18

Vahap ERDO⁄DU

Kapak

Sömürgecili¤in öteki ad›

Cihat
Dinin siyasallaﬂmas›, siyasetin dinselleﬂmesine evirildi ve birincide din siyaseti
yönlendirirken, ikincide siyaset dini yönlendirir oldu. Bu ba¤lamda ‹slam, küresel
boyutlar kazanarak, emperyalizmin etkili arac› haline geldi. Bugün ‹spanya’dan
Endonezya’ya uzanan bir co¤rafyada, tek bir halifenin ﬂemsiyesi alt›nda ‹slam birli¤ini
gerçekleﬂtirmek, her cihatç› militan›n rüyalar›n› süslüyor.
Marx, “Do¤unun tarihi, dinler tarihidir” diyordu.
Marx’›n söylemi, bugün de geçerlidir.
Ortado¤u, din ve mezhep çat›ﬂmalar›n›n
ateﬂiyle kavruluyor. Bölgenin siyasal
co¤rafyas›, din çat›ﬂmalar›yla yeniden
çiziliyor.

Üretimin neredeyse
yap›lmad›¤›, rant,
spekülasyon ve
al›ﬂ-veriﬂe dayanan bir
ekonomi, y›k›l›p yok edilen
bir çevre, salg›n halinde
yolsuzluk ve rüﬂvet,
iﬂlevini yitirmiﬂ alt düzeyli
bir e¤itimin dünyadan
habersiz, tarihinden
habersiz, dünyadaki
konumundan habersiz,
yoz bir kültürün ekranlara
kilitledi¤i y›¤›nlar…
Budur Siyasal ‹slam›n
haz›rlad›¤› ortam!

Ortado¤u’da estirilen “Arap Bahar›”
ve Türkiye’de egemen k›l›nan “‹slamc›
siyaset”in devindirici gücünü, onu yaﬂayan toplumlar›n maddi koﬂullar›nda arama yan›lg›s›, din-siyaset ba¤laﬂ›kl›¤›n›n
bu co¤rafyay› ﬂekillendirdi¤i sanr›s›,
yads›namaz bir gerçekmiﬂ gibi, kabul
görüyor.
Ne var ki, insanlar, politika sahnesinde sergilenen bu aldatmacalar ve aldanmalar›n ahmakça kurban› olagelmiﬂler-

dir. Bütün bu ahlaki, dini, siyasi ve toplumsal söylemler, aç›klamalar ve vaatler,
ﬂu ya da bu s›n›f›n arkalar›nda gizledikleri ç›karlar›n› aramay› ö¤renmedikleri
sürece, böyle kalacakt›r.
Asl›nda, din-siyaset ba¤laﬂ›kl›¤›n›n
ideolojik sentezi, y›llar öncesi, emperyalist metropollerin mahzenlerinde dam›t›larak, “demokrasi” ve “insan haklar›” ambalaj›nda aç›laca¤› günü bekliyordu.
Huntington’un “uygarl›klar çat›ﬂmas›”, uygarl›¤›n dine indirgenmesiydi. Uygarl›k dine indirgenince, kültür, siyaset,
tarih, ideoloji, hatta bilim de, dinin kapsam›na al›nm›ﬂ oluyordu. Bu ba¤lamda,
ideolojilerin öldü¤ünü öne sürenler, dini
en etkili ideolojiye dönüﬂtürmeyi baﬂarm›ﬂlard›.
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Dinin siyasallaﬂmas›, siyasetin dinselleﬂmesine evirildi ve birincide din siyaseti yönlendirirken, ikincide siyaset dini yönlendirir oldu. Bu ba¤lamda ‹slam,
küresel boyutlar kazanarak, emperyalizmin etkili arac› haline geldi.

“Türbe y›k›c›l›k”, “kelle kesicilik”,
“ya¤mac›l›k”, günümüz cihad›n›n da süregelen vazgeçilmez dinsel ritüelleridir.
“Cihat”, cihatç›lar için ‹slam›n alt›nc› ﬂart› olarak kabul görüyor.

‹spanya’dan Endonezya’ya uzanan
bir co¤rafyada, tek bir halifenin ﬂemsiyesi alt›nda ‹slam birli¤ini gerçekleﬂtirmek,
her cihatç› militan›n rüyalar›n› süslüyor.

El ‹slam din ve devlet

Üretimin neredeyse yap›lmad›¤›,
rant, spekülasyon ve al›ﬂ-veriﬂe dayanan bir ekonomi, y›k›l›p yok edilen bir
çevre, salg›n halinde yolsuzluk ve rüﬂvet, iﬂlevini yitirmiﬂ alt düzeyli bir e¤itimin dünyadan habersiz, tarihinden habersiz, dünyadaki konumundan habersiz, yoz bir kültürün ekranlara kilitledi¤i
y›¤›nlar, “bilgelerinin suskun”, “kahramanlar›n›n beﬂiklerinin boﬂ bekledi¤i”(1)
toplum… Budur Siyasal ‹slam›n haz›rlad›¤› ortam!

Vahhabi cihatç›l›k
‹slam dünyas›n›n her köﬂesinde görülen cihatç› hareketler, büyük anneleri
Vahhabili¤in genlerini taﬂ›yor. E¤er büyük dede ‹ngiliz olmasayd›, göçebe bir
bedevi ailenin baﬂ›nda bulunan Abdulvahab’›n ad›ndan gelen Vahhabili¤i kim
bilebilecekti?
Abdulvahhab, ‹slam› saflaﬂt›rarak,
orijinal kaynaklara ve peygamberlerin
ö¤retilerine geri dönüﬂü öneriyordu. Bu
yaklaﬂ›m, ‹slam’da ‘Yeniden Do¤uﬂ’çuluk olarak da adland›r›lmaktad›r.
Arabistan çöllerinde, ‹slaml›¤› ilkel
göçebe yaﬂam›na uyarlayan Abdulvahab, küçük bir aﬂiretin reisi olan Muhammed ‹bn Suud’un k›z›yla evlenince, k›l›çla din (Hanbeli mezhebi) bütünleﬂmiﬂ oldu. Riyad (1773) al›narak merkez seçildi. Göçebeleri merkeze çekmek için,
Muhammed zaman›ndaki Medine’de oldu¤u gibi, ihvan (kardeﬂlik) kolonileri kuruldu.
‹ngilizlerden ald›klar› güvenceyle,
Vahhabiler, Osmanl›’ya kafa tuttular, vergi vermediler. 1801’de Kerbela’ya sald›r›p, Hz. Hüseyin’in türbesini talan ederek

Günlük yaﬂam›n bir ögesi olmas›
ba¤lam›nda, dinin siyasetin içinde olmas› yan›nda, her din, kendine özgü yaﬂam
felsefesi, yaﬂam tarz› olmas› ba¤lam›nda da, siyasetin d›ﬂ›nda düﬂünülemez.

Vahhabiler, 1801’de Kerbela’ya sald›r›p,
Hz Hüseyin’in türbesini talan ederek tahrip
ettiler, halk› k›l›çtan geçirdiler. Ertesi y›l
Necef ya¤maland›, Hz. Ali’nin türbesi y›k›ld›,
halk k›l›çtan geçirildi.

tahrip ettiler, halk› k›l›çtan geçirdiler. Ertesi y›l Necef ya¤maland›, Hz. Ali’nin türbesi y›k›ld›, halk k›l›çtan geçirildi.
1802’de Mekke ve Medine’ye giren Vahhabiler, sahabelerin, peygamberin ve
halifelerin mezarlar›n› tahrip ettiler.
‹bn Suud 1926’da krall›¤›n› ilan etti¤inde, baﬂ›bozuk Vahhabi çeteleri, kral›n
düzenli muhaf›z askerleri haline geldi.
Yeni krall›¤›n maliyeti, 400 bin ölü ve yaral›, 40 bin kesik baﬂ, 350 bin kesik kol
olmuﬂtu.

‹bn Suud 1926’da krall›¤›n›
ilan etti¤inde, baﬂ›bozuk
vahhabi çeteleri, kral›n düzenli
muhaf›z askerleri haline geldi.
Yeni krall›¤›n maliyeti,
400 bin ölü ve yaral›, 40 bin
kesik baﬂ, 350 bin kesik kol
olmuﬂtu. “Türbe y›k›c›l›k”,
“kelle kesicilik”, “ya¤mac›l›k”,
günümüz cihad›n›n da
süregelen vazgeçilmez
dinsel ritüelleridir.

Ama dinlerin siyasal iﬂlevi, tarihsel
ve toplumsal koﬂullara göre farkl›l›klar
gösterir. “H›ristiyanl›k, eski ça¤larda köleli¤i hakl› gösterdi, Ortaça¤da serfli¤i
gö¤e ç›kard›” diyor Marx.(2)
Onunla da kalmad›, sömürgecili¤in
öncü gücü oldu Hristiyanl›k.
Beri yandan, arkas›na siyasal gücü
almayan/alamayan hiç bir din, geliﬂemez. Hristiyanl›k, arkas›na Roma ‹mparatorlu¤unu alarak, evrensel bir dine dönüﬂtü. ‹bn Haldun, “güçlü imparatorluklar, bir dinin temelinde kurulmuﬂtur” diyor. Siyasal güç, dinin, din de siyasal gücün çekim alan›ndad›r.
Dinin y›¤›nlar› kucaklayan, y›¤›nlar›
bir arada tutma gücü, devlet gücünü
elinde bulunduranlar›n iﬂtah›n› kabartm›ﬂt›r.
Siyasetin ötesinde din, y›¤›nlar› kucaklayan, y›¤›nlar› bir arada tutan özelli¤i nedeniyle, toplumsal ve tarihsel bir nitelik de taﬂ›r. Yahudi toplumunu binlerce
y›l ötelerden bugüne taﬂ›yan, dinin bu
özelli¤idir.
Feodalitenin y›k›l›ﬂ› ve burjuva toplumun yaratt›¤› özgür bireyin ortaya ç›k›ﬂ›yla, Hristiyanl›k, kilisenin kal›n duvarlar›n› aﬂarak, bireyin vicdan›na s›¤›nd›.
Yahudilik, ‹srail devletinin kuruluﬂuna
dek, siyasetten uzak durmaya özen gösterdi. Ama bugün, ‹srail devletinin en
ac›mas›z arac› haline geldi.
El ‹slam devlet ve din, diyor Araplar.
‹slam hem devlettir, hem dindir. Kuﬂkusuz burada söz konusu olan ‹slam›n
devletidir.
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Gazali ve ‹bni Haldun gibi
‹slam düﬂünürleri, “din ve
iktidar ikiz kardeﬂtir”, “din
devletin temeli, iktidar ise onun
koruyucusudur” diyorlard›.
Gazali’ye göre halifelik, akl›n
gere¤i de¤il, Tanr›n›n iradesinin
gere¤idir. Halifenin kiﬂili¤ine
karﬂ› gelmek, tanr›n›n iradesine
karﬂ› gelmektir. Halife despot
ve adaletsiz biri olsa bile, ona
karﬂ› ç›kmak günahkârl›kt›r.
Vahhabilerin teolojik babas›, ‹bn Taymiyyah, devlet ve iktidar›n dinin en temel
gereksinimi oldu¤unu savunmuﬂtur.
Devlet ve iktidar olmadan dinin varl›¤›n›
sürdürmesi olanaks›zd›r. Dolay›s›yla yönetimim her yan›yla elde tutulmas›, dinsel bir zorunluluktur. Bunlara ba¤l› olarak, bu anlay›ﬂ›n iktidara hangi “demokratik” yolla gelmiﬂ olursa olsun, iktidara
gelmekten daha zor olan›, iktidar› terk
etmesidir, bir baﬂka anlat›mla, “demokrasi” iktidara ulaﬂman›n bir “arac›”d›r, iktidardan uzaklaﬂman›n de¤il.
Bu ba¤lamda devlet, meﬂrulu¤unu
halktan almaz, Tanr›dan al›r. Gazali ve
‹bni Haldun gibi ‹slam düﬂünürleri, “din
ve iktidar ikiz kardeﬂtir”, “din devletin temeli, iktidar ise onun koruyucusudur” diyorlard›. Gazali’ye göre halifelik, akl›n
gere¤i de¤il, Tanr›n›n iradesinin gere¤idir. Halifenin kiﬂili¤ine karﬂ› gelmek, tanr›n›n iradesine karﬂ› gelmektir. Halife
despot ve adaletsiz biri olsa bile, ona
karﬂ› ç›kmak günahkârl›kt›r. Onun yanl›ﬂlar›ndan ve adaletsizliklerden zarar
görenler, bu dünyan›n devam› olan öteki
dünyada, masumiyetlerinin mükâfat›n›
göreceklerdir. Dinle temellendirilen bu
sav, Ortado¤u’nun arkaik diktatörlüklerinin meﬂruiyet gerekçesi olmuﬂtur.
Örne¤in Humeyni’ye göre, “kalbi
Tanr›n›n ›ﬂ›¤› ile ayd›nlanan bir kimsenin, yanl›ﬂ yapmas› olanaks›zd›r”.

