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Eleştire eleştire yıkmak! 
İslam’dan önce Bedevî dünyada hicvetmek, beğenmemek ve beğenmediğini daha etkili ve 
daha özgün ifade için dilin sınırlarını zorlamak, sadece sanatsal bir etkinlik değildi, aynı 
zamanda yaygın bir tutumdu.  

Bu tutum, Araplara özgü değildi. Gayet tatlı bir bebeğe bakınca “Ne çirkinmiş! Ne çirkin!” 
diyen Anadolu’nun yaşlı kadını misali, diğer toplumlara da hâkim bir durumdu.  

İslam’ın zuhur ettiği çağlarda insanlığın ezici çoğunluğu şehirlerin dışında yaşıyordu ve Bedevî 
karakterdeydi. Bedevî insan, onaylamanın sorumluluk getireceğinin bilinciyle midir, bilinmez, 
her yeniye, her yabancıya, her farklı üretime “yandan” bakmayı bir alışkanlık hâline 
getirmiştir. Onun için iyi olan, sadece daha önce var olana uymaktır, kişi o var olanı ne kadar 
iyi sürdürürse o ölçüde başarılıdır. Bunun için giyim kuşam gibi etkili söz de ancak geçmişteki 
kabile büyüğünün formatına yaklaştığında kabul görmüştür, aksi hâlde kınanmıştır.  

Üstelik ihtisasın istisna olduğu Bedevî yaşamda kınama hakkı, belli bir sınıfla sınırla değildir, 
kabilenin her bireyi gördüğünü, geçmişle uyuşturmadığında kınayabilir. Bu da ortaya kitlesel 
bir eleştirel yaklaşım çıkarmıştır ve bu eleştirel yaklaşım, bilinenin aksine Bedevî yaşam 
tarzının en önemli bekçisi, onun yıkılmaz muhafızıdır. Bedevî kültür, o müzmin eleştirel bakış 
sayesinde uygarlıklara ve İslam medeniyetine karşı direnebilmiş, onun oluşturduğu zırhla dış 
etkilerden korunup termosun içindeki sıcak içecek misali hep kendi koşullarında kalmıştır.  

İslam; tutumları disipline etme çabasıyla birlikte zihinleri de disipline çabası verdi, bu 
müzmin eleştirel bakışla mücadele etti. Ona karşı tedkik, tahlil ve tahkiki öğretti. 

Tedkik, araştırma ve inceleme; tahlil ve tahkik ise doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırmak; 
kişi veya esere hakkını vermek; bu yönde insanlara yol göstermektir.  

Tedkik, tahlil ve tahkik; iyiliği emretme, kötülükten sakındırma mukaddes etkinliğinin eser 
dünyasına yansımasıdır. Müslüman nasıl ki günlük hayatında kişiyi daha iyiye yöneltmek için 
iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma ameli içinde bulunuyorsa eser dünyasında da 
tedkik, tahlil ve tahkikte bulunarak iyi olanı öne çıkarma, kötü olanı gözden düşürme; iyi ve 
üstün olanı yayma, örnek alma; kötü ve düşük olanı bertaraf edip azaltma, bitirme 
mücadelesi verir.   

Müslüman, bu yanıyla tam bir tedkik, tahlil ve tahkik adamıdır. Bu, ona İslam’ın yüklediği bir 
sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirmek, farz-ı kifâyedir yani ancak Müslümanların 
bir kesimi tarafından yerine getirilince diğer Müslümanlar onu yapmamanın 
sorumluluğundan kurtulabilmektedir. 

Bu farz-ı kifâye konumu; tedkik, tahlil ve tahkiki Müslümanlar arasında bir uzmanlık, ilimde 
derinlik sahasına dönüştürdü. Bütün Müslümanların hep birlikte onunla zaman kaybedip 
karmaşaya yol açmasını engelledi.  
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MÜZMİN ELEŞTİREL BAKIŞLA TAHKİKİ TERK ARASINDA…  
İslam, Bedevî eleştirel bakışla Mekke’de olduğu gibi Medine’de de mücadele etti. Ama henüz 
Hülefâyı Râşidîn devrinde müzmin eleştirel yaklaşım, özellikle başta yaşlı ve savaşa 
çıkamayacak kadar yara alan gaziler arasında olmak üzere yeniden yaygınlaştı. Ne için 
yapıldığı tam anlaşılmayan (hikmeti bilinmeyen), ne zaman yapılacağı ve ne zamana kadar 
süreceği bilinmeyen, şahdamarından vururken bir çözüm getirmeyen bu kronik eleştiri 
Müslüman valiler ve diğer idareciler için ayak bağına dönüştü. Bu nedenle, daha önce halkı 
sabırla dinleyen, emri bilmaruf ve nehyianilmünkeri kendilerine yönelik de kompleksiz kabul 
eden, halkı dinlemeyi planlanmış etkinlikleri arasına alan idareciler, halkla bir araya 
gelmekten ürkmeye başladılar. Hikmetsiz eleştirinin çokluğu karşısında hiçbir 
değerlendirmeyi dinlememeyi seçtiler.  

Bu yüzden idarecilerle halkın arasına perde girdi ve eleştiriyi iktidara geçmek için yol bilen 
muhalifler, toplumun arasına sızıp müzmin eleştirel bakışı canlandırarak İslam toplumunu 
tedkik, tahlil ve tahkik noktasından adeta cahiliye günlerine götürdüler.  

Haçlı ve Moğol istilasından sonra İslam dünyasının yeni bir müzmin eleştirel bakış sürecine 
girdiği kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Fakat Haçlı ve Moğol istilasının neticelerinin Ümmette 
neden olduğu tedhiş farklı bir netice doğurdu. Başına gelen musibette müzmin eleştiri ve 
müzmin muhalifliğin payının olduğunu düşünen Müslümanlar, tedkik, tahlil ve tahkikten dahi 
huzursuz olmaya başladılar. Sabitlerine sahip çıkma yönündeki kararlılığını farkında olmadan 
her tür etkinliğe doğru taşırdılar. Bu tutum gittikçe yayılınca farklı üretimlere yönelme durdu 
ve I. Dünya Savaşı’ndaki büyük felakete yol açtı. Müslümanca tutumu verimli kılan, tutumun 
adil olmasıdır; ifrat ve tefrit, Müslümanca tutum için aynı neticeyi verir ve felakete yol açar.  

 

MODERN DÜNYADA MÜZMİN ELEŞTİREL BAKIŞI 
Müslümanlar, henüz 1762’de vefat eden Şah Veliyullah Dehlevî gibi şahsiyetlerle vaziyetlerini 
sorgulamaya başladılar; tedkik, tahkik ve tahlillerde bulundular. Ne yazık ki çağın hızlı 
değişimini takip etmekten uzak bir yavaşlıkla yol alan bu etkinlik, Müslümanları I. Dünya 
Savaşı’ndaki büyük toprak kaybıyla sonuçlanan felaketten koruyamadı.  

Henüz savaş öncesinde yıkımın işaretleri alınınca tedkik, tahkik ve tahlil bağlamında bir 
sorgulama başlamıştı. Müslümanlar, savaş sonrasında, eski dünyanın neredeyse tamamen 
denklem dışında kalmasının sağladığı ortamda, savaş öncesi başlayan sorgulamayı devam 
ettirdiler. Bu konudaki deneyim, meyve vermeye başladı ve Müslümanların durumunu 
değiştirecek makul fikirler oluştu.  

Savaş musibetinin verdiği derslere rağmen ayakta kalabilen eski dünya, o fikirlere karşı 
müzmin eleştirel bir yaklaşım içine girdiyse de gelişmeyi engelleyemedi. Onların ihyadan 
yana Müslümanların dile getirdiği her fikre “kitaplarımızda görmedik” diyerek yönelttikleri 
temelsiz, endişeli ve çözüm içermeyen reddiyeler, gecikmelere neden olduysa da tamamen 
engelleyici olmadı. Sadece tanımamaktan kaynaklı ret, pek çok noktada yerini coşkulu 
kabullere de bıraktı.  
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İşte o noktada İslam dünyasına yönelik, birbirine tam zıt ve tamamen farklı zamanlara ait iki 
müzmin eleştirel yaklaşım harekâtı başlatıldı. Geleneksel dünyamıza ait kültürel eleştirel 
bakış, Batı’da gelişen postmodern eleştirel bakış. Her ikisi de mütehassıs kişilerce başlatılsa 
da zamanla kitlesel bir tutuma dönüştü. Her ikisi de farklı iki yönden aynı hedefe doğru işledi. 
O hedef, belli bir noktaya kadar gelen İslâmî hareketlerin eleştiri bombardımanına tutularak 
durdurulması ve geriletilmesidir. Bunun en bariz örneği, kimi televizyon kanallarında 
modernist tiplerle ultra gelenekçi tiplerin konuşturulduğu oturumlardır. İki kesim birbirini 
yıpratıyor görünürken aslında hep birlikte İslâmî mücadeleye zarar verecek şekilde 
konumlandırılmış, konuşturulmuş ve koşturulmuştur. Üstelik çoğu zaman sadece geleneksel 
zeminden gelen değil, modernist isim de doğrudan İslâmî mücadeleye zarar verdiğinin 
farkında değildir hatta iyilik yaptığını düşünenlerin sayısı da çoktur.  

Geleneksel zeminden gelen müzmin eleştirel bakışın sahibi; İslâmî hareketlerin, hocalarının 
kendilerine öğrettikleri İslam’ı temsil etmediğinden söze başlar, kimisi hızını alamaz, hakaret 
eder, ispiyonlar; “gavurdan beter” demeye getirir. Ona “Buyurun, çağın Müslümanına ne 
öneriyorsunuz?” diye sorulduğunda “Biz, hakkı ifade etmekle mükellefiz, gerisi bizi alakadar 
etmez!” deyip kaçar ki geçmişteki Bedevi eleştirel bakışını tamı tamına temsil eder: Hem 
gelişmenin önünde durur hem gelişme için yeni bir yol açmaz, dolayısıyla süreci tıkama 
vazifesini hakkıyla icra eder ki emperyalizmin İslam’a karşı mücadelesinde muazzam bir 
malzeme teşkil eder!  

Postmodern eleştiriye gelince;  

Batı, kendi sınırları içinde bir tedkik, tahkik ve tahlil süreci yaşadı. Bu süreç, ona yine kendi 
materyalist dünyası içinde yol alma imkânı verdi. O imkânın oluşmasında İslam’ın inancından 
olmasa da İslam’ın terakki tarzından etkilenen mühtedi Yahudilerin büyük katkısı oldu.  

Batı, II. Dünya Savaşı’nın getirdiği felaketle eleştiriyi de etkileyen iki durumla yüz yüze geldi:  

II. Dünya Savaşı, büyük Avrupa devletlerinin soluğunu kesti. Onların iktidar tahtını sarstı ve 
rollerini ABD’ye kaptırmalarının yolunu açtı.  

Modern Batı Avrupa ülkelerinde mühtedi Yahudiler, iktidar ortağı idiler; Yahudiler, etkin güç 
olsalar da kendilerini gizleme gibi bir aşağılanma hâli içindeydiler. ABD’de ise Yahudiler, 
kendi dinleri üzere ve açıktan iktidara ortaktırlar. Dolayısıyla iktidarın Batı Avrupa’dan 
ABD’ye kayması; iktidarın aynı zamanda mühtedi ve aşağılanmış Yahudilerden kendilerini 
açıkça ifade eden, kipalarını Hıristiyan siyasetçilerin dahi başına geçiren, onları dahi Kudüs’e 
götürüp Ağlama Duvarı diye gasp ettikleri noktada ağlatan Yahudilere geçmesi anlamına 
geliyordu. Onun için Yahudiler, bu iktidar değişikliğini alkışladılar, ellerinden geldikçe Batı 
Avrupa’yı ürkütmeden bu süreci hızlandırdılar ve bunda Bedevî eleştirel bakışın 
modernleştirilmiş biçiminden başka bir şey olmayan, postmodern/müzmin/yıkıcı eleştirel 
bakıştan keskin bir kılıç gibi, sivri bir mızrak gibi, bir bombardıman uçağı gibi yararlandılar; 
Batı Avrupa’nın tarihi üretkenliğini bitirdiler.  

Öte yandan I ve II. Dünya Savaşlarının Avrupa’da yol açtığı insan kayıpları ve tahribatlar, 
Avrupa gençliği ve savaş mağduru kadınları Batı düzenine karşı nefret diline yöneltti. Bu 
kesim, eskiye ait ne varsa ve neden söz edilirse nefret etti ve onu protesto etti. Eleştirip 
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protesto etmeyi tek kutsalı bilen bu kuşak, Batı’ya katkı sağlayacak hiçbir öneri getirmedi; 
Batı’nın eski şanını yüceltecek hiçbir büyük eser üretmedi ama eser namına ne üretilirse 
üretilsin eleştirdi, yıkmak için zaman zaman sokaklara döküldü. Batı, onların tahrip edici 
yöndeki taleplerine cevap vermeye yetişemiyor ve yarın nasıl yetişeceğini de bilmiyor.  

Söz konusu kitlenin hiç dokunamadığı husus ise II. Dünya Savaşı sonrasında Yahudilere 
yönelik getirilen yasal korumadır. Düşünce ve ifade özgürlüğünü de etkileyen o korumaya 
karşı her nedense kayda değer bir protesto yok!   

Batı’daki unsurlar arasındaki iktidar değişikliğini lehlerine gören Yahudiler, bu kendilerine 
dokunmayan eleştirel yıkıcı yaklaşımı, dünyayı daha fazla ayrıştırıp daha uzun süre yönetmek 
için, bütün imkânlarıyla destekliyorlar, reklam ediyorlar, ihraç ediyorlar.  

İslam dünyası Batı’yla, sömürgeleşmeyle ilişkili olarak ve tabii etkileşimiyle bu her şeyi 
protesto eden postmodern tutumdan etkileniyor. Ama en geç 1991’den bu yana İslam 
dünyasına yönelik operasyonel bir yaklaşımla, bu yıkıcı eleştirel tutum, müzmin muhaliflik 
aynı zamanda bir silah olarak kullanılıyor.  

Algısal çalışmalarla İslam dünyasında gençlik nezdinde “eleştiri” tek başına kutsanıyor ve 
özgürlüğün kanıtı gibi görülüyor.  

Sanki İslâmî hareketler veya anne babalar, iktidar olmuşlar da dünyanın bütün imkânlarını 
ele geçirmişler de İslam dünyasını I. ve II. Dünya Savaşı’na sokup gençliğin bütün hayallerini 
yıkmışlar gibi bir manzara var.  

Oysa İslâmî hareketlerin pek çoğu kuluçka dönemini bile aşmadan şiddetli işkencelere maruz 
kaldı, önderlerini şehid verdi. İslami hareketler, iktidar değil, iktidarların mağdurudurlar. 
Onların fertlerinden farklı etkenlerle iktidar olabilenler ise dışarıdan ve içeriden şiddetli bir 
kuşatma altındalar, projelerini gerçekleştirme imkânlarından uzaktırlar.  

Mağdur olan İslâmî hareketleri zalim hükümdarlar makamında görmek, ancak bakış 
bozukluğunun neticesi olabilir. Yazık ki gençler, salt Batı’yı taklitle değil, algı yönetimleriyle 
bakış bozukluğu gibi bir sorun yaşayabiliyorlar. Bu da onları yapıcı bir tahkikten, yıkıcı bir 
eleştiriye yöneltiyor.  

Eleştirinin işlevi, üreten ile üretilen arasında ahenkli bir ilişki ile üretimin kusurlarını gidermek 
ve üretimi yeni bir donanımla ilerletmektir. Bu işlevde olmayan ve geleneksel köy 
düğünlerinde görüldüğü üzere kitlesel ortamda gelişigüzel kurşun sıkmayı andıran bu yıkıcı 
bir eleştiri tarzı, eleştire eleştire yıkma projesinin bir parçası olmasa bile destekleyicisidir, 
fahri yardımcı kuvvetidir.  

Buna karşı gençliğe yönelik yine yıkıcı bir eleştiriye yönelmektense gençliği aydınlatacak bir 
tedkik ve tahlil içine girmek gerekir. Onlar, hakikati anlayınca elbette ona yönelecek ve İslam 
düşmanlarını kahredecek bir yapıcı yaklaşım içinde olacaklardır.  
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İslam âleminin beş musibeti 
Fiili musibetler vardır, bir de fikrî musibetler… Fiili musibetler, beden, coğrafya gibi fiziki 
yapının karşılaştığı musibetlerdir; diğer bir ifadeyle maddi musibetlerdir. Fikrî musibetler ise 
aklın ve kalbin karşılaştığı musibetlerdir; fikir yönünden yıkıma uğramaktır.  

Fiili musibetler, trafik kazası gibidir; o musibetlerde hayatını kaybedenlere rahmet okunur, 
yaralananlar tedavi olur. O musibeti yaşayanlar arasında, bir sarsıntı döneminden sonra 
hayat yeniden eski düzenini bulur.  

Fikrî musibetler ise vücuda ağır ağır sirayet eden gizli bir kanser gibidir. Tedavisi güç, süreci 
uzundur. Kimini öldürür, kimini ise uzun süre pratik hayatın dışında tutar.  

İslam âlemi tarihi boyunca çok sayıda fikrî musibet süreci yaşadı ve zaman içinde o fikrî 
musibetlere karşı bağışıklık kazandı. Pek çok sapkın fikir, İslam âleminde bir süre yayılma 
zamanı buldu, bunların bir kısmı zaman zaman siyasi bir güç hâline geldi, Müslümanların 
enerjisini içeride tüketti, Müslümanları zayıf düşürdü. Sonra Müslümanlar tehlikeyi fark etti, 
onlara karşı direndi, onları yendi ve tarih çöplüğüne attı ya da onları etkisiz hâle getirecek bir 
güçsüzlüğe terk etti.  

Ama İslam âlemi zayıf düştüğünde dışarıdan ve içeriden o tür hareketler yeniden görülmeye 
başladı. Bugün İslam dünyası, yeniden o tür musibetlerle yüz yüzedir. Bugünün fikri 
musibetlerini değişik şekillerde sınıflandırmak mümkündür. En kapsamlı sınıflandırma, 
akılcılık ve tefrikacılıktır. Akılcılığın şubeleri (fraksiyonları), Batılı ideolojiler ve mealcilik 
versiyonları ve tekfirciliktir. Tefrikacılığın şubeleri ise milliyetçilik ve mezhepçiliktir.  

Ancak bunları, doğrudan dış kaynaklı olanlar ve içeriden beslenenler diye ikiye ayırmak da 
mümkün. Batılı ideolojiler ve milliyetçilik doğrudan dışarıdan besleniyor. Mealcilik 
versiyonları, tekfircilik ve mezhepçilik ise İslam dünyasında bazı köklere sahiptir.   

Bu tür teorik sınıflandırmalar kendi yerinde bırakılıp pratik alana geçildiğinde İslam âleminin 
beş büyük musibetle yüz yüze olduğu görülmektedir: Akılcılık, mealcilik, milliyetçilik, 
mezhepçilik, tekfircilik.  

1. Akılcılık  

Aklın vahye karşı isyanıdır. Aklı vahye alternatif kılma girişimidir. Akılcılığın açık biçimi, 
bugünkü Batı akılcılığı ve onun dalları olan liberalizm, sosyalizm gibi Batılı ideolojilerdir. Bu, 
Allah’a kulluktan kula kul olmaya geçiş girişimidir.   

Bu ideolojiler, vahyi inkâr ediyor, “insan aklı” adı altında kendi üretimini vahye alternatif 
kılıyor. İnsanları, vahiy yörüngesinden çıkarıp kendi yörüngesine çekiyor. Akla uydurma adı 
altında şeytani bir yöntemle insanı kendine kul ediyor, onu kendi ideolojisinin kölesi yapıyor. 
Daha önce Allah’a inanan kul, vahiyden kopunca Marks’ın kulu haline geliyor. Ancak kul, 
bunu fark etmiyor, kendisinin dinden kurtulup aklına uyarak özgürleştiğini zannediyor, 
hürriyet peşinde koşarken hürriyet ideologlarının esiri, askeri oluyor.  
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Akılcılığın gizli biçimleri ise İslam dünyasında geçmişte büyük tartışmalara yol açan felsefe 
hareketleri ve Mutezile girişimleridir.  

Bu akımın kimi temsilcileri mulhid idi. Vahye inanmıyorlar, ümmeti vahiyden koparıp kendi 
akıllarının esiri yapmak istiyorlardı. Bir tür sahte peygamberlik iddiası içindeydiler. Ancak 
ümmetin tepkisinden korktuklarından buna kılıf uyduruyorlardı. Aklı, vahyin üstüne çıkararak 
vahyin üstünlüğüne gölge düşürmeye çalışıyor, vahyin Müslüman’ın günlük yaşamı 
üzerindeki etkisini zayıflatarak kendi heva ve heveslerine uygun bir günlük yaşam kurmaya 
çalışıyor ya da yönetimlerinin Kur’an ve Sünnet’le sınırlandırılmasından endişe duyan zalim 
yöneticilerin emellerine hizmet ediyorlardı.  

Bunların diğer kısmı ise, bu mulhidlerden etkilenen ilim ehli kimseler ve onlara tabi olanlardı. 
Bir kısmı sadece bir fikir makinesiydi, ürettikleri fikirlerin Müslümanlara nasıl zarar verdiğini 
düşünmeyi gereksiz görüyorlardı. Bir kısmı, zalim yöneticilerin paralı fikir adamlarıydı. Sadece 
üretmiyorlar, siyaseti kullanarak fikirlerini İslam âlemine dayatıyor, kabul etmeyenlere 
işkence ettiriyorlardı. Bunun en çarpıcı örneği İmam Ahmed bin Hanbel dönemindeki 
Mutezile hareketi ve zulmüdür. Vahye karşı gizli bir sözde aklî isyan içinde olan Mutezile 
âlimleri dönemin Abbasi halifeleri ile işbirliği yaptılar, onları etkilediler ve fikirlerini onların 
zorbalıkları ile ümmete dayatmaya çalıştılar. Ancak İmam Ahmed ve diğer salih önderlerin 
direnişi onların zulmünü yendi, Mutezile hareketi etkisizleşti.  

2. Mealcilik  

Vahyi Kur’an lafzı ile sınırlandırma girişimidir. Mutezilî kökleri varsa da İslam dünyasının en 
cahil hareketidir. Batılı akılcılığın İslam dünyasına yansımasıdır. Batı’da İncil’i akla uydurma ve 
İncil tercümelerini İncil yerine geçirme girişimlerinin Hıristiyanlığa verdiği zararı görme 
tecrübesinden istifade eden kişi ve kuruluşların İslam dünyasına yaptıkları bir ihracattan 
ibarettir.  

Kendisini aslında “Kur’an İslam’ı” olarak tarif eden ama İslam tarihinde meşhur bir benzeri 
olmayan bir harekettir. Kur’an’ın aslî metnini anlamayıp Kur’an meallerini anlama iddiasında 
olanlar tarafından öne sürüldüğü için “mealcilik” diye adlandırılmıştır.  

Vahyi sınırlandırma, dolayısıyla mecrasından koparıp akıl adı altında hevaya uydurma girişimi 
olduğu açık olduğundan ve mensuplarının cahilliğinden dolayı İslam dünyasında pek 
tutmamış, daha çok zeki kimi İslam gençlerini İslamî amellerden koparma girişimi olarak 
kalmıştır.  

Şeytanın bir tür sağdan yaklaşmasıdır. Kur’an’ı anlama ve yüceltme adı altında hayatın dışına 
çıkarma çabasıdır. Bugün Sünnete karşı kuşku uyandıran pek çok kişi tarafından gizlice 
sürdürülmektedir. Ama hiçbir zaman projecilerinin istediği sonuçları verecek bir yaygınlığa 
ulaşmamıştır.  

3. Tekfircilik  

Batı’nın ilk Protestanlık tecrübesinden yola çıkıp İslam dünyasındaki Hariciliği canlandırma 
girişimidir. İlk dönem Protestanları, kendilerinden başka bütün Hıristiyanları tekfir 
ediyorlardı. Ortodoksları aşağılıyor, Katolikleri putperest olarak niteliyor; kendilerinden 
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başka hiç kimseyi gerçek Hıristiyan olarak kabul etmiyorlar, muhaliflerini yakarak öldürme, 
diri diri kazığa geçirme, taşlama, yüksek yerlerden atma gibi ağır cezalarla cezalandırıyorlardı.  

Aralarından Kalvenizmin kurucusu Jean Calvin, İsviçre’nın Cenevre kenti çevresinde bir 
kanton devlet kurdu ve Allah’ın dinini hakkıyla uygulama adına akla hayale gelmez 
yöntemlerle insan öldürdü, tarihe “Cenevre Diktatörü” kötü namıyla geçip o aşırı 
mensuplarını laik-liberal dünyaya miras bırakarak gitti.  

Bu tür grupların mensupları önce aşırılıklarından vazgeçer, sonra akılcılığa müptela olarak 
seküler bir anlayışa yaklaşırlar. Nitekim Protestanlar Avrupa’da laiklik için aslî kitleyi 
oluşturmuşlardır.  

Batı’nın İslam dünyasında tekfircilikten beklentisi de çok yönlü olarak laikliğe ortam 
hazırlamak, daha doğrusu Müslümanları güç kaynakları olan vahiyden kopararak onlardan 
tarihi intikamını almaktır.   

Tekfirciliğin önündeki en büyük engel ise İslam âleminin tarihte bu tecrübeyi Haricilikle 
yaşamış ve bunlara karşı bağışıklık kazanmış olmasıdır.  

4. Milliyetçilik 

Irkçılık, eski bir insan hastalığıdır. Vahyin hâkim olmadığı yerlerde en büyük zulüm aracıdır. 
Vahyin olduğu bir yerde ise milliyetçiliğin hiçbir zaman etkili olması veya varlığını uzun süre 
idame ettirmesi mümkün değildir.  

Batı, Protestanlığın yol açtığı felaketle İncil’le arasına mesafe koyduğunda tahrif edilmiş 
Hıristiyanlıktan da daha büyük bir felaketle yüz yüze kaldı. Daha önce Katoliklik üzerinden bir 
arada duran ve zaman zaman İslam dünyasına karşı Haçlı Seferleri düzenleyen Batı, 
Protestanlıkla birlikte önce “aşırı dinciliğe”, ardından laikliğe yöneldi. Akılcılık ve bilimsellik 
adına başlayan bu süreç onu sosyalizm ve milliyetçilik belalarına müptela kıldı. Batı, 
sosyalizmi Rusya merkezli Doğu Avrupa’ya hapsetmeyi başardı ama milliyetçiliğin belasından 
kendini kurtaramadı.  

Miladî 19. yüzyılda Napolyon, Batı’yı darmadağın etti. 20. yüzyılda ise Hitler ve Mussolini… 
Batı, bugün bile bütün fikrî gayretiyle kendini bu yıkıcı akımdan korumanın yollarını arıyor.  

İslam dünyasında milliyetçilik, doğrudan İslam’a karşı bir hareket olarak başladı. Batı, 
milliyetçiliği İslam ümmetini dağıtacak ve her toplumu ayrı ayrı İslamî köklerinden koparıp 
vahiyle arasına mesafe koyarak imha edecek bir hastalık olarak düşündü.  

Bunun için önce galip-mağlup demeden her halka “siz üstünsünüz”, dendi. Tefrika tohumları 
atıldı. Vahiyden alınan güç bunu engelleyince bu sefer de şeytan ve dostları, İslam gençlerine 
yalan üzerine bina edilmiş mitolojik bir tarih aşıladılar.  

İslam gençlerine, sizin halkınız İslam’dan önce de ahlaklıydı, üstündü; aslında İslam size hiçbir 
şey katmamış, diyerek onları İslam’dan soğutmaya, İslam’la bir zamanlar savaşmışsınız, 
diyerek de onlarla İslam arasına bir kan davası koymaya çalıştılar. Komşuların çekişmelerini 
ırk düzlemine çekerek ümmetin azaları arasına kin ve nefret tohumları ektiler.   
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Milliyetçilik ilk dönemde, seküler (laik) ağırlıklıydı, tutmadı; sonra sentez milliyetçilik denen 
İslam’la karıştırılmış bir milliyetçilik türü yayıldı. Bu ikinci kısmı hâlâ Arap İslam âleminde 
özellikle selefilik iddiasındaki gruplarda gizlice etkinse de milliyetçilik İslam dünyasında vahiy 
şuuru sayesinde tükeniyor ve tarih çöplüğüne atılacağı günleri sayıyor. Bu akımın bugüne 
kadar Avrupa’da Fransız-Alman savaşları gibi ağır tahribatları yapmamış olması, onu İslam 
dünyasına sürenleri yeni arayışlara sürüklüyor.  

5. Mezhepçilik 

Milliyetçiliğin planlanan tahribatı yapmaması ve Irak-İran savaşında İslam dünyasında 
mezhep temelli bir savaşı besleyecek bir zihniyetin bulunmadığının anlaşılması üzerine 
1980’li yıllardan bu yana bir zihinlerle oynayan bir sosyal mühendislikle teşvik edilen 
Sünnicilik ve Şiicilik akımlarıdır.  

Sünnicilik, Ehl-i Sünnet vel Cemaat ile bir olmadığı gibi Şiicilik de Şia ile bir değildir. Nasıl Türk 
olmakla milliyetçi olmak özdeşleştirilemeyecekse Ehl-i Sünnet olmak ile Sünnici olmak da 
özdeşleştirilemez. Aksine Ehl-i Sünnet olmak, Sünnicilik ve Şiiciliğe de karşı olmaktır.  

Her iki akım da özü itibariyle tekfircidir. Nitekim Ehl-i Sünneti bir fırka konumuna sürükleme 
gizli emeline de hizmet ederek Sünnici geçinenler, sadece Şia’yı tekfir etmiyorlar; Ehl-i 
Sünnet Müslümanların ezici çoğunluğunu oluşturan Maturidi Müslümanları da tekfir 
ediyorlar. Şiiciler de sadece Ehl-i Sünnet’i tekfir etmiyorlar; Zeydî Şia’sını bir yana Caferi 
Şia’sının da önemli önderlerini tekfir ediyorlar.  

Bu şeytani bir oyundur. Her iki akımın akidesi çok farklı da olsa küfre yaptığı hizmet aynıdır.  

Batı’da tahrip edici Katolik-Protestan çatışmasının İslam dünyasına taşınmak istenen bir 
versiyonudur. Milliyetçilik ile ortak yönleri, 

-Fikirden çok hislere seslenmesi 

-Tefrikacılığı hızla yayması 

-Cahil kitleler arasında çabuk yayılması 

Ve milliyetçilerin kendilerini “ırkçı” olarak görmemeleri gibi mensuplarının hiçbir zaman 
kendilerini “mezhepçi” olarak görmemesi, buna karşılık kendilerini eleştiren herkesi 
“mezhepçi” diye itham etmeleridir.  

İslam âleminde bu yöndeki problem yeni değildir. Ama İmam Gazalî gibi ulemanın çabaları ile 
problem en düşük düzeye indirildi, siyasi bir düzleme çekildi, zaman zaman canlandıysa da iki 
tarafın duyarlılığıyla söndü. Miladi 20. yüzyılın ilk üççeyreğinde ise en düşük düzeye 
sürüklendi.  

1980’li yıllardan sonra Suudi Arabistan merkezli bir Sünnicilik akımı başlatıldı. Ehl-i Sünnet 
tarafından muteber görülmeyen hatta ithama maruz kalan Vahhabiler tarafından başlatılan 
hareket, Şii dünyada Şiicilik olarak karşılık buldu ve zamanla o dünyadaki “vahdet” akımını 
küçülterek, etkisizleştirerek adeta ana akım hâline geldi. Böylece çatışmanın tohumları atıldı.  
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Milliyetçilik Fransa kaynaklı bir girişim iken mezhepçilik İngiltere kaynaklı bir girişimdir. 
İngiltere ve mirasçısı Amerika bir yandan Suudi üzerinden Sünnicilik oluşturdular, diğer 
yandan onun oluşturduğu tepkiyle ve doğrudan desteklemeyle Şiiciliği yaydılar. Bugün 
İngiltere merkezli televizyon kanallarında her gün ağza alınmaz hakaretlerle bu Şiici akım 
İslam âlemine fitne yayıyor. İslam gençlerinin enerjilerini iç çatışmaya çekerek tüketiyor, 
hiçbir din mensubunun tahammül edemeyeceği kışkırtıcı diliyle katliamları besliyor. Küfre 
hizmet ediyor.  

Bu akımların ortak özelliği, Müslümanları Kur’an ve Sünneti kapsayan vahiyden koparmak, 
şeytan ve dostlarının oyuncağı hâline getirmektir.  

Bunlara karşı korunmanın sağlam yolu ise Kur’an ve Sünneti hakkıyla anlatmak, Ehl-i Beyt’in, 
Sahabelerin ve Ümmetin sevgisini yeni nesillerin kalbine yerleştirmektir. 

 

İslam dünyası değişiyor Batı değişime 
direniyor  
İslam dünyasının değişme gereksinimi en az beş yüz yıl önce ortaya çıkmıştı. Müslümanlar, 
bu değişim gereksinimine Sünnetullaha aykırı olarak direndiler, dünyadaki değişimi 
yöneterek ona öncülük etmek yerine engellemeye çalıştılar, dışarıda olduğu gibi içeride de 
insanın ihtiyaçları doğrultusunda kendisini yenileme talebine karşı koydular.  

Nihayetinde yaklaşık iki yüz yıl önce Müslümanların değişime karşı direniş problemi, İslam 
dünyasının kendi içinde Batı’nın müdahalesine konu oldu. Batı, değişim isteyen Müslüman 
gençleri kendi ağları içine çekerek İslam âlemindeki değişim gereksinimini kendi çıkarları 
açısından kontrol altına aldı. 20. Yüzyıla girildiğinde Batı, son darbeleri vurarak bu kontrolü 
İslam âlemini bütün olarak sömürgeye dönüştürme girişimine dönüştürdü.    

Batı’nın karşısına önce geleneksel Müslüman yapı çıktı, cephede olanakları ile orantılı 
olmayan bir başarı sağladı. Ama ne yazık ki geleneksel Müslüman yapı, cephedeki bu başarıyı 
cephe sonrasına taşıyamadı. “Cephede kazandık, masada kaybettik” sözleri ile özetlenen bu 
süreç İslam âlemine onurlu bir mücadele geçmişi bıraktıysa da İslam’ın sorunlara çözüm 
getirme kabiliyeti ile ilgili zihinlerde ağır soru işaretleri bıraktı. Bu soru işaretleri milyonlarca 
Müslüman gencin, genellikle, İslam’la bağını açıkça koparmadan, kendisiyle İslam arasındaki 
tarihî ve sosyal bağın önemini inkâr etmeden Batılı ideolojilere yönelmesine yol açtı. 
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MUASIR CEMAATLER DÖNEMİ 
Geleneksel Müslüman yapının mücadele etme konusunda aciz kaldığı bu sürece “İslamî 
Hareketler” diye tanımlanan, geleneksel yapı üzerine otursa da ondan farklı yöntemler 
benimseyen muasır cemaatler karşı koydu.  

Muasır İslamî cemaatler, ideolojik değişim ve çıkar üzerinden Batı’ya teslim olmuş idari 
yapılara karşı destansı bir mücadele verdi. Bu mücadele en az geleneksel Müslüman yapının 
kendilerinden önce Batı’ya karşı cephede verdiği mücadele kadar başarılıydı.  

Doğuda İhvan-ı Müslimin, Batı’da Cemaat-i İslamî, Türkiye, İran, Bosna, Malezya ve 
Endonezya gibi coğrafyalarda ise her iki cemaatten etkilenmiş İslamî hareketler, Batılı 
ideolojileri fikir düzleminde ve fikre duyarlı gençleri etkileme konusunda aciz bırakmayı 
becerdi. Muasır İslamî hareketler, Batılıların bu coğrafyalarda kurdukları cuntacı yönetimleri 
ya da krallık sistemlerini yıpratmayı, bunların Batı ile kurdukları kirli ilişkileri teşhir ederek 
onların halkın gözünde kahramanlaşmasını engellemeyi başardı.  

Devrimci bir aksiyon içinde genellikle ıslahatçı olan bu hareketlerin sabra dayanan kararlılığı 
ve halkla kurdukları ilişkiler, Batı’yı ve onun İslam dünyasındaki uzantılarını çaresiz bıraktı.  

 

MUASIR CEMAATLERİN MÜCADELE METOTLARI  
 

Bu yapılar, geleneksel yapının son asırlardaki en önemli ismi Şeyh Halid-i Zülcenaheyn’ın 
esaslarını oturttuğu “insanın insan tarafından kontrol altında tutulması” ilkesini “dar halka” 
sistemine evirerek kendilerini Batı’dan ve Batı’nın müdahalelerinden korudu, dışarıya karşı 
gücünü bu dar halkanın korunaklı olmasından aldı.   

Batı, beynine müdahale edemediği yapıların gövdesine de müdahale edemedi. Kendisi altın 
çağını yaşarken tarih boyunca düşman olarak gördüğü İslam, varlığını hem inanç hem cemaat 
anlamında korudu.  

Batı’nın ilk umudu İslam âlemini “demokratik süreçler” üzerinden etkisizleştirmekti. Ama 
yapısı gereği devrimci bir aksiyonerlik içinde olsa da hedeflere varma konusunda ıslahatçı 
olan İslam dünyası, geleneksel yapılardan sonra İslamî hareketler döneminde de zaman 
zaman geri adımlar attı fakat büyük hedeflerinden vazgeçmedi. Bu yapısıyla, hızını 
yitirmeden önüne gelen her engeli zamanla kendi hedefi doğrultusunda evirmeyi başardı.  

 

BATININ SALDIRI YÖNTEMLERİ 
İslamî hareketler, ilk kez, basılı yayınların kontrolsüz arttığı görünümü verirken aslında dış 
güçlerin güdümünde arttığı 80’li yıllarda Batı karşısında sarsıldılar.  Mantar gibi çoğalan 
dergiler, İslamî hareketlerin mensupları arasında akla yönelme adı altında mealcilik, liberal 
modernistlik, saklı mutezile gibi akımları yaydılar. İslamî hareketler, kendilerini bir anda 
gençleri ile karşı karşıya buldular.  Gelenekten tamamen habersiz, kendisini İslam’ın sahih 
temsilcisi ama hakikatte Batılı kodlarla düşünen bu gençlik, İslamî hareketleri pasiflikle 
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suçluyordu. İslamî hareketlerin “düşmanlarını sabırla bıktırma, halklarını sabırla ikna etme” 
yöntemini farkında olmadan sabote ediyordu.  

İslamî hareketler bu saboteyi pratikte hareketlerini yıpratma dışında hiçbir iş görmediklerini 
görmelerinin de yardımıyla gençlerini ikna ederek aşma sürecindeyken sosyal medya 
musibeti çıktı. Batı, sosyal medyayı bütün etki gücüyle, İslam’a karşı bir araca dönüştürdü.  

Eve taşınmayarak engellenebilen yazılı, sesli ve görsel medyanın aksine telefon denen 
küçücük bir alet üzerinden cepte ulaşılabilen sosyal medya İslam âleminde ilk kez geleneksel 
yapılarla birlikte İslamî hareketlerin hiçbir şekilde kontrol edemedikleri bir tür Facebook ve 
sonra Twitter örgütlenmeleri doğurdu.  

Müslüman gençler, İslam’ın söz-amel ilişkisine verdiği önemi tamamen göz ardı ederek 
dünyanın herhangi bir yerinde mücadele ettiğini bildiren herhangi bir şahsa internet 
üzerinden ulaştılar, onlara inandılar, onları önder olarak gördüler.   

İslam’ın Batı karşısında güç kazanmasında önemli işler görebilecek Müslüman gençler, asla 
personel ihtiyacı duymayan alanlara aktarıldı.  

İslam dünyası bugün, sosyal medyayı kısmen de olsa hizmetine almayı başardığı hâlde bu 
süreci tam yönetememenin sancısını yaşıyor. Müslüman gençler, sosyal medya üzerinden 
İslam’ın değil, Batı’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterip İslam dünyasını yıpratacak 
girişimlerin içinde bulunabiliyor. Ama insanlık tarihinde bu tür uç süreçlerin arkasından hep 
daha enerjik, daha kalkınmacı ama bununla birlikte mutedil süreçler geliyor. Yanlışın imha 
edici son noktasına varan gençler, üretici vasat noktasına doğru dönüp toplumları için enerji 
kaynağı hâline geliyor. İslam dünyası, bu yönde işaretleri de aşan bir değişim içinde 
görünüyor. Bugün Batı’yı ürküten de bu değişimdir.  

Batı, İslam karşısındaki bunca yenilginin ardından değişimden yana bir tutum içinde teslim 
olup İslam’ı seçeceğine hâlâ İslam’dan ürkmeyi ve ürkütmeyi seçiyor. İslam’a karşı tedbir 
almakla kalmıyor, dünyanın yeni güçlerini de İslam düşmanlığı konusunda teyakkuzda 
kalmaya devam etmek için ikna ediyor.  

Bu statik yapı, değişen İslam dünyasını değil, değişmemekte ısrar eden Batı’yı bitirecektir. 
Sabitlerini koruyarak değişmeyi seçenler, değişmeye direnenleri eninde sonunda 
yenmişlerdir. Batı, bundan kaçamaz.  

 

Üç sorunu yeniden konuşmak! 
Müslümanların son yüzyıllarda yaşadığı sorunların arka planında ne var? İslam dünyası, alan 
açısından neden Moğol istilasında bile yaşamadığı bir istilayı 19 ve 20. yüzyıllarda yaşadı? 
Fizikî istila bazı sahalar dışında son bulduğu hâlde kültürel istila neden günümüz ölçüsünde 
devam ediyor? İslam dünyasında çağın büyük devletleri arasında yer alacak bir İslam devleti 
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neden yok? Devlet bir yana, bugünün dünyasında neden İslâmî hassasiyetlerini koruduğu 
hâlde dünya çapında bir sermayeye ulaşan bir Müslüman tüccar yok?  

Bu soruların cevaplarının hepsinin dışarıyı ilgilendiren kısımları var. Yeryüzünde mutlak 
beşeri iktidarın önünde engel olarak İslam’ı gören bir yapı, iktidarı elinde tutmakta ve o 
yapının Müslümanlara yönelik sınırsız düşmanlığı işlemeye devam etmektedir. O düşmanlığı 
yok sayarak bu sorulara cevap vermek, hem Müslümanlara haksızlık olur hem sorunların 
aşılmasını da güçleştirir.  

Henüz İslam düşmanlarının Müslümanlara yönelik işleyen planları yeteri kadar ele alınmadı. 
Müslümanların kendilerinden kaynaklı sorunlarının işlenmesi ise başlıkları bile aşamadı.  

Müslümanların mevcut durumlarına yol açan sorunları Üstad Bediüzzaman Said-i Nursî 
rahmetüllahi aleyh, özlü bir ifadeyle cehalet, zaruret ve ihtilaf olarak dile getirmiştir. Onunla 
muasır diğer İslam âlimleri de onun ifade ettiği kadar özlü olmasa da neredeyse bu başlıklar 
üzerinde ittifak etmişlerdir. Ancak meselenin detayları sonraki kuşaklarca yeteri kadar 
işlenmedi.  

Önceki yüzyılın İslam âlimleri, Müslümanların sorunlarını sayarken Üstad Bediüzzaman’da 
olduğu gibi cehaleti en başta saymışlardır. Müslüman vaizler ve bireyler ise genel olarak 
ihtilafı öne çıkarırlar. Müslümanların en büyük belası ihtilaftır, birlik olursak bütün 
sorunlarımızı aşarız, derler. Organizasyonlarda bulunan Müslümanlar ise genel olarak 
ekonomik yetersizlikten söz ederler, her şeyimiz mevcut, lâkin finans kaynaklarımız yetersiz, 
derler.   

Bu üç sorun arasında bir hiyerarşi oluşturmak mümkün mü? Her bir sorunun detayları nedir? 
Hangi sorun, diğer sorunların da kaynağını teşkil etmiş? Bu sorunlar için nasıl çözümler 
geliştirilebilir?  

Analizimizde bu bağlamda Müslümanların üç sorunu cehalet, yoksulluk ve ihtilafı ele 
alacağız.  

EN BÜYÜK SORUN İHTİLAF MI CEHALET Mİ? 
Cehalet, yoksulluk ve ihtilaf iç içe geçen, üç aslî sorundur. İç içe geçen aslî sorunlar arasında 
bir hiyerarşi oluşturmak kolay değildir. Lâkin bu üç sorun arasında bir önceliğin bulunduğu da 
muhakkaktır.  

Bir ağacı yetiştirmek için güneş ışığı elbette önemlidir. Ancak ondan önce suyun varlığı 
zaruridir. Su yoksa güneş ışığının varlığı yetersiz bir etkendir. Cehalet, yoksulluk ve ihtilaf 
arasında da böyle bir ilişkiden söz edilebilir mi?  

İslam dünyasının ilk dört yüzyılına bakıldığında Müslümanlar, dünyanın diğer toplumları ile 
kıyaslanmayacak ölçüde zengindiler ve ilim ehliydiler.  

Dünya ticareti genel olarak Müslümanların elindeydi. Dünyanın hiç kuşkusuz en büyük ilim 
merkezleri de İslam dünyasındaydı.  

Sıradan Müslüman fert, dünyanın diğer noktalarındaki pek varlıklı kişiden daha zengin ve 
bilgin sıfatını taşıyan pek kişiden daha bilgiliydi. Müslüman tüccarların sermayesi ve İslam 
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âlimlerinin bilgi düzeyi ise dünyanın gerisindeki toplumların tüccarlarının sermayesi ve 
âlimlerinin bilgisiyle kıyaslanmayacak kadar öndeydi.  
Bu koşullara rağmen İslam dünyasının özellikle Hicri 4/Miladi 10. Yüzyılda Bizans karşısında 
gerilemesi, onun dışında da doğuda Çin, kuzeyde Rusya ve Avrupa’ya karşı yol almamasının 
ana nedeni olarak ihtilaf/bölünme görülmüştür.  

Söz konusu yüzyılın Müslüman ihtilafı içinde İslam dünyasında büyük çoğunluğa hükmeden 
Irak merkezli Abbâsî Halifeliği, Kuzey Afrika’yı elinde tutan Mısır merkezli Fâtımî imameti ve 
Endülüs’te Emevî Halifeliği olmak üzere üç önderlik kurumu oluşmuştu.  

Bu bölünmüşlük, Müslümanları özellikle, bütünlük içindeki Katolik Güney ve Batı Avrupa ile 
yine bütünlüğünü Doğu Avrupa’da koruyan Ortodoks Bizans karşısında zayıf düşürdü. 
Abbâsîlerin başkenti Bağdat’ı istila hayalleri kurmaktan Akdeniz’deki en önemli İslam varlığı 
Sicilya adasını kaybeden Fâtımî imameti aynı zamanda Endülüs’e yardımın ulaşmasının da 
önünde engel teşkil etmiştir. Ama Endülüs’te Beni Ümeyye ailesinin başarısı da Abbâsî 
Halifeliğini endişeye düşürmemiş değildir. Ayrıca Abbâsî Halifeliğini hükmettiği Doğu İslam 
dünyası, İran ve Türkistan’da da tavâif devletleri arasındaki çekişmeler İslam’ın daha doğuya 
Moğolistan ve Çin’e ulaşmasını engellemiştir.  

Bu manzaraya dışarıdan bakan biri, hiç tereddüt etmeden sorunlarımızın tepesinde ihtilafı 
görmüştür. Acaba bu tespit yerinde midir? Bunun için o güne bir daha bakmak gerekir:  

Abbâsî idaresi, Arap toplumunu ihmal etti. Bu ihmalle Bedevîliğin İslam’la başlayan 
medenileşme süreci adeta durdu. İslam’la birlikte medenileşme lehine erimeye başlayan 
Bedevîlik yeniden güç kazandı. Bedevîlik, Müslüman Araplar için adeta izafi bir hâl olmaktan 
çıkıp aslî bir hâle dönüştü.  

