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AFGANÎ‟NĠN TÜRK VE ĠSLÂM DÜNYASI ÜZERĠNDE BIRAKTIĞI ETKĠYE 

DAĠR ELEġTĠREL BĠR BAKIġ 

A CRITICAL VIEW OF THE DEBATE ON AFGHANI'S INFLUENCE ON THE 

ISLAMIC WORLD 

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU 

Ankara Üniversitesi, Türkiye 

abdullahgundogdu@yahoo.com 

Özet 

Ġslâm dünyasının en tartıĢmalı isimlerinin baĢında hiç kuĢkusuz Cemâleddin Afganî gelmektedir. 

Onun sisler arkasında kalan hayat hikâyesinden baĢlayarak milliyeti, mezhebi, düĢünce ve görüĢleri, 

faaliyetleri, iliĢkileri gibi çağdaĢ Ġslâm düĢüncesi ve Ġslâm dünyası üzerindeki etkisine kadar onun 

hakkında her Ģey sürekli bir tartıĢma konusu olmaktadır. Bu konuda da diğer hususlarda olduğu gibi 

hemen iki zıt görüĢün bir biriyle kıyasıya çatıĢtığı dikkati çekmektedir. Bunlardan ilki onun söz konusu 

etkisini çok önemli bulan görüĢler ile ikincisi buna Ģiddetle karĢı çıkan onun etkisinin Batılılar tarafından 

yaratılmıĢ boĢ bir efsaneden ibaret olduğunu ileri süren görüĢlerdir. Bu tartıĢmaların çoğu kere gerçekçi 

temelden çıkarak öznel bir mahiyet taĢıması onun anlaĢılmasını daha güç hale getirmektedir. Biz bu 

çalıĢmamızda onun Türk dünyası ve düĢüncesi üzerindeki etkisi üzerine yapılan tartıĢmaları nesnel bir 

Ģekilde değerlendirmeye çalıĢacağız. 

Ġslâm toplumlarının Batı toplumları ile giriĢtiği eĢitliksiz/ asimetrik iliĢki güncelliğini koruduğu 

sürece, onun düĢünceleri ve etkileri etrafında yapılan tartıĢmalar, Ġslâm dünyasının geleceğine iliĢkin 

yapılacak öngörülerde mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir konu baĢlığı olmasını da 

gerektirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cemaleddin Afgani, Ġslâm dünyası, Ġslam düĢüncesi, Batı toplumları, 

Ġslamcılık  

Abstract 

There is no doubt that Jamaleddin Afghani is at the head of his most controversial names in the Islamic 

world. Everything about him is a constant debate topic, starting from the life story behind fogs, to his 

influence on contemporary Islamic thought and Islamic world, similarly to his nationality and sect, his 

thought and, his activities and relations and so on. In this subject too, it is worth noting that two opposing 

views immediately collide with one another, as in other matters. One of these views while strongly 

believes that his influence is enormous,  the other strongly opposes it. Moreover, the second view 

suggests that his influence consists of an empty myth created by the westerners. Often, the fact that these 

debates deviate from the realistic basis and its subjective feature make this issue harder to understand. In 

this work, we will try to objectively evaluate the debate on his influence on the world of Islam and 

thought.  

As long as Islamic societies maintain an unequal / asymmetric relationship with Western 

societies, discussions around his considerations and influences also require that it be a topic that must be 

taken into consideration for the future of the Islamic world. 

Keywords: Jamaleddin Afghani, Islamic world, Islamic thought, Western societies, Islamism. 

 

Gizemli Bir ÖzgeçmiĢ: Cemaleddin Afganî (1839- 1897) 

Afgani üzerine yapılan çalıĢmalarda 19‘ncı yüzyıl ikinci yarısında Ġslâm 

dünyasında baĢlayan uyanıĢ hareketlerine onun yaptığı katkıya iliĢkin, ister lehte veya 

ister aleyhte olsun, çoğu ön yargılardan oluĢan sert bir tartıĢma sürdürülmektedir. 

Aslında bu tartıĢma baĢka alanlarda da kendini gösteren gelenekle yenilik arasındaki 

çatıĢmanın bir ürünü olarak görülebilir. Afgani, bir yandan edindiğiĢeyh kimliği ile 

geleneğin temsilcisi gibi görünmek isterken, diğer yandan da Ġslâm toplumlarının 

uyanıĢı için gelenekle açık veya kapalı olarak çatıĢan siyasi bir yol izlemiĢtir. Ġslâm 

dünyasında istenen uyanıĢa sebebiyet vermek maksadıyla giriĢtiği mücadele yöntemi 
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kadar bizzat kendisinin ve takipçilerinin onun hakkında oluĢturmaya çalıĢtıkları yapay 

özgeçmiĢin de bu tartıĢmalarda etkisi bulunmaktadır. Bu iki husus da aslında bir biriyle 

iliĢkili görünmektedir. 

Bu yönüyleĠslamcılığın tartıĢmalı kurucu ismi olarak Cemaleddin Afganî‘nin 

Türk ve Ġslâm dünyasındaki etkisi üzerinde durmak gereklidir. Onun Ġslâm 

dünyasındaki etkisinin abartıldığını ileri sürenler, özellikle Türkiye‘deki Ġslâmî düĢünce 

üzerinde Ali Suavi‘den Namık Kemal‘e kadar pek çok ismi öne çıkararak Afgani‘nin 

etkisinin sınırlı kaldığını göstermek istemiĢlerdir. Bunlardanbiri olan Türköne, 

Ġslamcılığa kurucu aramanın Batılılardan kaynaklanan yanlıĢ bir yöntem olduğuna 

vurgu yaparak bunun sonucu olarak onun hakkında boĢ bir efsanenin yaratılmıĢ 

olduğunu ileri sürer. Yeni Osmanlıları onunla karĢılaĢtırıldığında daha nitelikli ve tutarlı 

görür.
1
Türköne, görüĢlerini büyük ölçüde onun hayat hikâyesindeki ve iliĢkilerindeki 

tutarsızlıklara ilk dikkat çekenlerden biri olan Niyazi Berkes‘den almıĢtır. Berkes, onun 

Türk yenileĢme tarihinde özellikle Darülfünun‘un kapatılması hadisesindeki rolünü 

tespit ederken
2
, Türköne ise daha çok Ġslamcılık düĢüncesini daha yerli bir temel 

üzerine inĢa etmek çabası içerisindedir. Ġslamcılık tabirini kullanmaktan kaçınarak 

konuyu daha çok düĢünce ve inanç sorunu olarak ele almıĢ olan Erol Güngör, Afgani‘yi 

Ġslâm modernizminin en büyük isimlerinden sayar. Ayrıca Ġslam milletleri arasında 

milliyetçiliğin geliĢmesinde etkili isimlerin baĢında geldiğini vurgular.
3
Ġran Ġslam 

devrimi ve diğer aydınlanmacı selefi akımlara mensup olanlar, uyanıĢı savunan 

devrimci bir kimlik olarak tanımladıkları Afgani‘nin Ġslam dünyasındaki etkisini abartılı 

bir Ģekilde öne çıkardıklarını görmekteyiz.
4
 

Ġran‘da Esedabadî, Türkiye‘de Fransa‘da Afganî, Afganistan‘da Rumî ve 

Ġstanbulî gibi farklı kökenlere ve mezheplere iĢaret eden kimliklerle karĢımıza çıkan 

Afganî, sürekli kendisine yeni kimlik oluĢturan ve giz perdesine bürünen özgeçmiĢine 

rağmen büyük Ģöhret kazanmıĢ, Ġslamcılıkla geleneğin ilk ciddi çatıĢmasının 

yaĢanmasına yol açmıĢtır. Aslında onun ateĢlediği, Ġslâm Orta zamanına ait olan ve 

Gazali‘nin felsefeyi tutarsızlıkla suçlayarak kendince üzerini örttüğü, eski Kelam- 

Felsefe çatıĢmasını
5
 diriltmekten baĢka bir Ģey değildi. Türkiye‘ye çağdaĢ bilimlerin 

girmesi için büyük emeklerle kurulan Darülfünun‘un açılıĢından bir süre önce 

Ġstanbul‘a gelen Cemaleddin Afganî, 1871 yılında açılıĢ töreninde irat ettiği nutku ile 

gelenekçi çevrelerin sözcüsü ġeyhülislam‘ın tepkisini çekmiĢ ve yaĢanan münazaralar 

sonrasında Darülfünun‘un kapanmasına yol açmıĢtır. Afganî‘nin nutkunda 

peygamberliği bir sanatkârlık gibi gösterdiği ve bilimin vahiyden üstün olabileceğini 

söylediği iddia edilmiĢtir. Bu çatıĢma, Ģeyhin büyük iddialarla geldiği Ġstanbul‘dan da 

sürülmesine yol açmıĢtır. Geleneğin çok güçlü olduğu bu Ģehirde, esas hedefe konulan 

Afganî‘nin düĢüncelerinden daha çok, Berkes‘in çok haklı olarak belirttiği gibi, 18‘nci 

yüzyılın baĢından beri yürütülmekte olan yenileĢme çizgisi ile bunun simgesi olan 

Darülfünun yani üniversite idi.
6
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 ġamil Kurbanov, Cemaleddin Afgani ve Türk Dünyası, Doğu Kitabevi, Ġstanbul, 2011. 

5
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Gerek Afganî‘nin Ġstanbul‘da yarattığı tartıĢmanın niceliği ve gerekse Ģehirden 

gitmek zorunda kalıĢı, Türk-Ġslam düĢünce tarihinde Fatih‘in huzurunda yaĢanan 

Hocazade ile Tusi arasındaki kelam-felsefe tartıĢmasını hatırlatmaktadır. Afganî‘nin 

Ġslam‘ın modern dünyadaki yerini ve Ġslâm toplumlarının geleceğini daha çok sezgisel 

olarak doğru öngörmüĢ olduğu söylenebilir. O, yenileĢmek için ulusa dayanan yeni 

dayanıĢmacı bir toplumsal bilinç yaratmanın gereğini anlamıĢ, bunun için de Ġslam 

toplumlarının uluslaĢması önündeki arkaik dini yapıların engellerini aĢmalarına yardım 

edecek yararlı bir yorum geliĢtirmiĢtir. Ayrıca Ġslam uygarlığının durağanlaĢmasına, 

zihnen daralmaya ve felsefeden yani bilimsel zihniyetten kopmasına neden olan içtihat 

kapılarının kapanması konusunu yeniden gündeme getirmiĢtir. Kendi ġii mezhebi 

kökleri sebebiyle felsefe- kelam tartıĢmaların aĢina bir çevreden geliyor olması yanında, 

yaptığı uzun seyahatler sayesinde Ġslam dünyası ile Batıyı karĢılaĢtırabilecek gözlemlere 

sahip bulunması onun yenileĢme yolunda çığır açıcı bir kiĢi olmasına imkân vermiĢtir 

diyebiliriz. O, Batı‘nın Ġslâm dünyasına doğrudan müdahaleleri sonucunda ortaya çıkan 

büyük sorunların çözümü için dini akidelerin serbestçe yorumlanabilmesini savunan 

öncülerden birisi idi.
7
 Onun bu yaklaĢımı, tarihin tozunu kaldırmıĢ, üzeri örtülmüĢ eski 

tartıĢmaları yeniden alevlendirmiĢtir. 

Afganî‘nin Ġslâm dünyasının Batı tahakkümü karĢısında ortaya çıkan dehĢetli 

sorunlarını çözmek için dinin temel inançlarını yeniden yorumlamak gereği üzerinde 

durması onu yenileĢmeci/ modernist bir çizgiye yerleĢtirmiĢtir. Bu yönü ile Afganî‘nin 

etkisinde geliĢen aydınlanmacı Ġslamcılık, Türkiye‘deki tüm yenilikçi düĢüncelerin 

ilgisini çekmiĢtir. Özellikle saf gelenekçiliğe topyekûn bir itiraz yanında, Batı‘nın 

doğrudan taklit edilmesini de reddederek Ġslâm‘ın çağdaĢ dünyada yaĢayabilmesi için 

dini uygulanabilir bir biçime sokmak kaygısı duyan bütün kesimler, bu aydınlanmacı 

Ġslamcılıkla bir Ģekilde bağ kurmuĢ oldular. Bu bakımdan aydınlanmacı Ġslamcılığın, 

Türk düĢünce hayatının evrimsel çizgisinde özellikle çağdaĢ milliyetçiliğin erken evresi 

olarak büyük değeri vardır. Bu durum, diğer Ġslam ülkeleri için de geçerlidir. Ġran Ġslam 

Devrimi temsilcileri, Sünni dünyada devrimi yayabilmek için Afgani‘nin bu yönünü 

kendileri için uygun bir fırsat olarak gördüler. Ġran çağdaĢ düĢünce hayatında Esedabadî 

olarak bir hayli bilinmektedir. Arap düĢünce hayatının siyasi gayeler güden bütün 

kesimleri de Ġslâm ülkelerinin askeri ve siyasi güçlerinin artırılması için gereken 

akılcılığın bir yöntem olarak kullanılması yanında Ģiddet hareketlerini de siyasi 

hedeflerine ulaĢmak için bir araç olarak görecek faydacılığa bu yolla kolayca 

ulaĢabildiler. Aydınlanmacı Ġslamcılar da dini hayatta yapmayı düĢledikleri ıslahatlar 

için daha önceki Yeni Teymiyeci akımların yolundan giderek iki kolay silahı kullandılar. 

Bunlardan ilki zaten değiĢen Ģartlar sebebiyle bir hayli hırpalanmıĢ olan tasavvufa, 

karĢıtlık idi. Diğeri de yine tüm kurulu düzenin ve geleneğin değiĢim yönündeki 

engelini dıĢarda bırakmak için yeni Teymiyeciliğin yaptığı gibi bidatlere savaĢ ilan 

etmek oldu. 

Afganî hakkında en kapsamlı çalıĢmanın sahibi olan Nikki Keddie, Afganî‘nin 

Ġslamcılığını değerlendirirken onun Panislamizmi‘ni milliyetçiliğin ilkel biçimi olarak 

değerlendirir
8
. Buna göre Afganî Ġslamcılığı, geleneksel Ġslâm‘la çağdaĢ milliyetçilik 

arasında bir geçiĢ istasyonu olduğu, böylelikle geleneksel toplum yapısından çağdaĢ 

toplum yapısına evirilmenin fikri yönlendirmesini yaptığını söyleyebiliriz. 
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Mısır Ġslamcılığı ve ulusçuluğu Afganî‘nin reformist diye tanımlanan 

aydınlanmacı Ġslamcılığından büyük oranda etkilenmiĢtir. Mısır ve diğer Arap 

ülkelerindeki ulusçuluk akımları aydınlanmacı/reformist Ġslamcılıkla fazlasıyla iç içedir. 

Zira Ġslam‘ın intiĢar çağı, Arap ulusçuluğunun inĢasında altın çağ olarak görülmektedir. 

Kimi Hristiyan Arap milliyetçileri dahi Ġslam uygarlığını bir Arap uygarlığı olarak 

gördükleri için içtenlikle benimsemiĢlerdir. Ayrıca Mısır ulusçuluğunun vatanı esas alan 

ülkesel/ teritoryal karakteri, aydınlanmacı Ġslamcılığı, ulusçulukla örtüĢtürmektedir. 

Ancak Afganî‘nin daha çok faydacı /uygulamaya dönük yaklaĢımları, diğer bulunduğu 

bölgelerde savunduğu düĢünceleri arasında tutarsızlıklar yaratmaktan da geri 

kalmamıĢtır. Ancak Afganî için esas olan amaçtır. O her Ġslam toplumunun ayrı ayrı 

milli geliĢimini savunmaktaydı. O sebeple Türkiye ve Rusya‘da Türkçü çevrelerle, 

Mısır‘da Arap milliyetçileri ile temas halinde oldu. Türkiye‘de âlimlerin ilk görevinin 

kendi dillerinin yayılmasını sağlamak oluğunu belirterek Mehmet Emin Yurdakul‘un 

Türkçe yazmasını teĢvik etmiĢtir. Onun hem Akçura tarafından Türkçülüğün tarihinde, 

hem de Arap düĢünce tarihinde yerini bulması
9
 bu yönünün açık göstergesidir. Ayrıca 

Rusya Müslümanlarından Rızâeddin Fahreddin onunla ilgili bir biyografi kaleme 

almıĢtır. Afganî‘nin 1883‘te, tilmizi Muhammed Abduh ile birlikte Paris‘te çıkarmaya 

baĢladığı ve yedi ay kadar yayında kalan Urvetü‘l-Vuska, adlı gazete Ġslâm birliği fikrini 

yaymaya çalıĢan ilk yayın organı olması bakımından büyük önem taĢır. Ayrıca 

―Allah‘ın muhkem ipi‖ anlamına gazetesinin adının halifeliği iĢaret ediyor oluĢu 

halifeliği ittihad-ı Ġslâm‘ın uluslararası siyasi aracı olarak düĢünülmesine de imkân 

sağlamıĢtır.
10

 Ancak bu aracı kendi lehine kullanabilecek esas güç, Osmanlı Devleti 

değildi. O dönemde SüveyĢ Kanalı konusunda ve Mısır‘daki Ġngiliz iĢgali sebebiyle 

Ġngiltere ile anlaĢmazlık yaĢayan Fransa, bunun için daha istekli idi. Sudan‘daki Mehdi 

hareketinde olduğu gibi Fransa, bu dönemde Ġngiltere çıkarlarına karĢı hareketlere 

desteğini esirgemiyordu.  Panislamizm fikri daha sonra da Kayzer II. Wilhelm için de 

benzer fikirler ilham edecektir. 

Akçura, ittihad- Ġslam fikri ile milliyetçilik fikrinin doğuĢunu bir biriyle 

bağlantılı olarak görür. Osmanlı Türklerinin 18‘nci yüzyıldan baĢlayarak sarsılan 

egemenliklerinin büsbütün yıkılmaktan koruyabilmek için ortaya koydukları Tanzimat 

ile yaratmaya çalıĢtıkları Osmanlı milliyeti ihdasının baĢarılı olamamasının ardından 

bazı düĢünürlerin ya dine yani Ġslâmiyet‘e ya da Türklüğe yani nesnel bir milliyete 

dayanarak maksatlarını elde edebileceklerini düĢünmüĢlerdir. Bununla bağlantılı olarak 

Akçura, Afganî‘yi ―Asya‘nın ortalarında zuhur edip bütün Ġslâm âlemine fikri tesiri 

dokunan bir zat‖ olarak tavsif eder.  Aynı zamanda Müslümanların varlıklarını koruma 

yolunda daha geniĢ ve umumi taleplerin gerçekleĢtirecek en önemli vasıta olarak 

milliyetçiliği gördüğünden bahisle ona Türkçülüğün tarihinde yer vermiĢtir. Oysa bu 

konuda mesai arkadaĢı AbdüreĢid Ġbrahim‘e yer vermemiĢ olması ilginçtir.
11

 Türk 

Yurdu‘nda Afganî‘nin hem tercüme-i hâlini, hem de onun Hindistan‘da Makalat-ı 

Cemaliye baĢlıklı Farsça yayımlanmıĢ makaleleri içerisinden, ―Vahdet-i Cinsiye (Irkiye) 

Felsefesi ve Ġttihad-ı Lisanın Mahiyet-i Hakikiyesi‖ kısmını Mehmet Emin 

Resulzade‘nin tercümesi ile yayınlatmıĢtır.
12

Afganî‘nin ―Bütün âlem-i Ġslâm‘ın 

yaĢayabilmesi için Müslüman milletlerin, milli Ģuura sahip olmaları lüzumuna kaildir.‖ 

sözünü alıntılayan Akçura, onunla ilgili ―Batı Türklüğünde olduğu kadar Kuzey 
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Türklüğünde dahi milliyet fikrinin inkiĢafına hizmet etmiĢtir‖ hükmünü verir. Onun 

Türk milliyetçiliğinin geliĢmesine etki etmesi Türkçülerle kurmuĢ olduğu yakınlık ve 

özellikle Ģair Mehmed Emin Yurdakul‘un düĢüncelerine etkisini gösterir.  

Ancak, Afganî, yazılarında Osmanlı sultanlarını, mesela Fatih ve Yavuz‘u 

Arapçayı resmi dil yapmadıkları için eleĢtirmekten de geri durmamıĢtır. Bu yukarıda 

değindiğimiz onun tutarsızlıklarındandır. Afganî‘nin adem-i merkeziyetçi ve 

meĢrutiyetçi fikirleri Abdulhamid‘i rahatsız etmiĢ, ömrünü 1897 yılında Ġstanbul‘da 

gözetim altında tamamlamıĢtır. ĠĢin ilginç yanı, 1944 yılında onu ulusal bir kimlik gören 

Afgan hükumetinin talebi üzerine kemikleri Kabil üniversitesinde yapılan anıt mezara 

nakledilmiĢtir. Bu yönüyle sonradan sahiplendiği Afganî müstearı ile de Afgan 

uluslaĢmasına tesir etmiĢ olmaktadır. 

Aydınlanmacı Ġslamcılık Türk milliyetçiliğinin içerisinde eriyerek geliĢiminin 

tamamlamasına yol açmıĢtır. Türkçüler ile Ġslamcıların yolu bu dönemde ayrılmıĢtır. Bu 

sonlanma Mehmet Akif gibi bu aydınlanmacı Ġslamcılığın Türkiye‘deki en güçlü 

temsilcisinin idaresinde çıkan SebilürreĢad dergisinin yenilikçi çizgisini bırakarak 

gelenekçi bir mahiyet kazanması ile üst noktaya çıkmıĢtır. Türkçüler, kendi dini 

anlayıĢlarını ve siyasetlerini oluĢtururken aydınlanmacı Ġslamcılığın mirasından çok 

istifade ettiler. Bunların baĢında Yusuf, Akçura, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, 

Ahmet Ağaoğlu, Hüseyin Zade Ali Bey gibi Türkçüler gelmektedir. Özellikle Halka 

Doğru ve Türk Yurdu mecmualarındaki dini muhtevalı yazılarda veya yine Türkçülerin 

çıkardığı ĠslâmMecmuası‘nın yayın çizgisinde bunu fazlasıyla gösterdiler. Mecmuanın 

Ģiarı ―hayatlı din, dinli hayat‖ Ģeklinde ifade edilmiĢti. Bu ifade, Akif‘in ―doğrudan 

Kur‘an‘dan alıp ilhamı/ asrın idrakine söyletmeliyiz Ġslam‘ı‖ dizeleriyle fikri bakımdan 

uyuĢmaktaydı. Daha da öte Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‘nın oluĢturulmasında yine bu 

çizginin izlerini görmekteyiz. 

Rusya Türkleri ve Afganî 

Geleneğin güçlü olduğu Türkiye‘de ittihad-ı Ġslâm siyaseti üzerinde baĢlangıçta 

Afgani‘nin çok büyük bir etkisinden söz etmek belki durumu abartmak olacaktır. Ancak 

Rusya Müslümanları arasında Afgani‘nin tesiri daha belirginleĢmektedir. Zira orada 

Afgani‘nin fikirlerine uygun bir vasat hazır bulunuyordu.Rusya Müslümanları zaten 

kendi seyrinde giden ve özgün bir aydınlanmacı Ġslamcılık çizgisine sahip olmuĢlardır. 

Rusya‘nın mahkûm uyrukları olan Müslüman Türkler, uzun yüzyıllar içerisinde 

toplumsal piramidin en alt basamağına düĢmüĢlerdi. Bu yüzden onların yenileĢme 

ihtiyacı, sınıfsal karĢılığı olan bir akım olmuĢtur. Ġslâm, onlar için egemen Hristiyan 

Rus toplumu karĢısında kimliklerini koruyan bir fanus hüviyeti görmekteydi. Onların 

sınıf mücadelesi, hem dini yenileĢme hem de milli uyanıĢın yolunu açmıĢtır. 

YenileĢmenin öncülerinden olan Abdünnasîr Kursavî (1775-1812), Türkiye dâhil geri 

kalan Ġslâm dünyası ile kıyaslandığında erken sayılacak bir zamanda, o vakit ulema 

arasında hâkim konumda bulunan EĢ‘ârî kelam anlayıĢı karĢısında Mâturûdî anlayıĢına 

dayanan ve içtihat kapılarını açan sağlam bir temel bulmuĢtur. ġehabeddin Mercanî 

(1818-1889) ise çalıĢmalarına millî uyanıĢı temin edecek bir mahiyet kazandırmıĢtır. 

Ceditçilik olarak adlandırılan bu yenileĢme akımı, en güçlü atılımını aydınlanmacı 

Ġslamcılığı ortak milli bir uyanıĢ haline getiren Ġsmail Gaspıralı ile elde etmiĢtir. Bu 

yenileĢme iklimi, Ġslami düĢünce bakımından da çok ilerici bir muhit özelliği 

taĢımaktaydı. Bunlardan Alimcan Barudi (1857-1921),Rızaeddin Fahreddin (1858-

1936) ve Musa Carullah Bigiev (1875-1945) gibi din adamları gelenekle çağdaĢ dünya 
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arasında sağlıklı bir yol göstermiĢlerdir.
13

 AbdürreĢid Ġbrahim (1857-1944), ihyacı yani 

yenilikçi düĢünceleri, kabına sığmayan kiĢiliği ve seyyâhlıkla ruhunu tatmin etmeye 

çalıĢtığı derin tecessüsüyle dikkat çeker. Bu isimlerin Afgani ile yoğun iliĢkisi olmuĢ 

doğrudan ve dolaylı olarak onun fikirlerinden etkilenmiĢlerdir. Afgani‘nin Rusya 

Müslümanları ile teması 1886- 1889 yılları arsında gerçekleĢtirdiği Rusya seyahati 

sayesinde doğrudan bir mahiyet kazanmıĢtır. Ġngiliz karĢıtlığı ile bilinen Afgani‘nin bu 

seyahatinin Rusya ve Ġngiltere arasında Büyük Oyun adı verilen rekabetin Ģiddetlendiği 

bir dönemde yapılmıĢ olması, resmi bir hükümet daveti ile yapıldığı iddiasını 

güçlendirmektedir. Bakü- Tiflis üzerinden Moskova‘ya gelen Afgani‘nin burada ünlü 

Türkolog Katonov ile görüĢmesi ve Petersburg‘a geçiĢi 1887 yılı Tercüman 

Gazetesi‘nin 21. sayısında okuyucularına duyurulmuĢtur. Haberde ayrıca onun Rusya 

seyahatinin gayesinin Ġngilizlerin Mısır, Hindistan ve Afganistan‗daki faaliyetlerine 

karĢı Fransa‘da çıkardığı gazetesi Urvetü‘l-Vuska‘yı yeniden çıkarmak istediği de 

belirtilmiĢ olması bu iddiayı destekler.
14

 

Herne kadar Afgani‘nin bu gayesi gerçekleĢmemiĢ olsa da onun iki yılı aĢan 

Rusya seyahati, Ġdil Ural Türkleri ile yakından temas kurmasına imkân vermiĢtir. Bu 

konuda en dikkat çeken isim Ġdil- Ural Türkleri arasında Kadılık, müftülük, eğitim ve 

yayıncılık faaliyetleri ile dikkat çeken yenilikçi Rızaeddin Fahreddin olmuĢtur. 

Çıkardığı ġura dergisi ile Ceditçiliği daha geniĢ kitlelere ulaĢtıran Rızaeddin Fahreddin 

Afgani Petersburg‘ta iken onunla dini ve toplumsal sorunları içeren uzun bir görüĢme 

yapmıĢtır. Daha sonra onunla iliĢkisini kesmemiĢ Afgani Ġstanbul‘a döndükten sonra 

orada öğrenim gören yeğeni Fatih Kerimi aracılığı ile haberleĢmiĢtir. Ġslam dünyasını 

uyandıran bir müceddit olarak gördüğü Afgani ile ilgili önce dergisinde uzun bir yazı 

dizisi yayımlayıp sonra onunla ilgili yazılan bütün yazıları toplayarak monografik bir 

kitap hazırlamıĢtır.
15

 ġura dergisinde çıkan pek çok yazı bu yönüyle Afgani çizgisini 

temsil eder. Buna en iyi örneklerden birisi Servereddin bin Miftaheddin‘dir. Onun Ġslam 

düĢüncesi ve uygarlığını eleĢtirel bir gözle değerlendirdiği çalıĢmaları bunu açıkça 

gösterir.
16

Rus karĢıtlığını siyasi gayesi yapmıĢ olan AbdürreĢid,  bu gaye için ise 

ittihad-ı Ġslam siyasetini çare olarak görmekteydi. Siyasi yönüyle onu Cemaleddin 

Efganî ile kıyaslamak mümkündür. AbdürreĢid Ġbrahim‘in Afgani ile olan münasebetine 

ayrı bir bahis açtığını kendi hayat hikâyesini anlattığı eserinde söz eder.
17

 

Ġdil-Ural bölgesindeki Ceditçilik olarak da adlandırılan bu akım, çok geçmeden 

Kadimcilik denen karĢıt hareketini yaratmıĢtır. Rusya Müslümanları arasında 

yenilikçilikle gelenekçiliğin sert mücadelesinde çoğu kere Rus idaresi, Kadimcileri 

kendisine müttefik seçmiĢtir. Ġslam uygarlığının arkaik halini koruma kaygısındaki 

tutucu kesimler, Ġslam dünyasının baĢka bölgelerinde de Ġngiltere, Fransa, Çin gibi 

egemen güçlerin çoğu kere kolladıkları yapılar olmuĢlardır. Rus idaresinin baskıcı 

uygulamalarına karĢın yine de Rus aydınlanmasının Rusya Müslümanlarının milli 

uyanıĢları üzerinde önemli katkıları olmuĢtur. Bunu bugün Orta Asya Türk 
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Ankara, 1999, s. 11- 16. 
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cumhuriyetlerini, Ġran, Afganistan ve Orta Doğudan ayıran laik devlet ve toplum 

tecrübelerinde görebilmekteyiz.  

Ġdil-Ural bölgesine göre daha laik karakterli yenileĢmeye sahip olan 

Azerbaycan‘da Ahundzade, Hüseyin Zade Ali Bey, Hasan Ali Bey Zerdabi, Ali Merdan 

TopçıbaĢıev, Ahmet Ağaoğlu gibi öncü isimler aydınlanmacı Ġslamcılıktan milliyetçiliğe 

geçiĢi temin etmiĢlerdir. Bu bölgede Afgani‘nin etkisi dil ve mezhep yakınlığı sebebiyle 

daha belirgindir. Azerbaycan Türkleri aydın kökten gelmesi sebebiyle, Ağaoğlu vd. 

Afgani ile yakından etkilenmiĢlerdir. Ahmet AğaoğluParis‘te bulunduğu dönemde 

Cemaleddin Afgânî ile de tanıĢmıĢtır. Kendi otobiyografisinde anlattığına göre hatta 

Afgani‘yi bir kaç hafta evinde misafir etmiĢtir. KuĢkusuz, bu tanıĢıklık ve karĢılıklı 

iliĢkiler, onun fikri geliĢmesinde önemli rol oynadığı gibi onun daha sonraki hayatını da 

etkileyecektir. Afgani‘nin Türkçüler nezdinde tanınması biraz da Ağaoğlu‘nun onunla 

kurmuĢ olduğu yakınlık sayesinde mümkün olmuĢtur. Türkçüler, Ġslâmcıların 

suçlamalarına karĢı Afgani‘nin yaklaĢımından bir hayli istifade edeceklerdir.
18

 

Rusya Müslümanlarının yenileĢme çizgisinin Türkiye ile yoğun bir Ģekilde 

etkileĢim içerisinde olması, önemli sonuçlar doğurmuĢ, Türk çağdaĢlaĢması 

diyebileceğimiz kendine özgü ortak bir yenileĢme biçimini yaratmıĢtır. Bu ortak 

yenileĢme hareketi, insan hakları, kadın eĢitliği, demokrasi ve çağdaĢ medeniyet 

konusunda öncü bir rol üslenmesi yönüyle Ġslam dünyasında biricik bir konumdadır. 

Sonuç olarak, Aydınlanmacı Ġslamcılık yüz yıl önce geleneğin çağdaĢ dünya karĢısında 

güncellenmesinin yapılmasını sağlayacak bir birikim oluĢturduğu söylenebilir.  Doğal 

geliĢim çizgisinde bu birikim, tüm Ġslam toplumlarında çağdaĢ ulus devletlerin 

doğmasına yol açan bir ara düĢünce biçimi olarak değerlidir. Bunda ise Afgani‘nin 

etkisi azımsanmıyacak ölçüdedir. 
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Özet 

Bugün Ġslam coğrafyası Finans Kapitalizmin kıskacı altındadır. Ġktisadi kaynakları doğrudan ve 

dolaylı olarak sömürülmekte ve Müslüman ülkelerin birlik ve bütünlüğü tehdit edilmektedir. Dünyadaki 

Ġslam karĢıtlığı tekelci sermaye tarafından desteklenmektedir. Terörün her çeĢidini tezgâhlayan bu Ģer 

mihraklar, vekâlet savaĢlarını çıkartmakta ve sürdürmektedir. Ġslam coğrafyası, yeni yöntem ve 

tekniklerle donatılmıĢ post-modern sömürgeciliğin tehdidi ile karĢı karĢıyadır.  

Ġslam coğrafyası dünyanın merkezinde yer almaktadır. Bu coğrafyada barıĢ sağlanmadıkça 

dünyada barıĢ sağlanamaz. BeĢeriyet geleceğini tehdit eden bu vekâlet savaĢları, mevcut dünya düzeni var 

oldukça, bitmez. Çünkü bu cari küresel düzen, bugün beĢeriyetin karĢı karĢıya bulunduğu sorunları 

üretmektedir. Dünyanın üçte ikisini yoksullaĢtıran bu sömürü düzeni, artık sorun üreterek ve çatıĢma 

çıkartarak ayakta kalmaya gayret etmektedir. 

Ġkinci Dünya SavaĢından sonra Müslüman ilim adamları, kendi ülkelerini sömürgecilikten 

kurtulma gayretlerini sürdürürken Ġslam Ġktisadı ve Finansını gündeme getirdiler. Bu ilmi birikim, 2008 

Finansal Bunalımdan sonra Ġslami Finansın dünya gündemine getirilmesine ortam hazırladı.  

Müslümanlar, Ġslam Ġktisadının temel ilkelerine göre kurdukları iktisadi düzenle M.S. 7-16. 

yüzyılları arasında Çin Seddi‘nden Atlas okyanusuna kadar her alanda ileri bir iktisadi düzen tesis 

etmiĢlerdir. Bu geniĢ coğrafya da Ġpek Yolu güzergâhında emek, mal, bilgi ve teknoloji akıĢı serbestti. 

Ġktisadi faaliyetler, menfaat uyumuna dayanan ortaklıklar tarafından düzenlenmekteydi. Devlet, baĢta 

güvenlik olmak üzere birçok alt yapı hizmetlerini yerine getirmekteydi.  

Batıda 15. ve16. yüzyılda meydana gelen değiĢme ve yeni keĢifler, Kapitalizmin ilk Ģekli olan 

Merkantilizmin iktisadi düzen olarak sistemleĢmesine ortam hazırladı. Merkantilizm dünyanın diğer 

bölgeleri gibi Ġslam coğrafyasının da önemli bir bölümünü sömürgeleĢtirdi.  Ġslam coğrafyasında 

Müslümanlar, kendi dünya görüĢü ve değer ölçülerine göre karĢılaĢılan sorunlara çözüm üretecek ve eski 

iktisadi kurumsal yapılarını yenileyecek ve yeni iktisadi kurumlar tesis edemediler. Bundan dolayı 

iktisadi geliĢme bakımından almaları gereken mesafeyi alamadılar. 

Batıda baĢlatılan Ġslam karĢıtı eylemlere rağmen, bugün Ġslam Ekonomisi ve Finansı dünya 

gündemindeki konumunu sürekli geniĢletmekte ve karĢılaĢılan iktisadi sorunlara yeni çözümler üretmeyi 

vaat etmektedir. Bugün Ġktisadi büyümeyi sürdürebilmek için birçok ülkede Ġslami Finans araçlarına 

baĢvurulmaya çalıĢılmaktadır. 

Müslümanların, kendi coğrafyalarını istikrarsızlaĢtıran ve kaynaklarını post-modern sömürgeci 

yöntemlerle talan etmeye kalkıĢan ve sorun üreten Tekelci Kapitalizme karĢı korunmak için Ġslam 

Ġktisadına, hak ve adalet eksenli Ortaklık Ekonomisine geçiĢ yollarını arama zamanı gelmiĢtir.. GeçmiĢte 

Müslümanlar, Medine Site Devletindeki uygulamaları örnek alarak dünya tarihinin akıĢını değiĢtirdikleri 

gibi bugün de Ġslam Ġktisadının ilkelerine dayalı, kaynakları israf etmeden, üretim ve istihdamı artıran bir 

iktisadi düzeni tesis ederek beĢeriyeti Tekelci Kapitalist düzenin sömürgeci kıskacından kurtarabilirler. 

Yeni bir barıĢ ve adalet medeniyetini inĢa edebilirler.   

Anahtar Kelimeler: Ġslam Ġktisadı, Ortaklık Ekonomisi, Finans Kapitalizm, Ġslam Coğrafyası, 

Post-Modern Sömürgeci Düzen.        

Abstract 
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Today Islamic geography is under the clamp of Financial Capitalism. Economic resources of this 

geographyhavebeen exploited directly or indirectly by the monopolist powers and the unity of Muslim 

countries is under their treat. Islamophobia at the global level has been organized and supported by the 

monopolist capitalist circles. All kinds of terrorism have been produced by these evil circles. They have 

created proxy wars and sustained in the Muslim geography. This geography faces the threat of post-

modern colonialism equipped with new colonial methods and techniques. As long as peace has 

notbeenestablished in the Islamic geography, the global peace cannot be achieved. These proxy wars, 

which are threatening the future of humanity, cannot be ended with the existing world order,because this 

current global order is producing the prevailing problems. It has lost its ability of problem solving. This 

exploitative order, which has impoverished the two thirds of the world, is now striving to survive by 

producing problems, conflicts and clashes.  

After the Second World War, while Muslim scholars had tried to escape their countries from 

occupation of colonialism, they had studied Islamic Economy and Finance and then they brought it to the 

agenda in their countries. This accumulated knowledge and studies have paved the way of bringing 

Islamic Economics and finance to the world agenda after the Financial Crisis of 2008. Muslims had been 

established an economic order between A.D. 7th-16th centuries according to the basic principles of the 

Islamic Economics. By implementing these principles, they established an advanced economic order in a 

waste region between the Great Wall of China and the Atlantic Ocean. In this vast geography, the flow of 

labor, goods, information and technology was liberalized along the Silk Road route. Economic activities 

were carried out by the owners of factors of production based on parallel interest approach among them. 

The state was performing several infrastructure services with internal as well as external securities and 

law and order.  

Changes in the West and new discoveries have set the stage for the systemization of Capitalism 

as the first form of Mercantilism as an economic order during the 15th and 16th centuries. Mercantilism 

colonized a great part of the Islamic geography like the rest of the world. Muslims in the Islamic 

geography had not renewed their old economic institutional structures that could provide new solutions to 

the problems of that time according to their own worldview and had not established new economic 

institutions. 

Islamic Economics and Finance have constantly expanded their position on the world agenda 

today, despite Islamophobia movements supported by the financial monopolist circles. Islamic Economics 

promises to produce new solutions for the economic problems of our time. Today, many countries are 

trying to apply Islamic finance tools in order to sustain economic growth. Muslims have come to find out 

new ways to shift their economy from the prevailing inefficient economic order to the Islamic Economics, 

Sharing Economics in order to protect their geography against Monopolist Capitalism, which destabilizes 

their geography and attempts to plunder their resources with post-modern colonialist methods. 

In the past, Muslims did establish efficient economic orders in the Muslim world by taking the 

practices of the Medina CityState as an example and had changed the course of world history. Today it is 

possibleforMuslims to establish a new economic order based on the principles of the Islamic Economics. 

This interest free new economic order will increase production and employment without wasting 

economic resources based on parallel interest approach among the owners of factors of productions. 

Today Muslims can reconstruct the civilization of peace and justice in their geography and contribute to 

the global peace. 

Keywords: Islamic Economics, Sharing Economics, Financial Capitalism, Islamic Geography, 

Post Modern Colonialist Order   

1. GiriĢ 

Ġslam coğrafyası 15. yüzyılın sonuna kadar dünyanın ilim, iktisat ve kültürde en 

geliĢmiĢ coğrafyasıydı. Müslümanlar, kendi dünya görüĢleri ve değer ölçülerine göre 

yönetilmekteydiler. YaĢadıkları coğrafyadaki sosyal yapı kendi dünya görüĢü ve değer 

ölçülerine ĢekillendirilmiĢti. Müslümanlar, 14. yüzyılda Batıda ve dünyanın diğer 

bölgelerin de karĢılaĢılan değiĢmeleri yakinen takip edemediler. Haçlı savaĢlarından 

sonra ticaretin yaygınlaĢması, Avrupa‘da burjuva sınıfı diye bilinen yeni bir sınıfın 

doğmasına ortam hazırlamıĢtı. Bu sınıf önce kentlerde, daha sonra merkez devletlerin 

kurulmasıyla ulusal düzeyde iktidara geldi. Dünyanın kaynaklarını Batıya aktararak 

servetini artırmayı ideoloji haline getiren bu sınıf, Kapitalizmin ilk biçimi olan 

Merkantilizmi kurarak sömürgeleĢtirmenin bazı Batı ülkelerin milli politikası 
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olmasınaortam hazırladı. Böylece Ġslam coğrafyası Batılı sömürgeci güçlerin iĢgaline 

maruz kaldı.   

Bugün Ġslam coğrafyası Finans Kapitalizmin kıskacı altındadır. Müslüman 

ülkelerin iktisadi kaynakları doğrudan ve dolaylı olarak sömürülmekte ve böylece birlik 

ve bütünlüğü tehdit edilmektedir. Dünyadaki Ġslam karĢıtlığı tekelci sermaye tarafından 

desteklenmektedir. Terörün her çeĢidini tezgâhlayan bu mihraklar, vekâlet savaĢlarını 

çıkartmakta ve sürdürmektedir. Ġslam coğrafyası, yeni yöntem ve tekniklerle donatılmıĢ 

post-modern sömürgeciliğin tehdidi ile karĢı karĢıyadır.  

Ġslam coğrafyası dünyanın merkezinde yer almaktadır. Bu coğrafyasında barıĢ 

sağlanmadıkça dünyada barıĢ sağlanamaz. BeĢeriyet geleceğini tehdit eden bu vekâlet 

savaĢları, mevcut dünya düzeni var oldukça bitmez. Çünkü bugünkü cari küresel düzen 

beĢeriyetin karĢı karĢıya bulunduğu sorunları üretmektedir. Bu tekelci düzen, 

karĢılaĢılan sorunları çözüm üretme yeteneğini kaybetmiĢtir. Dünyanın üçte ikisini 

yoksullaĢtıran bu sömürü düzeni, artık sorun üreterek ve çatıĢma çıkartarak ayakta 

kalmaya gayret etmektedir. 

Ġkinci Dünya SavaĢından sonra Müslüman ilim adamları, kendi ülkelerini 

sömürgecilikten kurtarma gayretlerini sürdürürken Ġslam Ġktisadı ve Finansını gündeme 

getirdiler. Bu ilmi birikim, 2008 Finansal Bunalımdan sonra Ġslami Finansın dünya 

gündemine getirilmesine ortam hazırladı.  

Müslümanlar, Ġslam Ġktisadının temel ilkelerine göre kurdukları iktisadi düzenle 

M.S. 7-16. yüzyılları arasında Çin Seddi‘nden Atlas okyanusuna kara her alanda ileri bir 

iktisadi düzen tesis etmiĢlerdir. Bu geniĢ coğrafya da; Ġpek Yolu güzergâhında emek, 

mal, bilgi ve teknoloji akıĢı serbestti. Ġktisadi faaliyetleri, menfaat uyumuna dayanan 

ortaklıklar tarafından düzenlenmekteydi. Devlet, baĢta güvenlik olmak üzere birçok alt 

yapı hizmetlerini yerine getirmekteydi. Halkın kurduğu vakıflar da konaklama 

hizmetlerinin yanında bazı sosyal ve destek hizmetleri yapmaktaydı.  

Batıda 15. ve 16. Yüzyılda meydana gelen değiĢme ve yeni keĢifler, 

Kapitalizmin ilk Ģekli olan Merkantilizmin iktisadi düzen olarak sistemleĢmesine ortam 

hazırladı. Merkantilizm, dünyanın diğer bölgeleri gibi Ġslam coğrafyasının önemli bir 

bölümünü sömürgeleĢtirdi. Ġslam coğrafyasında Müslümanlar, kendi dünya görüĢü ve 

değer ölçülerine göre karĢılaĢılan sorunlara çözüm üretecek eski kurumsal iktisadi 

yapılarını yenileyemediler ve yeni iktisadi kurumlar tesis edemediler. Bundan dolayı 

iktisadi geliĢme bakımından almaları gereken mesafeyi alamadılar. 

Müslümanların, kendi coğrafyalarını istikrarsızlaĢtıran ve kaynaklarını post-

modern sömürgeci yöntemlerle talan etmeye kalkıĢan ve sorun üreten Tekelci 

Kapitalizme karĢı yeni çare ve yöntemler bulmak zorundadırlar. Çünkü cari sistem, 

Ġslam coğrafyasını kaynaklarını talan ettiği gibi istikrarsızlaĢtırmakta ve iç çatıĢmaları 

yaygınlaĢtırmaktadır. Mevcut dünya düzenin ürettiği sorunlara farklı çözümler getiren 

Ġslam Ġktisadı, hak ve adalet eksenli Ortaklık Ekonomisinin vaat ettiklerine dayanarak 

yeni bir düzeni inĢa etme zamanı gelmiĢtir. GeçmiĢte Müslümanlar, Medine Site 

Devletindeki örnek alarak dünya tarihinin akıĢını değiĢtirdikleri gibi bugün de Ġslam 

Ġktisadının ilkelerine dayalı, kaynakları israf etmeden, üretim ve istihdamı artıran bir 

iktisadi düzeni tesis ederek beĢeriyeti Tekelci Kapitalizmin kıskacından kurtarabilirler. 

Yeni bir barıĢ ve adalet medeniyetini inĢa edebilirler.  

Bu tebliğin sınırlı çerçevesi içinde Ġslam coğrafyasında karĢılaĢılan iktisadi 

sorunların çözümünde üretim faktör sahipleri arasında baĢta insan emeği olmak üzere 
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iktisadi kaynakların kullanımda ve hâsılının paylaĢımında cari tekelci düzenden farklı 

çözümler sunan Ġslam Ġktisat sistemin vadettikleri hakkındaki bilgilerimi paylaĢacağız.  

2. Ġslam Coğrafyasının Konumu 

Ġslam coğrafyası kavramıyla nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler kast 

edilmektedir.  Bugün dünyanın her tarafında Müslümanlar yaĢamaktadır. Nüfusunun 

çoğunluğunu Müslümanların oluĢturduğu ülkeler dünyanın merkez konumundaki 

coğrafyada yaĢamaktadırlar. Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı (ĠĠT) teĢkilatına üye olan 57 ülke 

Asya, Afrika ve Avrupa‘da yer almaktadır. 20. yüzyılın baĢında Ġslam coğrafyasında 

sadece üç bağımsız devlet bulunmaktaydı. Bunlar Osmanlı Devleti, Afganistan ve 

Ġran‘dan oluĢmaktaydı. Bugün bu sayı 57‘ye ulaĢmıĢtır.  

Dünyada ve Ġslam coğrafyasında Müslüman nüfus artmaktadır. 2017 yılında 

dünyada yaĢayan 2.18 milyar Müslüman nüfusunun yüzde sekseni Müslüman 

coğrafyada yaĢamaktadır. Müslüman coğrafya Afrika, Asya ve Avrupa‘nın bazı 

bölgelerini içermektedir. Müslüman nüfusu ortalama yılda yüzde 1.84 oranında 

artmaktadır. (http://muslimpopulation.com/world/, 9 Nisan 2917). 

Ġslam coğrafyası, hem jeopolitik, hem dejeostratejikaçısında dünyanın 

merkezinde yer almaktadır. Bu coğrafyada barıĢ sağlanmadan dünyada barıĢı tesis 

edilemez. Geçen üç yüzyıl boyunca dünyayı paylaĢan emperyalist mihraklar Ġslam 

coğrafyasında sürekli çatıĢma ve gerginlikler çıkarmıĢlar. Sıcak çatıĢmalarda taraf 

olmuĢlardır. Ġnsanlık tarihi boyunca bu coğrafyada Tevhid ve adalet eksenli 

medeniyetlerin hâkim olduğu dönemlerde barıĢ tesis edilmiĢ; baskı ve sömürü eksenli 

uygarlıkların hâkim olduğu dönemler savaĢ ve çatıĢmalar birbirlerini takip etmiĢtir. Son 

yıllarda Ġslam coğrafyasında sürüp giden gerginlikler ve sıcak çatıĢmalar, sömürgeci ve 

tahakkümcü mihraklar tarafından çıkartılmaktadır. Bu ırkçı ve tekelci mihraklar eskimiĢ 

silahlarını elden çıkarmak ve bu coğrafyanın kaynaklarını talan etmek için yeni yol ve 

yöntemler geliĢtirmekte; tarihin hiçbir döneminde görülmemiĢ vekâlet savaĢlarıyla bu 

coğrafyanın insanlarını birbirine kırdırmaktadırlar. 

Müslümanlar, iktisadi, siyası, sosyal ve küresel sorun üreten ve sorun çözme 

kapasitesini kaybeden, kuvveti hak nedeni kabul eden kapitalizmin yerine sosyal hayatta 

haklıyı güçlü kılmayı amaçlayan hak ve adalet eksenli yeni bir sistem inĢa etmeyi 

amaçlamaya gayret etmelidirler. Bu bakımdan insanlık tarihini akıĢını değiĢtiren büyük 

peygamberlerrehber edinmelidirler. Onlar, zalim despotları, nemrut ve firavunların 

hileli düzenlerini yerle yeksan ettiler.
1
 

Ġslam‘ın temel ilkeleri ve Ġslam Ekonomisinin dayandığı esaslar, hem 

Müslümanlar, hem de bütün beĢeriyete yol gösterecektir. Çağımızda karĢılaĢılan 

sorunların çözümünü kolaylaĢtıracaktır.    

 

2.1. İslam Coğrafyasının İnsanlık Tarihindeki Konumu 

                                                           
1
Tarihin akışını değiştiren büyük peygamber, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve peygamberler zincirinin son 

halkası olan Hz. Muhammed (a.h.s.)’dir. Hz. Nuh, kurallı yaşamayı insanlığa öğreterek ilk yerleşik uygarlık olan 
Mezopotamya uygarlığını kuruluşunda önderlik görevini üstlendi. Hz. İbrahim insanlığa mantıklı düşünmeyi öğretti. 
Hz. Musa kavmini Firavuni düzenin esaretinden kurtardı. Hak ve adalet eksenli siyasi teşkilatlanma insanlığı öğretti. 
Hz. İsa, ahlaken tefessüh etmiş bir topluma ahlaki yaşamada örnek ve önderlik görevi üstlendi. Hz. Muhammed 
(a.h.s.) ise, Medine Site Devletini kurarak hak ve adalet eksenli Medine Site Devleti kurdu. Yeryüzünde ilk yazılı 
anayasası olan MedineVesikasını uygulayarak farklı ırk, din ve kültüre sahip olan toplulukların bir arada, barış içinde 
ve birlikte nasıl yaşayacakların bütün insanlığa öğretti. 

http://muslimpopulation.com/world/
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Ġnsanlık tarihinde ilk yerleĢik medeniyeti Ġslam coğrafyasında,Mezopotamya‘da, 

kurulmuĢtur. BeĢ büyük peygamber, Hz. Nuh, Hz. Ġbrahim, Hz. Musa, Hz. Ġsa ve Hz. 

Muhammed (a.h.s.),bu coğrafyada insanları Allah katında tek din olan Ġslamiyet‘e davet 

ettiler. Ġnsanlık tarihinin gidiĢatına yön verdiler.  

Ġnsanlığa kurallı yaĢamayı öğreten Hz. Nuh‘un önderliğinde Mezopotamya‘da 

Ģehir devletleri (city states) kuruldu (C.K. Maisels, 1993, s. 10). Kurallı yaĢama 

iĢbölümünü yoğunlaĢtırdı. ĠĢbölümü, kentleĢme sürecini hızlandırdı. YazınınkeĢfi bilgi 

birikimini artırdı ve bilgi paylaĢımını kolaylaĢtırdı (A. Ersoy, 2016, s.25).  

