.s.
1. SEÇİMLER.
Emre, Akif: Arapların Türkiye politikası var mı?. Yeni Şafak, 18 (6295), 31 Mayıs 2012, 12.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ARAP
ÜLKELERİ. - 3. SİYASİ GELİŞMELER, ARAP ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Arnavut sorunu ve Türkiye. Yeni Şafak, 7 (2375), 12 Haziran 2001, 8.s.
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1. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, MAKEDONYA.
Emre, Akif: Arnavutları keşfetmek. Yeni Şafak, 20 (7007), 15 Mayıs 2014, 9.s.
1. BALKANLAR.
Emre, Akif: Artık demir almak vakti gelmişse. Yeni Şafak, 11 (3883), 04 Ekim 2005, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Asıl mesele: Sistem İçi eksen kayması. Yeni Şafak, 16 (5588), 22 Haziran 2010, 15.s.
1. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE. - 2. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE. - 3.
TERÖRLE MÜCADELE, TÜRKİYE. - 4. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 5.
ULUSLARARASI SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Asıl saldırmadığı hedefler belirleyici. Yeni Şafak, 22 (7678), 15 Mart 2016, 10.s.
1. TERÖR, ANKARA. - 2. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: Asya'daki yeni kriz dalgası. Yeni Şafak, 5 (1454), 26 Kasım 1998, 5.s.
1. EKONOMİK DURUM, ASYA ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Atatürkçü mü?. Yeni Şafak, 6 (2138), 19 Ekim 2000, 11.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN.
Emre, Akif: Atina'da tek minare. Yeni Şafak, 16 (5737), 18 Kasım 2010, 10.s.
1. İSLAMİYET, YUNANİSTAN. - 2. DİNİ HAYAT, YUNANİSTAN.
Emre, Akif: Atlantik'ten de derin. Yeni Şafak, 9 (3095), 31 Temmuz 2003, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK. - 2. TERÖRLE MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: AVM'de bir sunak. Yeni Şafak, 19 (6561), 23 Şubat 2013, 10.s.
1. LİDERLİK.
Emre, Akif: Avrupa (Biliği) miti çöküyor mu?. Yeni Şafak, 17 (6125), 13 Aralık 2011, 10.s.
1. EKONOMİK DURUM, AVRUPA ÜLKELERİ. - 2. A.B..
Emre, Akif: Avrupa bisikleti. Yeni Şafak, 20 (7019), 27 Mayıs 2014, 9.s.
1. AVRUPA.
Emre, Akif: 'Avrupa İslamı'nın keşif kolu İslamofobi. Yeni Şafak, 21 (7296), 28 Şubat 2015, 10.s.
1. İSLAM KARŞITLIĞI.
Emre, Akif: Avrupa'da Müslümanlar ve sol. Yeni Şafak, 21 (7266), 29 Ocak 2015, 10.s
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1. İSLAMİYET, A.B..
Emre, Akif: Avrupa'da üç minare. Yeni Şafak, 19 (6673), 15 Haziran 2013, 9.s
1. CAMİLER.
Emre, Akif: Avrupa'nın gözünde "çar ve sultan". Yeni Şafak, 22 (7829), 13 Ağustos 2016, 11.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Avrupa'nın ortası ya da Nar Ağacının Gölgesi. Yeni Şafak, 16 (5609), 13 Temmuz 2010,
9.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SIRBİSTAN. - 2. SIRBİSTAN.
Emre, Akif: Avrupa'ya iman etmek. Yeni Şafak, 11 (3904), 25 Ekim 2005, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Aydın eleştirisinin eleştirisi. Yeni Şafak, 13 (4528), 26 Temmuz 2007, 8.s.
1. MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ, TÜRKİYE. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Ayrılık dalgası İngiliz kıyılarını vurursa.... Yeni Şafak, 20 (7133), 18 Eylül 2014, 8.s
1. SİYASİ GELİŞMELER, İSKOÇYA.
Emre, Akif: Azınlık hakları ve AB. Yeni Şafak, 6 (2168), 16 Kasım 2000, 11.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-A.B..
Emre, Akif: Azınlık, bütünün habercisidir. Yeni Şafak, 10 (3542), 21 Ekim 2004, 10.s.
1. AZINLIKLAR, TÜRKİYE. - 2. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Aziz Nesin'den 'Türban dersi'. İktibas, (324), Aralık 2005, 76-77.ss.
1. DİN ve VİCDAN HÜRRİYETİ. - 2. LAİKLİK, TÜRKİYE. - 3. KADIN KIYAFETLERİ.
Emre, Akif: Baas gerçekleştiremedi ama.... Yeni Şafak, 20 (7138), 23 Eylül 2014, 8.s
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Baas zulmü öngörülemez miydi?. Yeni Şafak, 19 (6655), 28 Mayıs 2013, 11.s.
1. SURİYE.
Emre, Akif: Baaşçıların son kozu. Yeni Şafak, 18 (6204), 01 Mart 2012, 8.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Bağdat ne zaman düştü?. Yeni Şafak, 9 (2989), 10 Nisan 2003, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK.
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Emre, Akif: Bağdat travması. Yeni Şafak, 17 (6113), 01 Aralık 2011, 12.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK.
Emre, Akif: Bağımlı örgütlerle özgürlük savaşı. Yeni Şafak, 21 (7460), 11 Ağustos 2015, 11.s.
1. TERÖR ÖRGÜTLERİ. - 2. ÖZGÜRLÜK.
Emre, Akif: Bahçeli ve Arafat: Dökülen hazan yaprakları. Yeni Şafak, 8 (2709), 27 Haziran 2002, 8.s.
1. TÜRKLER, DOĞU TÜRKİSTAN. - 2. FİLİSTİN SORUNU.
Emre, Akif: Balkan-Kafkas ekseninde seçimler. Yeni Şafak, 6 (1953), 11 Nisan 2000, 5.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, KAFKASYA.
Emre, Akif: Balkanlarda "sorun ve çözüm" olarak Osmanlı mirası. Yeni Şafak, 10 (3575), 23 Kasım
2004, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR. - 2. AZINLIKLAR, OSMANLI.
Emre, Akif: Balkanlarda BOP denemesi. Yeni Şafak, 10 (3577), 25 Kasım 2004, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR.
Emre, Akif: Balkanlarda kök meselesi. Yeni Şafak, 21 (7341), 14 Nisan 2015, 9.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-BALKAN ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Balkanlar'da miras sorunu. Yeni Şafak, 7 (2343), 10 Mayıs 2001, 8.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR.

Emre, Akif: Balkanlardan Ortadoğu'ya azınlık siyaseti. Yeni Şafak, 19 (6753), 03 Eylül 2013, 9.s.
1. ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Balkanları provoke etmek!. Yeni Şafak, 20 (7033), 10 Haziran 2014, 9.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR.
Emre, Akif: Balyoz' un duygusal tarihi. Yeni Şafak, 18 (6411), 25 Eylül 2012, 9.s.
1. ASKERİ DARBELER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Bana doğru soruyu sor. Yeni Şafak, 20 (7168), 23 Ekim 2014, 8.s
1. MEDENİYETLER ÇATIŞMASI.
Emre, Akif: Bana dos/um/u söyle. Yeni Şafak, 8 (2766), 22 Ağustos 2002, 8.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, AFGANİSTAN.
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Emre, Akif: Bangladeş'te postmodern darbe. Yeni Şafak, 18 (6496), 20 Aralık 2012, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BANGLADEŞ.
Emre, Akif: Barış isteyen mi var ki?. Yeni Şafak, 12 (4212), 05 Eylül 2006, 6.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYELÜBNAN. - 3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: Barış Kudüs'ü kurtarır mı?. Yeni Şafak, 14 (4841), 05 Haziran 2008, 8.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU. - 2. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 3. SİYASİ
GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Barış'ı kim getirdi?. Yeni Şafak, 6 (2138), 17 Ekim 2000, 11.s.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Barışın imkansızlığı. Yeni Şafak, 6 (2219), 5 Ocak 2001, 11.s.
1. FİLİSTİN SORUNU.
Emre, Akif: Barışın Türkiye'ye maliyeti. Yeni Şafak, 14 (4806), 01 Mayıs 2008, 8.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, İRAN. - 3. SİYASİ
GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Bastonuyla panzerlere yürüyen Uygur anası. Yeni Şafak, 15 (5240), 09 Temmuz 2009,
10.s.
1. TÜRKLER, DOĞU TÜRKİSTAN. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, DOĞU TÜRKİSTAN.
Emre, Akif: 'Başlıksız' çözüm. Yeni Şafak, 18 (6515), 08 Ocak 2013, 10.s.
1. KÜRTLER.
Emre, Akif: Batı Suriye'yi anlayabilirmi yada Bosna'yı anlamamışmıydı?. Yeni Şafak, 18 (6406), 20
Eylül 2012, 9.s.
1. SOYKIRIM, BOSNA.
Emre, Akif: Batıcılığın 'şark kurnazlığı'. Yeni Şafak, 21 (7355), 28 Nisan 2015, 11.s.
1. DİN ve SİYASET.
Nasr, Seyyid Hüseyin: Batıda müslüman öğrenciler ve geleneksel ekol / haz. Akif Emre. Dergah
Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, 8 (94), Aralık 1997, 12-13.ss.
1. İSLAMİYET, AVRUPA ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Batılılaşmayı Osmanlılaştırmak. Yeni Şafak, 19 (6825), 14 Kasım 2013, 11.s.
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1. ÇAĞDAŞLAŞMA.
Emre, Akif: Batılılaşmayı Osmanlılaştırmak. İktibas, 33 (420), Aralık 2013, 66-68.ss.
Yenişafak
1. SOSYO KÜLTÜREL DEĞİŞMELER, TÜRKİYE. - 2. ÇAĞDAŞLAŞMA.
Emre, Akif: Batı'nın çifte standardı mı?. Yeni Şafak, 19 (6718), 30 Temmuz 2013, 10.s.
1. MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Baykal'ın niyet okuma siyaseti. Yeni Şafak, 13 (4547), 14 Ağustos 2007, 8.s.
1. BAYKAL, DENİZ-KONUŞMALAR. - 2. SİYASİ PARTİLER. - 3. CUMHURİYET HALK
PARTİSİ.
Emre, Akif: Bayrakların dili. Yeni Şafak, 10 (3368), 29 Nisan 2004, 10.s.
1. KÜRTLER, IRAK.
Emre, Akif: Bayram hayattır. Yeni Şafak, 19 (6795), 15 Ekim 2013, 8.s.
1. DİNİ BAYRAMLAR.
Emre, Akif: Bazı köktenci sorular?. Yeni Şafak, 6 (1871), 20 Ocak 2000, 5.s.
1. TERÖR, TÜRKİYE. - 2. İRTİCA, TÜRKİYE. - 3. TERÖRLE MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Beden diliyle Şaron ve Ecevit. Yeni Şafak, 7 (2433), 9 Ağustos 2001, 8.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: Beklenen sonuçlar. Yeni Şafak, 17 (5945), 14 Haziran 2011, 1.12.ss.
1. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE 2010-. - 2. MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ, TÜRKİYE. - 3.
AK PARTİ.
Emre, Akif: Benzeşme, bayağılaşma ve AB. Yeni Şafak, 10 (3373), 4 Mayıs 2004, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Biatı kabul edilmeyenler. Yeni Şafak, 15 (5112), 03 Mart 2009, 10.s.
1. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Bin yılın sonu mu. Yeni Şafak, 16 (5476), 02 Mart 2010, 1.15.ss.
1. ASKERİ DARBELER, TÜRKİYE. - 2. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Bin yıllık kibir. Yeni Şafak, 18 (6248), 14 Nisan 2012, 9.s.
1. ASKERİ DARBELER, TÜRKİYE. - 2. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE. 301

3. ASKERİ POLİTİKA, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Bir "Kutup" göçerken hatırlattıkları. Yeni Şafak, 20 (6967), 05 Nisan 2014, 9.s.
1. ÖLÜM.
Emre, Akif: Bir "rapor"un düşündürdükleri. Yeni Şafak, 19 (6678), 20 Haziran 2013, 11.s.
1. DIŞ POLİTİKA, ABD.
Emre, Akif: Bir "sürgün şairi"Mehmet Akif. Yeni Şafak, 18 (6503), 27 Aralık 2012, 10.s.
1. ERSOY, MEHMET AKİF 1873-1936.
Emre, Akif: Bir Afgan bakanın portresi. Yeni Şafak, 7 (2552), 11 Aralık 2001, 8.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, AFGANİSTAN.
Emre, Akif: Bir algı operasyonu olarak İslamcılık/siyasal İslam. Yeni Şafak, 20 (6937), 06 Mart
2014, 10.s.
1. İSLAMCILIK.
Emre, Akif: Bir algı sorunu olarak Orta Doğu açılımı. Yeni Şafak, 15 (5259), 28 Temmuz 2009, 10.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 2. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ.
Emre, Akif: Bir Amerikan rüyası olarak Irak. Yeni Şafak, 17 (6134), 22 Aralık 2011, 12.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ABD-IRAK.
Emre, Akif: Bir aydın sınavı olarak laiklik. Yeni Şafak, 17 (6043), 20 Eylül 2011, 12.s.
1. LAİKLİK, TÜRKİYE. - 2. LAİKLİK.
Emre, Akif: Bir aydın takıntısı olarak AB. Yeni Şafak, 21 (7315), 19 Mart 2015, 11.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Bir Cumhuriyet cemaati. Yeni Şafak, 20 (6935), 04 Mart 2014, 9.s.
1. MEVLANA TÜRBESİ.
Emre, Akif: Bir dalga kıran olarak Suriye olayları. Yeni Şafak, 18 (6279), 15 Mayıs 2012, 11.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Bir darbeci tipi olarak ittihatçılık. Yeni Şafak, 14 (4890), 24 Temmuz 2008, 8.s.
1. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Bir değirmendir siyaset. Yeni Şafak, 19 (6869), 28 Aralık 2013, 10.s.
1. SİYASET.
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Emre, Akif: Bir demet içtihat. Yeni Şafak, 8 (2679), 21 Mayıs 2002, 8.s.
1. TERÖR, ABD.
Emre, Akif: Bir devri teslim etmek. Yeni Şafak, 19 (6876), 04 Ocak 2014, 10.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Bir devrim kaç yılda anlaşılır. İktibas, (363), Mart 2009, 77-78.ss.
1. SİYASİ GELİŞMELER, İRAN.
Emre, Akif: Bir devrimin muhafazakarlaşması. Yeni Şafak, 16 (5457), 11 Şubat 2010, 8.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, İRAN.
Emre, Akif: Bir diktatörün ironik sonu. Yeni Şafak, 16 (5798), 18 Ocak 2011, 15.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, TUNUS.
Emre, Akif: Bir gösterge olarak Obama protokolü. Yeni Şafak, 19 (6648), 21 Mayıs 2013, 11.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ABD-SURİYE.
Emre, Akif: Bir 'hatırlatıcı' olarak Turgut Cansever. Hece, 13 (148), Nisan 2009, 33-37.ss.
1. MİMARLAR, TÜRKİYE. - 2. AYDINLAR, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Bir heyecan olarak Arap Baharı. Yeni Şafak, 17 (6085), 03 Kasım 2011, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ARAP ÜLKELERİ. - 2. SİYASİ GELİŞMELER,
ARAP ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Bir ideolojik aygıt olarak "melezleşme". Yeni Şafak, 20 (7224), 18 Aralık 2014, 10.s
1. KİMLİK.
Emre, Akif: Bir köşk yangını. Yeni Şafak, 19 (6533), 26 Ocak 2013, 10.s.
1. MİMARİ TASARIM, YANGIN.
Emre, Akif: Bir kral öldü diyeler. Yeni Şafak, 20 (7261), 24 Ocak 2015, 10.s
1. SUUDİ ARABİSTAN.
Emre, Akif: Bir kraliçe iki imparatorluk mirası. Yeni Şafak, 14 (4820), 15 Mayıs 2008, 8.s.
Emre, Akif: Bir krallık, iki farklı cumhuriyet. Yeni Şafak, 5 (1531), 11 Şubat 1999, 5.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Bir metafor olarak İpek Yolu -I. Hece, 14 (159), Mart 2010, 32-36.ss.
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Kaynakçası vardır.
1. İPEK YOLU.
Emre, Akif: Bir metafor olarak İpek Yolu-II. Hece, 14 (160), Nisan 2010, 40-45.ss.
Kaynakçası vardır.
1. İPEK YOLU.
Emre, Akif: Bir milletin tarih şuuru. Yeni Şafak, 22 (7815), 30 Temmuz 2016, 12.s.
1. ONBEŞ (15) TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ.
Emre, Akif: Bir neslin rehin alınışı. Yeni Şafak, 19 (6790), 10 Ekim 2013, 11.s.
1. İSLAM DÜNYASI.
Emre, Akif: Bir Özbek masalı. Yeni Şafak, 21 (7280), 12 Şubat 2015, 10.s
1. ORTA ASYA.
Emre, Akif: Bir petro-politik hikaye. Yeni Şafak, 6 (1816), 26 Kasım 1999, 5.s.
1. PETROL TAŞIMACILIĞI, BORU HATLARI.
Emre, Akif: Bir referans olarak Türklük. Yeni Şafak, 19 (6599), 02 Nisan 2013, 9.s.
1. KİMLİK.
Emre, Akif: Bir saat ustası. Yeni Şafak, 18 (6512), 05 Ocak 2013, 9.s.
1. KİTAPLAR.
Emre, Akif: Bir siyasal metafor olarak Lozan. Yeni Şafak, 21 (7331), 04 Nisan 2015, 11.s.
1. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI.
Emre, Akif: Bir sufiden Hicaz sosyolojisi. Yeni Şafak, 18 (6436), 20 Ekim 2012, 9.s.
1. HAC.
Emre, Akif: Bir şehir, iki medeniyet, üç sütun. Yeni İpek Yolu, 13 (148), Haziran 2000, 43.s.
1. İSLAM MEDENİYETİ. - 2. İSTANBUL, OSMANLI DÖNEMİ.
Emre, Akif: Bir toplum mühendisliği olarak 11 Eylül. İktibas, (310), Ekim 2004, 61-62.ss.
1. TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ. - 2. TERÖR, ABD. - 3. TERÖRLE MÜCADELE, ABD.
Emre, Akif: Bir toplum mühendisliği olarak 11 Eylül. Yeni Şafak, 10 (3505), 14 Eylül 2004, 10.s.
1. TERÖR, ABD.
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Emre, Akif: Bir tutam saç. Yeni Şafak, 16 (5693), 05 Ekim 2010, 15.s.
1. ÖĞRENCİ KIYAFETLERİ. - 2. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE. - 3. KADIN KIYAFETLERİ.
Emre, Akif: Bir uçaklanma hikayesi. Yeni Şafak, 21 (7591), 19 Aralık 2015, 11.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-RUSYA FEDERASYONU.
Emre, Akif: Bir zihniyetin meselesi olarak "askeri okullar". Yeni Şafak, 22 (7820), 04 Ağustos 2016, 10.s.
1. ONBEŞ (15) TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ. - 2. ASKERİ OKULLAR, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Biri siyah, biri beyaz aynı renk adaylar. Yeni Şafak, 18 (6441), 25 Ekim 2012, 9.s.
1. DIŞ POLİTİKA, ABD.
Emre, Akif: Biz bu filmi görmüştük. Yeni Şafak, 18 (6399), 13 Eylül 2012, 9.s.