Bedevî Araplar, medenî ekonominin dışında kaldıkları gibi medenî ilim dünyasının da dışında 
kaldılar. Bunu değerlendiren, kimliği açık olmayan İsmailî dailer, Bedevî Arapların mühim bir 
kısmıyla birlikte bugünkü Kuveyt’in güneyinden Batı Yemen’e kadar geniş ve verimli bir 
coğrafyada toplumu etkileri altına aldılar. Abbâsî devlet iktidarı, merkezine yakın bu 
alanlarda Karamatî yapı dışında, söz konusu yapının devletleşmesini engellediyse de o yapı 
Kuzey Afrika’ya uzandı,  Fâtımî Devleti’ni kurdu ve İslam dünyasını kelimenin tek anlamıyla 
felç etti.  

Abbâsîlerin Arap toplumunu özellikle ilim açısından ihmali söz konusu olmasaydı Fâtımî 
bölünmesi yaşanır mıydı? Nûreddin ve Selâhaddin devirleri bunun mümkün olmadığını 
ortaya koymuştur.  

Nitekim söz konusu dört yüzyılla birlikte kendi yüzyılını da bilen dolayısıyla İslam’ın ilk beş 
yüzyılının değerlendirmesini yapma konumunda olan Hüccetü’l-İslam İmam Gazzâlî, İslam 
dünyasını uyandırmaya dönük büyük eserinin adını “İhyâü Ulûmi'd-Dîn” olarak belirlemiştir.  

Gazzâlî söz konusu eserinin mukaddimesinde “Bu hak yolun kılavuzları, peygamberlerin 
vârisleri bulunan ve ilimleri ile amel eden gerçek âlimlerdir. Bu gibi âlimler, yeryüzünde yok 
denecek kadar azdır. Ancak âlim kılığına bürünen çok kimseler ortalığı kaplamıştır. Bunların 
çoğu da şeytana esir olarak azgınlığa, gaflete ve bâtıla dalmıştır. Bunların her biri geçici 
dünya menfaatini toplamaya koyulmuştur. Onun için, Allah’ın iyi dediğini kötü ve kötü 
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dediğini de iyi görürler. Nerdeyse, din ilimleri ortadan kalkacak gibi olmuştur. Yeryüzünden 
adetâ hidâyet alâmetleri silinmiştir.” sözleriyle Müslümanların yaşadığı sorunların arka 
planında cehaleti görür. Gazzâlî, hedefine koyduğu cehaleti izale etmeye çalışır ve bunda 
başarılı olduğu ölçüde Müslümanların önünü açar.  

Ondan yaklaşık 900 yıl sonra, Hicri 14/Miladi 20. yüzyılda Şehid Seyyid Kutup da 1949’da 
yayımladığı “İslam’da Sosyal Adalet” kitabını İslâmî bir adalet ve ekonominin inşası için 
kaleme alır. Ama Seyyid, soluğu nihayetinde ilimde alır. Konusu sosyal adalet olan bir kitabın 
neredeyse son yüz sayfasını İslâmî ilimlerin yeniden inşasına ayırır. Bu, Seyyid’in ilk siyaset 
konulu kitabıdır. Seyyid, ömrünün sonlarına doğru ve zindanda kaleme aldığı İslam Düşüncesi 
kitabında da Müslümanların uyanışını nihayetinde İslamî ilimlerin yeniden inşası ile 
ilişkilendirir.  

 

 

İSLAMÎ BİLGİYİ YENİDEN İNŞA ETMEK 
İslam dünyası, birlik içinde olsaydı kendisini 19 ve 20. yüzyılların alan olarak Moğol istilasını 
da aşan büyük Batı istilasından korurdu. Peki aynı İslam dünyası, kendisini o hâl içinde 
Batı’nın kültürel istilasından da koruyabilir miydi?  

Batılılarca istila edilmeyen İslam topraklarındaki durum bu sorunun cevabını açıkça veriyor 
ve cevaben tereddütsüz “Hayır!” diyor. Hatta o coğrafyalarda durum o kadar vahim olmuştur 
ki “Kurtulduk da ne oldu!” diyenler olmuştur, demeye devam etmektedirler.  

Gerek İslam dünyasının serüveni gerek âlimlerin yaklaşımları, İslam dünyasını köstekleyen üç 
sorun arasında cehaletin en başta geldiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla İslam dünyasında 
üç sorun yeni bir bakış açısıyla ele alınmalı ve cehaletin izalesi en önemli hedef olmalıdır. Ne 
var ki cehaletin izalesi, okuma-yazmayı öğretmek ya da mevcut İslâmî ilimleri klasik paket 
hâlinde dört bir yana yaymakla mümkün olmaz.  

Cehaletin izalesi her şeyden önce İslâmî bilginin yeniden inşasını gerektirir. İslâmî bilginin 
inşası, çağın anlaşılmasını ve çağın insanının İslam’a göre yönetilmesini sağlayacak bilginin 
üretilmesidir. Örneğin, sürdürülebilir bir İslâmî ekonominin geliştirilmesi, çağımızın en önde 
gelen sorunudur. Bu sorun aşılmadan bütün Müslümanların tek çatı altında toplanması dahi, 
Müslümanları dünyanın diğer güçlerinin tahakkümünden kurtarmayacaktır. Sürdürülebilir bir 
İslam ekonomisi geliştirilmediği sürece, gerçek anlamda hiçbir İslâmî yönetimin oluşması da 
söz konusu olamaz.   

İslam, Mekke’de kendi karşıtı olarak cahiliyeyi belirlemiştir. Düşmanı cahiliye olan bir dinin 
kendisi ilimdir. Ama hangi cahiliye ve hangi ilim? Ebû Cehil, Mekke’nin en bilginlerinden biri 
kabul edilirdi ama İslam ona Ebû Cehil, yani cehaletin babası demiştir. Öyleyse salt 
bilgilenmek, İslâmî anlama kişiyi cehaletten kurtarmaz. Aksine kişi “cahiliye” üzerinde 
bilgilendikçe cehalette derinleşir, cehalette derinleştikçe batar.  

İslam’ın kendisi ile özdeşleştirdiği ilim, vahyin ışığında yol alan ilimdir ve bu ilim, hayatın 
bütün alanları için zaruridir.  
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Şuurdan önce ilim gelir. İslâmî ilimler yeniden inşa edilmeden İslâmî şuur inşa edilemez. 
İslâmî şuur inşa edilmeden Müslümanlar, birlik olmanın gerekliliğinin sırrına eremez; hiçbir 
beşerî güç birliğin şuuruna ermemiş Müslümanları bir arada tutamaz.   

Bu kapsamda İslam dünyasında bilgi kaynaklarının baştan sona gözden geçirilmesine 
gereksinim vardır. Başta tarih olmak üzere toplum ve devleti ilgilendiren bütün ilimler 
yeniden dizayn edilmeli, o ilimlerden hâsıl edilecek bilgiler, fıkhın çerçevesi içinde yeniden 
değerlendirilmeli, çağın gerçekleri dikkate alınarak baştan sona yeni bir ilmî atılım 
gerçekleştirilmelidir. 

Lâkin böyle bir program, Müslümanların birliğini sürekli gündemde tutmaya da engel 
değildir. Müslümanların birliğini sürekli gündemde tutmak İslâmî hareket olmanın bir 
zaruretidir.   

 

 

İhtilaf düşmanın kapısıdır 
En çok sorulan sorulardandır: Müslümanlar, Endülüs’ü (İspanya’yı) nasıl fethetti? 
Hıristiyanlar, Endülüs’ü Müslümanlardan nasıl aldı? 

İlk soru basitçe Tarık bin Ziyad’ın kahramanlığı ile cevaplanır. Berberî asıllı Tarık bin Ziyad  
komutasındaki 7000 kişilik bir İslam ordusu, Miladi 711 ilkbaharında bugün onun adıyla 
anılan Cebelittarik Boğazı’nı aşarak İspanya kıyılarına geçti. Tarık bin Ziyad, gemileri yaktı, 
meşhur, 

 “Ey İnsanlar!  

Çıkış nerede? Arkanızdan deniz, önünüzden düşman… Allah’a yemin olsun ki, sizler için 
doğruluk ve sabırdan başka çıkış yolu yok. Zira bu ikisi yenilmez askerlerdir, doğruluk ve 
sabırla karşı koymaya devam ettiğiniz sürece sayıca azlığınızın bir zararı yoktur. Tembellik, 
başarısızlık, çekişme ve kibir olduğu sürece başarıya ulaşmak için sayıca çok olmak fayda 
vermez. Bilesiniz ki, sizler bu adada, kurtlar sofrasındaki yetimlerden beter durumdasınız! 
Düşmanınız sizi ordusu ve cephanesi bol silahlarıyla karşıladı. Sizin ise, düşmanınızın elinden 
aşıracaklarınız ve taşıdığınız kılıçlarınızdan başka bir şeyiniz yok. Eğer, yerinizden 
yurdunuzdan)ayrılışınızın üzerinden günler geçtiği hâlde bir başarı elde edemezseniz, 
gücünüz gider; düşmanınızın sizden korkusu dağılır ve yerini aleyhinize dönecek bir cesaret 
alır. Bu ihanetin akıbetinden bu kötü zalim ile mücadele ederek kendinizi kurtarın. İşte bu 
zalim korunaklı şehriyle önünüzde duruyor! Eğer, canınızı ortaya koyarsanız bu fırsattan 
yararlanmak mümkündür.  

Ben, sizleri uyarmakta olduğum bu hususlardan kendimi azade tutmadım. Sizleri 
yönlendirdiğim, nefislerin en ucuz meta olduğu her bir planda öncelikle buna kendim 
başlamaktayım. Bilesiniz ki, zorluklara birazcık sabrederseniz, huzur ve refahın uzun süren 
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tadını çıkarırsınız. Benim, kendim için arzuladığımdan, sizler yüz çevirmeyin. Ölmek veya 
öldürülmek konusunda birbirimizden farkımız yoktur.  

Mü’minlerin emiri sizleri kahramanlar olarak seçti. Kılıcınızın gücüne ve birer kahraman 
süvariler güvendiği için sizleri tercih etti.  

Yalnızca sizden beklentisi, bu adada Allah’ın adını yüceltmeniz ve O’nun dinini açığa 
çıkarmanız sebebiyle alacağı sevaptır.  

Allah, dünya ve ahirette sizlerin yardımcısı olacak şanınızı yüceltecektir. Nitekim ben de bu 
adanın zalim kralını yakalayıp öldürmek veya öldürülmek üzere yola çıkmış bulunuyorum. 
Eğer öldürülürsem, sakın ola ki, zaafa kapılıp da üzülmeyin; ayrılığa da düşmeyin ki, gücünüz 
kırılıp, gerisin geriye kaçmak zorunda kalmayasınız. Aksi halde, kiminiz öldürülür, kiminiz de 
esir düşersiniz. Sakın ha sakın, zillete razı olmayınız. Aşağılık ve zillet yerine sizi bekleyen 
haysiyet ve onuru isteyin…” hutbesiyle kararlı bir fetih hareketine girişti ve zaferi elde etti.  

İkinci sorunun cevabı ise Katolik cemaatleşme ile verilir. Katolik cemaatleşme, Avrupa’yı 
Miladi 10. Yüzyıldan itibaren buluşturup 11. Yüzyıldan itibaren İslam dünyasına ağır darbeler 
indirecek Haçlı birliğine kavuşturdu, denir.  

İki cevap da doğrudur ama tek taraflıdır. Bu cevaplarda, karşı taraf ihmal edilmiştir. Bu 
cevaplarda “Hıristiyan İspanyalılara ne oldu da Tarık bin Ziyad’ın kahramanlığıyla baş etme 
yolunu bulamadılar? Müslümanlara ne oldu da Katolik cemaatleşme karşısında yenildiler?” 
sorularının cevapları eksik bırakılmıştır.  

 

Hıristiyan İhtilafı Müslümanların Zaferine Yardımcı Oldu 
O dönemde İspanya’yı yönetmekte olan Hıristiyan Vizigotlar, birden çok kabileden 
oluşuyorlardı, ülkeleri bir tehditle karşılaştığında bütün kabileler buluşur ve tehdidi bertaraf 
ediyorlardı. Ancak Vizigotlar, Miladî 7. Yüzyılda aralarında ihtilaf çıkmıştı.  Vizigot Kralı 
Rodrigo (Roderik) halkı arasında ayrım yapıyor, Yahudiler başta olmak üzere azınlık ve 
güçsüzlere zulmediyordu. 

Sebte hakimi Julianos’ın da Kral Rodrigo ile arası iyi değildi. Julianos, bir yolunu bulup 
Müslümanlarla iletişime geçti, hatta kimi görüşlere göre Müslümanları İber Yarımadası’na 
çıkaracak gemilerin bir bölümünü bizzat kendisi Tarık bin Ziyad’a gönderdi, onun askerleri 
Müslümanları İber Yarımadası’nda yol almada kılavuzluk etti. Tarık bin Ziyad’ın 
komutasındaki İslam ordusu, onlardan aldığı istihbaratla güç kazandı. Tarık bin Ziyad, 
İspanya’nın güneyinde karargâhını kurduktan sonra Müslümanların Vâdi’l-Ekke adını 
verdikleri yerde yapılan savaşta Kral Rodrigo’yu öldürdü, Vizigot ordusunu ağır bir yenilgiye 
uğrattı.  

Kral Rodrigo’yu öldürerek Hıristiyanları başsız bırakan Müslümanlar, şehirlerin kapılarına 
vardıklarında, onların adaletine güvenen Yahudiler ve diğer ezilen kesimler şehirlerin 
kapılarını onlara açtı. Neticede birlik olanlar, dağınık olanları yendi, İber Yarımadası (İspanya), 
Müslümanların eline geçti.     
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Müslümanların İhtilafı Hıristiyanların Zaferine Yardımcı Oldu 
Endülüs’te Müslümanlar arasındaki ilk ihtilaflar, Arap Müslümanlarla Berberî Müslümanlar 
arasında çıktı. Berberî Müslümanlar, Arap Müslümanların Emevîlerin Arap-Mevalî 
politikasıyla kendilerine ayrımcılık yaptıklarına, kendilerini verimsiz topraklara 
yerleştirdiklerine inanıyorlardı, komutanlar onları bu itiraz konusunda ikna etmeyince ihtilaf 
iç savaşa yol açtı, iç savaş bazı şehirlerin Müslümanların elinden çıkmasına neden oldu.  

Berberî isyanı ancak Şam’dan yeni askerlerin Endülüs’e gitmeleri ile bitirilebildi. Ancak çok 
sayıda Şam askeri Endülüs’e gidince bu sefer, Şamlı askerler arasında önce gidenler ve sonra 
gelenler arasında ihtilaf başladı. Belediyyûn ve Şamiyyûn diye adlandırılan bu iki grup 
arasındaki ihtilafın çözüm yöntemi İslam vatandaşlığını kabul eden Hıristiyanlara yönelik 
haksız uygulamalara yol açtı, Endülüs’te Müslümanların adaletine leke getirdi, vatandaşlığa 
geçen Hıristiyanlarla Haçlı Katolik Cemaat arasındaki ilişkileri yoğunlaştırdı.  

Endülüs’teki ihtilaf, ancak Abbasîlerden kaçan Emevî emiri I. Abdurrahman’ın Endülüs’e 
varmasıyla son buldu. I. Abdurrahman, Yemenli, Berberî demeden bütün Müslümanlara eşit 
davrandı, onun liderliğinde sağlanan birlikle Müslümanlar, Endülüs’te güç buldu, Frankların 
İslam yurdu aleyhindeki ilerlemesini durdurdu. 

I. Abdurrahman’ın ardından gelen I. Hişam, Müslümanları Malikî mezhebi etrafında 
buluşturup ilmî kurumlara kavuşturdu, Frankların ihtilaf döneminde ele geçirdikleri İslam 
şehirlerini onlardan geri aldı. Ancak onun yerine geçen oğlu I. Hakem’in babası kadar dindar 
ve adil olmaması, isyanlara yol açtı, bu ihtilaf yüzünden Hıristiyan Franklar, Müslümanlardan 
Berşelûne’yi aldı.  

I. Hakem’in yerine geçen II. Abdurrahman, tekrar Müslümanları toparladı, öylesine bir refaha 
yol açtı ki dönemi “eyyâmü’l-arûs (düğün günleri)” diye adlandırıldı.  

Ne var ki bu refahı bir kez daha ihtilaflar takip etti, zenginleşen Endülüs’te gittikçe İslam’ın 
hassasiyetlerinden kopan idareciler, zevk ü sefaya daldı. Bu sırada Endülüs’e kadar ulaşıp Ehl-
i Beyt taraftarlığı adı altında Emevilerin mevcut hâli ile geçmişleri arasında ilgi kuranlar, 
Emevî hükümdarların saygınlığını tamamen bitirdi, nihayet 1031’de Kurtuba eşrafı toplanıp 
Emevî hükümdarını azletti ve sürgüne gönderdi.  

Bu kararın ardından her şehir kendi başına zengin bir devlet oluverdi. Tavaif Devletleri denen 
bu devletçiklerin her biri birbirlerine karşı bir diğeri kadar güçlü ama düşmana karşı bir diğeri 
kadar zayıftı.  

Endülüs’ün uğradığı bu parçalanmaya ne Muvahhitler ne Murabıtlar çözüm bulabildi. 
Muvahitler Dönemi’nde Yusuf bin Tafşin önderliğinde güzel günler geri dönmüş, Murabıtlar 
Dönemi’nde 1196’da büyük Erek Zaferi kazanılmışsa da Endülüs’te Müslümanlar arasında 
mazideki birlik oluşmadı, ihtilaf Müslümanları günden güne bitirdi, kimi Müslüman emirler, 
Hıristiyanlara bağlandı, onların adına vali oluverdi.  
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1492’ye gelindiğinde Gırnata Benî Ahmer Emirliği’nin yıkılması ile Müslümanların 
Endülüs’teki varlığı tarihî bir acıya dönüştü. Müslümanlar, Osmanlı Sultanı II. Bayezid’den 
yardım talep ettiler. Ama II. Bayezid, kendisiyle ihtilafa düşen kardeşi Cem Sultan vakası ve 
Memlûklarla meşgul olduğundan, hemen ardından İran’da ortaya çıkan Şah İsmail Osmanlı’yı 
tehdit etmeye başladığından Endülüs için hiçbir şey yapmadı. Neticede birlik olanlar dağınık 
olanları yendi, Katolik cemaatleşme Müslüman ihtilafından yararlandı. Endülüs, sekiz yüzyılı 
bulan İslam hâkimiyetinin ardından Müslümanların kesildiği bir kasaphaneye dönüştü.  

Çok söze gerek yok: İhtilaf, düşmanın kapısıdır, zaferinin sebebidir.    

 

4. Yüzyıl tartışmalarının 
canlandırılması 
İslam dünyası, bir Mirac yıldönümüne daha Kudüs işgal altındayken girdi. Müslümanların 
önemli bir bölümü Mirac’ı zikir ve tefekkürle andı.  

Ne var ki bir kısmımız, Kudüs’ü hiç anmadan Mirac’ı andı. Gerçeklikten kaçtı. Mescid-i 
Aksa’nın içinde bulunduğu hâli yok saydı.  Onun kurtuluşu için dua etmeyi bile hatırlamadı. 
Sanki Kudüs göklerde bir yerdi onlar için... 

Diğer bir kısım ise, Kudüs’ü hiç anmadan kendi entelektüel mahzenlerinde “Mirac Kandili var 
mıdır yok mudur?” tartışmasını yaptı. Mirac’ı zikirle ihya etmekten imtina eden bu kısım, 
daha da derinlere dalarak “Resulullah salallahü aleyhi ve sellem, Mirac’a ruhen mi çıktı, 
bedenen mi yoksa Mirac bir rüya mıydı?” cedelini “ihya etti”.  Bu garip “ihya”nın bugüne 
kadar hiç konuşulmamış bir tarafından söz edilecektir bu yazıda.  

Bizim memleketimizde göçerler (Yörükler), anne-babasına bir Hatim okuma karşılığında 
Kur’an-ı Kerim’i okumayı bildiğini düşündükleri feqi kılıklı kişilere en iyi koyunlarını 
vermekten geri durmazlardı. Göçerler için hayatta en kıymetli varlık sürüsüydü. Öyle ki Hoca, 
Zebanileri anlatırken Göçer, onların sürüye zarar verip vermeyeceklerini sordu diye esprisi 
bile yapılırdı. Ama madem anne-babasına Hatim okunacaktı, Göçer, o sürünün en iyi 
koyununu gözünü kırpmadan verebilirdi.  

Gün geldi, Göçerin bu davranışı heyecanlı bir tartışma başlattı: Göçerin yaptığı bid’at değil 
midir?  

Sineğin kanadı misali... 

Göçer Kur’an-ı Kerim okumayı bilse hiç en iyi koyununu feqi kılıklı adamlara kaptırır mıydı? 
Feqi kılıklı adam, yaylalara Hatim ticaretine çıkabilir miydi? Dua, bir ihtiyaçtır; kişi ya kendisi 
yapar ya da birine yaptırır. İstediğin kadar bid’at de; Göçer, Kur’an-ı Kerim okumayı 
bilmiyorsa birilerine okutacaktır. Onun yaptığının bid’at olup olmadığını sorgulamak yerine 
“Bu ümmet neler yaşadı da mensupları arasında Kur’an-ı Kerim okuyacak adam kalmadı” 



22 
 

diye sorsana ve buna karşı bir tedbirin içinde yer alsana... Bir kere Kur’an-ı Kerim’i baştan 
sona birine okutmaya karşılık en iyi koyununu, hatta kimi zaman yeni gelininin kızıl altınını 
verecek kadar Kur’an-ı Kerim’e değer veren Göçerin imanıyla uğraşmak yerine içinde 
bulunduğun halle uğraşsana... 

“Resulullah salallahü aleyhi ve sellem, Mirac’a ruhen mi çıktı, bedenen mi yoksa Mirac bir 
rüya mıydı?”...  

Allah Allah... Nereden çıktı bu tartışma? Yüzyıllarca unutulan bu tartışma, nerede, kimin 
tarafından canlandırıldı? Ya da bid’atlere karşı halisane bir duyarlılık yerine bir tür bid’at 
edebiyatı... Bu edebiyat üzerinden âlim olduğunu gösterme ya da şuur gösterisi çabası... 

Hicri 4, Miladî 10. yüzyıl... İslam âleminin zenginliğin doruğunda olduğu asır... Müslümanların 
yoksulunun evi köşk misalidir; zenginin köşklerinde ise civa sütunları bile vardır. Bütün temel 
ihtiyaçları karşılanan Müslümanlar varlık içinde farazi konuları konuşuyor. Hicrî 2. yüzyıldan o 
yana iyi niyeti sorgulanabilir kişiler tarafından ortaya atılan konular, artık gündemin tepesine 
oturmuş. Birileri tasavvuf adına, kelam adına ortaya konular atıyor; kendilerini İmam Ahmed 
bin Hanbel rahmetullahi aleyh’e nispet eden bazı kişiler ise onlarla şiddetli tartışmalara 
girerek ortalığı kızıştırıyor.  

İş o boyuta varmış ki kendilerini Şia’ya nispet edenler, Hz. Ali radiyallahü anh’in doğumundan 
hayattaki her adımına ve bıraktığı nesille ilgili her vakaya kadar bir anma günü oluşturmuşlar. 
Kendilerini Ehl-i Sünnet’e nispet eden kimi kimseler de Bağdat’ta buna karşılık Resulullah 
salallahü aleyhi ve sellem’in Hz. Ebu Bekir radiyallahü anh’le birlikte Sevr’den çıktıkları günü 
bile bir bayram gibi sokaklarda kutlayıp etkinlikler düzenliyorlar. Abbasî Halifeleri, içinde 
bulundukları şatafat içinde toplumsal denge peşindeler...  

Âlimler, kendilerine Hanbeli diyenlerin bid’at iddialarına cevap vermekle uğraşırken Şia’nın 
içindeki ikinci büyük tartışma siyasi bir harekete dönüştü. Cafer-i Sadık rahmetullahi 
aleyh’ten sonra imametin oğlu İsmail’e geçtiğini iddia edenler, “dai” sıfatıyla dört bir yana 
dağıldılar, kendi mezheplerinin devletlerini inşaya koyuldular.  

Bu hâl, Hicri 5, Miladi 11. yüzyıla felaketlerin sebebi olarak yansıdı. İsmaililer, Bahreyn 
tarafından başlayarak Karamatiler adı altında camisiz, namazsız bir İslam’dan söz ettiler ve 
bunu bizzat devletleştirdiler, şehirlerinde bütün camileri kapattılar. Ama yetmedi, ta 
Ka’be’ye uzanıp Hacer’ül Esved’i dahi yerinden söküp on yedi yıl yanlarında tuttular. Şerleri 
zaman zaman ta Irak’ın güneyine ve Suriye’ye kadar uzandığından Müslümanların önemli bir 
bölümü onlarca yıl Hacca gidemedi. İsmaililerin diğer kolu ise Fatimiler adı altında Kuzey 
Afrika’ya açıldı. Orada devlet kurdu, Mısır’ı ele geçirdi ve İslam dünyasında ilk kez mağrip ile 
maşrik arasına fiziki bir duvar girdi. Fatimîlerin özellikle ilk döneminde pek çok Müslüman 
Hacca gidemedi. Hac, Müslümanlar arasında en önemli iletişim imkânıydı. Bu imkân son 
buldu. Maşrıkteki Müslümanların Mağripteki Müslümanlardan haberi kesildi. Endülüs’ün o 
günkü yardım çağrıları hiç duyulmadı ve İslam önce Endülüs’ten adım adım çekildi.  

Başlangıçta Hıristiyanlara karşı sert tutumuyla kendisini kabul ettirmeye çalışan Fatimiler, 
Bizans’ın önemli bir işbirlikçisi haline gelmişti. Abbasilerin uyuştuğunu, Fatimilerin kendisine 
ses çıkarmayacağını gören Bizans, İslam âleminin merkezine doğru işgaller gerçekleştirdi, 
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püskürtülünce Batı’dan yardım çağrısında bulundu, Endülüs’teki başarıları ile cesaret bulan 
Frenkler (Haçlılar) İslam âlemine hücum etti; Urfa, Antakya ve nihayet Fatimilerin elindeki 
Kudüs düştü. Nureddin ve Selahaddin gibi 4. yüzyıl tartışmalarına “Yeter artık!” diyen 
büyükler yetişip durdurmasaydı Kerek kontu Ernat gibiler Mekke ve Medine’yi de 
düşüreceklerdi.  

İslam düşmanları, Hicrî 5, Miladî 11. yüzyıl felaketini getiren Hicrî 4, Miladî 10. yüzyılımızı çok 
seviyorlar. Müsteşrikler, zenginliğin, ferahın doruğu, felaketin başlangıcı o yüzyıl üzerine has 
eser dahi kaleme almışlardır.  

Bu “ilmi” çalışmaların ardından İngilizler, o yüzyıldaki tartışmaları canlandırmayı kendi 
çıkarlarına, İslam âleminin ise felaketine galiba uygun buldular.  

“Resulullah salallahü aleyhi ve sellem, Mirac’a ruhen mi çıktı, bedenen mi yoksa Mirac bir 
rüya mıydı?”  cedeli, modern dönemde nerede ortaya atıldı? İngilizlerin işgali altındaki 
Hindistan’da, bizzat İngilizler tarafından “Sir” unvanına layık bulunan “Ahmet Han” 
tarafından “akılcılık” çerçevesinde tartışmaya açıldı; tartışma sonra yine İngiliz işgali 
döneminde Mısır’da El Ezher’de ilgi gördü.   

İngilizler, Mirac ile Kudüs arasındaki bağı zayıflatarak Kudüs’ün mevcut durumuna zemin mi 
hazırlıyorlardı? Neden olmasın? Bugüne kadar bunun hiç konuşulmamış olması üzerinde 
düşünülecek bir hâldir doğrusu.  

Bir yandan Mirac yıldönümünü Kudüs’ü hiç anmadan zikir ve tefekkürle geçirerek Kudüs’süz 
bir Mirac Gecesi ihya edenlerimiz... Öte yandan Mirac Gecesi yok deyip o gece özel zikirler 
yapmaktan kaçınırken Mirac’ın mahiyetini “akılcılık” çerçevesinde tartışanlarımız...  

Hayatta karşılık bulmayan bir zühd ve farazi entelektüel tartışmalar... Mezhepleri için ülke 
arayanlar ve kendilerini İmam Ahmet Bin Hanbel rahmetullahi aleyh’e nispet edenlerin 
tetiklemeleri... Bu hâl, Hicri 4, Miladî 10. yüzyılımıza ne çok benziyor?  

Unutmayalım ki o yüzyılda Müslümanlar en güçlü durumda iken Hicri 5, Miladi 11 felaketini 
yaşadılar... 

Ya en zayıf olduğumuz bu asırda bu gaflet içinde olmak... Zayıf olanların teferruatla uğraşmak 
yerine aslî meselelerine, hayat memat meselesi hususlarına odaklanmaları gerekmez mi? 
Onları o odaktan teferruata daldıranların en azından oyuna geldiğinden kuşkulanılması icap 
etmez mi?  

Vah, İslam dünyasının haline... Yas tutulacaksa bunun üzerine yas tutmak daha yerinde değil 
mi? Tartışılacaksa bu halden nasıl kurtulacağımız üzerine tartışmak daha doğru değil mi? 
Zikrimizin bu kurtuluşta sebata vesile olacak maksatta olması daha evla olmaz mı? 
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Afganistan’ı nasıl anlamalı? 
Bir an için dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir Sosyalist fraksiyona ait Sosyalist 
militanların Amerikan güçlerini yendiğini ve ülkenin başkentine girdiğini düşünelim. 
Sosyalistler nasıl da naralar atar, kapitalizm aleyhindeki söylemlerini canlandırır! Biz, 
küllerimizden yeniden doğuyoruz, derler. O ülke, dünyanın neresinde bulunursa bulunsun bir 
yolunu bulur, oradaki başarılarını İslam aleyhinde yorumlarlardı.  

Afganistan’da çok farklı bir durumla karşı karşıyayız: Taliban Harekâtı, ABD’yi ülkeden 
çıkaracak savaşın sonuna geldi. ABD güdümlü hükümet pes etti. Taliban, ülkenin başkentine 
girdi. 

Bu tablo karşısında Sosyalist hesaplar, bir kez daha irtica edebiyatı yapıyorlar, İslam şeriatı 
aleyhine fütursuzca hakarette bulunuyorlar. Afganistan’da yaşananlar üzerinden 
Müslümanları tahkir edip emperyalizmin İslamofobi projesinin nasıl da ulusal nalı oluyorlar! 

Bu propaganda furyası içinde başka yerlerde yaşananlar gibi Afganistan’da yaşananların 
anlaşılması güçleştirilmeye çalışılıyor.  

Öte yandan tarih araştırmalarında anakronizm, yani vakanın zaman ve zemininden 
koparılarak aktarılması ne kadar riskli ise güncel siyasi ve sosyal vakalarda, uzağında 
olduğumuz bir vakayı içindeymiş gibi değerlendirmek öylesine sorunludur.  

Ümmet hissiyatı, Müslümanların büyük zenginliğidir. Ancak bu hissiyatın çizgisinden çıkarak 
uzağında olduğumuz vakaların içindeymiş gibi değerlendirme yapmamıza, taraf tutmamıza, 
kendimizi başarının ortağı veya yanlışın suçlusu gibi görmemize yol açması çok ama çok 
risklidir.  

Analizimizde bu yaklaşım içinde Afganistan’da Taliban hareketinin zaferini değerlendireceğiz. 
Önce Taliban’ı tanıtacağız, ardından bugünkü süreci getiren Doha Anlaşması’ndan söz 
edeceğiz ve nihayetinde Afganistan’ı bekleyen muhtemel gelişmeleri anlatmaya çalışacağız.  

 

TALİBAN: SELEFÇİ ZANNEDİLEN HANEFİ BİR HAREKAT  
Afganistan’da nüfusun yaklaşık yarısını Peştunlar oluşturuyor. Peştunlar aynı zamanda 
Afganistan’ın devlet geleneğine sahip kavmini oluşturuyorlar. Geçmişte Peştunlar, başka 
gruplarla birlikte daha çok Gülbeddin Hikmetyar’ın Hizb-i İslâmî partisinde temsil edildi. 
Pakistan gibi devletler de baştan itibaren Peştunların Afganistan’ın devlet geleneğindeki 
yerini dikkate alarak onları temsil eden gruplara yakın durdular.  

Pakistan gibi ülkeler, Afgan iç savaşı sırasında Hikmetyar’ın Hizb-i İslâmî partisini 
desteklediler. Ancak Hikmetyar’ın başarısızlığı onları yeni arayışlara itti.  Bu koşullar içinde 
Molla Muhammed Ömer ve talebeleri, 1994'te Peştunluların yoğun olarak yaşadığı Kandahar 
bölgesinde Taliban adıyla yeni bir grup kurdular.  

Molla Ömer, milliyet olarak Peştun, mezhep olarak Hanefi, tarikat olarak Nakşibendî’ydi.  
Peştun milliyeti, Hanefi mezhebi ve Nakşibendi tarikatı gibi üç kot Afganistan’da taban bulma 
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açısından önemliydi. Molla Ömer’in Güney Asya’da etkin Diyobend Medresesi geleneğinden 
gelmesi ona ayrıca bir avantaj sağladı.  

Pakistan, bazı Arap ülkeleriyle birlikte tereddütsüz Taliban’ı destekledi. Taliban da 
Afganistan’daki karışıklıktan doğan mağduriyetlerle Peştun toplumunun taleplerini 
buluşturarak Afganlara hitap etti ve kısa sürede geniş bir tabana ulaştı. O taban üzerinden 2-
3 yıl gibi kısa bir sürede ülkenin önemli şehirlerini ele geçirdi. Öyle ki Herat gibi bazı eyaletler, 
kendiliğinden Taliban’a teslim oldular.   

 

 

Hızla yol alan Taliban, 1996’da Kabil’i ele geçirip Kuzey bölgesi dışında ülkeye hükmetmeye 
başladı. Bununla beraber Tacik asıllı, Cemaat-i İslâmî liderlerinden Ahmed Şah Mesud 
önderliğinde Kuzey İttifakı adı altındaki muhalefet yapısı; ABD ve bazı çevre ülkelerin de 
yardımıyla Taliban’a karşı savaşmaya devam etti.   

Bu sırada Suudi Arabistanlı iş adamı ve el-Kaide örgütünün kurucusu Usame b. Ladin'in 
Afganistan’da olduğu öne sürüldü.  

ABD, 1998'de Kenya ve Tanzanya'da pek çok kişinin ölümüyle sonuçlanan eylemlerden 
Usame b. Ladin’i sorumlu tuttu, Taliban'dan onu teslim etmesini istedi. Taliban'ın talebi 
reddetmesiyle ABD ile Taliban arasında düşmanlık süreci başladı.  

11 Eylül 2001'de üç bine yakın kişinin öldüğü Dünya Ticaret Merkezi (İkiz Kuleler) 
saldırısından Amerika, yine Usame b. Ladin'i sorumlu tuttu. Saldırıdan 27 gün sonra 7 Ekim 
2001'de 40 NATO ülkesiyle birlikte, Usame b. Ladin’i yakalama bahanesiyle Afganistan'ı işgal 
etti.  

ABD’nin Afganistan’daki faaliyetlerinde binlerce sivil, kadın, çocuk, Kur’an-ı Kerim Kursu 
talebesi, medrese talebe ve hocası katledildi.  

BM Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) raporuna göre, sadece 1 Ocak - 31 Mart 2019 
tarihleri arasında ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun saldırılarında 305 sivilin 
öldürüldüğü düşünülürse ABD operasyonlarının kahredici sonuçları anlaşılmış olur.  

Amerika’ya ait resmi ABD’nin Sesi (VOA) sitesinde yer alan “Afganistan'da Geçirilen 20 Yıla 
Değdi mi?” başlıklı bir habere göre “ABD Savunma Bakanlığıyla savaş zayiat ve maliyetini 
hesaplayan bir projeden elde edilen verilere göre, ABD’nin Afganistan’daki savaşında 2 bin 
448 Amerikan, 1144 NATO ve müttefik ülke askeri, 47 binden fazla Afgan sivil ve en az 66 bin 
Afgan asker ve polisi öldü.” 

ABD’nin sınırsız ve kuralsız savaşına rağmen Taliban, ABD karşısındaki direnişini sebatla 
sürdürdü ve nihayetinde ABD’ye Afganistan’da hedeflerine ulaşamayacağını öğretti.  
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TALİBAN NASIL BİR DEVLET ÖN GÖRÜYOR?  
Taliban, başlangıçta kendisini destekleyen dış unsurlar ve kendisine sığınan kişi ve yapılardan 
dolayı Selefi bir hareket olarak bilindi. Ancak son yıllarda harekatın Vehhabî/Selefi değil, 
Hanefi-Maturidî bir çizgide olma iddiasında olduğu anlaşıldı. Örgüt, kapalı bir kutu gibi 
durduğundan ancak onların beyanlarına bakarak nasıl bir devlet ön gördüklerini 
söyleyebiliriz.  

Kendi beyanlarına göre Taliban, 

 “Hilafete dayalı bir İslâm devleti kurmayı, bu İslâm devletini İslâm ulemasına dayandırmayı, 
tesettürü sağlamayı, ahlaksal suçlara son vermeyi, ülkeyi dış düşmandan koruyacak bir 
orduya sahip olmayı, devletin her noktasında emr-i bil maruf ve nehyi anilmünkerde 
bulunacak bir heyet oluşturmayı, zekât ve öşür toplamak ve İslâm'ın emrettiği şekilde 
harcayarak ülkenin iktisadını düzeltmeyi hedeflemiş bir harekettir.” 

“Medreseye büyük önem veren Taliban, bütün eğitimi medrese çatısı altına almakta; 
kadınların eğitimi konusunda ise kadının yerinin evi olduğuna inanarak eğitiminin evinde bir 
yakını tarafından verilmesi gerektiğini düşünmektedir.” 

 

“Taliban, Hindistan ve Pakistan eğitimli kurucularının etkisiyle Maturidî-Hanefî çizgisini çok 
önemsemekte; Hanefî mezhebini fıkıhta resmi mezhep olarak kabul etmektedir.”  

Taliban, Cemaat-i İslâmî ve İhvan-ı Müslimin'i eleştirmekte; kendisini onlardan farklı bir 
hareket olarak değerlendirmektedir. Örgüt, Afgan cihadına katılan grupları ise çalışmalarına 
izin verdikleri, kendisine yakın olanlar ve düşmanları olmak üzere üçe ayırmıştır. İnkilâb-ı 
İslâmî ve Peştun Mevlana Yunus Halis'in Hizb-i İslâmî'sini kardeş cemaatler görmüş; diğer 
gruplardan Müceddidi ve Geylanî'nin harekâtlarını kınamakta, Kabil hükümeti içinde yer 
alanları ise düşman bilmiştir. Bununla beraber Taliban, kendi bölgesinde hiçbir hareketin 
partileşmesine izin vermemiştir.  

“Halkın cuma namazına zorlanmasını devletin vazifeleri arasında gören Taliban, erkeklere 
sakal bıraktırmayı, sarık sardırmayı, bıyıkların uzatılmasını engellemeyi, savaşa teşvik edici 
müzik dışında müzik dinlemeyi, saygı amaçlı resim asmayı engellemeyi devletin emri bil 
maruf ve nehyi anil münker vazifeleri arasında görmektedir.” 

“Demokrasiye karşı çıkan Taliban, İslâm'da şuranın emir açısından danışma amaçlı olduğunu 
emiri bağlamadığını, son sözün Emire ait olduğunu düşünmekte; bununla birlikte 
uygulamalarında şurayı öne çıkarmaktadır.” 

“Taliban'ın tam bir teşkilat şeması yoktur. Ama en tepede “Emirü'l-Mü'minin” unvanıyla 
harekâtın emiri bulunmakta; icraatlar ise onun naibi tarafından yerine getirilmektedir. Emir, 
Halifenin bütün vasıflarına sahip kabul edilir ancak toplum arasında pek görünmez, onun 
yerine naibi toplumla muhatap olur. Şu anki Taliban emiri hakkında çok şey bilinmeyen 
Hibetullah Ahundzade’dir. Emirin naibi ise bilindiği kadarıyla Molla Muhammed Hasan'dır.” 
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“Taliban'ın icra komisyonları Meclis-i Hakim ve Meclis-i Vüzera'dan oluşur; her iki meclise de 
emirin naibi başkanlık yapar. Danışma meclisi olarak ise Taliban'ın Meclis-i Şura-i Merkezî ve 
Meclis-i Şura-i Ala olmak üzere iki meclisi vardır. Her iki meclisin de sabit iki üyesi emir ve 
naibidir; diğer üyeler ise onların davet ettikleri ve muayyen olmayan kişilerden oluşur. 
Taliban fıkhî meselelerini ise Darü'l-İftai'l-Merkezi'ye havale eder.” 

Dış ilişkiler konusunda Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid'in eş-Şarkü'l-Avsat gazetesine 
verdiği demeçte, “Suudi Arabistan'ın kendileri için farklı bir yerinin olduğunu ve her zaman 
Suudi'ye yakın olmak istediklerini; İran konusunda ise Amerikan işgaline karşı olan bütün 
bölge güçleri ile işbirliği yapabileceklerini” belirtmiştir.  

Pakistan ve Suudi Arabistan'la geçmişten beri sıkı ilişkileri olan Taliban'ın aynı zamanda ABD 
ile savaş halinde olması örgütün paradokslarındandır. Ancak Taliban, son dönemde Suudi 
Arabistan’la ilişkilerini gözden geçirdi. Katar’a yaklaştı ve İran’da ofis açtı. Bu dönüşüm, 
Taliban’ı son sürece vesile olan Doha Antlaşmasına kadar getirdi.  

 

DOHA ANTLAŞMASI  
Aradan geçen yıllar Afganistan’da bütün tarafları yordu ama Taliban dinamizmini bir şekilde 
korudu. ABD, Soğuk Savaş sonrasında, “Amerikan yaşam tarzını korumak için küresel 
sistemin ekonomik ve teknolojik lideri olarak kalmayı ve Üçüncü Dünya ülkeleri arasından 
statükoyu bozacak radikal bir gücün çıkmasını ve böyle bir eğilimi kolaylaştıracak kitle tahrip 
silahlarının yayılmasını engellemeyi” hedef edindi. Bu çerçevede “Avrasya'nın tek bir siyasi-
askeri gücün etki sahası ya da egemenliği altına girmesini önlemeyi” önemsedi!  

Bu doğrultuda ABD, bir yandan Orta Asya ve Afganistan'da İslamî yönetimlerin kurulmasını 
kendisi açısından tehdit olarak görürken bu coğrafyanın Çin veya Rusya'nın hakimiyetine 
girmesini de “Amerikan yaşam tarzı” açısından tehdit olarak değerlendirmektedir. 

ABD, 2020’de hem savaş yorgunu olarak hem bu ikilem içinde Taliban’la anlaşmayı seçti. 
Katar’ın başkenti Doha'da gerçekleşen bir dizi temasın ardından nihayet 29 Şubat 2020'de 
ABD ile Taliban arasında anlaşma sağlandı. Söz konusu tarihteki imza töreninde birçok 
ülkenin temsilcisinin de yer aldığı,  

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" diye adlandırılan bu anlaşmanın gerçekleşmesi için 
öne sürülen bazı ön şartlar şunlardır: 

   -Taraflar arasında yapılan ateşkese iki tarafın riayet etmesi ve iki tarafın da ateşkesi 
bozacak adımlardan kaçınması,  

-ABD'nin Afganistan'da tehdit olarak gördüğü el-Kaide ve DAEŞ gibi örgütlerle Taliban'ın 
birlikte hareket etmemesi ve bunlara karşı mücadele etmesi, 

-Anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren ABD'nin Afganistan'daki 5 askeri üstte bulunan 
8600 askerini 135 günlük zaman diliminde azaltması ve anlaşmanın şartları sağlandığı 
takdirde, 14 ay içinde ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi, 
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-10 Mart'a (2020) kadar Taliban'ın ve Afganistan Devleti'nin yakalamış olduğu ve şu an 
hapiste bulunan esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılması, 

-Esir takasının ardından 10 Mart'tan itibaren Afganlar arası diyalogun başlaması. 

 

AFGANİSTAN’DA NE OLACAK? 
 

Taliban, tam olarak bilinen bir hareket değildir. Dolayısıyla yarın ne yapacağıyla ilgili muteber 
bir tahminde bulunmak da mümkün görünmüyor. Bununla beraber Doha Antlaşması’nın 
şartlarına bakıldığında Taliban’ın ABD’ye, zaten sönmekte olan el-Kaide örgütünü 
desteklememe sözü verdiği anlaşılıyor. DAEŞ ise bir süredir Afganistan’da odaklanıp Taliban’a 
karşı bir tür savaş hâlindedir. Dolayısıyla Taliban’ın da düşmanı sayılır.  

Görüldüğü kadarıyla Taliban, ABD’ye İslam şeriatını uygulamama yönünde herhangi bir söz 
vermiş değildir.  

Taliban’ın önündeki iki sorun ülkenin adı ve yeni iktidar yapısıdır. Afganistan’ın yeni adı ne 
olacak? Taliban’ın Peştun ve Sünni çoğunluğa dayalı bir devlet yapısı ön gördüğünden kuşku 
yoktur. Taliban’ın Peştunca dışındaki diller karşısında da olumsuz bir tutum içinde olması 
beklenemez. Zira Taciklerin konuştuğu ve Darice denen Afganistan Farsçası, ülkenin kabul 
görmüş bir gerçeğidir.   

Mezhep taassubu konusunda da Taliban, İran’la ilişkiler çerçevesinde mezhepsel azınlığa 
karşı tutumunu yumuşatmış görünmektedir.  

Bütün mesele Taliban’ın içeride etnik ve mezhepsel azınlıkları tam olarak tatmin edecek, 
onların ABD’nin safına gitmesini engelleyecek, dışarıya karşı ise İslam’ın tarihsel itibarını 
zedelemeyecek bir sistem inşa edip etmeyeceğidir. Ne yazık ki bu, henüz belirsizdir.  

 

Suudi Arabistan, Filistinlileri niye 
tutukluyor? 
 
Suudi Arabistan yönetimi hafta içinde, altmış dokuz Filistinliye ve Ürdün pasaportu taşıyan 
Filistin kökenli kişiye yirmi iki yıla varan cezalar verdi.  

Ceza alanlar arasında mühim bir Filistinli şahsiyet olan, HAMAS’ın Suudi Arabistan temsilcisi 
Muhammed el-Hudari Ebu Hani de var.  

Dr. Muhammed el-Hudari seksen üç yaşında. Ömrünü İslam’a ve Kudüs davasına adamış, 
Filistinli bir tabip. Aynı zamanda Kuveyt vatandaşı. Zamanında tabip subay olarak Kuveyt 
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ordusunda hastane müdürlüğü yapmış. Kuveyt ordusu, adına İsrail’e karşı Arap devletleri 
safında savaşmış, hatırat makamı önemli bir yaşlı. Suudi krallarıyla görüşmelere katılmış bir 
diplomat. Filistin sorununun yanında Kur’an ilimlerinde de eser sahibi bir alim ve müellif… 

Hudari, 4 Nisan 2019'da sabah namazından sonra gözaltına alındı. O tarihten bu yana kimi 
zaman cezaevinde kimi zaman ağır sağlık sorunlarından dolayı hastanede kaldı ve çoğunlukla 
ailesiyle telefon görüşmesi dahi yapmasına izin verilmedi.   

Suudi Arabistan, Hudari’ye ve diğer Filistinlilere herhangi bir suç atfetmiyor; onların Suudi 
Arabistan aleyhinde herhangi bir suç işlediğini öne sürmüyor. Sadece HAMAS üyesi veya 
HAMAS’a yakın olmalarını ceza konusu yapıyor.  