Hz. Ġbrahim bu coğrafyada insanları mantıklı düĢünceye davet etti. Kimseye ve 

kendilerine faydaları olmayan putlara inanmanın mantıksız olduğunu kitleler anlattı. 

Urfa‘da, Filistin‘de ve Mekke‘de insanları Tevhid ve adalet ekseninde birleĢmeye davet 

etti. Ġlk defa klan ve kabile dıĢında inançta, fikirde ve eylemde birliğe dayanan Millet-i 

Ġbrahim diye bilinen bir topluluk oluĢturmaya gayret etti. Kendisini Müslüman olarak 

vasıflandıran Hz. Ġbrahim, insanları bilgi sahibi olmaya, akıl ve muhakeme 

yeteneklerini kullanmaya davet etmekteydi (Al-i Ġmran, Ayet: 64). Ona göre bilgi insanı 

―Tevhide‖ götürürse, sosyal hayatta nimet-külfet adil paylaĢılırsa, barıĢ ve huzur 

sağlanabilirdi (S. Karacabey, 1991, s. 310).  

BeĢeriyet tebliğ ettiği Kutsal Kitap Tevrat ile yeni bir hukuk düzenin kuruluĢuna 

önderlik yapan ve Kuran‘da Ġslam Peygamberi olarak zikredilen Hz. Musa (a.s.) bu 

coğrafya insanları Tevhid ve adalet esasları etrafından topladı (Ta-ha Suresi, Ayet: 24-

41). Hz. Musa (a.s.) getirdiği on emir (avamir-e aĢere) ile insanların siyasi olarak nasıl 

teĢkilatlanacaklarını öğretti. Firavun-i düzenin esir ettiği Ġsrail oğullarını esaretten 

kurtardı ve devlet Ģeklinde teĢkilatlanmalarını sağladı(A. Sayı, 1992, Birinci Bölüm). 

Onun rehberliğinde Tevrat‘ın temel ilkelerine dayalı olarak insanlık tarihinde hukukun 

üstünlüğünü sağlayan bir hukuk düzenin kurulmasına ortam hazırlandı (S. Akdemir, 

1990, s. 51).  

Hz. Musa (a.s.) hem peygamber, hem de siyasi önder olarak toplumuna Tevhid 

ve adalet eksenli Ġbrani medeniyetini Milleti Ġbrahim anlayıĢıyla tesis etti. Hz. Davud 

(a.s.) ve Hz. Süleyman(a.s.)hem bu Ġbrani medeniyetinin peygamberleri, hem de 

yöneticileri olarak bu coğrafyada Ġslam Ekonomisinin (Ortaklık Ekonomisinin) 

ilkelerine dayalı hak ve adalet merkezli bir iktisadi nizam kurdular. Karadeniz sahilleri, 

Doğu Akdeniz, Mezopotamya ve Mısır‘a kadar uzanan ticaretin serbest olduğu bir 

iktisat düzeni inĢa ettiler. Bu coğrafyada her iki peygamberin yönetiminde barıĢ ve 

huzur tesis edildi (A. Ersoy, 2016, 27).   

Ahlaki değerlerin tefessüh ettiği, Romalı valiler ile ihtiraslı Yahudi tüccarların 

birleĢerek haksız kazançlar elde ettiği para ile her Ģeyi satın aldıkları bir dönemde 

Peygamber olarak gönderilen Hz. Ġsa (a.s.) bu coğrafyada insanlara ahlaki ilkeleri 

öğretti. Servet hırsıyla gayri meĢru yollara zenginleĢen ve yoksulları hor görenlerin ne 

derece yozlaĢtıklarını kitlelere anlatmaya gayret etti. Yakın arkadaĢlarıyla ahlaklı 

yaĢamanın önemini anlattı ve bizzat havarileriyle (yakın arkadaĢlarıyla) insanlığa örnek 

ve önder oldular (L.B. Rogers ve diğerleri, 1956, s. 159).   

Bu peygamberler tebliğlerini bu coğrafyada yapmıĢlar ve bütün dünyayı 

etkilemiĢlerdir. Bu coğrafya dünyanın merkezinde yer alan ve dünyayı etkileyen bir 

coğrafyadır.  

2.2. Müslüman Coğrafyada İslam Medeniyetin Gerçekleştirdiği Büyük 

İnkılaplar 
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Allah katında tek din olan Ġslam dinini tebliğ eden peygamberler silsilesinin son 

halkası Hz. Muhammed (SAV),  M.S. 622 yılında Mekke‘den Medine hicret etti. 

Dünyanın ilk yazılı anayasası olan Medine Vesikası, Ģehirde ve civarında yaĢayan 

Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve kabilelerle ortak paydalarda anlaĢılarak kabul edildi 

(M. Hamidullah, 1958, s. 14-16).  Bu vesika ile kurulan Medine Site Devleti‘nde, Hz. 

Muhammed‘in 13 yıllık devlet baĢkanlığı döneminde insanlık tarihinin akıĢını 

değiĢtiren inkılaplar gerçekleĢtirildi. Bu değiĢmeler aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir: 

2.2.1. Hz. Muhammed Farklılıkta Birlik İçinde Yaşamayı Öğretti. 

Hz. Muhammed, arkadaĢlarıyla Mekke‘den Medine‘ye hicret ettikten sonra 

insanlık tarihinde Medine‘de farklı inançlara, ırklara, kültürlere ve düĢüncelere sahip 

olan insanların bir arada, barıĢ içinde yaĢamalarına ortam hazırlayan Medine Site 

Devleti‘ni kurdu. Site Devleti‘nde yaĢayan insanların özgür iradeleriyle kabul 

ettikleriMedine Vesikası denilen sosyal sözleĢme insanlık tarihinin ilk yazılı anayasası 

kabul edilmektedir (M. Hamidullah, 1958, s. 14-16). Bu anayasa ile Medine Site 

Devleti‘nde yaĢayanların canı, malı ve namusu güven altına alındı. Site Devleti‘nin 

sınırları içinde yaĢayan Hıristiyanlar, Yahudiler ve diğer inanç mensupları dinlerini 

serbestçe yaĢayacaklar, öğretecekler ve öğrenecekler, isterlerse kendi inançlarına göre 

yargılanacaklardı. Medine Site Devletinde farklı inanç, ırk ve dine sahip olan insanlara, 

insanlık tarihinde ilk defa ―farklılıkta birlik içinde yaĢama‖ imkânı sağlandı (M. Sibai, 

1984, s.75). Daha önce egemenlerin inancını kabul etmeyenlere aynı toplum içinde 

yaĢama hakkı tanınmamaktaydı. Bugün hiçbir özgür ve demokratik ülke inanç ve 

düĢünce özgürlüğü alanında henüz Medine Site Devleti‘nin uyguladığı hoĢgörü 

seviyesine ulaĢmamıĢtır. BeĢeriyet, inanç ve düĢünce özgürlüğü açısında da Medine Site 

Devletinin uygulamaların incelemeli ve örnek almalıdır.  

Medine site devletini örnek alan Ġslam Devletlerinde, Emeviler, Abbasiler, 

Ġspanya, Selçuklular ve Osmanlılarda Müslüman olmayanlar kendi inançlarını asırlar 

boyunca serbestçe yaĢadılar ve kültürlerini korudular. Bu coğrafyada Osmanlı Devleti, 

farklı dil, din, ırk ve kültüre sahip olan toplulukları ―farklılıkta birlik içinde yaĢama‖ 

ilkesini uygulamada insanlığa örnek oldu (B. Eryılmaz, 1996, s. 35-36). 

2.2.2. Hz. Muhammed’in Hitabı Bütün Beşeriyetedir. 

Hz. Muhammed‘den önce gelen peygamberler bir bölgeye veya bir kavme mesaj 

getirmiĢlerdi. Hz. Muhammed‘in (a. s.) mesajı ise, bütün insanlığa yöneliktir. Onun 

mesajı cihan Ģümuldür. Onun mesajı, kıyamet gününe kadar bütün insanlığa, ülke ve 

bölge farkı gözetmeden yol gösterecektir. Bu anlamda O, ilk kez evrenselliği dünya 

gündemine getirmiĢ ve beĢeriyeti bir bütün olarak kabul etmiĢtir. O, küresel adil bir 

dünyanın inĢasının rehberidir. Onu rehber edinen mümin Müslümanlar, coğrafyamızda 

din, dil, ırk ve kültür farkı gözetmeden farklı toplulukların bir arada barıĢ içinde 

yaĢamalarına ortam hazırladıkları gibi bugün ve gelecekte de coğrafyamızda yeniden 

barıĢ ve dayanıĢmayı tesis edebilirler.  

2.2.3. Hz. Muhammed Irkçılığı Reddeder. 

Hz. Muhammed (SAV) bir kabilenin, bir ırkın peygamberi değildir. O, insanlık 

tarihi boyunca çatıĢmaların ve savaĢların kaynağı olan ırkçılığı ortadan kaldırdı. 

Ġnsanları, tek Allah‘a inanmaya, tek kıbleye yönelmelerine ve Arafat‘ta birlikte dua 

etmeye davet ederek evrensel birlik ve dayanıĢmaya önderlik etmiĢtir. O, hak ve adalet 

eksenli evrensel birlik ve dayanıĢmayı ilk defa dünya gündemine getirmiĢtir. Onun 

getirdiği mesaja göre üstünlük, ırka, soy-sopa, mevki ve makama bağlı değildir. 

Üstünlük, insanların kendilerini kötülükten koruma ve iyilik yapma derecesine (takva) 
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göre farklı olabileceklerini açıkça ortaya koymuĢtur.
2
 Üstünlük, tevhid ve adalet 

inancına sahip olarak her çeĢit haksızlığa ve baskıya karĢı durma gayretiyle elde edilir. 

2.2.4. Hz. Muhammed Akıl ile Nakli (Vahyi) Birleştirmiştir. 

O, akılla nakli, ilimle vahyi birleĢtirmiĢtir. Ġnsanlara akıllarını kullanarak 

karĢılaĢılan sorunların nasıl çözüleceğinin yol ve yöntemlerini insanlara öğretmiĢtir. 

Akıl ve deneyimlerle varılan neticelerin ilahi (vahye dayanan) bilgi ile nasıl test 

edileceğini hayatının her aĢamasında uygulamaları ile göstermiĢtir. Bu Ģekilde, Onu 

izleyen arkadaĢları (sahabeleri) ve Hicretin ilk dört yüzyılında yetiĢen Ġslam âlimleri, 

Kuran ve Hadislere dayanarak sorun çözme yöntemlerini (Usul-u Fıkhı) 

geliĢtirmiĢlerdir. Sorun çözmede akli ve vahiy kaynaklı delilleri birlikte kullanmıĢlardır 

(Ö.N. Bilmen, 1967, s.39-40).Ġslam‘a göre akıl ile vahiy çeliĢmez ve çatıĢmaz. Çünkü 

insana akıl veren de, kâinatı yaratan da aynı Allah‘tır. Ġnsan ve kâinat da Allah‘ın ilim 

ve kudretini gösteren mücessem kaynaklardır. Kuran ile çatıĢmazlar. Kuran kâinat 

kitabının bir özetidir. 

Tevhid ve adalete inan âlimler, karĢılaĢılan sorunlara, dört temel delile(Edile-i 

Erbaa‘ya), dayanarak çözüm üreteceklerdir. Onu rehber edinmeyenler, Ģahsi menfaat ve 

ikbalini esas alarak beĢeriyeti yanlıĢlıklara hile ile sevk ederler. Onu rehber edinen 

âlimler, insanları aldatmaz ve aldanmazlar. Ġlimle hidayetin birleĢmesi insanların feraset 

ve dirayetini artırır. Ġnsanlık tarihi boyunca peygamberleri örnek alan âlimler, 

inançlarını düĢünceye, düĢüncelerini söylemlere ve söylemlerini de eyleme 

dönüĢtürerek diğer insanlara rehber olmuĢlardır.  

2.2.5. Hz. Muhammed Hak ve Batıl Mücadele Alanını Netleştirdi. 

O, esas mücadelenin iyilik ile kötülük, Hak ile batıl, adaletle zulüm, yanlıĢla 

doğru ve faydalı ile zararlı arasında cereyan ettiğini ilân etti.Ondan önce insanların 

doğuĢtan günahkâr ve kötü olduğuna inanılırdı. Mücadelenin kötü insanlarla iyiler 

arasında cereyan ettiği varsayılırdı. Hz. Muhammed, doğuĢtan bütün insanların Ġslam 

fıtratı üzerinde doğduğunu ve bütün insanların ırk, soy- soplarına bakılmaksızın doğuĢta 

iyi olduklarını ilân etti.  

Ġnsanların ahlaki eylemleri kötü ve çirkinse, bilgileri yanlıĢ, ürettikleri zararlı ve 

siyasi faaliyetleri haksızlık ve zulme yol açıyor ise, kötü olduklarını açıkladı. Ġnsanı 

kötüleĢtiren kötü eylemleridir. Ġnsanın, ilmen doğru, ahlaken iyi ve güzel, iktisaden 

fayda-yararlı ve siyaseten adil eylemleri insanı iyileĢtirir. Kuran, iyilikte ve Hakk‘a 

teslim olmada yardımlaĢmaya, kötülük ve düĢmanlıkta ise yardımlaĢmamaya davet 

etmektedir. Kuran, ―Ġyilik ve takva üzerinde yardımlaĢın, günah ve düĢmanlık üzerinde 

yardımlaĢmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir‖(Kuran: Maide Suresi, 

Ayet:2). 

2.2.6. Hz. Muhammed Zulme ve Haksızlığa Karşı İnsanları Tavır Almaya 

Davet Etti. 

Hz. Muhammed, kiĢiler ve Ģahıslar arasında cereyan mücadeleyi insanların 

eylemlerine yöneltmiĢtir. Herkesi, her çeĢit haksızlığa ve zulme karĢı ortak tavır almaya 

davet etmiĢtir. Her insan hidayete ererse, iyi ve güzel iĢler yapar. Ġnsan, doğru olan 

ölçülerini kaybeder ise,  dalâlete düĢer ve hidayeti kararır ise, kötü iĢler yaparlar. 

                                                           
2
 Kuran bu konuyu “Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkekle (Adem), bir kadından (Havva) yarattık. Sizi, 

(sadece), birbirinizle tanışmanız için büyük büyük cemiyetlere, küçük küçük kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki 
sizin Allah nezdinde en şerefliniz takvaca en ileri olanınızdır. Hakikaten Allah her şeyi bilen, her şeyden 
haberdar olandır” anlamındaki ayetiyle açıklamaktadır (Kuran, Hucurat Süresi, Ayet: 14). 
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Kötülük insanın özünden değil, eyleminden kaynaklanmaktadır. Yukarıda da belirtildiği 

gibi, Kuran‘ın ifadesiyle Müslümanlar, iyi ve güzelde, doğruda, faydalıda ve adalette 

herkes ile yardımlaĢır ve dayanıĢmadan çekinmez. Onlar, kötülükte, çirkinlikte, yanlıĢta, 

sömürüde, haksızlık ve düĢmanlıkta baĢkalarıyla iĢbirliği yapmazlar. Müslümanların, 

her yerde ve ortamda iyi ve güzelin yaygınlaĢması, doğruların bilinmesi, faydalı ve 

yararlı olan mal ve hizmetlerin üretilmesi ve yeryüzünde barıĢ ve adaletin hâkim olması 

için çalıĢmaları inançları gereğidir. 

2.2.7. Hz. Muhammed İnsanın hem Maddi, hem de Manevi Gelişmesini Esas 

Aldı. 

Ġslam, insanı ruhtan ve bedenden oluĢan üstün bir canlı sayar. Ġnsanın sadece 

maddi veya sadece manevi ihtiyaçlarını öne çıkarmaz. Ġnsanın hem maddi, hem de 

manevi ihtiyaçlarını birlikte ele alır. Ġnsanın maddi ve manevi ihtiyaçları denge içinde 

karĢılanması esastır. Hz. Muhammed, Medine Site Devletinin sosyal yapısını bu 

anlayıĢla göre tanzim etti. Hz. Muhammed (a.h.s.) ile son Ģeklini alan Ġslamiyet, daha 

önceki dinlerden birçok yönleriyle farklı bir din ve bir sosyal sistemdir (M. Rodinson, 

1983, s. 10).  

2.2.8. Hz. Muhammed Hukukun Üstünlüğünü Esas Alan Sınıfsız bir Toplum 

Oluşturdu. 

Hz. Muhammed (a.h.s.) sınıflı bir toplumda doğup büyümesine rağmen, 

hukukun üstünlüğü esasına dayanan sınıfsız bir toplum oluĢturdu. Ġnsanlar arasında soy, 

sop, servet ve statüden kaynaklanan bütün ayrımcılığı kaldırdı. Ġnsanların en üstününün, 

Tevhid ve adalete inanan ve hayatını Allah‘ın rızasına uygun olarak tanzim eden insan 

olduğunu belirtti. Suç iĢleyen kızı Hz. Fatıma (r.a.) da olsa, hak ettiği cezayı alacağını 

ilân etti. O, insanlık tarihinde ilk defa sınıfsız, imtiyazsız ve hukukun (Ģeriatın) üstün 

olduğu bir toplum oluĢturdu. Onun mescidinde herkes eĢitti, aynı safta yan yana ibadet 

eder ve aynı muameleyi görürdü. Ġnsanlar, renkleri, servetleri ve soy soplarına göre 

farklı muameleye tabi tutulmazdı. Çünkü insanlar, yargı karĢısında bir tarağın diĢleri 

gibi eĢit sayılmaktaydı. 

Hz. Muhammed, baĢkanı olduğu Medine Site Devletinde yukarıda belirtilen 

inkılapları 13 sene içinde etrafındaki Müslümanlara anlattı ve uygulamalarıyla 

gerçekleĢtirdi. Daha sonra gelen yöneticiler, Medine Site Devletini örnek alarak bu 

inkılapları uygulanmaya çalıĢtı. Bu inkılaplar coğrafyamızda ahlakta, kültür ve sanatta, 

ilimde, siyasette ve iktisatta büyük değiĢme ve geliĢmelere ortam hazırladı.  

Peygamberlerin varisi kabul edilen ilim adamları, toplumun çeĢitli meselelerini 

farklı açılardan serbestçe tartıĢtılar ve farklı çözümler ürettiler. Ġslam medeniyetinin 

kuruluĢuna görüĢleriyle ve yorumlarıyla katkıda bulunan birçok düĢünür, Hicret‘in ilk 

dört yüz yılı içende yetiĢti. Müslümanların sosyal hayatını yorumlarıyla (içtihatları) 

Ģekillendiren hukuk ekolleri (mezhepler) bu dönemde ortaya çıkmıĢtır. Orta Doğu‘da 

Medine, ġam ve Bağdat; Kuzey Afrika‘da Kahire, Fas; Ġspanya‘da Kurtuba, Gırnata ve 

Sevil; Orta Asya‘da Buhara, Semerkant ve TaĢkent gibi kentler bu dönemde ilim, 

ticaret, sanat ve kültür merkezleri haline geldiler. Endülüs Emevi Devletine sınır olan 

Ġtalya, Ġspanya ve Güney Fransa gibi ülkelerden öğrenci, araĢtırmacı ve seyyah 

Ġspanya‘ya gelerek Endülüs medreselerinde matematik, felsefe, hukuk, tıp, astronomi 

gibi konularda ders aldılar, bilgi edindiler ve gözlemlerde bulundular. Döndükten sonra 

o dönemde Avrupa‘da Müslümanlara karĢı önyargı sahibi olanların baskısından dolayı 

yazılan eserlerde kaynak gösterilmeden yayınladı. Ġslam dünyasındaki o zamanın 

üniversiteleri mesabesinde olan medreseleri örnek alarak Avrupa‘daki ilk üniversiteleri 
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kuruldu. Bu eski üniversitelerde öğretim üyeleri olarak görev yaptılar (A. Ersoy, 2015, 

s. 32).  

3. Mevcut Dünya Düzeninin Hak AnlayıĢı ve Ġslam Coğrafyası 

Ġslam coğrafyası Batılı sömürgeci devletlerin iĢgaline maruz kaldıktan sonra 

kendi dünya görüĢü ve değer ölçülerinden zorla ve hile ile uzaklaĢtırıldı. Bu coğrafyada 

sömürgeci güçler ―parçala, böl, yönet ve sömür‖ stratejisini Merkantilizmin bir ilkesi 

olarak uyguladılar. Irkçılığı ve mezhepçiliği teĢvik ettiler. Irkçılığı kendi ülkelerinde 

güçlü devlet kurmak için kullanan sömürgeci devletler, kolonileĢtirdikleri ülkelerde 

bölücülüğü teĢvik etmenin bir aracı olarak kullandılar (A. Ersoy, 2015a, s.140). 15. 

yüzyıldan itibaren dünyanın diğer bölgelerinde yaptıkları gibi Türkiye, Ġran ve 

Afganistan‘ın dıĢındaki Ġslam Coğrafyasını da baĢtanbaĢa sömürgeleĢtirdiler. 

20. yüzyılda bağımsızlığını elde eden birçok ülkede, farklı yöntemler kullanarak 

halk ile yönetimler arasında gerginliklerin çıkmasını sağlamaya çalıĢtılar. Zaman zaman 

doğrudan ve dolaylı yollardan darbelere zemin hazırladılar. Son yıllarda da vekâlet 

savaĢları yoluyla çatıĢmalar çıkarttılar. Aynı zamanda tarafları silahlandırarak aynı ülke 

halkının birbirlerini öldürmelerine destek oldular. Post-modern sömürgecilik 

yöntemlerini kullanarak Ġslam coğrafyasının sınırlarını yeniden çizmeye gayret ettiler. 

Irkçı-tekelci sömürgeci mihrakların silahla ve hile ile korumaya çalıĢtığı mevcut küresel 

düzen sorun çözme kapasitesini kaybetti. Bu sistem artık sorun üretmektedir. Geçen 

yüzyılın sonunda yıkılıĢı engellenemeyen baskıcı ve dayatmacı Sosyalizm gibi bu 

sistemde çökecektir. Tevhid ve adalete inanlar insanlık tarihinin belli aĢamasında hak ve 

adalet eksenli barıĢ medeniyetleri kurdukları gibi bugün de kendi dünya görüĢü ve değer 

ölçülerinin etrafında toplanarak Müslüman âlimlerin önderliğine yeni bir barıĢ 

medeniyeti inĢa edebilirler. 

Ġkinci Dünya SavaĢından sonra galip devletlerinin kurduğu mevcut dünya 

düzenin dayandığı ideolojinin hak anlayıĢı ile günümüzün sorunları çözümlenemez ve 

küresel barıĢ tesis edilemez. Bu dünya düzenine dayandığı hak anlayıĢı, son dört yüzyıl 

boyunca küresel düzeyde sürekli çatıĢma ve savaĢlara ortam hazırlamıĢtır. Bu ideolojiye 

göre ―hak‖ aĢağıda belirtilen faktörlerden doğar: 

3.1. Kuvvetten Doğan Haklar 

Mevcut dünya düzeni kuran ve zor ve hile ile koruyan ırkçı ve tekelci mihraklar, 

―Kuvvet Merkezli ÇatıĢmacı Dünya GörüĢü‖ne inanırlar. Onlara göre siyasi ve iktisadi 

tekel konumunda olanlar, toplumu yönetmenin ve nimet-külfet paylaĢımının kurallarını 

tayin etme hakkına sahiptirler. Kural koyan güç siyasi ise, insanları baskı ve dayatma ile 

yönetir ve kitleleri korku ile sindirir. Bu tür yönetimin belirgin özelliği baskı ve 

diktadır. Geçen yüzyılın sonunda çöküĢü engellenmeyen Sosyalizm ve 20. yüzyılın ilk 

yarısında yıkılan faĢist yönetimler siyasi tekele dayalı yönetimlerdi.  

ġayet tekelci güç iktisadi tekel konumunda ise, sistem kapitalizmdir. Tekelci 

sermaye, doğrudan veya dolaylı olarak sosyal hayatın her alanına müdahale eder. 

Nimet-külfet kurallarını belirler. Siyasi otoriteleri etkileyerek yasalar çıkartırlar. Ġktisadi 

tekelin egemen olduğu bir ortamda ―parası olan kural koyar‖ ilkesi uygulanır. Mevcut 

dünya düzenin iĢleyiĢini, küresel düzeyde tekel konumunda olan mihraklar tayin 

etmektedirler. SavaĢ ve çatıĢmalar onların çıkarına hizmet etmektedir. Küresel düzeyde 

yaygınlaĢan iĢsizlik, yoksulluk ve sefaleti bu tekelci sistem üretmektedir (A. Ersoy, 

2015a, s.67).  

3.2. Çoğunluk Kararlarından Doğan Haklar 
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Ġktisadi veya siyasi tekel konumunda olanlar, konumlarından yararlanarak 

kitleleri yönetme, etkileme ve yönlendirmede çoğunluğun kararlarıyla haklar ihdas 

ederler veya kaldırırlar. Kitleleri heyecanlandıran demagojik cümlelerle etkileyenler, 

çoğunluk kararı ile Eski Yunan Filozofu Sokrat‘ın idam edilmesine ortam 

hazırlamıĢlardı (M.N. Rothbard, 1995, s.6). Sokrat‘ı parmak kaldırarak idama mahkûm 

eden bu zihniyet, günümüzde tarihte cereyan eden olayları da parmak kaldırarak 

değiĢtirmektedir. OlmuĢ hadiseleri olmamıĢ gibi, olmamıĢları da olmuĢ gibi kabul 

ederek kimilerini aklamakta; kimilerini de mahkûm etmektedir.  

Doğal insan hakları, ilmi gerçekler ve tarihi hadiseler oylamaya konu edilemez. 

Çoğunluk kararıyla ilmi gerçekler değiĢtirilemez (W. Von Leyden, 1991, s.3-7). 

3.3. Menfaatten Doğan Haklar 

Kuvvet Merkezli ÇatıĢmacı Dünya GörüĢüne sahip ırkçı-tekelci sermaye, kendi 

menfaatini hak nedeni kabul etmektedir. Günümüzde tekelci sermaye, kendi menfaatini 

ülkelerinde ulusal menfaat diye kitlelere benimsetmiĢtir. Sömürgeci devletlerin 15. 

yüzyılın baĢından itibaren dünyayı nüfus bölgelerine ayırarak iĢgal etmeleri bu anlayıĢın 

bir tezahürüdür.  

Geçen dört yüzyıl boyunca Asya, Afrika, Avusturalya ve Amerika‘nın bazı 

bölge ve ülkelerini iĢgal eden sömürgeci güçler, iĢgal eylemlerini menfaatleri gereği 

sahip oldukları bir hak olarak kabul etmiĢlerdir. ġayet bir Güney Amerika veya Asya 

ülkesi aynı gerekçeleri ileri sürerek Texas petrolleri üzerinde hak iddia etmeye kalkıĢsa, 

mutlaka o devlet terörist ilan edilecektir. Terör de zorla baĢkasını haklarını ihlal etme 

eylemi değil midir? Çünkü tekelci mihraklara göre güçsüz olanlar için menfaat bir hak 

nedeni değildir.  

Ġnsanlık tarihi boyunca ―Hak Merkezli DayanıĢmacı Dünya GörüĢü‖nü 

benimseyen medeniyetlerde savaĢlar daha çok saldırıya karĢı savunma amacıyla 

yapılmıĢtır. Hâlbuki Kuvvet Merkezli ÇatıĢmacı Dünya GörüĢüne dayanan 

medeniyetlerde savaĢlar sömürmek ve tahakküm tesis etmek amacıyla yapılmıĢ; bu 

amaçlara ulaĢmak için her çeĢit hile ve saldırı yöntemlerine baĢvurulmuĢtur. 

3.4. İmtiyazdan Kaynaklanan Haklar 

Siyasi ve iktisadi tekel konumunda olanlar, diğer insanlara göre kendilerine 

ayrıcalıkların tanınması gerektiğine inanırlar. Eski Yunan ve Eski Romalı aristokratlar, 

mensup oldukları ırk, hanedan, sınıf veya zümreye imtiyazların verilmesinin bir hak 

olduğunu savunurlar. Bundan dolayı Kuvvet Merkezli Dünya GörüĢüne göre sosyal 

yapıları biçimlendirilen toplumlar genellikle sınıflı toplumlardır Toplumun büyük bir 

bölümünü oluĢturan kitleler, imtiyazlı sınıfların sahip olduğu hakların bir kısmına bile 

sahip değildir. Çünkü imtiyazlı sınıf sıradan insanlardan (common people) farklı kabul 

edilir.  

Bugün mevcut küresel düzende uluslararası iliĢkiler, askeri ve iktisadi güce 

sahip olan bir kaç ülkenin menfaatlerini önceleyecek Ģekilde düzenlenmiĢtir. Mevcut 

dünya düzeni, Güvenlik Konseyine Üye olan ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek Ģekilde 

iĢlemektedir. Bu ülkeler aralarında yaptıkları açık veya gizli anlaĢmalarla, dünyada 

sürekli sorun çıkartmakta ve silah baronlarına pazar oluĢturan çatıĢmalara ortam 

hazırlayan stratejiler geliĢtirmektedirler. Bundan dolayı, antidemokratik ve adil olmayan 

mevcut ırkçı-tekelci dünya düzeni sorun çözemiyor; bilakis sorun üretiyor Son üç yüzyıl 

boyunca dünyada cereyan eden terör hareketleri doğrudan veya dolaylı olarak bu dünya 

düzenin ürünüdür (A. Ersoy 2015, s.68). Bu düzen sadece öldürücü silah değil, aynı 

zamanda terör de üretmektedir. 
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Tekelci konuma sahip olmayı haklı olmanın nedeni sayan mevcut dünya düzeni 

sorun çözme kapasitesini kaybetmektedir. Bu düzen Ġslam Coğrafyasında son üç yüzyıl 

boyunca sürekli sorun üretmekte; gerginliklere ve sıcak çatıĢmalara neden olmaktadır. 

Müslümanlar tarihte olduğu gibi insanlığı barıĢ ve adalete davet eden peygamberlerin 

insanlığa tebliğ ettikleri ilkeleri esas alarak ve Hz. Muhammed‘in  (a.h.s.) Medine Site 

Devletinde gerçekleĢtirdiği ―farklılıkta birlik içinde yaĢama‖yı uygulayarak yeni bir 

barıĢ uygarlığını tesis edebilirler. Dünya barıĢına katkıda bulunabilirler. Hak ve adalet 

eksenli Ġslam Ekonomisinin temel ilkelerinden hareketle beĢeriyetin üçte ikisini 

karĢılaĢtıkları yoksulluk ve sefalete yeni çözümler üretebilirler.    

4. Ġslam Coğrafyasının Ġktisadi Ġmkânları 

Bugün Ġslam dini küresel bir olgu haline gelmiĢtir. Dünyanın hemen her 

tarafından Müslümanlar yaĢamaktadır. Ġslam Coğrafyası ile nüfusunun yarıdan fazlası 

Müslüman olan ülkelerinin bulunduğu coğrafya kast edilmektedir. BaĢka bir ifade ile 

Ġslam Coğrafyası, Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı‘na (bundan sonra, ĠĠT) (Organisation of 

Islamic Cooperation, OIC) üye olan 57 ülkenin kapsadığı coğrafya kast edilmektedir 

(OIC Report, 2016).     

Dünyanın merkezinde yer alan Ġslam Coğrafyası aynı zamanda dünyanın en hızlı 

artan genç nüfusuna sahiptir. Merkezi konumu itibari ile Ġslam Coğrafyası dünya ticaret 

güzergâhında da bulunmaktadır. Müslümanlar, tarih boyunca bu merkez coğrafyayı 

değerlendirerek serbest ticari faaliyetleri teĢvik etmiĢler ve desteklemiĢlerdir. Bu 

coğrafyada ticaret hacminin büyümesi ve yoğunlaĢtırılması ile beraber beĢeri ve doğal 

kaynaklar harekete geçirilerek üretim potansiyelini artırılmıĢ ve kitlelerin refah 

seviyeleri yükseltilmiĢtir. Ticaretin Ġpek Yolu güzergâhında ve Yemenle Kazan eksenin 

serbest olması; mal, emek, bilgi ve teknolojinin serbest dolaĢımı birçok ticaret, kültür ve 

bilgi merkezlerin geliĢmesine ortam hazırlamıĢtır.  

SömürgeleĢme süreci baĢlamadan önce Ġslam coğrafyası o dönemde dünyanın 

diğer coğrafyalarını göre daha geliĢmiĢti. Batılı sömürgeci güçlerin Ġslam coğrafyasını 

doğrudan veya dolaylı yollarla iĢgal etmeye baĢlamaları, ticari faaliyetlerin 

sınırlandırılmasına, ülkeler ve bölgeler arası çatıĢmaların baĢlamasına, hammadde 

kaynaklarının sömürgeci merkez ülkelere aktarılmasına ve böylece bu coğrafyada 

kitlerin yoksullaĢmasına sebep olmuĢtur. 

Ġslam coğrafyasındaki ülkeler, mevcut sosyal kurumsal yapılarını ülke halkının 

dünya görüĢü ve değer ölçülerine göre yeniden yapılandırırlar ise, bugün sahip olduğu 

beĢeri ve doğal kaynaklarını  daha verimli kullanabilir ve iktisadi geliĢmelerini 

sürdürebilirler. Böylece Ġslam coğrafyasında yeniden barıĢ ve huzuru tesis edeceklerdir. 

Yakın tarih, Müslümanların mevcut kurumsal yapıyla yoksulluk ve çatıĢmalardan 

kurtulmalarının mümkün olmayacağını açıkça ortaya koymuĢtur. Müslüman coğrafya 

yoksul değil; kasten ve hile ile sömürgeci zihniyet ve iĢbirlikçileri tarafından yoksul 

bırakılmıĢ zengin bir coğrafyadır. Burada Ġslam coğrafyasının beĢeri ve doğal 

kaynakları hakkında özet bilgi arz edilecektir.  

4.1. İslam Coğrafyasının Beşeri Kaynakları 

Ġslam coğrafyası genç ve dinamik bir nüfus potansiyeline sahiptir. Ülke 

ekonomilerinin gidiĢatını büyük ölçüde toplumun demografik yapısı yönlendirir. Ülke 

nüfusunun yaĢ grupları emek piyasasını, üretimi, tasarruf eğilimlerini, yatırım hacmini 

ve talep seviyesini etkiler. Yani, insan ekonominin hem üretim, hem de tüketim 

boyutunu belirleyen temel etkendir. ÇalıĢabilir yaĢta ve kapasite olan nüfus miktarın 

ülkeler için potansiyel servettir. Bu açıdan, nüfusun büyük bir bölümü genç olan Ġslam 
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coğrafyası önemli bir iktisadi potansiyele sahiptir. Gelir düzeyi düĢük olan Müslüman 

ülkelere, tasarruf potansiyeli yüksek olan ülkelerin finans kaynakları kanalize edilebilir 

ise, Ġslam coğrafyasının iktisadi büyüme oranı yükseltilir ve istikrarlı büyüme 

sağlanabilir. 2000 yılında dünya nüfusunun %21‘i olan 1.28 milyon insan ĠĠT‘ye üye 

olan ülkelerde yaĢamaktaydı (SESRIC, 2016, s.16). 2014 yılında bu sayı 1.692 milyona 

çıkmıĢtır (SESRIC, 2014). ĠĠT ülkelerinin toplam nüfusunun 2050 yılında 2.9 milyara 

yükseleceği ve dünya nüfusunun %29.5‘in Ġslam coğrafyasında yaĢayacağı tahmin 

edilmektedir. Ayrıca, dünya 15-29 yaĢ arası genç nüfusunun %34‘ünün Ġslam 

coğrafyasında yaĢayacağı ön görülmektedir (SESRIC, 2016,s.16) .  

4.2. İslam Coğrafyasının Enerji Kaynakları 

Ġslam coğrafyasının sahip olduğu zengin enerji kaynaklarının bir kısmından, bazı 

ĠĠT üyeleri önemli ölçüden yararlanmaktadırlar. Bu kaynaklardan elde ettikleri 

imkânlardan faydalanarak önemli iktisadi geliĢmeler sağladılar ve dünyanın en zengin 

ülkeleri arasında yer aldılar. 2014 yılında dünyada üretilen mineral yakıtların %23.1 ve 

sanayi mineral üretimin de  %15.8‘i ĠĠT ülkelerinde üretilmekteydi. 2015 yılında 

dünyada varlığı kanıtlanmıĢ ham petrol kaynaklarının  %58.5‘ine sahip olan ülkeler 

ĠĠT‘ye üye olan ülkelerdir. Bu ülkeler dünya petrol ihtiyacının %41.5‘ini 

karĢılamaktaydılar. Aynı Ģekilde, 2015 yılında kanıtlanmıĢ dünya doğal gaz 

kaynaklarının  %58.8‘i de ĠĠT‘ye üye ülkelerinde bulunmaktaydı ve doğal gaz 

üretiminin %36‘sı da yine Ġslam coğrafyasında bulunan ülkeler tarafından 

karĢılanmaktaydı. 2014 yılında nükleer enerji santrallerinde kullanılan ham uranyumun 

%52.7‘si de ĠĠT‘ye üye ülkelerde elde edilmekteydi (SESRIC, 2016, s.117). 

4.3. İslam Coğrafyasının Doğal Kaynakları 

Ġslam coğrafyası zengin ve farklı doğal kaynaklara sahiptir. Batı zihniyetiyle 

oluĢturulan mevcut iktisadi kurumsal yapı bu kaynakların harekete geçirilmesine uygun 

değildir. Müslümanlar kendi dünya görüĢlerini ve değer ölçülerini yansıtacak Ģekilde 

mevcut kurumsal yapıyı değiĢtirir ve gerekli yeni kurumlar oluĢtururlar ise, sahip 

oldukları zengin kaynaklarını harekete geçirebilir. 57 üyeden oluĢan ĠĠT ülkeleri, en 

yoksul olan 21 ülkenin yoksulluk kısır döngüsünden kurtulmasına ortam 

hazırlayabilirler. Mevcut kurumsal yapı sömürgecilik döneminden kalan hantal bir 

yapıdır. Üretkenliği değil, tembelliği özendirmektedir.   

Ġslam coğrafyası, önemli kömür madeni kaynaklarına sahiptir. ĠĠT ülkelerinin 

dünya kömür üretimi içindeki payı 2005 yılında %5 dolayında iken 2013 yılındaki payı 

%8.4‘e yükselmiĢtir. Belirtilen yıllarda ĠĠT ülkelerinin dünya kömür ihracatındaki payı 

%18.7‘den %33.8‘e yükselmiĢtir (SESRIC 2016, s.93).  

ĠĠT ülkeleri değerli metal kaynaklarına da sahiptirler. 2014 yılında dünya değerli 

metallerin %7‘si Ġslam coğrafyasında üretilmekteydi. Bazı Müslüman ülkeler, 

Özbekistan, Sudan, Endonezya ve Kazakistan gibi altın üretici ülkeler 2014 yılında 

dünya altın üretimin %9.8‘ini üretmekteydiler. Kazakistan, Fas, Türkiye, Endonezya ve 

Özbekistan gibi beĢ gümüĢ üretici ülke de toplam dünya gümüĢünün %5.4‘ünü 

üretmektedir.  

 

5. Ġslam Coğrafyasın Potansiyel Piyasası 

Ġktisadi geliĢme sürecini hızlandırmada piyasanın geniĢliği belirleyici önemli bir 

etkendir. Pazarda oluĢacak talebin büyülüğünü, alım gücüne sahip toplam nüfus miktarı 

tayin eder. Toplam talebin büyüklüğünün toplam üretim hacmini belirlemesi doğal bir 

iktisadi olgudur. Ġslam coğrafyasının potansiyel piyasa büyüklüğü, Müslüman ülkelere 
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emek, mal ve hizmet pazarlamasında, üretimde ve yatırımda büyük imkân ve fırsatlar 

sağlayacak kapasitedir. 

ĠĠT ülkelerin piyasa potansiyeli 1991 yılında 0.6 trilyon dolar iken 2014 yılında 

1.13 trilyon dolara yükselerek 23 sene içinde %87 oranında büyümüĢtür. Böylece, Ġslam 

coğrafyasının dünya piyasa potansiyelindeki payı 1991 yılında %24.3‘ten 2014 yılında 

%25.6‘ya artmıĢtır (SESRIC, 2016, p.7). 

ĠĠT‘ye üye ülkeler ile bu teĢkilata üye olmayan geliĢmekte olan ülkelerin dünya 

piyasa potansiyeli içindeki paylar 1991-2000 yılları arasında aĢağı yukarı ayni oranda 

büyürken ĠĠT ülkelerin payı 2000 yılından itibaren daha hızlı büyümüĢtür. Maalesef, ĠĠT 

ülkeleri arasındaki ticari potansiyel aynı dönemde yeterince artmamıĢtır. 1991 yılında 

ĠĠT ülkeleri arasındaki piyasa potansiyeli sadece %3.2 iken bu oran 2014 yılında %5.5‘e 

yükselmiĢtir (SESRIC, 2016, s.104) Bu netice Ġslam coğrafyasındaki ülkeler arasında 

iktisadi iliĢkilerin ne ölçüde yetersiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.   

Pazarın büyüklüğü yatırım ve ticaretin hacmini tayın eder. Ġslam Ġktisadının 

prensiplerine göre yerde ve gökte ne varsa, insan için yaratılmıĢtır. Bundan dolayı esas 

olan iç ticaretin de ve uluslararası ticaretin de serbest olmasıdır. Müslüman ülkeler sahip 

oldukları geniĢ pazarda kendi aralarında serbest ticareti gerçekleĢtirirlerse doğal ve 

beĢeri kaynaklarını daha hızlı harekete geçirebilirler. Tarih boyunca ticaretin serbest 

olduğu bölge ve ülkelerde, iĢbölümü ve uzmanlaĢma artmıĢ, teknolojik geliĢme hızlı 

olmuĢtur. Serbest ticaret, bilgi ve teknoloji paylaĢımı sürecini hızlandırmıĢtır. Ġslam 

Medeniyetinin kısa zaman içinde Çin Seddinden Atlas Okyanusuna kadar bu geniĢ 

coğrafyada yayılması ve ilmi, iktisadi ve kültürel alanda büyük geliĢmeler kaydetmesi 

ticaretin serbest olması; emek, mal, bilgi ve teknolojik dolaĢımın serbest olmasına 

bağlanabilir (M.Y. Essid, 1995, s.151-3).  

6. Ġslam Coğrafyasının Ġktisadi Sorunları 

Ġslam coğrafyasının karĢılaĢtığı bazı iktisadi sorunları aĢağıdaki Ģekilde 

sıralanabilir: 

 6.1. İslam Coğrafyasında Küresel Hasılaya Katkısının Düşük Düzeyde Olması 

Ġslam coğrafyası, zengin beĢeri ve doğal kaynaklara ve yüksek ticari potansiyele 

sahip olmasına rağmen ortalama gelir düzeyi, dünya ortalamasının hayli altındadır. 

2015 yılında dünya nüfusunun %23.6‘sının yaĢadığı ĠĠT ülkeleri, cari fiyatlarlar ile 

küresel üretiminin sadece %8.6‘sını üretmekteydi. ĠĠT teĢkilatına üye olmayan geliĢen 

ülkelerin küresel hasılaya katkıları 2011 yılında %54.6 iken bu oran, 2015 yılında 

%57.6‘ya yükselmiĢtir. Bu artıĢın devam ederek 2017 yılında %58.7‘ye ulaĢacağı 

tahmin edilmektedir. Aynı dönemde geliĢmiĢ ülkelerin küresel hasılaya katkıları, 2011 

yılında %45.4 iken bu oran, 2015‘de %42.4‘e düĢmüĢtür. Bu oranın düĢmeye devam 

ederek 2017 sonunda %41.3‘e olacağı öngörülmektedir. Son beĢ yılda ĠĠT ülkelerinin 

küresel hasılada ki payları sadece %0.3 oranında artmıĢtır (SESRIC, 2016, s.14). ĠĠT 

ülkelerinin mevcut kurumsal yapıyla yoksulluk sorunu çözmesi giderek 

imkânsızlaĢmaktadır.   

6.2. İslam Coğrafyasını İktisadi Büyüme Oranın Yetersizliği 

Ġslam coğrafyasının sahip olduğu zengin beĢeri ve doğal kaynaklarını rağmen 

gerçekleĢen ortalama iktisadi büyüme nüfus artıĢına göre olukça düĢük düzeydedir. ĠĠT 

teĢkilatına üye olmayan ülkelerde büyüme oranı 2011 yılında ĠĠT‘ye üye ülkelerin 

büyüme oranının üzerindeydi. Ġslam coğrafyasında bazı ülkelerde milli hasılanın 

büyüme oranı yüksek olmasına rağmen, ortalama büyüme oranı ülkelerin sahip olduğu 

zengin beĢeri ve doğal kaynaklara göre oldukça düĢüktür. Hizmet sektörünün GSYH 
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içindeki payı, 2014 yılında %48.8 civarındaydı. ĠĠT üye ülkelerde tarım sektörünün 

GSYH‘deki payı zamanla azalmaktadır. Tarım sektörünün GSYH‘deki payı 2000 

yılında %11.8 iken bu oran 2014 yılında %10.1‘e düĢmüĢtür. Sanayi sektörünün 

GSYH‘deki payı 2014 yılında %37.3 dolayındaydı. 

Öte yandan, son yıllarda ĠĠT‘ye üye ülkelerde kiĢi baĢına düĢen reel gelirde 

düĢme devam etmektedir. Bu ülkelerde kiĢi baĢına düĢen GSYH‘nin büyüme oranı 2011 

yılında %3.5 iken bu oran 2015 yılında %1.5‘e düĢmüĢtür (SESRIC, 2016, 20-22).   

6.3. İslam Coğrafyasında İşsizlik Sorunu 

Ġslam coğrafyasında gelir düzeyi yüksek olan ülkelerin yatırımlarını genellikle 

bu coğrafyanın dıĢında yaptıklarından dolayı ĠĠT ülkelerinde iĢsizlik oranın dünya 

ortalamasının üzerinde cereyan etmektedir. Gelir düzeyi düĢük olan ĠĠT ülkelerinde 

iĢsizlik oranı oldukça yüksektir. Örneğin gelir düzeyi yüksek olan Katar‘da iĢsizlik 

oranı 2015 yılında %1 ve Bahreyn‘de %1.2 dolayında iken bu oran, gelir düzeyi düĢük 

olan Cibuti‘de %53.9, Moritanya‘da %31.1 ve Gambiya‘da %30.1 dolayındaydı. 

ĠĠT ülkelerinde 15-24 yaĢ arasındaki genç nüfusun iĢsizlik oranı 2015 yılında 

%16 dolayındaydı. Bu oran, dünya ortalama genç nüfusun iĢsizlik oranın oldukça 

üstündedir. Libya, Moritanya ve Gambiya gibi bazı ülkeler genç nüfusun iĢsizlik oranı 

çok daha yüksektir. Örneğin, 2015 yılında Libya‘da genç nüfusun iĢsizlik oranı %50, 

Moritanya‘da %47.3 veGambiya‘da ise %37 dolayındaydı. Öte yandan, ĠĠT ülkelerinde 

ortalama iĢçi verimliliği de oldukça düĢüktür. Bu ülkelerinde bir iĢçi, ortalama geliĢmiĢ 

ülkelerde bir iĢçinin ürettiğinin %28.1‘ini üretmektedir (SESRIC, 2016, s28-33). 

6.4. İslam Coğrafyasında Enflasyon Sorunu 

Ġslam coğrafyasında ortalama enflasyon oranı oldukça yüksektir. ĠĠT ülkelerinde 

2015 yılında ortalama enflasyon oranı hem geliĢmekte olan, hem de geliĢmiĢ 

ülkelerdeki enflasyon oranının üzerinde seyretmekteydi. 2011-2015 yılları arasında 

ortalama tüketici fiyatlar endeksi %29.6 artmıĢtır. Aynı dönemde bu oran, geliĢmekte 

olan ülkelerde %20.4 ve dünya genelinde ise %12.1 dolayındaydı (SESRIC, 2016, s.32) 

6.5. İslam Coğrafyasının Dünya Ticaretindeki Payının Düşmesi 

Ġslam coğrafyasının her ne kadar dünya ticaretindeki payı 2009 Küresel Mali 

Bunalımdan sonra birkaç yıl artıĢ göstermiĢ ise de, daha sonrasında bu pay tekrar düĢme 

eğilimi göstermiĢtir. Toplam ihracatta ĠĠT ülkelerinin 2012 yılında %12.7 olan payı 

2015 yılından itibaren %9.9‘a kadar düĢmüĢtür (SESRIC, 2016, s.36).  

6.6. İslam Ülkeleri Arasındaki Ticaret Hacminin Düşük Olması 

Ġslam coğrafyasındaki ülkeler arasındaki toplam ticaret oranı, mevcut ticari 

potansiyele göre oldukça düĢüktür. 2011 yılında ĠĠT ülkeleri arasında ticaret oranı 

toplam ticaretin %17.5‘i kadardı. Bu oran, 2013 yılında %18.6 ve 2015 yılında ise 

%20.6‘ya yükseldi.  

Öte yandan, Ġslam coğrafyasında Müslüman ülkeler arasında doğrudan finansal 

yatırım hacmi yeterli düzeyde değildir. ĠĠT‘ye üye ülkelerin önemli bir bölümünde 

doğrudan finansal yatırım hacmi çok düĢüktür. 2015 yılında ĠĠT üyeleri arasında 

doğrudan finansal yatırım akıĢının toplam içindeki payı %6.6 kadardı. Buna rağmen, 

bazı ülkelerde bu hacim oldukça yüksektir. Bu ülkelerin baĢında Türkiye, Endonezya ve 

Malezya gelmektedir. Türkiye‘de 2015 yılında ĠĠT ülkeleri arasında doğrudan mali 

yatırımın %14.1‘ini oluĢturan 16.5 milyar dolar yatırım gerçekleĢmiĢtir. Bu oran aynı 

yıl Endonezya‘da %13.3, Malezya‘da %9.5 ve BirleĢik Arap Emirliği‘nde ise %9.4 
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kadardı. ĠĠT‘de ülkelerarası yatırım akıĢı 2012 yılından beri sürekli düĢmektedir 

(SESRIC, 2016, s.42-44).  

 

6.7. İslam Coğrafyasındaki Finansal Sektörün Kurumsal Yapısının Yeterince 

Fonksiyonel Olmaması 

Sınırlı sayıda  ĠĠT ülkesinde finans sektörü geliĢmiĢ olmasına rağmen, üye 

ülkelerin büyük çoğunluğunda bu sektör iĢlevlerini yeterince yerine getirememektedir. 

ĠĠT ülkelerinde finansal sektör, düĢük maliyetli yatırım ve nakit imkânları sağlamakta 

yetersiz kalmaktadır. 2015 yılında finansal sektör, ĠĠT ülkelerinde GSYH‘nin ortalama 

%59.7‘si kadar ülke ekonomilerine kredi sağladı (SESRIC, 2016, s.47). 

6.8. İİT ülkelerinin Artan Dış Borç Yükü 

Bazı ĠĠT ülkeleri baĢka ülkelere borç verirken Ġslam coğrafyasındaki ülkelerinin 

toplam dıĢ borç yükü artmaktadır. 2014 yılında ĠĠT ülkelerinin dıĢ borç yükü bir önceki 

yıla göre 100 milyar dolar artarak 1.2 trilyon  doları oldu. ĠĠT‘ye üye yoksul 20 ülkenin 

borç yükü oldukça yüksektir. Bu üyelerin borç yükü 2011 yılından beri sürekli 

artmaktadır. Bu ülkelerin dıĢ borç yükünün GSYH‘ye oranı 2011 yılında %18.7 iken  

2014 yılında %%22‘ye yükselmiĢtir (SESRIC, 2016, s.49).   

Ġslam coğrafyasının yukarı özet olarak belirtilen sorunlarının, Finans 

Kapitalizmin belirlediği çerçevede oluĢturulan mevcut iktisadi yapısıyla çözülmesi 

mümkün değildir. Mevcut demode olmuĢ bu kurumsal yapı Ġslam coğrafyasının giderek 

daha da yoksullaĢmasını kaçınılmaz kılacaktır. Giderek tekelleĢen Finans Kapitalizmi 

Ġslam coğrafyasında sürekli sorun üretmekte ve sıcak çatıĢmalara ortam hazırlamaktadır 

Müslüman ülkeler için ya kendi dünya görüĢü ve değer ölçülerine göre sosyal 

kurumlarını yeniden yapılandırarak karĢılaĢılan sorunlarına kalıcı çözüm üretecek;  ya 

da mevcut düzene boyun eğerek daha da istikrarsızlaĢarak yoksullaĢacaklardır.  