Mursi, mahkemelerin kendisinden
hesap soramayaca¤›n›, kararlar›n› anayasa mahkemesinin de¤erlendiremeyece¤ini, onu “Tanr›n›n ve milletin seçti¤ini” söylüyordu. Oysa, Tanr›ya nas›l hesap verildi¤inin tan›¤› henüz yok! “Millete” (yani ümmete) hesap verme, tart›ﬂmal› bir konu. Mursi yüzde 36’l›k bir kat›l›mla, oylar›n yüzde ellisini toplad›. Bir
baﬂka ifadeyle, Mursi’nin “milleti”, M›s›r
toplumunun yüzde 18’ini oluﬂturuyordu!
Mursi’ye göre, H›ristiyan ve Yahudiler,
“millet” de¤il, onlar “domuz ve maymun
torunu”!(3)
M›s›rl› Marksist düﬂünür Samir Amin,
Mursi’nin seçimini de¤erlendirirken, halk›n yüzde 60’›n›n kay›td›ﬂ› ekonomiye
dayand›¤›n› belirterek, MK taraf›ndan
da¤›t›lan et, ﬂeker, ya¤ kolilerinin etkinli¤ini vurguluyor.
Ona göre, Müslüman Kardeﬂler, bu
çöküntünün avantajlar›ndan yararlanmakta ve onun kendini yeniden üretmesini sürekli k›lmakta, do¤ru mevzilenmiﬂlerdir. Onlar›n bu kolay ideolojileri, an›lmaya de¤er bir geliﬂmenin gereklerine
tümüyle karﬂ›t, o sefil pazar/çarﬂ› ekonomisine meﬂruluk kazand›rmaktad›r.
Müslüman Kardeﬂlere (Körfez ülkeleri
taraf›ndan) sa¤lanan inan›lmaz boyutlardaki mali olanaklar, bu ideolojiyi eyleme
dönüﬂtürmeye olanak sa¤l›yor: kay›td›ﬂ›
ekonomiye, hay›r hizmetlerine (dispanser vb. gibi) küçümsenmeyecek boyutlarda maddi destek yarat›yor. Toplumu

yoksulluk ve yoksunluk sarmal› içerisinde hapseden, bunun karﬂ›l›¤› olarak da,
toplumun boynuna geçirilen Siyasal ‹slam kemendini s›k›laﬂt›ran, bir tür ‘lümpen geliﬂme’yi destekliyor.
Ama ‹slam›n devleti, dört halife sonras›nda bir ütopya olarak kald›. Selefilik,
bu özlemin bir ifadesi olsa da, ‹slamc› iktidarlar›n siyasal dayana¤› oldu. Bir baﬂka anlat›mla, siyasal ‹slam, devletin ‹slam›na dönüﬂtü. Bu ay›r›m›n alt›n› çizmek
gerekiyor. Çünkü bu yaklaﬂ›m, ‹slam›n
siyasetini, siyasetin ‹slam›na dönüﬂtürüyor.
Siyasetin ‹slamlaﬂt›r›lmas› yeni de¤ildi. Yeni olan, ‹slamc› siyasetin uluslararas› bir nitelik kazanmas›yd›. Bu ayn›
zamanda ‹slam dünyas›nda ‹slamc› siyasetin, küresel egemenlik do¤rultusunda, devleti ‹slamileﬂtirmek anlam›na geliyordu.
Kuﬂkusuz bu, teolojik ba¤lamda “‹slam devleti”nden çok farkl› bir yaklaﬂ›md›r. Samir Amin gibi düﬂünürler, ‹slamc›lar›n teoloji ile ilgilenmedikleri ve klasik
teologlara hiç baﬂvurmad›klar›n› öne sürüyor.(4)
Küreselleﬂmenin dinsel bir sonucudur bu. ‹slam›n, devletin elinde denetim
alt›nda tutulmas› ile küresel stratejilere
eklemlenerek, tek merkezden yönetiminin sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.
Devlet, ‹slamlaﬂt›rman›n tek hedefidir ve ‹slam’› tan›mlamak için bir yetkili

Devrik Müslüman Kardeﬂler lideri Mursi’ye göre, H›ristiyan ve Yahudiler, “millet” de¤il, onlar
“domuz ve maymun torunu”!
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bistan çöllerinde yaﬂayan Vahhabi bedevilerinin ad›d›r. ‹hvan, Ortado¤u tarihinin
en kanl› sayfalar›n› yazm›ﬂt›r.
‹hvan’›n kurucusu Hasan el-Banna,
M›s›r’›n ‹smailiye kasabas›nda, ortaokul
matematik ö¤retmenidir. Arabistan’daki
‹hvan hareketinden etkilenerek, ‹hvan-›
Müslimin ad›nda, 1928 y›l›nda, bir örgüt
kurdu. Hedeflerinin ‹slam›n der Saadet
döneminin, o ﬂanl› günlerinin geri getirilmesi oldu¤unu s›k s›k yinelemiﬂti. Ona
göre din, Bat›’da oldu¤u gibi, bireysel
alana indirgenemezdi. ‹slam, hayat›n tümünü kapsayan, bir yaﬂam biçimiydi.
Sovyet iﬂgaline karﬂ› ABD’nin ve Suudi Arabistan’›n deste¤ini alan Afgan mücahidlerin zaferi,
‹slamc› siyasetin uluslararas› bir kimlik kazanmas›n› sa¤lad›.

otorite kullan›m› söz konusudur. ‹slamc›
hareketler ancak devlet gücünü ellerine
geçirirlerse, baﬂar›l› say›labilirler. ‹slamc› görüﬂlerin, modern devleti gerçek ‹slamc›l›¤›n önünde bir engel olarak gördükleri söylenebilir. Güce eriﬂtikten sonra ülkenin kamu memurlar›yla, bürokratlar›n›n yaklaﬂ›k yar›s›n› iﬂten atm›ﬂ olduklar› dikkate ele al›n›rsa, modern politik güçlere karﬂ› kulland›klar› yöntem de
anlaﬂ›labilecektir
Öte yandan, ‹slam›n devlet denetimine al›nmas›, uluslararas› ‹slamc› hareketin merkezileﬂmesini de zorunlu k›lmaktad›r. ‹slamc› bir devlet, devletin ‹slamc› olmayan yönlerinden kendini ar›nd›rmak zorundad›r. Çünkü devletin din
ve inançlar karﬂ›s›ndaki yans›zl›¤›yla, bir
baﬂka anlat›mla, laik yap›s›yla uzlaﬂmaz
bir çeliﬂki içerisindedir. Bir baﬂka uzlaﬂmaz çeliﬂkisi de, devletin ulusal niteli¤iyledir. ‹slamc›, ulusu ümmetin karﬂ›t› olarak görür. ‹slamc› devlet, kimli¤ini inanç
birli¤inden al›r. Onun için önemli olan
inanç birlikteli¤i, inanç kardeﬂli¤idir.
Müslüman Kardeﬂler (‹hvan-i Müslimin) ideolojisinin temel yaklaﬂ›m› budur.

dikal hareketleri de yüreklendirmiﬂti. Y›llar süren savaﬂta deneyim kazanm›ﬂ ‹slam Tugaylar›, hedefi geniﬂletiyor, Bosna’da, Çeçenistan’da, Cezayir’de, mücahitler etkili oluyorlard›.
Londra’da yay›nlanan (2001) Risalat
al-Ikhwan’›n kapak slogan› “Görevimiz:
dünya egemenli¤i”…
Bu “dünya egemenli¤i” rüyas›, ‹slam
dünyas›n›n kalbinde, Ortado¤u’da at›yor! Bu kapsamda BOP, ‹slamc› siyasetin uluslararas› bir boyutunu ifade ediyor.
Tunus’tan Libya’ya, oradan M›s›r’a, M›s›r’dan Suriye’ye s›çrayan bu “Arap bahar› kas›rgas›”n›n tutuﬂturdu¤u ateﬂ, cihat tugaylar›n›n mücahitleri taraf›ndan
‹slam dünyas›n›n her köﬂesine taﬂ›n›yor.
‹slam dünyas›n›n bir “diriliﬂ” yaﬂad›¤›
yan›lsamas›, bir “dünya devrimi” inanc›n› da yayg›nlaﬂt›r›yor. Bu diriliﬂe inan›p
iman edenler, Müslüman Kardeﬂler (MK)
ﬂemsiyesi alt›nda, uluslararas› “cihatç›”
a¤› kuruyorlar.
Siyasetin ‹slamlaﬂmas›, MK hareketinde anlam›n› buluyor.

