
"Hükümetin her dairesinde 
yolsuzluk var, herkesin gözü 
önünde. Hiçbir sorumludan, 
onunla bir tür anlaşma, pazar
lık yapmadan onay alamazsı
nız. Hüsnü Mübarek önleme
ye çalıştı ama olmadı, sistem 
önlenmesine engel oluyor. Yol
suzluk, sistemin bir parçası. Yi
ne de ben umutluyum. Çok ya
kın bir gelecekte, Mısır İslâm 
ve Arap dünyasındaki lider ye
rini tekrar alacaktır." 

"Ahmet Bey, Al-Zahraa 
çok başarı l ı ve büyük bir iş. 
A i l eden mi zenginsiniz? 
Sermaye nasıl geldi? Tek 
adam işi m i ? " 

"Evet. Hapishaneden çıktı
ğım zaman bir tek liram yok
tu." 

"Herhalde. Yedi yıl dile 
kolay." 

"Ama, Allah'ın izin verdiği 
olur. Biz bu toplumun zihniye
tini kitaplarla, televizyon prog
ramları ile değiştirmeye çalışı
yoruz." 
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Ida temel bir davası vardır 
İhvanı Müslimin top lumu de
ğiştirmek ister, ama, silâh zo
ru ile değil. Toplumu islâm top
lumuna dönüştürmek isterler, 
ama, konuşarak, yollar önere
rek.'' 

" ihvanı Müs l imin ' in 13 
yıllık bir Mekke s ü r e s i n d e n 
b a h s e d i l d i ğ i n i d u y d u m . 
Duyduğuma g ö r e , İhvan bu 
13 yıl içinde Mısır toplumu
nun %75'inin Müslümanl ığ ı 
yeniden kucaklamasını sağ 
layacakmış. Bu onüç yıl yet
mezse bir onüç yıl daha 
beklenecekmiş. Böyle bir 
programın aslı var m ı ? " 

" B u noktaları b i lmiyorum, 
ama, bil iyorum ki, fikirlerini ba
rışçı programlar la yayacak la r . 
Mısır'da büyük bir çoğun luğa 
sahipler. Üç g ü n kadar ö n c e 
bir toplantı vardı , baro toplan
tısı, islâm'da insan hakları ko
nulu. Hamid Abdülnasr , Mür 
şid el'amm konuştu; onb in ki
şi dinlemeye geld i . B u çok bü 
yük bir sayıdır. İhvan barışçı bir 
harekettir. Seyy id Kutub 'u se
venler bir d iğer ileri gruptur. 
Onlar bu top lumu Zorla değiş
tireceklerini söylerler. Bir m ü d 
det bekleyecekler in i , son ra si
lâha sarılacaklarını söylerler. 
Akıllarındaki süre ne kadardır 
bilmiyorum, ama, bu süreden 
sonra silâhlı ey lem yapacak la -
nnı söylüyor lar?" 

"Belki bu 13 yı l , Kutbile-
rin onüç yıl l ık bekleme s ü 
recidir?" 

" B e l k i . Ama .bun la r gizli 
meselelerdir, nasıl bilebiliriz 
k i?" 

"Elbet te ." 
" A n c a k , onlar, bütün kafir-

• leri şimdi or tadan kaldırmalıyız 
diyorlar. İçteki ve dıştaki bütün 
kafirleri o r tadan kaldırmalıyız. 
Bunu yaparken ölürsek iyi. B iz 
ölümü ist iyoruz, ö lüm iyidir." 

" Ş e h a d e t ? " 
Şehadet . B u n d a n böy le 

tüm kafir kurumları yoketmelı-
yiz diyorlar. C i h a d budu r . " 

" O zaman bu onüç yıl 
mese les i e s a s itibariyle 
d o ğ r u . " 

" E v e t . " 
" A h m e t bey, Safinaz Ka-

z ım' la konuşurken , kendisi
ni komünist l ik le suçladıkla
rını ve bu iddia ile hapsettik
lerini anlat t ı . Mısır 'daki ko
münist ler in gücü nedir?" 

Feoda l i zm yok, proletarya 
yok, nasıl güçlü olacaklar? Şu 
anda Mısır'da 35 bin kanun 
var. Bazıları 1517 Sultan Se-
lim'den kalma. Cumhurbaşka
nının ofisinden havaalanına ka
dar uzanır. Bu kadar çok sayı 
hakimlerin herşeyi bi lmemele
ri demektir. Böyle o lunca, bir
birlerine ters düşen iki karar çı
kabilir. Örneğin, yakında bir 
dava vardı. İki ayrı kanun, bi
risi diyor ki, bir demeğ in top
rak sahibi olabi lmesi için tesci l 
edilmesi gerekli. Ötekisi ise, 
tescil edilmesi için toprak sahi
bi olması gerek l i . " 

"Peki , Mıs ı r 'da İhvan ın 
gücü nedir?" 

