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Ocak'ta. Hayatımın hikâyesini 
yazdığım kitap Türkçe'ye çev
rildi." 

"Soyadınızın çağrıştırdı
ğı İmam el-Gazali ile bir iliş
kiniz var m ı ? " 

"Evet, babamın adı olan el-
Gazali, büyük el-Gazali'den 
alınmıştır. Kendisi eğitim gör
düğü halde, hükümette çalış-
maktansa ticaret yapmayı yeğ
lemiştir. Babamla sadece 
11-12 yıl beraber olabildiğim 
halde, ben o yaşlardayken öl
dü; bana, bir gün dâvada yer 
alacağımı, başını çekeceğimi 
söylemişti. 

"Erkek kardeşiniz var 
mıyd ı?" 

"Beş erkek, üç kızkardeşim 
vardı." 
"Erkek ve kızkardeşleriniz-
den ne tür bir farkınız vardı 
ki, babanız sizi ay ı rdet t i?" 

"Babam bir rüya görmüş, 
j Bu rüyada ben beyaz giysiler 
içindeymişim, babam beni kol
larında taşıyormuş. Sonra, ça
mura düşürmüş; kirlenmesin 
diye hemen kaldırmaya çalış
mış. Tam o sırada yanında bir 
yaşlı adam belirmiş, o yaşlı 
adam Zeynep hanımı çamur
dan çıkarmış, babasına uzat
mış. Babası çok şaşırmış, 'sen 
kimsin' diye sormuş. İhtiyar 
adam 'ben Ömer bin 
Hattab'ım' diye cevap vermiş. 
Babam ondan sonra beyaz el
biselerimin hiç çamurlanmadı-
ğını farketmiş. Bu rüyadan 
sonra benim İslâm dünyasında 
bir yerim olacağını söylemiş." 

" B u olaydan sonra baba
nızdan, diğer kardeşleriniz
den farklı olan bir eği t im 
gördünüz m ü ? " 

"Evet. Daha küçücük bir 
çocukken bana Seyyide Zey
nep demeye, üç yaşından iti
baren Kur'an ve şiir okutmaya 
başladı. Bana, 'sen kimsin?' 
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Zeynep El-Gazali: 

Lider olmak için doğdum 
Zeynep Hanım'm Türkiye'ye ilişkin bilgilerinin eksiklikleri beni çok şaşırttı. Daha 
sonraları, benzer soruları İhvan'ın diğer üyelerine sorduğum zaman da Türkiye 
hakkında hemen hiçbir şeyin bilinmediğini gördüm. Örneğin, Ahmet Raif, Türki
ye'nin bir İstik/âl Savaşı olduğunu bilmiyordu. Büyük bir iyi niyet/e, kitap öner
memi istedi. Malum, aynı zamanda nâşir kendisi. Fransız ve İngilizlerin İslâm dün
yasını birbirinden bu denli başarıyla kopartabilmiş olmaları insanı dehşete dü-
şürmüyorsa, hayranlık uyandırmalı! 

ye hıristiyan anaokulu seçil
d i ? " 

"Çünkü , benim gittiğim hı
ristiyan okulu aristokratlar için
di. Babam beni bunun için o 
okula gönderdi . A m a , ben ki
lisenin çanlarını sevmiyorum, 
buradan nefret ediyorum de
yince, beni daha kötü bir oku
la göndermek zoıunda kaldı. 
Sonra, o okulda bizim aileden 
on kız çocuğu vardı. Bir sefe
rinde yaramazlık yaptık diye el
lerimizi açtırdılar, değnekle vu-

Bu durumda, yani, bu ayrı
calıklı konumunuz, ailenizi, 
kardeşlerinizi ve özellikle 
annenizle olan ilişkilerinizi 
nasıl etkiledi?" 

