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Önsöz
"Ýslami fundemantalizm", "politik Ýslam", "Ýslami hareket"; bu tanýmlamalar 11 Eylül 2001'de DTÖ'nün bir intihar saldýrýsýyla yok edilmesi ve
G.W. Bush'un Afganistan'ýn bombalanmasýyla baþlayan "terörizme karþý
savaþý" baþlatmasýndan bu yana ayný olguyu tarif etmek üzere kullanýlan
ve büyük ilgi odaðý oldular.
Yüzlerce gazete, dergi ve kitapta konu hakkýnda milyonlarca söz
yazýldý.
Ne var ki bu sözlerin çok azý konuya açýklýk getirmede faydalý oldu.
Dünya nüfusunun neredeyse beþte birinin mensup olduðu din olarak
Ýslam ile sýnýrlý sayýda taraftarý olan politik gruplarýn tanýmlanmasý
arasýnda yaygýn bir kafa karýþýklýðý söz konusu. Nasýl ki Katoliklik batý
Avrupa sosyal demokrat partileri veya Protestanlýk Ian Paisley'nin partisi
ile özdeþleþtirilemeyecekse din olarak Ýslam da Ýslami politik gruplarla
ayný kefeye koyulamaz.
Konu hakkýndaki tartýþmalar genellikle politik gruplarýn "fanatikler",
"deliler" ve "deli mollalar" tarafýndan yönetildiði ve bunlarýn da "þeytani"
olduðu yönünde. Yine tartýþmalarda "faþist" kelimesi sýkça kullanýlýyor.
Bu durum, Bush'un Cumhuriyetçi saðý, ABD Kongresi'ndeki Demokratik
Parti ile Avrupa'nýn sosyal demokrat partileri "medeniyeti savunmak için"
savaþta birleþmelerinin bahanesi oldu.
Bu görüþü destekleyenler sadece hükümetler deðil. Sol muhalifler bile
benzeri görüþler savunuyor. "Faþist" tanýmlamasý ABD'nin daha önceki
askeri maceralarýna karþý çýkan Christopher Hitchens'ýn, Afganistan'da
çocuklarýn bombalarýnýn altýnda gömülmesini mazur göstermesine zemin
hazýrladý. Ancak kafa karýþýklýðý Hitchens'ýn gezdiði New York salonlarýnýn çok ötesine geçiyor.
Sol veya liberal yayýnlara bir göz atýnca Ýslam'ýn barbarlýðý ve mantýk3
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sýzlýðý ile Ýslam'a dayan politik gruplarýn "Ortaçað faþizmi"nden
bahsedildiðini görürüz. Örneðin küreselleþmenin yarattýðý yýkýma karþý
tanýnmýþ bir aktivist olan Susan George, Ýslam'ý küresel kapitalizmden
daha tehlikeli bulmaktadýr; George, dünyayý ele geçirmeye çalýþan megalomanyaklarýn yönettiði "faþist fundemantalistler"den bahsediyor.
Böylesi bir yaklaþýmla G.W. Bush'un Afganistan'a saldýrýsýna karþý çýkmak konusunda kafasýnýn karýþýk olduðunu açýkladý.
Hakaretlerle dolu bir dil, büyük bir politik olguyla baþ etmeye
çalýþtýðýmýz zaman uygun deðildir. Kullanýlan kelimeler bir açýklamada
bulunmak zorundadýr.
Bir olguyu anlamak illa onu desteklemek anlamýný taþýmaz. Bir insanýn
neden kanser olduðunu anlamak onun çektiði acýyý ve ölümünü mazur
görmek anlamýna gelmez. Arap yarýmadasýndan bir grup gencin kendileriyle birlikte 3.000 kiþiyi neden öldürdüklerini anlamak onlarý desteklemek anlamýna gelmez. Müslüman erkeklerin, kadýnlarý neden türban takmaya zorladýklarý ve Müslüman kadýnlarýn da neden bunu desteklediklerini anlamak, kadýnýn kurtuluþu mücadelesinden vazgeçmek anlamýna
gelmez.
Bu broþür International Socialism (Uluslararasý Sosyalizm) dergisinde
1994'te ilk kez yayýmladýðýnda bu olguyu anlamamýza katký saðlamayý
hedefliyordu. Broþürün temel tartýþmalarý 11 Eylül sonrasý ve "terörizme
karþý savaþ"ýn sürdüðü bir ortamda daha da önemli bir hale geldi.
Ýslami hareket, K. Afrika'dan Bengal kýyýlarýna kadar uzanan bölgede
yaþayan yüz milyonlarca insanýn hayatý üzerinde emperyalizmin etkilerini görmeden anlaþýlamaz. Bengal'in 1757'de Britanya tarafýndan fethiyle
Mýsýr'ýn 1798'de Napolyon tarafýndan iþgalinden bu yana batýlý güçler
askeri güçlerini kullanarak bölgeye egemenliklerini dayattýlar. Son derece
kanlý sonuçlar yaratan askeri iþgaller o zamandan bu yana sürmektedir.
Savaþ ve iþgalin sonuçlarý devam ediyor. Irak'a uygulanan yaptýrýmlar
nedeniyle 500 binden fazla çocuk öldü. Arap yarýmadasýnýn petrol
zenginliðinin neredeyse hepsi batýlý ÇUÞlarýn elinde. Bu þirketler zenginliðin küçük bir kýsmýný dar bir yerel elitle paylaþýyor, ama toplumun çoðu
yoksulluk içinde yaþýyor. ÝMF ve DB, Mýsýr ve Cezayir gibi ülkelerde
hâlâ ekonomik programlarýný dikte ediyor. Hepsinin ötesinde Britanya
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desteðiyle kurulan Ýsrail devleti, Filistin halký üzerinde bir diktatörlük
oluþturdu ve sürekli insanlarýn evlerine ve topraklarýna el koyuyor.
Batý emperyalizminin elinden acý çeken tek bölge Ortadoðu deðil.
Sahara-altý Afrika, Orta Amerika ve Güneydoðu Asya benzeri sorunlar
yaþýyor. Ne var ki Ortadoðu'nun halký ve egemenleri bin yýlý aþkýn bir
süreden beri Müslüman inanç ve ortak bir kültürel mirasa sahip olduklarý
için geliþmeleri emperyalist yaðmacýlýk yerine bir HristiyanlýkMüslümanlýk çatýþmasý olarak göstermek mümkün oldu.
Dolayýsýyla Ýslami hareket emperyalist yýkýma karþý bir tepkidir. Ancak
bu tepki emperyalizme karþý mücadele için öne atýlmak yerine kapitalizm
öncesi sýnýflý toplumun en gerici yönlerini kucaklayan bir hal alabiliyor.
Ýslam'ýn içindeki büyük farklýlýklar Ýslami hareketin dini dili ve muhaliflerini þeytanlaþtýrma politikalarý tarafýndan perdeleniyor. Güney
Lübnan'daki Ýsrail iþgaline karþý mücadeleden yükselen bir Ýslami
örgütlenme Pakistan'da askeri istihbarat ile onlarca yýl çalýþan bir baþka
örgütlenmeden çok farklý bir politik rol oynar.
1980'lerde ve 90'larda Ýslami hareketin yükseliþinin nedenleri de
genellikle üstü örtülüyor.
Üçüncü dünyadaki orta sýnýf, köyü ve iþçiler açýsýndan emperyalizme
alternatif olarak eskiden ulusalcýlýða ve SSCB etkisindeki komünizm
olarak görülüyordu. Ancak 1980'lere gelindiðinde ulusalcý yönetimler,
dünya sistemiyle çoðunlukla uzlaþtý. Sovyetler Birliði de yýkýldý. Ýslami
hareket batýnýn Ýslam'a uzak deðerlerini kucaklayan, yolsuz yerel yönetimleri suçlayarak yanlýþ giden þeyler için bir açýklama oluþturdu ve politik arenada oluþan boþluðu doldurmayý baþardý. Daha yaþlý ve muhafazakâr sosyal gruplar, yönetimleri reforme etmeye çalýþýrken halk üzerine de
daha sýký davranýþ kodlarý dayatmaya çalýþtý. Daha genç ve radikal
unsurlar ise devlete ve onlarý destekleyen emperyalist güçlere karþý savaþ
bayraðý açtýlar.
Bu çalýþmada tartýþtýðým üzere radikal gruplar çoðunlukla baþarýsýz
oldu. Mücadele ettikleri devleti yýkamadýlar. Makale yazýldýðýnda
Cezayir'de FÝS, düzenle uzlaþtý; Sudan Ýslami hareketinin lideri Turabi
hapsedildi, Mýsýr'daki Ýslami gruplar da devlet tarafýndan bastýrýldý.
11 Eylül saldýrýsýný gerçekleþtirdiði iddia edilen El-Kaide, bu yenilgi5
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lerin ürünüdür. El-Kaide, baský sonucu sürgün edilen küçük gruplarýn bir
koalisyonudur. Bin Ladin, milyoner olarak sahip olduðu kaynaklar ve
uluslararasý düzeyde bu gruplarý toparlama enerjisi gösteren ve bunlara
Afganistan'da bir coðrafi üs yaratan birisi olarak öne çýktý.
DTM'ye yapýlan saldýrý on yýlý aþkýn bir süre yaþanan yenilginin doðal
bir sonucudur. Gücün deðil çaresizliðin bir göstergesiydi. ABD'nin
Vietnam, Libya, Panama, Irak, Sýrbistan ve Afganistan gibi ülkeleri hedef
aldýðý zaman kullandýðý korkunç yöntemleri taklit etme çabasýydý. Sivil
ölümler bu nedenle çok yüksek oldu. Ne var ki bu, ABD'nin gücünü azaltan bir etki yaratmadý. ABD bu saldýrýyý bahane ederek dünyanýn en yoksul ülkelerinden birisini bombaladý ve böylece ekonomik veya stratejik
hedeflerine engel olmaya çalýþanlarý cezalandýrma kapasitesini gösterdi.
Birçok ülkede savaþa karþý önemli mücadeleler ortaya çýktý. Fakat
baþka bir dizi yerde savaþ karþýtý hareketin inþasýna öncülük etmesi
gerekenler, Ýslami hareketi anlayamadýklarý için felç oldular. Susan
George'un yaptýðý gibi Ýslami hareketi emperyalizmden daha büyük bir
sorun olarak gördüler. Bu dar görüþlülük ABD kapitalizminin kendi
gücünü Pentagon ve NATO veya ÝMF ve DTÖ aracýlýðýyla dünyanýn yoksullarýna dayatmasýna istemeyerek de olsa katký sundu. Ayný þekilde Ýslami hareketin, uluslararasý düzeyde solun bölge haklarýnýn emperyalizm ve
yerel diktatörlerden çektiði acýlarla ilgilenmediðini tartýþma fýrsatý da
sundu. Batýda ve üçüncü dünyada sosyalistlerin, sendikacýlarýn ve birçok
farklý kesimlerin savaþa karþý çýkýþlarýnýn televizyon görüntüleri Ýslami
hareketin Hýristiyanlarýn Haçlý Seferi yürüttüðü iddiasýný zayýflatýr. Ýslami hareketi ortaya çýkaran memnuniyetsizlik varlýðýný sürdürüyor. Çaresizlik 11 Eylül türü saldýrýlarýn tekrarlanmasýna da yol açabilir.
Emperyalizm de bu saldýrýlarý kendi gücünü artýrmak için bahane olarak
kullanacaktýr.
Bu kýsýr döngü ancak solun dünya çapýnda sömürü ve baskýlara karþý
mücadeleye liderlik edebileceðini kanýtlamasýyla kýrýlabilir. Ancak sol,
asýl düþmanýn kim olduðu ve Ýslami hareket sorununun bununla iliþkisinin ne olduðu konusunda net olmadan bunu gerçekleþtiremez.
Broþür 1994'te yazýldý. Güncel dille yazýlan bazý þeyler artýk geçmiþte
kaldý. Ancak temel tartýþma makalenin yayýmlandýðý ilk günkü kadar
önemlidir.
Chris Harman; Londra; 2002
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1. Peygamber ve işçi sınıfı
Ortadoðu ve müslüman nüfusun yoðun olduðu bölgelerdeki siyaset
özellikle 1978-79'da gerçekleþen Ýran Devrimi'nden sonra büyük ölçüde
Ýslamcý hareketlerce belirlenmiþtir. Batý'da Ýslami fundementalizm, Ýslamcýlýk, ümmetçilik, siyasal Ýslam ve Ýslami uyanýþ gibi çeþitli isimlerle
tanýmlanan bu hareketler, toplumun Muhammed peygamberin orijinal
öðretisine geri dönülerek “yenileneceðini savunmaktadýrlar. Ýktidarda
olduklarý Ýran ve Sudan'da, devlete karþý amansýz bir mücadele verdikleri
Mýsýr, Cezayir ve Tacikistan'da, rakip islami hareketlerin Sovyet yanlýsý
hükümetin çöküþünden beri birbirleriyle savaþtýklarý Afganistan'da,
islamcýlar mücadeleci tavýrlarýyla FKÖ'nün Filistin direniþi üstündeki
eski egemenliðini tehdit ettiði iþgal altýndaki Batý Þeria'da, muhalefetin
önemli bir kýsmýný oluþturduklarý Pakistan'da ve son olarak Refah
Partisi'nin baþta Ýstanbul, Ankara olmak üzere pek çok kentte belediye
baþkanlýðýný ele geçirdikleri Türkiye'de önemli güçler haline geldiler.
Bu hareketlerin yükseliþi, liberal aydýnlar üzerinde büyük bir þok etkisi yarattý. 1950'ler ile 60'larýn anti-sömürgeci mücadelelerinin zaferi
üzeri-ne gelen modernizasyonun kaçýnýlmaz olarak daha aydýnlýk ve daha
az baskýcý toplumlara yolaçacaðýna inananlar arasýnda bir panik dalgasý
yarattý.1
Bekledikleri bu türden bir dönüþüm yerine, kadýnlarý kapanmaya zorlayan, özgür düþünceyi yok etmek için teröre baþvuran ve buyruklarýna
karþý gelenleri en barbarca yöntemlerle cezalandýrmakla tehdit eden güçlerin büyümesine tanýklýk ettiler. Mýsýr ve Cezayir gibi ülkelerde liberaller
devletin Ýslamcý partilere karþý verdiði savaþta geçmiþte kendilerine de
baský yapmýþ, hapsetmiþ olan devletle ayný safta yer almaktadýrlar.
Fakat Ýslamcýlýðýn yükseliþiyle kafasý karýþanlar yalnýzca liberaller
deðildi. Sol da ayný akýbeti paylaþtý. Sol, bu anlaþýlmasý güç görünen,
toplumun en yoksul bazý kesimleri arasýnda popülerleþen ve geleneksel
7
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gerici güçlerce desteklenen bu akýma karþý nasýl bir tavýr alýnmasý gerektiðini bilemiyordu. Sonuçta sol içinde iki zýt yaklaþým ortaya çýktý.
Birincisi Ýslamcýlýðý gericiliðin hortlamasý, faþizmin bir biçimi olarak
gören yaklaþýmdýr. Örneðin Ýran devriminden hemen sonra o dõnemde
solcu olan ünivesite eðitim görevlisi Fred Halliday, Ýran rejimini “Faþist
yüzlü Ýslam” olarak deðerlendirdi.2 Ýran solunun büyük bir kýsmý 1981-82
yýllarýnda Humeyni rejiminin tamamen oturmasýndan sonra bu yaklaþýmý
benimsemiþti. Ayný yaklaþým bugün Mýsýr ve Cezayir'de de solun önemli
bir kesimince benimsenmektedir. Örneðin Cezayir'deki devrimci
Marksist bir grup olan Cezayir Komünist Hareketi (MCA), Ýslamcý FÝS'in
ilkeleri, ideolojisi ve siyasal eylemleri açýsýndan “Fransa'daki Ulusal
Cephe'ye benzediðini” ve “faþist bir akým” olduðunu savunmaktadýr.3
Böyle bir analiz kolayca, ne pahasýna olursa olsun faþistleri durdurmak
için siyasal ittifaklar kurma þeklinde pratik bir sonuca yol açmaktadýr.
Halliday, bu anlayýþýn bir sonucu olarak, Ýran solunun 1979-81 döneminde “Humeyni'nin gerici düþünce ve politikalarýna” karþý “liberal burjuvazi" ile ittifak yapmamasýný bir hata olarak deðerlendirmektedir.4
Mýsýr'da stalinist geleneðin etkisi altýndaki sol bugün Ýslamcýlara karþý
mücadelede devleti desteklemektedir.
Bunun zýddý olan yaklaþým ise Ýslamcýlýðý ezilenlerin “ilerici”, “antiemperyalist” hareketi olarak deðerlendirmektedir. 1979 devriminin ilk
döneminde Ýran solunun büyük bir bölümü bu yaklaþýmý benimsemiþti.
Sovyetlerden etkilenen Tudeh Partisi, sol Ýslamcý Halkýn Mücahitleri ve
Halkýn Fedaileri gerilla örgütünün çoðunluðu Humeyni'nin arkasýndaki
güçleri “ilerici küçük burjuvazi” olarak nitelendiriyordu. Bu yaklaþýmýn
sonucu, Humeyni'nýn neredeyse eleþtirel bile olmayan bir desteði hak
ettiðiydi.5 Ýran devriminden çeyrek yüzyýl önce Mýsýrlý komünistler de
kýsa bir süre Müslüman Kardeþler'e karþý ayný tutumu alarak Nasýr'ýn
“faþist diktatörlüðüne ve onun Ýngiliz-Amerikan destekçilerine karþý ortak
mücadele etme” çaðrýsý yapmýþlardý.6
Ben her iki yaklaþýmýn da yanlýþ olduðunu düþünüyorum. Bu yaklaþýmlar ya modern Ýslamcýlýðýn sýnýf karakterini yanlýþ analiz ediyorlar
ya da onun sermaye, devlet ve emperyalizmle olan iliþkisini yerli yerine
oturtamýyorlar.
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2. Đslam, din ve ideoloji
Kafa karýþýklýðý, çoðunlukla dinin gücü konusundaki bir karmaþa ile
baþlamaktadýr. Dindar insanlar, dini iyi veya kötü kendi baþýna tarihsel bir
güç olarak görürler. Burjuva laik ve özgürlükçü aydýnlarýn çoðu da dini
böyle görürler. Onlara göre, dini kurumlarýn ve çaðdýþý düþüncelerin etkisine karþý mücadele etmek insanlýðýn kurtuluþuna giden yolun kendisidir.
Dini kurum ve düþünceler tarihin akýþýnda çok belirgin bir rol oynamalarýna raðmen, bu belirginlik maddi gerçeklerden baðýmsýz deðildir.
Dini kurumlar ile bunlarýn rahip ve öðretmenleri belirli bir toplum içinde
ortaya çýkar ve bu toplumla karþýlýklý bir etkileþime girerler. Örneðin
dünyanýn en önde gelen dini kurumlarýndan Roma Katolik Kilisesi, antik
çaðýn son evresinde ortaya çýkmýþ ve kendisini ilk olarak feodal topluma
uyarlayarak bin yýl yaþamýþtýr, daha sonra feodalizmin yerini alan kapitalist topluma büyük bir çabayla uyum saðlamýþ ve süreç içinde
öðretisinin içeriðini büyük ölçüde deðiþtirmiþtir. Ýnsanlar içinde bulunduklarý maddi koþullara, diðer insanlarla olan iliþkilerine ve içinde bulunduklarý çatýþmalara uygun olarak, inandýklarý dini düþünceleri daima farklý þekilde yorumlama yeteneðine sahip olmuþlardýr. Tarih hemen hemen
ayný dini inançlara sahip olduklarýný söyleyen insanlarýn, büyük toplumsal çatýþmalarda kendilerini karþýt taraflarda bulmalarýnýn örnekleriyle
doludur. Örneðin feodalizmin 16 ve 17. yüzyýlda Avrupa'yý kasýp kavuran
büyük krizi sýrasýnda yaþanan sosyal çalkantýlarda Luther, Calvin,
Munzer ve pek çok diðer “dini” lider, Ýncil metinlerini yeniden yorumlayarak yandaþlarýna yeni bir dünya görüþü sunduklarýnda olan buydu.
Ýslamýn bu yönden diðer dinlerden hiç bir farký yok. Ýslam, yedinci
yüzyýl Arabistan kentlerinde, esas olarak kabile temeline dayalý tüccar
bir topluluk arasýnda ortaya çýktý. Ardý ardýna ortaya çýkan ve Ýslam
öðretisini benimseyen bazý büyük imparatorluklarýn baþarýlarýyla yaygýnlaþtý. Günümüzde ise hem çeþitli kapitalist devletlerin (Suudi Arabistan,
Sudan, Pakistan, Ýran, vb.) resmi ideolojisi hem de pek çok muhalefet
hareketinin esin kaynaðý olarak varlýðýný sürdürmektedir.
Farklý sýnýfsal çýkarlara kendisini uyarlama yeteneði sayesinde böylesine farklý toplumlarda yaþamaya devam edebildi. Camilerini inþa etmek
ve imamlarýný istihdam etmek için gerekli finansmaný sýrasýyla
9
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Arabistan'ýn tüccarlarýndan, bürokratlardan, büyük imparatorluklardaki
toprak sahipleri ile tüccarlardan ve modern kapitalizmin sanayicilerinden
elde etti. Fakat ayný zamanda yoksullara ve ezilenlere teselli vadeden
mesajlarý ile kitlelerin de sadakatini kazandý. Mesajlarýnda ezilenlere bir
ölçüde koruma vaadi ile sömürücü sýnýflara devrimci bir kalkýþmaya karþý
koruma saðlanmasý arasýnda her zaman denge saðladý.
Ýslam, zenginlerin yüzde 2,5 Ýslami vergi (zekat) ödeyerek yoksullara
yardýmcý olmasýný yöneticilerin adil bir biçimde yönetmesini, kocalarýn
karýlarýna kötü davranmamasýný vurgular. Ama ayný zamanda yoksullarýn
zenginlerin mallarýna el koymasýný hýrsýzlýk olarak deðerlendirmekte,
“adil” bir hükümete itaatsizlik etmenin, yasalarla en þiddetli biçimde
cezalandýrýlmasýnda ýsrar etmekte ve evlilikte, miras veya boþanma
halinde çocuklar üzerindeki haklar konusunda kadýnlara, erkeklere göre
çok daha az hak tanýmaktadýr. Hem yoksullara hem de zenginlere kontrol
altýnda tutulan bir baský vaat ederek bir taraftan daha acýmasýz baskýlara
karþý, diðer taraftan devrime karþý bir barikat olarak kendisini göstererek
her iki kýsmý saflarýna çekmeye çalýþýyor. Týpký Hristiyanlýk, Hinduizm
veya Budizm’de olduðu gibi hem kalpsiz dünyanýn kalbi hem de halkýn
afyonudur.
Hiç bir düþünce sistemi, özellikle de toplum sosyal çalkantýlarla
sarsýlýrken, muðlak fikirlere sahip olmadýkça böylesine farklý sýnýflara
hitap etme yeteneðine sahip olamaz. Bunu yapabilmek için, taraftarlarýný
boðaz boðaza getirme pahasýna olsa bile farklý yorumlara açýk olmak
zorundadýr.
Neredeyse baþlangýcýndan beri Ýslam için de bu geçerli olmuþtur.
Muhammed'in M.S. 632 yýlýnda ölümünden ve Ýslam’ýn Mekke'yi fethinden yalnýzca iki yýl sonra, ilk Halife olan Ebu Bekir ile peygamberin kýzý
Fatma'nýn kocasý Ali arasýnda anlaþmazlýk çýkmýþtý. Ali, Ebu Bekir'in bazý
uygulamalarýnýn baskýcý olduðunu öne sürmüþtü. Anlaþmazlýk öyle
büyümüþtü ki, rakip Müslüman ordular Cemel savaþýnda birbirlerine
karþý dövüþmüþler ve savaþ sonucunda 10 bin kiþi ölmüþtü. Ýslam'daki
Sünni ve Þii ayrýþmasý bu çatýþmadan doðmuþtu. Bu, pek çok diðer ayrýþmanýn ilki olmuþtu. Birbiri ardýna ortaya çýkan pek çok grup ezilenlerin
“allahsýzlar”ýn elinde çile çektiðini öne sürerek, peygamber zamanýndaki
orijinal, “saf” Ýslam'a dönülmesi gerektiðini savunmuþtu. Ekber S. Ahmed
10
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þöyle demektedir:
Ýslam tarihi boyunca Müslüman liderler ideal olana doðru
hareket etme çaðrýsýnda bulundular... Böylece genellikle muðlak
etnik, sosyal veya politik hareketlere kendilerini ifade etme
olanaðý verdiler... Þiiler ve ordan doðan Ýsmailcilerden diðer
daha geçici gruplara kadar oluþan bölünmüþ yelpazenin temeli
atýlmýþtý... Müslümanlýk tarihi kurulu düzene karþý isyanlara
önderlik eden ve çoðunlukla bu yolda ölen Mehdilerle doludur...
Liderler çoðunlukla yoksul köylüler ve topraklarý ellerinden alýnmýþ etnik gruplar arasýndan çýkmýþtýr. Ýslami söylemi kullananarak mahrumiyet duygusunu ifade ederek hareketi güçlendirirler.7
Fakat en azýndan popüler biçimleriyle, Ýslam’ýn ana çizgisi bile homojen bir inançlar dizisi deðildir. Bu dinin Kuzey batý Afrika'nýn Atlantik
kýyýlarýndan Bengal Körfezi'ne kadar büyük bir bölgeye yayýlmasý,
Ýslam’ý kabul eden topluluklarýn Ýslam’ýn bazý orijinal ilkeleriyle çeliþse
de eskiden sahip olduklarý pek çok dini pratiði Ýslam'a uyarlamalarýna yol
açmýþtýr. Bu nedenle, ortodoks Ýslam’ýn bu tür þeyleri kafir putperestlik
olarak nitelemesine raðmen popüler Ýslam çoðunlukla yerel azizler ve
kutsal emanetler için ibadeti de kapsamaktadýr. Sufi birliði, Ýslam’ýn ana
çizgisine resmi bir rakip olmamasýna raðmen çoðu köktendincinin mahsurlu bulduðu mistik ve sihirli deneyimlere vurgu yaparak varlýðýný
sürdürüyor.8
Böyle bir durumda peygamber dönemindeki pratiðe geri dönme çaðrýsý
gerçekte geçmiþi korumakla deðil insanlarýn davranýþlarýný yepyeni bir
þeye dönüþtürmekle ilgilidir.
Bu, geçtiðimiz yüzyýldaki Ýslami canlanma için de geçerlidir. Asya ve
Kuzey Afrika'nýn kapitalist Avrupa tarafýndan fethedilmesi ve kültürel
olarak dönüþtürülmesinin yarattýðý bir tepki olarak yükselmiþtir.
