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AKV den
Selâmünaleyküm.

1992'nin ilk AKV-BÜLTEN'İ ile karşınızdayız. Sizlere da
ha zengin, daha nitelikli ve daha doyurucu bir Bülten sun
maya çalıştık. Beğeninize lâyık bir biçim ve muhteva ile 
yayınımızı sürdürmek amacındayız.

Aylık olarak yayımlamayı planladığımız AKV BÜLTEN'i 
şimdilik ikişer sayı halinde sizlere sunacağız. İmkanlarımız, 
arzu edilen seviyeye ulaştığında ise, her ay yayımlamak 
düşüncesinde, daha doğrusu arzusundayız.

32 sayfa halinde ve kapaklı olarak basürdığımız Bülteni

mizin düzenli, kaliteli ve daha dolgun çıkabilmesi, Vakıf 
camiamızın ve değerli okuyucularımızın yakın desteğiyle 
mümkün olacaktır. Bu bağlamda sîzlerin Bülten'i tanıtarak, 
abonelerini çoğaltarak ve reklam verme imkanı olanların 

reklamlarının bize ulaşmasını sağlayarak yardımcı olacağı
nızı umuyoruz.

AKV BÜLTEN; öncelikle vakfımız'da sunulan seminer, 

konferans ve sohbetleri sizlere aktarmayı ve böylece bu et
kinliklerin kalıcı ve daha verimli olmasını sağlamayı görev 
saymaktadır. Ayrıca Bültenimizin yayın çizgisine uygun 
olan araştırma, inceleme, makale, tercüme, karikatür, şiir 

vs. gibi değerli katkılarınıza da açık olacaktır.

AKV BÜLTEN'in bu sayısında: son günlerin gündemini 

işgal eden "Cezayir Qlayları"na geniş yer ayırmaya çalış
tık. Vakfımızda "Ayın Sohbeti" programında yapılan "Ce
zayir Tartışmasını" aynen yayınlıyoruz. Konuyla ilgili ola

rak basında yer alan önemli haber ve yorumları da "Alıntı
lar" bölümünde bulabilirsiniz. Bu bağlamda, gerek Cezayir 
konusuna gerekse "Kuzey-Güney Çatışması"na ilişkin de
ğişik yaklaşımlar içeren bir röportajı PARİS-MATCH dergi
sinden sizler için arkadaşımız Kamil Çileçöp tercüme etti.

1991'de Vakfımızda sunulan seminerlerden birkaçını 
genç arkadaşlarımız sizler için yayına hazır hale getirdiler: 
Mustafa Aydın'ın "Sosyal Hayatta İslamîlik Ölçüsü Üstü
ne Bazı Düşünceler", Metin Çığrıkçı'nın "Tarihte ve Gü
nümüzde Zulmün Boyutları" adlı sohbetleri geniş ola
rak, Mahmut Toptaş Hoca'nın "Küfür Cephesinde Yeni 

Bir Şey Yok" isimli konuşması ise kısmen özetlendi. Bu 

konuşmaların yayına hazırlanmasında emeği geçen kardeş

lerimize teşekkür ediyorum.

Daha iyi ve daha güzel AKV BÜLTEN'lerde buluşma 

ümidi ve duasıyla...

Abdullah Yıldız
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CEZAYİR OLAYI
Yöneten: Cevat ÖZKAYA

Cezayir ile ilgili, Türkiye'ye ge
len haberler genellikle batılı habeı 
kaynaklarıyla sınırlı kalmaktadır. 
Bir zamanlar İran’ın Cumhurbaşka
nı olan şimdiki lideri Hamaney'in 

bir sözü vardı: "Emperyalizmin biı 
çok engellerini bir biçimde aştık, 
ama haber emperyalizmini aşama
dık.”

FÎS (İslâmî Kurtuluş Cephe- 

si)’nin kurulduğu 1989’dan itibaren 
ara ara, son iki üç aydan bu yana 
ise, hemen hemen her gün iletişim 
araçlarında Cezayir'le ilgili haber
ler duyuyor, okuyoruz. Fakat bu 
haberlerin hepsini toplayıp, ne ol
muştu Cezayir'de diye sorduğu
muzda net olarak bir cevap alamı

yoruz. F.l.S. adında bir parti kurul
du. Cezayir'de olaylar çıktı. Ordu 
müdahale etti. F.Î.S. seçimlerin bi
rinci turunu kazandı. F.l.S. gelirse 
şeriat ilân edecek. Lâik kadınlaı 
baş kaldırdı. Ordu müdahale etti. 
Bu ve benzeri haberleri hergün 

okuyor, duyuyoruz. Ancak bütün 

bu olaylara sebep olan F.l.S. nedir? 
Nasıl kurulmuştur? Lider kadroları 
kimlerden teşekkül eder? Hedefleri 

nelerdir? Nasıl bir islâmi anlayışa 

sahiptirler? gibi can alıcı bir sürü 
sorunun cevabı yoktur.

Ayrıca bu baş kaldıran laik ka
dınlar, büyük bir kitle oluşturuyor

lar mı, yoksa bizim Okmeyda- 

nı'nda devlet desteğiyle yürüyüş 
yapan birkaç yüz hatunun yürüdü
ğü gibi mi yürüyorlar, bunların da 

doğru bir karşılığını bulamıyoruz. 

Basın, birkaç istisna dışında haber
leri sansasyonel hale getirmek vc 
magazin unsurunu ön plâna çıkar
mak için adeta elbirliği etmiş gibi.

Bu istisnalardan birinden "Dün

ya ve İslam" dergisinden söz etmek

Vakfımızda her ay HAyırt 
Sohbeti" programında gün
cel bir konu ele alınmakta
dır. Geçtiğimiz ay, dünya 
gündeminde ilk sırayı alan 
Cezayir olayı, uzunca bir 
oturumda tartışıldı: Bu tar
tışmayı, Bültenimizde geniş 
biçimde yayımlıyoruz. AKV  
B ÜLTEN'in gelecek say ila - 
rında da Ayın Sohbeti” 
p ro gramları n ı değerle t idi r~ 
meyi düşünüyoruz.

istiyorum. Yöneliş yayınlarındaki 

arkadaşların çıkardığı "Dünya ve 
İslam" dergisi Cezayir konusunda 
en doyurucu bilgileri, haberleri ak
taran yayın organı oldu. Derginin
4. sayısında F.I.S.'in yayın organın
dan alınarak tercüme edilen F.l.S. 
proğramı yayınlandı. 8. sayıda ise 
F.I.S.'in mücadele serüvenini anla
tan doyurucu bir tercüme ile yine 
Ibn Badis'in kurduğu Ulema Cemi

yeti ile ilgili bir konuşma yayınlan
dı. Bunların dışında basında yayın

lanan Medeni vc Abdülkadir Haşa- 
ni'nin bazı röportajlarından birta
kım ipuçları yakalamak mümkün. 

Bunu belirttikten sonra Cezayir'de 
ne oluyor konusuna geçebiliriz.

Cezayir teoride laik olmayan, 
ama içten içe laisizmin devam etti

ği bir ülke. Kimse açıktan laik ol
duğunu söylemiyor. Hatta Sosya
list lider Ait Ahmet bile kendisiyle 
yapılan bir röportajda Cezayir'de 
şu anda laiklik lafı etmenin yanlış 

olduğunu söylüyor ve bu işin za
manla olabileceğini belirtiyor. Bi
lindiği gibi Cezayir anayasasında 
devletin dini islamdır diye bir mad

de var. Madde böyle olmasına rağ
men, devletin uygulamaları sosya

list. Böyle çelişkilerin olduğu bir 
ülke Cezayir.

Dört beş yıl önce Cezayir'e gi
dip gelen bir arkadaş, Cezayir ente
resan bir ülke, Türkiye'yle karıştı
rılmamalıdır diyerek şu olayı nak
lediyordu: "Bir diskonun önünden 
geçiyorduk, o arada da ezan oku
nuyordu. Baktım bir grup genç dis
kodan çıkmış camiye doğru gidi

yorlardı. Yanımdaki arkadaşa nere
ye gidiyorlar diye sordum. Namaza 
gidiyorlar diye cevap verdi." Bu 

anlamıyla biraz Pakistan'a benzi
yor. "İran'da Devrim Karşı Dev

rim" kitabının yazarı Asaf Hüseyin 
memleketi olan Pakistan'la Türki
ye'yi karşılaştırırken şunları söyle
mişti. "Siz büyük rahatlık yaşıyor
sunuz. Sizde cepheler ayrılmış, saf
lar belli. Pakistan'da kimse ben 
müslüman değilim demiyor, herkes 
müslüman. Oysa Türkiye'de birisi 
kalkıp, ben müslüman değilim di

yebiliyor. Bu durumda cephclcr, 

saflar belirgin hale geliyor. Bu ise 

mücadeleye kolaylık getiren bir 
durumdur." Cezayir'de de devrim
den sonraki dönemde safları belir
lemek mümkün olamamıştır. Ba

ğımsızlık önderleri kendilerini İs
lam'dan soyutlamış kişiler değiller

di. Ama devleti ve hayatı İslâm'a 

göre yönetmiyorlardı. Sözü edil
meyen, ama içten içe devam eden 

bir laisizm hüküm sürüyordu. Ce

zayir'de.

Bu ön bilgileri verdikten sonra 
1830 Fransız işgalinden sonra Ce

zayir'in geçirdiği evreleri kısaca 
gözden geçirelim.

1830 yılında Fransa Cezayir'i iş
gal ederek Osmanlı hakimiyetine 
son verdi. Bu tarihten itibaren 130 
yıl sürecek olan mücadele başlamış
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oldu. Cezayir'de ilk silahlı başkal
dırı hareketi Emir Abdülkadir'in 
hareketidir. İslam i talepleri olan bu 

hareket 15 yıl kadar sürdü ve Fran- 
sızlara ciddi sıkıntılar yaşattı. Ken
dilerine karşı herhangi bir başkal
dırının olamayacağını düşünen 
Fransızlar îslamî kökenli bu hare
ketin bu müthiş direnci karşısında 
dehşete düştüler ve bazı politikalar 
uygulamak zorunda hissettiler ken
dilerini.

1- îslâmi kimliğin Cezayir'de 
hakim olmasının önüne geçmek.

2- Bu kimliği unutturmanın bir 
yönü olmak üzre Arapça'yı devre 
dışı bırakıp, Fransızca’yı yaygınlaş

tırmak.

3- Cezayir’in îslam öncesi döne
mini ön plana çıkarmak.

Bu bahsedilen konularda hayli 
mesafe katcltilcr. Kitaplarını çok 
severek okuduğumuz Malik Bin 

Nebi bile eserlerini Fransızca yaz
mıştı. Ömrünün son devrelerinde 
Arapça yazmaya başlamıştı.

Fransız işgalciler bu politikala

rını uygularken, Cezayir'de bu po
litikaya karşı yer yer muhalefet ha
reketleri ortaya çıkıyordu. Ama 
1930'lara gelene kadar kayda değer 
çaplı bir hareket ortaya çıkmadı. 

1930 yılında İbn Badis "Ulema Ce- 
miycti"ni kurdu. Fiili mücadeleyi 
dışlamayan ama daha çok eğitim 
öğretim faaliyetine önem veren bir 
yapısı vardı Ulema cemiyetinin.

Ibn Badis yokolmaya yüz tutmuş 
kimliğini iade etmek istiyordu Ce

zayir halkına. Bunun için camiler

de yetişkinleri, okullarda, medrese
lerde gençleri eğittiler. Fransız iş
galcilerin Fransa'ya gönderdiği öğ
renci sayısından çok daha fazlasını 
Ezher'e, Şam'a, Tunus'taki Zeytuni
ye medresesine gönderdiler. Bu fa
aliyetler kısa sürede semeresini 
vermeye başladı. Cezayir halkında 
Fransızlara karşı ciddi bir bilinç

lenme ve direnç oluşmaya başladı. 
Denebilir ki 1954 lerde başlayan 
bağımsızlık savaşının bir ucu Emir 

Abdülkadir'e dayanıyorsa, bir ucu 
da İbn Badis'in ulema hareketine 
dayanıyor. O kadar ki 1954 yılında 

mücadelenin başladığı camilerde 
imamlar ve müezzinler tarafından 
"Hayyalel cihad vallahu ekber" 
(haydi cihada, Allah en büyüktür) 
çağrısıyla ilân ediliyordu.

Fakat bu hareket kendine ait bir 
siyasal kadro oluşturmadı. Dolayı
sıyla bağımsızlık hareketinin yöne
ticileri bu hareketin tabanından ya
rarlandılar, ama zafer kazanıldıktan 

sonra yönelimin yaptığı ilk işlerden 
biri ulema cemiyetini kapatmak ve 
mallarına el koymak oldu. Zaten 
hareket de kendi eğitiın-öğretim 
misyonunun devlet tarafından üst

lenildiğini ve kendisinin fonksi

yonsuz kaldığını görmüştü.

Medeni muhalif önderler içinde 
sivrilen şahsiyetlerden biri idi. Me
deni bağımsızlık savaşma fiilen ka
tılmış, Fransızların işlettiği Cezayir 

radyosunu bombalama olayına ka
tılmış, yakalanıp yedi yıl hapiste 
yatmış birisi. İyi bir hatip ve kitle 
önderi. Kendisini ilk defa 1984 yı
lındaki kitle eylemlerinde gösterdi.

Cezayir'de yönetimin muhal i ile
ri, daha önce bağımsızlık savaşında 
yönetimdekilerle aynı mücadeleyi 

veren insanlardı. Sosyalist cephe

nin lideri Ait Ahmet, Abbas Mede
ni böyle idi. Sosyalist muhalefet 
dar bir aydın hareketi olarak kal
masına karşın, Islami hareket kitle
leri hareketlendiren bir kitle hare
keli olarak kendini gösterdi. Yöne
tim önceleri çok önemsemediği bu 
harekete karşı 1988 yılındaki olay

larda çok sert bir tepki gösterdi. Çı
kan olaylarda onlarca insan öldü.

Bu hadiseler sonrasında muha
lefet çok partili bir siyasi yapı ko

nusunda isteklerde bulundu. Muha
lefetin baskısına dayanamıyan yö
netim Anayasa reformu yapacağını 

ve çok partili siyasi hayata geçile
ceğini duyurdu. Yapılan Anayasa 
reformunda parti kurma izni veril
di, ancak şöyle bir kayıt konuldu 
"Dini, kültürel ve etnik kökenli ce

miyet kurulamaz" Abbas Medeni 
ve Ali Belhaç yönetimindeki bü
yük bir muhalif grup böyle bir ana
yasayı tanımayacaklarını söyledi

ler. Bu arada yönetim anayasayı

Emir Abdülkadir

Bağımsızlık savaşının 1962'de 
kazanılmasından sonra 1980 yılma 
kadar yönetime karşı hareket niteli

ğini taşıyan bir muhalefet oluşma
dı. Bu süre zarfında Anayasanın 
müslüman olduğu yazılı olan, yö
netimi ise sosyalist olarak nitele

nen bir garip idare tarzıyla yönelil

di Cezayir. Yolsuzluklar, rüşvet ve 
yokluklar ayyuka çıktı. 80'li yıllara 
gelindiğinde bağımsızlık kazanma
nın sarhoşluğu da ortadan kalkmış
tı artık. Kitleler muhalefetlerini çe

şitli biçimlerde ifade etmeye başla

mışlardı. Bu muhalefetin önderliği
ni müslümanlar yapıyordu. Abbas Din Badis
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Abbas Medeni

halkoyuna sunacağını ilan etti. 
Anayasa halkoyuna sunulmadan 

birkaç gün önce müslümanlaı 
F.l.S. (Islami Selamet Cephesi)'i 

kurduklarını ilan ettiler. Halkoyla- 
masında ise, yönetimin yoğun pro
pagandası altında ilk defa seçime 
katılan halk, anayasaya olumlu oy 
verdi. Böylece kurulmuş olan 
F.l.S. tabii olarak yasadışı kalmış 
oldu. Bu durumda Medeni Anaya- 
sa'yı tanımadığı gibi, diğer resmi 
kurumlara da eleştiriler yağdırdı ve 
meşruiyetlerini tartışma konusu 
yaptı.

Medenî ve Belhaç'ın önderliğini 
yaptığı îslami hareketin dışında 
başka Islâm i yapılanmalar da vardı. 
Bunlardan birisi Mahfuz Mah

mut'un başkanlığını yaptığı "îrşad 
ve Islah Hareketi" bir diğeri de Ab
dullah Cebellah'm yöneticiliğini 

yaptığı "En-Nahda" hareketi. Bu 

iki hareket birincisinin aksine İsla
hatçı özellikleri ağır basan hareket
lerdi. Daha yumuşak bir geçişi ön
görüyorlardı. Uzun bir dönemde 
kitleyi dönüştürmeyi amaçlıyorlar

dı. Medeni ve Belhaç ise gerekti
ğinde kitleyi harekete geçirmeyi ve 

devrimci bir başkaldırıyı da ihtimal 
dışı tutmuyorlardı.

Abbas Medeni Ağustos 1988'de 
F.l.S.'in resmen tescili için İçişleri 
Bakanlığı'na başvurdu. Başvuru di
lekçesinde sistemi, rejimi ve bütün 

kurumlannı eleştiriyordu. Başvuru
6 Eylül 1988 de kabul edildi. Ana

yasa'ya göre yasak olan F.l.S. İçiş
leri Bakanlığınca resmen kabul 
edildi. Kuruluşun hemen akabinde 
yönetim 6 Haziran 1989'da yerel 
yönetim seçimlerinin yapılacağını 
ilan etti. Böylece F.l.S.'i hazırlıksız 

yakalamayı umuyordu.

Bilindiği kadarıyla F.l.S.'in er
ken bir zamanda seçime girmek 
konusunda ne hazırlığı, ne de niye
ti vardı. Ama arkasındaki halkın 

beklentilerini de ihmal edemezdi. 
Ve F.l.S. (İslâmî Selamet Cephesi) 
adeta zorlanarak seçime girdi. 1300 
belediyeden yaklaşık 900 tanesini 

kazandı. Ama merkezî yönetimin 

her kademedeki engellemesiyle 
karşılaştı. Yapması gereken birta
kım işleri yapamadı. Bu durumda 
F.l.S. önderliği bilhassa Abbas Me
deni taleplerini bir kademe daha 

öteye götürerek İslam i devlet tale
binde bulunmaya başladı. F.l.S. 
söylemini giderek sertleştiriyor ve 
taleplerini artırıyordu. Genel Se
çimlerin yenilenmesi, eski meclisin 

feshi ve yerine millet iradesini tem
sil eden bir meclisin oluşması ge
rektiğini söylüyordu F.l.S. Bu bas
kıya dayanamayan yönetim, 27 Ha
ziran 1991 'de seçimlerin yapılaca

ğını ilân etmek zorunda kaldı.

Seçimin ilanından sonra yöne
tim, iktidardaki F.L.N. partisini gö

zeten, seçmen sayısına değilde böl
ge esasına dayanan bir seçim kanu
nu getirdi. F.l.S. dahil bütün muha

lif partiler bu kanuna muhalefet et
tiler. F.l.S. siyasi grev çağrısında 
bulundu ve seçim kampanyasının 
başlamasından dokuz gün önce 25 

Mayıs 1991'de genel grevin yapıla
cağını duyurdu. Bu grevin kargaşa
lığa meydan vermeyeceğini bunun 
bir hak arama grevi olduğunu dek
lare etti. Nihayet grev başladı. Ka
tılım oldukça yoğundu. Ancak iyi 

organize edildiği için ciddi sayıla
bilecek olaylar çıkmadı. Bu arada 
Başbakan Mevlüd Hamruş ile 

F.l.S. yöneticileri Belhaç ve Mede-

Ali Belhaç

ni arasında karışıklık çıkmaması 
için çeşitli görüşmeler yapıldı ve 

mutabakata varıldı. Ancak 3 ve 4 
Haziran günleri güvenlik güçleri 
grevdeki göstericileri dağıtmak için 

kuvvete başvurdu. Bunu fırsat bi
len Cumhurbaşkanı Şadli Bin Ce- 

did 4 Haziran 1991'de dört aylığına 
sıkı yönetim ilan etti. Başbakan 

Hamruş ve hükümeti istifa etti. 
F.l.S. liderleri seçim yasalarında 
reform yapılması, Cumhurbaşkan
lığı seçim tarihinin ilanı, grevci iş
çilerin eski işlerine alınması ve sı
kıyönetimin kaldırılması konusun
da tüm ülke çapında yoğun bir pro

paganda kampanyası başlattılar. Bu 
arada Abbas Medeni Haziran so

nunda bir hafta içinde sıkıyöneti
min kaldırılmaması halinde cihad 
ilan edeceğini bildirdi. Bunun üze
rine Medeni ve Belhaç yönetim ta
rafından tutuklandı. Güvenlik güç
leri ile F.l.S. taraftarları arasında 

yer yer çatışmalar oldu. Bu arada 
yönetim 27 Aralık 1991’de seçim
lerin yapılacağını ilân etti.

Nihayet iki etapta yapılması ge
reken seçimlerin birinci etabı ya

pıldı ve F.l.S. yaklaşık milletvekil
lerinin % 80'ini elde edecek bir ba
şarı sağladı. Bunun üzerine bütün 
dünya basını yoğun bir kampanya 
başlattı. Cezayir'in karanlığa götü
rüleceği, buna müsaade edilmeme
si gerekliği, ordunun duruma el- 
koyması istendi. Cezayir'deki lâik 
unsurlar sokaklarda cılız gösteriler
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yaptılar. Seçimin ikinci etabının 

yapılacağı 16 Ocak tarihinden önce 
Şadli Bin Cedid istifa etti. Ordu 
yönetime elkoydu. Seçimleri iptal 

etti. İstisnaların dışında hemen he
men bütün dünya demokratları da 
rahat bir nefes aldılar, askerî darbe 
sayesinde. Ben size Cezayir'de 
olanlar konusunda kısa bir malû
mat sundum. Şuandan itibaren si

zin sorularınızı ve katkılarınızı 
bekliyorum.

SORULAR VE GÖRÜŞLER

- İslâmî Selamet Cephesi deni
yor, burada cepheden kasıt nedir? 
Belli bir merkezden yönetilen bir 
siyasi kuruluş mudur?

- F.l.S. çok önceden kurulup ge
lişmiş bir hareket değil. Ortaya bir 
çok grubun dahil bulunduğu, birbi
rinden bağımsız bir muhalefet çıkı
yor. Muhalefetin değişik sözcüleri 
var. Ve muhalefet adeta yönetimin 

alternatifi haline geliyor. Bu muha
lefetin merkezî hale getirilmesi, ya
ni F.l.S.’in oluşumu 198$ yılında 

oluyor. F.l.S. bir kadro hareketi de
ğil bu anlamda kitlelerin muhafele- 
ti sonucu ortaya çıkmış, muhalefet 
grupları içinde F.l.S.'e bağlanan 
kitleler en yüksek devrimci potan
siyele sahip kitleler. Ancak 
F.l.S.'in bu potansiyele dönüştüre

cek bir kadrosu yok gibi gözükü
yor. Gerçi bir karar mekanizmaları, 

bir programları var. Fakat bir kadro 
hareketi özelliği göstermiyorlar, 
gördüğüm o.