"L ider olmayı ben istedim. 
Daha onsekiz yaşındayken, bir 
kadınlar derneği kurdum, Bu 
Müslüman Kadınlar Derneği'-
nde kadınlara çocuklarını na
sıl yetiştirmeleri gerektiğini öğ
retmek istedim, nasıl iyi, ger
çek müslümanlar olmaları ge
rektiğini öğretmek istedim. 

uğraşmam. Bu savaşta, ben 
kimsenin tarafını tutmuyorum, 
ded im . " 

"İngi l iz lerden böyle bir 
teklif gelmesi beklenmedik 
birşey deği l . Ben, hiçbir Hı
ristiyan gücün, çıkarları ol
madıkça, müslüman dâvala
rına ilgi göstereceklerine 
inanmadığım için, Alman
lardan da bir teklif gelip gel
mediğini merak ediyorum." 

" B e n kontratı feshederken, 
ne ingilizler ne de Almanlara 
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Babam başka ço
cuk/ar/a oynamama 
izin vermezdi. Sen 
çocuklarla oynamak 
için değil, kendini fe
da etmek için doğ
dun, derdi. Sen bir 
'vezire'sin, bu ço
cuklarla oynayamaz
sın derdi. Sen reis
sin derdi. Eğer mut
laka oynayacaksam, 
o zaman, beni bir sı
raya oturturdu. Diğer 
çocuklar öğrencile
rim olurdu, ben öğ
retmenleri. Onlara 
ödev verirdim. Öteki 
çocuklardan farklı 
olurdum, ben öğret
men, onlar öğrenci
lerim olurlardı. 

derdi , ben d e 'Kadın lar ın 
reisiyim' d iye c e v a p ver irdim. 
'Sen de erkeklerin." 'Sen kimin 
yanında savaşmak istersin,' di
ye sorardı, ' B e n Peygamber i 
mizin yanında savaşmak, onun 
uğ.una ö lmek isterdim,' d iye 
cevaplardım." 

"An l ıyorum. Devlet oku
luna gittiniz mi? Çocukluğu
nuzu hatırladığınızda, ne tür 
bir çevre hat ı r l ıyorysunuz? 
örneğin, başka çocuklar la 
arkadaşlık kurabiliyor muy
dunuz? Yoksa hep özel bir 
konumunuz mu v a r d ı ? " 

" B a b a m başka çocuklar la 
oynamama izin vermezdi . S e n 
çocuklarla oynamak için deği l , 
kendini feda etmek için doğ 
dun, derdi. S e n bir 'vez i re 's in , 
bu çocuklarla oynayamazsın 
derdi. Seh reissin derd i . Eğer 
mutlaka oynayacaksam, o za
man, beni bir sıraya oturturdu. 
Diğer çocuklar öğrenci ler im 
olurdu, ben öğretmenler i . O n 
lara ödev verirdim. Öteki ço
cuklardan farklı o lurdum, ben 
öğretmen, onlar öğrenci ler im 
olurlardı. Sonra, bir hıristiyan 
Okuluna kaydo ldum. B u okul
da hem müslüman, hem de hı
ristiyan çocuklar va rd ı . " 

"Niye bir hıristiyan oku
luna gittiniz?" 

"İyi bir okuldu. Üstelik ora
da başka okul yoktu. Zaten da
ha çok bir ana okulu niteliğin
deydi . " 

"Kaç yaş ındaydın ız?" 
"Dört. O yaşımda bile ora

daki kızhrâ İslâm'ı anlatıyor
dum. A m a onlar bıkmışlardı 
benden. Sonunda öğretmenler 
babamı çağırdıla., artık bu ka
dar çok konuşmasın dediler. 
Okulda bir d e kilise vardı. Ba 
bam bana 'N iye islâmiyet'ten 
bu kadar çok bahsed iyorsun? 
O okulda hıristiyan kızlar d a 
var,' deyince, 'Kiliselerinin çan
larından nefret ediyorum, ' diye 
cevap verdim. ' B e n bu oku lda 
kalmak istemiyorum.' Sonra , 
beni okuldan aldılar biraz da
ha uzakta bir devlet okulu var
dı, beni oraya verdi ler ." 