Canlanmacýlar bunun yalnýzca büyük ortaçað imparatorluklarýnýn dünyevi amaçlarý nedeniyle orijinal Ýslami deðerlerin çürümesinden kaynaklandýðýný öne sürmüþlerdir. Yenilenme ancak ilk dört Halife (Þiiler
için Ali) ile ifade edilen Ýslam’ýn kuruluþ ruhunun canlandýrýlmasýyla
mümkün olacaktýr. Örneðin Humeyni Ýslam tarihinin son bin 300 yýlýnýn
11
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tümünü bu ruhla suçlayabilmiþtir:
Ne yazýk ki gerçek Ýslam baþlangýcýndan itibaren yalnýzca kýsa
bir süre yaþayabilmiþtir. Önce Emeviler [Ali'den sonra ilk Arap
hanedanlýðý] ve sonra Abbasiler [M.S.750'de onlarý fethedenler]
Ýslam'a her türlü zararý vermiþlerdir. Daha sonra Ýran'ý yöneten
hükümdarlar ayný yolu izlemiþlerdir; Ýslam'ý tamamen tahrif
etmiþler ve onun yerine oldukça farklý bir þey oluþturmuþlardýr.9
Ýslamcýlýk hem savunucularý hem de muhaliflerince, modern dünyanýn
reddine dayanan geleneksel bir öðreti olarak sunulsa da, gerçekte olaylar
bundan daha karmaþýktýr. Efsanevi bir geçmiþ yaratma yöneliþi, yalnýzca
mevcut toplumu aynen korumayý deðil, ayný zamanda onu yeniden þekillendirmeyi de içermektedir. Dahasý, yeniden þekillendirme 7. yüzyýl
Ýslamý'nýn kopyasýný üretmeyi amaçlamamaktadýr, çünkü Ýslamcýlar mevcut toplumun bütün özelliklerini reddetmemektedirler. Modern sanayiyi,
modern teknolojiyi ve bunlarýn temelini oluþturan bilimlerin çoðunu
kabul etmektedirler - hatta Ýslam'ýn Hristiyanlýða göre daha rasyonel ve
daha az batýl bir öðreti olduðunu öne sürmektedirler. Ve böylece “canlanmacýlar”, eski gelenekleri, çaðdaþ sosyal yaþam biçimleriyle harmanlýyarak, daha önce mevcut olmayan yeni bir toplum düzeni oluþturmaya
çalýþmaktadýrlar.
Bu, bütün Ýslamcýlarýn yalnýzca “gerici” olarak nitelendirilmesinin
veya “Ýslami köktenciliðin” bir bütün olarak Amerika Birleþik
Devletleri'ndeki Cumhuriyetçi Parti'nin sað kanadýnda hakim olan
Hýristiyan köktenciliði ile eþitlenmesinin yanlýþ olduðunu gõstermektedir.
Humeyni, Afganistan'daki Mücahit gruplarýn veya Cezayir'deki FÝS'in
liderleri gibi kiþilikler geleneksel temalarý kullanabilir ve kaybolmakta
olan sosyal gruplarýn nostaljisine baþvurabilirler, ama bunlar ayný zamanda toplum, kapitalizm tarafýndan dönüþtürüldükçe üreyen radikal akýmlara da baþvurabilirler. Afgan Ýslamcýlara deðinen Olivier Roy þunlarý
iddia etmektedir:
Köktendincilik oldukça farklýdýr (gelenekselciliðe göre): Çünkü
köktendincilik için kutsal kitaplara geri dönmek, geleneðin
karanlýðýný temizlemek en büyük öneme sahiptir. Daima bir önce12
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ki duruma dönmek ister; metinleri yeniden okuma pratiði ve köklerini aramakla karakterize edilir. Düþman modernite deðil
gelenektir veya daha çok Ýslam baðlamýnda peygamberin
geleneði olmayan herþeydir. Bu gerçek reformdur...10
Geleneksel Ýslam, kapitalizmin geliþmesiyle bozulan bir toplumsal
düzeni sonsuza kadar sürdürmeyi amaçlayan bir ideolojidir - veya en
azýndan Suudi Arabistan'da hüküm süren aile tarafýndan savunulan çeþidi
gibi eski egemen sýnýfýn çaðdaþ kapitalistlere dönüþtüðünü gizleyebilmek
için bu düzenin nostaljisini yapmaktadýr. Ýslamcýlýk çoðu zaman ayný
temalara baþvursa bile toplumu eskisi gibi muhafaza etmeyi deðil
dönüþtürmeyi amaçlayan bir ideolojidir. Bu denenle köktencilik terimi
gerçekte uygun bir terim deðildir. Abrahamian þu gözlemleri yapmaktadýr:
‘Köktencilik’ adý dini katýlýðý, entellektüel saflýðý, politik gelenekselciliði, hatta toplumsal tutuculuðu ve kutsal öðretilerin
ilkelerinin merkezde duruþunu ifade eder. Köktencilik; çaðdaþ
dünyanýn reddini ifade eder.11
Fakat aslýnda Ýran'daki Humeyni hareketi gibi hareketler, “kurulu
düzene karþý siyasal protestoyu ve statükoya karþý kitlesel muhalefeti
körüklediklerinden ideolojik intibak ve entellektüel esnekliði” temel alýrlar.12
Hatta Ýslamcýlýk ile gelenekselcilik arasýndaki fark çoðunlukla bulanýktýr. Bunun nedeni toplumsal yenilenmenin tamamen dini dille ambalajlanmýþ bulunmasý ve farklý yorumlara açýk olmasýdýr. Ýslamcýlýk, kabaca,
“kültür emperyalizmi” ile Ýslam'ýn “çürütüldüðü” iddiasý ve eski davranýþ
biçimlerine dönerek “yozlaþma”nýn sona erdirileceði anlamýna gelebilir.
Daha sonra vurgu kadýn “iffeti”ne kaydýrýlýr ve kadýnlarýn örtünmesi
istenir, farklý cinsiyetlerin okullarda ve iþyerlerinde “ayrým gözetilmeksizin” birlikte olmasýna, Batý pop müziðine vb. karþý çýkýlýr. Cezayir'deki
FÝS hareketinin en popüler liderlerinden olan Ali Belhadj, “kültürel iþgal”
ile müslümanlara yöneltilen “saldýrý”yý þöyle eleþtirmektedir:
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Biz müslümanlar, bize yöneltilen en ciddi saldýrý biçiminin, zaten
hazýrlýklý bulunduðumuz fiziki saldýrý olmadýðýna inanýyoruz...
Müslümanlara yöneltilen asýl saldýrý, þeriat kurallarý yerine þeytani kurallarýn dayatýlmasýdýr...
Allah'ýn yasakladýðý þeyleri teþvik eden bir þeyden daha kötü bir
saldýrý olabilir mi? Þeytan iþi þarap fabrikalarý açýyorlar ve bunlar polis tarafýndan korunuyor...
Bir meydanda, medeni hukukun kadýnlarý cezalandýrdýðýný
söyleyen, kadýnsý özellikler taþýyan yarý erkekler ile transseksüellerden destek bulan bir kadýnýn herkesin gözü önünde
baþörtüsünü yakmasýndan daha þiddetli bir saldýrý olabilir mi?
Kadýnlarýn evde, iffetli, koruyucu bir atmosferde tevazu içinde
oturmasýný ve ancak kanun yapýcýnýn tanýmladýðý zorunlu
hallerde dýþarý çýkmasýný istemek... öðrencilerin cinsiyetlerine
göre ayrýlmasýný ve cinsel saldýrýlara yol açan beþ para etmez
karýþýk öðretimin olmamasýný talep etmek bir saldýrý deðildir...13
Fakat yenilenme ayný zamanda devlete ve emperyalizmin siyasal egemenlik araçlarýna meydan okumak anlamýna da gelebilir. Ýranlý Ýslamcýlar
ABD'nin Asya'daki en büyük “dinleme” istasyonunu kapatmýþlar ve ABD
elçiliðinin kontrolünü ele geçirmiþlerdir. Güney Lübnan'da Hizbullah,
Batý Þeria ve Gazze'de ise Hamas, Ýsrail'e karþý silahlý mücadelede en
önemli rolü oynuyorlar. Cezayir'deki FÝS, Suudi kaynaklý finansmaný
kaybetmeyi göze alarak ABD'nin Irak'a açtýðý savaþa karþý en büyük gösterileri düzenlemiþti. Yenilenme belirli durumlarda, 1979-82 yýllarýnda
Ýran'daki Halkýn Mücahitleri örgütü örneðinde görüldüðü gibi iþçi ve
köylülerin sömürüye karþý verdikleri mücadeleye maddi destek verme
þeklini bile alabilir.
Yenilenmenin farklý yorumlarý doðal olarak deðiþik toplumsal sýnýflara
yönelmiþtir. Fakat dini terminoloji bunlarýn içerdikleri farklýlýklarýn
anlaþýlmasýný engelleyebilir. Mücadelenin sýcaklýðýyla insanlar anlamlarý
birbirine karýþtýrabilirler ve böylece kadýnlarýn örtünmesi için verilen
mücadele, batýlý petrol þirketlerine ve halk yýðýnlarýnýn had safhadaki
yoksulluðuna karþý verilen mücadeleymiþ gibi görünür. 1980'lerin sonunda Cezayir'de Belhadj,
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kaybedecek hiç bir þeyi olmayanlarýn sesi haline gelmeyi
baþardý... Ýslam'ý en saf kutsal biçimiyle algýlayarak, onun emirlerinin harfi harfine uygulanmasý konusunda vaazlar verdi...
Belhadj her Cuma tüm dünyaya savaþ açtý, Yahudiler ve
Hristiyanlar, Siyonistler, komünistler ve laikler, liberaller ve
agnostikler (tanrýnýn bilinmesine olanak olmadýðýna inananlar ç.n.), doðu ve batýdaki hükümetler, Arap veya Müslüman devlet
baþkanlarý, batýlýlaþmýþ parti liderleri ve aydýnlar haftalýk vaazlarýnýn en favori hedefleri arasýndaydý.14
Ancak, bu karmaþýk düþünce yapýsýnýn arkasýnda gerçek sýnýf çýkarlarý
gizliydi.

3. Đslamcılığın sınıfsal temeli
Ýslamcýlýk, kapitalizmin etkisiyle parçalanmýþ toplumlarda - önce
emperyalizmin dýþsal iþgali þeklinde, sonra daha hýzlý bir biçimde iç
toplumsal iliþkilerin dönüþmesiyle yerel kapitalist sýnýfýn ortaya çýktýðý ve
baðýmsýz bir kapitalist devletin oluþumunun gerçekleþtiði ülkelerde - yükseldi.
Bir anda ve net bir biçimde olmasa da eski toplumsal sýnýflar, yenileriyle yer deðiþtirdi. Troçki'nin “bileþik ve eþitsiz geliþme” olarak tanýmladýðý þey gerçekleþti. Dýþsal sömürgecilik geri çekildi, fakat büyük
emperyalist güçler - özellikle ABD - askeri güçlerini Ortadoðu'nun tek
ana kaynaðý olan petrol üretimini etkilemekte bir pazarlýk aracý olarak
kullanmaya devam ediyorlar. Ülke içinde devlet teþvikleriyle - ve bazen
doðrudan devlet yatýrýmýyla - büyük ölçekli modern sanayi kýsmen de
olsa geliþti, fakat iþyeri sahiplerinin çoðu kendi ailesinden bir kaç iþçiyle
çalýþtýðý, büyük rakamlar oluþturan küçük “geleneksel” sanayinin çok
sayýda sektörü büyük bir deðiþkliðe uðramadan kaldý. Toprak reformu
bazý köylüleri modern kapitalist çiftçilere dönüþtürdü - ama köylülerin
çoðu ya çok az topraða kaldýlar ya da topraklarýný tamamen kaybettiler.
15
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Bu onlarý kýt kanaat geçinmeye zorlayarak, atölyelerde vasýfsýz iþçi olarak
çalýþmaya veya kentlerin varoþlarýnda kurulmuþ pazarlara itti. Eðitim sisteminin muazzam þekilde geniþlemesi büyük miktarda lise ve üniversite
mezununu ortaya çýkardý. Ama daha sonra bu insanlar ekonominin modern sektörlerinde yeterli iþ olanaðý bulamadýklarýndan, umutlarýný devlet
sektöründe memur olmaya baðlayarak informel sektördeki iþ kýrýntýlarýyla - tezgahtarlýk, turist rehberliði, piyango bileti satýcýlýðý, taksi þoförlüðü
vb. - kýt kanaat geçinmek zorunda kaldýlar.
Dünya ekonomisinin son 20 yýldýr artan krizi tüm bu koþullarý daha da
aðýrlaþtýrdý. Modern sanayi kuruluþlarý ulusal ekonomiyi etkin olarak
faaliyet göstermek açýsýndan küçük, dünya ekonomisini ise devlet korumasý olmaksýzýn ayakta durmalarý mümkün olmayacak kadar rekabetçi
buldular. Geleneksel sanayiler genel olarak devlet desteði olmadan modernleþemediler ve durmadan çoðalan kent nüfusuna iþ olanaklarý sunmakta yetersiz kalan modern sanayinin açtýðý boþluðu kapatamadýlar.
Fakat bir kaç sektör uluslararasý sermaye ile kendi baðlarýný oluþturmayý
baþardý ve devletin ekonomi üzerindeki egemenliðine artan biçimde karþý
çýkmaya baþladý. Kent zenginleri elde edebildikleri lüks mallarý hýzla
tüketmeye baþladýlar, bu da vasýfsýz iþçiler ve iþsizler arasýnda giderek
büyüyen bir hoþnutsuzluk yarattý.
Ýslamcýlýk, geleneksel Ýslami düþüncelere saygýyla yetiþtirilmiþ insanlar tarafýndan bu çeliþkilere karþý koyma giriþimini temsil eder. Ancak
toplumun tüm kesimlerinden ayný ölçüde destek bulamaz, çünkü
toplumun bazý kesimleri modern laik burjuva ideolojisini veya ulusalcý
ideolojiyi benimsemiþtir, bazýlarý ise iþçi sýnýfý tavrýnýn laik bazý biçimlerine yönelmiþlerdir. Ýslami canlanma dört farklý toplumsal gruptan beslenmektedir. Bunlarýn her biri Ýslam'ý kendine göre yorumlamaktadýr:
1. Eski sömürücü sýnýfýn Ýslamcýlýðý: Bunlarýn birincisi geleneksel
ayrýcalýklý sýnýfýn toplumun kapitalist modernizasyonundan korkan
üyeleridir - özellikle büyük toprak sahipleri (dini kuruluþlara ait olan
topraklara baðýmlý yaþayan din adamlarý da bunlara dahildir), geleneksel
tüccar kapitalistler, bir çok küçük dükkan ve atölye sahipleri. Böylesi gruplar
çoðunlukla camileri finanse eden geleneksel kaynaklardýr ve Ýslam'ý kurulu düzenlerini korumanýn yolu olarak görürler, deðiþim isteyenlerin
kendilerine kulak vermesini isterler. Bu grup 1960 ve 70'lerde Ýran ve
16
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Cezayir'de devletin toprak reformu programýna karþý din adamlarýn yürüttüðü muhalefete finansman saðladý.
2. Yeni sömürücü sýnýfýn Ýslamcýlýðý: Ýkinci grup ise çoðunlukla birinci grupta yer alanlarýn arasýndan çýkmýþtýr. Bunlar devlete baðlý gruplarýn
muhalefetine raðmen baþarýlý olmuþ kapitalistlerden bazýlarýdýr. Örneðin
Mýsýr'da bugünkü Müslüman Kardeþler “ekonomik bünyeye giriþ yolunu
Sedat'ýn Mýsýr'ýnda, ekonominin tüm sektörlerinin kuralsýzlaþtýrýlmýþ kapitalizme dönüþtürüldüðü bir dönemde hazýrladýlar. Uthman Ahmad
Uthman adlý ‘Mýsýrlý Rockefeller’, Müslüman Kardeþler'e duyduðu sempatiyi hiç bir zaman gizlemedi.”15
Türkiye'deki Refah Partisi'nin lideri ana muhafazakar partinin eski bir
üyesidir ve orta ölçekli sermayenin önemli bir kýsmýndan destek görmektedir. Ýran'da da þaha karþý Humeyni'ye destek veren tüccarlar arasýnda
þahýn kendi yakýnlarýna avantajlar sunan ekonomik politikalarýna itiraz
eden büyük kapitalistler de yer aldý.
3. Yoksullarýn Ýslamcýlýðý: Üçüncü grup, kapitalist tarýmýn geliþmesiyle sýkýntýya giren ve kentlere göç etmeye zorlanarak, umutsuzca iþ
arayan yoksul köylülerdir. Örneðin Cezayir'deki 8.2 milyonluk toplam kýr
nüfusunun yalnýzca 2 milyonu toprak reformu sonucunda bir þeyler elde
edebilmiþti. Kalan 6 milyon giderek artan bir yoksullukla kýrsal alanda
kalmak ile kentlere gidip çalýþmak seçenekleriyle karþý karþýya kaldý.16
Fakat kentlerde “en alt gelir grubunda bulunanlar iþ ve sosyal olanak
aramak için kentlere göç eden eski köylülerden oluþan iþsizlerdir... Kýrsal
toplumdan koparýlmýþ ama kent yaþamýna uyum saðlayamamýþ insanlardýr bunlar.”17
Güvenli bir maddi varlýk veya istikrarlý bir yaþam tarzý kazanamadan
eski yaþam tarzlarýyla iliþkili belirlilikleri kaybetmiþlerdir - bunlar
geleneksel Müslüman kültürle özdeþleþtirdikleri belirliliklerdir: “Artýk
inançlarýnýn gereklerine cevap vermeyen gelenekler ile özellikle genç
insanlarýn psikolojik ve ruhi gereksinimlerini karþýlayamayan modernizm
arasýnda sýkýþan milyonlarca Cezayirli için net davranýþ ve inanç biçimleri bulunmamaktadýr.”18
Böyle bir durumda 1970'lerin eski toprak sahipleri adýna toprak reformunu karþýsýna alan Ýslami bir ajitasyon bile köylüler ve köy kökenliler
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üzerinde etkili olabiliyordu. Toprak reformu, kýrsal alandaki yoksul olsa
bile güvenli yaþam tarzýný dönüþtüren, imha eden bir sembol olabiliyordu. “Ýslamcýlar toprak sahipleri ile topraksýz köylülere yönelik olarak
ayný yaklaþýmý kullandýlar: Kuran baþkalarýna ait olan þeylerin alýnmasýný yasaklamýþ; zenginlerin ve egemenlerin diðerlerine karþý cömert
olmasýný tavsiye etmiþtir.”19
Ekonomik kriz 1980'ler boyunca yoksul yýðýnlarla nüfusun aþaðý
yukarý yüzde 1'ini oluþturan devleti ve ekonomiyi yöneten seçkinler
arasýndaki çeliþkileri artýrmýþtýr. Seçkinlerin serveti ve batýlý yaþam tarzlarý onlarýn Fransýzlar'a karþý kurtuluþ mücadelesinin mirasçýlarý olma
iddialarýna uygun deðildi. Köy kökenliler için bu seçkinlerin “Ýslami
olmayan” davranýþlarýný kendi sýkýntýlarýnýn nedeni olarak tanýmlamak
çok kolay oldu.
Ýran'da þahýn 1960'larda yaptýðý toprak reformu ile birlikte geliþen
tarýmdaki kapitalist dönüþüm benzeri þekilde emekçilerin küçük bir azýnlýðýna yararken, geri kalanlarýn durumu iyileþmemiþ; bazen daha da
kötüleþmiþti. Bu da yoksul köylülerin ve çok kýsa süre önce kente göçen
kent yoksullarýnýn devletle olan çeliþkisini artýrmýþtý - bu çeliþki, toprak
reformuna karþý çýkan Ýslami güçlere hiç zarar vermemiþti. Bu nedenle
örneðin þah 1962'de tanýnmýþ Ýslami kiþiliklere karþý devlet gücünü kullanýnca, büyük halk kitlelerinin hoþnutsuzluðunun odaðý haline gelmiþti.
Mýsýr'da 1970'lerin ortalarýndan itibaren Dünya Bankasý ve ÝMF ile
yapýlan anlaþmalar aracýlýðýyla, ekonominin dünya piyasalarýna “açýlmasý”, köylü ve köy kökenli yýðýnlarýn durumlarýnýn giderek kötüleþmesine yol açýp muazzam bir öfkeye neden oldu. Afganistan'da 1978'de
PDPA'nýn (Komünist Parti) iktidarý almasýndan sonra yapýlan toprak
reformunu kýrsal nüfusun tüm kesimlerinin bir dizi kendiliðinden ayaklanmasý izlemiþtir:
Reformlar, yerine alternatif bir biçim koyulmaksýzýn, karþýlýklý
çýkar iliþkilerine dayalý geleneksel çalýþma biçimlerini sona
erdirmiþtir. Topraklarýný kaybeden toprak sahipleri ortakçýlarýna
bir tohum bile vermekte titizleniyorlardý; geleneksel olarak kredi
veren insanlar artýk kredi vermeyi reddediyorlardý. Tarýmýn
geliþmesini saðlayacak bir banka ile tohum ve yem daðýtýmýný
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tasarlayacak bir büro kurulmasý planlanmýþtý, ama reformlar
gerçekleþtirildiðinde bunlarýn hiç biri yapýlmamýþtý...
Reformlarýn ilaný köylülerle tohum kaynaklarýnýn baðýný
kesmiþti... Reform yalnýzca ekonomik yapýyý bozmakla kalmadý,
üretimin toplumsal çerçevesini de tamamen bozdu... Bu nedenle
halkýn yüzde 98'ini sömürücü yüzde 2'nin karþýsýna dikmek yerine
bu reformlarý gerçekleþtirmek, kýrsal alanlardaki nüfusun yüzde
75'inin genel ayaklanmasýna yol açtý ve yeni sistemin iþlemediði
görüldüðünde baþlangýçta reformlardan yana olan köylüler bile
eski sisteme dönüldüðünde daha iyi yaþayacaklarýný düþünmeye
baþladýlar.20
Fakat köy kökenli insanlarý Ýslamcý mesajlarýn alýcýsý haline getiren þey
yalnýzca devlete karþý besledikleri düþmanlýk deðildir. Camiler yeni ve
yabancý bir þehirde kaybolan insanlar için toplumsal bir sýðýnak haline
geldi, devletin saðlamadýðý (klinik, okul vb) þeyleri ilkel bir biçimde Ýslami vakýflar saðladý. Böylece Cezayir'de 1970 ve 1980'lerde kentlerin
büyümesine camilerin olaðanüstü sayýlarda artýþý eþlik etti: “Eðitim ve
Araplaþtýrma konusunda herþey yýldýrým hýzýyla gerçekleþti. Kültür ve
eðlence kurumlarýnýn bulunmamasý, kamusal özgürlük alanlarýnýn olmamasý, konut sýkýntýsý binlerce yetiþkinin, gencin ve çocuðun camilere
gitmesine neden oldu.”21
Bu yolla halk yýðýnlarýnýn çýkarlarýyla tam bir karþýtlýk içinde olanlardan (eski büyük toprak sahipleri, yeni zenginler veya Suudi hükümeti)
saðlanan fonlar sayesinde yoksullar için hem maddi hem de kültürel bir
sýðýnak oluþmasý saðlandý. “Camide herkes - yeni ve eski burjuvazi, köktendinciler, iþçiler - kendi hedeflerinin, rüyalarýnýn ve umutlarýnýn
gerçekleþebileceðini gördü.”22
Bu durum caminin içindeki sýnýfsal bölünmeleri ortadan kaldýrmadý.
Örneðin Cezayir'de cami komitelerinde farklý toplumsal kökenden
geldikleri için cami yapýmý konusunda - örneðin günahkar (haram) bir
kaynaktan geldiði için camiye yapýlan baðýþlar reddedildiðinde - farklý
düþünen insanlar arasýnda sayýsýz kavga çýktý. “Süresi prensip olarak iki
yýl olan bir dini komitenin sürekli vaaz edilen ilahi birlik, uyum ve anlaþma içinde müezzinlerin buyruklarýný yerine getirebilmesi aslýnda çok
nadir görülürdü.”23 Fakat kavgalar dini bir söylemle örtük bir þekilde
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devam etti ve camilerin çoðalmasýný ve Ýslamcýlýðýn etkisinin büyümesini engellemedi.
4. Yeni orta sýnýfýn Ýslamcýlýðý: Ancak, ne “geleneksel” sömürücü
sýnýflar ne de yoksul kitleler canlanmacýlara, siyasal Ýslama güç veren
yaþamsal unsuru - Ýslamýn öðretilerinin propagandasýný yapan ve düþmanlarýyla karþýlaþtýðýnda yaralanma, hapis veya ölüm riskini göze alan
aktivist kadroyu - saðlayamadý.
Geleneksel sömürücü sýnýflar doðalarý gereði tutucuydular. Onlar,
diðerleri - özellikle kendi maddi çýkarlarý için - savaþabilsin diye baðýþ
vermeye hazýrdýlar. 1970'lerin baþlarýnda toprak reformu ile karþý karþýya
geldiklerinde; Suriye'deki Baas rejimi 1980 baharýnda kentli tüccarlarýn
çýkarlarýna tecavüz ettiðinde24; Ýranlý tüccar ve küçük iþletme sahipleri
kendilerini 1976-78 yýllarýnda þahýn saldýrýsý altýnda ve 1979-81 arasýnda
da sol tarafýndan tehdit edildiklerini hissettiklerinde böyle yaptýlar. Ancak
býrakýn yaþamlarýný riske atmayý, iþyerlerini bile sakýnýyorlardý. Bu
nedenle Cezayir, Mýsýr gibi toplumlarý iki kutba bölen, Suriye'deki bir
isyan sýrasýnda tüm Hama kentinin ayaklanmasýný saðlayan, Lübnan'da
Amerikalýlara ve Ýsraillilere karþý suikast bombalarý kullanan ve Ýran
Devrimi'ni Ýran burjuvazisinin hiç bir kesiminin beklemediði þekilde
radikalleþtiren güç bunlar olamazdý.
Aslýnda bu güç çok farklý dördüncü bir tabakadan, üçüncü dünyada
kapitalist modernizasyonun sonucu ortaya çýkan yeni orta sýnýfýn bir
bölümünden gelmektedir.
Ýran'da devrimin ilk yýllarýnda siyaseti belirleyen üç Ýslami hareketin
de kadrolarý bu kökenden gelmekteydi. Bir deðerlendirme devrim sonrasýnda baþbakan olan Bezirgan'ýn nasýl desteklendiðini þöyle anlatýyor:
1950 ve 1960'larda Ýran'ýn eðitim sistemi yaygýnlaþtýkça,
geleneksel orta sýnýf insanlarýnýn çok daha büyük bir kýsmý
üniversitelere gitme þansý kazandý. Daha yaþlý, akademilerde
batýlýlaþmýþ seçkinlerin etkinliði altýndaki kurumlarla karþýlaþan
yeni gelenler, Ýslam'a baðlý kalmaya devam etmekte haklý olduklarýný kendilerine göstermek için acil bir ihtiyaç hissettiler.