Suudi Arabistan’la HAMAS arasında bir savaş yok; ama iki tarafın ilişkilerinin iyi yolda 
olmadığı da malum. Böyle bir durumda Suudi Arabistan nihayetinde HAMAS temsilci ve 
mensuplarını sınır dışı edebilirdi. Ama Suudi, bütün hukuksal ve diplomatik kuralları alt üst 
ederek Filistinlileri gözaltına aldı ve ardından onlara çok ağır cezalar verdi. Üstelik bir 
açıklama yapma ihtiyacı dahi duymadan… 

Ortada hem zulüm hem kibir var, açık bir ifadeyle istikbar var, müstekbirlik var. Neden? 
Suudi’nin zulümle özdeşleşen tarihi malum. Fakat Suudi, söz konusu Filistin olduğunda ve 
kendi yurttaşı olmayan misafirleri olduğunda bile hukuk kurallarını nasıl böyle çiğneyebiliyor?  

Suudi, bunu kimin namına ve ne karşılığında yapıyor? Analizimizde bu bağlamda Suudi 
Arabistan’ın Filistin politikasını değerlendireceğiz.  

MUKADDESATA KARŞI SAVAŞ 
Kudüs, Hz. Ömer radiyallahu anh devrinde hem Medine’deki hilafet istişare heyeti hem 
Şam’daki askeri komuta heyeti ve yine hem Medine’deki sıradan Müslümanların hem 
Şam’daki sair mücahidlerin ortak kararıyla fethedildi ve fethe bizzat Hz. Ömer radiyallahü 
anh katıldı.  

Kudüs, fethedildikten sonra hep yeni bir istila tehdidi yaşadı ancak Müslümanların duyarlılığı 
ve gücü böyle bir istilaya izin vermedi.  

Kudüs 1099’da Haçlılar tarafından istila edildiğinde ise Müslümanlar derin bir huzursuzluğa 
sürüklendiler ve Kudüs’ü kurtarmak için harekete geçtiler, 1187’de kurtarıncaya kadar da 
cihad ettiler.  

Daha sonra Haçlılar, tekrar Kudüs’ü istila etmek istediklerinde karşılarında hep 
Müslümanların duyarlılık ve gücünü buldular.  

1918’den sonra İngilizler, Filistin’i peyderpey Siyonist Yahudilere verdiklerinde Kudüs’ü 
vermeye cesaret edemediler. Siyonist Yahudiler de 1967’ye kadar Kudüs’e giremediler. 
1967’de Kudüs’ü istila ettiklerinde Mescid-i Aksâ’yı yıkamadılar. Neden? 

Çünkü Kudüs, Müslümanların mukaddesatıdır. Onun mukaddes olduğuna olan iman, 
Müslümanlarda bir duyarlılık ve gayret oluşturuyor. O duyarlılık ve gayret, Kudüs ile İslam 
dünyası arasındaki bağın devam etmesini sağlıyor.  
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Suudi Arabistan’ın resmi mezhebi Vehhabîlik ise “şirk, bidat” gibi iddialarla Müslümanlarla 
mukaddes mekânlar arasındaki bağı zayıflatıyor, Müslümanların mukaddes mekânlarını 
korumaya yönelik duyarlılığını köreltiyor, dolayısıyla mukaddes mekânları dış saldırılara karşı 
korumasız bırakıyor.  

Bu açıdan Vehhabîliğin Arap İslam aleminde güçlenmesiyle Kudüs’e yönelik duyarlılığın 
azalması arasında doğrudan bir ilginin varlığından söz etmek yerinde bir yaklaşımdır.  

Suudi Arabistan, kendi açısından verimli bir iktisadî kaynak olan Mekke ve Medine 
Haremlerine bile hürmette kusur ediyor; Arafat Dağı’ndaki çöpleri dahi temizlemekte ağır 
davranıyor. Bu zihniyetin Kudüs konusunda duyarlı olmasını ummak mümkün değil.  

Lâkin Suudi Arabistan bir adım öteye gidiyor, haddini aşıyor, Filistin davasına düşmanlık 
yapıyor. Bunda çıkarı ne?  

 

İNGİLİZLER NAMINA SİYASET  
Büyük Britanya İmparatorluğu, zengin petrol yataklarına sahip ve Hindistan’a ulaşım 
açısından stratejik konumda bulunan Arabistan’a hükmedebilmek için Osmanlıya karşı 
Vehhabî isyanlarını destekledi.  

Vehhabîler, bu desteğe büyük değer verdiler, onun devamının sağlanmasını bir tür stratejik 
karar olarak kabul ettiler. Büyük Britanya’nın İslam dünyasına yönelik her tür icraat ve 
zulmüne göz yumdular, adeta her talebine icabet ettiler, her emrine hazır durdular. Bunun 
neticesinde, Suudi Arabistan doğdu.  

Suudi Arabistan, kadim Vehhabî yaklaşım içinde Büyük Britanya’yı stratejik hamisi bildi. 
Büyük Britanya’nın hiçbir temel politikasına itiraz etmemeyi, onun temel politikalarını kendi 
politikası bilmeyi ilkesel siyaseti hâline getirdi. Öyle ki Suudi Arabistan’ın resmi tarih 
anlatımında İngiliz idaresiyle uyum içinde çalışmak, Suudi kralları için meziyet kabul edilir, 
kralın maharetine delil sayılır. 

Büyük Britanya, Filistin’de Siyonist bir yapı hasıl etmek istediğinde Suudi yönetimi bu ilkesel 
politikayla uyum içinde itirazda bulunmadı, Filistin davasını hiçbir şekilde desteklemedi, İsrail 
kuruluncaya kadar Büyük Britanya’nın planını savsaklayacak her tür girişimden özenle 
kaçındı. Başka bir ifadeyle İngilizlerle arasındaki ilişkinin devamı namına İsrail’in kuruluşunu 
destekledi.  

İsrail kurulduktan sonra ise Suudi Arabistan yönetimi, Müslümanları oyalamaktan ve İsrail’e 
savaş yoluyla toprak vermekten öte bir iş görmeyen savaşları dahi kerhen ve kenardan 
destekledi. Bununla birlikte kendi kamuoyunda bir Filistin heyecanının oluşmasına izin 
vermedi. Kendi etkisindeki veya kendisinin doğrudan finanse ettiği İslâmî hareketler bile 
hiçbir sahada Filistin etkinliklerine tam katılmadılar, Mescid-i Aksâ’nın önemini ifade eden 
programlar yapmadılar. Açıkçası Suudi Arabistan, Filistin davasına resmen kör sağır durdu.  
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KRAL FAYSAL VE AMBARGO 
Kral Faysal’ın 15 Ekim 1973’te İsrail’in durdurulmasına yönelik ABD’yi de kapsayan petrol 
ambargosu kararına gelince bu, göründüğü kadarıyla, Suudi’nin Filistin politikasına aykırı bir 
tutumdur. Ancak Kral Faysal’ın hangi saiklerle petrol ambargosu gibi cesur bir karar aldığı 
biliniyor değildir. Nihayetinde Faysal, aldığı kararların üzerinden henüz iki yıl geçmeden 25 
Mart 1973’te yine bir Al-i Suud mensubu hatta bizzat yeğeni Faysal bin Musaid tarafında 
katledildi. Bir kraliyet mensubunun neden kralı katlettiği hiçbir zaman anlaşılmadı.  Onun 
yerine Kral Halid geldiyse de ipler, yeni veliahd Fahd’ın eline geçti.  

 

FAHD VE ABDULLAH’IN İHANETİ 
Fahd, Haziran 1982’de tahta çıkınca Suudi Arabistan, Kral Faysal’ın izlerini tamamen 
kaybettirecek bir siyasete yöneldi. Bir yanda ülkeye İslâmî hareketlerden sığınmacı kabul etti, 
öte yandan aynı İslâmî hareketlere zulmeden ve İsrail’e karşı başarısız ulusalcı sosyalist 
rejimleri destekledi. Çünkü bu evrede Batı’nın İslam dünyasında İslam karşıtı siyaset yürüten 
ve İsrail’e karşı her mücadeleyi kaybeden ulusalcı sosyalist rejimleri ayakta tutması, 
dönemsel bir stratejiye dönüşmüştü. Faysal’ın ulusalcı sosyalist rejimlerden kaçan İslâmî 
hareket önderlerini kabulü bu stratejiye, daha önce pek çok analizde anlattığımız üzere, çok 
büyük bir katkı niteliği taşımaktadır.   
Fahd’ın kapı açmasıyla Suudi’ye yerleşen İslâmî hareket önderlerinin çoğu, saf, sade ve 
ittihad yanlısı İslâmî bir duruştan, toplum tarafından anlaşılmayacak kadar karmaşık, bulanık 
ve ayrılıkçı bir duruşa kaydılar; verimli bir itidalden yıkıcı ve bölücü bir radikalizme 
sürüklendiler. Bununla birlikte aynı önderler, Filistin duyarlılıklarını Suudi’de kaldıkları sürece 
unutmak, ertelemek zorunda kaldılar. Onları takip eden kitlelerde de Filistin duyarlılığı tahrip 
oldu. Büyük emeklerle yetiştirilen pek çok İhvan-ı Müslimin genci, bu etkilerle Selefçi çizgiye 
kaydı ve Suudi etkisindeki Vehhabî Selefçi çizginin hiçbir zaman bir Filistin söylemi olmadı. Bu 
dönüşüm, galiba Suudi Arabistan’ın İsrail’e yaptığı en mühim katkılar arasındadır.  

Kral Fahd, 1981’de henüz veliaht iken tarihe “Fahd Barış Planı” olarak geçen ve 1982’de Arap 
Birliği tarafından kabul edilen tasarısında, İsrail’in 1967 sınırları öncesine çekilmesini teklif 
etti. Fahd, aynı tasarıda Kudüs başkentli bir Filistin önermiştir. Dıştan bakıldığında prens, 
Filistin için bir kurtuluş reçetesi öne sürüyordu. Hakikatte Suudi ve diğer Arap devletlerine 
İsrail’i tanımayı, onu yok etme hedefinden vazgeçmeyi öneriyordu ki bu da İngiltere ve 
ABD’nin İsrail’i yaşatma ile ilgili planlarına uygundu. Bu planla birlikte Suud Krallığı İsrail’i 
tanımama politikasından vazgeçti ancak bugüne kadar da diplomatik ilişki kurmadı, İsrail’le 
gizli temas içinde bulundu.  

1991’deki Madrid Konferansı’nda Suudi ile İsrail arasındaki yakınlaşma çabaları daha belirgin 
hâle geldi. Söz konusu konferansta ilk kez Siyonistler, Körfez ülkeleri yetkilileriyle açıktan bir 
araya geldiler. 1993 Oslo Antlaşması’ndan sonra Körfez ülkeleri İsrail’le çalışan firmaların 
kendi ülkelerinde faaliyet gösterme yasağını kaldırdılar.  

Fahd’ın 1995’te felç geçirmesi üzerine ülkeyi fiilen veliaht Abdullah yönetmeye başladı. 
Abdullah, Fahd’ın 2005’te ölümü üzerine ise yeni kral oldu.  Onun 2002’de sunduğu barış 
planı Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanımak istediğini ortaya koyan en net belgedir. 
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Kral Fahd ve halefi Abdullah’ın faaliyetlerinin özeti şudur: 1990’lı yıllarda Sol’un 
zayıflamasıyla İslâmî hareketler en büyük muhalefet konumuna yükselerek iktidar adayı 
oldular. Bu durum, İsrail açısından büyük bir tehditti. Fahd ve Abdullah, ABD’nin İsrail’i bu 
tehditten kurtarma planı doğrultusunda önerilerle öne çıktılar. Onların kaygısı, Filistin’e 
hürriyet getirmek değil, İsrail’i rahatlatmaktı. Özellikle Abdullah, İslâmî hareketleri İsrail ve 
Suudi’nin ortak düşmanı olarak gördü. İslâmî hareketlere baskı yapan ulusalcı sol diktatörlere 
büyük paralar aktardı. Hüsnü Mübarek, Zeynelabidin b. Ali gibi diktatörüler onun açık 
himayesinde işbaşında kaldılar. Abdullah, 2011’de Mübarek’in saygınlığına zarar veriliyor 
diye Obama’yı bile hedef alacak kadar planını işletmekte kararlı göründü. Abdullah’ın diğer 
bir projesi ise Müslüman gençliğin enerjisini İslâmî hareketlerden uzaklaştıracak, anarşist 
görünümlü, hakikatte ise yıkıcı ve bölücü “Tekfirci” hareketlerin İslam dünyasında 
güçlendirilmesidir. Son yıllarda İslam dünyasının yaşadığı büyük felaketlerin neredeyse hiçbiri 
onun planlarından azade değildir. Mısır’da Muhammed Mursi’nin devrilmesi, Türkiye’de 
Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef hâline getirilmesi, Tunus’ta en-Nahda’ya düşmanlık hep 
Abdullah’ın projeleri kapsamındaki etkinliklerdir.  

Kral Abdullah, dindar kesimlere dayalı siyaset yapan partileri, adeta İsrail ve Suudi Krallığının 
ortak düşmanı gibi gördü. Ama çok hileli bir yaklaşımla, tutumlarını Suudi Arabistan’ın Büyük 
Britanya-ABD’ye bağımlılığı ile değil, Türkiye ve İran’ın Arap kıtasına uzanması ile açıkladı, 
böylece dışarıya bağımlılıktan Müslüman unsurlar karşıtı bir Arap milliyetçiliği devşirme gibi 
hileli bir yola başvurdu.     

Kral Abdullah, HAMAS düşmanlığını İhvan-ı Müslimin’in kolu olma gerekçesine bağlar 
görünürken hakikatte İsrail’le savaşan unsurlara düşmanlık etti, Müslümanların hak ve 
hukukunu tamamen yok sayarak ABD’nin talepleri doğrultusunda İsrail’e itaat edecek bir 
Filistinlilik oluşturmaya çalıştı.    

Kral Abdullah dönemindeki en kirli faaliyetler ise Suudi Arabistan’ın sözde stratejik, hakikatte 
İsrail yanlısı hükümet dışı görünen faaliyetleridir. Emekli asker ve diplomatların kurduğu 
sözde strateji kurumları, ilk kez onun döneminde İsrail’le temaslı bir Suudi’den İsrail 
müttefiki bir Suudi’ye doğru evirilmenin propagandasını oluşturmaya başladılar. Bu 
bağlamda Suudi Arabistan ile İsrail arasında çok yönlü ama saklı ilişkiler geliştirildi.   

Kral Abdullah’ın ölümünün ardından kardeşi Kral Selman, onun politikalarına soğuk durdu, 
bunun üzerine ABD ve İsrail, BAE prensi Muhammed b. Zayed’i öne çıkardı. Bin Zayed’in 
desteğiyle Prens Muhammed b. Selman’ın veliaht olmasıyla Suudi Arabistan tekrar Kral 
Abdullah politikalarına geri döndü.   

BAE ve İsrail arasında Eylül 2020’de imzalanan dostluk ve işbirliği antlaşması, Abraham-
İbrahim Antlaşması diye adlandırılarak sözde Hz. İbrahim’in ortak atalığına vurgu yapıldı; 
gerçekte, İslam öncesine dönüşe işaret edilmektedir. BAE, bu bağlamda bütün Arap 
devletlerini İsrail yanlısı bir siyasete zorlamaktadır.   

Suudi Arabistan görünürde bu antlaşmanın tarafı değilse de bölgeyi bilenler, Suudi’nin bu 
antlaşmanın gizli tarafı olduğundan hiç kuşku duymamaktadır.  
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Özetle, Suudi Arabistan, İsrail’in gizli müttefikidir, İsrail’in bir müttefiki olarak 
davranmaktadır. İsrail’in düşman bildiğini düşman bilmekte ve bu tutumunu İsrail ve 
dostlarına duyurmak için ülkede bulunan Filistin ve Ürdünlü İsrail karşıtlarını, kendi 
düşmanıymış gibi hapislere atıp ağır cezalara çarptırmaktadır. Hudari ve diğer dava 
adamlarına verilen cezalar da bu çerçevede anlaşılmalıdır.  

   

Arapları anlamak…  
İslam âleminin kadim merkezi Arap Yarımadası’ndaki gelişmeler, gün geçtikçe daha da endişe 
verici bir hâl alıyor.  

Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed b. Selman’ın reform çabaları ve insan hakları alanında 
sözde iyileştirmeler yapma vaatlerinde bulunurken muhaliflerine karşı uluslar arası 
anlaşmaları dahi yok sayan tutumu…  

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)-İsrail ilişkilerinin hayasız gösterilere konu olacak boyutlara 
varması…  

Irak ve Suriye’deki durum… 

Yemen’deki savaşın insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına girecek saldırılarla sürmesi…  

İslam dünyasındaki tek Haricî devlet Umman’ın İsrail’le ilişkilerini Netanyahu’yu ülkeye kabul 
edecek noktaya taşıması… 

Ve İsrail’in Gazze’ye karşı saldırılarının sistematik olarak devam etmesi…  

Arap Yarımadası’ndaki gerçeklik mezhep, grup ve etnik yapıları aşıyor; ABD’nin bölgede 
bütün tarafları kendisine bağlayabildiği bir vaziyete eviriliyor:  

Vehhâbî Suudi, ABD ile beraber… 

Haricî Umman, ABD ile beraber…  

Şiî Irak hükümeti, ABD ile beraber…  

Klasik Sünni Kuveyt, ABD ile beraber…  

Sosyalist PYD, ABD ile beraber…  

Sahada birbirine karşı durmayı temel strateji edinen, bir kısmı kendi arasında halihazırda 
çatışan yapılar ve bu yapıların oluşturduğu düzensiz bir renklilik var. Ama “üst iktidar” 
açısından neredeyse bir “teklik” söz konusudur. Başka bir ifadeyle “tekli” ABD iktidarı, Arap 
Yarımadası’nın çoklu yapısına hükmediyor. Daha başka bir ifadeyle Arap Yarımadası’nın çoklu 
yapısı, ABD’nin bölgede iktidarını sağlamlaştırma imkânlarını artırıyor.  

Hâl budur. Hâlin arka planına gelince onun da üzerinde hassasiyetle durmak gerekiyor.  
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Araplar, Emevî iktidarının ardından bir dışlanmışlık problemi yaşadılar. Emevî iktidarı 
sonrasında ise büyük bir çelişkiyle, belki de umutsuzluk içinde İsmailîliğe yöneldiler. Başta 
Irak’ta başkentin yanı başında yaşadıkları hâlde ihmal edilen, dışlanan Arap kabileleri olmak 
üzere Miladî 10. Yüzyıldan 11. Yüzyıl sonlarına kadar neredeyse bütün Araplar İsmailî oldular.  

Bahreyn ve Yemen bir yana Muaviye’nin bölgeyi Müslümanlaştırmak üzere Doğu Akdeniz’e 
yerleştirdiği Beni Ukayl, Beni Kelb gibi Arap kabileler dahi İsmailîliğe meylettiler.  

O sırada Kuzey Afrika’da Ehl-i Beyt karşıtı Haricîlik İsmailî propaganda için uygun bir zemin 
oluşturmuştu. O zeminde Ehl-i Beyt’e sahip çıkma iddiasıyla kurulan İsmailî Fâtımî Devleti, 
Arap Yarımadası Araplarını devlet sahibi kılmadı. Aksine Fâtımî ve Abbâsîlerin, dolayısıyla 
Selçukluların çekişmesinden en büyük zararı Fâtımîlere meyleden Doğu Akdeniz Arapları 
gördü. Söz konusu Arap kabileleri, Haçlılara karşı savaşta yanlış tutumları yüzünden daha da 
yıprandılar, itibarsızlaştılar ve “emirlik-kale devleti” şeklindeki hâkimiyetlerini dahi 
kaybettiler.  

Eyyûbî-Memlûk hakimiyetinin ardından gelen Osmanlı hakimiyetinde Arap Yarımadası bazı 
isyanlara rağmen tarihinin en uzun süreli sulh sürecini yaşadı. Ancak Vehhâbîliğin ortaya 
çıkışı ve Napolyon sonrasında Batı’nın bölgede oluşturduğu milliyetçi eğilimin getirdiği 
düşünceler, Arap Yarımadası’nda geçmişle alakalı bir travma oluşturdu.  

Vehhabîlik veya seküler Batıcılıkla tanışan Arapların bir bölümü, kendilerini yüzyıllardır 
devletsiz kalan, bütün mağduriyetleri bu devletsizlikle ilgili olan bir ezilmiş toplum olarak 
görmeye başladılar.  

Aynı Araplar, yeniden devlet sahibi olmayı, bütün sorunlarının çözümü için temel koşul 
olarak gördüler, enerjilerini bu yönde harcadılar, bütün değerlerini bu yolda tüketmeyi büyük 
menfaatin zorunlu kıldığı basit birer ödün olarak gördüler. İttihat ve Terakkî dönemi 
uygulamaları, onların bu eğilimini daha da güçlendirdi.  

İttihat ve Terakkî’nin yol açtığı hayal kırıklığı, Arap milliyetçiliğinin büyümesi için başlı başına 
bir etken oluşturdu. Bunun yanında partinin cezalandırdığı kimseler, Arap milliyetçiliğinin 
“simge adam” gereksinimini karşıladı, Arap milliyetçiliğini modern dönem için somut 
hikayelere kavuşturdu. 

Diğer yandan Emevîlerden bu yana Arap Yarımadası’na hükmeden İslam devletleri, Arapların 
kabile esaslı bölünmüşlüğüne dokunmadılar. Belki de Arapların kabile hâlinde bulunmasını, 
onları yönetme açısından bir avantaj olarak düşündüler.  

Bu tarihsel arka planla, Arapların bir bölümü, 20. yüzyılın başında devlet sahibi olmak için her 
tür ödünü mubah gördüler, İngiltere gibi güçlerle birlikte hareket etmeyi de bu kapsamda 
değerlendirdiler.   

Bugün ise Arapların bir kesimi, milliyetçi anlayışla üretilen tarihsel gerçekliğe bakarak Arap 
olmayan Müslüman unsurların güçlenmesini Arap Yarımadası’nın Araplığı için tehdit olarak 
görüyor.  
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Arap milliyetçileri, söz konusu unsurların nihayetinde Müslümanların mukaddes 
mekânlarının bulunduğu noktaları ele geçirmek, bölgenin zenginliklerine sahip olmak ve 
İslam dünyasının en büyük gücü olarak görülmek için Arap Yarımadası’na kast edeceğini 
düşünüyorlar. İran Devrimi’nden sonra Saddam Hüseyin’in İran’a yönelik saldırısının Araplar 
arasında kabul görmesini de kısmen burayla ilişkilendirmek mümkündür.  

Öte yandan Arapların büyük devlet kurma girişimleri, 20. yüzyılda önce Haşimî Krallığı, sonra 
Mısır-Suriye ve bir ara Yemen’i kapsayan Birleşik Arap Cumhuriyeti deneyimiyle sonuçsuz 
kaldı. Arapların bir kısmı klasik kabile mantığını sürdürdüğünden Arap Yarımadası’nda büyük 
bir devletin kurulmasını kendi emirlikleri için tehdit olarak görüyor. Aynı Araplar, kendilerine 
20. Yüzyılın başında devlet olma imkanı tanıyan büyük güçlerin Arapların büyük devlet 
olmasını istemediğini, onların bu isteğine karşı koymanın da Arapların lehine olmadığını 
düşünüyorlar. Bundan dolayı ulusalcı Sosyalizm gibi İhvan-ı Müslimin tarzı sınır tanımayan 
cemaatler de kimi Araplar tarafından büyük devlet olmaya yönelmiş maceracı ve nihayetinde 
Arapları mevcut haklarından da yoksun bırakacak birer yapı olarak görülüyor, onlara karşı 
mücadele meşru bulunuyor.   

Bu gerçekler dikkate alınmadan bölgedeki son durumu doğru değerlendirmek mümkün 
değildir. Ulusalcı sosyalizmin ardından İhvan-ı Müslimin’in Arap Yarımadası’nda ulaştığı güç, 
söz konusu milliyetçi Araplar kadar uluslar arası güçleri de ürküttü. İhvan’ın sınırları aşan 
girişimlerine karşı Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır odaklı çalışmalarla, bölünmeye daima 
hazır Selefçi yapılar teşvik edildi. Sonuçta Arapların İhvan fikriyatı üzerinden buluşma zemini 
tahrip oldu.  

Öte yandan İran, Obama döneminin azınlıkları güçlendirme çabasını, mezhep bağları 
üzerinden kendisi için Arap Yarımadası’na uzanma fırsatına dönüştürmek istedi ve bu istek, 
Araplar arasında 20. Yüzyılda dış güçlerin desteğiyle elde ettikleri iktidarı yitirme korkusuna 
yol açtı. İran’ın Obama döneminde elde ettiği kazanımlarla bölgede birkaç yüzyıldır 
şekillenmiş dokuyla oynamaya devam etmesi, bölgedeki çatışmaları artırırken Arapların 
kaygılarını “Bizi Batı, devlet yaptı; Batı’nın yanında yer almazsak topraklarımız tekrar fiilen 
işgal edilir” diyenlerin lehine besledi. Bu durum, ABD ile anlamsız (!) silah anlaşmaları yapan 
Arap liderlerinin bu anlaşmalarını halkları karşısında izah etmelerine yardımcı oldu. Bir kısmı 
sallantıda olan bu rejimlere ABD ve İsrail’le bağlarını daha da sıkılaştırma bahanesi sundu.   

Oluşan bu vaziyet karşısında olması gereken Arapları daha fazla korkuya sürüklemek ya da 
onlara daha çok hakaret edip onları aşağılamak değil, onları anlamak ve Arap olmayan 
unsurların İslam dünyasında güçlenmesinin Araplar için tehdit oluşturmadığını, 
Müslümanların güçlenmesinin bütün kesimler için yararlı olduğunu ortaya koymaktır.   

 

“Ilımlı İslam”, “uyumlu Müslümanlık” 
ya da “işbirlikçi Müslümanlık” 
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Müslümanlar, İslam’ın ana esasları konusunda ittifak etmişlerdir. Geçmişte hiçbir yapı, onları 
bu ana esaslardan saptırmayı başaramamış, modern dönemde de Britanya istilasının bütün 
entrikalarına rağmen Müslümanlar bildiklerinden şaşmamışlardır.  

İslam, İslam’dır. İslam’ın önüne özünü farklı gösterecek sıfatlar koymak ya da İslam ifadesiyle 
bu yönde tamlamalar kurmak kimsenin kârı değildir.  

Bununla birlikte İslam’ın pratiğe yansımasında farklılıklar görülmüştür; topluluklara, yer ve 
zamana göre ana esaslardan ayrılmama koşuluyla İslam’ı yaşama biçimi değişiklikler arz 
etmiştir.  

20. yüzyıldan bu yana II. Dünya Savaşı’nın kazananları kaynaklı nitelendirme ve tamlamalar, 
Müslümanların rızası dışında kullanılmakta, dayatılmaktadır. “Hint İslam’ı”, bu nitelendirme 
ve tamlamaların en yaygınlarından biridir. Türkiye’de Hint kültürüne ilgisi bilinen 28 Şubat 
Dönemi Başbakanı Bülent Ecevit tarafından “Anadolu İslam’ı” diye çevrilen bu tamlama, 
Britanya’ya karşı mücadeleyi gereksiz gören bazı Hintli Müslümanların tutumunu ifade etmek 
için kullanılmıştır.   

Hindistan kıtasındaki bitmez tükenmez ihtilaflardan, Nadir Şah’ın yaşattığı şoktan ve yerel 
emirlerin zulmünden bıkan bu topluluklar, Britanyalılar kıtaya geldiklerinde onların günlük 
ibadetlere dokunmama vaatlerini önemsediler. Henüz iletişimin bugünkü boyutlara 
varmadığı, istilanın fiziki ve maddi yönleri dışındaki yönlerinin toplumsal yaşama yansımadığı 
ya da Britanya memurları tarafından bilinçli yansıtılmadığı o dönemde o Müslümanlar, 
dünyanın diğer bölgelerinde, örneğin Cezayir’de, istilaya karşı yaşanan İslamî tutumdan farklı 
bir tutum içinde bulundular ve boyun eğmeyi seçerek Britanya’nın istilasının kalıcılaşmasına 
dolaylı olarak katkıda bulundular. Büyük Britanya’nın oluşmasında Hindistan’ın önemi göz 
önünde tutulduğunda aslında o şahsiyetler, Kudüs’ün istilası dâhil bugün yaşadığımız 
problemlerin çoğunun müsebbipleri arasında yer almışlardır.  

“Hint İslam’ı” denen şey, Seyyid Kutup tarafından revize edilerek Hint Müslümanları ile 
ilişkilendirilmeden “Amerikancı İslam” olarak adlandırıldı. Seyyid Kutup’un bu kavramdan 
kastı, geçmişte Büyük Britanya’ya karşı olduğu gibi, Amerika’nın İslam âlemindeki 
emperyalist emellerine karışmayan, onun emelleri ile uğraşmayı gereksiz gören bir yaklaşım 
tarzıdır. Onda kast edilen, “abdesti bozan şeylere fetva veren ama Müslümanların siyasi, 
ekonomik ve sosyal durumlarına fetva vermeyen” tutumdur. Burada ifade edilen “ılımlı 
İslam” değil, “uyumlu Müslümanlık”tır. Sömürgecilik karşısında sorun çıkarmayan, “Bana 
dokunmayan yılan bin yaşasın!” diyen bir anlayış… Bu anlayış, emperyalizmin fiili dostu 
olmaktan öte, ona karşı sessizliği ile onun çıkarlarını gerçekleştirmesine dolaylı yardımcı olur.  

“Ilımlı İslam” ise eski CIA şefi ve teorisyeni Graham Fuller ve ekibi tarafından Türkiye’de 
FETÖ, Pakistan’da Dr. Tahir Kadri yapılanması gibi yapılanmalar için ortaya atıldı.  Fuller’in 
yine Pentagon hizmetindeki Hintlilerden yararlanarak bulduğu bu kavramla anlattığı, “Hint 
İslam’ı” ya da “uyumlu Müslümanlık” değildir.  

Fuller, meseleye Amerika’ya itaat düzeyinden bakmıyor; çıtayı yüksek tutuyor ve Amerika ile 
işbirliği düzeyinden bakıyor. Amerika veya başka işgalci güçlerle savaşmaktan yana olan 
Müslümanları “radikal Müslüman”, o “radikal Müslümanlar”a karşı Amerika’nın safında 
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savaşanları “Ilımlı İslam” mensupları olarak görüyor. Bunu doğrudan ifade etmese de 
oluşturduğu fikri zeminle dikte ediyor. Bu yönüyle “Ilımlı İslam”, bir yaşam tarzı meselesi 
değildir. Plajların açık kalmasını vaat edenler hatta kimi zaman plajlara aileleriyle gidecek 
kadar değerlerinden uzaklaşanlar dahi eğer istilacılığa karşı katı bir tutumdan yana olsalar 
Fuller’in dikte ettiği yaklaşımda “radikal Müslüman”dırlar. Buna karşılık yaşam tarzı nasıl 
olursa olsun, Amerika’nın istilasını kolaylaştıranlar, Amerika’nın emrinde çalışarak istilayı 
kolaylaştıran ve istilanın sürdürülmesine yardımcı olanlar “Ilımlı İslam” mensuplarıdır.  

Fuller’in zihniyetinde ismini vermediği “Ilımlı İslam” protipi, tam olarak Nasîrüddin et-Tûsî’dir 
(ö. 672/1274). “Moğollar Alamut’u kuşattıklarında Tûsî, Alamut hâkimi Rükneddin Hürşah’a 
Hülâgû’ya karşı koymanın bir işe yaramayacağını anlattı ve gizlice orayı terk edip kaleyi ona 
teslim etmesini tavsiye etti. Kalenin tesliminde Tûsî’nin bu rolünü öğrenen Hülâgû onu 
yanına alarak iltifatta bulundu. Hatta bazı kaynakların belirttiği üzere Tûsî’yi vezir yaptı ve 
birçok kurumun yönetimini kendisine verdi.” (Kimi kaynaklar daha da ileri giderek Tûsî’nin 
büyük katliamla sonuçlanan Bağdat Seferi’ne dahi katıldığını iddia etmişler ki bu kesinliği olan 
bir bilgi değildir. ) 

Fuller’in mantığında Tûsî tipine karşılık Zahir Baybars’ın ordusunda Moğollara karşı savaşan 
ama içki içen bir asker dahi “radikal”dir.  

Onun tarif ettiği “Ilımlı İslam”ın bizzat kendisi tarafından adlandırılan çağdaş örnekleri FETÖ 
ve Kadri uygulamaları dehşet vericidir.  

Bu yapılanmalar,  

1. Küresel yapıyla işbirliğini 

2. Gayrimüslimlere ya da İslam dünyasındaki İslam karşıtı ideolojik gruplara karşı uzlaşmacı 
olmayı 

3. Müslümanlara karşı şedid olmayı ilke edinmişlerdir.  

Örneğin, bir Yahudiyi sevmeyi adeta farz görürler; demokratik solcuyla işbirliğinin 
ehemmiyetine inanır, onun otoritesine karşı çıkmayı isyan olarak görürler. Ama sufî bir 
Müslümanı dahi aşağılarlar, onu ahmak olarak görürler, “siyasal İslamcı” diye fişledikleri, 
siyasi faaliyetler içindeki Müslümana karşı ise isyanı takdis ederler, o yolda kan dökmeyi, 
işkence yapmayı dahi mubah görürler.  

Onlardaki ılımlılık, dış düşmanla işbirliğine yatkın olmadaki hevesliliği ifade eder yoksa 
onların genel anlamda “sakin, itaatkâr” olduğu anlamına gelmez. Onlar, Müslümana karşı 
ılımlı değil,  şediddirler, kafire karşı ve küfre sevgi besleyenlere karşı ise ılımlılığı da geçerek 
dost olma hevesindeler. Onları en iyi “ılımlı” kelimesi değil, “işbirlikçi” kelimesi ifade eder. 
Yaptıkları illa Müslümanlık sınırları içinde görülecekse “işbirlikçi Müslümanlık” olarak 
adlandırılabilir.  

“Ilımlı İslam”ın İslam dünyasında iktidar olmuş en bariz örneği, Irak’taki hükümettir. Maliki ve 
İbadî, kendi yapıları içinde önemli İslamî yapıların mensupları idiler. Ama siyasi 
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uygulamalarında ABD’yle birlikte çalışmayı gereklilik, ABD’ye karşı olanlarla mücadeleyi ise 
gerekli görebiliyorlar.  

Türkiye’de geçmişin güdümlü basınının Suudi Arabistan Veliahd’ı Muhammed bin Selman’ın 
“Ilımlı İslam” açıklamasını hemen yaşam tarzı ile ilişkilendirmeleri, onların bu yöndeki 
cehaletlerinden kaynaklanmaktadır.  

Bin Selman’ın açıklaması yaşam tarzı ile ilişkili olmaktan öte, Suudi’nin bundan sonra da ABD 
ve İsrail’le çalışacağı olarak anlaşılmalıdır. ABD’nin Suudi’deki yaşam tarzı ile sorunu sınırlıdır, 
asıl sorunu Suudi Arabistan’ın bundan sonra kendisiyle işbirliğine devam edip etmeyeceğidir. 
Bin Selman, bunun garantisini vermiştir; onun yaşam tarzına işaret eden sözleri ise daha çok 
Avrupa’nın fanatik yaşam tarzı problemlisi kesimleri ve o kesimlerin Avrupa siyasetindeki 
temsilcileri ile ilgilidir.  

Bin Selman, yaşam tarzı konusunda hiçbir değişimde bulunmasa dahi ABD ve İsrail hesabına 
iş gördüğü sürece Fuller mantığında ılımlıdır ama yaşam tarzını tamamen serbest bıraksa da 
ABD ve İsrail’e karşı mücadele niyetinde olduğunda radikalizmin safında sayılır. ABD ve 
İsrail’le çalıştığı sürece ise ılımlı kabul edilir. 

 

İslam alemi kaosa sürükleniyor 
Körfez Emirliklerinden Katar ile Suudi Arabistan öncülüğündeki yapı arasında uzun zamana 
yayılan bir problem yaşanıyordu. Ancak kimse bu problemin dört Arap ülkesi Suudi 
Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bunların etki alanında bulunan 
Yemen ve Libya kısmi hükümetleri ile ilişkilerinin diplomatik bağları kesme boyutuna 
gelmesini kısa zamanda beklemiyordu. Bu ülkeler Katar’ı terör gruplarını desteklemek ve 
içişlerine müdahil olmak ile itham ediyorlar.  

Konunun üç boyutu vardır:  

1. Tarihsel Boyutu 

Katar, Basra Körfezi kıyısında 11 bin kilometrekareye yayılan küçücük bir emirlik… Bulunduğu 
coğrafya, 19. yüzyıldan önce bugün Bahreyn’i yöneten el-Halife ailesinin elindeydi. 19. 
Yüzyıldan sonra ise el-Kavasım ailesinin eline geçti. el-Kavasım bugün Birleşik Arap 
Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikten ikisinin, Re’s el-Hayma ve Şarja emirliklerini elinde 
bulundurmaya devam ediyor.  

Bölgedeki güç dengesi Vehhabi-Suudi yapısının ortaya çıkmasıyla değişti. Vehhabilik, Suud 
ailesine sınırlarını aşan bir dinî/ideolojik güç verince bu aile tüm kıtaya yayılma eğilimi 
göstermişti. Suud ailesi, bu emelinin karşısında Körfez kıyısına göz diken Hindistan işgalcisi 
İngiltere ile Arap Yarımadası’nın en önemli gücü Osmanlı’yı buldu.  

19. yüzyıl boyunca Körfez kıyısında Bahreyn’in gücünü İngilizler; Vehhabi- Suudi yapısının 
gücünü ise Osmanlılar kırdılar. Bu durum bölgede bir güç boşluğu oluşturdu.  
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Katar’ı günümüzde yöneten el-Sani ailesi, Katar’a 18. yüzyılda gelip yerleşmişti.  19. yüzyılda 
söz konusu güç boşluğunda siyasi gücünü artırmış, 1868’de İngiltere ile imzaladığı bir 
anlaşma ile bugün Katar’ın bulunduğu coğrafyanın emirliğini elde etmişti.  

Osmanlılar, bu durumu kabullenmediler ve 1871’de bölgeyi kaymakamlık düzeyinde Basra’ya 
bağlı bir statüye aldılar, başına da bugünkü Katar emirinin dedesi Casim bin Muhammed bin 
Sani’yi getirdiler.  

Osmanlı, yaptığı bir anlaşma ile Katar’ı İngilizlere bırakırken el-Sani ailesi 1916’de diğer 
Körfez emirlikleri gibi İngiliz himayesine girmeyi kabul etti. Bu himaye ile Katar’daki yerlerini 
pekiştiren el-Sani ailesi 1920’den sonra İngilizlerin bölgedeki en büyük müttefiki haline gelen 
Vehhabi-Suudi yapısı ile ilişkilerini, İngilizlerin petrol zengini bu bölgeyi bütünlük içinde 
tutma politikalarının da gereği olarak iyi tuttu.  

2. Düşünsel Boyutu ve Arap Baharı 

Ancak petrol gelirleri ile zenginleşen Katar, 1990’lı yıllardan bu yana Suudi Arabistan’a karşı 
bağımsız bir siyaset izlemenin yolunu arıyor. İlkin israil’le açık ilişkiler geliştirerek Suudi’den 
bağımsızlaşma yolu arayan el-Sani ailesi, Batı Bloku’nun Suudi’yi kendisine tercih etmesi 
karşısında farklı bir yola girdi, el-Cezire televizyonunu kurarak devasa bir medya gücüne 
ulaştı. el-Cezire, özgürlükçü bir tutumla Suudi yönetimi de dahil, Arap ülkelerinin liderlerini 
eleştirdi. el-Cezire Arap ülkelerinin oluşturduğu medya duvarını yıkarken Katar yönetimi de 
bölgesel siyasette kendisinden söz ettirmeye başladı.  

2000’li yıllarda Suudi Arabistan’da yerleşik kimi alimler,  Yusuf el-Karadavî’nin liderliğinde 
Katar emirliğinde kendilerine yer buldular, aynı süreçte İhvan-ı Müslimin hareketi ve Kuveyt 
emirliğinin içine düştüğü güç durumdan dolayı Körfez’de siyaset yapacağı bir alandan yoksun 
kalan Filistin İslami Hareketi HAMAS da Katar’la iyi ilişkiler geliştirdi.  

Arap Baharı’na gelinirken başta memleketi Mısır olmak üzere halk hareketlerinin önemli 
destekleyicisi el-Karadavî  Katar’ın el-Cezire televizyonunun daimi konukları arasındaydı. el-
Cezire, Karadavî’nin programlarına son vermek durumunda kalırken Mısır cuntası Mayıs 
2015’te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile birlikte Karadavi’ye de gıyabında idam kararı 
verip kararın onayı için dosyayı müftülüğe gönderdi.  

Mısır cuntası ile iyi ilişkiler kurmayı reddeden Katar,  söz konusu cunta Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin finansmanıyla ayakta durduğu halde bu ülkelerle ilişkilerini iyi 
tutmaya çalıştı. 

Ne var ki Katar ile Suudi Arabistan bloku arasındaki düşünsel bir ayrılık da söz konusudur. 
Katar’da yerleşen ve İhvan-ı Müslimin’e yakın alimler Vehhabiliğin kurucusu Muhammed bin 
Abdülvehhab’ı eleştirmekten kaçınsalar da son dönemde el-Karadavî ve onun yardımcısı 
Muhammed Ali Karadağî öncülüğünde Vehhabiliğin tasvip etmeyeceği, İhvan’a ve genel 
olarak tarihi Ehl-i Sünnet akidesine yakın görüşler ortaya koydular.  

Muhammed Ali Karadağî, 2016’da İstanbul’da onur konuğu olduğu bir toplantıda, 
Müslümanların ihyaya ihtiyacı olduğunu, bunun İmam-ı Gazzalî ile ortaya konan ve Nûreddin 
Zengî-Selahaddin-i Eyyûbî  ikilisi ile siyasi bir yapıya bürünen yol ile mümkün olduğunu 
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söylüyordu. Kaç yıldır ifade ettiğim bir görüşün Suudi’nin kurduğu Rabıta kökeni bulunan biri 
tarafından bu açıklıkta ifade edilmesi beni hayrete düşürmüştü. Karadağî sözü günümüze 
getirerek Müslümanların ittihadı için tekfirciliğe karşı mücadeleyi, Batıni tehlikesinin farkında 
olmakla birlikte Ehl-i Kıble’yi tekfir etmekten, onları mücadelenin odağına yerleştirmekten 
uzak durmayı öneriyordu.  

Katar yönetiminin himaye ettiği bir alimin bu görüşü esasen Suudi Arabistan’a karşı isyan 
anlamına geliyordu. Zira Suudi, Gazzali çizgisini belki Batınî hareketlerden bile daha çok 
eleştiriyor; Ehl-i Kıble’nin bir kesimine yönelik ise bir Müslümanın, israil ve Amerika için 
kullanmayacağı ifadeleri kullanıyor.  

2013’te babası Emir Hamid’i devirerek Katar’ın başına geçen Şeyh et-Tamim;  Batı’nın 
kışkırtması ile Suudi Arabistan bloku ile İran arasında yaşanacak bir savaşı ülkesi ve bölge için 
tahrip edici buluyor. Suudi Arabistan’ın bu konuyu gittikçe kızıştırmasını tasvip etmiyor. 
Suudi Arabistan bloku karşısında Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirirken İslam aleminde büyük bir 
toplumsal güce sahip olan ve Mısır’ın ötesindeki Afrika ülkelerinde siyasi bir güce de ulaşan 
İhvan-ı Müslimin ile bağını sürdürüyor. Bu tutum Suriye iç savaşından sonra siyasi bürosunu 
Katar’a taşıyan HAMAS için de büyük bir imkan oluşturuyor.  

Suudi Arabistan, İran’ın mezhepsel yapısı üzerinden Arap yarımadasına açılmasını varlığının 
doğrudan tehdidi, İhvan-ı Müslimin’i ise siyasi nizamı için tehdit olarak görüyor. Bu durum 
İran’la çatışmayı onaylamayan, İhvan-ı Müslimin ile ise dostane ilişkilere sahip olan Katar 
yönetimi ile Suudi Arabistan’ı düşmanlık noktasına taşıyor. Katar emiri, Suudi Arabistan’ın bu 
durumdan duyduğu rahatsızlıkla ülkesine karşı yaptırımlar tasarladığını düşünerek son 
dönemde başta Yemen politikası olmak üzere İran’la bir yakınlaşma içine girince Katar ile 
Suudi bloku arasındaki ipler koptu.  

3. ABD Boyutu  

Ne var ki yerel aktörlerin durumu Körfez ülkelerinde büyük anlam taşımıyor. Buradaki siyaset 
daha çok ABD tarafından belirleniyor. ABD, terörü araçsallaştırarak DAEŞ’in eylemlerini öne 
sürüp Arap-İslam âleminde güç dengelerini daha da kendi lehine çevirmeye, bu bölgedeki 
hakimiyetini gelecekteki bir İslami uyanışın yol açacağı siyasi gelişmelerden korumaya 
çalışıyor. Bunun için bölgede ulusal-sağ olarak ifade edilebilecek, muhafazakâr sağ kesimin 
önderliğinde ama seküler kesimlerin de önemli bir role sahip oldukları yeni bir yapı kurmak 
istiyor.  

ABD, bunun için Irak hükümetini ve ona bağlı milis güçlerini kullanarak DAEŞ için alan 
oluşturdu, DAEŞ’in eylemleri ile gücü artan PYD’yi himayesi altına aldı; bu üç yapıyı 
kullanarak Arap Yarımadası’nı kuzeyinde bir varlık edindi. Güneyi ise Kral Selman’ın “ikna 
edilmesiyle” Suudi Arabistan blokuna bırakmayı çıkarları için uygun buluyor.  

Bu yapı içinde, Mayıs ayı başında yayınladığı Siyaset Belgesi ile rahatlamaya çalışan 
HAMAS’ın Gazze’deki varlığı tehdit altına girerken 15 Temmuz 2016’da devrilemeyen 
Türkiye’nin bölgede siyaset yapmasının da yolu tıkanıyor. Bölge siyaseti bir tarafında İran’ın, 
diğer tarafında Suudi Arabistan’ın bulunduğu iki uca teslim edilmesi ve bu iki ucun çatışması 
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üzerinden bölgesel kontrolün sağlanması tasarlanıyor. Bu stratejiyle bölge kaosa 
sürüklenirken ABD-Suudi, ABD-Birleşik Arap Emirlikleri silah anlaşmaları da anlam kazanıyor! 

  

Kurumsal Belamlık…  
En mukaddes değerler, en çok suiistimal edilen değerlerdir. Zalim otoriteyi temsil eden 
Firavun, gücü haksız yere kullanan Haman ve parayı toplayıp kapitalistçe bir tutum içinde 
elinde bulunduran Karun’un yanında tağutları mukaddes dini değerler üzerinden 
meşrulaştırmaya çalışan Belam da hak-batıl mücadelesinin bir gerçeğidir.  

Bilindiği üzere Belam tipi, Hz. Musa zamanında yaşamış ve yaşam öyküsünün başında olumlu 
bir çizgide iken sonradan Firavun’un safına geçen bir din adamından gelmektedir.  A’raf 
Sûresi’ndeki “Onlara, şeytanın peşine taktığı ve kendisine verdiğimiz ayetlerden sıyrılarak 
azgınlardan olan kişinin olayını anlat. Dileseydik, onu ayetlerimizle üstün kılardık; fakat o, 
dünyaya meyletti ve hevesine uydu. Durumu, üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da, 
dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kimselerin hâli 
böyledir. Sen onlara bu kıssayı anlat, belki üzerinde düşünürler. " (A'raf, 175-176) ayet-i 
kerimelerinin onu tasvir ettiği ilgili alimlerce beyan edilmektedir.  

Bu tür şahsiyetler insanlık serüvenince hep var olmuştur. Ama biz, bugün kurumlar çağında 
yaşıyoruz. Günümüzde Firavunlar, Karunlar ve Hamanlar kurumsallaştıkları gibi Belamlar da 
kurumsallaşmışlardır.  