"Siyasetteki , g ü n d e m d e k i , 
sokaktaki güçlü,sözü geçen in
sanların hepsi İhvanı Müslimin-
dir. Çok, çok güç lüdür hare
ket." 

" A m a siyasi parti yok ." 
"Hayı r , yasak. A m a çok 

büyük ve iyi o rgan ized i r . " 
" M ü s l ü m a n k a r d e ş l e r 

bugünkü oy potansiyelleri
ni hangi parti için kul lanı 
yorlar? Ya da , kul lanıyorlar 
m ı ? " 

" V e f d için, son seç imlerde 
48 sanda lye kazandı parti. 
Toplam sanda lye sayısı 4 0 0 . " 

" Ç o k küçük bir oran de
ğil m i?" 

"Çoğun luk değ i l . " 
"Seç imle re , kat ı lma ora

nı nedir?" 
" R e s m i istatistiklere göre 

sekiz milyon seçmen var. S o n 
seçimlerde hükümet onüç mil
yon kişinin oy verdiğini söyle
di. Ne reden çıkar bu beş mil
yon fa rk?" 

"Ac ık say ım sistemi yok 
mudur?" 

"Vardı r . " 
"Peki , nası l beş milyon 

seçmen icat edebilirler k i?" 
"B i r k o c a ya lan! Gerçek 

, r akkam s ö y l e d i k l e r i n i n 
% 0 0 0 . 1 ' d e n faz la deği ldir . 

" B u nasıl olabilir k i ! " 
" B u r a d a insanların umu

runda deği ld i r . " 
" B u rakkam muhteme

len hükümetteKi ler in akra-
balanndan filan oluşuyor-
dur!" 
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Ahmet Raif ve Münif Fevzi: 

"Bir müslüman ve bir kipti » 
"Feodalizm yok, proletarya yok, nasıl güçlü 
olacaklar? Şu anda Mısır'da 35 bin kanun 
var. Bazıları 1517, Sultan Selim'den kalma. 
Cumhurbaşkanının ofisinden havaalanına 
kadar uzanır. Bu kadar çok sayı hakimlerin 
herşeyi bilmemeleri demektir. Böyle olunca, 
birbirlerine ters düşen iki karar çıkabilir. 
Örneğin, yakında bir dava vardı. İki ayrı 
kanun, birisi diyor ki, "bir derneğin toprak 
sahibi olabilmesi için tescil edilmesi 
gerekli". Ötekisi de, "tescil edilmesi için 
toprak sahibi olması gerekli." 

ilginç tarafı eski ve çok ünlü bir 
kadın sinema yıldızı tarafından 
kurulmuş olması. Bugün yayıne
vinin işgal ettiği bina da bu ha
nıma aitmiş. Cemal Abdül Na
sır, bireylerin gazete ve dergi çı
karmalarını yasakladıktan sonra, 
dergi hükümete devrolmuş. Bir 
ikinci ilginç tarafı, Rozel Yusuf'
un 50, Sabah-ül Hayr'ın 30 yıl
dır (1956'da kurulmuş) çıkıyor 

geliyor mu?" 
"Hükümete karşı olduklarını 

söylemek istemiyorum. Şöyle 
söylıyeyim: Hükümete karşı de
ğiller ama hükümetten yana da 
değiller. Olayları değerlendirir
ler." 

"Tarafsız mı demek isti
yorsunuz?" 

"Evet. Çok açık bir biçimde 
olayları değerlendirirler. Herşe-

Galiba.Ama İslamcı bir yayın 
organı var. Belki de hükümetin 
sahip olduğu bir dergidir. Her 
neyse, bazı faaliyetleri var. Bu fa-
lıyetlennın bazıları yanlış olabilir. 
Hükümet bunların farkında
dır. Bazı faaliyetleri çok iyidir. Hü
kümeti memnun eder.Bence, hı-
rıstiyanlan müslümanlardan ayır
mak gibi bir düşünceleri yoktur. 
Biz hepimiz Mısırlıyız. Ve Mısırlı
lar dinlerinden dolayı baskı altın
da tutulmayı sevmezler." 