Müslüman Öðrenci Dernekleri'ne katýldýlar [bunlar Bezirgan
tarafýndan yönetiliyordu]... Yeni mühendisler profesyonel yaþama
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geçtiklerinde çoðunlukla yine Bezirgan tarafýndan kurulan
Ýslamcý Mühendisler Birliði'ne girdiler. Bu dernek aðý, Bezirgan
ve Ýslamcý modernizme örgütlü toplumsal destek sunan bir kuruluþ oldu... Bezirgan ve Talekani geleneksel orta sýnýflarýn yükselen üyelerine allahsýz, batýlýlaþmýþ ve çürümüþ seçkinlerin siyasal
egemenliði altýnda bulunduðunu düþündükleri bir toplumda,
kendi kimliklerini savunabilecekleri bir onur duygusu vererek
destek kazandýlar.25
Ýran'daki Halkýn Mücahitleri konusunda yazan Abrahamian, Ýran
Devrimi'nin ilk yýllarýna iliþkin pek çok çalýþmada radikal Ýslam'ýn
“ezilenler”e yöneldiðinin anlatýldýðýný, ancak Mücahitler örgütünün
temelini oluþturanlarýn genel olarak ezilenler deðil, daha çok geleneksel
küçük burjuva ailelerden gelen yeni orta sýnýfýn büyük kesimi olduðu
yorumunu yapýyor. Bu iddiasýný desteklemek için þah döneminde tutuklanan ve Humeyni döneminde baský altýna alýnan Mücahitler'in mesleki
durumlarýný ele alýyor.26
Üçüncü Ýslamcý güç olan Humeyni'nin Muzaffer Ýslami Cumhuriyet
Partisi'nin genellikle geleneksel bazaari tüccar kapitalistleri ile baðlantýlý
din adamlarýnca yönetildiði düþünülür. Ancak Moaddel, bu partinin
yöneticilerinin yarýsýndan fazlasýný öðretmenler, devlet memurlarý ve
öðrencilerden oluþtuðunu söylemektedir. Hatta yalnýzca dörtte biri
bazaari ailelerden gelmektedir27 ve Bayat rejimin fabrikalardaki iþçi
örgütlerine karþý giriþtiði mücadelede orada çalýþan profesyonel
mühendislere dayandýðýný belirtmektedir.28
Azar Tabari, þahýn devrilmesinden sonra Ýran kentlerindeki çok sayýda
kadýnýn örtünmeyi istediðini ve Humeyni taraftarlarýyla sola karþý ayný
safta yer aldýðýný yazýyor. Bu kadýnlarýn toplumsal entegrasyon sürecine
katýlan ilk kuþak orta sýnýftan geldiklerini öne sürüyor. Bunlar çoðunlukla geleneksel küçük burjuva ailelerden gelen (babalarý esnaf veya tüccar)
sanayileþme nedeniyle ailelerinin gelirleri düþtüðünden üniversiteye gitmekte zorlanan kiþilerdir. Bunlar için öðretmenlik ve hemþirelik gibi
alanlarda iþ olanaðý bulunuyordu. Fakat “bu kadýnlar ilk kuþak uyumu için
gereken ve çoðunlukla acý veren yaralayýcý deneyimlerden geçmek zorundaydýlar”:
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Böylesi ailelerden gelen genç kadýnlar üniversitelere gittiklerinde
veya hastanelerde çalýþmaya baþladýklarýnda tüm bu geleneksel
kavramlar ‘yabancý’ çevrelerden günlük eleþtiriler almaya
baþladý. Burada kadýnlarla erkekler birlikte çalýþýyorlar, kadýnlar
örtünmüyorlardý ve bazen en son Avrupa modasýna göre giyiniyorlardý. Kadýnlar çoðunlukla kabul edilmiþ aile normlarýyla
yeni çevrenin baskýsý altýnda kaldýlar. Çalýþýrken örtünemiyorlar,
ama örtünmeden de evden çýkamýyorlardý.
Bu çeliþkili baskýlara karþý yaygýn bir yanýt, “büyük gösteriler sýrasýnda tamamen örtünmüþ kadýn göstericilerce sembolize edilen, Ýslam'a
dönüþtü.” Tabari bu yanýtýn, iki üç kuþaktýr yeni orta sýnýfýn mensubu olan
ve örtünmeyi reddederek, liberaller veya sol ile özdeþleþen kadýnlarla tam
bir zýtlýk içinde olduðunu söylüyor.29 Roy, Afganistan için þunlarý yazýyor:
Ýslamcý hareket toplumun modern kesimlerinde doðdu ve daha
önceki halk hareketlerinin eleþtirisi üzerinden geliþti... Ýslamcýlar
entellektüellerdir, geleneksel toplum içindeki modernist sýðýnaklarýn ürünüdürler; devlet burjuvazisi diye adlandýrdýðýmýz
toplumsal kökenden gelmektedirler - yalnýzca devlet aygýtýnda
istihdam olanaðý sunan eðitim sisteminin ürünüdürler... Bunlarýn
çok azý sosyal bilimler eðitimi almýþtýr. Üniversite kampüsünde,
saygý duyduklarý ulema [din alimleri] yerine, çoðunlukla þiddetle
karþý çýktýklarý komünistlerle bir araya gelmiþlerdir. Ulema ile
pek çok ortak inançlarý bulunmaktadýr, ama Ýslamcý düþünce
büyük batý ideolojileri ile temas içinde geliþmiþtir, bu da batýnýn
teknik geliþiminin anahtarýna sahip olmak için bir zorunluluktur.
Onlara göre sorun Ýslam'a dayalý modern bir siyasal ideoloji
geliþtirmektir, bunun modern dünyanýn kavramlarýný anlamanýn
ve emperyalizme karþý çýkmanýn en iyi aracý olduðunu düþünmektedirler.30
Cezayir'de FÝS en fazla taraftarý Fransýzca konuþmaya karþý çýkarak
Arapça konuþan lise ve üniversite öðrencilerinden ve üniversiteye giremeyen geniþ gençlik kesimlerinden bulmaktadýr:
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FÝS üyeleri nüfusun üç farklý kesiminden oluþmaktadýr: ticaretle
uðraþan orta sýnýflar (bir bölümü oldukça zengindir) caddelerdeki lümpen iþçi sýnýfýyý oluþturan iþþizler, yüksek öðrenime katýlamayan gençlik kitleleri ve Arapça konuþan aydýnlar tabakasý. Bu
son iki grup en kalabalýk ve en önemli olan grupturlardýr.31
Ýslamcý aydýnlar üniversitelerin ilahiyat ve Arap dili fakültelerinde
hakimiyet kurarak kariyer yaptýlar ve bu mevziyi camilerde imamlýk ya
da liselerde öðretmenlik gibi iþ alanlarýný kontrol etmekte kullandýlar.
Daha fazla Ýslamcýnýn bu alanlara girmesini saðlayacak ve Ýslamcý
düþüncelerin yeni kuþak öðrencilere aþýlanmasýný mümkün kýlacak bir að
oluþturdular. Bu da onlara büyük öðrenci yýðýnlarý üzerinde etkili olma
imkaný saðladý.
Ahmed Rouadia, Ýslamcý gruplarýn 1970'lerin ortalarýndan itibaren
üniversitelerde, Fransýzcalarý iyi olmadýðý için idarecilik, ileri teknoloji
ve üst yönetim alanlarýnda iþ bulmalarý mümkün olmayan, Arapça
konuþan öðrencilerden destek alarak büyümeye baþladýðýný yazýyor.32 Bu
nedenle örneðin 1980'lerin ortalarýnda Konstantin Üniversitesi rektörüne
karþý “Arap dilinin haysiyeti”ne saldýrarak “Fransýz sömürgeciliðine
sadýk kaldýðý”, Fransýzca'nýn bilim ve teknoloji fakültelerinde egemen dil
kalmasýný savunduðu iddialarýyla keskin bir mücadele vardý.33
Arapça konuþan vasýflý insanlarýn tüm temel sektörlerde, teknik
bilgi ve yabancý dil gerektiren sanayi alanlarýnda iþe
girmelerinin önü kesiliyordu... Arapça konuþanlar diplomalarý
olsa bile modern sanayi kuruluþlarýnda iþe alýnmýyordu. Bunlarýn
çoðu sonunda camiye yöneldiler.34
Öðrenciler, Arapça konuþan yeni üniversite mezunlarý ve hepsinden
önce iþsiz eski öðrenciler, kaynak ayrýlmayan yetersiz eðitim sisteminde
yýllarýný geçirdikten sonra üniversiteye giremeyen çok sayýdaki gencin
hoþnutsuzluðuna bir köprü oluþturdular. Böylece þimdi orta öðretimde
yaklaþýk bir milyon öðrenci bulunmaktadýr. bunlarýn beþte dördü mezuniyet sýnavlarýný - üniversiteye girmenin anahtarý - geçemeyeceklerini
biliyor ve iþ bulmakla bulamamak arasýndaki sýnýrda güvensiz bir yaþamla karþý karþýya:35
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Ýslamcýlýk gücünü sosyal ve ekonomik sistemin kapsam dýþýnda
býraktýðý gençliðin büyük bir kýsmýný etkileyen toplumsal huzursuzluklardan alýr. Mesaj çok basittir: Yoksulluk varsa, sýkýntý ve
huzursuzluk da olacaktýr; çünkü iktidarda bulunanlar kendilerini
shorahýn [toplumsal danýþma] meþruiyeti üzerinde deðil zora
baþvurarak ayakta tutmaktadýrlar... Ýslam’ýn ilk yýllarýnýn yeniden
inþasý bütün eþitsizlikleri ortadan kaldýracaktýr.36
Ýslamcýlýk geniþ öðrenci kesimleri, üniversite mezunlarý ve iþsiz
entellektüeller üzerinde etkili oldu. Bu kesimler, köy kökenlilerin
yaþadýðý varoþlar ve derme çatma þehirlerde Ýslamcýlýðýn belirleyici olacak þekilde propagandasýnýn yapýlmasýný saðladýlar. Böyle bir hareket
tutucu bir hareket olarak tanýmlanamaz. Eðitimli, Arapça konuþan
gençler, herþeyin ayný þekilde kalmasýný istediklerinden deðil, muazzam
bir sosyal deðiþimi gerçekleþtireceklerine inandýklarý için yüzlerini
Ýslam'a dönmüþlerdi.37
Mýsýr'da Ýslamcý hareket ilk kez 65 yýl kadar önce Hasan el-Benna
Müslüman Kardeþler'i kurduðunda geliþmeye baþladý. Laik ulusal parti
Wafd'ýn Ýngiliz hegemonyasýna karþý koymakta baþarýsýz olmasýnýn yarattýðý hayal kýrýklýðý sonucu 1930 ve 1940'larda büyüdü. Hareketin tabaný
esas olarak kamu emekçileri ve öðrencilerden oluþuyordu ve 1940'larla
1950'lerin baþlarýndaki üniversite protesto eylemlerinin baþlýca güçlerinden birisiydi.38 Fakat bazý kentli iþçilerle köylüleri kapsayarak yarým
milyon üyeye ulaþtý. Benna hareketi inþa ederken Mýsýr monarþisine
yakýn kimi insanlarla iþbirliði yapmaya razýydý. Ayrýca Wafd partisinin
sað kanadý Müslüman Kardeþler'i iþçi ve öðrenciler arasýnda antikomünist bir güç olarak görüyordu.39
Fakat Müslüman Kardeþler yalnýzca yoksullaþan orta sýnýflarý (ve onlar
aracýlýðýyla kent yoksullarýný) destekleyerek komünistlerle rekabet edebilirdi, çünkü dini dil örtük olarak sað kanat müttefiklerinin istediðinden
daha ileri gidecek bir reform vaadini barýndýrýyordu. Amaçlarý “yönetici
gruplarýn kendilerini adadýðý siyasal, ekonomik ve sosyal konumlanýþýn
sürdürülmesinin tam zýttýydý.” Bu, “Müslüman Kardeþler ile muhafazakar
yöneticiler arasýndaki gayriresmi iliþkinin istikrarsýz ve zayýf olmasýna”
neden oluyordu.40
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Müslüman Kardeþler Abdül Nasýr çevresinde oluþan yeni askeri
rejimin tüm iktidarý elinde topladýðý 1950'lerin ilk yýllarýnda fiilen imha
edildi. Aralýk 1954'te Kardeþler liderlerinden altýsý asýldý ve binlerce üyesi
toplama kamplarýna atýldý. 1960'larýn ortasýnda hareketi yeniden canlandýrma giriþimleri daha çok idama yol açtý, fakat Nasýr'ýn ölümünden
sonra iktidara gelen Sedat ve Mübarek, Müslüman Kardeþler'in yarý legal
bir çerçevede varolmasýna izin verdiler - bunun karþýlýðýnda rejimle karþý
karþýya gelen bir faaliyete giriþmeyeceklerdi. Bazen de Yeni Müslüman
Kardeþler diye anýlan hareketin liderleri bu kýsýtlamalarý kabul ettiler ve
görece daha “sakin” ve “uzlaþmacý” bir yaklaþýmla 1950'lerde Suudi
Arabistan'a sürülen ve petrol patlamasýyla zengin olan üyelerinden büyük
miktarlarda para aldýlar.41 Bu durum Kardeþler'e “bankalarý, sosyal
hizmetleri, eðitim hizmetleri ve... camileriyle alternatif bir Müslüman
devlet modeli” oluþturma olanaðý saðladý.42
Ama bu ayný zamanda Müslüman Kardeþler'in üniversitelerde ve modern orta sýnýfýn yoksullaþan kesimlerinde týpký kendileri gibi
örgütlenerek yükselen yeni radikal Ýslamcý kuþak üzerindeki etkilerini
kaybetmelerine neden oldu. Bunlar 1981'de Sedat'a yapýlan suikastten
sorumlu tutulan ve hem devlete hem de laik entellektüellere karþý baþtan
beri silahlý mücadele yürüten Ýslamcýlardý:
Mýsýr'daki köktendincilerden sözettiðimizde, kastettiðimiz
Müslüman Kardeþler'e bile karþý olan küçük bir gruptur... Bu
gruplar esas olarak gençlerden oluþmuþtur... Bunlar birþeyler
yapabilmek için hayatlarýný feda etmeye hazýr çok saf insanlardýr... Ve terörist eylemler gerçekleþtirebildikleri için farklý
hareketler tarafýndan kullanýlýrlar.43
Sedat'ýn baþkanlýðý döneminde Mýsýr üniversitelerinde belirleyici güç
haline gelen Ýslamcý öðrenci dernekleri “Ýslamcý hareketin yegane gerçek
kitle örgütlerini oluþturmuþlardýr.”44 Üniversitelerdeki koþullara ve eðer
mezun olabilirlerse geleceklerinin karanlýðýna duyduklarý tepkiyle
büyümüþlerdir:
1970'de 200 bin olan öðrenci sayýsý 1977'ye gelindiðinde yarým
milyonu aþmýþtý... Gerekli kaynaklarýn yokluðunda ülke gençliðine
parasýz yüksekeðitim saðlamak eðitimin kalitesini düþürmüþtü.45
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Haddinden fazla kalabalýk, özellikle derslikler ve otobüslerde her tür
sýkýntýya maruz kalan kýz öðrenciler için sorun oluþturuyordu. Buna yanýt
olarak;
Cema'a ül Ýslamiye [Ýslamcý Dernekler] oldukça büyük güçlerini,
bu sorunlara acil çözümler üreterek geliþtiler - örneðin birliðin
fonlarýný kýz öðrenciler için minibüs kiralamakta kullanmak
[örtünmüþ olan kýzlara öncelik vererek], anfilerde kýz ve erkek
öðrencilerin ayrý sýralarda oturmasýný talep etmek, camilerde
tanýþan gruplara ders vermek, temel ders kitaplarýnýn ucuz
baskýlarýný temin etmek.46
Mezun olan öðrenciler Mýsýr toplumunun çoðunun içinde bulunduðu
yerel yoksulluktan kaçamadý:
Her üniversite mezununun kamusal alanda iþe girme hakký
bulunmaktadýr. Bu tedbir zaten fazlasýyla þiþkin kadroyla çalýþan
ve çalýþanlarýn çok kötü ücretler aldýðý iþyerlerinde, büyük boyutlardaki açýk iþsizliðe çare olarak alýnmýþtý... Hiç deðilse devlet
teþviki uygulanan ürünleri almayý baþarabilir, ama yaþamý asgari
bir düzeyin üzerine çýkamazdý... Neredeyse tüm kamu çalýþanlarýnýn ikinci veya üçüncü bir iþi vardýr... Sabahlarý sayýsýz
bakanlýk bürolarýndan birinde oturan sayýsýz emekçi, öðleden
sonra tesisatçýlýk, taksi þoförlüðü gibi iþler yapýyorlardý. Bu iþleri
o kadar kötü yapýyorlar ki okuma yazma bilmeyen biri bile istihdam edilse bu iþler daha kötü yapýlmazdý... Yabancý birisine
hizmetçilik yapmak üzere köyden kente gelen okuma yazma
bilmeyen bir kadýn aþaðý yukarý üniversitede ders veren bir asistanýn iki katý kadar maaþ alýyordu.47
Üniversite mezunlarý için bu bataklýktan kurtulmanýn tek yolu yurt
dýþýnda, özellikle Suudi Arabistan veya Körfez ülkelerinde iþ bulmaktý.
Bu yalnýzca yoksulluktan kurtulmanýn yolu deðildi, evlilik öncesi cinsel
iliþkinin çok az yaþandýðý bir toplumdaki insanlarýn çoðu için evlenebilmenin de önkoþuluydu.
Ýslamcýlar bu sorunlarý dini dile tercüme etmeyi baþardýlar. Kepel ilk
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Ýslamcý tarikatlarýn liderlerinden biri için “eski yüzyýlý çaðýran bir fanatik
gibi davranmýyor... Parmaðýný - kendi yoluyla - çaðdaþ Mýsýr toplumunun
çok önemli bir sorununa basýyor” diye yazýyor.48
Cezayir'de olduðu gibi, Ýslamcýlar burada da önce üniversitelerden
taban elde ettiler. Artýk daha geniþ kesimlere; yaþam mücadelesi veren
insan yýðýnlarýnýn arasýna karýþmýþ öðrenciler ve eski öðrencilerle dolu
olan yoksul kent caddelerine yayýlabilirlerdi. Bu yayýlma, rejimin
1970'lerin sonlarýnda Ýsrail ile imzaladaðý barýþ anlaþmasýndan sonra
üniversitelerdeki Ýslami harekete karþý tutumunu sertleþtirince gerçekleþti. “Cema'yý [Dernekleri] durdurmaktansa bu baský onlarý yeniden
canlandýrdý... artýk Cema'nýn mesajý öðrenci dünyasýnýn dýþýna taþýyordu.
Ýslamcý kadrolar ve ajitatörler yoksul mahallelerde vaazlar vermeye gittiler.”49

4. Toplumsal bir hareket olarak radikal Đslam
Ýslamcýlýðýn sýnýfsal tabaný, klasik faþizmin ve Hindistan'daki BJP, Shiv
Sena ve RSS'nin Hindu köktenciliðinin sýnýfsal tabaný ile benzerlik taþýyor. Bu hareketlerin tümü üyelerini beyaz yakalý orta sýnýftan, öðrencilerden ve geleneksel tüccarlar ile profesyonel küçük burjuvaziden alýrlar. Bu
durum çoðu Ýslamcý hareketin sola, kadýn haklarýna ve laikliðe olan düþmanlýðý ile birleþtiðinde birçok sosyalist ve liberal tarafýndan faþist olarak
nitelenmesine sebep olmuþtur. Fakat bu bir hatadýr.
Küçük burjuvazi yalnýzca faþizmin deðil Jakobenizmin, üçüncü dünya
ulusalcýlýðýnýn (= milliyetçiliðinin, yurtseverliðinin), maocu stalinizmin
ve peronizmin sýnýfsal tabanýný da oluþturmuþtur. Küçük burjuva
hareketler yalnýzca sýnýf mücadelesi spesifik bir noktada yükseldiðinde ve
özel bir rol oynadýklarýnda faþist hareketler haline gelirler. Bu rol yalnýzca küçük burjuvazinin hareketlendirilmesi için deðil, ayný zamanda sistemin keskin krizinden duyduklarý acýyý kullanarak onlarý iþçi örgütlerini
darmadaðan etmek için sermaye adýna çalýþmaya hazýr örgütlü katillere
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dönüþtürmek için oynatýlýr.
Mussolini ve Hitler'in hareketleri bu nedenle faþist, Arjantin'deki Peron
hareketi ise deðildi. Peron, faþizm imajýnýn bir bölümünü ödünç almasýna
raðmen iþçi örgütlerini satýn alabileceði ve devlet müdahalesi ile büyük
tarým kapitalistlerinin karlarýný sanayinin geliþmesine aktarabileceði istisnai koþullarda iktidara gelmiþtir. Altý yýllýk iktidarý boyunca özgün
koþullar ücretleri yüzde 60 artýrabilmesine imkan vermiþtir. Bu, gerçekten faþist bir rejim altýnda olabilecek þeylerin tam tersidir. Fakat liberal
entellektüeller ve Arjantin Komünist Partisi bu rejimi, týpký solun
günümüzde uluslararasý planda Ýslamcýlýðý adlandýrdýðý gibi, hâlâ “Nazi
Peronizmi” diye adlandýrmaktadýrlar.50
Cezayir ve Mýsýr gibi ülkelerdeki kitlesel Ýslamcý hareketler faþizmden
farklý bir rol oynamaktadýrlar. Doðrudan iþçi örgütlerini karþýlarýna almamakta ve kendilerini iþçileri feda ederek sermayenin ana sektörlerinin
sorunlarýný çözmeye aday göstermemektedirler. Faþist partilerin
neredeyse hiç yapmadýðý þekilde devlet güçleriyle doðrudan silahlý
mücadeleye giriþmektedirler. Bu hareketler emperyalizmin doðrudan
ajanlarý olmaktan çok, anti-emperyalist sloganlarý benimsemekte ve bazý
anti-emperyalist eylemleri kapitalistlerin çok önemli ulusal ve uluslararasý çýkarlarýna zarar vermektedir. (Örneðin Körfez Savaþý sýrasýnda
Cezayir'de, Ýsrail'le “barýþ” sýrasýnda Mýsýr'da, þahýn devrilmesinden
sonra Ýran'da Amerika'nýn ülkedeki varlýðýna karþý hareketler.)
CIA, Afganistan'daki Ruslar'a karþý savaþmak üzere Pakistan ve Batý
yanlýsý Ortadoðu devletlerinin istihbarat örgütleri ile iþbirliði yaparak
Ortadoðu'dan binlerce gönüllüyü silahlandýrmýþtý. Fakat þimdi bu gönüllüler evlerine döndüklerinde düþündükleri gibi “Ýslam için” deðil ABD
için savaþtýklarýnýn farkýna vardýlar. Artýk onlarý savaþmayý teþvik eden
hükümetlerin çoðuna karþý sert bir muhalefetin çekirdeðini oluþturmaktadýrlar. Þeriatýn en saf, koyu Vahabi yorumunun devletin tüm
olanaklarýyla uygulandýðý Suudi Arabistan'da bile muhalefet þimdi dünya
kapitalist sýnýfýyla giderek bütünleþen kral ailesinin ikiyüzlülüðünden
býkan “Afganistan'da savaþmýþ binlerce insan” tarafýndan desteklendiðini
iddia ediyor. Kral ailesi de daha önce fazlasýyla desteklediði bu insanlarla arasýný açarak, Körfez Savaþý'nda Irak'ý desteklediði için Cezayir'deki
FÝS'e gönderdiði paralarý keserek ve Mýsýr'daki Ýslamcýlarý finanse ettiði
28

Chris HARMAN - Peygamber ve Đşçi Sınıfı

için bir Suudi milyoneri sýnýr dýþý ederek muhalefete yanýt veriyor.
Solda Ýslamcýlarý faþist olarak görenler, bu hareketlerin Ortadoðu'da
sermayenin çýkar dengesini bozduðunu hesaba katmamakta, böylece
emperyalizmin ve yerel sermayenin en güçlü destekçileri olan devletlerle
ayný safa düþmekteler. Bu daha önce Mýsýr'da stalinizmin kalýntýlarýnýn
etkisi altýnda olan solda da görüldü. Ýran-Irak savaþýnýn bitmesine doðru,
Amerikan emperyalizmi Ýran'a karþý savaþmak için Irak'a filo gönderdiðinde Ýran solunda da görüldü. Cezayir'deki laik sol da Ýslamcýlar ve
devlet arasýnda iç savaþa yakýn bir durum varken böyle bir tehlike ile
karþý karþýya.
Ancak Ýslamcý hareketleri faþist olarak nitelemek ne kadar yanlýþsa,
onlarý “anti-emperyalist” veya “devlet karþýtý” olarak görmek de o kadar
yanlýþtýr, çünkü onlar yalnýzca halk kitlelerine hükmeden ve sömüren
sýnýflara ve devletlere karþý savaþmamaktadýrlar. Ayný zamanda laikliðe,
Ýslamcý “iffet” kurallarýna uymayý reddeden kadýnlara, sola ve bazý
durumlarda etnik ve dini azýnlýklara karþý da savaþmaktadýrlar. 1970'lerin
sonu ve 1980'lerin baþýnda üniversitelerde taban bulan Cezayirli Ýslamcýlar bunu polisin izniyle solculara karþý “cezalandýrma baskýnlarý” organize ederek baþardýlar ve ilk öldürdükleri insan bir devlet görevlisi deðil,
Troçkist bir örgütün üyesiydi; bir baþka eylemleri Hard Rock dergisine,
homoseksüellere ve 1985 yýlýnda Ýslami kitap fuarýnda uyuþturucu ve
punklara karþý açtýklarý kampanyalardý; en güçlü olduklarý Cezayir kasabalarýnda azýcýk teni görünen kadýnlara saldýrýlar düzenlediler; FÝS'in
1989'da düzenlediði ilk halk gösterisi, kadýnlarýn esas kurbanlar olduðu
Ýslami þiddete karþý düzenlenen “feminist” ve “laik” mitinglere yanýt
olarak yapýldý.51 Düþmanlýklarýný yalnýzca devlete ve yabancý sermayeye
deðil anadilleri Fransýzca olan 1 milyonun üzerindeki Cezayirliye ve
nüfusun yüzde 10'unu oluþturan Arapça deðil Berberi dilini konuþanlara
da yönelttiler.
Buna benzer bir biçimde Mýsýr'da Ýslamcý gruplar kendileriyle ayný
þekilde düþünmeyen laikleri ve Ýslamcýlarý öldürdüler; müslümanlarý
nüfusun yüzde 10'unu oluþturan Kýpti hiristiyanlara karþý nefret duymalarý ve katliam yapmalarý için kýþkýrttýlar. Ýran'da Ýslamcýlýðýn Humeyni
kanadý 1979-81 arasýnda 100 kiþiyi homoseksüellik ve zina gibi “cinsel
suçlar” nedeniyle idam etti; kadýnlarý hukuk sisteminden attý ve Ýran
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Hizbullah'ý adýyla katil çeteleri örgütledi, bu katiller örtünmeyen kadýnlara ve solculara saldýrdý; sola karþý uygulanan baský sýrasýnda Ýslamcý sol
bir örgüt olan Halkýn Mücahitleri'nden binlerce insan öldürüldü.
Afganistan'da Ýslamcý örgütler ülkelerindeki Ruslarýn varlýðýna karþý uzun
ve kanlý bir savaþ yürüttükten ve Ruslarý gitmeye zorladýktan sonra
ellerindeki aðýr silahlarý bu kez birbirlerine çevirerek Kabil'i taþ yýðýný
haline getirdiler.