"Yani, az uzakta da olsa 
bir hükümet okulu vardı . Ni-

rarak cezalandırdılar. Ben, eli
m e vuranlara öyle bir bakmı
şım ki, okul müdürü babamı 
çağırdı, ve niçin o kadar kötü 
baktığımı sordu. Babam bana, 
'Seyy ide Zeynep, niye öyle 
yaptın?' diye sordu. Ben de, 
sen bana veziresin dedin, ben 
Seyyide Zeynep' im, üstelik ka
bahatim yok, dayak yemeyi 
hak etmedim. Kötü baktısam, 
bundandır, ded im . " 

" B ü t ü n bunlardan Zey
nep hanım, bu günkü konu
munuza bir tür itildiğinizi, 
şartlandığınızı düşünebilir 

Çünkü babamın bana söyledi
ği gibi lider olaraktım. Peygam
berimizin zamanında olduğu 
gibi bir müslüman devleti olsun 
istiyordum. Dünyada Rusya'
nın ve Amerika'nın yerine Arap 
devletleri liderlik etsin istiyor
dum. Bunun tek yolu insanla
ra islâmiyet'i öğretmekten ge
çer." 

"Zeynep hanım, İkinci 
Dünya Savaşı'nı yaşadınız. 
Bu savaş sizi nasıl etkiledi? 
Siyasetle hiç uğraştınız mı? 
Ya da, Arap devletleri lider
liği isteminizi bu savaş kır-

• "Lider olmayı ben istedim. Daha onsekiz ya
şındayken, bir kadınlar derneği kurdum. Bu 
müslüman Kadınlar Derneği'nde kadınlara 
çocuklarını nasıl yetiştirmeleri gerektiğini öğ
retmek istedim, nasıl iyi, gerçek müslüman
lar olmaları gerektiğini öğretmek istedim. 
Çünkü babamın bana söylediği gibi lider ola
caktım. Peygamberimizin zamanında oldu
ğu gibi bir müslüman devleti olsun istiyor
dum. Dünyada Rusya'nın ve Amerika'nın 
yerine Arap devletleri Imiderlik etsin istiyor
dum. Bunun tek yolu insanlara İslâmiyet'i 
öğretmekten geçer." 

miyiz?" Tahakküm ya da li
derlik diyelim acaba size 
şartlandırılmış olabilir mi? 
Bugünkü ününüzü babanı
zın etkisi olmasaydı , fıtratı
nızdan ötürü kaçınılmaz ola
rak görebil iyor musunuz?" 

" B e n lider olmak için doğ
dum. Babamın elbette büyük 
etkisi oldu. Bana , sen vezire
sin, hiç unutma vezire olduğu
nu derdi. L iseden mezun ol
duktan sonra, Kur'an'ı v sün
neti bana El-Ezher' in büyük 
âlimleri öğrettiler. Bu âlimlerin 
bana verdikleri eğitim, her üni
versiteye bede ld i . " 

"Zeynep hanım, benim 
merak ett iğim, bu koşullar
da yetişen bir çocuk. Yani, 
bir deha olduğunuz söyleni
yor, bir lider olduğunuz 
söyleniyor ve siz zaman 
içinde bu konumu benimsi
yor, fiiliyata döküyorsunuz. 

baçlamış olabilir mi?" 
" B u dönemde ben Müslü

man Hanımlar Merkezı 'nin 
başkanıydım. B B C bana müs
lüman hanımlarla ilgili röportaj 
teklif etti. Bu röportajı yaptım." 

"BBC'den bahsettiğimi
ze göre, benim aklıma şöy
le bir soru geliyor. Acaba 
BBC size bu teklifi yapar
ken, Mısır'ın Almanlarla itti
fak yapma olasılığından et
kilenmiş olabilir mi? Malum, 
öyle bir olasılık vard ı . " 

" B u ilk röportajdan sonra, 
benden Almanya'yı reddeden 
bir yazı, bir tamım yayınlama
mı istediler. Hayır, böyle bir ya
zı yazmam, sizinle yaptığımız 
kontratı da iptal etmek istiyo
rum, dedim. Çünkü, bu savaş 
yabancılar arası bir savaştır ve 
sadece müslümanlar hakkında 
yazı yazarım dedim. Başka 
makalelerle ve yabancılarla 

karşı bir şey yazmayacağımı 
söylemiştim. Ama Almanlar da 
böyle bir istekte bulunmadı
lar." 