‹hvan-i Müslimin
Siyadat al-dunya
Suud ve CIA deste¤iyle, Afganistan’da, Sovyet sisteminin y›k›lmas›n› tetikleyen, Taliban zaferi ile ‹slamc› siyaset, uluslararas› bir kimlik kazand›. Dahas›, bu baﬂar›, ‹slam dünyas›ndaki ra-

Tam da bu noktada, ‹hvan-i Müslimin
(Müslüman Kardeﬂler) hareketinin k›sa
tarihine bir göz atmak gerekiyor.
‹hvan, 18. yüzy›lda, ‹ngilizler taraf›nda örgütlenerek, Suud ailesinin güdümünde, Osmanl›ya karﬂ› k›ﬂk›rt›lan, Ara-

Banna, “Allah hedefimiz, Peygamber
liderimiz, Kuran anayasam›z, cihad yolumuz ve Allah davas› yolunda ölmek en
yüce ülkümüzdür” diyordu.
Bu amaca uygun olarak, sosyal yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂma çal›ﬂmalar›na
a¤›rl›k verildi. Bac›lar ve biraderlere, Kuran ve ibadet e¤itimi yan›nda, okullar
aç›ld›, bir tür modern izci kuruluﬂu kuruldu, iﬂçiler için gece okullar›, devlet hizmeti s›navlar›na haz›rlama dershaneleri
aç›ld›. K›rsal kesimde sa¤l›k ocaklar›,
hastaneler kuruldu, çal›ﬂanlar›na devletin ücretlerinden daha yüksek ücret, daha iyi sa¤l›k sigortas› ve tatil olanaklar›

‹slam›n devlet denetimine
al›nmas›, uluslararas› ‹slamc›
hareketin merkezileﬂmesini de
zorunlu k›lmaktad›r. ‹slamc› bir
devlet, devletin ‹slamc›
olmayan yönlerinden kendini
ar›nd›rmak zorundad›r. Çünkü
devletin din ve inançlar
karﬂ›s›ndaki yans›zl›¤›yla, bir
baﬂka anlat›mla, laik yap›s›yla
uzlaﬂmaz bir çeliﬂki
içerisindedir. Bir baﬂka
uzlaﬂmaz çeliﬂkisi de, devletin
ulusal niteli¤iyledir.
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Müslüman Kardeﬂler (MK),
1936’da Alman Nazi gençlik
örgütünün Nürnberg
toplant›s›na, “kardeﬂ örgüt”
olarak kat›ld›lar. MK’nin
kurucusu Hasan el-Banna,
Hitler’e ve Goebbels’e hayranl›k
duyuyordu. Müslüman
Kardeﬂler’in önemli dini
liderlerinden Amin el-Hüseyin,
Nazilerin maaﬂl› görevlisiydi.
Alman baﬂkomutan›n›n
maaﬂ›n›n iki kat›n›
(ayda 50 bin mark) alan
müftü Hüseyin, ald›¤›n›
fazlas›yla hak ediyordu.
sa¤layan iﬂ atölyeleri oluﬂturuldu. Haklar›n› korumalar› için iﬂçilere çal›ﬂma yasalar› ö¤retildi.
Her cami yan›nda erkek ve k›z okullar› aç›yorlar, oluﬂturduklar› izci örgütleriyle bedensel ve siyasal e¤itim veriyorlard›.
Davva (Ça¤r›) adl› yay›n organlar›nda sloganlar› dört hedefti: Bat› Hristiyanl›¤›, komünizm, Atatürk laikli¤i ve Siyonizm.(5)
Hedef kitle, gençlik ve özellikle de
ö¤renci gençlikti. A¤›rl›k, gençlerin örgütlenmelerine veriliyordu. ‹ngiliz Kanal
ﬁirketinin deste¤iyle gençlik kamplar›nda, gençler e¤itildi. Okul ve sa¤l›k hizmetleri, yoksullara yard›m, kitlesel çal›ﬂmalar›n esas›n› oluﬂturur. Ayn› tarz giyim, ayn› yaﬂam tarz›, birbirleriyle evlenme, bu siyasetin ulusal ölçekte oldu¤u
kadar, uluslararas› ölçekte de, ortak
paydalar›d›r. Örne¤in türban, bu hareketlerin ortak bayra¤› olmuﬂtur. Afganistan’da, M›s›r’da, ‹ran’da, Pakistan’da,
Cezayir’de türban takmayanlar›n yüzlerine kezzap at›lmas›, saçlar›n›n kesilme-

si vb gibi eylemler, çok yayg›n olan uygulamalard›r.
Ama zaman içerisinde, Müslüman
Kardeﬂler, ‹ngilizlerden uzaklaﬂarak,
Nazizme yöneldiler ve Nazi örgütlenme
sistemini benimsediler. 1936’da Alman
Nazi gençlik örgütünün Nürnberg toplant›s›na, “kardeﬂ örgüt” olarak kat›ld›lar.
Banna, Hitler’e ve Goebbels’e hayranl›k
duyuyordu. Bu hayranl›¤›n karﬂ›l›¤›n›
Naziler parayla ödüyordu.(6)
‹slami toplumda siyasi partilere, iﬂçi
sendikalar›na gerek kalmayaca¤›ndan,
bunlar›n yarataca¤› sosyal gerginlik ve
bölünmüﬂlük de olmayacakt›.
Müslüman Kardeﬂler’in önemli dini liderlerinden, 1921’den Savaﬂ sonuna
kadar Filistin Baﬂ Müftülü¤ü yapan Hac
Amin el-Hüseyin, Nazilerin maaﬂl› görevlisiydi. Alman baﬂkomutan›n›n maaﬂ›n›n iki kat›n› (ayda 50 bin mark) alan
müftü Hüseyin, ald›¤›n› fazlas›yla hak
ediyordu.
Filistin Baﬂ Müftüsü Hac Amin al-Hüseyin Hitler’in Ortado¤u temsilcisiydi ve
Goebbels emrinde çal›ﬂ›yordu.
Hitler’in has adam›, Goebbels’in
gözdesi olan, Baﬂ Müftü Amin el-Hüseyin, Balkan Müslümanlar› aras›nda çal›ﬂmalar yapm›ﬂ, SS Nazi birlikleri oluﬂturmuﬂtu. En büyük SS Nazi birli¤i “Hançer” ad›yla bilinen 13. tümen, Bosna’da

örgütlenmiﬂti. Kama ad›yla bilinen 23.
tümen Arnavutlardan, 21. tümen H›rvatlardan oluﬂuyordu. Türkiye’deki ‹slamc›lar›n kahraman ilan ettikleri, yeminli bir
Mustafa Kemal düﬂman› olan Alia ‹zzet
Begoviç, Hançer tümeninin içinde yer alm›ﬂ, savaﬂ suçlusu olarak yarg›lan›p, üç
y›l hapiste kalm›ﬂt›r.
II. Dünya Savaﬂ› sonunda, MK üye
say›s› 2 milyona ulaﬂm›ﬂt›. Savaﬂ sonras› bu düzenek a¤›, yeniden ‹ngiliz gizli
servislerinin eline geçti. Yarg›lamak yerine, ‹ngilizler bunlar› kiralad›lar. Bütün
Müslüman Kardeﬂler ve Arap kökenli savaﬂ suçlusu Nazileri M›s›r’a getirdiler,
özel görevler için, üç y›l e¤ittiler.
Frans›zlar da boﬂ durmad›, ‹ngilizlerle iﬂbirli¤ine giriﬂti, Müftüyü yarg›lanmaktan kurtarmak için, M›s›r’a kaç›rd›lar.
Savaﬂ sonras›, M›s›r’da üslenen MK,
siyasal yöntem olarak, ﬂiddet ve terörü
seçmiﬂti. Milliyetçi ve solcu olarak bilinenlere karﬂ› suikastlar düzenlendi.
1949’da M›s›r baﬂbakan›n› öldürdüler.
1952’de Kahire’yi ateﬂe verdiler. Gece
kulübü, otel, tiyatro, sinema, restoranlar›n bulundu¤u 750 bina yak›ld›.
Hareketin ideologu Seyyid Kutub, ‹slam ﬂeriat› yasalar›yla yönetilmeyen rejimlerin y›k›lmas› gerekti¤ini söylüyordu.
Önceleri destekledikleri Nas›r’a suikast

Müslüman Kardeﬂler’in önemli dini liderlerinden Hac Amin el-Hüseyin,
Nazi ordusunun Boﬂnak gönüllülerini Hitler selam›yla teftiﬂ ederken... (1943)
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bankas› oldu¤u, 1990’lardan beri Hamas, FIS gibi ‹slamc› örgütlere parasal
destekler sa¤lad›¤›, ‹talyan haberalma
örgütü taraf›ndan do¤rulanm›ﬂt›r.(9)

düzenlediler. ‹lk giriﬂimde Kutub yakalanarak 25 y›la mahkûm edildi, ama affedildi. ‹kinci giriﬂimde, kardeﬂi Muhammed Kutub’la idama mahkûm edildiler.
Seyyid Kutub idam edildi, kardeﬂi affedildi ve Suudi Arabistan’a s›¤›nd›.

MK, Nas›r taraf›ndan da¤›t›l›nca
(1955), karargâh›n› Londra ve Cenevre’ye taﬂ›d›. Almanya’ya ilk gelen Müslüman Kardeﬂlerden biri, Hasan el Banna’›n sekreteri ve damad› Sait Ramazan’d›r. Ramazan 1948’de Filistin’de
Müslüman Kardeﬂleri örgütledikten sonra, 1958’de Cenevre’ye geldi ve Almanya’da ‹slamische Gemeinschaft Deutschland (Almanya ‹slam Cemiyeti, IGD) yi
kurdu. 1958–68 aras›nda cemiyetin baﬂkanl›¤›n› yürüttü. Örgüt Almanya’daki üç
büyük örgütten biriydi.
Sait Ramazan, MK hareketinin siyasal do¤rultusunu Bat›ya yönlendirdi.
1953 y›l›nda Beyaz Saray’da Eisenhower’in akﬂam sofras›n› ﬂereflendirdi.(7)
Bu yaln›zca bir tan›ﬂma yeme¤i de¤ildi.
‹slamc› siyasetin ‹ngilizlerle, Amerikal›lar
aras›ndaki devir teslim ﬂöleniydi.
Amerikal›larla iliﬂkiler el-Banna zaman›nda kurulmuﬂtu. 1940’lar›n sonlar›nda Kahire’deki Amerikan diplomatlar›
Banna ile “düzenli toplant›lar” yap›yor,
onu “pek cana yak›n” buluyorlar ve örgütünü “›l›ml›” ve “olumlu” bir güç olarak
de¤erlendiriyorlard›.(8)
Ramazan, Suudlar›n büyük deste¤ini gören, Dünya ‹slam Birli¤inin (1962)
kurucular›ndan biriydi. Öteki kurucular
aras›nda Pakistanl› Mavdudi, Müslüman
Kardeﬂlerin önderlerinden, Goebbels’in
gözbebe¤i, Filistin Müftüsü Hac› Amin el
Hüseyin, Suudi Arabistan Baﬂ Müftüsü
Muhammed ibn ‹brahim el ﬁeyh vb. vard›. Bu örgüt, arkas›ndaki maddi güç sayesinde, dünyadaki bütün ‹slamc› hareketleri denetleyebiliyordu. Ramazan,
Cenevre’de ‹slam Merkezini kurdu. O¤lu
Hani Ramazan’› merkezin baﬂ›na, öteki
o¤lu Tar›k Ramazan’› yönetim kuruluna
getirdi.
‹sviçre’de yaﬂayan Tar›k Ramazan’›n
sivil toplum örgütlerinin seçkin bir davetlisi olarak, Türkiye’de a¤›rland›¤›n› biliyoruz.