1. DIŞ POLİTİKA, ABD. - 2. TERÖRLE MÜCADELE, ABD. - 3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ABD-LİBYA.
Emre, Akif: Biz bu tabloyu hak etmiyoruz. Yeni Şafak, 17 (5805), 25 Ocak 2011, 10.s.
1. ASKERİ DARBELER, TÜRKİYE. - 2. CİNAYETLER.
Emre, Akif: Bizim Kürtler zamanı. Yeni Şafak, 15 (5399), 15 Aralık 2009, 11.s.
1. KÜRTLER. - 2. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE.
Emre, Akif: BM'nin bitiş zirvesi. Yeni Şafak, 6 (2100), 8 Eylül 2000, 9.s.
1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER.
Emre, Akif: Boğaz'daki hasta adam. Yeni Şafak, 21 (7500), 19 Eylül 2015, 10.s.
1. OSMANLI.
Emre, Akif: BOP'dan AB sürecine. Yeni Şafak, 10 (3584), 2 Aralık 2004, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ.
Emre, Akif: BOP'dan AB sürecine. İktibas, (313), Ocak 2005, 61.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ.

Emre, Akif: BOP'un ilk sahneleri: Suriye ve Hamas. Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi, (11), Nisan 2
1. ORTA DOĞU SORUNU. - 2. FİLİSTİN SORUNU. - 3. DIŞ POLİTİKA, ABD.
Emre, Akif: Bosna aynasında Ortadoğu. Yeni Şafak, 17 (5912), 12 Mayıs 2011, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BOSNA HERSEK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Bosna yorumunu söyle. Yeni Şafak, 2 (653), 15 Eylül 1996, 2.s.
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1. SİYASİ GELİŞMELER, BOSNA HERSEK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR.
Emre, Akif: Bosna: Romantizmin sonu. Yeni Şafak, 7 (2246), 1 Şubat 2001, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BOSNA HERSEK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR.
Emre, Akif: Bosna'da Dayton biatı. Yeni Şafak, 3 (1026), 18 Eylül 1997, 9.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BOSNA HERSEK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR.
Emre, Akif: Bosna'da neden beklemişlerdi?. Yeni Şafak, 18 (6237), 03 Nisan 2012, 9.s.

1. SİYASİ GELİŞMELER, BOSNA HERSEK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE. - 3. DIŞ POLİTİKA, ABD.
Emre, Akif: Bosna'nın şarkısı. Yeni Şafak, 2 (619), 12 Ağustos 1996, 2.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BOSNA HERSEK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR.
Emre, Akif: Bosna'ya yeni Dayton dayatılmadan.... Yeni Şafak, 15 (5345), 22 Ekim 2009, 9.s.

1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-BOSNA HERSEK. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, A.B.-BOSN
Emre, Akif: Bosna'yı doğru okumalı. Yeni Şafak, 2 (621), 14 Ağustos 1996, 2.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BOSNA HERSEK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR.
Emre, Akif: Boşnak diasporası. Yeni Şafak, 6 (2107), 15 Eylül 2000, 9.s.

1. SİYASİ GELİŞMELER, BOSNA HERSEK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR. - 3. DIŞ POLİTİKA,
Emre, Akif: Bozüyük tedirginliğinin kaynağı. Yeni Şafak, 11 (3857), 08 Eylül 2005, 10.s.
1. TERÖR, TÜRKİYE. - 2. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: Bölgede yeni dengeler. Yeni Şafak, 5 (1504), 15 Ocak 1999, 5.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU. - 2. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE 1990-.
Emre, Akif: Bölgeyi İsrail'den "okumak". Yeni Şafak, 9 (2994), 15 Nisan 2003, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK.
Emre, Akif: Bu "zekaya" bu diplomasi. Yeni Şafak, 15 (5429), 14 Ocak 2010, 10.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Bu bir reklam değildir. Hece, 18 (208), Nisan 2014, 65-67.ss.
1. REKLAM.
Emre, Akif: Bu coğrafyanın hafızası: : Halep. Yeni Şafak, 18 (6429), 13 Ekim 2012, 8.s.
1. ESKİ ESERLER, SURİYE.
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Emre, Akif: Bu dil barıştırmaz, kamplaştırır. Yeni Şafak, 21 (7619), 16 Ocak 2016, 11.s.
1. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: Bu filmi seyretmiştik. Yeni Şafak, 17 (5861), 22 Mart 2011, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ABD-ARAP ÜLKELERİ. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ABD-AFRİKA
Emre, Akif: Bu ittifak neden çöktü?. Yeni Şafak, 19 (6860), 19 Aralık 2013, 11.s.
1. SİYASET FELSEFESİ.
Emre, Akif: Bu kez müdahaleyi isteyen Şam. Yeni Şafak, 18 (6320), 26 Haziran 2012, 8.s.

1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SURİYE. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE. - 3. ASKERİ İLİŞ
Emre, Akif: Bu sharonizm: Kutsal ittifak. Yeni Şafak, 9 (3100), 5 Ağustos 2003, 10.s.
1. FİLİSTİN SORUNU.
Emre, Akif: Bu ülkenin "Dinle İmtihanı". İktibas, (358), Ekim 2008, 67-69.ss.
1. İRTİCA İLE MÜCADELE, TÜRKİYE. - 2. LAİKLİK, TÜRKİYE. - 3. DİNİ HAYAT,
TÜRKİYE.
Emre, Akif: Bugünün 'doğruları'nı sorgulamak. Yeni Şafak, 20 (6972), 10 Nisan 2014, 10.s.
1. SİVİL DARBE.
Emre, Akif: Bulgaristan politikasında unuttuklarımız. Yeni Şafak, 11 (3668), 3 Mart 2005, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-BULGARİSTAN. - 2. TÜRKLER,
BULGARİSTAN.
Emre, Akif: Bush, Türkiye'yi niçin över?. Yeni Şafak, 8 (2649), 19 Mart 2002, 8.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Bush'un ve Obama'nın 11 Eylül'ü. Yeni Şafak, 20 (7126), 11 Eylül 2014, 9.s
1. ABD.
Emre, Akif: Cemaat, siyaset, STK açmazı. Yeni Şafak, 19 (6851), 10 Aralık 2013, 10.s.
1. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI.
Emre, Akif: Cemaat-parti ikilemi. Yeni Şafak, 22 (7748), 24 Mayıs 2016, 10.s.
1. CEMAATLER.
Emre, Akif: Cemevleri ne olarak kapatılmıştı?. Yeni Şafak, 16 (5448), 02 Şubat 2010, 14.s.
1. ALEVİLER.
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Emre, Akif: Cenevre'den ne çıkar?. Yeni Şafak, 19 (6895), 23 Ocak 2014, 10.s.
1. SURİYE.
Emre, Akif: Cevdet Paşa'nın latin vatandaşları. Yeni Şafak, 15 (5294), 01 Eylül 2009, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Cezayir'e bakamamak. Yeni Şafak, 3 (917), 11 Haziran 1997, 2.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, CEZAYİR.
Emre, Akif: CHP negatifine benziyor. Yeni Şafak, 17 (5889), 19 Nisan 2011, 10.s.
1. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE. - 2. CUMHURİYET HALK PARTİSİ.
Emre, Akif: CHP Ortadoğu'da ne arıyor?. Yeni Şafak, 19 (6755), 05 Eylül 2013, 11.s.
1. CUMHURİYET HALK PARTİSİ.
Emre, Akif: CHP'nin duygusallıkla imtihanı. Yeni Şafak, 19 (6638), 11 Mayıs 2013, 9.s.
1. CUMHURİYET HALK PARTİSİ.
Emre, Akif: CHP'nin selamla imtihanı. Yeni Şafak, 19 (6652), 25 Mayıs 2013, 9.s
1. CUMHURİYET HALK PARTİSİ.
Emre, Akif: CIA'dan ahlak dersleri. Yeni Şafak, 20 (7217), 11 Aralık 2014, 11.s
1. CIA.
Emre, Akif: Cuma Kudüs'ün özgürlüğüdür. Yeni Şafak, 21 (7373), 16 Mayıs 2015, 11.s.
1. KUDÜS.
Emre, Akif: Çanakkale zaferinin'Kürt ortakları'. Yeni Şafak, 19 (6580), 14 Mart 2013, 11.s.
1. ÇANAKKALE SAVAŞLARI.
Emre, Akif: Çatıdaki muhafazakar!. Yeni Şafak, 20 (7042), 19 Haziran 2014, 9.s.
1. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Çelik paletler arasında bir çiçek açtı.... Yeni Şafak, 19 (6582), 16 Mart 2013, 10.s.
1. İNSAN HAKLARI, FİLİSTİN.
Emre, Akif: Çin olaylara nasıl bakar?. Yeni Şafak, 18 (6510), 03 Ocak 2013, 11.s.
1. ÇİN.
Emre, Akif: Çin'de Huiler de var!. Yeni Şafak, 21 (7420), 02 Temmuz 2015, 11.s.
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1. İSLAMİYET, ÇİN.
Emre, Akif: D-8 Afgan sınavında. Yeni Şafak, 3 (766), 6 Ocak 1997, 2.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, AFGANİSTAN. - 2. D-SEKİZLER.
Emre, Akif: Darbe destekli toplum mühendisliği. Yeni Şafak, 19 (6713), 25 Temmuz 2013, 11.s.
1. MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Darbe seviciliği. Yeni Şafak, 15 (5128), 19 Mart 2009, 15.s.
1. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Darbecilerimiz de bize benzer. Yeni Şafak, 16 (5443), 28 Ocak 2010, 10.s.
1. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Darbeye direnmenin sosyolojisi. Yeni Şafak, 22 (7804), 19 Temmuz 2016, 8.s.
1. ONBEŞ (15) TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ.
Emre, Akif: Dava adamı. Yeni Şafak, 19 (6701), 13 Temmuz 2013, 10.s.
1. SOSYAL HAYAT, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Davos neden Türkiye'de. Yeni Şafak, 20 (7145), 30 Eylül 2014, 9.s
1. EKONOMİ.
Emre, Akif: Dayton sorgulanmadan Bosna konuşulamaz!. Yeni Şafak, 20 (6921), 18 Şubat 2014, 9.s.
1. BOSNA HERSEK.
Emre, Akif: Değişimle yozlaşma arasında muhafazakarlık. Yeni Şafak, 19 (6802), 22 Ekim 2013,
11.s.
1. MUHAFAZAKARLIK.
Emre, Akif: Demek ki mesele hukukmuş.... Yeni Şafak, 16 (5464), 18 Şubat 2010, 15.s.
1. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Demirel'in sesi Azerbaycan'da neden kısıktı?. Yeni Şafak, 6 (1778), 19 Ekim 1999, 5.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-AZERBAYCAN.
Emre, Akif: Demirlemek, çekilmek, icbar edilmek. Yeni Şafak, 10 (3605), 23 Aralık 2004, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Demokrasi olmadı silah satalım. Yeni Şafak, 13 (4540), 07 Ağustos 2007, 8.s.
1. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
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Emre, Akif: Demokrat darbe sevici siyaset. Yeni Şafak, 22 (7666), 03 Mart 2016, 10.s.
1. SİYASET.
Emre, Akif: Deprem göründüğü gibi değildir. Yeni Şafak, 17 (6078), 27 Ekim 2011, 11.s.
1. DEPREM. - 2. DEPREMLER, TÜRKİYE. - 3. DEPREMLER, VAN.
Emre, Akif: Depremde propaganda savaşı. Yeni Şafak, 5 (1725), 27 Ağustos 1999, 5.s.
1. DEPREMLER, MARMARA BÖLGESİ.
Emre, Akif: Derin Avrupa, resmi AB. Yeni Şafak, 6 (2169), 17 Kasım 2000, 11.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-A.B..
Emre, Akif: Derin devlet. Yeni Şafak, 5 (1722), 24 Ağustos 1999, 5.s.
1. DEPREMLER, MARMARA BÖLGESİ.
Emre, Akif: Dersimiz Özbekistan. Yeni Şafak, 10 (3340), 1 Nisan 2004, 10.s.
1. TÜRKLER, ÖZBEKİSTAN.
Emre, Akif: Devlet aklı ne işe yarar?. Yeni Şafak, 22 (7808), 23 Temmuz 2016, 12.s.
1. DEVLET YÖNETİMİ. - 2. ONBEŞ (15) TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ.
Emre, Akif: Devlet düşmanı bir "Jamaat". Yeni Şafak, 19 (6855), 14 Aralık 2013, 8.s.
1. BANGLADEŞ.
Emre, Akif: Devlet STK'sı. Yeni Şafak, 20 (7196), 20 Kasım 2014, 10.s
1. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI.
Emre, Akif: Devlet ve başkasının ayıbı. Yeni Şafak, 5 (1724), 26 Ağustos 1999, 5.s.
1. DEPREMLER, MARMARA BÖLGESİ.
Emre, Akif: Devr-i Hamid. Yeni Şafak, 18 (6401), 15 Eylül 2012, 8.s.
1. ABDÜLHAMİD II., OSMANLI PADİŞAHI.
Emre, Akif: Dış bükey aynada muhafazakar aydın. Yeni Şafak, 19 (6559), 21 Şubat 2013, 11.s.
1. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ, İSLAMİYET.
Emre, Akif: Dış politikaya eklemlenmiş aydın bakışı. Yeni Şafak, 15 (5317), 24 Eylül 2009, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. A.B. MÜZAKERELERİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Dijital ulus-devlet çağı. Yeni Şafak, 19 (6690), 02 Temmuz 2013, 11.s.
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1. İSTİHBARAT, ABD.
Emre, Akif: Dil kılıçtan keskindir. Yeni Şafak, 19 (6830), 19 Kasım 2013, 10.s.
1. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI, DERSHANELER.
Emre, Akif: Dil kırılması. Yeni Şafak, 18 (6485), 08 Aralık 2012, 9.s.
1. TÜRK DİLİ.
Emre, Akif: Dil'siz üniversite mi ?. Yeni Şafak, 15 (5261), 30 Temmuz 2009, 8.s.
1. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Din ve dil siyaseti arasında Kürtler. Yeni Şafak, 17 (5982), 21 Temmuz 2011, 12.s.
1. ANADİLİ. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE 2010-. - 3. KÜRTLER. - 4. PKK TERÖR
ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: Din ve seküler merhamet. Yeni Şafak, 20 (7257), 20 Ocak 2015, 10.s
1. DİN.
Emre, Akif: Dinde iki farklı protestanlaşma. Yeni Şafak, 21 (7299), 03 Mart 2015, 8.s.
1. DİN İSTİSMARI.
Emre, Akif: Dini kimlik mi, irtica mı?. Yeni Şafak, 5 (1603), 24 Nisan 1999, 5.s.
1. DİN ve SİYASET. - 2. DİN SOSYOLOJİSİ.
Emre, Akif: Doğu Türkistan'ı Uzak Doğu'da unutmak. Yeni Şafak, 20 (7058), 05 Temmuz 2014, 9.s.
1. DOĞU TÜRKİSTAN.
Emre, Akif: Dönüşüme kafa tutan ev. Yeni Şafak, 20 (6998), 06 Mayıs 2014, 9.s.
1. KENTSEL DÖNÜŞÜM.
Emre, Akif: DTP'nin anlamadığı Kürtler. Yeni Şafak, 13 (4533), 31 Temmuz 2007, 8.s.
1. SİYASİ PARTİLER, TÜRKİYE. - 2. KÜRTLER. - 3. DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ.
Emre, Akif: DTP'yi taşlamak. Yeni Şafak, 15 (5378), 24 Kasım 2009, 11.s.
1. KÜRTLER. - 2. DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ. - 3. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE.
Emre, Akif - Ahmet Tulgar: Duayen foto muhabiri Ercan Arslan. Basın Hayatı, (4), Şubat 2011, 3243.ss.
1. BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI.
Emre, Akif: Dünyanın kitapçıları. Yeni Şafak, 19 (6687), 29 Haziran 2013, 11.s.
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1. KİTAPÇILIK SANATI.
Emre, Akif: Edelman'a cesaret verenler. Yeni Şafak, 11 (3682), 17 Mart 2005, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SURİYE. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER,
TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Eğitim'de "İnsan" var mı?. Yeni Şafak, 18 (6317), 23 Haziran 2012, 8.s.
1. EĞİTİM POLİTİKASI, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Eklemlenme halleri. Yeni Şafak, 20 (7208), 02 Aralık 2014, 9.s
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, GÜÇ DENGELERİ.
Emre, Akif: Ekümenlik mi, Hilafet mi?. Yeni Şafak, 1 (307), 1 Ekim 1995, 2.s.
1. FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ.
Emre, Akif: El Cezire devrinin sonu mu?. Yeni Şafak, 20 (6939), 08 Mart 2014, 9.s.
1. DIŞ POLİTİKA, KATAR.
Emre, Akif: Elçibey'in ve Demirel'in dünyası. Yeni Şafak, 6 (2086), 24 Ağustos 2000, 9.s.
1. TÜRKLER, AZERBAYCAN. - 2. ELÇİBEY, EBÜLFEZ.
Emre, Akif: Elikanlı panayır devrimcileri. Yeni Şafak, 9 (3743), 17 Mayıs 2005, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ÖZBEKİSTAN.
Emre, Akif: Emperyal uygarlık Ortadoğu'ya dönerse. Yeni Şafak, 20 (7166), 21 Ekim 2014, 8.s
1. ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Enerji topraklaması. Yeni Şafak, 21 (7615), 12 Ocak 2016, 11.s.
1. ENERJİ.
Emre, Akif: Erbakan: Sistem için muhalif. Yeni Şafak, 17 (5839), 01 Mart 2011, 17.s.
1. ASKERİ DARBELER, TÜRKİYE. - 2. ERBAKAN, NECMETTİN.
Emre, Akif: Erbil-Doha hattı. Yeni Şafak, 18 (6524), 17 Ocak 2013, 11.s.
1. KÜRTLER.
Emre, Akif: Ergenekon kimi sevindirecek?. Yeni Şafak, 14 (5065), 15 Ocak 2009, 8.s.
1. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Ermeni Prensinden tarih dersi. Yeni Şafak, 14 (4937), 09 Eylül 2008, 8.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ERMENİSTAN. - 2. ERMENİ SORUNU.
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Emre, Akif: Ertelenmiş eleştiri öldürür!. Yeni Şafak, 20 (6944), 13 Mart 2014, 11.s.
1. ELEŞTİRİ.
Emre, Akif: Ertelenmiş yüzleşmeler. Yeni Şafak, 12 (4214), 07 Eylül 2006, 6.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. A.B. MÜZAKERELERİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Eski köke yeni payanda: : MHP. Yeni Şafak, 20 (6965), 03 Nisan 2014, 9.s.
1. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ.
Emre, Akif: Eski Ortadoğu çöküyor, ya yenisi?. Yeni Şafak, 21 (7610), 07 Ocak 2016, 10.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU.
Emre, Akif: Euro İslam'ın fundamentali nedir?. Yeni Şafak, 20 (7124), 09 Eylül 2014, 8.s
1. TÜRKLER, AVRUPA.
Emre, Akif: Evren 'yeşil kuşak' projesi miydi?. Yeni Şafak, 21 (7369), 12 Mayıs 2015, 11.s.
1. SİYASİ PARTİLER, TÜRKİYE-ONİKİ (12) EYLÜL SONRASI. - 2. EVREN, KENAN.
Emre, Akif: Ezber bozmadan inşa olmaz. Yeni Şafak, 16 (5590), 24 Haziran 2010, 9.s.
1. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ. - 2. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Ezber bozmadan iş olmaz. İktibas, (379), Temmuz 2010, 75-76.ss.
1. TERÖRLE MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Fatiha diplomasisi. Yeni Şafak, 15 (5408), 24 Aralık 2009, 10.s.
1. NAZIM HİKMET.
Emre, Akif: Felluce ve kaçan fırsat. Yeni Şafak, 10 (3570), 18 Kasım 2004, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK.
Emre, Akif: Filipinler bile barış yaptı!. Yeni Şafak, 21 (7448), 30 Temmuz 2015, 11.s.
1. HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ. - 2. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ. - 3. AK PARTİ.
Emre, Akif: Filistin için bir mum ışığı. Yeni Şafak, 16 (5688), 30 Eylül 2010, 9.s.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, FİLİSTİN.
Emre, Akif: Filistin için'Münir Şefik Formülü'. Yeni Şafak, 18 (6478), 01 Aralık 2012, 9.s.
1. FİLİSTİN.
Emre, Akif: Filistin sınavı. Yeni Şafak, 15 (5373), 19 Kasım 2009, 10.s.
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1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, FİLİSTİNİSRAİL. - 3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-FİLİSTİN.
Emre, Akif: Filistin, Kudüs intifada: Sapan taşlarıyla sanal savaş, (I). Tezkire Düşünce, Siyaset,
Sosyal Bilim, 9 (18), Aralık 2000-Ocak 2001, 53-58.ss.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, FİLİSTİN.
Emre, Akif: Filistin'de çatışmalar, yeni dönem. Yeni Şafak, 6 (2113), 3 Ekim 2000, 11.s.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, İSRAİL.
Emre, Akif: Filistin'de Noel'in farkı. Yeni Şafak, 6 (2209), 26 Aralık 2000, 11.s.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, İSRAİL.
Emre, Akif: Filistin'de siyah ve beyaz Amerikalı fotoğrafı. Yeni Şafak, 19 (6587), 21 Mart 2013, 11.s.
1. DIŞ POLİTİKA, ABD.
Emre, Akif: Filistin'e nasıl bakmalı. İktibas, 32 (408), Aralık 2012, 65-66.ss.
Yeni Şafak Gazetesi 17 Kasım 2012 tarihli yazı.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, FİLİSTİN-İSRAİL. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, FİLİSTİN.
Emre, Akif: Filistin'e nasıl bakmalı?. Yeni Şafak, 18 (6464), 17 Kasım 2012, 8.s.
1. FİLİSTİN SORUNU.
Eker, Akif Emre: Filistin'i kurtarmadan önce. Yeni Şafak, 20 (7077), 24 Temmuz 2014, 8.s.
1. FİLİSTİN.
Emre, Akif: Filistin'in "11 Eylül" ü. Yeni Şafak, 7 (2547), 6 Aralık 2001, 8.s.
1. FİLİSTİN SORUNU.
Emre, Akif: Filistin'in Gazzeleşmesi. Yeni Şafak, 18 (6483), 06 Aralık 2012, 11.s.
1. KUDÜS.
Emre, Akif: Filistin'in Türkiye'si var mı?. Yeni Şafak, 8 (2682), 23 Nisan 2002, 8.s.
1. FİLİSTİN SORUNU.
Emre, Akif: Filistinlilere 'apartheid rejimi'. Yeni Şafak, 22 (7792), 07 Temmuz 2016, 10.s.
1. FİLİSTİN.