"Belki Alman entelijansı 
daha iyi çalışıyordu, ne ce
vap alacaklarını biliyorlardı. 
Geriye dönebilir miyiz, kar
deşlerinize olan ilişkinizi 
merak ediyorum." 

"Kız ve erkek kardeşlerim 
benden daha büyük oldukları 
halde, bana saygı duyarlar, so
runlarını anlatırlar, fikrimi sorar
lardı. Ama annem, babamın 
beni bir lider, bir vezire olarak 
düşünmesine karşıydı. Benim 
güzel bir gelin olmamı isterdi, 
üstelik, beş erkekten sonra ilk 
kız çocuğu olmam nedeniyle 
beni çok severdi. Babamın dü
şündüğü, istediği gibi olmamı 
istemezdi. Seyyide Zeynep el-
Gazali olmamı, vezire olmamı 
istemezdi." 

"Size özel b r kaç soru 
da sorabilir miyim?" 

"Eve t . " 
"Evlendiğinizde, koca

nızla nasıl halieştiniz? Ko
numunuz sorun yaratmadı 
mı?" 

"iki kere evlendim. İlk ko
cam çok kıskançtı, bu yüzden 
ayrıl dik." 

"Hiç çocuğunuz oldu 
mu?" 

"Hayır, ilk kocamdan bah
setmek de istemiyorum. Ben
den vaaz vermekten vazgeç 
memı istedi, hayır dedim. 
1944 de boşandık. Yırmıdört 
yaşındaydım evlendiğim za
man " 

" B u , zaman ve mekân 
koşullannda geç bir yaş sa
yılır m ı ? " 

Evet. ben müslüman lide
ri olmak istiyordum. Evlenme
yi reddettim." 

"Kişisel saylabilecek bir 
soru daha: Mısır'a geldiğim
de tanıştığım, üç ünlü müs
l ü m a n h a n ı m , Keriman 
Hamza, Safi naz Kâzım ve 
siz, üçünüz de birden fazla 
evliliK yapmışsınız. Üçünü
zün de boşanma nedenleri 
benzer. Bunu nasıl yorum
larsınız, beMrli amaçlar ı , 

misyonları olan kadınların, 
dünyanın neresinde olursa 
olsunlar, ortak bir somunla
rı olarak yorumlanabilir mi? 
Bu meyanda, ben de ayrıl
mış olduğumu belirteyim!" 

"Diğerlerinin nedenlerini bi
lemem tabii." 

"Ben bana söylediklerini 
tekrarlıyorum: Misyonların
dan dolayı eşlerinden ayrıl
dıklarını söylediler; daha 
doğrusu ayrılmak zorunda 
kaldıkların*. Benim merak 
ettiğim husus, boşanmanın 
kolay olmuş gibi görünme
si. Bu nasıl mümkün olabi
liyor? "Eşleri, kadınlar tara
f ından boşanılmayı nasıl 
karşıladılar. İşleyen meka
nizma nedir?" 

" B e n ilk eşime, önceliği is
lâmiyet'e vereceği, ,ıi söylemiş
tim. Önce islâm sonra evliliği
miz demiştim. Dâvayı terket-
memi istemeye kalkarsa, he
men ayrılacağımızı söylemiş
tim. Başından söyledim, böy
le o lunca d a boşanmak zor ol
mad ı . " 

" B u 'söz' bunca kolay
lıkla işlev görebilir mi?" 

" E v l e n m e kontratımızda 
kayıtlıydı. Öyle olunca kolay ol
du. "İkinci eşime de öyle söy
ledim, kabul etti. istediğin ol
sun, dedi , benim yanıma geç
ti, birlikte çalıştık. Vefat ettiği za
m a n b e n h a p i s t e y d i m . 
1965'de, ihvan-ı Müslımin'den 
olduğum için. idam edileceği
mi söylediler, elektrikli iskem
leyle ya d a asılarak. Sonra, yir
mi beş seneye mahkum edile
ceğim söylendi. Bu dönemde 
kocam ö ldü . " 

"Hapisten sonra elbette 
dâvanızı sürdürdünüz?" 