Körfez krizine kadar FIS içeri
sinde Suudi Arabistan'dan, Rabı- 
ta'ya mensup ulema vardır. Bu açık 
bir şekilde oradaki hareket için ih
tilaf konusu olmuştur. Bu ihtilaf 
Körfez Kriziyle beraber, yani 
ABD ve bölgedeki emperyalist 
güçlerin oraya gelmesiyle beraber 
FIS'in de açık bir şekilde tercihini 
Irak'tan yana veya terörizme karşı 
yapmasından dolayı harekette bir 
bölünme sözkonusudur. Bu bölün
mede Rabıtacı ulemânın tasfiyesi 

şeklinde cereyan etti. Yine o güne

dek Suudi Arabistan'ın FIS'e büyük 
desteği vardır. Körfez kriziyle bir

likte bu destek kesildi.

1962'den 1982'ye kadar birşey 

olmamış gibi bir tablo çıktı ortaya 
muhalefet olarak.

1962'de Mâlik bin Nebi, Fran
sa'dan gelir ve ona Eğitim Bakanlı

ğı verilir. Bir yıl bakanlık yapar. 
Sonra görevden uzaklaştırılır. Ma
lik bin Nebi hemen "el-Kıyam" ha
reketini kurarak faaliyete başlar. 

Bu hareket genelde işçilere, o gün
kü yoksullara yönelik bir hareket, 
ulema hareketi ise Camileı'c yöne
lik bir harekettir.

Abdülkadir Haşanî

İşçilere yönelik bu hareket öyle 
boyutlara ulaşır ki beşbin kişilik 
salon toplantıları, sekiz bin kişilik 
açıkça yönetim karşıtı gösteri ya
pabilmektedir. Yönetim, hareketin 

lideri Muhammcd Hıdar'ı sürgün 
eder. Bunun üzerine yüzbin kişinin 
katıldığı bir gösteri yapılır. Yöneti

min tepkisi ise çok sert olur, işte 
bu "Kıyam" hareketi içerisinde 
FIS'deki kadrolar da vardır.

îbn Badis'in hilâfet hakkmdaki 
görüşleri biraz farklıdır. Ibn Badis, 
hilâfetin kutsal bir makam olduğu
nu, bugün İslam âleminin kendi 
kendisini yönetibilecek seviyeye 
geldiğini, artık hilâfete gerek bu

lunmadığını söyler.

Şadli bin Cedid'in yönetime gel
mesiyle Ulusçuluk, Arapçılık hare

keti başladı. Bütün okullarda Arap
ça eğitim mecbur edildi.

Batılı bir araştırmacı Cezayir 
hakkında şöyle bir değerlendirme 
yapıyor:

"Bizim beşyüz yıllık hakimiyeti
miz bilmek üzeredir. Bizim bu biti
şimize İslam'ın yükselişi sebep ol
maktadır. Biz, İslâm'la karşılaştı
ğımız bin yıldan bu yana İslâm'ı 
hiç anlamadık zaten...”

Cezayir'in yaşadığı problem, as
lında Cezayir'in değil ümmetin ya
şadığı bir problemdir. Yönetim, ye

rel yönetim, haberleşme ve iletişim 
gibi sorunlar, bizim de sorunları- 
mızdır. Bunlar, galiba bazı tecrübe 
ve deneylerden sonra çözülecek 
olan problemlerdir. Ben, şu anda 

bu problemleri anlama ve kavrama 

aşamasında olduğumuzu sanıyo
rum.

- Sohbetin bu bölümünde söz 
alan bir dinleyici konuyla ilgili 
görüşlerini şöyle ifade etti:

"Bugün Fransa'da, Cezayir Kur
tuluş Savaşı konusunda olduğu gibi 
bir bölünme var. Cezayir Kurtuluş 
Savaşı'nda bir grup bağımsızlık ve
rilmesini savunurken, bir grup da 
buna karşı çıkmıştır. Bugün de öy
le görünüyor. Görünen o ki; çok 
büyük bir çoğunluk müslümanlann 

başa gelmesinden yana değil. Azın
lıkta olanlar ise; "gelsinler, kendi

lerini denesinler bu demokrasi açı
sından da tutarlılık olur." diyorlar.

"Müslüman ülkeler, tabir yerin
deyse batılılar tarafından paylaşıl
mıştır. Nasıl ki, Ortadoğu'nun İs

lam tecrübesine Ingilizler sahipse

ler, Afrika'nın tecrübesine de Fran- 
sızlar sahiptirler ve bu yörenin 

dünyadaki dengeler açısından ko
numunu daha iyi bilmektedirler. 

Cezayir, sadece müslümanlar açı
sından değil, müslüman olmayan 
coğrafya ile de ilgilidir. Bu bakım
dan, İslam'a sempati duyan, Fran
sa'nın sömürgesine terkedilmiş bir 
kıtanın kaderiyle de ilgilidir, 

1942'dc Madagaskar adasında
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müslümanlar çoğunlukta idi. Ama 
1942 yılının bir yaz sabahında, in

sanlar uyandıklarında 94.000 müs- 
lümanı Fransızlar bir gecede öldür
düklerinden dolayı hristiyanlar ço
ğunluk durumuna geçmişlerdi.

"Bu bakımdan, Fransa'nın, bu 

tecrübelerinin ışığında İslam'a ve
receği cevap ta çok önemlidir."

- Sohbeti yöneten Cevat Özka

ya: Sunday Times gazetesinde yer 

alan bir yorumu aktararak konuş
masına devam etti. Yorum şöyle:

"İslam uzun süren felç duru
mundan kurtuluyor. Batı’mn al

tın çağı kapanmak üzere; şimdi 
müslüman devletler kurma za
manı..."

Amerikan strateji çevrelerinden 
sızan haberlere göre; " Cezayir, ye
ni dünya düzeninin ilk çatlağı
dır." Bu tür gelişmeler, çok fazla 
beklenen şeyler değildi. Bunun 
üzerine şöyle bir değerlendirme 
yaptılar:

"İslam'ın her türlüsü tehlike
lidir. Bunu engellemek için her 
yolu kullanmalıyız."

İkinci bir grup ise: "Bırakın 

gelsinler, nasıl olsa dünyanın bü
yük bir kısmı bizim elimizdedir. 
Dolayısıyla, bir şey yapamaya
cakları ortaya çıksın..." diye dü

şünmektedir.

Bunlara ilaveten; Batı için po

tansiyel muhalefet olarak bir tek 

İslâm'ın var olduğu ortadadır.

- Cevat Özkaya, İslam i Selameı 
Cephesi (FlS)'in programından ba
zı bölümler okuyarak sohbete fark
lı bir boyut getirdi. (FIS programı
nın tam metni Dünya ve İslam Der- 
gisi'nin Güz. 1990 (4.) sayısında 
yayınlanmıştır.)

- Dinleyicilerden biri şöyle bir 
görüş belirterek tartışmaya deği
şik bir açıdan katıldı:

"Cezayir'le bizim mücadelemiz 
paralellik arzediyor. Onlar da kur

tuluş savaşı verdiler, biz de. Savaş 
sonrası onlar da lâik düzene karşı 
mücadele ettiler, kısmen biz de. 
Hatta biz daha tecrübeli ve şanslı 
sayılırız. Buna rağmen onlar bizi 
bu mücadelede geçtiler. Bunun 
esprisi nedir? Biz işi mi bilmiyo
ruz? Yoksa biz daha çok mu bozul
duk? Bu eksiklikleri bulmamız ge
rekir..."

- Bir başka dinleyici şu görüş
leri ileri sürdü: "Cezayir’de, bildi
ğimiz kadarıyla hareket daha çok, 
ülkenin imkanlarından soyutlan
mış, uzak kalmış, hemen açlık sını

rında olan insanlara dayanıyor. As
lında Cezayir, imkânları itibariyle 
çok kötü değil, ama Fransa'nın kur
duğu düzende, bu imkanlardan az 
sayıda insan hakkından fazla yarar
lanıyor. İmkânlardan iki şekilde 
uzaklaştırılmışlardır:

1. Maddî olarak bu imkânlardan 
yararlanamıyorlar.

2. Kültürel olarak buna alışama

mışlardır. Yani bizim alıştığımız 
lüks imkanlardan uzaklar. Bizim 
imkanlarımız, mücadeleyi göze al
mayı daha zor hale getiriyor. Ama 
Cezayir'de medeniyetin imkanları
na bu kadar bağlanmamış bir kesim 
var."

- Cevat Özkaya; dinleyicinin 
görüşlerinin yanlış anlamaya mey
dan vermemesi için; bu söyledikle

rimiz bizi, İslâm sadece yoksulların 
bulunduğu bir toplumda taraftar 
bulur, gibi bir sonuca götürmeme- 

li," dedi.

Aynı dinleyici görüşlerinde ıs
rar ederek şöyle devam etti:

"Toplumsal muhalefet oluşur
ken, İslâm'ın kendi dinamiklerinin 

dışında İslâm dışı unsurların da bu 
muhalefet üzerinde etkili olduğunu 
düşünüyorum. Cezayir'de şimdiye 
kadarki iktidarın olumsuz tavrının, 

muhalefetin oluşmasında etkili ol
duğunu sanıyorum."

Tartışmayı yöneten Özkaya, gö
rüşleri bir noktada toparlayarak 

şöyle dedi: "Herne sebeple olursa 
olsun toplumsal muhalefetin sesi 

oldu İslâm. Yani, muhalefet eden
lerin içinde müslüman olmayanlar 
da var. Ancak bunu oya dönüştür
me işini FİS yapıyor."

- Dinleyicilerden biri şöyle bir 

soru yöneltti: Cezayir'de Selamet 

Cephesi'ni demokratik yöntemlerle 
mücadele etmesine rağmen dev
rimci olduğunu düşünenler var mı?

- C. Özkaya; soruyu şöyle ce
vapladı:

Cezayir'de; İslâm'ın demokrasi 

yoluyla gelmeyeceği şeklinde bir 
söylem vardı. Bu söylem özellikle 

askeri darbeden sonra gelişti, ama 
bu bir deneme oldu. Daha önce 
Mahfuz Nahnah'ın böyle bir hare
keti vardı. Fakat bütün bu devrimci 
unsurlar FİS bünyesinde toplandı. 

Bunların dışında münferit hareket
ler de olabilir...

Şimdi, İslâmî Selamet Cephesi 
illâ da demokratik yöntemle iktida
ra geleceğim diye bir amaç koyma
dı ortaya. Yani, bir kapı açıldı, FIS 
de o kapıdan içeri girmeye çalıştı. 
Mücadele stratejisi içinde ben bu 
işi illâ da dcmorasiyle yapacağım 
diye bir stratejisi yok. FIS iktidarın 
bıı yollarla kendilerine kolay teslim 
edilmeyeceğini gördü. Zaten FIS 

içinde böyle muhalif bir grup var
dı, yani 'bu işi böyle denemeyelim, 
devrim yoluyla gidelim," diyen bir 

grup vardı. Bunlar kitle nezdinde 

çok itibarlı değillerdi. Seçimlerin 
iptalinden sonra bu itibar gittikçe 
artmaya başladı.

- Dinleyicilerden biri, Cezayir 
harekelini bir başka açıdan değer
lendirerek şöyle bir soru ortaya 
attı: "Baştan beri, bu hareketin bir 

kadro hareketi olmadığına ilişkin 
bir intiba var, yani hareketi sürük
leyen bir kadro... Mesela İran'da 

bir bombalama hadisesi oldu ve
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yetmiş kadar ulemâ öldü; yine de 
hareketi sürükleyecek insanlar 

vardı. Şimdi, FIS'in kadrosuyla il
gili bir bilgimiz yok.

- Özkaya: Benim de fazla bir 
bilgim yok. Olayı baştan beri bir 
kadro hareketi olarak görmeyince, 

arkasından böyle büyük liderlerin 
çıkabileceğini düşünmek biraz tu
tarsızlık gibi geliyor bana. Ama, 
hareket bundan sonra kendi içinden 
liderler üretirmi, bilemiyoruz. Bir 
şeye seviniyorum; iyi ki iktidara 
gelmediler diye düşünüyorum.

İkincisi; bu iktidara gelmeme 

sürecinden sonra, hareket, bir bi
çimde kendi iç bütünlüğünü devam 
ettirebilirse, bu harekcün önümüz
deki günlerde giderek güçleneceği 
düşünülebilir. Yönetim de bunu 
bildiği için; Abbas Medenî'den 
sonra diyelim ki Haşanı geliyor, 
onu tutukluyor; ondan -sonra bir

başkası geliyor, onu da tutukluyor. 
Hareketin başına kim geçerse alıp 
götürüyor. Şimdilik büyük bir tepki 
yok. FIS, biraz da karakteri gereği, 
kitleleri eyleme sürükleyip böyle 
birşeyler yapmayı da istemiyor gi

bi. Bu tür eylemleri yaptırabilecek 
Abbas Medenî, Ali Belhaç gibi li
derler içerde. Artık bunlar gibi li
derler var mı? Pek gözükmüyor. 
Ama bir şey var ki, gidenin yerini 
de birileri dolduruyor...

- Bir dinleyici; "niçin, 'iyiki ik
tidara gelmediler,' dediniz," diye

rek itirazda bulundu.

- Bu itirazı Cevat Özkaya şöyle 
cevapladı: "İyi ki gelmediler"den 
kastım şu: Ben, FİS'in yerel seçim
lere ililerek girdiği istikametindeki 
yorumların doğru olduğunu sanıyo
rum. Abbas Medeni de bir biçimde 
bunun farkındaydı. Çünkü, 1988'de 
FİS kuruluyor; yeni oluşan bir mu

halefet hareketinin tepesine bir çatı 
çatılıyor; hemen akabinde, belli 

projeler üretmeden, belli yakınlık
lar kurulmadan, bir organizasyon 
haline gelmeden iktidara talip olu

nuyor. Yönetim de onları bir takım 
sıkıntılara sokuyor. Hareketin ol

gunlaşması için biraz daha zama
nın geçmesi gerektiğini düşünüyo
rum. Benim kanaatim bu...

- Bir başka dinleyici, hareketin 
kadro eksiği konusunda bazı ay
dınlatıcı bilgiler sundu:

"Kadro ile ilgili endişeler var. 
Ben bu konuda birkaç şey söyleye

ceğim. 1985'te Abbas Medenî 
Mahfuz Nahnah ve Şeyh Sultan, 
üçü birlikte tutuklanıyor. Şeyh Sul
tan hapishanede şehit oluyor ve 
onun ölümü gizli tutuluyor, hükü

met tarafından. Fakat cenazeye 
25.000 kişi katılıyor. Bunu batılı 
kaynaklar söylüyor. Bu, tabii ki,

FLN'den kurtuluş Fransa'dan kurtuluş
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iletişimin çok güçlü olduğunu gös

teriyor. Yine bir diğer husus da: 
Baü, genelde harekeli "molla hare
keti", "dini kökenli bir hareket" 
olarak yani kitlenin kendisine öyle 

güzel bakamayacağı bir biçimde 
lanse etti. Hareketin sadece cami
lerde güçlü olduğu söylendi. Oysa 
Cezayir üniversitelerinde de hare
ket güçlü. Dolayısıyla bir kadro ha
reketi değildir şeklinde bakmak 
doğru olmaz. Ancak sizi (iyi ki gel

mediler) temenninize ben de katılı
yorum. Çünkü; Islami devletin ku

rulması nasıl ki şartsa, o devleti 

muhafaza etmek de gereklidir. Hal
buki, laiklerin süngüleri altında ik
tidara gelmiş olan bir parti, yeteri 
kadar İslam'ın önündeki engelleri 

kaldıramayacaktır... Bu, belki de 
Allah'ın bir tedbiridir.

- Bir başka dinleyici de, geçti
ğimiz haftalarda Mülkiyeliler Bir- 

liği'nde Cezayir'le ilgili bir açık 
oturum yapıldığından söz ederek 
şunları söyledi:

"Mülkiyeliler Birliğinde Ceza
yir ile ilgili bir oturum yapıldı. Ce

zayir eski Türk büyükelçisi de ora
daydı. Türk büyükelçisinin görüş
lerini aktarmak istiyorum. 
1972’den beri Cezayir'de yaşamış 

birisi. Onun anlattığı olaylara göre 

çizilen tablo şöyleydi:

"Cezayir’de bağımsızlık savaşı
nın kazanılmasından sonra, bir sis
tem kurmaları gerekiyordu. Bu sis
tem kurulurken, bağımsızlık sava

şında kullanılan stratejide İslâm 
vardı. Yine sistem kurulurken de 

bu strateji kullanılmak zorundaydı. 
Ama Islâm'ın da kendilerine sun

duğu net birşey yoktu. Öyle olunca 
-aynen tâbir şöyleydi- sosyalizm 
ile Islâm'ı evlendirdiler. 1960’dan
1990 yılına kadar böyle bir yapıyla 

toplumu idare etmeye çalıştılar, 

Ama 1990 yılına gelindiğinde Şad- 
li bin Cedid'de dahil bütün Cezayiı 
halkı böyle bir modelin Cezayir’in 
kurtuluşunu sağlamadığını açık ve

net bir biçimde gördü. Ama bunun 

karşısında hiçbir alternatif yoktu; 
FIS'ten başka. Diğer bütün partiler 
hep aynı şeyleri söylüyorlardı. 
Ama FIS bir alternatif olarak orta
ya çıktı. Çünkü FIS'iıı Cezayir'de 
yaptığı pratik işler vardı. Meselâ, 
Cezayir'de deprem olmuş, hükümet 
yetkilileri bürokrasi yüzünden yar
dımı bir haftada ulaştırırken, FIS’li- 
ler anında ertesi gün yardım götü- 
rebilmişlerdir. Halk FlS’lilcrin kur
duğu pazarlardan daha ucuz olarak 

ihtiyaç maddelerini alabiliyorlardı. 
Böyle somut şeyler yapabilmiş ve 

bunun karşısında tabi destek topla
mışlardı. Sizinde bahsettiğiniz gibi 
halka su götürüyorsunuz. Niye gö
türdünüz? diye soruyorlar. Bürok

raside böyle bir yapılanma vardı. 
Bunların atılmasını istiyordu halk. 
FIS bunu yapabilirdi. FIS'e oy ve
renler sadece şeriatçı ve müslü- 
manlar değil, Cezayir halkının ço
ğu Müslüman (İslamcı) olmasa bile 
FIS’e oy veriyor. Halk kendi kişili
ğini Islâm’da bulan bir yapıya sa

hip. Ocak ayma gelindiğinde FlS’in 
çok büyük bir eksiği olduğu görül

dü. FIS müspet bir toplum modeli 
ortaya koyamıyordu; yani FIS ikti
dara gelirse ne yapacaktı? Buna 
FIS yetkilileri de cevap veremiyor- 
lardı."

Ben büyükelçinin bu sorusunu 
haklı gördüm. Çünkü okuduğunuz 

metinde FlS’in ileriye sürdüğü gö
rüşler yani bende dikta rejimini 
uyandırdı. İslâmî temel alıyorsunuz 

ve kendi görüşünüz dışındaki gö
rüşlere saygı göstermiyorsunuz bir 

noktada.

Bir başka dinleyicide söz ala
rak şunları söyledi:

"Cezayir'deki gelişmeleri bura
dan % 100 değerlendirmek çok 
zor. Bu talihsizliğe bir çok kez düş

tük. ihvan hareketi -uzlaştı diye- 
hemen mahkum edildi. Bu bakım

dan hareketleri kendi şartları içinde 
düşünmek gerekir. Cezayir’deki

İslâmî mücadeleyi değerlendirirken 

kendi anlayışımıza göre değrelen- 

dirip yanlış sonuçlara ulaşabiliriz. 
Bu bir tehlike. Hiç bir islami hare
ketin her şeyi çözerek tam olgun
laşmış bir şekilde işbaşına gelmesi 
mümkün değildir. Bu bir yanılgı

dır. Iran İslam Devrimi de birçok 
şeyi işbaşına geldikten sonra çöz
müştür. 12 sene geçmiş, hala yüz
lerce konu var çözümlenemeyen. 
Birçok şey pratik içinde çözülecek

tir. tslami hareketin en önemli 
özelliği topyekün olmasıdır. Birçok 
mücadele yöntem kullanılabilir. 

Cezayir’de demokratik yöntemi de 
kullandılar, ama önünü kestiler. 
Bazı anlayışlara göre bu iş bitmiş 

olabilir. Ben bu kanaate katılmıyo
rum. Eğer hareket doğru bir hare
ketse; mücadelede mağlubiyetler 
de olabilir, geri çekilmeler de ola
bilir, saldırı da olabilir. Hareketin 

sorumluluk taşıyan liderleri binler
ce insanı rastgele sokağa itmezler. 
Humeyni de bunu yaptı. Askerlere 
karşı silah kullanmadı. Son ana ka

dar sabretti.

Cezayir'de bugün yapılan askeri 
darbe karşısında görülen geri çekil
meler, tecrübe ve ders kazanmalar
dır. Geleceğe hazırlıkta bulunma 

amacı da bulunabilir. Sistemin tah
rik ediciliği de var. Sokağa dökül- 
sünlerde işlerini bitirelim amacın
dalar. Harckeün bugünkü seviyeye 
gelmiş olması da bir başarıdır. Ce

zayir İslami hareketinin demokra

tik görünümlü bir yapılanma ile 
verdiği mücadelenin önünün kesil
mesi üzerine bazı yorumlara rastla

nıyor. Bir düşünceye göre bu şekil
de mücadele etme yolu bitmiştir. 
Tek yol, devrimci bir çıkış yap
maktır. Ancak bu yolun o kadar 
kolay olacağı düşünülmemeli. Isla- 
mi mücadele gücü ve imkanı nispe
tinde bütün yolları dener. Hareket 
belli ilke ve stratejilere göre önüne 
çıkan yolu denemeli, önü kapatılır
sa başka bir yola girebilmelidir."
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Başka bir konuşmacı:

"Eğer arkadaşımızın dediklerini 

kabul edersek, yeryüzünde İslam 
için yapılanlar ve söylenenlerin 
hepsinin doğru olduğunu kabul et
mek lazımdır.

Bence bu bakış yanlıştır. Her 

hareketi bilgimiz olduğu kadar ko
nuşmalıyız.

ihvan hareketi, Senegal dış tica
retinin % 80’ine ve Sağlık hizmet
lerinin % 32'ine sahip olacaksa ve 
Senegalde çocuklar açlıktan öle
cekse bunun bir sorumlusu olacak
tır. Yine Suriyede, ihvanın hazırla
dığı anayasa okunduğunda Arap ır
kının üstünlüğü vurgusu görülecek

tir. Bu olgular bize eleştirme hakkı 
vermelidir. Çünkü İslam adına ha
reket ediliyor. Benim yapabilceğim 
en güzel şey, eksik bilgilerimlede 
olsa o hareketin niteliğini ve niceli

ğini eleştirmektir. Faturası müslü- 
manlara çıkacak bir olay söz konu
sudur. 15.1.1992 sayılı Cumhuriyet 
gazetesinin Le Monde aktardığı bir 

görüş. Bu Fransız gazetesi Demok
rasinin yalnızca seçme ve seçilme 
hakkı olması nedeni ile en akılcı 

çözümü FIS'in iktidara gelmesini 
göze almak gerektiğini söylüyor, 
îktiarda bekleyen ekonomik ger

çeklerin hareketi*yıpratmasma çalı
şılmalıydı. O zaman Cezayir halkı 
sakallıları camilerine geri gönder
mek için gerekli hakka sahip olabi
lirdi. 25 milyar dolar borcu olan bir 
ülkede hiçkimse bir şey yapamaz. 
Olayın bir başka boyutu ise olanla
rın faturasının yine bana çıkması
dır. Cezayir olayları, İslam coğraf
yasındaki bütün insanlara aittir. 
Olay, müslümanların tecrübesidir. 
Müslümanlar İran’da, Afganis
tan’da vs. tecrübe ettiler. Bunlar bi
zim de tecrübelerimizdir. Bizim 
için önemli olan ders alabilmektir. 
Biz müslümanlar Cezayir olayla
rından ne sonuçlar çıkartacağız. 
Yeni dünya düzeni içinde olanları 
nereye oturtacağız. Bunları sorgu
lamalıyız."#

Hazırlayanlar: Rıza Zengin 
Muammer Çınar

Yıldır

İslâm*! Anlamadı
"Yüzyıl boyunca Batı, komü

nizmi anlayamadı. Sonunda an
lamasının da bir anlamı yoktu, 
çünkü anlaşılmaya değer hiçbir 

şey kalmamıştı. Batı, 1.000 yılı 
aşkın zamandır da İslâmî 

anlayamadı. Ama bu kez bu
nun çok önemi var. Çünkü 
Tanrı'nın itici gücüyle yürü
yen bir sistem, ekonominin 
dürtüsüyle işleyen bir siste
me kıyasla çok daha muğ
lak, kalıcı ve akılcıdır."