"Ancak, devletin resmi di
ni İslâm'dır değil mi?" 

"Evet. ama. bunu hiç düşün
medim. Ancak, bilmeniz gere
ken çok önemli birşey var. Mısır 
kamuoyunda biz hiç bir zaman 
bu bakan Müslümandır,deqıldır. 
bu hükümet müslumandır,değil
dir diye düşünmeyiz. Biz. Bu bir 
Mısır hükümetidir, bu bir Mısır 
bakanıdır' diye düşünürüz.'' 

"Şöyle sorayım: Sizce,Mı
sır Anayasası, laik ve demok
ratik bir anayasa mıdır?" 

"Evet. demokratiktir." 

Münif Fevzi 52 yaşında, otuz yıllık gazeteci. 
Hıristiyan, Ortodoks; yani, Kıptî. "Sosyal 
dergi" diye tanımlanan Sabah-ül Hayr 
(Günaydın) adlı derginin yazarlarından. 
Mısır'ın, Mısır toplumunun sosyal sorunları 
ile ilgilendiği söylenen Sabah-ül Hayr'ın bir 
de kardeş dergisi var, "Rozel Yusuf". 
Mısırlı sosyalistler entellektüel olduğu iddia 
edilen bu dergilerin etrafında 
kümelenmişler. "İddia edilen" diyorum, 
çünkü, dergileri incelemiş değilim. Rozel 
Yusuf'un bir ilginç tarafı, eski ve çok ünlü 
bir kadın sinema yıldızı tarafından kurulmuş 
olması. Bugün yayınevinin işgal ettiği bina 
da bu hanıma aitmiş. Cemal Abdül Nasır, 
bireylerin gazete ve dergi çıkarmalarını 
yasakladıktan sonra, dergi hükümete 
devrolmuş. Bir ikinci ilginç tarafı, Rozel 
Yusuf'un 50, Sabah-ül Hayr'ın 30 yıldır 
(1956'da kurulmuş) çıkıyor olmaları. 

Peki , sizin televizyon 
filmlerinizi Mısır televizyonu 
satın alıyor m u ? " 

"Hayır . İhraç ediyoruz. Ör
neğin, Cemalettin Afgani se
risine Mısır'ın en iyi yazarları, 
bugüne kadar yapılan en iyi 
A rap dizisi dedi ler. A m a , tele
v izyon müdürü hanım. bana. 
'b iz insanları uyutmaya çalışı
yoruz, siz uyandırmaya; dizinizi 
nasıl alabiliriz ki?' ded i . " 

" Ç o k dürüst bir cevap 
vermiş d o ğ r u s u . " 

" A y n e n böyle söyledi: 'biz 
insanları uyutmak istiyoruz.' 
Ben filmlerimde insanlara etraf
larında gördükleri kötülükleri 
nasıl defedebilecekleıini anlat
m a y a çalışıyorum. Namaz kıl
mayan bir yazar bana dizinin 
son bölümünü gördükten son
ra camiye gittiğini söyledi. Ay
nı şahıs, ertesi gün Enformas
yon Bakanlığı'na gidip, neden 
insanların bu kadar güzel bir 
diziyi görmelerini engelledikle
rini sormuş. Sonra komiteler 
toplandı vs., ve göstermeme
leri gerektiğine karar verdiler. 

" Ö t e yandan, Mısır lâik 
deği l , ' İs lâm' devleti, öyle 
değil m i?" 

"Öy le Anayasa 'ya göre 
öy le . " 

" O zaman bu laisizm bi
le değ i l?" 

"Hayır , zulüm. Hükümeti
miz bu konular üstünde hiç dü
şünmüyor. Amer ika 'dan emir 
alıyorlar, ona göre ış yapıyor
lar. Plan yok. ilen görüş yok. 

Münif Fevzi, hiç de aynı fi
kirde değildi 

Münif Fevzi 

" H e r halde. Bir d e işçilere 
beş lira, on lira, onsek iz lira ve
riyorlar, gidip oy versinler diye. 
Katiyen bu r a k k a m d a n fazla 
değildir oy verenler. Çünkü bu
rada insanlar aldırmazlar. Da
hası, seçim s is teminde bir lis
teye oy verilir. B u yeni sistem
de, hiç bir muhalefet partisinin 
parlamentoya g i rmemes i için 
tedbir alınmıştır." 