"Elbette, ölünceye kadar 
da sürdüreceğim, ikinci eşim, 
çok ünlü bir iktisatçıydı. Nâsır 
mülkünü devletleştirdi." 

"Zeynep hanım, kendini
zi ve eşinizi Mısır aristokra
sisi olarak tanımlayabilir mi
siniz? Kelime sizin olduğu 

ruk'a karşıydık, öyle olunca, 
nasıl sarayda görev alabilirdik 
ki? Faruk'a gelince, artık onda
na bahsetmenin hiç bir yararı 
yok. Faruk'tan sonra başa ge
çenler daha d a beterdiler." 

"Zeynep hanım, İslâm 
dünyasında hangi ülkeleri 
ziyaret ettiniz?" 

"Yaklaşık kırk kere Suudi 
A-abistan'a gittim, Kuveyt dört 
kez, Libya, Sudan. Suriye, Ce
zayir. Ayrıca, Almanya, A.B.D. , 
İngiltere, isviçre, ispanya, Hol
landa, daha başka yerler de 
var, ama şimdi hatırlayamıyo
rum. Ah , Türkiye'ye de gittim." 

(Alev Alatlı'nm Zeynep 
el-Gızali'ye sorduğu "Şu 
anda İslâm dünyasını tehdit 
eden en büyük güç ya da 
oluşum sizce nedir?" soru
su, Türk tarihi ile ilgili uzun 
bir tartışma getirdi. Tartış
ma sırasında Zeynep Hanı
mın yakın tarihi fazla bil
mediği ortaya çıktı ve bu da 
Alev Alatlı iç..t büyük bir 
hayal kırıklığı oldu. Bu 
uzun tartışmayı yakın tarih 
üzerindeki ipotek henüz 
kalkmadığı için burada ver
memeyi tercih ediyoruz. 
Yayıncı) 

Zeynep el-Gazali, Mı
sır'ın 'perişanlığını' Cemal 
Abdül Nasır'a, Türkiye'-
ninkini de Atatürk'e fatura 
ettikten sonra, artık bu li
derlerden ve hatâlarından 
bahsetmeyi bir yana bıra
kıp, Peygamberimizin gün
lerine dönmek için mücade
le etmemiz gerektiğini 
belirtti. 

Çünkü istediğimiz herşeyı 
orada bulacağımızı göreceksi
niz, islâm ülkelerine ithalat, ih
racat yapabi leceğiz, atom 
bombasını, hatta teknoloji yi 
bulabileceğiz. Kur 'an 'da . " 

"A tom bombasını istiyor 
muyuz?" 

"Evet. Müslümanlar atom 
bombasına sahip olmalıdırlar. 
Teknolojiye ilişkin herşeye sa
hip olmalıdırlar." 

"Sizce atom bombası 
'Adetullah'a aykın değil mi
dir? Bir müslüman fizikçinin 
atom b o m b a s ı n ı 
'keşfedebileceğine' inanı
yor musunuz? Bir müslü
man fizikçinin, 'atom bom
bası'nı bulmak için yola çık
ması mümkün m ü ? " 

"Kur 'an yaşadığımız şartla
rın gücüne sahip olmamızı em
reder. Amerika'nın israil ' in, 
Rusya'nın var, bizim de olma
lı. Olmalı ki, biz de onları teh
dit edebi le l im." 