Bu cümleler Sunday Times 
gazetesinde Bryan Appleyard 
imzasıyla "îslâmın ilerleyişini 
aleyhimize olmasına karşın gö~ 
zardı ediyoruz" başlığı altında 
yayımlanan yazıda yer alıyor. 
Yazı şu cümlelerle sürüyor:

"Birçok kişinin korku uyan

dıran hesabına göre İslâmiyet, 
Batı'nın liberal demokrasisine 

karşı dünya çapında muhalefet 
etmekte, komünizmin yerini al
dı. İran devrimi, pek çok ki
şinin tahminlerinin aksine 

uzun süreli ve başarılı oldu

ğunu kanıtladı. Cezayir'de 
halk, kitle halinde İslâm Se
lamet Cephesi'ne oy verdi, 
Sovyetler Birliği'nin yıkıntıları 
arasından da şimdi ellerinde 
nükleer silah bulunduran Müs

lüman devletler yükselmeye 

başladı. Batı bu kez de kendi 
değerlerinden nefret edenlere 
karşı bir şamar oğlanı bulmak

tan öte bir şey yapmayacak.

îslâmın en büyük varlık ne
deni, Hıristiyanlığa karşı oluş
turulmuş olmasıdır. Her şeyin

de üzerinde, başka bir dünya
nın dini olarak kurulmamıştı. 
Modern Hıristiyanlar bu dünya
dan diğer dünyaya geçebiliyor

lar. Ama Müslümanlar bunu ya
pamıyorlar. Hazreti Muham- 
med kendisine inananları arka
sına alarak savaşa girdi, top

lumsal ve siyasi ilkeler getirdi.

Bugün ise Batı'nın gözünde 
Müslüman siyaseti, büyük ölçü
de nefret ve kınamayla izleni

yor. Körfez ülkelerine hane
danlar ya da askeri diktatörya- 
lar İran'a da dini mantıkla yö
netilen bir çeşit Stalinist sistem 
olarak bakılıyor. Müslümanlık; 
ekonomik, politik ve kültürel 

olarak alt düzeyde kalıyor. Yol
suzluk diz boyu.

Yapılan çözümleme 500 yıl 
boyunca İslâmiyetin durgunluk 

dönemine girdiği ve bir dizi 
makro-siyasi tuzağa düştüğü
dür.

Aydınlanan İslâm, uzun 
süren felç durumundan kur

tuluyor. Batı'nın beş yüzyıl 
süren altın çağı kapanmak 

üzere, Liberal demokrasi, 
yüreğine çöreklenen boşluk 

nedeniyle yıkılmak üzere. 
Pek çok çağdaş Müslüman 

toplum, dar kafalı dindarlık
ları nedeniyle başarısız kal
mışlardı. Şimdiyse, tam an
lamıyla Müslüman olan dev

letler kurma zamanı geldi." 

★★★

The Sunday Times'dan 
Cumhuriyet 17.1.1992
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CEZAYİR

Resmi Adı 

Yüzölçümü.

Tahmini Nüfus 
Dili
Başkent 
Önemli Şehirleri

Okuryazarlık Or. 
Nüfus Yoğunluğu 
Kentlerde 
Yaşayanların Or. 
15 yaşın altında 
olanların oranı

KİMLİK

: Cezayir Demokratik Halk 
Cumhuriyeti 

: 2.381.741 km2.
(Dünyanın onuncu, Afrika'nın 
ikinci büyük ülkesi)

: 22.566.000 (1986)
: Arapça 
: Cezayir
: Algiers (2.200.000),

Oran (633.000),
Annaba (284.000), 

Konstantine (384.000)
: % 42 (1981)
Km2 9.5 kişi (1986)

% 66.6 (1984)

% 46.4 (1984)

Topraklarının büyük çoğunluğu Büyük Sahra Çölü ile 
kaplıdır (% 85), toprakların yalnızca % 3’ü ekime elve
rişlidir. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payı % 
8.2 (1984) olan ve toplam işgücünün % 27'sini istihdam 
eden tanm sektörü ülkenin gıda gereksinmesinin ancak 
% 30'unu karşılar.

ihracat gelirlerinin % 95'i aşkın bölümü petrol ve do- 
ğalgazdan elde edilir.

Afrika'da Libya ve Nijerya'dan sonra en büyük petrol 
yataklarını barındıran ülke Cezayir'dir. Toplam petrol re
zervi 1.1 milyar tondur. Doğalgaz yatakları SSCB, İran 
ve ABD'den sonra dördüncü sırada yer alır. Dünya cıva 
üretiminin % 15'i Cezayir'de çıkarılır.

TARİH

Cezayir ve bütün Kuzey Afrika 711’lcrde tamamen 
Emevîlerin denetimine girer. Emevî hakimiyetinin zayıf
lamasından (740) sonra irili ufaklı bir çok devletçikler 
kurulur. Murabıtlar (1054-1130), Muvahhidler (1130- 
1269) gibi.

Bölgede Osmanlı Devletinin hakimiyeti 16. yüzyılda 
başlar. Özerk bir yönetimi olan bölgede kötü idare edil
me neticesi başlayan hoşnutsuzluklar, Fransızların fırsat 
kaçırmadan buraları işgaline neden olur (1830). 
1832'lerden itibaren, Cezayir'li müslümanlar bu işgale 
karşı direnişe geçer. Şeyh Abdulkadir'in önderliğinde 
büyük bir cihad sürdürülür. 1844'e kadar direnen Şeyh 
Abdulkadir, Islâm dünyasından özellikle hilâfet merke
zinden yardım alamayınca dayanamaz; 1846'da teslim 
olmak zorunda kalır. Daha sonra yer yer patlak veren 
ayaklanmalar 1884'te tamamen bastırılır.

Ülkede bir sömürge yönetimi kuran işgalci Fransızlar 
ülkeyi Fransız yönetim sistemine göre illere ayırır. Yerli

halk üzerinde tam bir siyasal, ekonomik ve toplumsal 
baskı kurarlar. Fransız yaşama biçimi ve kültürünün 
egemenliğine ve Fransa ile sıkı ilişkilere rağmen 20. 
yüzyılın ortalarına doğru Cezayir'de ciddî bir silkiniş 
ve uyanış hareketi başlar.

Fransa'da yaşayan Cezayirliler, Mesalî Hacc önder
liğinde Cezayir Halk Partisini kurarlar. Cezayir'de de 
Şeyh Abdulhamid Bin Badis'in öncülük ettiği Cezayir 
Ulema Cemiyeti güçlü bir ulusal kültür hareketi başla
tırlar.

1943'te Ferhad Abbas Cezayir Halkının Manifesto- 
su'nu yayınlar.

20 Eylül 1947'dc Fransız Ulusal Meclisi Cezayir 
için özel bir yönetim yapısı öngören ve okullarda 
Arapça okutulmasını kabul eden bir yasayı kabul eder.

Mesalî Hacc'ın Demokratik Özgürlüklerin Zaferi 
(MTLD) hareketi adını alan partisi, 1950'dc Fransız 
yönetimine karşı eylemlere başlar.

Mesalî Hacc'm önderliğinden hoşnut olmayan bir 
grup gencin silahlı mücadele yolu ile bağımsızlığa 
ulaşma amacıyla oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi 
(FLN), 31 Ekim 1954'den itibaren ciddi bir hareket 
başlatır.

Fransızlar, uzun mücadelelerden sonra bağımsızlık 
için referanduma gitmek zorunda kaldılar. (4 Temmuz 
1962) 6 milyon kişi bağımsızlık lehinde, 16 bin kişi 
aleyhinde oy kullandı.

Yeni yönetimde ilk devlet başkanı Ahmet Bin Bella 
oldu. 1965'dc ordu darbesi ile Bumedyen iktidara el 

koydu. Yeni anayasa ancak 1978'de yürürlüğe girdi.

jğ$WjjXMt\İ0 FAİ,EftMO

Stkas.
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CEZAYİR İSLÂMÎ SELAMET 

CEPHESİ'NİN SİYASİ PROGRAMI

Bu program Dünya ve İslam Dergisinin güz 1990 (4.)Sayısında yayınlanmıştı. Ce

zayir'in daha doğru değerlendirilmesine katkıda bulunmak bakımından, bu progra

mı aynen yayınlıyoruz.

Fransa'da kurulan Cezayir Halk 
Partisi'nin kurucusu Mesalî Hacc

Bumedyen'in ölümü üzerine 
1979'da yapılan referandumla 
FLN’nin adayı Albay Şadli Bin Ce- 
did devlet başkanlığına getirildi. 
Ocak 1984’te yeniden devlet başka
nı seçilen Bin Cedid, bu dönemden 
sonra muhalefetin tepkilerine hedef 

oldu. Ocak 1985'te Bin Bella ve 
FLN'nin kurucularından Ait Ah

met, Londra'da FLN'ye karşı bir 
birleşik cephe kurduklarım ilân et

tiler. 1988'lerde gittikçe yoğunla
şan muhalefet, sokak gösterileri ve 

mitingleriyle halkı sokağa döktü. 
İslâmî muhalefette 1980'lerden iti
baren yükselen grafiği ile 199'dc 

yerel seçimlerde büyük başarılar 
gösterdi. Bu sene yapılan milletve
kili seçiminin ilk turunda görülen 
neticeler, İslâmî Selâmet Ccphe- 

si'nin (FIS) ikinci turda da başarılı 
olacağını gösterince, ordu gene yö

netime el koydu. Bugün durum 

halâ açıklığa kavuşmamıştır •

Ferhat Abbas

SUNUŞ

Hamd alemlerin Rabbi 
olan Allah’a, salat ve selam 
Yüce Peygamber'ine olsun.

İslam! Kurtuluş Cephesi; 
yükselme arzusuyla dolu, ta
rihi, nebevi ve medeni bir 
devreye yönelmiş bu lunan  
onurlu Cezayir halkının cep

hesidir. Halk, itildiği siyasi, 

iktisadi ve sosyal kriz ortamı 
sebebiyle bir çok engelle kar
şı karşıya bırakılmıştır. Bu 
engeller, ondaki kararlılığı 
tehdit etmekte, düşüncesini 
saptırarak yozlaştırmayı he
deflemektedir.

Bir yandan ümit dolu, ka
rarlı irade, zengin ve üretken 
düşünce; diğer yanda ise 
uyuşturma politikaları, öz

gürlüklerin kısıtlanması ve 
bilinçli, tarihi, nebevi ve me

deni etkinliklerde bulunm a 
kapılarının halkın yüzüne 
kapatılması sözkonusudur. 
Bu da bir tür tutarsızlık ve 
çatışma hali yaratmaktadır. 

Krizden tüm  boyutlarıyla 
kurtu lm anın yolu; hayatın 
bü tün  alanlarını kuşatacak 

aklı başında programlı bir 
değişimden geçmektedir.

Cezayir halkı toplumsal 
planda layık olduğu yeri ve 

insanlar içinden çıkartılmış 

en hayırlı ümmet olmasını 
sağlayacak tarihi değeri ka
zanmak için özgür olmanın 
değerini ve gerekliliğini b il
mektedir. Bu bilinç; sömür

gecilerin Cezayir'i işgalinden 
bağımsızlığa ulaşılan 1954 
yılına kadar verilen kurtuluş 

mücadelesi esnasında şahit

olduğumuz eşsiz tavırlarda 
kendini göstermiştir. Kendi
sine topraklarım yeniden ka
zandıran kurtu luş mücade
lesi ne yazık ki özgürlüğünü 
geri verememiştir. İşte bu 

nedenle 1988 yılında ümitle
rini gerçekleştirmek için ye
n iden ayağa kalkm ıştır. 
1988’de ayağa kalkan halk; 
iradesini somutlaştıracak, 

dehasını ortaya koyacak ve 
liyakatini kanıtlayacak sağ
lıklı ve programlı eylemlere, 

bilinçli ve akılcı çabalara yö
nelmiş bulunmaktadır.

İslami Kurtuluş Cephesi 
bu çerçevede, değişen du 
rumları dikkatle göğüsleye
bilecek metodik ve pratik bir 

faaliyet planı oluşturma gö

revine talip olmuştur. Bu 
plan; bir yandan değişen du
rumların gerektirdiği ciddi
yette olmalı; diğer yandan 

ise -şer'i, ilmi, teknik ve psi
kolojik ortamı hazırlayabil
mesi için- Cezayir halkının 

iradesini temsil etmeliydi. 
Bunun için aşağıdaki mer

halelerin katedilmesi gerek; 

liydi:

a. Sorunları; siyasi, iktisa
di, sosyal, kültürel ve mede
ni boyutlarıyla belirlemek.

b. İslam şeriatının, Ceza
yir halkının psikolojisini ve 
fiili uygulama imkanlarını 
gözetmek suretiyle çözümle
rin ve uygununu seçerek, 
yürütülmesini sağlamak.

c. Çözümleri, belirlenen 
zaman ve şartlarda uygula
maya sokabilmek için plamn 
uygu anma aşamalarını me
todik olarak tesbit etmek.
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Uygulama aşamalarının il
ki; İslami Kurtuluş Cephe- 
si'nin Kurucu Meclisi’nin, 

programı oluşturmak üzere 

bir komisyon teşekkül ettir
mesi o lm uştur. Program; 
Cephe’n in Ulusal Şura Mec- 
lisi'nde yapılan müzakereler
den sonra, sorunların çözü
münde sağlıklı ve akılcı dav
ranma yolunu aydınlatacak 
biçimde şekillendirilm iştir. 
Şu da var ki İslami Kurtuluş 

Cephesi, klasik partiler gibi 

olmadığı için program üze? 
rinde sadece üyelerinin itti
fakıyla yetinmemiştir. Aksine 

halkın cephesi olması itiba
rıyla, istenen siyasi bilinç ve 
toplu kanaata sahip o lun
ması için programını halka 
arzetmiştir. İslami Kurtuluş 
Cephesi'nin siyasi çalışma 
programını, özgürce tartış
ması için Cezayir halkına 
sunması; programın uygula
ma planını belirleyen zaruri 
aşamalardan birini oluştur
maktadır.

Ey Müslüman Cezayir hal

kı! İşte, emanetin sana geri 
verildi. Allah'a, tarihe ve ge

lecek nesillere karşı sorum

lusun. Eşsiz dehan ve hayrı 
arayan iradenle; gafletten 
uzak şuur, dalgınlıktan uzak 
uyanıklılık ve hiç bir engelin 
zayıflatamayacağı bir güçle 
emanetine sanl!

Daima olduğun gibi, rab
bani ve nebevi ol:

"Allah, kendisine yardım  
edenlere m uhakkak  yar

d ım  edecektir. Kuşkusuz 
Allah, güçlüdür, izzet sahi- 
bidir." (Hac, 40)

***

Ülke her sahada çelişkiler 
yaşamaktadır. Halk, ümitle 

dolu olup, İslam Şeriatı'nm

amaçlarına ulaşmak, Kur'an 
ve Sünnet modelini siyasi, 
iktisadi ve sosyal alanların 

tümünde uygulamak ve me
deniyetin yaşadığı krizden 
kaynaklanan sorunları bu 
çerçevede göğüslemek iste
mektedir. Oysa hakim  d ü 

zen, siyasi, iktisadi, sosyal, 
kültürel ve medeni krizlerin 
doğurduğu temel meseleleri 
göğüslemekten acizdir. Ülke, 
yok olma ve anarşi tehlike
siyle karşı karşıyadır. Bu ha
lin doğurduğu şaşkın lık , 
ha lk ı şiddetli b ir şekilde 
sarsmaktadır. Şaşkınlıktan 

en fazla etkilenen de gençler
dir.

İslami hareket, Cezayir 

halkını yönlendirme ve onu 
sağlam metoda, doğru yola 
taşıma sorumluluğunu üze
rine almıştır. Yukanda zikre
dilen tehlikeleri önleyecek 
olan da bu ikisi, yani sağlam 
metod ve doğru yoldur. Kur
tu luşun ve halkın kısa süre
de um utlannı bağladığı İsla- 
m i uyanıştan beklenenleri 

gerçekleştirmenin kefili de 

bunlardır.

İslami hareketin ve Ceza

yir halkının içte ve dışta kar
şı karşıya bu lunduğu düş

manca baskılara rağmen ha
reket, akıllan hidayet nurla
rıyla aydınlatmaya, vicdanla
rı beslemeye devam etmiştir. 
Bu ruh î gıdalar, ümmetin 
iyilik iradesini taşıdıkları 

Kur'an ve sünnet ahlakı ve 
d inam ik im an eneıjisiyle 
güçlendirmektedir. Cezayir 

halkına belalarla mücadele 
etme; geçmişte klasik, günü
müzde ise modem sömürge
ciliğe karşı direnme kudreti
n i kazandıran da işte bu 
ruhtur.

Doğu ve Batı menşeli mo
dem ideolojilerin denenmesi 
ve başarısızlıklarının görül

mesinden sonra Cezayir hal
kının önünde dinine sarıl
maktan başka yok kalm a
mıştır. Halk, dini sayesinde 
tarihini, risaletini ve medeni

yet kaynaklarını kaybolmak
tan kurtaracak, tabii ve be

şeri zenginliklerini muhafaza 
ederek, kapsam lı ıslahat 
programının başarılı olma
sında en önemli faktör olan 
zaman unsuru bakım ından 
kayba uğramayacaktır.

B ütün  bunları gerçekleş

tirmek için; yaşadığımız kri

zin doğurduğu sorunların 

gerektirdiği istek ve ihtiyaç

ları karşılayabilecek ve bu 

uğurda kapsamlı uyanış ve 

gerçek dirilişin tahakkuk et

mesini sağlamak üzere sahip 

olunan im kan ve enerjileri 

değerlendirecek bir yapıya 

ihtiyaç vardır. Bu yapı, yaşa

nan kuşağın dehasını duru

laştıracak, zekasını keskin

leştirecek ve deneyimlerini 

zenginleştirecektir. Yine bu 

ykpı, doğru yönlendirme sa

yesinde, hayatın muhtelif 

alanlarında yaratıcılığını ve 

dürüstlüğünü sergileyecek

tir. Bu noktada, İslami Kur

tuluş Cephesi'nin doğumu, 

tarihi bir meyva olmuştur. 

Bu meyvamn, olgunlaşması

na, imanlı ve İslam’ın yücel

mesi arzusuyla dolu, şeriatı

nın adaletini, Kur'an ve sün

netin hidayetini, ahlaki de

ğerlerini, Rasul (s)’in arka

daşlarının ve onlann izleyici

lerinin yollarını özlemle bek

leyen Cezayir halkının psiko

lojisi de yardım etmiştir.
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İs l a m I  k u r t u l u ş

CEPHESİ NİN VASIFLARI

İslami Kurtuluş Cephesi, 
aşağıda açıklanan vasıflara 

sahiptir:

1. Cephe, ümmetin birlik 

ve bü tün lüğünün  sağlanma
sı̂  ve korunması için çalışır. 
"Bu s iz in  üm m e tin iz , tek  

bir üm m ettir . Ben de sizin 
Rabb in iz im , öyleyse bana 
kulluk  edin." (Enbiya, 92). 
Allah Rasulü (s) buyurdu ki: 
"Mümin, m üm in için, parça

larının birbirine destek oldu
ğu yapı gibidir."

2. Cephe; siyasi, iktisadi, 
ideolojik ve sosyal kökenli 

sorunlara İslam dairesinde 
zaman ve mekanla sınırlı 

sosyal, ruhsal, coğrafi ve ta
bii şartlan gözetmek suretiy
le Kur'an ve sünnetin öngör
düğü kapsamlı ve bütüncül 

bir alternatif sunmayı hedef
ler. Yüce Allah buyurur ki: 
"A llah k a tın d a  d in , İs
lam 'd ır . K im , İs lam 'dan  
başka b ir d in  umarsa, bu  
ondan kabul edilmeyecek

tir. Ve o, ah ire tte kaybe
denlerden olacaktır." (Al-i 
İmran, 85). "İşte bu Kur'an, 

en doğru olana iletir." (İsra, 
9). Allah Rasulü (s) buyurdu 

ki: "Aranızda bıraktıklarıma 
sarıldığınız sürece benden 
sonra asla sapmazsınız: Al
lah'ın kitabı ve sünnetim."

3. Metodik özellikleri; iti
dal, vasatilik ve kapsamlılık
tır. Yüce Allah buyurdu ki: 
"Ve s iz i bu şekilde vasat 
üm m e t k ıld ık ."  (Bakara, 
143). Allah Rasulü (s) buyur
du ki: "Kolaylaştırın, zorlaş

tırmayın, müjdeleyin nefret 
ettirmeyin, birlikte olun, ih 
tilafa düşmeyin."

4. Yöntem özelliklerinden 
biri de Mııtâlebe ve Muğale- 
be noktasmda itidali temel 
alıp aşırılıktan kaçınmaktır. 
Yüce Allah buyurdu ki: "Al
lah 'ın  insanların bazıların ı 

bazılarıy la savması o lm a

saydı, dünya bozu lurdu ." 
(Bakara, 251) Allah Rasulü 
(s) buyurdu ki: "Ümmetim
den bir topluluk, hakka sa
hip çıkmaya devam edecek
tir. Ne muhalefet edenlerin 

ne de terkedenlerin onlara 
zararı dokunmayacaktır." 
Burada Mutâlebe, (bir şeyin 
nedenine dayandırılması) 
anlamında kullanılmaktadır. 

Yüce Allah buyurdu ki: "Biz 
Rasul göndermedikçe azap 
edici değiliz." (İsra, 15): "Al

lah, doğru yola ile ttik ten  
sonra, sakınmaları gereken 

şeyleri kendilerine açık la
madıkça bir toplum u saptı
racak değildir." (Tevbe, 115)

Muğalebe ise, toplum un 
çıkarlarını güvence altına al
mak, toplumun temel daya
naklarını muhafaza etmek ve 
kaynaklarım korumak anla
m ında  ku llan ılm ak tad ır . 

Ömer (r) şöyle demiştir: 
"Anaların hür doğurdukları

nı ne zamandan beri köleleş- 
tirebiliyorsunuz?’

5. Bireycilik, kişisel çıkar

cılık, kayırmacılık gibi olum

suzluklara düşmemek için 
toplumun genel iradesini ye
rinde değerlendirecek toplu 
ve ortak çalışmayı temel al
mak. Yüce Allah buyurdu ki: 
"İyilik ve takvada yard ım 
laşın . K ö tü lük  ve sa ld ır

ganlıkta yardım laşm ayın." 
(Maide, 2). "Siz iyiliğe çağı
rıp marufu emreden ve çi- 
k in lik te n  sak ınd ıran  b ir  

üm m et olun. İşte kurtu lu 

şa erenler onlard ır." (Al-i

İmran, 104). "Ey Davud, biz 
seni, yeryüzünde halife k ıl
dık. İnsanlar arasında hak

la hükm et ve hevana uy
ma. Zira o, seni Allah yo
lundan saptırır." (Sad, 26). 