"Yolsuzluk boyut lar ı ne
dir? Ya « a , yolsuzluk acaba 
muhalefeti d ışarda tutmak 
eğilimlerini artt ır ır m ı ? " 

Münif Fevzi, 52 yaşında 
otuz yıllık gazeteci. Hıristiyan Or
todoks yanı. Kıptî. "Sosyal 
dergi" diye tanımlanan Sabah-
ül Hayr (Günaydın) adlı derginin 
yazarlarından. Mısır'ın. Mısır top
lumunun sosyal sorunları ile ilgi
lendiği söylenen Sabah-ül 
Hayr'ın bir de kardeş dergisi 
var. "Ro7«l Yusuf". Mısırlı sos
yalistler entellektüel olduğu iddia 
edilen bu dergilerin etrafında kü
melenmişler, " iddia edilen'' di
yorum, çünkü, dergilen incele
miş değilim. Rozel Yusuf'un bir 

olmaları. 
"Sabah-ül Hayr, Mısır top

lumundaki değişikliklerle ilgi
lenir." diye açıklıyor Münif 
Fevzi, "sosyal değişimler, 
ekonomik değişimler, insan
ların yaşama biçimindeki de 
ğişiklikler." 

Tiraj sorduğumda da aldığım 
cevap şaşırtıcı. 

"Sabah-ül Hayr altmış bin 
satar. Rozel Yusuf elli bin civa
rında. Bu ıkı dergide de. illüstras
yon önemlidir. Fotoğraf kullan-
maktansa, el çizimine itibar ede
riz. Ve okuyucularımız bu ülke
nin entelektüellerinden oluşur. 
Sanata önem veren, anlayan in
sanlardan. Her ıkı derginin de 
hükümet yanlısı olduğunu söyle
yebilirim ' 

• Ancak.her ikisi de hükü
mete ait olduğuna göre, aksi
ni düşünmek pek mümkün 
değil, öyle değil mi?" 

" A m a bazen de hükümete 
karşı yazılar çıkabilir Kanunlar 
çerçevesinde eleştiri yapılabilir 
Örneğm. başkanı, ahlâkı, sosyal 
vb açılardan yasalar doğrultu
sunda eleştirebilir. Bu tur eleşti
riler okuyucular nezdmde itibar 
görür.' 

"Münif Bey, bu dergilerin 
hiç kapatıldığı olur mu?" 

'Hayır Her pazartesi Rozel 
Yusuf ve her perşemoe Sabah-
ül Hayr çıkar, ve her ıkısı de Mı
sır'ın siyası hayatında önemli bir 
rol oynariar. Çok etkilidirler. Mı
sır yayıncılığında bir ekol teşkil 
ederler. Öyle ki. bugün üniver
sitelerde bu ıkı dergi ve okuyu
cuları hakkında araştırmalar ya
pılmaktadır Buradan yetısenier 
başka yayınların başına geçer
ler, o anlamda da bir okuldur bu
rası Örneğin. Ahmet Bahat-
tin,, el-Ahram m başyazarı bir 
zamanlar Sabah-ül Hayr ın baş 
yazarıydı Ahmet Behçet de 
buradan yetişmiştir.' 

Türkiyeli kafam.hükümetin 
sahip olduğu bir derginin eleşti
rel tavrı olabileceğini almadığın
dan olacak, ben yine aynı soru
yu soruyorum. 

"Münif Bey, dergilerin hü
kümet yanlısı olduğunu söy
lediniz, bu aynı zamanda, 
dergilerin şu andaki rejimi 
destekledikleri anlamına da 

yi ahlâkı açıdan eleştirirler. Örne
ğin. Sabah-ül Hayr Mısır toplu
munu ahlâkı açıdan eleştirir. Ro
zel Yusuf Mısır siyası hayatını 
ahlâkı açıdan eleştirir ve bu oto
ritelerin hoşuna gider." 

"Okuyucularınızın esas iti
bariyle hıristiyanlardan oluş
tuğunu söyleyebilir misiniz?" 