"Benim sorduğum soru 
bu değil. Kendi teknolojimi
zi üretmek, teknolojiyi baş
kalarından ödünç almaktan 
farklı birşeydir. Eğer, biz 
üretmek yerine , ödünç al
maya devam edeceksek, 
sürekli olarak ikinci sınıf ol
mak zorunda kalacağız de
mektir. Diğer taraftan, Al
lah'ın dünyasını doksan ke
re yok edecek silâhlan ken
dimiz 'keşfetmeye' kalkar
sam, o zaman zihniyet de
ğiştirmek zorundayız de
mektir ki, bu zihniyet deği
şikliği bizi fiilen uzaklaştırır 
İs lâmiyet ' ten. Mel'un ve 
meş'um olmayı peşinen ka
bul etmemizi gerektirir; bi
limi insanoğlunun hizmetin
den çıkarmak, kendi hü
kümranlığını tanımak de-

odak 
ENES HARMAN 

Beş yıl önce, on yıl sonra 
Modern medeniyetin başlıca vasıflarından biri de, mevsim kav 

ramını anlaşılmaz hale getirmiş olmasıdır. Modern dünya, tabi
attaki değişikliklere olabildiğince kapalı, tekdüze (monoton) bir me
kân oluşturabilmiş olmayı en büyük başarılarından biri sayıyor. Kent
leşme dediğimiz hadise, aslında, tabiattan bağımsızlaşma iddiasıy-
le başlayıp, tabiattan habersizlikle biten bir süreçten başka birşey 
değil. Ama burada küçük bir ayırım yapmak şart: Gerçek anlamda 
kentlerde oturanlar bakımından, yazla kış, ilkbaharla sonbahar ya
şayışları arasında pek büyük bir fark yoktur. İşlet in niteliği mevsim
den mevsime pek değişmez. Oysa bir de arada kalmış kentler var: 
istanbul gibi... Bu kentler, bir yandan insanları tabii zamanın işleyi
şinden, mevsimlerden, gündönümlerinden habersiz kılan bir yaşa
ma biçimini benimser ve benimsetirken, bir yandan da gerçek kent
lerin tabiattan bağımsızlaşma gayretiyle ortaya koydukları mekan dü
zenlemelerinden, yapısal 'tedbirlerden yoksundurlar. Ne var ki, bu 
söylediklerimizden, bir yakınma izlenimi edinebilecekler için hemen 
belirtelim: Bu karışıklıktan, mutlaka Batı'daki kentleşme tarzıyla kur
tulabileceğimizi söylemek istemiyoruz. Amatör belediye başkanları 
gibi parlak çözümler peşinde koştuğumuz sanılmasın. Kimseye me
deniyet dersleri vermek niyetinde de değiliz. Sadece bir "durum 
saptaması" yapıyoruz, o kadar... 

Bir de şu var: Görünürdeki kargaşaya rağmen, arada kalmış kent
lerde yaşayan insanlar, gizliden gizliye tabiatla işbirliği yapıyor
lar. Bu insanlar, makinalı üretimin zorunlu kıldığı örgütlenmeye, say
maca zamana ve bunların türevlerine karşı, karla, yağmurla, lodos
la bir yandan boğuşurken, bir yandan da bunlarla adeta işbirliği ya
pıyorlar. "Aşırı soğuklar nedeniyle okullar üç gün kapatıldığı" za
man, çocuklar, ana-babalar, öğretmenler... kadar oürokratlar da bu 
gizli işbirliğinin tadını çıkartmıyorlar mı sanki? Böyle durumlarda, met
ropol ülkelerin insanları, tabiat karşısında yenilgiye uğramanın öf-
kesivle dolarlar. Bizde ise, zorunlu/örgütlü eğitim karşısında dolu
dizgin tabiatla yaıın insanın uyuşması kutlanıyor gizliden gizliye... Her 
şey yerli yerinde... 

Yerli yerinde, çünkü Ziya Gökalp'in söylediğine göre eski Türk
ler mevsimleri renkli düşünürlernr.iş. Bugün bile dilimizde yaşayan 
karakış sözü, bu renkliliğin bir uzantısı. Buna göre, kış kara, ilkba
har gök, sonbahar ak, yaz kızıl... hem sadece mevsimler değil, yön
ler de renkli: Kuzey kara güney kızıl,doğu gök, batı ak... (Böyle
ce, Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz de yerine oturuyor.) Mevsimleri, 
yönleri renkli düşünen insanların, kıyafet değiştirir gibi kolayca tek
düze kent yaşamının renksizliğine geçivermeleri olacak iş mi? Siz 
tam kentlileştiğinizi, yaz/kış farkının sizi bağlamadığını düşünürken, 
birdenbire karakış bastırıvermez r-o 