Emre, Akif: FP'ye telkinler. Yeni Şafak, 6 (2134), 13 Ekim 2000, 11.s.
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1. FAZİLET PARTİSİ.
Emre, Akif: Fransa'ya Sarkozy bakmak. Yeni Şafak, 18 (6225), 22 Mart 2012, 10.s.
1. TERÖR, FRANSA. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, FRANSA.
Emre, Akif: Futbol bir seküler aygıt mı?. İktibas, (353), Mayıs 2008, 68-69.ss.
1. FUTBOL.
Emre, Akif: Futbol futboldan ibaret değildir. Yeni Şafak, 17 (5973), 12 Temmuz 2011, 10.s.
1. FUTBOL KULÜPLERİ. - 2. RÜŞVET ve YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Füzelerden sonra fırtına. Yeni Şafak, 5 (1489), 31 Aralık 1998, 5.s.
1. TÜRKLER, KIBRIS. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, KIBRIS.
Emre, Akif: Gandi mi Ergenekon Gandi'si mi. Yeni Şafak, 16 (5562), 27 Mayıs 2010, 17.s.
1. KILIÇDAROĞLU, KEMAL. - 2. CUMHURİYET HALK PARTİSİ.
Emre, Akif: Garpzede. Yeni Şafak, 20 (7247), 10 Ocak 2015, 11.s
1. TERÖR, FRANSA.
Emre, Akif: Garpzedelerin Bosna'da işi ne?. Yeni Şafak, 1 (247), 2 Ağustos 1995, 2.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BOSNA HERSEK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR.
Emre, Akif: Gazze İsrail'i normalleştiremez. Yeni Şafak, 22 (7736), 12 Mayıs 2016, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: Gazze mi,Filistin mi,Kudüs mü?. Yeni Şafak, 20 (7070), 17 Temmuz 2014, 9.s.
1. FİLİSTİN.
Emre, Akif: Gazze'de İran-Türkiye rekabeti. Yeni Şafak, 14 (5070), 20 Ocak 2009, 8.s.
1. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İRAN. - 3.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-FİLİSTİN. - 4. SİYASİ GELİŞMELER, FİLİSTİN.
Emre, Akif: Gazze'yi Aborjinler kurtaracak!. Yeni Şafak, 20 (7065), 12 Temmuz 2014, 9.s.
1. FİLİSTİN.
Emre, Akif: Gelenekten mahrum modern dindarlık. Yeni Şafak, 21 (7563), 21 Kasım 2015, 12.s.
1. DİNDARLIK. - 2. GELENEKLER.
Emre, Akif: Gerçekten Mısır'ı mı konuşuyoruz?. Yeni Şafak, 19 (9706), 18 Temmuz 2013, 11.s.
1. MISIR CUMHURİYETİ.
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Emre, Akif: Gırnata'da ilk ezan. Yeni Şafak, 20 (7254), 17 Ocak 2015, 10.s
1. İSPANYA.
Emre, Akif: Gırnata'daki nar ağacı. Hece, 14 (161), Mayıs 2010, 40-42.ss.
1. ENDÜLÜS TARİHİ.
Emre, Akif: Görüntü ve varlık inşası olarak camiler. Yeni Şafak, 19 (6608), 11 Nisan 2013, 11.s.
1. CAMİLER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Gündemi hatırlayan var mı?. Yeni Şafak, 19 (6680), 22 Haziran 2013, 10.s.
1. İSLAMİYET, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Hak etmek pay kapmak değildir. Yeni Şafak, 21 (7273), 05 Şubat 2015, 10.s
1. CEMAATLER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Halepli kadın ve oruç. Yeni Şafak, 19 (6720), 1 Ağustos 2013, 13.s.
1. LOKANTA İŞLETMELERİ.
Emre, Akif: Halk hareketinden parfüm devrimi çıkarmak. Yeni Şafak, 16 (5800), 20 Ocak 2011,
10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, TUNUS.
Emre, Akif: Hamas direnişi bıraksın merhamet dilensin. Yeni Şafak, 15 (5079), 29 Ocak 2009, 8.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU. - 2. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ. - 3. ULUSLARARASI
İLİŞKİLER, FİLİSTİN-İSRAİL.
Emre, Akif: Hanedan bitti, ya saltanat?. Yeni Şafak, 18 (6239), 05 Nisan 2012, 12.s.
1. OSMANLI HANEDANI.
Emre, Akif: Hangi mülteci makbul?. Yeni Şafak, 21 (7493), 12 Eylül 2015, 10.s.
1. MÜLTECİLER. - 2. AVRUPA ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Haris Slazcic'le konuşma/Sarayevo. Yeni Şafak, 2 (618), 11 Ağustos 1996, 2.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BOSNA HERSEK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR.
Emre, Akif: Hatemi neden gülümsüyor?. Yeni Şafak, 3 (1029), 21 Eylül 1997, 9.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, İRAN.
Emre, Akif: Hatıratlar neyi hatırlatır?. Yeni Şafak, 19 (6841), 30 Kasım 2013, 10.s.
1. HATIRATLAR.
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Emre, Akif: Havra ve siyasal şizofreni. Yeni Şafak, 20 (7203), 27 Kasım 2014, 10.s
1. YAHUDİLER.
Emre, Akif: Hayata dönüş olarak bayram. Yeni Şafak, 19 (6727), 08 Ağustos 2013, 11.s.
1. BAYRAMLAR.
Emre, Akif: HDP'nin sol ve etnik bagajı. Yeni Şafak, 21 (7303), 07 Mart 2015, 10.s.
1. HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ.
Emre, Akif: Hedef toplumun fay hatları. Yeni Şafak, 21 (7491), 10 Eylül 2015, 12.s.
1. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: Hegemonik sınırlar "Sudan" gerekçeler. Yeni Şafak, 16 (5793), 13 Ocak 2011, 11.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SUDAN.
Emre, Akif: Her devrin düşünürü. Yeni Şafak, 19 (6683), 25 Haziran 2013, 9.s
1. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
Emre, Akif: Herkesin bildiği sırlar. İktibas, 31 (386), Şubat 2011, 73-74.ss.
1. FİLİSTİN SORUNU.
Emre, Akif: Herkesin bildiği sırlar. Yeni Şafak, 17 (5805), 25 Ocak 2011, 10.s.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, FİLİSTİN-İSRAİL.
Emre, Akif: Herşeye rağmen bayram!. Yeni Şafak, 20 (7149), 04 Ekim 2014, 8.s
1. IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ.
Öktem, Akif Emre: Hitler'e darbe planının perde arkasındaki "Şövalye Tarikatı" : Kurt İni'nde
suikast!. Atlas Tarih, (37), Aralık 2015-Ocak 2016, 92-99.ss.
1. HİTLER, ADOLF. - 2. NAZİLER. - 3. ALMANYA TARİHİ.
Emre, Akif: Hong Kong D. Türkistan'a uzak mı?. Yeni Şafak, 3 (745), 16 Aralık 1996, 2.s.
1. TÜRKLER, DOĞU TÜRKİSTAN.
Emre, Akif: Hükümetin acil görevi. Yeni Şafak, 21 (7568), 26 Kasım 2015, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-RUSYA FEDERASYONU. - 2. HÜKÜMETLER,
T.C.64.. - 3. AK PARTİ.
Emre, Akif: 'Ilımlı İslam'ın raf ömrü bitti mi?. Yeni Şafak, 21 (7549), 07 Kasım 2015, 10.s.
1. İSLAMİYET.
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Emre, Akif: Irak seçimleri ve laikliğin keşfi. Yeni Şafak, 11 (3637), 25 Ocak 2005, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK. - 2. LAİKLİK.
Emre, Akif: Irak üstüne oryantalist söylem. Yeni Şafak, 9 (3144), 18 Eylül 2003, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK.
Emre, Akif: Irak'a asker ya da Osmanlı stratejisi. Yeni Şafak, 9 (3116), 21 Ağustos 2003, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK.
Emre, Akif: Irak'la hala komşumuyuz?. Yeni Şafak, 5 (1501), 12 Ocak 1999, 5.s.
1. KÜRTLER, IRAK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK. - 3. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE
1990-.
Emre, Akif: IŞİD sonrası Irak'taki boşluk?. Yeni Şafak, 21 (7587), 15 Aralık 2015, 12.s.
1. IRAK İÇ SAVAŞI. - 2. IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: IŞİD'e şaşı bakmak. Yeni Şafak, 20 (7035), 12 Haziran 2014, 10.s.
1. MUSUL.
Emre, Akif: IŞİD'le bir yıl. Yeni Şafak, 21 (7399), 11 Haziran 2015, 11.s.
1. IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ. - 2. MUSUL.
Emre, Akif: İç politika, dış basın. Yeni Şafak, 21 (7390), 02 Haziran 2015, 11.s.
1. SEÇİMLER.
Emre, Akif: İç savaş varsa taraftar kim?. Yeni Şafak, 18 (6309), 14 Haziran 2012, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SURİYE. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE. 3. SİYASİ GELİŞMELER, ARAP ÜLKELERİ.
Emre, Akif: İç savaşın ideolojik maliyeti. Yeni Şafak, 21 (7566), 24 Kasım 2015, 10.s.
1. İÇ SAVAŞLAR.
Emre, Akif: İç ve dış siyasette yenikapı. Yeni Şafak, 22 (7825), 09 Ağustos 2016, 10.s.
1. ONBEŞ (15) TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ. - 2. SİYASET.
Emre, Akif: İğreti sınırlar, tampon kimlikler. Yeni Şafak, 15 (5350), 27 Ekim 2009, 15.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYESURİYE. - 3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-IRAK.
Emre, Akif: İhtişam ve sefalet. Yeni Şafak, 19 (6659), 01 Haziran 2013, 14.s

318

1. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, FRANSA.
Emre, Akif: İhvan neye icbar ediliyor?. Yeni Şafak, 19 (6734), 15 Ağustos 2013, 11.s.
1. MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: İhvan şiddet sarmalına girerse.... Yeni Şafak, 20 (7264), 27 Ocak 2015, 8.s
1. MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: İki ayrı Kudüs?. Yeni Şafak, 6 (2113), 29 Eylül 2000, 11.s.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, İSRAİL. - 3. KUDÜS.
Emre, Akif: İki farklı deneyim; Bosna ve Afganistan. Yeni Şafak, 2 (440), 11 Şubat 1996, 2.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BOSNA HERSEK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, AFGANİSTAN. - 3.
SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR.
Emre, Akif: İki farklı Türk modeli. Yeni Şafak, 18 (6322), 28 Haziran 2012, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, MISIR CUMHURİYETİ. - 2. KAMU YÖNETİMİ, TÜRKİYE. - 3.
SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 4. SİYASİ GELİŞMELER, ARAP ÜLKELERİ.
Emre, Akif: İki Nato ve Ortadoğu'nun yüzleşmesi. Yeni Şafak, 10 (3428), 29 Haziran 2004, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU. - 2. NATO.
Emre, Akif: İki terör arasında. Yeni Şafak, 15 (5394), 10 Aralık 2009, 10.s.
1. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE. - 2. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: İkna yöntemleri. Yeni Şafak, 10 (3526), 5 Ekim 2004, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: İktidar kibrine karşı elitist Gandi. Yeni Şafak, 15 (5140), 31 Mart 2009, 10.s.
1. MAHALLİ SEÇİMLER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: İlkel insanın sonu mu ?. Yeni Şafak, 15 (5364), 10 Kasım 2009, 12.s.
1. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE.
Emre, Akif: İmkansız ittifak. Yeni Şafak, 16 (5469), 23 Şubat 2010, 11.s.
1. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: İmparatorluk fikri ve Putin. Yeni Şafak, 10 (3493), 2 Eylül 2004, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-RUSYA FEDERASYONU.
Emre, Akif: 'İngiliz rüyası' esmer başbakan. Yeni Şafak, 22 (7738), 14 Mayıs 2016, 11.s.
1. SEÇİMLER, İNGİLTERE.
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Emre, Akif: İngiliz soykırım siyaseti ve ABD deneyimi. Yeni Şafak, 12 (4004), 02 Şubat 2006, 6.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER,
TÜRKİYE-İNGİLTERE. - 3. ERMENİ SORUNU.
Emre, Akif: İnsana karşı fıtratı savunmak. Yeni Şafak, 21 (7285), 17 Şubat 2015, 8.s
1. CİNAYETLER.
Emre, Akif: İnsansızlaşan İstanbul. Yeni Şafak, 19 (6554), 16 Şubat 2013, 9.s.
1. İSTANBUL.
Emre, Akif: İntifada'dan elde ne kaldı?. Yeni Şafak, 20 (7215), 09 Aralık 2014, 10.s
1. FİLİSTİN.
Emre, Akif: İntifada'nın ve Şaron'un açmazları. Yeni Şafak, 7 (2329), 26 Nisan 2001, 8.s.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, İSRAİL.
Emre, Akif: İran dünya sistemi ile barışıyor mu?. Yeni Şafak, 19 (6788), 08 Ekim 2013, 10.s.
1. DIŞ POLİTİKA, İRAN.
Emre, Akif: İran kazandı devrim kaybetti. Yeni Şafak, 21 (7434), 16 Temmuz 2015, 9.s.
1. NÜKLEER TEKNOLOJİ, İRAN.
Emre, Akif: İran nükller silah yapabilir mi. Yeni Şafak, 16 (5527), 22 Nisan 2010, 9.s.
1. NÜKLEER ENERJİ. - 2. NÜKLEER TEKNOLOJİ, İRAN.
Emre, Akif: İran seçimlerinde Rafsanjani faktörü: Bir portre. Yeni Şafak, 6 (1899), 17 Şubat 2000,
5.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, İRAN.
Emre, Akif: İran seçimlerinin gösterdiği. Yeni Şafak, 6 (1892), 10 Şubat 2000, 5.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, İRAN.
Emre, Akif: İran üzerine yanlışlar. Yeni Şafak, 17 (6008), 16 Ağustos 2011, 13.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SURİYE. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE. 3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İRAN-SURİYE.
Emre, Akif: İran, dünya sistemiyle barışıyor mu?. İktibas, 33 (419), Kasım 2013, 43-44.ss.
Kaynakçası vardır.
1. DIŞ POLİTİKA, İRAN. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İRAN.
Emre, Akif: İran'a niyet Pakistan'a köstek. Yeni Şafak, 19 (6578), 12 Mart 2013, 9.s.
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1. DIŞ POLİTİKA, PAKİSTAN.
Emre, Akif: İran'da ne oldu?. Yeni Şafak, 6 (1904), 22 Şubat 2000, 5.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, İRAN.
Emre, Akif: İran-Türkiye: Jeokültürel rekabet?. Yeni Şafak, 21 (7582), 10 Aralık 2015, 9.s.
1. KÜLTÜREL İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İRAN.
Emre, Akif: İrtica depremden daha tehikeli. Yeni Şafak, 5 (1720), 22 Ağustos 1999, 20.s.
1. DEPREMLER, MARMARA BÖLGESİ. - 2. MİMARİ YAPI, OSMANLI.
Emre, Akif: İrticadan İslamcılığa. Yeni Şafak, 20 (7163), 18 Ekim 2014, 8.s
1. İSLAMCILIK.
Emre, Akif: İrticanın yüzyılı. Yeni Şafak, 20 (7075), 22 Temmuz 2014, 9.s.
1. İRTİCA, TÜRKİYE.
Emre, Akif: İslam alemi mi,ululararası kamuoyu mu?. Yeni Şafak, 19 (6750), 31 Ağustos 2013, 8.s.
1. İSLAM DÜNYASI.
Emre, Akif: İslam kapitalizmin suç ortağı mı?. Yeni Şafak, 18 (6383), 28 Ağustos 2012, 9.s.
1. İSLAMİYET. - 2. KAPİTALİZM.
Emre, Akif: İslam korkusu mu nefreti mi?. Yeni Şafak, 19 (6557), 19 Şubat 2013, 9.s.
1. İSLAM KARŞITLIĞI.
Nasr, Seyyid Hüseyin: İslam sanatının manevi kaynakları ve sembolizmi üzerine... / çev. Akif
Emre. Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, 3 (36), Şubat 1993, 12-13.ss.
1. İSLAM SANATI.
Emre, Akif: İslam, Batı'nın suç ortağı mı?. Yeni Şafak, 21 (7556), 14 Kasım 2015, 19.s.
1. İSLAMİYET. - 2. G-20.
Emre, Akif: İslamcılara ittihad-ı İslam. Yeni Şafak, 19 (6657), 30 Mayıs 2013, 11.s.
1. İSLAMCILIK.
Emre, Akif: İslamcılık mı,Müslümancılık mı?. Yeni Şafak, 19 (6650), 23 Mayıs 2013, 11.s.
1. İSLAMCILIK, TÜRKİYE.
Emre, Akif: 'İslamcılık tartışmaları'nın hedefi neydi?. Yeni Şafak, 22 (7836), 20 Ağustos 2016, 11.s.
1. İSLAMCILIK.
Emre, Akif: İslamcılık tasavvurları. Yeni Şafak, 19 (6888), 16 Ocak 2014, 10.s.
321