Hayır, hayır.. Her turlu oku
yucumuz var. Bılmemz gereken 
çok önemli bir şey var. Burada 
muslumanlarla hınstıyanlar ara
sında, kesinlikle, hiçbir şekilde 
bir ayırım yoktur. Bunu bilmeli
siniz.bu çok önemli bir noktadır. 
Çünkü, ben burada hırıstıyan ol
duğumu hissetmem Örneğin 
başyazarımız Luis Grace hıns-
tıyandır Müslümanlar ve hınstı
yanlar birlikte çalışırız bırbırırTv-
ze yardımcı oluruz. Bence, mus
lumanlarla hınstıyanlar arasında 
çıkan kavgalar seviyesiz msan-
lann İsıdır Bu msamar. Mısır'ın 
ıkı unstırdan oluştuğunu anlaya
mazlar Müslümanlar ve hınstı
yanlar. Mısır toplumunun ıkı un
suru bunlardır Bu ıkı unsuru bir
birlerinden ay ramazsm z Ben 
hayatımm hiçbir donemmde oır 
başkasından daha farkı, daha 
ikinci sınıf olduğumu hissetme
dim Orneğm ben televizyonda 
sunuculuk yaDar.m k.ar m raa-
yoda çalışa ikımızm de -smı bel
lidir, hınstıyan olduğumuz belli
dir. Müslümanlarla hınstıyanlar 
arasında asla bir fark yoktur 

"Sorumu sormadan ce
vaplamış oldunuz, sağolun. 
Ancak, ben bu konunun üze
rinde biraz daha durmak isti
yorum. Çünkü, İhvan dan gö
rüştüklerim, Mısır'ı şeriatın 
hakim olduğu bir ülke haline 
getirmek çabası içinde olduk
larını söylüyorlar. Dahası, bir 
hayli de güçlü olduklarını an
latıyorlar. Bu, eğer böyleyse. 
Mısırlı hıristiyanlar için bir 
tehdit değil midir? Ve. ikinci 
bir soru, bu gelişmeler sizi 
daha şimdiden rahatsız etmi
yor olabilir mi?" 

Bence İhvan m b r;ak;m 'a 
alıyetler var Bir gazeteler' var 
konuşuyorlar Anlatıyorlar Ad -
nm Dâva' olduğunu sand 'ğ i r n 

bir yay n organla' va r 

"Dâva yı Enver Sedat ka
patmamış ~ııydı?" 

"Müslümanlığa meyleder 
mi?" 

"Hayır. Etse ben söylerdim, 
çunku ben hınstıyanım. Hiç de 
öyle bırşey hissetmiyorum " 

"O zaman şöyle bir yorum 
yapabilir miyim: İhvan'ın bir 
takım faaliyetleri var, bu faa
liyetleri doğrultusunda yeri 
ve zamanı geldiğinde bugün
kü anayasa yerine Şeriat'ı 
koymaya çalışacaklar?" 

"Hiç tahmin etmiyorum 
"Böyle bir niyetleri oldu

ğunu mu tahmin etmiyorsu
nuz?" 

Öyle bir niyetlen olsa bile 
gerçekleştirebileceklerini tahmin 
etmiyorum Çunku sıracan in
sanlar. 40 milyon sıradan insan
lar, müslumanlar da dahil olmak 
üzere. Mısırlılar bu tur baskıdan 
hoşlanmazlar. Önemli olan bu
dur Omeğın. kulağınıza komü
nistle'^ reıım: aeğıştırmek için 
çaoaiad'kıar çalınmış olabnr 
a m a yaoamazlar Umıd edebnır-
ler ama yapamazlar Çunku 40 
milyon insan şuadan insanlar 
•stemezıer Sertlik istemezler, 
baskı altında yaşamak istemez
le ' Bu şimdiki reıımı onları ra
hat b rakan rej:m desteklemeie-
nmn neden, budur Bask. yok 
İhvan yok aşın sağcılar aşır. sol
cular yok Mısırlılar 'iımlı bir S'yaS' 
iklimde yaş.yo'lar 

"Bu. Mısır'ın asla bir İran 
olmayacağı anlamına gelir 
mi?" 

E betle Iran ya d a _ i . c " a " 
msanıar Ou Konu larda co* ou 
>ari: ve biliyorlar ki Lübnan -nar 
voldu ve d nı bask la-rjan ao^ay 
mahvoldu Bunu s>radan insan
larda biliyorlar Afganistan aa nc-
olduğunu da bıiıyoriar 

"Afganistan örneğini 
niye veriyorsunuz?" 

Çunku oradaki Komün is t 
baskısından bahsediyorum in
san la ra bask: ıstemedığ.n 
söylüyorum Rus baskısı.' 

"Sokaktaki insanların, 
Nasır dan hiçbir şikayetleri 
olmadığını düşünebilir mi
yim? Yani ?Nasır'ınbaşlattığı 
reform hareketinden, İh
van a aldığı karşı tavırdan 
memnun olduklarını düşü
nebilir miyim?" 