İslam dünyasında son devirde bu mahiyette üç yapılanma çok konuşulmaktadır. Biri, 
Türkiye’deki FETÖ yapılanmasıdır. Diğer ikisi Irak’taki Kesnezanî Tarikatı ve Pakistan’daki 
Tahir el-Kadri yapılanmasıdır.  

Kesnezanî Tarikatı, 20. yüzyılda Kadirilik çizgisinde Kerkük-Süleymaniye çevresinde 
geliştirilmiş; Şeyh Halid el-Bağdadî’nin anti modernizm ve anti emperyalizm çizgisine karşı, 
modernizm konusunda “hoşgörülü”, emperyalizm konusunda ise “müzakereci (işbirlikçi)” bir 
tutum içindedir. Son şeyhi Şeyh Muhammed el-Kesnezanî, emperyalizme karşı mücadelede 
“barışçıl” yöntemlerden yana olduğunu göstermek için midir yoksa emperyalizm karşıtı 
görünmek için midir bilinmez, çocuklarının adını hiçbir Müslüman alimin koymayacağı şekilde 
Hindistan öncülerinin adlarından seçerek Nehru ve Gandi koymuştur.   

Kesnezanî, Saddam Hüseyin’in Kürtler arasında örgütlenmesinde bir Truva atı görevi görmüş; 
Saddam’ın kadrolarına da sirayet etmiş, oradan iddialara göre CIA’ye uzanmıştır. CIA uzantısı 
ne kadar doğrudur bilinmese de sakalsız ve tören düşkünü şeyhin Saddam Hüseyin 
yönetiminde olduğu gibi ondan sonra da Irak yönetiminde söz sahibi olduğu muhakkak. Diğer 
bir deyişle Saddam Hüseyin’in her icraatının yanında olduğu halde onun gidişinden sonra işi 
bozulmamış, oğlu Şeyh Nehru el-Kesnezanî halen, Irak Vatan Birliği grubunun lideri olarak 
Irak Parlamentosu’nda görev yapıyor.  
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Kesnezanî Tarikatı’nın kökü ve ilk uygulamaları ne olursa olsun öyle anlaşılıyor ki tarikat, en 
iyi ihtimalle son şeyh Şeyh Muhammed el-Kesnezanî döneminde Irak Müslümanlarının 
aleyhine olacak faaliyetlerde bulunmuş; İslam’ı, çocuklarının ikbali için suiistimal etmiştir.  

Pakistan’daki Tahir-ul Kadri’nin öyküsü daha açık, 22.08.2014 tarihinde o zamanlar haftalık 
olan gazetemizde yayımlanan “Tasarlanan İslam dünyası” yazıma çok şey eklememe gerek 
yok herhalde…  

Tahir-ul Kadri, yine Kadirilik mensubu sufi bir akademisyen, asla sokağa dökülemeyecek bir 
kitleyi temsil ediyor. Minhac-ul Kur’an diye bir enstitü kurmuş. Minhac Üniversitesi diye bir 
de üniversite… Pakistan gibi yoksul bir ülkede dört yüz otuz yedi kitap yayımlamış. 

 

Kitaplarından biri “Terörizm Üzerine Fetva” adını taşıyor. Şeyhu’l İslam unvanını da kullanan 
Kadri, “Terörizm, terörizmdir. Şiddet de şiddet. Onun İslam'da yeri yoktur ve onun için hiçbir 
gerekçeden söz edilemez” diyor. Ama israil terörü üzerine tek söz söylemiyor. Medine 
Vesikası'na dikkat çekiyor. Birlikte yaşamın önemi üzerinde duruyor. Ancak bu birlikte yaşam, 
farklı Müslüman kesimlerin birlikte yaşamasından öte, İslamî kesimlerin İslam karşıtlarına 
boyun eğerek onlarla birlikte yaşamayı öğrenmesini anlatıyor. 

Batı'nın büyük gazete ve dergilerine sık sık demeç veren Kadri, demokrasi kültüründen, 
Pakistan'da kadınların konumunun iyileştirilmesinden söz ediyor; kendi hareketini bir tür 
entelektüel cihad olarak görüyor; konumunu şiddete bulaşan gruplara karşı dünya ve insanlık 
için mücadele olarak açıklıyor. 

Kadri, siyasete “Panama Belgeleri” ile görevden alınan Newaz Şerif’in babası Muhammed 
Şerif’in yanında çalışırken onun tarafından piyasaya sürülmüş, desteklenmiş ve yolu 
açılmıştır. Şerif ailesi, muhtemelen Üstad Mevdudî’nin hareketine karşı böyle bir üretim 
içinde yer almıştır.   

Başka hareketlerin bulmadığı imkânlara kısa sürede kavuşan Kadri, bir ara parti kurmuş, 
General Pervez Muşerref’in 1999’daki darbesinden sonra Pakistan Parlamentosuna girmiş; 
halktan umduğu desteği alamayınca Kanada’ya göç etmiş ve orada Müslüman-Hristiyan 
Diyalog Forumu’nun başkanı oluvermiştir.  Pakistan’ın ABD ile yol ayrımına geldiği Aralık 
2012’de Kanada’dan Pakistan’a dönmüş, Pakistan Halk Hareketi adı altında topladığı 
taraftarlarını “Ya devrim ya devrim!” marşları ile sokağa dökmüştür.  

Dönemin başbakanı Newaz Şerif, Pakistan'ı Amerikan etkisinden kurtarıp Çin, Türkiye gibi 
ülkelerle bağımsız ilişkiler kurmayı hedefleyen devlet bürokrasisi tarafından desteklenerek 
yeniden siyasette öne çıkması sağlanmıştı.  

Siyasi çizgi olarak, Türkiye üzerinden anlatılacaksa, Ak Parti ile eski Anavatan Partisi arasında 
bir yerde duran Şerif'ten önce Butto ailesinin Halk Partisi iktidardaydı. Pakistan, o iktidarda 
siyasi bir tükeniş yaşıyordu, politikacılar aldıkları rüşvet miktarınca lakaplandırılıyor, “Bay 
Yüzde On” gibi adlar alabiliyordu. Onlara ses çıkarmayan Kadri, 2014’te “Pakistan'da 
parlamento yok, yağmacılar, hırsızlar ve haydutlar var” diyerek halkı hükümeti devirmeye 
çağırmıştı.  
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Ve İmran Han… Bir kriket oyuncusu… Batı kültürü ile özdeşleşmiş bir oyunun uluslararası 
şampiyonu… Sokağa en kolay dökülebilecek bir kitleyi temsil ediyor. Hayatına gösterilerle 
anlam kazandırmak isteyen, geleceğe dair hiçbir kaygısı olmayan, bir kısmı Batı 
üniversitelerinde okuyacak kadar zengin, eğlenceden eğlenceye koşan, sokak gösterilerini de 
bir tür eğlence olarak gören şımarık bir kitle… 

İmran Han, Pakistan İnsaf Hareketi diye bir parti kurdu. Yoksul Pakistan'da milyon dolarlar 
dökerek siyasi kazanımlar elde etti ama umduğunu bulamadı. Şimdi Tahir-ul Kadri'nin en 
büyük müttefiki… 

Kolej, üniversite sahibi bir mollanın bürokraside önemli konumlar elde etmiş “muhafazakâr” 
adamları ile bir kriket oyuncusunun liderliğindeki hippi kitle, bir araya geliyor ve Amerika'ya 
biraz uzak durmak isteyen siyasi hareketlere “Yeni Pakistan'ı siz değil, biz kuracağız” diyor. 

Onların kuracağı bir Pakistan, acaba nasıl bir Pakistan olacak? Böyle bir Pakistan'ın model 
olacağı bir İslam dünyası acaba nasıl bir İslam dünyası olacak? 

Pakistan'ın büyük bir problemi var: Seksenli yıllardan bu yana Pakistan üzerinde Üstad 
Mevdudî'nin mutedil hareketi Cemaat-i İslamî gibi hareketleri pasif bırakacak bir sosyal 
mühendislik programı yürütülüyor. Medreseleri çoğaltarak Pakistan'ı ihya etme ve Pakistan'ı 
doğusundan gelecek mezhebi etkilere kapatma adına oluşturulan bir yapı; dengeli dış 
politikaya, ekonomik kalkınmaya muhtaç Pakistan'ın elini ayağını bağlıyor. O yapının şu veya 
bu fıkhî uygulama niye yok gerekçesiyle yol açtığı şiddet, Pakistan'ı Amerikan 
operasyonlarına daha çok açmaktan başka bir işe yaramıyor. Kadının alabildiğine önde 
olduğu Pakistan'da onların “caizdir” diyerek içinde bulundukları uygulamalar hem Kuzey 
Pakistan'la Güney Pakistan arasında bir uçuruma yol açıyor hem sözde insan hakları 
kuruluşlarını, gerçekte uluslararası operasyonel güçleri Pakistan'a çekiyor. 

Ama bunlara karşı çözüm Tahir-ul Kadrî ile İmran Han'ın aktör olduğu bir Pakistan mıdır? Ya 
da ailesinin yolsuzluklara karıştığı bilinen ultra zengin bir başbakan görevden alınacaksa 
kanıtların bulunacağı yer ABD eliyle piyasaya sürülmüş Panama Belgeleri midir? Anayasa 
Mahkemesi’nin, Kadri etkisinde olduğu düşünülen üç hakiminin delil bulacağı yer böyle bir 
evrak mıdır?  

Öyle görünüyor ki İslamî yapılar halkın önemli bir kesimine karşılık gelecek, halkın çoğuna 
umut verecek bir yol izlemezse Pakistan'da oluşturulan bu tür yapılar karşısında “Size 
Molla+Hippi+Eski Soldan oluşan bir ulusal sağ gerek” denecektir.  

Mısır’da darbeyle iktidara el koyan, Irak’ta işgalle iktidara getirilen benzer yapılar 15 
Temmuz’da Türkiye’de başarısızlığa uğramıştır. Pakistan da 2014’te Türkiye’nin bizzat 17-25 
Aralık sürecinde olduğu ve darbenin “yolsuzluk” üzerinden meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir 
süreçte bunu aşmıştı. Şimdi bir kez daha imtihandadır.  

Gelen ilk işaretler Pakistan’ın bir kez daha darbeyi aşabileceği yönündedir, inşaallah öyle 
olur. Yoksa Pakistan, ABD’nin elinde bir piyon olmaktan kurtulamaz.  

FETÖ, Kesnezanî ve Kadri hareketinin birkaç ortak özelliği vardır:  
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-Her üç hareket de Müslümanlara yönelik şiddete sessiz kalırken hatta bu şiddeti uygulayan 
büyük güçlerle iyi ilişkiler geliştirirken Müslümanların kendilerini dış güçlere karşı 
savunmalarını “terörizm” olarak görmekte, gereksiz ve Müslümanları daha çok zarara 
sürükleyecek girişimler olarak ifade etmektedir.  

-Her üç hareket de devletin geleceğini etkileyecek kadar bürokrasi içinde yer almıştır.  

-Her üç hareket de devletin içindeki konumlarını sağlamlaştırmak için dış güçlerle çalışmıştır.  

-Her üç hareket de halkın desteğini alamayınca “legal” gibi görünen illegal yollarla devlete 
hakim olmaya çalışmıştır.  

Ortak özellikleri nedeniyle, bu hareketlerin aynı güç tarafından yönlendirildiği sonucuna 
varmak zorlama bir yorum değildir. Onlar üzerinden bir tür kurumsal belamlık geliştirilmiş ve 
büyütülmüştür.  

İslam aleminin bu tür hareketlerden korunmasının yolu, öze dönüştür; nitelikli İslam 
alimlerinin yetişmesinin önünü açmaktır.  

 

Kudüs davası ve İslam’ın Bedevî 
problemi 
Filistin’in Arap yiğitleri, yüzyıldır Siyonizme karşı dururken çevrelerindeki ülkelerin “Arap” 
olarak bilinen kesimlerinin ihanetiyle yüz yüze kalıyorlar. Bunların en bariz örneklerinden biri, 
Kudüs’ün ABD tarafından İsrail için başkent ilan edildiği günlerde bir Bahreyn heyetinin “This 
is Bahreyn (Bu Bahreyn’dir)” adı altında sözde hoşgörü ve barış adına İsrail’e gitmesidir.  

Müslümanların İsrail’e öfke kusup Malezya Savunma Bakanının “Ordumuz Kudüs için daima 
hazır” açıklamasını yaparken, Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı toplayıp Filistin’e yönelik 
somut kararlar almaya çalışırken Bahreyn’in bu tutumu ve bunun Suudi Arabistan ile Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne uzanan yönü… Aslında Kudüs probleminin güncel yanı için Evanjelizm 
üzerinde durulması gereken bugünlerde, tarihî köklere yönelip Bedevî problemi üzerinde 
durmayı zorunlu kıldı.  

Bedevî, şehirli bir toplum olan Araplardan farklı olarak “çöl Arabı” diye adlandırılır. Kur’an-ı 
Kerim’de kendilerinden Aʿrab diye söz edilir. “Bedevîler “İman ettik” dediler. De ki: “İman 
etmediniz. (Öyle ise, “iman ettik” demeyin.) “Fakat boyun eğdik” deyin. Henüz iman 
kalplerinize girmedi. Eğer Allah’a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir 
şeyi eksiltmez. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Hucurât 14)  

Bedevî problemi, Hz. Peygamber (S.A.V.) günlerinde, teslim olma boyutunda kaldı; Hz. Ebû 
Bekir (ra) döneminin başında “irtidat” boyutuna ulaştı; Hz. Ali (ra) halifeliği döneminde 
karşımıza Necid Çölü merkezli bir Haricilik olarak tezahür etti. Müslümanlar daha o ilk 
günlerde onlarla uğraşmak durumunda kaldı.  
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Emeviler devrinde “devletin gücünün yerleştirilmesi için” vicdandan yoksun bir asayiş gücü 
olarak görev yapan Bedevîler, Abbasîler devrinde kitleler hâlinde İsmailîliğe intisap ederek 
Bahreyn merkezli Karamatilik olarak (ki Bahreyn kralının Karamatî kökenli olduğuna dair 
iddialar vardır) İslam dünyasını kasıp kavurdu. Bugün Kudüs’ten bahsediyoruz oysa Bahreyn 
merkezli Bedevî Karamatiler, bir zamanlar Kâbe-i Şerif’e hücum ettiler; Hacerü’l-Esved’i alıp 
çöllerine götürdüler; Müslümanlar, yıllarca Hacerü’l-Esved olmadan haclarını yaptılar; daha 
doğrusu Hicaz’a ulaşabildilerse haclarını yaptılar, zira Karamatîler, hac yollarına pusu 
kurdular, erkek hacıları hunharca katlettiler, kadın hacıları çöllerine götürdüler.  

İslam dünyasını derinden sarsan bu acı sürecin ardından Bedevîler bir kez daha Haçlı işgali 
devrinde Haçlılara yolları gösteren, Müslümanlara karşı onların yanında yer alan bir topluluk 
olarak göründüler.  

Kudüs’ün fethi için ortam hazırlayan Nûreddin Mahmud Zengî Hazretleri, Bedevî problemine 
el attı; ilk hâkimiyet alanı olan Şam bölgesinde Hacılara saldırmasınlar, soygun yapmasınlar, 
Haçlılara haber ulaştırmasınlar diye onlara iktalar verdi; buğday ihtiyaçlarını karşıladı, geçim 
olanakları oluşturdu. Ne var ki Bedevîler tüm Arap yarımadasına yayılmıştı, Şam merkezli bu 
önlem, Bedevî problemi için yeterli olmamıştı.  

Kudüs fatihi Selâhaddin-i Eyyûbî için Bedeviler, en büyük problemlerden birini teşkil etmeye 
devam etmişlerdir. Amcası Şîrkûh’la beraber II. Mısır Seferi’ne çıktıklarında amaçları gizlice 
Mısır’a girmek iken Bedevîler tarafından Haçlılara şikâyet edilmişler, yanlarında bulunan Türk 
ve Türkmenlerle birlikte kahramanca direnmeselerdi, imha edileceklerdi.  

Selâhaddîn Hazretleri, Mısır’a hâkim olduktan sonra bir kısım Bedevî’yi iktalar vererek safına 
çektiyse de Bedevî problemini aşamadı.  

Fakih İsa el-Hakkarî, Nûreddin Mahmud günlerinin “mücahid alimler”indendi; asker gibi 
kuşanıp ulema sarığını başına koymasıyla bu ulema kesiminin simgesi hâline gelmişti. 
Selâhaddîn Hazretleri’nin amcası Şirkûh’tan sonra vezir olmasında en büyük pay ona aitti; 
Selâhaddîn’in hem dostu hem danışmanı hem kardeşi Zahiruddin el-Hakkarî ile birlikte 
güçlerinden bir güçtü.  

Selâhaddin, Hicrî 573’te 20 bin kişilik bir orduyla Mısır’dan Haçlı istilası altındaki Filistin 
topraklarına yönelmiş ama Haçlılar tarafından tuzağa düşürülmüştü; vakada henüz çocuk 
yaştaki oğlu veya yeğeni Takıyuddin Ömer’in oğlu Ahmed şehid olmuş; İslam dünyasının 
sevilen şahsiyetlerinden, büyük kadı, fakih adam İsa el-Hakkâri ve kardeşi büyük mücahid 
Zahiruddin el-Hakkarî de çöllerde kaybolmuşlar, Bedevilerden kılavuz bulup yollarını bulmayı 
ummuşlardı. “Ama Bedeviler… Sözde yol gösterecek cahil adamlar… Ne anlarlardı ilimden, 
cihaddan! Koca fakihi, o alim mücahidi ve kardeşini tuzağa düşürüp birkaç kuruş karşılığında 
Haçlılara sattılar.” Haçlılar, savaşla elde edemediklerini Bedevîlerin yardımıyla elde etmişler;  
Selâhaddîn’in amca yadigârı, kara gün dostu, büyük yol göstericisi fakih düşmanın eline 
geçmişti. Bu vaka Selâhaddîn’in yaşamı boyunca aldığı en ağır darbeydi. Bununla birlikte 
Selâhaddîn, Bedevîlerle uğraşarak zaman kaybetmedi; Haçlılarla mücadelesine devam ederek 
bu zavallı cahillerin yola gelmesini bekledi. Fakih İsa, yıllarca esir kaldıktan sonra ancak 60 bin 
dinar ödenerek serbest bırakılmıştı. Selâhaddîn’in kendisi de bu vakada öylesine büyük bir 
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tehlike atlatmıştı ki kardeşi Turanşah’a gönderdiği mektupta “Ant olsun ki defalarca ölümle 
burun buruna geldik fakat Allah, sadece olmasını istediği bir iş için kurtardı” diyordu.  

Selâhaddîn Hicrî 575’te Şam bölgesinde iken Bedevîler, bu sefer kendisine gelip buğday talep 
ettiler. Ancak elde yeteri kadar buğday yoktu. Selâhaddîn, onları boş çevirirse hem yağma 
yapmaya başlayacaklar, kargaşa çıkaracaklar hem de Selâhaddîn’in gıda stoklarının zayıf 
olduğunu Haçlılara bildireceklerdi. Selâhaddîn, başka bir çare buldu. Kendisine yönelen 
tehlikenin yüzünü düşmana çevirdi. Bedevilere “Gidin Haçlılara saldırın, onlarda buğday çok” 
dedi.  

Bedeviler, gruplar hâlinde Haçlı topraklarına saldırdı, Haçlıları rahatsız etti. Sonuç çok parlak 
değildi. Bedevi talancıları, profesyonel Haçlı Şövalyeleri karşısında varlık gösteremiyordu. 
Yine de Bedevilerle Haçlıların arası açılmış, aralarında bir bakıma kan davası başlamıştı. Bu 
durum, Selâhaddîn’i rahatlatsa da Bedevî problemi, Kudüs davasının önündeki engel olarak 
durmaya devam etti.  

Selâhaddîn onlara iktalar verdiği hâlde Bedevîler, korsanlık yaparak hacılara zarar vermeye 
ve Haçlılara haber götürmeye devam ediyorlardı; nitekim Arap İslam âleminin yetiştirdiği en 
değerli şahsiyetlerden Selâhaddîn’in danışmanı ve kâtibi Kadı Fadıl, Hicri 576’da 
Selâhaddîn’in yeğeni ve Şam naibi kahraman Ferruhşah’a gönderdiği mektupta Bedevîler için 
“koynundaki yılan” diyordu. “Haçlılar, güçlüyken, Bedeviler vuran el, onların zayıf olduğu 
dönemde gören gözü idiler.” Haçlı askerlerine yol gösteriyorlardı, Haçlı esirlerini çöllerden 
geçiriyorlardı. Haçlılar hakkında bilgi toplama görevini yapmıyorlardı. Yolları korumuyorlardı. 
Sahte isimleri divan defterlerine kaydettirip haksız yere kazanç alıyorlardı. İktalar karşılığında 
Selâhaddîn’in ordusuna 5500 at yetiştireceklerdi. Görevlerini yapacaklarına arandıklarında 
Haçlı topraklarına geçiyorlardı. İyilikler onları düzeltmeye yetmiyordu. Ama “Acı elmayı su ile 
tatlandırıp yemek gerekiyordu.” Kadı Fadıl, liderlerini tutukla, sözlerinde duruncaya kadar 
onları bırakma diyordu Ferruh Şah’a. Selâhaddîn, nihayet Mısır ile istila altındaki Filistin 
arasında yer alan Mısır’ın doğusundaki Bedevilere tehcir uygulamak zorunda kaldı, onları o 
bölgeden çıkardı.  

Bitti mi Bedevî problemi, hayır. Bedevîler, Osmanlı günlerinde de en önemli sorunlardan 
birini teşkil etmeye devam ettiler. Evanjelistler tarafından kullanılıp ümmetin mühim bir 
kesimini bir çatı altında toplayan Osmanlı’nın çökertilmesinde rol aldılar.   

Ne yazık ki Fransız İhtilali’nden etkilenip Ümmete Fransız kalan kimi Osmanlı yöneticileri 
Bedevîlerin günahını tüm Araplara yükledi; Şam’ın, Bağdat’ın Arabının iyiliğini Bedevîlerin 
İngiliz işbirliği ile örttü; sorunu ırkçılığı yaymak için araçsallaştırdı.  

Batılılar, onların bu “yumuşak gücü”nden istifade ettiler; itilenlere kucak açtılar; 
Müslümanların açığını yakalayıp çaresiz Şam, Bağdat Arabını dizginlerken Necdin, Bahreyn’in 
ve Körfez kıyılarının Bedevilerini Müslümanların başına efendi ettiler. Onların desteğiyle 
“Çöldeki çoban, gökdelenler dikti.” Bu, bugün Müslümanlar için bir kıyamete dönüşmüş 
gibidir. Zira mesele sadece askeri ve ekonomik değildir; bu kesim, aynı zamanda son yüzyılda 
Müslümanların yol göstericisi âlimler diye de öne sürdü; Müslümanlar, onların bitmez 
tükenmez atışmalarını, tartışmalarını “dini tartışma” diye görüp ağladı, sızladı. Ama bu arada 
ümmetin gençleri onların o doyumsuz iştahına bakıp İslam’dan soğudu.  
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Bugün birileri mezhebi şu veya bu topluluğun yaptıklarını öne sürerek Kudüs davasına zarar 
vermeye çalışıyor; Kudüs gençleri ellerindeki sapanla otomatik silahlara karşı koyarken 
Bedevîlerin ihanetini gündeme getirerek Müslümanları Kudüs davasında zayıf düşürmek 
istiyor.  

Müslümanlar, bu oyuna gelmeyecek; Siyonistlerle mücadele etmek yerine Bedevîlerle 
mücadele etmeyecektir. Kudüs, Bedevîlere rağmen fethedilmiştir, inşaallah yine 
fethedilecektir.  

Kudüs sorunu ve âlimler… 

1917’deki Balfour Deklarasyonu’ndan sonra Kudüs Sorunu, ilk aşamada 
Arapsallaştırıldı;1950’lerden sonra Arapların ulusal sosyalistlerinin bir sorunu gibi sunuldu, 
Oslo Süreci’nin ardından el-Fetih’in İsrail’le uzlaşmayı seçip Kudüs mücadelesinden fiilî olarak 
çekilmesiyle Kudüs sorunu Gazze Şeridi-İsrail mücadelesine indirgenmeye çalışıldı.  

Gazze, elbette büyük bir mücadele veriyor; Gazzelilerin yüreği büyük, cesareti övülmeyi hak 
ediyor. Ama Kudüs Sorunu, Gazze’nin tek başına yüklenemeyeceği kadar büyüktür. İsrail, 
sorunu Gazze’nin omuzlarına bırakarak Gazze’yi sorunun altında ezmek ya da Gazze’yi 
soruna sahiplenmekten kaçmaya sürükleyip böylece Kudüs’ü tamamen sahipsizleştirmek 
istiyor.  

Şükür ki ümmet bunun farkında…  

ABD’nin “delilik”le itham edilerek yürütülecek kirli ABD politikalarının sırtına yükleneceği 
Trump’ın Balfour Deklarasyonu’nun yüzüncü yıl dönümünde, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesinden sonra İslam aleminde gerek yönetimler 
düzeyinde gerek sivil toplum düzeyinde birtakım faaliyetler icra edildi:   

1. Bugüne kadar soruna genellikle duyarsız kalan Güney Asya ülkeleri de dâhil İslam aleminin 
önemli bir kesiminde büyük gösteriler yapıldı.  

2. Türkiye’nin çağrısıyla 13 Aralık 2017’de İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi yapıldı; 
zirvede Trump’ın kararı protesto edildi ve “Doğu” Kudüs, bütün İslam ülkelerince bağımsız 
Filistin’in başkenti olarak bir kez daha ilan edildi.   

3. Türkiye’nin çağrısıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı, BM Genel Kurulu’nda 
Türkiye ile Yemen tarafından hazırlanan ve Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere 
"Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan karar tasarısı, BM Genel 
Kurulu'nda 128 oyla kabul edildi. ABD ve İsrail’, BM Genel Kurulu’nda yalnızlaştırıldı.  

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün önemine dikkat çekmek amacıyla 29-
30 Ocak'ta "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" başlıklı uluslararası bir toplantı gerçekleştirildi. 
Aynı tarihlerde Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Malezya Hükümeti ve Dünya 
Müslüman Alimler Birliği tarafından "Kudüs Ümmetin Kimliğidir" başlıklı alim ağırlıklı bir 
buluşma gerçekleştirildi. 4 Şubat’ta ise Diyarbakır’da İttihadu’l Ulema (Alimler ve Medreseler 
Birliği) tarafından “Kudüs ve Mesuliyetimiz” başlıklı bir panel yapıldı.  



48 
 

Geniş bir katılımın sağlandığı panelde bölge ulemasının bütün kesimlerinden katılım vardı. 
Gerek sunum hazırlayan gerek selamlama konuşması yapan alim ve akademisyenler, 
Kudüs’ün Müslümanlar için öneminin farkındaydılar.  

Kudüs Sorunu, âlimler için gerçek bir dert, Kudüs’ün özgürleştirilmesi âlimler için bir davadır. 
Âlimlerin imkânlarının sınırlı oluşu ve İslam dünyasının geçirdiği sekülerleşme süreci âlimlerin 
etkili olacaklarına dair bir kuşkularının varlığından söz edilebilir. “Biz, söyleriz de kim dinler ki 
bizi?” kaygısına düşüyor olabilir âlimlerimiz.  

Haksız da sayılmazlar. Ama bu ilk kaygı değildir. Müslümanlar, bunu daha önce yaşadılar ve 
ümmetin deneyimlerinden yararlanmak, günün sorunlarının çözümü için bir zorunluluktur.  

Kudüs, Haçlı istilası altına girdiğinde,  

A. Alimler, asker gibi giyinip ulema sarığı kuşanan Fakih İsa el-Hakkâri örneğinde olduğu gibi 
fiilen cihada katıldılar.  

B. Alimler, Selâhaddîn’in tarih sahnesinde görünmesinden önce yazılan Sulemî’nin(ö. 
500/1106) “Kitâbu’l-cihad” örneğinde olduğu gibi cihada teşvik eden risaleler yazdılar.  

Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin vefatından sonra Müslümanların V. Haçlı Seferi ve diğer Haçlı 
Seferleri ile Moğol istilası karşısında gevşeklik göstermeleri tehlikesiyle Kasım b. Asâkir,  
Kitâbu’l-cihad, Takiyyüddin Ebû Muhammed el-Makdisî (ö. 600/1203) “Fadlu’l-cihâd”, 
Ahmed b. Abdilvâhid el-Makdisî el-Buhârî (ö. 632/1234) “Fedâilu’l-cihâd ve’l-mücâhidîn”, 
Behâuddîn Ebû’l-İzz ve Ebû’l-Mehâsin Yusuf İbn Şeddâd (ö. 632/1234) “Fedâilu’l-cihâd”, 
Diyâüddîn Ebû Abdillah Muhammed el-Makdisî (ö. 640/1242) “Fedâilu’l-cihâd”, Ebu’l-Ferec 
Muhammed b. Abdurrahman b. ebi’l-İzz el-Vâsıtî el-Mukrî  “Erbaûn hadisen fi fadli’lcihad 
ve’l-mücâhidîn” adlı eserlerini yazmışlardır.  

 C. Alimler, Kudüs’ün faziletlerini anlatan kitaplar yazdılar.  

Üçüncü madde özellikle önemlidir.  

Rasulullah sallalahü aleyhi vesellem’in Hadis-i Şeriflerinde beyan ettikleri ibadet amacıyla 
sefer yapılabilecek üç mescid, Mekke’deki Mescidü’l-Haram, Medine’deki Mescidü’n-Nebevî 
ve Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dır.   

Mekke ve Medine konusunda Müslümanlar İslam’ın düşmanları arasında bir çekişme yoktur. 
Mekke üzerine çekişme Mekke’nin fethi, Medine üzerine çekişme Yahudilerin Medine’den 
sürülmesi ve münafıkların başı Abdullah bin Ubey’in ölümüyle neticelenmiştir.  

Kudüs üzerine çekişme ise geçmişte Hıristiyanların, sonra Siyonist Hıristiyanların 
(Evanlejistlerin) girişimleri ile Yahudilerin hak iddialarıyla tarih boyunca devam etmiştir, 
devam edecektir. Kudüs, Müslümanların elinde olunca düşmanın her an saldırma ihtimaline 
karşı orada adeta gizli bir nöbet tutmak icap etmiştir. Kudüs, istilaya uğradığında ise Kudüs’ü 
kurtarmak için seferber olmak gerekmiştir.  
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Yine Hac ve Umre dolayısıyla Mekke ve Medine’nin önemi sıradan Müslümanlar tarafından 
da bilinmesine rağmen Kudüs’ün önemi gaflete dönüşen nisyan felaketine uğrayabiliyor. 
Bunun için Kudüs’ün faziletlerinin sürekli hatırlanması gerekiyor.  

Kudüs, Haçlı istilasına uğradıktan sonra âlimlerimiz bunun farkına varmışlar ve Fezailü’l-Kuds  
(Kudüs’ün Faziletleri) eserlerini yazmaya başlamışlar; Kudüs özgürlüğüne kavuştuktan sonra 
da nisyan ve gaflete düşmemek için bu tür eserler verilmeye devam edilmiştir.   

Fezailü’l-Kuds bağlamında yazıldığını bildiğimiz kitapların bazıları şunlardır:  

1. Ebü’l-Ferec İbnül’l-Cevzi- Fezailü’l-Kuds 

2. İbn Asâkir-el-Camiu’l-Mustaksâ fi Fadail’l-Mescidi’l-Aksâ 

3. Eminü’d-din İbn Hibbetullah eş-Şafiî-Kitabü’l-Uns fi Fezaili’l-Kuds 

4. Burhaneddin Fezari İbn Ferkâh-Baisu’n-Nüfus ila Ziyareti’l-Kudsi’l-Mahrus 

5. Şihabeddin Ahmed bin Muhammed el-Makdisi- Mesirü’l-Ğuram ila Ziyareti’l-Kudsi ve’ş-
Şâm 

6. Hüseyin İbn Ahmed el-Hüseyni-er-Ravdi’l-Mağras ve Fezaili’l-Beyti’l-Makdis 

7. Mücirüddin Abdurrahman el-Hanbelî-Kitabü’l-Unes el-Celil bi Tarihi’l-Kudsi’l-Halil 

8. Ebi Abdullah es-Suyutî-İthafü’l-Ehissa bi Fezaili’l-Mescidi’l-Aksâ 

Bugün Kudüs’ün tarihsel sürecini de içeren bu tür kitaplar yazılabilir ve bizzat bu kitaplar, 
medreselerde bir ek ders kitabı olarak okutulabilir, bu kitaplardan vaaz serileri başlatılabilir.  

Zira ulemanın bugün bu hususta yapacağı en önemli vazifelerden biri Kudüs hakkında toplum 
geneline yayılan bir şuur oluşturmaktır.  

Bu şuur problemi, alimlerin içinde aktif olarak yer alacağı bir program doğrultusunda 
yürütülecek çalışmalarla Haçlı İstilası döneminde aşıldığı gibi bugün de aşılır. Vaaz ve 
nasihatin yanında tutarlı analizlerin yapıldığı etkinlikler, daha önce halk üzerinde etkili olduğu 
gibi bugün de eninde sonunda etkili olacaktır.  

Kudüs davasının bugüne kadar “Filistin” davası olarak bir ulus devlet kurma problemine 
dönüştürülmüş olması, ulus devlet kurmanın İslam âleminde ideal hâline geldiği bir dönemde 
anlaşılabilir bir durumdur. Ama Kudüs Sorunu ulusallaştırılmayı kabul etmeyecek kadar 
büyüktür.  

İslam âleminin dört yanında Filistin meselesinin daha kapsamlı olarak Kudüs ve Mescid-i Aksâ 
sorunu olarak güncelleştirilmesi Filistinlilerin İsrail zulmünden kurtulmalarını kolaylaştıracak, 
İsrail’in işini zorlaştıracak ve nihayetinde İsrail’i tarih sahnesinden çıkaracaktır.  

Diyarbakır’daki buluşmada bulunmak bir faziletti, vesile olanlardan Allah razı olsun, orada 
Selâhaddîn-i Eyyûbî’yi anlatmak nasip oldu, başka bir buluşmada yer almak mümkün olsa, bu 
analiz çerçevesinde bir sunumda bulunmayı Rabbimden nasip etmesini dilerim.  
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 Mescid-i Aksâ için kurtuluş, 
Müslümanlar için tahlil zamanı 
1967’den bu yana Doğu Kudüs işgal altında ama Mescid-i Aksâ gibi Müslümanlara ait fizikî 
değerler, aradan geçen elli yıla rağmen ayakta. Bu durum, Doğu Kudüs’ün işgalini daha çok, 
Müslümanlara hakaret için gerçekleştirenleri ve Yahudi fanatikleri öfkelendiriyor. Bu öfkenin 
İsrail ve ABD yönetimlerine yansıması ve güncel fırsatlar, Müslümanların Kudüs’teki en büyük 
fizikî değeri Mescid-i Aksâ’nın durumunu tehlikeye düşürüyor.  

Gün aşırı Mescid-i Aksâ’nın durumuyla ilgili istenmeyen haberler alınıyor. İsrail’in Mescid-i 
Aksâ’yı sinsice yıkmak istediğine dair malumatlar birbirini izliyor. Ne var ki İsrail’in emellerine 
yönelik tepkiler, Müslüman halkın belli bir kesiminde ve cılız kalıyor. İslam dünyasını idare 
edenler, ancak bu tepkiyi kontrol edememe işaretleri aldıklarında İsrail’e serzeniş anlamında 
tepki gösterebiliyor. Çünkü İslam âleminde bu yönde bir tepkiyi gösterecek olanlar, 
etraflarında kendilerini destekleyecek bir siyasi ve askeri güç göremiyorlar.  

Filistin toprakları, 1918’de biten I. Dünya Savaşı ile Yahudilere verildi; 1945’te biten II. Dünya 
Savaşı ile bu topraklarda İsrail devleti kuruldu.  

İsrail’in kuruluşuna öncülük eden Büyük Britanya, 1918’de 1945’te olduğundan çok daha 
güçlüydü. O dönemde Hindistan’ı elinde bulunduruyordu. İslam âleminin Hint kıtası dışındaki 
kısımlarını daha yeni tam bir işgalle işgal etmişti. 1945’ten sonra ise II. Dünya Savaşı ile 
yıpranmış, rolünü ABD’ye kaptırmıştı; Hint kıtası da dâhil, İslam dünyasından, bazı Körfez 
kıyıları dışında, çekilmek durumunda kalmıştı.  Onun yerini alan ABD, henüz İslam âlemine 
yabancıydı, II. Dünya Savaşı’ndaki müttefiki Sovyet Rusya’nın Avrupa’da kendisinden daha 
kârlı çıkmasından şoke olmuş durumda, Avrupa’nın tamamını kaybetme korkusu içinde 
bulunuyordu.  

Büyük Britanya ve ABD’nin bu durumuna rağmen, Batı’nın İslam dünyasının kalbine saplanan 
siyonist hançeri bileyip İsrail diye “devlet” olarak tanıması, nasıl mümkün olmuştu ve 1967 
Doğu Kudüs işgali nasıl gerçekleşmişti?  

1918’de ümmet, siyasi ve askeri yapısını kaybetmiş ama ruh olarak ayaktaydı. Büyük 
Britanya, ümmeti topyekûn ayağa kaldıracak bir adımdan korkmuş, temkinli davranmak 
durumunda kalmıştı. 1945’te ise İslam dünyasında “devlet” sıfatına sahip siyasi yapılar ortaya 
çıkmış ama bu siyasi yapılar jakoben sekülerizm, milliyetçilik ve sosyalizme yönelmiş, bu 
eğilimlerle dahilde Müslümanları zapturapt altına almış, Batı’ya teslim etmişti. Ulusal sınırlar 
ve eğilimler, Müslümanların Kudüs’e gidip siyonistlerle mücadele etmesini engelliyordu, 
Jakoben sekülerizm ve sosyalist eğilimler, Müslümanları kendi vatanlarında kendileri ile 
meşgul olmak durumunda bırakmıştı. Müslümanlar adeta zincire bağlanmış, onları ısıracak 
köpekler ise salınmıştı. Müslümanlar adına mücadele edebilecek öndeki yapı, Mısır’daki 
İhvan-ı Müslimin hareketiydi. Onun da lideri İmam Hasan el-Benna, İsrail’in kuruluşundan (14 



51 
 

Mayıs 1948) dokuz ay iki gün sonra 12 Şubat 1949’da şehid edilmiş, henüz genç bir hareket 
olan İhvan-ı Müslimin sersemletilmiş, Mısır’ın liderliği, ulusalcı sosyalist “Hür Subaylar”a 
bırakılmıştı. Bundan sonra, İsrail’le mücadelenin sözde önderliğini onlar yapacaktı. Ne var ki 
“Kahrolsun İsrail!” dedikçe İhvan-ı Müslimin’i vuracaklardı. Hür Subaylar, sahte birer imam 
olmuş, halkın önüne vermiş, halkın yönünü değiştirmişlerdi. Bütün istihbaratları, İhvan-ı 
Müslimin’i kontrol altına almak; bütün diplomasileri İsrail’i kuran güçlere kendilerini kabul 
ettirmek için işliyordu ama İsrail’i yıkmaktan ve emperyalizmle mücadeleden söz ediyorlardı! 
İhvan-ı Müslimin’e vurdukları darbeleri bile İsrail ve emperyalizme karşı mücadele ile 
açıklıyorlardı. Halkın önemli bir kesimini kendilerine inandırabiliyor, İhvan’ın aziz önderleri 
idam edilirken yüz binlerce kişi meydanlarda toplanıp Hür Subayların reisi Nasır için  
“Canımızla, ruhumuzla seninleyiz ey Nasır!” diye sloganlar atıyor, Filistin’deki Arap bile 
Nasır’ın resmini evine asabiliyordu.  

Cemal Abdünnasır ve onun bütün Arap İslam âleminde desteklediği ulusal sosyalizm, 
gücünün doruğunda iken Seyyid Kutub’un onların eliyle şehid edilmesinden (29 Ağustos 
1966) dokuz ay sonra 10 Haziran 1967’de Doğu Kudüs istila edildi, Mescid-i Aksâ’nın dâhil 
olduğu saha siyonistlerin eline geçti.  

Irkçılık, bir Yahudi eğilimidir; örgütlü sosyalizm de bir Yahudi eseridir; dolayısıyla ulusal 
sosyalizme kapılmak, dolaylı olarak Yahudilerin bir kesimine benzemektir. Esasen ulusalcı 
sosyalistler, sekülerleşip Yahudilerin desteğiyle 1789’da Fransa’da kurulan nizamı taklit 
edersek kurtulacağımıza inanmışlardır. Onların bu inanışları, onların ahiretlerini bizimse 
dünyamızı berbat etti.  

Bugün İslam âleminde Türk, Fars, Kürt bir yana kaç Arap ulusalcı sosyalist Mescid-i Aksâ ile 
ilgileniyor? Aksine yapının tamamına yakını, İsrail’le doğrudan bağlara sahip.  

Kudüs’ü sahiplenmeyi bir inanç meselesi olmaktan çıkarıp bir ideolojinin malzemesi haline 
getiren bu tecrübeyi, bizimle ilgili yapılan büyük projeler dahilinde tahlil edip bütün neticeleri 
ile değerlendirmenin zamanı gelip geçiyor. Ulusalcı sosyalizmle yapılmak istenen, dost 
üniformasına bürünmüş düşman askeri gibi kurtuluş sloganları ata ata bizi esir etmektir.  

Bugün ulusal sosyalizm, geçmişe göre zayıf ve neo-liberallerin militan gücüne bürünmüş 
durumda; İslam âlemine karşı açıkça istilacı güçlerle birlikte hareket ediyor. 

İslam âlemi henüz ulusal sosyalist felaketi yüzde yüz aşabilmiş değil, bu felaket, bazı 
ülkelerde iktidar, bazılarında ise ana muhalefet konumunda. Ama İslam dünyasının büyük 
problemi tek başına onlar değil.  

İslam dünyası, onların militan olarak kullanılarak uğratıldığı sersemlik içinde yeni felaketlerle 
yüz yüze kaldı. Neticede bugün ABD yanlısı veya karşıtı, İslam dünyasında kendi başına 
hareket edebilecek bir ülkeler topluluğu yoktur.  

Güney Asya’da büyük bir nüfusa sahip Endonezya ve teknolojide yol almış Malezya adeta 
sahnemizin dışında kalmış, kendini bizimle ilgili problemlerden korumanın yollarını arıyor. 
Hint kıtasında Bangladeş, ulusal sosyalist bir iktidar altında inim inim inliyor. Pakistan, 
kendisiyle meşgul.  



52 
 

Ön Asya’da Türkiye ve İran, son günlerde ancak Rusya etrafında bir buluşma 
gerçekleştirebilmişlerdir; bu buluşmalarını kerhen bile olsa destekleyen neredeyse hiçbir 
ülke yok.  

Suudi Arabistan-Mısır-BAE-Bahreyn grubu, İsrail’e ve ABD’ye tamamen teslim olmuş 
durumda.  

Kuzey Afrika, gün geçtikçe Endonezya ve Malezya gibi kendisini sorunlu evrenimizin dışına 
atma derdinde. Bu ülkelerden kimi zaman küçük bir açıklama dahi duyulmuyor. Esasen, 
buralardaki hâlâ kısmen ayakta ve Batı ile sıkı fıkı bağlara sahip sosyalist siyaset, ılımlı olmayı 
koşulları gereği zorunlu bulan İslamî siyaseti kilitlemiş görünmektedir. Cezayir’de ulusal 
sosyalistler geçmişe göre İslamî kimliğe dönüş işaretleri verseler de hâlâ iktidardalar, 
Tunus’ta da öyle. Fas’ta ise İslamî kesimlerin başbakanlığındaki iktidara ortaklar.  Bu tabloyla 
durumumuz, Avrupa’nın, Osmanlı’nın Viyana kapılarına dayandığı günlerdeki durumuna hiç 
benzememektedir.  

İçinde bulunduğumuz hâl, Mescid-i Aksâ’nın durumunu daha da tehlikeye düşürmektedir. 
Zira Kudüs, İslam âleminin güç ve hürriyet barometresidir. İslam âlemi güçlü olduğunda 
Kudüs, selamettedir; İslam âlemi zayıf olduğunda Kudüs, tehlike altındadır. Mevcut hâlimiz, 
siyonistlere cesaret veriyor.    

İslam dünyasında ulusal sosyalizm felaketini kavramamış Arap İslam bölgesini aşan güçlü bir 
durum tahliline ihtiyaç vardır. Arap İslam âlemindeki fikriyat bu konuda hâlâ çok kısır. Ama 
İhvan-ı Müslimin ile oluşmuş fikrî bereket öne sürülerek hâlâ Müslümanların yönü Arap İslam 
bölgesinden gelecek tahlillere çevriliyor. Oradan gelen tahlillerin önemli bir kısmı ise buram 
buram ulusalcı kısırlık kokuyor. O kısırlık, bize samimiyet ve kararlılık gibi pazarlanıyor. 
Düşünsel anlamda zenginleşip bu kısırlıktan kurtulmak durumundayız. Öyle görünüyor ki 
Arap İslam bölgesinin ve dolayısıyla Kudüs’ün kurtuluşu, bir kez daha o bölgenin dışındaki 
Müslümanların ihya olmasıyla gerçekleşecektir.   

 

Müslümanlar ve bilim 
İslam’ın ilimle ilişkisini inkâr, mevcudatın varlığını inkâr kadar abestir. Bunun için İslam’ın 
ilimle ilişkisini olumsuz yönde sorgulayan her bakış iflas etmiştir. Buna rağmen, toplumun 
bilgi kaynaklarına ulaşmasındaki engellerden yararlanarak bu iddiayı sürdürenler de hâlâ 
vardır.  

Analizimizde, İslam’ın bilime verdiği önemi ve İslam dünyasında ilmî gelişmenin durmasının 
altındaki etkenleri, buna karşı son dönemdeki arayışları özetle ele alacağız.   

İSLAM VE İLMÎ FAALİYETLER 
İslam, ilim öğrenmeyi doğrudan emrettiği gibi İslamî emirlerin yerine getirilmesi de ilmi 
gelişmeyi zorunlu kılmıştır. Örneğin, ibadetlerin zaman açısından başlangıç ve bitiş 
noktalarının taşıdığı önem, gök cisimlerinin izlenmesini zorunlu hâle getirir. Yine Kıble tespiti 
ve cihad emrinin bir karşılığı olarak Müslüman fatihlerin gittikleri yerlerde sair yön tespitine 
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duydukları ihtiyaç, geometrinin önemsenmesini sağlar. Müslüman fatihlerin şehirleri 
fethederken kalelere yönelik harekâtlarda yine geometriye büyük gereksinimleri olmuştur. 
İslam miras hukukunun ayrıntılı olması ise Müslümanları matematiğe yöneltir.    

“Oku!” emri ile başlayan İslam ilk günden ilmi teşvik etmiştir. Sosyolojik “ötekisi” “cahiliye” 
olan İslam, insanlık açısından bir bilgi devrimi olarak doğmuş, adeta bir bilgilenme ve 
bilgilendirme hareketi olarak var olmuştur.  

Hz. Peygamber ve Dört Halife Devri’nde Müslümanlar, cahiliye ile mücadele çerçevesinde, 
Kur’an ve Sünnet’i anlama ile sınırlı kalan ilmî bir faaliyet yaptılar. O dönemde öğrenilen 
ilimler, ya doğrudan Kur’an ve Sünnet’in manası idi ya da onların anlaşılmasına dönük sarf ve 
nahiv gibi henüz teşekkülü tamamlanmamış yardımcı ilimlerdi. 

Medine’deki Yahudilerin meşhur âlimlerinden, İslam’ı seçen Abdullah b. Selâm, Tevrat ve 
Talmud’u babasından okumuştu. Ancak onun dahi İslamî ortama taşıdığı ilmî birikim sınırlı 
kalmış olmalıdır. Zira, henüz oluşum sürecindeki İslamî bilgiye dışarıdan bilgilerin 
karışmaması yönünde azami titizlik gösterilmiştir.  