2008 Mali Bunalımdan sonra küresel gündeme getirilen Ġslam Ġktisadı ve Finansı 

Ġslam coğrafyasının karĢılaĢtığı sosyal ve iktisadi sorunlarına kalıcı çözümler 

vadetmektedir. Müslümanlar Hak ve adalet merkezli yeni bir uygarlık inĢa ederler ise, 

geçmiĢte dünya barıĢına yaptıkları katkıdan daha fazla bugün küresel barıĢa katkıda 

bulunabilirler. 

7. Ġslam Coğrafyasının Ġktisadi Sorunları ve Ġslam Ġktisadının 

Vadettikleri 

Ġslam dini, yeryüzünü imar ve ıslah etmekle görevli insanın Tevhit ve adalet 

bilinci geliĢtiren ilahi bir dindir. Allah nezdinde tek din Ġslam dinidir. Bu dini, Hz. 

Âdem‘den (a.s.) Hz. Muhammed‘e (a.h.s.) kadar gelen peygamberlerin hepsi beĢeriyete 

tebliğ etmiĢlerdir. Bütün peygamberler Ġslam peygamberleridir. Ġslam dini insan 

doğasına uygun bir sosyal düzenin temel ilkelerini içerir. BarıĢ düzeninin ve yeryüzünü 

imar ve ıslahın yol haritasıdır 

7.1. İslam Ekonomisinin Temel İlkeleri 

Yeryüzü insan için yaratılmıĢtır. Yeryüzünün bütün kaynakları beĢeriyetin ortak 

malıdır. Kuran bu hususu Ģöyle açıklamaktadır: ―Görmediniz mi ki, Allah göklerde ve 

yerde ne varsa hepsini sizin hizmetinize vermiĢ, gizli ve açık olarak nimetlerini üzerinize 

yaymıĢtı‖ (Kuran: Sure 31, Ayet:20). 

Ġslam Ġktisadı insan merkezli bir ekonomik düzeni esas alır.Sosyal kurumların 

gayesi, insanın mutlu ve huzur içinde yaĢamasını sağlamaktır.Ġslam ekonomisinde 
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iktisadi iliĢkiler menfaat çatıĢmasına değil, menfaat uyumuna dayanır. Taraflar karı da 

zararı da paylaĢırlar. Emek zarara katılmaz.Ġslam Ekonomisi akli ve nakli delillere 

birlikte baĢvurur.Ġslam ekonomisinde iktisadi iliĢkiler irade ve rızaya dayalı serbest 

sözlü veya yazılı sözleĢmelere göre cereyan eder (A. Ersoy ve M.B. Altundere, 2016, 

s.7). BaĢkalarının zararına olmayan bu anlaĢmalarla ilgili meydana gelen ihtilafları, 

tarafların irade ve rızaları ile seçtikleri hakemlerin seçtiği bir baĢkanın baĢkanlığında 

oluĢturulan hakem heyeti halleder. 

Herkes, emeğinin ürünü olan eĢya üzerinde mülk edinme hakkına sahiptir. Ġnsan 

emeğini doğrudan kullanarak üretim yaptığı gibi, emek saatinin ücret karĢılığında 

baĢkasına irade ve rızası ile devir de edebilir.Emek, eĢyaya değer kazandıran temel 

üretim faktörüdür. Ama diğer faktörlerden farklıdır. Ekonominin hem arz, hem de talep 

cephesini tayın eden bir üretim faktörüdür. Emek saatinin fiyatı olan ücreti serbest 

piyasa mekanizması ile oluĢturulamaz. Ġrade ve rızaya dayalı taraflar arasında akdedilen 

serbest akitle belirlenir (A. Ersoy, 2015, s.44-47). 

Para üzerinde ve para benzeri mübadele araçları üzerinde elde edilen fazlalık ve 

eksiklik faizdir. Faizli iĢlemle üretim artırılmadan paraya para kazandırma iĢlemidir. 

Faizli iĢlemler tekelleĢmeye yol açar. Tekel güçlüyü haklı konuma getirir. Kendi 

konumunu ve gücünü korumak için diğer insanların haklarını zorla ve hile ile ihlal 

etmektir.  

Para ve finansal değerlerin, üretime, ticari faaliyetlere ve sabit sermaye 

yatırımlarına aktarılarak elde edildiği kazanç reel hasılayı artırdığından, bunlar Ġslam 

Ġktisadının temel ilkelerine göre kazanç yollarıdır. Bu yollarla toplumun ve bireylerin 

serveti artar. Ġslam Ġktisadının temel ilkelerine dayanarak kurulacak faizsiz sitem, hem 

istihdamı, hem de üretimi artıracağından insanlığın refahını yükseltecek ve çağımızda 

karĢılaĢılan iktisadi sorunlara ilmi çözümler üretecek kapasiteye sahiptir. 

Son yıllarda dünya gündemine getirilen Ġslami finans kurumlarının kullandıkları 

mudarebe, mütareke, mazarrat ve musakat gibi yöntemler geliĢtirilir ve mevcut finansal 

kurumsal yapı Ġslam Ġktisadının temel ilkelerine göre yeniden yapılandırılır ise, Ġslam 

ülkeleri sahip oldukları beĢeri ve doğal kaynaklarını harekete geçirerek iktisadi büyüme 

hızını artırabilir. Nimet-külfet paylaĢımındaki dengesizliğe kalıcı ve sürdürebilir 

çözümler üretebilir. 

7.2. Tekelci Ekonomiden İnsan Merkezli Ekonomiye Geçişi Gerektiren 

Nedenler 

Finans Kapitalizmi, sermaye merkezlidir. PaylaĢımın kurallarını tekelci 

sermayenin sahipleri belirler. Bu sistemin temel hedefi sermayenin kazancını maksimize 

etmektir. Sosyalizm siyasi tekele dayanır. PaylaĢımın kuralların siyasi gücü elinde 

tutanlar belirler. Ġslam Ġktisadı ise insan merkezli bir iktisadi sistemdir. Siyasi tekele 

dayalı iktisadi yapılanma beĢeri sorunlara yeterince çözüm üretemediği için FaĢist ve 

Sosyalist iktisadi sistemlerin 20. yüzyılda çöküĢü engellenemedi. Sermaye tekeline 

dayalı Kapitalizm, beĢeriyetin iktisadi sorunlarını çözümde yetersiz kalmıĢtır. Bu 

sistem, Sanayi Ġnkılabından önce ve sonra belli bir dönemde sermaye oluĢumunda 

baĢarılı olmuĢtur. Fakat dünyada meydana gelen ilmi, iktisadi ve sosyal değiĢmelere 

göre sistem kendini yenileyemediğinden dolayı bugün karĢılaĢılan sorunları çözmede 

yetersiz kalmıĢ ve aĢırı tekelleĢmeye bağlı olarak dünya kaynaklarını harekete 

geçirmede baĢarısız olmuĢtur.  

Finans Kapitalizmi sembolik değerler ticaretini yoğunlaĢtırarak küresel düzeyde 

dünyanın üçte ikisinin yoksullaĢmasına ortam hazırlamıĢtır. 21. yüzyılın baĢından 
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itibaren gelir dağılımındaki adaletsizlik hem küresel düzeyde, hem de geliĢmiĢ ülkelerde 

dayanılmaz boyutlara ulaĢmıĢtır. PaylaĢımda adaletsizlik, tekelleĢme sürecini 

hızlandırmaktadır.  

Madem cari tekelci sistemler sorun çözemiyor, öyleyse ne yapılmalı? Hak ve 

adaleti esas alan ve insanı iktisadi faaliyetlerin merkezine yerleĢtiren yeni bir iktisat 

modelinin geliĢtirilmesi gereklidir.  

7.3. İslam İktisadının Beşeriyete Vadettikleri  

Ġslam Ġktisadı, her çeĢit tekelden korunmuĢ olan ―Hak Merkezli DayanıĢmacı 

Dünya GörüĢü‖ne dayanan insan doğasına uygun doğal bir düzendir. Ġslam Ġktisadının 

temel ilkelerine dayanarak inĢa edilecek olan hak ve adalet eksenli Ortaklık Ekonomisi 

hem siyasi tekel konumunda olan Sosyalist Sistemden, hem de iktisadi tekele dayanan 

Kapitalist sistemden tamamen farklıdır. Bu sistemler tekel konumunda olan güçlerin 

ürettiği ve ayrıcalıklı konumlarını korumak için ayakta tuttukları (anlayamadım??) insan 

doğasına aykırı sistemlerdir. Ġslam Ġktisadı, sosyal hayatta haklı olanı güçlü sayan 

hukukun üstünlüğünü esas alan ve nimet-külfet paylaĢılmasının adil olmasını amaçlayan 

bir düzendir. Bu sistem, 21. yüzyılda beĢeriyetin karĢılaĢtığı iktisadi sorunlara doğru, 

adil ve kaynakların etkin kullanılmasına ortam hazırlayacak ilkeleri içermektedir.  

Ġslam Ġktisadı, insanı bir bütün olarak ele almakta ve onu iktisadi faaliyetlerin 

merkezine yerleĢtirir. Sorun çözmede hem akli, hm de nakli delilleri birlikte kullanır. 

Ġnsan haklarının kâmilen uygulanmasını esas kabul eder. Faizsiz finans araçlarıyla 

üretimi, reel değerlerin artırılmasını teĢvik eder. Ġslami finans kar ve zarar paylaĢımını 

esas alır. Nimet-külfet paylaĢımın adil olmasını hedefler. KarĢılığı belli ve net olmayan 

sembolik değerler ticaretini yasaklar. Parayı reel değerleri temsil eden mübadele aracı 

olarak kabul eder. Reel değerlerin hem üretimini, hem de ticaretini teĢvik eder. Ġslam 

Ġktisadı fertler, tüzel kiĢiler ve uluslararasında menfaat uyumuna dayalı bir sistemdir. 

Bu sistem, çatıĢmayı değil, yardımlaĢma ve dayanıĢmayı esas alır. Ġnsanın yaradılıĢ 

gayesinin yeryüzünün imar ve ıslah olduğunu kabul eder. Ġmar fiziki geliĢmeyi, ıslah ise 

beĢeri geliĢmeyi ifade etmektedir. Ġslam Ġktisadının ilkeleri imar ve ıslahı amaçlar. 

8. Sonuç 

Bugün Ġslam coğrafyasında hâkim olan iktisadi düzen, kuvvetli olmayı haklı 

olmanın nedeni kabul eden Finans Kapitalist zihniyeti yansıtan bir paradigmaya 

dayanılarak oluĢturulmuĢtur. Bu düzen Müslümanların ortak dünya görüĢü ve değer 

ölçüleri ile uyuĢmamaktadır. Bundan dolayı bu düzen, kitlelerin menfaatinden çok 

sömürgeci güçlerin lehine çalıĢmaktadır. Ġslam coğrafyasının kaynaklarını tekelci ve 

ırkçı sermayenin hizmetine sunmaktadır. Ġslam dünyasının atıl kaynaklarının harekete 

geçirmesine engel olmaktadır. Böylece, Ġslam coğrafyasının geri kalmasına son yüzyıl 

boyunca ortam hazırlamıĢtır. Finans Kapitalist mihraklar, Ġslam coğrafyası üzerindeki 

tahakkümünü artırmak ve sömürgeci politikalar süreklilik kazandırmak için siyasi 

istikrasızlığa yol açan post-modern sömürgecilik politikaların uygulanmaya baĢlamıĢ ve 

vekâlet savaĢlarını çıkartmıĢlardır.  

Tevhid ve adalete inan Müslüman, kendi dünya görüĢü ve değer ölçülerine 

dayanarak karĢılaĢılan sorunlara yeni çözümler üretmek durumundadır. Müslümanların 

dünya görüĢü ve değer ölçülerini yansıtan Ġslam Ġktisadı, karĢılaĢılan sorunları çözecek 

ilkeleri içeren fıtri ve doğal bir iktisadi sistemdir. Müslüman âlimler, Ġslam iktisat 

prensiplerini esas alarak Ġslam coğrafyasının mevcut sorunlarına çözüm üretme bilgi ve 

müktesebata sahiptir. Bütün beĢeriyetin ufkunu açacak ve karĢılaĢılan sorunlara yeni 

çözümler üretecek bu görevi üstlenmenin zamanı gelmiĢtir.  
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Özet 

Dünyanın önde gelen ekonomik denetim ve yönetim hizmetleri kuruluĢundan 

PriceWaterhouseCoopers (PwC) tarafından 158 ülkede yapılan ‗‘World 2050‘‘adlı ekonomik öngörüler 

araĢtırmasına göre Türkiye 2030 yılında 2.7 trilyon dolarlık GSYH değerine ulaĢarak dünyanın en büyük 

12.ekonomisi olacağı tahmin edilmektedir. Bunun anlamı ülkemiz Ģimdiye kadar fakirliği yönetmeye 

çalıĢıyordu artık zenginliği yönetmeye alıĢmalıdır. Fakirliği yönetmek kolaydı, insanlara bulduklarına 

Ģükretmeleri, bulamadıklarına sabretmelerini tavsiye eder iĢin içinden çıkardık. Ancak zenginliği 

yönetmek geliĢmiĢ sosyal ve beĢerî bilim ve samimî ahlaki ve dini önderlik gibi kurumlara ihtiyaç duyar. 

Bu çalıĢmada ilk olarak ‗sosyo-ekonomik geliĢme‘ ile ‗kapitalizm‘ arasında zorunlu bir bağın 

olup olmadığı araĢtırılacak, daha sonra ise ülkemizin refah toplumu olduğu dikkate alınarak sosyo-

kültürel yapı-politik ve ekonomik yapı iliĢkileri çerçevesinde zenginliğimizin nasıl yönetilebileceği analiz 

edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Zenginlik, sosyo-ekonomik geliĢme, kapitalizm, aile, sivil toplum. 

Abstract 

According to the estimation of the organization of Price Water house Coopers (PwC) the Turkish 

economy will reach to 2.7 trillion us dollar in 2030. It means that Turkish economy will be twelfth 

economic power in the world in that year. Regarding this event we have to prepare intellectually and 

ethically to administrate economic and social power. In this context we can reorganize the relations 

between the socio-cultural life (life world) and the economical-political sup-systems. The constitutive 

elements of social-cultural system are institutions such as family, civil society, university, theological and 

philosophical thought and art. Their outputs are the socialization of the children and their ability to 

communicate with others, the strong identity, the creating meaning and freedom, the social integration 

and the applying esthetic. These outputs can be attained only thorough strengthening relevant institutions 

and protecting them from colonization of Money and political power. 

Keywords: Socio-cultural life, life world, economical-political sup-systems, family, civilsociety. 

A-„Kapitalizm‟ Ve „Sosyo-Ekonomik GeliĢme‟  

‗Kapitalizm‘ kavramı ile ‗Sosyo-Ekonomik GeliĢme‘ kavramları farklı içerikleri 

olan kavramlardır. Sosyo-ekonomik geliĢme kapitalizmi zorunlu olarak içermediği gibi 

kapitalizm de sosyal geliĢmeyi içermez. Sosyo-ekonomik geliĢme sosyal ve ahlaki 

değerlerin yanında toplumun ticaret, maliye, üretim, tüketim, verimlilik, kaynak 

kullanımı, teknoloji, bilim, kentleĢme, ulaĢım, haberleĢme vs alanlarda da geliĢmesini 

ifade eder. Toplum bunları kapitalist sisteme müracaat etmeksizin kendi kültür değerleri 

çerçevesinde gerçekleĢtirebilir. Yani sosyo-ekonomik geliĢmesini sağlayabilmesi için 

toplumların mutlaka kapitalizmin ilkelerini benimsemesi zorunluluğu yoktur (Rodinson, 

1973). Buna karĢılık ‗kapitalizm‘ bir organizasyondur ki, o organizasyonda para, yani 

ekonomi, toplumun geri kalan tüm hayat alanlarını iĢgal ve kolonize eder.Kapitalizm 

nötr bir organizasyon değil, tersine kendisine göre bir dünya görüĢü, felsefesi, hayat 

anlayıĢı, bilim ve teknoloji tasarımı, insan iliĢkileri, doğa ve tanrı tasavvuru olan bir 

organizasyondur.Daha da ilginci bu sistemin bireyi ve toplumu kendi kalıpları içinde 

manipüle edip Ģekillendirme, kendi insan tipini üretme kabiliyet ve kapasitesi vardır. 

Günümüzde toplumların sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik geliĢme olgusuna (vurgu 

farklı olsa da) herhangi bir itirazları yoktur, neredeyse herkesin bu konuda konsensüsü 

vardır. Buna karĢılık tartıĢma, ekonomik geliĢmeyi sağlayabilmek için kapitalist 

sistemin ilkelerini benimsemek zorunda olup olmadığımız noktasındadır.    
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Öte yandan kapitalizmi de değiĢmeyen tek bir yapı olarak görmek doğru 

değildir. Ġlk çıktığı dönemlerdeki kapitalizmle son zamanlardaki kapitalizm arasında 

çok ciddi farklar vardır. Hatta bazı yazarlar ‗post-kapitalizm‘ (kapitalizm-sonrası) 

kavramını dillendirmeye baĢlamıĢtır.  (Habermas, 1973). 

Gerçekten kapitalizm ilk aĢamalarda çok vahĢi ve yırtıcı idi. Hemen her Ģeyi 

burjuva sınıfının çıkarı için araçsallaĢtırma için tüm gücüyle savaĢıyordu. Bu döneme 

hırçın ‗politik sınıf savaĢları‘ dönemi diyebiliriz. Bu savaĢı kuĢkusuz kesin bir zafer 

Ģeklinde burjuva kazanacak ve bu dönemi ‗mutlak sınıf egemenliği‘ aĢaması 

izleyecektir. Artık baĢta üretim faktörleri mülkiyeti olmak üzere tüm verimli kaynaklar 

burjuvazinin eline geçecek ve burjuva elde ettiği bu egemenliğini yargı, güvenlik, bilim, 

medya, sanat olmak üzere tüm toplumsal kurumları ele geçirerek güvence atına 

alacaktır.  Daha sonraki aĢamalarda kapitalizmin dünya görüĢü ve evren tasarımı baĢta 

eğitim ve kitle iletiĢim araçları yoluyla dünyanın önemli bir bölümüne ‗modernlik‘ 

etiketi altında ihraç edilecek ve bu değerler anonimleĢecektir. KapitalistleĢme süreci 

aynı zamanda yaygın ve derin bir ‗sekülerleĢme‘ sürecidir. Ġlk olarak ekonomide baĢ 

gösteren sekülerleĢme zamanla siyaset, hukuk, sanat, bilim ve kültürü de içine hayatın 

tüm alanlarına sirayet edecektir. Bunun anlamı toplumların dini, millî ve ahlaki 

değerlerinin burjuvazinin seküler değerleriyle ikame edilmesidir. (Duran, 2008) En 

kötüsü ise bu sürecin masum bir ‗modernleĢme‘ süreci olarak topluma dayatılmasıdır. 

Artık bu süreçte eski hırçın sınıf çatıĢması dinmiĢ, neredeyse tüm kesimler burjuva 

değerlerini içselleĢtirmiĢ ve ‗uyumlu toplum‘ aĢamasına geçilmiĢtir.  

B-Kapitalizmin Sosyo-Kültürel Sonuçları  

Gerçekten kapitalizmin psikolojik, kültürel, ekonomik ve toplumsal sonuçlarını 

yine kapitalist toplumun içinden yetiĢen düĢünürler incelemiĢ ve kapitalizmi acımasızca 

eleĢtirmiĢlerdir. Alman düĢünürü MaxWeber, kapitalizmle birlikte toplumların yeniden 

putperestliğe döndüğü, daha önce tek tanrının kulu iken Ģimdi çok sayıda tanrının kulu 

ve kölesi olduğunu ileri sürer (neo-politeism) (Weber, 2005). Yine aynı yazar 

kapitalizmin tüm değerleri dıĢlayıp her Ģeyi para ve baĢarıdan ibaret gören yapısıyla 

‗anlam kaybı‘na neden olduğu, yani daha önce dini teoloji ve felsefe tarafından üretilen 

anlamların sekülerleĢerek anlamsızlaĢtığı, insanlığın anlamsız, soğuk ve tatsız bir 

dünyada yaĢamak durumunda bırakıldığını savunur. Keza onun baĢka bir yaklaĢımı 

kapitalizmin bireyi özne olmaktan çıkarıp büyük bir fabrika Ģartlarının içine hapsederek 

‗özgürlük kaybı‘na yol açtığıdır. Onun Protestan Etik ve Kapitalizmin Ruhu adlı kitabı 

kapitalizmin insanlığa nelere mâl olduğunun hikâyesidir. (Weber, 2005) 

C-Sosyo-Kültürel Sistem (Hayat Evreni) 

‗Hayat evreni‘ kavramı Habermas‘ın derin Alman teolojisinden ürettiği bir 

kavramdır (Habermas, 1984). Bu kavrama biz derin teolojimizden yararlanarak ‗Sünnet 

Evreni‘ diyebiliriz. Aynı anlamı ifade etmek için Parsons bu kavram karĢılığında 

bildiğimiz ‗sosyo-kültürel hayat‘ kavramını kullanır (Parsons, 1982). Hayat evrenin 

belli noktalarını Habermas‘tan almakla birlikte ben daha geliĢtirerek kendi düĢünce 

dünyamıza adapte etmeye çalıĢtım.  

Hayat evreni; aile kurumunun, sivil toplumun, özerk üniversitelerin, (toplumsal 

bilgi stoku), dini inanç ve felsefi dünya görüĢünün, ticarileĢmemiĢ sanat müesseseleri 

gibi yapıcı kurumların müĢtereken inĢa ettiği bir alandır.  Bu alan toplumun bagajını ve 

kiĢiliğini oluĢturur. Toplumun tarihin derinliklerinden tecrübe ede ede biriktirdiği bir 

stoktur. Bu unsurların sağlıklı oluĢması ve serbestçe iĢlemesi yani diğer iki alt sistem 

olan ekonomi ve politik güç tarafından kolonize edilmemesi durumunda toplumsal 

bünye de sağlıklı olur. Bunlardan aile; iletiĢim, sosyalleĢme ve aidiyeti; sivil toplum 
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özgürlük, sosyal bütünleĢme ve kaynaĢmayı; bilgi stoku; rasyonel davranmayı; dini 

dünya görüĢü(teoloji) değer üretimini; felsefe anlam üretimini ve sanat da estetik 

üretimini gerçekleĢtirirler. 

1-Aile Kurumu 

Bu kurumlardan aile (özellikle anne) çocukların sosyalleĢmesi ve baĢkalarıyla 

iletiĢim kurabilmesini sağlayan çok önemli bir kurumdur. Bilindiği gibi iletiĢim, kiĢinin 

baĢkalarını da kendisi gibi görme ve onlara değer vererek onlarla eylem koordine 

edebilme kabiliyetidir. Bunun anlamı kiĢinin kendi egosunu baskı altına alarak 

diğerlerini kendisini akredite ettiği gibi akredite etmesi, kendisinde bulunan kabiliyet ve 

kapasitenin baĢkalarında da olduğunu kabul ederek onlarla paylaĢmaya kendisini ikna 

etmesi becerisidir. Buna karĢılık sadece kendi baĢarı ve çıkarı için ve sadece bu süreçte 

baĢkalarıyla diyalog içerisinde bulunma; ya da baĢkalarını hile ve zora dayanarak bazı 

Ģeyler yapmaya zorlama iletiĢim değil; biri stratejik davranma, diğeri kaba 

araçsallaĢtırma davranıĢıdır. Bu nedenle kiĢinin baĢkalarıyla iletiĢim kurabilmesi için 

mütevazi olması, paylaĢımcı olması, empati kurabilir olması, baĢkasına güven verebilir 

olması gibi özellikleri kazanması gerekir. Bu özellikler eğitim yoluyla kazandırılabilir 

özelliklerdir. Bu da ilk olarak annelere düĢmektedir. 

Ailenin bir diğer görevi çocukların sosyalleĢmesini sağlamaktır. SosyalleĢme 

iletiĢim kurabilme özelliğini içerdiği gibi ilave olarak toplumsal normları, hikmetli ve 

rasyonel davranmayı da içerir. SosyalleĢme yoluyla kiĢiler hem hukuki normları hem de 

ahlaki normları içselleĢtirerek baĢkalarıyla ortak eylem koordine etme kabiliyetini 

kazanmıĢ olurlar. Çocukların sosyalleĢmesi konusunda yine anneye önemli görevler 

düĢer.  

Çocuklarda sağlam ve güçlü aidiyetin oluĢmasında da aile temel kurumlardan 

biridir.  KiĢinin bir sivil topluma, politik ve ekonomik organizasyona, bir hayır 

kurumuna, dini mezhep, cemaat ya da dinî derneğe ve ümmete, ülke, toprak ve bayrağa 

ait olma hissinin güçlü olması diğer kurumalarla birlikte yineaile kurumu tarafından 

belirlenir. Bütün bunların sağlıklı bir Ģekilde kazandırılması ile ‗inançlı aidiyet‘ 

diyebileceğimiz en sağlam aidiyet gerçekleĢtirilmiĢ olur. Bunlardan inançlı olmakla 

birlikte dinî mezhep, cemaat, hayır kurumuna ait olmama; ya da ülke, bayrak, toprak 

aidiyetinden mahrum olma ‗inançlı aidiyetsizlik‘ durumunun ortaya çıkmasına neden 

olur. Bunlardan inancı olmadığı halde kendi dini kurumları, toprağı, bayrağı ve ülkesine 

güçlü aidiyet hissetme durumunda ise ‗inançsız aidiyet‘ söz konusu olur.  

Sonuç olarak zenginliği yönetirken üzerinde en fazla özen göstermemiz gereken 

kurum aile kurumu olmalıdır. Aile kurumu, refahın, modernleĢmenin, bilimsel ve 

teknolojik geliĢmenin, kentleĢme ve metropolleĢmenin yıpratıcı ve buharlaĢtırıcı 

etkisinden korunmaya çalıĢılmalıdır. Eğitim, sağlık ve refah imkân ve fırsatlarını 

toplum katlarına yayarken birinci önceliğimiz ailenin korunması, hatta daha da 

güçlendirilmesi olmalıdır. 

2-Sivil Toplum 

Hayat evreninin diğer yapıcı bir unsuru sivil toplumdur. Sivil toplum sivil alanda 

ortaya çıkar. Sivil alan ise devlete aile arasında oluĢan kamu alanı ya da özgür alanın 

adıdır. ġayet devletle aile bitiĢikse, yani devlet aile dıĢında tüm alanları iĢgal etmiĢse 

burada sivil toplumdan ve özgürlükten söz etmek imkânsızdır. Bunun anlamı, 

ideolojinin, edebiyat ve sanat anlayıĢının, felsefi düĢünce ve dini düĢüncesinin doğrudan 

devlet tekelinde olması devletin bunun dıĢında bir düĢünce ve dünya görüĢüne imkân 

vermemesidir. Doğal olarak bu tarz devlet otoriter devlettir.  
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Aileden gelen bir kiĢi ya da bir gurup kendilerinin devletin ideolojisini 

benimseme zorunda olmadığını, kendilerine ait bir ideoloji, dünya görüĢü, sanat ve 

edebiyat anlayıĢları olduğunu, bunu yazarak, konuĢarak, tartıĢarak topluma 

benimsetmek istediklerini deklere ederler. Devletin ağır Ģiddetine maruz kalacak olan 

bu kesim Ģayet her türlü sıkıntı ve acıya katlanarak görüĢlerinde ısrar edebilirlerse en 

sonunda devlet belli bir alandan çekilerek o alanı onlara bırakır. Dolayısıyla özgür 

bireyler özgür alanda kendi düĢünce ve dünya görüĢlerini serbestçe açıklama, baĢkasına 

anlatma ve eleĢtirme imkânına kavuĢmuĢ olurlar. Böylelikle sivil toplum ortaya çıkmıĢ 

olur. 

a- Ahlaki ve Dini Önderlik 

Sivil toplumun baĢka bir fonksiyonu da toplum içindeki farklı kesimleri 

kardeĢçe yaĢamaya ikna etmektir. Buna sosyal bütünleĢme diyoruz. Bu görev dinî ve 

ahlakî önderlerin görevidir. Sivil toplumun bünyesinde öyle ahlakî önderler olmalıdır ki 

bunlar topluma verdikleri güven duygusuyla toplumu ikna edebilmelidirler. Bunlar 

doğal olarak ekonomi gibi teĢvik edici, siyasi güç gibi caydırıcı imkânlara sahip 

değildir. Bunların tek avantajı toplum nezdinde inandırıcı olmaları ve bu özelliklerinden 

dolayı topluma yol göstermeleridir. Bu nedenle bunların fonksiyonu da ikna etmektir. 

Ġkna sürecinde ahlaki önderler tatmin edici ve inandırıcı argümanlar ortaya koyarak 

muhataplarının kalbini, aklını ve iradesini kazanır ve onların belli davranıĢlar 

sergilemesini sağlarlar. 

Doğal olarak burada toplum fertlerini ikna edebilecek ahlakî ve dinî önderler, 

her türlü siyasi, iktisadi, millî hatta dinî beklentiden arınmıĢ olmalıdır. Yani toplum 

bunların ekonomik, siyasi, mezhebi, ideolojik gizli ajandaları olmadığı konusunda kesin 

bir izlenime sahip olmalıdır. Aksi durumda bunlar toplum nazarında güvenirliğini 

kaybederler.  

Zenginliğimizi yönetirken ülkemizin karĢı karĢıya kaldığı üç gerginlik 

alanındaki gerilimin hafifletilmesi için ahlaki ve dini önderlere çok ihtiyacımız 

olacaktır. Bilindiği gibi ülkemizde sekülertoplumla dini toplum, Sünnî toplumla Alevî 

toplumu ve Türk toplumuyla (burada Türk kavramını etnik yapı olarak değil, Arnavut, 

BoĢnak, Çerkez vs çok sayıda etnik yapının içinde kaynaĢtığı geniĢ bir toplumsal olgu 

anlamında kullanıyorum) Kürt toplumu arasında belli bir gerilim vardır.  Bu gerilim 

özellikle Türk‘lerlesekülerve Ģiddet yanlısı Kürtler (PKK) arasında en yüksek 

düzeydedir. Bu gerilimin baĢka bir unsuru olarak seküler Alevileri de katabiliriz. Buna 

karĢılık dindar Türkler ile dindar Kürtler arasında özellikle ahlakî ve dini önderlerin 

ikna çabası sonucu gerilim en düĢük düzeye inmiĢtir. Hatta yer yer bu iki kesim 

arasındaki iliĢki sosyal kardeĢliğin en ideal iliĢkisi boyutundadır. Bu iki kesim özellikle 

müĢterek siyasal tercihleriyle siyasi yapıyı ve ülkenin geleceğini belirlemektedir.  

Önümüzdeki süreçte toplumsal bütünleĢmemizi koruyup güçlendirebilmemiz 

için dindar Türk ve Dindar Kürt ittifakından paranoya varan korkularından 

sekülerleĢmiĢ ulusalcı Türk‘lerin kurtarılmaları gerekmektedir. Öte yandan terörle 

mücadele yoluyla henüz sekülerleĢmemiĢ ancak Ģiddet nedeniyle 

sekülerleĢmiĢKürt‘lerin (PKK) yanında yer alan Kürtlerin de ikna edilerek dindar 

Kürtlerin safında yer almaları sağlanmalıdır. Bu yolla dindarTürk-dindar Kürt bloku çok 

daha güçlenerek ülkemizin istikrar ve geliĢmesinin sosyal ve beĢerî zeminini hazırlamıĢ 

olacaktır.  

Burada önemli olan baĢka bir nokta henüz saldırgan Ateist Alevilerin (sadece 

ismi Alevi) etkisinden uzak olan geleneksek Alevi‘lerin demokratik süreçlere etkili bir 

Ģekilde katılabilmeleri için bir dizi tedbir alınmasının gerekli olduğudur.  Bunlardan en 
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önemlisi Alevi teologları yetiĢtirecek Ġmam Hatip muadili lise (Dede Okulları) ve 

Ġlahiyat Fakültesi muadili Alevi Ġlahiyat Fakültelerinin kurulup Alevilerin emrine 

sunulmasıdır. Bu yolla Aleviler de teolog ve uzmanlarını yetiĢtirecek, Aleviliğe 

dayanan dini inanç ve yaĢantı konusunu yazılı metinlere döküp diğer kesimlerin 

eleĢtirisine açabilecektir. Bu süreçte Aleviler belli ideolojik derneklerin ve marjinal 

partilerin hegomanyasından kurtulup kendi özgün kimliğini ifade imkânı bulmuĢ 

olacaktır.   

b-Üniversiteler 

Üniversiteler bilgi üreten ve bilgi stoklayan kurumlardır. Zenginliğin 

yönetiminde üniversitelere gerekli kadroları yetiĢtirmede önemli görevler düĢmektedir. 

Bu süreçte üniversiteler devlet ideolojisinin taĢıyıcı kurumu olma yerine sivil toplumun 

görüĢ, düĢünce, estetik devĢirdiği bir fidelik olmalıdır. Buralardan yetiĢecek filozof, 

teolog, sosyologvddini, felsefi ve estetik düĢünceyi eleĢtirip yeniden üretme 

fonksiyonunu yerine getirecektir.  Bunlar, dünya görüĢü ve dini ve felsefi düĢüncenin 

donuklaĢıp yeni kuĢaklar nezdinde arkaik duruma düĢmemesi için sürekli yeni kavram 

ve kategori üretip yeni nesillere aktarmaları gerekir. Bunlara ilaveten baĢka bir anlam 

üreten kesim olan özgür sanatçıların sanatı dar bir pornografik alana sıkıĢtırmadan 

toplumun estetik ihtiyacını karĢılayacak Ģekilde sürekli yeniden üretme zorunluluğu 

vardır. Öte yandan bu kesimler değer, anlam ve estetik üreterek soğuk, donuk ve 

anlamsız olan sosyal-fiziki-biyolojik çevreleri anlamlandırma göreviyle de 

muvazzaftırlar. Bunların ürettiği ya da keĢfettiği değer, anlam ve estetikleAllah ve 

insan, doğa vevarlık, zenginlik ve servet, geliĢme ve uygarlık, bilgi ve teknik, barıĢ ve 

kardeĢlik vs anlam, değer ve estetik kazanacaktır. Hem ekonomik hem de bilimsel 

faaliyetler soğuk birer eylem olmaktan çıkıp değerli ve anlamlı birer aksiyon 

olacaklardır.  

Zenginliğimizin ihtiyaç duyduğu değer, anlam ve estetiği üretebilmek için 

üniversite kavramını yeniden tanımlamak, içeriğini yeniden belirlemek durumundayız. 

Gerçekten üniversitelerimiz daha fazla mühendislik, tıp ve ekonomi-iĢletme gibi 

alanlara ağırlık verdiğinden düĢünce stokumuz maddi zenginliğimizin çok gerisinden 

gelmekte, kelimenin en hafif ifadesiyle âdeta emekleyerek ilerlemektedir. 

Üniversitelerimizin teoloji, tarih, felsefe, sosyoloji, antropoloji gibi beĢerî bilim dalları 

mühendislik ve tıp ünitelerinin baskısı altında bir ‗hiç‘ konumuna itilmiĢtir. Mevcut 

haliyle üniversitelerimiz ‗teknisyen‘ yetiĢtiren birer yüksekokul konumundadır.  

D-Müzakereci Hukuk Sistemi ve Demokrasi 

Müzakereci hukuk düĢüncesi Alman filozofu Habermas‘ın geliĢtirdiği bir 

düĢüncedir (Habermas, 1996) Burada ondan da yararlanarak kendi dünyamızda 

hukukun nasıl üretilmesi gerektiğini araĢtırmaya çalıĢacağım.  

Zenginliği yönetilmesinde ikinci önemli alt sistem politik sistemdir. Politik 

sistem anayasadan hukukî yapıya, sivil toplumdan siyasi partilere, rasyonel tartıĢma 

usullerinden hukukun üretilmesine kadargeniĢ bir alanı kapsar. Bunun en öncelikli 

kurumu özgürlükçü demokratik rejimdir. Yani toplumun hemen her kesimi demokratik 

süreçlere engelsiz katılabilmesidir. Müzakereci hukuk sistemi yasaların yapılmasında 

sadece parlamentoyu (mevcut durumda olduğu gibi parlamentonun sadece iktidardaki 

partinin hukukçu uzmanlarını) değil tüm toplumsal katmanları devreye sokmayı 

öngörür. Bunun anlamı sınırsız iletiĢim ve sınırsız tartıĢmadır. Bu sistemde hükümet ve 

cumhurbaĢkanı tarafsızdır. Parlamento formel kamu alanıdır. Parlamentonun görevi 

sivil toplum düzeyinde enine boyuna tartıĢılıp hakkında konsensüse ulaĢılan ya da 
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ekseriyetin meylettiği görüĢü kanun tekniğine uygun hale getirip oylayarak 

parlamentodan geçirmektir.  

Burada bizim için önemli olan informel kamu alanını oluĢturan sivil toplumdur. 

Sağlıklı bir yasama faaliyetine ulaĢabilmek için sivil toplumun kendi medya ve iletiĢim 

araçlarına sahip bulunması ve tartıĢmalara serbestçe katılabilmesi gerekir. Doğal olarak 

tartıĢılan konuların içeriği rasyonel ve bilimsel olacağından tartıĢmaya katılanlar 

genellikle sivil toplumun uzmanları olacaktır. Bunlar yasaması düĢünülen konu 

hakkında görüĢlerini toplumla paylaĢabilecek medya imkânına sahip bulunmalıdır. Bu 

nedenle medya organlarında tekelleĢme rasyonel tartıĢma için önemli bir engeldir. 

Devletin görevi bu engelin ortadan kaldırmak ve sivil topluma mümkün oldukça eĢit 

fırsat sunmaktır. Öte yandan yukarıda kısaca değinildiği gibi sağlıklı bir tartıĢma zemini 

oluĢturabilmek için uzman yetiĢtirme konusunda da sivil toplum eĢit fırsata sahip 

olmalıdır. Bunun anlamı üniversitelerin devlet ve belli vakıfların tekelinde olmamalı, 

isteyen sivil topluma ve dini cemaatlara üniversite kurma ve kendi uzmanını yetiĢtirme 

imkânı verilmelidir. Avrupa‘da Katolik cemaatinin demokratik süreçlere katılımı, 

kendilerine üniversitelerini kurma imkânı verilmesinden sonra olmuĢtur.  

Yasa olarak çıkartılması düĢünülen madde hakkında informel kamu alanında 

sivil toplum tarafından gerçekleĢtirilen tartıĢmalar ideolojik, dinî ve ırkî blokajlarla 

engellenmemelidir. Yani, eğitimle ilgili bir konu tartıĢılırken mesela Kemalistlerin bu 

konu Kemalist ilkelere aykırı ben bunu tartıĢtırtmam; ya da dindar toplumun bu konu 

Kur‘an ya da Sünnet‘in falanca ilkelerine aykırı biz bunların tartıĢılmasına karĢıyız 

diyerek tartıĢmanın engellenmesine imkân verilmemelidir. TartıĢmalar ideolojik ve dinî 

bir zeminde değil seküler bir zeminde, yani seküler bir dil ve argüm kullanılarak 

yapılmalıdır.  Bunun anlamı kamu alanında kullanılacak dilin ve ileri sürülen 

argümanların herkesin anlayacağı bir genellikte olmalıdır. Aynı Ģekilde tartıĢılan 

konuların maddi ve ölçülebilir konular olması gerekir. TartıĢmalarda doğal olarak dini 

toplum dinî değerleri, ideolojik ya da seküler toplum kendileri için öncelikli olan 

değerleri savunmak isteyeceklerdir; ancak bu değerleri dini ya da ideolojik bir jargonla 

değil rasyonel bir jargonla ifade etmelidirler. Mesela gelir dağılımı ile ilgili bir yasa 

tartıĢılırken dini toplum ayet ve hadisi refere ederek değil, gelir dağılımının adaletli 

olmasın sosyal, ekonomik, psikolojik, ahlakî açılardan faydalarını açıklayarak toplumu 

ikna etmeye çalıĢmaları gerekir.  

Hukukî düzenlemelerin geniĢ katılımlı müzakereler ve tartıĢmalaryoluyla 

gerçekleĢtirilmesi bir taraftan seküler hukuka toplumsal meĢruiyet kazandırırken öte 

yandan dinî toplumun dinî ve ahlakî talepleri karĢılanmıĢ olacaktır. Gerçekten 

müzakereci hukuk sistemi Hanefî-Maturidî fıkıh yöntemine birçok yönden 

benzemektedir. Bunun gerçekleĢtirmemiz durumunda geleneksel rasyonel fıkhı büyük 

ölçüde modern bir tarzda yeniden canlandırmıĢ olacağız demektir. 

1-Modern Fıkıh Ekonomisi 

‗Modern fıkıh ekonomisi‘ ekonominin rasyonel ilkeler çerçevesinde ahlakî ve 

sosyal bir nitelikte dizayn edilmesini ifade eder. Bunun anlamı modern ekonomide 

olduğu gibi yine kâr maksimizasyonun (maliyet minimizasyonu) hedef olarak alınması, 

fakat bunun sosyal ve ahlakî bir çerçevede gerçekleĢtirilmesidir. Gerçekten fıkhın 

yapısı, böyle bir kurumsallaĢmaya imkân verir niteliktedir. Fıkıh (Hanefî-Maturidî 

çerçeve); kiĢilerin insan ve irade sahibi bir aktör olduğu düĢüncesini merkeze alarak 

insanların refahını, aralarındaki iliĢkilerin adalet ve barıĢ içerisinde gerçekleĢmesini, 

tüm iliĢkilerin aklın, tecrübenin ve vahyin ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesi sürecinin 

adıdır.  
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Burada modern fıkıh ekonomisini makroekonomi ve mikroekonomi olarak ikiye 

ayırarak inceleyebiliriz.  

a-Makroekonomi 

Klasik fıkhın egemen olduğu dönemlerde henüz sanayi devrimi gerçekleĢmemiĢ, 

dolayısıyla kapitalist toplumlarda olduğu gibi hayatın tüm üniteleri para tarafından 

kolonize edilmemiĢti. Toplumsal değerler ekonomik ilkeleri de belirlemeye devam 

etmekteydi. Çok belirgin olmasa da o dönemde insana saygıyı ön plandaydı ve insanı 

kendi özünde bir amaç olarak kabul eden politikalar uygulanmaktaydı. Bununla birlikte 

o dönemde henüz ekonomik büyüme, istihdam, kaynak transferi ve tahsisi, refah, fiyat 

artıĢı, sosyal güvenlik, gelir dağılımı vb makro konular çok net değildi, fıkhın amacı 

taraflar arasında mübadelenin hızlandırılması, sömürünün engellenmesi, 

anlaĢmazlıkların asgari düzeye indirilmesi gibi hedeflerdi. Henüz bir politik sınıf 

olmadığından tüm politikalar sınıf çıkarlarını değil, toplumun büyük ekseriyetini 

dikkate alarak belirleniyordu. Burjuva devriminden sonra ekonomi diğer disiplinlerden 

koparak kendi baĢına bir alt-sistem oldu ve giderek komplike bir yapıya büründü.  

Kapsamlı bir bilim dalına dönüĢen modern ekonomiyi fıkıh disiplinin kavrama 

ve kapsama kapasitesi var mıdır acaba? Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi fıkhın 

özünde günlük hayatın kolaylaĢtırılması, insanlar arasındaki iliĢkilerin iyileĢtirilmesi ve 

toplumun refahının arttırılması vardır. Burada önemli olan modern fıkha dayalı bir 

ekonominin ortaya konulabilmesi için kaliteli ve kapasiteli yöneticilerin, bilim 

adamları/hanımlarının ve teknokratların mevcut olması gerekir. Yeni problemlere teorik 

çözüm üretecek kesim bilim adamları/hanımları ve bunları uygulamaya koyacaklar ise 

yöneticiler ve teknokratlardır.  Vahiy-akıl-ahlak duyarlı bilim erbabı, yönetici ve 

bürokratların koordineli çalıĢmaları modern ekonomiyi daha bilimsel ve akılcı ve daha 

verimli ve insanî bir yapıya kavuĢturabilir. Bu kesimlerin yeterli donanım ve kapasiteye 

sahip bulunmaması ise fıkhı da mevcut ekonomik yapıyı da bozabilir. Biz burada 

kaliteli bilimsel, teknokratik ve politik kadroların mevcut olduğunu varsayarak 

analizimizi sürdüreceğiz.    

Modern fıkıh ekonomisi doğal olarak mevcut yapıyı veri alacak ve devrimci bir 

bakıĢ açısıyla değil ıslahçı bir yöntemle iyileĢtirmelere gidecektir. Bu yapıda 

makroekonomik politikalarsihir gücüne sahip politikalar değil bildiğimiz politikalar 

olacaktır. Kapitalist sistemden farkı fıkıh ekonomisine dayanan politikaların insan 

merkezli olmasıdır. Yani insanı temelli olup, onun özgürlük, onur, aidiyet, haysiyet ve 

refahını esas almasıdır. Bunun anlamı politik yapının yukarıda değinildiği gibi kaliteli 

bir demokrasi üzerine dayanmıĢ olmasıdır. Bu nedenle politikalar açık, Ģeffaf ve 

dürüstlük üzerine inĢa edilmelidir. Sonuçları kendisi için zararlı olsa dahi devletin 

bireylerin özgürlüğünü güvence altına alması, topluma karĢı asla yalan söylememesi, 

kiĢilerin mülkiyet hakkına âzamî riayet etmesi ve insanlara saygılı olması, topluma 

tuzak kurmaması, gerçekleĢtiremeyeceği sözü vermemesi, kaynakları en âdil Ģekilde 

dağıtması ve en güçsüzlerin en avantajlı çıkmasını güvence altına alan bir gelir dağılımı 

yöntemi benimsemesidir. ĠĢsizlik, enflasyon ya da ekonomik durgunlukla mücadele 

politikaları yine insan merkezli olmalı; faiz oranını en düĢük düzeyde tutacak politikalar 

özenle seçilmelidir. Verimliliği düĢürmeden iĢ arayanlara iĢ bulabilme imkânı 

sağlanmalıdır. Vergiler âdil olmalı, insanların ödeyebilme kapasitesinin üzerinde 

kesinlikle olmamalıdır.      

b-Mikroekonomi 

Bilindiği gibi liberal demokratik toplumlarda devletin ekonomiye müdahalesi 

sınırlıdır. Dolayısıyla bu tip ülkelerde devletin birçok fonksiyonunu firmalar 
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üstlenmektedir. Modern fıkha dayalı ekonomik yapıda da devletten ziyade firmalara iĢ 

düĢmektedir. Fakih iktisatçı-sosyologlar yeni bir firma teorisi kurmalıdırlar. Doğal 

olarak yeni firma tasarımı firma ailesini sadece çıkar için bir araya gelen bir topluluk 

olarak değil, aynı zamanda firma ailesi arasında tanıĢmanın sağlandığı ve değerlerin 

paylaĢıldığı bir organizasyon olarak da görmelidir. Fakih-iktisatçı-sosyologlar, yeni 

firma teorisini kurarken baĢta Kur‘an ve Sünnetten azami ölçüde yararlanmak üzere, 

Ġslamî geleneğin büyük figürlerinin düĢüncelerinden de yararlanmalıdır. Bunlar aynı 

zamanda Plato ve Aristo‘dan baĢlayarak Kant‘a, Marx‘a, Lukacs‘a, Parsons ve 

Habermas‘a kadar hemen tüm Batılı düĢünürlerin bu konudaki olumlu görüĢ ve 

yaklaĢımlarını da dikkate almalıdır.    

Burada bu konuda ilk nazarda söylenebilecek Ģeyler iĢletme hissedarlarının 

(shareholder) bencil ve öz-çıkarcı yaklaĢımlardan mümkün olduğunca kaçınması ve 

firma ailesiyle (stakeholder) iletiĢim içinde davranmasıdır(Bowee, 1999). ĠĢletmeler, 

doğal olarak bir hayır kurumu değildir, kâr amacıyla kurulmuĢ organizasyonlardır. 

Dolayısıyla rakipleriyle rekabet etmek, kaliteli ürün üretmek, hissedarların kârlarını 

maksimize etmek, maliyetlerini minimize etmek, yeni ürün geliĢtirmek, yeni pazarlara 

açılmak gibi belli amaçları da gerçekleĢtirmek durumundadırlar. Bununla birlikte 

iĢletmeler sadece bir ekonomik ünite de değildir, aynı zamanda içinde yaĢadığı topluma 

karĢı sosyal sorumluluğu olan bir kurumdur da. Bu nedenle iĢletmenin hisse sahiplerine 

olduğu gibi hem iĢletme ailesine hem de sosyal ve fizikî çevresine karĢı sorumlulukları 

vardır. Birkere iĢletme sadece hissedarlara kâr sağlayan bir birim değil, aynı zamanda 

iĢletmeyle ilgili çalıĢanlar, müĢteriler, tedarikçiler ve finans sağlayanlarla bir aileyi 

oluĢturur. ĠĢletme yönetimi ile bu kesimler arasındaki iliĢki sadece çıkar iliĢkisi değil 

aynı zamanda bir dostluk ve kardeĢlik iliĢkisi olmalıdır. Özellikle çalıĢanlar ile yönetim 

ve hisse sahiplerinin iliĢkisi aile bireylerinin iliĢkisi gibi içten ve samimi olmalıdır. 

ĠĢletme yönetimi çalıĢtırdığı kiĢileri bir insan ve özünde bir aktör olarak akredite etmeli, 

kendisinin onuru ve değerleri olduğu gibi onların da onur ve değerlerinin olduğunu 

kabul etmeli, onları ‗soyut‘ birer yabancı olarak değil ‗somut‘ birer ‗bizden biri‘ olarak 

görmelidir. Onları ‗bizden biri‘ olarak görmenin ilk tezahürü doğal olarak onlara hak 

ettiği ücreti vermektir. Ġkinci önemli tezahür, onların pozitif ve negatif özgürlüklerini 

güvence altına almak, özgürlükleri önündeki engelleri kaldırmak ve ahlak ve 

kabiliyetini geliĢtirme imkânı sağlamaktır. Üçüncü önemli tezahür onları tüm karar 

alma süreçlerine dâhil etmektir. Dördüncüsü iĢletme yönetiminin sonucu ne olursa olsun 

iĢletme ailesine karĢı dürüst ve Ģeffaf olmasıdır. Yani yönetim iĢletmenin tüm 

süreçlerini Ģeffaf bir Ģekilde iĢletme ailesiyle paylaĢmalıdır. ĠĢletmenin kâr-zarar 

durumu, rekabet gücü, finans durumu, gelecekle ilgili planları vb konularda iĢletme 

ailesine mutat net bilgiler vererek onları bilgi sahibi yapmalıdır. Yönetim, iĢletme 

ailesiyle yeni yatırım yapma, yeni ürün geliĢtirme, yeni teknoloji transfer etme, yeni 

pazar bulma, ürünlerin kalitesini arttırma, fiyatını düĢürme gibi herkesi ilgilendiren 

konularda sürekli iletiĢim içerisinde olmalıdır. 

KiĢilerin tek baĢına karar vererek amaçlarını gerçekleĢtirebilme Ģansları, 

baĢkalarının değer, tecrübe ve aklını da devreye sokarak gerçekleĢtirmelerinden daha 

düĢüktür. Firmanın problem ve çeliĢkilerini firma ailesinin kendi üyeleri arasında yüz 

yüze iletiĢim yoluyla çözmeye çalıĢması, uzman hukukçular marifetiyle çözülmesinden 

çok daha sağlıklı ve düĢük maliyetlidir. ĠletiĢim ortamında firmanın aile bireyleri 

genellikle herkesin kazançlı çıkacağı bir anlaĢmaya eğilimli olacaktır. Bu anlaĢmaya 

ulaĢabilmek için üyeler arasında kolektif akıl yürütme yaĢanacak ve bu süreçte farklı ve 

faydalı alternatifler üretilecektir. Böyle bir ortamın varlığı aile fertleri arasında yüksek 
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düzeyli bir güven ortamının kurulmasına da neden olacaktır. Yüksek düzeyli güven aynı 

zamanda kararların çok kolay alınmasına zemin hazırlar. (Smith, 2004: 325). 