Bugün IGD’nin gerçek gücü Almanya’daki gençlik ve ö¤renci örgütleriyle
iliﬂkiler, destek ve iﬂbirli¤inde görülmektedir. Müslüman Kardeﬂlerden Zayad’›n
görevlendirilmesiyle, gençlik örgütlerinin
önemi artm›ﬂt›r. Özellikle ikinci kuﬂak ve
sonras› gençler ana hedef seçilmiﬂtir.

‹hvan’›n kurucu önderi al Banna’n›n, henüz
1940’larda ABD’li diplomatlarla irtibata
geçti¤i bilinmektedir.

Sait Ramazan on y›l IGD’nin baﬂ›nda
bulunduktan sonra, yerine Pakistanl› Faz›l Yazdan geçti. Daha sonra ‹talyan uyruklu, Suriyeli Galep Himmet yönetime
geçti. Himmet ‹talya, Avusturya, Almanya, ‹sviçre, ABD aras›da mekik dokudu.
Himmet Bank el-Takva’n›n kurucusuydu.
Bu bankan›n Müslüman Kardeﬂler’in

Amerikal›larla iliﬂkiler henüz
el-Banna zaman›nda
kurulmuﬂtu. 1940’lar›n
sonlar›nda Kahire’deki
Amerikan diplomatlar› Banna
ile “düzenli toplant›lar” yap›yor,
onu “pek cana yak›n”
buluyorlar ve örgütünü “›l›ml›”
ve “olumlu” bir güç olarak
de¤erlendiriyorlard›. Sait
Ramazan ise, MK hareketinin
siyasal do¤rultusunu tamamen
Bat›ya yönlendirdi.
1953 y›l›nda Beyaz Saray’da
Eisenhower’in akﬂam
sofras›n› ﬂereflendirdi.

Bu örgütlerin Vahhabizmi egemen
k›lmay› amaçlayan ve Suudlar›n deste¤indeki Dünya Müslüman Gençlik
Asamblesi (WAMY) ile de iliﬂki içerisindedir. Örgüt “Müslüman gençleri ‹slamc›
sistemin bütün öteki sistemlerden üstün
oldu¤una inanc›yla donatmak” amac›na
yönelmiﬂtir ve çok büyük kaynaklara sahip, dünyan›n en büyük örgütüdür.
Asamble ise Dünya Müslüman Birli¤i’nin
kanatlar› alt›ndad›r.(10)
Meckenheim polisi Zayat’›n Institut
Européen des Sciences Humaines, Avrupa’da imam yetiﬂtiren Frans›z okulu ile
de yak›n iliﬂkide oldu¤unu saptam›ﬂt›r.
Bu okulda radikal din adamlar› ders vermektedir.
IGD’nin baﬂ›nda bulunan Himmet,
l960’da Suud kral› Faht’›n maddi deste¤iyle Münih ‹slam Merkezi’ni kurdu.
Müslüman Kardeﬂlerin en önemli karargâh› haline gelen bu merkez, El ‹slam
adl› yay›n organ›nda laik devlet sistemini reddediyor, Almanya’da yaﬂayan
müslümanlar›n ﬂeriat koﬂullar›nda yaﬂamlar› gerekti¤ini savunuyor. Bu merkez, IGD’nin (Alman ‹slam Cemiyeti) Almanya’da otuz kentteki merkezlerin en
etkili olan›d›r. Almanya’daki ‹slamc› bütün örgütler de bu merkezin denetimi alt›ndad›r(11)
Bugün IGD’nin gerçek gücü Almanya’daki gençlik ve ö¤renci örgütleriyle
iliﬂkiler, destek ve iﬂbirli¤inde görülmektedir. Müslüman Kardeﬂlerden Zayat’›n
örgütte görevlendirilmesiyle, gençlik örgütlerinin önemi artm›ﬂt›r. Özellikle ikinci
kuﬂak ve sonras› gençler ana hedef seçilmiﬂtir.

MK, yaln›zca ‹slam dünyas›nda de¤il, ABD’de, özellikle de 1960’larda baﬂ-
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lam Federasyonu Örgütü böyle oluﬂturuldu.

Alman istihbarat örgütü, Türk göçmenler aras›nda faaliyet gösteren ‹slamc› örgütlerin
Bat› de¤erlerine ba¤l› gibi görünseler de, “amaçlar›n›n Türkiye’deki laik sistemi y›karak,
yerine ‹slamc› bir sistemi yerleﬂtirmek” oldu¤unu belirtmektedir.

layarak, Avrupa’da çok etkili bir hareket
haline gelmiﬂtir. Baﬂta Almanya olmak
üzere, Avrupa’daki her ülkede camiler,
yard›m kuruluﬂlar› ve ‹slamc› dernekler
a¤› ile örgütlenmiﬂlerdi.(12)

MK, eski iliﬂkilere dayanarak, Almanya’da kolay örgütlenmiﬂlerdi. Bir baﬂka
neden de, Almanya’n›n, ilk ve en yo¤un
göçmen iﬂçi alan ülke olmas›yd›. Türkler
bu göçmen iﬂçilerin baﬂ›nda geliyordu.
Dil bilmeyen bu yabanc› Müslümanlarla
ba¤lant› kurmak, Biraderler için çok kolay
oluyordu. Resmi makamlarla iliﬂki kurmada bunlar yard›mc› oluyorlard›. Resmi
makamlar da bu ba¤lamda bir sorun oldu¤unda, Biraderlere baﬂvuruyordu.
Örgüt, Almanya’daki Türk göçmenlerinin “‹slamc› kimliklerini koruyarak” haklar›n› savundu¤unu öne sürüyor.(13)
Ama Almanya iç haberalma örgütü, Bundesverfassungsschutz, y›ll›k raporlar›nda, Bat› de¤erlerine ve demokrasiye
ba¤l› bir örgüt oldu¤unu öne sürse de,
“yabanc› aﬂ›r› örgütlerden” oldu¤u, “Bat›n›n temel de¤erlerini savunuyor görüntüsü alt›nda, amaçlar›n›n Türkiye’deki
laik sistemi y›karak, yerine ‹slamc› bir
sistemi yerleﬂtirmek” oldu¤unu belirtmektedir.(14)
Suudlar›n s›n›rs›z deste¤ini alan
Müslüman Kardeﬂler, yaln›zca Almanya’da örgütlenmekle kalmam›ﬂlar, bütün

Avrupa’da etkinliklerini art›rm›ﬂlard›r. Almanya’da bin, Fransa’da bin, ‹ngiltere’de beﬂ yüz cami, MK’lerin denetimi alt›ndad›r. Alman makamlar›na göre, Suudlar, ço¤u vak›flar olmak üzere, yurtd›ﬂ› örgütlere y›lda 4 milyar dolar harcamaktad›r. Örne¤in Fransa’da aﬂ›r›l›¤› ile
bilinen Union des Organisations ‹slamiques de France (Fransa ‹slam Örgütleri
Birli¤i) hükümetin kurdu¤u ‹slam Konseyi’nde en etkili örgüt olarak yer alm›ﬂt›r.
‹talya’da gene aﬂ›r›l›¤› ile tan›nan Unione delle Comunita’ ed Organizzazioni ‹slamiche in Italia (‹talyan ‹slam topluluklar› ve Örgütleri Birli¤i) ‹talya’da ‹slami konularda hükümetin dan›ﬂt›¤› tek örgüttür.
MK, Avrupa’y› önemli bir hedef seçmiﬂtir. Avrupa, ABD’den farkl› olarak,
bünyesinde taﬂ›d›¤› az›msanmayacak
Müslüman bir göçmen kitlesi bar›nd›rmas› nedeniyle, bu geliﬂmelerden rahats›z olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu ba¤lamda,
daha ﬂimdiden birçok sorunla karﬂ› karﬂ›yad›r. Yaﬂl› Hristiyan Avrupa’n›n nüfusu h›zla artan, ayr›ﬂ›k bir Müslüman toplulu¤unu bünyesinde özümseyerek, kültürüne katmas›, çözmesi gereken karmaﬂ›k, zor bir sorundur.
Öte yandan, “cemaat” özelli¤ini koruyan, ayr›ﬂ›k bir topluluk olarak kalmas›n›
amaçlayan ‹slamc› örgütler ise, bütünleﬂmeye giden Avrupa karﬂ›s›nda, kendisi de bütünleﬂmeye yöneldi. Avrupa ‹s-

MK, ‹slamische Gemeinschaft Deutschland örgütü benzeri bir örgütlenmeyi, Avrupa ölçe¤inde gerçekleﬂtirmek
için, 1996 Haziran’›nda ‹sveç, Fransa ve
‹ngiltere gençlik örgütlerini birleﬂtiren
Avrupa ‹slam Federasyonunu ve Dünya
‹slam Gençlik Birli¤i’ni kurdu. Ard›ndan,
on bir ülkeden otuz beﬂ delegeyi Leicester’de toplayarak merkezi Brüksel seçilen Avrupa Müslüman Gençli¤i ve Ö¤renci Forumu’nu oluﬂturdu. ‹lk baﬂkanl›¤›n› ‹brahim el Zayat üstlendi. Forum,
“26 de¤iﬂik ülkeden 42 ulusal ve uluslararas› örgütün bir araya getirilmesiyle”(15) oluﬂturuldu.
Alman otoritelerinin en büyük kuﬂkuyla gözledikleri faaliyetlerin baﬂ›nda,
Zayat’›n Milli Görüﬂ yetkilileriyle girdi¤i
mali iliﬂkilerdir. 30 bin üyesi, 100 bin
sempatizan› oldu¤u söylenen bu örgüt,
Almanya’daki Türk göçmenlerinin “‹slamc› kimliklerini koruyarak” haklar›n›
savundu¤unu öne sürüyor.(16)
IGD ve Milli Görüﬂ’ün, geniﬂ mali olanaklar›yla, ellerindeki camilerin sosyal
hizmetler sunduklar›, konferanslar düzenledikleri, ülke ölçe¤inde yay›nlar da¤›tt›klar› Almanya’daki müslüman toplulu¤unun tümünün resmi temsilcisi olmak ve

Suudlar›n s›n›rs›z deste¤ini
alan Müslüman Kardeﬂler,
yaln›zca Almanya’da
örgütlenmekle kalmam›ﬂlar,
bütün Avrupa’da etkinliklerini
art›rm›ﬂlard›r. Almanya’da bin,
Fransa’da bin, ‹ngiltere’de
beﬂ yüz cami, MK’lerin
denetimi alt›ndad›r.
Alman makamlar›na göre,
Suudlar, ço¤u vak›flar olmak
üzere, yurtd›ﬂ› örgütlere y›lda
4 milyar dolar harcamaktad›r.
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11 Eylül 2001 ‹kiz Kuleler
sald›r›s›, radikal ‹slam›n
cüretinin boyutlar›n›
göstermeye yetti. Sald›r›ya
kat›lan 19 kiﬂinin 15’i Suud
kökenliydi. Ama nedense,
radikal ‹slamc›larla kanl› b›çakl›
olan, laik Saddam ve Suriye,
hedef gösterildi. Kald› ki
Bush ailesi, Bin Ladin’e
Saddam Hüseyin’den de,
Beﬂﬂar Esad’dan da daha
yak›nd›. O¤ul Bush, Osma bin
Ladin’in a¤abeyi ile Teksas’ta
ortaklaﬂa bir petrol
ﬂirketi bile kurmuﬂlard›.
siyasal etkinli¤ini art›rmak yolunda yo¤un
çaba gösterdikleri, Hessen Anayasay›
Koruma Bürosu (Landesverfassungsschutz) taraf›ndan belirtilmektedir(17)
MK’in ipleri ABD’nin eline geçince,
hareket, Suudi Arabistan’da en güvenli
s›¤›na¤› ve finansal kayna¤› bulmuﬂ oldu. CIA’n›n elinde, Ortado¤u’da komünist, sol ve ulusalc› hareketlere karﬂ›, en
örgütlü ve en kararl› siyasal bir güç oluﬂturuldu.