"Hayır , düşünemezsiniz. 
Nasır'ı sonradan değerlendir
diğimizde, onun döneminde 
olmaması gereken birşeylerın 
olduğunu gördük. Ben kişisel 
olarak Nasır döneminde pek 
çok şeyi kaybettiğimiz kanısın
dayım." 

"Açar mısınız?" 
"1967 kaybı. Bu büyük bir 

kayıptı. Herşey battı. Sonradan 
duyduklarımız, gördüklerimiz 
bize nelerin olup bittiğini anlattı, 
yani, Nasır rejiminde nelerin 
olup bittiğini. Şunu söyleyebi
lirim, bu adam, Mübarek, es
kiden olduğunu söylediği gibi 
değil. Nasır da değil. Sedat da. 
Şimdi, özgürlük içinde yaşıyo
ruz. Size de söylüyorum, iki 
hafta kadar önce yazdım d a . " 

"Sedat ' ın zamanına kı
yasla mı daha özgürsü
nüz?" 

"Tabii! Örneğin, Nasır za
manında, bir iki yazım için Ro
zel Yusuf'tan uzaklaştırıldım. 
Tam ondört ay, beş parasız. 
Ceza olarak." 

"Hükümet in böyle bir 
gücü var mı?" 

"Var! Var ! " 
"Nası l?" 
"Tek bir telefonla. Bir tele

fon, 'Bu adamı atın!' Sonra tek
rar bir telefonla işe alındım." 

"Derginin 'hayır' diye di
reneceği bir durum düşünü
lemez mi?" 

"Hayır, dergi 'hayır' diye
mez. Nasır ın otoriteleri çok 
güçlüydüler, insanı (eliyle boy
nunu keser gibi bir işaret) ya
parlar." 

"Ortadan kaldırırlar?" 
"Evet. O tür bir diktatörlük

tü. A m a bugün artık diktatörlük 
yok." 

"Umar ım, sürer." 
"Öyle yapmaya, sürdürme

ye çalışıyoruz. Nasır'ın bize 
1967 yenilgisinden başka bı
raktığı hiçbir şey yoktur. Evet, 
Assuan barajını yaptı, ingilizleri 
attı. bunlar iyi. Ama. 1967 kay
bı herşeyi sildi. 1967 olayı. Na
sır rejiminin ozetı. muhtevası ve 
somut sonucudur. Bu benim 
düşüncem Tabu, başkaları ile 
de konuşacaksınız. Nasır Al
lah'tır diyenler de çıkacaktır." 

"Ben henüz öyle diyene 
rastlamadım, belki bir tek 
Heykel, o da ki tabında." 

"Evet. Heykel ' le konuşur-
sanız.sıze Nasır rejiminin kusur
suz olduğunu. Mısır'a uygun 
tek rejim olduğunu söyleye
cektir. Savunacaktır. A m a ger
çek o değildir. Gerçek. 1967 
kaybıdır." 

"Kral Faruk zamanı ile 
bir kıyaslama yapar mısı
n ız?" 

"Kra l Faruk başka bırşeydı. 
Faruk kadın avcısıydı. yüzk ı -
zartıcı şeyler yapardı, filan. Bu
dalaca zevklerin peşindeydi. 
Kral Faruk buydu. Üstelik, in
gilizler ve Fransızlar tarafından 
yönetilirdi. Sarayı Mısır sarayı 
değildi. Londra 'dan. Paris'ten, 
New York' tan idare edilirdi. 
Nasır la elbet kıyaslanmaz.' ' 

Nasır'a biraz haksızlık etmi
yor musunuz, diyerek. Münif 
Fevzi, Mısır'ın Arap dünyasın
daki yerine getiriyor sözü. 

"Mısır ' ın Arap dünyasına 
karşı sorumluluğu vardır. Li
derlik sorumluluğu vardır. Her 
ne kadar Arap liderleri bunu in
kâr ediyorlarsa da . kabul et
mek istemiyorlarsa da bu böy
ledir. Mısır, nüfusu, geçmişi, 
imkânlarıyla büyük bir ülke ola
rak doğal olarak liderdir. Mısır 
o lmadan Arap dünyasının po
litikaları hiçtir " 