Aslýnda Ýslamcý hareketler anti-emperyalizme vurgu yaparken bile
çoðunlukla emperyalizme gerçekten karþý çýkmak yerine emperyalizm
için bahane üretmektedirler. Çünkü bugün emperyalizm, genellikle batýlý
devletlerin üçüncü dünya üzerindeki doðrudan egemenliði anlamýna
gelmemekte, daha çok baðýmsýz kapitalist sýnýflarýn (özel sermaye ve
devlet) tek bir dünya pazarý için entegre olmalarýný ifade etmektedir. Kimi
egemen sýnýflar diðerlerine göre daha büyük güce sahip olduðundan
ticaret ve bankacýlýk sistemi üzerindeki egemenlikleri yoluyla kendi
koþullarýný dayatabilmektedirler. Bu dayatma zaman zaman da kaba
kuvvet kullanýmýyla olmaktadýr. Bu egemen sýnýflar sömürü piramidinin
tepesinde durmakta, fakat hemen altlarýnda daha yoksul ülkelerin ayný
þekilde kazanç saðlayan, her biri ulusal ekonomi içinde kök salmýþ egemen sýnýflarý bulunmaktadýr. Bunlar kendilerini hýzla belirleyici çokuluslu aða baðlamakta ve kendi üstlerine çattýklarý durumlarda bile ileri ülke
ekonomilerine yatýrým yapmaktadýrlar.
Büyük halk kitlelerinin çektikleri sadece büyük emperyalist güçlere ve
onlarýn Dünya Bankasý ve ÝMF gibi aracý kurumlarýna yüklenemez. Bu
ayný zamanda daha küçük kapitalistlerin ve onlarýn devletlerinin
sömürüye þevkle katýlmalarýnýn da sonucudur. Ýnsanlarý yoksullaþtýran ve
yaþamlarýný çekilmez hale getiren bunlarýn uyguladýðý politikalardýr.
Direnmeye çalýþanlarý ezmek için polisi ve hapishaneleri kullananlar da
bunlardýr.
Batýlý sömürgecilerin doðrudan sömürge devleti idare ettiði ve baský
uyguladýðý sömürgeci imparatorluklarýn klasik emperyalizmi ile bu olanlar arasýnda önemli bir fark bulunmaktadýr. Yerel sömürücü sýnýflar çýkarlarýný zedeleyen bir devlete karþý direnmek ile sömürülenlere karþý iþbirliði yapmak arasýnda gidip gelmekteydiler. Ayaklanmalara karþý tüm sistemi savunmak için her zaman ön saflarda bulunmalarý gerekmiyordu.
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Ancak bugün ön saftadýrlar. Bazen onunla kavga etseler de sistemin bir
parçasýdýrlar. Artýk onun tutarsýz muhalifleri deðillerdir.52
Bu durumda düþmaný yabancý emperyalistlerle sýnýrlayan herhangi bir
ideoloji, sistemle ciddi bir karþý karþýya geliþten kaçýnýr. Halkýn acý ve
öfkesini dillendirir, ama gerçek düþmanlar üzerinde odaklanmaktan
kaçýnýr. Bu Ýslamcýlýðýn çoðu türü için geçerli olduðu gibi bu günlerde
üçüncü dünya ulusalcýlýklarýnýn çoðu için de geçerlidir. Gerçek düþmanýn
dünya sistemi olduðuna iþaret ederler ve zaman zaman devletle þiddetli
bir þekilde çatýþýrlar. Fakat emperyalizmin en önemli uzun vadeli ortaðý
olan yerel burjuvaziyi sorumluluktan muaf tutarlar.
Ýran'daki humeynicilik konusunda yaptýðý yeni bir çalýþmada
Abrahamian, humeyniciliði peronizm ve popülizmin benzer biçimleriyle
karþýlaþtýrmaktadýr:
Humeyni, radikal uygulamalar yaptý... Bir dönem Marksistlerden
daha radikal görünüyordu. Fakat bir yandan radikal uygulamalar yaparken diðer yandan orta sýnýf mülkiyetinin korunmasý
için güvenilir giriþimlerde bulundu. Orta sýnýf radikalizminin bu
biçimi Latin Amerika popülistleriyle, özellikle peronizmle benzerlikler göstermektedir.53
Abrahamian þöyle devam etmektedir:
Popülizm ile aþaðý sýnýflar, özellikle kent yoksullarýný emperyalizme, yabancý kapitalizme ve siyasal kurumlara karþý radikal bir
söylemle harekete geçiren mülk sahibi bir orta sýnýf hareketini
kastediyorum... Popülist hareketler yaþam standartlarýný hýzla
yükselteceklerini ve ülkeyi dýþ güçlerden tamamen baðýmsýzlaþtýracaklarýný vaad ederler. Daha da önemlisi radikal bir
söylemle kurulu düzeni eleþtirirken bilinçli bir biçimde küçük
burjuvaziyi ve özel mülkiyet ilkesini tehdit eden eleþtirilerden
kaçýnýrlar. Böylece popülist hareketler kaçýnýlmaz olarak
ekonomik ve sosyal bir devrimin deðil; kültürel, ulusal ve siyasal
yeniden yapýlanmanýn önemini vurgularlar.54
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Böylesi hareketler, sorunlarý karmaþýklaþtýrarak emperyalizme karþý
gerçek bir mücadeleden uzaklaþýp yalnýzca kültürel etkiler olarak gördükleri ideolojik mücadeleyi öne çýkartýrlar. Kötü olan herþeyin kaynaðýný
maddi sömürüden çok kültür emperyalizmi olarak tanýmlanýr. O zaman
kavganýn yönü insanlarý gerçekten yoksullaþtýran güçlere deðil de
“yabancý” dil konuþanlara, “yabancý” dinleri kabul edenlere veya
“geleneksel” yaþam tarzlarýna sadýk kalmayý reddedenlere çevrilir. “Yerli
kültürü” hiç deðilse göstermelik olarak uygulamayý oldukça kolay bulan
yerel sermayenin belirli bölmeleri için bu çok uygundur. Bu ayný zamanda diðerlerinin iþlerini tasfiye ederek kendi kariyerlerini ilerleten orta
sýnýf kesimleri için doðrudan maddi çýkar anlamýna da gelmektedir. Fakat
böylesi hareketlerin bir sistem olarak emperyalizme yönelik tehlikesini
sýnýrlar.
O zaman Ýslamcýlýk hem halký hoþnutsuzluk üzerinden harekete geçirir
hem de onu felç eder; hem insanlarda bir þeyler yapýlmasý gerektiðine dair
duygular uyandýrýr hem de bu duygularý çýkmaz sokaklara yönlendirir;
hem devletin istikrarýný bozar hem devlete karþý gerçek mücadeleyi sýnýrlandýrýr.
Ýslamcýlýðýn çeliþkili karakteri onun çekirdek kadrolarýnýn sýnýf
temelinden kaynaklanýr. Bir sýnýf olarak küçük burjuvazi kendi tutarlý,
baðýmsýz politikasýný izleyemez. Geleneksel küçük burjuvazi - küçük
dükkan sahipleri, esnaflar ve kendi iþine sahip profesyoneller - açýsýndan
bu hep doðrulanmýþtýr. Ucu geçmiþte bulunan muhafazakar bir güvenlik
arayýþý ile radikal bir deðiþimden bireysel olarak kazanma umudu arasýnda gidip gelirler. Bu, ekonomik olarak azgeliþmiþ ülkelerde yoksullaþan
yeni orta sýnýf için de veya daha da yoksullaþacak olan yeni orta sýnýftan
gelen iþsiz eski öðrenciler için de geçerlidir. Geçmiþin altýn yýllarý gözlerinde tütmektedir. Geleceklerinin devrimci bir deðiþimin getireceði
sosyal ilerlemeye baðlý olduðunu görebilmektedirler. Veya kendi emellerinin gerçekleþmemesinden kaynaklanan öfkelerini halkýn diðer kesimlerine, orta sýnýf iþ alanlarýna “haksýz” olarak nüfuz etmiþ olan etnik ve
dini azýnlýklara, farklý dil konuþanlara, “geleneksel olmayan” bir biçimde
çalýþan kadýnlara yöneltirler.
Yüzlerini ne tarafa döndürecekleri sadece anlýk maddi koþullara baðlý
deðildir. Ayný zamanda ulusal ve uluslararasý alandaki mücadelelere
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baðlýdýr. 1950 ve 60'larda sömürgeciliðe ve emperyalizme karþý verilen
mücadeleler üçüncü dünyanýn hevesli orta sýnýflarýna ilham veriyordu ve
devletin kontrolu altýndaki ekonomik geliþme kalkýnma yolunu açacaðý
fikri egemendi... Laik sol veya en azýndan onun stalinist veya ulusalcý ana
hatlarý bu görüþü temsil ediyor ve üniversitelerde bir ölçüye kadar egemenlik kurabiliyordu. Dini kökenden gelenlerin bile solun cazibesine
kapýldýðý bir dönemde - Amerika'ya karþý Vietnam'ýn verdiði savaþ ve
Çin'deki Kültür Devrimi örnekleriyle - örneðin kadýn sorunu gözden
geçiriliyor, geleneksel dini düþünceler reddedilmeye baþlanýyordu. Ayný
þey Latin Amerika'da özgürlükçü Katolik Ýlahiyatçýlarý'nda ve Ýran'daki
Halkýn Mücahitleri'nde gerçekleþiyordu. Hatta Afganistan'daki Ýslamcý
öðrenciler;
‘Altý Gün Savaþý’ çýkýnca siyonizme, Vietnam'daki Amerikan politikalarýna ve egemen sýnýfýnýn ayrýcalýklarýna karþý gösteriler
yaptýlar. Gelenekselci taraftaki önemli kiþiliklere, krala ve özellikle kuzeni Davut'a þiddetle muhalefet ettiler... Afganistan'a hem
Sovyetler Birliði'nden hem de batýdan gelen etkileri ve 1972'deki
kýtlýk sýrasýnda spekülatörlük yapanlarý protesto ettiler ve kiþisel
servetlere kýsýtlamalar getirilmesini talep ettiler.55
1970'lerin sonunda ve 1980'lerde politik hava deðiþti. Doðu
Avrupa'daki sosyalist modelin, Kamboçya'daki ölüm tarlalarýnýn,
Vietnam ile Çin arasýndaki küçük savaþýn ve Çin'in Amerikan kampýna
yaklaþýmýnýn yarattýðý küresel bir hayal kýrýklýðý baþladý. Bu hayal kýrýklýðý 1980'lerin sonunda Doðu Avrupa'daki deðiþiklikler ve Sovyetler
Birliði'nin çökmesiyle yoðun bir þekilde arttý.
Bu hayal kýrýklýðý Ortadoðu'nun bazý ülkelerinde dünyadaki diðer yerlere göre daha da yoðun olarak görüldü, çünkü buralarda hayaller sadece
bir dýþ politika sorunu haline gelmemiþti. Yerel rejimler az yada çok Doðu
Avrupa modeline dayalý “sosyalizm”in ulusal versiyonlarýný hayata
geçirdiklerini iddia ediyorlardý. Kendilerini solcu diye adlandýrarak
hükümetlerine eleþtirel yaklaþan insanlar bile bu iddialarý kabul etmeye
ve benimsemeye eðilimliydi. Cezayir üniversitelerindeki solcular, rejimin
solcu öðrenci örgütleri üzerinde baský uygulamasý ve üniversitelerdeki
polis denetimini sürdürmesine raðmen, 1970'lerin baþlarýnda “toprak
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reformu”na yardýmcý olmak için gönüllü olarak kýrlara gitmeyi kararlaþtýrdýlar. Mýsýr'da komünistler kendilerini hapse attýktan sonra bile
Nasýr'ý sosyalist saymayý sürdürdüler. Bu nedenle rejime karþý duyulan
hayal kýrýklýðý çok insan için sola karþý hayal kýrýklýðýna dönüþtü.
Diðer yandan Ýslami devletler siyasi bir güç olarak ortaya çýkmaya
baþlamýþlardý - Libya'da Kaddafi'nin iktidarý ele geçirmesi, 1973'teki
Arap-Ýsrail savaþý sýrasýnda Suudi Arabistan liderliðinde batýya petrol
ambargosu uygulanmasý ve sonra en dramatik olaný, 1979'da Ýran Ýslam
Cumhuriyeti'nin devrimle kurulmasý.
Ýslamcýlýk daha önce yüzünü sola dönmüþ olan geniþ öðrenci kesimleri
arasýnda egemen olmaya baþladý: Örneðin Humeyni , Cezayir'de gençlik
kesimleri arasýnda “Mao ve Che Guevara'nýn bir dönem anýldýðý gibi
anýlmaya baþlandý.”56 Hýzlý ve radikal deðiþim vaat ediyor gibi görünen
Ýslami hareketlere verilen destek güçlendikçe güçlendi. Ýslamcý hareketlerin liderleri zafer kazanmýþlardý.
Ancak Ýslamcýlar arasýndaki çeliþkiler giderilmedi ve bu çeliþkiler bir
sonraki onyýlda daha güçlü bir biçimde ortaya çýktý. Ýslamcýlýk durdurulamaz bir güç olmak bir yana sürekli olarak taraftarlarýný birbiriyle karþý
karþýya getiren iç sorunlarýn basýncýný yaþadý. Ýslamcýlýðýn 1980 ve 90'lardaki tarihi, týpký stalinizmin 1940 ve 1950'lerde Ortadoðu'daki tarihi gibi
baþarýsýzlýk, ihanetler, bölünmeler ve baskýdan oluþuyor.

5. Đslamcılığın çelişkileri: Mısır
Ýslamcýlýðýn çeliþkili karakteri kendisini “Kuran'a geri dönme”nin
nasýl olacaðý konusundaki tartýþmalarýnda gösterir. Bu, toplumun ana
yapýlarý aynen korunurken mevcut toplumun deðerlerinin, sadece dini
pratiðe geri dönüþ anlamýna gelen reformlar aracýlýðýyla deðiþtirilmesi
olarak görülebilir veya mevcut toplumun devrimci bir altüst oluþa tabii
tutulmasý anlamýnda da görülebilir. Çeliþki hem Mýsýr'daki Müslüman
34

Chris HARMAN - Peygamber ve Đşçi Sınıfı

Kardeþler'in 1930, 1940 ve 1950'lerdeki tarihinde, hem de 1970, 1980 ve
1990'larýn yeni radikal Ýslamcý hareketlerinin tarihinde görülebilir.
Müslüman Kardeþler burjuva ulusalcý Wafd'ýn Ýngilizlerle uzlaþmasýndan kaynaklanan hayal kýrýklýðýndan aldýðý destek ile 1930'lu ve 40'lý yýllarda hýzla büyüdü. Ýsrail'in kuruluþunu destekleyecek kadar sapan,
Stalin'in etkisi altýnda kalan solun yaptýðý dönüþlerle de güç kazandý.
Filistin'de ve Mýsýr Kanal Bölgesi'ndeki Ýngiliz iþgaline karþý savaþmak
için gönüllüler örgütleyen Kardeþler, anti-emperyalist mücadeleyi destekliyormuþ gibi göründü. Fakat tam doruða ulaþtýðý düþünülen bir dönemde
sýkýntýya düþtü. Kardeþlerin liderliðinin tabaný farklý yönlere hareket eden
bir güçler koalisyonuydu; kitleler halinde küçük burjuva gençlerin üye
kaydedilmesi, saray ile baðlantýlar, Wafd'ýn sað kanadý ile iliþkiler, genç
subaylarla entrikalar çevirmek.
Grevler, gösteriler, katliamlar, Filistin'deki askeri yenilgi ve Kanal
Bölgesi'ndeki gerilla savaþý Mýsýr toplumunu parçaladýkça, Kardeþler de
çözülme tehlikesiyle karþý karþýya kaldý. Pek çok üye genel sekreter
Benna'nýn kayýnbiraderi Abidin'in kiþisel davranýþlarýna kýzýyordu.
Benna'nýn kendisi baþbakan Nukasi'yi öldüren Kardeþler üyelerini kýnadý.
Benna 1949'da öldüðünde yerine geçen, Kardeþler’in gizli terörist
kanadýný keþfettiðinde þaþýrýp korktu. Ýktidarýn 1952-54 yýllarýnda Nasýr
öncülüðünde ordunun eline geçmesi, darbeyi destekleyenlerle darbeye
karþý olanlar arasýnda kökten bir bölünmeye yol açtý ve bunun sonucunda
Müslüman Kardeþler örgütü içindeki rakip gruplar iktidarý ele geçirmek
için fiziki mücadeleye baþladýlar.57 “Önderliðe duyulan güvenin önemli
ölçüde kaybedilmesi” Nasýr'ýn bir zamanlar çok güçlü ve kitlesel bir örgüt
olan Kardeþler'i nihai olarak ezmesine olanak saðladý.58
Fakat güven kaybý bir kaza deðildi. Bir küçük burjuva hareketinin
toplumdaki kriz derinleþtikçe kaçýnmasý imkansýz olan onarýlamaz bölünmelerin sonucunda gerçekleþti. Bir yanda krizi, “Ýslami deðerleri” yürürlüðe koymak için eski yönetici sýnýfý zorlamak doðrultusunda kullanma
fikrine yönelenler (Benna “yeni Halifeliði” kurmak için monarþi ile iliþkiler kurmayý hayal ediyordu, hükümete alkol kullanýmýný ve fuhuþu
yasaklamasý koþuluyla destek vermeyi vaad etmiþti.59) varken; diðer
yanda gerçek bir sosyal deðiþim isteyen ama bunun yalnýzca acil bir
silahlý mücadele ile gerçekleþebileceðine inanan radikal küçük burjuva
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üyeler bulunuyordu.
Ayný çeliþkiler bugün de Mýsýr'daki Ýslamcýlýk içinde varlýðýný
sürdürmeye devam etmektedir. Yeni kurulan Müslüman Kardeþler
1960'larýn sonunda El-Dava dergisi etrafýnda yarý legal bir tarzda faaliyet
yürütmeye baþladýklarýnda, Mýsýr rejimini devirme fikrine sýrtlarýný
döndüler. Bunu yerine amaçlarýný, içeride oluþturulacak baský ile Mýsýr
toplumunu Ýslami doðrultuda bir reforma tabi tutmak þeklinde belirlediler. Kardeþler'in üst yönetimince hapishanede yazýlan kitaba göre hedef,
“hakim deðil, imam” olmaktýr.60 Pratikte bu, Sedat rejimiyle uyum arayan
“reformist Ýslamcý” bir çizgiyi benimsemek anlamýna gelmiþtir.61 Buna
karþýlýk rejim, bir dönem esas düþman olarak deðerlendirilen sola karþý
Ýslamcýlarý kullanmýþtýr: “Ýslamcýlar üniversitelerde nasýrcýlýk ve
komünizm kokan her þeyi tasfiye ettikçe rejim, Ýslami hareketin El-Dava
adlý aylýk dergi etrafýnda ve üniversite kampüslerinde Ýslamcý
Dernekler'de toplanan reformist kanadýna çok iyi davranmýþtýr.”62
Ocak 1977'de Mýsýr, devletin ekmek ve diðer temel tüketim maddelerinin fiyatlarýný artýrmasý üzerine 13 büyük kentin tümünde
baþgösteren grevler, gösteriler ve isyanlarla sarsýldý. Bu, Ýngilizler'e karþý
1919 yýlýnda gerçekleþtirilen isyandan bu yana görülen en büyük ayaklanmaydý. Hem Müslüman Kardeþler, hem de Ýslamcý Dernekler ayaklanmayý kýnadýlar ve “komünist bir tertip” olarak niteledikleri isyana karþý
devleti desteklediklerini belirten mesajlar yayýnladýlar.
Ýslamcý “reformculuk” için önemli olan toplumun kendisinin deðil,
ahlak anlayýþýnýn deðiþmesidir. Vurgu, toplumun dönüþtürülerek Ýslami
topluluðun (ümmet) yeniden kurulmasýna deðil, mevcut topluma belirli
davranýþ biçimlerinin dayatýlmasýna yapýlmaktadýr ve düþman, devlet
veya yerli “ezen sýnýf” deðil, dini adetleri engellediði düþünülen dýþ
güçlerdir. El-Dava'ya göre bunlar, “Yahudiler”, “haçlýlar” (Hristiyanlar
ve Kýptiler), “komünizm” ve “laiklik”tir. Bunlara karþý durabilmek için
þeriatý uygulamak doðrultusunda savaþmak gerekir. Bu savaþ devleti yýkmak için deðil, mevcut devletin topluma belirli bir kültürü dayatabilmesi
için yürütülmektedir.
Bu perspektif, Ýslamcýlýðýn belirli bir türünü destekleyen geleneksel
toplumsal gruplar (eski toprak sahibi sýnýfýn artýklarý ve tüccarlar) ile bir
zamanlar radikal genç Ýslamcýlarken, þimdi bir servete sahip olanlarýn
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(Suudi Arabistan'da para kazananlar veya orta sýnýf mesleklerinde rahat
konumlara yükselenler) ve devlet baskýsý karþýsýnda radikal sosyal
deðiþime inançlarýný yitiren radikal Ýslamcýlarýn istekleriyle tam olarak
uyuþmaktadýr.
Fakat bu, yoksul öðrenci ve eski öðrencilerle, kentlerin en yoksul kesimlerinde bir araya gelen köy kökenli yoksullarýn öfkeli yönelimleriyle
hiç uyuþmamaktadýr. Bu kesim kolaylýkla “Kuran'a dönüþ”ü çok daha
radikal olarak yorumlamaktadýr. Bu yorumlar yalnýzca mevcut Ýslami
devletlerdeki dýþ etkileri deðil, bu devletlerin kendilerini de eleþtirmektedir.
Bu konuda Mýsýr'daki Ýslamcýlar için temel kaynak, Nasýr tarafýndan
1966 yýlýnda asýlan Müslüman Kardeþler'den biri olan Seyyid Kütb
tarafýndan yazýlan Ýþaret Levhalarý idi. Bu metin yalnýzca batýlý ve stalinist ideolojilerin iflas ettiðini yazmakla kalmýyor, kendilerine Ýslami adý
veren devletlerin de anti-Ýslamcý barbarlýða, Cahiliye'ye (Müslümanlarýn
Arabistan'daki Müslümanlýk öncesi topluma verdikleri isim) dayanmaya
devam ettiklerini de belirtmektedir.63
Böylesi bir durum ancak “bir ümmet öncülüðünde”, “ilk Kuran kuþaðý” 64
örneðindeki gibi - yani mevcut düzeni devirmek için bir ordu kurma
amacýyla Mekke'yi terkeden Muhammed gibi mevcut toplumu terkeden yapýlacak bir devrimle düzeltilebilir.
Böylesi yaklaþýmlar düþmaný yalnýzca emperyalizm olarak görmenin
ötesine geçti. Bunun yerine, ilk kez yerel devleti doðrudan eleþtirmeye
yöneldi. Bunlar kendi yazarlarýný bir þehit olarak kutsamak zorunda olan
neo-Müslüman Kardeþler'in ýlýmlý üyeleri için çok rahatsýz ediciydi. Fakat
onlar da binlerce genç radikale ilham vermiþlerdi. Nitekim 1977'de üst
düzey bir din adamýný kaçýrdýðý için idam edilen Þükrü Mustafa'nýn lideri
olduðu El Taktir Wal Higra adlý grup “Ýslamcý olmadýðý” için mevcut
toplumu, mevcut camileri, mevcut dini liderleri ve hatta Dava ile iliþkisi
olan neo-Müslüman Kardeþler'i “Ýslamcý olmadýklarý” için reddediyordu.65 Grup yalnýzca kendi üyelerinin gerçek Müslümanlar olduðunu
düþünüyor ve ayrý topluluklar þeklinde yaþayarak, kendilerinin dýþýnda
herkesin kafir olduðunu ve mevcut toplumun yýkýlmasý gerektiðini
söylüyordu.
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Baþlangýçta üniversitelerdeki Ýslamcý dernekler daha çok ýlýmlý
Müslüman Kardeþler'in etkisi altýndaydý. Yalnýzca fiyat artýþlarýna karþý
yapýlan ayaklanmalarý kýnamakla kalmýyorlar; ayný zamanda o yýlýn
sonunda asýlan Þükrü'ye de sahip çýkmýyorlardý. Fakat Sedat, 1977 yýlýnýn
sonlarýnda Ýsrail ile barýþ sürecine baþladýðýnda, tutumlarý deðiþmeye
baþladý. Çok kýsa sürede pek çok üniversite militaný bazý yönlerden
Þükrü'ye göre daha radikal olan düþünceleri benimsemeye baþladý; bunlar
yalnýzca mevcut topluma yüz çevirmekle kalmadýlar, Ekim 1981'de
Sedat'ý öldüren Abdül Selam Faraj'ýn Cihad grubu gibi, düzeni yýkmak
için örgütlenmeye baþladýlar.
Faraj, Ýslamcý hareketin deðiþik kesimlerinin stratejilerine çok sert
eleþtiriler yöneltti - bunlar kendilerini Ýslami yardýmlarla sýnýrlayan, (neoMüslüman Kardeþler gibi) yalnýzca mevcut devlete meþruiyet kazandýrabilecek bir Ýslami parti yaratmaya çalýþanlar, “vaaz vermek”le yetindikleri
için cihattan kaçanlar ve önceliði Ýslam’ýn dýþ düþmanlarýyla (Filistin veya
Afganistan'daki) savaþmaya verenlerdi. Hepsine karþý çýkarak, acil silahlý
mücadelede ýsrarcý oldu, “insafsýz prense karþý cihat”ýn tüm müslümanlarýn görevi olduðunu söylüyordu:
Yurttaki düþmana karþý savaþmak, yurtdýþýndaki düþmana karþý
savaþmaktan önce gelir... Müslüman ülkelerimizde sömürgeciliðin veya emperyalizmin varlýðýnýn sorumlusu bu kafir
hükümetlerdir. Bu nedenle emperyalizme karþý bir mücadele
baþlatmak gereksiz ve boþunadýr, zaman kaybýdýr.66
Faraj'ýn iddialarý doðrudan devlete baþkaldýrý perspektifine iþaret ediyordu. Fakat bu, kendi grubu içinde esas hedef olarak kafir devleti yýkma
etrafýnda kurulan Kahire seksiyonu ile bir orta Mýsýr kenti olan Asyut'ta
“Ýslam'ýn yayýlmasýnýn önündeki en büyük engeli Hýristiyanlýða dönme
olarak gören” diðer seksiyon arasýndaki önemli farklýlýklarý ortadan
kaldýrmaya yetmedi.67
Pratikte bu, Asyut grubunun asýl hýþmýný Kýpti azýnlýða (çoðu yoksul
köylülerdi) yöneltmesi anlamýna geliyordu - bu politika yýl baþýnda
Cemaat öðrencilerince korkutucu bir baþarýyla uygulanmýþ, önce orta
Mýsýr þehri Minye'de sonra da Kahire civarýndaki Al Zawiyya AlHamra'da katliama varan bir iç savaþýn fitilini ateþlemiþti: “Cemaat
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devleti zor bir duruma düþürebilmek ve adým adým devletin yerine geçmeye hazýr olduklarýný gösterebilmek için mezhepsel bir gerginliðin alevlerini körüklemekten çekinmemiþtir.”68
Cihad'ýn Asyut seksiyonu o tarihte denenmiþ ve sýnanmýþ bir yöntem
olan iç düþmanlýklarý teþvik etme stratejisini izleyerek yerel halk desteði
elde ediyordu. Bu, Sedat'ýn öldürülmesinin hemen ardýndan onlara
Asyut'ta kontrolü ele geçirme olanaðý saðladý. Düþmanýn devlet olduðunu
vurgulayan Kahire eylemcileri ise “hiçbir destek ve yardým aðýndan
beslenemediler ve izole oldular. Sedat'a suikast eylemi ardýndan Faraj ve
arkadaþlarýnýn arzu ettiði gibi Kahire'nin müslüman halký ayaklanmadý.”69
Suikast, Ýslamcýlara devlet gücünü ele geçirme olanaðý saðlamak yerine devlete, suikast ile yaratýlan karmaþadan yararlanarak Ýslamcýlarý ezme
olanaðý saðladý. Binlercesi tutuklandý ve pek çok lider idam edildi. Baský,
hareketi gözle görülür biçimde zayýflattý. Ancak çok sayýda gencin
yüzünü Ýslam’a çevirmesini saðlayan nedenler ortadan kalkmadý.