Allah Rasulü (s) buyurdu ki: 
"Din nasihattir.1 dedik ki: 

’Kimin için ey Allah’ın Rasu

lü?' Dedi ki: ’Allah, Kitabı, 
R a su lü , m ü s lü m a n la rm  

imanları ve geneli için."’ Yine 

O, şöyle buyurmuştur: "Onu 
idrak et, sonra tevekkül et."

6. Teşebbüs ruhunu geliş
tirmek, zeka, deha ve iyilik 
iradelerini, ülkenin siyasi, 

iktisadi, kültürel ve sosyal 
inşasında yerli yerinde ku l
lanmak.

7. Örneği Rasul (s)’ün  ya

şamında görülen tarihi, risa- 
li, medeni ve kapsamlı bir 
kurtuluşa zemin hazırlamak. 
Yüce A llah buyurdu ki: 
"...Siz b ir ateş çukurunun  
eşiğindeydiniz, O sizi ora

dan kurtardı." (Al-i İmran, 

103).

İslami Kurtuluş Cephesi, 
bu tesbitleri gerçekleştirmek 

üzere planın ı (siyasi prog
ram) ve kısa ve özlü bir şe

kilde ortaya koymuştur. Bu 
plan m uhtelif unsurlardan 
oluşmaktadır. Cephe, İslami 

Çözüm çerçevesinde gerçek

leşecek köklü değişim ama

cıyla bu programı Cezayir 
halkına sunmuş bulunm ak

tadır.

Başarı Allah’tandır.

Cezayir 29 Recep 1409
7 Mart 1989

Bu yazı, islami Kurtuluş Cep- 

hesi'nin yayın organı el-Mun- 

kız adlı derginin Ekim 1989 ta

rihli ilk sayısından alınmıştır.
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KUZEY-GÜNEY KUTUPLAŞMASI

Körfez Savaşı patlak ver
dikten sonra görevinden 
istija eden Fransa eski 
Savunma Bakanı Jean Pi~ 
erre Cheveıiement, yazdı
ğı bir ""'kitapta bu hareket i- 
nin nedenlerini dünyaya 
açıklıyor. Aşağıda Paris 
Match dergisinin kendi
siyle yaptığı görüşmeyi 
okunacaksınız.

Paris-Match/Müttefik Kuvvetle
rin Irak'a karşı açtıkları savaşın 
üzerinden tam bir sene geçti. 
Savunma Bakanı iken o günler
de istifa eden sizin bugünkü 
tespitlerinizi alabilirmiyiz?

Jean Pierre Cheuement/Ben 
hâlâ fikrimi değiştirmiş değilim 
ve bugün Cezayir'de olanlar da 
fikrimi değiştiremeyecektir. Bu 
savaş engellenebilirdi. Hatta en
gellenmeliydi. 200 bine yakın 
zavallı insanı ölüme göndermek, 
üzerinde düşünmeyi gerektiren 
bir husus. Avrupa ile Müslü- 
man-Arap dünyası arasındaki 
bu iletişimsizlik, insanlığın gele
ceği için büyük tehlikelere gebe
dir. Bu savaşın Fransa'nın 
menfaatlerine hizmet eden hiç
bir yanının olmadığını ilave ede
lim. Bir sene önce beni anlaya
mayanlar şimdi belki daha iyi 
anlayacaklardır. Kuzey Irak'da 
olan bitenleri o günlerde de tah
min edebilirdik. Irak tam elli se
ne geriye götürülmüştür, am
bargonun devam ettirilmesiyle 
de Irak halkı görülmemiş bir se
faletin içine itilmiştir. Kimse bu
nun sözünü etmemektedir.

PM/ Bu savaşın Cezayir gib, 
bazı ülkeleri entegrizmef*) doğ 
ru ittiğini söyleyebilir misini2 
bugün?

JPC/Her savaş Pandrosa'nın 
kutusudur. Her savaşın yine 
önceden kestirilemeyen akisleri 
olagelmiştir hep. Birçok ülkede 
görülen İslam! entegrizmin gide
rek büyümesi bir yandan bu in
sanların ne kadar aşağılandık
larının bir ifadesi olurken diğer 
yandan da sahibi olmakla övün
düğü değerlere sürekli ihanet 
eden Batı'nın reddedilmesidir.

PM/Ben de buraya değinmek 
istiyordum, Cezayir olayları 
hakkında görüşleriniz nelerdir?

JFC/Entegrizmin çıkışı sade
ce sefaletin ve bir krizin meyva- 
sı değildir. Onda Batı'nın saldır
gan, modernizminin reddini de 
görebiliriz. Cezayir'den seyredi- 
lebilen Fransız televizyonunun 
Körfez Savaşını veriş biçimi yeni 
iletişimsizlik uçurum larının  
açılmasına sebeb oldu. İşbirliği 
politikası ile General de Gaul- 
le'ün iyileştirmeye çalıştığı Ce
zayir Savaşı'nın eski yaraları 
böylece yeniden deşilmiş oldu. 
Cezayir'i anlamak için, Cezayir
lilerin yüzlerini Fransa’ya dön
dürdüklerini ama kimliklerine 
de sımsıkıya bağlı olduklarını 
unutmamak lazım. Hem refahı 
istiyorlar hem de haysiyeti, ki 
bu da son derece tabii. Gelecek 
için en büyük tehlike Magrip ül
keleri hakkındaki cehaletimiz ve 
ırkçı ve aşağılayıcı sapmaların 
doğma riskidir. İptal edilen se
çimlerin dostumuz olan Cezayir 
halkını gelişme ve demokrasi 
yolunda ilerlemekten alıkoyma
yacağını ümit ediyorum. Onlara 
bu hususta yardım etmeliyiz. 
Bu bir yerde bizim menfaatimiz 
icabıdır.

PM/Madem öyle niye Irak'ta 
entegrist tepkiler doğmadı?

Çeviren: Kamil ÇİLEÇÖP

JPC/Çünkü Saddam Hüse
yin hâlâ yerinde ve şiiler ezil
mişlerdir. Bundan memnun ol
mamız mümkün değil. Ya ya
rın? İslami entegrizm Arap mil
liyetçiliğinin başarısızlığı ve Na- 
sır'ın 1970'de ölümünden bu 
yana sürekli gelişmektedir. 
Arap milliyetçiliği ile entegrizm 
arasında tarihi bir rekabet mev
cuttu. Körfez savaşı Arap Milli
yetçiliğini bayrak edinen ve laik 
olduğunu iddia eden bir ülkeyi 
yerle bir etti. Ayetullahlarm 
İran'ını yeniden diriltti ve müs- 
lüman Arap dünyasında enteg- 
rizmi canlandırdı.

PM/Bu kimin işine yarıyor? 
Batılı güçlerin mi?

JPC/Avrupa ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında bir fark 
var. Avrupa için müslüman- 
Arap dünyası kapı komşusu
dur. Onunla derin tarihi bağla
rımız mevcut. Diyaloğu sürdür
mekte bizim için fayda var. Oy
sa Amerika Birleşik Devletleri 
için, her şeyden evvel oldukça 
uzak, karikatürlere konu olabi
lecek bir masal dünyası Birleşik 
Devletleri ilgilendiren, petrolün 
kontrol altında tutulmasıdır. Ni
hayetinde entegrizme Amerikalı
lar pekala gözyumabilirlerdi. 
Iran-Irak savaşı sırasında bunu 
gösterdiler. Savaşta hem Irak'ı 
hem de İran'ı desteklediler. En
tegrizmin tırmanışı, Akdeniz'in 
iki yakasında oturanlar, yani, 
Avrupa ile müslüman Arap 
dünyası, arasındaki diyaloğu 
çok zora sokacaktır. Kısaca, bü
tün mahsurları bize dokunur
ken, petrol hiçbir zaman olma
dığı kadar ABD'nin doğrudan 
kontrolüne girmiştir.

Kuzey Afrika'daki nüfuzumuz 
sarsıntıya uğradı. Fransız nüfu
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zundaki Lübnan ise Suriye’ye 
bağlandı da kimsenin gıkı çık
madı! Birleşmiş Milletler karar
ları ne Lübnan'da ne başka yer
de uygulanmadı. Savaş sonra
sında demokrasi, komşu ülkeler 
de kurulmadığı gibi Kuveyt’te de 
kurulmamıştır. Fakat buna rağ
men Körfez Savaşı'nın bu bilan
çosunun çıkarılmayacağından 
emin olabiliriz. Çünkü, başkan 
Bush'un Ağustos ayı başında 
tek başma aldığı bu karan bun
dan bir yıl önce kutsayanların 
sayısı oldukça fazla.

PM/Fransa Cumhurbaşkanı
nın davranışını nasıl yorumlu
yorsunuz?

JPC/Fransa'nın menfaatinin 
nerede olduğu konusunda bir 
anlaşmazlık doğdu. Fransa’nın 
menfaati diplomasi yoluyla ba
rışçı bir çözümün galip gelmesi
ni sağlayacak herşeyi yapmaktı. 
Cumhurbaşkanı ise ülkenin ya
rarını Amerikan politikasına da
ha da yapışmakta gördü. Bu
nun izahı belki de tarih ile yapı
labilir. Tabiatıyla, Françis Mitte- 
rand'ın 2. Dünya Savaşındaki 
gençlik hatıralarıyla, Cezayir sa
vaşı sırasında yaşadığım benim 
hatıralarım aynı değil. 1961-62 
yıllarını Cezayir işlerinden so
rum lu memur olarak olmak 
üzere tam 27 yılımı Cezayir'de 
geçirmiş olmam beni Müslüman 
halkların psikolojilerine karşı 
duyarlı yapmıştır. Onları anla
maya çalışmalıyız. Birden kesti
rip atmamalıyız. Aksi takdirde 
fanatizme ve karışıklığa zemin 
hazırlam ış oluruz. Reagan, 
SSCB’yi "şer imparatorluğu" 
olarak tanımlamıştı. Gorba- 
çov’dan böyle bahsolunamaya- 
cağı için bir başka "kötü" bul
mak gerekti. Saddam Hüseyin 
karşılarına çıktı. Fakat yarın bir 
başkaları gerekecektir. Bu dar 
düşünceli psikoloji dünyayı ka
osa sürüklemektedir.

PM/Şu anda Amerika koru
yucu rolü oynamakta. Oysa bu 
savaşı önlemek için hiçbir şey 
yapmadı.

JPC/Amerika değil, Bush 
yapmadı. Amerikan diplomasisi 
başlangıçta şahinler ve güver
cinler grubu olmak üzere ikiye 
ayrılmıştı. Güvercinler Saddam 
Hüseyin ile anlaşmanın müm
kün olabileceğini düşünüyorlar
dı. Kaldı ki o da, savaş sırasın
da bile, Amerikanın kendisini 
muhatap almasını isteyip dur
du. Bunda tamamen yanıldı zi
ra Bush onunla pazarlığa gir
meyi hiç arzulamıyordu.

PM/Demek ki Bush ne paha
sına olursa olsun savaş diyor
du.

JPC/Genel Kurmay Başkanı 
Colin Powell bile, Ağustos ba
şında savaşa girmeye kararlı 
Bush’a çeşitli çözümlerini dinle- 
tememiştir. Sebepleri gayet 
açık, öncelikle iç politika: ken
disine kararsızlık atfeden Ame
rikan kamuoyuna bunun böyle 
olmadığını göstermek, sonra da 
malum petrolle ilgili nedenler. 
Soğuk savaş sonrasının dünya
sında iki büyük rakibi Avrupa 
ve Japonya karşısında Ortado
ğu petrollerine doğrudan hük
metmek Amerikalılar için vazge
çilmez, mutlak bir kozdur. 8 se
ne süren savaştan sonra peri
şan olan İran devreden çıkınca 
kontrolü arttırmak için sıra 
Irak’ı safdışı bırakmaya gelmiş
ti. Böylece Amerika, 3. büyük 
petrol üreticisi Suudi Arabistan 
üzerinden bütün bölgeyi ve do
laylı olarak da büyük petrol tü
keticisi gelişmiş dünya ülkeleri
ni kontrol altına aldı. Oyun ger
çekten de stratejik bir oyundu.

Irak, sünnilerin, şiilerin, hı- 
ristiyanların, kürtlerin yaşadığı 
gayrimütecanis bir ülke. Bağım
sız bir Kürt devleti Türkiye için 
tahammül edilemez bir tehdit 
unsuru olacaktır, ABD için de. 
Bu durumda şiiler Irak’ta ço
ğunluğa geçecektir. Bu da 
İran’ın yanında 2. bir Islâmi 
Cumhuriyetin doğması demek
tir ki bunu Amerikalılar sureti 
katiyyede istemezken Suudiler

ise bundan memnun kalmaya
caktır.

PM/Bugün savaşın neticeleri
nin ne olduğu meçhul. Saddam 
Hüseyin iktidarda, Kürtler kendi 
hallerine bırakıldı

JPC/Bush bugün sıkıntılı, 
isterdi ki generallerden biri Sad- 
dam'ı devirsin. Savaş sonrası
nın müfsit sonuçları yaşanıyor 
şimdi orada.

PM/Saddam Hüseyin'in dün
yanın en gelişmiş ordusuna sa
hip olduğu pek yakında da 
atom bombasını yapacağı yolun
daki dünya kamuoyuna yönelik 
Amerikan kampanyasına ne di
yorsunuz?

JPC/Irak’m Kuveyti işgal et
mesini sağlamak gerekiyordu 
Öncelikle. Fakat Orta-Doğu tari
hi 2 Ağustos 1990 da başlamaz. 
Dünya kamuoyu ile ondan önce 
de böyle sürekli oynanmıştır. 
Irak, 17 milyon nüfusuyla az 
gelişmişlikten yeni kurtulmuş 
bir devlettir. Fransızlar bütün  
hükümetlerinin yirmi seneden 
beri Saddam’ı desteklediklerini 
bilmiyorlar. Medyaların çizgi 
filmlerle Irak’ı Amerikan görüşü 
doğrultusunda yanlış tanıtma
ları şaşırtıcı. (...)

İstifamın, Arap dünyasında 
ve üçüncü dünya ülkelerinde 
Fransa hakkında farklı bir fikir 
izi bırakmak gibi bir hizmeti 
olacaktır. General De Gaulle’ün 
kurmak istediği diyalog er geç 
oluşturmalıdır.

PM/Özellikle de Cezayir'de 
olanlara bakıldığında, FÎS'in 
yükselişi, entegrizmin tırmanışı, 
bunlar sizi endişeye sevkediyor 
mu?

JPC/Evet. Önümüzdeki yılla
rın çözmekte çok zorluk çekece
ğimiz en zor meselesi bu olacak
tır.

PM/Aynı olayların Fas'ta, Tu
nus'ta yaşanması mümkün mü 
sizce!
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JPC/Evet. Sadece Mağrip ü l
kelerinde değil, yakın ve Orta 
Doğu'nun bütün müslüman ü l
kelerinde gündeme gelecek biı 
meseledir bu. Ortadoğu'da sü
ratle banş sağlanmazsa İsrail'in 
işgal ettiği topraklarda yeşeren 
Hamas Entegrist Hareketi 
FKÖ'nûn önüne geçecektir. Ve 
İsrail telafisi imkânsız bir Kuzey 
Güney çatışmasının esiri ola
caktır. öte yandan Ürdün, Irak, 
Mısır ve petrol krallıklan, hiç de 
emniyette değiller. Batının bu 
insanlar tarafından böylesine 
reddedilişi bizden bir açıklama 
bekliyor: Sahibi olmakla övün
düğümüz değerlere uygun dav
ranışlarda bulunduğumuzdan 
emin miyiz acaba? Doğu ile Batı 
arasındaki duvarın yıkılmasın
dan sonra bu sefer Kuzey ile 
Güney arasında, aşılması bir 
öncekine nazaran çok daha zor 
ikinci bir duvarın gözümüzün 
önünde örülmesine müsaade 
ediyor değil miyiz, ne dersiniz?

PM/Kitabınızda cumhuriyet 
dolayısıyla Fransa hakkında 
fikrinizi de açıklıyorsunuz. Siz 
den hızlı De Gaulle taraftarı yok 
herhalde.

JPC/Çünki Fransa her tür
den duvarların hasmı olmalıdır. 
Gerçek sosyalistlerle gerçek De 
Gaulle taraftarları bunu anlar
lar. 1871 bozgununa kadar 
Fransa Avrupa'da hakim güç 
idi. Sonraları Alman hegemon
yası ile Anglo-Sakson hegemon
yaları arasında gidip geldi. 
Fransaya şuurlu ya da değildir. 
Dolayısıyla bağımsız olmalıdır. 
Bu da cumhuriyet değerlerin
den ve ilkelerinden muntaza
man beslenmeyi gerektirir. 
Dünyaya açık Avrupalı bir Av
rupa istiyorsak kayakta duran 
bir Fransa'ya ihtiyaç var. Dün
yada Fransa'nın ışımasını isti
yorsak, icabında Amerikalılara 
hayır demesini bilmeliyiz. Hayır 
deme iktidarı yoksa evet deme 
salahiyeti de yok demektir.

Fransızlara Fransa denilen ka
yıktan atladığında Avrupa deni
len limana ulaşılacağı söylendi 
durdu. Bu bir hatadır. Kurul
ması gereken Avrupa'nın gerçek 
boyutu büyük Avrupadır. Bü
yük Avrupa kurulmak isteniyor
sa bu, Rusya ile olmalıdır. Bu 
size belki ölçüsüz bir arzu gibi 
gelebilir fakat Avrupalı bir Avru
pa'nın inşaası ne Almanya'nın, 
ne Rusya'nın, ne Amerika'nın 
hakim olmadığı bir Avrupa ile 
mümkün. Ne de tabii Fran
sa'nın.

PM/Doğu'da olanlar sizi pek 
sarsmış gibi

JPC/Avrupa'da başta Alman- 
ya'nınki olmak üzere milli dü
şüncelerin dönüşünü yaşıyoruz. 
Ben isterim ki Fransa'nın ger
çek ifadesi demek olan cumhu
riyet ilkelerinin de dönüşü ol
sun. (...)

PM/İnandığınız büyük dü
şünce hangisidir?

JFC/Doğuya ve güneye açık 
Avrupalı bir Avrupa'yı birlikte 
kurmak maksadıyla Almanya'yı 
dengelemeye muktedir modem 
bir cumhuriyet. Rehberimiz bu 
olmalı. Soyut değerlere atıfta 
bulunmakla kalmayıp bunu ha
rekete geçiren bir cumhuriyet.

PM/Ya göçmen işçiler, Le 
Pen'in yükselişi bencillikler, 
bunlara ne diyorsunuz?

JPC/1 nsanlar arasında ileti
şimsizlik duvarının örülmesine 
müsaade etmemeliyiz. Beyaz, 
zengin, güya hıristiyan olan Ku
zey ile renldi, fakir ve hep müs
lüman da olmayan Güney in
sanları arasındaki değil sade
ce .toplumlarımızdaki kendi in
sanlarımız arasındaki duvarlara 
da. Her insan herşeyden önce 
bir insandır. Dünyamız bir 
ahlâka muhtaç. Cumhuriyet 
haklundaki fikrimizin ana me
sajı budur işte.

Paris-Match 

23 Ocak 1992

* Entegrizm, din! ve siyasi 
olsun, bir inancı, tarihinin bir 
döneminde sahip olduğu kültür 
yapısı ve müesseseleriyle özdeş
leştirmektir. Böylece mutlak bir 
doğruya malik olduğuna inan
mak ve onun kabullenilmesinde 
diretmektir. Garaudy'ye göre, 
üçüncü dünya ülkelerinde gö
rülen entegrizm ve onun bütün 
şekilleri, rönesans'la birlikte 
Batı'nın kendi kültür ve gelişme 
modelini bu uluslara zorla ka
bul ettirme arzusundan doğ
muştur. Demek ki ilk sebep Ba
tı entegrizmi, sonra da ona kar
şı bir tepki olarak doğan diğer
leri.

Pozitivist ve arkaik bir bilim 
anlayışı adına hareket ederek 
herşeye cevap verme iddiasında 
olan ve Batı'nın ezeli hegemon
yasına inanan teknokrasi ve bi
lim entegrizmi; Stalinci enteg
rizm; Romen entegrizmi; İran 
entegrizmi, Cezayir entegrizmi, 
İsrail entegrizmi; "Müslüman 
Kardeşler” entegrizmi, Suudî 
entegrizmi; Lepen entegrezmi, 
Garaudy, entegrizm ile İslâmî 
özdeşleştirme gayreti içinde 
oianlann dünya kamuoyunu el
lerinde tutan medyalar olduğu
nu söyler. Ona göre lslâmcı en
tegrizm, gerileme dönemine gir
miş bir Batı tarafından değil, 
İslâmcılığın lslâmın bir hastalığı 
olduğunu gösteren Kur'an! me
saj taramdan çürütülecektir.

Kısaca entegrizm, bütün me
deniyetleri tehdit eden manevî 
bir kanserdir.
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Regis Defer ay® dan
2-4 Ocak 1992'de Cumhuriyet ga
zetesinde yayınlanan Regis Deb- 
ray'ın da katıldığı tartışmada yer 
alan Debrd/'ın görüşlerim sizler 
için özetledik.

* Benim için güç bir tartışma, 
çünkü Cezayir'in durumunu yakın
dan bilmiyorum, bu yüzden de ay
rıntılı bir görüşe sahip değilim. Za
ten başkalarının işlerine burnumu 
sokmamayı da öğrenmiş haldeyim. 
Yani sorularınıza bir Fransız olarak 
yanıt verebilirim: Fransa'da resmi 
din olarak demokrasi dini vardır. 
Bu terim, bir kategorik emir biçi
mine bürünmüştür.

Kategorik bir emrin ayırt edici 
özelliği evrensel olup olmadığıdır. 
Demokrasi yurttaşların serbest se
çimlerde oy kullanmasında ifadesi
ni bulur ve burada geçerli olan her 
yerde geçerlidir. Dolayısıyla şimdi 
Fransız politikacılarının, Cezayir'de 
seçim sürecinin kesintiye uğraması
na gösterdikleri o büyük hoşgörü 
ya da anlayış beni şaşırttı. Ceza
yir'in şimdiki yöneticilerinin doğru 
davranıp davranmadıklarını yargı
lamak bana düşmez; fakat huzura 
kavuşmuş görünen Fransız de
mokratlarının, evrensel kaideleri 
bozan bu istisnayı pekâlâ kabulle- 
nebilmelerini ironiyle izliyorum.

* Antropolojik açıdan iki tarihi 
birbirinden ayırt edebiliyorum. Bir 
yandan açık, bilim ve teknikteki 
ilerlemelerle birbirine eklenen in
sanların şeylerle ilişkisinin tarihi. 
Diğer yanda, özünde bir tekrar 
olan insanın insanla ilişkisinin tari
hi: Tarih öncesi çok kesin ve vahşi
liği aşmak mümkün değil. Bu nede
ne, düzenleyici, yumuşatıcı,denet
leyici, uzlaştırıcı kurallar bulundu. 
Fakat bu hukuk yapılarına çok ge
niş bir alan tanınınca, güç ilişkilerin 
tescilinden ibaret kaldı kurallar.