1. İSLAMCILIK.
Emre, Akif: İslamcılık vs Kürtlük?. Yeni Şafak, 19 (6547), 09 Şubat 2013, 10.s.
1. KÜRTLER.
Emre, Akif: İslamcılık yerel mi, yerli mi?. Yeni Şafak, 22 (7750), 26 Mayıs 2016, 12.s.
1. İSLAMCILIK.
Emre, Akif: İslam'ı kapital/izm/e biat ettirmek. Yeni Şafak, 18 (6385), 30 Ağustos 2012, 9.s.
1. İSLAMİYET. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 3. KAPİTALİZM.
Emre, Akif: İslamofobinin yeni halleri. Yeni Şafak, 21 (7528), 17 Ekim 2015, 10.s.
1. İSLAM KARŞITLIĞI.
Emre, Akif: İsmail Cem'in dış politikası. Yeni Şafak, 5 (1455), 27 Kasım 1998, 5.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE 1990-. - 2. HÜKÜMETLER, T.C.55..
Emre, Akif: İspanya sadece Yahudilerle mi barışacak?. Yeni Şafak, 20 (7131), 16 Eylül 2014, 9.s
1. YAHUDİLER, İSPANYA.
Emre, Akif: İspanya'ya düşen Endülüs gölgesi. Yeni Şafak, 20 (6925), 22 Şubat 2014, 8.s.
1. İSPANYA.

