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İslamcılar 

Rusen 
Çakır 
dünysnın 

önde gelen 
Islam 

Filistin'deki İslami hareketleri ve bölgedeki güçleri 
inceleyen]ean-FrançoisLegrain banştan yana umutlu. 
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Legrain'e göre Filistin'de '{ı-ıamas'ın eskikadrolannın 
İslamcılann banş istemediğine;,(.'ınernlibir.böıümü Filistin 
ilişkin sözler İsrail propagandası. \;tc:ıpraklanI1da kök salmış olan Por tre /J ea n ·F ran ~ O i ~ L e ~ ra İ/n 

lf Kalıcı bir banş için İsrail'in :,V;aK.IIlann, derneklerin,' ürdün'ün başkenti Amman'daki Çağdaş Ortadoğu Inceleme ve 
Araştırmalar Merkezi'nde (CERMOC) çalışan Jean-François Legrain, 
.uzun süre Doğu Kıı,düs'te yaşadı ve Fiiistin Islfuııi hareketleri üzerine 
incelemeler yaptı. "Voix du Soulevemen!" (Başkaldınnın Sesi) adh 
kitabında lntifada döneminde Islamcıların kaleme aldığı bildirileri 
biraraya getiren Legrain lıalen Lyon üniversitesi'nde öğretim görevlisi 
ve Filistin Islami Cihad örgütü hakkında bir kitap haztılıyor. . '. 

1967'de işgaL.ettiği topraklardan' ağİannın zarar 
na gelin görün ki 
de öyle değiL. 
ırtmanın girişine 
lan bırakılan GSM 
nın dökümlü 
,cuklar telefon. 

çekilmesi gerekiyor. Bu da endişe duyuyor. 
özünde BM kararlanna uygun bir 'ın yeniden yardım 
istek, ama ZOr. istiyor 

.a oynuyorlardı. 
ağıttan uçak . 
mdi bir düşünelim, 
çeşitli görüşmeler 
r anayasaya uygun 
lkeleri içinde 
sonundaP1T 

mm; dQr.. .' 

,yı getirip 
indeki kapının 
u da birisinin eline 
nan yandınız. 
ız? Kaç dakika 
kadar ödemeniz 
,ütün bilgiler 
lerinde. Hani 
:şmenin anayasa 
gizliliği? Bu kurala 
,kenP1TGSM 
;arşaf çarşaf 
şekilde gönderdiği 
defalarca 

Hemde üç 
rf uğruna ... 

be yiyen 001'V/' "ile ilgi- . 
li . . Sayın Legrain Filistinli 
tsllimcıJar oo1'V/a karşı mı? 

~ Legraln: Hayır, hiç de değil, 
bu Islamcılık karşıtlarının propa
gandasıdır, FKO ve ıSrail'ın söy
Temidir. Bunlar kendilerini barı
şın tek savuncusu olarak göster
mek istiyor. İnsanları, Oslo An
laşması'nı eleştiren veya ona kar- . 
ŞI olan herkesin barış karşıtı ol
duğuna inandırmak istiyorlar. 
Onlara göre barış süreci içerisin
deyiz. Bana göreyse bir pazarlık 
süreci içindeyiz ve bunun barışla 
sonuçlanacağı kesin değil. Barış. 
olmayacağına inanmaya başla
dım çünkü bence Oslo Anlaşma
sı'nın terimleriyle bir 
namaz. ıslamcılar da 

~~-) -ye:~~~ ·'t '1b~arı~şır~~~f~:::ı~"n~c~~(.~~~r~~,,:~~:.~I~, ~EE~ 
nda da T.e. yerine ve FKO'den bazı kişiler de 
.. ya başlarız. Ne karşı. Bunlar Oslo Anlaşması'nın 
i bilimciıniz nihai hedefini, yani iki ayrı devle-
" ... Dil bir ağacın tin kurulmasını kabul ediyorlar, 

lir. Genç ve yeni ki bu da kesin değiL. 

eski ve sararan -o halde ne istiyorlar? 
ılmeye mahkum 
praklar ~ Legrain: Bence olaya iki dü-
kültürümüzün zeyden bakmak gerekir. Ilk ola-
in de rak, uzun vadeli, Islami prensip-
nladığımız zaman ler düzeyi var: "Peygamber veya 
geçmiş olur. müslümanlar tarafından alınan 

rürkiye. 
Thrör örgütlerinin 
su katandan bile 

1 haraç alması 
.an sayılmaktadır. 
lduğu halde 
tün siyasi terör 
asıl ve en tehlikeli 
omik terorden ise 
lektediL·Oysa 
, siyasi terörden', 
utlardadır. 
r,. siyasi terörün 
inansal 