odak 
E N E S H A R M A N 

Yedi İklim 
Bugün size yepyeni bir dergiden, Yedi İkl im 

dergisinden sözetmek istiyorum. İstanbul'da yayım
lanmaya başlayan Yedi İkl im de, Diriliş ten, Edebiyat 
tan, Mavera 'dan ve Yöneiişler 'den tanıdığınız şairler, ya
zarlar, araştırmacılar var. Ama nedense dergi bana bu 
saydıklarımı değil de bir zamanların Hareket dergisini ha
tırlattı. Hani kapağında Mustafa Kutlu'nun desenleri olan, 
merhum Nurettin Topçu'nun başyazılarını yazdığı; muh
terem hocamız Hüseyin Hatemî'nin bir dizi yazıyla Avcı-
oğlu'lara, Berkes'lere, Nesin'lere islâmiyet'le sosyalizm 
arasındaki farkı bir öğretmen sabrıyla uzun uzun anlattı
ğı Hareket dergisini... Bunda, belki Yedi İk l imin kapak 
ve sayfa düzeninin de payı var. 

Yedi İkl im ' in bu ilk sayısında, Arif Ay ' ın Mehmet 
Ocaktan'ın Necat Çavuş ' un , Hüseyin Atlansoy'un, Şa-
kir Kur tu lmuş ' un , Mustafa Özçelik'in, Ali Göçer ' in , şiir
leri; Osman Bayraktar'ın, A l im Kahraman ' ın, Selahattin 
İpek'in, denemeleri; Ahmet Yücel'le yapılmış bir konuş 
ma, Ahmet Kofun Malezya'da düzenlenen "Modern Bi
limde Kriz" konferansıyla ilgili notları, kitap tanıtımları; Ali 
Haydar Aksal'ın bir hikâyesi; Kamil Doruk'un günlük/hi
kâyesi ve... evet ve ilhan Kutluer'in 'Vezirle Kırk Gece 
Bağdat ' başlıklı bir 'metni' var. (artık hangi türe sokaca
ğımızı bilemediğimiz yazılara metin diyoruz ya, işte o an
lamda katmerli bir metin.) Doğrusu, dergide benim en faz
la severek okuduğum yazı İlhan Kutluer'in bu metni ol
du ama araya serpiştirilen ("felsefî nosyon", "bir döne
min tanığı olmak" "geçim sıkıntısı" gibi) dolaysız modern 
öğelere de takılmadan edemedim. Hani bol baharatlı bir 
şark yemeği yerken meyvalı gazoz içmek gibi bir kekre
lik veriyor bu öğeler. Ama şu benzetmeye takılıp da sa
kın yanlış düşünmeyin, belki bu üslûpta benim yabancısı 
olduğum, bilmediğim ve o yüzden de tadını tam alama
dığım bir kuyumculuk becerisi gizlidir. Eğer böyleyse, her
halde Enis Batur vakit geçirmeden bu meseleyi 
"kuşatır". 

Ahmet K o f u n "Modern Bilim Yargılanıyor" başlıklı 
konferans izlenimlerini de merakla ve yararlanarak oku
dum. Konferansa sunulan tebliğlerin başlıkları bile insanı 
heyecanlandırmaya yetiyor. Keşke bir kurul oluşturulup 
bu tebliğler Türkçe'ye kazandırılsa... Böylece, 'irtica yay
garasından önce bizde de enine-boyuna tartışılmaya baş
lanan "modern bilim"in dayanakları daha açık-seçik gö
rülebilecektir sanıyorum. 

Derginin sayfalarını ve kapağını Hasan Aycın'ın desen
leri süslüyor, 

İbrahim Usul, Nurettin Özlük ve ismail Alkan'ın da kat
kılarıyla hazırlanan bu güzel dergiye abone olmak ister
seniz, Piyerloti Caddesi 47/12 Çemberlitaş-İstanbul ad
resine yazmanız gerekiyor. 

anlaşma onların haysiyetlerine 
dokunmayacak." 

"Aman efendim, otono
mi planı denilen şeyi kabul 
etmek, sonsuza dek İsrail 
otoritesi a l t ında kalmak 
haysiyet kırıcı değil midir? 
Nasıl bahsedebilirsiniz ki 
'Filistin haysiyeti'nden?" 

" B e n c e Filistinliler sorunla
rını öncelikle Kral Hüseyin ile 
çözecekler. Sonra, yola devam 
edecekler . " 

"Niye Kral Hüseyin?" 
"Çünkü. Ürdün ve Hüseyin 

Filistinliler için çok öneml i . " 
"Ancak, Hüseyin'in son 

haline baktığımızda, yani, 
Filistinlileri arkadan nasıl bı
çakladığına bakt ığımızda, 
onunla anlaşsalar da anlaş-
masalar da, kaybedenlerin 
yine Filistinliler olduğunu 
görmüyor muyuz?" 