Emre, Akif: İsrail 28 Şubat günlerini arıyor. Yeni Şafak, 15 (5338), 15 Ekim 2009, 10.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYEİSRAİL.
Emre, Akif: İsrail gezisi niçin yapıldı?. Yeni Şafak, 11 (3729), 3 Mayıs 2005, 10.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYEİSRAİL.
Emre, Akif: İsrail neden anlaştı?. Yeni Şafak, 22 (7783), 28 Haziran 2016, 11.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: İsrail neden CHP-MHP koalisyonu istiyor. Yeni Şafak, 16 (5574), 08 Haziran 2010,
10.s.
1. ERDOĞAN, RECEP TAYYİP. - 2. AK PARTİ. - 3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER,
TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: İsrail neyi hedefledi. Yeni Şafak, 16 (5569), 03 Haziran 2010, 10.s.
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1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, İSRAİL. - 3. ULUSLARARASI
İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: İsrail-AB gerilimi: Yeni kamplaşma. Yeni Şafak, 9 (3207), 20 Kasım 2003, 10.s.
1. DIŞ POLİTİKA, A.B.. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: İsrail'de muhalif sesler. Yeni Şafak, 8 (2609), 7 Şubat 2002, 8.s.
1. FİLİSTİN SORUNU.
Emre, Akif: İsrail'e eleştirme cesareti. Yeni Şafak, 6 (2190), 8 Aralık 2000, 11.s.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, İSRAİL.
Emre, Akif: İsrail'ei Mavi Marmara tokadı. Yeni Şafak, 16 (5630), 03 Ağustos 2010, 11.s.
1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, İSRAİL. - 3. İNSAN HAKLARI,
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. - 4. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: İsrail'i aşan beklentiler. Yeni Şafak, 22 (7834), 18 Ağustos 2016, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: İsrail'in ipoteği. Yeni Şafak, 10 (3619), 6 Ocak 2005, 10.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-FİLİSTİN. - 3.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: İsrail'in istiklal savaşı. Yeni Şafak, 7 (2350), 17 Mayıs 2001, 8.s.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, İSRAİL.
Emre, Akif: İsrail'in kırılan gururu. Yeni Şafak, 17 (6010), 18 Ağustos 2011, 12.s.
1. DIŞ POLİTİKA, İSRAİL. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: İsrail'in zaman/lama stratejisi. Yeni Şafak, 20 (7184), 08 Kasım 2014, 10.s
1. KUDÜS.
Emre, Akif: İsrailleş/ tiril/ mek. Yeni Şafak, 8 (2669), 9 Nisan 2002, 8.s.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, İSRAİL.
Emre, Akif: İsrail-Suudi aynasında tarihsizleşme. Yeni Şafak, 19 (6844), 03 Aralık 2013, 10.s.
1. TARİH.
Emre, Akif: İstanbul ruhu. Yeni Şafak, 8 (2616), 14 Şubat 2002, 8.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, A.B.-İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI.
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Emre, Akif: İstanbul'a bakan Şam-ı Şerif. Yeni Şafak, 17 (5882), 12 Nisan 2011, 12.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ARAP ÜLKELERİ. - 2. SİYASİ GELİŞMELER,
ARAP ÜLKELERİ.
Emre, Akif: İstiklal Mahkemeleri efsanesi. Yeni Şafak, 21 (7268), 31 Ocak 2015, 10.s
1. İSTİKLAL MAHKEMELERİ.
Emre, Akif: İşgal biterken vicdanın da sustuğu yer. Yeni Şafak, 16 (5660), 02 Eylül 2010, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ABD-IRAK.
Emre, Akif: İşgal edilmiş, kuşatılmış, boşaltılmış Kudüs. Yeni Şafak, 18 (6336), 12 Temmuz 2012,
10.s.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, FİLİSTİN-İSRAİL.
Emre, Akif: İşgali kaldır, şiddeti durdur. Yeni Şafak, 8 (2662), 2 Nisan 2002, 8.s.
1. FİLİSTİN SORUNU.
Emre, Akif: İttihatçılıkla yüzyeşmeden. Yeni Şafak, 18 (6169), 26 Ocak 2012, 8.s.
1. ERMENİ KARAR TASARISI, FRANSA.
Emre, Akif: Kaddafi'nin yüzü kime haz veriyor?. Yeni Şafak, 17 (6076), 25 Ekim 2011, 18.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, LİBYA.
Emre, Akif: Kafa konforu mu,hayat tarzı mı?. Yeni Şafak, 19 (6613), 16 Nisan 2013, 11.s.
1. KAPİTALİZM.
Emre, Akif: Kafkas halkının öteki yüzü. Yeni Şafak, 7 (2441), 23 Ağustos 2001, 8.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, KAFKASYA.
Emre, Akif: Kafkaslarda bir Demirel klasiği. Yeni Şafak, 6 (1861), 10 Ocak 2000, 5.s.
1. PETROL ANTLAŞMALARI, TÜRKİYE-AZERBAYCAN. - 2. TÜRKLER, AZERBAYCAN.
Emre, Akif: Kafkaslar'da kim kazanır?. Yeni Şafak, 5 (1715), 17 Ağustos 1999, 5.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, DAĞISTAN. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, KAFKASYA. - 3.
SİYASİ GELİŞMELER, RUSYA FEDERASYONU. - 4. SİYASİ GELİŞMELER,
ÇEÇENİSTAN.
Emre, Akif: Kan denizinde yüzen Nobel ödülü. Yeni Şafak, 19 (6792), 12 Ekim 2013, 11.s.
1. NOBEL ÖDÜLLERİ.
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Emre, Akif: Kanın ideolojik debisi. Yeni Şafak, 21 (7271), 03 Şubat 2015, 8.s
1. HÜMANİZM.
Emre, Akif: Kapitalizme zeytin dalı uzatmak. Yeni Şafak, 20 (7189), 13 Kasım 2014, 10.s
1. KAPİTALİZM.
Emre, Akif: Kapitalizmle hesaplaşma kapasitesi. Yeni Şafak, 21 (7584), 12 Aralık 2015, 11.s.
1. KAPİTALİZM.
Emre, Akif: Kaset etiği, siyaset ahlakı. Yeni Şafak, 17 (5917), 17 Mayıs 2011, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE 2010-. - 2. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ.
Emre, Akif: Kaşgar yok edilmeden. Yeni Şafak, 15 (5205), 04 Haziran 2009, 8.s.
1. TÜRKLER, ORTA ASYA. - 2. KÜLTÜR TARİHİ, ORTA ASYA.
Emre, Akif: Kaşgar yok edilmeden. Gökbayrak, 16 (88), Mart-Nisan 2009, 7-8.ss.
1. SİYASİ GELİŞMELER, DOĞU TÜRKİSTAN.
Emre, Akif: Katalonya'dan Ortadoğu'ya... Yeni Şafak, 21 (7622), 19 Ocak 2016, 11.s.
1. ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Katılaşan imparatorluğun Müslüman kotası. Yeni Şafak, 19 (6707), 20 Temmuz 2013,
12.s.
1. ÜNİVERSİTELER, ABD.
Emre, Akif: Kazakistan vizeniz var mı?. Yeni Şafak, 6 (2045), 13 Temmuz 2000, 9.s.
1. TÜRKLER, KAZAKİSTAN. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-KAZAKİSTAN.
Emre, Akif: Kerbela'nın ritmi. Yeni Şafak, 19 (6820), 09 Kasım 2013, 10.s.
1. KERBELA OLAYI.
Emre, Akif: 'Kesik kelle' siyaseti. Yeni Şafak, 19 (6552), 14 Şubat 2013, 11.s.
1. ŞEMSETTİN SAMİ.
Emre, Akif: Keşmir böyle konser görmedi!. Yeni Şafak, 19 (6760), 10 Eylül 2013, 12.s.
1. İSLAMİYET, HİNDİSTAN.
Emre, Akif: Kıbrıs ve hedef küçülmesi. Yeni Şafak, 3 (775), 15 Ocak 1997, 2.s.
1. KIBRIS SORUNU. - 2. TÜRKLER, KIBRIS. - 3. SİYASİ GELİŞMELER, KIBRIS.
Emre, Akif: Kıbrıs ve toplum mühendisliği. Yeni Şafak, 8 (2912), 21 Ocak 2003, 10.s.
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1. SİYASİ GELİŞMELER, KIBRIS.
Emre, Akif: Kıbrıs, petrol, Türkiye. Yeni Şafak, 6 (2106), 14 Eylül 2000, 9.s.
1. KIBRIS SORUNU. - 2. PETROL FİYATLARI. - 3. TÜRKLER, KIBRIS.
Emre, Akif: Kıbrıs: Paradoksların buluşması. Yeni Şafak, 10 (3361), 22 Nisan 2004, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, KIBRIS.
Emre, Akif: Kırım bize ne kadar uzak?. Yeni Şafak, 3 (727), 28 Kasım 1996, 2.s.
1. TÜRKLER, KIRIM.
Emre, Akif: Kırım, dirilen Endülüs. Yeni Şafak, 3 (1019), 11 Eylül 1997, 9.s.
1. TÜRKLER, KIRIM.
Emre, Akif: Kırım: : İkinci Endülüs. Yeni Şafak, 20 (6932), 01 Mart 2014, 9.s.
1. KIRIM.
Emre, Akif: Kırım'da "soğuk barış"dönemi. Yeni Şafak, 20 (6951), 20 Mart 2014, 9.s.
1. KIRIM.
Emre, Akif: Kırım'daki Endülüs. Yeni Şafak, 3 (1020), 12 Eylül 1997, 9.s.
1. TÜRKLER, KIRIM.
Emre, Akif: Kırımoğlu'na "Aliya ödülü". Yeni Şafak, 20 (6995), 03 Mayıs 2014, 8.s.
1. ÖDÜLLER.
Emre, Akif: Kırkızistan'da turuncu devrim tutar mı ?. Yeni Şafak, 11 (3690), 25 Mart 2005, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, KIRGIZİSTAN.
Emre, Akif: Kim 28 Şubat'a zarar verir. Yeni Şafak, 6 (1911), 29 Şubat 2000, 5.s.
1. MİLLİ GÜVENLİK KURULU.
Emre, Akif: Kim neden yardım eder?. Yeni Şafak, 5 (1718), 20 Ağustos 1999, 5.s.
1. DEPREMLER, MARMARA BÖLGESİ.
Emre, Akif: Kimyasal terör yada terörün kimyası. Yeni Şafak, 8 (2833), 29 Ekim 2002, 10.s.
1. TERÖR, RUSYA FEDERASYONU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, ÇEÇENİSTAN.
Emre, Akif: Koalisyon ya da yol dizayn. Yeni Şafak, 21 (7429), 11 Temmuz 2015, 11.s.
1. SİYASİ PARTİLER KOALİSYONU.
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Emre, Akif: Kobani'den Stalingrad çıkarmak. Yeni Şafak, 20 (7173), 28 Ekim 2014, 8.s
1. KÜRT SORUNU.
Emre, Akif: Kod adı: Yeni Ortadoğu. Yeni Şafak, 12 (4184), 08 Ağustos 2006, 6.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU. - 2. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 3. SİYASİ
GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Kolonizatörün "kurtarıcı" dönüşü. Yeni Şafak, 17 (6111), 29 Kasım 2011, 12.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Konuştuğumuz "Kürt meselesi" mi?. Yeni Şafak, 19 (6832), 21 Kasım 2013, 10.s.
1. KÜRT SORUNU.
Emre, Akif: Kosova üstüne sorular. Yeni Şafak, 6 (2025), 22 Haziran 2000, 9.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, KOSOVA.
Emre, Akif: Kosova'da son Osmanlı'yı anmak. Yeni Şafak, 14 (5044), 25 Aralık 2008, 8.s.
1. TÜRK KÜLTÜRÜ, KOSOVA. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, OSMANLI-KOSOVA. 3. TÜRKLER, KOSOVA.
Emre, Akif: Kosova'nın Türkiye derdi. Yeni Şafak, 22 (7685), 22 Mart 2016, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-KOSOVA.
Emre, Akif: Kredi kartı kadar itibar. Yeni Şafak, 20 (7140), 25 Eylül 2014, 8.s
1. EKONOMİ SOSYOLOJİSİ.
Emre, Akif: Kritik sorular. Yeni Şafak, 8 (2862), 26 Kasım 2002, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Kucağımızdaki nükleer bomba. Yeni Şafak, 18 (6195), 21 Şubat 2012, 9.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İRAN. - 2. NÜKLEER TEKNOLOJİ, İRAN.
Emre, Akif: Kudüs haritasının anlamı. Yeni Şafak, 22 (7769), 14 Haziran 2016, 10.s.
1. KUDÜS.
Emre, Akif: Kudüs'te direnen bir Üniversite. Yeni Şafak, 19 (6585), 19 Mart 2013, 17.s.
1. KUDÜS.
Emre, Akif: Kudüs'ü ne karşılığında takas edeceksiniz?. Yeni Şafak, 19 (6629), 02 Mayıs 2013, 11.s.
1. KUDÜS.
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Emre, Akif: Kudüs'ün miracı. Yeni Şafak, 19 (6665), 07 Haziran 2013, 12.s.
1. KUDÜS.
Emre, Akif: Kudüs'ün ruhu. Hece, 13 (150-151-152), Haziran-Temmuz-Ağustos 2009, 229-232.ss.
1. KUDÜS.
Emre, Akif: Kurbanın "AB" cesi. Yeni Şafak, 8 (2635), 5 Mart 2002, 8.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. DİNİ BAYRAMLAR.
Emre, Akif: Kurtuluş teolojisi. Yeni Şafak, 18 (6288), 24 Mayıs 2012, 10.s.
1. İSTİKLAL HARBİ.
Emre, Akif: Kutlama yahut dini sembollerin metalaşması. Yeni Şafak, 21 (7348), 21 Nisan 2015,
11.s.
1. SEMBOLLER. - 2. İSLAMİYET.
Emre, Akif: Kutsal olan her şey örselenir. Yeni Şafak, 18 (6297), 02 Haziran 2012, 8.s.
1. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Küresel marka olarak kültürel islam. Yeni Şafak, 17 (6083), 01 Kasım 2011, 10.s.
1. İSLAM ÜLKELERİ. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, ARAP ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Küresel Mc Cartyism'in adı: Bu sharonizm. Yeni Şafak, 8 (2738), 25 Temmuz 2002, 8.s.
1. FİLİSTİN SORUNU.
Emre, Akif: Küresel sistemin Post-İslamcılık düşü. İktibas, 31 (387), Mart 2011, 68-69.ss.
1. POSTMODERNİZM. - 2. KÜRESELLEŞME. - 3. İSLAMCILIK.
Emre, Akif: Kürt halkının temsil sorunu. Yeni Şafak, 15 (5343), 20 Ekim 2009, 8.s.
1. KÜRTLER. - 2. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Kürt sorunu : Yerliler ve ecnebiler. Yeni Şafak, 21 (7450), 01 Ağustos 2015, 11.s.
1. KÜRT SORUNU.
Emre, Akif: Kürt sorunuyla Oy/a/lanmadan yüzleşmek. İktibas, (380), Ağustos 2010, 63-64.ss.
1. TERÖRLE MÜCADELE, TÜRKİYE. - 2. KÜRTLER. - 3. TERÖR, PKK. - 4.
DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE. - 5. ETNİK MİLLİYETÇİLİK. - 6. KÜRTÇÜLÜK.
Emre, Akif: Kürtler İngiliz rüşvetini neden reddetti?. Yeni Şafak, 21 (7462), 13 Ağustos 2015, 11.s.
1. KÜRTLER.
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Emre, Akif: Kürtler, Türkler, Araplar. Yeni Şafak, 9 (2982), 3 Nisan 2003, 10.s.
1. TÜRKLER, IRAK. - 2. KÜRTLER, IRAK. - 3. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK.
Emre, Akif: Kürt'lere adalet mi, taviz mi?. Yeni Şafak, 17 (5931), 31 Mayıs 2011, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE 2010-. - 2. BARIŞ ve DEMOKRASİ PARTİSİ. - 3.
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ, TÜRKİYE. - 4. KÜRTLER.
Emre, Akif: Kürtlerin akıl hocaları. Yeni Şafak, 19 (6566), 28 Şubat 2013, 11.s.
1. KÜRTLER.
Emre, Akif: Kürtlerin dini. İktibas, (341), Mayıs 2007, 66-67.ss.
1. İSLAMİYET. - 2. DİNLER TARİHİ. - 3. KÜRTLER. - 4. ZERDÜŞTLÜK.
Emre, Akif: Kürtlerin temsilcisi varmı ki 28 Şubat'ı olsun?. Yeni Şafak, 15 (5401), 17 Aralık 2009,
10.s.
1. KÜRTLER. - 2. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Kürtlük,Türklük ve "ortak tasavvur". Yeni Şafak, 18 (6501), 25 Aralık 2012, 10.s.
1. KÜRTLER.
Emre, Akif: Laik Bosna'da "Laikçi" elit. Yeni Şafak, 7 (2256), 11 Şubat 2001, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BOSNA HERSEK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR.
Emre, Akif: Laik fetvacılar. İktibas, (351), Mart 2008, 58-59.ss.
1. ATATÜRKÇÜLÜK. - 2. LAİKLİK, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Liberal kibir. Yeni Şafak, 20 (7061), 08 Temmuz 2014, 9.s.
1. İSLAM DEVLETLERİ.
Emre, Akif: Libya'da darbecilik oyunları. Yeni Şafak, 20 (7012), 20 Mayıs 2014, 9.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, LİBYA.
Emre, Akif: Londra'da ne yanıyor. Yeni Şafak, 17 (6003), 11 Ağustos 2011, 12.s.
1. EKONOMİK POLİTİKA, İNGİLTERE. - 2. EKONOMİK DURUM, İNGİLTERE.
Emre, Akif: Lübnan'a asker göndermeli mi?. Yeni Şafak, 12 (4200), 24 Ağustos 2006, 6.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYELÜBNAN.
Emre, Akif: Lübnan'da nükleer silah kullanılmış. Yeni Şafak, 12 (4268), 31 Ekim 2006, 6.s.
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1. ORTA DOĞU SORUNU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU. - 3. SİYASİ
GELİŞMELER, LÜBNAN.
Emre, Akif: Lübnan'dan yükselen dalga. Yeni Şafak, 12 (4179), 27 Temmuz 2006, 7.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU. - 2. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 3. SİYASİ
GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Lübnan'ı birlikte bombalayalım!. Yeni Şafak, 12 (4172), 20 Temmuz 2006, 6.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU. - 2. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 3.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-LÜBNAN.
Emre, Akif: Mağdur ama yetmez. Yeni Şafak, 19 (6699), 11 Temmuz 2013, 11.s.
1. MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Mağduriyet ve mağruriyet söyleminin kurbanları. Yeni Şafak, 18 (6355), 31 Temmuz
2012, 9.s.
1. KÜRTLER.
Emre, Akif: Mağduriyetten önce yüzleşme. Yeni Şafak, 22 (7822), 06 Ağustos 2016, 9.s.
1. ONBEŞ (15) TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ.
Emre, Akif: Mahallesi olmayan düşünür. Yeni Şafak, 19 (6715), 27 Temmuz 2013, 11.s.
1. TOPÇU, NURETTİN 1909-1975.
Emre, Akif: Mahallesiz şehirler. Yeni Şafak, 18 (6424), 27 Kasım 2012, 9.s.
1. ŞEHİR PLANLAMASI, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Mahalleye razı olmak. İktibas, (346), Ekim 2007, 57-58.ss.
1. LAİKLİK, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Mahrem olan her şey kamusallaşıyor. Yeni Şafak, 19 (6627), 30 Nisan 2013, 9.s.
1. KAMUSAL ALAN.
Emre, Akif: Mahya ve AB. Yeni Şafak, 11 (3885), 06 Ekim 2005, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Majestelerinin darbesi. Yeni Şafak, 19 (6697), 09 Temmuz 2013, 11.s.
1. MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Makedon sorunu mu, Arnavut sorunu mu?. Yeni Şafak, 7 (2294), 22 Mart 2001, 8.s.
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1. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, MAKEDONYA.
Emre, Akif: Makedonya ve Arnavut sorunu. Yeni Şafak, 7 (2285), 13 Mart 2001, 8.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, BALKANLAR. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, MAKEDONYA.
Emre, Akif: Makedonya'da 'Türk Akımı' darbesi. Yeni Şafak, 21 (7371), 14 Mayıs 2015, 11.s.
1. DOĞAL GAZ ANTLAŞMALARI, TÜRKİYE-RUSYA FEDERASYONU. - 2. DOĞAL GAZ
TAŞIMACILIĞI. - 3. EKONOMİK İLİŞKİLER, TÜRKİYE-MAKEDONYA.
Emre, Akif: Makyavel şapkalı Demirel. Yeni Şafak, 21 (7408), 20 Haziran 2015, 11.s.
1. DEMİREL, SÜLEYMAN 1924-2015.
Emre, Akif: Mali dersleri: : Tabansız direniş kime yarıyor?. Yeni Şafak, 19 (6536), 29 Ocak 2013,
10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, AFRİKA ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Manifestosuz örgüt. Yeni Şafak, 6 (1878), 27 Ocak 2000, 5.s.
1. TERÖR, TÜRKİYE. - 2. İRTİCA, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Masa altından sopa göstermek. Yeni Şafak, 18 (6357), 02 Ağustos 2012, 9.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE. - 2. DIŞ POLİTİKA, ABD. - 3. ULUSLARARASI
İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Me He Pe'yi doğru okumak. Yeni Şafak, 22 (7703), 09 Nisan 2016, 11.s.
1. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ.
Emre, Akif: Medeniyet perspektifi yahut apolitik devrim. Yeni Şafak, 19 (6767), 17 Eylül 2013,
12.s.
1. ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Medeniyet söylemi Davos uygarlığının neresinde?. Yeni Şafak, 21 (7624), 21 Ocak
2016, 11.s.
1. WEF.
Emre, Akif: Medine'nin kentleşmesi sorunu. Yeni Şafak, 20 (6902), 30 Ocak 2014, 10.s.
1. MEDİNE.
Emre, Akif: Medya, ilke ve AKP. Yeni Şafak, 8 (2773), 29 Ağustos 2002, 8.s.
1. SEÇİMLER, TÜRKİYE. - 2. AK PARTİ.
Emre, Akif: Medyadan şikayet etmeden önce. Yeni Şafak, 21 (7473), 25 Ağustos 2015, 11.s.
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1. BASIN.
Emre, Akif: Mehmet Akif'in Fatiha'sı. Yeni Şafak, 18 (6376), 21 Ağustos 2012, 9.s.
1. ERSOY, MEHMET AKİF 1873-1936.
Emre, Akif: Mermerde iz bırakan adam. Yeni Şafak, 22 (7755), 31 Mayıs 2016, 10.s.
1. KISAKÜREK, NECİP FAZIL 1905-1983.
Emre, Akif: Mescid-i Aksa'ya Ayasofya modeli. Yeni Şafak, 6 (2092), 31 Ağustos 2000, 9.s.
1. CAMİLER, MESCİD-İ AKSA.
Emre, Akif: Meselenin özü: İsrail sorunu. Yeni Şafak, 14 (5049), 30 Aralık 2008, 8.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU. - 2. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ. - 3. ULUSLARARASI
İLİŞKİLER, FİLİSTİN-İSRAİL.
Emre, Akif: Meşruiyet kaynağı olarak Amerikan gücü. Yeni Şafak, 11 (3766), 9 Haziran 2005, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Meydanların dili. Yeni Şafak, 22 (7827), 11 Ağustos 2016, 10.s.
1. ONBEŞ (15) TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ.
Emre, Akif: Mezhep çatışmasının temeli var mı?10.s.. Yeni Şafak, 18 (6246), 12 Nisan 2012, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU. - 2. MEZHEPLER.
Emre, Akif: Mezhep görünümlü stratejik rekabet. Yeni Şafak, 21 (7608), 05 Ocak 2016, 11.s.
1. MEZHEPLER.
Emre, Akif: Mezhepçilik aynasında Humeyni. Yeni Şafak, 20 (7028), 05 Haziran 2014, 11.s.
1. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, İRAN.
Emre, Akif: MHP ile "iktidar çizgisi" nerde birleşiyor?. Yeni Şafak, 22 (7776), 21 Haziran 2016,
11.s.
1. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ. - 2. AK PARTİ.
Emre, Akif: MHP nasıl kurtulur?. Yeni Şafak, 6 (1864), 13 Ocak 2000, 5.s.
1. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ.
Emre, Akif: Mısır Sisi'den ibaret değildir. Yeni Şafak, 20 (7201), 25 Kasım 2014, 9.s
1. MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Mısır'da elit direnişi. Yeni Şafak, 19 (9704), 16 Temmuz 2013, 11.s.
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1. MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Mikro soğuk savaşın İslamofobik kodları. Yeni Şafak, 22 (7659), 25 Şubat 2016, 10.s.
1. ABD. - 2. SURİYE İÇ SAVAŞI. - 3. İSLAM KARŞITLIĞI.
Emre, Akif: MİT Tartışmasında tuhaf taraf/tar/lar. Yeni Şafak, 19 (6804), 24 Ekim 2013, 11.s.
1. MİT.
Emre, Akif: Modern kutsallık. Yeni Şafak, 20 (7119), 04 Eylül 2014, 8.s
1. DİN.
Emre, Akif: Mozaikleşmekten ne çıkar?. Yeni Şafak, 15 (5329), 06 Ekim 2009, 10.s.
1. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Muammer Kaddafi'nin devrim tiyatrosu. Yeni Şafak, 17 (6015), 23 Ağustos 2011,
1.12.ss.
1. SİYASİ GELİŞMELER, LİBYA.
Emre, Akif: Muhafazakar Gökalpçilik ve Kürtçülük. Yeni Şafak, 19 (6589), 23 Mart 2013, 9.s.
1. TERÖRLE MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Muhafazakar kalvenizm!. Yeni Şafak, 19 (6837), 26 Kasım 2013, 10.s.
1. İSLAMİ SERMAYE.
Emre, Akif: Muhafazakarlığın muhalif hali. Yeni Şafak, 20 (7016), 24 Mayıs 2014, 10.s.
1. MUHAFAZAKARLIK.
Emre, Akif: Muhalefetin halleri. Yeni Şafak, 15 (5135), 26 Mart 2009, 8.s.
1. MAHALLİ SEÇİMLER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Mursi "hata" yapmasaydı.. Yeni Şafak, 21 (7422), 04 Temmuz 2015, 10.s.
1. MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Mursi'nin çelişkisi. Yeni Şafak, 18 (6432), 16 Ekim 2012, 9.s.
1. SOSYAL TARİH, MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Mursi'ye 28 Şubat tuzağı mı?. Yeni Şafak, 18 (6481), 04 Aralık 2012, 9.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Muş'ta cevap bekleyen sorular. Yeni Şafak, 19 (6603), 06 Nisan 2013, 9.s.
1. BİLİMSEL TOPLANTILAR.
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Emre, Akif: Mübarek kime yaslandı Esad kime seslendi. Yeni Şafak, 17 (5814), 03 Şubat 2011, 17.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, MISIR CUMHURİYETİ. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Mübarek'in "kutsiyeti" nereden geliyor?. Yeni Şafak, 5 (1466), 8 Aralık 1998, 5.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Mürteci nasıl irticacı oldu?. Yeni Şafak, 18 (6251), 17 Nisan 2012, 10.s.
1. ASKERİ DARBELER, TÜRKİYE. - 2. İRTİCA İLE MÜCADELE, TÜRKİYE. - 3. İRTİCA.
Emre, Akif: Müslümanlar Batı'dan ne istemiyor. Yeni Şafak, 20 (7250), 13 Ocak 2015, 8.s
1. GELENEKLER, DÜĞÜN-MÜSLÜMANLAR.
Emre, Akif: Müslümanlar hiç Kur'an okumuyorlar mı? / görüşen: Şükrü Hüseyinoğlu. İktibas, 32
(399), Mart 2012, 26-38.ss.
1. KUR'AN-I KERİM. - 2. İSLAMİYET. - 3. İSLAM DÜŞÜNCESİ.