Firmalar üzerine yapılan ampirik çalıĢmalar iĢletme ailesine insanca yaklaĢan 

firmalarda hem ihtilafların daha kolay çözlüdüğü hem de avukatlık, teftiĢ ve kontrol 

masrafları gibi birçok masraftan korunarak firmaların daha kâlı olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. (Bowie,vd, 1999: 42).  

Sonuç olarak fakih-iktisatçı-sosyologlar yeni firma teorisi kurarken dinî 

metinlerden, yaĢanılan tecrübelerden, doğulu-batılı düĢünürlerin teorilerinden ve pratik 

olarak mevcut firma yapılarından geniĢ ölçüde yararlanmalıdır. Yeni firma konsepti 

hem firma ailesini yabancı olarak değil, kardeĢ olarak görüp kapitalizmin öz-çıkarcı ve 

sömürüye dayanan patolojik yanlarından kaçınmayı, hem de kâr maksimizasyonu-

maliyet minimizasyonu ilkesini esas alarak rasyonel davranmayı güvence altına 

almalıdır.  Bu tarz bir firma konsepti çalıĢma hayatını daha insanî ve daha ahlakî bir 

temele oturtmuĢ olacaktır. 

Sonuç 

Ülkemiz ekonomik geliĢme alanında olağanüstü performans göstermektedir. 

Özellikle devreye soktuğu altyapı yatırımlarıyla büyük bir sıçrama kaydetmektedir. 

Ancak aynı performansı sosyal alanlarda da gösterdiği söylenemez. Sosyo-kültürel 

hayatın temel bileĢenlerinden olan aile kurumu gücünü korusa da her gün biraz daha 

tahrip olmakta, tarihi fonksiyonunu yerine getirmekte zorlanmaktadır.  Zenginliği 

yönetirken ailenin güçlendirilmesi ve bilinçlendirilmesi Ģefkatli ve adaletli yönetici, 

yargıç iĢ adamı/hanımı yetiĢtirmede en önemli kurum olacaktır. Aynı Ģekilde yeni 

nesillerin sağlıklı Ģekilde sosyalleĢmeleri, çocukların egolarını bastırarak baĢkalarıyla 

iletiĢim kurabilir olmaları yine ailenin sorumluluğundadır. Keza bu süreçte sivil 

topluma da önemli görev ve sorumluluk düĢmektedir. Sivil toplumun en hayati görevi 

sahip olduğu ahlakî ve dinî önderler yoluyla toplumdaki gerginlik alanlarını 

hafifletmeleri ve toplumun farklı kesimleri arasında sosyal birlik ve bütünlüğün 

sağlanmasıdır. Bu arada üniversite ve diğer bilim kurumlarımızın teknik ve sağlık 

bilimlerin hegomanyasından kurtulup teoloji, felsefe, sosyoloji ve tarih gibi disiplinlerin 

bağımsızlaĢması ve geliĢmesine imkân verip toplumun ihtiyaç duyduğu anlam ve değer 

üretimini gerçekleĢtirmeleri gerekir. Keza sanatçılarımızın yüksek bir ahlakî ve milli 

duyarlılık ve yaratıcılıkla toplumun ihtiyaç duyduğu estetiği üretmeleri gerekir.  

Sonuç olarak ülkemiz sadece kiĢi baĢına milli gelirin yüksek rakamlara çıkması 

alanında değil, bununla birlikte sosyalleĢme, iletiĢim, dayanıĢma, sosyal bütünleĢme, 

anlamlılık, aidiyet ve estetikte de paralel geliĢmeler gerçekleĢtirmelidir.     
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Özet 

Dünya ölçeğinde giderek yaygınlaĢma istidadı gösteren çatıĢma v e terör eylemleri , ve bunların 

yolaçtığı göçler , mültecilik gibi sorunlar sebebiyle küresel barıĢın artan bir tehdit altında 

olduğugünümüzde , bu olgunun temelinde yatan müzmin ve uzun vadeli sebepler üzerinedüĢünmek 

sosyalbilimcilerin en önemli görev ve sorumluluklarından olsa gerek . Bu tebliğimizde , evrensel bir 

meseleolan bu sorunun temeli nde yanlıĢ bir "medeniyet algısı "nın yattığı hipotezinden hareketle , 

"medeniyet" kavramı ele alınacak , Ortaçağda Müslümandünyanın "medeniyet algısı" ile modern 

zamanlarda Avrupa 'da geliĢtirilen "Batı Medeniyeti " algısı üzerine karĢılaĢtırmalı ve eleĢtirel bir bakıĢ 

açısısunulmaya ve yaygın olarak kabul gören bu ikinci "medeniyet algısı " ile dünya barıĢı ve terör 

olaylarıarasındaki mevcut/muhtemel iliĢkiye dikkat çekilmeye çalıĢılacaktır . Ortaçağ Ġslâm 

dünyasınınmedeniyet algısına göre , aslında tek bir medeniyet vardır , o da "insan Medeniyeti " dir ve 

bütünmedeniyetler bu müĢterek paydadan kaynaklanan türev medeniyetlerdir . Nitekim, 19. asrın baĢlarına 

kadar hep tekil olarak kullanılan bu medeniyet  kelimesi , sonraki dönemlerde Avrupalı bilimadamlarınca , 

çoğul olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır . Resmin bütününü ıskalayan bu parçalayıcıyaklaĢım içinde , sun'i 

ve keyfî bir Ģekilde oluĢturulan "Batı Medeniyeti " kavramı, medeniyetinAvrupa'da baĢladığı ve en 

geliĢmiĢ haliyle burada sürdürülmekte olduğu bir sürecin ifadesi olarak pazarlanmaktadır . Böyle bir 

medeniyet algısı, tarihî gerçeklerle bağdaĢmamakta, insan medeniyetininserencamına iliĢkin bakıĢ açımızı 

çarpıtmakta ve tarih boyunca insanlığın edindiği kazanımları,Avrupa'nın kendisine yamamaya çalıĢtığı 

dar bir alanla sınırlandırmaktadır. Böyle ayrımcı veötekileĢtirici bir tavır hem dıĢlanan medeniyet 

çevrelerinde hem de bu  sun'î ayrımcılığı baĢlatanülkelerde antagonist ve hasmâne tutumların geliĢmesi 

için kıĢkırtıcı bir temel oluĢturmaktadır .ĠĢte, bu yanlıĢ , çarpık ve kutuplaĢtırıcı medeniyet anlayıĢı , 

dünyamızınbugün içinde bulunduğuçatıĢmacı ve terörist yapıların oluĢmasından önemli ölçüde 

sorumludur. Kültüreldünyadaki yanlıĢtohumlar , bazen meyvelerini asırlar sonra verirler. "Batı âlemi," -ve 

herkes,-  iĢaret etmeyeçalıĢtığımız antagonist medeniyet algısını terk ederek, önceki medeniyetlere olan 

minnet borcunuhatırlamalı, o halklara karĢı saygılı bir tutum atfederek dünya barıĢına yardımcı olmalıdır . 

Anahtar Kelimeler: Medeniyet,  Ġnsan medeniyeti,  Batı, Batı medeniyeti, Terörizmi önleme 

Abstract 

With wars and terror events spreading across the globe, generating mass migration, and 

threatening the global peace, contemplating on the roots of these developments has become a major task 

for contemporary social scientists. In this paper, I examine the conceptualization of civilization 

historically, and claim that a flawed understanding of civilization that was developed by the Western 

World in the modern era lies at the root of the stated problems. For that purpose, first, I provide a 

comparative analysis of the perception of civilization in the Muslim world and the West. Next, I draw 

attention to the connections between the understanding of civilization in modern Europe -as manifested 

by the term "Western civilization"- and the present day wars and acts of terrors that are threatening the 

world peace. During the middle ages, in Muslim conceptualization of the term there was only one 

civilization, the "human civilization" and all other civilizations were derivatives of this single common 

human heritage. Starting from the 1800s, however, European thinkers began using the term Civilization in 

the plural form and invented the artificial term "Western civilization" which defies the eclectic nature of 

human civilization, and is used discriminatively to evoke the idea that civilization began and has been 

sustained in its most advanced form solely in Europe. Such a perception of civilization distorts the view 

of human history as a product of all mankind and claims the achievements of the entire human race for 

Europeans. This discriminatory attitude forms a provocative basis that fuels antagonistic and hostile 

views both in cultures that were ostracized by such perception and the cultures that initiated this artificial 

and discriminatory perception. I argue that behind the emergence of the present day conflicts and terrorist 

structures lies such faulty, flawed and polarizing perception of civilization. Poisoned seeds of 

social/cultural world come to fruitation sometimes centuries after they are planted. Thus, it is imperative 

for the West start contributing to the establishment of world peace by putting an end to this antagonistic 

perception. Time is long come for them to remember the debt they owe to earlier civilizations and show 

tribute to the people created them. 
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GĠRĠġ 

Giderek yaygınlaĢma istidadı gösteren savaĢ ve terör eylemleri, ve bunların yol 

açtığı göç, mültecilik gibi sorunlar sebebiyle, küresel barıĢ ve huzurun, artan bir tehdit 

altında olduğu günümüzde, bu olgunun temelinde yatan sebepler üzerine düĢünmek ve 

çözümler önermek, sözkonusu eylemlere katılanların önemli bir kısmının kültürel kökenleri 

göz önünde bulundurulduğunda, bilhassa Ġslâm dünyasındaki sosyal bilimcilerin en önemli 

görev ve sorumluluğunu teĢkil etmektedir.  

GeçmiĢte savaĢlar, hükümdarlar arasında ve tahtı ele geçirmek için yapılırdı. 

Cephede ordular savaĢır, kim yenerse yenilen tarafın halkının yöneticisi artık bu yeni 

hükümdar olur ve mevcut düzen eskisi gibi devam eder, sadece hükümdar ve taht değiĢmiĢ 

olur; pek çok durumda halkın günlük yaĢamı bu olaydan büyük ölçüde etkilenmezdi. 

Tarafların bir diğerinin kültürel değerler ve medeniyet anlayıĢı konusunda bir düĢmanlık ve 

hasmane tutumları yoktu. Nitekim, Hititlerin savaĢarak teslim alınan bir Ģehri tahrip 

etmeden önce, tapınaktaki o Ģehrin tanrısının heykelini büyük bir ihtirâm ile kendi 

panteonlarına taĢıdıkları, daha sonra tahrip iĢine giriĢtikleri kaydedilir. (Kozak-2, 2015: 

178). Vizigotlar gibi yağmacı kavimler veya eĢkıya grupları da soydukları kiĢi veya 

ülkelerin mal varlıkları ile ilgiliydiler; onların kültürel dünyaları ilgi alanları içinde değildi. 

Günümüzdeki terör hadiseleri çok farklı bir olgu. Muhataplarının mal varlıkları ile 

ilgili değiller. Kendi kültür dünyaları ile hasımlarının kültür dünyaları arasında bir 

karĢılaĢtırma yaparak, bu temelden hareketle bir eyleme giriĢiyor ve eylemlerine 

kendilerince bir meĢrûluk kazandırıyorlar. Belli bir kültür ve medeniyet dünyasına karĢı 

içinde geliĢtirdiği nefret duygusunun bir sonucu olarak, sokakta gördüğü farklı kılık 

kıyafetteki bir kiĢiye saldırmak, ibadet yerlerini bombalamak vs. Müzelerdeki eski eserleri 

tahrip etmekten sadistçe bir zevk almaya kadar varan bir çılgınlık. 

Bunun devlet çapında örnekleri de var. Dünyanın süper gücü kimyasal silahları var 

diye koca bir ülkeyi istilâ ediyor, ardından ülke bir iç savaĢa sürüklenip mahvoluyor, yüz 

binlerce insan ölüyor. Sonunda iddia edildiği gibi bir kitle imha silahının da bulunmadığı 

anlaĢılıyor. Buna rağmen böyle bir savaĢ kararı veren baĢkanı o ülke halkı ikinci defa 

seçerek ödüllendiriyor. Çünkü yakılan yıkılan dünya onların gözünde farklı ve düĢman bir 

dünya. Halbuki, aynı ülke, çok sınırlı ve özel bir konuda yalan söylediği için bir baĢkanını 

görevinden uzaklaĢtırmıĢtı.  

Sanki Dünyamız,  "Medeniyetler ÇatıĢması" denen bir olgunun gerçekleĢmesi için 

gerekli zemine adım adım yaklaĢıyor. ĠĢte bu sebepten dolayı tebliğimin baĢlığı, " 

'Medeniyet Algısı' ve Dünya BarıĢı"dır. Tebliğimde, bu sorunun temelinde yanlıĢ bir 

"medeniyet algısı"nın yattığı hipotezinden hareketle, "medeniyet" kavramını ele almaya, 

Orta Çağlarda Müslüman dünyanın "medeniyet algısı" ile modern zamanlarda Avrupa'da 

ortaya atılan "Batı" ve "Batı Medeniyeti" konsepti üzerine karĢılaĢtırmalı ve eleĢtirel bir 

bakıĢ sunmaya ve iĢ bu farklılıklarla dünya barıĢı ve terör olayları arasındaki iliĢkiye dikkat 

çekmeye çalıĢacağım. 

A. Genel MânâdaMedeniyet / Civilisation Kavramı 

Türkçeye "medeniyyet" olarak aktardığımız "civilisation" kelimesi, Latince, civility 

–medeniyet- ve  civilis -Ģehirle ilgili, civis- vatandaĢ kökünden gelmektedir. Bu kelimenin, 

Batıda ilk defa 18. asırda ortaya çıktığı ve kullanılmaya baĢlandığı söylenebilir. Anlam 

olarak, hem maddî hem de manevî bakımdan; vahĢilik, ilkellik, barbarlık durumunun tersi 

bir hâli ifade etmek için kullanılır. [Maddi uygarlık: kentler, yollar, köprüler, gökdelenler, 
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barajlar, hava alanları vs. Manevi uygarlık: bilim, sanat, ahlâki ve manevi tüm değerler…] 

Medeniyet bir bakıma medeni alıĢkanlıklardır; ancak Ģehirde, Ģehir yaĢayıĢı içinde mümkün 

olan nezih, nazik, ince davranıĢlar…(Durant, 1954: 15) 

Zaman zamankültür kelimesi medeniyyet kavramının müteradifi olarak kullanılsa da 

[meselâ Hegel'de], esas itibariyle kültür, ziraati; medeniyet ise Ģehri ve Ģehirli yaĢamı akla 

getirir. Bâzan da, birinin ulusal, diğerinin bölgesel ve evrensel düzeyde; veya birinin maddi, 

diğerinin manevî boyutta anlaĢıldığı görülmektedir. Özetle, medeniyet, toplumsal geliĢme 

düzeyi demektir. Bunun açılımını da bir toplumdaki insanların maddi ve manevi 

varlıklarına, hayatlarına yüklediği anlam ve hedef; fiziksel ve kültürel çevrelerini belirleme 

ve etkilemedeki baĢarı düzeyleri, iktidar alanlarını geniĢletmeleri ve baĢkalarının iktidar 

alanlarını geliĢtirmelerine karĢı kendilerini korumalarını sağlayan teknolojik, varoluĢsal, 

örgütsel ve kültürel baĢarılarının toplamı, hülâsa, bir toplumun beslenme, giyinme, barınma, 

çoğalma konularında aldığı mesafe (Morris, 2012: 175); tek bir cümle ile ifade etmek 

istersek "üretme/imar etme yeteneği" olarak ifade edebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse, 

günümüz Japonları bin yıl önceki atalarına kıyasla fiziksel ve kültürel ortamlarına daha 

hâkimdirler ve medeniyet seviyeleri daha yüksektir. Fakat, burada Ģu noktaya iĢaret 

etmeden geçmek doğru olmaz. Bu tespit, bugünkü Japonların, bin yıl önceki atalarından 

ahlâken daha geliĢmiĢ veya çok daha mutlu oldukları anlamına gelir mi? Bu ayrı bir 

konudur. (Morris, 2012: 175). 

Tersinden bir yaklaĢımla, "ilkel" kelimesi de bilgi, materyal ve aletlerin birikimi 

bakımından geri bir konumda olan, yazıyı kullanmayan veya pek az kullanan, gelecek için 

bir hazırlık ve plan yapmayan kültürleri ifade eder. (Durant, 1954: 22, 35). Aynı Ģekilde, bu 

tespitten hareketle, "ilkel" insanların, ahlâken düzeylerinin daha geri ve modern insanlara 

kıyasla daha mutsuz oldukları sonucuna varmak yanlıĢ olur. Bu ayrı bir bahistir.  

"Civilization" kelimesinden önce Avrupa'da polis, civil, civilise, culture gibi 

kelimeler kullanılmaktaydı. [Braudel, 1991: 32]. Polis kelimesi, hem Ģehir ve hem de 

düzen/nizam anlamına gelmektedir. Yani, kaos ve kargaĢanın değil de nomos'un, kuralların, 

düzenin egemen olduğu yer demektir. Süryanice ve KadîmGrekçe'denomos, düzen, yasa 

anlamındadır. 

Ama bu anlam ve tarif kargaĢasına girmeden, belki en basit ve kolay bir Ģekilde, 

kültür ve medeniyeti  "insan olmasa idi yeryüzünde var olmayacak -idi- olan her Ģey" 

olarak tarif edebiliriz. 

XIX. asrın baĢlarına kadar hep tekil ["insan medeniyeti"] olarak kullanılan 

Medeniyetkelimesi, sonraki dönemlerde çoğul olarak [Hint, Çin Uygarlığı; hatta daha da 

ayrıntıya gidilerek, V. asır Antik Grek Uygarlığı vs. gibi] kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu 

parçalı yaklaĢım içinde, sun'i bir Ģekilde oluĢturulan "Batı Medeniyeti" kavramı ise, sanki 

bunların hepsini kapsayan ve hepsinin üstünde, medeniyetin baĢladığı ve en geliĢmiĢ haliyle 

kendisi tarafından sürdürülmekte olduğu bir uygarlık olarak lanse edilmektedir. 

Zamanımızda,endüstriyel uygarlığın tüm dünya için ortak bir evrensel uygarlık 

haline dönüĢmekte olduğundan bahsedilmekte, bu kelimenin tekrar tekil olarak 

kullanılmaya baĢlandığı görülmekte. Meselâ, bazı fiiller için, "insanlığa/uygarlığa karĢı 

iĢlenen suç" tabirinde olduğu gibi. Mamafih, medeniyet kelimesinin bundan sonra da hem 

tekil hem de çoğul olarak kullanılmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.   (Braudel, 1991: 

31-36). 

B. "İslâm Medeniyeti" Ve Müslüman Dünyanın "Medeniyet Konsepti" 

GeçmiĢ dönemlerde, medeniyet kelimesi yerine, Arap kültür dünyasında "hadâra," 

"temeddün" gibi kelimelerin; Osmanlı kültür dünyasında ise, ―umrân‖, ―mâmûriyet‖ 
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kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir. Arapçada el-hadara kelimesi, bedeviliğin zıddı 

olan köy, kasaba ve Ģehir gibi meskûn yerleri ifade eder; göçebeliği terk ederek köy, kasaba 

ve Ģehirlere yerleĢip ĢehirleĢmek demektir. Arapçada medeniyet karĢılığı kullanılan bir 

baĢka kelime de "et-temeddün" kelimesi olup, "m-d-n" kökünden gelir; medine, Ģehir 

anlamındadır. "Et-temeddün," Ģehre gelmek, Ģehir yaĢayıĢını benimsemek ve ĢehirlileĢmek 

anlamına gelmektedir. Medeniyet kavramını ifade için Arapça'da kullanılan bir baĢka 

kelime de îmar ve ümrân kelimeleridir. 

Ġslâm kültüründeki namus kelimesi de ―nomos‖dan gelir; kanun, din, nizam, sır 

sahibi gibi anlamlar taĢımaktadır. Namuslu kiĢi demek, "nomos"uolan, medeniyetin 

getirdiği sosyal düzen kurallarını bilen ve onlara riayet eden kiĢi anlamına gelir. 

"Namussuz" kelimesi de kelimenin kök anlamı itibariyle nomos'u olmayan, sosyal düzen 

kurallarına riayet etmeyen kiĢi demektir. 

1. Ġslâm Medeniyeti‟nin OluĢumu ve GeliĢimi 

Corci Zeydan, Ġslâmiyetten önceki dönemde Arabistan'ın içinde bulunduğu ahvâli 

Ģöyle hülâsa eder: "Hicaz ahalisi mikdarı tayin edilemiyen nice asırları hâl-i fıtrat ve 

bedâvetle geçirmiĢlerdir. Medeniyet namına bir Ģey görebilmiĢler ise o da civar yerlerden 

kendi memleketlerine göç eden Yahudiler vasıtasiyle intikal etmiĢdir…‖ Kudüs‘ün 

Romalılar tarafından fethinden sonra birçok Yahudi Hicaza hicret etmiĢti. Yahudilerin daha 

çok Medine'ye hicret ettikleri büyük bir ihtimaldir. Çünkü, kendi kavimlerinden olan Evs ve 

Hazrec kabileleri Medinede mukim idiler. Musevilerin bazı âdât ve ahlâk cihetinden 

Araplar üzerinde azîm tesirleri olmuĢtur. (Zeydan, 1966: 23-24). 

Ġslâm Medeniyetinin, Müslümanlığın ortaya çıkmasını takip eden asırda, 

Müslümanların Cebel-i Tarık boğazından Çin Seddine kadar olan sahayı kısmen veya 

tamamen ele geçirmelerinden ve bu yolla, o zamana kadar bu coğrafyalarda hüküm sürmüĢ 

veya hüküm sürmekte olan kültür ve medeniyetlerle karĢılaĢıp onlarla kültür alıĢveriĢine 

girmelerinden sonra ortaya çıktığı söylenebilir. DoğuĢu ve geliĢmesi süresince Ġslâm 

Medeniyeti Ģu dört medeniyet veya kültürle iç-içe olmuĢtur: Bizans (Yunan ve Roma); Ġran; 

Hint ve Çin Medeniyetleri. Ayrıca, kadîm medeniyet merkezlerinden Mezopotamya, Mısır, 

Yemen coğrafyaları da Müslümanların eline geçmiĢti. Müslümanların yönetimler altında, 

farklı kültür ve medeniyetlere mensup ilim adamları özgürce bir araya gelme, tercümeler 

yapma ve yeni eserler ortaya koyma imkânını bulmuĢlardır. Bu dönemde Bağdat ve 

Endülüs (Ġspanya) baĢlıca iki kültür merkezi olarak dünyaya ıĢıklarını yaymaktaydı.  

Endülüs Ġslâm Devleti‘nin üniversitelerinde, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi ilim 

adamları, ―takdire Ģâyân bir hoĢgörü ortamı içinde‖yan yana ders veriyorlardı. Kadîm 

Yunan ve Roma hariç tutulursa, bu dönem, Avrupa tarihinde o zamana kadar gerçekleĢen 

en zengin kültürel oluĢumdur. Nitekim, Müslümanların Ġspanya‘dan sürülmesinden sonra, 

Ġspanya, kültürel açıdan ağır bir darbe almıĢ ve uzun asırlar kendini toparlayamamıĢtır. 

Halbuki, Onuncu asırda, Müslümanların yönetimindeki Ġspanya, Batı Avrupa‘nın en zengin 

ve kalabalık ülkesi konumundaydı. (Störig, 2011: 230-231). 

"VIII. asrın baĢlarında Ġslâm dünyası dünyanın o zamana kadar gördüğü en büyük 

imparatorluktu".([Ponting, 2013: 28). "Bu büyük, çok büyük dünya, büyük olduğu kadar da 

insani, âdil, bağdaĢtırıcı, birleĢtirici ve iyilikseverdir. ġüphesiz bu dev, bu özellikleriyle 

diğer imparatorluklardan daha değiĢik bir ruh yapısına sahiptir..." (Miquel, 1991:197). 

Ġslâm Medeniyetinin zirve dönemini VIII. ve XII. asırlar arasında yaĢadığı kabul 

edilmektedir. (Braudel, 1991: 103). Gerçekten, bundan aĢağı yukarı bin yıl önce, ―Avrupa 

kültüründen kat kat üstün olan Ġslâm kültürü‖ (Störig, 2011: 230) dünyanın en iyi bilim 

adamlarını, filozofları ve mühendisleri astronomları bünyesinde barındırıyordu; XVI. asra 
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kadar Müslümanlar, bu alanlarda dünyanın en iyileri olmaya devam ettiler. Bu meyânda, 

Fârâbî, Bîrûnî, Ġbn Sina, Ġbn RüĢt  gibi feylosof ve bilim adamları zikredilebilir. 

Trigonometriyi Ġslam âlimleri geliĢtirmiĢlerdir. Optikte IbnHeysem, vefatından sonra dahi 

asırlarca aĢılamamıĢtır. Astronomide, Müslümanlardan önce kiĢisel gözlem uygulaması 

vardı, mesela Batlamyus evinde gözlem yapıyordu. KiĢi bazlı gözlemlerden kurumsal 

gözleme, rasathaneye geçiĢin ilk defa Ġslam âleminde gerçekleĢtiği görülmektedir: 

Matematikçisi, alet yapıcıları, idari personeli vs. iĢbölümü içinde çalıĢan bir rasathane 

müessesesi. 

2. Temel kaynaklarda "Medeniyet" Kavramına Yapılan Atıflar 

a. Kur'an ve Hadislerde  

Ġslâmiyet ve Müslümanlar nezdinde medeniyet kavramının; daha doğrusu, bu 

terimin karĢılığı olarak kullanılan "mâmuriyet" kelimesinin nasıl anlaĢıldığı, yorumlandığı 

ve ne gibi değerler atfedildiği konusu üzerinde kısaca durmak istediğimizde, önce Kur'anda 

bu konuda bir iĢaret olup olmadığı noktasından baĢlamak uygun olur: 

Kur'anda insanın/insanlığın yaradılıĢının hikmet ve amacı olarak "yeryüzünü imar 

etmesi, mamur ve medeni kılması" gösterilir. "O sizi arzdan (topraktan) yarattı ve sizi 

oranın imârında görevli (ve buna donanımlı) kıldı [sizi ümrâna o ikdâr ve memûr etti]." 

Ġnsanın ve hayatın gayesinin ―medeniyeti geliĢtirmek‖ olduğuna iliĢkin bu açıklama, 

imar, ümran ve ömür kelimelerinin aynı kökten gelmeleri ile bir baĢka açıdan da teyit 

edilmektedir. Bu yaklaĢım içinde "ömür", imar ile geçirilmesi gereken bir hayat demektir 

ve insana ömrünü nasıl geçirdiği, ―dünyayı imar‖ konusunda ne kadar katkıda bulunduğu 

da sorulacaktır. 

Mahir Ġz hoca (1895-1974), Kur'an-ı Kerim'de "Arza (ancak) salihkullarım mirasçı 

olur" meâlindekiâyette (Enbiya, 15) geçen "salih" kelimesinin yararlı, çalıĢkan, dünyayı 

imar eden kimseler anlamına geldiğini ileri sürer. (Ġz, 395).   

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, "imar"ı istenen mekânın, kiĢiye ait bir mülk, 

hattâ belli bir ülke ve coğrafya olmayıp, tüm yeryüzü olmasıdır. Elbette kiĢi, bu "imar" 

görevine en yakın çevresinden, içinde bulunduğu bölge ve ülkeden baĢlayacaktır, ama hedef 

―dünyanın imarı‖dır. Halbuki, daha sonra ele alacağımız gibi, Batı'nın ―medeniyet algısı‖ 

bu ufku daraltmakta, ait olduklarını iddia ettikleri kendi coğrafyaları ile 

sınırlandırmaktadır
1
. Böyle ayrımcı ve ötekileĢtirici bir tavrın, hasmâne tutumların doğması 

ve geliĢmesi için teĢvikkâr bir hareket noktası oluĢturmapotansiyeli taĢıdığı âĢikârdır. 

b. Bazı Müslüman DüĢünürlerde 

Ġnsanın yaratılmasındaki asıl maksadın, "arz'ı mamur bir duruma getirmesi" olduğu 

fikri hemen bütün klasik dönem Ġslâm âlimlerince iĢlenen bir husustur. Maverdî, [972-

1058] yeryüzünün imarının Ġslâm'da ne kadar önemli tutulduğunun bir iĢareti olarak Ģöyle 

bir hadis nakletmekte: Huzurunda bir Aceme hakaret edilmesi üzerine Peygamber Ģöyle 

buyurdu: "Onlara küfretmeyiniz (çünkü) onlar yeryüzünü imar ettiler
2
". 

Bu konuda, Gazâlî [1058-1111] ile çağdaĢ olan Ebul Kasım Ragıp El-

lsfahani'ninçok ilgi çekici görüĢleri için bak. Isfahani,75 vd., s.118, 119, 199. Fârâbî [872-

950] , MedinetülFazıla'sında her insanın dünyanın imar edilmesinden, medine‘ler [diğer  bir 

ifade ile Ģehirler ve medenî yerleĢkeler] inĢa etme sorumluluğundan bahseder. 

Bilindiği gibi, Ġbn Haldun da "ümran" diye adlandırdığı medeniyeti, 

"bedeviyet"ten"hazeriyet"e geçiĢin daha ileri bir aĢaması ve insanlığın amacı olarak 

değerlendirir; bu konuda mesafe alan toplumları överken, böyle bir gayret içinde olmayan 
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toplulukları [bedevî Arapları] kınar ve eleĢtirir. Dünyadaki her Ģey, hattâ semâvî cisimler 

bile Allah'ın yeryüzündeki halifesi durumunda bulunan insanın faydalanması ve 

yeryüzünü imar etmesi için yaratılmıĢtır. O, üretmeyi/iktisadi faaliyette bulunmayı, 

insanı diğer canlılardan, hayvanlardan ayıran bir özellik olarak değerlendirir: 

"Ġnsan, kendine mahsus olan birtakım hususiyetlerle bütün hayvanlardan 

ayrılmıĢtır. Bütün hayvanlardan onunla ayrıldığı ve bütün mahlûklar arasında 

onunla Ģeref kazandığı fikir ve düĢüncenin mahsulü olan ilimler ve sanayi bu 

cümledendir." (Kozak-1, 1999: 21). 

Üretmenin, ―dünyanın imarı‖na katkıda bulunmanın gerekliliğinin ve insana 

yüklenen bir sorumluluk olarak anlaĢılmasının bir sonucu olarak, ilk dönemlerde, bir 

çok tasavvuf büyüğünün, bilfiil çalıĢmadan geri kalmadıkları görülür. Meselâ, 

bunlardan Hâce MahmudFağnevî'nin(H. 591-721) ticaret ve dülgerlikle, Hâce Ali 

Râmitenî'nindokumacılıkla, Seyyid Emir Külâl'in(vefatı H. 772) çömlekçilikle, Hâce 

Ubeydullah Ahrâr'ın(H. 806-895) ziraatle meĢgul oldukları nakledilmektedir
3
.  

XIII. asırda yaĢamıĢ, Samman'lısûfiEbumekârim'den(Alâüddevle) rivayet edilen 

Ģu sözler de, üreterek ―yeryüzünün imarı‖na katkıda bulunmanın Ġslâmî bakımdan ne 

kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunun çok veciz bir ifadesidir: 

"Allah, bu yeryüzünü ve istihsal sahalarını hikmetle yaratmıĢtır; mamur, 

semereli ve faydalı kılınması hikmetiyle. Eğer halk, dünya mamurluğundan ne 

fayda eriĢeceğini ve yeryüzünü kupkuru bırakmaktan ne günah doğacağını 

bilseydi, gayesini ve vücut hikmetini tamamiyle anlamıĢ olurdu. Toprağından 

bin batman mahsul çıkacak bir insan, eğer ihmal ve isteksizlik yüzünden dokuz 

yüz batman mal elde edecek olursa, aradaki yüz batman fark insanların 

istifadesinden uzak kalırsa biliriz ki, bunun hesabı kendisinden sorulacaktır. 

Ġnsanların faydasına sarfedilecek bir vaziyeti bulunduğu halde, bundan kaçan, 

yeryüzünün ümranından pay sahibi olmak istemeyen ve üstelik bunun ismini 

dünyayı terk, zühd ve takva koyan insan, ġeytandan baĢka kimseye tabi değildir" 

(Kozak-1, 1999: 89). 

Bu bağlamdaki düĢünceler, yani insanın Tanrı tarafından, ―yeryüzünü imar etmek‖ 

için görevlendirildiği fikri ve bu yolda müslümanlara düĢen sorumluluk Ġslâm âleminde, 

özellikle uygulamada, uzun asırlar unutulurken, Batıda Reformasyon hareketi ile gündeme 

getirildiği, Calvenve Protestanlıkla birlikte ön plâna çıkarıldığı görülür. "Allah 

üreteni/kazananı sever!" Ģeklinde ifadesini bulan Protestan ahlâk ilkesinin, hadis olarak 

zikredilen, "El KâsibuHabibullah"  [kazanan/üreten kiĢi, Allahın sevdiği bir kiĢidir] 

cümlesinin aynen tekrarı gibidir.   

3."Medeniyet" Konsepti: Tek Bir Medeniyet Vardır, "İnsan Medeniyeti" 

Ġslâm dünyasının, yukarıda iĢaret ettiğimiz, mâmuriyet/medeniyet kavramlarına 

yaklaĢımı dikkate alındığında, böyle bir anlayıĢtan Ģöyle bir sonuca ulaĢılması 

kaçınılmazdır. Aslında tek bir medeniyet vardır, o da "İnsan Medeniyeti". Bu meyânda, 

bütün medeniyetler türev medeniyetlerdir; tıpkı tek bir insan cinsi olup, renk ve yüz 

farklılıklarının ayrı bir insanlık türü oluĢturmadıkları gibi. Ġnsan medeniyetinin ilerleme ve 

geliĢme yönündeki serencâmında, tarihte en önde koĢan, bayrak yarıĢında bayrağı elinde 

tutan milletler ve coğrafyalar tarih içinde el değiĢtirmiĢ, ama hepsi eninde sonunda tek bir 

insan medeniyetinin parçası olmuĢlar, er veya geç bayrağı baĢkalarına bırakmak durumunda 

kalmıĢlar; medeniyet yarıĢından koparak veya kopmadan aynı insanlık medeniyetinin uzvu 

olmayı sürdürmüĢlerdir. Bu tebliğimizde geçen, "Ġslâm Medeniyeti" ve diğer medeniyetlere 
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iliĢkin tabirleri bu bağlamda, yâni, kendi tarih döneminde insan medeniyetinin bir cihetini 

temsil etmesi anlamında kullanıyor, ayrı, farklı ve müstakil bir entite olarak bahsetmiyoruz. 

Kur'anda geçen bazı âyetlerin de, bir çok Ġslâm düĢünürü tarafından, bu "tek 

medeniyet/insanlık medeniyeti" konsepti içinde anlaĢıldığı ve yorumlandığı görülür: 

"Ey insanlar! ġüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir diĢiden yarattık ve 

birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık." Birbirinizle çatıĢasınız 

[Hantington: Medeniyetler ÇatıĢması], kavga edesiniz diye değil; birbirinizle 

tanıĢıp, kültürel alıĢveriĢte bulunup, medeniyetin geliĢmesi için yarıĢın diye… 

―Siz, insanlar için çıkarılmıĢ en hayırlı bir ümmet oldunuz.‖ [Âl-i Ġmrân 

3/110]. "Siz orta bir ümmetsiniz…" Yani siz mutavassıt bir kültür ve medeniyet 

iĢlevini yüklenmek, insan kültür ve medeniyetlerini çatıĢtırıcı değil sentezleyici, 

kaynaĢtırıcı bir görev yüklenmek durumundasınız. Nitekim, ilerde de iĢaret 

edeceğimiz gibi, Müslüman dünyasının, kendi medeniyetlerinin zirvede olduğu 

dönemlerde, söz konusu iĢlevi baĢarıyla îfâ ettiği görülür. 

4. Zirvede Olduğu Devirlerde Ġslâm Medeniyetinin Bâriz ve Ayırt Edici 

Özellikleri  

 a. Ġslâm Medeniyeti Bir KavĢak ve Transit Medeniyetidir 

Daha önceki büyük uygarlık merkezleri, varlıklarını nehir deltalarının sağladığı 

imkanlara (Mezepotamya, Mısır vs.) veya Akdeniz gibi bir iç denizin sağladığı imkanlara 

(Roma) borçlu iken; Müslüman uygarlığı zamanın bilinen tüm kara yollarını ve deniz 

imkanlarını (Hint Okyanusu ve Akdeniz  ve diğer iç-denizleri) bir bütünlük içinde 

değerlendirmiĢ ve kullanmıĢtır. Uzakdoğu (Çin ve Hint) ile Avrupa ve tüm iç Asya ve 

Kuzey ve derin Afrika arasında ticaret ve iletiĢimi sağlayan Ġslam dünyası olmuĢtur. Sudan 

altını ve köleleri Akdeniz'e; Uzak Doğunun ipeği, karabiberi, her türlü baharatı, incileri vs. 

bu sayede dünyaya pazarlanıyor; Ġtalyan tüccarları Ġskenderiye, Halep, Beyrut veya 

TrablusĢam yoluyla bu malları temin edip Avrupa pazarlarına iletiyorlardı. (Braudel, 1991: 

96-97). Ġslam coğrafyası, Amerikanın keĢfine kadar, bilinen eski dünyanın tüm büyük, 

küçük kültürleri arasında irtibat ve haberleĢmeyi baĢlatan, idame eden, ve sürdüren bir iĢlev 

görmüĢtür. 

Gerçekten de, Ġslam Medeniyeti kıtalar, uzun coğrafyalar arasında ulaĢım ve 

iletiĢimi sağlayan bir transit uygarlığıdır. Emniyet ve güvenlik içinde kat edilen "yollar 

onun zenginliği, varlık nedeni, uygarlık tarzıdır." Bu yollar sayesindedir ki Ġslâm 

Medeniyeti "orta bir kültür/medeniyet" olarak asırlar boyunca egemen ve öncü bir 

konumunda olmuĢtur. Nitekim, bu yol haritası, Ġslâmiyet‘te medeniyet seviyesinin hedefi ve 

ölçüsü olarakdaha önce peygamber tarafından gösterilmiĢti: "Bir gün gelecek, tek baĢına 

Irak'tan yola çıkan bir kadın, Yemen'e kadar güvenlik içinde yoluna devam edecek
4
" 

[Hadis].  

Diğer yandan, Ġslâm Medeniyeti, bir kervanlar, gemiler ve tüccarlar medeniyetidir. 

Müslümanlar bu alanlarda sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da önemli geliĢmeler 

sağlamıĢlardır. Meselâ, ticarette kıymetli evrak kullanımı veya kervan kurumunun 

organizasyonunun mükemmelleĢtirilmesi gibi örnekler verilebilir. Miquel'e göre, ticari 

konuda Ġslamın genel eğilimi "bırakın yapsınlar" ilkesidir… (Miquel, 1991: 182). O 

devirde müslüman tacirler Hindistan'ın Batı kıyılarında, Kanton'da faal ticari koloniler 

oluĢturmuĢ, hattâKore'ye kadar ilerlemiĢlerdir… KarĢı istikamette de, Çin yelkenlilerinin 

Ġran Körfezine kadar geldikleri görülür. (Miquel, 1991: 183). 
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Kevanlar esas olarak develere dayanmaktadır. Bir yük devesi üç kental [300 kilo 

yük taĢıyabilmekte, bazen bir kervan 5-6 bin deveden oluĢabilmektedir. [Braudel, 1991: 

98]. XVI. asrın baĢlarına kadar olan dönemdeki gemi tonajları düĢünüldüğünde, bir 

kervanın taĢıdığı ticari yük miktarı o devrin birkaç tane yelkenli ticaret gemisinin taĢıdığı 

yüke bedeldir. [5.000 X 300 = 1.500 ton]. (Miquel, 1991: 185).{Portekiz'in doğu 

ticaretinde karak (carrack) ya da naos adı verilen, oldukça iri yapılı, yüksek cepheli, enli 

kiriĢleri ve üç ya da dört güvertesi bulunan gemiler kullanılmaya baĢlandı. Bu gemilerin 

tonajları, 16. yüzyılın baĢlarında yaklaĢık 400 ton civarında idi. [David Arnold - Coğrafi 

KeĢifler Tarihi].} 

b. "Ġslâm Medeniyeti,"  Dünya Çapında Bir "Bilimsel-Kültürel Kaynaşma ve 

Alışveriş" Medeniyetidir 

Ġslâm Medeniyeti, Uzakdoğu (Çin, Hint), Okyanusya, Ġç Asya, Avrupa ve Afrika 

kıtalarını kapsayacak Ģekilde, bilinen dünyanın tüm medeniyet bölgeleri  arasında, sadece 

mal alıĢveriĢiyle yetinmeyip, aynı zamanda kültürel alıĢ-veriĢ sürecine de yeni bir ivme 

kazandırmıĢ [Braudel, 1991: 97]; bu yolla insan medeniyetinin geliĢmesi yönünde 

gerçekleĢtirdiği katkılar, Avrupa‘nın sonraki dönemlerde medeniyet yarıĢında yapacağı 

atılımların da dayanağını oluĢturmuĢtur. [Bugün Batı dünyasında kullanılan ve "Arap 

rakamları" diye adlandırılan rakamlar ve ondalık sistemi,  Müslümanların Hint'ten alarak 

Endülüs yoluyla Avrupa‘ya intikal ettirmeleri örneğinde olduğu gibi]. Ġslâm dünyası (Doğu) 

bu Ģekilde, "Batı Ronesansı'na birçok fikir sağlamıĢtır, ama sonuçta Avrupalılar -Doğu'ya-  

sırt çevirip iki yüzlülükle bu düĢünceleri bağımsız olarak oluĢturduklarını iddia ettiler" 

Hattâ daha da ileri gittiler ve "Doğu'yu irrasyonel ve düĢünsel anlamda çorak, ikinci sınıf 

bir uygarlık olarak nitelendirdiler". (Hobson, 2011: 188). 

c. "Ġslâm Medeniyeti" Bir "Büyük ve Kozmopolit Şehirler" Medeniyetidir: 

AndreMiquel, Ġslâm medeniyetini, "ġehirlerin büyük kurucusu ve yaĢatıcısı" olarak 

selamlar ve Ģöyle devam eder: Moğol Ģokundan önce X. asırda Ġslam coğrafyası, 

Hindistan'dan Ġspanya'ya, Orta Asya'dan Afrika'nın Namibya sınırlarına kadar uzanan Ġslam 

imparatorluğu, siyasi ve ekonomik açıdan çok baĢlı bir vücut gibidir. Bu vücudun baĢları ise 

Kurtuba, Kayravan, Kahire, Mekke, ġam, Bağdat, Buhara gibi görkemli Ģehirlerdir. Ġslam 

bu Ģehirleri, … suyun imkan ve güzellikleri ile süsledi… (Miquel, 1991: 193-197). Kurtuba, 

o dönemlerde, Konstantinopolis‘ten (Ġstanbul) sonra Avrupa‘nın en büyük Ģehriydi. (Störig, 

2011: 230). 

Bu dönemlerde, Bağdat ve Kurtuba'nın görkemiyle kıyaslandığında, ne Galya'nın ne 

de Ġtalya'nın fakir Ģehirlerinin onlarla karĢılaĢtırılabilir bir yönü bulunuyordu. (Hobson, 

2011: 119). 

Müslüman kentleri Batı ile karĢılaĢtırıldığında, daha erken ortaya çıkmaları, çok 

daha büyük boyutta olmaları ve civardaki kırsal kesim üzerinde daha etkin, ehlileĢtirici ve 

terbiye edici olmaları niteliği ile temyiz eder. IX. asırda Samara'da 50-100 metre eninde, 

kilometrelerce uzayan büyük bir ana cadde bulunuyordu. 11. asırda Kahire‘de 7-12 katlı 

evler vardı. Merkezde Cuma namazlarının kılındığı Ulu Cami yer alır. Bütün sokaklar 

ondan baĢlar ve onda son bulur. Esnaf ve zanaatkârlar da Ulu Cami etrafında 

halkalanmıĢlardır. Diğer yandan, Ulu Cami külliyesi içinde yer alan medreseler dolayısıyla 

bu Ģehirler o devrin belli baĢlı düĢünce merkezleridir (Braudel, 1991: 100-102). 

Müslüman kentinde, farklı ırk, din ve dillerden insanlarĢehirlerin dıĢına, banliyölere 

veya çöplük ve mezbelelik yerlere itilmiĢ bir durumda değildir; Ģehrin ve medeniyetlerinin 

bir parçası olarak görülür ve algılanırlar; onlara tahsis edilmiĢ yerleĢim bölgeleri vardır
5
. Bu 

kozmopolitan nüfus yapısı, Müslüman kültüre o kadar nüfuz etmiĢtir ki, I. Dünya harbi ve 



―MEDENĠYET ALGISI" VE DÜNYA BARIġI 46 

 

KurtuluĢ SavaĢı'nın o kritik günlerinde, farklı ırk ve dinden bâzı etnik gurupları tasfiye 

etmeye dönük tutumlara karĢı, Anadolu'daki bir çete reisinin "ülen gâvuru olmayan 

memleket mi olur!..
6
" sözüyle tavır koyması meĢhurdur. 

 3. Ġslâm Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere BakıĢı ve Onlarla ĠliĢkisi 

Tarihe baktığımızda, Müslümanlar -en azından, bir kısım Müslümanlar- diğer 

medeniyetler karĢısında kompleks içinde olmamıĢlar, bu medeniyetlerin yaptığı katkıları, 

insanlığın bir kazanımı olarak değerlendirmiĢler, takdir etmiĢler ve benimsemiĢlerdir. 

Peygamberin Ģu hadisi çok meĢhurdur: "Ben, âdil sultan Nuşirevan zamanında dünyaya 

gelmekten müftehirim". [NuĢirevan: 531-579 ; Hz. Muhammet 571-630]. 

Ġslami kaynaklar, Aristo için "Muallim-i Evvel" Fârâbî için de "Muallim-i Sânî" 

tabirini kullanırlar. Hattâ daha da ileri giderek Eflâtun ve Aristo için  ―Eflatun-ı Hakîm‖ ; 

―Eflâtun-i ilâhî‖; "Ġlâhî Aristo"; ―Aristo el-Hakîm‖ gibi tabirler kullanmaktan çekinmezler.  

Meselâ, Kâtip Çelebi, Cihannümâ adlı eserinde, ―Eflâtun-i Ġlâhî‘ninmerkadi‖nin Konya 

kalesinde olduğundan bahsetmektedir
7
.  

ĠĢaret edilen yaklaĢım içinde, Müslümanlar, fethettikleri ülkelerdeki Ģehir adlarını 

değiĢtirmeye hemen hiç tenezzül etmemiĢlerdir. Meselâ, Sadece Rumeli'deki değil, 

Anadolu'daki tüm kadîm Ģehirlerin adları da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, eskiden 

olduğu Ģekliyle korunmuĢtur. Sultan Fatih, tahtının unvanlarına Roma Ġmparatoru unvanını 

da eklemekte bir beis görmemiĢtir. Belki de bu konuda biraz da aĢırıya kaçan bir müsamaha 

ve umursamazlık içinde olunmuĢtur. Bir kaç örnek vermek istenirse: Rumeli [Roma ili] ve 

Mevlana Celaleddin Rumi [Roma iline göç eden anlamında]. Bunun yerine Mevlana 

CelaleddinBelhî demek daha isabetli olurdu ve öyle olmak icap eder.  

Yukarıda Abbasi Ġmparatorluğu örneğindekine benzer Ģekilde, Osmanlı 

imparatorluk kültürü de kısmen Orta Asya-Moğol [dolayısıyla, bir ölçüde Çin
8
] ve Ġran, 

Ġslâm, Roma kaynaklı etkileĢimlerin bir sentezidir.  Bu konularda komplekse kapılan 

yaklaĢımlar "ulus devlet" oluĢturma çabalarının bir eseridir. 

4. Ġslâm Medeniyetinin Zirve Konumunu Kaybetmesi 

VII. ve XIII. asırlar arasında zirve dönemini yaĢayan Ġslâm Medeniyetinin, 

tartıĢmalı olmakla beraber, XIII. asırdan itibaren gerilemeye; veya, bir dönem insan 

medeniyetinin bayraktarlığını yaptığı yarıĢta artık ön saflarda koĢmamaya baĢladığı; Sanayi 

Devrimini ıskalamasından sonra durumun aĢikâr, ciddi ve tehlikeli bir hal aldığı 

söylenebilir. (Braudel, 1991: 103). 

Batıda XII. yüzyılda baĢlayan Ronesansın,skolastisizmden kurtuluĢunĠslam 

dünyasından yapılan çeviriler sâyesinde baĢladığı kabul edilmektedir. Ġslam dünyasından 

sadece kitap çevirisi yapılmamıĢ bir sonraki aĢamada Ġslâm dünyasındaki teorik tartıĢmalar 

da Batıya intikal ettirilmiĢtir. "Aslında, XV. Asır Ġtalya'sında çok değer verilen  klasik 

metinler Ġslâm dünyasında VII, yüzyıldan beri biliniyordu" (Ponting, 2013: 526). Daha 

sonra, XVI. Asırda Ġkinci Ronesans dönemi baĢlayacaktır,. 

C. "Batı" Ve "Batı Medeniyeti" Paradigmaları Nasıl AnlaĢılmalı Ve 

Yorumlanmalı?  

"Medeniyet Algısı ve Dünya BarıĢı" gibi bir konunun ele alındığı böyle bir tebliğde, 

"Batı Medeniyeti" paradigmasının sorgulanması ile iĢe baĢlamak gerektiği âĢikârdır. 

Paradigma kavramını kullanıyoruz, çünkü, bu konseptler bilimsel ve reel bir temele 

sahip olmayıp, öyle olduğuna dair yaygın bir kabul hâline geldiği ve sorgulanması 

gereken bir yönü olmadığı zannedildiği için, âdetâ bir inanç hâlini almıĢ bulunmaktadır. 

Sorgulamaya, önce "Batı", "Avrupa" gibi kavramların tarihî geliĢimi üzerinde durmak 
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ve "Akdeniz Medeniyeti" gibi pek fazla gündeme gelmeyen kavramları ele almak îcâp 

eder. 

Daha önce de iĢaret ettiğimiz gibi, "Ġnsan Medeniyetini" bir bütün olarak ele alır ve 

bir bayrak yarıĢı olarak düĢünürsek,  -"Akdeniz Medeniyeti"ne ait sayılması gereken Antik 

Yunan ve Roma hariç tutulduğunda- son 500 yıla gelinceye kadar medeniyet bayrağını 

elinde tutanlar hep Avrupa coğrafyası dıĢındaki ülkeler olmuĢtur: Mezopotamya, Kadim 

Mısır, Hint, Çin, Ġran, Roma ve Ġslâm Dünyası. Durum böyle iken, Eurocentrist/Avrupa-

merkezli bir yaklaĢımla, realiteyle bağdaĢmayan ve kendisini merkeze alan bir insanlık ve 

medeniyet tarihi îcâd ederek; medeniyetin Avrupa'da baĢladığı ve orada sürüp gittiği gibi 

bir tablo çizmeye çalıĢmak tarihî gerçeklerle bağdaĢmamakta, dünya tarihini çarpıtmaktadır. 

Bu durumda, "Batı" ve "Batı Medeniyeti" paradigmaları arkasına saklanarak aslî 

kaynaklarına yabancılaĢan ve onları inkâr eden bu kültürel entite‘yi, mitolojideki, aidiyet 

duygusunu yitirerek ailesini terk eden "kayıp kabile / kayıp evlat" olarak nitelendirmek 

yanlıĢ olmaz. Bu benzetme, Batı/Avrupa cihetiyle doğru olduğu gibi; kendisinden 

kaynaklandığını unutarak onu yabancı/karĢıt bir medeniyet olarak algılayan ve onun 

"insanlık medeniyeti"ne katkılarını görmezden gelen Doğu/Ġslâm dünyası için de aynı 

derecede doğrudur. 

1. "Batı" Kelimesinin Coğrafî Anlamı / Anlamsızlığı 

Doğu ve Batı kavramları, Kuzey, Güney kavramları gibi objektif ve nispeten belirli 

bir coğrafyaya iĢaret etmez. Ekvator çizgisi, herkes tarafından kabul edilen objektif bir 

ayrımdır ve ekvatorun Kuzeyi ve Güneyi deyince herkes aynı Ģeyi anlar. Fakat, özel ve sun'î 

bir içerik kazandırılmadıkça, bir baĢka ifade ile belli bir paradigma çerçevesinde 

sunulmadıkça, Doğu, Batı kavramları kendi baĢlarına hiç bir Ģey ifade etmez. Dünya 

coğrafyasındaki her mekân, bir baĢka mekâna göre aynı zamanda Doğu veya Batı'dır. 