1980'lerin sonunda hareket yeniden güven kazandý ve Kahire ve Ýskenderiye'nin bazý bölgelerinde hýzla büyümeye baþladý. Buna polise ve
güvenlik güçlerine karþý etkin bir terörist kampanya eþlik etti.
Bunun üzerine Aralýk 1992'de devlet yeni ve benzeri görülmemiþ bir
baský kampanyasý baþlattý. Kahire'deki Ýmbaba gibi varoþlar, tanklar ve
zýrhlý araçlarla donatýlmýþ 20 bin asker tarafýndan iþgal edildi. Onbinlerce
insan tutuklandý ve kaçan eylemcileri öldürmek için ölüm timleri kuruldu. Radikal Ýslamcýlarýn kullandýðý temel camiler betonla örüldü.
Eylemcilerin aileleri, çocuklarý ve eþleri tutuklandý, iþkenceden geçirilidi.
Devletin terör kampanyasý 1980'lerin baþýnda olduðu gibi, bir kez daha
baþarýlý olmuþtu. Ýslamcý hareket, gösteri þeklinde destek eylemleri yapamadý, yapmaya dahi çalýþmadý. Bunun yerine, turizm sektörünü fiilen
imha etmiþ olsa da Mübarek rejimini ciddi olarak sarsmaya gücü yetmeyen, tamamen terörist bir strateji benimsedi.
Bu arada Müslüman Kardeþler meþru bir muhalefet odaðý gibi davranmaya devam etti, devletin hukuk sistemi içine kýsmi þeriat kurallarýnýn
sýðdýrýlmasý konusunda rejimle pazarlýk etti ve baskýya karþý protesto gösterileri yapmaktan kaçýndý.
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6. Đslamcılığın çelişkileri: Cezayir
Cezayir'de Ýslamcýlýðýn yükseliþ ve radikalleþme hikayesi pek çok yönden Mýsýr'dakine benzemektedir. 1960'larýn sonu ve 1970'de Cezayirli
diktatör Bumedyen; ýlýmlý Ýslamcýlýðý, sola ve Fransýz sömürgeciliðine
son veren kurtuluþ hareketi içindeki tarihsel muhaliflerine karþý bir denge
unsuru olarak teþvik etti.
1970'de devlet, “ahlaki çöküntü” ve “kozmopolitanlýðýn, alkolizmin,
kendini beðenmiþliðin, her konuda batýyý izlemenin ve yarý çýplak giyinmenin” ardýndaki “batý etkisi”ne karþý, eðitim ve din bakaný Mouloud
Kasým önderliðinde bir Ýslamlaþtýrma kampanyasý baþlattý.70 Ýslamcýlar bu
kanaldan kendi etkilerini artýrdý. Tarým reformundan korkan toprak sahiplerinden para alarak, toplumun en yoksul kesimlerini etkileyecek bir
mesajý yaygýnlaþtýrma olanaðý buldular:
Ýslamcýlarýn propaganda konusu Ýslam'ýn, tarým reformunun
taþýdýðý ateist ve komünist tecavüzlerle tehdit edildiði idi... Ýslamcýlar kendi fikirlerini en yoksul mahallelerde inþa ettikleri yoksul
camilerde yaydýlar, bu camiler daha sonra saðlam yapýlara
dönüþtürüldü. Tarým reformundan etkilenmeyen iþçiler ve iþsizler,
yaþadýklarý koþullardan duyduklarý hoþnutsuzlukla Ýslamcýlara
kulak verdiler.71
Sonra 1970'lerin ortalarýnda üniversitelerdeki solcularý etkisizleþtirmeleri için rejimin bazý kesimlerinden destek aldýlar: “1976 ile 1980
arasýnda rejimin de yardýmýyla dinciler marksistlerin üniverstelerdeki
etkisini sýfýra indirmeyi baþardýlar.”72
1980'lerin baþýnda rejimin bazý kesimleri kendilerine dayanak olarak
Ýslamcýlýðýn daha “ýlýmlý” gruplarýný aldýlar. 1986'ya kadar din iþleri
bakaný olan Chibane, böyle bir Ýslamcý eðilim inþa etmeyi ümit etti ve bu
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amaçla Ýslamcýlarýn cami inþa etmek için sanayicilerden ve tüccarlardan
para almalarýna yardýmcý oldu.73 Fakat bu, Ýslam'ýn rejimi reddeden
radikal kanadýnýn geliþmesini engelleyemedi. Konstantin þehrinde
yapýlan bir çalýþmada þunlar belirtiliyordu:
Ýslamcýlýk, Konstantin halkýnýn geniþ kesimlerinin geleneksel
düþüncesini, peygamberin cemaatini canlandýrma konusundaki
yeni Ýslami vizyonun popülaritesi ile deðiþtiriyor. Bu Ýslamcýlýk
gücünü gençliðin geniþ kesimlerini etkileyen toplumsal huzursuzluklardan, sosyal ve ekonomik sistemin dýþladýðý insanlardan
alýyor.74
Ýslam’ýn radikal kanadý, din iþleri bakanlýðýný “ýlýmlý” görüþleri kabul
edenler yerine kendi taraftarlarýný camilere imam olarak atamaya zorlayacak kadar güçlüydü.
Rejim, solla uðraþsýn diye teþvik ettiði mekanizmanýn kontrolünü elinden kaçýrýyordu. Ýslamcýlýk kitleleri rejim adýna kontrol etmek yerine,
onlarýn sýkýntý ve öfkelerinin 1960'larda kurtuluþ mücadelesine destek
olan ama þimdi rahatý yerinde bir egemen sýnýfa dönüþen liderlere
yönelmesini saðlýyordu. 1980'lerin ortasýnda Cezayir'i vuran ekonomik
kriz sýkýntýlarý derinleþtirdi; bu sýrada egemen sýnýf daha önce krizle
baþetmek için eleþtirdiði batýlý kapitalistlere geri dönmüþtü. Fransýzca
konuþan ve “batý ahlakýyla çürümüþ” olanlara karþý yönelen Ýslamcý ajitasyon, kolaylýkla “yeni maaþlý ve bürokratlaþmýþ küçük ama etkili yüksek
eðitimli teknokrat tabakanýn” çýkarlarýný tehdit etmeye baþladý.75
1980'lerin ortalarýnda Chadli baþkanlýðýndaki rejim, imamlarý “siyasal
demogoji” yapmakla suçladý ve bazý Ýslami liderleri hapse atarak Ýslamcýlarý karþýsýna almaya baþladý.76 Ancak yapýlanlar, Ýslamcýlarý bozguna
uðratmak yerine rejime karþý muhalefet etme popülaritesini arttýrdý.
Bu, Ekim 1988'de daha açýk bir þekilde ortaya çýktý. Egemen sýnýfa ve
rejime karþý duyulan rahatsýzlýk bir yýl sonra Doðu Avrupa'da çýkan
karýþýklýða çok benzer bir þekilde patladý. Hareket, Cezayir bölgesinde bir
dizi kendiliðinden grevle baþladý ve caddelerde gençlerle polis arasýnda
yoðun çatýþmalara dönüþtü: “Ýnsanlar, özgürleþmiþ tutsaklar gibi kendi
seslerini ve özgürlük duygularýný yeniden keþfettiler. Artýk onlarý polisin
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gücü bile korkutmuyordu.”77 "Ekim 1988'deki ayaklanma herþeyden çok,
askeri diktatörlük altýnda geçen çeyrek yüzyýllýk yaþamdan sonra gençlerin yaþam koþullarýna isyan etmesiydi."78
Ýsyan, rejimi temelinden sarstý. Daha önce baský altýnda bulunan tüm
siyasi güçler açýða çýktý. Gazeteciler ilk kez özgürce yazmaya, aydýnlar
Cezayir toplumunun gerçek koþullarý hakkýnda açýkça konuþmaya
baþladý, sürgünde bulunan solcu ve saðcý politikacýlar geri döndü, kadýnlara erkeklerden daha az hak tanýyan Ýslami aile yasasýna karþý bir kadýn
hareketi ortaya çýktý. Fakat Berberice konuþulan yerler dýþýnda muhalefetin belirleyici gücünün Ýslamcýlar olduðu çok kýsa bir sürede ortaya
çýktý. Etkileri bir çok yönden bir sonraki yýl Doðu Avrupa ve Sovyetler
Birliði'nde ortaya çýkan “demokratlar” gibiydi. Geçmiþte rejimin bazý
kesimlerince onlara gösterilen hoþgörü ve güçlü yabancý ülkelerden
aldýklarý destek (örneðin Suudi Arabistan'dan saðladýklarý finansman)
halk yýðýnlarýnýn sýkýntýlarýný öne çýkartan mesajlarýný ifade etme yetenekleriyle birleþti:
Sayýlarýyla, cami aðlarýyla ve gizli bir merkez komitenin emirlerini uyguluyormuþçasýna, tek bir adam gibi kendiliðinden
eyleme geçme eðilimleriyle Ýslamcýlar, kitleleri hareketlendirme
yeteneði olan ve olaylarýn gidiþatýný etkileyen tek hareket haline
geldiler. Kendilerini hareketin gelecekteki liderleri olarak dayatanlar Ýslancýlarýn sözcüleri olarak öne çýkanlardý... Makineli
tüfekler sustuktan sonra rejim kiminle görüþeceðini bilmiyor,
talepleri formüle etme ve kontrolsüz kaldýkça þiddete yönelen kalabalýðý kontrol etme yeteneði olan ‘liderler’ arýyordu. Böylece
Chadli, en çok tanýnan Ýslamcýlar Madani, Belhadj ve Nahnah ile
görüþtü.79
Þimdi FÝS olarak örgütlenmiþ olan Ýslamcý hareket sert baskýlara raðmen bir kaç ay içinde Haziran 1990'da yapýlan yerel yönetim seçimlerinde en önemli belediyelerin kontrolünü ele geçirmeyi ve daha sonra
Aralýk 1991 genel seçimlerinde oylarýn en büyük kýsmýný almayý baþardý.
Cezayir ordusu, Ýslamcýlarýn hükümeti oluþturmasýný engellemek için
seçimleri iptal etti. Fakat bu Ýslamcýlara verilen kitlesel desteðin ülkede iç
savaþa varacak bir durum oluþturmasýný engelleyemedi, hatta silahlý
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Ýslamcý gruplar bazý bölgelerin tümüne fiilen hakim oldu.
Ancak Ýslamcý etkinin yükseliþine, FÝS'in amacýnýn ne olduðu
konusunda artan bir kafa karýþýklýðý eþlik etti. Haziran 1990 ve Mayýs
1991 arasýnda ülkenin en büyük belediyelerini kontrol ederken;
Çok az deðiþiklik yapmýþlardý: Barlarýn kapatýlmasý, müzikallerin
iptali, ‘kadýn ahlaký’ için ve ‘Batý pornografisinin seyredilmesini
saðlayan’ uydu antenlerine karþý, bazen þiddet içeren kampanyalar... Ne Madani [FÝS'in en tanýnmýþ lideri] ne de onun danýþmanlar kurulu gerçek bir sosyo-politik program çizemedikleri gibi,
bunu tartýþacak bir kongre de toplayamadýlar. Madani kendisini
bunlarý hükümeti oluþturduktan sonra halledeceklerini söylemekle sýnýrladý.80
FÝS'in yaptýðý, iþçilerin ücret artýþ taleplerine muhalefet etmek oldu. Bu
aylarda Cezayir'de yapýlan temizlik iþçileri grevine ve memurlarýn eski
“resmi” sendika federasyonu tarafýndan ilan edilen bir günlük genel
grevine karþý çýktý. Madani bir gazeteyle yaptýðý röportajda, temizlik iþçilerinin grevini kýrmasýný haklý göstermeye çalýþýrken grevin doktorlar,
mühendisler gibi saygýdeðer insanlarý ellerine süpürge almaya zorladýðýný
söyledi:
Temizlik iþçilerinin grev yapma hakký vardýr, ama bu baþkentimizi
iþgal etme ve ükemizi bir çöplüðe çevirme hakký deðildir.
Bozguncularýn, Allah ve vatan düþmanlarýnýn, komünistlerin ve
diðerlerinin eylem alaný haline gelen sendikalar grev yapmaktadýr, bunlar FLN kadrosu geri çekildiði için her yere yayýlmaktadýrlar... Biz OAS'ýn günlerini yeniden yaþýyoruz.81
Böylesine saygýlý bir tutum, toprak reformundan beri Ýslamcýlarý
finanse eden sýnýflarýn çýkarlarýyla tam olarak örtüþüyordu. FÝS'in bir
bölümünü oluþturan küçük burjuvazinin çýkarlarýyla da örtüþüyordu; profesörler, yerleþmiþ imamlar ve lise öðretmenleri. Kýrsal alanda yaþayan ve
eski iktidar partisi FLN'ye baðlýlýklarý dolayýsýyla refaha kavuþarak
baþarýlý kapitalist çiftçiler veya küçük iþadamlarý haline gelenlerin de
çýkarlarý gözetiliyordu. Fakat bütün bunlar kurtuluþlarýný FÝS'te gören
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yoksul kentli yýðýnlarý tatmin etmek için de egemen sýnýf ve ordunun FÝS
hükümetini kabul etmesi için de yeterli deðildi.
1991 Mayýsý’nýn sonunda, FÝS'in kazanmasýndansa seçim sürecini
sabote etme tehdidi savuran orduyla karþý karþýya kalan FÝS liderleri, geri
dönerek “Ekim 1988'i anýmsatan bir otantik ayaklanma baþlattýlar:
molotof kokteylleri, gözyaþartýcý bombalar, barikatlar. Karizmatik imam
Ali Belhadj onbinleri caddelerde gösteri yapmaya çaðýrdý.”82 FÝS bir süre
Ýslam'ýn ve cihadýn, ordunun savunduðu toplumsal eziyete tek alternatif
olduðunu savunan büyük gençlik kitlelerinin desteðiyle Cezayir'in
merkezinde kontrolü ele geçirdi.
Gerçekte ise FÝS güçlendikçe saygýdeðerlik ile isyankarlýk ikilemine
daha fazla yakalandý, Mart 1991'de insanlara grevden vazgeçmelerini
söylerken iki ay sonra onlarý, devleti yýkmaya çaðýrýyordu.
Kentlerde ve kýrlarda gerilla savaþýnýn yoðunlaþtýðý üç yýl süresince
ayný çeliþki Ýslami hareket içinde de görüldü. “Abasi Madani ve Ali
Belhadj'ýn 12 yýl hapse mahkum edilmeleri... FÝS'te temel bir
radikalleþmeyi teþvik etti ve saflarýnda bölünmelere yol açtý. Binlerce üye
ve sempatizanýnýn Sahra kamplarýnda çalýþmaya mahkum edilmesi
kentlerdeki terörizmi ve kýrsal gerilla savaþýný yaygýnlaþtýrdý.”83 Ýki silahlý
örgüt ortaya çýktý: Silahlý Ýslami Hareket (MÝA, kýsa süre önce AÝS adýný
aldý) ve Silahlý Ýslami Gruplar (GÝA). Bu örgütler ülke çapýndaki silahlý
çetelerin desteðini kazandýlar. Fakat yeraltý hareketleri iç anlaþmazlýklar
ile karakterize ediliyordu:84
MÝA'nýn ‘ýlýmlý’ ve yalnýzca ‘kafir rejim’in temsilcilerini öldürme
eðilimine karþý; gazetecileri, yazarlarý, þairleri ve aydýnlarý
öldürmeyi seçen GÝA, uç bir cihad uygulamasýna karþý çýkýyordu... Kasým 1993'ten beri 32 ýlýmlý Ýslamcý imam ve örtünmeyi
reddeden kadýn öldürülmüþtü...
MÝA ve GÝA arasýndaki kardeþ kavgasý düzinelerce kayba neden
oldu... yedi teröristin öldürülmesi bazýlarýnca bu kavgalara,
bazýlarýnca da polisin ölüm timlerine atfedilmiþti85 ... GÝA, FÝS'in
tarihi liderlerini oportünizm, ihanet ve þeriat programýný
bütünüyle uygulamaktan vazgeçmekle suçluyordu.86
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7. Hareket içinde bölünmeler
Mýsýr ve Cezayir'deki Ýslamcýlýk deneyimleri, bu hareketin iki farklý
sorun nedeniyle nasýl ayrýþabileceðini gösteriyor: Birincisi mevcut
toplumun oldukça barýþçý reformlarla deðiþtirilmesi ile silahlý mücadele
yoluyla deðiþtirilmesi arasýndaki sorun; ikincisi devleti deðiþtirmek için
savaþmakla, toplumu “dinsizlerden” temizlemenin yeterli olacaðý
düþüncesi arasýndaki sorun.
Mýsýr'da günümüzdeki Müslüman Kardeþler'in temel politikalarý
devletten reform taleplerini istemeye dayanmaktadýr. Milletvekilleri,
kendi basýný, çeþitli orta sýnýf mesleki kuruluþlar üzerindeki kontrolü,
camiler ve Ýslami yardýmlaþma aracýlýðýyla toplumun daha geniþ kesimleri üzerindeki etkisiyle mevcut toplum içinde yasal muhalefet olmak için
çalýþmaktadýr. Ayný zamanda mevcut rejimi þeriat kurallarýný hukuk sistemine dahil etmeye zorlamak için kampanyalar düzenleyerek Ýslami
töreler için savaþýlmasý gerektiðini vurgulamaktadýr.
Bu stratejiyi Cezayir'de hapiste veya sürgünde bulunan FÝS liderlerinden bir bölümü de uygulamaktadýr. 1994'ün ilk bir kaç ayýnda onlarla rejimin bir kesimi arasýnda, iktidarýn paylaþýlmasý ve þeriatýn kýsmen
uygulanmasý konusunda uzlaþma raporlarý yazýlmýþtý. Guardian gazetesi
Nisan 1994'te FÝS'in sürgündeki liderlerinden biri olan Rabah Kebir'in
yeni Cezayir baþbakaný olarak “teknokrat” Radha Malek'in atanmasýný
“pozitif bir eylem” olarak desteklediðini yazýyordu87; yalnýzca iki gün
sonra Radha Malek hükümeti ile ÝMF arasýnda kabul edilen son paketi
eleþtirdi.88
Sezgileri güçlü bazý yorumcular, böyle bir anlaþmanýn Cezayir burjuvazisinin istikrarsýzlýða son vermesi ve kendi konumunu muhafaza etmesi
için en iyi yol olduðunu gördüler. Juan Goytisolo bu nedenle 1991 seçimlerinden sonra FÝS'in hükümeti oluþturmasýna izin verseydi ordunun kendisini bir çok sýkýntýdan kurtarmýþ olacaðýný söylüyor:
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Ýktidarý aldýklarý koþullar çok etkin bir biçimde programlarýnýn
uygulanmasýný sýnýrlayacaktý. Cezayir'in borçlarý, Avrupa ve
Japon kredi kurumlarýna olan mali baðýmlýlýðý, ekonomik kaos ve
silahlý kuvvetlerin muhalif tutumu, FÝS hükümetinin baþa çýkamayacaðý kadar zor engeller oluþturuyordu... Seçim vaadlerini
yerine
getiremeyeceði
bütünüyle
öngörülebiliyordu.
Düþmanlarca böylesine çevrili bir yýllýk bir iktidar deneyiminden
sonra FÝS güvenilirliðinin büyük bir kýsmýný yitirirdi.89
Ýslamcý reformizm, bazý temel toplumsal gruplarýn gereksinimleriyle
örtüþmektedir: Geleneksel toprak sahipleri ve tüccarlar, yeni Ýslamcý burjuvazi (Suudi Arabistan'da milyonlar kazanan Müslüman Kardeþler gibi)
ve üst gelir gruplarýna doðru yükselen yeni Ýslamcý orta sýnýf kesimleri.
Fakat yüzünü Ýslamcýlýða çevirmiþ diðer kesimleri tatmin etmemektedir:
Öðrenciler ve yoksullaþan eski öðrenciler veya kent yoksullarý.
Müslüman Kardeþler veya FÝS uzlaþmaya çalýþtýkça, bu kesimler Ýslam'ýn
Kuran yýllarýnda olduðu þekilde yürürlüðe konulmasý talebinin
sulandýrýldýðýný gördükçe, bunu ihanet olarak nitelendirip, yüzlerini baþka
yönlere çevirmektedirler.
Fakat bu kesimin tepkisi deðiþik yönlerde olabilir. Devletle karþý
karþýya gelmek yerine, pasif olup dua etmeyi ve Ýslamcý azýnlýðý saflaþtýrmayý vurgulayan bir toplumdan kopma stratejisini teþvik edebilirler.
Mýsýr'daki Þükrü grubunun 1970 ortalarýndaki ilk stratejisi buydu, devlet
gücünün bilincinde olan bazý radikal imamlarýn yaklaþýmý da böyledir.
Veya tepki silahlý mücadeleye dönüþebilir. Fakat týpký barýþçýl mücadelenin devletin kendisine veya yalnýzca dinsizliðe karþý yönelmesi gibi,
silahlý mücadele de devleti yýkmaya veya halkýn arasýndaki “Ýslam düþmanlarý”na - etnik veya dini azýnlýklar, örtünmeyen kadýnlar, yabancý
filmler, “kültür emperyalizminin etkileri”, vb. - yönelebilir. Bu konumun
mantýðýnýn Ýslamcýlarý devlete karþý bir silahlý mücadeleye itme olduðu
düþünülebilir. Fakat Ýslamcý taraftarlar arasýndaki sýnýfsal bileþimden kaynaklanan güçlü bir karþý mantýk iþ baþýndadýr.
Daha önce de gördüðümüz gibi sýrtýný Ýslamcýlýða dayayan sömürücü
sýnýf kesitleri doðal olarak onun reformcu biçimlerine yönelmektedirler.
Silahlanmaktan baþka þanslarý kalmadýðýný gördüklerinde bile bunu daha
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geniþ bir toplumsal huzursuzluða yol açmayacak yöntemlerle yapmaktadýrlar. Kitle eylemlerinden çok, darbe istemektedirler ve onlara raðmen
kitlesel ayaklanmalar baþgösterirse, bunun en hýzlý þekilde sona ermesi
için ne gerekiyorsa yapmaya çalýþmaktadýrlar.
Yoksullaþan küçük burjuvazi silahlý eylem perspektifine çok daha fazla
yatkýndýr. Fakat marjinal toplumsal konumu onu, grev gibi kitle
mücadelelerini geliþtirmekten alýkoymaktadýr. Bunun yerine küçük silahlý
gruplardan oluþan gizli örgütlenmeleri tercih etmektedir. Sedat'ýn
öldürülmesinde olduðu gibi acil hedeflerine ulaþtýklarýnda dahi illegal
faaliyetler bu örgütlerin yöneticilerinin istediði türden devrimci deðiþimlere yol açmýyor. Bunlar mevcut toplumun iþleyiþinin büyük ölçüde
bozulmasýna neden olabilir ama onu devrimcileþtiremezler.
1917 öncesi Rusya'da popülistlerin yöntemleri de bunlara benziyordu.
Bu, üçüncü dünyanýn 1960'larýn sonunda Guevaracýlýk veya Maoculuktan
etkilenen öðrenci ve eski öðrenci kuþaðýnýn (ve hâlâ Filipinler'de ve
Peru'da savaþan yandaþlarýnýn) yöntemiydi. Bugün ise Mýsýr ve
Cezayir'deki devlet karþýtý silahlý Ýslamcýlar'ýn yöntemi haline geldi.
Ýslamcýlarý bu çýkmazdan kurtaracak tek yol kendilerine günümüzün
yoksul kentlilerinin marjinal olmayan kesimlerinden - orta ve büyük
ölçekli sanayi iþçileri - taban bulmalarýdýr. Fakat Ýslamcýlýðýn temel yaklaþýmlarý bunu tümüyle imkansýz kýlmaktadýr. Çünkü islam, en radikal
biçimiyle bile zenginleri devirmeyi deðil, zengin ile yoksulu uzlaþtýrmayý
amaçlayan bir ümmet oluþturulmasýný öðretmektedir. Bu nedenle FÝS programý, “yerel gereksinimleri” karþýlayan “küçük iþletmeler”e özel bir vurgu
yaparak, bunlarý “batý kapitalizmi”nin iddialý bir alternatifi olarak sunmaktadýr, ama bu vurgu dünyadaki sayýsýz muhafazakar ve liberal partinin seçim propagandasýndan farklý deðildir.90 1990 yazýnda baþlatýlan
Ýslamcý sendikalar oluþturma çabasý “iþçilerin görevleri” konusunda çok
fazla vurgu yapýyordu, çünkü eski rejimin iþçilere çok fazla hak verdiðini ve “iþçileri çalýþmamaya alýþtýrdýðýný” ve Kuran'da geçmediðine göre
sýnýf mücadelesinin “Ýslam'da bulunmadýðýný” iddia ediyordu. Kuran
müminlere eviçi kölelere nasýl davranmayý emirediyorsa - “kardeþ” gibi iþverenler de iþçilere böyle davranmalýydý.91
Ýslamcý gruplarýn mahallelerde sahip olduklarý tabanýn onda birini bile
fabrikalarda oluþturamamalarý þaþýrtýcý deðildir. Fakat bu taban olmak47

antikapitalist broşür dizisi

sýzýn, mevcut rejimi yýkmayý baþarsalar bile, sosyal deðiþimin yönünü
kendi yöntemleriyle belirlemeleri mümkün olmayacaktýr. Bazen
toplumun marjinal kesimleri zaten istikrarsýz bir rejimde büyük bir krizin
oluþmasýna yol açabilirler. Krizin nasýl çözüleceðini belirleyemezler.
Ýslamcý gruplar mevcut rejimlerden birinde böyle bir krizin ortaya çýkmasýný saðlayabilirler ve mevcut liderleri düþürebilirler. Fakat bu, düþen
liderlerin egemenliðinin altýnda palazlanan egemen sýnýfýn daha az militan Ýslamcýlarla anlaþarak iktidarda kalmasýný engellemez. Böylesi bir
durumda militan Ýslamcýlar kendilerini devlet elindeki devasa ölüm
araçlarýyla yüzyüze bulurlar.
Devletin bu baskýsý bazýlarýný rejime doðrudan saldýrmaya deðil, daha
kolay bir iþ olan “dinsizler”e ve azýnlýklara saldýrmaya itmektedir. Bu
yaklaþým onlarýn “ýlýmlý” reformist Ýslamcý ana çizgiye daha fazla yaklaþmalarýna neden olabilir.