Suriye, hedef gösterildi. Kald› ki Bush ailesi, Bin Ladin’e Saddam Hüseyin’den
de, Beﬂﬂar Esad’dan da daha yak›nd›.
O¤ul Bush, Osma bin Ladin’in a¤abeyi
ile Teksas’ta ortaklaﬂa bir petrol ﬂirketi
bile kurmuﬂlard›.
‹slam, bölgesel politikalar›n biçimleniﬂinde en devindirici güç haline gelmiﬂti. Bütün bu politikalar›n gerçekleﬂtirilmesinde MK merkeze yerleﬂtirilmiﬂti.
Kuﬂkusuz, bu politikalar›n güncelleﬂtirilmesi gerekiyordu. “Yeﬂil Kuﬂak”, yerin
“›l›ml› ‹slama” terk edecekti.
“Il›ml› ‹slam,” t›pk› “Yeﬂil Kuﬂak” gibi,
uluslararas› siyasal bir kavram olarak
öne sürüldü. “Yeﬂil Kuﬂak” sosyalist sisteme karﬂ› geliﬂtirilen bir stratejiydi, “›l›ml› ‹slam” küreselleﬂmenin stratejisi oldu.
“Yeﬂil Kuﬂak”, sosyalist sitemin kuﬂatma
harekât›yd›, “›l›ml› ‹slam”, ‹slam dünyas›n›n kendini kuﬂatma harekât› oldu.
‹kisinde de, devletin ‹slam›, küreselleﬂme politikalar›n›n etkili arac› haline
geldi. ‹slam›n otoritesi, devletin otoritesine evirildi.
MK’in siyasal tav›rlar›ndaki esneklik
son derece ilginçtir. M›s›r’da Faruk baﬂa
geçince onu desteklemiﬂlerdi. Nas›r’›n
darbesini alk›ﬂlad›lar, Nas›r Bat›’ya kafa
tutunca muhalefete geçtiler, iki suikast
giriﬂimi sonuçsuz kal›nca da, liderleri
hapse at›ld›, kaçabilenler, Suudi Arabistan’a s›¤›nd›.

Nas›r’›n ölümüyle, iktidara gelen Enver Sedat, MK’nin askeri kanad›ndan
gelmiﬂti. ‹ktidara gelince, af ilan ederek,
hapisteki Biraderleri ç›kard›. ‹hvan gençlik hareketinin arkas›nda durarak, üniversitelerde Nas›rc›, solcu, milliyetçilerin
egemenli¤ine son verdi. ‹ktidar› döneminde 1000 cami yapt›rd›. Ama ‹hvan’›n
parti kurmas›na izin vermedi¤i için, Enver Sedat can›ndan oldu.
Mübarek baﬂa geçince de, ‹hvan’dan
destek gördü. Ama ‹hvan isteklerini kabul ettiremeyince, bir süre sonra, aralar›
bozuldu. 1990 y›l›nda cezaevindeki MK
militanlar›n› serbest b›rakarak Türkiye’ye postalad›. Mübarek, otuz y›l, MK
tehlikesini bahane ederek, bask›c› iktidar›n› sürdürdü.
‹slam dünyas›nda, Müslüman Kardeﬂlerin baﬂ›n› çekti¤i politikalar, yüzü
geriye dönük, Dört Halife dönemine özlem duyan, tutucu politikalard›r. O nedenle, bunu “diriliﬂ” olarak nitelemeleri
de raslant› de¤ildir.
Onlar, ‹slami kurallar›n hüküm sürdü¤ü, “dar-ul ‹slam”da yaﬂamak isterler,
“dar-ul harp” onlar için “cihad” âlemidir.
O âlemin de “dar-ul ‹slam” olmas› için
savaﬂmak gereklidir. Sapk›nlara, kâfirlere karﬂ› cihad bir yükümlülüktür. Bu savaﬂ, ayn› ulustan, ayn› kavimden, ayn›
aileden de olsa, ‹slami yaﬂam›n d›ﬂ›nda
olanlara karﬂ› yürütülmelidir. Örne¤in
Humeyni, ana-babalar›n “rejime karﬂ›

Daha sonra “yeﬂil kuﬂa¤a” evirilen
bu politikalar, Sovyetler’in da¤›lmas›na
kadar sürdürüldü.
11 Eylül 2001 ‹kiz Kuleler sald›r›s›,
radikal ‹slam›n cüretinin boyutlar›n› göstermeye yetti. ABD kalbinden vurulmuﬂ,
üç bin kiﬂi yaﬂam›n› kaybetmiﬂti. Bu azg›nl›¤›n bir karﬂ›l›¤› olmal›yd›.
Bugün bile pek çok soruyu yan›ts›z
b›rakan bu olay, “Arap Bahar›”n› ateﬂleyen ilk k›v›lc›m oldu.
Sald›r›ya kat›lan 19 kiﬂinin 15’i Suud
kökenliydi. Ama nedense, radikal ‹slamc›larla kanl› b›çakl› olan, laik Saddam ve

M›s›r’›n ulusalc› lideri Nas›r (ortada), Ba¤lant›s›zlar Hareketi’nin liderleri Hindistanl› Nehru,
Ganal› Nkrumah, Endonezyal› Sukarno ve Yugoslav Tito ile birlikte… Bat›ya kafa tutan
Nas›r, karﬂ›s›nda Müslüman Kardeﬂler terörünü bulmuﬂtu.
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olan çocuklar›n› ihbar etmelerini” söylüyor, “dine sayg›s›zl›k edenleri öldürülmeleri gerekti¤i” yolunda fetvalar veriyordu.

dinle tan›mlayan bir devlette, “laiklik”ten
de söz edilemez.
Din, devletle ba¤laﬂt›r›ld›kça, kendi
ruhunu, manevi boyutlar›n›, derinli¤ini
yitirir. Bu koﬂullarda teolojik içerik ikincil
plana itilir. Dahas› teolojiyi önceleyenler,
öldürülmüﬂ ya da siyasal bask› ve iﬂkence görmüﬂlerdir. Kuﬂkusuz bu, teolojik
ba¤lamda “‹slam devleti”nden çok farkl›
bir yaklaﬂ›md›r.

Bu yaklaﬂ›m›n en önde gelen ideologu olan Seyyid Kutb’a göre, laiklerin yaﬂad›¤› bir toplum, Müslüman oldu¤unu
söylese de, dar-ul harp’tir. Ona göre laikler ve Müslümanlar ayn› toplumda bar›ﬂ içerisinde bir arada yaﬂayamaz.
De¤iﬂik ülkelerde, ‹slamc› partilerin
strateji ve taktisel benzerlikleri, aralar›ndaki dayan›ﬂma ve iliﬂkilerin boyutlar›n›
sergilemesi yönünden, ilgi çekicidir.
Fas’ta Adalet ve Kalk›nma Partisi,
M›s›r’da Özgürlük ve Adalet Partisi, Libya Adalet ve Kalk›nma Partisi, Türkiye’de AKP, isim benzerli¤inin ötesinde,
ayn› dünya görüﬂlerini paylaﬂan siyasal
partilerdir.
Geçmiﬂindeki kötü izleri silmek için,
kendine yeni s›fatlar ekleyen MK hareketi, uluslararas› siyasal bir odak olma
özelli¤ini güçlendiriyor. Bu durum, öteki
siyasal partilerin iktidar yar›ﬂmas›nda,
demokratik eﬂitli¤i engelleyen, küçümsenmeyecek zorluklar yarat›yor.
‹slamc› hareketler, ilkesel olarak demokrasiye karﬂ›d›r. Cezayir ‹slam Kurtuluﬂ Cephesi liderlerinden Ali Benhac, demokrasinin “küfür” oldu¤unu vurgulamaktad›r. Sudan ‹slamc› lideri, Sorbonne hukuk doktoral› Hasan el-Turabi, insan haklar›n›n “Bat›dan ithal” bir kavram
oldu¤u, ona “Müslümanlar›n ihtiyac› olmad›¤›n›” söylemiﬂtir.
MK hareketinin önemli ideologlar›ndan Pakistanl› Mavdudi, demokrasinin,
toplumu kaosa, h›rsa, çete yönetimine
sürükledi¤i, ulusalc›l›¤›n putperestlik oldu¤u inanc›ndad›r. Mavdudi, “cihad”› ‹slam›n temel ilkesi olarak savunmuﬂtur.
“Demokrasi” MK anlay›ﬂ›nda siyasal
amaca ulaﬂman›n bir arac› olarak kabul
görüyor, siyasal bir kavram ya da bir de¤er olarak de¤il. Tayyip Erdo¤an’›n “demokrasi treni” benzetmesini an›msamaya gerek yok.
Demokrasinin dinle ba¤daﬂmazl›¤›
gerçe¤i bir yana, bütün dinci yönetimlerde yaﬂanan de¤iﬂmez bir kural daha

Cihad› “‹slam›n temel ilkesi” sayan
Pakistanl› Mavdudi, demokrasinin, toplumu
“kaosa, h›rsa, çete yönetimine” sürükledi¤i,
ulusalc›l›¤›n “putperestlik oldu¤u”
inanc›ndad›r.

vard›r. Bünyesinde de¤iﬂik mezhep ve
dinleri bar›nd›ran bir devlet, öteki mezhep ve dinleri bask› alt›na almad›kça,
dinci bir devlet kimli¤iyle ayakta duramaz (Marx). Buna ba¤l› olarak, kimli¤ini

Din, devletle ba¤laﬂt›r›ld›kça,
manevi boyutlar›n› yitirir.
Bütün ‹slamc› hareketler,
teolojik derinli¤i olmayan,
‹slam›n özünden çok, biçimine
a¤›rl›k veren, “alayl›” kimseler
taraf›ndan yönetilmektedir.
T›pk› Naziler gibi, giyim
kuﬂam, toplu davran›ﬂ ve
iliﬂkiler (türban, uzun pardösü,
sakal, toplu namaz vb. gibi),
belirli kal›plar ve kurallar
çerçevesinde yürütülür.
Bu, kendi aralar›ndaki iletiﬂimi
oldu¤u kadar, y›¤›nlarla
iletiﬂimi de kolaylaﬂt›ran siyasal
ve simgesel bir seçimdir.