Emre, Akif: Müslümanların köylülüğüne dair. İktibas, 32 (398), Şubat 2012, 64-65.ss.
1. İSLAMİYET.
Emre, Akif: Naklen savaştan naklen teröre. Yeni Şafak, 7 (2462), 13 Eylül 2001, 8.s.
1. TERÖR, ABD. - 2. TERÖR.
Emre, Akif: NATO olmasa idi. Yeni Şafak, 3 (994), 17 Ağustos 1997, 2.s.
1. NATO.
Emre, Akif: Nato'da Türkiye'ye yeni bir rol mü?. Yeni Şafak, 11 (3960), 20 Aralık 2005, 6.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-NATO.
Emre, Akif: Nato'dan ne anlamalı?. Yeni Şafak, 11 (3957), 17 Aralık 2005, 6.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, NATO.
Emre, Akif: NATO'nun temel çelişkisi. Yeni Şafak, 20 (7121), 06 Eylül 2014, 8.s
1. NATO.
Emre, Akif: NATO'ya karşı NATO. Yeni Şafak, 5 (1609), 30 Nisan 1999, 5.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-NATO.
Emre, Akif: Neden gazze şimdi. Yeni Şafak, 18 (6216), 13 Mart 2012, 15.s.
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1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, FİLİSTİN.
Emre, Akif: Neden seküler Kürtler?. Yeni Şafak, 22 (7661), 27 Şubat 2016, 9.s.
1. KÜRTLER.
Emre, Akif: Neo-Oryantalizme Işid takviyesi. İktibas, 34 (430), Ekim 2014, 59-60.ss.
1. IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: Neo-Osmancılık yahut liberal müdahalecilik. Yeni Şafak, 17 (6063), 11 Ekim 2011,
12.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, ARAP ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Nereden kardeş oluyormuşuz?. Yeni Şafak, 18 (6522), 15 Ocak 2013, 10.s.
1. TERÖRLE MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Netanyahu, tabuları yıkarken... Yeni Şafak, 21 (7301), 05 Mart 2015, 10.s.
1. İSRAİL TARİHİ.
Emre, Akif: Neyi nasıl yapmamalı?. Yeni Şafak, 22 (7811), 26 Temmuz 2016, 10.s.
1. ONBEŞ (15) TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ.
Emre, Akif: Noel'in adını koymak. Yeni Şafak, 20 (7229), 23 Aralık 2014, 11.s
1. NOEL.
Emre, Akif: Nur'dan Düğüne. Yeni Şafak, 20 (6897), 25 Ocak 2014, 9.s.
1. ROMAN.
Emre, Akif: Nüfuz casusluğu. Yeni Şafak, 6 (2148), 27 Ekim 2000, 11.s.
1. FİLİSTİN SORUNU.
Emre, Akif: Nükleer anlaşmanın bölgesel izdüşümleri. Yeni Şafak, 19 (6839), 28 Kasım 2013, 11.s.
1. NÜKLEER TEKNOLOJİ, İRAN.
Emre, Akif: Obama barışı buraya kadar. Yeni Şafak, 15 (5422), 07 Ocak 2010, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Obama kraliçenin kapısını çalarken. Yeni Şafak, 22 (7720), 26 Nisan 2016, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ABD-İNGİLTERE.
Emre, Akif: Obama neyi itiraf etmiş oldu. Yeni Şafak, 22 (7706), 12 Nisan 2016, 10.s.
1. ABD.
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Emre, Akif: Obama tarzı İslamofobi. Yeni Şafak, 22 (7647), 13 Şubat 2016, 10.s.
1. ABD. - 2. İSLAM KARŞITLIĞI.
Emre, Akif: Obama'nın " Bush yüzü". Yeni Şafak, 14 (5009), 20 Kasım 2008, 11.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ABD. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ABD-ORTA DOĞU
ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Obama'nın füze sistemi olarak dönüşü. Yeni Şafak, 15 (5331), 08 Ekim 2009, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Obama'nın iğvası. Yeni Şafak, 15 (5154), 14 Nisan 2009, 9.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Olimpiyat ateşinde iftar. Yeni Şafak, 18 (6348), 24 Temmuz 2012, 9.s.
1. TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ. - 2. OLİMPİYATLAR.
Emre, Akif: Olimpiyat rekorlarının ekopolitiği. Yeni Şafak, 18 (6364), 09 Ağustos 2012, 10.s.
1. OLİMPİYATLAR.
Emre, Akif: Ordadoğu'nun şiddet sabitesi?. Yeni Şafak, 18 (6190), 16 Şubat 2012, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Ordu ihvan'ın biatını kabul edecek mi?. Yeni Şafak, 19 (6692), 04 Temmuz 2013, 16.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Ortadoğu kavşağında bir Heykel'in ölümü. Yeni Şafak, 22 (7652), 18 Şubat 2016, 10.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU.
Hourani, Albert: Ortadoğu tarihi nasıl yazılmalı? / çev. Akif Emre. Dergah Edebiyat Sanat Kültür
Dergisi, 4 (45), Kasım 1993, 20-21.ss.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU. - 2. ORTA DOĞU TARİHİ.
Hourani, Albert: Ortadoğu tarihi nasıl yazılmalı?, (2) / çev. Akif Emre. Dergah Edebiyat Sanat
Kültür Dergisi, 4 (46), Aralık 1993, 21-22.ss.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU. - 2. ORTA DOĞU TARİHİ.
Emre, Akif: Ortadoğu ve zihniyet dönüşümü. Yeni Şafak, 9 (3256), 8 Ocak 2004, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Ortadoğu'da 'aşağılanmış barış'. Yeni Şafak, 14 (4825), 20 Mayıs 2008, 12.s.
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1. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Ortadoğu'da harita ve algı operasyonu. Yeni Şafak, 20 (7049), 26 Haziran 2014, 9.s.
1. ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Ortadoğu'da İngilizler devreye girerse. Yeni Şafak, 18 (6455), 08 Kasım 2012, 9.s.
1. SEÇİMLER, ABD.
Emre, Akif: Ortadoğu'da kültürel İslam Devri/mi?. İktibas, 31 (388), Nisan 2011, 71-72.ss.
1. SİYASİ GELİŞMELER, İRAN.
Emre, Akif: Ortadoğu'da yükselen güç-değer çelişkisi. Yeni Şafak, 19 (6823), 12 Kasım 2013, 11.s.
1. ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Ortadoğu'daki tehlikenin adını koyalım. Yeni Şafak, 20 (7054), 01 Temmuz 2014, 9.s.
1. ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Ortadoğululaşma, özeleştiri, itiraf/çılık. Yeni Şafak, 22 (7650), 16 Şubat 2016, 10.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU.
Emre, Akif: Ortadoğu'ya "dahil olan" Avrupa. Yeni Şafak, 20 (7231), 25 Aralık 2014, 12.s
1. ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Ortadoğu'ya dönmenin anlamı ?. Yeni Şafak, 15 (5098), 17 Şubat 2009, 8.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 2. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ.
Emre, Akif: Ortaköy'den Ortadoğu'ya mesaj: BOP ve AB. Yeni Şafak, 10 (3430), 1 Temmuz 2004,
10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ.
Emre, Akif: Osmanlı Afrikası Ya da Sukain diye bir ada. Yeni Şafak, 14 (4930), 02 Eylül 2008, 8.s.
1. DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI, OSMANLI. - 2. OSMANLI MİMARİSİ, AFRİKA
ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Osmanlı asıl şimdi yıkıldı. Yeni Şafak, 10 (3631), 18 Ocak 2005, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Osmanlı Hanedanı neyimiz olur?. Yeni Şafak, 15 (5324), 01 Ekim 2009, 14.s.
1. OSMANLI HANEDANI.
Emre, Akif: Osmanlı revakları yahut tarih sorunu. Yeni Şafak, 22 (7845), 30 Ağustos 2016, 10.s.
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1. OSMANLI TARİHİ.
Emre, Akif: Osmanlıca yahut hafıza söküm. Yeni Şafak, 20 (7212), 06 Aralık 2014, 11.s
1. OSMANLICA.
Emre, Akif: Osmanlı'yı karikatürleştirmek. Yeni Şafak, 21 (7517), 06 Ekim 2015, 11.s.
1. KARİKATÜR KRİZİ. - 2. OSMANLI.
Emre, Akif: Oyun nasıl bozulur?. Yeni Şafak, 21 (7475), 27 Ağustos 2015, 11.s.
1. HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ. - 2. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ. - 3. AK PARTİ. - 4.
KÜRT SORUNU.

Emre, Akif: Öfke derin,fikir vasat. Yeni Şafak, 20 (7252), 15 Ocak 2015, 10.s
1. TERÖR, FRANSA.
Emre, Akif: Önce Avrupa'nın kodlarını çözelim. Yeni Şafak, 19 (6783), 03 Ekim 2013, 11.s.
1. GELENEKLER, SÜNNET.
Emre, Akif: Önce müslümanca idrak. Yeni Şafak, 20 (6916), 13 Şubat 2014, 11.s.
1. İSLAMİYET.
Emre, Akif: Öteki seyyare ne yöne düşer?. Hece, 14 (157), Ocak 2010, 29-33.ss.
1. MERİÇ, CEMİL 1916-1987. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
Emre, Akif: Özgür meydan fundamentalist sokak!. Yeni Şafak, 19 (6669), 11 Haziran 2013, 10.s.
1. TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ.
Emre, Akif: Pakistan ve insani yardım stratejileri. Yeni Şafak, 16 (5646), 19 Ağustos 2010, 10.s.
1. DOĞAL AFETLER, PAKİSTAN. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYEPAKİSTAN.
Emre, Akif: Pakistan'a büyük oyun. Yeni Şafak, 17 (6059), 06 Ekim 2011, 12.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, PAKİSTAN. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, AFGANİSTANPAKİSTAN.
Emre, Akif: Pakistan'da bir dönem daha sona erdi. Yeni Şafak, 14 (4916), 19 Ağustos 2008, 11.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, PAKİSTAN. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYEPAKİSTAN.
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Emre, Akif: Pakistan'ın nükleerle imtihanı. Yeni Şafak, 15 (5434), 19 Ocak 2010, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, PAKİSTAN.
Emre, Akif: Papa neden affediyor?. Yeni Şafak, 21 (7482), 03 Eylül 2015, 11.s.
1. VATİKAN.
Emre, Akif: Papa, Avrupa'yı yeniden inşa ediyor. Yeni Şafak, 12 (4226), 19 Eylül 2006, 6.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-VATİKAN. - 2. DİNLERARASI İLİŞKİLER.
Emre, Akif: Papa: : Filistin'e sevgi,Siyonizm'e saygı!. Yeni Şafak, 20 (7021), 29 Mayıs 2014, 11.s.
1. VATİKAN.
Emre, Akif: Papa'nın Avrupa oluşumuna müdahalesi. Yeni Şafak, 12 (4296), 28 Kasım 2006, 6.s.
1. FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, A.B.. - 3.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-VATİKAN.
Emre, Akif: Papa'ya yazılan 40 yıllık mektup. Yeni Şafak, 12 (4298), 30 Kasım 2006, 6.s.
1. VATİKAN.
Emre, Akif: Papa'yı nasıl bilirdik?. Yeni Şafak, 19 (6550), 12 Şubat 2013, 9.s.
1. VATİKAN.
Emre, Akif: Paradigmayı sorgulamadan asla!. Yeni Şafak, 18 (6508), 01 Ocak 2013, 10.s.
1. KÜRTLER.
Emre, Akif: 'Paralel oryantalizm'e düşmek. Yeni Şafak, 19 (6816), 05 Kasım 2013, 8.s.
1. ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI.
Emre, Akif: Paris-Palmira hattındaki ortak dil!. Yeni Şafak, 21 (7559), 17 Kasım 2015, 9.s.
1. TERÖR, FRANSA. - 2. IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: Partilerin unuttuğu iki hakikat. Yeni Şafak, 21 (7394), 06 Haziran 2015, 11.s.
1. SİYASİ PARTİLER. - 2. İRTİCA İLE MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Partisini arayan siyasal kimlikler. Yeni Şafak, 5 (1587), 8 Nisan 1999, 5.s.
1. SEÇİMLER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Petrol karşılığı özgürlük. Yeni Şafak, 17 (6017), 25 Ağustos 2011, 12.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SUDAN. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, LİBYA. - 3. SİYASİ
GELİŞMELER, AFRİKA ÜLKELERİ.
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Emre, Akif: Petrol şakaya gelmez. Yeni Şafak, 17 (5854), 15 Mart 2011, 11.s.
1. PETROL. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Pigmeler arasında bir dev. Yeni Şafak, 12 (4275), 07 Kasım 2006, 6.s.
1. ECEVİT, BÜLENT.
Emre, Akif: PKK saldırıları nasıl okunabilir?. Yeni Şafak, 17 (6072), 20 Ekim 2011, 11.s.
1. TERÖRLE MÜCADELE, TÜRKİYE. - 2. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: PKK'dan IRA çıkar mı?. Yeni Şafak, 5 (1447), 19 Kasım 1998, 5.s.
1. TERÖR, PKK.
Emre, Akif: PKK-Hizbullah kiminle helalleşsin?. Yeni Şafak, 19 (6610), 13 Nisan 2013, 9.s.
1. BARIŞ.
Emre, Akif: Plaskek zeytin dalı. Yeni Şafak, 6 (1955), 13 Nisan 2000, 5.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, DOĞU TÜRKİSTAN. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, RUSYA
FEDERASYONU.
Emre, Akif: Poçitel'den Isfahan'a yitik nehir. Yeni Şafak, 19 (6596), 30 Mart 2013, 9.s.
1. BOSNA HERSEK.
Emre, Akif: Politik kaosta kaybolmadan... Yeni Şafak, 22 (7643), 09 Şubat 2016, 11.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU.
Emre, Akif: Post-El Kaide dönemi?. Yeni Şafak, 19 (6540), 02 Şubat 2013, 9.s.
1. EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: Post-Ergenekon tartışmaları. Yeni Şafak, 19 (6729), 10 Ağustos 2013, 9.s.
1. ADLİ YARGI.
Emre, Akif: Postkemalizmin isyan ahlakı. Yeni Şafak, 18 (6197), 23 Şubat 2012, 12.s.
1. LAİKLİK, TÜRKİYE. - 2. KADIN KIYAFETLERİ.
Emre, Akif: Postmodern darbenin mağrur ve mağdurları. Yeni Şafak, 18 (6202), 28 Şubat 2012, 11.s.
1. ASKERİ DARBELER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Postmodern tasavvur tuzağı. Yeni Şafak, 19 (6776), 26 Eylül 2013, 11.s.
1. POSTMODERNİZM.
Emre, Akif: Profan kamikaze. Yeni Şafak, 22 (7806), 21 Temmuz 2016, 11.s.
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1. ONBEŞ (15) TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ.
Emre, Akif: Profan ve kutsal olarak sanatçı. Yeni Şafak, 19 (6615), 18 Nisan 2013, 11.s.
1. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ.
Emre, Akif: Put yapımevinde ulus inşası. Yeni Şafak, 20 (6949), 18 Mart 2014, 9.s.
1. BALKANLAR.
Emre, Akif: Putin ne vaat etti?. Yeni Şafak, 21 (7503), 22 Eylül 2015, 11.s.
1. SURİYE İÇ SAVAŞI. - 2. DIŞ POLİTİKA, RUSYA.
Emre, Akif: Putin, NATO; İslamcılar. Yeni Şafak, 21 (7577), 05 Aralık 2015, 12.s.
1. NATO. - 2. RUSYA FEDERASYONU.
Emre, Akif: Rakamlar bizde siyasidir. Yeni Şafak, 18 (6489), 13 Aralık 2012, 11.s.
1. BARAJLAR.
Emre, Akif: Ramazan hilali Kudüs'ten doğar. Yeni Şafak, 22 (7762), 07 Haziran 2016, 11.s.
1. RAMAZAN AYI. - 2. KUDÜS.
Emre, Akif: Reel politik ne zaman ideal politik oldu. Yeni Şafak, 15 (5077), 27 Ocak 2009, 8.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 2. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ.
Emre, Akif: Refahlılar'ın duruşu. Yeni Şafak, 4 (1150), 19 Ocak 1998, 3.s.
1. REFAH PARTİSİ.
Emre, Akif: Referandumdan sonraki ilk yazı. Yeni Şafak, 16 (5672), 14 Eylül 2010, 1.19.ss.
1. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE 2010-. - 2. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ.
Emre, Akif: Rehin alınan çevre. Yeni Şafak, 15 (5392), 08 Aralık 2009, 15.s.
1. A.B. UYUM ÇALIŞMALARI, ÇEVRE. - 2. ÇEVRE KONFERANSLARI.
Emre, Akif: Rehin alınmış benlikler,tıkız stratejiler. Yeni Şafak, 15 (5371), 17 Kasım 2009, 10.s.
1. SİYASİ PARTİLER, TÜRKİYE. - 2. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ. - 3.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ. - 4. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Resmi aday eşit aday farkı. Yeni Şafak, 6 (2194), 12 Aralık 2000, 11.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-A.B..
Emre, Akif: Resmi muhafazakarlık-CHP ittifakı. Yeni Şafak, 17 (5966), 05 Temmuz 2011, 12.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE 2010-. - 2. CUMHURİYET HALK PARTİSİ.
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Emre, Akif: Reşit Paşa Türbesinden " AB duası" na. Yeni Şafak, 10 (3612), 30 Aralık 2004, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Retorik ya da real politik. Yeni Şafak, 17 (5863), 24 Mart 2011, 12.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, LİBYA. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, AFRİKA ÜLKELERİ.