Aslýnda Ýslamcýlýðýn içinde kesinlikle diyalektik bir iþleyiþ bulunmaktadýr. Militan devlet karþýtý Ýslamcýlar, baþarýsýz olan silahlý mücadeleleri
sonucu yedikleri þiddetli darbelerden sonra boyunlarýný eðmeyi öðrenmekte ya doðrudan ya da Ýslami reformculuk aracýlýðýyla Ýslami
davranýþlarý dayatmak için savaþmaya soyunmaktadýrlar. Ama ne Ýslami
davranýþlarý dayatma ne de reformlar Ýslamcýlýða yüzünü dönmüþ toplumsal kesimlerin yoðun sýkýntýlarýný giderememektedir. Böylece silahlý
mücadele yoluna dönen yeni militanlar sürekli ortaya çýkmakta ve bunlar
da aktif kitle desteðinden yoksun silahlý eylemlerin zor yolunun kýsýtlarýný
öðreninceye kadar bu þekilde mücadele etmektedirler.
Ýslami reformizmin sýnýrlarýný gördükten sonra devrimci politikalara
doðru kendiliðinden bir ilerleme gerçekleþmez. Reformizmin sýnýrlarý
daha çok, bir kitle tabaný olmaksýzýn eylem yapmaya çalýþan terör veya
gerilla gruplarýnýn ortaya çýkmasýna yol açar veya sistemin sorunlarýnýn
günah keçisi olarak görülen kiþi ve kurumlara karþý gerici saldýrýlar
yönünde geliþir. Bu yaklaþýmlarýn her biri kendisini ayný dini dil ile ifade
ettiðinden birbirleriyle kesiþirler. Rejime ve emperyalizme saldýrmak istemeyenler Kýptilere, Berberilere'e ve örtünmeyen kadýnlara saldýrýrlar.
Tüm sisteme sezgisel bir kin duyan insanlar, devletin, þeriatý uygulamak
istediði konusundaki uzlaþma taleplerinin tuzaðýna düþerler. Rakip gruplar arasýnda bölünmeler olduðunda - bunlar bazen öyle þiddetli olur ki,
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birbirlerini “dönek” diye nitelendirerek öldürmeye baþlarlar - bu bölünmeler arkalarýndaki gerçek sosyal nedenleri gizleyecek þekilde açýklanýr.
Eðer zenginleþen bir Ýslamcý, mücadeleyi býrakýrsa bu yalnýzca onun
“kötü bir müslüman” (hatta bir dönek) olduðunu gösterir; baþka bir
zenginleþen Ýslamcýyý “iyi müslüman” olmaktan alýkoymaz.

8. Đran deneyimi
Ýslami canlanma üzerindeki tartýþmalarý, týpký sosyalizm konusundaki
tartýþmalarý stalinizmin yaptýklarýnýn belirlemesi gibi Ýran'daki Ýslamcý
rejim belirlemektedir. Solda bile sýk sýk çok benzer sonuçlara ulaþýlmaktadýr. Ýslamcýlar (bir zamanlar stalinizme bakýþa benzer bir þekilde) bundan sonra gerçekleþtirilebilecek ilerici geliþmelere engel olacak bir totalitarizmi dayatacak, en tehlikeli siyasal güç olarak görülmektedirler. Onlarý
durdurmak için solun, burjuvazinin liberal kesimleriyle birleþmesi zorunlu sayýlmakta92; hatta demokratik olmayan devletlerin Ýslamcý gruplara
yönelttiði baskýlar desteklenmektedir.93 Bu yaklaþým, Ýslamcýlýðýn gücünü
abartmakta ve ona tarihi olaylarý dikte ettirebileceði gibi aslýnda sahip
olmadýðý bir yetenek atfetmektedir. Bu yaklaþým 1979 Ýran Devrimi
sýrasýnda ve sonrasýnda Ýslam'ýn rolünün yanlýþ deðerlendirilmesine
dayanmaktadýr.
Devrim, Ýslamcýlarýn deðil þah rejiminde 1970'lerin ortasýnda baþlayýp
sonuna kadar devam eden muazzam çeliþkilerin eseridir. Ekonomik kriz,
devletle iliþki içinde olan modern sermaye kesimleri ile pazar etrafýnda
toplanmýþ “geleneksel” kesimler (bunlar toptan ticaretin üçte ikisini, perakende ticaretin ise dörtte üçünü gerçekleþtiriyordu) arasýndaki ayrýmý
daha da derinleþtirmiþ; ayný zamanda iþçi yýðýnlarýnýn ve kentlere göç
etmiþ olan köy kökenli büyük emekçi yýðýnlarýn hoþnutsuzluðunu artýrmýþtý. Aydýnlarýn ve öðrencilerin protestolarýna, hoþnutsuz din adamlarý
da katýlmýþ, protesto eylemleri kent yoksullarýný polis ve ordu ile bir dizi
büyük çatýþmaya sokacak denli yayýlmýþtý. Bir grev dalgasý sanayiyi felç
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etti ve kritik öneme sahip olan petrol sahalarýný durdurdu. 1979
Þubatý’nýn baþýnda solcu Halkýn Fedaileri gerillalarý ile sol-Ýslamcý
Halkýn Mücahitleri gerillalarý ordu içinde geniþ çaplý ayaklanmalarý
teþvik etmeyi baþardýlar, böylece eski rejimin devrimci bir haraketle
çökmesi saðlandý.
Yükselen hareket çoðunlukla sürgündeki Ýslamcý Ayetullah Humeyni
ile özdeþleþtirildi. Adý, monarþiye karþý muhalefetin sembolü haline geldi
ve Paris dýþýndaki evi farklý güçlerin - tüccarlar ve onlara yakýn olan din
adamlarý, muhalif liberal burjuvazi, meslek dernekleri, öðrenciler ve hatta
solcu gerillalar - temsilcilerinin buluþma noktasý oldu. Ocak 1979'da
Tahran'a döndüðünde devrimin sembolik lideri haline geldi.
Humeyni, siyasal taktikler konusunda keskin bir zekâya sahip olmasýna raðmen o aþamada bile olaylarý kontrol edebilmekten uzaktý. Þahý
deviren temel olaylar - grevlerin yaygýnlaþmasý, silahlý kuvvetler içindeki ayaklanmalar - ondan tamamen baðýmsýz bir biçimde gerçekleþti.
Devrimden sonraki aylar içinde Humeyni, devrimci kalkýþma üzerinde
baþkalarýndan fazla otoriteye sahip deðildi. Kentlerde çeþitli yerel
komiteler fiilen iktidara yerleþtiler. Üniversiteler, solcularýn ve Halkýn
Mücahitleri'nin ellerindeydi. Fabrikalarda, Þuralar (fabrika konseyleri)
yönetimle fabrikanýn kontrolü konusunda savaþýyorlardý, çoðunlukla þah
rejimiyle iliþkili olanlarý kovuyor ve üretimi kendileri örgütlüyorlardý.
Etnik azýnlýklarýn oturduklarý bölgelerde (kuzey-batýda Kürdistan ve
Arapça konuþulan güney-batýda Kuzistan) hareketler, kendi kaderlerini
tayin hakký için mücadeleye baþlamýþlardý. Bu süreci idare eden bir deðil,
iki kuruluþ vardý. Geçici hükümet burjuvazinin modern kesimleriyle
baðlantýlý “ýlýmlý” bir Ýslamcý olan Bezirgan (1950'lerde Ýslamcý öðrenci
derneklerini, daha sonra da Ýslamcý Mühendisler Birliði'ni kurmuþtu)
tarafýndan yönetiliyordu. Fakat hemen yanýnda alternatif bir otorite
merkezi olarak Humeyni'nin etkinliði altýndaki Devrimci Konsey
bulunuyordu; bu konsey din adamlarý ve tüccarlarla baðlantýlarý bulunan
Ýslamcý aydýnlarýn koalisyonu ile oluþturulmuþtu.
Humeyni'nin etrafýndaki grup, sonunda kendi Ýslamcý Cumhuriyet
Partisi'ni (ÝRP) kurup neredeyse tüm iktidarý ele geçirmeyi baþarmýþtý.
Fakat onlarý kolaylýkla tamemen ezebilecek farklý toplumsal güçler
arasýnda manevralar yapmak iki buçuk yýllarýný aldý. 1979 yýlýnýn
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çoðunu Bezirgan ile iþbirliði halinde, fabrikalardaki Þuralarý ve ayrýlýkçý
ulusal hareketleri bastýrmakla geçirdiler. Lümpen iþçi sýnýfý kesimini sola
saldýracak, Ýslami “ahlaký” dayatacak (örneðin örtünmek istemeyen
kadýnlara saldýracak) çeteler þeklinde Hizbullah adýyla örgütlemek ve
orduyu ayrýlýkçý isyanlara karþý koyacak þekilde birleþtirmek için Ýslami
dili kullandýlar. Her büyük devrimci ayaklanmadan sonra burjuva “normalliði”ni restore etme sürecinde olduðu gibi vahþi baskýlar (homoseksüellik veya zina gibi “cinsel suçlar” iþledikleri gerekçesiyle yüz civarýnda insan idam edildi, bazý sol kanat eylemciler öldürüldü, ulusal azýnlýklara mensup protestocular kurþunlandý) uygulandý. Fakat 1979 sonbaharýnýn baþlarýnda ÝRP için genel bilanço pek olumlu deðildi. Devrimi
denetlemekte gösterdiði baþarýyla konumunu güçlendiren Bezirgan
grubuyla giderek artan anlaþmazlýklara düþüyorlardý. Bezirgan hareketinin bir çalýþmasýnda þu deðerlendirme yer alýyor:
Þahýn devrilmesinden bir yýl sonra daha iyi eðitim görmüþ orta
sýnýflar ve bizi [yani Bezirgan'ý] destekleyen siyasal güçler etkilerini hýzla artýrdýlar; medyanýn duyarlý noktalarýnda, devlet
örgütlenmesinde ve özellikle eðitim kurumlarýnda belirleyici
olmaya baþladýlar... Ýslamcý güçlerin birliðinin bozulmasý
nedeniyle Ýslamcý komiteler çalýþanlarýn çoðunluðundan destek
kazanma olanaðý bulamadý.94
Diðer yandan Humeyni'nin kontrolü kaybedeceði ve hem laik hem
de Ýslamcý solun yýðýnsal büyümesine yol açacak geliþmelerin olacaðý
tehdidini taþýyan kaynamalar vardý. Sol, Aðustas 1979'da kendisine
yönelen ilk baský dalgasýna raðmen öðrenciler arasýnda belirleyici
konumdaydý. Fabrikalardaki Þuralar da ayný baský dalgasý ile
zayýflatýlmýþ, ama çoðu bir yýl daha faaliyetini sürdürmeye devam
etmiþti95 ve iþçilerin mücadele etme isteði kesinlikle tahrip edilememiþti (1979-80'de 360, 1980-81'de 180 ve 1981-82'de 82) grev, oturma eylemi ve iþgal gerçekleþmiþti.96
ÝRP, Kasým 1979'da radikal bir eylem yaparak kontrolu tekrar eline
geçirebildi; Halkýn Fedaileri ya da Halkýn Mücahitleri'nin deðil ÝRP'nin
bayraðýný taþýyan az sayýda öðrenciyi örgütledi, bu öðrenciler ABD elçiliðini iþgal ederek çalýþanlarý rehin aldýlar ve dünyanýn en önemli
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emperyalist gücü ile esaslý bir karþý karþýya geliþi provoke ettiler. Bu
döneme ait bir baþka çalýþma þunlara yer veriyor: “Bir kaç hafta önce
rakipleri tarafýndan gerici ve fanatik gözüyle bakýlan ‘Ýslamcý
Dernekler’in kökten-dinci öðrencileri, þimdi üstün devrimciler olarak poz
veriyor ve gazetecilerle röportaj yapmak için elçiliðin kapýsýna her çýktýklarýnda halkýn coþkulu alkýþlarýyla karþýlanýyorlardý.”97
ÝRP'nin radikal bir anti-emperyalist konuma kaymasýna iþyerlerindeki
politikalarýnýn radikalleþmesi eþlik etti. Daha önceden bir çok eski
yöneticinin yerinde kalmasýný savunurken, onlarýn ayrýlmasý için ajitasyona baþladý; fakat fabrika yönetimlerinin konseylerin eline geçmesi için
deðil solcularýn ve Halkýn Mücahitleri'nin “kafir” olduklarý için otomatik
olarak dýþlandýklarý Ýslamcý konseyler ile iþbirliði yapabilecek “Ýslamcý
yöneticiler”in eline geçmesi için çalýþtý.
Bu radikal dönüþ ÝRP'ye yeni bir popülarite saðladý. Bu, þaha muhalefet ettikleri uzun yýllar boyunca Bezirgan etrafýndaki grubun propagandasýný yaptýðý, ama þimdi Ýran'la ABD arasýnda yeni iliþkiler inþa ederek
terkettiði anti-emperyalizmin ÝRP eliyle yeniden yürürlüðe koyulduðu
izlenimi yarattý. Ayný zamanda devrim sýrasýnda hem laik hem de Ýslamcý
sol güçlerin büyüdüðü aylarda kullandýðý en temel ve popüler sloganlar
doðrultusunda davranýyordu:
Amerikan elçiliðini iþgal etmeleri köktendincilere bazý zorluklarý
aþmalarý konusunda yardýmcý oldu... Bu eylem, kendi politikalarýný uygulama konusunda egemenlik kazanmayý ve daha iyi
eðitilmiþ orta sýnýflarýn iþlettiði ve kontrol ettiði önemli kurumlarý
ele geçirmeyi savunan din adamlarýna yardým etti. Öðrenciler
ABD elçiliðinin kapýlarýný iþgal eden din adamlarýnýn emrine
girdiðinde daha önce ‘gerici’ olarak tanýmlanan bu din adamlarý
artýk modernist ve laik güçleri tamamen kapý dýþarý edebilen
öncü devrimciler haline gelmiþti... Bu, bazý din adamlarý ile tüccarlarýn liderliðini yaptýðý ve aþaðý orta sýnýf ile kentli aþaðý
sýnýflarýn aktivist olduðu yeni bir koalisyonun baþlangýcýydý.98
Humeyni'nin etrafýndaki grup yalnýzca popülarite kazanmakla kalmýyor, “Ýslamcý olmayan” eski yönetici ve eylemcilerin yerini aldýkça ya da
en azýndan alacaðý tehdidini savurdukça kendisi için daha geniþ bir taban
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elde ediyordu. Sanayide, medyada, silahlý kuvvetlerde, polis içinde yeni
bir insan topluluðu; Ýslamcýlýðýn Humeyni versiyonunun ajitasyonunu
yapma yetenekleriyle baðlantýlý olarak kariyer sahibi olmaya baþlýyordu.
Eski iktidarýn hiyerarþisinden arta kalanlar, ÝRP hattýný uygulamaya
sokarak kendi Ýslamcý güvenilirlik belgelerini almakta acele ediyorlardý.
Humeyni etrafýndaki grubun yapmayý baþardýðý þey, orta sýnýfýn geniþ
kesimlerini iktidar hiyerarþisini kontrol etme mücadelesinde kendi önderliðinde birleþtirmesiydi; hem pazara dayanan geleneksel küçük burjuvazi
hem de yeni orta sýnýfýn ilk kuþaðýnýn çoðunluðu. Baþarýsýnýn sýrrý
toplumun her kesitindeki taraftarlarýnýn dini heyecanlarýyla kiþisel ilerleme hýrslarýný birleþtirme yeteneðindeydi. Yabancý bir þirkette müdür
yardýmcýsý olan bir kiþi þimdi þirketi, devlet kontrolü altýnda yönetiyor ve
topluma (ümmete) hizmet ederek dini yükümlülüklerini yerine getirdiðini hissediyordu; en berbat yoksulluðun hüküm sürdüðü lümpen iþçi sýnýfý
saflarýnda yaþayan kiþiler þimdi hem maddi güvenceye kavuþuyor hem de
bir hizbullah çetesini yöneterek toplumu “ahlaksýzlýk”tan ve “kafir
komünistler”den temizleyerek kendilerini ispat edebiliyorlardý.
Humeyni çizgisini benimseyenler için açýlan imkanlar muazzamdý.
Devrimci ayaklanmanýn ilk aylarýnda ülkeden kaçan yerli ve yabancý
yöneticilerden boþalan 130 bin kiþilik boþ kadro bulunuyordu.99 “Ýslamcý
olmayan” yönetici, aktivist ve subaylarýn tasfiyesi ile bu rakam dahada
artacaktý.
Ýlginç olan, Humeyni grubunun karþýtlarýndan kurtularak tek parti rejimini kurmakta kullandýðý yöntemlerin özel olarak Ýslamcýlýkla hiç bir
ilgisinin olmamasýydý. Bu, çoðunun korktuðu gibi “Ýslamcý köktenciliðin”, “irrasyonal” veya “ortaçað” özelliklerinin sonucu olan dini
hoþgörüsüzlük rejiminin ürünü deðildi. Bu yöntemler aslýnda, dünyanýn
farklý yerlerindeki küçük burjuva tabana dayanan partilerin uyguladýklarý
yöntemlere çok benziyordu. Örneðin bu yöntem Doðu Avrupa'nýn çoðunda zayýf komünist partilerince 1945'ten sonra kontrolü ele geçirmek için
kullanýlmýþtý.100 Ýdeolojik heyecaný ve ilerleme hýrsýný birleþtiren bir
küçük burjuva tiplemesi Balzac'ýn Goriot Babasýnda bulunabilir; servetini devrimci ayaklanmanýn yarattýðý kýtlýktan edinen sýký bir Jakoben.
Küçük burjuvazinin bir kesimini, çeþitli konumlar elde etmek için verilen mücadele üzerinden örgütleyen bir siyasi parti herhangi bir koþulda
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iktidarý ele geçiremez. Böylesi giriþimlerin çoðu hiç bir sonuca ulaþamamýþtýr. Çünkü küçük burjuva oluþumlar çok zayýftýr ve kontrol
edemedikleri kitleleri harekete geçirmeden eski egemen sýnýfýn iktidarýna
rakip olamazlar. Bu nedenle 1974-75'teki Portekiz Devrimi'nde Komünist
Parti'nin iktidar hiyerarþisine sýzma giriþimleri bir yanda batýlý temel kapitalist güçlerin koordine ettiði bir direniþ nedeniyle, diðer yanda ise
aþaðýdan iþçilerin militan ayaklanmalarý ile boþa çýkmýþtýr. Böylesi giriþimler yalnýzca belirli tarihsel nedenlerle temel sosyal sýnýflar kýpýrdayamaz durumda olduðunda baþarýya ulaþabilir.
Tony Cliff'in son derece önemli marksist bir çözümlemede belirttiði
gibi eðer eski egemen sýnýf ekonomik kriz ve aþaðýdan gelen ayaklanmalar nedeniyle iktidarý elinde tutamayacak kadar zayýflamýþ ve iþçi sýnýfý
kendisini bu hareketin öncüsü yapacak baðýmsýz örgütlenmeden yoksunsa, o zaman aydýn kesimler, toplumun tüm sorunlarýný çözme misyonu
taþýdýklarýný düþünerek iktidara aday olabilirler:
Aydýnlar ülkelerinin teknik eksiklerine karþý duyarlýdýrlar. 20.
yüzyýlýn bilimsel ve teknik dünyasýna katýldýkça kendi ülkesinin
geri kalmýþlýðý onu boðmaktadýr. Bu duygu böylesi ülkelerin
hastalýðý olan ‘aydýn iþsizliði’ ile güçlenir. Genel ekonomik geri
kalmýþlýk veri alýndýðýnda çoðu öðrenci için bir devlet
memuriyetine girmek tek umut olmaktadýr ama bu olanak da
yetersizdir.
Aydýnlarýn ruhsal dünyasý da krizdedir. Geleneksel davranýþ
biçimlerinin çözüldüðü karmaþa düzeninde kendilerini güvensiz,
köksüz ve saðlýklý deðerlerden yoksun hissederler.
Çözülen kültürler, toplumsal ve ruhsal boþluðu dolduracak kadar
bütünlüklü ve dinamik olan, dini inancý militan milliyetçilik ile
birleþtiren yeni bir hareketin yükseliþini güçlü biçimde teþvik
ederler. Ülkeyi birleþtirecek ve ona geniþ bir ufuk kazandýracak
ama ayný zamanda kendilerine güç kazandýracak dinamik bir
hareket arayýþýna girerler...
Bilinçli ve özgürce örgütlenmiþ insanlarýn kendilerine yeni bir
dünya kurmak için özgürlük mücadelesine girmelerini öngörmektense, reformlarý üstten aþaðý gerçekleþtirerek, kendilerine
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þükran duyan insanlara yeni bir dünya vermek için þevkle çalýþacaklardýr. Bunlar ülkelerini ekonomik durgunluktan çýkarmak
için pek çok tedbir alýrlar ama demokrasi için çok az þey
yaparlar... Bütün bunlar totaliter devlet kapitalizmini aydýnlar
için çok cazip bir amaç haline getirir.101
Her ne kadar yukarýda söylenenler stalinizmin, maocoluðun ve kastroculuðun üçüncü dünya ülkelerindeki çekiciliði hakkýnda yazýlmýþ olsa
da Ýran'daki Humeyni grubuna tam olarak uymaktadýr. Pek çok sol kanat
yorumcunun hatalý bir biçimde inandýðý gibi, onlar yalnýzca “geri
kalmýþ”, geleneksel pazara dayalý, “asalak”, “ticari sermaye”nin ifadesi
deðillerdir.102 Klasik burjuva karþý-devrimciliðini de ifade etmemektedirler.103 Ýran'da kapitalist üretim iliþkilerine el sürmemekle birlikte þah
grubunun sahibi olduðu büyük sermayeyi kendilerince kontrol edilen
devlete ya da yarý resmi devlet kuruluþlarýna devrederek sermayeyi
devrimci bir tarzda yeniden örgütlemiþlerdir - tabii ki “ezilenlerin” çýkarlarý doðrultusunda Þah'ýn ekonomik imparatorluðunu devralan þirketin
adý Mustafazin (Ezilenlerin) Vakfý'dýr. Bayat þunlarý söylüyor:
Ýktidarýn din adamlarý tarafýndan ele geçirilmesi, devrimden
sonra doðan bir iktidar boþluðunu yansýtýyordu. Ne iþçi sýnýfý ne
de burjuvazi kendi siyasal hegemonyalarýný kurmayý baþaramadýlar. Bu yetersizliðin nedenleri, her ikisinin de zayýflýðýnýn
ifadesi olan tarihsel geliþimlerinde aranmalýdýr104
Veya Cliff'in üçüncü dünya ülkelerindeki aydýnlar konusunda söylediði
gibi: “Güçleri diðer sýnýflarýn güçsüzlüðü ve uyuþukluðuyla doðrudan
iliþkiliydi.”105
Devlet üzerindeki kontrollerini geliþtirmek için temel sosyal sýnýflar
arasýnda tutturduklarý dengeye dayandýlar. Humeyni iktidarýný saðlamlaþtýrabilmek için ilk darbeyi, solcularýn elindeki kuruluþlara vurdu.
Ardýndan burjuva kuruluþlara (Bezirgan vb) yöneldi. Bunun anlamý
devrimci dalgayý bastýrmak için 1979'da sola karþý Bezirgan'la birlikte
çalýþmak ve sonra egemen burjuvaziyi tecrid etmek için ABD elçiliðini
iþgal ettiði dönemde sola bazý jestler yapmaktý. Bu, 1980'lerde egemen
burjuvaziyle baðlantýlarý olan Beni Sadr'ýn baþkanlýðýna izin vererek,
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onunla birlikte solcularýn kaleleri olan üniversiteleri ezmek için yaptýðý
diðer zikzaklarý da içeriyordu. ÝRP Ýslamcý Hizbullah çetelerini, “antiÝslamcý unsurlarýn” temizlenmesi için üniversitelere göndermeyi
önerdiðinde, Beni Sadr bu öneriyi memnuniyetle kabul etti:
Hem ÝRP liderleri hem de liberaller üniversite kampüslerinde
harekete geçmeye hazýr olan insanlarýn doðrudan eylemi
aracýlýðýyla bir kültür devrimi yapýlmasý fikri üzerinde
anlaþtýlar... Liberaller açýsýndan bunun anlamý, solcu ajitatörlerin kamu kurumlarýndan, fabrikalardan ve kýrsal alanlardan
atýlmasý ve böylece ülkedeki ekonomik ve kültürel istikrarýn
restore edilebilmesiydi...
Hizbullah çeteleri üniversiteleri iþgal etti, kültür devrimine karþý
direnen siyasal gruplarýn üyelerini yaraladý ve öldürdü, ‘Ýslamcý
olmadýðý’ düþünülen tüm kitap ve tezleri yaktý. Hükümet tüm
üniversiteleri ve fakülteleri üç yýl boyunca kapattý ve bu süre
içinde üniversitelerde uygulanacak müfredat yeniden yazýldý.106
Bu dönemde bile humeyniciler, yaptýklarýna meþruiyet kazandýrmak
için anti-emperyalist bir söylem kullanarak, “sol” imajlarýný kýsmen korumayý sürdürdüler. Ýslami deðerleri yerleþtirmek için verilen kavganýn
“kültür emperyalizmi”ne karþý mücadelede zorunlu olduðunu ve buna
karþý direnen solcularýn aslýnda emperyalizm için çalýþtýðýný söylediler.
Dýþ olaylar bu iddialarla yollarýna devam etmelerine yardýmcý oldu.
Bunlar ABD'nin elçiliði geri almak üzere gönderdiði silahlý helikopterler
(bu helikopterler çölde birbirlerine çarparak düþtüler), Bahreyn'de
hükümete karþý yapýlan Þii gösterileri, petrol zengini Suudi þehri Hasa'da
Humeyni yanlýsý isyanlar, silahlý Sünni Ýslamcýlarýn Mekke'deki Ulu
Cami'yi ele geçirmesi ve Saddam Hüseyin'in ABD ve Körfez ülkelerinin
þeyhleriyle birleþerek Ýran'ý iþgal etme giriþimlerine baþlamasý gibi olaylardý. Humeyniciler, devrimin emperyalizm ile ittifak halindeki güçlerin
saldýrýsý altýnda olduðunu açýklarken doðru, onu kendi baþlarýna koruyabileceklerini açýklarken yalan söylüyorlardý. Humeyni'nin saldýrýyý kurtuluþ olarak deðerlendirmesi þaþýrtýcý deðil. 1980-81 kýþýnda iþgalci güçlere
karþý tüm güçleriyle harekete geçme ihtiyacý taraftarlarýnýn kontrolü artýrmalarýna meþruiyet kazandýrýrken, bedeli hem sol hem de Beni Sadr
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grubu ödedi ve Haziran-Temmuz 1981'e kadar her iki grup da ezilerek
totalitere yakýn bir yapý oluþturulmuþtu
Fakat sol neden ÝRP'nin ilerlemesini önleyemedi? Geçmiþe bakýlarak
genellikle solun “ilerici”, “liberal” burjuvaziyle zamanýnda ittifak kurmasý gerektiðini anlamadýðý öne sürülür. Bu Halliday'in iddiasýdýr.107
Ancak gördüðümüz gibi önce Bezirgan, sonra Beni Sadr önderliðindeki
liberal burjuvazi hem fabrikalardaki Þuralara karþý yürütülen kampanyada hem de üniversitelerdeki temizlik kampanyasýnda Humeyni ile birleþmiþtir. Onlarý Humeyni'den ayýran, sola karþý kazanýlan baþarýnýn meyvalarýný kimin yiyeceði konusudur. Beni Sadr yalnýzca kaybettiðini nihai
olarak anladýðýnda sol Ýslamcý Halkýn Mücahitleri ile rejimi devirmek için
baþarýsýz bir giriþimde birleþmiþtir. Fakat partisi yasal olarak ama etkisizce varolmaya devam eden Bezirgan bunu yapmamýþtýr.