"Evet . belki. Ne olacağını 
bilemiyorum. Ama öyle sanıyo
rum ki. Abu Ammar buraya 
birçok kereler geldi. Kral Hü
seyin'le olan sorunun çözüm
lenmesi ıçm yardım istedi." 

"Barıştıklarını düşüne
lim. Sonra ne olur?" 

"Bundan sonra ne olacağı 
Arafat'ın kafasında. Ne yapa
cağını kimse bilmez. Ama ben_ 

yorsunuz? Oyle mi?" 
"Evet. 
"Mıs ı r ' ın yapabi leceği 

birşey yok mu?" 
" A b u Ammar Mısır'a, Mu-

barek'e danışmaya geldi. Mü
barek ile Hüseyin yardımcı ol
maya çalışıyorlar." 

"Münif bey, son bir soru. 
Mısır hükümetinin ordunun 
sözünden çıkmadığı, parla
mentonun kukla bir parla
mento olduğu doğru mu?" 

"Hayır. Kesinlikle, hayır." 
" G e ç e n seçimlerde 8 

milyon kayıtlı seçmene kar
şılık, 13 milyon oy çıktığı 
doğru mu?" 

" S o n seçimler sapına ka
dar dürüsttü." 

Sondan bir sonraki soru: 
Nasıl oluyor da bu kadar çe
şitli cevaplar alıyorum? Ni
çin konuştuğum herkes 
başka birşey söylüyor gibi? 
Siz bana burada sapına ka
dar dürüst seçimlerden 
bahsediyorsunuz. İsim ver
meyeceğim bir başkası, 5 
milyon açıktan bahsedi
yor?" 

"Sızı temin ederim kı son 
seçimler makuıdü. Hilesizdi. 
Çok iyi seçimlerdi." 

"Hükümetin her daire
sinde yolsuzluk var, 
herkesin gözü önünde. 
Hiçbir sorumludan, 
onunla bir tür anlaşma, 
pazarlık yapmadan 
onay alamazsınız. 
Hüsnü Mübarek önle
meye çalıştı ama olma
dı; sistem, önlenmesi
ne engel oluyor. Yol-, 
suzluk, sistemin bir 
parçası. Yine de ben 
umutluyum. Çok yakın 
bir gelecekte, Mısır İs
lâm ve Arap dünyasın
daki lider yerini tekrar 
alacaktır." 

"Ancak Kamp David'i 
imzalamak suretiyle, Mısır'ı 
Arap dünyasının dışına itti
ğinizi düşünmüyor musu
nuz?" 

Şimdilik Zamanla on.ar da 
Dizim auşuncemıze gelecekler 
Ürdün yoıa genyor Suriye yo-
•a ge. yor 5-10 yıl içinde her
şey yerii yer,ne oturacak Her
şey büyük senar.st Amenka 
taratmdan ayarlandı " 

"Filistinli lerin s ı r t ın 
dan." 

Filistinliler de yola geıecek-

"Ama onlar ödeyecek
ler. Değil mi?" 

B.r o a * ma apacak.an 

ce. benim hissettiğim kadarıy
la. Abu Ammar ve Filistinliler 
sorunlarını Hüseyin'le çözüm
ledikten sonra. Hüseyin de hı
zım yolumuza gelecektir." 

"Yani?" 
"Yanı. barış yolunu seçe

cektir." 
"Yani, Filistinliler bir kez 

daha kaybedecekler." 
beiK i ae 

Yüzündeki ifadeden ola
cak. Münif Fevzi eklemekte 
acele edıvnr 

" N e olacağını bilemem B'i 
Kez daha kaybederlerse, b u 
onlar için bir felâket olur 

"Ancak, başka seçenek
leri olduğunu da düşunr": 1 

Kendimi. Ahmet Raif 'e ya
kın bulduğumu söylememe 
gerek yok' izleyen görüşme. 
Keriman Hamza hanımla ola
caktı, ancak, çekirdekten yetiş
me bir dava adamı olan eşi 
Kemal Abdülrazık, her ikisi 
adına konuştu Bu çok nazik 
çok misafirperver çiftin uyum
lu b i r l i k te l iğ i g e r ç e k t e n 
olağanüstü. 

Ancak, önce Zeynep el-
Gazali'yı dinleyelim. Ben. ken
disini Türkiye'deki imajı gibi 
bulmadım 

Yarın: 
Zeynep El-Gazali 