Emre, Akif: Roma'nın yeni barbarları: Göçmenler. Yeni Şafak, 21 (7343), 16 Nisan 2015, 11.s.
1. GÖÇ ve GÖÇMENLER.
Foucault, Michel: Ruhsuz dünyanın ruhu İslam: Michel Foucault ile, (1-3) = : (Görüşme) / çev. Akif
Emre. Yeni Şafak, 2 (437), 8 Şubat 1996, 2.s.
Dizinin devamı; Yeni Şafak, 9-10 Şubat 1996, 2.s.
1. İSLAMİYET. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, İRAN.
Emre, Akif: Ruhunu arayan Balkan tekkeleri. Yeni Şafak, 20 (6974), 12 Nisan 2014, 8.s.
1. TEKKELER.
Emre, Akif: Rus 'gazı'na gelmeyelim. Yeni Şafak, 20 (7226), 20 Aralık 2014, 11.s
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, RUSYA FEDERASYONU-TÜRK CUMHURİYETLERİ.
Emre, Akif: Saadet kendini feshetmeli. Yeni Şafak, 16 (5681), 23 Eylül 2010, 10.s.
1. SİYASİ PARTİLER, KONGRE ve KURULTAYLAR. - 2. SAADET PARTİSİ.
Emre, Akif: Saadet kendini feshetmeli. Belde, 40 (13536), 24 Eylül 2010, 15.s.
1. SİYASİ PARTİLER, TÜRKİYE. - 2. SAADET PARTİSİ.
Emre, Akif: Saddam ve Amerikan oryantalizmi. Yeni Şafak, 9 (3233), 16 Aralık 2003, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK. - 2. DIŞ POLİTİKA, ABD.
Emre, Akif: Sadece bir Mandela yazısı!. Yeni Şafak, 19 (6848), 07 Aralık 2013, 11.s.
1. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Saplantıların esiri olmak. Yeni Şafak, 22 (7818), 02 Ağustos 2016, 11.s.
1. ONBEŞ (15) TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ.
Emre, Akif: Saraybosna uykunda her an gökkuşağı çıkabilir. Yeni Şafak, 16 (5707), 19 Ekim 2010,
10.s.
1. EKONOMİK DURUM, BOSNA HERSEK. - 2. BOSNA HERSEK.
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Emre, Akif: Sarayların dili. Yeni Şafak, 19 (6834), 23 Kasım 2013, 10.s.
1. SARAYLAR.
Emre, Akif: Savaş ve estetik. Yeni Şafak, 6 (2141), 20 Ekim 2000, 11.s.
1. FİLİSTİN SORUNU.
Emre, Akif: Savaşın toplum mühendisliği. Yeni Şafak, 9 (2959), 11 Mart 2003, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK.
Emre, Akif: Savrulmadan "savunmak". Yeni Şafak, 19 (6676), 18 Haziran 2013, 11.s.
1. EKONOMİK BÜTÜNLEŞME.
Emre, Akif: Seçim dilini anlama ve anlamlandırma. Yeni Şafak, 20 (6956), 25 Mart 2014, 9.s.
1. MAHALLİ SEÇİMLER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Seçim sonrası dış politika. Yeni Şafak, 21 (7383), 26 Mayıs 2015, 11.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE. - 2. SEÇİMLER.
Emre, Akif: Seçimin galibi. Yeni Şafak, 20 (7093), 09 Ağustos 2014, 9.s
1. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Seçimin iki sonucu. Yeni Şafak, 2 (394), 27 Aralık 1995, 2.s.
1. MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Seçimin rasyonel olmayan sonuçları. Yeni Şafak, 13 (4526), 24 Temmuz 2007, 8.s.
1. MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Sekter milliyetçilik. Yeni Şafak, 21 (7278), 10 Şubat 2015, 10.s
1. MİLLİYETÇİLİK.
Emre, Akif: Sekülerleştirme vebali. Yeni Şafak, 19 (6890), 18 Ocak 2014, 9.s.
1. SOSYAL DAYANIŞMA, İSLAMİYET.
Emre, Akif: Sekülerliğin Tunus halleri. Yeni Şafak, 20 (7198), 22 Kasım 2014, 10.s
1. TUNUS.
Emre, Akif: Sembolik ve stratejik bir sikast. Yeni Şafak, 20 (7259), 22 Ocak 2015, 10.s
1. İSRAİL.
Emre, Akif: Semboller çok şey anlatır. Yeni Şafak, 18 (6491), 15 Aralık 2012, 10.s.
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1. SEMBOLLER.
Emre, Akif: Semboller savaşının bedeli. Yeni Şafak, 9 (2939), 18 Şubat 2003, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK.
Emre, Akif: Sıfır sorundan İran'ı israilleştirmeye. Yeni Şafak, 17 (6160), 17 Ocak 2012, 9.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İRAN-İSRAİL. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, İRAN. - 3. DIŞ
POLİTİKA, TÜRKİYE. - 4. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İRAN.
Emre, Akif: Sırbistan neyimiz olur?. Yeni Şafak, 21 (7601), 29 Aralık 2015, 11.s.
1. SIRBİSTAN.
Emre, Akif: Simitis ve Osmanlı etkisi. Yeni Şafak, 8 (2900), 9 Ocak 2003, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Sinan ve üç tarz-ı oryantalizm. Yeni Şafak, 19 (6777), 28 Eylül 2013, 10.s.
1. MİMARİ DÜZENLEME, MİMAR SİNAN.
Emre, Akif: Sinan'ı anlamak, Osmanlı'yı anlamaktır. Yeni Şafak, 18 (6307), 12 Haziran 2012, 9.s.
1. OSMANLI DÖNEMİ. - 2. OSMANLI MİMARİSİ.
Emre, Akif: Sinema çağının ressamı olarak Picasso. Hece, 15 (179), Kasım 2011, 49-55.ss.
Kaynakçası vardır.
1. RESSAMLAR.
Emre, Akif: Sisi Moskova'da Suriye'yi mi konuşuyor?. Yeni Şafak, 20 (6918), 15 Şubat 2014, 11.s.
1. MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Sistemde elit değişimi. Yeni Şafak, 21 (7334), 07 Nisan 2015, 11.s.
1. SEÇİMLER. - 2. TÜRKİYE.
Emre, Akif: Sivas'ta ne olmuştu?. Yeni Şafak, 18 (6218), 15 Mart 2012, 12.s.
1. TERÖR, TÜRKİYE. - 2. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Sivil silahlı kuruluşlar (SSK). Yeni Şafak, 21 (7439), 21 Temmuz 2015, 11.s.
1. IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ. - 2. PYD.
Emre, Akif: Siyasal kibir. Yeni Şafak, 20 (7056), 03 Temmuz 2014, 9.s.
1. İNSAN.
Emre, Akif: Siyaset prizmasında kırılan din dili. Yeni Şafak, 20 (6977), 15 Nisan 2014, 9.s.
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1. DİN.
Emre, Akif: Siyaseti tüketen 'dil'. Yeni Şafak, 21 (7385), 28 Mayıs 2015, 11.s.
1. SİYASET.
Emre, Akif: Siyasilerden arta kalan boşluk. Habertürk, 1 (24), 24 Mart 2009, 15.s.
1. MAHALLİ SEÇİMLER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Siyonist işgal kıyılarımıza ulaştı. Yeni Şafak, 16 (5567), 01 Haziran 2010, 15.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, İSRAİL. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: Siyonist sömürgeciliğin karakteri. Yeni Şafak, 17 (6029), 06 Eylül 2011, 11.s.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: Siyonizm 100 yaşında. Yeni Şafak, 3 (1006), 29 Ağustos 1997, 9.s.
1. SİYONİZM.
Emre, Akif: Soğuk barış süreci. Yeni Şafak, 5 (1475), 17 Aralık 1998, 5.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU. - 2. FİLİSTİN SORUNU. - 3. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA
DOĞU.
Emre, Akif: Sol muhalefet ve İslam'ın iç/eriksiz/leştirilmesi. İktibas, (364), Nisan 2009, 75-77.ss.
1. İSLAMİYET, TÜRKİYE. - 2. SOL HAREKETLER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Sol ütopya yaşıyor mu?. Yeni Şafak, 20 (7243), 06 Ocak 2015, 8.s
1. SOL HAREKETLER.
Emre, Akif: Son noktayı koyan devlet. Yeni Şafak, 15 (5156), 16 Nisan 2009, 8.s.
1. BAŞBUĞ, İLKER-KONUŞMALAR. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Sonucu baştan belli seçim. Yeni Şafak, 13 (4521), 19 Temmuz 2007, 8.s.
1. MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Sopa okuma klavuzu. Yeni Şafak, 18 (6359), 04 Ağustos 2012, 10.s.
1. ASKERİ İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD. - 2. DIŞ POLİTİKA, ABD.
Emre, Akif: Sorun çıkarıp din telkin etmek. Yeni Şafak, 21 (7561), 19 Kasım 2015, 9.s.
1. İSLAMİYET. - 2. TERÖR, FRANSA.
Emre, Akif: Sosyolojik mi,dini dil mi?. Yeni Şafak, 20 (7063), 10 Temmuz 2014, 11.s.
1. DİNİ HAYAT.
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Emre, Akif: Soykırım endüstrisi,nefret stratejisi. Yeni Şafak, 20 (7079), 26 Temmuz 2014, 9.s
1. FİLİSTİN.
Emre, Akif: Soykırımdan yargılanan Avrupa'ydı. Yeni Şafak, 22 (7689), 26 Mart 2016, 11.s.
1. SOYKIRIM.
Emre, Akif: Soykırımın kültürel sonuçları. Yeni Şafak, 6 (2235), 21 Ocak 2001, 10.s.
1. ERMENİ KARAR TASARISI, FRANSA.
Emre, Akif: Sömürge kompleksi ve terör. Yeni Şafak, 20 (7005), 13 Mayıs 2014, 9.s.
1. SÖMÜRGECİLİK.
Emre, Akif: Söylemin sosyal maliyeti. Yeni Şafak, 20 (7112), 28 Ağustos 2014, 10.s
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Srebrenitsa'dan Londra Metrosuna. İktibas, (320), Ağustos 2005, 65-67.ss.
1. BOSNA HERSEK. - 2. SAVAŞ SUÇLARI.
Emre, Akif: Stratejik mühendislik olarak idamlar. Yeni Şafak, 20 (6991), 29 Nisan 2014, 9.s.
1. MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Sur'daki mobil hafızalar. Yeni Şafak, 22 (7631), 28 Ocak 2016, 12.s.
1. TERÖR, DİYARBAKIR.
Emre, Akif: Suriye "İhvan açılımı"na hazır mı. Yeni Şafak, 16 (5639), 12 Ağustos 2010, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SURİYE.
Emre, Akif: Suriye açmazından yeni dönemeç. Yeni Şafak, 18 (6230), 27 Mart 2012, 8.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE. - 2. NÜKLEER TEKNOLOJİ, İRAN. - 3.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Suriye iç savaşına yeni ayarlar. Yeni Şafak, 19 (6846), 05 Aralık 2013, 12.s.
1. SURİYE.
Emre, Akif: Suriye ile yalancı bahar. Yeni Şafak, 16 (5441), 26 Ocak 2010, 15.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SURİYE.
Emre, Akif: Suriye kördüğümü. Yeni Şafak, 17 (5868), 29 Mart 2011, 11.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SURİYE. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
346

Emre, Akif: Suriye krizinde kaç taraf var?. Yeni Şafak, 18 (6341), 17 Temmuz 2012, 9.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Suriye politikasında acil durum. Yeni Şafak, 22 (7839), 23 Ağustos 2016, 10.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE. - 2. SURİYE İÇ SAVAŞI.
Emre, Akif: Suriye yanlışları. Yeni Şafak, 17 (5996), 04 Ağustos 2011, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SURİYE. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Suriye: Tehdit yahut umut. İktibas, 31 (394), Ekim 2011, 67-68.ss.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Suriye: Tehdit yahut umut. Yeni Şafak, 17 (6024), 01 Eylül 2011, 13.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Suriye'de 13+153 kadın. Yeni Şafak, 20 (6942), 11 Mart 2014, 9.s.
1. İNSAN HAKLARI, SURİYE.
Emre, Akif: Suriye'de başa sarmak. Yeni Şafak, 19 (6538), 31 Ocak 2013, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Suriye'de cihadsız mücahidler?. Yeni Şafak, 21 (7357), 30 Nisan 2015, 11.s.
1. SURİYE İÇ SAVAŞI.
Emre, Akif: Suriye'de karartma ve medya stratejileri. Yeni Şafak, 19 (6641), 14 Mayıs 2013, 11.s.
1. SURİYE.
Emre, Akif: Suriye'de kartlar yeniden karılıyor. Yeni Şafak, 19 (6601), 04 Nisan 2013, 11.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Suriye'de muhalefete müdahale?. Yeni Şafak, 18 (6448), 01 Kasım 2012, 10.s.
1. DIŞ POLİTİKA, SURİYE.
Emre, Akif: Suriye'de Palmira mı, İnsan/lık mı?. Yeni Şafak, 21 (7378), 21 Mayıs 2015, 11.s.
1. SURİYE İÇ SAVAŞI.
Emre, Akif: Suriye-İsrail barışının objektif şartları var mı?. Yeni Şafak, 14 (4804), 29 Nisan 2008,
9.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İSRAİLSURİYE.
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Emre, Akif: Suriye'nin zayıflatılması meselesi. Yeni Şafak, 17 (5884), 14 Nisan 2011, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Suriye'ye uzman miyopluğu. Yeni Şafak, 18 (6188), 14 Şubat 2012, 9.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Suriye'ye verilen vize. Yeni Şafak, 15 (5315), 22 Eylül 2009, 9.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SURİYE.
Emre, Akif: Suriye'yi çok konuşacağız. Yeni Şafak, 17 (6001), 09 Ağustos 2011, 12.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SURİYE. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Suud sızıntıları bize ne fısıldıyor?. Yeni Şafak, 21 (7413), 25 Haziran 2015, 11.s.
1. DIŞ POLİTİKA. - 2. SUUDİ ARABİSTAN.
Emre, Akif: Suud'la ikinci bahar. Yeni Şafak, 21 (7364), 07 Mayıs 2015, 11.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN.
Emre, Akif: Süreç ve dış dinamikler. Yeni Şafak, 18 (6517), 10 Ocak 2013, 11.s.
1. KÜRTLER.
Emre, Akif: Süreç ve iki farklı kırılma alanı. Yeni Şafak, 20 (7161), 16 Ekim 2014, 8.s
1. KÜRT SORUNU.
Emre, Akif: Süreç ve şiddet sarmalı. İktibas, 35 (434), Şubat 2015, 66-67.ss.
1. ŞİDDET. - 2. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: Süreç ve şiddet sarmalı. Yeni Şafak, 20 (7238), 01 Ocak 2015, 11.s
1. KÜRT SORUNU.
Emre, Akif: Sürgünler anlaşılmadan ne Batı ne Doğu anlaşılır. Yeni Şafak, 20 (7014), 22 Mayıs
2014, 10.s.
1. SÜRGÜNLER, KAFKASYA.
Emre, Akif: Sykes Picot düzeninin teolojisi. Yeni Şafak, 20 (7037), 14 Haziran 2014, 10.s.
1. IRAK.
Emre, Akif: Şam ve Ankara'yı yaklaştıran korku. Yeni Şafak, 22 (7757), 02 Haziran 2016, 10.s.
1. SURİYE İÇ SAVAŞI. - 2. IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ. - 3. PYD.
Emre, Akif: Şam'da bir ölüm,bir tarih dersi. Yeni Şafak, 19 (6592), 26 Mart 2013, 9.s.
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1. SURİYE.
Emre, Akif: Şaron, ABD, Türkiye. Yeni Şafak, 7 (2258), 13 Şubat 2001, 11.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Şaron'u sevindiren teklif. Yeni Şafak, 8 (2630), 28 Şubat 2002, 8.s.
1. FİLİSTİN SORUNU.
Emre, Akif: Şehirli Müslümanlık ya da şehirde Müslüman/lık?. İktibas, 31 (385), Ocak 2011, 7071.ss.
1. İSLAMİYET. - 2. ŞEHİRLEŞME.
Emre, Akif: Şiddete teslim olmak ya da temsiliyet. Yeni Şafak, 19 (6774), 24 Eylül 2013, 10.s.
1. ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Şiiri sürgünden dönmeyen milli şair. Yeni Şafak, 20 (7233), 27 Aralık 2014, 12.s
1. ERSOY, MEHMET AKİF 1873-1936.
Emre, Akif: Şimdi özne mi olduk?. Yeni Şafak, 20 (6960), 29 Mart 2014, 11.s.
1. MAHALLİ SEÇİMLER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Şimdi siyaset vakti. Yeni Şafak, 20 (6963), 01 Nisan 2014, 9.s.
1. SİYASET.
Emre, Akif: Tahrir'i yeniden düşünmek. Yeni Şafak, 17 (6104), 22 Kasım 2011, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, MISIR CUMHURİYETİ.
Emre, Akif: Taksim dolarken 'anlamın boşalması. Yeni Şafak, 19 (6666), 08 Haziran 2013, 10.s.
1. TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ.
Emre, Akif: Tarih bilinci mi, geçmiş bilgisi mi?. Yeni Şafak, 18 (6371), 16 Ağustos 2012, 11.s.
1. ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI.

Emre, Akif: Tarih miyopluğu- toplumsal körlük. Yeni Şafak, 20 (6979), 17 Nisan 2014, 11.s.
1. YAZARLAR.
Emre, Akif: Tarih yahut nefret söylemi. Yeni Şafak, 20 (6914), 11 Şubat 2014, 9.s.
1. OSMANLI.
Emre, Akif: Tarih, geçmiş, Ermeni meselesi. Yeni Şafak, 21 (7345), 18 Nisan 2015, 11.s.
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1. ERMENİLER.
Emre, Akif: Tarihçinin anıları nasıl okunmalı?. Yeni Şafak, 21 (7275), 07 Şubat 2015, 10.s
1. TARİHÇİLER.
Emre, Akif: Tarihi BOB mu yapar?. Yeni Şafak, 12 (4051), 21 Mart 2006, 6.s.
1. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ.
Emre, Akif: Tarihi kırılma. Yeni Şafak, 8 (2886), 24 Aralık 2002, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK.
Emre, Akif: Tarihin sonu yahut apolitik devrim. Yeni Şafak, 17 (6127), 15 Aralık 2011, 12.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ARAP ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Tarihin ve coğrafyanın özeti Irak yahut Kutü'l Amare. Yeni Şafak, 22 (7724), 30 Nisan
2016, 11.s.
1. OSMANLI TARİHİ.
Emre, Akif: Tarihin ve duygusallığın ağında Aliya'yı düşünmek. Mostar Medeniyet-KültürAktüalite Dergisi, 1 (6), Ağustos 2005, 128-130.ss.
1. TÜRKLER, BOSNA HERSEK. - 2. ALİJA ALİ İZZETBEGOVİÇ.
Emre, Akif: Tasim'den Tahrir çıkarmak. Yeni Şafak, 19 (6662), 04 Haziran 2013, 11.s.
1. TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ.
Emre, Akif: Tatarlar arasında bir Ermeni sürgün. Yeni Şafak, 20 (6988), 26 Nisan 2014, 9.s.
1. ERMENİLER.
Emre, Akif: Taziye dileyen devlet yüzleşebilir mi?. Yeni Şafak, 20 (6986), 24 Nisan 2014, 9.s.
1. ERMENİ SORUNU.
Emre, Akif: TC'nin gücü GB'ye yeter mi?. Yeni Şafak, 2 (321), 15 Ekim 1995, 2.s.
1. GÜMRÜK BİRLİĞİ, A.B..
Emre, Akif: Tehdit gibi barış ödülü!. Yeni Şafak, 21 (7521), 10 Ekim 2015, 11.s.
1. NOBEL ÖDÜLLERİ.
Emre, Akif: Tehlikenin farkında mısınız?. Yeni Şafak, 21 (7531), 20 Ekim 2015, 11.s.
1. CAMİLER, MESCİD-İ AKSA. - 2. İSRAİL.
Emre, Akif: Tel kopar haz biter. Yeni Şafak, 21 (7329), 02 Nisan 2015, 11.s.
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1. ELEKTRİK ENERJİSİ.
Emre, Akif: Temel metinlerden yoksun üniversite?. Yeni Şafak, 22 (7638), 04 Şubat 2016, 11.s.
1. ÜNİVERSİTELER.
Emre, Akif: Teolog mu,alim mi?. Yeni Şafak, 19 (6757), 07 Eylül 2013, 9.s.
1. İLAHİYAT FAKÜLTELERİ.
Emre, Akif: Terör ve aklı karışıklar. Yeni Şafak, 9 (3221), 4 Aralık 2003, 10.s.
1. TERÖR, TÜRKİYE. - 2. TERÖR, ULUSLARARASI.
Emre, Akif: Terör ve sıfır çözüm tuzağı. Yeni Şafak, 22 (7654), 20 Şubat 2016, 9.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE. - 2. TERÖRLE MÜCADELE, TÜRKİYE. - 3. PKK TERÖR
ÖRGÜTÜ. - 4. PYD.
Emre, Akif: Terör, kendi sosyolojisine de ihanet eder. Yeni Şafak, 22 (7785), 30 Haziran 2016, 12.s.
1. TERÖR.
Emre, Akif: Terörle terbiye mühendisliği. Yeni Şafak, 21 (7441), 23 Temmuz 2015, 10.s.
1. IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ. - 2. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ. - 3. AK PARTİ. - 4. TERÖR.
Emre, Akif: Tezkere, ilke, pratik. Yeni Şafak, 9 (3165), 9 Ekim 2003, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK.
Emre, Akif: Toplu intihar mı?. Yeni Şafak, 5 (1452), 24 Kasım 1998, 5.s.
1. TERÖRLE MÜCADELE, TÜRKİYE. - 2. TERÖR, PKK.
Emre, Akif: Toplum mühendisliği projesi olarak muhafazakarlık. Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi,
Toplum Dergisi, (9), Şubat 2004, 28-29.ss.
1. AK PARTİ. - 2. TOPLUMSAL DEĞİŞMELER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Toplumsal hafızadan islam siliniyor mu?. Yeni Şafak, 22 (7771), 16 Haziran 2016, 9.s.
1. İSLAMİYET.
Emre, Akif: Toplumu güçlendirmek lazım. Yeni Şafak, 19 (6671), 13 Haziran 2013, 11.s.
1. TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ.
Emre, Akif: Toynbee, Ermeniler ve Osmanlı. Yeni Şafak, 11 (3673), 8 Mart 2005, 10.s.
1. ERMENİ MEZALİMİ. - 2. AZINLIKLAR, OSMANLI.
Emre, Akif: Toynbee, Ermeniler ve tarih. Yeni Şafak, 6 (2127), 6 Ekim 2000, 11.s.
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1. ERMENİ SORUNU.
Emre, Akif: Tuhaf zamanlarda tutunma. Yeni Şafak, 15 (5086), 05 Şubat 2009, 10.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 2. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ. - 3.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: Tunus Mısır'ın deneme tahtası mıydı?. Yeni Şafak, 17 (5807), 27 Ocak 2011, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, MISIR CUMHURİYETİ. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TUNUS.
Emre, Akif: Türbe ve sıfır sorun. Yeni Şafak, 21 (7292), 24 Şubat 2015, 8.s.
1. TÜRBELER. - 2. OSMANLI.
Emre, Akif: Türk İslamcılığı ve Kürt İslamcılığı?. Yeni Şafak, 22 (7694), 31 Mart 2016, 11.s.
1. İSLAMİYET.
Emre, Akif: Türk milliyetçiliğinin kökleri. Yeni Şafak, 3 (854), 6 Nisan 1997, 2.s.
1. TÜRKEŞ, ALPARSLAN 1917-1997. - 2. TÜRKÇÜLÜK.
Emre, Akif: Türk solunun Kürt sorunu. Yeni Şafak, 18 (6366), 11 Ağustos 2012, 12.s.
1. KÜRTLER. - 2. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ. - 3. SOL HAREKETLER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Türk tipi oryantalist esatir. Yeni Şafak, 22 (7640), 06 Şubat 2016, 10.s.
1. ORTA DOĞU SORUNU.
Emre, Akif: Türkiye "köprüleri atacak" mı?. Yeni Şafak, 8 (2614), 12 Şubat 2002, 8.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, A.B.-İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI.
Emre, Akif: Türkiye Avrupa'nın sığınmacısı mı?. Yeni Şafak, 21 (7519), 08 Ekim 2015, 11.s.
1. GÖÇ SORUNU, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Türkiye Balkanlar'ın neresinde?. Yeni Şafak, 3 (1033), 25 Eylül 1997, 9.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-BALKAN ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Türkiye Esad'ı destekledi mi?. Yeni Şafak, 6 (2018), 15 Haziran 2000, 5.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SURİYE. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Türkiye Irak'ın bütünlüğünü istiyor mu?. Yeni Şafak, 18 (6286), 22 Mayıs 2012, 15.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-IRAK.
Emre, Akif: Türkiye NATO sisteminin neresinde?. Yeni Şafak, 5 (1606), 27 Nisan 1999, 5.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-NATO.
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Emre, Akif: Türkiye ne yapmalı?. Yeni Şafak, 6 (2175), 23 Kasım 2000, 11.s.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-A.B..
Emre, Akif: Türkiye, AB'nin politik denetimi altındadır. Yeni Şafak, 11 (3675), 10 Mart 2005, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Türkiye, AB'yi ortadoğulaştırıyor mu?. Yeni Şafak, 21 (7575), 03 Aralık 2015, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Türkiye, İsrail ve "akıl tutulması". Yeni Şafak, 4 (1383), 16 Eylül 1998, 2.s.
1. SU SORUNU, ORTA DOĞU ÜLKELERİ. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYEİSRAİL.
Emre, Akif: Türkiye,Osmanlı'nın neyi olur?. Yeni Şafak, 19 (6606), 09 Nisan 2013, 9.s.
1. TOPLUMSAL YAPI, OSMANLI.
Emre, Akif: Türkiye'de "cemaat" var mı?. Yeni Şafak, 20 (6930), 27 Şubat 2014, 11.s.
1. CEMAATLER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Türkiye-İran: Kuşkulu dostluklar. Yeni Şafak, 5 (1697), 29 Temmuz 1999, 5.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, İRAN. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-IRAK.
Emre, Akif: Türkiye'nin "islam dünyası" vizyonu var mı?. Yeni Şafak, 10 (3419), 17 Haziran 2004,
10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSLAM ÜLKELERİ. - 2. İSLAM KONFERANSI
TEŞKİLATI.