Humeyniciler burjuvazinin iddialý “liberal” kesimine karþý tuzak kurmakta baþarýlý olmuþlardýr. Çünkü solu yendikten sonra kent yoksullarýný
anti-emperyalist bir söylemle, egemen burjuvaziye karþý harekete
geçirmeyi baþarmýþlardýr. Kitlelerin sefil yaþamýyla, zenginlerin “Ýslami
olmayan” yaþam tarzlarý arasýndaki büyük uçurumu kullanabilmiþlerdir.
Sol, burjuvazinin hali vakti yerinde olan batýlýlaþmýþ kesimleriyle birleþerek bu manevraya karþý direnemezdi.
Humeyniciler'in önünü gerçekten kesmenin anahtarý iþçileri kendi
çýkarlarý için mücadele etmeleri konusunda harekete geçirmekti. Bu
hem burjuvazinin iddialý “liberal” kesimlerini devirir hem de ÝRP'yi
savunma konumunda býrakýrdý.
Ýþçilerin mücadelesi þahýn devrilmesinde esas rolü oynamýþ ve sonrasýnda büyük fabrikalarda fabrika konseyleri aracýlýðýyla yönetimle önemli mücadelelere girmiþtir. Ancak þah devrildiðinde, iþçilerin
mücadelesi tek tek fabrikalarda sýnýrlý kalmýþ, bunun ötesinde tüm
ezilenlerin ve sömürülenlerin öncülüðüne nadiren soyunmuþtur.
Fabrika konseyleri hiç bir zaman 1905 ve 1917'de Rusya'daki iþçi
konseyleri gibi olamamýþtýr.108 Bu nedenle arkalarýndaki vasýfsýz iþçi
yýðýnlarýný, esnafý, sanatçýlarý ve yoksul tacirleri - lümpen iþçi sýnýfýný Humeynicilerin dini sloganlarla sola karþý harekete geçirdiði kesimleri
etkileyememiþlerdir.
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Ýþçi sýnýfý hareketinin zayýflýðýnýn nedeni kýsmen nesnel faktörlerin
sonucudur. Ýþçi sýnýfýnýn büyük fabrikalarda çalýþan modern kesimi ile
küçük atölyelerde (çoðu ayný aileye mensup veya iþyeri sahiplerinden
oluþan) çalýþan geleneksel kesimi arasýnda bir bölünme vardý. Ýþçilerin
yaþadýðý bölgeler sayýsal olarak küçük burjuvazinin yoksullaþan kesimlerinin aðýrlýðýný taþýyordu: 1980 yýlýnda Tahran'da 750 bin tüccar, aracý
ve esnaf yaþarken, büyük sanayi kuruluþlarýnda çalýþan 400 bin iþçi
vardý.109 Ýþçilerin büyük bir çoðunluðu sanayide yeniydi ve bu alandaki
mücadele geleneði çok sýnýrlýydý - yüzde 80'i köy kökenliydi ve her yýl
330.000 köylü kentlere göç ediyordu.110 Yüzde 80'inin televizyonu bulunmakla birlikte, yalnýzca üçte biri sol basýný izleyecek ölçüde okuma
yazma biliyordu. Þah dönemindeki baskýnýn boyutlarý iþyerlerindeki militan sayýsýnýn çok az olduðu anlamýna geliyordu.
Fakat iþçi hareketinin geniþ kitle hareketlerinin öncülüðünü yapamamasý yalnýzca nesnel faktörlerin sonucu deðildi. Devrimi izleyen
aylarda solcu güçlerin önemli bir bölümünün hatalý yaklaþýmlarýnýn
da bir sonucuydu. Halkýn Fedaileri ve Halkýn Mücahitleri mitinglere
binlerce insan taþýyabiliyorlardý. Halkýn Mücahitleri 1980 baharýnda
yapýlan seçimlerde Tahran'daki oylarýn dörtte birini almýþtý. Fakat
hem Halkýn Fedaileri hem de Halkýn Mücahitleri gerilla mücadelesini esas almýþtý ve fabrikalardaki faaliyete çok az ilgi gösteriyorlardý.
Destek bulduklarý kaleler fabrikalar deðil üniversitelerdi. Bu nedenle
Halkýn Mücahitleri beþ eylem “cephe”sine sahipti: “Silahlý mücadele”nin
hazýrlanmasý için bir yer altý örgütü, bir gençlik cephesi, bir kadýn cephesi, bir esnaf cephesi ve bir üst öneme sahip olmadýðý kesin olan bir iþçi
cephesi.
Dahasý büyük sol örgütlerin, eylemci iþçiler kendilerine katýldýðýnda
bile söyleyebileceði çok az þeyi vardý. Devrimin hayati öneme sahip olan
ilk sekiz ayýnda yeni rejime yalnýzca sýnýrlý eleþtiriler yöneltmekle
yetindiler ve bu eleþtiriler rejimin emperyalizme karþý yeterli mücadele
yapmamasýyla sýnýrlýydý. Örneðin Halkýn Mücahitleri'nin o dönemki tavrý
þuydu:
Din adamlarýnýn gölge hükümetiyle karþý karþýya gelmekten kaçýnan bir politikaya sýký sýkýya sarýlmýþtý. Þubatýn sonunda Halkýn
Fedaileri Tahran Üniversitesi’nde toprak reformu, basýn
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üzerindeki sansürün kaldýrýlmasý ve silahlý kuvvetlerin daðýtýlmasý talepleriyle 80 bini aþkýn insanla gösteri düzenlerken,
Halkýn Mücahitleri bundan uzak durdu. Mart baþýnda batý eðitimi almýþ kadýnlar Uluslararasý Kadýn Günü’nü kutlarken
Humeyni'nin Aileyi Koruma Yasa'sýný iptal etmesine, devlet
dairelerinde kadýnlarý örtünmeye zorlamasýna, adalet sisteminden “daha az tarafsýz” cinsin kovulmasýna karþý gösteriler
örgütlediklerinde, Halkýn Mücahitleri “emperyalizm böylesi
bölücü konularý sömürüyor” diyerek uyarýyor, sopa kullanan
fanatikler din karþýtý bir gazete olan Ayandegan'ýn bürosunu
bastýðýnda Halkýn Mücahitleri hiç bir þey söylemiyordu. Ýslam
cumhuriyeti konusunda yapýlan referanduma karþý boykot taktiðine ve Kürtlerin özerklik için verdiði mücadeleye karþý çýkarak
Ýmam Humeyni'nin arkasýnda birleþilmediði takdirde, emperyalizmin 1953'te yaptýklarýný tekrar edeceklerini vurguluyordu.111
Halkýn Mücahitleri, aðustosta silahlý çeteler Halkýn Fedaileri
örgütünün merkezini bastýklarýnda sessiz kaldý ve 1979'da Uzmanlar
Kurulu için yapýlan seçimlerde ÝRP adaylarýnýn karþýsýna çýkmaktan
çekindi.
Amerikan elçiliðinin iþgal edilmesinden sonra sol, Humeyni'ye karþý
eskisine göre daha az eleþtirel olmaya baþladý. Humeyni;
Sol muhalefeti tamamen bölmeyi baþardý. Humeyni þimdi fabrikalarda, kadýnlar arasýnda ve ulusal azýnlýklar arasýnda çýkan
tüm sorunlarýn ABD emperyalizminden kaynaklandýðýný iddia
ediyordu. Kürdistan'da, Tebriz'de, Torkamansahra'da ve
Kuzistan'da savaþan ABD emperyalizmiydi. Ýslami yasalara karþý
çýkan kadýnlar ABD'nin ve siyonizmin ajanlarýydý. Þuralarda
direnen iþçiler emperyalist ajanlardý.
Tudeh partisi Humeyni'nin iddialarýnýn arkasýnda durarak, onun
hattýný destekledi. En büyük sol örgütler - Halkýn Fedaileri,
Halkýn Mücahitleri ve Paykar - içlerinde önemli ölçüde varlýk
gösterdikleri militan iþçileri, kadýnlarý ve ulusal azýnlýklarý
terkederek, mücadeleden vaz geçtiler.112
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Tudeh Partisi (Moskova çizgisindeki Komünist Parti) ve Halkýn
Mücahitleri’nin çoðunluðu, iktidarýný tam olarak saðlamlaþtýrdýðý 1982
yýlýna kadar Humeyni'yi desteklediler, fakat bundan sonra Humeyni
onlara yöneldi.
Zaman geçtikçe sol, hata üstünde hata yaptý. ABD elçiliðinin iþgalinden sonra Halkýn Fedaileri'nin çoðunluðu rejime karþý yönelttikleri tüm
eleþtirileri geri çekerken Halkýn Mücahitleri karþý yöne geçerek
1980'lerin sonunda (rejimin üniversitelerdeki taraftarlarýna saldýrýsý sonrasýnda) rejime karþý açýk muhalefet yürütmeye baþladýlar. Fakat gerilla
stratejisi bu örgütü Beni Sadr ile birleþerek doðrudan halk yýðýnlarýnýn
günlük mücadelesi içinde kökleþmiþ olmayan iktidar mücadelesine baþlayarak rejimin tuzaðýna düþürdü. Kitle gösterileri rejimi deviremeyince,
liderleri yurt dýþýna kaçtý, yeraltý aktivistleri rejimin önde gelenlerine
yönelik silahlý saldýrýlara baþladýlar: “1981 Haziran'ýnda ÝRP Genel
Merkezi'nin bombalanmasý Ayetullah Beheþti [ÝRP Baþkaný] ile diðer pek
çok ÝRP lideri ve kadrosunun ölümüyle sonuçlandý. Bu olay ulemanýn
muhalefete karþý, çaðdaþ Ýran tarihinde görülmemiþ bir terör dalgasý
estirmesinin bahanesi oldu.”113
Sol, halkýn anti-emperyalist bir rol oynadýðýný düþündüðü kiþilere
karþý yürütülen suikast kampanyasýnda egemen burjuvazinin bir
temsilcisiyle birleþmiþti. ÝRP'nin yoksul küçük burjuva ve lümpen
proteler taraftarlarýnýn sola karþý yönelen saldýrý sýrasýnda liderleriyle ayný fikirde olmasý þaþýrtýcý olmadý. Bu liderler için solu,
devrimin emperyalist karþýtlarýyla el ele vermiþ olarak göstermek
çok kolay oldu - bu iddia Halkýn Mücahitleri'nin Irak ordusunun
Ýran'a yönelen saldýrýsýna katýlmasýyla bir kaç yýl içinde daha fazla
itibar kazandý.
Aslýnda Halkýn Mücahitleri, ister Ýslamcý, ister Maocu, ister milliyetçi olsun üçüncü dünya ülkelerindeki pek çok radikal küçük burjuva partiyi karakterize eden tüm hatalarý yapýyordu. Bu partiler
siyasi mücadelenin, kitlelerin mücadelerinden ayrý, “öncü” olarak
davranan bir azýnlýða dayandýðýný düþünür. Ýktidar mücadelesi bir
yandan silahlý darbeye indirgenirken, diðer yandan mevcut burjuva
güçlerle ittifak aranýr. Böylesi bir “liderlik” ile en radikal iþçilerin
bile fabrikalardaki militan mücadeleler ile arkasýnda kent yoksullarý
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ve köylü yýðýnlarý bulunan bir hareketi birleþtirememeleri þaþýrtýcý
olmamýþ ve solun býraktýðý boþluðu ÝRP doldurmuþtur.
Solun diðer kesimleri Halkýn Mücahitleri, Halkýn Fedaileri ve Tudeh
Partisi kadar kötü deðildi. Ancak devrimci durum sýrasýnda radikalleþenler bu büyük güçlere baktýlar. Onlarýn baþarýsýzlýðý, Humeyni grubunun
inisiyatif kazanmasý ve zayýflayan devleti çok kanlý baskýlarý uygulayabilecek güçlü bir araç olarak yeniden inþa etmesine izin verdi.
Son olarak Halkýn Mücahitleri, Halkýn Fedaileri ve Tudeh Partisi kadar
büyük hatalar yapmamýþ olsalar da solun diðer kesimleri de hatalýydý.
Mücadeleye öncülük etmek için “ilerici” bir burjuva veya küçük burjuva
kesim arayan stalinist ya da maocu gelenek içinde yetiþmiþlerdi. Eðer bir
hareketin “ilerici” veya “anti-emperyalist” küçük burjuva karakteri
olduðuna dair bir kaný edinmiþlerse, tüm eleþtirilerini geri çekmekteydiler. Diðer yandan da eðer bir hareketin “ilerici küçük burjuva” karakterde olmadýðýna karar vermiþlerse, bu haraketin emperyalizmle asla bir
çeliþkisi bulunamayacaðý sonucunu çýkarmaktaydýlar. Kapitalizm yanlýsý
ve toplumsal yaklaþýmlarýnda çok gerici olmalarýna raðmen üçüncü
dünya ülkelerindeki burjuva ve küçük burjuva liderlerin tekrar tekrar
emperyalizmle çatýþma içine çekildiklerini bir türlü anlayamadýlar.
Örneðin bu, Türkiye'de Kemal Atatürk, Kýbrýs'ta Grivas ve Makarios,
Kenya'da Kenyatta, Hindistan'da Nehru ve Gandhi ve en son olarak da
Irak'ta Saddam Hüseyin için geçerliydi. Bu, çoðunlukla sömürmeye ve
ezmeye çalýþtýklarý insanlar nezdinde onlara popülarite saðlýyordu.
Sol bu popülariteyi onlarý “ilerici, anti-emperyalist” kahramanlar
olarak överek ya da emperyalizmle çatýþmalarýnýn önemli olmadýðýný
iddia ederek kýramaz. Bunun yerine sol, ne olursa olsun kendi siyasal
baðýmsýzlýðýný korumalý, bu kiþilerin hem iç politikalarýný hem de
emperyalizmle mücadelelerindeki kaçýnýlmaz zaaflarýný halka anlatma konusunda ýsrarcý olmalý ve emperyalizmin yenilmesini bizim
onlardan çok daha fazla istediðimizi açýkça ifade etmelidir.
Ne yazýk ki neredeyse tüm Ýran solu bir hatalý tutumdan diðerine gidip
gelmiþ böylece ABD filosunun doðrudan Ýran'a karþý denge oluþturmak
için yaptýðý bir hamle olan Ýran-Irak Savaþý'nýn son aylarýnda tarafsýz bir
tutum içinde olmak zorunda kalmýþtýr. Ýçeride Ýran rejimine karþý
mücadeleyi güçlendirecek anti-emperyalist bir tutum almanýn yollarýnýn
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bulunduðunu anlayamamýþlardýr. (Örneðin rejimin savaþ için zenginlerden para almayý reddetmesini teþhir ederek, barbarca ve beyhude bir
“insan dalgasý” taktiði ile aðýr silahlarla donanmýþ Irak ordusuna karþý
cephenin önüne hafif silahlarla çocuk yaþtaki insanlarýn gönderilmesini
eleþtirerek, Irak'lý iþçileri ve azýnlýklarý Saddam Hüseyin'e karþý ayaklandýracak bir programýn yürürlüðe konulamamasýný kýnayarak, Irak
halkýndan kendi yöneticilerinin suçlarýndan sorumlu tutularak savaþ
tazminatlarý istenmesini eleþtirerek bunu yapabilirlerdi.) Bunun yerine
Ýran'da emperyalizmin ülkelerine geçmiþte ne yaptýðýný hatýrlayan ve
eline fýrsat geçerse neler yapabileceðini bilen herkesle iliþkilerini kesecek
bir tutum almýþlardýr.
O halde Humeyni güçlerinin zaferinin kaçýnýlmaz olmadýðý gibi,
Ýslamcýlýðýn solun emperyalizm þeytanýyla (veya daha çok Büyük
Þeytan) veya onun yerel müttefikleriyle iþbirliði yapmasýný gerektirecek kadar sola karþý olan yegane gerici güç olmadýðý ortadadýr. Bu da
baðýmsýz iþçi sýnýfý önderliði olmadýðýnda, devrimci ayaklanmanýn
baskýcý, otoriter ve tek partili bir devlette, burjuva egemenliðinin
yeniden istikrara kavuþabilmesi için birden fazla yolun bulunduðunu
göstermektedir. Bu süreçte gizli bulunan etken madde, Ýslam'ýn
“ortaçað” karakteri deðil, sosyalist örgütlerin deneyimsiz ama son
derece kavgacý iþçi sýnýfýna öncülük etmekte baþarýsýz olmalarýnýn
yarattýðý boþluktur.
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9. Đslamcılığın çelişkileri: Sudan
Ýslamcýlarýn iktidara geldiði tek ülke Ýran deðil. Sudan Müslüman
Kardeþler örgütü Ýkvan El Muslimin son bir kaç yýldýr Ulusal Ýslamcý
Cephe (NÝF) aracýlýðýyla askeri hükümette belirleyici bir etkiye sahip
olmaya baþladý.
Sudan'daki Kardeþler örgütü 1940'larda Mýsýr'daki Benna'nýn
Müslüman Kardeþler örgütünün bir þubesi olarak iþe baþlamýþ, ama ana
örgütün 1950'lerde Nasýr tarafýndan ezilmesinden sonra kendi yaþamýný
kendi doktrinleriyle sürdürmeye devam etmiþtir. Örgüt temellerini,
öðrenciler üzerinde etkili olmak için komünistlere karþý mücadele ettikleri Hartum Üniversitesi'nde atmýþtýr. Bu da ilk liderlerinin Ýslamcýlýktaki
radikal unsurlarý öne çýkarmalarýna yol açmýþtýr. Fakat 1960'larda Hassan
el-Turabi yönetimindeki yeni liderlik, örgütün tabanýný geniþletmeyi
baþarmýþ, 2 bin çekirdek kadrosuna binlerce yeni üye katmýþtýr. “Aktif
üyelikteki modern eðitimli olmayan unsurlarýn oraný küçük olmasýna raðmen üyeliðe ulemanýn, cami imamlarýnýn, tüccarlarýn, sufi liderlerin ve
diðerlerinin katýlýmý önemli bir farklýlaþmaya tanýklýk etmiþtir.”114
1980'lerde Ýslami bir finans sektörünün (devlet teþvikiyle) ortaya çýkmasýyla daha da büyümüþtür: “Ýslami Banka'nýn istihdam politikasýnda
dindar insanlarý tercih etmesi Ýkhwan'a yardýmcý oldu”. Ýslami kurumlar,
“bir gecede zengin olan tamamen yeni bir iþadamlarý sýnýfýnýn ortaya çýkmasýna” ve “aksi halde ancak daha kýdemli devlet memurlarý olabileceklere ekonomik hareketliliðin caddelerinin açýlmasýný” saðladý. Ýslami
Bankalarýn sahibi Kardeþler deðildi. Bunlar, Suudi parasý ve yerel sermayenin bileþimiyle finanse ediliyorlardý. Fakat “müþterilerine kredi ve
diðer ayrýcalýklarý verme” kararlarýný etkilemek yetenekleriyle
olaðanüstü bir güce sahip oldular.115 Bu, bazý yeni zenginler ve devlet
aygýtý içinde Kardeþler'e destek saðlamak anlamýna dönüþtü: “Hareket,
çoðu modern eðitim görmüþ profesyonellerden oluþan bir aktivistler
çekirdeðine dayanmaya devam etti, fakat iþadamlarýnýn önemli bir
bölümü (veya üst yöneticiler haline gelen profesyoneller) önem kazanmaya baþladý.”116
1986 yýlýnda Nümeyri diktatörlüðü yýkýldýktan sonra yapýlan seçimlerde, Kardeþler'in cephesi NÝF, toplam oylarýn yalnýzca yüzde 18,5'unu
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alabildi; oylarýn çoðu gelenkesel partilere gitmiþti. Fakat yalnýzca üniversite mezunlarýnca seçilen 28 sandalyenin 23'ünü aldý. NÝF'in kentli orta
sýnýflar ve iþadamlarýnýn bir kesimi içinde silahlý kuvvetlerin belirleyici
mensuplarýnýn doðal müttefiki olabilmek için gerekli olan yeterli desteðe
sahip olduðu ortaya çýktý.1989'da yapýlan darbe ile General Beþir iktidara
geldi ama fiili iktidar gücünün NÝF'in elinde olduðu görülüyordu. O
zamandan itibaren Hartum - uluslararasý Ýslami hareketin merkezlerinden
biri - aktivistler için Tahran ve Riyad'la rekabet edebilecek bir cazibe
odaðý haline geldi.
Ancak Sudanlý Kardeþler'in iktidara yükseliþi kolay olmamýþtýr.
Defalarca üyelerinin ve desteðinin çoðunu kaybetme noktasýna gelmiþtir
ve iktidarda tutulma süresi pek belirli deðildir.
Rakipleri hükümet ederken Turabi; öðrenciler, orta sýnýf ve bir ölçüye
kadar iþçiler arasýnda Kardeþler'in etkisini artýrma arayýþý içinde olmuþtur,
ama daha sonra bizzat hükümete katýlarak Kardeþler'in devlet hiyerarþisindeki etkisini artýrabilmek için de her fýrsatý kullanmýþtýr. Bunu ilk
kez 1960'larýn baþýnda yapmýþtýr. Kardeþler'in öðrenciler arasýndaki ajitasyonu; öðrencilerin, orta sýnýf profesyonellerin ve iþçilerin Ekim 1964
devrimini hýzlandýrmýþtýr. Daha sonra yeni hükümet içindeki konumunu
radikalizasyon dalgasýný bastýrmak ve komünistlere yasak koyulmasýný
saðlamak için kullanmýþtýr; böylece bazý muhafazakar ayrýcalýklý gruplarýn desteðini kazanmýþtýr.
Ayný yöntemi Mayýs 1969'da General Cafer el-Nümeyri'yi iktidara
getiren askeri darbeden sonra da izlemiþtir. Turabi, Kardeþler'i bir dönem
geleneksel partiler arasýnda tutmuþtur. Fakat muhalefette yaptýðý vurgular
hükümette olduðu dönemde kaybettiði halk desteðinin bir kýsmýný
yeniden kazanmasýna olanak vermiþ, öðrenciler arasýndaki ajitasyona
yeniden öncülük etmeye baþlamýþ ve 1973’te rejime karþý giriþilen
baþarýsýz bir öðrenci ayaklanmasýnýn baþýný çekmiþtir. Turabi, daha sonra
1970'lerin sonunda “ulusal uzlaþma” çaðrýsýný yapan Genaral
Nümeyri'den “yasalarý gözden geçirip þeriatla uyumlu hale getirmekten
sorumlu” baþsavcýlýk görevi alarak rejime katkýda bulunma teklifi aldý.117
Sermaye sahipleri arasýnda Ýslamcý finans sektörünün kökleþmesi bu
dönemde gerçekleþmiþtir. Yine bu dönemde bazý subaylarý harekete
kazanmaya baþlamýþtýr.
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Ancak bu manevralar Kardeþler örgütü içinde sürekli gerginliklere yol
açmýþ ve daha geniþ bir tabana ulaþmasýný durmadan tehdit etmiþtir.
Kardeþler'in 1950'lerin baþýndan gelen esas kadrolarý, liderlerinin
geleneksel seçkinler ve yeni zenginlerin bazý kesimlerinden devþirme
yapmasýndan hiç hoþnut deðillerdi. Turabi'nin yöntemleri 1940'lardaki
gibi Ýslami öncülüðün radikal öðrencilerce yürütülmesi gerekliliði
konusundaki orijinal yaklaþýmla hiç uyumlu deðildi. Onlar Turabi'nin
saygýnlýk kazanabilmek için - özellikle kendilerini oylarýyla destekleyen
kadýnlarýn üye olmasýný istediðinde ve “gerçek” Ýslam'ýn kadýnlara da
erkeklerle ayný haklarý vermesi gerektiðini öne süren broþürü yayýnladýðýnda - Ýslami düþünceleri sulandýrdýðýný düþünüyorlardý.118
Muhaliflere göre o, yalnýzca laik orta sýnýflara yaranmaya çalýþýyordu.
Bunlarýn en üst katýnda ise Ýslami olmayan davranýþlarý ile - özellikle içki
içmesi ile - tanýnmýþ Nümeyri bulunuyordu. Eski üyelerden oluþan bir
grup Qutb'un radikalizmini tercih ettiler ve sonunda Mýsýrlý Müslüman
Kardeþler ile baðlantýlý bir örgüt kurmak için ayrýldýlar.119
Popülerliðini büyük bir hýzla kaybeden bir rejimle iþbirliði yapmak
Kardeþler'in geniþ desteðini azaltmaya baþladý. 1980'lerin baþý 1981-82'de
yapýlan öðrenci gösterileri, 1982'de yapýlan demiryolu grevi, 1983'te
güneydeki birliklerin ayaklanmalarýný izleyen hakim ve doktorlarýn grevleri ile Nümeyri'ye karþý büyüyen bir halk hareketi dalgasý yayýlmaya
baþladý. Bu dönem boyunca Kardeþler, rejimin dýþýnda olup da
Nümeyri'yi destekleyen tek güçtü ve bu, diktatör devrildiðinde onunla
birlikte zarar görme korkusunun baþlamasýna yol açtý.
Bunun üzerine Nümeyri son kumarýný oynadý. Þeriatýn hemen yasalara
dahil edileceðini açýkladý. Kardeþler'in bütün gücüyle onu desteklemekten baþka çaresi yoktu. 30 yýldan fazla bir süreden beri Sudan'ýn tüm
sorunlarýnýn “þeriata dönmesi” halinde çözüleceðini söylüyorlardý. Bu tek
ve basit slogan, onlarýn reform türünü kentli orta sýnýflar dýþýnda kalan
halk kitlelerinin Ýslami gelenekleriyle birleþtiriyordu. Böylece hakimlerin
ve hukukçularýn çoðunluðunun direniþi karþýsýnda, þeriatýn uygulanmasýný desteklemek için ajitasyona baþladýlar, Kardeþler üyeleri Nümeyri
tarafýndan kurulan özel þeriat mahkemelerinde rol aldýlar.
Kardeþler, özellikle bu mahkemelerin bazý önemli kiþileri tutuklayýp,
bunlarýn yolsuzluðunu teþhir etmesiyle, belirli geleneksel çevreler
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üzerindeki etkisini artýrdý. Ve bu yeni iktidar deneyimi devlet aygýtýnda
teþvik bekleyen insanlar üzerindeki cazibesini artýrmasýný saðladý. Fakat
alýnan tedbirler bir yandan Kardeþler'i toplumun bazý geleneksel kesimlerinde popülerleþtirir ve devleti yönetenler üzerinde daha etkili olmasýný
saðlarken, farklý alanlarda Kardeþler’e karþý olan kitlesel hoþnutsuzluðu
artýrýyordu. Gerçekte Ýslamcý kitlelerin bile koþullarýný iyileþtiremeyen
rejim, laikleri ve Ýslam dýþýndaki dinlere mensup olanlarý (ülkenin
güneyindeki nüfusun çoðunluðu) sýkýntýya sokuyordu. Þeriat efsanesi tüm
adaletsizliklere son verecek olan yeni bir hukuk sistemiydi. Ama bu yalnýzca bir hukuk reformu ile hayata geçirilemezdi ya da bu en azýndan
çürümüþ ve istenmeyen bir rejim tarafýndan yapýlamazdý. Yani aslýnda
yeni yasa gerçekte þeriat cezalarýna, hududa (hýrsýzlarýn elini kesmek,
zina yapanlarý taþlamak vb.) baþvurmakla sýnýrlýydý.