Mevsimlerin adarda gelişinde, ayın, güneşin kendilerine tayin 
edilmiş yolları izlemelerinde insanlar için öğütler olduğuna göre, kent
lerde, yani metropolitan anlamda kentlerde yaşayan insanlar her
halde bir çok şeyi daha zor görebilmektedirler. Nitt''im Huxley de 
söylüyor: "Sanayi öncesi insanları, zamanı günlük, aylık, mevsimlik 
kıstaslar içinde düzenli gidişlerle bilirlerdi Güneşin doğuşunu, öğ
leyi, güneşin batışını, dolunayı, yeni ayı, gündönümünü, ilkbaharla 
yazı, sonbaharla kışı bilirlerdi. Katoliklik de dahil olmak üzere büıun 
eski dinler bu günlük ve mevsimlik düzen üzerinde durmuşlardır." 

Peki modern dünya neyin üzerinde duruyor? Besbelli: Günden 
güne itibarını yitiren bir "saymac jaman üzerinde... Demek ki, 
günler gerçekten sayılı... Ve Türkçe'de güzel bir söz vardır: "Sayılı 
gün çabuk geçer..." 

Bu yazı burada bitebilirdi. Ama küçük bir açıklama yapmak ge
rekiyor: Bu yazıyı tam beş yıl önce, 16 Şubat 1982'de Yeni Devır-
de yayımlamış ve "tekil bir olaydan kalkıp, olmayacak genelleme
lere varmak"la suçlanmıştık, "istanbul'da okullar üç gün tatil edildi 
diye, bundan bazı millî vasıflar türetmenin doğru olmadığını" söyle
yenle1' olmuştu. Beş yıl sonra yine karakış ve yine "Yaşasın, okullar 
tatil..." Arada geçen yıllar farklı mı sanki? Aradaki yıllarda da, alnı
mızın akıyla, karakış tatillerini hiç sektirmedik... 

kendimiz yapacağız." 
" B e n düşünce tarzını 

ödünç almaktan bahsediyo
rum; katliama yönelik bir si-
bernatik kafa yapısı geliştir
mekten bahsed iyorum, 
bombanın fiziki varlığını 
ödünç almaktan deği l . " 

"Kur 'an 'da, düşmanlarımızı 
durdurmaya yönelik herşeyi 
kullanmamız gerektiği yazılıdır. 
Bu onlara bizim lider olduğu
muz anlatmak için gereklidir. 
Silâhlarımı 7 varsa bize saygı 
göstereceklerdir, bizden kor
kacaklardır, israil 'den, Ameri
kalılardan, Ruslardan ve bütün 
düşmanlarımızdan, bize, onla-
rınkilerle başedebileceğimiz si
lâhlarımız olmasını emreden 
Kur'an'ı dinlediğimiz zaman 
kurtulacağız." 

" B u yaklaşım İhvan-ı 
Müslimin'in genel görüşü 

le cevaplandırmayı tercih etti; 
"Müslümanlar ölecek ve öl- • 

dürecekler. Bir savaş olacak. 
Kazanmak için savaşacağız. 
Kazanmamız mukadderdir. Al
lah'ın emridir." 

"Ama, nasıl?" 
"Atom bombasına, tekno

lojiye sahip olduğumuz za
m a n . " 
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"Kur'an 'da düşman
larımızı durdurmaya 
yönelik herşeyi kul
lanmamız gerektiği 
yazılıdır. Bu onlara 
bizim lider olduğu
muzu anlatmak için 
gereklidir. Silâhları
mız varsa bize saygı 
göstereceklerdir, 
bizden korkacaklar
dır. İsrail'den, Ame
rikalılardan, Ruslar
dan ve bütün düş
manlarımızdan, bi
ze, onlarınki/erle ba
şedebileceğimiz si
lâhlarımız olmasını 
emreden Kur'an'ı 
dinlediğimiz ^aman 
kurtulacağız." 

i I i s * 
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•Vin kul lanıyorum." 
' Kocam da ben de müslü-

manız. zengm fakır ayırımı yok
tur. Çalışmakla yükümlüyüz, 
sorumluyuz. Benim arıstokratık 
ve zengin olmamla başkaları
nın yoksul olması fark etmez. 
Fark eden. insanın gerçek 
musluman olup olmamasıdır." 