ıizdeki Aysberg'in 
alan kısmı, 
ise Aysberg'in 
ılesidir. 
;adece Aysberg'in 
a savaşıyoruz? 
ekten terör 
~yorsa buna 
den başlamak 
,mik terör haksız 
1 paradır. Mevcut 
rek kazanılan 
itmemiş yetimin 
dır. Kısacası; 
f'Kara Paradır. 
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tüm topraklar sonsuza dek Islam 
topraklarıdır. Eğer bunlar müslü
manların kontrolünden çıkarsa, 

. onları yeniden kazanmak ümme
tin görevidir." Bu kuşkusuz biraz 
ütopiktir.... . 
Bunun dışında fazlasıyla pragma
tik bir p'ratik söz konusudur. Ha
mas, Fılistin'in Islam toprağı ol
duğunu veya sonsuza dek öyle ka" 
laqı.ğını söyler, ancak birçok yö
neticisi sık sık şöyle konuşmuştur: 
"10, 15 veya 20 yıı sürebilecek bir 
ateşkes olabilir fakat barışı imza
layamayız, çünkü imzalarsak İsra
il'e toprağımızı. çalnuş olmasını 
muşru1aştınmış oluruz:' Mütare
kenin şartları nelerdir? 1.967' de 
işgal edilmiş tüm toprakların, 
Doğu Kudüs dahil, boşatılmas~ 
ve buralardaki Yahudi yerleşim 
birimlerinin dağıtılmasıdır. Aslın
da bu teorik olarak BM'nin ka
rarlarına uygun biI: taleptir. ıs
lamcılar bu şartlarda ateşkese ha
zır olduklannı ve buna kesinlikle 
uyacaklarını söylemektedirler. 

-Sizce barış ~ine rağmen ger
çekleşen intiMr eylemleri bir çık
maiın sonucu ~u? 

~ Legraln: Bir şekilde evet. Bu 
gruplara göre bu askeri operas
.yonlarartık yürütülemez çünkü 
artık düşman yalnızca İsrail' den , , 

Hamaa larall', karşı leröreylemlerlyle dıkkat çeken bır örgÜ!. Ancak Hamas'la bant Isteyenler de vardı. 

ibaret değil. Önceden kolay'dı, öldürmesine misilk'!'e olduğu söy- mekten hep kaçınmıştt.. Bu, 
bir yanda FilistinliIer,vardı, diğer Ieniyor. 1987'ye kadar sürmüştür ve bu 
Yanda ısrail. ısrail'e karşıys' anız· ana kadar ısrailliler tarafından 

~ Legrain: Dog"ru. Şakaki'nin h' b' . b k i' d tut i ısrail'e saldınyordunuz, fakat bu- ıÇ ır zaman as i a tın a u -
gün ısrail ı(.rşıtı eylemler aynı suikastine pek değil, fakat ınamışlardır. Bu sayede yurtdı-

. h k . Ayaş'ın öldürülmesine karşı yo- d' t' d bl'lı'yor zamanda l1'ilistın ü ümetıne şm an par~ emın e e , 
karşı da yapilınış oluyor. Bundan ğun tepki oldu. Bu eylemler süi- dernek ağlarını kurabiliyorlardı. 
dolayı bir iç savaş tehlikesi mev- kastin intikamıydı. Bu eylemler 
eut. . Bütün . bu hareketlerin Hamas'm askeri kanadı tarafın-

İ dan yürütülmedi. Şu an Hamas 
önemli bir bölümü şunu söy ü- tamamen. bölünmüş, parçalanmış 
yor: "Oslo 'Anlaşması'nın ilkele- . 