Bir rivayete göre Hz. Ömer, elinde bir Tevrat sahifesi ile Hz. Peygamber’e geldiğinde Hz. 
Peygamber tarafından, Kur’an dışındaki kaynaklara yönelmemeleri yönünde dolaylı olarak 
uyarılmıştır. Bu haber, İslam’ın dinî bilgi esaslarının özgünce oluşması zorunluluğu ile 
ilişkilendirilmelidir.  

Zira İslam’ın henüz ilk günlerinde Medine’de tıbbi bilginin ilgi gördüğü bilinmektedir. Urve b. 
Zübeyr, Hz. Aişe’ye senin fıkıhta derinliğine şaşmıyorum, zira Peygamberin zevcesisin. 
Toplum hakkındaki bilgine de şaşmıyorum, zira Ebûbekir'in kızısın. Lâkin ben senin tıptaki 
geniş bilgine şaşıyorum, deyince Hz. Aişe, bildiklerini Hz. Peygamberin yanında 
konuşulanlardan edindiğini bildirmiştir.  

Yine ilgili rivayetlere göre Hz. Peygamber, Mescidinde Refida adlı sahabe bir kadın için bir 
çadır kurdurmuştu. Kendisini Müslümanlardan yara alanların hizmetine adayan Hz. Refida, 
orada cerrahi tedavi yapardı. 

 

İSLAMİYET’TEN ÖNCE İLMÎ GELİŞMELERİN DURUMU 
İslamiyet’in ilimde sağladığı başarıyı, tamamen dışarıdan aldığı ilmî birikime bağlayan bir 
anlayış vardır. Bu anlayışın esası, İslam’ın ilme katkısını küçümsemek için çalışan 
Oryantalistlerin faaliyetlerine dayanır. O anlayışı bugüne taşıyanlar ise İslam dünyasında 
Müslümanların 19. yüzyılla birlikte Avrupa’ya açılmasını “içeriden meşrulaştırmak” isteyen 
bizdeki Batıcılardır. Her iki kesim el ele verince ve onlara cevap verecek güçlü bir ses de 
olmayınca İslam dünyasında bizzat şuur ehli arasında dahi böyle bir anlayış oluşmuştur.  

İslam’dan önce elbette dünyada ilim vardı. Lâkin ilmî faaliyet hem sınırlı hem belirli bir 
kesimin tekelindeydi. Bütün dünyadaki ilim adamları birkaç elin parmaklarını geçmezdi ve 
belli merkezlerde toplanmışlardı.  
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İslam, ilmi faaliyeti toplumsal zemine yaydı, şehirler bir yana küçük kasabaları dahi ilmî 
faaliyet alanı hâline getirdi. Bununla birlikte İslam, dünyevi ilimler konusunda dışarıdan alımı 
yanlış değil, aksine gerekli buldu. İslam medeniyeti, bir yıkım ve yok sayma medeniyeti değil, 
ıslah medeniyetidir. İlim ise kimsenin malı değil, özü itibari ile Allah vergisidir; gelişimi itibari 
ile de yine Allah’ın izniyle, insanlığın ortak birikimidir. Kimse bu öz ve birikime ipotek koyma 
hakkına sahip değildir.  

Hz. Ömer dönemindeki fetihlerle birlikte Müslümanlar, o günün dünyasında önemli bir ilmî 
konuma sahip olan İskenderiye, Antakya, Nusaybin ve Cundişapur akademilerine sahip 
oldular. İlk üçü Bizans, sonuncusu Sasanî hakimiyetindeki her dört akademide de Süryaniler 
etkindi. Müslümanlar, bu dört akademinin de birikimini önemsediler.  

 

İLMİ MÜSLÜMANLAR EVRENSELLEŞTİRDİLER 
Şam’da Muaviye’nin henüz valilik döneminde Yunanca eserlerin Arapça çevirisine yönelik ilgi 
uyanmıştı. Muaviye’nin hükümdarlık döneminde, İbn Askal, Ebü’l-Hâkem gibi Hıristiyan 
doktorlar bizzat onun tedavisinde görev almışlardır. Onun torunu Halid b. Yezid ise bizzat 
kendisi dünyevi ilimler konusunda yol almıştı.  

Halit b. Yezid, kimya ve simya ilimleri ile yakından ilgiliydi. İskenderiyeli rahip Maryânos’u 
Suriye’ye davet ederek ona Grekçe ve Koptçadan konuyla ilgili tercümeler yaptırdı. 

“İlk Müslüman filozof” ve “Hakîmü Benî Ümeyye” unvanları ile anılan Halit, Abdülmelik b. 
Mervân’a kendisi için denizin suyunu tatlı suya dönüştürebileceğini dahi bildirmiştir.  

Bilindiği kadar İslam dünyasında bir binaya sahip ilk hastane Abdülmelik döneminde açılmış, 
Abbâsiler Dönemi’nde ise Harun Reşid sağlık hizmetlerine büyük önem vermiştir. Diğer 
ilimler konusunda ise Halife Me’mun döneminde Cundişapur Akademisi’nin birikimi de 
değerlendirilerek 813-815 yılları arasında bir düşünce ve çeviri merkezi olarak Beytülhikme 
inşa edilmiştir.  

Bu aşamadan sonra, Müslümanlar, Oryantalistlerin de zorunlu olarak kabul ettikleri üzere 
Doğu ve Batı’yı ilimde buluşturan mekanizmaya sahip olmuşlar. Böylece insanlık, tarihinde ilk 
kez evrensel ilim sürecine geçmiştir. Müslümanların bu hizmetiyle insanlık, tarihinde ilk kez 
dünyanın herhangi bir yerindeki ilmî gelişmeden istifade etme imkânı bulmuştur. İlmin 
Müslümanlar eliyle bu şekilde evrenselleşmesi, Hz. Peygamber’in bütün insanlığa peygamber 
olarak gönderilmesiyle ilişkili bir mucizenin izharıdır aynı zamanda.  

Hicri 4, Miladi 10. yüzyıla geldiğimizde ise insanlık, Müslümanların tıp, matematik, geometri 
ve sair ilimlerdeki faaliyetleri sayesinde o güne kadar bilinen en büyük ilmî gelişmeye 
ulaşmıştır.  

 

İSLAM DÜNYASINDA İLMÎ GELİŞMENİN DURAKLAMASI 
Lâkin Müslümanların ilimde bu kadar ileride oldukları bir dönem, onların aynı zamanda siyasi 
ve askeri bakımdan geriledikleri dönem olmuştu. Bundan dolayı Müslümanlar, başta felsefe 
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olmak üzere ifrat gerekçesiyle, ilmî gelişmeleri disiplin altına almaya yönelmişlerdir. Bu 
yönelişin kökleri daha Gaznelilere dayansa da öncü kurumu Nizamiye Medreseleri, öncü ismi 
ise İmam Gazzâlî’dir.  

Oryantalistler, şeytanî bir yaklaşımla Gazzâlî’yi İslam dünyasında ilmi gelişmeyi durduran 
şahsiyet diye tanıtırlar. Oysa durum, bundan tamamen farklıdır.  

Gazzâlî, sadece pratikte karşılığı olmayan ve Müslümanlar arasında ihtilafı derinleştiren bir 
ilmî yaklaşım yerine, tatbik edilebilir ve Müslümanları bütünleştirici bir ilmî faaliyet 
önermiştir. O, Tuhfetü'l Felasife adlı eseri ile felsefi yaklaşımlara derin bir eleştiri getirmiş, 
İhyâü Ulûmi'd-Dîn adlı eseri ile ise bireysel ve toplumsal ıslahı sağlayıp Müslüman kamu 
düzeni ve devletini yeniden inşa edecek pratik ilmi öne çıkarmıştır.  

Gazzâli sonrasındaki ilk çağda, Zengî ve Eyyûbî devirleri İslam dünyasının ilim açısından en 
verimli dönemlerindendir. Bu dönemde iddia edilenin aksine Seyfeddîn el-Amidî gibi 
felsefeciler de yetişmiştir. Yine o günün dünyasında teknolojiyi geliştirmeye çalışan Ebü’l İz 
el-Cezerî de o dönemin alimidir. İslam tarihinde uzun bir aradan sonra, ilk kez bu dönemde 
kadınlar da ilmî faaliyetlere aktif olarak katılmışlar ve müderriselik yapmaya başlamışlardır.  

O dönemde ilimde dışarıdan istifade de en geniş şekilde devam etmiştir. Nûreddin Zengî, 
Şam’da sağlık bilimlerinin ihyasında Hıristiyan doktorlardan genişçe istifade etmiş, onlar 
üzerinden Müslüman doktorlar yetiştirmiş, Selâhaddîn-i Eyyûbî ise Yahudilerin Mısır 
cemaatinin reisi İbn Meymûn’un Endülüs’ten getirdiği tıbbi birikimi İslam alemine taşımıştır.  

Ne yazık ki aynı devirde Bağdat’ta etkin olan “saklı bir cebriyecilik”, İslam aleminde 
Hanbeliliği bir itikat mezhebine dönüştürerek Şam ve Mısır’da yayılmıştır. “Saklı cebriyecilik”, 
cebriyeci olduğunu reddederek insan iradesinin vakalar üzerindeki etkisinin sıfır olduğunu 
örtük bir dille öne sürmüştür. Kadim Cebriye, Müslümanları namaz gibi ibadetlerden 
alıkoyarken bu saklı cebriye, Müslümanların şuur altlarında dünyevi ilimlerle uğraşmasının 
anlamsız olduğuna dair bir kanaat oluşturmuştur.  

Yüz elli yıl sonra bu akım, İslam aleminin bütün kesimlerini, en keskin muhalifleri de dahil, 
etkisi altına almaya başlamıştır. Osmanlı’da ise akım, 16. yüzyılda öne çıkmış ve Osmanlı’nın 
ilmî faaliyetlerini etkiler duruma gelmiştir.  

19. yüzyıla geldiğimizde Müslümanlar, bu akımı Halid-i Şehrezurî (el-Bağdadî) öncülüğünde 
sorgulamaya başladılar. Şeyh Halid, “Kader Risalesi” diye bilinen eseriyle Müslümanların 
başına gelen vakalarda iradelerinin payını izah etmiştir.  

Müslümanlar, 20. yüzyılda bu sorgulamayı bitirdiler ve yeniden ilmî üretime başladılar. Yakın 
bir dönemde büyük bir finans kaynağıyla saklı cebriyecilik Müslümanların arasında yeniden 
yayılmaya çalışıldıysa da günümüzde bu akım artık iflas etmiştir.  

Bilgi çalışmaları ise son dönemde “Bilginin İslamileştirilmesi” ya da “yeniden İslamî bilginin 
üretilmesi” akımıyla büyük bir gelişme göstermiştir. Malezya’dan Nakib el-Attâs ve yakınları 
ile ABD’de şehit edilen Prof. Raci el-Farukî gibi isimler, bu akımın kavramlarını oluştururken 
Türkiye’den Fuat Sezgin ise araştırmalarıyla bu akıma büyük katkı sağlamıştır.  
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Neticede günümüzde yeniden “Müslüman Bilim Adamı” kavramı oluşmuş, yeni nesil bir 
Müslüman doktor, Müslüman kimyager, Müslüman fizikçi yetişmeye başlamıştır.  

Dünya bu gerçekliği görüyor ve özellikle Siyonizm-Evanjelizm koalisyonu, dünya iktidarını 
elinden alacak bu muazzam gelişmenin önüne geçmeye çalışıyor. İslam aleminde Batı’yı taklit 
eden bir güruh da kısmen onların da etkisi ve finansmanıyla, hâlâ ışığı yanlış yerde arayarak, 
büyük bir kompleks içinde bu gerçekliğe gözlerini kapatıyor.  

Türkiye’de Korona vakasından sonra Müslümanlarla bilim arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde 
sorgulamaya dönük iddiaları bu güruhtan sadır olmaktadır.  

Onlar, gözlerini hakikate kapatıyorlar. Ancak gözlerini kapatmaları, hakikati ortadan 
kaldırmaz; sadece onları dünyanın gerisinde bırakır.    

 

Ramazan Hilali ve marjinalleşme  
Ramazan Hilali, umuttur; af ve mağfiret umududur, İslam ümmetinin Hira’ya çıkan kılavuz 
salallahü aleyhi vesellem’in sünneti üzerine tefekkür edip, kendine gelip, harekete geçip sulh 
ve selamet yolunu bulma umududur.  

Hilali gözetlemek, diri olduğumuzun, ayakta olduğumuzun, af ve mağfiretimizden umut 
kesmediğimizin, affımız için, kurtuluşumuz için zaman ve zemin aramaya devam ettiğimizin, 
dolayısıyla bütün darbelere rağmen çökmediğimizin işaretidir.  

Çocukluk yıllarımızda büyüklerimiz Hilali gözetlerler ve eldeki takvime aykırı açık bir durumu 
bir tespit etmezlerdi; dolayısıyla onların Ramazan/Bayram başlangıcı resmi olanla örtüşürdü. 
Bu örtüşme onları ne rahatsız eder ne ilgilendirirdi. Onlar, resmiyete uymak için değil, 
resmiyetteki takvim ile hakikat arasında bir çelişki olmadığı için Ramazan’ı/Bayramı takvimle 
eş zamanlı karşılarlardı.  

Çoğu Suriye tecrübesine sahip Seydalarımız, Arap ülkelerinde Ramazan’ın başlangıç ve bitiş 
ilanının devletlerin hâkimiyetlerini halka onaylattırmak için kullandığına haklı olarak 
inanırlardı. Akşam Hilal görünmediği hâlde kimi zaman fecirle birlikte devlet radyosu “Bugün 
Ramazan’ın ilk günü/ Ramazan bitti” ilanı yapar; halka Ramazan ve bayramı dayatırlardı. 
Türkiye’de bir dayatma söz konusu değildi. Ama takvimler önceden hazırlandığından bir 
kuşku uyandırır ve daha önemlisi Hilalin gözetlenmemesiyle Sünnet-i Seniye’ye aykırılık arz 
ederdi.  

Bu hâl içinde her nedense her yıl Türkiye’nin İç Anadolu-Doğu Anadolu sınırındaki bir 
şehrinde bir gün öncesinden Hilal’in bulunduğu telefonla yanına duyurulur; kendisini resmi 
olandan uzak gören nice şahsiyet o duyuru üzerine oruç tutmaya başlar ya da bayram iftarını 
yapardı.  

Yıllarca hep düşündük, neden Hilal hep aynı şehirde görülürdü; biz Mardin gibi alabildiğine 
yüksek bir şehirde olmamıza rağmen ve ufuk açık iken bizim göremediğimiz Hilal nasıl 
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oluyordu da o şehirde görülebiliyordu, bir sürü izahat yapılır, hiçbiri bizi ikna etmezdi, hâlâ 
ikna etmiş değildir.   

Bugünden baktığımızda öyle anlaşılıyor ki kurtuluş umudu Ramazan Hilali bizim gibi 
toplumunu İslamileştirme kaygısına bürünmüş o günün gençleri için başlı başına bir 
marjinalleştirme unsuru olarak tayin edilmişti.  

Marjinalleştirme, en geniş anlamıyla fert veya toplulukların toplumun sınırlarına itilmesini 
ifade eder. Sınırda olmanın bir çekiciliği vardır, toplumun memnuiyetsizlerinin ilgisini çeker. 
İlgi çekmenin çekiciliği vardır şüphesiz. Ama marjinalleşme, bütün olarak düşünüldüğünde 
toplumsal iddiası olan şahsiyet ve hareketler için felakettir: 

Toplumun huzursuz kesimlerinin ilgisini çekmek, onlara deva olmuş görünmek, hareket ehlini 
tatmin eder; onları toplum açısından işlevsel bir yapıda olduklarına dair bir havaya kaptırır. 
Oysa İslamî hareketlerin önceliği, özellikle Ehl-i Sünnet çizgisinde, huzursuz, mutsuz 
şahsiyetlerden öte toplumun normal insanlarına seslenebilmek, toplumda potansiyeli olan 
şahsiyetleri etkileyerek onları değişime inandırmak ve mümkün olan en üst sınırda toplumsal 
bütünlük içinde bu değişimi gerçekleştirmektir. Huzursuz insanlara huzur, bu bütünlüğe karşı 
savaşarak değil, bu bütünlüğe katkıda bulunarak,  bu mümkün değilse sağlam bir bütünlük 
zemini oluşturarak sunulur. Tamamı ben farklıyım diyenlerden, toplumla problemi 
olanlardan oluşan bir yapı, sarhoşların tedavi gördüğü tekkeler misali ancak bir 
rehabilitasyon merkezi görevi görür, toplumsal değişimi sağlayacak büyük işler başaramaz.  

Marjinalleştirme, bu yönüyle bir saptırma ve cezalandırma yöntemidir. Çünkü marjinalleşme 
toplum nezdinde bir değer kaybıdır, sosyal problemlerin kaynağı olarak görülme nedenidir, 
bunun bir adım ötesi dışlanma ve nihayet normali zorlama suçunu işlemiş sayılarak 
kriminalize olmaktır.  

Marjinalleşen, toplum önderliği bir yana, toplum mensubu olmaktan bile çıkmıştır. İnsan 
hemcinsine ve heminançlısına acır, onunla sosyal dayanışma içinde bulunmak ister. 
Marjinalleşen, toplumsal dayanışmanın dışına çıkmıştır. Toplum, ona karşı acıma duygusunu 
yitirir, bu yüzden ceza davalarına kolaylıkla konu olur, ona verilen ceza toplumsal bir tepkiye 
yol açmaz.  

İslamî kesimleri marjinalleştirmek, dış güçlerin ve onların İslam karşıtı işbirlikçilerinin ilk 
hedefleri arasındaydı. Bugün İslamcı diye tarif edilen aslında emperyalizmin İslam 
dünyasındaki tahribatını fark etmiş ve bunu İslamî bir yol üzere bertaraf etmeye kendisini 
adamış şahsiyetler, marjinalleştirme projeleriyle toplumun en kolay anlayacağı dilden 
toplumla karşı karşıya getiriliyor; toplum, kendisini dünya ve ahretiyle kurtarma iddiasında 
olanları aniden kendi dinine karşı bir konumda görüyor, onu dışlamaya başlıyor.   

Bununla birlikte marjinalleşen, toplumun kendisine karşı duyarsızlaştığını gördükçe toplumu 
hedef almaya, topluma hakaretler yağdırmaya ve nihayetin toplumu kurtarma derdinden 
umut kesmeye varıyor. Böylece toplumla ilgili projelerini sürdürmek için onu toplumdan uzak 
tutmak isteyenler kendi hedeflerine de varmış oluyor.  

Sadece Türkiye’de değil, 20. yüzyılın neredeyse bütün İslam dünyasında sadece Ramazan 
Hilali meselesi değil, Darü’l-Harp, Mescid-i Dırar, Cuma namazı tartışmalarına çoğu zaman 
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İslamî kesimlerin kendi gerçekliğini irdelemelerinin ürünü değil, marjinalleştirme projelerinin 
onlara dayattığı gündemler gözüyle görmek, en azından meselenin bu boyutuna da bakmak 
gerekir.  

Sözü edilen şehrimizin hâlâ Ramazan Hilali’ni herkesten görüp görmediğini merak 
ediyordum. Her nedense Hilal o şehrimize artık erken doğmuyormuş. Ne oldu da bir daha 
Hilal orada görünmedi diye bakmakta yarar vardır. Dün ve bugünün birlikte tahlili bizi ilginç 
sonuçlara götürebilir.  

Ne yazık ki kimi vasıflar almış şahsiyetler artık İslamî kesimleri kitlesel olarak etkileyecek 
ortamı bulamayınca seküler medyayı kullanarak veya kendi oluşturduğu medya üzerinden 
marjinalleştirme projelerini sürdürebiliyor.  

İmsak ne zamanmış? İmsakin hükmü matbaa kullanmanın hükmüne benzemez! İmsak, Hz. 
Peygamber zamanında da imsakti. Bu hususta varılmış hükmü irdelemek, bizi sarhoş edici 
maddelerin haram olup olmadığı tartışması ile meşgul etmekten başka bir şey değildir.  

Müslümanların bugünkü ihtiyacı imsakin vakti meselesi değil, geleceğin nesillerinin huzur 
içinde oruç tutabileceği bir ortamın oluşturulmasıdır. Küreselleşmenin getirdiği 
değersizleşme ile geleceğin insanının bütün değerlerinden soyutlanması tehdidi söz konusu 
iken sen bu tehdide dair hiçbir şey söylemeyeceksin, bu tehdidi yayanlarla iç içe olacaksın, 
ardından bizim birkaç dakikalık açlığımıza takılıp bize tabip olmaya kalkışacaksın…  

Aynı delikten birkaç kez ısırılırsak sorgulayacağımız değerlerimiz değil, bizim değerlerimize 
tevekkülümüz (güvenimiz) olmalıdır. 

 

Stratejisiz tarikatlar, mürşidsiz 
“şeyh”ler 
Tarikat mevzusu, Türkiye’nin değişmez bir gündemi olarak tutuluyor. Geçmişte medya, 
günümüzde sosyal medya gündemine bakanlar, ülkenin bütün sorunlarının ardında tarikatlar 
var hissine kapılır.  
Devletin derin yapısına tarikatlar mı oturmuş? Devletin yüzeysel görünümünde baştanbaşa 
tarikatlar mı var?  

Geçmişin medyası ile bugünün sosyal medyasına baksak bu sorulara hiç tereddütsüz “Evet!” 
cevabı vereceğiz. Ama bu hiç kuşkusuz ustalıklı bir algı operasyonudur. Hiledir, aklımızla alay 
edenlerin kahkahalar atarak seyrettikleri bir oyundur.  

Bununla birlikte tarikat konusunda sorunlar yok mudur? Kendiliğinden “şeyh” sıfatı alan 
kimilerinin ahvalleri, İslam’la çelişmiyor mu?  

Bugünkü analizimizde, bu bağlamda tarikatlar konusunu ele alacağız.  
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TARİKATLAR NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI? 
Tarikatı var eden tasavvuftur. Tasavvufun üzerine oturduğu esas zühddür. Zühd ise İslam 
ahlakının esaslarındandır. Dolayısıyla bugüne kadar tasavvufun köklerini Müslümanların 
dışarıdan etkilenmelerinde arayan tezlerin tamamı kuşkulara sarılmış bir iddia olmaktan 
öteye geçmemiştir. Başka dünyalarda zühdün var olması, tasavvufun dışarıdan geldiği; başka 
inançlarda tarikat benzeri yapılaşmaların bulunması Müslümanların tarikatı başkalarından 
öğrendikleri anlamına gelmez. Bu yöndeki iddiaların esasında, İslam’ın bütün olarak dışarıdan 
öğrenildiğine dair inkârsal yaklaşımın payı da asla yok değildir.  

Zühd zenginler içindir. Zira varlığı olmayan imtihana uğramamış, tabii bir zahiddir. Oysa asli 
manasıyla zühd, varlıklı olanın iradesinin sade yaşam tercihidir. 

İslam dünyası zenginleşince zühde ihtiyaç arttı. İslam, yapısı gereği, cemaatleşmeyi, birlikte 
bulunmayı gerektirince de zahidlerin buluşması zorunluluğu oluştu. Böylece Müslümanlar 
arasında ilk zahid toplulukları ve dolayısıyla ilk tasavvuf toplulukları görünmeye başladı.  

Abbasî Devleti’nin İslamî yanının zayıflaması üzerine zamanla bu zahid toplulukları, daha 
görünür bir şekilde cemaatleşerek devletin yapmakta eksik kaldığı vazifeleri üstlendiler. 
Müslümanları günahlardan nehyettiler, iyiliğe teşvik ettiler. Gayri Müslimleri İslam’a davet 
ettiler, yeni Müslüman olanların İslam toplumuna adaptasyonu için ortam oluşturdular. 
Miladî 9 ve 10. yüzyılların büyüklerinden Bâyezıd-i Bistâmî, Sehl-i Tüsterî ve Cüneyd-i 
Bağdadî, henüz tarikat adını almamış bu toplulukların ilk önemli isimleridir. Onlardan sonra 
gelen Hücvîrî, Kelabâzî ve İmam Kuşeyrî, tarikat ile ilgili kavramları yerleştirdiler. Onların 
ardından gelen İmam Gazzâlî, tefekkür, söz ve ameliyle tarikatlar için yeni bir zemin 
oluşturdu. Ondan sonra gelenler ise farklı coğrafyalarda ilk tarikatları teşekkül ettiler.  

Bu şekilde varlık bulan tarikatlar, kimi mekân ve zamanlarda devletlerin eksik bıraktıklarını 
veya yapmadıklarını onlardan bağımsız olarak gerçekleştirdiler. Kimi mekân ve zamanlarda 
ise tarikatlar, devletlerin kuruluşunda yer aldılar ya da devletler, kurulduktan sonra 
tarikatları bir sivil toplum kuruluşu olarak sistemleri dahilinde desteklediler ve onlardan 
destek aldılar. Böylece toplum-devlet bütünlüğü teşekkülü yapılar üzerinden de sağlanmış 
oldu. Bu, İslam dünyasının ihtiyaçlarından doğmuş, medeni bir oluşumdur. Bu oluşum, 
sağlıklı işlediği sürece İslam dünyası selamette kaldı.   

 

TARİKATLARIN İSLAM DÜNYASINA HİZMETLERİ  
Tarikatların, ilk zahid toplulukları ile birlikte İslam dünyasına ilk büyük hizmeti, Orta Asya’da 
Türkler gibi geniş bir sahaya yayılmış ve büyük bir nüfusa sahip bir halkın 
Müslümanlaşmasına katkılarıdır. Bu katkıyı Gazneli Devleti ile birlikte Hintlilerin 
Müslümanlaşmasına katkı izledi. Bu iki katkıyı bilen her dış güç, tarikatlardan korkar ve 
onların kontrol altına alınması için projeler geliştirir.  

Tarikatların ikinci büyük hizmeti, Abbasî Dönemi aşınmasının izalesidir.  

Üçüncü büyük hizmeti Haçlı ve Moğol istilasının bitirilmesidir. Bu sivil yapının zayıf kaldığı 
Endülüs’ün kaybedildiğini de unutmamak gerekir.  
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Dördüncü büyük hizmeti, Moğol sonrası bunalımın ardından İslam dünyasında Osmanlı ve 
Babür Devleti gibi devletlerin kurulup güçlenmesine katkılarıdır. 

Beşinci büyük hizmetleri Ekber Şah’ın Hindistan’da uyguladığı program bağlamında İmam 
Rabbani üzerinden, Müslüman devletlerin sapmalarını engellemeleridir.  

Altıncı büyük hizmetleri, Endonez ve Malay gibi Güney Asya; Senegal ve Nijerya halkları gibi 
Afrika toplumlarının İslam’a daveti; Müslüman bir toplum olarak örgütlenmesi ve 
devletleştirilmeleridir.  

Yedinci büyük hizmetleri Mevlâna Halid-i eş-Şehrezûrî el-Bağdadî’nin çoğu esasını 
oluşturduğu antiemperyalist irşad ve cihad hareketlerini inşa etmeleridir.  

Sekizinci büyük hizmetleri, dünyada yeniden örgütlenirken İhvan ve Cemaat-i İslamî gibi 
büyük hareketlerin oluşmasında etkileridir.  

Dokuzuncu büyük hizmetleri, İslam dünyasının laikleştiği bir çağda Müslüman toplumun 
ahlakını korumaya dönük icraatları ve sivil toplum örgütlenmeleridir.  

Tarikatlardan kaynaklanan aksaklıklar hatta onlarla ilişkilendirilen sapmalar, bu hizmetlerin 
yanında kayda değer bile değildir.  

Türkiye bağlamında ise güçlü bir Osmanlı, Müslüman sivil toplum örgütlenmesi olarak 
tarikatların güçlü olduğu bir Osmanlıdır. Devletin sivil toplumu bitirip her şeye hükmettiği bir 
Osmanlı, gün geçtikçe zayıflayan bir Osmanlıdır.  

Bu kapsamda Şeyhü'l-meşâyihlik makamının Osmanlı’ya getirisi ile götürüsünü daha iyi 
değerlendirmek gerekir. Neticede Osmanlı’nın son yüzyılında toplumun ıslahında ve 
antiemperyalist savaşta etkili olan tarikatlar, Şeyhü'l-meşâyihliğin zapturapt altına aldıkları 
değil, bilakis o kontrolden kendini beri kılmış tarikatlardır. Söz konusu makamın kontrol 
altında tuttuğu tarikatlar günden güne tükenirken diğer tarikatlar diri kaldılar. O makamın 
kontrol altında tuttuğu tarikatlar, ancak söz konusu makam ortadan kalkınca dirildiler.  

 

MODERN DÖNEMDE TARİKAT 
İngiliz, Fransız ve Ruslar; İslam dünyasını istila ettiklerinde, yönetimin tepesine kendileri 
oturup onun altına kendi ihdas ettikleri laik yapıları yerleştirmek istediler. Bunda başarılı 
olamadıkları ya da yetersiz kaldıkları yerlerde Müslümanların kendi gerçekliğine ait her tür 
yapıya ulaşmaya çalıştılar. Mezhep azınlıkları, kabile ve aşiretler, etkin aileler ve tarikatlar 
onların ilgi duydukları bize ait sair yapılardır. Bu yapılardan her birinden onlarla işbirliği 
yapanlar oldu. Ama İslam dünyasında Hindistan’dan Batı Afrika’ya onlara karşı direnen en 
güçlü yapılar, hiç kuşkusuz tarikatlardı. Hindistan’da Şeyh İsmail Şehid, Filistin’de İzzeddin el-
Kassam, Kafkasya’da Şeyh Şamil, Cezayir’de Seyyid Abdulkadir bu direnişin simge isimleridir. 
20. yüzyılın Batılılaştırma ile eş anlamlı laikleştirme çabalarına karşı mücadeleyi fiili kıyam 
boyutuna taşıyanlar da sadece tarikatlardır.  

Hakikat, bu kadar bariz iken dışarının etkisiyle İslam dünyasında dış etkiyle üremiş ve hatta 
bizzat dışarı tarafından üretilmiş sosyalist hareketlerin, ulusalcı laiklerin “özgürlük harekatı” 
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diye tanıtılmaları, buna karşı öz gerçekliğimize ait yapıların etrafında kuşku uyandırılması 
lehimize düşünülmemelidir! 

İslam dünyasında laik ulus devletlerin ilanıyla birlikte Türkiye’de Nakşibendi tarikatı milli iç 
düşman ilan edildi. Diğer ülkelerde ise tarikatlar şiddetli bir baskı altına alındı. İlk dönem 
tarikat erbabının kafasına silah dayatılırken ya da kendileri için darağaçları kurulurken 
sonraki dönemlerde medya kılıcı hep tepelerinde tutuldu. Neticede tarikatlar, şiddetli bir 
sinme sorunu yaşadılar. Her tarikat, sürekli bir şekilde uluslararası güçleri ve onların yerel 
uzantılarını ürkütmeme gibi bir “kalıcı hedef” edinmekle yüz yüze kaldı. Büyümekten ve 
büyük hedeflere sahip olmaktan uzak durdu. Bu, karşımıza, hedefi sadece “nefis terbiyesi” 
olmak gibi, İslam açısından parçalanmışlığı ifade eden absürd bir durum çıkardı, tarikatları 
kısıtlılıktan uzaklaştıracak bir stratejiden yoksun bıraktı. Bu tarikatın öz gerçeği değildir. 
Nitekim erbaplarına büyük hedeflerden söz edildiğinde onların o yönde düşündükleri ama 
“Ne yapalım, bu çağda bu kadar yapabiliyoruz!” dedikleri biliniyor. Ne yazık ki bu zoraki 
kısıtlama, tarikatların zamanla intizamlarının bozulmasına ve pek çok eleştiriye maruz 
kalmalarına yol açtı.  

Öte yandan tarikatların sözü edilen sorununun yanında kedilerini yenilememeleri, tarikatlar 
arası bir oto kontrol sisteminin olmaması, uluslararası ve ulusal güçlerin tarikatlar 
aleyhindeki sürekli desiseleri piyasada çok sayıda “mürşidsiz şeyh”in türemesine sebep 
oluyor. Uyduruk icazetlerle nice kişi, özellikle maneviyata susamış yerlerde, cahiliyenin 
eşiğinde bir yapı içinde şeyhlik yapmaya kalkışıyor. Bunların bir bölümü ise kesinlikle “şeyh” 
olmaktan öte, İslamî kesimler aleyhine çalışan derin yapıların öne sürdüğü tiplerdir. 1990’lı 
yılların başında İslamî hareketlerin atağa geçtikleri bir dönemde pek çok şehirde bu tür 
“mürşidsiz şeyh” enflasyonunun yaşandığı malumdur. Devlet otoritesinin sivil yapılarını 
anlamsızlaştıracak şekilde tarikatlar aleyhinde harekete geçirilmek istendiği son dönemde 
hâlâ o günlerin bakiyelerini bugünkü amaçlar için kullanmak isteyen yapıların var olduğu da 
muhakkaktır. Bu tür tipler, gereksinim duyuldukça sosyal medyanın ağzına atılarak onlar 
üzerinden bütün tasavvuf ehli aleyhine algı oluşturuluyor.   

 

 

SOSYAL MEDYADAKİ PROPAGANDAYI KİM ÖRGÜTLÜYOR? 
Sosyal medyada İslam aleyhindeki propagandayı yöneten güçlerle tarikatlar aleyhindeki 
propagandayı yöneten güçler aynı kişilerdir. Bu propagandanın arka cephesi yukarıda 
anlatılanlardan bağımsız değildir. Ön cephesinde ise çoğu ne yazık ki belli bir kesime mensup 
Marksistler vardır. Bunlar, İslam’a ve geleneksel toplumsal yaşama yönelik bütün kinlerini bu 
tür propagandalara alet olarak döküyorlar.  

Burada abes olan ise kimi dindar insanların da piyasaya sürülen kirli tiplerden beri olduklarını 
ispatlama kaygısıyla bu propagandaya katılmalarıdır. Halbuki her propaganda, nihayetinde 
stratejisine hizmet eder.    
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Sudan, Türkiye ya da başka bir yer 
 

Çok değil, henüz iki yıl önce arama motorlarında Sudan’la ilgili bir araştırma yaptığınızda 
karşınıza saygın analistler, devlet adamları ve askerler çıkardı.  

Oysa bugün bu yazı için arama motorlarına Türkçe ve Arapça olarak “Sudan” diye girdiğimde 
karşıma önce Alaa Salah çıktı, ardından Abdulvahid Muhammed Nur. Nitelik düşüklüğü ilk 
anda fark edilen iki sosyalist isim. İkisinin de Sudan’da temsil oranı herhalde yüzde birin 
altında. Ama şu anda uluslararası kamuoyu Sudan’ı onlardan dinliyor.  

2020’de Nobel’e da aday gösterildiği bildirilen Alaa Salah, General Ömer el-Beşir’e karşı 
gösterilerin simge ismine dönüştürüldü. Ekim 2020’de Türkiye’den NTV televizyonunun 
kendisiyle yaptığı röportajda, eşitlik, özgürlük, adalet kavramlarını dilinden hiç düşürmüyor. 
Yüzde bir bile temsil gücü mümkün olmayan birinin Sudan’ın bir tür temsilcisi gibi öne 
çıkarılması, adaletin neresine sığıyor? Alaa Salah bunu bilmez? Onu meşhur edenlerin ise 
umurunda değil. Ama onların bu umursamazlığının arkasındaki neden de saklı değil.  

Henüz yirmi üç yaşında olan Alaa Salah, gösterilerin ilk günlerinde bir arabanın üzerine 
çıkarak “beyaz giysiler” içinde “Din adı altında bizi öldürdüler/Din adı altında bize işkence 
ettiler/Din adı altında bizi yönettiler” diye sosyalistlere ait bir şarkı okudu, bir de aynı 
mahiyette şiir söyledi. Şiiri kalbimin derinliklerinden geldiği gibi söyledim, diyor. Ama her 
nedense kalabalıklar karşısında okuduğu şiirden normal bir röportajda bile tek dize 
hatırlamıyor.  

Alaa Salah, sıradan her sosyalist gibi, din konusunda yalan söylüyor. Zira Sudan, İslam’la 
kimlik edinmiş ve bugüne kadar hep İslam’la var olmuştur. Sudan’ı İngiliz emperyalizminden 
koruyan da Afrika’da bir güç hâline getiren de İslam’dır. Sudan’ı İslam’sız bıraktığınızda 
Sudan, bir hiçtir.  

Emperyalistler bunun farkındalar ki gösteriler sırasında Alaa Salah için “Kandaka” dedirttiler.  
“Kandaka”, İslamiyet öncesi Sudan’da, Nube ülkesinde “kraliçe” anlamında kullanılan bir 
unvan. İslamiyet öncesine vurgu özellikle dikkat çekiyor. Solun İslam dünyasında milliyetçi 
söylemden yararlanırken İslamiyet öncesine yaptığı atıfların Sudan versiyonu. Ama ondan 
öte, emperyalistlerin İslam dünyasını istila için Roma ve Bizans günlerindeki cehaleti, akıldan 
yoksunluğu, parçalanmışlığı diriltme çabasının ürünü.  

Abdulvahid Muhammed Ahmed Nur ise sosyalist Sudan Kurtuluş Cephesinin başkanı. Bir 
Fransız kanalına keyifle verdiği röportajda kendisine Sudan kültürü hatırlatıldığında klasik bir 
solcu gibi “Burada Hıristiyanlar var, burada Museviler var, burada Müslümanlar da var” 
diyor. O da Alaa Salah gibi yalan söylüyor. Zira Hıristiyanlar Sudan’dan koparıldı. Musevilerin 
nüfusu ise yok gibi bir şey. Abdulvahid, sadece İslam’ın Sudan’daki yerini küçümsemek için 
Hıristiyan ve Yahudilerin varlığından söz ediyor. Peşinden benim de annem babam 
Müslüman, biz İslam’a karşı değiliz, sadece “siyasal” İslam’a karşıyız, argümanına sarılıyor. 
Biz, sosyalizme karşı değiliz, sadece siyasal sosyalizme karşıyız, diyen biri ne kadar inandırıcı 
olabilirse o kadar inandırıcı. Ama bu ifadeleri sırıtarak içinden attıktan sonra daha da 
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alçalarak Batı’dan İslamî kesimlere karşı yardım talebinde bulunuyor. Ki onu o ekrana 
Sudan’ın bir temsilcisi gibi çıkaran da İslam’a karşı söyledikleridir.  

Abdulvahid’in anlattıklarına daha fazla tahammül edemeyip başka bir kanala geçiyorum. Bu 
kez karşıma yine Abdulvahid ve feminist kadınlar çıkıyor. Feministler adına konuşan Reşide 
Şemseddin; Ömer el-Beşir’i ve nice İslam önder ve alimini hapislere atmış olmanın gururuyla 
feminist söylemi, fütursuzca ve alaylı gülüşlerle Sudan halkına anlatıyor. Başardıklarımız 
yetmez, fazlasını istiyoruz, diyorlar. Reşide Şemseddin, gösteriler sırasında başını Sudan tarzı 
yarım örterek Fransız televizyonunda boy gösteriyordu. Darbeden sonra başındaki yarım 
örtüyü atmış, bir Sudanlıdan çok ABD’li, ordu çalışanı bir Siyahi kadını andırıyor.  

Eyvah! Koca Sudan, bunlara mı kaldı? Ne yazık ki iyiler buluşup başa geçmeyince kötüler baş 
oluyor.  

 

SUDAN’DA NE OLDU? 
İhvan-ı Müslimin, 1950’li yıllarda Sudan’a girdiğinde Sudan’ın ana akımı tasavvuf çevreleri ile 
Sudan’da henüz yayılmakta olan Selefî akım arasında sert bir çekişme vardı. İhvan, iki 
gruptan birine yakın durmak yerine bütün gruplarla iyi bir iletişim kuran yeni ana akım olma 
stratejisi izledi ve kısa sürede bu stratejide başarılı oldu.  

Tasavvuf çevreleri ile Selefî çevreler arasındaki çekişmeden sosyalistler ve diğer seküler 
kesimler kârlı çıkıyordu. İhvan’ın bu çekişmenin içinde yer almamasıyla sosyalistler ve seküler 
çevreler gerilemeye başladılar; İhvan, gittikçe Sudan’da bütün İslamî çevreleri bir şemsiye 
altında toplayan akım olarak belirdi.  

Ne var ki İhvan, bütün Sudan halkını ikna etse bile uluslararası güçlerin ona seçimler yoluyla 
iktidar olma yolunu açmayacağını gördü. Bunun üzerine Hasan et-Turâbi ve arkadaşları, ordu 
içinde gizlice yapılanma yoluna gittiler, talebeleri Ömer el-Beşir’in ordunun üst komutasına 
çıkmasını sağladılar. el-Beşir, fırsatını bulunca 30 Haziran 1989’da askeri darbe yaptı ve 
Sudan’ı İslamîleştirme projesini başlattı.  

el-Beşir’den önce Sudan, sosyalistler ve diğer sol kesimlerin elinde açlıkla yüz yüze kalmıştı. 
Sudan, denince akla açlıktan ölümle yüz yüze kalan bir deri bir kemik insan bedenleri 
geliyordu. el-Beşir, İhvan’ın da katkısıyla kısa sürede Sudan’la ilgili bu imajı ortadan kaldırdı. 
Çalışmak konusunda epey isteksiz olan Sudan halkının gıda ihtiyacını karşılayacak bir 
ekonomi kurmayı başardı. Ancak el-Beşir, İslamî bir perspektifle Sudan’ı kalkındırınca ABD ve 
müttefiklerinin öfkesine maruz kaldı.  

Sudan hükümeti kısa bir süre içinde terörizme destek veren hükümetler arasına alındı ve 
Sudan’a yönelik yaptırımlar başladı. ABD, 20 Ağustos 1998’de Sudan’ın tek ilaç fabrikası eş-
Şifa’yı bombalayıp yerle bir etti. Gerekçesi ise Usame b. Ladin’nin söz konusu fabrikada 
kimyasal silah ürettiğiydi. ABD, daha sonra fabrikada kimyasal silah üretilmediğini ve 
fabrikanın Bin Ladin’le hiçbir ilişkisinin olmadığını kabul etti. Ama Sudan hükümetini terör 
listesinden çıkarmadı. Zira ABD’nin hedefi, doğrudan Sudan’ın kalkınmasıydı. ABD, kalkınmış 
bir Sudan istemiyordu ve ilaç fabrikası, Sudan’ın milli kalkınmasının sadece bir simgesi olarak 
bombalanmıştı.  
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Sudan’ın temel gelir kaynağı, Güney Sudan’da çıkarılıp Kuzey Sudan’da işletilen petroldü. Ne 
var ki Güney Sudan’da nüfus çoğunluğu Hıristiyanlardaydı. ABD ve israil, Güney Sudan’ın bu 
yönünü kullanarak Hıristiyan çeteleri silahlandırdılar. el-Beşir defalarca Güney Sudan’la 
anlaşma noktasına geldi ama her seferinde ABD ve israil, anlaşmayı son anda engellediler. 
Neticede Güney Sudan, 2011’de bağımsızlık ilan etti. Bu ilanla Sudan, en büyük gelir 
kaynağından olurken, Güney Sudan’da petrol gelirlerine rağmen açlığa maruz kaldı, 
ahlaksızlıktan AİDS gibi hastalıkların en çok yayıldığı bir coğrafya olarak öne çıktı. Ayrıca o 
günden bu yana gruplar arasındaki çatışmalara konu oldu. Dolayısıyla gün yüzü görmedi.  

Sudan’ın diğer büyük sorunu ise Darfur bölgesidir. Darfur, Müslüman olsa da etnik olarak 
Arap değildir ve tarihsel olarak Hartum ve çevresinden ayrı bir yönetime sahip olmuştur. ABD 
ve Batı ülkeleri, Darfur’un bu yönünü kullanarak Darfur’da sosyalistlerin önderliğinde bir 
isyan başlattılar. el-Beşir, isyana müdahale ettiğinde Müslümanları öldürmekle itham edildi; 
Darfur’un haklarını gündeme getirdiğinde ise Arap milliyetçilerinin tepkisini aldı. el-Beşir 
geleneksel Sudan devletinin desteğini kazanmak için milliyetçi tezlere yakın durunca Turabî 
ve arkadaşlarının da desteğini kaybetti.  

Turabi’nin Darfurlu talebeleri, bir adım daha ileri giderek Darfur’da bizzat kendi 
örgütlenmeleri ile savaşın bir parçası oldular. Böylece süreç, el-Beşir için daha da zorlaştı. 
Zira bu kez müdahale ettiğinde eski yol arkadaşlarını milliyetçi duygularla katletme ithamına 
maruz kaldı. Oysa Darfur’u kendi hâline bıraksaydı bu kez de ülkenin Müslüman bütünlüğünü 
bile koruyamama ithamıyla yüz yüze kalacaktı.  

Emperyalist güçlerce planlanmış bir çıkmaza giren el-Beşir, Darfur’da tercihini milliyetçilerin 
tezlerine yakın durmaktan yana yaptı; sert önlemler aldı ve uluslararası sistem tarafından 
katliam yapmakla itham edilerek aranan kişiler listesine kondu, yurt dışına çıkamaz duruma 
düştü.  

Dünyanın dört bir yanında Müslümanların katledilmesine sessiz kalan uluslararası sistem, 
Darfur’da Müslümanların hamisi kesildi, el-Beşir’i rencide edecek davalar açtı.  

el-Beşir’in işini en çok zorlaştıransa Sudan’da Darfurlu olmayan, kadim İslamî kesimin bir 
kısmının da kendisine yönelik adaletsizlik ithamında bulunmalarından dolayı ona düşman 
kesilmeleri; sosyalist ve diğer seküler kesimlerin korosuna katılmalarıdır. Söz konusu kesim, 
el-Beşir’i istişareye önem vermeyip tek adamlığa oynamak, bu etkenle adaletten ayrılmakla 
suçladı ve bunu onun azli için yeterli sebep gördü. Gözlerini uluslararası stratejilere kapattı, 
günlük vakalara odaklanarak başkalarının stratejilerinin bir malzemesi hâline geldi.  

el-Beşir, onlara söz konusu çevrelerin dertlerinin adalet ve istişare olmadığını bir türlü 
anlatamadı. Alaa Salah’ın gösterilerde dine hakaret şiirleri okuması da onları uyandırmadı. 
Muhtemelen, bunları bazı gençlerin serkeşliği, masum “özgürlük” talebi olarak gördüler. 
Sosyalistlerle omuz omuza gösterilere katılarak el-Beşir’i zalimlikle itham edip devirdiler.  
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İKTİDARDAKİ “ÖZGÜRLÜK”  
el-Beşir’in devrilmesiyle birlikte Sudan, uluslararası sistemin müdahalesine açık hâle geldi. 
Aslında tamamı İhvan mensubu ya da İhvan’ın yetiştirdiği kimseler olan Askeri Konsey 
üyeleri, el-Beşir’in devrilmesinden sonra uluslararası sisteme direnemedi. Birleşmiş Milletler 
adına Afrika’da onlarca yıldır faaliyet gösteren Abdullah Hamduk başbakanlığa getirildi, onun 
etrafına bir dizi teknokrat yerleştirildi.  

ABD ve Avrupa, Askeri Konsey’in önemli üyelerini de bir bir tasfiye ettikten sonra Hamduk’u 
öne çıkararak isteklerini Sudan’a kabul ettirdi.  

Hamduk’un ilk icraatı ise Askeri Konsey’e israil’le sözde “normalleşmeyi” kabul ettirmesi 
oldu.  

Hamduk, aynı süreçte Batılıları ikna etmek için Eylül 2020’de Sudan’da laiklik bile ilan etti. 
İslamî Sudan’ın dış görünümünde bir anda onurlarını Batı’ya satmış sosyalistler, feministler 
öne çıktı.   