"Siz veya aileniz hiç dev
let görevi gördünüz mü? 
Faruk'a ya da sarayına ya
kın olduğunuz oldu mu? Bir 
de şunu merak ediyorum, 
Faruk'u nasıl değerlendiri
yorsunuz?" 

Eve' , devlette önemli gö
revler alan aile üyelerimiz var
dı. Ama . sarayda değil. Fa-

mektir. Bence İslâm dünya
sının er önemli paradoksla
rından birisidir bu. Ne der
siniz?" 

" " K u r ' a n ' d a bizim atom 
bombasını bulacağımız yazılı
dır Bunda Adetul lah'a aykırı 
birşey yoktur. Ama biz kullan
mayız, onunla tehdit ederiz. 
Kur 'an 'da bizim herşeyi kulla
nabileceğimiz yazılıdır, çünkü, 
lider olan bizler olmalıyız. Li
derlik önceliği bizlerde olmalı
dır. A r enkalılar da. Ruslar da 
değil. Biz atom bombasını on
la m bızı tehdit ettikleri gibi bir 
tehdit unsuru olarak kullanaca
ğız. Herşeyımız var. atom 
bombasını ödünç a„ ı ayacağız 

olmasa gerek. Kardeşleri
nizden bazıları şu anda ya
kılması gereken başka şey-
er olduğunu, hatta, düş

manlarımızın yokedilmesi 
hususunun Allah'ın uhde
sinde olduğunu belirtiyor
lar. Onlara göre, Hz. Mu-
hammed dahil, müslümanın 
sorumluluğu çevresindeki 
sorunların üstesinden gel
meye çalışmaktır; geleceği 
Allah'a bırakmak gerekir. 
Bu gelecekte, Allah, ölüm 
nasib edebilir. Benim his
settiğim, sizin farklı düşü
nüyor olmanız. Yanılıyor 
muyum?" 

"Zeynep el-Gazali. bir ayeı-

"İhvan-ı Müslimin de fi
kir ayrılığı olabilir mi?" -

"Hayır. Kur 'an ve sünnet
ten hareket ediyoruz. Fikir ay
rılığı varsa, onlar ihvan'dan de
ğillerdir, demektir. Aksı halde, 
Kur 'an 'da yazıldığı gibi ölmek 
ve öldürmek durumunda kala
cağımızı bilirlerdi. Savaşmaz
sak, ölüp. öldürmezsek cenne
te gıdemiyeceğimizi bilıılerdi 
Düşmanlarımızı Allah'a havale 
ediyorlarsa, ihvan-ı Müslimin 
değillerdir." 

Zeynep Hanım'ın Türkiye'
ye i' şkin bilgilerinin eksiklikleri 
beni çok şaşırttı. Daha sonra- -
lan, benzer soruları ihvan'ın di- • 
ğer üyelerine sorduğum za
man da Türkiye hakkında he
men hiçbir şeyin bilinmediğini 
gördüm. Örneğin, Ahmet Ra
if, Türkiye'nin bir istiklâl Sava
şı olduğunu bı'mıyordu. Büyük 
bir iyi niyetle, kitap önermemi 
istedi. Malum, aynı zamanda 
nâşır kendisi. Fransız ve İngi
lizlerin islâm dünyasını birbirin
den bu denli başarıyla kopar
tabilmiş olmaları insanı dehşe
te düşürmüyorsa. hayranlık 
uyandırmalı! 

Hüsnü Özer'ın değerlendir
melerini ilginç bulacaksınız 
sanınm. 

Yarın: İki eski tüfek 