Emre, Akif: Türkiye'nin dayanma gücü. Yeni Şafak, 15 (5203), 02 Haziran 2009, 15.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. A.B. MÜZAKERELERİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Türkiye'nin duruşu İsrail'in sınırı. Yeni Şafak, 7 (2348), 15 Mayıs 2001, 8.s.
1. FİLİSTİN SORUNU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.
Emre, Akif: Türkiye'nin geleceği " bir kuşak sonra ". Yeni Şafak, 11 (3785), 28 Haziran 2005, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Türkiye'nin göçmen politikası var mı?. Yeni Şafak, 21 (7496), 15 Eylül 2015, 11.s.
1. GÖÇ SORUNU, TÜRKİYE.
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Emre, Akif: Türkiye'nin gücünün sı/nır/ları. Yeni Şafak, 18 (6350), 26 Temmuz 2012, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. A.B. MÜZAKERELERİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Türkiye'nin gücünün sırları. Yeni Şafak, 18 (6211), 08 Mart 2012, 11.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SURİYE. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE. 3. SİYASİ GELİŞMELER, ARAP ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Türkiye'nin ırkçılık ateşiyle imtihanı. Yeni Şafak, 22 (7799), 14 Temmuz 2016, 10.s.
1. IRKÇILIK.
Emre, Akif: Türkiye'nin imajı meselesi. Yeni Şafak, 22 (7692), 29 Mart 2016, 10.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Türkiye'nin imtihanı. Yeni Şafak, 11 (3876), 27 Eylül 2005, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Türkiye'nin itibarı neye bağlıymış. Yeni Şafak, 14 (5058), 08 Ocak 2009, 9.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 2. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ. - 3.
SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Türkiye'nin Ortadoğululaş/tırıl/ması. Yeni Şafak, 8 (2644), 14 Mart 2002, 8.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE.
Emre, Akif: 'Türkiye'ye karşı' füze kalkanı. İktibas, (383), Kasım 2010, 78-79.ss.
1. ASKERİ İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Türkiye'ye karşı füze kalkanı. Yeni Şafak, 16 (5714), 26 Ekim 2010, 10.s.
1. NÜKLEER SAVAŞ. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-NATO. - 3.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Türkiye'yi kritik dönem bekliyor. Yeni Şafak, 14 (4911), 14 Ağustos 2008, 8.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, KAFKASYA. - 2. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-KAFKASYA.
Emre, Akif: Türkiye'yi Tunus'parantezine almak. Yeni Şafak, 20 (7187), 11 Kasım 2014, 10.s
1. SİYASET.
Emre, Akif: Türkü , Kürdü rehin alan söylem. İktibas, (347), Kasım 2007, 53-54.ss.
1. TERÖRLE MÜCADELE, TÜRKİYE. - 2. TERÖR, PKK. - 3. KÜRTLER, KUZEY IRAK.
Emre, Akif: Türk'ün Amerika'yla imtihanı. Yeni Şafak, 13 (4610), 16 Ekim 2007, 8.s.
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1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Türk'ün iç düşmanla imtihanı. Yeni Şafak, 15 (5413), 29 Aralık 2009, 10.s.
1. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Türk'ün tezkere ile imtihanı. Yeni Şafak, 9 (3163), 7 Ekim 2003, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Ukrayna seçimleri ve Kırım. Yeni Şafak, 10 (3582), 30 Kasım 2004, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-UKRAYNA. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, KIRIM.
Emre, Akif: Ulus devletin metafizik prangaları. Yeni Şafak, 21 (7446), 28 Temmuz 2015, 11.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Usame operasyonun göstergeleri. Yeni Şafak, 17 (5905), 05 Mayıs 2011, 10.s.
1. TERÖRLE MÜCADELE, ABD. - 2. EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: Utanç duvarı kimleri utandırıyor?. Yeni Şafak, 18 (6390), 04 Eylül 2012, 9.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İRAN-İSRAİL. - 2. FİLİSTİN SORUNU. - 3. SİYASİ
GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Uygurların bir yol haritası var mı?. Gökbayrak, 19 (107), Mayıs-Haziran 2012, 7.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, DOĞU TÜRKİSTAN.
Emre, Akif: Uzakdoğu neresi, Doğu Türkistan neresi?. Yeni Şafak, 3 (691), 23 Ekim 1996, 2.s.
1. TÜRKLER, DOĞU TÜRKİSTAN.
Emre, Akif: Ülkeyi rehin alan yollar. Yeni Şafak, 15 (5254), 23 Temmuz 2009, 10.s.
1. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Ümmet fikri öldü mü?. Yeni Şafak, 20 (7175), 30 Ekim 2014, 9.s
1. İSLAMCILIK.
Emre, Akif: Üslup ve uzlaşma arasında siyaset. Yeni Şafak, 14 (5007), 18 Kasım 2008, 9.s.
1. SİYASİ PARTİLER. - 2. AK PARTİ.
Emre, Akif: Ütopyalar tükenmeden.... Yeni Şafak, 14 (5056), 06 Ocak 2009, 10.s.
1. DIŞ POLİTİKA, TÜRKİYE-ORTA DOĞU. - 2. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ. - 3.
SİYASİ GELİŞMELER, ORTA DOĞU. - 4. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, FİLİSTİN-İSRAİL.
Emre, Akif: Vahşetten vahdet çıkar mı?. Yeni Şafak, 19 (6636), 09 Mayıs 2013, 11.s.
355

1. İSLAM DÜNYASI.
Emre, Akif: Varoluş hükmünü savunuyorum. Yeni Şafak, 20 (7154), 09 Ekim 2014, 9.s
1. IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: Vatikan-ABD hattı: BOP ya da entegrasyon. Yeni Şafak, 12 (4284), 16 Kasım 2006, 6.s.
1. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Vekalet savaşının sahipleri sahaya mı iniyor?. Yeni Şafak, 21 (7512), 01 Ekim 2015,
11.s.
1. ABD. - 2. RUSYA FEDERASYONU. - 3. SURİYE İÇ SAVAŞI.
Emre, Akif: Viyana'da tenha bir mezar. Yeni Şafak, 18 (6526), 19 Ocak 2013, 18.s.
1. TARİH YAZARLIĞI.
Emre, Akif: Vizesiz AB'nin bedeli. Yeni Şafak, 19 (6853), 12 Aralık 2013, 12.s.
1. VİZE UYGULAMASI.
Emre, Akif: Wikileaks zihniyet sızıntısıdır. Yeni Şafak, 16 (5756), 07 Aralık 2010, 15.s.
1. DIŞ POLİTİKA, ABD. - 2. İSTİHBARAT, ABD. - 3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER,
TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Ya çoğunluk vakıfları!. Yeni Şafak, 19 (6771), 21 Eylül 2013, 10.s.
1. VAKIFLAR.
Emre, Akif: Ya savaşa girmiş olsaydık?. Yeni Şafak, 10 (3465), 5 Ağustos 2004, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Yahudiler,Moriskolar ve İspanyol adaleti. Yeni Şafak, 20 (6923), 20 Şubat 2014, 10.s.
1. İNSAN HAKLARI, İSPANYA.
Emre, Akif: Yahudilerin tarihsel travması. Yeni Şafak, 20 (7142), 27 Eylül 2014, 8.s
1. YAHUDİLER.
Emre, Akif: Yanlış zeminde İslamcılık tartışılmaz. Yeni Şafak, 22 (7778), 23 Haziran 2016, 10.s.
1. İSLAMCILIK.
Emre, Akif: Yasalar ve mikroplar. Yeni Şafak, 17 (5952), 21 Haziran 2011, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Yemen'de mezhepcilik görünümlü oyun!. Yeni Şafak, 21 (7324), 28 Mart 2015, 11.s.
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1. YEMEN. - 2. MEZHEPLER.
Emre, Akif: Yemen'de mezhepçilik görünümlü oyun!. İktibas, 35 (436), Nisan 2015, 78.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, YEMEN.
Emre, Akif: Yeni "Türkiye sağı" mı?. Yeni Şafak, 18 (6343), 19 Temmuz 2012, 11.s.
1. HAS PARTİ. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 3. AK PARTİ.
Emre, Akif: Yeni başlayanlar için Ortadoğu. Yeni Şafak, 18 (6274), 10 Mayıs 2012, 10.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, OSMANLI-ORTA DOĞU ÜLKELERİ. - 2. SİYASİ
GELİŞMELER, ORTA DOĞU. - 3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ORTA DOĞU
ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Yeni dönemde "devlet rengi". Yeni Şafak, 19 (6883), 11 Ocak 2014, 8.s.
1. DEVLET.
Emre, Akif: Yeni Roma'nın yeni dini: Avrupa İslam'ı. Hece, 17 (198-199-200), Haziran-TemmuzAğustos 2013, 523-526.ss.
1. İSLAMİYET, AVRUPA ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Yeni savaş alanları: Enflasyon kuyuları. Yeni Şafak, 22 (7701), 07 Nisan 2016, 10.s.
1. ENFLASYON.
Emre, Akif: Yeni sömürgeciliğin yeni yüzü. Yeni Şafak, 10 (3402), 3 Haziran 2004, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK.

Emre, Akif: Yeni şeyler mi söylemek lazım?. Yeni Şafak, 21 (7327), 31 Mart 2015, 11.s.
1. FELSEFE, MEVLANA.
Emre, Akif: Yeni Türk dizisi: Arap baharı. Yeni Şafak, 18 (6227), 24 Mart 2012, 15.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ARAP ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Yeni Türkiye yeni oryantalizm. Yeni Şafak, 19 (6643), 16 Mayıs 2013, 10.s.
1. ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI.
Emre, Akif: Yerel kalan yerli olamaz. Yeni Şafak, 21 (7322), 26 Mart 2015, 11.s.
1. OSMANLI TARİHİ.
Emre, Akif: Yerel ve evrensel çözümleme olarak osmanlı şehri. Hece, 13 (150-151-152), Haziran-
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Temmuz-Ağustos 2009, 205-209
Kaynakçası vardır.
1. ŞEHİRLEŞME, OSMANLI. - 2. ŞEHİRCİLİK, OSMANLI.
Emre, Akif: Yerellik her zaman yerli olmak değildir. Yeni Şafak, 20 (6970), 08 Nisan 2014, 9.s.
1. İSLAMCILIK, TÜRKİYE.
Emre, Akif: Yerli olmadan çözüm hayal. Yeni Şafak, 21 (7320), 24 Mart 2015, 11.s.
1. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ. - 2. AK PARTİ.
Emre, Akif: Yerli oryantalistler ve Kürtler. Yeni Şafak, 12 (4016), 14 Şubat 2006, 6.s.
1. KÜRTLER, IRAK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, IRAK.
Emre, Akif: Yerli oryantalizmin medeniyet kini. Yeni Şafak, 18 (6494), 18 Aralık 2012, 11.s.
1. ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI.
Emre, Akif: Yerlilik şartı,varoluş imkanı. Yeni Şafak, 20 (7159), 14 Ekim 2014, 9.s
1. ORTA DOĞU.
Emre, Akif: Yoksulluk değil 'yoksunluk göçü'. Yeni Şafak, 21 (7514), 03 Ekim 2015, 12.s.
1. GÖÇ ve GÖÇMENLER. - 2. AVRUPA ÜLKELERİ.
Emre, Akif: You Tube katliamı. Yeni Şafak, 14 (5051), 01 Ocak 2009, 8.s.
1. BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, FİLİSTİN-İSRAİL.
Emre, Akif: Yumruğunu kim açmalı. Yeni Şafak, 14 (5072), 22 Ocak 2009, 8.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, ABD. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
Emre, Akif: Yunan olmak kolay değil!. Yeni Şafak, 21 (7306), 10 Mart 2015, 10.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, YUNANİSTAN.
Emre, Akif: Yunanistan uygarlığının telif haklarını alabilecek mi?. Yeni Şafak, 21 (7432), 14
Temmuz 2015, 11.s.
1. EKONOMİK KRİZ, YUNANİSTAN.
Emre, Akif: Yüz yıllık yeni dünya düzeni. Yeni Şafak, 5 (1480), 22 Aralık 1998, 5.s.
1. DIŞ POLİTİKA, ABD. - 2. GÜÇ DENGELERİ.
Emre, Akif: Yüzlerine değil gözlerine bakmalı. Yeni Şafak, 10 (3549), 28 Ekim 2004, 10.s.
1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-FRANSA. - 3.
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ALMANYA.
Emre, Akif: Yüzyıl sonra Balkan hezimetinin anlamı. Yeni Şafak, 18 (6439), 23 Ekim 2012, 9.s.
1. BALKAN SAVAŞLARI.
Emre, Akif: Zaman mekan kamera. Yeni Şafak, 19 (6575), 09 Mart 2013, 10.s.
1. ÇALIŞMA HAYATI.
Emre, Akif: El Kaide ve IŞİD'i Amerika'nın Irak'ı işgali doğurdu. Yeni Akit, 13 (4728), 1 Temmuz
2016, 13.s.
1. IRAK İÇ SAVAŞI. - 2. IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ. - 3. EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: İlk meşale Kudüs. Yeni Akit, 13 (4650), 15 Nisan 2016, 13.s.
1. FİLİSTİN SORUNU.
Emre, Akif: Soykırımdan mahkum olan "Avrupalı" dır. Yeni Akit, 13 (4631), 27 Mart 2016, 13.s.
1. SOYKIRIM, BOSNA.
Emre, Akif: ABD'nin yeni Pearl Harbor'u. İktibas, 34 (432), Aralık 2014, 62-63.ss.
Şenişafak
1. SİYASİ GELİŞMELER, ABD. - 2. ABD.
Emre, Akif: Sekülerliğin Tunus halleri. İktibas, 34 (432), Aralık 2014, 72-73.ss.
Yenişafak
1. TUNUS. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TUNUS.
Emre, Akif: "beyaz Türk'ün Beyaz Kürt"leşmesi. Yeni Şafak, 18 (6394), 08 Eylül 2012, 9.s.
1. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ.
Emre, Akif: Hama'yı yeni/den hatırlamak. Yeni Şafak, 18 (6183), 09 Şubat 2012, 15.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Bedeli Suriye olmasın. Yeni Şafak, 17 (6097), 15 Kasım 2011, 12.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SURİYE. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE.
Emre, Akif: Suriye'de stratejik duvara toslamak. Yeni Şafak, 17 (5961), 30 Haziran 2011, 12.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-SURİYE. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE. 3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, OSMANLI-SURİYE.
Emre, Akif: Libya'ya sadece işçi mi gönderdik. Yeni Şafak, 17 (5834), 24 Şubat 2011, 9.s.
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1. SİYASİ GELİŞMELER, LİBYA. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-LİBYA.
Emre, Akif: İsrail'le radikalizm kıskacında devrim. Yeni Şafak, 17 (5812), 01 Şubat 2011, 9.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, MISIR CUMHURİYETİ. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, AFRİKA
ÜLKELERİ.
Emre, Akif: Kürt sorunuyla oy/a/lanmadan yüzleşmek. Yeni Şafak, 16 (5623), 27 Temmuz 2010, 8.s.
1. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE 2010-. - 2. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ. - 3.
KÜRTLER.
Emre, Akif: Abdullah Gül'le görüşen ABD'li yetkililer, Refah Partisi'ne sıcak mesajlar gönderdiler:
"Refah'la = çalışırız". Yeni Şafak, 3 (813), 22 Şubat 1997, 1.4.s.
1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-ABD.
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