Kardeþler 1960'larda þeriatýn bu yönünü küçümseyerek kentli aydýnlar
arasýnda kendisini inþa etmeyi baþarmýþtý. Turabi'nin kabul ettiði Ýslami
ortodoksi “hudud konusunda ýsrarcý olmanýn yalnýzca her türlü isteðin
ortadan kalktýðý ideal bir Ýslami toplumda mümkün olacaðýný söyleyerek,
bu konudan kaçýnmak” þeklindeydi.120 Ancak þimdi þeriatýn hukuk sistemini deðiþtirmesinin elle tutulur tek kanýtý, böylesi cezalarýn kullanýma
sokulmasýydý ve Turabi 180 derecelik bir dönüþ yaparak, “insanlarýn yasa
gücüyle ahlak sahibi yapýlamayacaðý” iddiasýnda bulunanlarý eleþtirmeye
baþladý.121
Þeriat mahkemelerine karþý yükselen hoþnutsuzlukla birlikte Ýslamcý
finans sektörüne karþý da hoþnutsuzluk yükseldi. Bu, orta sýnýfýn bazý
üyelerinin önemli iþ alanlarýnda yükselmelerini saðlamýþtý. Ama zorunlu
olarak, büyük bir çoðunluðu daha büyük hayal kýrýklýklarýna sürükledi:
Ýþ dünyasýnda ve yeni sistemin saðladýðý olanaklardan yararlanamamalarýnýn temel nedeninin Ýkhwan yandaþlýðý olduðuna
inanan binlerce aday arasýnda hoþnutsuzluk yaratýlmýþtý...
Sonunda, Ýkhwan'ýn Ýslami bankacýlýk sistemini kötüye kullandýðý
konusundaki iddialar Nümeyri döneminde ortaya çýkan en zarar
verici yükümlülük haline geldi ve onlarý geniþ halk yýðýnlarýnýn
gözünde düþürdü.122
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Kardeþler, Nümeyri ile þeriat konusundaki ittifaklarý yüzünden, kendisine karþý artan bir ajitasyonun olduðu dönemde, yaptýðý diðer herþeyin
mazeretini üretmek zorunda kaldý. Nümeyri ABD'nin baskýsýyla, kendisini yýkacak bir halk ayaklanmasýnýn hemen öncesinde Kardeþler'e karþý
harekete geçtiyse de Kardeþler için devrim ile her hangi bir anlamda
özdeþleþmek için vakit çok geçti.
Dört yýl içinde o güne kadar olduðundan çok daha büyük iktidar
gücünü eline geçirerek yaþamaya devam etti, çünkü sonunda Nümeyri'ye
karþý çýkan subaylara kimsenin sunmadýðý bir olasýlýk sunmuþtu - binlerce
aktif üye onlarý ülkenin güneyinde Müslüman olmayanlarýn çýkardýðý
isyanlara karþý yürütülen þiddetli iç savaþta ve kuzeydeki kentlerdeki
hoþnutsuzluklarý bastýrma giriþimlerinde desteklemeye hazýrdý.
Nümeyri'ye karþý ayaklanmayý yöneten, hoþnutsuzluklarý toplumun
bütünlüklü dönüþümünü saðlayacak bir harekete odaklama yeteneði
olmayan, servetin kitlelerce yeniden bölüþümünü saðlayamayacak ve
güneyde ne kendi kaderini tayin hakkýný vermeye ne de bunlarý ezmeye
gücü yetmeyecek olan laik güçler koalisyonu, karþýt sýnýfsal çýkarlar kullanýlarak hareket edemez hale getirildi. Bu durum Kardeþler'e kendisini
artan biçimde istikrarý saðlama yeteneði olan, güneydeki isyanlara taviz
verilmemesi için büyük gösterileri düzenleyerek gücünü açýkça gösteren
tek yapý olarak orduya kabul ettirme olanaðý saðladý. Ordu bu nedenle,
isyancýlarla hükümet arasýnda yapýlmasý önerilen anlaþmayý bozmak için
1989'da iktidarý bir kez daha ele geçirdiðinde, Kardeþler ile gizli bir iþbirliði yaptý.
Ancak Kardeþler'in iktidardayken rejimin karþýlaþtýðý tüm sorunlara
verebildiði tek yanýt dini terminolojiyle ambalajlanmýþ giderek artan þiddetli baskýydý. Mart 1991'de þeriat hudud cezalarýyla birlikte yeniden
yürürlüðe sokuldu. Artýk güneydeki savaþa, Turabi'nin muhalefetteyken
yükselttiði Arap þövenizmine dayalý Ýslam'ý reddeden taleplerine raðmen,
Fur ve Nuba da dahil olmak üzere Arap olmayan diðer topluluklara uygulanan baskýlar eþlik ediyordu. Güneydeki savaþa karþý çýkanlara uygulanan þiddetin en tipik örneði iki yýl önce Darfur'da bir grup eylemciye
“devlete karþý savaþ açmak ve silah bulundurmak” suçuyla ölüm cezasý
verilmesiydi. Eylemcilerden birine verilen ceza önce idam edilmesi
ardýndan da cesedinin çarmýha gerilmesiydi.123 Seçimlere hazýrlanýlýrken
sendikalar ve meslek örgütleri üzerinde tehdit, tutuklama ve iþkence
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olduðu söyleniyordu.124 Ýslamizasyon kampanyasýný destekleyen bazý
gelenekselciler bile þimdi þiddete maruz kalýyorlardý. Rejim “vaazlarýyla
halkýn hoþnutsuzluðunu beslediðine inanýlan” Sufi tarikatlar üzerindeki
denetimini de sýkýlaþtýrýyor125 ve çoðu insan bu yýlýn baþlarýnda bir Sufi
camisine atýlan ve 16 kiþinin ölümüne yol açan bombalý saldýrýnýn sorumluluðunun rejimde ve Kardeþler'de olduðunu düþünüyordu.
Ancak baský, rejime geçici bir istikrardan baþka þey saðlamadý. Ýki yýl
önce kýtlýk ve fiyat artýþlarýnýn sonucu olarak kentlerde bir dizi isyan çýktý.
Baþlangýçta ÝMF'ye meydan okunurken, arkasýndan ÝMF ile yeni anlaþmalara yol açan ve fonun daha önce önerdiði bir çok politikayý kapsayan,
“ekonomik serbesti”ye dayalý bir Ekonomik Selamet Programý yürürlüðe
sokuldu.126 Bu, yaþam standartlarýnda çok keskin düþmelere, daha çok
hoþnutsuzluða ve daha çok isyana yol açtý.
Bu arada rejim uluslararasý planda diðer ana Ýslami rejimlerden tecrit
edildi: Ýran Irak arasýndaki birinci Körfez Savaþý'nda Ýran'a karþý çýkarak
Ýran'la ve 91'deki ikinci Körfez Savaþý'nda da Irak'ý destekleyerek Suudi
Arabistan ile anlaþmazlýða düþtü. Muhtemelen bu nedenle, bu iki ülkeden
etkilenmeyenlere ve Mýsýr'daki Müslüman Kardeþler'e kendisini Ýslamcýlarýn cazibe merkezi olarak tanýtmaya çalýþtý - bunu Turabi'nin kendi
politikalarý 30 yýldýr bu Ýslamcý gruplarýn benimsediði radikalizmden çok
uzak olmasýna raðmen yaptý.
Ancak Sudanlý Kardeþler'in kendisi de muazzam bir baský altýndadýr.
“NÝF'in ikiye bölüneceði, baðnazlarýn kalacaðý ve görece daha ýlýmlý olan
hizbin Umma Partisi ve DUP'un (iki ana geleneksel parti) muhafazakâr
kanatlarýna katýlacaðýna dair dedikodular vardýr. NÝF'in içinde laik partilerle uzlaþmaya hazýr eski kuþaklarla, daha genç ve uzlaþmaz baðnazlar
arasýnda ayrýlýklar bulunmaktadýr.”127
Sudan hakkýnda son bir noktayý daha iþaret etmemiz yerinde olacaktýr.
Kardeþler'in iktidara yükseliþi, onun adýna çalýþan sihirli güçler
sayesinde gerçekleþmemiþtir. Bu daha çok diðer siyasi güçlerin,
ülkeyi giderek derinleþen çýkmazdan kurtaracak yollar bulmayý
baþaramamasýndandýr. 1950'lerde ve 1960'larda Komünist Partisi
Kardeþler'den daha güçlü bir örgüttü. Kardeþler ile rekabette
üniversite öðrencileri arasýnda etkin olmayý baþarmýþ ve kentli
sendikacýlar arasýnda taraftar bulmuþtu. Fakat 1964 ve 1969'da bu
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etkisini deðiþim için devrimci bir program sunmak için deðil,
devrimci olmayan hükümetlere katýlmak için kullandý ve bu popüler
ajitasyon dalgasýný yumuþattýðý için daha sonra kendi aleyhine
döndü. Özellikle ilk yýllarda Komünist Parti’nin Nümeyri'yi desteklemesi Kardeþler'e üniversitelerdeki çalkantýyý yönlendirme ve
komünistlerin tabanýný tasfiye etme þansý verdi.

10. Sonuçlar
Sosyalistlerin Ýslamcý hareketleri otomatik olarak gerici ve
“faþist” ya da “ilerici” ve “anti-emperyalist” olarak deðerlendirmeleri hata olmuþtur. Radikal Ýslamcýlýðýn, toplumu Muhammed
tarafýndan 7. yüzyýl Arabistan'ýnda uygulanan modelle yeniden oluþturma
projesi, aslýnda yeni orta sýnýfýn yoksullaþan kesimlerinden kaynaklanan
bir “ütopya”dýr. Tüm “küçük burjuva ütopyalarý”nda128 olduðu gibi, bu
ütopyanýn taraftarlarý da pratikte iki seçenek arasýnda seçim yapmakla
karþý karþýyadýrlar: Ya mevcut toplumu yönetenlere karþý muhalefet
ederken kahramanca ama beyhude giriþimleri seçmek ya da yöneticilerle
uzlaþarak onlara baský ve sömürüyü sürdürmeleri için ideolojik cila
saðlamak. Bu durum, Ýslamcýlýðýn radikal bir terörist kanat ile reformist
bir kanada ayrýlmasýný kaçýnýlmaz kýlar. Bu ayný zamanda toplumu
“ezenlerden” kurtarmak isteyen bazý radikal Ýslamcýlarýn bireylere “Ýslami” davranýþ biçimlerini dayatmak için silah kullanmaya baþlamasýna yol
açar.
Sosyalistler, küçük burjuva ütopyacýlarý baþ düþman olarak deðerlendiremezler. Onlar uluslararasý kapitalist sistemden, milyarlarca
insanýn kör bir birikime tabi tutulmasýndan, tüm kýtalarýn bankalar
tarafýndan yaðmalanmasýndan veya “yeni dünya düzeni”nin ilanýndan
bu yana korkunç savaþlara yol açan makinalaþmadan sorumlu
deðillerdir. Onlar Saddam Hüseyin'in ABD ve Körfez þeyhliklerine
yaranma giriþimiyle baþlayan ve ABD'nin Irak'la beraber müdahalesiyle
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sonuçlanan Ýran-Irak Savaþý'nýn dehþetinden sorumlu deðillerdir.
Falanjistlerin saldýralarýnýn, Suriye'nin sola karþý müdahalesinin ve Ýsrail
iþgalinin Þii militan hareketini doðuran koþullarý yarattýðý Lübnan'daki
katliamdan dolayý onlar suçlanamaz. Baðdat hastanelerinin “tam isabet
saðlayan bombalar”a hedef olduðu ve 80 bin kiþinin Kuveyt'ten Basra'ya
kaçarken katledildiði Körfez Savaþý'ndan da sorumlu deðillerdir. Mýsýr ve
Cezayir gibi ülkelerde yoksulluk, eziyet, tutuklama, insan haklarý ihlalleri
Ýslamcýlar yarýn ortadan kalksa bile varolmaya devam edecektir.
Bu nedenlerle sosyalistler Ýslamcýlara karþý devleti destekleyemezler. Laik deðerlerin tehdit edilmesi nedeniyle devleti destekleyenler,
Ýslamcýlarýn, solu “toplumun en yoksul kesimlerine karþý ‘ezenlerin’,
‘dinsiz’ ve ‘laik’ komplosunun bir parçasý” olarak tanýmlamalarýný
kolaylaþtýrmaktadýrlar. Bu anlayýþta olanlar halk yýðýnlarý için hiç bir
þey yapmayan rejimleri “ilerici” diye överek Ýslamcýlarýn büyümesini
saðlayan Cezayir ve Mýsýr solunun yaptýðý hatalarý tekrarlarlar. Onlar
devletin laik deðerlere verdiði desteðin geçici olduðunu da unuturlar:
Yeri geldiðinde þeriatýn özellikle halka aðýr cezalar verebilecek kýsýmlarýný uygulamak için daha muhafazakar Ýslamcýlarla iþbirliði yapar,
karþýlýðýnda da baskýlara karþý mücadele edilmesi gerektiðine inanan
radikallerin kuyusunu kazarlar. Ziya yönetimindeki Pakistan'da ve
Nümeyri dönemindeki Sudan'da uygulanan ve Clinton yönetiminin
Cezayirli generallere tavsiye ettikleri buydu.
Fakat sosyalistler Ýslamcýlarý da destekleyemezler. Ýslamcýlarý desteklemek, baskýnýn bir biçimini diðerine tercih etmek, devletin Ýslamcýlar
üzerindeki þiddetine tepki olarak etnik ve dini azýnlýklarýn, kadýnlar ve
eþcinsellerin savunulmasýný terketmek ve kapitalist sömürünün “Ýslami”
biçimler alarak kontrolsüz bir biçimde sürdürülmesini saðlayacak günah
keçileri bulunmasýna yardým etmek anlamýna gelecektir. Onlarý desteklemek, bütün ezilen ve sömürülenleri arkasýnda örgütleyen mücadele halindeki iþçilere dayanan baðýmsýz sosyalist politika hedefinin, kendi koyduðu hedeflere bile ulaþmasý mümkün olmayan küçük burjuva ütopyacýlýðýnýn kuyruðuna takýlmak için terkedilmesi anlamýna gelecektir.
Ýslamcýlar bizim müttefikimiz deðildir. Onlar, iþçi sýnýfý üzerinde etkili
olmak isteyen ve baþardýðý ölçüde de iþçileri ya felakete yol açan beyhude
bir maceracýlýða ya da mevcut sisteme gerici bir teslimiyete çeken - veya
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genellikle önce birincisini sonra da ikincisini gerçekleþtiren - bir sýnýfýn
temsilcileridir.
Fakat bu Ýslamcýlar yokmuþ gibi bir tutum alabileceðimiz anlamýna
gelmemektedir. Bunlar mevcut düzende sýkýntý çeken büyük toplumsal
gruplar zemininde büyümektedir ve onlarýn isyan duygusu, yükselen iþçi
mücadelesi önderlik edebilirse ilerici amaçlar için harekete geçirilebilir.
Hatta böylesi bir yükseliþ olmasa bile radikalliðin cazibesine kapýlan pek
çok insan sosyalistler tarafýndan etkilenebilir. Ancak bunun için sosyalistlerin Ýslamcýlýðýn tüm biçimlerinden tamamen baðýmsýz bir politika ve
tek tek Ýslamcýlarý gerçek radikal mücadeleye katmak için her türlü fýrsatý
kullanan bir yaklaþýmý birleþtirmeleri gerekir.
Radikal Ýslamcýlýk çeliþkilerle doludur. Küçük burjuvazi daima mevcut
düzene karþý radikal isyan ve onunla uzlaþma arasýnda gidip gelir. Ýslamcýlýk bu nedenle daima Ýslami toplumu bütünlüklü olarak kurmak için
savaþmakla Ýslami “reform”larý dayatabilmek için uzlaþmak arasýnda
sýkýþýr. Bu çeliþkiler kaçýnýlmaz olarak kendilerini Ýslamcý gruplar arasýnda çok sert ve çoðunlukla þiddet içeren çatýþmalarda gösterirler.
Ýslamcýlýðý tek bir gerici bütün olarak deðerlendirenler, Körfez Savaþý
sýrasýnda Suudi Arabistan ve Ýran karþýt taraflarý desteklediðinde Ýslami
gruplar arasýnda çýkan çeliþkileri unutmaktadýrlar. Bu tartýþmalar, Türk
Ýslamcýlarýnýn Körfez Savaþý sýrasýnda Suudilerce finanse edilen camilerde Irak yanlýsý gösteriler örgütlemesine, Cezayir'de FÝS'in Suudi destekçilerinden kopmasýna neden olmuþtur. Afganistan'da rakip Ýslamcý gruplar
arasýnda daha da sert silahlý kavgalar sürmektedir. Bugün Filistinliler
arasýnda örgütlü olan Hamas içinde de Ýslami yasalarý uygulamasý
karþýlýðýnda Arafat'ýn Filistin yönetimiyle ve dolayýsýyla Ýsrail'le uzlaþma
konusunda tartýþmalar bulunmaktadýr. “Reformist Ýslam”, dünya sistemine entegre olmuþ mevcut devletlerle uðraþmaya baþladýðýnda böylesi
davranýþ farklýlýklarý zorunlu olarak ortaya çýkacaktýr. Çünkü bu devletlerin her biri diðerleriyle rekabet içindedir ve her biri belirleyici
emperyalist güçlerle kendi pazarlýðýný yapmaktadýr.
Ýþçi sýnýfý mücadelesinin düzeyi yükseldiðinde de benzeri farklýlýklar
ortaya çýkar. Ýslamcý örgütleri finanse edenler, iþçi mücadelelerini sona
erdirmeye çalýþacaklardýr. Genç radikal Ýslamcýlardan bazýlarý bu
mücadeleyi sezgisel olarak destekleyecektir. Ýslamcý örgütlerin liderleri,
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iþverenlerin yardýmsever, iþçilerin de sabýrlý olmasý gerektiðini homurdanarak ortada kalacaklardýr.
Son olarak kapitalist geliþmenin kendisi iktidara yaklaþtýklarý ölçüde
Ýslamcý liderleri ideolojik taklalar atmaya zorlar. Onlar da “Ýslami deðerler” ile “batý deðerleri”ni karþý karþýya koymaktadýrlar. Ama batý deðerleri adý verilen deðerler köklerini efsanevi Avrupa kültüründen deðil, kapitalizmin son iki yüzyýldaki geliþiminden alýr. Ýngiliz orta sýnýfýnýn 150
yýl önce cinselliðe karþý aldýðý tavýr Ýslamcý canlanmacýlarýn bugün vaaz
ettiklerine þaþýrtýcý biçimde benzemektedir: Evlilik dýþý seksin yasaklanmasý, kadýnlarýn bileklerine kadar örtünmesi, gayrimeþru iliþkilerin kabul
edilemez, insanlarýn kaldýramayacaklarý bir leke olmasý... Kadýnlar bazý
açýlardan bugün Ýslam'ýn çoðu biçiminin saðladýðýndan daha az hakka
sahipti. Ýslam, kýz çocuðuna erkek çocuða verilen mirasýn yarýsýnýn verilmesini öngördüðü halde, Ýngilizler'de miras yalnýzca en büyük erkek
çocuða kalabiliyor; Ýslam, kadýnlara çok sýnýrlý da olsa boþanma hakký
verdiði halde, Ýngiliz orta sýnýfý kadýnlara boþanma hakký tanýmýyordu.
Ýngilizler'in tutumunu deðiþtiren þey batýlý psikolojisi ya da “MuseviHristiyan deðerlere” ait bir þey deðil, geliþen kapitalizmin etkisidir. Kadýn
iþgücüne duyduðu gereksinim kapitalizmi bazý tutumlarý deðiþtirmek
zorunda býraktý ve daha da önemlisi kadýnlarý daha büyük deðiþimleri
talep edebilecek bir konuma kavuþturdu.
Bu nedenle Katolik kilisesinin eskiden çok güçlü olduðu Ýrlanda,
Polonya ve Ýspanya gibi ülkelerde bile istemeden de olsa bu etkinin azalmasýný kabul etti. Ýslam'ýn devlet dini olduðu ülkelerde de ne kadar
uðraþýrlarsa uðraþsýnlar kendilerini benzeri deðiþimlerin baskýlarýndan
muaf tutmalarý mümkün deðildir.
Bu, Ýran Ýslam Cumhuriyeti'nin deneyimiyle de ortaya çýkmaktadýr.
Kadýnlarýn esas rolünün “ana ve eþ” olduðu þeklindeki tüm propagandaya
ve kadýnlarý hukukçuluk gibi belirli mesleklerden uzaklaþtýrmak için
yapýlan tüm baskýlara raðmen, kadýnlarýn iþgücü içindeki oraný giderek
arttý. Bugün kadýnlar devrim sýrasýnda olduðu gibi kamu çalýþanlarýnýn
yüzde 28'ini oluþturuyor.129 Rejim, bu nedenle doðum kontrolü konusundaki tutumunu deðiþtirmek zorunda kaldý. Þu anda kadýnlarýn yüzde 23'ü
doðum kontrol hapý kullanýyor130 ve zaman zaman sýký örtünme zorunluluðu yumuþatýlýyor. Kadýnlar, boþanma ve aile hukukunda erkeklerle eþit
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haklara sahip olmasalar da oy hakkýný (iki kadýn milletvekili var), okula
gitme hakkýný, tüm dallarda üniversitelerdeki kota haklarýný koruyor, týp
okumak ve askeri eðitim almak için teþvik ediliyorlar.131 Abrahamian,
Humeyni hakkýnda þunlarý yazýyor:
Humeyni'nin en yakýn müritleri “gelenekçiler”le “eski moda”
olduklarý için alay ediyor. Onlarý, dinsel kurallarý sabit fikir
haline getirmekle, kýzlarýný okula göndermemekle, genç kýzlarý
hiç erkek bulunmayan yerlerde bile örtünmeye zorlamakla, sanat,
müzik ve satranç oynamak gibi entellektüel uðraþlarý reddetmekle ve hepsinden kötüsü gazete, radyo ve televizyondan yararlanmamakla suçluyorlar.132
Bunlarýn hiç birisi gerçekten þaþýrtýcý olmamalýdýr. Ýran kapitalizmini
ve Ýran devletini yönetenler ekonominin temel sektörlerinde kadýn
iþgücünden vazgeçemezler. ÝRP'nin iskeletini oluþturan küçük burjuva
kesimleri, yalnýzca daha fazla gelir elde etmek için ailenin gelirini artýrabilmek ve kýzlarýnýn evlenmesini kolaylaþtýrmak için, 1970'lerde kýzlarýný
üniversiteye göndermeye ve onlara iþ aramaya baþladýlar. 1980'lerde ise
sýrf dini gerekler adýna bundan vazgeçmek istemediler.
Ýslamcýlýk, ekonomik ve bu nedenle toplumsal geliþmeyi diðer ideolojilerden daha fazla donduramaz. Bu nedenle durmaksýzýn kendi içinde
gerginlikler çýkacak ve bu, savunucularý arasýnda sert ideolojik tartýþmalarda ifadesini bulacaktýr.
Ýslamcý gençler, genellikle modern toplumun akýllý ve kendini iyi ifade
eden ürünleridir. Kitap ve gazete okurlar, televizyon seyrederler, bu
nedenle kendi hareketleri içindeki bölünme ve kavgalarý bilirler. Ancak
ister soldan, ister burjuvaziden olsun “laikler”le karþýlaþtýklarýnda
saflarýný sýklaþtýrsalar da birbirleriyle þiddetli bir biçimde tartýþacaklardýr.
Aynen 30 yýl önce monolitik görünen dünya stalinist hareketinin Sovyet
ve Çin yanlýsý kanatlarýnýn yaptýðý gibi. Bu tartýþmalar en azýndan
bazýlarýnýn beyninde gizli kuþkular yaratmaya baþlayacaktýr.
Sosyalistler, daha radikal bazý Ýslamcýlarýn kendi fikirleri ve örgütlerini sorgulamalarý için bu çeliþkilerden yararlanabilirler. Bu ancak bizler
devletle ya da Ýslamcýlarla özdeþleþtirilemeyecek kendi baðýmsýz
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örgütümüzü kurabilirsek mümkün olacaktýr.
Bazý konularda kendimizi emperyalizme ve devlete karþý Ýslamcýlarla ayný tarafta buluruz. Örneðin Körfez Savaþý'nda bir çok
ülkede bu yaþandý. Fransa veya Ýngiltere gibi ülkelerde konu ýrkçýlýkla mücadeleye geldiðinde de bu gerçekleþebilir. Ýslamcýlar muhalefetteyken kuralýmýz þöyle olmalý: “Bazen Ýslamcýlarla yan yana, ama
devletle asla.”
Ayný tarafta olduðumuz zamanlarda bile Ýslamcýlarla temel konularda
anlaþmazlýðýmýz devam edecek. Dinin gereklerini uygulama hakký gibi
dini eleþtirme hakkýný da savunuruz. Türban ve peçe giymeme hakkýný
olduðu gibi Fransa gibi ýrkçý ülkelerde genç kadýnlarýn isterlerse
örtünebilme hakkýný da savunuyoruz. Cezayir gibi ülkelerde anadili
Arapça olanlarýn büyük þirketlere alýnmamasý gibi ayrýmcýlýklara
karþýyýz. Ama ayný zamanda Berberi dilini konuþanlara ve Fransýzcayý
ana dil olarak öðrenen iþçi ve aþaðý orta sýnýf mensuplarýna karþý yapýlan
ayrýmcýlýða da karþýyýz. Her þeyden öte sömürülen ve ezilenlerin bir kesiminin dini veya etnik köken temelinde diðer ezilenlerle karþý karþýya
getirilmesine karþýyýz. Dolayýsýyla Ýslamcýlarý devlete karþý savunurken,
kadýnlarý, eþcinselleri, Berberiler'i veya Kýptiler'i de Ýslamcýlarýn bir kesimine karþý savunuruz.
Kendimizi Ýslamcýlarla ayný tarafta bulduðumuzda iþimizin bir kýsmý
onlarla en güçlü biçimde tartýþmak ve fikirlerine meydan okumak
olmalýdýr. Yalnýzca örgütlerinin kadýnlara ve azýnlýklara karþý tutumu
konusunda deðil, “sorunlarýn zenginlerin fakirlere karþý hayýrseverliðini
artýrarak mý yoksa mevcut sýnýf iliþkilerini ortadan kaldýrarak mý çözüleceði” gibi temel sorunlarý da tartýþmalýyýz.
Sol, geçmiþte Ýslamcýlara iliþkin iki hata yapmýþtýr. Birinci hata,
“ortak hiç bir þeyimiz olmayan faþistler” diye onlarý silip atmaktýr.
Ýkinci hata, onlarý eleþtirilmemesi gereken “ilericiler” olarak
görmektir. Bu hatalar, Ortadoðu'da sol yerine Ýslamcýlarýn
büyümesinde ortak bir rol oynadýlar. Bugün ihtiyacýmýz olan, Ýslamcýlýðý, Ýslami hareketin de çözemeyeceði derin bir toplumsal krizin
ürünü olarak gören ve Ýslami hareketi destekleyen gençlerin bir kýsmýný çok farklý, baðýmsýz, devrimci sosyalist bir perspektife kazanmak için mücadele eden farklý bir yaklaþýmýdýr.
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