Bu yaklaﬂ›mdan ötürü, bütün ‹slamc›
hareketler, teolojik derinli¤i olmayan, ‹slam›n özünden çok, biçimine a¤›rl›k veren, “alayl›” kimseler taraf›ndan yönetilmektedir. T›pk› Naziler gibi, giyim kuﬂam, toplu davran›ﬂ ve iliﬂkiler (türban,
uzun pardösü, sakal, toplu namaz vb. gibi), belirli kal›plar ve kurallar çerçevesinde yürütülür. Bu, kendi aralar›ndaki iletiﬂimi oldu¤u kadar, y›¤›nlarla iletiﬂimi de
kolaylaﬂt›ran siyasal ve simgesel bir seçimdir.
Yak›ndan bak›ld›¤›nda, dinler aras›nda oldu¤u kadar, dinlerin kendi içlerindeki çeliﬂkiler, teolojik olmaktan çok, siyasal ve toplumsal çeliﬂkilerdir. Din bu
ba¤lamda, çat›ﬂmalar›n nedeni olmam›ﬂ, arac› olmuﬂtur.
Dinin siyasallaﬂmas›, siyasetin dinselleﬂmesiyle sonuçland› ve birincide
din siyaseti yönlendirirken, ikincide siyaset dini yönlendirir oldu, sonunda din
kendi iﬂlevinden de uzaklaﬂarak, dünyevi hayat›n her yönünü biçimlendiren,
maddi bir güce dönüﬂtü.

Müslüman Kardeﬂler’in
Türkiye iliﬂkisi
‹slamc› hareketlerin Türkiye Cumhuriyeti ve onun lideri Mustafa Kemal’e
düﬂmanl›¤›n›n kökleri Vahhabili¤in baﬂlang›ç dönemine kadar uzan›r. Halifeli¤i
kald›rm›ﬂ, laik bir Türkiye, Müslüman
Kardeﬂler ideolojisinin birincil hedefi olagelmiﬂtir.
Hasan al Banna’n›n büyük ölçüde etkilendi¤i Raﬂid Rida, ‹ngilizlerin deste¤iyle yay›nlad›¤› Iﬂ›k Evi dergisinde ﬂöyle yazm›ﬂt›:
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2007 ilkbahar sonlar›nda
Bonn’da Ortado¤u ve Irak
konulu bir toplant›da Amerikan
askeri yetkilisi, hedefi
göstermiﬂti: “Radikal ‹slama
karﬂ› ›l›ml› Müslümanlar›
kullanaca¤›z. Bunun baﬂ›nda
da Atatürk’ün Türkiye’si
geliyor.” Gerçekten de, “
Atatürk Türkiye’sini” çözmeden,
‹slamc›l›¤› Ortado¤u’da etkin
bir ideoloji haline getirmek
olanaks›zd›r. Türkiye’nin
yak›n tarihi, ulusalc›l›k ve
laiklik karﬂ›s›nda, ‹slamc›l›k
ve ümmetçilik ekseninde
oluﬂmuﬂtur.
“Arabistan’da ‹bn Suud’un Vahhabi
hükümdarl›¤›n›n oluﬂumuyla yeni bir
umut y›ld›z› do¤du. Suud hükümeti
Osmanl›’n›n y›k›l›ﬂ› ve Türk hükümetinin dinsiz bir hükümete dönüﬂmesinden bu yana, bugün dünyan›n en
büyük Müslüman gücü olmuﬂtur. Bu
hükümet, din düﬂmanl›¤› ve zararl›
yenilikleri kabul etmeyen ve sünnete
yard›mc› olacak tek güçtür.”(18)

Bu darbeler, yaln›zca solcular› temizleyip ‹slamc› hareketin önünü açmakla
kalmad›, taﬂ›d›¤› tarihsel misyonun mezar kaz›c›l›k görevini de bizzat üstlenmiﬂ
oldu.
The New York Times, 1993 y›l›nda
ﬂunlar› yaz›yordu:
“Cezayir, M›s›r, Yemen, Tunus, Ürdün, Türkiye ve Müslüman a¤›rl›kl› öteki
ülkelerde yönetimi devirmek için Afganistan’› üs olarak kullanan binlerce ‹slamc› militan, ﬂiddete dayal› gizli faaliyet
yürütüyorlar.”(19)
2007 ilkbahar sonlar›nda Bonn’da
Ortado¤u ve Irak konulu bir toplant›da
Amerikan askeri yetkilisi, hedefi göstermiﬂti: “Radikal ‹slama karﬂ› ›l›ml› Müslümanlar› kullanaca¤›z. Bunun baﬂ›nda da
Atatürk’ün Türkiye’si geliyor.”(20)
Gerçekten de, “Atatürk Türkiye’sini”
çözmeden, ‹slamc›l›¤› Ortado¤u’da etkin
bir ideoloji haline getirmek olanaks›zd›r.
Türkiye’nin yak›n tarihi, ulusalc›l›k ve
laiklik karﬂ›s›nda, ‹slamc›l›k ve ümmetçilik ekseninde oluﬂmuﬂtur.
Müslüman Kardeﬂler’in Türkiye ile
ba¤lant›s› Milli Türk Talebe Birli¤inin
(MTTB) altm›ﬂl› y›llar›na kadar uzan›r.
MTTB’nin yerine geçen ve k›sa sürede
1800 ﬂube ve 350 bin üyeye ulaﬂan Milli Gençlik Teﬂkilat›yla iliﬂkiler, Milli Görüﬂ
Teﬂkilat›n›n 1985 y›l›nda Köln’de kurulmas›yla üst düzeylere ulaﬂt›.

Avrupa’da yaﬂayan 5–6 milyon Müslüman›n büyük ço¤unlu¤unu Türkiye’den gidenler oluﬂturmaktad›r. Milli
Görüﬂün yurtd›ﬂ› örgütlenmeleri MK arac›l›¤›yla gerçekleﬂti. Alman MK lideri ‹brahim el Zayat Erbakan’›n ye¤eniyle evlidir. El Zayat’›n Alman Milli Görüﬂ Genel
Sekreteriyle iﬂ ortakl›¤› vard›r. Zayat M›s›r’da MK örgütü mensubu olarak, yoklu¤unda 10 y›l hapis cezas› alm›ﬂt›.
Milli Görüﬂ Teﬂkilat› Alman istihbarat›nca yak›ndan izleniyor. Milli Görüﬂ’ün
Almanya’da 300 cami ve derne¤i bulunuyor.(21) Alman polisi vergi kaç›rd›¤›
ﬂüphesiyle Milli Görüﬂ’ün merkezi ve
30’a yak›n teﬂkilat›na bask›n düzenlemiﬂti.(22)
Erbakan’a, 1998 y›l›nda Kuzey Amerika Müslüman Cemiyeti’nden ‹slama
yapt›¤› hizmetlerinin karﬂ›l›¤› olarak,
onur niﬂan› verilmiﬂti. Bu örgüt, MK ile
iliﬂkisinden ötürü, ABD anti-terör örgütü
taraf›ndan kovuﬂturulmuﬂtur. Örgütün
yönetiminde ﬂura üyesi olarak, Yusuf
Kavakç› vard›. Yusuf Kavakç›, Dallas
Merkez Camii imam›d›r. K›z› Merve Kavakç›, örgütün etkin militanlar›ndan biridir. 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi ‹stanbul milletvekili olarak meclise taﬂ›nm›ﬂt›.
Milli Görüﬂ ve IGD, pek çok konuda
ortak hareket ediyorlar. Alman otoritelerinin en büyük kuﬂkuyla gözledikleri faaliyetlerin baﬂ›nda, Zayat’›n Milli Görüﬂ

Seyyid Kutub’a göre, Bat›l› güçler, ‹slamdan kurtulmak için M. Kemal’i öne
sürmüﬂlerdir. Humeyni, öncelikli olarak
iki düﬂman seçmiﬂtir; Suud hanedanl›¤›
ve despot Türk laikli¤i. Laik TC y›k›lacak, yerine “Müslüman Türkiye” kurulacakt›r. Bunun Türkiye’deki yans›mas›,
“‹ran’da Humeyni, Türkiye’de Erbakan!”
slogan› olmuﬂtu.
12 Mart, 12 Eylül askeri darbeleri, ‹slamc› hareketleri siyasal alana taﬂ›d›. 12
Eylül yönetimi imam hatip okullar›n›n say›s›n› ikiye katlad›. Daha da önemlisi,
yurtd›ﬂ›nda görevli 444 imam›n maaﬂlar›n› Suudlar ödüyordu.

Türkiye’de ‹slamc›l›¤›n dönüm noktalar›ndan biri, 12 Eylül Amerikanc› faﬂist darbesiyle birlikte
imam hatip okullar›n›n say›s›n›n ikiye katlanmas›d›r.
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lak kad›nlar›n de¤il, örtünen kad›nlar›n
ülkesidir.”

yetkilileriyle girdi¤i mali iliﬂkilerdir. Almanya’da 30 bin üyesi, 100 bin sempatizan› oldu¤u söylenen bu örgüt, Alman
makamlar›na göre, 323’ü Almanya’da olmak üzere, Avrupa’da kontrol etti¤i cami
ay›s› 514’tür.(23)

Kardavi’nin 2008’de ‹ngiltere’ye,
2012’de Fransa’ya girmesi yasaklanm›ﬂt›r.
Yasin el Kad› ABD’nin terörist listesinde aranan biriydi. Türkiye’ye s›¤›nd›.
Erdo¤an ailesiyle ticari ortakl›klara giriﬂti. ABD iadesini istedi, Türkiye vermedi.