Özetle, Modern Çağlara gelindiğinde, Avrupa'nın kendisinin dıĢındaki coğrafyaları, 

kendi konumuna göre önce Doğu, daha sonra da Yakındoğu, Ortadoğu, Uzakdoğu Ģeklinde 

sunî ve keyfî ayrım ve  adlandırması tamamen izafî olduğu gibi; kendi konumuna iliĢkin 

"Batı" adlandırması da aynı zaaflarla mâlûldur, sun'idir, keyfîdir, tarihî ve kültürel 

gerçeklerle de bağdaĢmamaktadır.Özellikle, içinde bulunduğumuz 

―GlobalizasyonÇağı‖nda, yerleĢmiĢ bir yanılgı ve yanlıĢ bir paradigma hâlini almıĢ bu 

―Doğu ve Batı Ģablonlarının bir temeli ve anlamı kalmıĢ mıdır?‖ sorusunu sormanın 

zamanı çoktan gelmiĢ ve  geçmiĢtir bile…Gandhi'nin ifadesiyle, "Alınacak tek ders, Doğu 

ve Batı'nın bundan böyle isimden öte bir Ģey olmadığıdır." (Hobson, 2011: 241). 

a. "Avrupa" Kelimesinin MenĢei ve Günümüzdeki Anlamı 

Kadîm mitolojiden kaynaklanan "Europa" kelimesine daha sonraki dönemlerde 

farklı bağlamlarda, coğrafi ve kültürel bir anlam yüklendiği görülmektedir. Yunan 

mitolojisinde Zeus, son derece güzel Fenike prensesi [Tire kralı Agenor'un kızı] 

Europa'ya âĢık olur ve onu Girit'e kaçırır. Fenikelilerin bulunduğu coğrafya bugünkü 

Lübnan civarı olduğuna göre, aslında bu ismin çağrıĢtırdığı mekân genel olarak Asya, 

bölgesel olarak da bugün kullandığımız coğrafi terimle Asya'nın bir parçası 

konumundaki, Orta Doğu veya Doğu Akdeniz'dir. 

Antik Yunanlılar, kendi coğrafi bölgelerinin ötesindeki, o devrin Ģartları dikkate 

alındığında, kendileri için oldukça meçhûl olan toprakları, "öte diyârlar" anlamında, 

Europa olarak adlandırıyorlardı. Yâni, Antik Yunan için Europa, "öteki" mesabesinde 

bir Ģeyi ifade etmekteydi. Böyle olunca aradan bin yılı aĢkın bir süre geçtikten sonra, bu 

"öteki" coğrafyada ortaya çıkan bir kültür ve medeniyetin kendi kökeni olarak Antik 

Yunan'ı göstermesi oldukça ironik bir durum oluĢturmaktadır9.  
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Roma'nın kendi merkez hinterlandının ötesindeki, bugün Kuzey, Orta ve Batı 

Avrupa diye adlandırdığımız bölgelere bakıĢının da aynı minvalde olduğunu 

söyleyebiliriz. Roma kaynakları, Ġngiltere de dâhil, bu bölgelerde yaĢayan halkları 

"barbarlar" olarak adlandırmakta idi. Ronesans dönemine gelindiği tarihte bile, 

Ġtalyanlar ―Alman‖ sözcüğünü ―pislik‖ sözcüğünün aĢağı yukarı eĢ anlamlısı olarak 

kullanıyorlardı. (Burckhardt, 1978: 42). 

Yedinci Asra gelindiğinde Roma döneminin bu barbar halklarının zaman içinde 

LatinleĢtiği veya CermenleĢtiği görülür. Henüz, bir Avrupalılık duygusu ve hattâ 

kavramı bile oluĢmamıĢtır. XIV. asra kadar Avrupa ve Avrupalılık kavramlarının 

yaygın olarak kullanılmadığını söylemek yanlıĢ olmaz. Avrupa coğrafyasında yaĢayan 

halklar arasında bir birlik ve bütünlük duygusunun oluĢması, Hristiyanlığın kıtada 

yerleĢmesi ve yaygınlık kazanmasından sonra -o da coğrafya bazında değil; inanç 

bazında- ortaya çıkmıĢtır. Bu geliĢme sonrasında dahi, Avrupa'da yaĢayan halklar 

zihniyet dünyalarında kendilerini "Avrupalı halklar" olarak değil, bir "Hristiyan 

topluluğu" olarak algılamakta idiler. Eğer bir ortak aidiyetten, kimlikten ve birlik 

duygusundan bahsedilecek ise bundan anlaĢılan Hristiyan halkların ve devletlerin birliği 

idi. XIII. asırda Dante'nin Ģiirlerinde geçen "birlik" kavramı, henüz rüĢeym 

aĢamasındaki böyle bir ortak duyguyu ifade etmektedir10. 

XV. asırdan sonra, Avrupa coğrafyası, diğer coğrafyalarda görülmeyen bir 

kıpırdanma ve atılım sürecine girmiĢ ve bu süreç günümüze kadar devam etmiĢtir. 

Günümüzden bakıldığında, Ģu an bildiğimiz anlamda Avrupa'nın geçmiĢi ancak üç 

asırdan biraz daha uzun bir tarihî geçmiĢe sahiptir. (Curtis, 2015: 3). 

Diğer yandan, Reformasyon hareketinden sonra, Hristiyanlık içinde oluĢan 

bölünmeler önceki "birlik" duygusunu da ortadan kaldırmıĢ ve mezhep çatıĢmaları 

baĢlamıĢtır. XVI. XVII. asırlarda Katolikler ve Protestanlar birbirlerini kitleler halinde telef 

etti. 23 Ağustos 1572'de Fransız Katolikleri, Fransız Protestanlarından bir günde on bin 

kiĢiyi katlettiler. Bu haberi duyan Papa o kadar memnun olmuĢtu ki kutlama âyinleri 

düzenledi. (Harari, 2006: 217-218). 

Burada dile getirilmesi gereken bir baĢka husus da coğrafi olarak nerenin 

Avrupa olduğu ve hangi halkların Avrupalı sayılacağı konusunun bir türlü 

netleĢtirilememesidir. Genel olarak, Avrupa, Urallar'dan Atlantik'e kadar olan bölge 

olarak tarif edilirse de detaylara inildiğinde bâzı tartıĢmalar gündeme gelmektedir. Pek 

çok kimse Doğu Avrupa'yı Avrupa'dan saymaz ve Orta Avrupa ülkelerinin Avrupa'nın 

Doğu'ya uzanan son sınırını oluĢturduğunu düĢünür. Bazılarına göre, Hırvatlar ve hele 

hele Sırplar Avrupalı olmaktan ziyade Balkan coğrafyası içinde düĢünülmek gerekir. 

Sırplar ise, Bosnalıların Avrupalı olduklarını kabul etmeye yanaĢmazlar. Pek çok 

Avrupa'lı Türkiye'yi Avrupalı saymazken, Kıbrıs adasını Avrupa birliği içine dahil 

etmekte bir yanlıĢlık görmez. Bu nevi tartıĢma ve tereddütler sadece bugünün meselesi 

olmayıp, tarih boyunca da gündeme gelmiĢtir. Meselâ, Montesqueu [1689-1755] 

Türkleri ve Hıristiyan olmalarına rağmen, Rusları Avrupalı saymamakta ısrar ediyordu. 

2. Antik Yunan ve Roma, "Batı/Avrupa Medeniyeti" Sayılabilir mi? 

"Batı Medeniyeti" paradigmasını benimseyenler, bu medeniyetin temelini Antik 

Yunan ve Roma‘nın yanında Ġbrâniliğin ve Hristiyanlığın oluĢturduğunu iddia ederler. 

Antik Yunan ve Roma'nın niçin Avrupa olarak nitelenemeyeceği; "Akdeniz", "Doğu 

Akdeniz Medeniyeti" içerisinde mütâlaa edilmek gerektiği hususunu biraz sonra ayrı bir 

baĢlık altında ele alacağız.  
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Diğer yandan, Ġbraniliğin ve Hristiyanlığın [Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid'in]  niye 

Batılı olduğunu -veya bunları temel alan bir medeniyetin niye Batı olacağını-  anlamak  

daha da güçtür. Musa ve Ġsa nasıl ―Batılı‖ oluyorlar acaba! Tarihî filmlerde özgün 

kıyafetleriyle temsil edilen bu kiĢiler, günümüzdeki Filistinlilere mi yoksa Parislilere mi 

benziyorlar?.. Herhalde bahis konusu zâtlar yerel kıyafetleri ile bugünkü Avrupa 

ülkelerinden vize almaya teĢebbüs etselerdi büyük ihtimalle kapı dıĢarı edilirlerdi. ġu halde 

neresinden bakarsak bakalım, bu "Batı Medeniyeti" tabirinin tutarlı bir temeli olduğu ileri 

sürülemez. 

Kimi bilim adamı ve araĢtırmacılara göre, genelde Batı ve özelde Kadîm Yunan, 

zannedildiği gibi, bir medeniyet kurmaktan ziyade onu tevârüs etmiĢtir. Durant, Kadîm 

Yunan medeniyetini, ticaret ve savaĢ yoluyla devĢirilen Yakın Doğu‘nun üç bin yıllık bilim 

ve san‘at birikiminin üzerinde yükselen ―Ģımarık bir çocuk‖ olarak vasıflandırır
11

. 

"YaklaĢık, M.Ö. 2.000'e kadar Avrasya'nın Batı kısmında "uygarlık" Anadolu ve 

Mezopotamya'dan Mısır'a kadar uzanan bir bölgede  Güneybatı Asya'nın ana karası ile 

sınırlıydı". Bu tarihten sonra uygarlık ana karadan Ege Adalarına, Girit'e, daha sonraki 

asırlarda da Yunanistan ana karasının Güney kıyılarına ve daha sonraları da daha iç 

kısımlara intikal etmiĢtir. Söz konusu adalar, üzerinde Fenikelilerin de önemli etkileri 

olduğunu kaydetmek gerekir. Ama Batılı tarihçiler Doğu Akdeniz, Fenike ve Mısır 

uygarlıklarının bir uzantısı olarak ele alınması gereken Antik  Grek uygarlığını bu süreç 

içerisinde ele almaktan pek hoĢlanmazlar. Bunun yerine, tersinden bir yaklaĢımla, bu 

oluĢumları bin yıl sonra oluĢmaya baĢlayacak Antik Atina uygarlığının öncülleri gibi 

sunmaya çalıĢırlar. (Ponting, 2013: 154, 190). Halbuki, Batı Avrupa'nın Yunan ve Roma'nın 

mirasçısı olma iddiasını dillendirme ve böyle bir algı dünyası oluĢturma gayretlerinin 

baĢlaması XV. ve XVI. Asırlarda baĢlar. (Ponting, 2013: 526). 

Ülken, Assur-Keldanî tabletleri üzerinde önemli tetkiklerde bulunan 

MarcellinBerthelot‘un Yunan ilminin köklerinin -diğer kaynaklar yanında, - Sumer ve 

Hitit‘ler den geldiğini gösterdiğini; M. Abel Rey‘in Yunan‘dan Evvel Ġlim adlı eserinin de 

bu fikirleri teyid ederek, ―artık fikir tarihine Yunanlılardan baĢlamanın büyük bir hata 

olduğunu ve onun kaynaklarını mutlaka KeldânîlerhattâSumer‘lerde aramak lâzım 

geldiğini‖ söylediğini ifade etmektedir. Hobson'a göre, MÖ VI. asırlarda Yunanlılar Doğulu 

(Doğu Akdeniz ve özellikle Mısır'a ait) medeniyeti asimile etmeselerdi  Avrupa'nın 

kendisine mâlettiği bu gizemli miras da bahis konusu olmazdı. (Hobson, 2011: 181). 

Diğer yandan, kendini Batılı/Avrupalı olarak lanse etmeye çalıĢanların, yamanmaya 

çalıĢtıkları Antik Yunan ve Roma uygarlıkları da acaba öyle, her bakımdan özenilecek 

yüksek ahlâkî değerlerle mi bezenmiĢtir? Ġslâm‘daki "cihat" müessesesini haklı-haksız 

diline dolayan Batı, acaba temelleri üzerine yükselmekten gurur duyduğu bu iki uygarlıkla 

ilgili Ģu iki tespit için ne diyecektir? 

Atina Federasyonu‘nun elçisi Thucydides, Melos ada devletine, ―kendilerine haraç 

vermelerini, aksi takdirde adayı iĢgal edeceklerini‖ bildirdiğinde, hangi haklı bir sebep ve 

gerekçe ile bu talepte bulunduklarını soran Ada‘lılara, elçi Ģu cevabı verir: ―Bu talebimizin 

haklı olduğu konusunda size sözde kanıtlar sunmaya çalıĢmayacağım. Siz de bilirsiniz ki, bu 

dünyada ―hak‖ ancak eĢit güçte olanlar arasında sözkonusu olur. Güçlüler 

yapabildiklerini yaparlar, güçsüzler de baĢlarına geleni çekerler‖. Melos‘lular, ―böyle 

haksız bir talebi kabul edemeyeceklerini ve Tanrıların haklıların yanında olacağı‖ cevabını 

verirler. Bir kaç ay süren kuĢatmadan sonra Melos adası düĢer ve Atinalılar bütün erkekleri 

öldürdükten sonra, geri kalan tüm kadın ve çocukları da köle olarak satarlar
12

. 

Romalılar M.S. 83 yılında Ġskoçya'yı iĢgal ettiklerinde Kaledonyalı bir kabile Ģefi, 

onların yaptıkları hunharlıkları gördükten sonra Romalılardan Ģöyle bahsediyordu: 
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"Yağmalamak, kesip biçmek ve çalmak için kurdukları Ģeye 'imparatorluk' diyerek yalan 

söylüyorlar; sonra ortalığı çöle çevirip bunun adına da 'barıĢ' diyorlar...". (Harari, 2006: 

197). 

Ne diyelim, ortak "insanlık medeniyeti"nin bir parçası olmayı kendine 

yakıĢtıramayıp,  -aslında böyle bir Ģey yapmaları aklen ve tarihen mümkün olmadığı halde-  

asıllarını inkâr etme yoluna giderek, kendilerini böyle iki uygarlık temeli üzerinde yükselen 

özgün bir uygarlık olarak lanse etmeye çalıĢtıkları "zâta mahsus, özel spariĢ" bu "Batı 

Medeniyeti" algıları kendilerine mübarek olsun!.. 

a. "Akdeniz Medeniyeti" Kavramı  

Avrupa kıtasında olmalarına rağmen, Antik Yunan ve Roma, Avrupa değil "Akdeniz 

medeniyeti" içerisinde değerlendirilmek gerekir. Çünkü bunların yüzleri Doğuya dönüktür, 

ıĢığı buradan almıĢlardır. Meselâ, Platon, meĢhur Atinalı devlet adamı, yasa koyucu ve Ģair 

Solon'un tahsil için kadîm Mısır'a gittiğinden ve Mısır'lı rahiplerin engin bilgisi karĢısında 

kendisini bir çocuk gibi âciz hissettiğinden bahseder. (Eflatun, 1989: 18).Roma'nın 

emperyal kültürü de Romalı olduğu kadar da Yunan'dı (Harari, 2006: 202) ve elbette Doğu 

Adeniz medeniyeti idi. 

Diğer yandan, daha önce de iĢaret ettiğimiz gibi, Antik Grekler kendilerinin 

Avrupalı olduklarını iddia etmedikleri gibi, -esasen, o dönemlerde Avrupalılık gibi bir 

kavram ve aidiyet duygusu yoktu,- Antik Yunan ve Roma kaynakları bugünkü 

Orta/Doğu/Batı/Kuzey Avrupa halklarından "barbarlar" olarak bahsetmiĢlerdir. Boyalı 

Galya'lılar ve vahĢi Cermenler, Romalılar onları yasalarla evcilleĢtirinceye, büyük 

hamamlarda temizleyip, felsefeyle eğitene dek pislik ve cehalet içinde yaĢıyorlardı.  (Harari, 

2006: 201). 

Roma, Akdeniz çevresine yayılarak onu bir iç göl haline sokmuĢtu ve Roma kültürü 

Avrupa kıtasında değil, bu coğrafyada temerküz etmiĢti; bugün Orta, Batı, Doğu, Kuzey 

Avrupa diye adlandırdığımız bölgeler ve Britanya, söz konusu Akdeniz Dünyası'nın "geri 

kalmıĢ arka bahçesi" idi. Ġmparatorluk, gücünün ve zenginliğinin büyük bir bölümünü 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu'dan, bir ölçüde de Balkanlar sağlıyordu. Roma 

Ġmparatorluğunun Batı Avrupa eyaletleri fakir bir VahĢi Batı  mesâbesinde olup maden ve 

köle dıĢında imparatorluğa önemli hiç bir katkısı yoktu. Kuzey Avrupa ise o kadar ıssız ve 

barbardı ki, oraları fethetmek için çaba göstermeye bile değmezdi. (Harari, 2006: 278). 

Yukarıdaki verilerin ıĢığında, tebliğimiz açısından da anlamlı olacak Ģöyle bir 

değerlendirme ve tespit yapmanın yararlı olacağını zannediyorum. Kadîm Yunan ve Roma 

medeniyetlerini ayrı bir medeniyet çerçevesi gibi ele almak yerine; onlarla birlikte, 

Mezopotamya, Finike, Mısır ve Anadolu Medeniyetlerini de kapsayacak Ģekilde, hepsinin 

ortak paydası olarak bir ―Akdeniz Medeniyeti‖ [Zeytin Medeniyeti] içinde değerlendirmek 

ve bu medeniyeti de Akdeniz milleti/milletlerinin bir eseri olarak kabul etmek; hattâ, bir 

adım daha ileri giderek, RudyardKipling‘in (1865-1936) meĢhur, ―Doğu Doğudur, Batı da 

Batı; bu ikisi hiç bir zaman birleĢmeyecektir!..‖ sözüne nazîre edercesine, tüm 

medeniyetleri tek bir ―Ġnsanlık Medeniyeti/Medeniyet Tarihi‖ baĢlığı altında 

değerlendirmek daha isabetli olur.  

Özellikle içinde bulunduğumuz Globalizasyon Çağında Kipling‘in bu sözü, 

Hantington‘un ―Medeniyetler ÇatıĢması‖ tezi kadar uğursuz ve uygunsuz kaçmaktadır. 

Çünkü, köklerinin kadîm Yunan ve Roma‘ya, Yahûdîliğe ve Hıristiyanlığa dayandığını ileri 

süren Batı Medeniyeti‘nin; kaynaklandığını iddia ettiği bu medeniyetlerin hepsi Akdeniz, 

Ortadoğu ve Doğu temelli olduğu halde, kendisini Doğu ve Ortadoğu‘dan bağımsız ve 

özgün bir medeniyetmiĢ gibi ortaya koyması çarpık bir tarihî bakıĢ açısına  ve dünyanın 
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karĢıt ve düĢman kamplara bölünmesine yol açmaktadır.Medeniyet algısı ile dünya barıĢı 

arasındaki iliĢkiyi göstermesi bakımından, ―Doğu ve Batı hiçbir zaman birleĢemez‖ diyen 

RudyanKipling'inbir baĢka tespitine de burada yer verelim: Kipling, 1899 yılında yazdığı 

"Beyaz Adamın Yükü" baĢlıklı ünlü Ģiirinde, Doğuluları "yarı Ģeytan ve yarı çocuk" olarak 

tasvir etmekteydi. (Hobson, 2011: 231) 

4. "Batı Medeniyeti" Paradigmasının Temelleri, OluĢum ve GeliĢmesi 

Batı Medeniyeti diye adlandırılan ve günümüzde Avrupa ve Kuzey Amerika 

tarafından temsil edilen uygarlığın oluĢumunda özellikle Sümer medeniyetinin katkısını 

ihmal etmek mümkün değildir. Avrupa coğrafyasının kültür haritasının; Mezopotamya ve 

Mısır‘dan, Girit, Kadîm Yunan ve Roma yoluyla aktarılan ve ardı sıra birçok 

eklemlenmelerle oluĢan uzun bir tarihî süreç içinde ve oldukça büyük bir gecikmeyi tâkiben 

bulunduğu noktaya geldiği açıktır. Avrupa, bitki ve hayvan üretme tekniklerini, yazı 

sistemlerini, teknolojiyi Verimli Hilâl‘den almıĢtır. Doğu Medeniyeti, M.Ö. ikinci 

milenyumdan îtibâren, gittikçe artan bir Ģekilde ―Avrupa barbarlığı‖nın içine iĢlemeye 

baĢlamıĢsa da bu medenîleĢtirme süreci, uzun süre sadece Güney Avrupa ve Akdeniz 

sahilleri gibi son derece sınırlı bir alan içinde kalmıĢ; tüm Güney-Avrupa‘nın barbarlıktan 

kurtulması için daha binlerce yıl gerekmiĢtir; Orta ve Kuzey Avrupa için ise bu süreç çok 

daha geç bir dönemde baĢlayacaktır
13

. 

Medeniyet tarihine kuĢ bakıĢı bir nazar atfettiğimizde görürüz ki, insanlık 

tarihinin, yazının icadından bu yana geçen, yuvarlak hesap son beĢ bin yıllık süreyi ele 

aldığımızda, bunun en az 4.500  yılı boyunca, medeniyet merkezlerinin dıĢında kalmıĢ 

olan, insan medeniyetine önemli hiçbir katkıda bulunmamıĢ ve medeniyet yarıĢında 

hiçbir zaman birinci ligde yer almamıĢ bulunan bir coğrafya, ancak beĢ asır önce, ön 

plana çıkmaya, ―ben de varım!‖ demeye baĢlamıĢtır. Gerçekten de ―1400'lerde dahi 

Avrupa, Avrasya'nın hâlâ en geri kalmıĢ bölgesiydi.‖ (Ponting, 2013: 442).  

Genel olarak coğrafî keĢifler, özellikle de Kuzey ve Güney Amerika'nın keĢfi ve 

kolonileĢtirilmesi o zamana kadar Avrasya‘nın en uç coğrafyasında, büyük ölçüde kıt 

kanaat bir yaĢam sürdürmüĢ olan Avrupa'nın mâkus talihini değiĢtirme yolunda büyük 

bir fırsat oldu. Aslında, Amerika‘yı keĢfetmeleri ve ardından da Okyanuslarda deniz 

hakimiyeti kurmaya muvaffak olmalarının arkasında da kendilerinin sağladığı 

teknolojik bir üstünlük değil, o sıralar Asya‘daki büyük güçlerin bu konuyla 

ilgilenmemeleri yatmaktaydı. (Harari, 2006: 279). Eline geçen bu fırsatı kullanması ve 

sonuna kadar sömürmesi sayesindedir ki, Avrupa 300 yıl içerisinde Avrasya‘nın 

merkezî bölgelerindeki medeniyet düzeyine eriĢmeye muvaffak oldu. (Ponting, 2013: 

459). Böylece, Avrupa coğrafyasının -bir "Akdeniz Medeniyeti" olan ve o dönemin 

Ģartları içinde Avrupalı olma ve onu temsil etme gibi bir iddia taĢımayan Roma 

Ġmparatorluğundan sonra- dünya tarihinde bir ilk olarak, insan medeniyetinin geliĢme 

ve ilerleme yolundaki serencâmında birinci ligde yer almaya baĢladığı görülmektedir.  

(Hobson, 2011: 179-180). 

Öte yandan, iĢaret edilen bu geliĢmenin, tebliğimizin konusu olan ―dünya barıĢı‖ 

bakımından Ģöyle olumsuz bazı yansonuçlarına da iĢaret etmek gerekir: Coğrafi keĢifler, 

Ronesansve Reform hareketleri ve ardından gelen Fransız Ġhtilâli ve Endüstri Devrimi 

gibi olgular Avrupa‘nın, ötekileĢtirdiği diğer "dünya/insanlık medeniyeti" ile arasındaki 

kopuĢun giderek artmasına yol açtı.Bunlara ilâveten, Kuzey Amerika'da Avrupa ile eĢ 

düzeyde ve giderek onu da aĢan seviyede bir siyasî ve ekonomik yapılanmanın ortaya 

çıkması, zamanla, ―Avrupa‖ kimliğinin yerini ―Batı‖ kimliğinin almasına, coğrafî 

cihetten büyük ölçüde katkıda bulunmuĢtur. 
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XVII. asrın sonlarıyla XIX. asrın baĢlarındaki süreçte Avrupa, Antik Yunan'ı 

Avrupa medeniyetinin beĢiği olduğu iddiasını çeĢitli fikrî ve tarihî "cambazlıklar" yoluyla 

benimsedi ve benimsetti. "Ancak, Yunanlılar kendilerini … Avrupalı olarak görmüyorlardı. 

… Yunanistan'ın duygusal ve kültürel olarak Doğu'yla bağlantıları vardı." Ama, Avrupa'lı 

aydınlar bir kere Dünyayı "demokratik, rasyonel Batı" ve "despotik, irrasyonel Doğu" 

Ģeklinde iki kutupa ayırmaya karar vermiĢlerdi. Bunun için de – bir "medeniyet mazileri" 

olmadığından, kendilerini Antik Yunan üzerine inĢa etmekten baĢka bir çare 

göremiyorlardı. Yaygın bir algı operasyonu ile, Yunanistan'ın Doğu'ya ait özelliklerini göz 

ardı etme ve bilimsel ve demokratik kurumlar gibi ileride "Avrupalı" olarak sunacakları 

özelliklerini de yerine göre icât etme veyaalabildiğine abartma çabasına giriĢtiler. (Hobson, 

2011: 228-229). 

Giderek, bu ―Batı‖ kimliği ve ―Batı Medeniyeti‖ paradigması kabul edilemez 

boyutlara taĢındı ve "tüm zamanlar için insan medeniyetini temsil" noktasına kadar 

vardırıldı.  (Hobson, 2011: 179-180).Haksız ve yersiz bir Ģekilde Antik Yunan ve 

Roma'nın kültürel temelleri üzerinde yükselme iddiası altında, kendisinin dıĢında kalan 

ve her Ģeyini borçlu olduğu tüm ―insanlık medeniyeti‖ni inkâr ve ötekileĢtirme yoluna 

giderek "bir dünya yarattım kendim için" kabilinden, sun'î ve aslını inkâra dayalı bir 

medeniyet ["Batı/Avrupa Medeniyeti"] algısı oluĢturarak her iki tarafın da birbirine 

yabancılaĢmasına sebebiyetverdi ve dünya barıĢı için tehdit edici bir çıkmaz sokağa 

hem kendisini hem de insanlığı mahkûm etti. Kendisini de mahkûm etti diyoruz, çünkü, 

Batı'nın bugün geldiği noktadaki çıkmazı,Hobson Ģöyle dile getirir: 

"Avrupamerkezcilik‘ten kaçınmalıyız. Ancak o zaman Batı'nın yükseliĢine  iliĢkin tatmin 

edici bir iddiayı ortaya koyabiliriz." (Hobson, 2011: 38). 

Avrupa, XV. asrın sonlarından itibaren önemli askeri, siyasi,ekonomik ve kültürel 

geliĢmelere ev sahipliği yapmaya baĢladı. 1500-1750 arasında, Batı Avrupa hızla 

ilerleyerek Amerika kıtasının ve Okyanusların hâkimi hâline geldi. Yine de henüz 

Avrasya'nın büyük güçleri ile mücadele edebilecek tâkatte değildi. Modern dönemin 

baĢlangıcı, Akdeniz'de Osmanlı Ġmparatorluğu, Ġran'da Safevi Ġmparatorluğu, Hindistan'da 

Babür Ġmparatorluğu ve Çin'de Ming ve QingHânedanları için altın çağdı. (Harari, 2006: 

279). 

Tarihî hadiseleri ―komplo teorisi‖ mantalitesi içinde ele almak sağlıklı ve bilimsel 

bir yol değildir. Onun için, dikkatlerimizi bu sonuçları doğuran tarihsel Ģartlara çevirmemiz 

icap eder: Dikkat edilirse, iĢaret ettiğimiz bu süreç, Osmanlı'nın -Avrupa'nın algı 

dünyasından bakarsak, Müslümanların- Balkanlar, Avrupa ve Akdeniz'de Avrupa'yı köĢeye 

sıkıĢtırdığı bir tarihî döneme denk gelmektedir
14

. Zaten, özellikle Papalığın tahrik ve 

yönlendirmesi ile Haçlı Seferlerinden bu yana süre gelen ve Avrupa insanının, zihniyet ve 

değerler dünyası asırlardan beri Müslüman ve yabancı düĢmanlığı ile yoğrulmuĢ 

bulunuyordu. Avrupalılarda ve genel olarak Batılılarda, -eğitim sistemleri ve kültür 

dünyaları Kilise (Papalık) tarafından biçimlendirildiği için (Harari, 2006: 79),- dindar 

olmayanlarında bile,  genel olarak, Müslüman dünyası ile alâkalı konularda bu dönemlerden 

kalma kültürel Ģablonların, peĢin hükümlerin Ģuuraltı dünyalarını teslim aldığı bugün dahi 

müĢahede edilebilir
15

. 

Avrupa, 19. asra kadar ekonomik ve askeri güç açısından Doğu'nun hâlâ 

gerisindeydi. Küresel gücün merkezi ancak 1750 ile 1850 yılları arasında Avrasya'dan  

Avrupa'ya kaydı. 1770'lerde dahi, Avrupalıların Müslümanlara, Hintlilere, Çinlilere karĢı 

belirgin bir teknolojik üstünlüğü yoktu. 1775 yılında bile Asya, dünya ekonomisinin yüzde 

sekseni demekti. Hindistan ve Çin ekonomileri tüm dünya üretiminin üçte ikisini 

karĢılıyordu; Avrupa ekonomik yönden hâlâ bir cüce durumundaydı. 1950'ye gelindiğinde 
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ise Batı Avrupa ve ABD küresel üretimin yarıdan fazlasını gerçekleĢtiriyordu; Çin'in payı 

ise % 5'e inmiĢti
16

.Diğer yandan, son zamanlarda yapılan araĢtırmalar göstermektedir ki, 

Avrupa‘nın sanayileĢmedeki atılımı Doğu kaynakları olmadan hiçbir Ģekilde 

gerçekleĢmeyecekti. (Hobson, 2011: 205-220; 302). Ġngiltere'de pamuk üretiminin, 

tarım devriminin ve sanayi Devrimi'nin Çin kaynaklı köklerini Hobson, gayet açık bir 

Ģekilde ortaya koymaktadır. (Hobson, 2011: 205-220). 

4. "Batı Medeniyeti" Paradigmasının Ayrımcı ve Antagonist Yapısının 

ÇatıĢmacı Niteliği 

Daha önce defalarca vurguladığımız gibi, -―Akdeniz Medeniyeti"ne mensup Antik 

Yunan ve Roma hariç tutulduğunda- insanlık tarihinde, medeniyet yarıĢına en son ve 

kıyıcığından katılan ve Ģunun Ģurasında beĢ asırlık bir geçmiĢi bulunan sözüm ona "Batı 

Medeniyeti"ne mensup oldukları iddiası ile yola çıkan Batılı düĢünürler, tam bir haddini 

bilmezlik sarhoĢluğu içinde, 20. asırda bile, ―medeniyet‖ denildiğinde sadece "Batı 

Medeniyeti"ni anlıyor; dünyayı medeni olan ve olmayan diye ayırarak kendilerini medeni 

dünya içine dahil ediyor ve öteki dünyaya savaĢılması, istila edilip uygarlaĢtırılması gereken 

bir coğrafya ve halklar olarak bakıyorlar; askerî güçle de desteklenen kültür politikalarıyla 

tüm dünyaya karĢı böyle bir algı operasyonu yapıyorlardı. Nitekim, WebsterSözlüğü'nün 

1951 baskısında dahi ―civilisation‖ kelimesinin karĢılığı olarak ―modern Avrupa‘ya özgü 

kültür‖ ibâresi yer almaktadır
16

. Tam bir "dağdan gelen bağdakini kovar!" örneği. 

Son beĢ bin yıllık insanlık tarihi ele alındığında, medeniyet yarıĢında hiçbir 

zaman birinci ligte olamamıĢ, hep medeniyetin kıyısında ve barbarlık sınırında kalmıĢ 

bir dünyanın, kendilerini medeniyetle tanıĢtıran dünyaları dıĢlama ve öteleme noktasına 

nasıl geldiği noktası üzerinde biraz daha duralım: 

Avrupa'nın binlerce yıl süren uykusundan uyanıĢının XV. asırda baĢladığını 

söylemiĢtik. Bu asırlar, Avrupa coğrafyasının Müslüman/Doğu/Osmanlı güçleri 

tarafından köĢeye sıkıĢtırıldığı dönemlerdir. Avrupa, kendisini, iĢte Akdeniz'de ve 

Güneybatı Asya'da ve Balkanlarda egemen durumunda olan ve kendisinden çok daha 

geliĢmiĢ ve güçlü bir durumda bulunan böyle bir Müslüman gücün tehdidi ve gölgesi 

altında tanımlama durumunda kalmıĢtır. (Ponting, 2013: 638).  

Hobson da "Avrupa düĢüncesi"nin, daha doğrusu, Avrupa düĢüncesinin "Batı" 

düĢüncesi olarak kimlik kazanmasının en sağlam ifadesini Batı emperyalizminin  Doğu 

ile yüzleĢtiği dönemde bulduğu noktasına dikkat çeker: Avrupa kimliğinin Ģekillenmesi, 

diğer medeniyetlerle karĢı karĢıya gelme, daha doğrusu çatıĢmak ve savaĢmak yoluyla 

oldu. Avrupa, kimliğini kendi içinden değil, dünyadaki karĢıtlıklardan oluĢturduğu bir 

formülden çıkardı: Kendi ve Öteki; Avrupa ve Doğu. (Hobson, 2011: 222).          

Orta Çağ boyunca, bin yıl kilisenin Hıristiyan olmayan dünyaya karĢı geliĢtirdiği 

akıl almaz derecedeki karalama, ĢeytanlaĢtırma politikası da buna eklenince, kendileri 

dıĢındaki insanların yok edilmeleri gereken barbar ve haydutlar olduğu yolundaki 

ĢartlanmıĢlık iyice kök saldı
17

. Güçsüzlük ve çaresizlik Ģartlarında yaygınlaĢan bu 

Ģablon; sonraki asırlarda Avrupa'nın güç kazanması ile birlikte, bu sefer  Ģiddet yoluyla 

dıĢ dünyayı ele geçirip, sömürmenin, yâni Batı emperyalizmini meĢrulaĢtırmanınbir 

gerekçesi olarak iĢe yaradı ve kullanıldı. (Hobson, 2011: 180). Madem ki bu coğrafyalar 

ve toplumlar uygarlığın dıĢında ve barbardı, o zaman onların ülkelerini ele geçirip 

yağmalamak ve insanlarını öldürmek, köleleĢtirmek de caizdi ve hattâböyle bir eylem 

"onları uygarlaĢtırmak" olarak nitelendiriliyor, bir görev gibi sunuluyordu. Batı 

emperyalizminin iĢlediği yağmalama, iĢgal, köleleĢtirme, öldürme gibi suçlar arttıkça 

bu gerekçe vicdanları rahatlama noktasında giderek daha iĢe yarıyordu
18

. Batı 
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medeniyeti dünyasına mensup olmayanlar nasıl olsa birinci sınıf insan -belki de hiç 

insan- sayılmazlardı; öyleyse suçluluk duygusuna mahal yoktu.  

Bu antagonist yaklaĢım ve medeniyet inĢâı o kadar ileri götürüldü ki önce 

kültürel (gizli) ırkçılığa daha sonra da alenî (genetik) ırkçılığa yol açtı. Her Ģey "ırk"la 

ilgiliydi. Ġnsanları üç bölüme ayırıyorlardı: Medenî dünyanın beyaz insanları; barbar 

sarılar ve siyah vahĢiler. Bir profesör, sosyal reformist ve papaz olan Charles 

Kingsley (1819-1875), ―Doğulu ırkların medenîleĢme becerisinin olmadığı, bunların 

giderek yeryüzünden silinecekleri, insanoğlunun ulaĢtığı medenî kazanımların ancak 

Avrupalıların hattâ sadece Anglo-Sakson Ġngiliz ırkının yönetiminde mümkün 

olacağını‖ ileri sürüyordu. (Hobson, 2011: 223, 237). 

Ġnsanlar, ―inanmak istedikleri,‖ ―inanmaya hazır oldukları‖ Ģeylere inanırlar; 

mâkul ve iknâ edici olana değil. Madem Avrupalılar ve Anglo-Saksonlar üstün 

özellikler taĢıyan bir ırktı, peki  -daha önce de defalarca hatırlattığımız gibi,-  insanlık 

tarihinin son beĢ yüz yılına kadar bu "üstün ırk!"lar acaba niye büyük medeniyet 

merkezlerinin dıĢında barbarlık sınırında bir yaĢam sürmüĢlerdi?  ―Bir efsaneye 

inanmaya hazır ve muhtaç‖  hâle gelmiĢseniz, bu kadar mâkul bir soruyu sormak hiç 

aklınıza gelmez. 

Bu ırkçı tavrın kökleri, aslında asırlardan beri Avrupalı insanın bilinçaltı 

dünyasına nüfuz etmiĢ bir süreçti. Bu anlamda, birçok Aydınlanmacı düĢünür 

"Ģizofrenik"tir. En büyük çeliĢkileri de, bir taraftan Doğulu -özellikle de Çin'e ait- 

düĢünceleri ĢaĢkınlık ve hayranlıkla okuyup içselleĢtirirken, diğer taraftan da 

emperyalist medenîleĢtirme misyonu ile Doğu'nun güdülmesi gerektiğini ileri 

sürmeleridir. (Hobson, 2011: 223). 

Böylece, kendinden menkul kökleri üzerinde, "uydur inan" mantığıyla ve askerî, 

kültürel emperyalizmin imkânları ile desteklenen bir "Batı/Batı Medeniyeti" algısı 

üretilmiĢ, bu söylem de, kökleri Antik Yunan'a kadar uzanan hayali bir sınırla Doğu'yu 

Batı'dan ayıran düĢünsel anlamda ayrımcı, çatıĢmacı ve ırkçı bir anlayıĢ ve yaklaĢıma 

yol açmıĢtır
19

. Halbuki, Doğu'nun Avrupa'nın geliĢmesine önderlik ettiği yolundaki 

görüĢler XVIII. Asır öncesinde az çok dile getiriliyordu, XIX. Asra gelindiğinde bu 

yaklaĢımlar tamamen bir kenara itildi. Avrupa‘nın yükseliĢinin "saf bir doğum" olduğu 

ve Avrupalıların bunu tek baĢlarına baĢardıkları yolunda bir senaryo sergilenmeye 

baĢlandı.  (Hobson, 2011: 202, 224).  

Ġnsanları hasım kamplara ayırma ve "öteki"lere düĢmanca tavır alıĢ, tüm ilkel 

kültürlerin genel bakıĢ açısı olması yanında, bilhassa Ġbrânî dininde ve Tevrat'ta dinle 

sentezlenmiĢ ve Tanrı'nın bir emri haline dönüĢmüĢ biçimde en uç noktalara ulaĢmıĢtır. 

HıristiyanlığınAhd-i Atik'i dıĢlamayıp, ondaki "seçilmiĢ kavim" konseptinin içine kendisini 

yerleĢtirmesinin de bu noktada oldukça etkin olduğu söylenebilir
20

."Ne mutlu, Babillilerin 

bebeklerini kayalara çarpıp, beyinlerini darmadağınık edecek olanlara!" [Mezmur/Zebur: 

CXXXVII/8-9] noktasına kadar varabilen bu düĢmanca tavrın, kendilerini onların yerine 

koyan Hristiyanları da etkilemesi ve Haçlı Seferleri gibi din savaĢlarında uygulamaya 

dönüĢmesi tarihî bir vâkıadır. (Kozak-2, 2015: 245 vd.). 

Muller‘e göre, kadîmĠbrânîlikte görülen bu barbarca tavır, ―Batı Medeniyetinde, 

yüzeyin hemen altında yatan barbarlığın‖ bir parçasını oluĢturur. (Muller, 108 vd.). Batı 

Hıristiyanlarının, on bir ve on ikinci yüzyıllarda düzenledikleri Haçlı Seferlerinde, 

Yahûdîlere, Doğu Hıristiyanlarına ve Müslümanlara karĢı yürüttükleri bu kutsal savaĢta da, 

-Yahûdîlerin sonraki dönemlerde kaybettikleri ve Siyonist cereyanla tekrar gündeme 

gelecek olan- bu ―tanrısal misyona sâhip seçilmiĢ halk‖ olduklarına dair inançlarının 

oldukça etkin bir rol oynadığı anlaĢılmaktadır. (Armstrong, 1998: 81).Hattâ Amerika‘nın 
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istilasında da ilk öncüler kendilerinde böyle bir misyon vehmediyor, iĢgal ettikleri kıtayı 

kendilerine ―vâdedilmiĢ‖ bir toprak olarak görüyorlardı.Nitekim, KristofKolomb [1453-

1506], Ġslam dünyasına karĢı bir Haçlı Seferi gerçekleĢtirme saplantısı içinde  kendisini 

"seçilmiĢ, ilâhî bir misyon ile görevlendirilmiĢ" birisi olarak görüyor ve 26 Aralık 

1492'de günlüğüne, "Ġspanyol krallarının üç yıl içinde kutsal toprakları fethetmeye 

hazır olmalarını, çünkü kendisinin böyle bir seferin masraflarını karĢılamak için gerekli 

altını bulmayı umduğunu" yazıyordu. (Hobson, 2011: 171). 

Muller, Hıristiyanlığın, Yahve‘yibâzı bakımlardan daha da hiddetli/Ģiddetli bir hâle 

getirdiğini ileri sürer. (Muller, 95). Montaigne‘in [1533-1592] Ģu cümleleri de o dönem 

Hristiyanlığın durumu hakkında Muller'i destekler niteliktedir: ―... Hıristiyanların 

zâlimliğini görerek, dünyada insana insan kadar kötülük edebilecek hiçbir hayvanın 

olmadığını anlamıĢtı…‖. (Montaigne, 1982: 264, 315). 

Gerçekten, çoğu zaman zannedildiği gibi, Ġncil sadece sevgi ve barıĢ temalarını 

iĢleyen bir metin değildir. Genellikle Batı‘da Ġslâm‘a ve Müslümanlara olumsuz bakıĢ 

açısından dolayı, Kur‘an‘daki ―cihad‖la ilgili âyetler gündeme getirilerek, Ġslâmiyet‘in 

barıĢçı bir din olmadığı teması ileri sürülür ama, Ġncil‘de de yukarıdaki kadîmĠbrânî 

mantalitesini hatırlatan pasajlar bulmak o kadar zor değildir. Meselâ, Ġncilrâvîlerinden, 

Yahûdîliğe en yakın bir duruĢ sergilediği ve Yahûdîliğe ait birçok konsepti Ġncil‘e soktuğu 

belirtilen Matta‘nınĠncil‘inde yer alan Ģu âyet, sanki Yunus‘un ―Ben gelmedim kavga için; 

Benim iĢim sevgi için‖ deyiĢine tersinden nazîre yapar gibidir: ―Yeryüzüne barıĢ getirmeye 

geldiğimi sanmayın! Ben barıĢ değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben oğulla babasının, 

kızla annesinin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya geldim…‖ (Matta: X/34-35).  

Birçok Batılı ve Hıristiyan kaynağın, Kur‘an‘da geçen cihat âyetlerini lâfzen 

dikkate alırken, Ġncil‘deki bu ve buna benzer âyetleri ise tevil yoluna gittiği görülür. 

Halbuki, "Ġsa'nın adını tüm dünyaya yayma ve kâfirleri imana getirme misyonu" 

Hristiyanlıkta da vardır ve ―Ģartlar müsait olduğunda‖ gündeme getirilir. (Hobson, 

2011: 145). Ġncil'de Ġsa'nın havarilerine, "elbiselerinizi satın, kılıç alın" gibi tavsiyelerde 

bulunduğu; kendisinin Roma valisinin askerleri tarafından tutuklanması esnasında da 

bazı havarilerinin kılıçlarına davranmak istedikleri fakat Ġsa tarafından önlendikleri, 

bilinen hususlardır
21

. 

ErichHoffer [1898-1983], M.Ö. 3000 ile M.S. 1400 arasındaki en önemli dört 

buluĢtan biri olarak J.B.S Haldane [1892-1964]'in ―fanatizm‖e iĢaret ettiğini belirtmekte; 

insanları "öteki"leĢtirme ve uç kamplara ayırma Ģeklinde tecelli eden bu fanatikliğin de bir 

Yahudi-Hristiyan buluĢu olduğunu hatırlatmaktadır. Bu durumu bir ―ruh hastalığı‖ olarak 

niteleyen Hoffer,ayrıca, oluĢturulan bu gerginliğin bir dinamizm getirdiği hususuna da 

dikkat çekmektedir. (Hoffer, 1995: 211). Diğer yandan, ona göre Batı'nın kaynaklık ettiği 

bir baĢka gerginlik ve çatıĢma faktörü de Fransız Ġhtilâlini takiben Avrupa‘daâdetâ bir "din" 

hâline gelen "ulusçuluk" ve "ulus devlet" ilkeleridir. Nitekim, Fransız Parlamentosu, 

1792'de, ülkenin her tarafına "VatandaĢlar, vatan için doğar, vatan için yaĢar ve vatan için 

ölür" ibaresini taĢıyan anıtlar dikilmesini kararlaĢtırmıĢtı. (Hoffer, 1995: 47). 

Yukarıda iĢaret ettiğimiz kilise ağırlıklı yanlıĢ ve çarpık telkinler Avrupa 

halklarının zihniyet dünyalarını o kadar esir almıĢtı ki, kilisenin telkin ettiği Ġncil 

vaazlarının dıĢında hiçbir bilgi kaynağına sahip olmayan Hıristiyan topluluklarının 

havsalaları, yeryüzünde kendilerininkinin dıĢında baĢka bir medeniyet ve kutsal kitabın 

olduğunu/olabileceğini idrak edemiyordu
22

. 

Ġçinde bulundukları bu kültürel sefalet içinde, Hristiyan dünyanın dıĢındaki 

halkların/medeniyetlerin aĢağılık mahlûklar oldukları ve bunların 

dönüĢtürülme(sömürülme)lerininHristiyanlardan beklenen bir misyon olduğu yönünde 



―MEDENĠYET ALGISI" VE DÜNYA BARIġI 56 

 

bir idrâk durumu içinde idiler. Eğer böyle bir dönüĢüme uğramayı 

[HristiyanlaĢtırılmayı] reddederlerse, o zaman köleleĢtirilmeyi ve gerekirse kırıma 

uğramayı hak ediyorlardı
23

.Bu mantalitenin bir sonucu olarak, Kızılderililerin sadece 

"vahĢi hayvanlar" [Timothy Dwight
24

] ya da "inlerinden çıkarılması" [Roger Williams
25

] 

gereken "kan köpekleri" [John Adams
26

] olduğu fikri, Batı dünyasında1770'li yıllarda 

evrensel olarak kabul edilen bir aksiyom haline gelmiĢti. (Hobson, 2011: 174).   

ĠĢaret ettiğimiz bu zihniyet dünyasının izlerini, o devirlerdeki Papalık 

fermanlarından da tâkip etmek mümkündür:  

1452'de Papa V. Nicholas tarafından yayınlanan Papalık Bildirgesinde 

[DumDiversas]: "Papa, Portekiz kralını Sarazenlere(Müslümanlara) saldırmak, 

topraklarını zaptetmek, onları boyunduruğu altına almak, mallarına el koymak, kalıcı 

köleleĢtirmek için insanlarını esir almak ve topraklarını topraklarına katmak için yetkili 

kılar". Mayıs 1493'te, Papa VI. Alexander, Inter caetera adı verilen bir Papalık Bildirisi 

(PapalBull) ile, keĢfedilen toprakların tamamını Ġspanya Krallığı'na veriyor, karĢılığında 

ise yerli halkların HıristiyanlaĢtırılmasını talep ediyordu. Bu yüzden Christopher 

Columbus'un ikinci seferinde, yanında Benedikten keĢiĢlerinin yanı sıra on iki tane de 

papaz bulunuyordu. (Hobson, 2011: 145). 

Kölelik Hristiyanlar arasında yasaklanmıĢtı, ama, yeni keĢfedilen kıtalardaki 

halkın statüsü ne olacaktı? Acaba, onlar da Hristiyan Avrupalılar gibi "insan" 

sayılacaklar mıydı? Amerikan yerlilerinin Hristiyanlık cihetiyle insan olup olmadıkları 

meselesi 1550-1551'de toplanan Valladolid Konseyi'nde tartıĢıldı. Dominiken rahip 

Bartolomé de LasCasas, yerli Amerikalıların doğuĢtan özgür olduklarını belirterek 

Katolik inancına göre diğer insanlarla eĢit muamele haklarının olduğunu 

savunurken;diğer Dominiken rahip JuanGinés de Sepúlveda, bu insanların doğuĢtan 

köle olduğunu iddia ederek, onların köle yapılmasının Katolik teolojisi ve doğaya 

uygun olduğunu savunuyordu. (Hobson, 2011: 172). Zaman içinde bu ikinci görüĢün 

Batı Emperyalizminin hedeflerine daha uygun düĢmesi ve daha çok tercih edilmesi 

"Batı Medeniyeti" ile diğer medeniyetler arasında husumet birikimine yol açmıĢtır. 

Bu nevi telkin ve algı operasyonlarıyla, Batı dünyasının dıĢındaki insanların 

kendilerini aktif bir özne olarak değil; akıllarını, zekâlarını kullanmaktan aciz, icat 

yapamaz, kurumları, tarihleri olmayan, toprağı ve diğer kaynakları nasıl kullanacağını 

bilmeyen, bir Ģey üretmeyi beceremeyen, insani niteliklerden nasibini alamamıĢ kiĢiler 

olarak idrâk etmeleri sağlanarak,  kendilerini pasif bir nesne,  birer "yarı insan" olarak 

algılamaları için elden gelen yapılıyordu. Sömürgeci ülkelerin veya onların devĢirdikleri 

piyonlarının oluĢturdukları olumsuz Ģartlar altında, önlerinde hiçbir fırsat ve imkân 

göremeyen kitleler de bir müddet sonra, çaresizce,  kendilerine biçilen role 

bürünüyorlardı
27

. 

Görüldüğü ve John Mackenzie'nin de iĢaret ettiği gibi, emperyalizmin ve 

terörizmin kaynağı sadece askeri veya ekonomik planda aranmaktan çok, belki de 

hepsinden önce ve hepsinden önemli olarak, Batı'nın, dıĢladığı dünyayı kültürel ve 

düĢünsel plânda bir kaos içine itmesinde aranmalıdır. Bu durumun mimarları da, hem 

Batı'lı odaklar, hem de onların "devĢirme"si konumundaki akademisyenler, aydınlar, 

öğretmenler, bilim adamları, gazeteciler, politikacılar, bürokratlardır
28

.  

Gerçekten de "Batı Medeniyeti ve diğerleri" ["West andthe rest"] Ģeklinde 

insanların iki kampa bölünmesine yol açan böyle bir medeniyet algısının oluĢmasında 

Batı'nın sorumluluğu büyük ise de; onun telkin ettiği bu Ģablonu aynen kabul eden veya bu 

duruma tepki olarak, Batı medeniyetinin insanlığa yaptığı kazanımları inkâr edip 

görmezden gelen veya küçümseyen Batının dıĢladığı medeniyetlerin aydın ve 
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https://tr.wikipedia.org/wiki/VI._Alexander
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter_caetera&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Papal_bull&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanya_Krall%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus
https://tr.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus
https://tr.wikipedia.org/wiki/Benediktin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Valladolid_Konseyi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dominiken
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bartolom%C3%A9_de_Las_Casas&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dominiken
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Gin%C3%A9s_de_Sep%C3%BAlveda&action=edit&redlink=1


Prof. Dr. Ġbrahim Erol KOZAK 57 

 

yöneticilerinin de doğrudan veya dolaylı olarak Batı'nın emellerine hizmet ettiği 

söylenebilir. Batı'nın ötekileĢtirdiği medeniyetlere mensup aydınların bu ayrımcı tavrı 

onaylamaları kadar, karĢıtlık konumunu kabul etmeleri de oluĢturulmak istenen husumet 

cephesine yardım anlamına gelir. Halbuki, Batı medeniyeti de elbette ―insan medeniyeti‖nin 

bir parçasıdır; öylece kabul edilmek ve medeniyete yaptığı kazanımlara itibar etmek 

gerekir. Tüm önceki medeniyetlerin birikimi üzerinde taht kuran bu medeniyetin ayrımcı ve 

bir husumet cephesi oluĢturan tavırlarını eleĢtirir, buna karĢı çıkarız ama; son üç-beĢ asır 

içerisinde "insan medeniyetine" yaptığı muazzam katkılar karĢısında da Ģapka çıkarırız. 