Bu kurallar, Avrupa ölçeğinde 
ve onun politik düzleminde gün 
geçtikçe yeniden barbarlaşıyorlar. 
Ulusallık, hatta aşiret ilkesi yeniden 
geçerlik kazanıyor. "Kamu çıkarı", 
haklar, toplumsal hizmet gibi cum
huriyetçi değerlerin çöküşüne tanık

oluyoruz. Fransız Devrimi'nin so
nunda yaşanana biraz benzer bir 
şekilde, eski rejimin imtiyazlarının 
geri gelidği bir restorasyon" döne
mi, aynı zamanda yaşadığımız. Kı
sacası geri bir dönemdeyiz. Kim ne 
derse desin, Aydınlanma Çağı'nın- 
son mirasçılarından olan komüniz
min çöküşü, ağırlığın öteki kutuba 
kaymasına yol açıyor.

Aydına gelince, o hiçbir düzelt
mede bulunamaz, karşı ağırlık 
oluşturamaz. Sözelin ya da televiz
yonun karşısında yazılı olanın geri- 
leyişi nedeniyle hiçbir şey yapa
maz. İletişim vektörü bir "aydınlığı 
yok etme" etkeni olarak işliyor. 
Müdahalesini gerçekleştirdiği ka
nallar akıl yürütmelere kulak asmı
yor.

Son olarak Batı hiçbir zaman bu
günkü kadar kendine yeterli ve 
herkese tepeden bakar bir durum
da olmamıştı. Daha dün, evrensel- 
ciydi, çünkü sömürgeciliğin getir
diği bir vicdan rahatsızlığından 
muztaripti. Şimdi bir Batılının gö
zünde, insanlığın Batı demek oldu
ğu kesindir. Artık alternatif kalma
dı. Aydınlar arasındaki alışverişler 
de, kendi aralarındaki haber ve 
imaj aktarımları da Kuzey-Kuzey 
ekseninde yürüyor. Bu anlamda 
demir perdenin yerini, Kuzey'i di
ğerlerinden ayıran bir göbek bağı 
koruyucu bir perde aldı.

Başkalarının da, görüş açımız dı
şında kalanların da bulunduğunu, 
açılarımızı değiştirmemiz gerekti
ğini, kısacası her şeyin ekrana yan
sımadığını söylemeye devam eden
ler ise kuşkuyla karşılanıyor.

* Demokrasi oyununun, kendini 
yok etmeden dünyasallaşıp dünya- 
sallaşamayacağını sormuş oluyor
sunuz. Benim yanıtım şahsen hayır 
olacak. Bu neredeyse antropolik bir 
gereklilik, yani artı değeri topla
mak amacıyla eşitsizlikler yaratma 
ihtiyacı var. Özgür insanlara köle
ler gerek. Sözlerin, fikirlerin ve in
sanların serbest dolaşımı halinde 
Batı'nın hızla batacağı da doğru. Bu 
eşitsizliklerin, sınırların korunması 
ise yerinde, güçlü iktidarları zorun

lu kılıyor. Bu anlamda Kuzey ülke
lerinin Güney ülkelerine demokrasi 
vaz etmeleri, tam bir iki yüzlülük
tür. Eğer halkın afyonu dinse, Ku
zey ülkelerinin afyonu da demok
rasidir.

Bunun yanı sıra 50 yıl öncesinin 
aksine Kuzey Güney'e fazla bel 
bağlamadan yaşamını sürdürebilir. 
Bu ekonomik süreç çok önemli. 
Petrol dışmda (Körfez savaşı vesile
siyle gördük) Kuzey'in, Güney'in 
ne hammaddesine ne de işgücüne 
ihtiyacı var, kısacası "özgürlüğüne" 
kavuştu.

* Evrensel olmayan devleti göre- 
lileştirmekte haklısınız. Yalnız, size 
şunu belirtmek istiyorum: Sivil top
lumu da görelileştiren, onu fazla 
idealize etmeyin, devletleri de fazla 
kötülemeyin. Sivil toplum nedir? 
Aynı zamanda FIS'tir. Bazı haller
de, Kuzey ülkelerinde sivil toplum- 
ların hoşgörüsüzlüğü taşıdığı ve 
hakları teminat altına alanın da 
devlet olduğu yaşanmıştır. Bireysel 
özgürlük de kendisini tehdit eden 
devlet egemenliğiyle büyük ölçüde 
bağıntılıdır.

Uluslararası toplumun devletle
rarası toplum olduğu doğrudur. 
Bunun da Kuzey'in çıkarlarına tabi 
olduğu doğrudur. Ancak Güney'de 
devlete karşı sivil toplum kartını 
kullanmak Kuzey kapitalizminin 
işine gelmez mi? Zira insan hakları 
adına yapılan müdahalelerle ser
mayenin serbest dolaşımı atbaşı gi
der. Kuralsızlık doğar, halbuki dev
let ulusal çıkarları korumak için ba
zı kurallar koymak isteyebilir 
pekâlâ.

* Çağdaş İslâmî hareketi iki şe
yin karşılaşması olarak değerlen
dirmeye yatkınım: İşlevlerini yitir
miş devletlere karşı halkın muha
lefeti ile dünya hakimiyetinin 
uzaklardan gelen dinsel bir gele
nekle karşılaşması. Yani bir politi
kayla bir kültürün buluşması. Böy- 
lece olayın hem jeopolitik boyutu 
hem de kutsal bir metni, kutsal bir 
dili, Islama ait toplumsal bir örgü
yü içeren bir kültürel tarih boyutu 
var.
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İslâm Korkusu ve Söm ürgecilik

SORU: Cezayir'de seçimler yapıldı. 
Bu sonuca, oyların yüzde seksenini 
alan İslâmî Cephe mensupları bile 
şaştı. Peki ama özellikle Fransa'da ve 
Avrupa'daki, korkunun sebebine?

CEVAP: Hem AvrupalI kafasının 
inatçılığı hem de Cezayir'deki İslâmî 
Cephe taraftarlarının hataları. Birbirine 
eklendi. Bu hatayı gidermek isteyenler, 
kasten böyle bir işe girişmediler. Sanılı
yor ki Cezayir'de seçimleri kazananlar 
iktidara geldikleri anda, Recm cezasını, 
hırsızın kolunu kesmeyi ve böyle müey
yideleri geri getirecekler, kadınları ka
fes arkasına koyup okuma yazma bile 
öğretmeyeceklerdlr. Benim ikinci vata
nım Cezayir'dir. Orada dostlarım var. 
Basın bu parti mensuplarına, en saygı- 
dışı şekilde "Barbus" yani sakallılar di
ye hitap ediyor. Oysa dostlarım var de
dim ya. Partinin başındakiler ve illerde
ki temsilcileri son derece aydın kafalı, 
geniş dünya görüşüne sahip olan Müs- 
lümanlardır. Cezayir, Suudi Arabistan 
olmaz. Orada, zaman zaman hırsızların 
kolu kesilir ama, o ülke de demokratik 
bir ülke değildir ve başta Amerika pet
rol uğruna, bu demokratik olmayan ül
keye yardıma gitti. Şimdi, en güzel de
mokrasi imtihanı vermiş olan Cezayir'in 
seçimleri iptal edilmek isteniyor. Garip 
bir çelişkidir.

SORU: Avrupa cephenin zaferini 
1400 yıl önceki dini pratiğe dönüş diye 
yorumluyor ama...

CEVAP: Doğru. Ama yaptıkları yan
lış. Cezayir'de otuz yıla yakın iktidarda 
bulunan siyasî parti, vurgunculuğu he
def aldığı, insan haysiyetini hiçe saydı
ğı ve iktidarda kalabilmek için karşı ta
rafın elinde, dinî itikad dahil olmak üze
re, ne varsa yok etmek arzusunda ol
duğu için devrildi. Devrilecekti. Sosya
list iktidar, Cezayir'i batırmak için elin
den geleni yaptı. Halk da haklı olarak 
dinî kanunlara sarıldı. Hakkıdır. Size bir 
garip bilgi vereyim: Cezayir, Fransız iş

galinden evvel, Avrupa'ya Buğday ih
raç eden ülke idi. Şimdi, ithal ediyor. 
Neden? Sebebi bir bakıma, İslâmî 
Cephe'nin zaferini izah edebilir. Buğ
day ihraç eden Cezayir, bugün tahılının 
yüzde seksenini Fransa'dan alıyor. Ay
nı suali bir daha sorayım: Neden? Ve 
cevap vereyim. Çünkü, biz Cezayirli
nin, kesesinde ve kasasında nesi var
sa, yani yatırıma harcayacağı, ithalini 
yapacağı, hazînesini, kendisine sattığı
mız silahlar karşılığı bloke ediyoruz. 
Elinde avucunda birşey bırakmıyoruz. 
O zaman yaşamak İçin bize borçlanı
yor. Borcun bir kısmını, iktidar çalıyor. 
Cezayirlinin D'Assault Fabrikası'nın Mi- 
rage uçaklarına değil, petrolünü çıkar
tacak artezyen makinalarına ve tekniği
ne ihtiyacı var. Vermiyoruz ki. Silah sa
tıp borçlandırıyoruz. Cezayir'de sıkıntı o 
raddeye geldi ki, halk İslâmî Cephe'nin 
sloganlarına, sarılmaktan başka, isa
betli bir yol bulamadı. Haklıdır bu halk.

SORU: Peki ortada bir yanlışlık var 
herhalde...

CEVAP: Elbette var. Fransız'ı, Ingi
liz'i, Amerikalısı kendilerini dünyanın 
ekonomik bakımdan geri kalmış ülkele
rine, gökten ilahi emirle gönderilmiş ve 
indirilmiş öğretmenler olarak görüyor
lar. Mesela Şule Ferry demokrasinin, 
aklın, mantığın büyük ismidir ama, ate
izmi yani din inkârcılığının da büyük si
malarından birisidir. Onun fikirlerini, la
iklik adına Cezayir'e uygulamak istedi
ler. Elbette, tedbir ters tepecekti. 
Islâm'ın aydın kafaları çareyi, değiştiri
lemez dünya ve ahlret kanunu olarak 
Kur'an’da buldular.

SORU: Size göre, bu reçete yanlış 
mı idi? Bunu mu demek istediniz?

CEVAP: Hayır, hayır. Aksini düşü
nüyorum. Ama bir ayrım yapmak icab 
eder. Islâm'ın getirdiği mesajı, tartışma 
konusu yapmak yanlıştır. İslâmiyet, 
başlangıcından sonra, İnanılmaz bir ge
lişme göstermiştir. Çünkü, Islâm’ın çe

kirdeğinde ve özünde "Essence" ilerle
meye ve Kur'an'ın kaidelerini ihlal et
meyecek yorumlar yani tefsirler ve kı
yaslar vardır. İlimden, kent medeniyeti
ne kadar Islâm'ın kaydettiği madde ve 
mânâ terakkisi, bu çekirdeğin varlığın- 
dandır. Bu çekirdeğe dayanan din, ge
rici olursa, diğer dinlerin ne olacağını 
tartışmak ürküntü verir.

SORU: Peki o zaman bu yorum 
anaforunun temelinde hangi hata var?

CEVAP: Islâm âleminin sıkıntılı du
rumu, İslâmî anlayıştaki hatadadır. El
bette gecekondularda oturmaya 
mahkûm edilmiş olan ve sömürülen 
Islâm dünyası, hakkını aramak için bir 
bölüm olarak yanlış yorumlara ve uy
gulamalara, kurtarıcı olarak sarılacaktır. 
Ama İslâm'ın işleyen beyinleri, aydın 
ufuk sahipleri vardır. Her zaman ol
muştur. Cezayir'de, bir acelecilik ve 
kendini anlatamama hatası işlenmiştir. 
AvrupalI aldandığını anlayacaktır. Ama 
bu tutumu ile, o zamana kadar, Islâm 
dünyasını kaybedecektir. Cezayir Bu- 
medyen zamanında Sovyet sistemini, 
daha sonra başka yabancı metodları 
denedi. İslâmî metodu denemesinde 
ne sakınca olabilir? Müslümanların Batı 
taklitçiliği ne kadar yanlış ise, Islâm'ı 
düşünme payı olmayan bir din olarak 
telakki etmek ve Islâm medeniyetini 
meydana getiren düşünce payını hesa
ba katmamaları da, o derece hatalıdır.

SORU: Bir sualim daha var efen
dim. Cezayirlinin dini politikaya karış
tırdığı söyleniyor.

CEVAP: Din derken, imanı anlamak 
şart, ikisini ayıramazsınız. İman, hare
ketin, görünmeyen şeklidir. Eylem ise 
İmanın tezahür etmiş biçimi. Bir iman 
ve itikadın değil, itikatsızlığın eylemleş- 
mesinl din menetmiştir. Cezayir'de 
iman ve itikad tamdır. İkisini ayırmak 
mümkün değildir.

5 Ocak 1992-ZAMAN
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SOSYAL HAYATTA İSLÂMİLtK" ÖLÇÜSÜ
Mustafa AY DÎN

Eğer Islâm’ı kişisel olarak yaşa
nacak manevî bir sistem olarak gö
rürsek yapılacak şey (tarihi çerçe
veden farklı bir dinamizm kazan
dırmak amacını güdüyorsak bile) 
Kur'an ve Sünneti okumak ve ha
yatımıza uygulanacak münferit 
prensipler çıkarmaktır. Bundan da
ha makul bir yol da yoktur. Ancak 
Kur'an-ı Kerim dikkatlice okunun
ca onun belli bir bütünlük içinde 
bir sosyal çerçeveyi amaçladığı da 
görülür. Bu çerçeve kişisel seviye
de belli ayet ve hadislerden çıkarı
lan bir sonuç ile aynı düzeyde de
ğildir. Çünkü tek başına kişi, psi
kolojik bir seçicilikle kişisel olan
ları toplama eğilimindedir. En 
azından onları mevcut bir bilgi bi
rikimine göre değerlendirir.

Esasen toplumsal çerçeve
nin bireysel düzeyden farklı 
problemleri vardır: Karşımıza 
hukuk gibi normlar; aile, eko
nomi, devlet gibi kurumlar; 
değişme, farklılaşma, bütün
leşme gibi sosyal olaylar çı
kar. Meselâ ferdi seviyede hu
kuki bir problem belli nokta
larda varlığını gösterirken top
lum boyutunda bu durum da
ha sürekli olarak hissettirir.

Bu açıdan müslümanlann önem
li sorunlarından birisi, günlük ha
yat içinde ”Islâmilik”in kendini ne
relerde gösterdiğidir. Zira İslâm'ın 

hayatın bütününü doldurduğu her

kesçe bilinen bir şeydir. Ancak bir 

o kadar daha kesin görünen bir şey 

de hayatın genel-nesnel bir varlığı

nın olduğudur. Meselâ aileyi ele 

alalım: Bir İslâmî aileden söz edi

yoruz. Halbuki ailenin belli şekille

ri nikâh, evlenme, boşanma, miras 

bölüşümü, vb.nin formel biçimleri 
evrenseldir. Yani nerede aileden 

söz ediliyorsa bunlardan söz ediyo
ruz demektir. Değişen muhtevadır. 
O halde burada cevaplanması ge

rekli önemli soru, onu İslâmî kılan 
boyutun ne olduğudur.

Şüphesiz bu, eklektik olarak bel
li ilkelerin yanyana getirilmiş ol
ması değildir. Bir sosyal-beşeri ol
gudaki Islâm'ın etkisi onda bir be
lirleyiciliktir. Bu açıdan bakıldığın
da herhangi bir toplumdaki herhan
gi bir İslâmî kurumun, İslâm'ın o 

alandaki belirleyici ilkeleri ve ku
rumun nesnel yapısı olmak üzere 
iki üniteden meydana geldiği görü
lür. Bu yönlendirici ilkelerle yön
lendirilen dünya arasında prensip 
olarak bir ayırım yapmak gerekir. 
Çünkü öze bağlı kalmak şaruyla bu 
formel şekillcniş çok farklı biçim

lerde olabilir. Bunların birbirleriyle 
karşılaştırılması bazı değişen şeyle

rin Islâm'dan uzaklaşma olup ol
madığı konusunda bizi sağlıklı ol
mayan sonuçlara götürür. Bir 
İslâmî temel-etikten uzaklaşma 
görmezlikten gelinirken, Islâmla il
gisi olmayan bir formel biçim 
İslâm adına korunabilir. Yani deği
şen hangi şeylerin bize kaygı vere
ceği bu, noktanın anlaşılmasıyla 
mümkündür.

Bu sorunu çözebilmek için önce 
bir yöntemi belirlemeye çalışa
cağız, sonra da siyasi, ekonomik ve 

özellikle aile alanından örnekler 
vermeye yöneleceğiz.

İSLÂM BİR
DEĞERLER SİSTEMİDİR

Islâm öncelikle bir değerler sis

temidir. Dolayısıyla da determine 
bir güçtür. Her determinasyon gibi 

çeşitli alanlarda kendine has yapı
lar içinde bir gerçekleşme sağlar. 
Bu gerçekleşmenin temel ilkeleri 

şunlardır:

1) Genel olarak her türlü beşeri 
olgu ve olay bir değerin gerçekleş
mesidir.

2) Her değer, yaşanmak için 

yargılara, nihayet norm ve kurum- 
lara dökülmek zorundadır.

3) Bu değerler, içinde gerçekleş
tikleri hayat ünitesine göre şe

killenmektedirler.

4) Salt değerle daha sonraki 
gerçekleşen kısım birbiriyle öz- 
dcşleştirilemezler. Çünkü ne 

kadar ideal düzeyde gerçekle

şirse gerçekleşsin, söz konusu 
pratikler bir dönemin anlayış ve 
algılayışına dayanır. Şimdi bun
ları örneklerle açıklayalım:

Meselâ özgürlük yüzyıllar bo

yu tüm toplumlarda salt (yalın) ha

liyle bir yüksek değer olarak görül
müştür. Ancak yargılaşmaya başla
yınca iş değişmiştir. Özgür düşün
cenin temsilcisi sayılan bir antik- 

çağ filozofu veya Helenistik-Roma 
düşünürü "özgürlük iyi ve kutsal
dır, ama bazı insanlar köle olmak 
için gelmiştir" diye yorumlamıştır. 

Gerekçesi de toplumu algılayışına 
bağlıdır. Çünkü ona göre düzen 
böyle ortaya çıkabilir. 18. yüzyılın 

ünlü hukukçusu Grotius ise "köle 
ile efendiye aynı cezanın verilip 
ikisinin özgürlük hakkının aynı 

sayılamıyacağı" normunu ortaya 
koyuyordu. Bu durum günümüzde 
de böyledir.

18: yüzyılın ünlü hukukçusu 
Grotius ise "köle ile efendiye 
a y m c e z a n m

gürlük hakkının aynı sa yılamı- 
yacağı” normunu ortaya koyu
yordu. Bu durum günütrıüzde 
de böyledir.
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Değerler bir gerçekleştirmedir, 
hayat alanının şartlarına uygun biı 
gerçekleştirme: Bir norm alanı olan 
hukuktan buna bir örnek verelim: 
Hukuk, bir yüksek değere bağlı, 
yaptırıma dayalı olarak ilişkilerin 
düzenlenmesi (yüksek değerlerin 
araç-değerleri determine etmesi) 
dir. Meselâ buna göre vaktinde 
ödenmemiş bir borç olayında hu
kuk "söz verme, mülkiyet hakkı, 

vb." gibi yüksek değerlerin, yerine 

getirilmesini sağlar. İslâm'da du
rum böyledir. Esasen formel yapı
lardan uzaktır. Her alana ait 
sınırlı sayıda ahlâki değer
ler vardır.

îlk bakışta bu ayınm (değer-nes- 
nel yapı ayırımı) gereksizmiş gibi 
görünebilir. Ancak burada bir zo
runluluk vardır. 21. yüzyılın eşi
ğinde bir müslümanın geleneklerin 
Islâmı'ndan Nübüvvetin İslâm'ına 
bir başka geçiş yolu yoktur. Bu 
ayınmı yapamadığı sürece yukarı
da da belirttiğimiz gibi ferdi veya 
toplumsal hayatın ne dereceye ka

dar İslâm'a uyduğu, nerede bir sap
manın olduğunu çıkarması müm

kün değildir. Şimdi bu ölçümüze 
ait örnekler vermeye çalışalım:

İslâm'ın bütünlüğünden 
çıkan Tevhîd-Ahiret inancı, 
ahlâki/sosyal düzen bileş 
kesinde doğan ve aşağı 
doğru indikçe hayatın belli 
birimlerini söz konusu bü
tünlük çerçevesinde belirle

meye yönelmiş çok az sayıda ilke

leri vardır. Bu ilkeler dayanılacak, 
denge sağlanacak belli noktalar ve
rir. Bunlar da o alanın problemleri
ni ihtiyaçlarını ve onların değiş

kenliğini gözönünde bulunduran 
bir tekâmül çizgisini işaretler.

Burada İslâm adına bir dönem
de, bir toplumda yaşanan kurumlar 
(yani Islâm siyaseti, İslâm ailesi. 

İslâm hukuku, Islâm ekonomisi, 
vb. tabir edilen şeyler) İslâm'ın söz 
konusu alanlardaki sınırlı sayıdaki 
ilkelerinin, o alanların nesnel yapı
sı içinde bir gerçekleşmesidir. 

Yoksa o alandaki değer ve ilkelerin 

bir yanyana sıralanışı değildir. Ya
ni herhangi bir Islâm toplumunun 
herhangi bir kurumu, İslâm'ın o ku
ruma ilişkin değerleri ile söz konu

su toplumun o kurumla ilgili 
imkânlarından ibarettir. Bir başka 

deyişle Islâm'ın az sayıdaki ilkesi, 
hayatta o alanın özelliğine bağlı 
olarak ihtiyaçların determinesinde 
somutlaşır.

Denebilir ki bir determine güç olan 
İs lam, sosyal şartlat id üzey inde 
algılanırsa determine (eden değil) 
edilen haline gelir. Onu bütünlüğü 
içinde bir değer düzeyinde anla
yamazsak o bize değil, biz ona 
yön vermiş oluruz.

İSLAM TOPLUMUNDA
SİYASAL KURUM

Her toplumun bir siyasal kuru
mu vardır. Islâm toplumunun da 
bir siyasal kurumu vardır. Bu top

lumun o kurumu ne kadar ideal 

çerçevede gerçekleşirse gerçekleş
sin bu şekliyle pratik bir olgudur 

ve şekil tarihidir, salt ahlâki değil
dir. Bu ortamdaki olgu Islâm'ın 

şûra, meşveret, mobilite, vb. gibi 
temel ilkelerinin toplumsal seviye 
ve ihtiyaçlarla buluşup kaynaşma
sından ortaya çıkmıştır, mutlak de

ğildir. Pratikler bizatihi bir başka 
toplumca yaşanması gerekli bir sü
reç değildir. Meselâ Hz. Ömer'in 

uygulaması tarihidir. Fetih ve top
rağa dayalı düzenlemesi ahlâki (de
ğer) çerçevede değildir? Hatta hali

feliğin kendisi ahlâkî değil, tarihi 
bir olgudur. Buradan Islâm'ın siya
set şekli çıkarılamaz. Demokrasi 
veya saltanatla ilgili bir formül el
de edilemez. Seçim sistemi genel

leştirilemez, kabul veya reddedile
mez. Çünkü bu halifelik, İslâmî de
ğerlerin (şûra, meşveret, vb.) kabile 
kültürü imkan ve ihtiyaçları bileş
kesinde (determinesinde) ortaya çı
kan bir olgudur. Bu olgu Islâm'ın 

siyasal formel biçimi hakkında hiç
bir bilgi vermez.

Yine meselâ bir Islâm toplumu
nun ekonomik sistemi emeğin de

ğeri, mülkiyet, faiz-karaborsa yasa
ğı, zekât emri, mirasın bölüşülmesi 
ile ilgili emirler, vb.nin mekanik 
bir yanyana gelmiş şekli değildir. 