Sudan’la israil arasındaki normalleşme anlaşması da Ocak 2021’de imzalandı. Sudan, buna 
karşılık israil’den sadece 5 milyon değerinde buğday aldı, bir de ABD’den “Dünya 
Bankası’ndaki borçlarını ödemek için kullanma” koşuluyla 1 milyar dolar kredi eldi etti!  

el-Beşir’in devrilmesiyle Sudan’a adalet ve özgürlük gelmediği gibi, Sudan’ın onuru da ayaklar 
altına alındı.  

Acaba, Sudan’ın bu son hâli karşısında sosyalistlerle aynı safta gösterilere katılıp “adalet” 
arayan, bu hedefle tekbir getiren kesimler şimdi ne hissediyor? Doğrusu öylesine zelil bir 
duruma düşmüşler ki bir şey hissedecek hâlleri bile yok.  

Ancak Sudan’da yaşananlarla sadece Sudan kaybetmedi. Sudan, Orta Afrika’da 
Müslümanların baş muhafızıydı. Oralardaki çok verimli İslamî tebliğ hizmetlerinin de ana 
destekçisiydi. Sudan’daki değişimle Orta Afrika’daki Müslümanlar da bir tür yetim kaldı. Çok 
ibretlik bir hâl.   

Sudan, Türkiye veya başka bir yer… Coğrafyaların değişmesi, yaşananların tecrübe sepetinin 
dışında tutulmasını gerektirmiyor.  

Sudan’da yaşananlardan bütün tarafların çıkaracağı, hayatî öneme sahip dersler vardır. 
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Suriye’de ne yaşandı ne yaşanmadı? 
Suriye sorunu, salt günlük forma bakılarak anlaşılabilecek bir sorun değildir. Suriye’de 
yaşanan çatışmaların geniş bir arka planı vardır. O arka planı hatırlatmakla yetinip Suriye’de 
son süreçte yaşananlara ve yaşanmayanlara geçeceğim.  

Suriye’de, 2011’den önce iktidarda parti olarak BAAS; devlet başkanı olarak Hafız Esad’ın 
oğlu Beşar Esad vardı.  

BAAS Partisi, her ne kadar kuruluşu bu şekilde ilan edilmemişse de bir azınlık partisi olarak 
doğdu. Üstelik bu azınlık, iki katmanlı bir azınlıktı.  

İlki, parti Nusayri ve Hıristiyan kadro üzerine oturmuştu; her iki grup da Suriye’de azınlıktı. 
Öte yandan partinin üst kesimleri de o azınlıkların da asker veya sivil elit azınlığıydı, halkla 
bağı zayıf, yurt dışında okumuş, Batılı sekülerizme, sosyalizm ve dolayısıyla ateizm boyutunda 
inanmış bir azınlıklar azınlığı, azınlık içi azınlık…  

Suriye gibi tarihi boyunca hem Haçlı hem Moğol’u yenmiş bir coğrafyada böyle dışarıyla 
ilişkili bir azınlık azınlığının huzur sağlama değil ancak emperyalizm için karakol olma görevi 
olabilirdi.  

Nitekim BAAS, Suriye’de bir işkence karakolu olarak var oldu. Fransızların kadim devrim 
işkencehânelerinde bilinen bütün işkence çeşitleri BAAS tarafından Suriye halkına yapıldı, 
tarih boyunca muzaffer olan ve dolayısıyla asil Suriye halkı, asalet kaynağı İslam’dan 
uzaklaştırılmaya çalışıldı, niteliklerinden soyutlandı.  

BAAS’ın başındaki Beşar Esad, bu tablonun başında yer alan bir aileye mensup olmakla 
birlikte Suriye’de değişimi kaçınılmaz gördüğüne dair işaretler veriyordu. 

Bununla birlikte Esad, henüz muhalefete bir alan verecek kadar cesur değildi. Uluslar arası 
sistem de 1. Seküler olmayan 2. İsrail’le “iyi” ilişkiler kurmaya yanaşmayacak bir muhalefetin 
alanını genişletmesine izin vermiyordu.  

Neticede Suriye’de kısa süreli sokak gösterilerinin ardından iç savaş yaşandı. ABD’nin kimi 
aleyhteki açıklamalarına rağmen Esad, henüz uluslar arası sistemin yakın hedefi değildi. 
Fransa, Nusayri azınlıkla ilişkilerini bozmazdı. Rusya ve İran ise farklı gerekçelerle Esad’a 
kayıtsız şartsız destek veriyorlar ve nihayetinde Suriye’yi seküler tutmak isteyen uluslar arası 
sistemle aynı noktada duruyorlardı.  

İçeride ise ilk muhalefet dalgasında Kürtlere bir pay bırakıldı ama farklı ülkelerin 
müdahalesiyle Kürtleri denklem dışı bırakan bir muhalefet öne çıkarıldı, diğer yandan ilk 
muhalefet ılımlı iken ikinci dalga muhalefeti radikal bir tutum içindeydi. Suriye’de Kürtler, 
İslam’ın Suriye’yi fethinden bu yana hep önemli bir unsurdur. Onlarsız bir çözüm çok zordur. 
Hâlbuki bu ikinci dalga muhalefeti, 1. Kavimleri tanımıyordu, Suriye’de Kürtleri ve diğer Arap 
olmayan unsurları yok sayan bir siyaset izliyordu. 2. Kürtler, BAAS-PKK ulusalcı sosyalist 
işbirliğiyle bu ikinci dalga muhalefeti desteklemekten epey uzaktı.  
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Bu dış ve iç şartlar altında Esad’ın devrilmesi mümkün görünmüyordu. Suriye’de böyle bir 
gelişme yaşanmadı. Ama Esad’la savaşanlara “Bu savaş, başarıya ulaşmaz, keşke başka bir 
süreç izlenseydi” diyenler dahi Esad’çı olmakla suçlandı, tekfir edildi. Esad’ı destekleyenler de 
Esad’a karşı savaşanları tekfir ettiler. Malum, tekfircilerin tekfiri de bir tür tekfirciliktir. Her iki 
taraf da açıkça tekfircilik yaptı. Dolayısıyla maalesef Suriye’de İslam adına akıl almaz, gerici 
bir tekfircilik yaşandı.  

BAAS cephesi, savaşı kaybetme riskiyle karşılaştığında yıllar yılı hiçbir hak tanımadığı, korkunç 
bir işkenceye tabi tuttuğu Kürtleri, bu sefer PKK’nin Suriye kolu PYD’nin vicdanına bıraktı. Söz 
konusu cephe PYD’ye her tür desteği verdi ve PYD’de de A. Öcalan’ın öğretileri 
doğrultusunda eline geçirdiği her fırsatı uluslar arası sisteme yaranma hırsıyla ateizmi Kürt 
gençleri arasında yaymak için kullandı. Dolayısıyla Suriye’nin Kürt kesiminde akıl almaz, 
yobaz bir ateizm ortamı yaşandı.  

Avrupa’dan her biri bir dünya değerinde Müslüman genç hatta bir kısmı yeni Müslüman 
olmuş Avrupalı genç, Suriye sahasına çekilerek katledildi, dolayısıyla Suriye’de bir zamanlar 
Kur’an-ı Kerim hafızlarının katli misali, genç Müslüman davetçi katliamı yaşandı.  

Suriye’de farklı tarafların katlettikleri ile adeta her nokta kırmızıya boyandı, geleceğin 
Müslümanlarının tiksineceği bir vahşet yaşandı.  

Suriye’de milyonlarca insan yerinden oldu ve bir kısmının yerine ta Afganistan gibi ülkelerden 
gruplar getirilip yerleştirildi. Dolayısıyla Suriye’de geleceğe yansıyacak demografik bir 
değişim yaşandı. 

Suriye’de I. ve II. Dünya Savaşı sonrası paylaşımlardan dolayı ABD ve Türkiye’nin yeri yoktu. 
ABD, PYD ile dostluk adı altında Suriye’ye girebildi. Türkiye ise ilk toplarını DAEŞ’e karşı 
attıysa da PYD’yi sahadan silme adına Suriye’ye girdi. Dolayısıyla PYD merkezli Suriye’ye giren 
ABD ve Türkiye, Suriye sahasında karşı karşıya geldi. Hatta 15 Temmuz’un gizli gerekçeleri 
arasında Türkiye’nin Suriye politikası da vardı. Ama gelinen noktada Suriye’de iki ülke işbirliği 
kararı almışlardır. Suriye’de akıl almaz bir diplomasi ve saf değiştirme yaşandı.    

Bunca yaşananların karşısında,  

Suriye’de akl-ı selim tutumlar yaşanmadı.  

Suriye’de Müslümanların iftihar edeceği bir savaş yaşanmadı.  

Suriye’de kardeşlik yaşanmadı.  

Suriye’de uzlaşma yaşanmadı.  

Suriye’de birlikte yaşamanın, “Medenî” uzlaşının zorunlu kıldığı tavizler yaşanmadı.  

Suriye’de Esad’ın yerinden edilmesi ümidi yaşanmadı.  

Şimdi bu fotoğrafa bakıp Suriye üzerine yeniden düşünme zamanıdır. Suriye’nin 
“Cenevre”deki dostu olarak değil, gerçek bir Suriye dostu olarak…  
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Bir iki yıl önce savaşın en vahşi günlerini yaşadığı ve bununla birlikte Cenevre sürecinin 
işletilmeye çalışıldığı bir süreçte, üniversite okuyan bir grup Suriyeli gence hocaları olarak 
sordum:  

-Savaşı kazanırsanız, karşı taraf için ne düşünüyorsunuz?  

Cevap:  

-Hiçbirini sağ bırakmayacağız.  

Bu cevabın gençlik coşkusu ve muhacir mağduriyeti öfkesiyle verilmiş olmasını diliyordum, 
öyle değildi. Öyle olmadığından emindim. Çocuklar da büyükleri de henüz savaş başlamadan 
böyle düşünüyorlardı, savaş vahşetinde iken de hâlâ o düşüncelerini koruyorlardı.   

Bu savaşı ebediyen kazanamazsınız, kaybetseniz de kazanamazsınız, dedim. Bir kere bu sağ 
bırakmayacağız, dediğiniz azınlık, bugün mü ortaya çıktı, diye sordum, hayır dediler, peki 
sizden öncekilerin yok etmedikleri ve yok etmeyi düşünmedikleri bir topluluğu yok etmeyi 
hedef hâline getirmekle Suriye’de savaşı günün dünya koşullarında süreklileştirmiyor 
musunuz, dedim. Genç dimağları ile bana hak verdiler, en azından o an için Suriye’de 
uzlaşının çatışmaktan daha hayırlı olduğuna inandılar.  

Son söz;  

Kim, Suriye’de iç savaşı destekler ve daha fazla Suriyelinin ölmesi için siyaset üretirse 
Suriyelilerin düşmanıdır ve her kim Suriye’de genel bir uzlaşı için çalışırsa Suriyelilerin 
dostudur.  

Savaş öncesindeki bu gerçeklik, bugün için de geçerlidir. Yapılacak olan, Suriye’de savaşın bir 
an önce bitmesi ve yaraların sarılmasıdır.  

 

 

 

Suriye’nin geleceği ve ulusalcı 
sosyalizm…  
Türkiye’nin Afrin operasyonu devam ediyor; ABD, PYD’ye sahip çıkıyor. Şu an için PYD’nin bir 
numaralı patronu ABD’dir. Oysa düne kadar PYD’nin bir numaralı patronu Rusya idi. Rusya, 
bugün de PYD’nin tam bir izalesinden yana değildir. “ABD ve Rusya, birlikte neyi oluşturur?” 
diye sorulursa cevap “Uluslar arası sistem” olmalıdır.  

Açık bir ifadeyle uluslar arası sistem, PYD’ye dönem dönem farklı kanatları üzerinden 
doğrudan sahip çıkıyor, dolaylı olarak ise istikrarlı bir biçimde bütün kanatlarıyla PYD’yi 
koruyor.  
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PYD, aslında kendi başına bir oluşum değildir; açıkçası PKK’nin Suriye koludur. Dolayısıyla 
uluslar arası sistemin koruduğu aslında PYD de değildir, PKK’nin kendisidir. PKK, Türkiye’de 
ortaya çıktığı 1970’li yıllardan itibaren uluslar arası sistemle bağlantılı Türk solunun koruması 
altında büyüdü. 1980’den itibaren ise Türk ulusalcı sosyalizmi, Arap ulusalcı sosyalizmi ve 
Kürt ulusalcı sosyalizminin ortak korumasına alındı.  

Türk ulusalcı sosyalizmi adına PKK’yle iletişim kurup onu Marksist çizgiden ulusalcı 
sosyalizme doğru götüren Yalçın Küçük ve Doğu Perinçek’tir. Arap sosyalizmi adına PKK’ye 
Lübnan’da saha açan, Suriye BAAS Partisi Lideri ve Suriye Eski Devlet Başkanı Hafız Esad’dır. 
PKK’yi Hafız Esad ve kimi Filistinli ulusalcı sosyalistlerle tanıştıran ise Kürt ulusalcı 
sosyalizminin kurucularından YNK (Kürdistan Yurtseverler Birliği ) lideri Celal Talabani’dir.  

Esad, görünüşte Sovyetlerin himayesindeydi ama PKK’nin o dönemde en çok bağlantılı 
olduğu ülke ulusalcı sosyalizmin hep öne çıktığı, Mitterand döneminde ise iktidarı işgal ettiği 
Fransa’dır.  

Bugün Fransız istihbaratı ile PKK arasındaki ilişkiler ne durumda? Kimsenin üzerinde durduğu 
yok. Ama Afrin operasyonu başladığında konuyu Birleşmiş Milletler gündemine götüren 
Fransa’dır. Türkiye’nin “Çözüm Süreci” diye adlandırılan PKK veya onun siyasi kanatları ile 
müzakere sürecini yürüttüğü bir dönemde, PKK’nin önde gelen kadın liderlerinin öldürüldüğü 
ülke de Fransa’dır.  

Bir de Suriye’deki BAAS rejimine bakalım:  

Suriye’deki BAAS rejiminin tarihî hamisi Sovyetler Birliği Rusya’sıdır. Ama aynı dönemde 
Sovyetler Birliği ile aynı blokta yer almayan Fransa da Suriye BAAS rejiminin önemli bir 
destekçisidir. Ya ABD ve güdümündeki yapılar? 

BAAS rejimi, 1970’li yıllardan başlayarak İhvan-ı Müslimin’le mücadele adı altında dünyanın 
en vahşiyane zindanlarını kurmuş, kuşku üzerine gözaltına aldırdığı kişilere dahi dünyanın en 
ağır işkencelerini yapmış, sayısız kişiyi zindanlarda sorgusuz sualsiz öldürmüştür. 

Kendi güdümündeki ülkeler için olmasa da Sovyet Rusya’nın güdümündeki ülkelerdeki 
işkenceler konusunda pek duyarlı olan ABD, Esad’ın bütün suçlarını görmezlikten gelmiştir. 
Esad, uluslar arası sistemin desteğini aldıkça cesaretlenmiş, nihayet 1982’de Hama katliamını 
gerçekleştirmiş, ABD ve güdümündeki ülkelerden çıt çıkmamıştır.  

Sovyetler dağılmış ama Esad’ın himayesi onun kalıntısı Rusya’ya kalmıştır. Rusya, Sovyetleri 
aratmayacak şekilde Suriye BAAS rejimine sahip çıkmıştır.  

Şu an Soçi Süreci var, hemen öncesinde Viyana Görüşmeleri vardı. Cenevre Süreci de bitmiş 
değil. Peki, bütün bu görüşme ve süreçlerde ABD ve Rusya’nın ortak noktası ne? Suriye BAAS 
rejiminin yıkılmasından, onun lideri Beşar Esad’ın devrilmesinden yana olmamak…  

ABD ve Rusya, sahada rakip görünmüyor mu? Görünüyor. Ama söz konusu BAAS rejimi 
olunca iki taraf birbirine yakınlaşmaya başlıyor.  

“BAAS nedir?” BAAS Mişel Eflak’ın kurucu önderi olduğu bir sözde Arap, ulusalcı sosyalist 
partidir. 1940’ta Şam’da Rum-Ortodoks Mişel Eflak ve Sünni Sosyalist Selahaddin Bitar 
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tarafından kurulup 1947’de İskenderunlu bir Alevi olan Zeki Arsuzi’nin de katılımıyla 
kuruluşunu tamamlayan parti, diğer ulusalcı sosyalist yapılar gibi ilkin Pan-Arabizmi benimser 
göründü. Ama 1963’te Suriye’de iktidara geldiğinde yine diğer ulusalcı sosyalist partilerin 
halkları bölme fonksiyonunu icra etmek için yöneldikleri gibi bölgesel milliyetçiliğe, Suriye 
milliyetçiliğine yöneldi. İdeolojisini üç sacayak üzerine oturttu: Laiklik, Arap milliyetçiliği ve 
sosyalizm.   

Türk, Arap, Kürt, Fars veya Tacik, bütün ulusal sosyalist yapıların özü bundan ibarettir. 
Milliyetçilik üzerinden halka açılırlar; Marksist-ateist müktesebatlı bir laiklik üzerinden halkı, 
geleneksel değer ve bağlarından koparıp boşa çıkarırlar, boşluğa çıkardıkları o halkı sosyalizm 
üzerinden yeniden örgütlerler, sözde “uluslaştırırlar”, gerçekte Batı güdümünde var olan bir 
sömürge yapısına dönüştürürler. Dolayısıyla Batı’nın İslam dünyasındaki vazgeçilmezleri 
arasında yerlerini alırlar.  

ABD ve Rusya, Suriye BAAS rejimi ve PKK/PYD’den neden vazgeçmiyor?  

Bizde okuma zayıf olduğu için olayların arka planına yöneliş de zayıftır. Olayların arka planını 
irdeleyiş, çoğu zaman kuşkuculuk ve komplo teorileri ile ilişkilendirilir. Bu yüzden sorunlar 
hep yüzeyde kalır, doğru anlaşılmaz.  

Açık ve net ifade etmek gerekir ki ABD ve Rusya’nın BAAS rejimi tutumunun arkasında uluslar 
arası güçlerin II. Dünya Savaşı’nın ardından İslam dünyasındaki ulusalcı sosyalist yapıları 
“ortak kullanıma müsait” güçler olarak paylaşarak kullanma ve koruma stratejisine 
dayanıyor. Aradan geçen zaman, bu stratejiyi değiştirmiş değildir.  

“BAAS rejimi ve PKK/PYD, pragmatist oldukları için Batı ile iletişim kurabiliyorlar”; “seküler 
oldukları için Batı tarafından kollanıp korunuyorlar. “Doğrudur elbette. Ama bunlardan 
hiçbiri, onların ulusalcı sosyalist olmalarından ve Batı’nın ulusalcı sosyalist yapılarla ilgili 
stratejilerinden bağımsız değildir.  

Önümüzdeki dönemde bunun özellikle BAAS rejimi açısından değişmesi mümkün mü? 
Cenevre/Viyana-Astana/Soçi… Daha kaç müzakere türü geliştirilirse geliştirilsin, uluslar arası 
sistemin büyük temsilcileri ABD-Rusya ikilisi, BAAS rejiminin yerine uluslar arası sistemle 
uyumlu çalışacak bir alternatif bulmadıkları sürece BAAS rejimi yerinde kalacak ve dolayısıyla 
Suriye düğümü çözülemeyecektir.  

Şimdilik onların buldukları çözüm parçalı Suriye’dir. Bir kısmında ABD, diğerinde Rusya’nın 
etkili olduğu; dolaylı olarak ise Suriye’nin kriz hâlinde kaldığı, sömürgeci güçler açısından 
birlik, Suriye halkı açısından parçalılığın hâkim olduğu bir Suriye’dir. Bu sömürgeci 
egemenliğin piyonu ise ulusalcı sosyalizm olacaktır.  

Türkiye’nin bu denklemin arasına girip Suriye’nin bir kısmını o egemenliğin dışına taşıması ise 
şu an için ancak ABD ve Rusya’nın Suriye’nin bütünü konusunda anlaşamamasını icap 
ettiriyor.  Gelecekte ise İslam dünyasının bir bütün olarak kendi sorunlarını çözmesine… 
İslam dünyasının Batı’nın dostluğunu da ondan ithal başta ırkçılık olmak üzere bütün 
zihniyetlerini de terk etmesine bağlıdır. 
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Tesettür Düşmanlığı mı /Anadolu’yu 
Endülüsleştirme mi? 

Tesettür, İslam’ın bir coğrafyadaki varlığının simgesidir. Simgeleri taşımak ağır bir 
sorumluluk olsa da İslam kadını bu sorumluluğu taşıyacak kadar güçlüdür.  

Müslüman kadın, salt İlâhi emri yerine getirmek için tesettüre bürünse de ve 
tesettürün simge yanının onun algılarında yeri yok ise de İslam düşmanları özellikle modern 
dünyada tesettürün varlığını, İslam’ın varlığı ile özdeşleştirmişlerdir. Zira modern zamanda 
bütün dünya kadınları siyahı, beyazı ve melezi ile kendisine ait giysiden soyutlanıp modern 
Batı’nın üniforması; modasal soyunmaya yönelmelerine rağmen İslam kadını, baskılara 
boyun eğmemiş, tesettüre bürünmeyi sürdürmüştür.   

Tesettüre bürünmüş Müslüman kadın, İslam düşmanlarının tesettüre yüklediği 
anlamla, adeta başında bir İslam sancağı taşımaktadır. Sancağın özgürce taşınabildiği 
coğrafyalarda henüz büyük yenilgi yaşanmamıştır. İslam karşıtları, konuya böyle 
baktıklarından tesettüre tahammül etmiyorlar, tesettürsüz bir dünyayı İslam’ın olmadığı bir 
dünya olarak tahayyül ediyorlar ve öyle bir dünyayı ikame etmek için tesettüre karşı hiç 
dinmeyen bir mücadele/savaş veriyorlar.  

Endülüs ise İslamsızlaşmanın tarihsel simgesidir. Orada İslam medeniyeti mühim bir 
noktaya ulaşmışken karşı bir savaşla İslam’ın kökleri kazındı. Bu menfi hâlle Endülüsleşme, 
İslamsızlaşma ile adeta özdeşleşti.  

Analizimizde bu bağlamda Anadolu’yu İslamsızlaştırma çabalarını değerlendireceğiz.  

 

İSLAM’IN MUHKEM BİR KALESİ OLARAK ANADOLU  
İslam, ilk fetihler sürecinde Antakya-Antep-Urfa-Diyarbakır-Siirt-Hakkâri hattının 

kuzeyine çıkma noktasında Rum dış gücü ve yerleşik Ermeni direnişiyle karşılaştı.  

İslam orduları; Emevî günlerinde karadan Ankara çevresine; denizden defalarca 
İstanbul çevresine ulaştılarsa da hâkimiyet kurma anlamında söz konusu hattı aşamadılar. 
Abbâsî günlerinde ise nihayetinde Çukurova’nın kuzey çıkışındaki Tarsus şehri; avâsım şehri, 
yani sınır şehri olarak belirdi.  

İslam orduları, Torosları aşıp daha kuzeye çıkamadılar. Diyarbakır yöresi hiçbir zaman 
istila yaşamadıysa da Malatya, Harput gibi şehirlerde İslam’ın istikrarı sağlanamadı. 
Müslümanlar, fetihten vazgeçmediler. Buna karşı Bizans da direnişi bırakmadı. Bu koşullar 
altında Battal Gazi destanları tarihe geçti ama bu kör düğüm de çözülemedi. Bu hâl, 1071 
Malazgirt Zaferi’ne kadar devam etti.  

Malazgirt Zaferi’yle İslam, İstanbul’un yanı başına kadar ulaştı ve Anadolu, İslam için 
ilk anda muhkem bir avâsım kalesine dönüştü. Nitekim, Haçlılar İslam dünyasını istila etmek 
için yollara döküldüklerinde bu avâsım kalesine takıldılar ya imha oldular ya da çarpışan 
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kılıçların hunisinde öylesine bir süzüldüler ki İslam’ın mukaddes şehirlerine yaklaştıklarında 
güçten düştüler.  

Osmanlı günleri ile birlikte ise Anadolu, İslam’ı Balkanlar’a, Kırım’a, Romanya’ya, 
Macar Ovası’na taşıyan sağlam bir arka karargâh işlevi gördü. Bu karargâhtaki planlamanın 
nihai hedefi, kaybedilen Endülüs’e ulaşmak için Viyana kapısını açmaktı. Ne yazık ki bu 
mümkün olmadı.  

Viyana önlerindeki duruşla birlikte rüzgâr tersine döndü; Batı, Balkanlar, Kırım ve 
Kafkasya üzerinden Anadolu’dan intikama yöneldi.  

I. Dünya Savaşı günlerine gelindiğinde Kırım ve Romanya tarafları çoktan 
kaybedilmiş, Balkanlar da artık başkasının hâkimiyetindeydi.  

Anadolu, tarihsel rolünün hakkını vererek I. Dünya Savaşı istilacılarına karşı direndiği 
gibi, vekâlet savaşıyla istila vazifesinin tevdi edildiği Yunan’ı da Ege Denizi’ni aştığına pişman 
etti. Bu, hiç kuşkusuz tarihin büyük zaferlerinden biriydi. Anadolu, sadece Endülüsleşmekten 
değil, Balkanlaşmaktan da kurtulmuştu.  

Lâkin Anadolu’ya karşı kinleri dinmeyenler pes etmediler ve Anadolu’yu kıskaca 
almaya devam ettiler.  

 

ANADOLU’DA KÜLTÜREL İSTİLA 
I. Dünya Savaşı’nda fiziğini vermeyen Anadolu’nun, savaş sonrasında ruhunu 

öldürmeye çalıştılar. Anadolu’nun değerlerini imha edecek kültürel bir istila hareketi 
başlattılar.  

O dönemde iki simge olarak cami ve sarığı seçtiler. Camileri kapattılar, sarığı 
yasakladılar; sonra bütün olanakları ile tesettüre karşı savaşa geçtiler.  

İslam dünyasında istilalar, çok dikkat çekici bir husus olarak sonunda hep Müslüman 
kadına takılmıştır. Anadolu’daki kültürel istila da nihayetinde Müslüman kadının direnişine 
takıldı. Sarığın nadirleştiği Anadolu’da tesettür nadirleşmedi, var oldu ve kendisine karşı 
verilen mücadeleyi usandırmayı başardı.  

Ancak Anadolu, I. Dünya Savaşı’nın ardından bambaşka bir sorunla da yüz yüze 
bırakılmıştır. Lozan’daki açık metinler veya başka ahitler üzerinden Balkanlar’daki 
Müslümanlar, Anadolu’ya sürüldü. Anadolu her zaman olduğu gibi bağrını açtı. Lâkin işin 
içinde bambaşka bir tuzak vardı. Bu sürgünle, hem Balkanlar Müslümansızlaştırılmaya 
çalışıldı, hem de buraya gelen ve artık Rumeliler denen Müslümanların mağduriyeti suiistimal 
edildi.  

Rumeli Müslümanları, bütün sosyal yapılarıyla Anadolu’ya aktırılmışlardı. Aralarında 
kadızâde, mütftüzâde gibi geçmişte Rumeli Müslümanlarına önderlik eden akıncı torunları 
vardı. İslam’ın değerleri için kendisini feda eden ve geldikleri Anadolu’da da aynı noktada 
duran bu nitelikli insanlar, yüzyıllardır yerleşik oldukları yurtlarından kopuk bir şekilde 
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“muhacir” olarak hükümetin kapılarında bekletildi. Yoksulluğa sürüklendi ama değerlerinden 
ödün vermediler.  

Rumeli Müslümanlarını dönüştürmeyi uluslararası bir proje gibi üstlenen yapı, bu kez 
onların ikinci kuşağına göz dikti. Daha önce “İzmir’i Anlamak ya da İzmir’e Hakaret Etmek 
(https://dogruhaber.com.tr/yazar/dr-abdulkadir-turan/14446-izmiri-anlamak-ya-da-izmire-
hakaret-etmek/ )” başlıklı analizimde ifade ettiğim üzere nitelikli ailelerin, ünlü kadı, müftü 
ve âlimlerin kız ve erkek evlatları “okutma” adı altında yurtlara alındı. Ulusal sol düşünce 
içinde dönüştürüldü. İslam’ın bu öz evlatlarından Trakya ve Ege’de başta olmak şair, yazar, 
şarkıcı, gazeteci adı altında uç seküler kadrolar üretildi. Bu kadrolar, sadece söz konusu 
bölgeleri değil, bütün Türkiye’yi -artık çağın gerisinde kalmış, tarihsel bir vaka olarak 
geçilmesi gereken- modern Batıcılığa mahkûm etmek için işletildi, işletilmeye devam ediliyor.  

Bugün özellikle kimi Ege şehirlerinde tanıklık ettiğimiz tesettür düşmanlığının altında, 
ulusal sol çerçevesinde yapılan bu üretim ve dönüştürmenin büyük payı vardır. Son günlerde 
büyük tepkilere konu olan ama yıllar yılıdır yapılagelen söz konusu törenleri düzenleyen 
zihniyet hep o dönüştürmeye konu olanlarca yaşatılmaya çalışılıyor.  

Ne yazık ki İslam’ın akıncılığını yaptıkları için Balkanlardan sürülen nadide ailelerin 
evlatları, Anadolu’yu Endülüsleştirme için kullanılmaya çalışılıyor. Bunu gören nice Rumelili 
şahsiyet vardır. Umut edilir ki tesettür düşmanlığı altında Anadolu’yu emperyal güçlere 
açmaya çalışanların tuzağı bütün kesimlerce anlaşılır.  

 

 

ENDÜLÜSLEŞTİRME VE SOLA KARŞI DUYARSIZLIK! 
İslam dünyasını Endülüsleştirme çalışmalarında ırkçılık ve Sol, Batı’nın Truva atlarıdır, 

öncü kuvvetleridir.  

İslam dünyası 20. yüzyılda ırkçılık belasını pek çok noktada aştı, bugün ırkçılık İslam 
dünyasında “Müflis tüccar, eski defterleri karıştırır!” misali yeniden canlandırılmaya 
çalışılıyor.  

İslam dünyası, aynı yüzyılda Sol Truva atını da “komünizm” etiketiyle ötekileştirip aştı 
gibi. Lâkin ırkçılığı uyandıran aynı güç, Müslümanların henüz iradelerinin beklenen uyanışa 
konu olmamasının da verdiği fırsatla Solu dönüştürüp liberal Sol yapısıyla, tekrar emperyal 
bir öncü güç olarak sahaya sürüyor.  

Ne yazık Solun emperyal bir öncü güç olarak sahaya sürülmesinin üzerinden en az on 
yıl geçmiş olmasına rağmen yanlış bir özgüvenle Sola karşı yeni bir duyarlılık oluşturma 
noktasında isteksizlik söz konusu.  

İslam dünyasında dönüşmeye konu olan Solun yeni rolü ne aydınlar ne ulema ne 
siyasi partiler ve sosyal çevrelerce ciddiye alınıyor. Biz Endülüsleştirmenin yeni bir safhasıyla 
yüz yüzeyiz ancak bu, Endülüs’ün istila öncesinde maruz kaldığı bir vurdumduymazlıkla yok 
sayılıyor.  

https://dogruhaber.com.tr/yazar/dr-abdulkadir-turan/14446-izmiri-anlamak-ya-da-izmire-hakaret-etmek/
https://dogruhaber.com.tr/yazar/dr-abdulkadir-turan/14446-izmiri-anlamak-ya-da-izmire-hakaret-etmek/
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İslam’a karşı bütün etkinliklerde eski ve yeni Sol, en ön planda olduğu hâlde, bu 
etkinlikler hep birkaç sapkın kişinin faaliyeti gibi görülüp küçümseniyor, etkinliklerin faili 
resmen kayrılıp saklanıyor. Yaşananlar, birkaç kişinin tesettür hazımsızlığı olarak 
manşetleştirilip geçiştiriliyor.  

Ulusal bir İslamofobi ile karşı karşıyayız. Bu üretimde rol alan isimler titizlikle 
değerlendirildiğinde bir kısmının geçmişte aynı yapı içinde faaliyet gösterdikleri ama onlarla 
aynı yapı içinde yer almayanların da onlarla dayanıştıkları kolaylıkla görülür. Dolayısıyla 
karşımızda sapkın birkaç kişinin tesettür hazımsızlığı yok, Endülüsleştirmenin yeni bir safhası 
var ve bu safhanın yeni örgütsel güçleri var.  

Burada öncekinden daha büyük sorun, 1980 öncesi Solunun, sermayenin 
olanaklarından yoksun olması ve uç kesimlerinin devletin takibi altında olmasıydı.  

Günümüzde dönüştürülmüş Sol, liberal dönüşümle, sermayenin bütün olanaklarına 
kavuştu. Geçmişte bir dergiyi üç mevsim yaşatamayan Sol isimler, bugün en popüler 
televizyon kanallarının başında bulunuyorlar, o kanalların bütün gücünü Anadolu’yu 
İslamsızlaştırma için seferber edebiliyorlar.  

Dönüştürülmüş Solun nitelikleri elbette başka bir yazının konusudur. Ama Sol, 
geçmişte “Kahrolsun emperyalizm!” derken ABD ve müttefiklerini kast ediyordu. Hâlbuki 
dönüştürülmüş Sol, emperyal güç olarak her nasılsa İslam’ı görüyor. İslam’ın Anadolu’ya 
gelişini “Arap/Türk/İslam istilası” olarak tanımlıyor. Hızını alamayıp İstanbul’un fethi için 
“Zulüm 1453’te başladı!” diye açıkça slogan atabiliyor. Ya da Solun ekranlara çıkardığı sözde 
liberal tarihçiler Fatih Sultan Mehmet için “Roma’nın son imparatoru!” diyebiliyor ve şuurdan 
yoksun olanlar, bunu iftiharla dillendirebiliyorlar.   

Kadim Sol, bütün dinleri düşman biliyordu. Dönüştürülmüş Sol, kendisini finanse 
eden yapıların talepleri doğrultusunda sadece İslam’ı düşman biliyor. Diğer dinlerin 
kalıntılarını kültürel bir zenginlik olarak görüyor ve o kalıntıları yaşatmak için mücadele 
ediyor. Dolayısıyla “Neden Hıristiyanların örtüsüne bir şey demiyorsunuz?” sözleri de 
dönüştürülmüş Sol için anlamsız kalıyor.  

Tesettür, emperyalizme karşı İslam’ın sancağıdır. Tesettüre karşı her güç 
emperyalizmin hizmetindedir. Ama bu kadar da değil. Emperyalizmin hizmetinde olduğunu 
ilan etmek isteyen her güç, tesettüre karşı savaş ilan ediyor. Burada tesettüre karşı 
tutumlarda bulunan her yapı, kulağını Anadolu’dan gelecek tepkiye değil, Batı’nın 
kurumlarından gelecek takdirlere, ödüllendirmelere açıyor. Oralardan aferinler almayı 
umuyor ve aldıkça iktidara yaklaştığını düşünüp tesettür düşmanlığını daha bir fütursuzca 
yapıyor.  

Son olarak yakın bir dönemde Solun özellikle sosyal demokrat kesimleri Türk Solu ve 
Kürt Solu diye ikiye bölünmüşlerdi. Bu bölünmüşlük, Türkiye’de İslâmî çevrelere iyi bir soluk 
aldırdı ama bu soluk, yeteri kadar değerlendirilmedi. Şimdi o Sol, bütünleştiriliyor ve 
Anadolu, hem doğudan hem batıdan kuşatılıyor.  

Manzara ne yazık ki bu… Ama güne odaklanıp geleceğe bakmayanlar, vaziyeti 
anlamak istememekte, anlayanları dinlememekte direniyorlar!  
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Yanlış gidişatı neden engelleyemedik?-1 
 

İslam dünyası, son iki yüzyılda bir kaos yaşıyor. Hepimiz, yaşanan bu kaosun farkındayız:  

Kaosun ilk evresinde dışarıdan içeriye doğru bir saldırı yaşandı. İslam dünyası, bu saldırıyla 
dış istilaya uğradı. Kaosun ikinci evresinde ise 20. yüzyılın henüz ilk çeyreğinden başlanarak 
İslam tarihinde ilk kez örgütlü ve dışarıyla bağlantılı bir iç ihanet görüldü.  

İslam dünyası, dış istilaya genellikle başarıyla karşı koydu. Ama iç ihanete karşı direnişine son 
vermediyse de bu direnişte yeterli düzeyde başarılı olamadı. 

İslam âlemi, bu iç ihanetle adeta baştan başa bir idam sehpasına, koca bir zindana dönüştü. 
Dış saldırıya karşı cihada alimler, doğrudan veya dolaylı öncülük etmişlerdi. Çok manidar bir 
şekilde özellikle o âlimler idam sehpalarına gönderildi ya da zindanlara atıldı. Vaka, henüz 
1950’li yıllarda Mısır gibi Arap ülkelerinde öyle bir dehşet hâl aldı ki sıradan bir genç 
Müslüman, sadece Müslüman bir mütefekkirin eserlerini okuyor diye ağır işkencelere tabi 
tutuldu.  

İnanan insanlar, böyle bir zulmü ancak Uhdud Ashabı zamanında ve Roma sürecinde 
yaşamışlardı. Hz. Peygamber ve ashabına yapılan işkenceler bile 20. yüzyıl fitnesinde 
Müslüman gençliğe yapılan işkencelerin yanında daha az şiddetli bulunmuştur.  

Buradaki asıl sorun, Müslümanların neden bu süreci fark etmedikleri, fark etmişlerse neden 
engelleyemedikleridir.  

Geçen hafta BAAS partisiyle ilgili analizimizin de devamı niteliğinde olan analizimizde bu 
konuyu ele alacağız.  

SORUNLARIMIZIN ALTINDAKİ ÜÇ ETKEN 
İslam âlimleri birbirleriyle iletişim hâlinde veya birbirlerinden habersiz bir şekilde, İslam 
dünyasının son iki yüzyılda yaşadığı felaketi neredeyse ittifak hâlinde cehalet, yoksulluk ve 
tefrika ile ilişkilendirmişlerdir.  

Bu noktada cehalet aslî sebeptir. Yoksulluk ve tefrika onun sonuçlarıdır. Dolayısıyla cehalet 
meselesinin anlaşılması, diğer iki etkenin de anlaşılmasını sağlayacaktır.  

KİM CAHİL? İDARE EDENLER Mİ, EDİLENLER Mİ?  
İslam dünyasında cahil olan kimdi, idare edenler mi, edilenler mi? Bunun anlaşılması için 
öncelikle cehaletin anlaşılması gerekiyor.  

“Kişi veya toplumların faydalarına olanı bilmemeleri” anlamındaki cehaletin yüzeysel olanı ve 
derinlere varanı olmak üzere iki türü vardır. Yüzeysel cehalet, bilgi eksikliğidir; derin cehalet 
ise şuur eksikliği.  
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Şuur eksikliği, idare eden veya edilen, avam (sıradan halk, idare edilenler) veya havas 
(seçkinler, idareciler) bütün kesimlerle ilgilidir. Bilgi eksikliği ise genel olarak havasla ilgilidir.  

İslam dünyasının geçmişine dair iyi bir araştırma yapılsın. Görülecektir ki ümmet, hiçbir 
zaman şuurdan uzak kalmamıştır. Ümmet, her zaman sorunlarını hissedecek ve çözümünü 
bilecek bir şuura sahip olmuştur. 

Kimi zaman “ümmet vicdanı” olarak ifade edilen ümmet şuuru, her zaman dışarıdaki 
düşmanı kapıya yaklaştığında da olsa fark etmiş ve ona karşı direnmiş; içerideki zalimi de az 
çok tanımıştır. Ümmet, hiçbir zaman, düşmanlarına karşı tamamen duyarsız olmamıştır.  

Daha doğrusu, geçmişte ümmetin avam kesimi ve avama yakın uleması, hiçbir zaman 
şuurdan tamamen yoksun kalmamıştır. İdarecilerin dış güçlerle iletişime geçmek için 
yarıştıkları süreçlerde ümmetin avamı ve avama yakın uleması “Gavurdan dost olmaz!” 
diyerek onları uyarmıştır. Ki bu uyarıcı ve doğruya yöneltici yüksek şuura aynı zamanda 
“ümmet irfanı” da denmektedir. Kimi hocaların özellikle son dönemde “Biz okudukça 
cahilleştik!” ifadeleri de bu gerçeği anlatmaktadır. Bizim okumamışlarımız ya da az 
okumuşlarımız, yakın geçmişte, dost ve düşmanı tanımakta havasın önünde olmuşlardır.  

Ümmetin şuur eksikliği sorunu, yakın geçmiş açısından bir havas sorunudur. Ne yazık ki bu 
şuur eksikliğine özellikle son iki yüzyıl için bilgi eksikliği sebep olmuş, bilgi eksikliğinden 
kaynaklanan yüzeysel cehalet, zamanla derinleşip derin cehalete dönüşmüştür.   

Bilgi üretmekle mükellef ulema, bilgi üretmekte eksik kalınca idareciler bilgiyi başka yerde 
aradılar. Bu arayış, İslam âlemini düşman güdümüne koydu. Bilgi serüvenimize baktığımızda 
bu gerçeği kolaylıkla anlamamız mümkündür.  

BİLGİDE NEREDEN NEREYE GELDİK?   
İslam’ın ilk günden sosyolojik “öteki”si, yani düşmanı, “cahiliye” olarak bildirilmiştir. Hz. 
Peygamberin mücadelesi, cahiliye ile mücadeledir.  

Hz. Peygamber ve Dört Halife Devri’nde Müslümanlar, cahiliye ile mücadele çerçevesinde, 
Kur’an ve Sünnet’i anlama ile sınırlı kalan ilmî bir faaliyet yaptılar. O dönemde öğrenilen 
ilimler, ya doğrudan Kur’an ve Sünnet’in manası idi ya da onların anlaşılmasına dönük sarf ve 
nahiv gibi henüz teşekkülü tamamlanmamış yardımcı ilimlerdi.  

Emevîler Devri’nde bu ilimlere Arap kabilelerinin edebiyatı, folkloru ve tarihi de eklendi. 
Devlet, o günlerde kendisi için henüz kadro arıyordu. Emevîlerin bu çalışmaları, edebiyat 
kısım ile Kur’an ve Sünnet’in daha iyi anlaşılmasını sağladı. Ama sosyoloji ve tarih alanına 
giren kısımları da devletin ilk kadrolarını oluşturan Arapların İslamlaşma sürecinin 
tamamlanması açısından son derece kıymetlidir. Bu kıymetli sürecin Abbasî Dönemi’nde 
sekteye uğraması, Arap dünyasının özellikle Bedevî kısımlarının hep sorunlu kalmasına yol 
açtı.   

Abbâsîler Devri’nde İran ve Eski Yunan’dan çeviriler yapıldı. Dünya, ilmî geçmişiyle 
Müslümanların ayağına getirildi. O dönemde İslam fetihleri, merkezi Abbâsî idaresi açısından 
durmuş; İslam’a davet faaliyetleri ise yoğunlaşmıştı. Bu çerçevede, Hz. Ebûbekir’in kabileleri 
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Hz. Peygamber’e tanıtmasına denk gelen, büyük değere sahip sosyoloji ve tarih araştırmaları 
da yapıldı.   

O dönemde yazılan Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk ve Birunî’nin Taḥḳīḳu mâ li’l-
Hind adlı eserleri bu alandaki eserlerdendir. Kaşgarlı’nın eseri, henüz Müslümanlaşma süreci 
devam eden Türkler, Birunî’nin eseri ise Müslümanlaşma süreci başlama noktasında olan 
Hintliler açısından çok değerlidir. Her iki eser de İslam’a kazandırılacak ve İslam içinde 
yetiştirilecek toplumların, davet yöntemine uygun olarak tanınmasını sağlamıştır. 

Gazzâlî’nin etkisinde oluşmuş Zengî ve Eyyûbî çağı, Müslümanlar açısından ilmin Gazzâli 
çizgisi üzerinde gözden geçirilip ihya edildiği bir devirdir. Bu devirde bir yandan hadis 
kaynakları başta olmak üzere ilmî eserler toplumun istifade edeceği noktaya getirildi, bir 
yandan da İslam dünyasını tanımaya dönük devasa eseler yazıldı. İbnü’l-Asakîr’in Dımaşk 
Tarihi’nin 80 cilt olduğu, yani ünlü muhaddisin sadece Dımaşk’ı anlatmak için bile 80 cilt 
yazdığı düşünülürse bu ihya hareketinin ne ölçüde kıymetli olduğu anlaşılır.  

Ne var ki Eyyûbîlerden hemen sonra İslam âleminde öze dönüş adı altında ortaya çıkan bir 
akım, ilmî gelişmeyi adeta sonlandırdı.   

Osmanlılar da zamanla o akımın etkisinde kaldılar. Osmanlı Devri’nde Rumların 
Müslümanlaştırılmaları hedeflenmiştir. Ama Rum sosyolojisi üzerine bilindiği kadar tek eser 
yazılmadı. Batı’daki gelişmelere rağmen, seyahat kitapları dışında Batı’yla da ilgili hiçbir eser 
kaleme alınmadı. Bir İngiliz veya Fransız hatta yanı başımızdaki Rus, ne yer ne içer, o hususlar 
hiç araştırılmadı. Diğer İslam ülkeleri ise bu hususlarda Osmanlı’nın da gerisinde kalmışlardır.   

Nihayet, Müslümanların havasları önce bilgisiz kaldı, sonra bilgi eksiklerini gidermek için 
Batı’dan beslenmeye başladılar. Birinci hâl, yüzeysel cehalete yol açtı. İkinci hâl, şuuru da 
götürdüğünden aynı zamanda derin cehalete yol açtı. Müslümanların idarecileri, o 
şuursuzluk içinde Batı’ya yönelip kurtuluşu orada aradılar, başka bir ifade ile düşmanlarından 
medet umdular.    

Müslümanların avamı, şuuruyla, idarecileri uyardı ancak bilgi düzeyleri onlara hitap etmeyi 
engellediği gibi “cahillik” ithamıyla hakarete de uğradı.  

Yıllar geçip tahribat görüldükçe Müslümanların avamının irfanının, okumuş kesimin ön 
görüsünden daha ileride olduğu anlaşıldı. Ama yaşanan zaman kaybı, İslam âleminin adeta 
darmadağın olmasına yetti.  

Avam-havas çatışması ya da aydın-halk çatışması olarak anlatılan bu ayrışma, İslam 
dünyasının tarih boyunca yaşadığı en yıkıcı çatışmalardan biridir.  

Bu arada havasın bir kısmı geç de olsa şuurlandı; Batı’yı tanıdı, Batı’nın projelerinin farkına 
vardı. Ama havas bu noktaya gelinceye kadar bu kez avamın önemli bir kısmı, yanlış ve kirli 
bilgilerle şuurunu kaybetti.  İslam aleminin önemli bir kısmı, 1970’li yıllardan bu yana bu ters 
yöndeki avam-havas, aydın-halk çatışması sürecini yaşıyor. Bu süreç durdurulmaz ise İslam 
alemi kendi yolunu asla bulamayacaktır.  
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Avam ve havas, bir toplumun iki yakasıdır; bu iki kesim bir araya gelmeyince İslam dünyasının 
iki yakası bir araya gelmez. 

 

‘Yoksulluk Kültürü Tehdidi’ 
İnfak yapmak, sadece bir insanın karnını doyurmak, bir kişiyi giydirmek değildir. İnfak 
yapmak, yoksulluk kültürüne karşı bir savaş, kölelik ruhuna karşı bir mücadeledir 

Burada söz konusu olan imkânlar, kişisel çaba veya ticarette elde edilen sonraki varlık da 
değildir. İslam dünyasının bizzat doğal kaynakları, adil paylaşıldığında ve ümmetin faydasına 
açıldığında İslam dünyasındaki açlık ve yoksulluk problemini çözebilecek yeterliliktedir.  

İslam, şartlar üzerinden ifadeyle Kelime-i Şehadet, Savm u Salat, Hac u zekâttır.  