Lüneburg Üniversitesi’nde siyaset
bilimi profesörü ve karﬂ› casusluk ve ‹slam terörü konusunda uzman Udo Ulfkotte, Erbakanlar ve Zayatlar›n Almanya’daki Türk ve Arap topluluklar›n› köktencili¤e yöneltecek hareketlere öncülük
ettiklerini vurguluyor.(24)
AKP, ‹slam Dünyas›n›, ‹slamiyetin
Avrupa’ya Türkiye’nin yayaca¤›na inand›rm›ﬂt›r ve bu ba¤lamda ‹slamc› örgütlerden büyük destek almaktad›r.
Erdo¤an ise, 1970’lerde Vahhabilerin
kurdurdu¤u Dünya ‹slam Gençlik Birli¤i
ile yak›n iliﬂki içerisindedir. Erdo¤an, eski M›s›r MK Yüksek ﬁuras› baﬂ›nda bulunan Akif, Malezya lideri Enver ‹brahim
ve Suudlu iﬂadam› ve teröristlere yard›mlar›nda ötürü, BM’lerin kara listesinde bulunan Yasin Abdullah Kad› ile yak›n ba¤lar› vard›r.
Müslüman Kardeﬂler’in ‹ngiltere sözcülü¤ünü yapmakta olan Kemal el-Helbavi, Suudlar taraf›ndan kurulan Dünya
‹slam Gençlik Birli¤i’ni yönetmek için
1972 y›l›nda Suudi Arabistan’a gitmiﬂ,
on y›l bu örgütün baﬂ›nda kalm›ﬂ, bu dönemde, Afganl› Burhanettin Rabbani,
Malezyal› Enver ‹brahim ve Tayyip Erdo¤an ile s›k› iliﬂkileri oldu¤unu söylemiﬂtir.
Ayn› kiﬂi, daha sonraki on y›lda
(1982–1994) Müslüman Kardeﬂler’in Afganistan sorumlusu olmuﬂtur.
Erdo¤an 1976 y›l›nda, henüz daha
imam hatip ö¤rencisiyken, Milli Selamet
Partisi’nin Gençlik Kollar›’n›n baﬂ›na geçerek, siyasal yaﬂam›na baﬂlam›ﬂt›.
Belediye Baﬂkanl›¤› döneminde, ‹stanbul, MK hareketinin merkezi konumuna gelmiﬂtir. ‹slamc› hareketin uluslararas› toplant›lar›na s›k s›k ev sahipli¤i
yapmaktad›r. Dünya ‹slam Alimleri lideri
Yusuf Kardavi, bu toplant›lar›n seçkin
konu¤udur.
El Cezire televizyonun baﬂ dan›ﬂman› Kardavi, homoseksüellerin öldürülme-

Erdo¤an’a “amca” diyen, Bilal ve el
Kad› ortakl›¤›yla bilinen, Baﬂbakanl›k
korumalar›yla gezen, Usama bin Kutub,
Seyyid Kutub’un kardeﬂi Muhammed
Kutub’un o¤ludur.
El Kaide ba¤lant›l› Yasin el Kad›’n›n o¤lu
Muaz Kad›o¤lu, Bilal Erdo¤an ve Usame
Kutup. AKP döneminde Türk vatandaﬂ›
olan Usame Kutup, “despot Türk laikli¤ini
y›kmay›” savunan ‹slamc› Seyyid
Kutub’un ye¤eni!

leri gerekti¤ini, kad›nlar›n dövülmesinin
‹slama uygun oldu¤unu savunan fanatik,
eski bir MK militan›d›r. ﬁu sözler ona aittir: “M›s›r Müslümand›r, Firavunlar›n, piramitlerin, sinemalar›n, tiyatrolar›n ülkesi de¤ildir… ‹slam cemaatinin gençli¤i
M›s›r’›n gerçek temsilcileridir. M›s›r ç›p-

Erdo¤an’›n Belediye Baﬂkanl›¤›
döneminde Dünya ‹slam
Alimleri lideri Yusuf Kardavi s›k
s›k ‹stanbul’a gelmiﬂtir.
El Cezire televizyonun baﬂ
dan›ﬂman› Kardavi,
homoseksüellerin öldürülmeleri
gerekti¤ini, kad›nlar›n
dövülmesinin ‹slama uygun
oldu¤unu savunan fanatik,
eski bir MK militan›d›r.
ﬁu sözler ona aittir: “M›s›r
Müslümand›r, Firavunlar›n,
piramitlerin, sinemalar›n,
tiyatrolar›n ülkesi de¤ildir…”

El Kaide’nin örgütleyicilerinden Tar›k
Haﬂimi, Irak’ta idamla yarg›lanacakken,
can›n› Türkiye’ye s›¤›narak kurtard›.
El Kaide’nin ilk dört kiﬂisinden biri
olan Süleyman Abu Ghaith, ABD taraf›ndan arananlar listesinin baﬂ›nda gelmektedir. Bin Ladin’in k›z› Fatma bin Ladin’le evlidir. ABD ajanlar› onu ad›m
ad›m izliyordu. Uzun süre ‹ran’da gizlendi. 2013 Ocak sonlar›nda, pasaportsuz
olarak ‹ran’dan Türkiye’ye giriﬂ yapt›.
Türk Hükümeti onu Ankara’da beﬂ y›ld›zl› bir otele yerleﬂtirdi. Belli ki Ghaith,
Türk yetkililerle özel iliﬂki içerisindeydi.
ABD ajanlar›, oteldeki oda numaras›n› da vererek, Türk yetkililerinden ﬂahs›
tutuklay›p, ABD yetkililerine teslim edilmesini istediler. Erdo¤an hükümeti, Süleyman Abu Ghaith’in pasaportsuz giriﬂinden ötürü yarg›ç taraf›ndan serbest
b›rak›ld›¤›n›, Türkiye içerisinde baﬂka bir
suç iﬂlemedi¤ini, “demokratik bir ülkede”
(!) suçsuz bir insan›n tutuklanamayaca¤›
itiraz›n› yap›yordu. Ama ABD bask›s›n›
sürdürdü. Türk yetkililer, Kuveyt vatandaﬂ› olan Ghaith’in oturma izni talebini reddetti ve Kuveyt’e iadesini istedi. Kuveyt
kabul etmeyince, s›n›rd›ﬂ› etmek zorunda kald›lar ve ﬂah›s Amman havaalan›nda 4 Mart 1913’te yakalanarak, ABD’ye
götürüldü. ﬁimdi orada yarg›lan›yor.
Bu olay, Washington-Ankara aras›ndaki gerginli¤in bir baﬂka nedeni oldu.
Ayn› günlerde (7 ﬁubat 2013) M‹T baﬂkan›n ifadeye ça¤r›lmas›, tutuklanaca¤›n›n söylenmesi, rastlant› m›d›r?
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Kaddafi Libya’s›nda, elektrik,
su, e¤itim, sa¤l›k paras›zd›.
Okuma yazma oran› %83’e
yükselmiﬂti. Yeni evlenene ev
sahibi olmalar› için devlet
50 bin dolar ödüyordu. ‹ﬂgal,
50–60 bin insan›n ölümüne ve
500 milyar dolarl›k maddi
zarara neden oldu. Libya’n›n
d›ﬂ bankalar›nda dondurulan
150 milyar dolar›n›n, 134 ton
alt›n›n kimler taraf›ndan
ya¤maland›¤›n› bilen yok!
Frans›z Total ﬂirketi petrolün
%30’unu, ‹ngiliz BP %20’sini,
‹talyan EN‹ de %15’ini
paylaﬂ›yor.
Öte yandan, k›rsal kesimden kent
varoﬂlar›nda kümelenen k›rsal kesim,
kimlik aray›ﬂ›na girerken, kimli¤ini ‹slamc›l›kta bulmuﬂtur.
Kuﬂkusuz 12 Mart ve 12 Eylül gibi iki
darbenin ard›ndan gelen iktidarlar›n izledikleri liberal politikalar, toplumun orta
ve alt s›n›flar›n›n yoksullaﬂmas›na ve
benzeri görülmedik iﬂsizli¤e neden olmuﬂtur. Özellikle kentlerdeki kald›r›mlar›
dolduran aylak genç iﬂsizler y›¤›n›n›n,
sadaka ekonomisiyle lümpenleﬂmesi süreci, iktidar›n oy deposu olarak varl›¤›n›
ço¤alarak sürdürmesini temel nedenlerinden biridir.

Prometeus’u kayaya m›hlad›¤› gibi
perçinleyecektir. Sermayenin birikimine denk düﬂen bir sefalet birikimi
yaratacakt›r. Zenginli¤in birikimi bir
uçta, onunla eﬂ zamanl› olarak sefaletin, tükenmiﬂli¤in, köleli¤in, cehaletin, gaddarl›¤›n, zihinsel yozlaﬂman›n birikimi, öteki uçta.”(25)
Tan›¤› oldu¤umuz süreç tam da budur.
Kendi yaratt›¤› sadaka ekonomisine
dayal› aylaklar kitlesi, iktidar›n elinde
“millet iradesine” dönüﬂünce, gücünü
alaca¤›, “derin” bir “baﬂka iktidar”›n ortam›n› da haz›rl›yor. ‹ktidarlar›n politikas›na yön verenler, o “derin iktidar›n” kuytular›na demir atanlar oluyor. Ürkek taciz
at›ﬂlar›yla baﬂlayan, sonra mevzii muharebelere evirilen ve bugün de topyekûn savaﬂa dönüﬂen senkronize bir
sald›r›, baﬂka türlü aç›klanabilir mi?

Arap Bahar› ya da cehennem
zebanileri

‹ﬂçiler Sendikas›, Arap ülkeleri aras›nda
en güçlü sendikad›r. ‹slamc› gelene¤in
en zay›f oldu¤u ülkelerden biridir. Gannuﬂi liderli¤indeki MK, Tunus’ta kök salamam›ﬂt›r.
Diktatör Zeynel Abidin yönetimi ülkeyi ekonomik bunal›ma sürüklemiﬂti. Yolsuzluk, rüﬂvet, bask›, halk› b›kt›rm›ﬂt›.
Tunus’ta üniversite diplomal› iﬂsizler,
mezunlar›n %25-30’unu oluﬂturuyordu.
Felsefe doktoral›lar› benzin istasyonlar›nda, ‹ngilizce ö¤retmenlerini çocuk bak›c›l›¤› iﬂlerinde görmek mümkündü.
Arap Bahar›’n›n Tunus’ta baﬂlam›ﬂ
olmas› da bir rastlant› de¤ildir. Devrim,
sokaklarda, araba ile sebze satan, üniversite mezunu Muhammed Bouazizi’nin arabas›na polisin el koymas› sonucu kendini yakmas›yla baﬂlad›. Bouazizi,
4 Ocak 2010’da ölünce, halk meydanlara döküldü. Diktatör ülkeyi terk etti, bahar ateﬂi yak›ld›, “devrim” gerçekleﬂtirilmiﬂ oldu!

“Bahar›n” ilk ateﬂi Tunus’ta yak›ld›.
Hemen sempatik bir ad bulundu: Yasemin Devrimi!

‹ki partiyi yan›na alarak koalisyon
oluﬂturan ‹slamc› El Nahar, giderek daha bask›c› bir yönetim yoluna girdi. Persepolis filmini yay›nlad› diye, ülkenin ve
Afrika’n›n en etkili TV’sinin sahibinin evi
ateﬂe verildi, yanmaktan zor kurtulan aile, canlar›n› Fransa’ya kaçmakla kurtarabilmiﬂlerdi.