Bunların belirleyiciliğinde or
taya çıkan bir gerçekleştirme
dir. Uygulama ne kadar ideal 
olursa olsun, ahlâki çerçeve 
(ya da sözü geçen temel de
ğerlerle) özdeş değildir. Bir 
şekil de ihtiva etmez. Liberal, 
sosyalist benzetmeler ya bir 
yakıştırmadır, ya da tarihi ol
gulardan çıkarılmış sonuçlar

dır...

İSLAMİ AİLE NEDİR?

Daha ilgi çekici bir örneğimiz 
aileden. Gerçekten ailenin Islâmi 
boyutu nedir? Yani İslâm’ın ona 

eklediği şey nedir? Bilindiği gibi 
Islâm'ın dışında da bir aile vardır 
ve sosyal bilimlerin bize gösterdiği 
onun ortak biçimleri vardır: Aile
nin büyük veya küçük oluşu, iç ev

lilik (endogamy) -dış evlilik (exo

gamy), evlenme- boşanma, yakın
ların mirastan payı, vb. bunlardan 
bazılarıdır. Buradaki fark, muhte
va, daha doğrusu, determine ilkeler
dir. Aynı gibi görünen ilke bile 
farklı düzeylerde algılanmaktadır. 
Meselâ yüzyıllarca toplumlar ge
nelde dış evlilikten yanadırlar (En- 
sest yasağı evrenseldir). Ama bu
nun sınırları çok değişiktir. İslâm, 
cahiliyede 4 tür yakınla sınırlı olan 
evlenme yasağını genişletmiş bir 
düzineye çıkarmıştır. Bunlar da alt 
sınırdır, hedef daha geniş bir dış 
çevreye açılmadır (Nisa Suresinde

ki ayetler).
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Şüphesiz bu konulardaki en te
mel ilkeler itibaridir, değerseldir. 
Meselâ îslâm "evlâtlık" olarak ni
telendirilen yapay işlemi (ki bir ku
rum olarak kabul etmez) evlenme
ye engel görmemiştir, ama süt kar
deşlik bir iç evlilik ilkesi sayılmış 
ve yasaklanmıştır. Birilerinin bunu 
eleştirmesinin hiçbir dayanağı yok
tur. Çünkü bunlar süt kardeşliğin, 
evlâtlığın evlenilebilir olması kura

lı deneysel bir işlem değildir, doğa
nın gözlemiyle elde edilemez, ni

hayet beşeri çerçevedeki değer ola
rak oluşumu da kabul noktasında 
kalır.

îslâm, bir yığın nikâhlanmadan 
birini alıp geliştirmiştir. Nihai he
def, tek eşle evliliktir. Bu konudaki 
ayetlerin nihai hedefi gayet açıktır. 
Çok evlilikle ilgili işaretler tali du
rumlara ait şeylerdir; emre ait değil 

ruhsata dayalı çözüm şekilleridir. 
Ancak bu kurumlaştınlmamalıdır. 
İslâm'da psikolojik temelli bir evli

lik söz konusudur. Böyle bir evlilik 

sevgi adalet temeline dayanır. Bu 
ise mutlak olarak iki kişi arasında 
gerçekleşebilir.

Ancak tek evlilik, vb. gibi konu
lar da salt hukuki ilkeler değildir. 

Bir değer doğrultusunda gelişme
nin bütüncü çözümüdür. Bu gün 

tek evliliği yasalaştırmış bazı çağ

daş toplumlar çok karılılığın (poli

gaminin) ve çok kocalılığın (poliji- 

ninin) en ilkel biçimlerini yaşa

maktadırlar. Kadın erkek, teke tek 

nikâha bile hayır diyen ama huku

ken tek eşliliği savunan kesimler 

esaslı bir çelişkinin içindedirler. 

Fevkalade durumlarda İslâm'ın tek 

eşliliği taşan ruhsatı, meşruiyet di

şiliği önleyen bir tavırdır. Bu bile 

İslâm’ın evresel boyutunun, günü

birlik çözümler içinde olmadığının 
bir delilidir. Nikâh, boşanma, me- 
hir, vb. gibi konularda aynı esnek
liği görürüz. Islâm şekillendiren

değerler ihtiva eder, bükülmez sa
nılan biçimler değil.

işte bu sebepten dolayı Endo
nezya'dan Fas'a kadar Türk, Arap, 
Iran, Berberi, vb. pek çok toplum

da aile ondan bir pay almışür. Ama 
yine de gerçekleştirme bu toplum- 
lann algılayış tarzıyla sınırlı ol
muştur. Sözgelimi Fas ya da Endo
nezya'da İslâmî değer boyutu görü- 
lemiyecek kadar azdır, geleneksel 
yapı ağırlık kazanmıştır. Bir başka 

deyişle aileyi şekillendiren değerler 
İslâmî olmaktan çok, toplumsal 
şartların ürünü olan değerlerdir.

Demek ki İslâmî olduğu varsa
yılan ailenin (Islâmi aile denen ol
gunun) iki yönü vardır: îslâmm ai

leye ilişkin değerleri ve ailenin 
nesnel yapısı. Aradaki bağlanu ger
çekleştirmenin başarısına bağlıdır, 
mutlak değildir. Çoğu değişebilen 

formel biçimler ailenin nesnel ya

pısına aittir.

SONUÇ

Ne var ki zamanla tüm kurum- 
larda bir çözülme görülür. Yeni ih- 

üyaçlar doğrultusunda temel değer
lere uygun yeni yapılanmalar ol
malıdır. Bu sağlanamazsa sistemler 
katılaşır.

Islâm toplumları genelde bir dö

nemin norm ve kurumunu temel 

değerlerle özdeşleştirmiştir. Prati

ği, mutlak değer yerine koymuştur. 

Yani sonuç bir toplumsal gerçek

leştirme imkânı Islâm adına deter- 

mine edici bir ilke olarak alınmaya 

başlanmıştır. Halbuki bunlar top

lumsal şartlarla sınırlıdır, en ideali

nin bir kişisel (özel) biçimi vardır. 

Oysa Islâm'ın temel değerleri for

mel değildir. Meselâ şûranın mobi- 

lite (aşağıdan yukarıya yukarıdan 

aşağıya) değişkenliği dışında bir 

biçimi yoktur. Farklı şekillerde 

gerçekleşebilir.

Bu konuda karşılaşılan önemli 
problemlerden birisi, herhangi bir 
norm ve kurumun dışardan alınıp 
Islâm'a adapte edilmesi durumunda 
görülür. Özellikle Islâm anlayışın
da bütünlüğün bozulduğu yerde 
herhangi bir normun ya da kuru
mun İslâm'la uzlaştırılması kolay 
olmaktadır. Islâm formel biçimler 
ihtiva etmeyince tekil olgular ola
rak onun hakkında ayet ve hadisler 

bulmak ve dolayısıyle Islâmiliğini 
göstermek kolay olmaktadır. Yani 

•böylesi durumlarda özellikle de bü
tünlük gözönünde bulundurulmadı- 
ğı zaman sırf maddeci, manacı, 
fertçi, toplumcu, dünyacı, ahiretçi, 
ruhban, lâik, vb. sistem ve eğilim
lerle Kur'an ve Sünnetin bir lâfzı 
arasında bağlantı kurarak kutsamak 
zor olmamaktadır. Ancak bu tür bir 
sonucun tam olarak Islâm iliği yan

sıttığı söylenemez.

Sonuç olarak denebilir ki bir de- 

termine güç olan Islâm, sosyal şart
lar düzeyinde algılanırsa determine 
(eden değil) edilen haline gelir. 

Onu bütünlüğü içinde bir değer dü
zeyinde anlayamazsak o bize değil, 
biz ona yön vermiş oluruz. Bu du
rum sarmaşık-dcğnek ilişkisine 
benzer. Sarmaşık potansiyel bir 

imkândır. Ancak onun yükselişi 

(ortalığın yeşilliğe gark olması) 

onun altına süreceğimiz değneğe 

bağlıdır. Değnek kısa ise onun te

pesine kadar yükselen sarmaşık ni

hayet geriye, hatta başlangıç nokta

sına döner, artık gelişme karmaşık 

bir düğüm haline gelir. Bu sonuç 

sarmaşıktan kaynaklanmıyor. Bu

nun gibi Islâm da toplumsal çerçe

vede ve kendi potansiyel yapısı 

içinde fiziki imkanların da kullanıl

dığı bir anlaşılmayı bekliyor. 

Islâm ilik noktasındaki bu anlayış 

Kur'an ve sünnete dayanmaya, ge

rekli bütünlüğü kurup determine 

gücünü görebilmeye bağlıdır.
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DÜNDEN BUGÜNE KÜFÜR CEPHESİ

AKV'de 16.11.1991 Cumartesi 
günü Mahmut Toptaş "Küfür 
Cephesinde Yeni Bir Şey Yok" 
isimli bir konferans verdi. 
Kur'an'ın imansızların iyi fikirle
rinden de kötü fikirlerinden de sö- 
zettiğini belirten Mahmut Toptaş. 
şunları söyledi:

"Kafirlerin bütün zamanlarda 
kalpleri, mantıkları ve sözleri aynı
dır. Zamanla değişen, sadece ifade 
biçimidir. Özü aynıdır."

"12 Eylülde Mut'da vaizdim. 
Hapishane tutuklananları almayın
ca yazlık sinemayı da doldurdular. 
Sağcıları ayrı, solcuları ayrı bölü
me yerleştirdiler. Ben bunlara İs
lam'ı öğretmek üzere görevlendiril
dim. Sağcılar tatlı tatlı dinlediler. 
Ben tam konuşacağım şuada solcu
lar kendi aralarında ikişer ikişeı 
konuşmaya başladılar. Ben sustum. 
Suskunluğum uzun sürünce onlaı 
da sustu. Biri alaylı bir ifadeyle: 
'Konuşsana hocam' dedi. Ben; 'Ba
zen susmak konuşmaktan daha et
kilidir. Bizi bu hale getirenler, sizi 
hapse itenler ve atanlar çok konu
şanlardır. Müftü efendi haydi gide
lim' dedim ve ayrıldık. Sonraki 
haftalarda dikkatle dinlediler."

"Allah'a, meleklere, kitaplara; 
peygamberlere imanı anlattım. Bu 
dördüne imanın zaruretini kabul et
tiler. Ahirete imanı anlattığım za
man biri 'asla ahirete inanmayız, 
dedi. Neden? dedim. 'Bak hoca; in
san denize düşse onu balina yutsa, 
balinayı balıkçılar tutsa, yirmibin 
parçaya b.ölse, yirmibin insan yese, 
bu insanların biri denizde ölse, biri 
karada yansa, duman olsa, biri top
rağa gömülse ot olsa, koyun yese el 
olsa, bu denize düşen ilk insanı Al
lah nasıl toplayıp da ahirette hesap 
soracak?' diye cevapladı. Dedim 
ki: "Bu düşünce tarzı yeni değildir. 
Yasin suresinde bir müşrik çürü
müş kemiği eliyle ufalıyarak "Bu 
çürümüş kemiği kim diriltecek?"

diye Efendimize sorar. O da Kur'an 
ile cevap verir: "Hiç yokken ke
miği o hale getiren kim ise, dağı
lınca toplayacak olan da 
O'dur.." Siz bundan 35 sene önce 
hiç yoktunuz. Derken bir damlanın 
milyonlarcasmdan biri olarak ana 
rahmine düştünüz. Allah o küçücük 
damlaya şekil verdi. Suya yazı ya
zılır mı? Allah diledimi o gözle gö
rülemeyecek kadar küçük suya gü
zel göz, tatlı yüz, bal gibi söz verir. 
Dokuz ay sonra dünyaya geldin. O 
güne kadar musluğu kapalı olan 
annenin göğüslerinden süt akmaya 
başladı. Dişlerin çıkınca süt kesil
di. Bu sefer Adana'nm domatesleri 
sana doğru yuvarlanıp geldi. Ri
ze'nin çayı, Karaman'm bulguru, 
Edremit'in zeytini, Erzurum'un 
peyniri sana akmaya başladı. Bun
ların oluşması için Afrika'nın lodo
su, Kafkasların poyrazı geldi. Yani 
sen o denize düşen adamın dağıtıl
dığı yerlerden toplandın ve seksen 
kiloluk bir adam oldun. Ölümlü in
sanoğlu Ankara'dan yaptığı yayını 
bir düğmeye basarak televizyon 
ekranında resmini, sesini, rengini 
toplayabiliyorsa insanı yaratan Al
lah toplayamaz mı?" Ben bunları 
söyleyince; "toplar hocam" demiş
ti."

Mahmut Toptaş daha sonra 
amaçları ahireti inkar ettirmek olan 
bir cemiyetten bahsetti.

"Ahiret diye bir şey yok diyor
lar. Öldükten sonra tekrar bu dün
yaya geliş vardır. İyi adamsan daha 
iyi olarak gelirsin Kötü adamsan 
daha kötü olarak -mesela akrep, yı
lan, köpek olarak- gelirsin diyorlar. 
Uzaylı dostlar dininin yayıcısı da 
bunlardır. Bu tipler yeni bir şey 
söylemiyorlar. Kur'an daha önceki 
kafirlerin de "Hayat dünya haya
tıdır. Biz ölür ve diriliriz. Biz 
ahirette dirilecek değiliz." 
(Müminun 37) dediklerini haber 
verir."

Mahmut TOPTAŞ

"İstanbul Üniversitesinden bir 
Prof. "Ben Labaratuvarda görmedi
ğime inanmam." demişti. Bu söz 
de yeni birşey değildir. Binlerce yıl 
önce firavun'un dininden bir kısım 
insan Hz. Musa'ya "Ey Musa, Al
lah'ı apaçık şeilde görmedikçe 
biz sana iman etmeyeceğiz." (Ba
kara 55) demişlerdi.

"Tefsir dersimize katılanlardan 
biri "Hocam bizim müdür muavini 
Allah'a inanmıyor. Uzun münaka
şalardan sonra *böyle deme çarpı
lırsın,' dedim. 'O varsa çarpsın,' de
di. Cevap veremedim." diye sordu. 
"Allah yok" demeleri gibi "varsa 
çarpsın" demeleri de yeni değildir. 
Müşrikler: "Eğer bu ayetler doğ
ruysa senin tarafındansa haydi 
bizim üzerimize gökten taş yağ- 
dar" (Enfal 32) demişlerdi. Bunla
rın korkmamaları cesaretlerinden 
değil, cehaletlerindendir. İki yaşın
daki çocuk elektrik prizine annesi
nin milini sokmaya çalışırken onu 
cesaretinden yapmaz. Elektriği bil
mediğinden yapar. Kur'an "Al- 
lah'dan ancak alim kulları korkar." 
der. Mevlana bu ayeti tefsir eder
ken: Sinek, aslanın başına konmuş: 
"Hani nerede ormanlar kralı karşı
ma çıksın, pençeyi bende görsün" 
demiş, diye anlattıktan sonra: "Bre 
sinek, aslandan korkmak için cey
lan olmak lazım. Senin gibi sinek
ler aslanı tanımaz ki, korksun" der. 
Benim bu cevabı götürür müdür 
muavinine anlatır. Bozulur. Cevap
sız kalır. Bir ay sonra da odasını 
değiştirir. Çünkü havada bir sinek 
uçsa yanındakiler ona bakarmış."

"Davut (as) zamanında doksan 
dokuz koyunu olan adam, tek ko
yunu olan adamdan o tek koyunu 
da vermesini ister ve mantıki ola
rak haklılığını ispat eder. Günü
müzde de ekonomi profesörleri 
sermayenin milyonlarca elde dağı
nık olmasının zararlı olduğunu 
bunların ellerindekinin sermaye
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sahiplerine transfer edilmesi gerek
tiğini, sermayesini elinden çıkaran
ların da sermaye sahiplerine ölme
yecek kadar maaşla çalışmasını 
öğütlerler."

"Amerika 'yeni dünya düzeni' 
ile bize teslim olun diyor. Daha ön
ce de "Yahudi veya Hıristiyan 

olun, kurtulun.” (Bakara 135) di

yorlardı."

"Bir insan iman eder, imanı da 

elinde, dilinde, gözünde, gönlünde 
ve davranışlarında çiçek açarsa o 
insan bir milyar kafirin içinde tek 

başına kalsa yine de asimile olmaz: 
"Kim iman ederek iyi işler ya

parsa zulümden de korkmaz sin

dirilmekten (asimile olmaktan) 

da korkmaz." (Taha 112)."

"Kur'an "Kızlarınızı fuhşa zor

lamayınız." (Nur 33) der. İslam 
suçu işleyenden daha çok suça iten 
sebepleri ortadan kaldırmıştır. O 
kadınları önce imanı kültürden 
yoksun bırakıp, sonra ekonomik 

nedenlerle satışa çıkaranlar onları 
zorluyor demektir. Yan aydın ya
zarlarımızdan biri: "Hoca efendi, 
Amerikalı askerler geldiğinde ve 
diğer zamanlarda genelevler de gö

rev yapıyor" dediğinde, ben o saygı 
değmez misafirlerinizi kendi evle

rinizde hanımlarınızla rahat ettirir 
misiniz?' dediğimde yüzü kızar
mıştı. Dedim ki 'Benim peygambe
rim: "Kişi kendisi için istediğini 

kardeşi için de istemedikçe gerçek 
mümin olamaz" buyurur. Bütün 
kadınları, kızları, anneleri kendi 
kadının, kızın, annen gibi değerli 
bilmedikçe mümin olamazsın."

"Televizyonda pisliklerin yayın
lanması onun yokolması için değil, 
yaygınlaşması içindir. Islâmda ise 
kötülükler gizlenir, tedavi edilir."

Mahmut Toptaş konuşmasından 
sonra izleyicilerin sorularını cevap
ladı.

Bu semineri yayına hazırlayan: 
Savaş İMZALI

K U R " A N

Unuttu insanlık.9{ak.rehberini 
K̂uşandı esaret zincirlerini 

Silip süpürece^arzın ferini 
Rahmeti Rgâmandan bir seldir Kur'an.

ditmez çaresizlik ufku- bürüdü 
‘Dipdiri yürekler, rufdar çürüdü 
Cehalet tufanı aldı yürüdü 
f3ütüngörüşlerden evveldir Kur'an.

rDeniz feneridir parlar hep önde 
‘Buzul çağlarında., atom devrinde 
‘Evrenin o eşsiz çiçekliğinde 
Mevsimi geçmeyen bir güldür Kur'an.

O'nun lügatında yoktur bilmece 
‘Bir akıl sofrası bak. hece hece 
Müminin kalbine dolar gizlice 
Ebede uzanan ezeldir Kuran.

O şaşmaz hidayet kutsal davaya 
‘Bilinç merdiveni yıldıza aya 
Zerreden kürreye, yerden uzaya 
Evrene tercüman bir dildir Kur'an

Sevgisiz dünyada, zulmün ağında 
İnsanın kahreden yalnızlığında 
Şaşırmış bir çağın karardığında 
Şafaktır, ışıktır, güzeldir Kur'an

‘yücelgereğince tırman doruğa 
yönel esenlikle gir doğru yola 
tnsatu ilimle, akıl yoluyla 
Çirkeften çıkaran bir eldir Kur'an

Bir öncü, bir mesaj bütün çağlara 
Seslenmez ölüye-kadavralara 
J%klm düz yolunu şaşırmışlara 
burkandır, apaçıkrehberdir Kur'an.

9\[ecati Soykan
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TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ZULMÜN BOYUTLARI

Konuya girmeden önce "zulüm" 
kavramının temel bir tanımını yap
makta yarar vardır. "Zulüm"ün en 
meşhur anlamı: "Bir şeyi yanlış 

yere koymaktır. Daha genel anla
mıyla: "Kişinin kendi sınırlarını aş
ması ve yapmaya hiç hakkı olma
yanı yapması anlamında adaletsiz
likte bulunmasıdır."(l)

Elmalılı Hamdi Yazır ise "zul
mü" şöyle tarif eder: "Zulüm; hak
ka tecavüz edip, hakkı, yerinin dı
şına koymaktır."

Zulüm, birtakım temel kavram
larla da ilintilidir. Bu kavramların 
tesbiti, zulmün ne kadar önemli ve 

odak eylem bir olduğunu açıkça or
taya koyacaktır. Bu noktada küfür, 
şirk, mustaz'af, müstckbir, tağut. 
adalet gibi kavramlar dikkate alın
malıdır.

ilah, Rabb, Melik olma Allah'ın 
hakkı olduğu halde Allah'a ortaklaı 
koşmak, bu vasıflara sahip olma 
yetki ve hakkını Allah’tan başkası
na vermek anlamında ki şirk zu
lümdür (Lokman 13).

Allah'ın nimetlerini inkâr, Al
lah’ın hâkimiyetini inkâr, Allah'ın 

âyetlerini inkâr ve dolayısıyla bu 

anlayışlar üzerine kurulan inkâr ya
şantısı zulmün ta kendisidir.

Tağutla bağlantısına gelince; 

zulüm insanlar üzerinde haksız ye

re sulta kuran, onları köle ve aşağı

lık varlıklar kılan, azgınlaşmış ve 

her türlü günahta öncü olan müs- 

tekbir ve tağutların (azgınların) işi

dir, ayakta durma mekanizmaları

nın adıdır.

Zulmün ilintili olduğu önemli 

kavramlara kısaca değindikten son

ra şimdi zulmün çeşitlerini ele al

mak yerinde olacaktır.

Zulmün Çeşitleri

Zulmü; ilgili olduğu sahalara 
göre temel olarak iki ana gruba 
ayırabiliriz:

a) Fert plânındaki zulüm, b) 
Toplum plânındaki zulüm.

a) Fert plânındaki zulüm: -in
sanın Allah ile olan ilişkisinde zu
lüm, insanın Allah'a şirk koşması, 
ona karşı küfürde bulunması, nifak 
içinde olmasıdır.

- insan ile nefsi arasındaki zu
lüm. Birincisiyle bazı nüans farkla
rı vardır, insanın nefsine hakkını 
vermemesi, fıtratın gereklerini on

dan esirgemesi, günahlarla dolu bir 
hayata nefsini sevketmesi vs...

b) Toplum plânındaki zulüm:

- Siyasal alandaki zulüm. Siyasi 
yapının Allah'ın yasalarının dışında 
tesis edilmiş olması. Diktaların, fi
ravunların varlığı.

- Sosyal, ticari alandaki zulüm. 
Rüşvet, ahlaksızlık, faiz,torpil, iş
kence vs...

- insanların birbirleriyle ilişkile
rinde zulüm: Zulme rıza gösterme, 
gurur, kibir, affetmeme.