Resulullah’ın İslam’a davetinde imandan hemen sonra namazla birlikte infak gelir. Duha 
Suresi, Kur’an-ı Kerim’in ilk sürelerindendir ve o sürede Rabbimiz, Hz. Resulullah’a (SAV) 
‘Öyleyse sakın yetime kötü muamele edip onu azarlama ve sakın el açıp isteyeni azarlama 
diye emrediyor. Maun Suresi’nde ‘yetimi itip kakmak ve yoksulu doyurmaya teşvik 
etmemek’, kimi rivayetlere göre As bin Vail gibi müşriklerin, kimi rivayetlere göre Abdullah b. 
Ubey gibi münafıkların özelliği olarak verilmiş. Başka sürelerde de ‘kendisine rızık olarak 
verilenden infak’ mü’minin özellikleri arasında sayılırken ‘yoksulu doyurmamak muhtacı 
gözetmemek’ Allah’a isyan edenlerin sıfatları arasında verilmiş.  

Dünyanın başka yerlerinde açlığın, yoksulluğun var olması olabilir bir haldir ama İslam 
dünyasında olması normal değildir. İslam’ın toplum hayatı üzerindeki etkisinin zayıflamasına 
işarettir.  

Sömürgecilik, savaşlar, afetler ve iklim koşullarının elverişsizliği bütün dünyadaki açlık 
yoksulluk nedenleridir. Ancak insan, nedenleri etkisizleştirme veya etkilerini azaltma 
kabiliyetine sahiptir. Açlık ve yoksulluk nedenlerini etkisizleştirme, ancak imkânların adaletli 
paylaşımı, yeryüzünün uygun şekilde işletilmesi, insanların verimliliğini artıracak şekilde 
eğitilmesi ve infakla mümkündür.  

İslam dünyasında olumsuz nedenlerin önü açık, tedbirlerin ise önü kapalıdır. 

İmkânlar, uygun şekilde paylaşılmıyor.  

Yeryüzü uygun şekilde işlenmiyor. 

İnsanların verimliliğini artıracak bir eğitim sistemi yok.  

İnfak müssesesi sembolik düzeye inmiş. 

‘Buna rağmen İslam dünyasının durumu pek çok yönden başka yerlerden iyi’ diye bir itiraz 
yapılabilir.  
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Bu itirazın haklılık payı varsa da bu, yoksulluğun ne olduğu üzerinde düşünmeyi de 
gerektiriyor.  

Orada burada dağ, petrol ve doğal gaz gelirleriyle gökdelenler inşa edenler, Amerika’nın 
sosyal güvenlik sistemine (yoksulluk, işsizlik fonlarına) para yetiştirmek için kâğıt üstünde 
silah alımı yapanlar, bir yurt dışı gezilerine bir şehrin bütçesini harcayanlar varken biz 
İstanbul’da, Kahire’de, Diyarbakır’da,Tahran’da, İslamabad’da, Karaçi’de, Kabil’de, Bişkek’te, 
Kosova’da, Bosna’da, Tiran’da günlük yiyecek ve giyeceğini bir aile boyu günde on altı saat 
çalışarak temin edebilenleri varlıklı mı sayacağız? 

Birileri keyiflendikçe yerlere dolar, euro savururken ‘Ah, her gün bir muhtaca verebilecek bir 
artık liram olsaydı da verebilseydim’ diyerek infak etme ihtiyacını karşılama hasretiyle bir 
ömür geçiren mü’mini namazını kılamayacak kadar aç değil, cumaya gidemeyecek kadar 
giysisiz değil diye muhtaç olmayan sınıfına mı alacağız?  

Birileri paralarını saymayı bile zahmet görüp başkasına yaptırırken benim de bir sosyal 
etkinliğe katılacak bir boş günüm olsa diyen mü’mini ‘elini kimseye açmıyor’ diye müreffeh 
mi bileceğiz?  

 

‘YOKSULLUK’ YENİDEN TANIMLANIYOR 
Yoksulluk, ‘maddi yönden yetersiz olma durumu’ diye tanımlanır, ‘günlük ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak durumda olmak’ diye açıklanır.  

Bu tanım, bu açıklama doğrudur elbette, ama yetersizdir daha doğrusu açıklanmaya 
muhtaçtır. 

Bir mutlak yoksulluk vardır, bir de göreceli yoksulluk. Mutlak yoksulluk, burada tanımlanan 
yoksulluktur, göreceli yoksulluk ise ortalama gelir düzeyinin altında olmaktır. Herkesin 
mağarada yaşadığı bir yerde mağarada olmak yoksulluk olmayabilir, hatta geniş ve kullanışlı 
bir mağarada olmak varlıklı olmak bile kabul edilebilir. Ama herkesin müreffeh konutlarda 
yaşadığı bir yerde ‘iki oda bir koridor’ bir evde yaşamak yoksulluktur. 

Yoksulluk vardır, bir de ‘uç yoksulluk’... Yoksulluk, belirli bir toplumda bir insanın asgari 
standartlarda bir hayat sürdürebilmesi için gerekli kaynaklara sahip olmamasıdır. ‘Uç 
yoksulluk’ ise çok geniş bir sosyo ekonomik mahrumiyetin içinde yaşayan, ayrımcılığa ve 
dışlanmaya maruz kalan, gelir ve servet dağılımında en dipte yer almayı’ ifade eder.  

Sürekli yoksulluk, çevresel-mekânsal yoksulluk, sınıf altı yoksulluk gibi kavramlar da 
yoksulluğu anlatmak için kullanılır.  

Sürekli yoksulluk, yoksulluğun kuşaktan kuşağa, babadan oğula geçmesini anlatır. Çevresel-
mekânsal yoksulluk, ‘eski ve bakımsız evlerde, yüksek işsizlik oranlarının belirgin olduğu 
semtlerde’ oturmaya mahkûm olmak için kullanılırken ‘sınıf altı yoksulluk’ da İslam dünyası 
gerçeğinde sosyal yardıma hep muhtaç olmayı, yoksulluğunu bir kültür olarak kabullenmeyi 
ifade için kullanılabilir. Batı gerçeğinde ise bu tür yoksulluk, karnını doyurmak için kötülüğe 
bulaşmayı, derdini unutmak için içkiye, uyuşturucuya (belki sigaraya) müptela olmayı 
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karşılıyor. Ki bu tür yoksulluk, Batı tarzı oluşan ve gelişen İslam dünyası metropollerinin bir 
gerçeği haline geliyor. Nice insan şehirlerin varoşlarında (kenar semtlerinde), slumlarında 
(eski şehrin içinde kalan köhne tarihi semtlerde) kötülüğü bir geçim kaynağı haline getirmiş, 
derdi üzerine düşünmemek için içkiye, uyuşturucuya sarılmış. 

 

SÖMÜRÜ OLARAK YOKSULLUK 
Yoksulluk problemine yeni dünya gerçeği içinde bakmak lazım. Bugünün dünyasında ‘sömürü 
olarak yoksulluk’ kavramı üzerinde çokça düşünülmeye değerdir. Bu kavram, tatmin olmuş 
hatta şımarmış ve haddini aşmış azınlık sınıfının hizmetinde, hiçbir sosyal ve siyasi faaliyete 
katılmadan karın tokluğunu aşan bir gelire sahip, şehevi arzularını az çok gideren, yılın birkaç 
gününde tatil yapabilen işçi, memur kesimini anlatmak için kullanılır. Onlar için hayat, 
biyolojik bir düzeye düşmüş, biyolojik ihtiyaçlarını giderme uğruna beyinlerini ve vicdanlarını, 
sosyal ve siyasi sorunlar konusunda tatil etmişler ya da patronlarının hizmetine vermişlerdir. 
Bir itiraz içinde yer alırlarsa ‘işsiz kalma’ dedikleri ‘aç kalma, yoksullaşma’ tehdidine maruz 
kalmaktan endişe ediyorlar. ‘İtiraz’ bir insan hakkıdır, bunlar ‘itiraz yoksulu’dur, itiraz 
haklarını ya hiç kullanmıyorlar ya da ‘patronlarının keyfi’ için kullanıyorlar. Tahrir’de, Gezi’de 
yer alan banka ve şirket çalışanlarının bir kısmı bunlardan oluşuyordu. Onlar iş yerlerinde 
patronlarına yönelmiş öfkelerini o meydanlarda ‘patronlarının keyfi için tüketme’ ustalığına, 
profesyonelliğine ulaşmış banka ve şirket çalışanları sınıfıdır, ‘sömürü olarak yoksulluk’un 
tam karşılığıdır, bir tür postmodern sömürge memurudur.  

 

KÜLTÜREL YOKSULLUK TEHDİDİ  
Yoksulluğun en uç hali, en aşırı hali, en yıpratıcı, en sürekli hali kültürel yoksulluktur daha 
doğrusu yoksulluk kültürüne düçar olmaktır.  

Yoksulluk kültüründe, yoksulluk bir kültür halini aldığında, ‘açlığı giderme faaliyeti bütün 
manevi değerlerin önüne geçer.’ Karnını doyurmak, arzularını asgari düzeyde de olsa 
gidermek en yüksek değer, en büyük gaye halini alır. Yoksulluk kültüründe en büyük 
mukaddesat geçimdir, hatta tek mukaddesat geçimdir. Geçim, tek hedeftir. O hedef, bütün 
işleri ve bütün gayr-i insani etkinlikleri mubah kalır. ‘Ne yapalım geçim derdi!’, ‘Biz, karnımızı 
doyurma derdindeyiz’ sözleri, bu kültürün en belirgin işaretleri ve en yaygın sloganlarıdır. 

Otoriteye boyun eğme, yönetime yönelik eleştiriden kaçınma, bununla birlikte mırın kırın 
düzeyinde kalan sürekli bir şikâyet hali, suçu hep kendinde ya da ait olduğu çevrede bulma, 
kendisini sömürenlere kendisine zulmedenlere kendi kapalı mekânında küfrederken bile 
onları yüceltme bu kültürün işaretleridir.  

Yoksulluk kültüründeki insan için sosyal ve siyasi faaliyetlerin hiç bir değeri yoktur. O, 
insanlığının bu yanlarından tamamen vazgeçmiş ya da bu yanlar ancak bedelsizse onlara razı 
olabilecek durumdadır. Herşeye geçim merkezli yaklaşmak, onda geçim kaynaklarını elinde 
bulundurduğuna inandığı otoriteye mutlak teslimiyete yol açmıştır. Onların öfkesine yol 
açacak her etkinlik, onun nazarında ahmaklıktır.  
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‘Kültürel yoksulluk’ veya ‘yoksulluk’ kültürü’, bugün İslam dünyası için büyük bir tehdit haline 
gelmek üzeredir. Bu hal, İslam dünyasında zalim yönetimleri ve sömürge yapısını 
kalıcılaştırma tehlikesini barındırma potansiyeline sahiptir. Bu, bir kapıdan girdiğinde imanın 
diğer kapıdan çıkmasına yol açan bir yoksulluk türüdür.  

Müslüman olmak, ‘itiraz’ ve ‘kabul’ haklarını doğru kullanabilmektir; yanlışa ‘Hayır’, doğru 
olana ‘Evet’ diyebilmektir. Yoksulluk kültürü; bu insani hali törpülüyor, yok ediyor, insanın 
iradesini elinden alıyor, insanı biyolojik ihtiyaçlarını gidermesi uğruna iradesizleştiriyor. 
Müslüman olmak, iradesini doğru yönde kullanmaktır. İradeyi doğru yönde kullanmak için 
irade sahibi olmak gerekir. İradesi olmayan hangi iradeyi kullanacak?  

Müslüman olmak, duyarlı olmaktır. Müslümanın sadece karnını doyurmaya değil, başkalarını 
da doyurmaya ihtiyacı vardır. İnfak yapabilmek, bir mü’min için ihtiyaçtır. Bu ihtiyacını 
gideremeyen mü’min, yoksuldur.  

Müslüman, çarkın dişi olmayı kabul etmez. Onun için sosyal ve siyasi etkinliklere katılarak 
kendini ortaya koymak, bir ihtiyaçtır. Bu da ‘artık zaman’(boş zaman) gerektiriyor, Cuma 
namazına, Haccın farziyetine buradan da bakılabilir. Sosyal ve siyasi etkinliklere katılacak 
‘artık zaman’ı olmayan mü’min yoksuldur. Ama daha büyük yoksulluk, bunu kabullenmektir 
ve bunu bir kültüre götüren yolda olmaktır. 

İslam dünyasının ‘hayır’ dediği zaman aç kalmayan, sosyal ve siyasi etkinliklere katıldığı 
zaman aç kalmayan kitlelere ihtiyacı var. Geleceğin metropollerinde böyle bir kitlenin var 
olabileceği, Amerikan şehirlerine bakıldığında kuşkuludur.  

O halde bugün için infak yapmak, sadece bir insanın karnını doyurmak değildir.  

İnfak yapmak; yoksulluk kültürüne karşı bir savaştır, kölelik ruhuna karşı bir mücadeledir. 

İnfak yapmak İslam dünyasında ve bütün dünyada kaynakların adil paylaşılacağı, yeryüzünün 
en uygun şekilde işletileceği, insanların verimliliğini artıracak ve önder insanlar yetiştirecek 
bir eğitim sisteminin kurulacağı bir ortama katkıda bulunmaktır.  

Böyle bir infak, kurumlaşmayı gerektirir. İnşallah haftaya buradan devam edeceğiz. 

 

Yeni Zelanda, ümmet ve göç 
15 Mart’ta, Yeni Zelanda’da Cuma namazı için toplanan Müslümanlar, Haçlı zihniyeti 
tarafından kurşunlara hedef edildi. 50 Müslüman şehid edildi, onlarcası hastanelerde…  

Yeni Zelanda, İslam fetihlerinin ulaşmadığı Avustralya’nın yaklaşık 1500 km güneyinde bir ada 
ülkesi… Haçlının hedefine koyduğu camilerde şehid olan Müslümanlar ise Filistinli, Ürdünlü, 
Mısırlı, Pakistanlı…  Müslümanların menşeleri, akla ister istemez ümmet ve göç olgusunu 
getiriyor. Ne işleri var orada o Müslümanların? Neden ta oralardalar?  
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İslam çağı, Hicret’le başlar. Müslümanlar, içinde bulundukları zamanı Hz. Peygamberin 
Mekke’den Medine’ye hicretini esas alarak tespit ederler ve Kur’an-ı Kerim buyuruyor: 
“Doğu da Batı da Allah’ındır” (Bakara Sûresi 115). Dolayısıyla ümmet evrensellik hissiyatına 
sahiptir, yeryüzünü Allah’ın arzı bilir, göçle haşir neşirdir.   

Müslüman, gittiği yere İslam’la gider, Allah’ın arzı olarak orada İslamî bir yaşam inşa eder. 
Bunun ilk örneği Asr-ı Saadet’te yaşanmıştır. Yine de ümmetin sonraki göçleri genellikle 
Hicret’ten farklı gerçekleşmiştir. Konunun anlaşılması için ümmetin “Hicret sonrası” göçlerini, 
doğal afetlerin yol açtığı göçler bir yana, sınıflandırmakta fayda vardır: 

1. İslam’a davet ve İslam uğruna cihad için göç 

Müslümanlar, Medine günlerinden itibaren İslam’a davet için kendi yurtlarından başka 
yurtlara göçtüler, doğdukları toprakları terk edip vardıkları yerlerde Allah’ın dinini anlattılar. 
Bu göç kimi zaman fetih öncesinde yaşandı, kimi zaman fethedilen bir coğrafyanın manen 
fethi için yapıldı.  

Bazen de kimi Müslüman âlimler fizikî fetihten tamamen bağımsız, yurtlarını terk edip 
Malezya, Endonezya adaları gibi uzaklara yerleştiler ve halkı İslam’a davet ettiler. Bazen ise 
Emevi ve Abbasiler döneminde ribatlara (ileri karakollara) yerleştirilen Müslümanlar misali, 
Dârü’l-İslam hudutlarının korunması için göç etti Müslümanlar. Osmanlı Akıncılarında olduğu 
gibi Allah için yurtlarını terk eden o Müslümanların bir ordudan yardım almadan kendi 
başlarına fetihler gerçekleştirdikleri çok oldu.   

2. Zalim hükümdarların yol açtığı göçler 

Henüz Emevi çağında ve hemen sonrasında Abbasî günlerinde pek çok İslam alimi, zalim 
hükümdarlara boyun eğmemek için göç etmeyi seçti. Bu göçü Hz. Peygamberin hicretinden 
farklılaştıran, bunun müşriklerin uygulamalarından değil, Müslümanlar arasındaki ihtilaftan 
veya İslam ahkamının hakkıyla uygulanmamasından kaynaklanması ve aslında bir tür 
“sürgün” niteliğinde olmasıdır. İmam-ı Şafii’nin Mısır’a yerleşmesi, İmam Kuşeyrî’nin on yıl 
yurdundan uzak kalması bunun en çarpıcı misallerindendir.  

3. İslam ordularının yenilmesinden sonraki göçler  

İslam ordularının yenilgileri çekilmeyle sonuçlandığında İslam nüfusu da ordunun ardından 
yerinden olmak durumunda kalmıştır. Bu göç, istila edilen İslam topraklarından istila altında 
olmayan İslam topraklarına geçişi ifade eder.  

Bunun ilk örnekleri arasında Malatya ve çevresinin Abbasî-Emevî ihtilafı fetret devrinde 
Bizans katlinden kurtulmak için göç etmesi vardır.  Bu tür göçler zorunluydu, zira göç 
etmeyen ölümle dinini değiştirmek arasında kalırdı. Katliam, yağma, tecavüz, baskı, tecrit, 
sürgün ve zorla asimilasyon Müslümanları ister istemez İslam medeniyetinin eserlerini 
artlarında bırakıp daha güvenilir bir alana çekilmek durumunda bırakıyordu. 

Bizans kaynaklı bu tür ilk örnekleri, Endülüs ve Kafkasya takip etti. Avrupa’da Roma-Cermen 
İmparatorluğu’nun güçlenmesi Endülüs’te; Gürcülerin güçlenmesi ise Kafkasya’da 
Müslümanların toplu göçlerine yol açtı.  
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Müslümanlar, ilk kez bu göçlerle sarsıldılar. O sarsıntıyı Haçlıların istila ettiği Biladü’ş-Şam 
topraklarından göç izledi ve Miladî 10-11. Yüzyıllar Müslümanların “mağdur olarak” göç 
ettikleri yüzyıllar olarak kayda geçti, 12. Yüzyılın ilk üç çeyreğinde de bu süreç özellikle 
Biladü’ş-Şam’da işledi. Sonra Endülüs dışında, Müslümanlar yeniden güçlendiler ve yeniden 
“mağdur olarak” değil, “muzaffer olarak” göç ettiler, fetih için göç ettiler, fiziken fethettikleri 
yerleri manen fethetmek ve korumak için göç ettiler. Antakya’dan Kudüs’e kadar yol 
güzergahı boyunca meskun bulunan Kürt aşiretleri; Balkanlarda yerleşik Türkler bu 
doğrultuda oralara yerleşmişlerdir.   

4. Sömürge ve emperyalizm dönemi göçleri 

Batı, İslam karşısında güçlenip kuvvet kazanınca Müslümanlar, bir kez daha felaket çağına 
girdiler. Daha 17. Yüzyıldan itibaren Osmanlı’nın Balkanlar ve Doğu Avrupa’da kaybettiği her 
toprak parçasında ümmetin evlatları İslam yurduna doğru çekilmek zorunda kaldılar. Bu 
sürecin ilk aşamasında Çarlık Rusya’sı Müslüman göçünün en önemli iticisi olarak öne çıktı. 
Çarlık Rusya güçlendikçe Müslümanları güneye doğru itti. Bu itiş, 20. yüzyılın başına kadar, 
Kırım, Kafkasya ve Orta Asya’nın kuzey kesimlerinde kitlesel Müslüman göçleri ile sonuçlandı. 
Çarlık Rusya’sının yol açtığı göçler, Sovyet Rusya’nın yol açtığı göçlerle devam etti. Sovyetler 
Birliği, ağırlığını Kürt, Çeçen ve Çerkezlerin teşkil ettiği Kafkas Müslümanlarını Sibirya’ya 
doğru sürdü.  

Ne var ki Çarlık Rusya’sı biricik göç iticisi değildi, o yüzyıllarda. İngiltere, Hindistan’da; Fransa, 
Afrika kıtasında pek göçe yol açtı. Nihayet, İngiltere, Filistin’i siyonist işgale terk ederek İslam 
dünyasının 20. yüzyılda yaşadığı en büyük göç dalgalarından birine yol açtı. Filistinlilerin 
göçüyle beraber 1979’dan sonraki Afganistan muhacereti, Çin’in Doğu Türkistan’da ve 
Myanmar diktatörlüğünün yol açtığı göçler de Müslümanların büyük göç felaketleri 
arasındadır.  

 

5. Mübadele yoluyla göç 

Müslümanlar açısından mübadele, Balkanlar ve Hint kıtasında Müslüman nüfusun azaltılması 
için anlaşmalar yoluyla yapılan karşılıklı nüfus yer değiştirilmesidir. Kurtuluş Savaşı’nın 
ardından Balkanlardaki Müslüman nüfusun bir bölümü, Türkiye’deki Rum nüfusla mübadele 
edilirken Pakistan’ın bağımsızlığının ardından da Müslüman nüfus Pakistan’a sürülürken 
Pakistan sınırları içinde kalan Hindu nüfus Hindistan’a kabul edildi. Bundan dolayı bugün 
İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde milyonlarca Balkan göçmeni Müslüman Türk yaşamaktadır. 
Pakistan ve ondan kopma Bangladeş ise büyük bir nüfus sıkışıklığı yaşamaktadır.   

6. Ulus devletler kaynaklı göçler 

Batı, İslam dünyasını fiziken işgal edemediği veya işgali sürdüremediği yerlerde krallık ve 
cumhuriyet adı altında ulus devletleri kurdu ya da bu devletlerin kurulmasını destekledi. O 
ulus devletler, hem İslamî kesime hem de ırkçı eğilimle etnik topluluklara karşı zalimce 
davrandılar, on binlerce kişiyi yurdundan ettiler. 
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Ulus devletler, bunun yanında ekonomide de başarısız oldular, müreffeh İslam dünyasını 
resmen talan ettiler. Geçmişin İslam dünyası savaştığı hâlde varlıklıydı. Ulus devlet çağında 
ise yüzyıldır tek kurşun sıkmamış İslam ülkeleri bile yoksulluğa, sefalete sürüklendi.  

Neticede yüz binlerce Müslüman, zulümden dolayı veya geçim derdiyle yurdunu terk etti, 
dünyanın neresinde baskı görmeden yaşama ve geçim yolu bulduysa oraya gitti, başkalarının 
işinde kimi zaman iyi koşullarda kimi zaman bir köle gibi çalışmaya başladı. Bildiğim kadarıyla 
İslam tarihinde ilk kez Müslümanlar, geçim derdine düşerek gayri Müslimlerin yanında bu 
yoğunlukta çalışıyorlar.  

Müslümanların bu siyasi veya ekonomik sorunlarla ilgili göçleri onlara yönelik bir 
asimilasyona dönüştürülmek istendi. Ama elhamdülillah, muhacir Müslümanların kayda 
değer bir kısmı gittikleri yerlerde kimliklerini kaybetmediler. İslam’ı var olmalarının, ahiretleri 
kadar dünyadaki saadetlerinin de kaynağı gördüler.  

İslam, geçmiş çağlarda genel olarak iki yolla yayılmıştı: Fetihler ve ticari ilişkiler. Bunlardan 
birinde askeri üstünlük, diğerinde ticari üstünlük veya çekim söz konusuydu.  

Son devrin muhacir Müslümanları, İslam’ın bu iki ana yolla dahi giremediği ülkelere İslam’ı 
bir işçi, bir mağdur olarak götürdüler, ne askeri ne ticari bir üstünlük veya çekim güçleri söz 
konusu iken İslam’ı yaşayarak ayakta durdular, önce örnek bir insan, sonra örnek bir topluluk 
oldular ve yarı kölesi oldukları kişileri dahi İslam’la tanıştırıp şereflendirdiler.  

Bu, dünya tarihinin kaydettiği en ilginç dini davet örneklerinden biridir. Avrupa sosyolojisinin 
bunu görme şansı elde eden son teorisyenleri, buna karşılık hayretler içindeler ve aynı 
zamanda bir alarm halindeler. Bu alarm hâli Müslümanlara yönelik düşmanlık besleyenleri 
harekete geçiriyor ve yer yer saldırılara yol açıyor.  

İşte Yeni Zelanda’da şehid olan Müslümanlar, böyle bir öykünün kahramanlarıdırlar. Onlar 
mağdur olarak gittikleri o on binlerce kilometre uzaklıktaki yurtta Müslüman kalmayı 
başarmış, zayıfken İslam’la güçlenmiş ve İslam için bir güç oluşturmuş modern çağın mücahit 
kahramanlarıdırlar.    

 

Afganistan’da akan kan ve bir sulh 
cemiyeti   
Afgan cihadı, bir dönemin bütün İslam dünyasının ana gündemiydi. İslam dünyası, bütün 
sorunları ve iç karışıklıklarına rağmen adeta Afgan dağlarından gelecek haberlere 
odaklanmıştı.  

O günlerde gelen her haber, olumlu veya olumsuz, etkisiyle olumluydu! Eğer haberde, 
Afganistan’ı işgal eden Sovyetlerin kayıp verdiği söyleniyorsa tekbirler getirilir, zafer dilden 
dile aktarılırdı. Haberde şehidlerden söz ediliyorsa bu kez haber üzerinden Müslümanlar 
küfre karşı tek ses olmaya çağrılırdı. Şehid haberi, ümmeti uyandırma alarmı oluverirdi.  
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Sovyetler, Almanya’yı bile ikiye ayıracak kadar Avrupa’nın merkezine kadar yol almıştı; 
Balkanları ayakları altında çiğnemişti.  

ABD, ancak NATO’daki birliği oluşturarak Sovyetlerle baş ediyordu. Daha doğrusu Sovyetlerle 
baş etmiyordu. Soğuk Savaş içinde Sovyetleri idare ediyordu. Sovyetlerin önünde durarak 
kendisinin ve müttefiklerinin topraklarına girmesini engelleyebiliyordu.  

Buna rağmen, Sovyetler, ABD’yi Güney Amerika’da kuşatmış; Amerika’nın hayat damarlarını 
kesmeye başlamıştı. Böylesine etkin bir gücü Afgan Mücahitleri durdurabilmiş, Sovyetlerin 
önüne tarihin en başarılı askerleri olarak dikilmişlerdi.  

Sovyetler, Afgan topraklarında bir başına değildi; Afganların sosyalist kesimleri de ülkelerine 
yönelik istilanın yanındaydılar. Ruslarla birlikte kendi halklarını öldürüyor; Rusya’nın 
ülkelerine yerleşmesi için kendileri de savaşıp ölüyorlardı. Ama ne dışarıdan gelen Rusya ne 
içerideki işbirlikçileri Afgan cihadı ile baş edebiliyordu.  

Bizim gözümüzde Afgan dağları adeta bir bütün hâlde “Allahu Ekber”lafzı olmuştu da 
durmadan dünyaya sesleniyordu.  

Oradan çıkan ses, sadece İslam dünyasını değil, komünizmin başarısı karşısında irkilen bütün 
dünyanın kalbine umut veriyordu.   

Sovyetler, kendisine karşı direnen herkesi nihayetinde yenmiş ve tanklarının paletleri altıda 
ezmişti. Oysa, Afgan dağlarında mücahitlerin sıradan silahları karşısında aciz kalmış ve ne çok 
insan, bu şanlı direniş karşısında göz yaşı dökmüştür! 

Halbuki yıllar yılıdır hepimiz Afganistan’dan gelen haberleri işitmemek için resmen 
kulaklarımızı tıkıyoruz. Sovyetler, Afganistan’ı terk etti… ABD, nice katliam yaptıktan sonra 
Afganistan’daki kuvvetlerini azalttı. Ama Afganistan’da savaş bir türlü bitmedi.  

 

26 BİN ÇOCUĞUN KANI  
Kasım ayının son haftasında, İngiltere merkezli Çocukları Kurtarın Vakfı (Save The Children); 
Birleşmiş Milletler, Afganistan ve Finlandiya tarafından düzenlenen 2020 Uluslararası 
Afganistan Konferansı'nda bağışçı ülkelere Afgan çocuklarının geleceğini koruma çağrısı da 
içeren bir rapor yayımladı. 

Rapora göre Afganistan'da 2005-2019 arasında 26 binden fazla çocuk, hayatını kaybetti ya da 
engelli kaldı. Dile kolay ama lütfen tasavvur edebiliyorsanız edin: 26 bin çocuğun kanı. 
Raporda, Afganistan'daki iç savaştan dolayı aynı yıllar arasında her gün ortalama 5 çocuk 
ölmüş veya engelli kalmıştır.   

Rapor sahiplerinin tespitlerine göre Afganistan’da sadece 2019'da üçte ikisi erkek 874 çocuk, 
savaş nedeniyle hayatını kaybetti. 2 bin 275'i engelli kalmasına yol açacak biçimde yaralandı. 
2017-2019 arasında okullara yönelik 300'den fazla saldırı düzenlendi.  

Afganistan’la ilgili şöyle bir haber taraması yapayım dedim: Afganistan bana baştan başa bir 
kan ırmağı gibi göründü.  
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Üniversiteler, şehrin meydanları, semt pazarları, camiler… Gelişigüzel bir şekilde bombalı 
saldırıların hatta intihar saldırılarının hedefi oluyor.  

Bu, nasıl bir insanlık, nasıl bir savaş tarzı?  

Afganistan’daki iç savaş tipi savaşlarda amaç; 

-Birtakım hakların elde edilmesidir. 

-Zalimlerin cezalandırılmasıdır.  

-Mazlumların kendilerine musallat olan zulümden kurtularak huzur bulmasıdır.  

 Şimdi lütfen düşünelim:  

Savaş coğrafyasında yaşamaktan başka savaşla hiçbir ilgisi olmayan hangi masum insanın 
kanı, bir hakka karşılık ücret olabilir? Hangi inanç, bir mazlumun başka bir mazlumun kanını 
dökerek bir zalimi cezalandırmasına cevaz verir ve mazlumlar nasıl olur da yine kendisi gibi 
bir mazlumun kanının akıtılmasını zalimlere yönelik bir ceza gibi sayıp bundan zalime karşı bir 
zafer tadı alabilir?   

Hakikaten tam bir akıl tutulması… Sadece akıl tutulması da değil, inanç ve vicdanın da 
tükenişidir Afganistan’da yaşanan…  

Ölüm, orada öylesine sıradanlaşmış ki oraya gönderilen Avusturalya askerleri o ülkeyi insan 
öldürmeyi öğrenmek için bir eğitim sahası gibi görmüşler ve insanları keyfice hedef 
almışlardır. Afganistan, bunun karşısında ne hissediyor? ABD uçakları, Kur’an Kursu 
talebelerini katlettiğinde ne hissetmişse sadece onu hissetmiştir!  

İnsan, kimi zaman anlaşılmaz bir varlıktır! Kan dökmeye alıştığı zaman, onun için ot biçmek, 
insan kanı dökmekten daha zahmetli olabiliyor.  

İslam dünyası, bunu tarihte Haçlı, Hârizmşah ve Moğol istilalarında yaşadı. Haçlılar, Katolik 
taassubuna kapılmış, Hıristiyan bir topluluktu. Moğollar pagandı. Ama Hârizmşahlar 
Müslümandı. İslam’ın savaş hukukunu tanımayan Müslüman bir topluluk! Beldeleri Moğol 
istilasına uğrayıp katliama uğradıkça önlerinden kaçmışlar ve kendileri de Moğol 
katliamlarıyla aynı boyutta olmasa da katliamlar yapmışlar, Müslümanların namus ve malına 
el uzatmışlardır. Onların Moğollar karşısında yaşadığı dehşet, cehaletleri ile buluşunca onları 
katliam yapacak bir noktaya düşürmüştür.  

Hârizmşahlar, Moğollar karşısında yıllarca set olmalarına rağmen İslam dünyasında takdir 
edilmemişler ve nihayetinde silinip tarihe karışmışlardır.  

İslam dünyasının bu topluluğa verdiği ceza, İslam’ın yüce karakterinin çok kıymetli bir 
yansımasıdır.  
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İNSANSEVERLİK AKIMI 
İslam dünyası, Haçlı Savaşlarında düşmanlarını hayrette bırakan bir vicdan üzerinde sebat 
etmiş ve bütün dünyaya örnek olacak bir insana hürmet örneği sergilemiştir. Haçlılara karşı 
savaşan İslam mücahitlerinin insana verdiği değer, Avrupa’da Katolik taassuba dahi ağır bir 
darbe vurmuştur. Bugün bile Avrupa’da o mücahitlerin zaferlerinden çok insancıllıkları, 
insana karşı merhamet ve şefkatleri konuşulmaktadır.   

Moğol istilasından sonra ise özellikle Anadolu’da tarihe geçen bir insana hürmet akımı 
başlamıştır. Mevlana’nın insanın İlahi yönünü hatırlatan, Yunus Emre’nin bunu halk dilinde 
ifade eden dizeleri vahşete alışmış Moğolların dahi ıslahına, onların dahi insan önünde el 
pençe divan durmalarına vesile olmuştur.  

Gerek Haçlılar gerek Moğollara karşı mü’min kalplere bu değişim oluşturma iradesini veren 
Kur’an’dır, İslam’ın insanı olumlu yönde harekete geçirme kabiliyetidir.  

Anadolu tarihini bilenler, bu iradenin bu nadide coğrafyada nasıl bir değişim oluşturduğunu 
bilir ve hayret ederler.   

 

VİCDANLARI YENİDEN HAREKETE GEÇİRMEK 
İslam dünyasında son elli-altmış yılda tarihi bir fikri hareketlilik var. Daha çok sivil kişi ve 
kurumlar tarafından öncülük edilen bu fikri hareketlilik, son yirmi yılda kurumsallaştı ve pek 
çok İslam ülkesinde devletlerin mekân, personel ve finansman desteğini de almaktadır.  

Aradaki parazitler kulağınızı rahatsız edip içinizi karartmasın, neredeyse bütün İslam 
dünyasında üniversite ve araştırma merkezleri İslam dünyasında yüzyıllardır yaşanmamış bir 
İslamî bilgi üretimi hareketliliği içindeler. Artık neredeyse her mesele ile ilgili olarak 
Müslüman akademisyenlerin, Müslüman ilim adamlarının mazbut üretimleri söz konusudur. 
İslam dünyasındaki bu hareketlilik belki ancak Avrupa’nın 19. yüzyıldaki hareketliliğiyle ya da 
İslam’ın ilk yüzyıllarındaki hareketlilikle kıyaslanabilir.   

İslamî sanat ve edebiyat da tarihi bir gelişme seyri içinde…  

Fakat ilim ve sanat adına bu üretken çağımızda adeta hep birlikte Afganistan’da akan kan 
ırmağını seyrediyoruz ya da görüntüsü her gün ekranlarımıza yansıyan o ırmak karşısında 
adeta gözlerimizi kapatıyoruz. Ki Irak, Suriye ve Yemen’de de böyle yaptık.  

Bizim fikri hareketliliğimizle bu duyarsızlığımız arasında hakikaten bir paradoks söz 
konusudur: Bir yandan ilmi araştırmalar açısından İslamîleşiyoruz ama öte yandan 
İslamileşmeyle tam bir çelişki hâlinde sorunlarımıza karşı duyarsız duruyoruz. Bilgimizin artışı, 
duyarlılığımızı artırmadığı gibi, sanki duyarsızlığımıza da kaynaklık ediyor.  

Hiçbirimiz, halk pazarında çocuklarına iki kilo meyve almak için çıkan kadının, bir intihar 
bombasıyla katli üzerine derinlemesine düşünmüyoruz. O kadının ölümünün derin acısından 
bir şekilde kaçtığımız gibi, o bombayı patlatan şahsın nasıl olur da o zavallı kadının kanını 
zulümden kurtuluş ücreti olarak hesapladığını hatta o kan üzerinden cennette girmeyi 
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umduğunu da düşünmek istemiyoruz. Belli ki tek başına hiçbirimizin kalbi buna dayanmıyor. 
Öyleyse neden cemiyetleşmiyoruz?  

İslam dünyasında dökülen kan karşısında her birimiz, bir tarafı destekleme zorunluluğu 
hissediyor. Taraflardan birini alkışlayıp onun diğerinin kanını dökmesine meşruiyet bile ihdas 
ediyoruz! Bu dehşet verici gaflet, bugüne kadar bize hiçbir kazanım sağlamadı. Buna karşı 
kimi alimlerimiz ancak kısık seslerle Allah’ın kitabını, Hz. Peygamber’in Sünnetini hatırlatıp 
sulha çağırdılar. O alimler de öylesine tarafgirlikle itham edildi ki artık onlardan da ses seda 
çıkmıyor. 

Hepimiz, Afganistan’da taraflar arasında ABD’nin himayesinde gerçekleşen müzakerelerde 
olduğu gibi adeta durmuşuz ve uluslararası bir gücün İslam dünyasının sorunlu noktalarına el 
atıp kanı durdurmasını bekliyoruz. Gözlerimiz, sorunlarımızın çaresi için hep emperyalist güç 
arıyor gibi… Buna hakikaten mahkum muyuz?  

İslam dünyasında devletler bir yana, sivil şahsiyetlerin Müslüman ve insan kanı dökmeye 
karşı vicdanları harekete geçirecek bir sulh cemiyeti oluşturmaları çok mu zor? 

Bu sulh cemiyeti, İslam’ın ön gördüğü Müslüman kardeşliğinin yanında insana hürmeti 
yeniden ihya edecek çalışmalar yapacak ve İslam dünyasındaki sorunlu noktalarda ne olursa 
olsun taraf tutmadan bu çalışmaları kalplerin derinliklerine işleyecektir. 

Din sulhtur ve söz konusu Müslümanlar arası ilişkiler olunca bir değil, bin kez sulhtur. İslam’ın 
yüce kaynakları da insanlığın her sorununa çözüm getirecek kadar diri ve güçlüdür.  

İlimle uğraşıp dünyayı tanıyan bir kısmımız iradelerimizin körelmesiyle seyretme alışkanlığına 
sürüklenmişiz. Diğer kısmımız, köklerine sadık kalma adına fanatikçe bir tarafgirlikle İslam 
dünyasının her noktasındaki çatışmalarda taraf tutuyor ve sair Müslümanları da taraf 
tutmaya zorluyor.  

Buna karşı bir üçüncü yolun önünde hangi engel olabilir?    

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar 
kurtuluşa erenlerdir.” (Al-i İmran 104) Yüce İlahi kelamının bir yanı da Müslümanlar arası 
sulha bakmıyor mu?  
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Tarikat ve cemaatleri hedef almak… 
 

15 Temmuz’dan çok önce piyasayı koklayıp FETÖ’nün Türkiye’ye hâkim olacağını düşünen, 15 
Temmuz akşamı evine kapanıp sonuç ne olacak diye bekleyen bir kısım adam, ortam 
netleşince ekranlarda boy göstermeye başladı.  

“Kripto FETÖCÜ” diye bir tabir üretildi. O kriptolar bunlar olsa gerek… Düne kadar FETÖ’den 
yediler, FETÖ mağdurlarına geçmiş olsun demekte bile sakınca buldular. FETÖ’nün herhangi 
bir tarikat ve cemaat aleyhindeki her tür propagandasını “Bu tarikat ve cemaatlerde her şey 
dönüyor” diyerek desteklediler. Zaman zaman o propagandaları yayınladılar. Abant’larda yer 
almamaktan yakındılar, Amerikalara kadar gidip diz çöktüler, “Biz onlardan değiliz” diye 
yalvardılar. Şimdi ekranlarda boy gösterip “Her tarikat ve cemaat FETÖ olmaya adaydır” 
türünden laflar ediyorlar,  geçmişten bu yana yanlarında kompleks içinde oturdukları ulusalcı 
sosyalist din karşıtları ile aynı söylemi bir kez daha paylaşmanın sevinci içinde dört köşe 
oluyorlar.  

Bir kısmı, takva yurduna uğramamış ilahiyat akademisyeni, bir kısmı hayatı boyunca iki 
insanın ıslahına vesile olmamış ama binlerce insanın kafasını karıştırıp onlarla din arasına 
sözde “tevhidi/Kur’anî din” adına mesafe koyan geveze radikal, bir kısmı nerede para orada 
yer kapan köşe yazarı…  

Oyun büyük…  

Dün FETÖ eliyle durdurulan İslamî kurum ve yapılar, bugün FETÖ olmaya aday denerek 
etkisizleştirilmeye, küçültülmeye çalışılıyor.  

Bazı tarikatlar Türkiye tarihinde belki ilk kez 15 Temmuz’da sokağa indiler, tankların 
karşısında durdular, şehidler verdiler ve 15 Temmuz Zaferi’nin kazanılmasında aslî bir rol 
oynadılar. Buna ödül verileceğine bu yapılar ekran propagandası üzerinden resmen 
cezalandırılıyor.  

Cemaatler biraz daha sürekli bir kitleye sahip olsa da tarikat dergâhlarına uğrayanların çoğu 
ekrandan etkilenme potansiyeline sahip sıradan kişilerden oluşuyor, yayınları da onlar 
tarafından okunuyor. 15 Temmuz sonrasında yapılan ekran propagandaları yüzünden 
dergâhlar boşalıyor, tasavvufi yayınlar da okunma problemi yaşıyor. Sinsi bir el, yarın Allah 
korusun, bir 15 Temmuz daha söz konusu olduğunda sokağa çıkacak kimse kalmasın diye bir 
operasyon yürütüyor adeta.  

İnsan, hayretler içinde izliyor. Türkiye’de domuz eti yedirme kampanyası yürüten bir gazeteci 
bile ekranların baş adamı haline geldi. Her gece çirkin yüzünü gösterip bunların hepsinin 
varacağı yer burasıdır, bu potansiyelle uğraşmak gerekir, diye nutuk atıyor. Hükümete yakın 
medyanın fikir sefaleti içinde bunun gibiler, ekranların en çok aranan isimleri oluveriyor. 
Sormaz mı mezardaki şu veya bu dergâhtan/cemaatten şehid, ben bu domuz sevdalısı böyle 
fütursuzca konuşsun diye mi vuruldum?  
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2011’den bu yana her gün şu veya bu şekilde darbe imasında bulunanlar, Amerika’ya, Batı’ya 
rağmen bu ülkede kimse iktidar kalamaz diye emperyalistlerin sözcülüğünü yapanlar, “Hiç 
tahmin etmediğiniz bir güç bunun önüne geçecek” türünden FETÖ’nün ordudaki yapılanması 
üzerinden tehdit savuranlar evlerinde huzur içindeler. Ne Cengiz Çandar ne Hasan Cemal ne 
Taha Akyol ne Mehmet Altan ne de operasyonel romancı Ahmet Altan soruşturmaya 
uğramıştır. Onlar, liberalizmin ayrıcalıklı neferleri olarak yerlerini korurken ve bu ara eskiden 
beri sağa yakın duran Taha Akyol dışındakiler mümkün oldukça gündemden uzak kalırken 
dün FETÖ’ye hedef olmuş olanlar, bugün darbe karşıtı olduğu için bir daha hileyle hedef 
yapılıyorsa siyaset ile tarikatlar arasındaki ilişki zedelenecektir.  

15 Temmuz sonrasındaki ekran propagandası yüzünden tarikatların bir kez daha siyasi 
alandan çekilme ihtimali en güçlü şekilde vardır.  Bu durumda herhalde hükümet oy almak 
için dünün liberalleri yerine bugün ulusalcı sosyalistlerle birkaç radikal gevezenin kapısına 
gidiverecek. Onlardan alacağı oylarla yetinecektir. Bu nasıl bir siyasi hesap?  

Hükümetin müşavirleri, siyasi sahaya inmeye zor ikna olmuş tarikat ve cemaatler gibi devasa 
kitleleri tekrar siyasete küstürecek bu şeytani akla nasıl kanıyorlar,  anlamak mümkün değil. 
Onların küsmesi, sizin bir daha iktidar yüzü görmemeniz demektir. Bunu nasıl 
anlamıyorsunuz? FETÖ yokken, Ergenekon var diyerek onların taleplerine kulak tıkadınız. 
Ergenekon gidince onları FETÖ mağdur ediyor dediniz. Şimdi FETÖ gitti, tekrar Ergenekon mu 
mağdur ediyor, diyeceksiniz? Bunun tutabileceğine inanıyor musunuz?  

Radikal gevezelerin, tarikat/cemaat karşıtlığı ile ulusalcı sosyalistlerin tarikat/cemaat 
karşıtlığı 20. yüzyılın başında tekkelerin kapatılmasında uyuştuğu gibi bugün de uyuşuyor. 
Ama bunlar 20. yüzyılın başında aldıkları devlet desteğini bugün almamalıdırlar.   

Cemaat ve tarikatlar, öylesine ortaya çıkmamış, devletlerin görevlerini yapmamaları 
karşısında toplumun ihtiyacını karşılamak;  devletlerin zalimleşmesi karşısında toplumlara 
sözcülük etmek üzere var olmuştur, var olmaya da devam edecektir.  

Bütün mezhep imamlarının sivil ortamdan gelmesi bir tesadüf değildir. Onlar dün de resmi 
medreselerin eleştirilerine ve o ulema kılıklı zibidilerin hükümetleri onların üzerine salmasına 
rağmen çizgilerini korudular. Neticede kazanan ulema kılıklı zibidiler değil, onlar oldu.  

Aynen ulusalcı sosyalistler gibi devletin her şeyin yerini tutacağını, bir İslam devleti kurulursa 
o devletin başka hiçbir yapıya ihtiyaç bırakmayacağını zanneden, bu yönüyle bir sosyalist 
kadar devrimci görünse de en az onun kadar da devletçilik peşinde olan radikal ‘dinci’ 
gevezeler modern bir selefçilikle tarihten koptuklarından doğruyu ortaya koyamıyorlar.  

İslam tarihinin ilk evresinde Müslümanların Emevî ve Abbasî yapısı karşısında içeride zulümle 
yüz yüze kalmaları, devlet eliyle sağlam bir akideden uzaklaştırılmaları ve dışarıya karşı 
korumasız kalmaları üzerine mezhepler gibi tarikatler ve sonraki dönemde cemaatler de 
ortaya çıkmaya başlamış, zamanla bu yapılar Müslümanların aslî kurumları hâline gelmiştir.  

Bunların arasından sapanlar elbette vardır. Yezidiliğin dahi bir tarikattan doğduğu malumdur. 
Ancak birinin sapması, yoldan çıkması bu kurumlara yönelik düşmanlık sebebi olamaz, 
olmamalıdır.  
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İslam ülkelerinin Batılı modernizme kapıldıkları, Batılı özgürlükçülüğün bir sömürge aracına 
dönüştüğü bir dünyada Müslümanların iman, akide ve amelleri bu yapılar tarafından 
korundu. Modernleşen bir Osmanlı’da Şeyh Halid-i Zülcenaheyn çıkmasaydı, Mısır’da İhvan 
vücut bulmasaydı, Türkiye’de Üstad Said-i Nursi, Şeyh Esad Erdebilî, Süleyman Hilmi 
Tunahan, Mehmed Zahit Kotku resmi sürece boyun eğseydi bugün İslam toprakları ne hâlde 
olurdu? Ya da bugün Ergenekon/FETÖ mağduru Yusufiler olmasaydı Diyarbakır’da, 
Batman’da, Mardin’de sosyalistler hangi İslamî kurum ve şiarın ayakta kalmasına müsaade 
ederdi?  

Dün Kurtuluş Savaşları’nı çalanlar, bugün 15 Temmuz destanını çalmak için dört koldan 
çalışıyorlar, çalışacaklar da ama bunlar arkalarında tarikat ve cemaatler sayesinde ayakta 
duranları bulmamalıdırlar. Aksi halde bu görülmemiş bir küskünlüğe yol açabilir.  

Tarikat ve cemaatler, sabır ehlidir, kimi zaman Yusuf oldular, zindanlara atıldılar, kimi zaman 
aşağılandılar, kimi zaman yerlerinden edildiler. Ama küstükleri an kolay ikna edilemediler. 
Onları küstürmekten endişe duymadan siyaset yapanların aklında problem olmalıdır. 