Tunus, laik gelene¤i ve örgütlenme
kültürüyle, yüzü Bat›ya (Fransa’ya) dönük Arap ülkelerinin baﬂ›nda gelir. Genel

Demokratik Yurtseverler Partisi’nin
genel sekreteri ve Halk Cephesi’nin
önemli liderlerinden biri, ﬁükrü Belayid 6

“Arap Bahar›”, Büyük Ortado¤u Projesi kapsam›nda MK’nin iktidarlar›n› öngörüyordu.

Marx’› dinleyelim:
“Sermaye birikimi oran›nda, ücreti ister yüksek, ister düﬂük olsun, emekçinin pay›, kaç›n›lmaz olarak daha
da kötüleﬂecektir. Yasa eni sonu, birikimin boyutuna ya da gücüne göre,
art› nüfusu ya da yedek sanayi ordusunu her zaman dengeleyecektir, bu
yasa emekçiyi sermayeye Vulkan’›n

‹slamc›lar›n ﬂiddeti Iﬁ‹D’le s›n›rl› de¤il! Gericili¤e karﬂ› mücadele eden Tunuslu
Marksist-ulusalc› ﬁükrü Belayid, geçen y›l Müslüman Kardeﬂler militanlar›nca öldürüldü.
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runu içeride çözülemiyorsa, devlet hesab›na yurtd›ﬂ›na gönderiliyordu. Yeni evlenene
ev sahibi olmalar› için
devlet 50 bin dolar
ödüyordu. Araba almak isteyenlere bedelinin yar›s› devlet taraf›ndan karﬂ›lan›yordu.
Benzin 14 cent fiyata
sat›l›yordu. Borçlanma
s›f›r faizleydi.
Çiftçilik yapmak isteyenlere toprak ve
ekipman bedelsiz sa¤lan›yordu Tohum, hayvan paras›z veriliyordu. Libya Afrika’n›n en
h›zl› kalk›nan, en zengin ülkesiydi.
Ülke, NATO ﬂem-

‹slamc›lar›n “Hama katliam›” dedikleri ve Haf›z Esad’› suçlad›klar›
siyesi alt›nda iﬂgal
olaylar, 1982’de gericilerin ayaklanarak Hama’daki Baas yetkilileri
edildi. ‹ﬂgal, 50–60 bin
ve Alevileri katletmeleri üzerine baﬂlam›ﬂt›…

ﬁubat 2013 tarihinde, evinin önünde öldürüldü. Gannuﬂi’nin ‹slamc›lar›n sab›rl›
olmalar› gerekti¤i yolundaki telkinleri,
MK yönetiminin bask›lar›n› durduram›yordu,
Bahar ateﬂini NATO Libya’ya taﬂ›d›.
Libya dünya petrol rezervinin %3.5’una
sahip, Afrika’n›n en zengin petrol ülkesi.
Varili bir dolara ç›kar›l›yordu. Avrupa petrolünün %85’ini sa¤l›yor. Gaz yataklar›
yönünden de çok zengin.
Daha da önemlisi, Sahra Çölü’nün
alt›nda yatan 5000 y›l yetecek tatl› su rezervlerinin varl›¤›d›r. 30 milyar dolarl›k
bir proje ile büyük çiftlikler kurulacak, sular sahillere taﬂ›nacakt›. 4000 kilometre
uzunlu¤unda ve 4 metre çap›ndaki beton borularla sular 1300 kuyudan ç›kar›larak taﬂ›nmaya baﬂlanm›ﬂt›. Suyun
metreküp maliyeti 35 cent olarak hesapland›. NATO hava sald›r›lar› sonras›nda,
taﬂ›y›c› ﬂebekeler tahrip edildi, halk susuz b›rak›ld›.
Kaddafi Libya’s›nda, elektrik, su, e¤itim, sa¤l›k paras›zd›. Okuma yazma oran› yüzde 83’e yükselmiﬂti. Hastan›n so-

insan›n ölümüne ve
500 milyar dolarl›k maddi zarara neden
oldu. Libya’n›n d›ﬂ bankalar›nda dondurulan 150 milyar dolar›n›n, 134 ton alt›n›n kimler taraf›ndan ya¤maland›¤›n› bilen yok!
Libya, Frans›z, ‹ngiliz ve ‹talyan ortak sofras›nda paylaﬂ›ld›. Frans›z Total
ﬂirketi petrolün %30’unu, ‹ngiliz BP
%20’sini, ‹talyan EN‹ de %15’ini paylaﬂ›yor.
NATO’nun savaﬂ uçaklar› “özgürlük
bombalar›n›” Kaddafi’nin konvoyunun
üzerine ya¤d›rmas›n›n ard›ndan, yerdeki “özgürlük savaﬂç›lar›n›n” naklen yay›nla sergilenen i¤rençlikler, insan soyunun utanç defterine bir sayfa daha eklerken, olanlar› televizyon karﬂ›s›nda keyifle seyreden Obama için, “müstesna bir
gündü!”, Bayan Clinton ise, “geldik, gördük, öldü!” diyerek kahvesini yudumluyordu.(26)
Magduliyen Abayda, Kaddafi’ye karﬂ› hareket s›ras›nda direniﬂçilere maddi
ve manevi destek için Bat› baﬂkentlerinde etkili çal›ﬂmalar yapan, Libyal› kökenli bir kad›n haklar› savunucusudur. Ekim
2011 ‘de Kaddafi rejiminin y›k›lmas›ndan

sonra, Libya’ya büyük umutlarla döndü.
Yeni anayasaya, kad›n-erkek eﬂitli¤ine
iliﬂkin demokratik haklar koymay› umuyordu.
Yeni iktidar›n baﬂ›na geçen Mustafa
Abdu Celil’in ilk demecinin erkeklerin birden fazla kad›nla evlenmelerini kolaylaﬂt›raca¤› vaadi, Abayda’ya ilk ﬂoku yaﬂatt›. “Biz daha fazla hak beklerken, toplumun yar›s›n›n haklar› ellerinden al›n›yor” diye tepki gösterdi.
2012 yaz›nda yeni yönetimde kad›n›n konumu konusunda düzenlenen
konferansa kat›lmak için Bingazi’ye geldi. Konferans s›ras›nda iki kez kaç›r›ld›.
Kendisinin ve konferans›n ‹slama karﬂ›
oldu¤u, öldürülebilece¤i ve kimin öldürdü¤ünün bilinmeyece¤i söylendi. Öldürülmedi ama iﬂkenceden geçirildi, can›n›
yurt d›ﬂ›na zor att›. ﬁimdi Libya’ya dönemiyor.(27)
Suriye, M›s›r’dan sonra Müslüman
Kardeﬂler’in en faal oldu¤u Arap ülkesiydi. Yönetiminin laik ve ulusalc› ellerinde
oluﬂu, bu ülkeyi baﬂ hedef haline getirmesi için yeteri bir neden olmuﬂtu.

‹ﬂgal öncesi Irak, e¤itim ve
sa¤l› hizmetlerinde bölgenin
en geliﬂmiﬂ ülkesiydi.
1959’dan beri çal›ﬂma alanlar›
dâhil, kad›n haklar›n›n en
geniﬂ eﬂitlik koﬂullar›nda
uyguland›¤› laik bir ülkeydi.
ABD iﬂgali ile bir buçuk milyon Irakl› sivil öldü. Y›lda 500
bin çocuk yetersiz beslenme ve
ilaçs›zl›ktan ölüyor. Bir ulus
tarih sahnesinden silindi! Ülke
tarihiyle, kültürüyle parçaland›,
ya¤maland›, etnik ve mezhep
bo¤azlaﬂmas›n›n, El-Kaide’nin,
Iﬁ‹D’in ana üssüne dönüﬂtü.
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1964’te “Ya ‹slam ya da Baas!” slogan› ile kalk›ﬂmada bulunan Biraderler,
pek çok Baas ve Alevi önderlerine karﬂ›
suikastlar düzenlediler. 1979’da Halep’te, askeri okula yapt›klar› sald›r›da,
ö¤rencileri bir binaya kilitledikten sonra,
silahla taray›p, binay› ateﬂe verdiler,
seksen üç ö¤renci yanarak öldü.
Ertesi y›l, Haf›z Esad’a baﬂar›s›z bir
suikast düzenlediler.
1981 Kas›m’›nda, ﬁam’da bombal› bir
araba sald›r›s›nda 200 kiﬂiyi öldürdüler.
1982’de Hama’da “Esad devrildi!” yalan›n› yayarak ayakland›lar. Yüzlerce asker ve devlet görevlisini bo¤azlad›lar. O
dönemin ABD’nin Suriye Büyükelçisi, raporunda, “‹slamc›lar, Baas’›n kentteki bütün görevlilerini öldürdüler” diyordu. Bu
olay 10 bin insan›n yaﬂam›na mal oldu.
Suriye’nin dram›, 2011 Mart›nda, güney s›n›r›na yak›n Daraa Kasabas›’n›n
sokaklar›nda, ço¤unlu¤u çocuklardan
oluﬂan, küçük bir kalabal›¤› “kahrolsun
Esad!” sloganlar›yla baﬂlad›. Bu slogana, daha sonralar›, “Aleviler mezara,
Hristiyanlar Lübnan’a!” eﬂlik etti. 80 ülkeden devﬂirilen cehennem zebanisi
Suriye topraklar›na sal›nd›. Suriye halk›
tarihin en vahﬂi, soyk›r›m ve sürgününü
yaﬂ›yor.
Irak, dünya petrol rezervlerinin
%11’ine sahip. Faal durumdaki kuyular›n
de¤eri 12 trilyon dolar. Çok geniﬂ gaz rezervleri var. Petrol, ‹ran ve Libya gibi,
devlet tekelinde bulunuyordu. Ayr›ca,

öteki petrol ülkelerinden farkl› olarak suyu da var. Mezopotamya’n›n verimli topraklar› Irak s›n›rlar› içerisinde.
‹ﬂgal öncesi Irak, e¤itim ve sa¤l› hizmetlerinde bölgenin en geliﬂmiﬂ ülkesiydi. 1959’dan beri “kad›n haklar› aç›s›ndan Arap ülkeleri aras›nda en liberal”,
çal›ﬂma alanlar› dâhil, kad›n haklar›n›n
en geniﬂ eﬂitlik koﬂullar›nda uyguland›¤›
laik bir ülkeydi.
Yasal evlenme yaﬂ› on sekizdi; zorla
evlendirilme ve çok kad›nla evlilik yasaklanm›ﬂt›. Sünnilerle ﬁiiler ve de¤iﬂik dinsel topluluklar aras›nda farkl› muamele
yasayla önlenmiﬂ, kad›nlar›n boﬂanma
hakk›, çocuklar›n korunmas›, miras haklar› güvence alt›na al›nm›ﬂt›.
25 ﬁubat 2014’te Irak kabinesi k›zlar›n evlenme yaﬂ›n›n dokuz yaﬂa indiren
yasa tasar›s›n› onaylad›.
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