Bunu görmezden gelmek veya inkâr etmek, Batı'nın yaptığı yanlıĢların benzerini yapmak, 

karĢıt bir tavırla da olsa, yaratılmak istenen sun'i ayrımcılığa katkıda bulunmak demektir. 

D. "Batı" Ve "Doğu" Kavramlarının Daha Anlamlı Ve BirleĢtirici Bir Tarzda 

Kullanılmasına ĠliĢkin Bâzı Örnekler 

Son beĢ bin yılın 4.500 yılını merkez medeniyetlerin uzağında geçiren Avrupa, 

bu karanlık geçmiĢini unutarak, kendisini ‗dünyanın efendisi‘ ve ‗medeniyetin her daim 

taĢıyıcısı ve öncüsü‘ konumunda görmeye baĢlamıĢtır ve bu tavrını sürdürmeye hâlâ da 

devam etmektedir. Ancak, medeniyet yarıĢında bayrağı Uzak Doğu'nun almaya 

hazırlandığı günümüz Ģartlarında, "uydur, inan" zihniyeti ve güç hakimiyetine dayalı 

olarak sürdürülen bu balonun bir gün patlaması kaçınılmazdır. Tebliğimizin konusu, iĢte 

bu geçiĢin insanlık için daha yumuĢak ve barıĢçı bir Ģekilde gerçekleĢebilmesi için, her 

iki taraftaki entellektüellerin, daha gerçekçi ve bütünleĢtirici bir "medeniyet algısı" 

geliĢtirmelerinin önemine dikkat çekmektir.Nitekim, bu noktada, Amerikan tarihçisi 

Muller‘in Ģu tespiti, bir yerde, Batı-Doğu ayırımın ne kadar anlamsız kaldığına örneklerle 

iĢaret etmesi bakımından çok yararlıdır: 

―Zamanlar üstü, değiĢmez bir Doğu‘dan bahsedilemez. Asya‘da, tek bir medeniyet 

değil, hiç de mütecânis olmayan birçok toplumlar/medeniyetler bulunur; Yakın-Doğu, 

Uzak-Doğu vardır ve bunlar arasındaki sınır da net değildir. Hint ve Roma ile 

kıyaslandığında,Tarihî Çin‘in, Roma ile daha fazla ortak noktaları olduğu görülür... -Diğer 

yandan,-Güney Avrupa/Akdeniz kıyısında çiftçilikle uğraĢan Avrupalı Hıristiyan halklar, 

hattâ, Latin Amerika‘nın Hıristiyan çiftçileri, kültürel bakımdan, Anadolu‘daki Müslüman 

çiftçilere, Paris‘in veya New York‘un merkezindeki Hıristiyan dindaĢlarından daha yakın 

bir vaziyettedirler.‖ (Muller, 208, 341 vd., 348). Gerçekten de, Doğu'dan bir baĢka  misal 

vermek gerekirse, yakın coğrafyalarda yer almakla beraber, tamamen dünyevî bir kültür 

olan Çin ile, hayatı bir illüzyon olarak niteleyecek kadar dünyayı dıĢlayan Hint mistisizmi 

ne kadar farklı uçları simgelerler? (Weber, 1996: 412). 

 

Bu meyânda, birçok Batılı düĢünür de bahis konusu Avrupa/Batı merkezli bakıĢ 

açısının, terk edilmesi gereken yanlıĢ ve çarpık bir yaklaĢım olduğuna iĢaret etmekte, fakat 

hâkim propagandist yaklaĢım karĢısında bir türlü yeterince etkin olamamaktadırlar. 

ErichHoffer, Batı'ya dinini, kültür ve medeniyetini kazandıran kaynakların Antik Yunan ve 

Roma yanında Orta Doğu'nun küçük ülkeleri olduğunun unutulmaması gerektiğini 

hatırlatmaktadır. (Hoffer, 1995: 203) 

Antik Çağ tarihçisi Ian Morris, Dünyayı Neden Batı Yönetiyor (ġimdilik) baĢlığı ile 

Türkçeye çevrilen kitabında, "Batı" terimini, Güney Batı Asya'daki özgün merkezi 

[günümüzde, Batı'nın Orta-Doğu olarak adlandırdığı bölge: Hazar Denizi'nin Güneybatı'sı, 

Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya] odaklı, daha sonraki zamanlarda bu merkez 

etrafında yayılan Akdeniz havzası ve medeniyetlerini [Antik Yunan ve Roma'yı]; bunları 

takip eden dönemde Avrupa'yı; son birkaç yüzyıldır da Amerika ve Avustraya'yı kuĢatacak 

Ģekilde tanımlamaktadır. Ona göre, -bu anlamda- Batı, son on beĢ bin yılın on dördünde 
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dünyanın en geliĢmiĢ bölgesi olmuĢtur. Sadece, M.S. 550'den 1775'e kadar Doğu bölgeleri 

çok daha önde gitmekteydi. Morris, "Batı" terimini bu Ģekilde anlama ve kullanmanın, 

içinde bulunduğumuz dünyayı kavramak bakımından önemli sonuçları olacağına iĢaret 

etmektedir
29

.Bu "önemli sonuçlar" ibaresinin taĢıdığı anlamın içine, tebliğimizin baĢlığında 

yer alan "dünya barıĢı"nın da girdiği Ģüphesizdir. 

Braudel de Akdeniz (Doğu Akdeniz) kökenli Medeniyetlerin birliği husûsuna iĢaret 

etmekte ve hepsini ―Uzak-Doğu Medeniyetleri‖nden farklı ve ortak bir ―Batı Medeniyeti‖ 

baĢlığı altında ifade etmenin daha uygun olacağını belirtmektedir: ―Atina ve Kudüs, 

Akdeniz‘in bütün kıyılarına yayılarak felsefî ve dinsel kültürlerinin katkısıyla, Batı 

Dünyası‘nın uygarlığını kurdular. Yunan düĢüncesi, Hıristiyan düĢüncesi ve Müslüman 

düĢüncesi, köken olarak Batılıdırlar‖. (Braudel, 1991: 33).  

SONUÇ 

Tarihî geliĢim içinde, ötekileĢtiren ve ötekileĢtirilen odakların oluĢturup 

biriktirdiği kin ve nefret duyguları, sonunda dünyamızı, bazılarının yersiz ve yanlıĢ 

biçimde "medeniyetler çatışması" Ģeklinde adlandırdığı bir noktaya doğru 

sürüklemektedir. Bu Ģartlarda her iki tarafın entellektüellerinin yapmaları ve 

toplumlarına, insanlığa telkin etmeleri gereken husus, kanaatimizce, bu tebliğimizde ele 

almaya çalıĢtığımız tarihî hesaplaĢmayı mümkün olan en insaflı ve vicdanlı bir Ģekilde 

yapmaya çalıĢmaktır. Tarafların Ģimdiye kadar yapageldikleri ucuz ve slogancı 

söylemleri terk etmelerinin zamanı çoktan gelmiĢtir. 

Ġslâm dünyası, "Ġslâmiyet‘le terör bir arada olamaz!" gibi ucuz söylemlerle, 

maddi ve manevi sorumluluklarından kurtulduğunu zannetmemelidir. Ortada somut bir 

gerçeklik vardır. Kimlikleri ve söylemleri ile Müslüman oldukları iddiasında olan kiĢi 

ve guruplar akıl almaz zulüm ve hunharlıklar yapmakta, dünya barıĢını terörize 

etmektedir. Bu durumdan en çok Müslüman dünya utanç ve sorumluluk duymalı ve 

gereken önlemleri alma ve çözümler üretmede en ön safta yer almalıdır. 

Bahis konusu terör eylemlerinin hedefi durumundaki Batı ülkeleri de ucuz ve 

genelleĢtirici ithamlarda bulunmanın gerçekçi ve çözüm getirici olmadığını artık 

anlamalıdır. Bir kere, Müslüman olduğunu iddia eden kiĢilerce ve sözüm ona Ġslâm 

adına yapıldığı iddia edilmekle beraber Ģu nokta daima göz önünde tutulmalıdır ki, bu 

kiĢilerin terörist hareketleri sonucu Müslümanlardan öldürdükleri ve yaraladıkları insan 

sayısı Müslüman olmayanlara kıyasla kat be kat fazladır. Böyle olunca, teröristlerin 

sergilemeye kalktıkları gibi,bir Müslüman olan ve olmayan çatıĢması imiĢ gibi bir algı 

operasyonu oluĢturulmasına kat'iyyen fırsat verilmemelidir. 

Yeterince idrâk edilemeyen bir nokta da Ģudur. Batı dünyası, Ģöyle yanlıĢ bir 

muhakeme yaparak, Ġslâm Âlemi ve Müslümanlarla ilgili olarak yanlıĢ genellemelere 

gitmektedir: "Terör hareketlerine katılanlar çoğunlukla neden Müslümanlar oluyor? 

Demek ki Ġslâmiyet terörü teĢvik edip, cesaretlendiren bir din". Buradaki mantık hatası 

Ģuradadır: Bir kere Batılı ülkeler içinde de terörist olaylara karıĢan ve Müslüman 

olmayan pek çok kiĢi var, hattâ bu tip eylemleri ilk baĢlatanlar da onlar. Ġkinci husus,  

terör, zayıf ve çaresizlerin çare zannettikleri, içlerinde biriktirdikleri kin ve intikam 

duygularını açığa vurdukları bir sapkınlıktır. Zaten, sahip oldukları askerî güçle dünyada 

egemen olan ve Amerika'nın Irakta, Afganistan'da; Rusya'nın Suriye'de, Ġsrail'in Filistin'de 

yaptığı gibi, dilediği Ģeyi kuvvet kullanarak icra eden güçler niye terör yoluna baĢvursun ki? 

Kaldı ki, zaman zaman onu da yapmıyor değiller.XVI.-XVII. Asırlarda cihan hakimi 

konumunda olan Osmanlı teröre baĢvurur muydu? ġu halde, "bakın biz yapıyor muyuz?" 

Ģeklinde ucuz ahlâk vaazları vermeye kalkmanın bir anlamı yok.   
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"Medeniyetler çatıĢması" konusuna geri dönersek: Aslında, iyi düĢünüldüğü 

takdirde, medeniyet ile kavga,çatıĢma ve kaba kuvvete baĢvurma bir araya gelmemesi, 

bir araya gelmemesi gereken kavramlardır. Medeniyetler bir biriyle çatıĢmaz, birbirine 

eklemlenir, birbirinden istifade eder; birbirinden beslenir, birbirine karĢı minnet ve 

Ģükran duyguları besler; çünkü, aslında tek bir "insanlık medeniyeti" vardır, her 

medeniyet bunun bir türevidir; bu konsept içinde, medeniyetler birbirleriyle yarıĢabilir 

ama çarpıĢmaz. Nitekim, konu itaatsizlik ve direnme olduğunda dahi, baĢına "sivil" 

kelimesi geldiğinde [sivil itaatsizlik] direnme ve itaatsizlik bile barıĢçıl ve Ģiddetten 

uzak bir biçime dönüĢür.  

SlavojZizek‘in de iĢaret ettiği gibi, ancak ―yeni bir üniversalizm‖ anlayıĢı bize 

dünya barıĢını sağlayabilir. Onun için de, üzerinde yaĢadığımız Arz‘ı, uzayda seyreden 

bir ―uzay gemisi,‖ her kültür ve medeniyete mensup insanları da bu uzay gemisinde 

yaĢayan ―astronotlar topluluğu gibi‖ görecek bir bakıĢ açısı kazanmalı, bu anlayıĢ 

çerçevesinde ―medeniyetler çatıĢması‖ gibi kavramlara değil de ―insanın 

evcilleĢtirilmesi‖;―kültürlerin/medeniyetlerin medenîleĢtirilmesi‖ gibi kavramlar ve 

hedeflere kilitlenmeliyiz
30

. 

Ancak, bunun için tarihî gerçeklere saygılı sahih ve dürüst bir "medeniyet 

konseptine"ne[tek bir―insan medeniyeti‖ algısına]sahip olmak gerekir ki tebliğimiz boyunca 

yapmak istediğimiz de budur. Daha önce sık sık vurguladığımız gibi, aslında tek bir 

medeniyet: "insanlık medeniyeti" olduğuna iliĢkin idrâkin bu noktada ve özellikle de içinde 

bulunduğumuz ―GlobalizasyonÇağı‖ndaçok önemlive gerekli olduğu hususunu tekrar 

vurgularken, konuĢmamı Goethe'nin Ģu tesbiti ile noktalamak istiyorum: "Kendini ve ötekini 

bilen kiĢi, Doğu ve Batı'nın ayrılamıyacağının da farkına varır
31

".  

DĠPNOTLARI 

(1):  Batılı zihniyetin, Ġslâmla ilgili bir husus gündeme geldiğinde, Ģuur altındaki bu 

ötekileĢtirici kalıp hemen gündeme gelmekte, hattâsan‘at gibi en masum, insanlığın en ortak 

bir boyutu söz konusu olduğunda bile bu ayrımcı tavır sergilenmektedir. Avrupa ve 

Amerika‘nın büyük san‘at müzelerinde, Batı ülkelerine iliĢkin san‘at eserleri Coğrafik 

adlarıyla sergilenirken, Ġslâm ülkelerine ait sanat eserlerinin ―Ġslâm San‘atları‖ adı altında 

ayrı bir bölümde topluca sergilendiği görülür. Avrupa ülkelerine ait san‘at eserleri 

sergilenirken, ―Hristiyan San‘atları‖ gibi bir adlandırma kimsenin aklına gelmiyor ama 

Müslümanlar söz konusu olunca hemen ötekileĢtiren, ayrımcı baĢlıklar kullanılıyor.  

Bu ötekileĢtirme tavrı, harp, terörizm gibi medeniyet karĢıtı konular bahis konusu 

olduğunda daha da bâriz bir Ģekil alıyor. Meselâ, Dünyada atom bombasına sahip birçok 

ülke var, pek çoğu da Hristiyan. Ama hiç ―Christianbomb‖ veya ―Jevishbomb‖ gibi bir tabir 

duydunuz mu? Ama Pakistan gibi bir Müslüman ülke söz konusu oldu mu, Ģuur altındaki 

husumet hemen depreĢiyor ve onun atom bombası hemen ―Islamicbomb‖  oluveriyor. Diğer 

yandan,  Dünyada terörist eylemler vuku bulduğunda, yapan kiĢi Hristiyan ise kat‘iyyen 

―Hristiyan terörist‖ gibi bir adlandırmaya gidilmiyor; ama eylemde bulunan biri Müslüman 

adı taĢıyorsa Batılı medya, -Ģuur altında hep saklı tuttuğu Müslümanlara dönük 

―husûmetĢehveti‖nin depreĢmesi ile,- hemen anında, koro hâlinde ―islamicterorism / muslim 

terörist‖ tabirini kullanmaya baĢlıyor. Kezâ, tüm Batı dünyasının destek ve gücünü arkasına 

alan Ġsrail, Filistinlilerin asırlardan beri yaĢadıkları toprakları iĢgal ediyor, onları 

topraklarından sürüyor ve üstüne üstlük aynı Batı, Filistinlileri dünyaya ―terörist‖ olarak 

lanse etmekten de hicâp duymuyor!. 

(2): Mâverdî, 171. ĠbnEbi'r-Rebi'nin (IX. asır) aynı mahiyetteki görüĢleri için Bak. 

ġirvanî, Ġslâmda Siyasî DüĢünce ve Ġdare, 39, 44. (Ġngilizce metinde s.46). Gazalî'nin aynı 

konudaki görüĢleri için Bak. Ġhyâ-u Ulûmid-dîn, C. III, 502. Bu yaklaĢım içinde ele 
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alındığında, "Medeniyyet dediğin, tek diĢi kalmıĢ canavar…"  ifadesi, söylendiği Ģartların 

özel durumu içinde anlaĢılmadığı takdirde, maksadını aĢan, kabul edilemez bir söylemdir. 

(3): Hâni, 55, 67, 69, 75, 90. 

(4): Ne kadar ironik bir durumdur ki, medeniyetin en ileri düzeyine ulaĢıldığının bir 

iĢareti olarak ulaĢım güvenliğine iliĢkinböyle bir göstergeyi hedef alan bir dinin bazı 

mensupları bugün hava ulaĢımını tehdit eden en tehlikeli odakları oluĢturmakta, yolcuların 

ayakkabılarını, kayıĢlarını bile çıkarmalarını gerektirecek kadar rahatsız edilmelerine sebep 

olmaktadır. 

(5): Ġsrailli tarih profesörü YuvalNoahHarari, o devrin Ġslâm Ģehirlerindeki 

kozmopolit havayı, döneminAvrupa‘sı ile kıyaslayarak Ģöyle anlatır: ―1600‘lerde Kahire‘ye 

yada Ġstanbul‘a seyahat ettiğinizde çok kültürlü ve hoĢgörülü metropollerle karĢılaĢırdınız; 

Sünniler, ġiiler, Ortadoks Hristiyanlar, Katolikler, Ermeniler, Kıptîler,Yahudiler, hatta 

zaman zamanHindûlar bile görece uyum içinde hep birlikte yaĢarlardı. Osmanlı 

Ġmparatorluğu dini sebeplerle ayrımcılık yapsa ve aralarında kendilerince çatıĢmalar 

yaĢansa da Avrupa‘yla karĢılaĢtırıldığında özgürlüklerle dolu bir cennetti. O dönemin 

Paris veya Londra‘sı, üzerinde dini radikallik akan, sadece hakim grupların barınabildiği 

topraklardı.Londra‘da Katolikler, -Protestanlar tarafından-; Paris‘te de Protestanlar, -

Katolikler tarafından- katledilirken, diğer yandan, Yahudiler Ģehirlerden sürülür, 

Müslümanlar ise Ģehirlere adım bile atamazdı‖. (Harari, 2006:  209). 

Gelelim günümüzle ilgili bir değerlendirmeye: Federal Almanya CumhurbaĢkanı 

ChristianWulff, 03 Ekim 2010 tarihinde yaptığı bir konuĢmada, ―Hristiyanlık ve Musevilik 

Ģüphesiz Almanya‘ya aittir. Ama artık Ġslâm da Almanya‘ya aittir‖ Ģeklinde bir cümle 

sarfeder. KonuĢmasının Ġslâmiyetle ilgili kısmı bazı kesimlerce Ģiddetli bir eleĢtiri 

bombardımanına tutulmasına sebep olur ve hattâ daha sonra istifa etmesinin sebeplerinden 

biri kimilerine göre bu sözleri olmuĢtur. KarĢı çıkanlardan biri de Yahudi kökenli Alman 

kadın yazar MonikaMaron‘dur ve tepkisini Ģöyle ortaya koyar: ―… san‘at özgürlüğü, 

düĢünce ve din özgürlüğü, dayanıĢma topluluğu,eğitim ve Ģiddet kullanmadan eğitim hakkı 

Almanya‘ya aittir. Fakat Ġslâm Almanya‘ya ait değildir‖. (Heper, 2016: 279-280). Halbuki, 

tarih boyunca Hristiyanlardan zulüm gören Yahudilerin sığınağı hep Ġslâm dünyası 

olmuĢtur ve  17. Asırda Ġslâm dünyasındaki hoĢgörü ortamını öğen yukardaki paragrafın 

yazarı da bir Yahudidir. Almanya‘da Nasyonal Sosyalist rejim tarafından, milyonlarca 

Yahudiye uygulanan öldürme ve zulüm uygulamasının ardından daha bir asır bile 

geçmeden, ―düĢünce ve din özgürlüğü‖nü Almanya‘ya yakıĢtırıp Ġslâm dünyasına 

yakıĢtıramayan böyle vahim bir değerlendirme, ancak tebliğimizde iĢaret etmeye 

çalıĢtığımız yanlıĢ ve çarpık bir ―Batı Medeniyeti‖ algısının eseri olabilir.Nietzche'nin 

dediği gibi, böyle yanlıĢ ve saplantılı kanaatler, hakikat için yalanlardan bile daha 

tehlikelidir. (Nietzche, 2014: 287). 

(6):Fatih'in Ġstanbul‘u kuĢatması sırasında, surların içinde bulunan "Somuncu 

Baba"nın Fatih'in toplarından çıkan gülleleri "yapmayın gâvurcuklarıma!" diye karĢılayıp 

kucağında tutmasının Fatih'i aciz bıraktığı ve ancak bu velinin vefatından sonra Ġstanbul'un 

alınabildiğine iliĢkin söylenceler farklı medeniyetlere ve insanlara bakıĢ mantalitesini 

göstermesi bakımından anlamlıdır. Bu nevi kıssaların genelleĢtirilmesinin ne derece doğru 

olduğu hususu elbette tartıĢmaya açıktır ama; bir kültürün, -belki baĢka hiç bir kültürde 

benzeri görülmeyen bir biçimde,- savaĢ esnasında bile, savaĢılan düĢmanı merhamet 

duygularıyla sarmalayabilen ve onları korumaya çalıĢan veli kıssalarına sahip olması, 

bunları üretebilmesi bile son derece anlamlı olsa gerek. AĢağıda baĢka bir vesile ile tekrar 

edeceğimiz gibi, bazı Ģeylerin Ģüyuu vukuu kadar önemlidir. 
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(7): Cihannüma, s.615, 616‘dan naklen: Ġ. Hakkı Konyalı; Konya Tarihi. Konya 

BüyükĢehir Belediyesi yaynı, Konya, 2007, s.23. Bu naklin gerçek olup olmadığı 

hususu tebliğimizin konusu değildir. Ancak, bazı Ģeyler vardır ki, Ģüyuu vukuundan 

daha önemlidir, bu da onlardan biridir.  

Ġlginçtir, Ġslâm kaynaklar Platon ve Aristo‘dan bu Ģekilde sitayiĢle bahsederken, 

Luther, Antik Grek felsefesini en ağır bir dille eleĢtiriyor ve tümüyle mahkûm ediyordu: 

―Yunan felsefesi Ģeytanın kendisidir. Ġğrenç bir Ģeydir. Bir karanlıktan baĢka bir Ģey 

değildir. Bir korkunç beladır. … Bu felsefenin kurucusu olan Aristo ise üç defa lânete 

lâyıktır‖.Calvin de bu görüĢlere katılıyordu. (Adıvar, 1969: 146-147). Bu durumda, eğer 

Antik Yunan ―Batı Medeniyeti‖nin temeli ise, Antik Yunan felsefesine en ağır 

hakaretleri yapan  bu kiĢileri Batılı saymamak mı gerekiyor? 

(8): Ortak Orta Asya kültürünü paylaĢmaları cihetiyle, Osmanlılarda  ―kağan 

kültürü‖  ve Moğolların etkisi açıktır. Bazı tarihçiler, Moğol Ġmparatorluğu'nun kültürünün 

de Çin kültürünün bir kopyası olduğunu iddia edecek kadar ileri giderler.  (Harari, 2006: 

202). 

(9): Ġngiliz sosyolog GerardDelanty (1960), Doğu kökenli bu kelimenin Doğu 

Akdeniz ve Asya'lı niteliği göz ardı edilerek, Antik Yunan kaynaklı olarak 

dillendirilmesini ve Avrupa kıtasına ad olarak verilmesini, Batılı'ların, Doğu kökenli 

asıllarını örtme ve inkâr etme çabalarının bir iĢareti olarak değerlendirir. Diğer yandan, 

Antik Grek'ten intikal eden metinleri de Avrupalıların, Kilise'nin toplumun her alanında 

bin yıl hâkimiyet kurduğu Orta Çağ'dan kalma bir alıĢkanlıkla "Hıristiyan kültürünün 

gözlükleriyle okumaya eğilimli olduğu" da ileri sürülmektedir. (Foucault, 2014: 81). 

(10): Avrupa kelimesini Hristiyanlık âlemi ile eĢ anlamlı olarak kullanılır hâle 

getiren, 1458-1464 yılları arasında Papalık görevinde bulunan II. Pius olmuĢtur. (Curtis, 

2015: 39). 

(11): Kozak-2, 2015: 25. Kadîm Yunan için Durant‘ın kullandığı bu ―Ģımarık 

çocuk‖ tâbirinin tarihî bir arka plânı da bulunmaktadır: Eflatun, Timaeus adlı baĢ eserinde, 

Solon‘un Mısır‘ı ziyaretinde bir Mısır‘lırâhiple aralarında geçen Ģu diyaloga yer verir. YaĢlı 

râhip, müstehzî bir tavırla, Yunanlıların ―geçmiĢte olup bitenlere dair hiç bir Ģey bilmeyen 

tıfıllar‖ olduklarını söyledikten sonra; halbuki, Mısırlıların bilgi kaynaklarının 9000 yıl 

öncesine [günümüz îtibâriyle düĢünürsek 11.600 yıl öncesine!] kadar uzandığını hatırlatır. 

(12):Kozak-2, 2015: 386.Jose Ortega y Gasset (1883-1955), medeniyet‘i Ģöyle 

tarif eder: Medeniyet, kuvvet"i, bir ultimaratio [baĢvurulacak son çare]  olma 

durumuna indirme giriĢiminden baĢka bir Ģey değildir.  Bir kimse baĢkalarının 

haklarını yok saydığı ve amaçlarına ulaĢmak için Ģiddet kullanmaya hazır olduğu 

oranda uygarlaĢmamıĢ bir varlıktır. (Burns, 1984: 331). 

Esef edilecek bir durumdur ki, "Batı Medeniyeti" denen Ģeyin, bütün tarihi 

boyunca en önemli alâmeti fârikası, silah ve kaba güç kullanma olmuĢ, son iki büyük 

cihan harbinde, çoğu kendi dünyalarına mensup on milyonlarca insanı telef etmiĢlerdir. 

Nitekim, aynı dıĢlayıcı ve ötekileĢtirici zihniyetin, bugün de insanlığa gösterdiği yol 

"medeniyetler çatıĢması"dır, bu baĢlık altında kitaplar döktürmektir. Çünkü, "insanlık 

medeniyeti"nden kendini dıĢlayarak; kendi medeniyetine koyduğu sun'i ve yanlıĢ 

adlandırma ile  tâ baĢından, insanlık ve "insanlık medeniyeti" ile yollarını ayırarak 

dünyaya ayrılık ve husumet tohumları ekmektedir. 

(13):Childe, 116; Huntington, 50. Uygarlığın (―köy‖Ģeklindeki ilk yerleĢik 

yaĢamın) baĢlangıcı Sümer‘de M.Ö. 9500‘lere kadar gitmektedir. ―Kabile 

Ģefleri‖Ģeklindeki ilk siyasi yapılanmaların tarihi M.Ö. 5500‘lere kadar uzanmakta; 
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medeniyetin/medenî bir hayâtın baĢlaması (ilk ―kent devletleri‖nin kurulması) ise, Ur 

Ģehri dikkate alınırsa M.Ö. 4000‘leri bulmaktadır. Aynı tarihler (ilk yerleĢik yaĢam, ilk 

siyasî yapılanma ve ilk Ģehir devletlerinin kurulması), meselâ Ġngiltere için, sırasıyla, 

M.Ö. 3000; 2500 ve M.S. 500 olarak belirlenmektedir; yâni uygarlığın geliĢmesinin bu 

kilometre taĢları bakımından Ġngiltere Mezopotamya‘yı 6000 ilâ 3000 yıl geriden 

izlemiĢtir. Ġngiltere‘de köyvârî ilk yerleĢimler kurulmaya baĢladıktan 1000 yıl önce 

Sümer‘de geliĢmiĢ bir Ģehir medeniyet vardı. (Kozak-2, 2015: 24). 

(14): Avrupa halklarının içine kapanmaları ve dıĢ dünyaya karĢı husumet 

duyguları geliĢtirmelerinde etkin olan bir diğer sebebinde,"Ġslâm'ın Batı karĢısında hızlı 

yükseliĢinin, Avrupa'da Akdeniz temelli ticaret ekonomisinin sarsılmasına yol açarak, 

Avrupa yarımadasındaki ülkelerde kazancın denizden ziyade topraktan elde edilmesine 

dönük tarım temelli feodal bir ekonomik sistemin geliĢmesini teĢvik edici bir iĢlev 

görmesi" olduğuna dair bir görüĢ için Bak. Curtis, 3. Tabii, buna Batı Roma 

Ġmparatorluğu‘nun çöküĢünden sonra Avrupa kıtasında, merkezî bir güç ve otorite 

boĢluğunun yol açtığı karmaĢa, emniyet ve güvensizlik ortamını  ve bu boĢluğu fanatik 

bir kilise otoritesinin doldurması durumunu da eklemek îcâp eder. Bilindiği gibi, denizci 

topluluklar, genel olarak, dıĢa kapalı tarım toplumlarına kıyasla daha kozmopolit ve 

özgürlükçü olmaya mütemayildirler. 

Bazı Avrupalı tarihçiler Avrupa'nın siyasal ve kültürel oluĢumunda Ġslâmiyet‘in 

etkisini çok abartılı boyutlarda ifade ederler. Belçikalı tarihçi HenriPirenne'in [1862-

1935] Ģu tespiti çok meĢhurdur: "Ġslâm olmasaydı Frank Ġmparatorluğu belki de hiç 

olmayacaktı; Muhammed olmasaydı, ġarlman bir hayâl olurdu". (Curtis, 2015: 4). 

(15): Hobson, 2011: 170.Bu sakîm medeniyet algısının dünya barıĢı için ne 

ölçüde bir tehdit olduğuna iĢaret etmek bakımından, -ki tebliğimizde ele aldığımız konu 

da budur,- bahis konusu zihniyete de bir tepki olarak geliĢen ve en az onun kadar sakîm 

olan 11 Eylül saldırısı teröristlerce gerçekleĢtirince; dünyanın süper gücünün baĢkanın 

Ģuur altına yerleĢmiĢ husumet temelli bakıĢ açısı, bu teröristlerin söz konusu eylemi 

niye yaptıklarına iliĢkin getirdiği açıklamada açıkça ortaya çıkmaktadır: "Çünkü onlar 

bizim 'medeniyetimizi, refahımızı' kıskanıyorlar". Ġdrak seviyesinin bu kadar düĢük 

düzeylerde olması, ve bu kadar vahîm bir hadiseye bu kadar aptalca bir gerekçe 

uydurabilen kiĢiyi hem de iki defa baĢkan seçebilen bir toplumun içine düĢtüğü bu hâl, 

"medeniyet algısı"ndaki çarpıklıktan baĢka ne ile izah edilebilir? Ne kadar aydınlatıcı (!) 

bir açıklama değil mi? Olaydan sonraki araĢtırmalarda bara gittikleri, alkol aldıkları, 

yıllarca Batılı ülkelerde kaldıkları ve Batılı bir hayat sürdükleri anlaĢılan, ortalama millî 

gelir düzeyi belki de ABD'den bile daha yüksek ülkelere mensup  bu on dokuz  genç 

insan, hayatlarını da kaybetmeyi göze alarak niye böyle bir eylemi gerçekleĢtirmiĢler? 

"Amerikalıların refah ve medeniyetini kıskandıkları için!". Hani bir deyiĢ vardır, "Bu 

kadar hata tahsil ile mümkündür!" diye; ele aldığımız konu açısından baktığımızda, bu 

durumu ancak Ģöyle açıklamak mümkün olsa gerek: "Bu kadar hata, ancak böyle yanlıĢ 

ve çarpık bir 'medeniyet konsepti' ile mümkündür".  

ABD baĢkanının bu açıklamasına en iyi cevabı, Amerika'nın eski bir Bağdat 

elçisi verdi; "Bu kadar önemli bir hâdiseyi, bu kadar saçma bir açıklama ile izah 

ettiğini zanneden bir BaĢkan'a sahip olmak, ABD için 11 Eylülden de beter bir 

faciadır". Demek ki, aynı Batı dünyasında, pek çok aklı baĢında olan insan da var, ama 

söz konusu beyanın sahibi olan, ve kitle imha silahları var gerekçesi ile Irak'a girip yüz 

binlerce insanın ölümüne, koca bir ülkenin harap olmasına sebep olan böyle bir BaĢkan'ı 

ikinci defa seçen eğitim düzeyi yüksek(!)  Amerikan halkına ne demeli? Çünkü, onların 

zihniyet dünyalarını oluĢturan Batı medeniyetinin değerler skalasında, kendi medeniyet 
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dünyalarına mensup olmayan yüz binlerce insanın, karaya vuran bir balinanın hayatı 

kadar bile bir değeri yoktur. Bugün de dolaylı ve dolaysız olarak, kendi dıĢ 

politikalarının neticesinde ortaya çıkan binlerce mültecinin, kadın ve çocuklar da dahil, 

her gün Akdeniz sularında boğulmalarını seyreden Avrupa'nın günümüzdeki tavrı 

bundan farklı mı dersiniz? 

(16): Mark, Origin of the Modern World, s. 81'den naklen, Harari, 278-279. 

(17): Daniel, The First Civilisations, s. 26‘dan naklen, ġenel, 15.  O dönemlerde 

Avrupalıların ötekileĢtirdikleri coğrafyalar ve insanlar için kafalarında yer eden imaj 

hakkında bilgi vermek bakımından burada Ģu alıntıya yer verelim. Sıradan bir insan da 

değil, dönemin tarihçisi Matthew Paris, 1240'taki Moğol istilasını kitabında Ģöyle 

tanımlıyordu: "ġeytanın iğrenç ulusu, dağlarla çevrili ülkelerinden dıĢarı çıkmıĢlar, sert 

kayaları delerek Ġblis gibi aktılar dağlardan aĢağı.." Diğer bâzı tarihî kaynaklardaki 

tasvirler de Ģöyle:  "Ġnsan eti yiyen, orantısız kafaları olan, yüzleri göğüslerinde olanlar, 

baĢları omuzlarının altında olanlar, köpek kafalılar… " (Hobson, 2011: 58-59). 

(18): Aslında, bu kadar katliam ve yağmalama elbette ―uygarlaĢtırma‖ adına 

yapılmıyor; aksine, belki de bu kadar  katliam ve yağmalama yaptıkları için 

―uygarlaĢtırma‖ edebiyatı yapıyor, iĢledikleri suçların maddi ve manevi 

sorumluluğundan bu yolla kurtulabileceklerini zannediyorlardı. Ünlü Ġtalyan liberal 

düĢünürü GuglielmoFerrero‘nun (1871-1942), Fransız Ġhtilâlini tâkip eden yıllarda, 

―hürriyet, eĢitlik, kardeĢlik‖  sloganları altında estirilen terör ve kana susamıĢlık 

konusunda getirdiği Ģu açıklama, bize göre, ele aldığımız konu bakımından da durumu 

gayet güzel açıklamakta: ―Onların döktükleri kan arttıkça, prensiplerinin tek gerçek 

olduğuna inanma ihtiyaçları da artmaktaydı. Onlar o kadar kanı, halkın egemenliği 

fikrine inandıkları için dökmediler, fakat  o kadar çok kan döktükleri için halkın 

egemenliği fikrine inanmaya çalıĢtılar.‖ (Hoffer, 1995: 149). Keza, Napolyon‘un 

Fransız ihtilâlini yapan devrimcilerin, psikolojik dünyaları hakkında yaptığı  tespiti  

konumuza uyarlarsak: KeĢifleri takip eden dönemde tüm dünyayı yağmalayıp, onca 

zulümleri yapanları bu eylemlere yönelten gerçek sebep, onların kendilerini  

beğenmiĢlikleri idi;  ―uygarlık‖ sloganı sadece bir bahaneydi. (Hoffer, 1995: 178). 

(19): Samir Amin, Eurocentrism. Londra: ZebBooks, 1989, s. 89. Bu üstten ve 

hükmedici tarzdaki  yanlıĢ ―Batı Medeniyeti‖ algısının ne kadar haddini bilmez 

boyutlara vardığını göstermesi bakımından, ülkemizle ilgili ibretâmiz bir örnek olarak, 

Batı‘lı bir ülkenin (Almanya‘nın) zulmünden kaçarak Türkiye‘ye sığınan Yahudi  

kökenli bir Alman hukukçusunun  Türk hukukunun  nasıl Ģekillendirilmesi gerektiğine 

iliĢkin olarak ileri sürdüğü Ģu tespit ve tavsiyelere iĢaret edelim.  

Bilhassa Cumhuriyetin ilk dönemlerinde âdetâ  bir histeri hâlini alan yasa 

aktarması sürecini heyecanla destekleyen  Ernest HirĢ [1902-1985], önce Ģu tesbitte 

bulunarak konuya girer: Yeni Türkiye‘nin temel taĢları ―Avrupa kültür ocağı‖ndan 

aktarılmıĢtır; bu meyânda, Avrupa kültürünün bir bölümünü oluĢturan ―Batı Hukuku‖ 

da Ġsviçre‘den, Almanya‘dan, Ġtalya‘dan aktarılan ana kanunlarla Türkiye‘de 

yerleĢmiĢtir. (HirĢ, 2001: 1).  Ancak, Türkiye‘de hukuk felsefesi ve sosyolojisinin 

‗kurucu babaları‘ndan  olduğu söylenen bu kiĢi, sanki sığındığı ülke medeniyetten uzak, 

daha önce hiçbir hukuk külliyatı ve geleneği olmayan  bir Afrika kabilesi imiĢçesine, 

bunun bir girizgâh olduğunu, daha yapılacak çook Ģey olduğunu eklemeyi de ihmâl 

etmez: Batı‘dan aktarılan bu kanunlar binlerce yıl süren fikrî bir geliĢimin eseri olup, 

Latin, Cermen ve Kanonik[Katolik Kilisesi hukuku, ruhanî meclislerin ve papaların 

kararları] esaslara dayandığından,  ―modern Türk hukukunu gereğince kavramak ve 

uygulayabilmek için, iĢ bu yasalara ek olarak, bunları ortaya çıkaran kültür dünyasını 
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da ―benimsemek‖ gerekmektedir. (HirĢ, 2001: 1). Büyük bir sıkılmazlık içinde, bu 

çeviri kanunlar ve özümsememizi önerdiği Latin, Cermen ve Kilise hukuk 

zihniyetlerinin  sonucunda oluĢacak hukuka da ―Türk hukuku‖ diyebilmektedir.  

Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi dersleri veren bu zâtın, Roma hukukunun 

Almanya‘ya  adaptasyonu sürecinde, Almanya‘nın sosyolojik yapısının [―halk 

ruhu‖nun]  Ġtalya‘dan çok farklı olması sebebiyle böyle bir teĢebbüsün  isabetli 

olmadığı gibi, baĢarıya da ulaĢamayacağı gerekçesiyle  buna Ģiddetle karĢı çıkan ve 

büyük bir mücadele veren Savigny‘den haberdar olmaması mümkün müdür? Türkiye ile 

Avrupa‘nın sosyolojik koĢulları arasındaki farkın, Ġtalya ile Almanya‘nın arasındaki 

farktan çok daha büyük olduğunu bilmiyor olabilir mi? Bu soruların cevabıâĢikâr değil 

mi?Savigny‘nin iĢaret ettiği, bir halkın kültürüne, sosyolojik yapısına saygı gibi konular 

Avrupalı beyaz insan [birinci sınıf insanlar] için söz konusudur. Türkiye gibi ülkelerin 

insanları gündeme geldiğinde ise, bu çeĢit mülâhazalara yer yoktur. Ne diyelim? Hani 

―sapı bizden‖ diye bir söz vardır. Kendi kültürünü bu kadar inkâr eden, mensup olduğu 

medeniyetten utanan ―devĢirme‖ yöneticilerin ve HirĢ‘in bu görüĢlerini alkıĢlayıp baĢ 

tâcı eden hukukçuların olduğu bir memlekette onun üstüne daha fazla gitmek herhalde 

haksızlık olur. 

(20):Bu konuda daha geniĢ bilgi için Ģu kaynağa bakılabilir: Kozak: 292 vd. 

(21): Bu nevi açıklamalarda bulunurken, Hristiyanlığı veya herhangi bir dîni 

karalama veya itham gibi bir amaçla hareket etmiyoruz. Ġstisnasız, bütün toplumlar ve 

medeniyetlerin tarihleri pek çok zulüm ve hunharlık vak'aları ile kirlenmiĢtir. Bu mânâda 

hiçbir medeniyet "sütten çıkmıĢ ak kaĢık" değildir; ancak, kendisinin böyle olduğunu 

zannedenlere ve iddia edenlere hadlerini bildirmek de vâciptir. Amacımız, bu durumun 

idrak edilerek, "vur abalıya" misali, ötekileĢtirilen bazı medeniyetlere haksızlık 

yapılmamasıdır. Ne derler, "Sırça köĢkte oturanlar, baĢkalarına taĢ atmamalı!" 

Aslında, bütün  insanların  içinde/içgüdülerinde/beyinlerinin alt katmanlarında,  en 

vahĢi ve ilkel duygular mevcuttur; o bakımdan, bu hislerin mutlaka belli bir din veya 

ideoloji tarafından ortaya çıkarılmaları gerekmez veya bu durumdan o ideolojiyi sorumlu 

tutmak doğru da olmaz. Dinler/ideolojiler daha çok bu vahĢetin ortaya çıkaracağı suçluluk 

duygusunu bastırma ve vicdanları duyarsızlaĢtırma amacına dönük olarak  kullanılırlar. Bu 

noktayı dikkate almak  kaydıyla, burada Ģu husûsa dikkat çekmek gerekir ki, son 

zamanlarda bâzı Müslüman  guruplarda görülen ve tarihî anıtları,  müzelerdeki  antik 

eserleri tahrip etmekten  sadistçe zevk almaya kadar varan bir medeniyet düĢmanlığı ve 

öldürme  histerisinin oluĢmasında; eylemlerine sözüm ona meĢruiyet kazandırmak için ileri 

sürdükleri  Ġslâmî  yorumların  menĢeinde; Tevrat   kaynaklı literatürün (Ġsrailiyât‘ın) etkisi 

ve bunların bir yerde YahûdîleĢmiĢ/Assurvârî  bir Ġslâmî anlayıĢı savundukları hususunda 

bir değerlendirme için, Bak. Kozak-2, 324, (187) numaralı dipnotu ve ona götüren metin. 

Diğer yandan, Ġslâmiyet‘teki ―îlâyıkelimetullah için cihâd‖ hükmünü tarihsel bir biçimde 

yorumlayarak, zamanımızda bu hedefin ―maddî terakkiyi sağlamak için san‘at ve marifet 

yoluyla gayret etmek‖ olarak anlaĢılması gerektiğini ileri süren Müslüman düĢünürler de 

vardır. 

(22): O zamanki Hristiyan dünyanın, kendilerininkinden baĢka bir medeniyet veya 

kutsal kitap olabileceğini havsalalarına sığdıramadıklarını gösteren bir vak'a olarak, meĢhur 

Ġngiliz düĢünürü, sosyal aktivist ve reformisti Robert Owen'in [1771-1858], 

otobiyografisinde kaydettiği Ģu hâtırâ oldukça enteresandır: Sekiz yaĢ civarındaki çocuk 

Owen, bir gün babasına, "Baba, bu 'Tanrı‘nın oğlu' meselesi nedir, gerçekten Tanrı‘nın bir 

oğlu mu var?" diye sorar. Babası, her nedense, konuyu baĢka bir alana çekerek Ģöyle cevap 

verir: "Sen Müslümanlar diye bir din mensuplarının olduğunu biliyor musun?". Çocuk 
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Owen, "dünyanın bir yerinde böyle insanlar olduğunu duymuĢtum" diye cevap verir. Baba 

Owen konuĢmayı Ģöyle sürdürür: "Onların kendi kutsal kitapları vardır ve onlar tek 

Tanrı‘ya inanırlar ve Tanrı'nın bir oğlu olduğunu reddederler". Çocuk Owen, babasının 

cümlesinin birinci kısmı karĢısında çok ĢaĢırır ve bu hayretini Ģöyle dile getirir: "Baba, sen 

ne diyorsun! Hiç Kutsal Kitap'tan baĢka bir kutsal kitap olabilir mi?". Babası, onun 

ĢaĢkınlığını ve kafa karıĢıklığını gidermek için sohbete Ģöyle devam eder: "Dünyada ne 

kadar insan var biliyor musun? Bunun yarısından azı Hristiyan‘dır. Sen Tanrı'nın 

insanlığın Hristiyan olmayan öte yarısı ile hiç ilgilenmediğini mi düĢünüyorsun?". Bu 

açıklama karĢısında zihni biraz yatıĢan küçük Owen, babasına, "sen baĢka Kutsal Kitapların 

da olduğuna inanıyor musun?" diye sorar ve babasını cevabı "Evet!" olur. Konumuzla 

irtibatlandırırsak, 1780'ler gibi ileri bir tarihte bile, böyle liberal bir ailede yetiĢen bir çocuk 

dahi, yeryüzünde kendilerininkinden baĢka bir Kutsal Kitap olabileceğini tahayyül etmekte 

zorlanmaktadır.  

Yeri gelmiĢken bir noktaya da iĢaret edelim. Robert Owen ileri yaĢlarında, 

yeryüzünde barıĢa hizmet edecek bir "insanlık dîni" oluĢturmaya çalıĢır. Bu dinin tanrısının 

ismi olarak da Ġslâmiyet‘in tanrısının adı olan "Hak : Truth" kelimesini önerir, gerekçesi de 

Ģudur: "Hak kelimesine kimse itiraz edemez!". [F. Podmore; Robert Owen, C.I, s.182.Z. F. 

Fındıkoğlu, Kooperasyon Sosyolojisi kitabında [s.22-23] bu mükâlemeye yer verir, ancak 

tercüme pek aslına sadık olmayıp, biraz yönlendiricidir].  

(23): Hobson, 172. Ġspanyol istilacı askerlerin Kızılderililere verdikleri ültimatom 

Ģöyle idi: Ben Majestelerinin hizmetkârı ve elçisiyim. Sizden Kilise'yi Tanrınız ve dünyanın 

efendisi olarak kabul etmenizi istiyorum. Bu teklifimi kabul etmezseniz,Tanrı'nın 

yardımıyla ülkenize saldıracak, size savaĢ açacağım. … Sizi, eĢlerinizi ve çocuklarınızı esir 

edip köle yapacağım. (Hobson, 2011: 174). 

(24): Timothy Dwight : Yale Üniversitesi rektörü (1752–1817).  

(25): Roger Williams : Ġngiliz ilâhiyatçı [1603-1683].  

(26): John Adams: ilk ABD baĢkan yardımcısı [1789-1797] ve ikinci ABD baĢkanı 

[1797-1801]. 

(27): Hobson, 225. LindaTuhiwai Smith (Yeni Zelanda'da Waikato 

Üniversitesi'nde profesör);  DecolonizingMethodologies. Londra: ZedBooks, 1999, s. 

25'den naklen: Hobson, 224). Bilindiği gibi, Foucault'a göre, "bilginin üretilmesi" ile 

"güç" ve "iktidar" arasında paranın iki yüzü kadar yakın bir iliĢki vardır. "Bilgi," gücün 

amaçlarına ulaĢmasını sağlayan bir iĢlev görür. Bu yaklaĢım açısından bakıldığında, 

Batı, Doğu'nun üzerinde sadece sömürgeci ve emperyal bir egemenlik kurmakla 

kalmamıĢ; aynı zamanda, düĢünsel, kültürel, estetik ve sair tüm yolları kullanarak 

kendisini, maddî olarak en geliĢmiĢ ve üstün medeniyet düzeyine eriĢmiĢ tek uygarlık 

olarak lanse etmiĢ; kendisi ile, "bayağı, çağdıĢı ve geri kalmıĢ" olarak nitelendirdiği 

"Doğu" arasında "özcü, ontolojik ve epistemolojik" açılardan katı bir karĢıtlık algısını 

yaratmıĢ ve yerleĢtirmiĢtir., (Curtis, 2015: 10). 

(28): Ülkemizden bir örnek vermek gerekirse, Üniversitelerimizdeki siyasî, iktisadî 

ve sair düĢünce tarihi kitaplarının hemen tamamında konular Eski Yunan ve Roma'dan 

baĢlar ve Ortaçağ Avrupa'sı, modern çağlar ve günümüz Batı dünyası ele alınır. Bugün, bir 

kaçı hariç, Hukuk Fakültelerinde genel Hukuk Tarihi" dersi müfredattan çıkarılmıĢtır. 

Hukuk tarihi konusunda verilen bilgi Roma Hukuku ve o vesile ile Antik Grek hukuku ile 

baĢlar; Roma ve Antik Yunan öncesinden hiç bahsedilmez. Sanki kadîm Doğu 

medeniyetleri ve halkları hiç yoktur; bunlar hiç yaĢamamıĢlardır. 
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Bu arada, bir hususa da iĢaret etmek gerekir ki, sömürgecilik, elbette sadece 

Avrupa‘ya münhasır bir olgu değildir; tarih boyunca, fırsatını bulan ve kendini güçlü 

hisseden her kavim, yatay olarak geniĢlemeye ve komĢularının elindeki zenginliğe el 

koymaya çalıĢmıĢtır. Bir yerde bu olgu tarihin devinimini sağlayan bir durumdur da. 

Ġskender‘i Ġran ve Hindistan‘ı istilâya götüren saik baĢka ne olabilir? Güçlü hiç bir 

kavım,kendisini bu yağmalama cazibesinden kurtaramamıĢtır. Esasen o devirler için 

zenginleĢmenin hemen tek yolu baĢkalarının zenginliğine el koymaktan geçiyordu. Ancak, 

sanayi devrimi insanlığa yepyeni bir zenginleĢme kapısı açtı. Enlemesine yayılma (istilâ) 

yoluna gitmeden, baĢkalarının ürettiği zenginliğe el koymadan, dikey yolla, kendi doğal 

kaynaklarını iĢleyerek veya doğal kaynaklara sahip ülkelerden hammadde satın alarak, 

bunları iĢleyerek, katma değer yaratarak zengin olma yolu. Artık bu yol açıldıktan sonra, 

baĢka ülkeleri yağmalayıp istilâ etmek farklı bir değerlendirmeye tâbi tutulmak ve kabul 

edilemez bir insanlık suçu olarak değerlendirilmek gerekir. ĠĢte Batı Avrupa ülkelerinin 

yaptığı da tam budur. Onun için de sömürgeci ve emperyalist gibi suçlamaları da hak 

etmiĢlerdir.. 

(29): Morris: 38, 45. Yazar, "Doğu" kavramını da özgün çekirdeği Çin'den 

geniĢleyerek Kore, Japonya ve Hindi-Çin'e uzanan coğrafyayı ve burada geliĢen 

medeniyetleri ifade etmek için kullandığını belirtmektedir. (Morris, 2012: 46). 

(30): SlavojZizek; ―Only a New Universalism Can Save Us fromthe New World 

Order”. ABC Religionand Ethics11 May 2017. 

http://www.abc.net.au/religion/articles/2017/05/11/4667236.htm 

(31): Hobson, 2011: 277. 
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Özet 

Bu bildiride tarihi Türkistan‘ın tanımı yapıldıktan sonra; Sovyet sonrası bölgede yürütülen 

neoemperyalist ve neo- oryantalist faaliyetler, Türkistan‘da faaliyet gösteren radikal cihatçı grupların ve 

misyoner teĢkilatlarının yürüttüğü çalıĢmalar  ve Türk halklarının tarihî sosyolojik yapısında yer alan 

boyların ve soyların etnikleĢtilmesi çalıĢmaları hakkında açıklamalar yapılmıĢtır. Makalenin sonunda, 

Türkistan‘da yürütülen çalıĢmalara karĢı direnç oluĢturmak ve toplumsal duyarlılığı aktif hale getirmek 

üzere alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflere yer verilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Türkistan, Terör, Radikal Cihatçılık, Misyonerlik, EtnikleĢtirme 

Abstract 

In this presentation, after a definition of historical Turkestan has been made, activities carried 

outby organizations of missionaries, cihadist groups and related with neo orientalism and neoimperialism 

within the domains of Turkestan are brought under close scrutiny, together with aninvestigation of Turkic 

ethnic and racial entities within the context of a socio ethnographicalstructure. In the final chapters of our 

manuscript, proposals and recommendations have beenmade related with measures to be taken in order to 

inculcate a social awareness and sensitivityagainst the aforementioned activities carried out in Turkestan 

Keywords:  Turkestan, terror, radical cihadism, missionaries, racialization 

GiriĢ 

Türkistan neresidir ve neyi ifade eder? Türkistan, Asya kıtasındaTürklerin tarihi 

yurdu ve tarihi coğrafyasıdır. Türkistan sadece coğrafi bir bölge adı değildir; tarihin bir 

mirası olarak Türklerin müĢterek coğrafyasıdır, birbirinin devamı olan Türk 

devletlerinin kurulup yaĢadığı diyardır; Türklerin hayat sahasıdır, kültür ve uygarlık 

alanıdır. Reelpolitik açısından bakıldığında, bu tarihi coğrafya, Türk Avrasya‘sının 

omurgasını da oluĢturmaktadır (Karadağ, 2008). 