 

 

Manevi boşluk ya da manevi 
öndersizlik! 
Manevi boşluk, bir yanıyla seküler yaşam tarzı; diğer yanıyla seküler olmayan kesimlerin 
manevi tatminden uzaklaşması ile ilgilidir. 

 

Seküler yaşam tarzı; açgözlülükle başlar, tatminsizlikle yol alır, duyarsızlıkla sona yaklaşır, 
anlamsızlıkla neticelenir. İfade açıklamaya gereksinim duymuşsa seküler bir yaşam tarzına 
yönelen insan; ilkin dünyevilik adına ne varsa ona sahip olmak ister, bir süre sonra neye sahip 
olursa olsun doyuma ulaşmadığını fark eder ama peşi sıra dünyaya karşı dahi 
duyarsızlaşmaya başlar. Nihayetinde o, sadece kendi varlığını değil, bütün hayatı anlamsız 
bulur.  Bu seküler bunalım, kayda değer bir toplum kesimine yayıldığında devasa bir 
toplumsal bunalım atmosferi oluşur.   

 

Seküler bunalıma karşı rehabilitasyon mahiyetinde; kendisi dışındakileri doğru tahlil 
kabiliyetini, bu anlamda idrakini yitirinceye kadar arzularını coşturma, ulusalcı modern 
efsanelerle avutma, doğaya yönlendirme, hayvan sevgisi ile tatmin etme, gösterişe açık bazı 
yardım çalışmalarına katma, vakit doldurmaya yönelik sanat ve sergilere alıştırma, farklı spor 
dallarıyla uğraştırma, psikiyatrik tedavi gibi farklı yöntemlere başvurulur. 
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Lâkin pek çok birey ve genel olarak seküler kitle için bu yöntemler de özellikle dindarane 
huzurun görünür olduğu bir ortamda iş görmeyebilir. Buna karşı geliştirilen en yaygın 
yöntem; seküler insanın seküler olmayana karşı nefret duygularıyla doldurulması, o nefret 
duyguları üzerinden mücadele alanına yöneltilmesi ve yine onun üzerinden hayatına bir 
anlam yüklemesine zorlanmasıdır. 

 

Böylece seküler olan; seküler olmayanla uğraşıp onu yadırgayarak, kınayarak hatta ona açık 
baskılar yaparak hem kendini ayakta tutar hem sekülerlik dışında bir çıkış kapısının 
bulunmadığına dair bağnazlık noktasında ikna olur. Bununla birlikte seküler olmayanı 
sekülerliğe çekmek gibi militanca/askerce bir vazife de görür. 

 

Öte yandan sekülerlik bir atmosfere dönüştüğünde sadece seküleri bunaltmaz, seküler 
olmayanı da etkisi altına alarak onu kendi bunalım dairesi içine çeker ve huzursuz eder. 

 

Seküler yaşam tarzı, arzulara hitap etmesiyle özü itibariyle seküler olmayan bir yaşam tarzını 
taciz eder. Buna bir de seküler kesimlerin baskısı da eklenince seküler atmosfer, seküler 
olmayanı iyice bunaltır, tutarsızlık ve huzursuzluğa sevk eder. 

 

Sekülerlik; seküler olmayanın dönüşümü açısından sekülerleşme sürecine giriş evresiyle 
kendini gösterir. Bu evre, sosyal çevre duvarının aşılması olarak nitelendirilebilir. Bu ara 
devre, seküler olmayan için bir ikilem evresidir. 

 

Sekülerliğe doğru irtifa kaybeden kişi, henüz eski dünyasından kopmamış,  yöneldiği dünyada 
da ne bulacağı konusunda ikna olmamıştır. Bu köklerinden kopuş ve belirsizliğe doğru yol alış 
vaziyeti, evreyi karanlık ve sisli bir koridora dönüştürür. Kişi bu koridorda,  türlü endişeler 
hissedip bunalımlara sürüklenir. 

 

Bu koridora giren birey, bir yanıyla köklerinin dindar insanları, diğer yandan sekülerler 
tarafından kınanmakla yüz yüzedir. Bu da onu bu bir tür fetret evresinde sahipsiz, dolayısıyla 
güvensiz bırakır, mutsuzluğunun dışa vurmasına neden olur. 

 

Seküler olana en yakın seküler olmayan da bu evredeki huzursuz, güvensiz, mutsuz kişilerdir. 
Seküler olan, çoğu zaman onların yüz ifadelerine ve duygularına bakarak aslında dindar 
insanın kendisinden mutsuz olduğunu, dolayısıyla dindarlığın bir mutluluk sığınağı olmadığını 
düşünür. Varlığını dünya hayatından ve dünya hayatını da “mutluluktan” ibaret bilince 
dindarlıktan uzak durmanın kendince sebeplerine ulaşır. Dindar insana hatta dinin kendisine 
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dair uydurduğu tutarsızlık ve huzursuzluk hikâyelerini hep o fetret devresindeki kişilerde 
bulur. Uzak durmakla kalmaz, nefrete yönelir. Nefret konusu misallerini de yine o arada 
kalmış, huzursuz, mutsuz kişilerden getirir. 

 

Fetret koridorundaki kişilere en çarpıcı örnekler ise günümüzün dünyasında özellikle 
“muhafazakâr tatil beldeleri”ne yönelen kimi dindar kişilerdir. Onların resimleri, sözü edilen 
fetret evresinin en çarpıcı görüntüleri arasındadır. Bu resimler; seküler nefret içinde olana, 
yadırgama, kınama ve hakaret etme için büsbüyük bir fırsat sunar. Sekülerin, bu dışlayıcı 
tutumu, kimi zaman fetretteki dindarı özüne doğru yeniden yönelişe sevk eder, kimi zaman 
ise onun fetret devresini bir tür koşarak geçip sekülerliğe sığınmasına neden olur. 

 

Ama bilinen bir hakikattir ki dindarlığı hakkıyla tatmış olan birinin seküler bir yaşamdan tam 
bir keyif alması neredeyse imkânsızdır. Bunun için dindar bir yaşam tarzından kopuş 
aşamasındaki kişiler, psikiyatri polikliniklerinin müdavimleri arasındadır. 

 

Toplumdaki manevi boşluk da çoğu kez onların hayat hikâyeleri, günlük tutumları, söylemleri 
üzerinden dikkat çeker ve gündem olur. 

 

MANEVİ BOŞLUK ORTAMI 
 

Bu tabloya bakılarak manevi boşluğun sadece seküler yaşamla ilgili olduğu düşünülmesin, 
başka bir ifadeyle ibadetlerin şeklen icra edildiği, vaaz ve nasihatin yaygınlaştığı ortamlarda 
manevi boşluğun olmayacağı akıllara gelmesin. 

 

Bizim için sınırsız bir laboratuvar mahiyetinde olan İslam tarihi incelendiğinde dini ilimlerin 
oldukça yaygın olduğu, ibadetlerin de aynı yaygınlıkta icra edildiği evrelerde dahi manevi 
boşluk sorununun bulunduğu anlaşılacaktır. Nitekim İmam Gazzâlî’nin manevi boşluğa 
düşmesi, öyle bir evreye rastlamaktadır. 

 

Gazzâlî, gün boyu İslâmî ilimler evreninde yaşamakta, rutin ibadetlerini de hiç aksatmamakta 
idi. Buna rağmen manevi boşluğa düşmüştür. Zira işlevi ruha seslenmek olmayan ilimler, bir 
yanıyla dünyevidir ve ruhsal dinginlik hâsıl etmez. Gazzâlî bu bağlamda sarf ve nahiv bir yana 
fıkhın dahi dünyevi yanına dikkat çeker. 
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Manevi boşluk daha çok seküler yaşam tarzının ve o tarza özenmenin eseridir. Ama 
dindarane yaşam tarzının da manevi boşluğun toplumsal bir görünürlük kazanmasının önüne 
geçse de bireyler bazında hep engellemediği bilinmelidir. 

 

Özellikle dindarane yaşam tarzının rutinleşmesi, yapaylaşması ve maneviyat ötesi bir takdir 
görüp dünyevi bir kazanç sağlaması durumunda manevi boşluk, dindarlığa rağmen 
artmaktadır. 

 

Zira rutinleşme ve yapaylaşma öz kaybına yol açarken dindarlık ile çıkar arasında bir ilişkinin 
başlaması samimi ama şuur sorunu yaşayan dindarlarda bunalım üretkenliğine yol açar.   

 

Lâkin dindar bir ortamda manevi boşluğun en önemli sebebi bireyselleşme/bireycileşme 
başka bir ifadeyle kişinin dindarlığı tek başına yaşaması yoluna girmesidir. 

 

Bu durumdaki kişinin hem kendisine yönelen seküler yadırgama, dışlanma ve baskıya karşı 
koyması hem kendi sorunlarıyla bir başına mücadele etmesi gerekir. Bu da çoğu zaman 
kişilerin gücünü aşar, onların yenilip özlerini yitirmelerine neden olur. Bunun için 
sekülerleştirilmek istenen toplumların bağları çözülerek bireyciliğe zorlanması yönünde 
projeler hep öne çıkmaktadır. 

 

MANEVİ ÖNDERSİZLİK 
 

Dindar birey için değil ama dindar toplum için bir başına manevi boşluktan söz edilemez. 
Dindar toplum için manevi boşluk; manevi öndersizlik ve bundan kaynaklı maneviyatsızlığa 
sürükleniş ortamıdır. 

 

Maneviyatsızlığa sürükleniş; maneviyatın sosyal ve siyasal yaşam üzerinde etkisini yitirmeye 
yüz tutması, değersizleşmesi, küçülmeye yüz göstermesidir. Manevi öndersizlik ise manevi 
yaşam tarzı ile örnek olan şahısların azalması ya da tükenmesidir. 

 

Dindar birey için manevi öndersizlik ve maneviyatsızlığa sürükleniş koşulları, seküler 
bunalıma ve sekülerliğin kendisine doğru bir itiş oluşturur. Onun hemen karşısında seküler 
yaşam tarzının arzulara hitabı ise idraki ve nihayetinde iradeyi aciz bırakan bir çekim 
meydana getirir. Bu itiş ve çekim, birlikte işlediğinde dindar insan arada sıkışıp kalmakta ve 
bunalıma sürüklenebilmekte, acil ve sistematik bir manevi desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu 
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noktada manevi destek, savaş alanında yaralılar için kurulan hastanenin işlevinden farksızdır. 
Ki o hastanenin kurulmaması, yaralıları ölüme terk etmek gibidir. 

 

Bu hâl karşısında, manevi önderlik iddiasındaki kimselerin dünyalık konusunda seküler 
olanlarla yarışmaları, dindar insanı sekülerliğe sevk edişte önemli bir paya sahiptir. Zira 
hekim konumundaki kişi, ilaç verme umuduyla kendisine yönelene panzehiri nadir bulunur 
bir zehir sunmaya başlamıştır. 

 

Manevi önderin en önemli vasfı zühd ehli olmasıdır. Zühd, kişinin varlıklı olmakla birlikte 
dünyaya meyletmemesidir. 

 

Hâlbuki bugünün dünyasında manevi önderlik iddiasındaki nice kişi, varlık sahibi olmadığı 
hâlde dünyeviliğe yönelmekte ve dünyeviliği kat kat yaşamaktadır. Üstelik bunu ıslah için 
aldığını bireysel yaşam tarzına harcayarak yapmaktadır. 

 

Bu, onu sadece manevi önderlik makamından uzaklaştırmamaktadır. Aynı zamanda binaları 
sellerle sürükleyip yıkan zemin kayması misali, toplumu sekülerliğe sevk eden bir itici unsura 
da dönüştürmektedir. 

 

Bugünün seküler atmosferindeki sıradan dindar; bu hususta hakikaten güç durumdadır ve 
bugün bu tür tiplere rağmen maneviyatını sürdürenler hakikaten muzaffer kişilerdir. Zira 
bugünün dünyasında seküler olan, seküler olmayanı kendisine benzetmek için aralıksız bir 
uğraş içinde iken ve bu sahada muazzam imkânlara sahip iken onu seküler olandan 
koruyacak kişiler de kendisini sekülerliğin önüne atmakta, ona yem yapmaktadır. 

 

Bu, İslam ümmeti açısından çok hazin bir tablodur. Bu tablonun gerçekliğini merak eden, 
manevi önderlik iddiasındaki pek çok şahsiyetin yaşam tarzına bakabilir. Ne yazık ki kahredici 
bir tutumla çoğu zaman “Manevi sultanımız, en büyük nimetleri hak ediyor!” şeklindeki 
cehalet ürünü, avami yaklaşım, o havastan şahsiyetlere galip geliyor. 

 

Bu durumda onlar, kendilerine yönelenleri maneviyat konusunda yönetmektense onlara 
yönelenler, onları yönlendirip dünyevileştiriyor. Bu, önderliğin tersyüz olmasıdır ve 
kendilerini bu terslikten kurtaran şahsiyetlerin artık menkıbelerde kalması, İslam aleminin en 
hazin hâllerinden biridir.   
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Ama hamd olsun ki Müslümanların önemli bir bölümü, bu terslikten uzak, yeni nesil 
önderlerin sözleri ile mutabık, mütevazı yaşam tarzı sayesinde kendilerini bu fitneden 
koruyabilmektedir. O tür Müslüman önderlerin karalanması ya da toplum dikkatinden uzak 
tutulması ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur. 

 

MANEVİ YAŞAMIN YENİDEN İHYASI 
 

İslam dünyasında dünyevi yaşamın yaygınlaştığı bir süreçte çilehanelerin “müzelik” olması, 
anlaşılmaz bir çelişkidir. 

 

 O çilehaneler, Müslümanların âlimleri ve idarecileri ile lüks yaşam tarzına yöneldikleri bir 
zamanda dünyalığa sırt çeviren İbrahim b. Edhem gibi fedâkâr şahsiyetlerin mekânıydı. Onlar, 
samimiyetlerini dünya nimetlerinden uzaklaşarak ispatlamış, o hâlleriyle Müslümanların 
dengeli bir yaşama yönelmesine önderlik etmişlerdi. Dolayısıyla dünya nimetlerini tatmak 
konusunda dünya ehli ile asla yarışmamışlardı. Aksine dünya nimetleri konusunda kendini 
kısıtlamanın misali olmuşlardı. 

 

Manevi hayatın ihyası sadece vaaz ve nasihatle ya da İslâmî ilimlerin yaygınlaştırılması ile 
mümkün olmaktan uzaktır. Böyle bir ihya, ancak dünyaya sırtını dönmeyi başaran örnek 
manevi önderlerin yeniden yetişmesi ve onların örnek yaşamının toplum tarafından 
duyulacak kadar dikkat çekmesi ile mümkündür. 

 

Burada hedeflenen dünyaya sırtını dönmüş bir İslam âlemi değildir. Aksine İslam âleminin 
dünyasını da güzelleştirmek için dünyaya sırtını dönmüş önder şahsiyetlerin yetişmesidir. 

 

Önder şahsiyetler, kendilerini dünya nimetlerinden uzak tutarken, dünyaya öncülük edecek 
büyük toplumların oluşumuna kılavuzluk eder, onları organize eder ve onlara yol aldırırlar. 

 

İslam dünyası, bugün bunu yapacak şahsiyetler beklemektedir. Bizim, manevi boşluk diye 
tarif ettiğimiz aslında manevi öndersizlik ortamından öte bir şey değildir. Manevi önderlikler 
oluşunca manevi boşluk kendiliğinden kapanır. 

 

Zira, bir itiş söz konusu olmadan tek başına seküler yaşamın çekimi, İslam toplumunu 
rayından çıkarma kuvvetinden yoksundur. 
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İslam düşmanı basın ve İslamî basın 
 

 ‘Basın’ denenince çoğu zaman ‘medya’ anlatılmak istense de gazete akla gelir. ‘Gazete’ 
denince de hatırlanan, İslam düşmanlığıdır. 

Gazetelerin İslam düşmanlığı oldukça eski olsa da bu düşmanlığın Müslümanlar tarafından 
fark edilmesi ancak ‘yerli’ gazetecilerin sayısının artması ve ciddi bir okuyucu kitlesine 
ulaşması ile gerçekleşebildi.  

Müslümanlar, daha önce Batı’da ağır bir İslam düşmanlığının var olduğunu biliyorlardı. Ancak 
basın üzerinden yürütülen o düşmanlıkla hem doğrudan muhatap olmuyorlardı hem de 
“Gavur, gavurluğunu yapar” diyerek onu çok önemsemiyorlardı.  

Müslümanın İslam’a düşmanlık etmesi ise kabul edilebilir değildi. Müslümanlar, kendileri ile 
aynı adı taşıyanların, üstelik okusunlar da bilge olsunlar diye Avrupa’ya gönderdikleri öz 
evlatlarının İslam’a açıktan veya gizliden saldırdıklarını duyduklarında adeta şoke oldular: “Bir 
İslam evladı nasıl olur da İslam’a hakaret ederdi? Bir İslam evladı nasıl olurdu da İslam’a karşı 
savaşırdı?” 

Ancak ağır bir şaşkınlık sürecinden sonra hem Batı’daki İslam düşmanlığına, hem bu yerli 
İslam düşmanlığına karşı bir tedbir olarak İslamî kalemler devreye girdi ve İslamî basın 
doğdu.  

Bu yönüyle İslamî basın, dışarda ve içerde olmak üzere iki cephede savaşmak zorunda kaldı. 
Belki bu büyük savaşta yetersiz kaldığı oldu ama daima mukaddes bir görevi yerine getirdi.  

 

GAZETELER İSLAM’A NİYE DÜŞMAN? 
İslam dünyasındaki ‘merkez basını’ da denen yüksek tirajlı gazetelerin çoğu, doğrudan ve 
dolaylı olarak İslam düşmanlığı yaptı, onlardan bir kısmı da yapmaya devam ediyor. Bunun 
bir nedeni olarak çoğu zaman ‘Yahudi sermayesi’ gösterildi.  

Kesinlikle doğrudur. Özellikle Türkiye’de Yahudilerin basına sağladığı sermaye her zaman 
basının İslam’la savaşmasında etkili oldu. Yahudiler, basına bazen doğrudan sermaye 
yatırdılar, çoğu zaman ise basını besleyen reklam sektörünü ellerinde bulundurarak basının 
arkasındaki sermaye gücü konumunda durdular.  

Parasını Yahudi’den alan bir basının İslam’a karşı nasıl bir tutum içinde olacağını anlatmaya 
bile gerek yok. Basın, bir yandan ahlaksızlığı yayarak Müslümanları günahkârlıkla 
niteliksizleştirdi, diğer yandan zihinsel bombardımanda bulunarak İslam gençlerinin İslamî 
hafızalarını tahrip etti.  
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Müslümanların bir kısmı, medyadaki İslam düşmanlarının oyununa gelerek içki ve benzeri 
günahlar üzerinden şahsiyetini kaybetti, Batılı şirketlerin ahmak bir tüketicisi oldu. Bir süre 
sonra da “Bu, benim özgürlüğüm” diyerek günah işleme noktasından, günahın bekçisi olma, 
ona günah ortamı oluşturan yapının koruyucusu olma çukuruna düştü. Bugün İslam 
şehirlerinin fikir çukurları bu tiplerle doludur. Onlar, politik bir cephe de oluşturuyorlar, 
parlamentolarda kimi zaman çoğunluk grubunu bile oluşturuyorlar.  

Bir kısım Müslüman da fikren gazetelere yenildi; sosyalist oldu, ırkçı oldu, İslam’a karşı 
savaşanların arasına katıldı; Batı’nın kirli projelerinin çöpüne dönüştü. Hepimizin çevresinde 
bu çöp durumunda olan gençler vardır. Kimisinin babası, bir İslam âlimi, kimisi nesiller boyu 
dindar bir ailenin evladı… 

Yahudi sermayesi dışında basındaki durumun diğer bir nedeni olarak azınlıkların 
gazetelerdeki etkinliği ifade edilir.  

Bu da doğru bir tespittir. İslam dünyasında hiçbir zaman basındaki Hıristiyan, Yahudi sayısı bu 
azınlıkların nüfusuyla orantılı olmamıştır. Basında o kadar çok azınlık mensubu var ki bu 
konuyu araştıranlar ister istemez “Acaba azınlıklar, sadece basılı ve görsel sektörlerde mi 
çalışıyor?” sorusunu soruyorlar.  

Bununla birlikte bu azınlık mensupları, sıradan bir azınlık mensubu değildir; onların pek çoğu 
masonluk gibi yapılanmalar üzerinden uluslararası sistemin bir çalışanıdır. Maaşını onlardan 
alır ve İslam’a düşmanlık etmekten başka hiçbir işin organizasyonu ile uğraşmaz.  

Ancak gazetelerin İslam’a düşman olmasında bu ikisini de aşan bir başka neden vardır: 
Avrupa’daki İslam düşmanlığı mirası… 

 

KİLİSEDEN MİRAS ALINAN İSLAM DÜŞMANLIĞI 
Avrupa’da gazetecilik, kilisenin henüz güçlü olduğu 17. Yüzyıl başında yayıldı. Katolik kilisesi, 
ta Endülüs’ün fethinden beri İslam’ı kendisine karşı “1 Numaralı Düşman” olarak tanımlamış, 
bütün gücünü bu düşmanlık yolunda seferber etmişti.  

Ve işte o kilise, yayın sektörü üzerinde mutlak bir güce sahipti. Matbaacıların yayınladıkları 
her kitap, kilesinin kontrolünden geçiyordu. Bu, yayıncılık önünde büyük bir sansürdü. Bu 
sansürü aşmak isteyen matbaacılar, kilisenin İslam düşmanlığı zaafından yararlanma yoluna 
gittiler. Günah bağışlayarak para kazanan kilisenin gözüne girmek için İslam düşmanlığı 
içeren kitap basma yarışına girdiler.  

Ne kadar çok İslam düşmanlığı yaparlarsa sansürden o kadar kolay kurtulacağını bilen 
matbaacılar, bir müstehcen kitabı dahi katı kurallara sahip kilisenin sansüründen kurtarmak 
için ya bizzat o kitabın içine İslam düşmanlığı serpiştirdiler. Ya da öyle bir kitaptan önce 
İslam’a ağır hakaretler içeren bir broşür basarak kilisenin dikkatini çektiler, sonraki 
kitaplarının daha üstün körü incelenmesinin yolunu buldular. İslam aleyhinde hikâyeler 
uydurdular, sahte anı ve seyahat kitapları yazdılar. İslam dünyasını hiç görmemiş kişiler, 
İslam dünyasını baştanbaşa dolaşmış gibi Müslümanlardan bahsetti ve Batı’nın kötülük 
olarak bildiği ne varsa hepsini İslam’a atfetti.  
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Katolik kiliseyi yenerek bölgesel iktidarlar kuran Protestan kilise de sürekli “Bölücülük 
yaparak İslam hesabına çalışıyorsunuz” ithamına maruz kaldı, bu ithamın kendisi üzerindeki 
etkisini azaltmak için Katoliklerin yaptığından çok daha ağır bir İslam düşmanlığı yaptı. “Akıl 
Dini Hareketi” olarak bilinen Batı’daki laik hareket de benzer bir ithamla karşılaştı ve Katolik 
kilisenin kendi aleyhindeki propagandasını bertaraf etme adına din karşıtı söylemini 
neredeyse tamamen İslam düşmanlığı üzerine oluşturdu.  

İslam dünyasındaki basın ise tam da bunların elinde yetişti, kiliseden devralınan “1 Numaralı 
Düşman İslam” ilkesini miras aldı ve ilk gününden bu yana Müslümanları aralıksız bir zihinsel 
bombardımana tabi tuttu.  

Kilise için İslam dünyası, ‘necis putperest Müslümanlar’ın elinde bir cennetti. Müslümanlar, 
mukaddes topraklara yerleşmiş ‘zalim’ ve ‘günahkâr’ bir topluluktu. İslam dünyasının üzerine 
kurulduğu mukaddes coğrafyayı Müslümanlardan kurtarmak her Hıristiyan’ın hatta her 
insanın göreviydi.  

İslam dünyasında basının başına geçirilen laik elit, kilisenin ‘mukaddes topraklar’ kavramı 
yerine ‘vatan’ kavramını yerleştirdi. Kilisenin söylemini dünyevileştirmekten öte hiçbir 
değişiklik yapmadı.  

Zihinsel beslenme ile davranışlar arasında doğrudan bir ilgi vardır. Kişi, zihnen nereden 
besleniyorsa davranış olarak oraya benzer.  

Basını elinde bulunduran elit sınıf, kiliseden, masonlardan ve Yahudilerden besleniyordu. 
Dünyaya onların gözüyle bakıyordu. Onlara göre ‘aziz vatan’, ‘cahil-kirli (pis)- tembel’ 
(Müslüman) halkın elinden mutlaka kurtarılmalı, çağdaşlığın azizlerine teslim edilmeliydi.  

Kiliseden ve Yahudilikten asla bağımsız düşünülemeyecek olan çağdaşlığın ulaştığı her yer 
özgür, çağdaşlığın ulaşmadığı her yer esirdi. Kadınlar da aslında ‘cahil-kirli (pis)- tembel’ 
(Müslüman) erkeklerin elinde birer esireydi. Her çağdaş özgürlükçü, kadınları onların elinden 
kurtarmak ve özgürleştirmek (!) için çalışmak zorundaydı.  

Burada Katolik kilise-Protestan kilise- Yahudi kini söyleminin tamamen çevirisi, taklidi söz 
konusudur. Taklitçi daima asıldan daha aşırı olur. İslam dünyasında basındaki çağdaş elit sınıf 
da İslam düşmanlığı konusunda Batı’dan bile daha aşırı, daha kindardı. İslamî değerlere 
saldırı konusunda çok daha cesurdu. Bunun için İslam dünyasındaki basın, ahlaksız 
müstehcen yayıncılıkta Batı’dan daha aşırıydı. Batı basınında hiç olmazsa fikir gazeteleri 
müstehcen yayınlardan kaçınırken İslam dünyasında fikir gazeteleri bile müstehcen resimleri 
yayınlamayı çağdaş bir sorumluluk olarak görüyor, o sorumluluğu yerine getirmeyenleri 
gericileri desteklemekle itham ediyorlardı.   

 

İSLAMÎ BASININ OLUŞMASI 
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İslam’da “helal iletişim” çok önemlidir. Müslüman, midesini helalden beslemek zorunda 
olduğu gibi zihnini de helalden beslemek zorundadır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de açık bir 
hükümle kaynağı fasıklar olan habere araştırmadan inanmayı yasaklamıştır. (Hucurât 6) 

Kaynağı fasıklar olan habere araştırmadan inanmak yasak ise Müslüman kaynağı İslam 
düşmanı kâfirler olan haberlere nasıl araştırmadan inansın.  

Bu durum sadece küfür basınından korunmayı değil,  küfür basınının etkin olduğu bir 
dünyada İslamî bir basına sahip olmayı farz (-ı kifaye) kılıyor.   

Zira “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip 
yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.” ayet-i kerimesi 
fasıklardan gelen habere doğrudan ‘inanmayın’ demiyor, o haberin araştırılmasını istiyor. Bu 
da alternatif bir haber kaynağı oluşturmayı gerektiriyor.   

Ne yazık ki Müslümanlar, ilk dönemde ayet-i kerimedeki ‘araştırın’ hükmünü pratikte sadece 
‘inanmayın’ olarak anladılar. Elit laik kesimin elindeki gazetelere karşı haber kaynakları 
oluşturmak yerine o gazeteleri, dergileri evlerine getirmemekle, onlardan taşınan haberlere 
kulaklarını tıkamakla yetindiler.  

Benzer bir tavrı daha sonra televizyona karşı da takınmak zorunda kaldılar. Nitekim Şeyh 
Alaaddin-i Haznevi Hazretleri ‘Kötü Alimler’in en büyük özelliklerinden biri olarak radyo ve 
televizyon bulundurmayı gösteriyor. O halde iyi olmanın bir özelliği de bu iletişim araçlarını 
bulundurmamaktır. Ancak, bu istenen durum değil, ‘mecburi kalınan’ bir durumdu. Zira 
hiçbir İslam âlimi, iletişimin ve bu çağ özelinde helal iletişimin önemini inkâr edemezdi. 

Müslümanlar, haberciliğin Batı’daki gelişmesiyle uzun süre ilgilenmediler. Batı basınında 
İslam’la ilgili çıkan haberleri duymadılar, önemsemediler.  

İslam dünyasında önce Yahudi, Ermeni, Rum gibi azınlıklar haberciliğe el attılar; Batı’dan 
getirdikleri matbaalarda kendi topluluklarına yönelik çoğu zaman kendi dinsel inançlarını öne 
çıkaran dergi ve gazeteler çıkardılar. 

Müslümanlar, bu durumu ne yadırgadılar ne de örnek aldılar. 

Ama zaman durmuyordu, gün geldi Batı’da yetişen, Paris, Londra gibi kentlerde okuyan Batıcı 
aydınlar, Batı’nın desteği altında ve çoğu zaman deneyimli oldukları gerekçesiyle gayri 
Müslim gazetecilerle ortaklık kurarak gazete ve dergi çıkarmaya başladılar. 

Bu dergi ve gazeteler çoğu zaman “Biz söylemiyoruz, şu Batılı gazete haber veriyor” deyip 
düşmanlıklarının üzerine bir Batı maskesi geçirerek İslam’a ve Müslümanlara saldırdılar.  

Müslümanlar, düşmanlarını kendi içlerinde bulmuşlardı; onlara cevap vermek gerekiyordu ve 
bu cevap için minberler de, cami avluları da yetersiz kalıyordu. Belki gazete çıkarma imkânı 
yoktu ama dergi yayımlanabilirdi. 

Cemaleddin Afgani ve Muhammed Abduh’un ta Paris’e uzanarak 1884’te “Urvetül Vuska”yı 
çıkardılar. Bu, bilinen ilk İslamî dergidir. Sonraki yıllarda Reşit Rıza, Mısır’da El-Menar’ı 
çıkardı. Üstad Bediüzaman’ın yazıları 1900’lı yılların başında dergilerde yayımlandı. Mehmet 
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Akif Ersoy ve arkadaşları Sebilürreşad-Sıratılmüstakim dergileriyle fikirlerini duyurdu. Üstad 
Mevdudi, Pakistan’da Tercüman’ül Kur’an’ı (1933); İhvan-ı Müslimin hareketi ise 1950’lerde 
Seyyid Kutup yönetiminde Yeni Fikir dergisini çıkardı. Bunlar hep İslam’ı müdafaa yayını 
niteliğindedir.  

Bugün için ise artık “müdafaa” da yetersizdir. Müslümanlar, Batı’nın zaafiyetlerini 
sergileyerek Batı hayat anlayışına karşı Din-i Mübin’i sadece İslam dünyasına değil, Batı’ya da 
anlatarak İslam’ın hürriyeti ve dünya hâkimiyeti için çalışmak zorundalar.  

Bu da İslamî iletişim kanallarını, İslami dergileri, gazeteleri, radyoları, televizyonları zorunlu 
kılıyor.  

Ne var ki geçmişte ağır yasaklar, bugün ise ekonomik engeller ve “ekonomik yasaklar” 
Müslümanların bu alanda yeteri kadar yol almasını engelliyor.  

Bu engelin aşılması ancak İslamî basına sahip çıkmakla mümkündür. İslami basın, dev medya 
organları karşısında küçük olabilir. Ama İtalyan tankları karşısında Ömer Muhtar’ın 
omzundaki tüfek misali değerlidir, önemlidir.  

“Madem, tankımız yok, o halde tüfeğimiz de olmasın, ona da sahip çıkmayalım” demek Ömer 
Muhtar gibi bir kahraman için ne kadar yersiz bir tutum olacaksa bugün İslam dünyasında 
“Madem dev medya organlarımız yok o halde mütevazı medya organlarımıza sahiplenmek 
boşunadır” demek de o kadar yersizdir. 

 

 

 

Asrın Gazzâlî’si: Şehid Seyyid Kutub 
 

Seyyid Kutub, 29 Ağustos 1966’da şehid edildi. Önümüzdeki pazartesi itibariyle şehadetinin 
üzerinden elli dört yıl geçmiş olacak. 

 

Seyyid, İslam âlemine siyasi içerikte ilk kez 1949’da, İslam’da Sosyal Adalet kitabıyla seslendi. 
O kitabın yayımlanma tarihi üzerinden ise yetmiş üç yıl geçti. 

 

Aradan geçen süre, Seyyid’in anlaşılması için yeterli kabul edilmelidir. Oysa onun henüz tam 
olarak anlaşıldığı söylenemez. 
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Anlaşılmamasında ona karşı yürütülen propagandanın da etkisi az değildir. Seyyid galiba, son 
devir İslam âlimleri arasında hakkında en çok eser yazılan şahsiyettir. Ne yazık ki o eserlerin 
mühim bir kısmı Batı enstitüleri tarafından ve ABD güdümündeki iki mihrak tarafından 
aleyhinde hazırlanmış veya desteklenmiştir. 

 

Söz konusu iki mihraktan biri, İsrail’dir, diğeri ne yazık ki Suudi Arabistan’ın Medine 
Üniversitesinde faaliyet gösteren Medhaliler isimli gruptur. Seyyid, şehid oldu, lâkin “hayatta 
olunca” küfrün hedefi olmaya devam etti. 

 

Genel olarak Batı enstitüleri, Seyyid’in insanı etkileme yönüne ve düşünsel bütünlüğünün 
bulunmasıyla özgünlük arz etmesine dikkat çekerler. Söz konusu Batılı enstitülerin Seyyid ile 
ilgili görüşlerinin oluşmasında İsrail kurumlarının büyük payı vardır. İsrail araştırma 
merkezleri, ittifak hâlinde Seyyid’i kendileri ve Batı için büyük bir tehdit olarak 
görmektedirler. Bu yaklaşım, Seyyid’le ilgili düşmanlığın yayılmasında göz ardı edilemez bir 
yere sahiptir. 

 

İslam dünyasında ise Seyyid ile ilgili muhalif seslerin mühim bir kısmının beslenme kaynağı ne 
yazık ki Medine İslam Üniversitesinde odaklanmış Medhaliler yapısıdır. Bu resmen Vehhabi 
grup,  Amerikan İstihbarat Teşkilatı CİA’nın İslam dünyasında Seyyid ile ilgili istediği algı için 
sürekli malzeme üretmektedir. 

 

Çok ibret verici bir durumdur ki İslam dünyasında Seyyid aleyhtarı kimi Selefçi grupların 
beslenme kaynağı, doğrudan söz konusu Medhali grup olduğu gibi, onlarla aynı katılıkta 
Seyyid düşmanlığı yapan kimi Sufi grupların da malzeme kaynağı Medhalilerdir. 

 

Seyyid, eleştirilemez mi, elbette eleştirilebilir hatta Seyyid’in derli toplu bir tahkikinin 
yapılması evladır. Nitekim eleştiri ve tahkik sınırları içinde Seyyid’in fikriyatına olumsuz 
yaklaşanlar olduğu gibi onu samimi bir şekilde yanlış anlayanlar da az değildir. Bu bağlamda 
kendisini Seyyid’le ilişkilendiren farklı yapılar üzerinden Seyyid’in eleştirilmesi ise pek de 
vicdanlı ve kimi iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bir âlimi, kendisini ona nispet edenler 
üzerinden eleştirmek, makul olmayan bir hata veya hilekârlıktır. 

 

Öte yandan algıları etkilenmelere açık olan kimi simaların Seyyid’i okumadan onun 
eserlerinin satır aralarından ifadeler seçerek ona eleştiriler yönelttikleri görülmektedir. Kimi 
zaman muannitlikle ifade edilebilecek bir ısrarı içeren bu okumaların eksik ve yanlış da olsa 
tamamının kötü niyetli olduğu söylenemez. 
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Bu noktada dikkat çekici husus, sözünü ettiğimiz kötü niyetli olmayan Seyyid eleştirilerinin 
bildiğim kadarıyla hiçbirinin Seyyid’in bütün eserlerini kapsayan bir tahkik boyutuna hiçbir 
zaman ulaşmamış olmasıdır. Başka bir ifadeyle İslam âleminde bugüne kadar, bildiğim 
kadarıyla Seyyid aleyhtarı, iyi niyetli ve onu aşmaya yönelik eser boyutuna varan hiçbir 
çalışma yapılmamıştır. Bu da Seyyid’in görüşleri ile ilgili menfi yaklaşımların çoğu zaman, 
ihtilafta rahmet boyutuna ulaşıp sevap hanesine yazılacak bir olgunluğa ulaşmasının önüne 
geçmiştir. Ne yazık ki söz konusu iyi niyetli eleştirilerin kapsamlı bir tahkik boyutuna 
ulaşmaması, kimi zaman o eleştirilerin Medhaliler üzerinden yürütülen Seyyid aleyhtarı 
propagandalara katkı sağlamaktan öte bir iş de görmüyor.  

 

Yine de bu tür tutumlarla Medhalilerden beslenenler üzerinden Seyyid’e hücum edenlerin 
tutumlarını birbirinden tamamen ayırmak elzemdir.  

 

Medhaliler, doğrudan Suudi yönetiminin emriyle, dolayısıyla CİA ile dolaylı olarak bağlantı 
içinde Seyyid’in bütün eserlerine yönelik genel tahkikler yapmaktalar ve onların bu tahkikleri, 
ABD’ye yakın olduğunu saklamayan yapılar üzerinden farklı yöntemlerle İslam âlemine 
yayılmaktadır. 

 

Tasavvuf ehlinin mühim bir kısmı asla Seyyid’in manevi şahsiyetine hürmetsizlik etmez, onun 
gibi düşünmese de kardeşlik hukuku ve şehadet makamı gereği ona rahmet okur, kimi zaman 
ondan istifade de eder. 

 

 Buna karşı; kimi Sufi simaların medya ve sosyal medya üzerinden özenle sürdürdükleri 
Seyyid aleyhtarı propaganda malzemeleri özenle tetkik edildiğinde onların Seyyid’den tek 
kitap dahi okumadıkları anlaşılır. Bununla birlikte onların Seyyid aleyhindeki ifadelerinin 
Medhali üretimlerinin birebir tercümesi mahiyetinde olduğu da analışlır. Kaldı ki 
Medhalilerin Seyyid’e yönelik eleştirilerinin başında Seyyid’in tasavvufu tasdik ettiği, bundan 
dolayı şirke düştüğü de vardır. 

 

Seyyid aleyhindeki seferberliği yürüten üst el, malzemeyi söz konusu Sufilikle ilişkili gruplara 
ısmarlarken sadece bu bölümleri çıkarmaktadır. Hile, hakikatten ustalıkla hazırlanmaktadır! 

 

Seyyid için,  Sünni İslam dünyasında Şiî; Şiî dünyada aşırı Sünnici ithamı yapılmıştır. 
Vehhabilerin etkin olduğu Arap ülkelerinde kendisi için Sufi; Sufiliğin yaygın olduğu Türkiye, 
Sudan, Malezya, Nijerya, Hindistan gibi ülkelerde Selefi-Vehhabi denmiştir. Sosyalizmin 
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ölümünü duyuran ilk isimlerden biri olduğu hâlde, kendisi için yeşil Sosyalist dendiği gibi, 
geleneksel Müslüman çevrelerde reformcu, akılcılığa meyledenler arasında ise Hanbelîler 
kadar katı bir Hadisçi ve radikal köktenci olduğu öne sürülmüştür. 

 

Sadece bu ithamlar bile Seyyid’in aleyhinde büyük bir seferberliğin yürütüldüğünü ortaya 
koymaktadır. 

 

SEYYİD’E YÖNELİK EN GALİZ İTHAM! 
 

Seyyid, saf bir İslâmî akideden, saf bir İslâmî fikriyattan, saf bir İslâmî hayattan ve saf bir 
İslâmî hareketten yanadır. Dolayısıyla Seyyid’in İslam âlemini en çok etkileyen düşüncelerinin 
başında sentezciliği ret gelir. 

 

İslam dünyasında özellikle geleneksel Sağ partilerle yolunu ayırıp kendi partisini, benzer 
şekilde diğer kurumlarını kuran önderler Seyyid’in bu fikriyatından derince etkilenmişlerdir. 
Seyyid’in ilk anda çok riskli bulunan ve Sola yarayacağı zannedilen bu yaklaşımı sayesinde 
İslâmî partiler ve diğer kurumlar, merkez Sağ partilerinden kirlerinden arındılar, ardından 
onların önüne geçtiler ve Sağ parti seçmenlerini de etraflarında toplayarak iktidar adayı veya 
bizzat iktidar oldular. Seyyid’in sadece bu feraseti, İslam düşmanlarının ona düşmanlık 
yapmaları için yeterlidir. 

 

Yazık ki Seyyid’in sentez karşıtlığı, meseleye vakıf olmayan ya da meseleyi akletmeyen kimi 
iyi niyetli Müslümanlarca tekfirciliğe yorumlandığı gibi, İslam düşmanları da Seyyid’in sentez 
karşıtlığından hâsıl olacak faydayı izale için onun sentez karşıtı fikriyatını tekfirciliğe 
yorumlamışlardır. 

 

Bu, Seyyid’den istifadeyi engellemeye yönelik en tehlikeli yorumdur, onun manevi 
şahsiyetine yönelik en galiz hatadır. 

 

 Tekfirciliğe yorumlama; Seyyid’in manen idamıdır. Cemal Abdünnasır, başta Sovyetler Birliği 
olmak üzere uluslararası güçlerin de direktifiyle Seyyid’i bedenen idam etti. Onun fikirlerini 
tekfirciliğe yorumlayanlar, onu manen idam ediyorlar. 
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Galiba Seyyid, Hesap Günü’nde kendisini bedenen idam edenlerle birlikte en çok onun 
fikirlerini tekfirciliğe yorumlayanlardan ve bu yönde araştırma yapmadan üstünkörü 
değerlendirme yapanlardan davacı olacaktır. 

 

SEYYİD BİZE NE SUNDU? 
 

Seyyid’in İslam âlemine yönelik katkılarının başında sentezciliği ret gelir. Seyyit, sentez 
karşıtlığı ile Müslümanlara bağımsız düşünme ve bağımsız hareket etme kabiliyeti sağladı. Bu 
manada İslam Ümmeti’nin son devirdeki istiklal mücadelesinin fikri önderidir. 

 

Onun dönemine kadar İslâmî hareketlerin tamamı, ya fikren ya da birlikte hareket açısından 
sentezcilikle illetli idiler veya sentezcilik konusunda henüz net bir tutum içinde değildiler. 

 

 Bir kısmı milliyetçilik ve kapitalizm; bir kısmı da milliyetçilik ve sosyalizm ile karışık fikirler 
öne sürüyordu. Diğer bir kısmı fikren arı olsa da milliyetçi, Sağcı veya Solcu parti ve gruplarla 
ortaklıklar kurmuştu. 

 

Her iki vaziyet de İslâmî hareketlerin uluslararası desteği de bulunan söz konusu yapılar 
içinde kaybolmasına yol açıyordu. Seyyid’in aleyhteki tespitleri ile İslâmî hareketler 
bağımsızlaştılar, halkın karşısına kendi kimlikleri ile çıktılar, hızla büyüdüler ve zamanla halk 
önderliği makamına yükseldiler. 

 

Seyyid’in İslam âlemine yönelik diğer bir katkısı, Müslümanların dikkatini sosyal bilimlere 
çekmesidir. Seyyid’e kadar Müslümanlar, geri kalmalarını hep fen ilimlerinde geri kalmaları 
ile ilişkilendiriyorlar ve o ilimlerde yol alırlarsa sorunlarının çözüleceğini düşünüyorlardı. 
Seyyid, bunun kusurlu bir yaklaşım olduğunu gördü. Sosyal bilimlerdeki ilerleyişin fen 
bilimlerini de besleyeceği hakikati ile Müslümanları başta tarih olmak üzere sosyal bilimlerini 
baştan başa yeniden inşa etmeleri gerektiğini henüz 1949’da yayımlanan İslam’da Sosyal 
Adalet eserinde gayet açık bir dille anlattı. Bu, çok esaslı bir katkıdır ve sadece bu katkı 
Seyyid’in Gazzâlî ile kıyaslanmasını yeterli kılmaktadır. Bugün İslam âleminin tamamı, 
Seyyid’in bu görüşünü benimsemiştir. Hatta onu idam eden Mısır yönetimi dahi yüksek 
öğretimini, onun bu fikri doğrultusunda düzenlemek için uğraş içinde olmaya devam 
etmektedir.  

 

Seyyid’in İslam âlemine yönelik tamamlayıcı bir katkısı ise Müslümanları, teferruat kabul 
edilecek meselelerde tartışmaktan, o meselelerle uğraşmaktan alıkoymasıdır. 
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Bu yoldaki işaretler mahiyetindeki katkıların yanında Seyyid, oldukça erken günlerde ve 
sosyalizmin henüz Üçüncü Dünya Ülkeleri’nde iktidar olmaya başladığı bir dönemde 
Sosyalizmin ölümünü duyurmuştur. 

 

Seyyid’e kadar Müslümanların tamamı komünizmi, İslam âlemi için en büyük tehdit kabul 
etmekte idiler ve ne yazık ki bu kanaatin oluşmasında dış güçlerin payı az değildi. 

 

İlk kez Seyyid, her tür dış etkiden bağımsız olarak meseleye yaklaşabildi, komünizmi teori ve 
pratik açıdan iyi bilen nadir Müslüman âlimlerden biri olarak onun İslam karşısındaki zayıf 
yönlerini gördüğü gibi, liberalizm karşısındaki zayıflığını da gördü. Konu ile ilgili tespitlerinden 
emin olarak gür bir sesle sosyalizmden korkmayın, o ölü doğmuştu ve ölüyor, diye haykırdı. 

 

Seyyid, bu öngörüsünü sosyalistlerle birlikte günün kargaşası içinde, güncelin ve dış güçlerin 
yoğun etkisi altında olan Müslümanların da tepkisini göze alarak bu düşüncesini en berrak 
şekilde ifade etti. 

 

Bununla birlikte ABD’nin Sovyetlerden daha büyük bir tehdit olduğunu da yine ferasetiyle 
tespit edip kanıtlarıyla Müslümanlara anlattı. İslam dünyasında o günlerde oluşan ABD yanlısı 
sentezci Müslüman yapılardan ve siyasete hâkim olamayan Müslüman âlimlerden ayrışmakta 
hiçbir beis görmedi ama o yapılar ve âlimlere yönelik hiçbir hakarette de bulunmadı. 
Onlardan hakaret işitse bile onlarla cedelleşmeyle vakit öldürmedi, ihtilafı körüklemedi, 
sadece hakikati izah etti. 

 

Bugünden bakıldığında Seyyid’in bu meselenin hem tespit hem ifade tarzı boyutlarında 
isabet ettiği ve bu yönüyle İslam âleminde nadide bir feraset ehli olarak belirdiği ayan beyan 
ortadadır. 

 

İslam düşmanları, Seyyid’in bu ferasetinin onun anlaşılması yönünde bir akıma dönüşmemesi 
için çok yönlü önlemler alıyorlar, bıkmadan yorulmadan üretimler yapıyorlar. Adeta her gün 
Seyyid’i bir kez daha idam ediyorlar. 
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SEYYİD’LE İLGİLİ OLMASI GEREKEN 
 

Seyyid’le ilgili bugün yapılması icap eden ilk iş, onun düşüncelerinin bütünlük içinde tahkik 
edilmesi, bugün ve gelecek açısından yeniden ele alınmasıdır.  

 

Bununla birlikte Seyyid’e yapılacak en büyük haksızlık, daha önce Gazzâlî ve başka âlimlere 
de yapıldığı gibi Seyyid’in “mevcut asrın ve bütün müstakbel asırların kutbu” kabul edilip 
aşılmaz olduğunun düşünülmesidir. 

 

Seyyid, bir son değil, bir merhaledir. Bugün onunla ilgili olması gereken ondan daha ileri bir 
noktaya doğru yol almaktır. Ki kendisi de İslam’da Sosyal Adalet eserinde Müslümanın sürekli 
bir ilerleme ve yükseliş hâlindeki kişi olduğunu ifade etmiştir. 

 

Şehadeti mübarek olsun, Havz-ı Kevser’de Resûl-i Ekrem salallahü aleyhi vesellem’in yanı 
başında bulunsun inşaallah… 
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