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P

aris’te 7 Ocak ve 13 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Irak Şam İslam Devleti
(IŞİD) tarafından üstlenilen terör saldırıları
başta Fransa olmak üzere Avrupa’da radikalleşme tartışmalarında artışa neden oldu. Süreci açıklamak için
gözler İslami hareketler üzerine yaptıkları çalışmalarla
öne çıkan isimlere çevrildi. Televizyonlar ve gazeteler
kısa sürede uzmanların yorumları ile dolmaya başladı.
Hemen herkesin cevabını merak ettiği soru ise şuydu;
Avrupa’da yaşayan gençleri el-Kaide ve/veya IŞİD gibi
örgütler için ölümü göze almaya iten şey nedir? Gilles
Kepel bunun nedeninin “İslam’ın Radikalleşmesi” olarak yorumlarken, François Burgat sömürgeci mirasa
dikkat çekmekteydi.
Olivier Roy Jihad and Death: The Global Appeal
of Islamic State kitabında işte bu soruya cevap arıyor. Yazar Fransa ve Belçika’dan 140 kişinin hayat
hikâyesine odaklandığı çalışmasında yaşanan süreci
“Radikalleşmenin İslamileşmesi” şeklinde formüle
ediyor. Buna göre toplumsal dışlanmışlığın meydana
getirdiği nihilizm bu süreçte dinden daha fazla rol
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oynarken kişilerin bu hareketlere katılımını tetikleyen
etken dinden ziyade sahip olunan bireysel kaçış isteği.
Dolayısıyla hâkim akademik yazının tercih ettiği gibi
lider kadroların veya ideologların söylemlerine odaklanmaktansa bireysel tetikleyicilere odaklanılması gerekiyor. Roy katılımcıların büyük çoğunluğunun yeni
Müslüman olmalarına, derin bir İslami bilgiye sahip
olmamalarına ve geçmişlerinde suça bulaştıklarına
dikkat çekerek, bugün kendini IŞİD’e katılım olarak
gösteren radikalizmi İslamcı dalganın devamındansa
topluma karşı bir gençlik isyanı olarak tanımlıyor. Bunun için mevcut radikalizm, iddia edildiğinin aksine,
kendisinden önceki geleneksel İslami hareketlerdense
Avrupa’da 1970’lerde faaliyet gösteren İtalya’da Kızıl
Tugaylar ve Almanya’da Kızıl Ordu Fraksiyonu gibi
militan sol gruplara benzemekte. Konuyu teolojik
zeminden psikolojik ve sosyolojik zemine taşıyan kitabın analiz merkezini sadece iki ülke örneği ile sınırlaması küresel bir olguyu tam olarak açıklamakta eksik
kalsa da bu alanda araştırma yapanların istifade edeceği önemli noktalara dikkat çekmesi nedeniyle okuma
listelerinin üst sıralarında yer almayı hak ediyor.
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