―Türk‖ kelimesinin Farsça ―istan‖ ekiyle birleĢmesinden oluĢan Türkistan 

ifadesi, Türklerin yurdu anlamına gelir. Çarlık Rusya‘sı döneminde Rusların tüm 

çabalarına rağmen unutturulamayan ve hatta Sovyetlerin ilk dönemlerine kadar (16 

Eylül 1924) yaĢayabilmiĢ olan Türkistan adı, Pantürkizm‘i çağrıĢtırması sebebiyle terk 

edilmiĢ ve yerini coğrafî bir tanımlama olan Orta Asya tabirine bırakmıĢtır (Pay, 2008). 

Türkistan, imparatorluklar coğrafyasıdır ve bu özelliğinden dolayı tarihsel 

süreçte Dünyanın Kalbi olarak tanınmasına vesile olmuĢtur. Önce Sovyet Rusya‘nın 

Afganistan‘ı iĢgali, akabinde de 11 Eylül hadisesiyle birlikte baĢlayan Afganistan'ın 

yeniden Ģekillendirilmesi süreci Türkistan‘ın tarihi jeopolitik önemine daha güçlü bir 

vurgu yapmaktadır. Diğer yandan, artan dünya nüfusunun beslenmesi ve enerjiye 

duyulan ihtiyaç, küresel güçlerin Türkistan‘ın zengin yer üstü ve yer altı kaynaklarına 

ilgisini artırmaktadır.  

mailto:karadagturkiye@gmail.com
https://www.turkcebilgi.com/asya_k%C4%B1tas%C4%B1
https://www.turkcebilgi.com/asya_k%C4%B1tas%C4%B1
https://www.turkcebilgi.com/asya_k%C4%B1tas%C4%B1
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ĠĢte bu coğrafya, Büyük Orta Doğu Projesi‘nin kapsam alanı içinde yeniden 

Ģekillendirilmekte; Ģekillendirme sürecinde terör bir egemenlik ve hükmetme aracı 

olarak kullanılmaktadır. Teröre zemin ve destek sağlamak üzere de bölgenin dini ve 

sosyolojik değerleri üzerinden yönlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. 

Türkistan'da yürürlüğe konulan bu ideolojik/dinsel/etnik operasyonu 

“Etnoteolojik Operasyon” olarak adlandırmak doğru bir yaklaĢım olacaktır. 

Türkistan'ın Avrasya jeopolitiğindeki yeri ve özellikle iĢtah kabartan enerji kaynaklı 

zenginliklerini elde etmek amacıyla yürütülen politik ve fiili güç kullanım vasıtaları da 

eklendiğinde; karsımıza “Jeoetnoteolojik Operasyon” terimiyle tanımlanabilecek bir 

kuĢatma fotoğrafı çıkmaktadır. 21. yüzyıla girdiğimiz Ģu günlerde siyasî baskı ve 

yönlendirmelerle, misyoner güçler aracılığıyla, askeri operasyonlarla, ekonomik iĢgal ve 

gasplarla, Türk soylarını ayrıĢtırma (etnikleĢtirme) faaliyetleriyle Türkistan'da yoğun bir 

AfrikalılaĢtırma faaliyeti yürütülmektedir (Karadağ, 2008).  

Türkistan‟da Neo-Emperyalizm ve Neo-Terör Faaliyetleri 

Terörizmin, destek unsurlarının, örgütlenme biçimlerinin, terörist faaliyetlerin 

tanımları ve terörle mücadele yöntemleri konularında uluslararası bir mutabakat yoktur. 

Bununla birlikte, terörün karĢı taraf üzerinde egemenlik tesis etmek ve karĢı tarafı 

amaca uygun biçimde tasarımlamak için kullanılan bir araç olduğu bilinmektedir. Bu 

bakımdan siyasi ve akademik çevrelerde terör ve terörizm sübjektif bir olgu olarak 

değerlendirilmektedir. 

Terörizm insanlığı tehdit eden, ne zaman ve nereden geleceği belli olmayan bir 

taktik olmasına rağmen uluslararası hukukta terörizme verilmiĢ ortak bir tanım 

bulunmamaktadır. Terörizmi kimisi faillerine göre, kimisi amaçlarına göre, kimisi de 

terörizmde kullanılan yöntemlere göre tanımlamıĢtır. Terörizmde amaçların, 

yöntemlerin ve faillerin farklı olmasının sonucu olarak değiĢik tanımlar yapılmıĢ ve 

uluslararası hukukta terörizmin ne olduğu hakkında bir konsensüs sağlanamamıĢtır 

(Kang, 2010; ġimĢek, 2016). Günümüzde uluslararası hukukta terörizm konusunda iki 

önemli hukuksal sorun bulunmaktadır. Bunlardan ilki, terörizmin henüz kabul görmüĢ 

bir tanımının bulunmamasıdır. Yürürlüğe girememiĢ 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesi 

ve Cezalandırılmasına ĠliĢkin Cenevre SözleĢmesinin dıĢında henüz kabul gören genel 

bir tanım mevcut değildir. Ġkinci sorun ise, giderek artan terör eylemlerine karĢı 

hukuksal alanda nasıl mücadele edileceğidir (Pazarcı, 2012).  

Günümüzde terörizm, çatıĢan taraflar arasında sürdürülen güç mücadelesinin 

siyasal araçlarından biri ve hatta en önemlisidir. Ġki kutuplu uluslararası sistemin 

yıkıldığı, nükleer yumuĢamanın yürürlüğe girdiği ve topyekûn savaĢların gerçekleĢmesi 

olasılığının oldukça zor olduğu cağımızda terörizm kural ve kaideleri uluslararası 

antlaĢmalarla belirlenmiĢ olan düzenli ordular vasıtasıyla yapılan savaĢların yerini 

alarak, düĢük masraflı, düĢük riskli, düĢük gerilimli bir mücadele biçimi olarak ortaya 

çıkmıĢtır (Aktel ve Gürkaynak, 2011).  

Emperyalizm, bir devletin ya da devletler grubunun kendi sınırları dıĢındaki 

baĢka devletler, halklar ve onların toprakları üzerinde bu halkların ve devletlerin rızası 

olmadan egemenlik kurma siyasetidir. Neo-emperyalizm, klasik emperyalizmin ana 

amaçlarına sadık kalarak, güncel araç ve taktiklerle, hedef ülke, ülkeler topluluğu veya 

coğrafyayı egemenlik altına alma siyasetidir. Bununla birlikte, Türkistan‘a dönük neo-

oryantalist çalıĢmalar da siyasi, kültürel, ekonomik, askeri alanlarda çok boyutlu olarak 

sürdürülmektedir. Neo-oryantalizm ile neo-emperyalizm birbirini destekleyerek ve 

birbirini besleyerek Türkistan‘ı yeniden Ģekillendirme faaliyetlerini birlikte 

yürütmektedir. 
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Neo-oryantalizm ile neo-emperyalizm 1990‘lardan bu yana akademik ve 

entelektüel dünyanın gündemindedir. Ancak neo-oryantalizm 11 Eylül (2001) saldırısı 

sonrasında yükseliĢe geçmiĢtir. Nitekim Ġkiz kuleler saldırısı sonrasında dönemin ABD 

baĢkanı Bush‘un teröre karĢı savaĢı,Haçlı Seferine benzetmesi, dönemin Ġtalyan 

BaĢbakanı Berlusconi‘nin de medeniyetlerinin üstünlüğünün bilincine varılması 

yönündeki demeçleri bu yükseliĢin en dikkat çekici siyasi örnekleridir. Neo-

oryantalizm, tıpkı öncülü gibi, tekdüze yani kendi dıĢında üretilen kaynaklara kapalı, 

toptancı, ikili mantığa dayalı, Batı‘nın ahlaki ve kültürel üstünlüğü kabulü söyleminde 

ortaklaĢmaktadır. Neo-oryantalizm ile oryantalizm arasındaki esasa iliĢkin en açık fark, 

Doğu‘nun tarifinden kaynaklanmaktadır. Her ikisi de merkeze Batı‘yı koyarak Doğu‘yu 

tanımlamaktadır. Ancak oryantalizm Doğu‘yu coğrafya üzerinden tanımlarken 

(Avrupa‘nın Doğusu), neo-oryantalizm Doğu‘yu belli bir kimlik (Ġslamiyet, 

Müslümanlar ve Orta Doğu) bağlamında tarif eder. Dolayısıyla, Müslümanlar ve onların 

siyasi örgütlenmelerinin yoğun olduğu Orta Doğu, neo-oryantalizmin odak noktasıdır. 

Kısacası, oryantalizmin Doğu üzerinden yaptığı geniĢ tanımı, neo-oryantalizm 

daraltmıĢtır(Aka ve NiĢancı 2015). 

 

Türkistan‟da Soyları / Boyları EtnikleĢtirme ÇalıĢmaları 

Açıkça ifade etmek gerekir ki; Afrika, Ortadoğu ve Türkistan‘da, yani toplamda Ġslam 

coğrafyasında, faaliyet gösteren terör faaliyetlerinin tamamının arkasında ulusötesi 

küresel Ģirketler ve bu Ģirketler tarafından siyasi, askeri, istihbari, ticari yol haritaları 

belirlenen devletler vardır. Her ne kadar, bireyler veya ulus altı gruplar, terörü siyasi ve 

sosyal kazanımlar elde etmek gibi kutsal amaçlar uğruna kullandıklarına inansalar da, 

esasında bu birey ve gruplar mutlaka bir hegemon güce hizmet etmektedirler. 

Türkistan‘daki terör faaliyetlerini bu çerçevede ele almak gerekir. Terör, Ġslam‘ın, 

Müslümanların ve Ġslam dünyasının iradi bir tercihi değil, emperyalizmin Ġslam 

dünyasında uygulamaya koyduğu dolaylı iĢgal vevekâletle yürütülen bir savaĢ 

yöntemidir.  

Bu bağlamda Afrika, Ortadoğu ve Türkistan‘da terör faaliyetleri, Büyük Ortadoğu 

Projesi kapsamında ABD‘nin, Kuzey Afrika‘dan Çin sınırına kadar uzanan geniĢ bir 

coğrafyada kaynaklara ve pazarlara ulaĢma projesinden ibarettir. Dev küresel Ģirketler 

arasındaki silah üreticileri, petrol devleri ve finansal Ģirketler arasındaki bir koalisyonun 

eseridir (Dura, 2016).  

Ġçinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl,  etnik sorunlar ve çatıĢmalar üzerinden yeni 

devletlerin oluĢturulmasına tanık olmaktadır. Afrika, Orta Doğu ve Türkistan‘da ―etnik‖ 

odaklı siyasi ve terörist faaliyetlerin yürütülmesindeki amaç, etnisite üzerinden yeni 

devletler yaratma emellerine hizmet etmektedir. Emperyal dünya, dünyanın çeĢitli 

bölgelerinde yarattığı etnik çatıĢmaları devletlerin içi sorun olmaktan çıkarak, 

devletlerarası siyasi soruna dönüĢtürmüĢtür. Etnik sorun yaratılan ülkeler ve bölgeler 

istikrarsızlaĢtırılmakta veuluslararası terör faaliyetlerinin faaliyet alanlarına 

dönüĢtürülmektedir.ĠĢte bu etnikleĢtirme faaliyetlerinin basıncıyla yumuĢatılan 

bölgelerde terör faaliyetlerinin ―insan hakları‖ bahanesiyle beslenmesi çalıĢmaları 

Türkistan‘da da denenmiĢtir ve denenmeye devam etmektedir. Mesela Mayıs-Haziran 

1989‘da Fergana‘da Ahıska Türkleri ile Özbek Türkleri arasında,  Haziran 1989‘da 
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Kazakistan‘ın Novıy Özen bölgesinde Kafkaslı halklarla Kazaklar arasında, Haziran-

Temmuz 1990‘da Kırgızistan OĢ bölgesinde Kırgızlarla Özbekler arasında, 2010‘da 

Kırgızistan‘ın OĢ bölgesinde Kırgız ve Özbek Türkleri arasında çıkan çatıĢmalar bu 

faaliyetlere birer örnektir. Muhtelif zamanlarda Türkistan‘da bazı Ģehirlerde bazı Türk 

grupları arasında bu çatıĢmaların denendiği bilinmektedir. Açıkça ifade etmek gerekir 

ki, bu çatıĢmaların arkasında devletler veya bu devletlerin servisleri ve sermaye odakları 

vardır. Zira adına etnik grup denilen Türk soylu halklar arasında gerilim yaratılıp, Türk 

halklarını ve bu halkların vatandaĢı olduğu devletleri kontrol edilebilir ve yönetilebilir 

kıvama getiren güçler, Türkistan‘da egemenlik imkânı elde etmiĢ olacaktır. 

ġu an, Orta Asya‘daki, Kafkaslardaki sosyal-ekonomik, siyasi durumlar etnik 

çatıĢmalara neden olabilecek niteliktedir. Söz konusu bölgelerdeki mevcut iĢsizlik, dil 

sorunu, etnik yapı, dıĢarıdan gelen dini akımlar sorunu gibi vs. sosyal ve siyasi sorunlar 

etnik çatıĢmalar için ön koĢul sayılabilir. Çarlık dönemi ve Sovyetler döneminde Rusya, 

Beyaz Rusya, Ukrayna ve diğer bölgelerden yaĢanan göçler ve diğer faktörler nedeniyle 

Orta Asya ve Kafkaslar çok uluslu bir bölge konumuna gelmiĢtir. Aynı zamanda bu 

bölgeler jeopolitik konumu nedeniyle dıĢ güçlerin ilgi duyduğu, çıkar sağlamaya 

çalıĢtığı bir bölge özelliğine sahiptir. Bu açıdan çatıĢmayı bilinçli olarak provoke edecek 

ve bundan çıkar sağlayacak taraflar olabilir. Bu tür dıĢ etkenler de göz ardı 

edilmemelidir.(Shadiyeva, 2010).  

Türkistan'a Ģekil vermeye dönük en önemli faaliyetlerden biri de, hiç kuskusuz 

yeni etnik gruplar, yeni milletler yaratma çalıĢmalarıdır. Sovyetler döneminde 

Türkistan'ın demografik yapısına dâhil olan Grekler, Dunganlar, Slavik gruplar gibi 

farklı nüfus/etnik gruplar dıĢında kalan bütün halkların bir ―ortak ata‖, ―ortak soy‖ algısı 

ve aynı zamanda müĢterek din ve mezhep (Sünni/Hanefi/Maturidi) kabulü vardır. 

Türkistan'daki millet ve milletleĢme olgularını, aidiyet anlayıĢını, kimlik tanıtma tarzını 

batı tipi sosyolojik ve etnolojik metotlarla izah etmek mümkün değildir. Türkistan'da 

kiĢinin hangi boya mensup olduğunu ifade etmesi, onun hangi millete mensup 

olduğunun en güçlü vurgusudur. Ġnsanların mensup oldukları boylarla kendilerini ifade 

etmeleri, bir etnik farklılığı ya da bir etnik ayırım nedenini belirtmek amacıyla değildir. 

Zira Türkistan'da boylar bir etnik kimliğin, bir etnik farklılığın unsurları değil; tam 

aksine bir toplumu milletleĢtiren ve ―ortak atadan gelen‖ ana sosyolojik ögelerdir. Hal 

böyle olunca, boyların veya urukların farklılaĢtırılması, farklı etnik/ulusal kimliklerle 

donatılması Türkistan'da ―millet‖ olgusunun dağılması anlamına gelmektedir. 

Türkistan'da kanı bir, dili bir, soyu-sopu bir; dini, tarihi, coğrafyası bir; zevkleri, estetik 

algılamaları, acıları, sevinçleri bir olan Türkistan Türklüğü için milletleĢme 

katmanlarının olmazsa olmaz sosyolojik unsurları olan soylar, boylar, uruklar üzerinden 

etnikleĢtirme; yani her bir soyu/boyu birbirlerine karĢı ―diğeri‖ ya da ―öteki‖ sıfatlı 

gruplar yaratma faaliyetleri yürütülmektedir (Karadağ, 2008). 

Türkistan‟da Misyoner Faaliyetleri ve Radikal Cihatçı Faaliyetler 

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Orta Asya‘da birçok Türk Cumhuriyeti 

kurulmuĢ, bazı Türk halkları da Rusya Federasyonu çatısı altında kalmıĢtır. 1991‘li 

yıllarda kurulan Türk Cumhuriyetleri, bu yeni oluĢumlarında birçok siyasî, kültürel ve 

dinî problemlerle karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Türk halklarıgeleneksel olarak Hanefî-

Matüridî eksende bir dinî anlayıĢına sahiptirler. Komünist dönemde dinî bir çölleĢme 

yaĢayan ve ateizasyon hareketine maruz kalan Türkler, bağımsız yeni cumhuriyetlerin 

oluĢum süreçlerinde dinî boĢluğu iyice hissetmeye baĢlamıĢlardır. Bu boĢluk iki Ģekilde 

doldurulmaya çalıĢılmıĢtır. Bunlardan biri Ġslam adına faaliyet gösterme iddiasında olan 

cihatçı grupların, diğeri de misyoner grupların faaliyetleridir. 
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ABD baĢkanı G. Bush‘un da vurguladığı gibi, Hıristiyan misyonerler bu alanlara 

akın etmiĢ ve baĢta Amerika olmak üzere Batı devletlerinin maddî ve psikolojik 

desteğini alan misyonerler, yoğun ve kapsamlı bir faaliyete giriĢmiĢlerdir (Keskin, 

1996) 

Türkistan‘da gençlik tabanının radikal cihatçı gruplara sempati duymalarının 

muhtelif sebepleri vardır. Bunların baĢında iĢsizlik, orijinal Ġslam‘ı tanımama, sosyal ve 

siyasal eĢitsizliğin yarattığı sosyal psikolojik etkiler sayılabilir.  

Önce Çarlık, daha sonra da Sovyet hâkimiyetleri altında kalan Türkistan‘da 

Ġslamiyet‘in etkisinin yok olmadığı, Sovyetler Birliği‘nin dağılması sonrasında açıkça 

görülmüĢtür. Türkistan halkı, gelenekten gelen Semerkant - Buhara damarlı ve 

tasavvufla harmanlanmıĢ Türkistan Ġslam anlayıĢını yeniden hayata geçirmeye 

baĢlamıĢtır. Bununla birlikte, bu geçiĢ dönemi  “radikal‖ ya da “cihatçı” olarak 

adlandırılan Ġslamȋgruplar için örgütlenme ve taban oluĢturma için “uygun alan” fırsatı 

da sunmuĢtur. “Dini boĢ alan” bazı devletler ve servisler için din ve mezhep ihraç 

etmek üzere faaliyet alanı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır.  

Sovyet sonrası dönemde Türkistan, Ġslam dıĢı dinî akımların da faaliyet alanı 

olmuĢtur. Bu akımlar Hristiyanlığın muhtelif kolları ile Budizm, KriĢnacılık, Bahailik 

gibi senkretikakımlardır. 

Soğuk savaĢ sonrası dönem Orta Asya ve Kafkas bölgelerine dıĢarıdan akın eden 

çeĢitli dinî akımlar ve dinî örgütler faaliyetlerini yoğunlaĢtırmıĢtır. Bölgelerdeki dinsel 

dengelerin değiĢmesi toplumu etkilemeye baĢlamıĢ ve artık endiĢe uyandıracak 

boyutlara ulaĢmıĢtır. Mesela, Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonraki 19 yıl 

içinde ülkedeki dini akımların sayısı 7‘den 54‘e, dini teĢkilatların sayısı ise 700‘den 

4000‘e çıkmıĢtır. Ülkede kayıtlı geleneksel olmayan dini teĢkilat sayısının 54‘ten 

1189‘a ulaĢması da düĢündürücü bir durumdur (Shadiyeva, 2010). Gerek radikal cihatçı 

grupların, gerekse çok çeĢitli adlar altında çok sayıda kurum ve kuruluĢlarıyla faaliyet 

gösteren misyoner odakların etkisiyle, Türkistan‘da yasa dıĢı faaliyetlerin artacağı, 

oluĢturulacak din ve etnisite farklılıklarıyla devletleriçi ve bölgesel çatıĢmaların ortaya 

çıkabileceği gözden ırak tutulmamalıdır. 

Radikal Cihatçı Faaliyetler  

Sovyetler Birliği‘nin dağılmasının ardından Türkistan, muhtelif Ġslam 

ülkelerinden gelen çok sayıdaki Ġslamcı tebliğcinin istilasına uğradı. Bölgede kendi 

mezhebinin ve kendi Ġslam algısının yaygınlaĢmasını isteyen Ġslam ülkeleri için 

Türkistan bir dinî pazar ve rekabet alanı oldu. Türkistan‘ın her yerinde bu ülkelerin 

finans desteğiyle camiler, mescitler, Kur‘an kursları, açılmaya; çeĢit çeĢit bol miktarda 

kitaplar, dergiler, CDler dağıtılmaya; cami ve mescitlerde Arap ülkelerinin desteklediği 

Selefî imamlar görev yapmaya baĢladı. Türkistanlı çok sayıdaki genç, sağlanan burslar 

vasıtasıyla Arap ülkelerine taĢınmaya ve Selefî Ġslam‘la donatılarak yeniden kendi 

ülkelerine gönderilmeye baĢlandı. Önce Çarlık, sonra da Sovyet yönetiminde kalan 

Türkistan halklarıVehhabî / Selefî, siyasal/radikal Ġslamcı unsurların telkinlerine açık 

hale geldi. Bu durum Türkistan‘da radikalleĢmenin de yolunu açtı. Radikal Ġslami 

yapılanmada, Vehhabî / Selefîmerkezlerin, toplumların itibar ettiği resmi veya sivil 

simaları “dünyalıkla tatmin” ettikleri ve bu simalar üzerinden kitleleri etkiledikleri 

sahada görülebilmektedir. 

Türkistan‘da faaliyet gösteren baĢlıca cihatçı hareketler içindeAdolat, 

Özbekistan; Akromiya, Özbekistan; El Kaide, Türkistan ve dünya geneli; Doğu 
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Türkistan Ġslami Hareketi, Doğu Türkistan; HizbuNüsra, Özbekistan; Hizb ut-Tahrir, 

Türkistan; Orta Asya Ġslami Hareketi (IslamicMovement of Central Asia) Türkistan; 

Tacikistan Ġslami Hareketi (IslamicMovement of Tajikistan), Tacikistan; Özbekistan 

Ġslami Hareketi (IslamicMovement of Uzbekistan) Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, 

Tacikistan; Ġslami Cemaat (JemaahIslamiyah), Asya (Kang, 2010). Son dönemlerde de 

Cund- al Halife (Kazakistan), Cemaat-ı Kırgızistan CeyĢ-el Mehdi (Kırgızistan), 

Cemaat-ı Ensarullah (Tacik), Ġslami Cihad Birliği (Kırgızistan), Cemaatü‘l Ġmam el-

Buhari (Özbekistan) gibi örgütler yer almaktadır. 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin maruz kaldığı radikal dinî akımların bir 

boyutunu daġiilik oluĢturmaktadır. Sovyetler Birliği sonrası Orta Asya Türk 

Cumhuriyetlerinde faaliyetlerde bulunan Ġran, ġiilik düĢüncesini bu bölgede yayma 

çabası içerisindedir. Özellikle aĢırı ġiî mezheplerden olan ve Tacikistan‘daBedahĢan ve 

Fergana Vadisi‘nde yerleĢik düzeni bulunun ġiî Ġsmaillî mezhebi, kendi felsefesini ihraç 

etme gayretindedir. (AbaĢin, 2001) 

Selefî / VehhabîFaaliyetler 

Sovyetler döneminde de Andican‘ın ve Fergana‘nın dinî özelliği azalmadı.  

SeyyidKutub ve Mevdudi tarafında yazılan Arapça kitapların bu bölgelerde dolaĢtığı 

görülüyordu. Sovyetlerin baskısına rağmen bu yazarlardan alıntılardan oluĢan Rusça 

tercümeleri içeren, ―samizdat‖ adı verilen belgeler de medrese öğrencilerinin ya da 

dindar vatandaĢların evlerinde bulunuyordu. SeyyidKutub ve Mevdudi gibi düĢünürler 

aracılığıyla Ġhvan-ı Muslimin‘in ilk etkileri bölgeye nüfuz etmeye baĢlarken, bir yandan 

da Selefilik etkisinde Vehhabilik de yayılmaya baĢlamıĢtı (Bıçakçı, 2008). 

1980‘li yıllarda mücahitlerle birlikte bölgeye girmeye baĢlayan ve bin Ladin‘in 

1996‘da El Kaide‘nin merkezini Afganistan‘a taĢımasıyla birlikte gittikçe kuvvetlenen 

Suudi Arabistan kaynaklı Vehhabilik etkisiyle Afganistan Vahabizmin ve Ģiddet 

merkezli cihat ideolojisinin Orta Asya‘ya yayıldığı bir merkez haline gelmiĢtir. Orta 

Asya‘da El Kaide‘nin sağlam bir iliĢki kurduğu en önemli terörist örgüt Özbekistan 

Ġslami Hareketi‘dir. 1998 yılında Fergana Vadisi‘nden Cuma Namangani ve Tahir 

Yuldashev tarafından Kabil‘de Taliban‘ın kontrolü altında kurulmuĢ olan ÖĠH 

sayesinde bin Ladin küresel cihat ideolojisini ve mücadelesini bağımsız Orta Asya 

cumhuriyetlerinin içerisine de kaydırma fırsatını bulmuĢ olacaktır. (Köstem, 2010). 

Türkmenistan‘ın zengin doğalgaz ve petrol kaynakları, emperyal güçlerin 

iĢtahını kabartmaktadır. Bu kaynaklara hükmetmek üzere Türkmen devletini baskı altına 

almanın bir yolu da terör aracını kullanmaktır. 2016 Mayıs ayında Afganistan'daki 

Taliban ve benzeri Selefîguruplarca düzenlenen saldırı sonucu, Afganistan sınırında 27 

Türkmenistan askeri Ģehit olmuĢtu. Bu bir denemeydi ve gözdağıydı. 

Türkmenistan‘daki terör baskısı Taliban üzerinden yürütülmektedir. Benzer Ģekilde 5 

Haziran 2016‘da Aktöbe‘de gerçekleĢtirilen ve 25 kiĢinin hayatını kaybettiği terör 

saldırısı da Selefî grupların yaptığı bir saldırıdır.  

Kazakistan Din ĠĢleri Komitesi BaĢkanı Galımġoykin 5 Haziran 2016 Aktöbe 

terör saldırısının ardından Kazakistan‘daki selefi sayısının yaklaĢık olarak 15 000 

civarında olduğunu açıkladı (Anonim-1, 2016).  

Geçim darlığı içindeki Uygur, Özbek, Kazak, Kırgız, Tacik gençler Selefi 

gruplarca Ortadoğu‘nun muhtelif yerlerindeki çatıĢmalarda savaĢçı olarak 

kullanılmaktadır. Türkistan‘ın bu yoksul gençleri Türkistan‘daki Selefi terör 

örgütlerinin eylemlerinde de kullanılmaktadır. 
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Bölge dıĢı ülkelerden terör örgütleri adına savaĢmak üzere Ortadoğu‘ya giden 

insan sayısı 20 bin kiĢi kadardır (Neumann, 2015). 2-3 bin kiĢi kadar da Rusya'dan 

gitmiĢtir. Rusya istihbarat servisleri 2015 yılının sonbahar aylarında Afganistan'da 2000 

teröristin doğrudan DAEġ ile iĢbirliği içinde olduğu bilgisine ulaĢmıĢtır (Chernenko, 

2015).  

Ban Ki-Mun 2014 ortasından Mart 2015'e kadar dünya genelinde yabancı 

terörist savaĢçı sayısının yüzde 70 oranında arttığını belirterek, "Bu artıĢ daha fazla 

yabancı terörist savaĢçının ön cephelerde savaĢması, teröristlerin daha fazla tecrübeye 

kavuĢmaları ve döndükleri zaman kendi ülkelerine daha fazla risk oluĢturmaları 

anlamına geliyor" dedi. Görüleceği üzere, terörizmin herhangi bir kutsal amacı yoktur. 

Terörizm bir iĢ kolu, yeni bir ticari sektörel alandır. Terör örgütleri küresel güçlerin, dev 

Ģirketlerin ve istihbarat servislerinin amaçlarına hizmet etmek üzere ihale ile iĢ 

almaktadırlar. Terörist, parayı kim verirse ona hizmet etmektedir. Türkistan‘daki terör 

faaliyetlerini de bu sistem üzerinden okumak gerekir. 

Özbekistan Ġslami Hareketi ve El Kaide Etkisi 

1990‘da Namangan‘da kurulan Adalet örgütünün devamdır. 1998 yılında Cuma 

Namangani ve Tahir YoldaĢev tarafından Kabil‘de Taliban‘ın kontrolünde kurulmuĢtur 

(Köstem, 2010). Ġlk aĢamada Özbekistan'da Ģeriata dayalı bir Ġslam devleti kurmayı, 

ikinci aĢamada da Orta Asya‘da ĠslamHilafet Devletini kurmayı amaçlayan radikal 

Ġslamcı bir silahlı örgüttür. Örgüt, daha sonraki yıllarda kendisini El Kaide ve Taliban'ın 

müttefiki olarak tanımlamıĢ olup 2015 yılının ortalarında Irak ve ġam Ġslam Devleti'ne 

(DAEġ) biat etmiĢtir. 2011 yılında bir operasyonla öldürülen 87 teröristin 10 farklı 

ülkenin vatandaĢı olduğu bunlardan 64‘ünün Afgan, 10‘unun Tacik, 6‘sının Kırgız, 

4‘ünün Özbek olduğu, öldürülenler arasında Rus, Alman ve Pakistanlı birer teröristin 

bulunduğu açıklanmıĢtır.  

El Kaide yalnızca Afganistan‘da etkili olmakla kalmayıp Özbekistan, Tacikistan 

ve Kırgızistan‘ı doğrudan etkilemektedir. Fergana Vadisi, birbiriyle bağlantılı olduğu 

iddia edilen El Kaide, Hizb-ut Tahrir ve Özbek Ġslam Hareketi için geçiĢ güzergâhını 

oluĢturmakta ve bölge üzerinden bu grupların sınırlar arası geçiĢleri kolaylaĢmaktadır. 

(Tamçeli ve Düğen, 2014).  

Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan‘a yerleĢik 800.000 km² geniĢlikteki 

Fergana Vadisi, her ne kadar ilk bakıĢta verimli toprakları, zengin su kaynakları ve soy / 

boy çeĢitliliği ile akla gelirse de, aynı zamanda uyuĢturucu kaçakçılığının da önemli bir 

güzergâhıdır. Bugubayev (2013)‘in verdiği bilgilere göre, Kırgızistan‘daki uyuĢturucu 

kaçakçılığının da yüzde 70‘i ÖĠH tarafından gerçekleĢtirilmekte ve Özbek, Kırgız ve 

Tacikler arasında çatıĢmaların çıkmasına neden olmaktadır.  

ÖĠH, Taliban ve El-Kaide ile bağlantılıydı; Mayıs 2001‘de Özbek liderleri, 

JummaNamangani ve Tahir Yuldashev hareketin ismini değiĢtirerek Türkistan Ġslami 

Partisi (IslamicParty of Turkestan; Herzb-e Ġslami Turkestan) adını verdiler. Kazakistan, 

Kırgızistan, Tacikistan ve Çin‘e bağlanan Sincan Uygur Özerk Bölge‘sine kadar 

kuvvetini geniĢletmek istemiĢtir. Bu kapsamda, Özbekistan Ġslam Hareketi bütün Orta 

Asya‘yı kapsayacak bir Ġslam Devleti‘nin kurulması olarak geniĢletilmiĢ bir amaçtır 

(Kang, 2010; Çomak ve GörentaĢ, 2011). 

Hizb ut Tahrir (Ġslami KurtuluĢ Partisi) 

Suudi Arabistan ve Ürdün kökenli bir örgüttür (Walker, 2003). Cemaat el-Ihvan 

el-Müslimin (Müslüman KardeĢler Cemiyeti)‘in ikiye bölünmesinden sonra Kudüs‘te 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zbekistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeriat
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam_devleti
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slamc%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/El_Kaide
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taliban
https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak_ve_%C5%9Eam_%C4%B0slam_Devleti
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1953‘de Filistin asıllı bir Ġslam bilim adamı olan Ta-kiyü‟d-Din en-Nahbani tarafından 

kurulmuĢtur (Bedirhan, 2011).  Merkezi Londra‘da bulunan (Ülger, 2009) bu örgütün 

amacı da ÖĠH gibi bir hilafet devleti kurmaktır. Örgüt 1993'te Londra'da Hilafet 

Konferansı düzenlemiĢtir. Bu konferans örgütün hem uluslararası tanınırlığını sağlamıĢ, 

hem de konferansın sonuç bildirisindeki “Ġngilizler Ġslam ülkelerindeki yandaĢlarına 

ve karĢıtlarına karĢı bir tavır geliĢtirmelidir”  ifadesiyle örgütün finans ve siyasal 

destekçisinin Londra olduğunu ilan etmiĢtir.  

Örgüt Türkistan, Orta Doğu, Rusya, Batı Avrupa ve ABD baĢta olmak üzere, 

dünyanın muhtelif bölgelerinde taraftarları olan bir yapı kurmuĢtur. Türkistan‘da 

özellikle de gelecek kaygısı taĢıyan, eğitimsiz, yoksul, iĢsiz Tacik, Özbek ve Kırgız 

gençler ana hedef kitledir. Doğu Türkistan‘da da tabanları vardır. Çin yönetimi 

tarafından kültürel, sosyal, ekonomik hayat alanları daraltılan Doğu Türkistanlı gençler 

arasında Hizb-ut Tahrir‘e sempati ve ilgi duyulmaktadır.  

Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Kafkaslara ve Türkistan‘a giren Arap Dünyası 

kökenli kiĢi ve kuruluĢlar Hizb ut Tahrir‘in örgütlenmesi sürecini baĢlattı. 2000‘lerin 

ortalarına gelindiğinde örgüt Türkistan‘da bir güç haline gelmiĢtir. Halaka denilen 

hücrelerle faaliyet yürütür. Hücre liderleri tabandan tepeye doğru emir-komuta sistemi 

içinde bir hiyerarĢi ile iletiĢim ağı kurarak Emir‘e bağlanır. Diğer örgütler gibi Hizb ut 

Tahrir de, toplumsal yozlaĢma ve geniĢ halk kitlelerinin yoksulluğu üzerinden ve 

Hilafetin kurulmasıyla bütün bu sorunların ortadan kalkacağına dair söylemleriyle 

kitlelere yakınlaĢmaktadır. Bu propaganda özellikle iĢsiz ve yoksul gençlik kitlesini 

cezbetmektedir. Ancak, hilafet devletini kurduğunda, bu devleti hangi kaynaklarla, 

hangi araçlarla, hangi metotla ve hangi kurumlarla toplumsal yozlaĢmayı ve yoksulluğu 

ortadan kaldıracağını Hizb ut Tahrir ifade edememektedir. Dolayısı ile siyasal 

eleĢtiriler, ütopik vaatler ve Ġslami söylemlerle kitleleri etkilemektedir. Özbekistan‘da 

örgüte karĢı alınan tedbirler ve yoğun mücadele sonrası, faaliyetlerini Kırgızistan‘a 

kaydırmıĢtır. Fergana Vadisi‘nin coğrafi konumu ve sınır problemleri örgüte imkân 

sağlamaktadır. Örgütün Türkiye‘yi ilgilendiren özel bir yanı vardır. Örgüt, cumhuriyetle 

birlikte hilafet kurumunun kaldırılmıĢ olması münasebetiyle, Türkiye‘nin Kafkasya ve 

Türkistan‘la iliĢki ve iĢbirliklerini sabote etme çalıĢmaları içindedir. 

Türkistan‟da DAEġ (Devlet‟ül Irak ve‟Ģ ġam) Hareketliliği 

Türkçe KonuĢan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) 2016 

medya takip raporunda DEAġ ve El Kaide‘nin Orta Asya coğrafyasında Türk soylu 

insanlar üzerinden 2010 yılından itibaren artarak yapılanan terör ağının eğitimi ve 

eğitim kampları hakkında fotoğraf ve bilgi yayınlandı. Raporda, Suriye‘ye gelen 

yabancıların içinde de Orta Asya kökenlilerin sayısı on binlerle ifade edilmektedir.Hatta 

DAEġ militanları arasında Orta Asya kökenlilere özel birlikler oluĢturulduğu da 

belirtilmektedir.Raporda özel birliklerin neredeyse tamamının Türk kökenli (Uygur, 

Özbek, Kazak, Kırgız, Azerbaycan, Türkmen, Dağıstan vb.) oldukları aktarılmaktadır. 

El Kaide‘nin ve yan örgütlerinin Türk Dünyası‘ndaki yapılanmasının, Müslüman âlemi 

üzerinde yürütülen kara terör projesinin bir parçası olduğu ve ileride Türk soylu 

ülkelerde DAEġ etkisinin artabileceğine iĢaret edilmektedir. Orta Asya‘daki Fergana 

Vadisi‘nde artık sayıları yüzlerle ifade edilen kamplar bulunmaktadır (Anonim-2, 

2017).  

Doğu Türkistan‘da Uygurlar üzerinde 1997‘de aktifleĢmeye baĢlayan ve 

kendilerini  Doğu Türkistan Ġslam Partisi (DTĠP) olarak adlandıran bir yapı da bu 

bölgede faaliyettedir. Çin‘in bölgedeki baskıcı uygulamalarından dolayı taraftar bulan 

yapılanmanın Afganistan tecrübesi de mevcuttur.  Doğu Türkistan Ġslam Partisi‘nin; 
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Tayland, Malezya üstünden temin edilen sahte pasaport ve geçiĢ belgeleri ile Suriye‘ye 

birçok militanını gönderdiği ifade edilmektedir. Doğu Türkistan Ġslam Partisi, 

Taliban‘ın Afganistan yapısına bağlı görünse de DAEġ‘e geçiĢler hem Pakistan-

Afganistan bölgesinde hem de Suriye‘de  devam etmektedir. Suriye‘de Taliban‘a bağlı 

Özbek grubu olan Ġmam Buhari Cemaati (―Katibat Ġmam Buhari‖ olarak da bilinir) 

etkili bir gruptur. 2016 yılında Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve 

Doğu Türkistan‘da meydana gelen diğer olaylara binaen terörün yeni hedefinin Ġpek 

Yolu coğrafyasını hedef aldığı gözden ırak tutulmamalıdır (Anonim-2,2017). 

Ekremiye (Özbekçe: Akromiya, Akramiya) 

Ekremiyecemaati, Hizb-ut Tahrir‘in Özbekistan‘daki illegal yapılanmasının 

liderliğini yapan AkramYuldaĢev tarafından 1990‘nın baĢlarında bağımsız bir 

örgütolarak kuruldu. AkramYuldaĢev, Sovyetler Birliği döneminde Komünist Parti 

üyesidir. 1992‘de ahlaki meseleler ve Ġslam konusunda YimongaYul (Ġman Yolu) adlı 

bir kitap yazdı. Halk içinde ―Ġmancılar (Ġymançılar)‖ ve ―Hilafetçiler (Halifatçılar)‖ 

olarak tanınan Ekremiye cemaati, 1995-1996 yılları arasında Özbekistan‘da önemli bir 

güç haline geldi.  

Cemaat, hastalık durumda üyelerinin hastane masraflarını karĢılama ve ev sahibi 

olmayanlara maddi yardım etmek gibi sosyal dayanıĢma imkânlarını devreye sokarak 

kendi içinde sıkı bağlar oluĢturmuĢ, daha sonra bu faaliyetler cemaat dıĢı insanlara 

kadar ulaĢmıĢtır (Oktay, 2015). 

Ekremiye cemaatinin finansının temelinde küçük ve orta büyüklükteki sermaye 

sahipleri vardır. Akramiya üyeleri inĢaat ve tarım alanında küçük iĢletmeler 

kurmuĢlardır.Cemaat mensupları Andican ve civarındaki bölgelerde hayır iĢlerine 

giriĢmiĢ insanlar olarak tanınmıĢlardır. Örgüt, Özbek Devletinin destek veremediği fakir 

ailelere yardım amacıyla bir çeĢit sosyal yardım sistemi kurmuĢtur (Karagiannis, 2010).  

Akramiya teĢkilatının stratejik yapılanmasını Ģu baĢlıklar altında toplamak 

mümkündür: 

- Sirli (Gizli, Yeraltı faaliyet gösteren): Özel hücrelerde (Özbekçe: 

halkalar) cemaat mensuplarının devĢirilmesi ve Ġslami ritüellerle eğitimlerinin 

yürütülmesi aĢamasıdır (Karagiannis, 2010).Halkalar 3-7 kiĢilik hücrelerdir ve 

her hücrenin bir lideri (Peshqadamlar) vardır. Cemaate yeni katılan birey 

(Özbekçe: müĢrif, ĢereflenmiĢ olan; Gülen Cemaati literatüründe ―ġakirt‖) bu 

aĢamayı tamamladıktan sonra, yer altına alınır ve kardeĢlerine (Özbekçe: 

buradarlar) sadık kalacağına dair Kur‘an üzerine yemin ettirilir. 

 

- Moddi (Para kaynağı): Örgüt için para kaynaklarının temin 

edilmesi stratejisidir (Karagiannis, 2010). Yeni üyeler örgüt tarafından kurulan 

küçük tekstil ve tarım iĢletmelerinde çalıĢırlar ve aldıkları maaĢın 1/5‘ini 

örgütün genel kasasına bağıĢlarlar (Gülen Cemaati literatüründe ―Himmet‖). 

 

- Manavi (Dini inanç): Örgütün geliĢtirdiği bir güvenlik önlemidir 

(Karagiannis, 2010). Örgüt merkezden çevreye doğru yayılan ve özel güvenlik 

bariyerlerinden oluĢan çemberler halinde örgütlenmiĢtir. Her üye yer aldığı 

çember içinde sınırları kesin olarak belirlenmiĢ bu çemberlerde manevi 

dayanıĢma içinde hareket eder. Bir çemberdeki üye ile bir baĢka çemberdeki üye 

arasında iĢbirliği yoktur. TartıĢmalar ve grup ibadetleri vekillerin (Özbekçe: 
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naib; Gülen Cemaatinde ―Abi‖, ―Abla‖) belirlediği yerel hücrelerin baĢkanları 

tarafından yürütülür.  

 

- Uzvi Maidon (Sızma, Nüfuz etme): Örgüt içi dayanıĢma ile örgüt 

mensuplarının devlet kurumlarına giriĢlerinin sağlanarak yasallaĢma stratejisidir 

(Gülen Cemaati‘nin Türkiye‘de devlete sızma çalıĢmaları uygulaması örneği).   

 

- Okhirat (Zirveye ulaĢma, Amaca eriĢme): Son aĢamada, toplumun 

"Gerçek ĠslamlaĢması"nın gerçekleĢtirilmesi ve örgütün liderine devlet 

yönetiminin devrinin sağlanmasıdır (Karagiannis, 2010). Örgütün nihai hedefi 

de, Gülen Cemaati‘nin nihai hedefi ile aynılığa sahiptir. 

 

Akramiya mensupları 12 Mayıs 2005 gecesi saat 22.00-23.00 sularında isyana 

baĢladılar. 50-100 kiĢilik grup önce polis karakoluna, sonra da Savunma Bakanlığı'nın 

binalarına saldırdı. 13 Mayıs sabahı isyancılar olayların yaĢandığı Ģehrin Babür 

Meydanında bazı güvenlik güçlerini rehin aldılar (Oktay, 2015). Özbekistan Devleti bu 

kalkıĢmayı bastırmıĢtır.  

Ekremiye cemaatinin örgütlenme biçimi, cemaat içi hiyerarĢi, cemaat-toplum, 

cemaat-sermaye, finans temini (himmet) iliĢkileri gibi iliĢkiler ve örgütün nihai stratejik 

hedefi açısından bir değerlendirme yapıldığında; Ekremiye cemaati ile Türkiye‘deki 

Gülen cemaati arasında dikkat çekici bir benzerlik olduğu görülecektir.  

Cemaat-i Ensarullah 

Tacikistan‘da faaliyet göstermektedir. ġeriata dayalı bir devlet modeli kurmak 

üzere çalıĢan terör örgütüdür. Fergana Vadisi örgütün merkezidir. El-kaide, Cemaat-i 

Ensarullah‘a destek vermektedir. 

Cundu El Halife (Hilafet Ordusu)  

2011-2012‘den beri Kazakistan‘ın çeĢitli bölgelerinde, özellikle de Aktöbe, 

Aktav ve Akturav‘da faaliyet göstermektedir. 

Cemaat-ı Kırgızistan CeyĢ-el Mehdî 

2010-2011‘de ortaya çıktı. Kırgız devleti tarafından yasaklanmıĢ olmakla 

birlikte faaliyetlerine devam etmektedir. Bilhassa Batken‘de aktiftir. 

Ġslamî Cihat 

Cennet ÂĢıkları olarak da tanınmaktadır. 2014 yılında OĢ‘ta teĢkilatlanmıĢ 

Özbek kökenli cihatçılardan oluĢmaktadır. Ġslamî Cihat Hareketi, Ağustos 2015‘de 

yaptığı açıklamada, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz bölgesindeki Taliban'ın yeni 

emirine bağlılık yemini ettiklerini ilan etmiĢtir. Örgüt, Suriye‘de savaĢan Fethu‘Ģ-ġems 

grubuna Katiba (Ġslamcı askeri birlikler) göndermektedirler. 

Cemaatü‟l Ġmam el-Buhari  

2014 yılında kurulmuĢ olup Katiba ile iliĢkilidir. Örgüt, 2014 asım ayında 

Afganistan Ġslam Emirliği baĢkanı, Taliban Emiri Molla Ömer‘e bağlılığını bildirmiĢtir.  

Türkistan‟da Misyoner Faaliyetleri 

Sovyetler Birliği dağılınca, Ġslam dıĢı misyoner merkezler bölgenin ekonomik 

geri kalmıĢlığından da yararlanarak Türkistan'ı istila etmeye baĢladılar. Papa II. Jean 

Paul 24 Aralık 1999‘da yayınladığı mesajda, “birinci bin yılda Avrupa, ikinci bin 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Afganistan_%C4%B0slam_Emirli%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taliban
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yılda Amerika ve Afrika HıristiyanlaĢtırıldı.  Üçüncü bin yılda hedef Asya'yı 

HıristiyanlaĢtırmaktır‖ diyerek, Asya‘yı hedef göstermiĢtir. 

Batı için her alanda bakir olma özelliğine sahip olan geniĢ Türkistan coğrafyası, 

misyonerler için de çok uygun bir faaliyet alanı oluĢturmuĢtur. Bu faaliyetler, daha 

Gorbaçov zamanında, "Perestroika" (yeniden yapılanma) ve "Glasnost" (açıklık) 

uygulamaları sonrasında baĢlamıĢtır. Misyoner teĢkilatları kendi devletlerinin desteğini 

de almak suretiyle, ekonomik ve siyasi yönden de hazır bir vaziyette, henüz bağımsız 

devletler oluĢmadan görev yerlerine ulaĢmıĢlardır (Erdem, 1999).2003 yılı verilerine 

göre Kırgızistan‘da 36 Baptist, 18 Yedinci Gün Adventistleri, 36 Ellinci Gün 

Hıristiyanları, 40 Yehova ġahitleri, 19 Luteran, 13 Presbiteryen ibadethanesi faaliyet 

göstermekteydi. Bunlara ek olarak üç Katolik kilisesi, bir sinagog vardır ve Mormonlar, 

Bahailer, Budistler, Moon Kilisesi, Hare KriĢna Hareketi gibi pek çok grup 

Kırgızistan‘da çalıĢmaktadır(Mamayusupov, 2003). Türkistan‘daki cumhuriyetlerin 

1991 yılında bağımsızlıklarına kavuĢtukları göz önüne alındığında, misyoner 

teĢkilatların bağımsızlık öncesinde hazırlıklarını yaptıkları ve hızlı bir Ģekilde 

Türkistan‘a girdikleri görülmektedir. 

Günümüzde Türkistan'da misyonerlik faaliyetleri artarak devam etmektedir. 

Türkistan, gerek sahip olduğu doğal kaynaklar ve gerekse de jeopolitik konumu 

bakımından emperyal devletlerin ve küresel Ģirketlerin ilgisine mazhar olmaktadır. 

Örneğin Kırgızistan‘da 100 civarında misyoner grubun faaliyet gösterdiği ve bu 

faaliyetlerde 1.500'den fazla kiĢinin aktif olarak görev aldığı ifade edilmektedir 

(Kököoğlu, 1997). Özellikle Kırgızistan'ın kuzeyindeki Çuy, Narın, Issık Göl bölgeleri 

baĢta olmak üzere, güneydeki OĢ ve Calalabat bölgelerinde Amerika'dan, çeĢitli Avrupa 

ülkelerinden, Güney Kore'den, Hindistan'dan ve Kazakistan'dan Hıristiyanlığın değiĢik 

anlayıĢlarına mensup misyonerler kendilerine taraftar toplamaya çalıĢmaktadırlar (Arık, 

2000) 

Kırgızistan'daki misyoner grupları yoksul insanlara maddi yardım sağlama, 

öğrencilere burs verme, okul açma, yardım dernekleri kurma, yabancı dil, bilgisayar ve 

internet kursları düzenleme, spor alanları oluĢturma gibi birçok faaliyetle çalıĢmalarını 

sürdürmektedirler (Polat, 2004). Halkın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, genç neslin 

gelecek endiĢesi, Batı kültürüne duyulan hayranlık, eğitim kurumlarının kaynak ihtiyacı 

gibi sorunlar özellikle gençleri arayıĢa sevk etmektedir. Ortaya çıkan bu bunalım 

ortamı, misyoner akımların faaliyetlerine uygun zemin hazırlamaktadır. 

Ünlü Kazak Ģair, yazar ve diplomat Muhtar ġahanov, Yiğit‘e (2012) Ģu bilgileri 

vermiĢtir: Bir adamın dört çocuğu vardı. Bunlardan biri Müslüman kaldı. Diğer üçü 

baĢka dinlere geçti. Adam öldüğü zaman dört evladın her biri babaları için kendi 

dinlerine göre bir cenaze töreni düzenlemek istediler. Misyonerlerin Kazakistan‘da 

çalmadıkları kapı, kitap, broĢür ve hediye vermedikleri tek bir ev dahi bırakmadılar. 

ABD sadece Orta Asya ülkelerinde yürütülen misyonerlik faaliyetleri için her yıl 11 

milyar doların üzerinde bir kaynak aktarmaktadır. ġahanov, ―Bu rakamı Amerikan 

resmi belgelerinden aldım, bütçeye bile koymuĢlar, gizleme gereğini dahi duymuyorlar. 

Orta Asya‘da her geçen gün mesafe alıyorlar‖ demektedir. ġahanov, Kırgızistan‘da 

büyükelçi olduğu dönemde, misyonerlerin elçilik binasında kendisine Hıristiyanlığa 

geçme teklifinde bulunduğunu, teklifte bulunanların ise Kazak-Kırgız gençler olduğunu 

söylemektedir.  

Öteden beri var olan dinî bilgi boĢluğunu fırsat bilen misyonerler, ―inanç ve 

ifade özgürlüğü‖ Ģemsiyesine sığınarak asker, doktor, mühendis, öğretmen, sosyal 
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yardım elemanı, barıĢ gönüllüsü gibi çeĢitli kimlik ve rollerle bu ülkeye gelmekte, yakın 

iliĢki kurdukları insanlara bir takım vaatlerde bulunarak onları HıristiyanlaĢtırmaya ve 

böylece ülkedeki etki alanlarını geniĢletmeye çalıĢmaktadırlar (Yılmaz, 2007). 