Zulmün tanımlarını ve çeşitleri
ni gördükten sonra, bir de konunun 
Kur'an ve sünnette nasıl ele alındı
ğına bir bakalım:

a) Şirk zulmü: "Ey evladım! 
Allah'a şirk koşma! Zira şirk, en 
büyük zulümdür." (Lokman, 13)

b) Allah’ın sınırlarını aşma anla
mında zulüm: "... Kim Allah'ın sı
nırlarını aşarsa nefsine zulmet
miş olur." (Talak 1)

c) Bilmediği veya bildiği halde 
Allah'ın sıfatlan ve dini hakkında 
hiçbir delili olmadan ileri geri ko

nuşma ve işine gelmediğinde de 

yalanlama zulmü: "Allah'a karşı

M etin ÇIĞRIKÇI

yalan uyduran onun âyet-lerini 
yalanlayanlardan daha zâlim 
kimdir?" (En'am 71)

d) Allah’ın şeriatını tatbikten 
kaldırma, beşerî sistemleri insanla

ra tatbik etme zulmü: "Kim Al- 

îr.h'ın hükümleriyle hükmetmez
se işte onlar zâlimlerin tâ kendi
leridir." (Mâide 45)

e) Allah'ın kitabını tahrif etme 

zulmü: "... Ama zulmedenler, 
kendilerine söylenmiş olan sözü 
başka sözle değiştirdiler..." (Ba
kara 59)

f) Islâm'ın aslî şekliyle anlaşıl
masını efıgelleme zulmü: "Al
lah'ın mescidlerinde onun adının 
zikredilmesini engelleyenden da
ha zâlim kimdir?" (Bakara 114)

g) Kıyameti, âhireti inkâr zul
mü: ".... Zaten o zâl-imler 
kıyamet saatini de yalanladılar."
(Furkan, 11)

h) Allah'ın veliliğinin dışındaki 
her şeyin sonunun karanlıklar oldu
ğunu ifade eden zulüm: "Allah 

iman edenlerin velisidir. Onları 

karanlıklardan aydınlıklara çı
karır. İnkâr edenlerin ise dostla

rı tağutiardır. Onları aydınlıktan 

karanlıklara (zulumât) sürükler
ler." (Bakara 257)

Kur'an’da Zulüm 
Örnekleri

Kur'an, tarih sayfalanmn arasın

da kalmış, bir daha görülmeyecek 

özellikte örnekler vermez. Her za

man tezâhür edecek olayları (kıssa

ları) anlatır ve geride kalanlara ib

ret olmasını, nelerin zulüm olduğu

nu, zulmü sistemleştirenlerin başı

na neler geldiğini, Allah'ın çeşitli 

azablanna uğrayışlannı açıklar.
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Kur'an'da geçen zulüm örnekle
rini tasnif etmek gerekirse bunları 
üç ana kısma ayırabiliriz:

a) Zalimliğiyle ün salmış kişiler 
(zulmün öncüleri; Firavun, Nem
rut, Belam)

b) Zulmü yaşam tarzı haline ge
tirmiş toplumlar

c) Bunların uğradıkları azablar.

a) Zulmün öncüsü olan kişi

ler: sorumlu oldukları toplumda 
zulmün merkezi, öncüleri ve boz
gunculuğun her çeşidini ihdas 

eden, insanlardır. Ki bunlar; Fira
vun, Nemrut, Tağut, Mele 
mütrefîn, Karun, Bel'am'dır. Sis
temlerini haksızlık, yalan ve hile 
üzerine tesis etmiş siyasi, dini, eko
nomik güce sahip önderlerdir bun
lar. Ve çoğunlukla birbirlerinin 
destekçisidirler de.

b) Zulmü yaşam tarzı haline 
getirmiş toplumlara bakalım:

Nuh (A.S.)'ın kavmi tam bir inanç 

kargaşası içinde yüzüyor putlara 
bağlı kalıyorlardı. Bu putları kal
kan edinenler toplumu saptırıyor

lar, halkta şuursuzca bunlara uyu
yordu. Meşhur putlardan Ved, Su- 
va' Yağûs, Yeûk, ve Ncsr ilahları
nın hakimiyeti kabullenilmişti 
(Nuh 21-24).

İbrahim (A.S.)'ın kavmindc de 
şirkin her türlüsü vardı. Ayrıca, 

Nemrud'un ilahlık iddiası, siyâsî, 
ekonomik, hu-kûkî alanlardaki ha

kimiyetini öngörüyordu. (Bakara 

258)

Hz. Hud (A.S.)'ın kavmi Âd ise, 

çok güçlü, zengin ve döneminin 
süpergücü idi. Zorba idarecilerinin 
her türlü çılgınlığına tabi oluyorlar 
böylece kendilerine zulmediyorlar
dı. (Fussilet 15)

Salih (A.S.)'ın kavmi Semud 
(A'raf 74) ve Lut (A.S.)'m kavmi 
de tam bir zulüm hayatı içinde yü
züyorlardı. (Nemi, 55, 56).

Şuayb (A.S.)'ın kavmi Mcd- 
yen'de yaptıkları baskınlar, yol

kesmeler, ölçüyü tartıyı eksik tut

maları itibariyle zulüm içinde yaşı

yorlardı. (Hud 85, 86).

Hz. Musa (A.S.)'m kavmi Israi- 
loğullan, âdeta bütün insanlığa ve 
zamanlara bir zulüm sembolü ola
rak intikal etmiş bir kavimdir. Isra- 
iloğulları, peygamberlerini öldür
meleri, kitaplarını tahrif etmeleri, 
âhirette ayrıcalıklı olacaklarına 

inanmaları ve Allah'a oğul isnadla- 
rı yönüyle tam bir zulüm toplumu 

haline gelmiştir.

Allah, nizâmını oluşturduğu fıt

rata ters hareket etmek suretiyle 
hem kendine ve hem de çevresin
dekilere zulmedenleri başıboş bı
rakmamıştır. Onları yer yer ceza
landırarak yaptıklarının çirkinliğini 
tam bir karanlık olduğunu gözler 
önüne sermiştir. Ama, Allah bazan 
mühlet vererek veya azablarını er

teleyerek de bu zâlimleri kendi hal
lerine bırakmıştır. Zira Nahl 61'de 
Allah, zulmünden dolayı insanları 

cezalandıracak olsaydı yeryüzünde 
bir tek canlının bile kalmayacağını, 

sadece mühlet verdiği bildirmekle
dir. Dikkatlerin çekilmesi ve Al
lah'ın nicelerine gereken cezayı 

verdiğinin farkında olunması için 
verdiği ceza (azab) şekillerini kısa
ca sıralamak yeterli olacaktır.

Zalimlerin Uğradığı 
Cezalar
- Taşları bile savuran rüzgarlar 

ve beyni sarsan çığlık (Ankebût 

40).

- Şiddetli tufan gönderilmesi.

- Balçıktan pişirilmiş (kızgın) 

taşların yağdırılması (Hud 82)

- Biçilmiş ot, ve bir kül yığını 
haline getirilme (Enbiyâ 15).

- Yıldırım çarpması (Zâri-yat 
44).

- Karanlık bir gün azabı (Şuara 

189).
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- Allah, melekler ve insanların 
lânetine uğrama (Âl-i İmran 87).

- Gökten (çeşitli) azabın indiril

mesi (Bakara, 59).

Çağdaş Zalimler ve 
Zulüm Düzenleri
Konunun daha iyi anlaşılması 

için buraya kadar verdiğimiz ör

nekler tarihin derinliklerinde yer 
almış zulüm örnekleri idi. Oysaki 
insan varolduğu sürece zulüm va
rolacaktır. İster "İnsan Hakları 

Yüzyılı" denen yirminci yüzyıl ol
sun, ister kendine müslüman adı 
veren ülkelerde olsun ve yine ister

se içinde yaşadığımız toplum ol
sun, zulüm sürekli var olacaktır. 
Kur'ân'î örneklerle günümüz dün
yasındaki o-layları karşılaştırdığı
mızda zulmün her çeşidini ve yeni 
yeni şekillerini de üzüntü ve hid

detle müşahede etmekteyiz. Aslın

da son yüzyıldaki zulümlerin dik
kat çekilmesi gereken bir yönü var
dır. O da Kur'an'da bahsedilen zu
lümlerin tümü şu andaki dünya 
toplumlarında egemendir, hepsi bi- 
rarada varlığını göstermektedir. 
Caddede yürürken, evde televizyon 
karşısında otururken, gazete bayi
lerine bakarken, siyasal hayatı ta- 
kib ederken, eğlence ve heyecan 

unsurlarıyla karşılaşırken, insanla- 
rası ilişkilerde yer alırken hep zu

lüm ve zâlimle karşılaşırız.

Firavun'un çağdaşları, Ad kav- 
minin varisleri ABD ve yandaşları
nın yeryüzünü diledikleri gibi sö
mürmek için zirveler düzenlemele

ri, insanların maruz kalacağı acı, 
kan ve gözyaşının plânlarını yap
maları, bütün bir dünyada kargaşa
ların, savaşların çıkartılması, yet
miş yıllık bir karanlık dünya (!) 
oluşturmak için yapılan Komünist 

Devrim'dc 40 milyon insanın kanı
na girilmesi (Türkiye'de yapılan 
inkılâb'ın ise 50.000 imamın kur

şunlanmasıyla sağlanması).
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ABD'de bir milletin yok edilme
si (Kızılderili soykırımı).

AIDS'i doğurmaya varacak bo
yutlarda cinsel özgürlüğün sağlan
ması.

Lanetli yahudinin, İslâm dünya
sının kalbine zehirli hançer gibi 
saplanması ve Filistin yarasının 

kangrene dönüştürülmesi.

Avrupa'nın soğuk hava depoları 
ihtiyaç fazlası etler ve tereyağlarla 
doluyken 80 milyon insanın açlık
tan ölmesi.

İşte bunlar zulüm değildir de 

nedir? Allah'ın bu zulümlerden ha
bersiz olduğu zannedilmesin.

Türkiye’deki Zulmün 
Ulaştığı Boyutlar
Karış karış her tarafta kendini 

gösteren zulmü, yaşadığımız top

raklarda açıkça görebilmek için bi

raz etrafa bakmak kâfidir.

Düşünen birisi, işçilerin asgari 
ücrete mahkum edilerek adeta fa
kirliğe ve olabilecek suçlara sevke- 
dici durumlara düşürülmelerinin, 
ekonominin IMF’ye teslim edilerek 

faizin kıskacında kurtuluş aranarak 
ortaya çıkan enflasyon canavarının 

yaşatılmasının ve yine ülke gelirle
rinin % 4’ü nüfusun en fakir % 

20’sine, % 55’i de nüfusun zengin 
tabakası olan % 5'ine verilmesinin 
tam bir zulüm olduğunu görecektir.

Alt kesim bunlara maruz bırakı
lırken ne vergisi tam alınan ve ne 
de işçisine hakkını veren para im
paratorlarının çıkışma zemin hazır
layan yapılanmalar, zulmün ta ken
disi değil midir?

Fuhşun, toplumun bütün kesim
lerini etkisi altına alacak şekilde 
yayılmasına zemin hazırlanması, 
müstehcen neşriyatların çığ gibi 
büyümesi zulümdür. Körpe körpe 
genç kızların, evinden kaçanların, 
boşanan nicelerinin fuhuş ağlarına 
takılacak şekilde, fuhuş mafyala

rının toplumu ahtapot kolları gibi 
sarmış olması.

Nesillerin Rabblerinden uzak
laştırılacak şekilde eğitim süzge

cinden geçirilmesi, lise sıralarında
ki milyonlarca gencin, belki de 
oniki yıllık emeğinin heba olabile
ceği sonucunu doğuracak şekilde 
üniversite sınav maratonuna mah
kum edilmesi tam bir zulüm değil 

midir?

Ilahlık ve din makamının gaspe- 

dilmişliğini, tağut ve firavunların 
sultası altında yaşanıldığını, çeki
len her türlü sıkınularm hakim olan 
sistemden kaynaklandığını haykı
racak bir din anlayışının engellen
mesi zulümdür.

Özellikle din adamlarının, üzer
lerine düşenleri yapmamaları, dini 
gizlemeleri peygamberlerin varisi 

olma şerefini hakkıyla taşımamala
rı zulümlerin en ciddisi değil mi
dir?

Zulme Karşı 
Koyma Görevi
işte genelde dünya toplumlarmı 

özelde de içinde yaşadığımız toplu
mu inim inim inleten bu zulüm me

kanizmasına karşı çıkılması, "dur!" 
denmesi bir sorumluluktur. Bir 
müslümanın kendi kendine yaşa

ması, vurdumduymaz olması düşü
nülemez. Çünkü zulüm bir kanser
dir onu da yakalayacak veya her an 

ensesinde olacaktır. Zira Allah bu 
konudaki sorumluluğu Nisa 75'de 
açıkça ortaya koymaktadır:

"Size ne oluyorda; "Rabbi- 
miz! Bizi halkı zâlim olan bu şe
hirden çıkar, katından, bize bir 
sahip çıkan gönder, katından bi

ze bir yardımcı lütfet!" diyen 
mustaz'aflar, çocuklar, erkekler 
ve kadınlar uğrunda ve Allah yo
lunda savaşmıyorsunuz?"

Âyetten de açıkça anlaşılacağı
na göre zulme başkaldırı, onunla

mutlak hesaplaşma kesin olan bir 
imanı zarurettir. Konuyla ilgili ola
rak Hz. Ali'nin çok ilginç şu sözü

nü aktarmak gerekiyor: "Zulmün 
iki öğesi vardır: Zalim ve mazlum; 
zâlim zulmettiği için, mazlum da 
zulme rıza gösterdiği için 
zâlimdir. "(2)

Zâlimlere karşı başlatılması ge
reken başkaldırı (ki Şûra 42'de: 
"İnsanlara zulmedenlere, yeryü
zünde haksız yere taşkınlık eden

lere karşı durulmalıdır." diye ifâ
de edilmektedir) ancak uzun vade
li, plânlı, organik bir yapıya (cema
ate) dayanan bir mücadele meto
duyla mümkün olabilecektir. Bu
nun başka yolu yoktur. İnsanların 
üzerinde teşkilatlı, sistemli bir şe
kilde kurulmuş zulüm düzenleri, 
yıkılmaları sürecini her an yaşa
maktadır. Bu noktada sorumlulu

ğunun bilincinde olan müslümanlar 
birbirine kenetlenmiş duvarlar gibi 
saff bağlayan ve ma’rufu emredip 
münkerden zulümden, şirkten alı
koyan birbirine kenetlenmiş duvar 

gibi saf bağlamış olan bir oluşu
mun gerekliliğini ve ona göre tavır 
belirlemelidirler.

Kendisi bile yok olacak olan in
sanoğlunun, kendi ürünü olan zu

lümleri de elbet bir gün başlarına 
yıkılacak. Allah'ın yol göstericiliği 
ve yardımıyle mü'minler muvaffak 
olacaklardır.

"Zalimler nasıl bir inkılâb ile 
devrileceklerini pek yakında bi
leceklerdir." (Şuarâ, 227).

(1) "Kur’an'da Dini ve Ahlakî Kavramlar" 

Toshihiko îzutsu, Pınar Yayınları, 1984.

(2) "Hak Dini Kur'an Dili" E. Hamdi Yazır.

Bu yazı Metin Çığrıkçı'nın Ka
sım 1990'da AKV'de verdiği se
minerden özetlenmiştir.

A K V  BÜLTEN • O C A K-Ş U B AT 1992 121



A l i V  ' . P E K  H A B E  R  L E  K

1991 GÜZ DÖNEMİ KÜLTÜR FAALİYETLERİMİZ

münde, İslâmî miicadclcnin ilk aşa
ması olan ’’Tebliğ edip yüz çevir
me" ilkesini, sonraki haftalarda da 

"en güzel tarzda mücadele" aşa
masını anlattı.

Ali Bulaç'ın iki bölüm halinde 
sunduğu "Medine Vesikası Teme
linde İslâmî Çoğulculuk" konulu 

semineri hayli tartışmalı geçti. 
Önümüzdeki aylarda bu tartışmayı 
AKV BÜLTEN'de yayımlamayı 
düşündüğümüzü belirtelim.

Ahmet Taşgetiren'in "Müslü- 
manca Yaşama Problemi" adlı 

semineri, oldukça hayatî ve temel 
Islami sorunları irdelemesi bakı
mından ilginçti.

Abdurrahman Aslan; geçen 

sayıda özetini sunduğumuz "Mo- 

dernizm" seminerinin devamı ni

teliğinde "Dinin Dönüşü" isimli 

konuşmasıyla hayli ilgi topladı.

Her iki konuşmayı da önümüz
deki aylarda AKV BÜLTEN’de bu
lacaksınız.

Araştırma ve Kültür Vakfı, ku
ruluşundan bu yana giderek artan 

bir yoğunlukla sosyal ve kültürel 
faaliyetlerini sürdürüyor. 1991 güz 
dönemi seminerleri; gerek İstanbul 
Sultanahmet'teki merkez salonu
muzda, gerek Ankara şubemizde, 
gerekse de yeni açılan İzmit ve 
Bayrampaşa şubelerimizde katılım 
ve düzenlilik açısından oldukça ve
rimli geçti. 1992 yılında plânlanan 

seminer, konferans, sohbet vb. kül
türel ve sosyal etkinliklerin de aynı 

verimlilikte geçeceğini umuyoruz.

AKV Merkez 
Faaliyetleri

AKV Merkez binamızda Kasım 
başından itibaren her hafta bir se

miner veya konferans düzenlendi. 
1991 Seçimlerinin değerlendirildi
ği ilk "Ayın Sohbeti" programını, 
Burhaneddin Çan'ın "Mücadele
nin Temel İlkeleri" ni ortaya ko
yan semineri takip etti. Burhaned
din Can, seminerinin ilk bölü

AKV Ankara 
Şubesi 

Faaliyetleri

Ankara Şubcsi'nin 
en önemli kültür fa

aliyeti olarak; her 
hafta Cuma akşam
lan gerçekleştirilen 
periyodik seminer 

ve konferanslar

Mahmut Toptaş Hoca; "Kü
für Cephesinde Yeni Bir Şey 

Yok" adlı çalışmasını özetledi. Bu 
konuşmanın özetini daha önceki 
sayfalarımızda okuyabilirsiniz.

Aynı şekilde; ilgiyle izlenen 
Mustafa Aydın'ın "Sosyal Hayat

ta Islamîlik Ölçüsü Üstüne Bazı 
Düşünceler" isimli semineri de 

Bülten'imizin bu sayısında yer alı
yor.

1992'nin ilk programları ise; 

Mustafa îsen'in "Balkanlarda 
Son Çelişmeler ve Türkiye" kon
feransı ile Nevzat Pakdil'in "Bü
rokrasi, İnsanımız ve Sorunları" 
konulu semineri oldu.

Bu bağlamda, ayda 
bir yapılan "Ha

nımlar ve Çocuk

lar Günü" de sos

yal ilişkilere yeni 
bir çeşni getirdi.

AKV Istanbul-Mcrkezi'nin faa-
liyelleri; Vakıf üyelerinin katıldığı 

Genel Kurul toplantısı ve MÜSÎ- 
AD salonunda gerçekleştirilen iki 
ayrı "yemek programı" ile yeni 
bir boyut kazandı. Her yıl tertiple
nen Ramazan yemeği geleneğine 
ek olarak; her iki ayda bir düzenle
nen yemekli toplantı, Vakıf camia

sının kaynaşması 
için yeni bir imkan 

oluşturdu.
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İzmit Şubesi'nin 
Faaliyetleri

1991 ortalarında kuruluşu ta
mamlanan AKV İzmit Şubesi’nin 
Kültür etkinlikleri de beklenenin 
üzerinde ilgi gördü. İzmit basını 
AKV’nin kültür etkinliklerine geniş 

yer vererek halka duyurdu. 15 gün
de bir Cumartesi akşamlan Vakıf 
salonunda verilen seminerler şun
lar:

Buhraneddin Can: tnsan ve 
Özellikleri. (İki ayrı seminer halin

de sunuldu.)

Şem şeddin Özdemi r :  
Kur'ân'ın Işığında Kurân. (iki 
program halinde işlendi.)

Cevat Özkaya: Sovyetler ve 
Yugoslavya’daki Gelişmeler.

Abdullah Yıldız: Kur'ân’a Gö
re Tarih Anlayışımız.

İzmit AKV, 1992’de yeni semi
nerler planladı ve Abdullah Yıl- 
dız'ın "Bir Tevhid Eylemi Olarak 

Namaz" konulu sohbeti ile başladı.

dikkati çekiyor. Küçükesal'laki 
kendi binamızda yapılan 1991 Gü2 
dönemi etkinliklerinden birkaçını 

şöyle sıralayabiliriz:

Hamza Türkmen; "îslami Ha
reketlerde Metod Tartışmaları"

konulu semineri ile daha uzun yıl
lar tartışılacağa benzeyen önemli 

bir sorunu irdeledi.

Son ayların gündemdeki konusu 
olan "Balkanlar'daki Gelişmeler 

ve Yugoslavya" sorununu Mustafa 
isen tahlil etti.

Aynı şekilde güncelliğini koru
yan "Sovyet Müslümanları" ko
nusunu yöreyi gezme ve inceleme 
fırsatı bulan Mustafa Ertekin ve 

İsmail Bal iki ayrı programda ele 
aldılar.

Bu bağlamda; "Dünyadaki Si
yasi Değişmeler ve Türkiye'ye

Etkileri"ni tahlil eden Mahir 
Kaynak, ilginç yaklaşımlarda bu
lundu.

"Sorunlarımız ve Çözümleri" 

adlı sohbetinde ise, Ercüment Öz
kan, ilgi topladı.

AKV Ankara Şubesi'nin 1992 
Kış dönemi faaliyetleri Cemil Çi- 

çek'in sohbeti, Sait Çekmegil'in 
"Dünya İslam Devleti" ve Haşan 
Mezarcı'nın "Tevhid ve Teşkilat 
Anlayışımız" adlı seminerleriyle 
başladı. Önümüzdeki aylarda kül
tür etkinliklerinin aynı yoğunlukta 

devam etmesi planlandı.

Ayrıca Ankara Şubesinde de 
"Hanımlar ve Çocuklar Programla
rı" ilgiyle takip edilmektedir.

Bu arada Ankara AKV adına 
dört sayfalık bir bültenin yayımlan
dığını da duyuralım.

Bayrampaşa Şubesi

Sosyal yardımlaşmaya yönelik 
etkinlikleriyle kendisini kanıtlayan 

AKV Bayrampaşa Şubesi, kültürel 

çalışmalarına yeni başladı. 15 gün
de bir yapılmaya başlanan Cumar

tesi seminerleri ilgiyle karşılandı, 
ilki Burhaneddin Çan'ın "tnsan" 

konulu semineri ile başlayan kültü
rel faaliyetler, Nihat Engin'in "İs
lam'da Kölelik" adlı konferansı 
ile devam etti. Özel derslerin ve 

sohbetlerin yapıldığı Bayrampaşa 
Şubemiz, 1992'de kültürel ve sos

yal etkinliklerini artırmayı planlı
yor.

AKV'nin kültürel faaliyetlerinin 
her yörede nicelik ve nitelik olarak 

daha iyiye gideceği ümidindeyiz.

AKV-BÜLTEN
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T Ü K E T İ M  K Ö L E L İ Ğ İ

Tüketim köleliği yazarı Ivan İl- 
lich, daha önce türkçeye tercüme 
edilen bir kaç kitabı ile tanınıyor.

îllich, 1960 yılları ve sonrasında 
Batıda ortaya çıkan bir düşünür ti
pinin ilgi çekici örneklerinden biri. 
Batı medeniyetinin hızla irtifa kay
bettiği bu yıllarda ortaya çıkan bir 
çok düşünür, felaketin yakın oldu
ğunu ortaya koymuşlardır.

Marcuse, Laka tos, Fayereband... 
Bunların bir kısmı da zamanla İslâ
mî bir din olarak benimsemiştir. 
Başlıcaları R. Guenon, R. Garaudy, 
M. Lings... sözü geçen yazarların 
birçok eserinin Türkçede yayınlan
mış bulunması okuyucu için bir 
şans olarak görülmeli.

îllich daha önce yayınlanan 
" Okulsuz Toplum” kitabında eği
timin görünürde vermeye çalıştığı
nın arkasında "gizli bir müfredat" 
uyguladığım, bunun da toplumu tü
ketime şartlandırmayı amaçladığım 
vurgular."Şenlikli Toplum"da ise 
bilim ve teknolojinin insan hayatı
na getirdiği değişmeyi, insanı ve 
toplumu sürüklediği olumsuz at
mosferi tasvir eder.