· rini redöetsek bile silalılımüca- birharekettir. Hiçbir zaman bı-
· deleyi bırakınz çünkü bu davamı. çinılenmiş, örgütlü bir hareket 

olmamıştır. Aslına ba10lırsa Ha
zın aleyhine siyasi sonuçlar doğu- mas, Müslüman Kardeşler hare-
ruyor ve Filistin'de bir iç savaşa ketidir. Müslüman Kardeşler de 
yol açabilir. O halde Oslo Anlaş- lı k i d' . 
ması'na karşı mücadelemizi siya- siyasi değil, da a ço sosya, ını, 

, kültürel bir hareketti. Bu hareket 
· si ve sosyal alanda yeniden can- Filistin'de 1940 yıllarında ortaya 
landırmamlZ ve odaklaştırmamlZ 
gerekiyor." çıkmıştır. Işgalden sonra çok 

önemli imkanlara sahip olmadan 
varlığını sürdürüyordu ve ısrail ·Bu eylemle[in lsraa'in Ayaş ve 

Fethi ŞaJcaJcfgibilsliimcı liderleri 
i; : ,,'. 

karşıtı silahlı mücadeleye gir-

-Hamas'm askeri mücadeleyi bıra
kıp yeniden toplumsal, kültürel fa" 
aliyetlere dönmek istediği doğru 
mu? 

~ Legrain: Bu Islami Cihad için 
de geçer" Hamas incelendiğinde 
askeri, siyasi ve yurtdışı kolları 
arasındafarklılık, hatta karşıtlık
lar olduğu görülür. Eski kadrola
rın öneınli bir bölümü askeri ey
lemler nedeniyle gelecek baskılar 
sonucu Filistin topraklarında kök 
salmllj olan vakıfların, dernekle
rin, kısacası dayanışma ağlannm 

. zarar görmesindeiı endişe duyu
YO,r. Bunlar, Hamas'm, yeniden 
esas ağırlığı bu yardım kurumla
nna vermesini savunuyor. Bir di
ğer bölüm ise buna karşı Çıkıp si
yasi mücadeleninin öncelenmesİ
ni istiyor. Kısacası farklı düzey
lerde birbirine zıt düşen, fatkıı 4 
veya 5 kutup söz konusu. Bunlar 
duruma göre, başka kutuplarla 
işbirliğine gidebiliyorlar. 

-lntiMr eylemlerini Hamas'm as
keri kmuulının gerçekleştirdiği ke
sin mi? 

~ Legraio: Hayır. Tel-Aviv'deki 
eylemi Islami Cilıad yaptı. Kudüs 
ve EI Halil'deki eylemleri de Ka
tib İzzeddin el Kasım adını taşı
yan Hamas'ın askep kanadı de
ğil, burdan ayrılmış bir grup üst
lendi. Eylemciler, mülteci kamp
larında yaşayan El Halil kökenli 
insanlar. "Liderlerimizin gözü
müzün önünde, öldürülriıelerine 

. bu 

-Bu suikastlerden sonra Hamas 
epey baskıya maLII1LZ kaldı ... 

~ Legrain: 'Filistin hapishanele
rinde bulunan Filistinlılerin sayı
sı 1000 olarak biliniyor. Bunun 
üzerine ısrail tarafından tutukla
nanları eklersek ortaya önemli 
bir rakam çıkıyor. 

-Filistin 'de Isllinıcdar olmadan bir 
barış olabilir mi? 

~ Legrain: Hem evet hem hayır, 
çünkü zaten İs!ilmcılar barışa ak
tif olarakkiıtılmayacakiardır, bu
na karşın .gerçekten de barış sü
recini başarısızlığa uğratabilirler. 
Onlarsız bir barış iırlkansızdır de
diğimde şunu kastediyorum: Fi
listinliler olmadan imkansızdır ve 
Is!ilmcılar da Filistinlidir ve Filis
tiıililerin büyük birbölümü Is
lamcıdır. Bununla beraber barış 
adaletli olduğu taktirde gerçekle
şebilir, eğer adaletsizlik Mla bü
yük boyutlarda varlığını sürdü
rürse barış gerçekleşemez. &ir
kaç yıl için barışa benZer bir şey 
olacaktır' ve daha sonra yeniden 
bir şiddet patlaması ~ıacaktır. 
Benim anaüzim şu an Oslo An
laşması'mn barış getiremeyeceği
dir. Çünkü Mla çok fazla adalet
sizlik var. Islamcı veya Islamcı 01- . 
mayan Filistinliler mutlaka bir 
gün bu anlaşmanın şartlarını ka
bul etıneyeceklerdir. Çünkü bu
gün hükümetli bir devletin kuru
luşuna değil daha çok eski ırkçı 
GüneyAfrika ypnetiminin kur
muş olduğu sahte devletçiklere, 
bir Blmtustan'a tanık oluyoruz. 

Yann: Fariba Adeıımab: 
İran'da siyaset artık 
profesyonelleşti 
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JeanFrançois LEGRAIN
Texte tapé à la machine
Yeni Yûzyil, 9 juillet 1996