"Tüketim Köleliği" ise son iki 
yüz yılın Batısında hüküm süren ve 
Dünyanın diğer yörelerini de tesiri 
altına alan endüstriyel üretim tarzı
nın, insan üzerinde yaptığı tahriba
tın boyutlarını gösteriyor.

însandaki tatmin duygusunu kö
relterek sadece üretimi amaç edi
nen endüstri toplumları, insanı ken
di olmaktan çıkarıp sadece tüketim 
bir canlı haline getirmiştir. Bu şe
kilde insanı piyasa denen mekaniz
manın emrine vermiştir. Kitap bo
yunca insanın içine düştüğü bunalı
mın görüntüleri ve buna yol açan 
etmenleri buluyoruz.

Kendilerini endüstrileşmiş ol
makla diğer toplumlardan ayırt 
eden ve kendilerinde bir üstünlük 
olarak bunu gören endüstri toplum- 
ları geleceğe dönük ideallerini

kurarken "İlerleme" kavramını 
esas alırlar. Onların algıladığı an
lamda "ilerleme" üretilen eşyaların 
miktar ve çeşitliliğindeki artıştır. 
Toplumsal ilerleme, artık bu eşya
lara ulaşabilmedeki dağılımla öl
çülmektedir.

Kurulan yeni toplumda aşırı tü
ketimden uzak bir şekilde elde 
mevcut olanla yetinme, sadece orta 
halli tüketici için değil aynı zaman
da yoksullar içinde imkansız hale 
gelmiştir. Alışkanlık yapıcı eşya 
alımına yer verilmeyen bir hayat,

ya imkansız kılınmakta, ya da suç
lu görülmektedir. Bugün evinde 
renkli televizyonu olmayan yoksul
ların sayısının azlığı veya her evde 
zengin veya yoksul illa koltuk takı
mının olması bu olgunun önemli 
göstergeleridir.

Bu şekilde toplumun baskısı ile 
"ihtiyaç" olarak dayatılan şeylerin 
hızla çeşitlenişi dcvamlıyeni ba
ğımlılık türlerini getirmektedir. Pa
zar ekonomisi insanın özerkliğini 
yok ederek onun her şeyine karış
makta, onu piyasanın bir hizmetçisi 
veya tüketicisi haline getirmekte
dir. Tatmin duygusu köreltilen in
san bu şekilde "tüketici" olmaktan

T. Ünal Ö ZTÜ R K

başka özelliği olmayan bir varlık 
haline gelir. Hayatı monoton bir 
hal alır.

Piyasa, insanı o kadar kontrolü
ne almıştır ki onun dışında bireysel 
veya toplumsal tatmini yaşama im
kanı bulunmamaktadır. Kişisel ye
teneklerin, toplumsal hayatın ve 
çevresel imkanların kullanımında 
insan kendini güçsüz güçsüz his
setmektedir. insanın mutluluğu da
ha çok üretmek ve daha çok tüket
mek arasında sıkışık kalmıştır.

Bu arada toplumu piyasaya ba
ğımlı kılacak aracı bir sınıfta teşek
kül etmiştir. Bunlara uzmanlar ve
ya profesyoneller diyoruz. Bu sınıf 
endüstrinin ürettiği eşya ve hizmet
lerin ihtiyaç olarak benimsene bil
mesini sağlamak için kilit noktaları 
elinde tutarlar, ihtiyaçları meşru
laştıracak güç kimin neye ihtiyaç 
duyacağına karar verecek otorite 
ve ihtiyaçların kendileri ile karşı
lanması gereken vasıtalar üzerinde
ki lekeli ele geçirmişlerdir.

Eğitimciler, mühendisler, Dok
torlar ve sosyal araştırmacılar uz
manlar sınıfının sadece birkaç üye
sidir. Bütün bu uzmanlar ordusu
nun toplum üzerinde kurduğu he- 
gomonya piyasa bağımlı bir top
lum meydana getirmiştir. Bu top
lum ise kendinin olabilme şansına 
sahip değildir. Îllich son iki yüzyıl
dır, Batı toplumlarma egemen olan 
endüstriyel üretim tarzının 20. yüz
yıl boyunca aldığı görüntüye baka
rak, bu yüzyıla "Kabiliyetsizleşti- 
rîci Uzmanlıklar Çağı" demekte
dir.

Kitap baştan sona Batı sistemi
nin içine girdiği bu toplumsal buh
ranın bir tahlilini içeriyor. Varlığını 

büyük şehirlerimizde gittikçe his
settiren endüstriyel ürcüm tarzı ye

ni bir insan ve toplum üretmekle
dir. Kendimizi bu çıkmazın içinde 
bulmadan önce Baüda yükselen bu 
sese kulak verelim diyoruz.
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AVRUPA MANEVİ DEĞERLER 
BUNALIMI İÇİNDE

ÎKARUS M İT İ (Lc Mythe d'Icare) adlı kitabı birbirinin ardın
dan 7 baskı yapan Fransız filozofu, Sorbonne Üniversitesi Felsefe 
Profesörü Andre Comte-Sponville, "dünümüz Batı dünyasın
da büyük bir paradoks yaşanıyor: Batı, maddi açıdan en güçlü 
döneminden geçmesine karşılık, dünyaya önerebileceği mane
vi değerlere artık sahip değil" diyor.

Paris'te Hürriyet'in sorularını yanıtlayan Andre Comte-Spon- 
ville'e göre değerler bunalımında Batının büyük bir paradoks yaşa
masının büyük rolü var. Batı, jeopolitik, askeri, ekonomik ve kül
türel özellikle de bilimsel yönden, bundan 20-30 yıl öncesine 
oranla dünya üzerinde hiç bu kadar güçlü olmadı. Buna karşılık, 
Batı'nın dünyaya önerebileceği manevi değerler artık kalmadı gibi. 
Batı'nın bugünkü parlaklığı manevi değil; bir güç fenomeninden 
kaynaklanıyor: Pazar ve bilgi. Oysa, salt bilimsel gerçeğin manevi 
yaşamın yerini dolduramıyacağı ortada.

HÜRRİYET: Manevi bunalımın nedenini nerede arayabiliriz?

C-SPONVILLE: Batı'da dini inancın sosyal bir bağ olarak öl
mesinde. Dinin ölmesinin, örneğin Tanrıya inanmamakla (ateizm) 
ilişkisi yok; burada kastedilen, dinin sosyal bağ olmak özelliğini 
yitirmesi. Batı, 2 bin yıl süren bir dinsel uygarlık döneminden sivil 
bir uygarlığa geçerken, bireylerin atomlaşlığı, bencilliğe yöneldik
leri izleniyor. Tanrı, sosyal bakımdan artık öldü.

HÜRRİYET: Bu durum, toplumun değerleri üzerinde ne gibi 
sonuçlar doğuruyor?

C-SPONVILLE: Nihilizm ve anomi. Nihilizm'c (hiççilik) gö
re, hiçbir şeyin değeri yoktur. 2 bin yıl boyunca tüm değerler Tan
rıda toplanıyordu. Dünya, Tanrıyla birlikteydi. Şimdi Tanrı yok, 
dünya boşlukta sallanıyor. Bir hiçlik yaşanıyor. Anomi de "kural
sızlık" demek. Günümüzde Batı insanı mutsuz. İster nihilist olsun, 
ister bir aziz gibi yaşasın, fark etmiyor.

Kitaptan Pasajlar

• Hittler Fransa'yı Almanlar için büyük bir eğlence parkına dö
nüştürmek istiyordu. ABD ise, tüm Dünyayı bu konuma getirdi. 
Oysa tatil yapabilmek için çalışmak gerek. Baü, "boş vakitler uy
garlığından söz ederken ikiyüzlülük yapıyor. Hem dünyayı, eko
lojik dengesizliklere yol açarak sömürüyor, hem Üçüncü Dünya'yı 
ezerek sömürüyor, hem de Batıda çalışanları sömürüyor. Bu bir 
barbarlık değil mi?

® Ya aç kalırsak ölürüz. Tüketim toplumu ise çok farklı bir 
olay. Burada tüketim, hayatın hizmetinde değil, hayat tüketimin 
hizmetinde. Tüketmek bir amaca dönüşmüştür. Tüketim yarışına 
girerek, kendimize mutluluğu yasaklıyoruz. Mutsuzluğa mahku
muz, zira tüketimi yakalama şansımız yok. Yaşamımız hep başka 
şeyleri arzulamakla geçiyor. Tatil, emeklilik rüyaları, sonra da 
"ah gençliğimiz nerede?" yakınmalarıyla ebedi esefler içinde. 
Oysa mutluluk araba veya buzdolabı gibi maddi mallar arayışında 
değil, sevgidedir.

NE DEDİ? HE YAZDI?

BİZ, M üslüm an kü ltü re  a it b ir to p lu 
muz.

Ulvi inançlara sah ip  o lm ak ya da o lm a
mak, bu gerçeği değiştirm iyor.

Ancak, yaşad ığ ım ız  sosya l travm ada, 
ifratın son raddesine eriştik.

K im lik  b u n a lım ın d a  ke n d im iz i inka r 
aşam asına ulaştık.

İnanılm az m üsriflik le , m iras reddi g e r
çek leştirm eye çalış tık.

Bayram ların Eyüp Sultan ziyare tin i hor 
gö rü r o lduk. A nneanne lerim iz in  e lin i ö p 
m eyi küçüm sedik. Kandil s im itle rin in  ta 
dını unuttuk.

Buna ka rş ılık , hezeyanı, ta tlısu  freng i 
kilise lerde Noel ayini iz lem eye vardırdık.

M üs lüm an  m a h a lle s in d e  sa lya n g o z  
satm ayı kendim ize iş edindik.

Bizi biz yapan şey le ri b ir bütün o larak 
inkara kalkıştık.

Bunu da  fa z ile t ve "çağdaşlaşma" 
saydık.

Hadi Uluengin 
Hürriyet 24/12/91

★ ★ ★

Pearl H arbor’dan yarım  yüzyıl sonra, 
'savaş’ bir başka a landa hâlâ devam  ed i
yor. Psiko lo ji p ro fesörü olan ünlü Japon 
yazarı Shyu Kishida'ya göre, bir A m eri
kan ş irke ti ba ttığ ında , Japon la r b ilin ça l
tın d a  bir Am erikan  uçak gem is in i b a tır
mış gibi sevin iyorlarm ış. Japon m ucizesi
ni, askeri zafer hedefin in yerin i ekonom ik 
za fe r hedefin in a lm asıy la  açık layan la r da 
var. Tokyo B o rsa sı'ndak i Reuter ekranı 
G enera l M otors'un 70 bin k işiy i işten ç ı
karacağı haberin i geç tiğ inde  genç bro- 
kerler zafer işareti yapıyorlarm ış.

13 Ocak 1992 Hürriyet

★ ★ *

Günaydın g a z e te s i y a z a rla rın d a n  
Prof. Dr. Haluk Ulman ise C ezayir'deki 
g e liş m e le r i d e ğ e r le n d ird iğ i ya z ıs ın d a  
şunları y a z d ı:"... Aslında bir gerçeği göz
den kaçırm am ak gerek: H er Islâm ü lke
sinde hatta 'la ik ' devrim i yılla r önce yap 
m ış o lan T ü rk iye 'd e  b ile , dem okras iye  
geçilince Islâm 'ın bir s iyasî güç o larak o r
ta y a  ç ıkm ası k a ç ın ılm a z  b ir o lg u d u r. 
Çünkü İslâm bu ülkelerin s iyasî kü ltü rle ri
nin parçasıdır. S iyasî kü ltürden bağım sız 
bir siyasî yaşam  ise düşünülem ez..."

13.1.1992
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YOZLAŞAN TOPLUM

Sabah, gazeteleri açıp bakıyo

rum, tümü çıplak resimlerle dolu. 
Çıplaklık, yaşamımızın vazgeçil

mez bir parçası oldu. Belki tek ba
şına çıplaklık olsa, böyle dikkat 
çekmeyecek. Ama bunu izleyen 
pislik, çirkinlik ve iğrençlik, mide
mi bulandırıyor. Hem ülkem, hem 
de kendi adıma...

Korkunç bir süreçten geçiyoruz. 
Türkiye'de beyinlere yerleştirmek 
için yıllarca pompalanan "Köşeyi 
dön de, nasıl dönersen dön" anla
yışının tohumları, işte meyvesini 

verdi. Bir yanda sömürülen, horla
nan, iş bulamayan, enflasyonun al

tında silindir gibi ezilen çilekeş 

milyonlar, öte yanda ise anormal 
bir lüks, şatafat, haram para, Mer
cedes ve BMW'ler, çıplak seks 

gösterileri, gece hayatı...

Ve iğrenç, utanç verici manzara
lar... Diskoteklerde dudak dudağa 
öpüşen kadınların, ithal malı şarkı
cıların ve grupların seks gösterileri. 

Bunlara bir gecede -ve döviz ola
rak- milyarlarımız akıtılıyor. 

Ayıpür, ayıp! Aslında seks figürle
ri yapan, ama güya dans eden ka

dınların etekleri bellerine çıkmış, 
bacaklar ve göğüsler fora edilmiş. 

Kaimin şeyi kimin şeyinde, belli de
ğil. Parayı bastırıp izleyenler, alko
lün etkisiyle mayışmış.

Defile yapılıyor, çıplak manken
le... Otomobil sergisi açılıyor, çıp
lak kadınlarla... Deterjan tanıtımı 
yapılıyor, çıplak genç kızlarla. So- 

yunmayana hayat yok.

Ortalık eşcinsel, travestí ve dön
melerden geçilmiyor. Bu yola do
ğadan kaynaklanan nedenlerle gi
renlere de bir yerde hiçbir itirazım 
yok. Ama toplumun bir kesimi 
yozlaşmış, kadınıyla erkeğiyle yoz
laşmış. Çoğu erkek, artık kadınlara 
bakmıyor. Fuhuş piyasasında ille 
de travestí, homoseksüel veya dön
me arıyor. Sokaklar bunlarla dolu, 
sapıklık diz boyu.

Hayat kadınlarının sayısı gide
rek arüyor. Özellikle büyük kentle
rimiz ve şimdi de Karadeniz bölge

miz, ithal malı fahişelerle dolu. 
Rus, Romen, Uzakdoğulu 72 mille
tin fahişesi, Türkiye'yi mesken tut
muş. Bunlar bir yanda döviz karşı
lığı fuhuş yapıyor, öte yanda hasta
lık saçıyor.

Sadece bunlar mı? Büyük kent
lerimiz "revü, dans grubu" adı 
alünda gelen her ülkeden "sanatçı
larla" kaynıyor. Bunların tümü, 
döviz karşılığı fuhuş yapıyor.

Lüks diskotekler, gece kulüpleri, 
barlar ve restoranlar tıklım tıklım 

dolu. Toplumun bir kesimi, krallar 
gibi yaşıyor. Buralarda iğrençliğin, 
rezilliğin bini bir paraya gidiyor. 
Devlete beş kuruş vergi ödemeyen, 
topluma en ufak bir katkıda bulun
mayan asalaklar, haramzadeler ve 
görgüsüzler, bu gibi yerlerde kurt
larını döküyor.

Adına "Yüksek sosyete" deni
len bir topluluk, vur patlasın çal 

oynasın yaşamını sürdürüyor. On
ların umurunda mı Türkiye'de in
sanların açlığı, işsizliği, terör, Gü
neydoğu olayları ve daha nice so

runlar?

Toplum yozlaşıyor, çöküyor. 
Ahlâk, gelenekler, örf ve âdetler, 

milli ve manevi değerler, insan, va
tan ve millet sevgisi gibi kavramlar 
giderek çöp tenekesine atılıyor. El 
etek öpmeyene, yağ çekmeyene, 

rüşvet yemeyene, yolsuzluk yap
mayana, malı götürmeyene "ke
riz" gözüyle bakılıyor.

***

Peki ama bu ortamda basın ve 
televizyon ne yapıyor? Açınız ga
zeteleri, hemen hepsinin sosyete, 
büyük patronlar, gece hayatı ve 
çıplak resimlerle dolu olduğunu 
göreceksiniz. Sosyete dilberleri, 
çıplak mankenler, burnu, göğüsleri 
ve her tarafı en az on estetik ame

liyattan geçmiş şarkıcılar, ithal ma

lı »ve fuhuşçu- dans gruplan, dis
kotek bebeleri, haramzadeler, ek

randa ve basında hep karşınızda 
değil mi? Çılgın partiler, aşk gece
leri, siyahların kadınları, gecelerin 
kadınları, kadın ve erkek avcıları, 
çıplak mankenler, kadınsı erkekler, 
erkeksi kadınlar, görkemli diskolar, 
barlar, bunlann yeni moda sosyetik 
patronları ve müşterileri ve tama
men yozlaşmış bazı tipleri, basında 
ve ekranda 24 saat karşınızda gör
müyor musunuz?

İşte televizyon... Soygun, vur
gun, entrika dizileri. Suya sabuna 
dokunmayan programlar. Ekrana 

danışıklı dövüş çıkanlan, her ikti
darın adamı gazeteciler. Belli yol
suzluk yapmış, ama karşımızda. 

Sosyete bülbülü röportajcı güzel
ler. Beli para ilişkileri sonucunda 
yukarı makamlann emriyle devle
tin ekranında programa çıkanlan 
ne idüğü belirsiz, cıvık, laubali, ün
lü kadınlarla yaşadığı aşkları bile 
reklam malzemesi olarak basına 
sunan, bir yandanda bu ilişkileriyle 
ticaret yapıp malı götüren sorum
suz tipler. Dün ana avrat küfrettiği 

politikacılar iktidar olunca, sırf te

levizyona çıkabilmek için onların 
elini öpen, karşılarında iki büklüm 
eğilip "Emirlerinizi bekliyorum" 

diyebilen "onurlu(î)" gazeteci
ler!... Devir, böylelerinin devri!

Türkiye bu duruma geldiyse, ba
sının hiç mi hatası yok? Çok var. 
Maalesef çok var. Paralı kesimin, 
namussuzların, haramzadelerin ya
şantısına ve reklamına alet olmu
şuz. Önce kendimize çekidüzen 
vermemiz gerekiyor... Ve çilekeş 
halkımız, şu iğrenç ortamda rahat 
bir nefes almayı bekliyor. Daha 
çoook bekler!

Emin ÇÖLAŞAN 
3 Ocak 1992-Hürriyet
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A L I K T I

BAŞLARIM MAASTRİCHT'İNÎZE

A lm an s ın ır ın a  yak ın  
paspal bir kasabadır, nü fu 
su yüz on ik i bin , görmeye 
değer bir tek Saint Servais 
Kilisesi var, gidip de gez
meye değer bulmadım .

Maastricht. Daha dört 
gün önce oralardaydım.

Avrupa Topluluğu zirvesi 
yapılıyor ya, hani bir türlü 
aralarında anlaşamıyorlar...

Ne hikmetse bizi çok ilgi- 
lendiriyormuş gibi görünü
yor, aslında hiç ilgilendirmi
yor Maastricht doruğu!

Çünkü Türkiye’nin Avru
pa Topluluğu 'na ne girdiği 
var, ne de gireceği. Ama bu 
havucun Türk toplumunun 
önüne ne hikmetse daha bir 
süre asılması gerekiyor, hem 
dış politikada iki eliyle bir 
halt beceremeyen hükümet
lerin ağzına sakız, hem de, 
bizim hariciyeci arkadaşların 
aydan aya maaş alabilmeleri 
için bahane.

İngiltere, ortak para birimi 
"ECU" konusunda su koyu
veriyor, Yunanistan Türki
ye'ye Kıbrıs üzerinde baskı
nın arttırılması için direni
yor; hemen hepsi, NATO'dan 
kopmaya, Amerikan gücü
nün Avrupa topraklarından 
kovmaya ve ayrı bir askeri 
ittifak (BAB) oluşturmaya 
can atıyorlar. Sıkıya gelince, 
George Bush Roma zirvesin
de "bizi istemiyorsanız he
men çeker gideriz, ama bu
nu bugün bu akşama kadar 
açık açık dile getirin" şeklin
de resti çekince de şafak atı
yor, etekleri suya eriveri- 
yor...

Eski, köhne ve "her ka
fasından bir ses çıkan" Av
rupa.

Biz, oralı değiliz. İstedi
ğ im iz  kadar onlara koşul
maya çabalayalım , Avru
pa'da bize yer yok.

İnsan hakların ı sağlayıp 
ekonom iyi güçlendirirsek, 
olmam ıza gerek de yok!

Ama, 1963 yılından beri 
"ne olur beni de alın" diye 
sızlanıp, Avrupa'ya eklem
lenmek için doğru dürüst 
hiçbir ciddi adım atmamış 
bulunan Türkiye’de, sütlü 
kahvelerini yudumlarken 
Fransız "Croissant" çöreği 
ısırmaya, ceplerinde Tanin 
ve Le Monde Diplomatique 
Gazetesi gezdirmeye alışmış 
birtakım hariciye "monşerle- 
rinin" ve başlıca gıdası viski- 
soda olan birtakım İstanbul
lu alafranga züppelerin, Av
rupa havucuna ihtiyaçları 
var.

Ne yani, beni inandırabile
ceklerini mi sanıyorlar? "Ay- 
y ıldızlı bayrak” edebiyatını 
tarihe gömmüş, s ın ırlarını 
'açmış bir Türkiye... Genel
kurmay Başkanı Orgeneral 
Doğan Güreş, lacivert ze
m in  üzerine çember çem
ber sarı y ıld ız lı Avrupa 
bayrağı önünde selama du
ruyor mesela!.. "Dağ başını 
duman almış değil, Beetho
ven’in  dokuzuncu Senfoni- 
si'nin "Neşeye" bö lüm ü ça
lınıyor, söz yazarı Mehmet 
Akif değil Friedrich Schil
ler!

Paçavraya dönmüş Türk 
Lirası ancak benim eski 
banknot kolleksiyonunda 
kalmış; ceplerimizde ECU... 
Dilimiz de doğru dürüst dön
mediğinden "Ekü"yü kimimiz 
"Eku", kimimiz "Eko", kimi
miz "Egov", bazılarımız

"Ecaw" şeklinde telaffuz edi
yoruz!

Hadi camm siz de..

Avrupa Birleşik Devletle- 
ri'nin Türkiye eyaleti!

Emeğin de sermayenin de 
serbest dolaşım hakkı var, 
ve siz Demirel babanızdan 
iş, ekmek, aş isterken bir de 
bakıyorsunuz, fabrikatör 
Abüzittin Bey, sizin yerinize 
yan ücretle Polanyalı, Çek ya 
da Romen işçilerini alıver
miş!..

Ve, Birleşik Avrupa Dev- 
letleri'nin ortak dış politikası 
uyarınca, Amerikan üslerini 
kaldırmış, Çevik Güç'ü falan 
defetmişsiniz, Washington 
buna ses çıkarmamış!

Hadi camm...

Türkiye'nin Avrupa'nın 
yalnızca bir eyaleti, hem de 
kıytırık bir eyaleti, bir uçbey- 
liği olmasına jakobenler du
rup durup kudururlar da, 
"klâsik faşolarımız" ne buyu
racaklardır peki?

***

Bu sevdadan vak itlice  
vazgeçiniz.

Türkiye, Avrupa Toplulu- 
ğu 'na giremez, giremeye
cektir, girmemelidir.

Ama, önümüzde asılı du
ran bu havucun ardından 
daha çook koşturacaksınız, 
bunu da biliyorum.

Onun için, Maastricht’le 
falan ilgilenmiyorum.

Biz bunları yazarken bir
tak ım  ham  halatlar ç ık ıp  
"faşo" diyebilirler. Desin
ler. Ben de başlarım  onla
rın Maastricht'ine!

Engin ARDIÇ
11 Aralık 1991-Sabah
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