Misyonerlerin günümüzdeki en büyük destekçisi dünyanın ve Protestanların en 

güçlü devleti olan ABD‘dir. Nitekim, dönemin ABD BaĢkanı George Bush 3 Mart 1992 

tarihinde fundamentalist Hıristiyan dinî grupların oluĢturduğu Ulusal Evangelikler 

Derneği (TheNationalAssociation of Evangelicals)‘nde yaptığı seçim konuĢmasında, 

Kilise öğretilerinin ve Hıristiyanlığın çöken Komünist Bloka, Üçüncü Dünya‘ya ve 

Ġslâm ülkelerine taĢınması için misyonerleri göreve çağırmıĢ ve bu konudaki çalıĢmaları 

sonuna kadar destekleyeceğini bildirmiĢtir (Küçükoğlu, 2003) 

Uluslararası teĢkilatlar arasında bütün dünyada misyonerlik faaliyetlerine yön 

veren en önemli kuruluĢ Dünya Kiliseler Konseyi‘dir (Pay, 2008). Bu konsey, BM‘de 

hukuki statüsü bulunan tek devletsiz teĢkilat olma özelliğine sahiptir. Fiilen misyonerlik 

yapan kuruluĢlardan 53‘ü, uluslararası kurumlarla resmen iĢbirliği içinde olup onlara 

danıĢmanlık hizmeti sunmaktadır (Ġnandı, 1996)  

Söz konusu uluslararası kuruluĢlar her konuda misyoner örgütlere destek 

vermektedirler. Nitekim Kırgızistan‘da faaliyet gösteren kiliseler arasında yer alan 

Pentecostal Kilisesi, karĢılaĢtığı zorlukları bu tür uluslararası kuruluĢların siyasî 

katkıları sayesinde kolaylıkla aĢabilen misyoner örgütlerden biridir. Adı geçen kilisenin 

papazı Vasya Kuzin, faaliyetleri esnasında Kırgız hükümeti nezdinde yapılması gereken 

bir iĢ olduğunda, bununla kendilerinin muhatap olmadığını, konuyu öncelikle 

uluslararası örgütlerde çalıĢan dostlarına aktardığını, hükümet yetkilileriyle onların 

görüĢtüğünü ve konunun henüz problem haline bile dönüĢmeden çözüldüğünü ifade 

etmektedir (Pelkmans, 2007)  

Protestan misyoner gruplar 27 Ekim 2001‘de BiĢkek'te ortak konferans 

düzenlediler. Bu konferansta alınan kararla, Kırgızistan'daki bütün Protestan guruplar 

"Bütün Hıristiyan MenĢeli Gurupların Kırgızistan'daki Birliği" adı altında bir araya 

gelerek güç birliği yapmayı sağladılar. Kırgızistan'da ĠsusHristos Kilisesi, Baptistler, 

Adventistler, Ellinci Gün Hıristiyanları, Evangelistler, Yehova ġahitleri, 

Presbiteryenler, Hayat Kaynağı Gurubu, Ümit IĢığı adlı misyoner gruplar birbirleriyle 

koordineli olarak faaliyet göstermektedir. 

Nitekim mahalli basın yayın organlarının muhtelif tarihlerde verdikleri bilgilere 

ve değerlendirmelere göre, sayıları 100 ile 200 arasında değiĢen ve devlet tarafından 

faaliyetleri bilinen organizasyonlar oluĢmuĢtur. Özellikle Kuzey Kırgızistan'ın Çuy, 

Issık Göl, Narın, Talas bölgeleri baĢta olmak üzere Güney Kırgızistan'daki OĢ ve 

Calalabad bölgelerinde yoğun bir misyoner faaliyeti gözlenmiĢtir. BaĢta Almanya'nın 

büyük maddi kaynaklarla desteklediği Protestan misyonerler, Baptistler, Yehova 

ġahitleri ve BarıĢ Gönüllüleri gibi belli baĢlı misyoner kuruluĢları her tarafa 

elemanlarını göndermiĢlerdir. Bu mücadeleye Budist misyonerler de kendi dini emelleri 

açısından farklı bir destek vermiĢlerdir (Erdem, 1999).  

Adventistlerüniversiteli gençliğe dönük faaliyet göstermektedir. Yabancı dil 

kursları ve eğitimleriyle gençlik kitlesine eriĢim sağlamakta, gelecek vaat eden gençlere 

Amerika ve Ġngiltere‘de eğitim imkânları sunmaktadırlar.Adventistlerin sunduğu 

imkânlardan yararlanmak için toplumun her kesiminden gençler ilgi göstermektedir. 

Kırgızistan‘da Yedinci Gün Adventistlerinin 30, Ġsa Kilisesinin 10 ibadethanesi vardır. 

Ġsa Kilisesi 11.000 üyeyle Protestan grupları arasında en kalabalık olanıdır. 

Takipçilerinin yaklaĢık %40‟ını Kırgızlar oluĢturur (Anonim-3, 2007). 
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Babtistler‘in hedef kitlesi çocuklar ve kadınlardır. Almanya destekli 

çalıĢmaktadır. BiĢkek‘e 25 km kadar mesafedeki Sokuluk ilçesinde okulları vardır. 

Okulun kurucusu HıristiyanlaĢmıĢ bir Kırgız‘dır. Çoğunluğu Kırgız olan 100 kadar 

öğrenci bu okulda yatılı olarak okumaktadır. Baptist kiliseler, kendi cemaatlerine katılan 

yoksul Kırgızlara hatırı sayılır ekonomik kazançlar sunmaktadırlar. (Zarlikbekov,1997).  

Evangelistler, "Bütün Hıristiyan MenĢeli Gurupların Kırgızistan'daki Birliği" adı 

altında ĠsusHristos Kilisesi, Baptistler, Ellinci Gün Hıristiyanları, Evangelistler, Yahova 

ġahitleri, Presbiteryenler, Hayat Kaynağı Gurubu, Ümit IĢığı adlı misyoner gruplarla 

koordineli olarak çalıĢmaktadır.  

Bağımsızlık ilanından hemen sonra Kırgızistan‘da faaliyete baĢlayan Yehova 

ġahitleri BiĢkek'te çok sayıda krallık salonu ve faaliyet merkezleri açmıĢtır. Bu 

merkezlerle irtibatlı misyonerler vasıtasıyla, özellikle Kırgız gençler üzerinde 

çalıĢmaktadırlar. Yalnızca Kırgızistan‘da değil, Türkistan‘ın her köĢesinde Yehova 

misyonerleri ile karĢılaĢmak mümkündür. (Erdem, 1999), Yehova ġahitleri faaliyetlerini 

daha çok halka yönelik seminerler ve açık hava toplantıları Ģeklinde düzenlemekte; 

programlarına katılımı artırmak için, kiraladıkları otobüslerle, mahalle ve köylerden 

insan toplamaktadırlar.  

Ümit IĢığı Grubu bir kilise veya bir ibadethanede faaliyet yapan diğer misyoner 

teĢkilatlardan farklı olarak, daha çok hayır iĢleri ile uğraĢmakta olup, mensupları 

genellikle Almanya‘dan gelmektedir. Halkın ekonomik ve sosyal yönden zayıf olan 

kesimine, gıda malzemeleri, elbise ve günlük hayatta lazım olabilecek her türlü eĢyayı 

dağıtmaktadırlar. Bunun yanında nadir de olsa eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadırlar 

Almanya‘daki Ümit IĢığı grubu Narın Ģehrinde inĢa edilecek bir kiliseye maddi destek 

vermiĢtir (Murzaraimoğlu, 2003). 

Hayat Kaynağı grubu Kırgızistan‘daki faaliyetlerine 1994 senesinde baĢlamıĢtır. 

Hayırve bağıĢ yapma, çoğunluğunu Hıristiyanlığa ait dinî kitapların oluĢturduğu 

kütüphaneler açma, değiĢik sinema filmlerini halka seyrettirme, Hz. Ġsa konusunu 

iĢleyen tiyatro ve konserler düzenleme gibi faaliyetlerde bulunmaktadırlar 

(Murzaraimoğlu, 2003). Halka dağıttıkları kitap ve broĢürlerin okunup okunmadığından 

emin olmak için haftanın belli günleri değerlendirme toplantıları düzenlemektedirler. 

Toplantılarında hipnoz yönteminden yararlandıkları da söylenmektedir (Murzaraimoğlu, 

2000). 

Ġsa Mesih Kilisesi, Kırgızistan‘daki en büyük kilisedir. 1993 yılında BiĢkek‘te, 

Amerika‘da eğitim görmüĢ olan Rus asıllı Vasya Kuzin tarafından kurulmuĢ olup, 

kendisine Kırgızca DaniyarTaalyev lakabını veren bir Amerikalı tarafından 

desteklemektedir. Daha çok gençler üzerinde etkili olmaktadırlar (Murzaraimoğlu, 

2000). Faaliyetlerini çoğunlukla Kırgızistan‘ın kuzey bölgesinde yürütmekte olup 

genellikle devlet dairelerini kiralayarak pazar günlerinde ve çok nadir olarak da hafta 

içerisinde toplanmaktadırlar. Mensupları, BiĢkek sokaklarında değiĢik konularda 

broĢürler dağıtmakta, ayrıca her üye kendi yakınlarından en azından bir kiĢiyi guruba 

getirmekle yükümlü tutulmaktadır (Murzaraimoğlu, 2003). 

Presbiteryenlerin üyelerinin büyük çoğunluğu Güney Kore‘den gelmiĢtir. 

Kırgızistan‘daki yerli Kore diasporasını kullanarak Hıristiyanlığı yaymaya 

çalıĢmaktadırlar. Din görevlisi ve misyoner yetiĢtirmek, dinî kitaplar hazırlamak ve 

Hıristiyanlığa ait yazılı kaynakları Kırgızca ve bölgedeki diğer dillere çevirmek 

amacıyla Emmanuel adında bir Ġlahiyat Enstitüsü kurmuĢlardır. Ayrıca, BiĢkek‘te 
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normal derslerin yanında Hıristiyanlık ve Ġncil tarihinin de okutulduğu, çeĢitli duaların 

öğretildiği ve baĢarılı mezunlarının yüksekokullara ve üniversitelere imtihansız olarak 

alındığı Ġlim adlı özel bir okul açmıĢlardır (Murzaraimoğlu, 2000). 

Kalvenistler 1993 yılında Amerika‘dan gelen Ronn Taylor isimli bir misyonerin 

OĢ Ģehrinde açtığı Ġngilizce kurs ile faaliyete baĢlamıĢlardır. Kursta Ġngilizce Ġncil ve 

Kalvin‘in kitaplarından seçme metinler okutularak Kalvin‘in fikirleri benimsetilmeye 

çalıĢılmaktadır (Murzaraimoğlu, 2000). 

BarıĢ Gönüllüleri çeĢitli Batı ülkelerinden gelmiĢlerdir. Bizzat misyonerlik 

yapmaktan ziyade HıristiyanlaĢan yerli halka çeĢitli imkânlar sağlayarak faaliyetlerini 

yürütmektedirler. Pazar günleri çeĢitli vaaz ve dualar içeren toplantılar 

düzenlemektedirler. Toplantılar evlerde olabildiği gibi OĢ Merkez Kütüphanesi gibi bazı 

devlet dairelerinde de olabilmektedir (Murzaraimoğlu, 2000). 

Ellinci Gün Hıristiyanları Amerika‘dan, Güney Kore‘den ve Almanya‘dan 

gelerek Kırgızistan‘da kendi kiliselerini açmıĢlardır (Murzaraimoğlu, 2003). 

Yeni Havariciler 1993 senesinden beri Türkistan‘da faaliyetlerini 

sürdürmektedirler. Daha çok Almanya tarafından desteklenmekte olup faaliyetlerini 

inĢaat mühendisi, öğretmen vb. değiĢik mesleklere sahip misyonerler aracılığıyla 

yürütmektedirler (Murzaraimoğlu, 2003). 

Yeni Hayat Grubu 2001 yılında OĢ bölgesinde faaliyete baĢlamıĢtır. Daha çok 

üniversite öğrencileri üzerinde yoğunlaĢmıĢlardır. Ġngilizce kurs, tartıĢmalar, Ġncil‘den 

yorumlar, piknik vb faaliyetler yapmaktadırlar. 

Mooncular devlet adamlarıyla yakın iliĢkiler içerisinde olan bir gruptur. 

Kırgızistan‘da milletvekili ve bakan gibi üst düzey yöneticileri gezi, konferans, seminer 

vb. vesilelerle yurtdıĢına götürmekte, çocuklarına da yurtdıĢında eğitim imkânları 

sağlayarak onları etkilemeye çalıĢmaktadırlar (Murzaraimoğlu, 2000). Hedeflerine 

çoğunlukla gençleri ve öğrencileri almıĢlardır. Yabancı dil kursu ve yurt dıĢına seyahat 

gibi imkânlar sunmaktadırlar. Her yılIssık Göl‘de öğrencilere ve öğretmenlere 

seminerler verilmekte, gruba yeni girenlerin kalacak yer, yiyecek, giyecek vs. tüm 

ihtiyaçları karĢılanmaktadır. Dünya BarıĢı Ġçin adlı örgüt ile Milletlerin KardeĢliği ve 

Birliği,Mooncular‘ın kurduğu ve desteklediği teĢkilatlardandır (Murzaraimoğlu, 2000). 

Önceleri Budist olan, daha sonra da Presbiteryan kilisesine bağlanan Moon misyoner 

örgütünün koordinasyon ve yönetim merkezi ABD‘ndedir. Akademik camia da ilgi 

alanları içindedir. Bilim adamlarına destek verirler, gelecek vadeden baĢarılı 

öğrencilerle ilgilenirler.  

Kendilerini Tanrı Yehova'nın askerleri ve Ġsa'nın fedaileri olarak tanıtan teĢkilat 

görevlileri, yayınladıkları broĢür ve dergilerle kendilerini gerçek Hıristiyan olarak 

tanıtmakta, vaaz ve irĢat yoluyla her milletten insanları HıristiyanlaĢtırıp teokratik bir 

dünya krallığı kurmaya çalıĢmaktadırlar. Bu teĢkilat, diğer misyonerler arasında birlik 

ve beraberliği bozmaya, bulundukları ülkenin insanlarını dininden, devletinden ve 

milletinden soğutmaya çalıĢma gibi özellikleriyle tanınmaktadır.  

Amerikalı George Soros tarafından kurulmuĢ olan Soros Vakfı, Türkistan‘da 

faaliyet gösteren en dinamik örgüttür. Ekonomik gücünün de desteğiyle, faaliyet 

gösterdiği ülkelerde siyasi yapıyı ve toplumsal hareketleri yönlendirme gücüne sahip 

olması, en dinamik örgüt olarak tanımlanmasına sebep olmaktadır.Türk 

cumhuriyetlerinde kurduğu Açık Toplum Enstitüsü aracılığıyla, kadınlara ve gençlere 

yönelik çeĢitli faaliyetler yapmaktadır. Türkistan‘da faaliyet gösteren misyoner 

kuruluĢlarla irtibat halindedir. Türk cumhuriyetlerindeki önemli siyaset adamları, yazar, 
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gazeteci ve akademisyenlerle yakın temaslar kurduğu aĢikârdır.Soros Vakfı, 

Kırgızistan'da eğitim, medya, toplum sağlığı, insan hakları, kadın hakları, hukuk, 

ekonomi gibi alanlarla ilgilenme ve sosyal reformları destekleme görüntüsü altında 

toplum üzerindeki etkinliğini artırmaya çalıĢmaktadır. 2005 Mart ayında Kırgızistan‘da 

gerçekleĢtirilen Lale Devrimi‘ninSoros tarafından finanse edildiğine dair, Kırgızlar 

arasında bir kanaat vardır. 

 

Türkistan‘da, bu makalede adından söz edilen misyoner örgütleri dıĢında birçok 

örgüt çalıĢma yapmaktadır. Budistlerin Bodhi ve Çamsen adlı iki teĢkilatı, Yahudilerin 

Dini Ġdaresi, Hint kökenli KriĢnacılar, Beyaz KardeĢler TeĢkilatı ve Mormanlar 

bunlardan bazılarıdır. Bu gruplar çeĢitli vakıflar, okullar ve dernekler aracılığı ile 

faaliyetlerini sürdürmektedirler (Yılmaz, 2007).  

Kırgızistan‘da faaliyet gösteren Yolsuzluğa KarĢı Sivil Toplum (YKST) 

örgütünün iki parasal kaynağı olmuĢtur. Bunlardan biri doğrudan Amerika 

Hükümeti‘nin finanslarıdır. Diğeri de ABD ile iyi iliĢkiler içinde olmayan hükümetleri 

düĢürme gayretleriyle bilinen AFL-CIO Ticaret Örgütü ile bağlantısı olan Demokrasi 

Ġçin Ulusal Vakıf‘tan sağlanan finanstır. Yolsuzluğa KarĢı Sivil Toplum örgütünün 

baĢkanı TolekanĠsmailova, Kırgız devriminin hemen öncesinde Sırbistan, Gürcistan ve 

Ukrayna‘da hükümetleri devirmek için kullanılan ―devrimci‖ metotlar üzerine yazılmıĢ 

bir metni Kırgızca‘ya tercüme etmiĢtir. Bu metin Kırgızistan‘daki Amerika DıĢiĢleri 

Bakanlığına bağlı Demokrasi ve Ġnsan Hakları Bürosu‘nun sahip olduğu bir matbaada 

basılmıĢtır. Bu matbaa muhalif hareketin yayın organı olan MSN Gazetesi‘nin 

yayınlanmasını desteklemiĢ ve muhalefetin her türlü basın-yayın hizmetini sağlamıĢtır. 

Mike Stone isminde bir Amerikalı tarafından yönetilen basım faaliyetlerinin, George 

Soros‘un Açık Toplum Enstitüsü‘nden de önemli miktarda parasal destek aldığı 

bilinmektedir. (Peters, 2005)  

SONUÇ ve ÖNERĠLER: 

Gelecekte özellikle Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan sınırları içinde kalan 

Fergana‘da, Kafkaslarda ve Güney Kazakistan‘da radikal cihatçı grupların kendilerine 

bir etki alanı yaratabileceği; cihatçı grup örgütlerinin çeĢitleneceği ve sayısal artıĢların 

olacağı; topyekûn Türkistan‘da bu grupların etkinliğinin artarak devam edeceği; bazı 

örgütlerin yasal görünümde bazılarının da illegal faaliyetler içinde olacağı 

düĢünülmektedir. Benzer Ģekilde misyoner faaliyetlerinin de ―demokratik haklar‖, 

―azınlık hakları‖, ―basın özgürlüğü‖, ―radikalizm karĢıtlığı‖, ―uygarlık değerleri‖ gibi 

söylemlerle Türkistan‘da yoğunlaĢarak artacağı değerlendirilmektedir. 

Misyoner hareketlerin, radikal cihatçı giriĢimlerin ve etnikleĢtirme 

faaliyetlerinin toplumda karĢılık bulmasında, geniĢ halk kesimlerinin içinde bulunduğu 

yaĢam standartlarının düĢüklüğü, hukuk sistemi ve yargı süreçlerindeki zafiyetler ve 

nüfuz müdahaleleri, resmi din adamlarının Ġslamȋ donanımlarının yetersizliği, çok 

sayıda öğrencinin muhtelif Arap ülkelerinde ve Pakistan‘da eğitim alması, din 

adamlarının çeĢitli Ġslam ülkeleri ile olan bağlantıları etkili olmaktadır.Fergana Vadisini 

paylaĢan üç ülkenin (Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan) arka bahçelerindeki birçok 

problemi çözmeye yönelik siyasi iradenin olmaması, Kafkaslarda yer alan ülkelerde 

savaĢ ortamının sona erip barıĢın sağlanamaması ve Kazakistan‘da halkın siyasal 

idareye katılıp ülkenin zenginliklerinden yeterince pay alamamaları buradaki dinî 

grupların radikalleĢmesine katkıda bulunmaktadır (Tabyshalieva, 2003). 
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Türkistan‘da istikrar, Fergana merkezli istikrarla doğru orantılıdır. Fergana 

odağında sıralanan sorunlar çözülmeden, Türkistan cumhuriyetlerindeki iç sorunların 

da, cumhuriyetlerin müĢterek sorunlarının da, bölge dıĢı etkilerden kaynaklanan 

sorunların da rasyonel biçimde çözülme imkânı yoktur. Zira Fergana Vadisi 

Türkistan‘ın zengin ve verimli tarım topraklarının, ulaĢım yollarının, su kaynaklarının, 

Türk halkları çeĢitliliğinin (soy, boy, uruklar) olduğu yerdir.  

Türkistan‘ın en önemli siyasal sorunlarından biri de cumhuriyetlerin sınır 

meseleleridir. Sovyetler Birliği döneminde çizilmiĢ olan sınırlar, günümüzde hem sınır 

güvenliği hem de komĢular arası iliĢlerde bir gerginlik gerekçesi oluĢturmaktadır. 

Sovyetler döneminde sınırların müteaddit kereler değiĢime uğramıĢ olması ayrı bir 

gerginlik sebebidir. Örneğin Özbekistan 1924, Kırgızistan ise 1955 yılında çizilmiĢ olan 

sınırlara dönmeyi istemektedir. Benzer sınır sorunları Kazakistan-Özbekistan, 

Özbekistan-Tacikistan sınırlarında da vardır. Özellikle Tacikistan-Özbekistan 

sınırındaki Ġsfara Vadisi sınır anlaĢmazlıklarında öne çıkmaktadır. Fergana Vadisi‘ndeki 

sınır yapısı ve anlaĢmazlıkları dolayısıyla 1989 yılından itibaren çeĢitli nedenlerle etnik 

temelli çatıĢmalar yaĢanmaktadır. Ġlk olarak Sovyetler Birliği dağılmadan evvel 

Özbekistan‘ın Fergana Vadisi bölümünde Özbeklerle Ahıska Türkleri arasında 

çatıĢmalar yaĢanmıĢtır. 1944 yılında Stalin‘in emri ile Kafkaslardan Türkistan‘ın farklı 

yerlerine göçe zorlanan Ahıska Türklerinin geldiği yerlerden biri de Fergana Vadisi‘dir. 

Bu olaylardan bir yıl sonra 1990 yılında Kırgızistan‘ın OĢ Ģehrinde Kırgızlar ile 

Özbekler arasında büyük çatıĢmalar baĢlamıĢtır. Bu çatıĢmalarda yaklaĢık 500 kiĢinin 

öldürüldüğü tahmin edilmektedir (Tamçeli ve Düğen, 2014). 

Vadi bölgesinde su bulunmakla beraber, Aral Havzasının önemli nehirleri olan 

Sır Derya ve Amu Derya nehirlerinin sularının ülkeler arasında eĢitsiz olarak 

paylaĢılması Fergana bölgesi ülkeleri arasında sorunlara yol açmaktadır. Tacikistan ve 

Kırgızistan‘ın çeĢitli mülahazalarla su kartını koz olarak kullanması bölgede tansiyonun 

yükselmesine neden olmaktadır. Fergana‘da üslenmiĢ bulunan aĢırı dini akımlar tüm 

bölge ülkelerini rahatsız etmektedirler. Yakın dönemde Sovyetlerin uyguladığı sınır 

politikaları bugün bölge ülkelerinin üstesinden gelemediği sorunlarla karĢılaĢılmasına 

neden olmaktadır. Sınırları içinde diğer komĢu ülkelerin soydaĢlarını barındıran bölge 

ülkeleri, bu özelliği kültürel bir zenginlik olarak görme yerine, ülke istikrarına tehdit 

oluĢturabilecek bir unsur olarak kabul etmektedirler. Aynı zamanda Fergana Vadisi 

uyuĢturucu üretim merkezlerine yakınlığı nedeniyle transit geçiĢ güzergâhı üzerinde 

bulunmaktadır. Bölgenin uluslararası terörizme ve uyuĢturucu kaçakçılığına ortam 

sağlaması, 11 Eylül saldırıları ertesinde Rusya, ABD, Çin gibi dıĢ güçlerin bölgeye 

müdahale etmesi için yeterli mazereti teĢkil edebilmektedir. (Demirci, 2012).   

Bölgenin kapalı coğrafî yapısı, ülkelerin birbirlerine olan karĢılıklı bağımlılığı, 

iklimsel değiĢikliklerin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi Türkistan‘daki 

devletlerin ―ortak bir su stratejisi‖ oluĢturmalarını zorunlu kılmaktadır (Yıldız, 2012). 

Su sorunun ekonomik, güvenlik ve jeopolitik bağlamda etkilerinin olması, bu sorunun 

çözümünün çok yönlü bir iĢbirliğine kapı aralayacağını da göstermektedir. 

Türk Cumhuriyetlerinde etnik çatıĢmaların teĢekkül sebeplerini inceleyen, 

tahmin eden ve çözüm yollarını araĢtıran ilmi araĢtırma merkezleri kurulmalıdır. 

Maalesef, günümüze kadar pek önem verilmeyen etno-psikoloji, siyasi psikoloji ve 

sosyo-psikoloji gibi bilim dalları artık geliĢtirilmeli, bu alanlarda yetiĢen uzmanlar söz 

konusu merkezlerin çalıĢmalarında yer almalıdır. Bununla birlikte çatıĢma bilimi 

(conflictology) uzmanları yetiĢtirilmelidir. Dil, din, toprak sorunu gibi endiĢe ettiren 

konulara yönelik hukuki mekanizmalar doğru ve sağlam Ģekilde kurulmalıdır. Mesela, 
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din konusunda hukuki düzenlemelerdeki boĢluklar düzeltilmeli, eksiklikler 

giderilmelidir. Gelecekte devlet çıkarlarını, devlet güvenliğini, istikrarı tehdit 

edebilecek konularda daha katı kurallar konulmalı ve uygulanmalıdır (Shadiyeva, 

2010).  

Özbekler ve Kırgızlar; her ikisi de Türk soyludur.Aralarındaki fark, farklı Türk 

boylarından geliyor olmalarıdır. Türkistan Türkleri etnoloji ve tarih olarak üç gruba 

ayrılmaktadırlar. Bunlar; Kıpçak Grubu (Kazaklar, Özbekler, Nogaylar, BaĢkurtlar ve 

Kazan Türkleri), Türk-Çiğil Grubu (Tarançılar, KaĢgarlılar, Kırgızlar) ve Türkmen-

Oğuz Grubudur. (Togan, 1981) Batı, bir Türk devleti veya bir Türk halkı veya bir Türk 

topluluğu içinde yaĢayan, ancak adı farklı baĢka bir Türk soyuna mensup her bir Türk 

topluluğunu ya da Türk topluluklarını ayrı ayrı ―etnik grup‖ olarak tanımlamaktadır. 

Örneğin; Batı sosyopolitik kriterlerine göre Kazaklar içinde yaĢayan Uygurlar veya 

Özbekler içinde yaĢayan Karakalpaklar birer etnik gruptur. Bu ayrıĢtırma Türkistan‘da 

milletleĢme sürecine zarar vermektedir. Ve ayrıca; hepsi aynı tarih, kültür, medeniyet ve 

coğrafyanın mirasçıları olan ve aynı atadan aynı soydan gelen sadece adları farklı Türk 

grupları birbirine karĢı hasımlaĢtırılmaktadır. Terör aracını kullanarak Türkistan‘a Ģekil 

vermek isteyen devletlerin gelecekte kardeĢ halklar içinden, birbirine karĢı savaĢan 

silahlı yapılar/terörist unsurlar üretmesi sürpriz olmaz. Zira Türkistan‘da bu yönde 

deneme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Türkistan‘da hem milletleĢme ivmesini artırmak, hem 

dıĢ etkenlere ve dıĢ etkenlerle entegre iç organizasyonlara karĢı direnç Ģekillendirmek 

üzere; farklı adlarla anılan Türk uruk, soy ve boylarının ortak paydası olan ―tarihi üst 

kimlik‖ ve ―ortak coğrafya/vatan Türkistan‖ aidiyet ve mensubiyet Ģuuru zengin imkan 

ve fırsatlar sunmaktadır. Tarihi üst kimlik, Türkistan‘da toplumsal huzuru ve siyasal 

istikrarı yaratıcı ve güvence altına alıcı en sağlam ortak paydadır.  

Kerimov, 1995‘te ―Türkistan Ortak Evimiz‖ projesini geliĢtirmiĢtir. Bu projenin 

temel amacı Özbekistan‘ın içinde ve çevresinde yer alan Kazak, Kırgız, Karakalpak, 

Türkmen, Tacik ve Özbek halkalarını bir araya getirmektir. Sözü edilen proje üzerinden 

baĢta Fergana odaklı sorunlar olmak üzere; Türkistan‘daki su, sınır ve Türk urukları / 

soy-boy sorunları çözülebilir. Yine bu proje üzerinden ekonomik kararlar ve terörle 

mücadelede ortak hareket stratejisi hayata geçirilebilir. Türkistan‘da sınır güvenliği 

teminatı kurulacak Fergana mutabakatı ile yakından iliĢkilidir. ―Türkistan Ortak 

Evimiz‖ projesi kapsamı geniĢletilerek güncellenmeli ve Türkistan Entegrasyonu süreci 

baĢlatılmalıdır.    

Türk devletleri; terörün, terör faaliyetlerinin, terörün asli unsurlarının ve destek 

unsurlarının ve terör algısının tanımlarını kendi reel politiklerine göre güncellemeli ve 

her türlü terör faaliyetine karĢı siyasal, hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel tedbirlerini 

geliĢtirmelidir. Bunu yaparken, Türk devletleri ―müĢterek tehdit algısı‖ içinde, gerek 

mevzuatta gerekse eylem planında entegre hareket kabiliyeti geliĢtirmelidirler. 

Türkistan Cumhuriyetlerinin kendi reelpolitikleri, ortak tarihi miras değerleri, 

din, sosyolojik yapı gibi ana değerler üzerinden terörü ve terörün destek unsurlarını 

tanımlamaları gerekir.Türk Dünyasının aydınları ve siyasetçileri, olası her türden kriz 

senaryoları üreterek, bu senaryolar üzerinden kurumsal taktik ve stratejiler 

geliĢtirmelidirler.   

Türkistan‘da ve Türkistan Cumhuriyetlerinde istikrar, toplumsal huzur ve 

bölgesel güvenlik adına yönetimler kadar muhalif hareketler de sorumluluk 

üstlenmelidir.Muhalif hareketler ve liderleri bölgede hesabı olan ülkelerin iktidarları, 

senatoları, parlamentoları, sivil toplum kuruluĢları ve basın-yayın organları ile iĢbirliği 
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kurma konusunda hassasiyet sahibi olmalıdırlar. Bunun karĢılığı olarak, yönetimler de 

muhalif hareketlerin yasal hudutlar içinde faaliyet alanlarını koruma ve güvence altına 

almalıdırlar. 

Türkistan Cumhuriyetleri arasında ekonomik-ticari entegrasyon halkların huzur 

ve refah düzeyinin artmasına, Türkistan halkları arasındaki çeĢitli sorunların daha kolay 

çözülmesine yol açacaktır. 

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ―kardeĢ küslüğü‖nün sonlandırılması 

meselesi, her iki ülkenin de dıĢ siyaset ajandalarında öncelikli gündem maddesi olarak 

yer almalıdır.  

Türkistan‘ı tehdit eden bir baĢka etken, Çin‘in demografik yayılmacılığıdır. Çin, 

yatırımlarıyla birlikte çalıĢtırmak üzere götürdüğü iĢçilerle, Türkistan‘da Çinli nüfusu 

da arttırmaktadır. Tahminlere göre Türkistan‘daki Çin nüfusu 650 bini geçmektedir. 300 

bin Çin vatandaĢı Kazakistan‘da, 200 bin Çin vatandaĢı Kırgızistan‘da yaĢamaktadır. 

Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan‘da ise toplamda 150 bin Çin vatandaĢının 

yaĢadığı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda, Türkistan‘a yönelik politikalar ekonomik 

temelli bir nüfus politikasını da göstermektedir. Ayrıca Çin‘in dıĢ politikası açısından 

da Türkistan‘ın sorunlarından kurutularak bir cazibe merkezi haline gelmesi, Çin‘in 

doğusundaki Uygur Özerk Bölgesi için bir tehdit anlamına gelmektedir. Bu bağlamda 

Fergana Vadisi‘nin sorunlarının çözümünde etkili olabilecek Çin de, bu sorunların 

devamından yana bir siyaset izleyebilir (Tamçeli ve Düğen, 2014).  

Türkistan‘da faaliyet gösterenve orijinalĠslam‘la bağı-bağlantısı olmayan sözde 

Ġslamȋ hareketlere ve misyoner faaliyetlerine karĢı direnç oluĢturmak ve toplumsal 

duyarlılığı aktif hale getirmek üzere; kaynağını orijinal-geleneksel Ġslam‘dan olan 

Türkistanlı âlimlerin (Ahmet Yesevȋ, Ġmam Maturidȋ, Ġmam Buharȋ, Serahsȋ gibi) 

yorumları, okullarda din eğitim-öğretiminde kaynak olarak kullanılmalı, basın-yayın 

yolu ile bu ortak tarihî damar üzerinden toplum bilgilendirilmelidir.  
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Özet 

Ġslam dünyası VII. yüzyıldan günümüze pek çok siyasi karıĢıklığa sahne olmuĢtur. Sahte 

peygamberlerden halifelik kavgalarına, mezhep çekiĢmelerinden siyasi rekabete pek çok hadise 

Müslümanlar arasında ayrılık vesilesi olmuĢtur. Bu ayrılıkların silahlı çatıĢmaya dönüĢtüğü zamanlarda, 

Kerbela hadisesi gibi yaraları bugün bile kapanmayan acı sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. Müslüman 

toplulukların bir araya gelmesini engelleyen ihtilaflı konular Ġslam dünyasını kontrol altına almaya 

çalıĢan devletler tarafından çok iyi değerlendirilmiĢ ve anlaĢmazlıkların günümüze kadar devam etmesi 

sağlanmıĢtır. Böylece emperyalist güçlerin Ġslam dünyası üzerindeki etkileri sürmüĢtür.  

Türkler X. yüzyılın ortalarından itibaren geniĢ kitleler halinde Ġslamiyet‘i benimsemiĢ bir 

topluluktur. Dört halife ve Emeviler devrinde Türkistan‘da Ġslamiyet‘i yayma teĢebbüsleri ciddi bir 

sonuca ulaĢamazken Abbasiler ile birlikte taraflar arasındaki yakınlaĢma Türklerin ĠslamlaĢma sürecine 

hız kazandırmıĢtır. Bu din değiĢtirme ile birlikte Ġslam dünyasında önceki siyasi çekiĢmelere taraf 

olmamıĢ önemli asker gücüne sahip yeni bir kuvvet ortaya çıkmıĢtır. Bu kuvvet o zamana kadar var olan 

karıĢıklıkları ortadan kaldırıp Ġslam dünyasını istikrara kavuĢturabilecek bir potansiyele sahip olduğunu 

Selçukluların ilk hükümdarı Tuğrul Bey‘den itibaren göstermeye baĢlamıĢtır. Türkler Abbasi halifeliğinin 

hamiliğini üstlenen Selçuklulardan itibaren Ġslam dünyasının siyasi ve askerî temsilcisi haline 

gelmiĢlerdir. Yavuz Sultan Selim‘in hilafeti Osmanlı Devleti bünyesine almasıyla dinî temsilcilik de 

Türklerin eline geçmiĢtir. Bu dönemden sonra Ġslam dünyasının siyasi istikrarı ile Türkler arasındaki 

bağlantı daha da artmıĢ, Osmanlı hükümdarları ―Allah‘ın dünyadaki gölgesi‖ olarak Müslümanların 

sorumluluğunu üstlenmiĢtir. Osmanlı Devleti‘nin nüfuz alanında olmayan Hindistan, Ġran, Türkistan gibi 

yerlerde de çeĢitli Türk devletleri eliyle sükûnet sağlanmıĢtır. Türklerin güçlü olduğu zamanlarda Ġslam 

dünyası da istikrara kavuĢmuĢ onların gerilemeye baĢlaması ile birlikte Müslümanlar da siyasi ve 

mezhebî çekiĢmelere düĢmüĢtür. Bunu Ġslam dünyasını emperyalist güçlerin iĢgali takip etmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ġslam dünyası, Türkler, siyasi istikrar, emperyalizm, ayrıĢma. 

Abstract 

The world of Islam has been witnessed many political confusions since the seventh century. 

Many indicents such as the fake prophet, quarrels of the caliphate, sectarian tension and political 

competitions caused divergencies among Muslims. When these divergencies turned into armed conflict, 

the sad events like Kerbela incident showed up. The controversial issues that prevented the Muslim 

communities from coming together were turned into an opportunity by states trying to control the Islamic 

world and has caused to contiuned is putes so far. Therefore, effects of imperialist powers on Islamic 

World have contiuned. 

Turks have adopted Islam since the middle of the tenth century. While attemps of spreading 

Islam failed in Turkestan during the four great caliphs period and Emevis period, the approach between 

the parties accelerated the Islamization process of the Turks during Abbasids era. A new significant 

military force, which had not been a side of previous political conflicts, emerged witht his change of 

religion. This force has started to show up that it had a potential to stabilize the Islamic World by 

resolving outgoing conflicts since the first Sultan of the Seljuqs Tuğrul Bey. Turks have be came both 

political and army representatives of the Islamic World since Seljuqs undertook to hold the caliphate of 

Abbasids. With the caliphate was transfered to Yavuz Sultan Selim, The Ottoman State was the religious 

representative. After this period, the connection between the political stability of the Islamic world and 

the Turks increased, and the Ottoman rulers took the responsibility of Muslims as "the shadow of Allah in 

the world". With the help of Turkish States, The Ottoman State provided peace in places such as India, 

Iran and Turkistan which are not in the zone of influence of the Ottoman State. When the Turks were 

strong, the Islamic world became stable. When Turks started to fall, Muslims had fallen into political and 

sectarian conflicts. This situation was followed by the occupation of the Islamic world by imperialist 

powers. 

KeyWords: Islamic World, Turks, Political Stability, Imperialism, Disintegration 
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Ġslam dünyası daha Hz. Muhammed‘in cenazesi defnedilmeden bir halifelik 

mücadelesine sahne olmuĢtu. Halifenin Mekke‘den mi Medine‘den mi olması 

yönündeki tartıĢma Hz. Ömer‘in, Hz. Ebu Bekir‘e itaat etmesi ve oradakileri de buna 

ikna etmesiyle son bulmuĢtu.
1
Hz. Ebu Bekir‘in, Ġslam tarihindeki yeri ve önemi 

tartıĢılamayacak bir kiĢi olması bir yana,daha Allah‘ın elçisinin naaĢı ortada dururken 

siyasi çekiĢmelerin baĢlaması manidardır.Ancak bu çekiĢmeyi dinî bir çekiĢme gibi 

algılayıp yorumlamak yanlıĢ sonuçlara ulaĢılmasına sebep olur. Tamamen siyasi bir 

hadise olan halifelik çekiĢmesi yüzünden gerçekleĢen savaĢlar, bu mücadele sırasında 

hayatını kaybedenlerin durumu vs. konular,dinî hükümlerle ele alınmamalıdır. Hz. 

Peygamberin yanında pek çok savaĢa katılmıĢ sahabenin önemli bir kısmı bu siyasi 

çekiĢmelerde taraf olmuĢ ve karĢı cephelerde birbiri ile mücadele etmiĢtir. Bu mücadele 

çatıĢmaya dönüĢünce de birbirlerine kılıç çekebilir hale gelmiĢlerdir. Bazı ulemanın 

çatıĢmalar sırasında hayatını kaybedenlerin durumu hakkında hüküm vermesi 

hadiselerin ruhuna inilemediğini gösterir. Dolayısıyla dönemin olaylarına siyasi tarih 

gözüyle bakmak en akılcı olanıdır. Yine bu geliĢmeleri bir dinin tarihi yani Ġslam tarihi 

boyutundan ziyade Ġslam ulusları tarihi boyutunda ele almak daha doğru bir yaklaĢım 

olacaktır.
2
 Zira Müslüman topluluklar tarafından gerçekleĢtirilen bazı hadiselerin Ġslam 

inançları ile izah edilebilir bir tarafı yoktur. Mesela Hz. Peygamber‘in çocuk sevgisi 

anlatılırken en çok Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan ile yaĢadığı olaylar örnek gösterilir. 

Bunlardan birisinin sırf halifelik mücadelesi sebebiyle hayatına son verilmesi dinen 

açıklaması olmayan bir durumdur. Aynı Ģekilde Hz. Peygamber‘in en yakınındaki 

insanlar olarak Ġslam‘ın doğuĢu ve geliĢmesine katkısı olanlar arasında en önde 

gösterilenlerden Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali‘nin
3
 halifelik uğruna hayatlarına 

kastedilmesinin dinî bir izahını bulmak mümkün değildir. 

Hz. Ebu Bekir ve sahabenin desteğiyle çok büyümeden geçiĢtirilen bu 

anlaĢmazlık onun ölümünden sonra yeniden ortaya çıkmadı. Zira hastalığı ağırlaĢınca 

ashapla istiĢare yapanHz. Ebu Bekir, onlardan elde ettiği kanaat uyarınca Hz. Ömer‘in 

halife seçilmesini vasiyet etmiĢtir. Halk da buna uyarak Hz. Ömer‘e bağlılığını bildirmiĢ 

ve hilafet meselesi büyümeden önlenmiĢtir. Hz. Ömer devrinde devlet büyük bir 

yayılma içerisine girmiĢ, Hicaz yarımadası ile sınırlı bir devlet olmaktan çıkarak 

Mezopotamya‘ya, Suriye ve Mısır‘a kadar büyüyen bir devlet haline gelmiĢtir. Elde 

edilen güç ve zenginlik ile birlikte iç dayanıĢma da artmıĢ, çekiĢmeler alt düzeye 

inmiĢtir. Hz. Ömer‘in suikasta uğrayıp yaralanmasından sonra kurduğu altı kiĢilik heyet 

yaptığı istiĢareler sonucu Hz. Osman‘ın halife seçilmesine karar verdi. Böylece Hz. 

Ömer kendisinden sonra oluĢabilecek karmaĢanın önüne geçmek istemiĢti. Ancak bunda 

baĢarılı olamadı. Ġslam fetihleri devam etmesine ve Kuzey Afrika‘da Tunus, Akdeniz‘de 

Kıbrıs, Rodos gibi önemli yerler ele geçirilmesine rağmen hilafet kavgası iyice 

Ģiddetlenmeye baĢladı. Medine‘yi kuĢatan isyancılar, Ġslam tarihinin en önemli 

Ģahsiyetlerinden birisi olan Hz. Osman‘ı halifelik uğruna 20 Mayıs 656‘da Ģehit ettiler. 

Bundan sonra Müslümanların bir kısmı Hz. Ali‘ye biat ederken bir kısmı da ġam valisi 

Muaviye‘ye bağlılığını bildirdi. Aynı zamanda Ġslam‘ın ortadan kaldırmaya çalıĢtığı 

kabile asabiyesi de yeniden hortlamaya baĢladı ve mesele bir andaÜmeyyeoğulları-

                                                           
1
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Ağırakça, Ġlk Halife Kim Olmalıydı TartıĢması ve Hz. Ebu Bekir‘in 

Hilafet Dönemi, Ġstanbul 2013. 
2
 Bu bakımdan Brockelmann‘ın eserinin baĢlığı oldukça anlamlıdır: Carl Brockelmann, Ġslâm Ulusları 

ve Devletleri Tarihi(nĢr. N. Çağatay), Ankara 1992. 
3
 Bu kiĢilerin Hz. Peygamber‘in hayatındaki yeri hakkında bkz. Muhammed ibn Ġshak, Siyer(nĢr. M. 

Hamidullah), Ġstanbul 1991. 
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HaĢimoğulları meselesine indirgendi.
4
 Böylece hilafet çekiĢmesi baĢka bir boyuta 

taĢınarak daha da içinden çıkılmaz bir hale getirildi. Ġslam tarihinde etkileri yüzyıllar 

boyu devam edecek olan Sıffin savaĢı ve Cemel vakası gibi hadiseler vuku buldu. 

Hakem olayı gibi karmaĢayı daha da artıracak olaylar gerçekleĢti. Bu arada çözüm 

bulmak adına Hz. Ali ve Muaviye‘yi ortadan kaldırmayı planlayan Haricilerin planı, 

acıları günümüze kadar devam eden bir acıyı ortaya çıkardı ve ikinci kez bir halife 

suikasta kurban gitti. Bu hadiseden sonra suikasttan kurtulan Muaviye halifelik gücünü 

ele geçirerek ġam‘ı merkez haline getirirken Hz. Ali yanlıları daha da radikalleĢti. 

Ancak Yezid‘in üzerine gönderdiği ordunun 10 Ekim 680‘de Hz. Hüseyin‘i Ģehit etmesi 

tarafları bir daha bir araya gelemez hale getirdiği gibi ve yitirilenlerin acısının 

günümüze kadar sürmesini de sağladı.Üstelik Yezid‘in gönderdiği ordu Abdullah b. 

Zübeyr‘i itaat altına almak için iki ay boyunca Mekke‘yi kuĢatırken çıkan kargaĢada 

Kâbe yanmıĢtır.
5
 

Dört halife devrinin ardından Emevi dönemiyle birlikte halifelik makamı devam 

etmiĢtir. Ancak siyasi istikrarsızlık daha da derinleĢmiĢtir. Yezid‘in halife olmasıyla 

birlikte halifelik babadan oğula geçer bir hal almıĢtır. ġiilerin ve Haricilerin Emevi 

hanedanına karĢı muhalefeti hiç dinmediği gibi mevali politikası yüzünden Arap asıllı 

olmayan Müslümanlar da muhalif saflarına geçmiĢlerdi. ġiî, Haricî ve Mevalî isyanları 

sonucu yıkılıĢa geçen Emevi hilafeti Hz. Peygamber‘in amcası Abbas‘ın soyundan 

gelenlerin önderliğindeki isyancıların 26 Nisan 750‘de ġam‘ı ele geçirmesiyle son 

bulmuĢ ve yerine, Abbasi Devleti kurulmuĢtu. Emevilerin yıkılıĢı aĢamasında birlikte 

hareket eden muhalif unsurlar Abbasi Devleti‘nin kuruluĢundan kısa süre sonra 

ayrıĢacak ve bir kısmı Abbasilerin yanında kalırken diğerleri muhalefete devam 

edeceklerdir. Böylece Hz. Peygamber‘in ölümüyle baĢlayan istikrarsızlık yeniden 

kendisini gösterecektir. Mehdi döneminde (766-786) toplumsal huzurun sağlanması için 

hapse atılan muhalif ġiilerin serbest bırakılması, cinayet iĢleyenler dıĢındaki suçluların 

affedilmesi, Kâbe‘nin onarılması gibi iĢler yapılıyor ancak bu da huzuru sağlamaya 

yetmiyor.Devletin zirveye çıktığı dönem olarak kabul edilen Harun ReĢid devrinde 

(786-809) elde edilen zaferlere ve ekonomik büyümenin halka kattığı zenginliğe rağmen 

huzursuzluk durmuyor. 786‘da Fas‘ta isyan eden Ġdrisîlerin isyanı 793‘te bastırılsa da 

800‘de Tunus‘ta Ġbrahim b. Ağleb bağımsızlığını ilan ediyor.
6
Ancak Abbasi Devleti‘nin 

Türklerden paralı asker tutarak sükûneti sağlamaya yönelik hamlesi, Ġslam dünyasının 

uzun zamandır içinde bulunduğu karmaĢayı önleyecek önemli bir tedbir olmuĢtur. 

Türkler, çeĢitli devletlere paralı asker olarak hizmet etmiĢlerdir. Roma 

Ġmparatorluğu gibi büyük devletlerde baĢkomutanlık makamına yükselmiĢ Türklerin 

                                                           
4
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Takıyüddin el-Makrîzî, Emevî-HaĢimî ÇekiĢmesi(nĢr. A. Bakır-Ġ. Aycan), 

Ankara 1993;  Ġbrahim Sarıçam, Emevî-HaĢimî ĠliĢkileri, Ankara 1997. 
5
 Ebu‘l-Hasan Ġzzeddin Ali b. Ebi‘l-Kerem Muhammed el-Cezerî Ġbnü‘l-Esir, El-Kâmil fî‘t-Tarih, IV 

(nĢr. M. B. Eryaysoy), Ġstanbul 1991, s. 18-120; Ahmed Cevdet, Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hûlefa, 

II-III (nĢr. M. Ġz), Ankara 1985; Philip K. Hitti, Ġslâm Tarihi, I (nĢr. S. Tuğ), Ġstanbul 1989, s. 209-

286. ġiblîNumanî, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet Ġdaresi, I-II (nĢr. T. Y. Alp), Ġstanbul 1986; 

Ahmet Ağırakça, Hz. Ömer, Ġstanbul 2012; Ġbrahim Sarıçam, Hz. Ömer, Ankara 2017; Abdulhalik 

Bakır, Hz. Ali Dönemi, Ankara 1991; Ahmet Ağırakça, Hz. Osman, Ġstanbul 1994; Adem Apak, Hz. 

Osman Dönemi Devlet Siyaseti, Ġstanbul 2003; Süleyman AteĢ, Hz. Osman, Ġstanbul 2016. Bu 

dönemde Ġslam dünyasındaki ayrıĢma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Julius Wellhausen, Ġslamiyet‘in 

Ġlk Devrinde Dinî-Siyasî Muhalefet Partileri (nĢr. F. IĢıltan), Ankara 1989; Ahmet Ağırakça, Ġslam 

Tarihinde Ġlk Siyasi Hareketler, Ġstanbul 2011. 
6
 Ġbnü‘l-Esir, El-Kâmil fî‘t-Tarih, IV, V (nĢr. Y. Apaydın), Ġstanbul 1991; Ahmed Cevdet, Kısas-ı 

Enbiya ve Tevarih-i Hûlefa, IV, (nĢr. M. Ġz), Ankara 1985. 
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varlığına tesadüf edilmektedir.
7
 Ayrıca Gürcü ve Macar krallıkları gibi yurt karĢılığında 

Türklerin askeri hizmet verdiği devletler de vardır. Bu ülkelerde merkezi ordunun 

bulunmaması ya da yeterince güçlü olmaması gibi siyasi gerilemeye sebep olan sebepler 

Türk göçünden sonra ortadan kalkmıĢtır. Doğu Roma Ġmparatorluğu ise genel itibariyle 

sınır hatlarına çeĢitli Türk topluluklarını yerleĢtirerek onlar vasıtasıyla düĢmanlarını 

durdurmayı hedeflemiĢ, bunda da baĢarılı olmuĢtur. Diğer yandan bazı savaĢlar 

vesilesiyle Türklerden asker temin ettiği de olmuĢtur. Abbasiler de Müslüman 

Türklerden kurdukları ordular ile sükûneti sağlamaya çalıĢmıĢlar, büyük ölçüde de 

baĢarılı olmuĢlardır. Zira elde ettikleri bu güç savaĢçılıkları ile zamanın en meĢhur, en 

büyük askeri unsurlarından birisidir.
8
  Aynı zamanda o zamana kadar devam eden ve 

Ġslam dünyasında büyük kırılmalara ve saflaĢmalara sebep olan hilafet çekiĢmelerine 

taraf olmamıĢ bir unsurdur. 

Türkler Abbasi hizmetinde görev yapmaya baĢladıktan sonra siyasi istikrarın 

sağlanması adına çok önemli iĢler yapmıĢlardır. Memun (813-833) devrinde ilk kez 

Abbasi hizmetinde bulunan Türk komutanlar,Babek isyanı gibi o zamana kadar 

bastırılması mümkün olmayan isyanları bastırmıĢlar, hilafet aleyhine faaliyet gösteren 

grupları itaat altına almıĢlardır. Dönemin Ġslam kaynakları Süleyman b. Sûl, Hammad, 

Mübârek, Ġnâk, Vasîf, AfĢin, Boğa isimli Türk komutanlardan uzun uzadıya bahseder. 

Özellikle son ikisinin Ġslam dünyasında sükûneti sağlama yönünde elde ettiği baĢarılar 

oldukça meĢhurdur.
9
 Annesi Türk olan halife Mutasım döneminde (833-842) Türklerin 

devlet kademelerinde önemli mevkiler elde ettikleri görülmektedir. Elde ettikleri 

baĢarılar Araplar arasında o kadar büyük bir rahatsızlığa sebep olmuĢtur kiBağdat‘tan 

çıkarılmaları ve onlara mahsus bir garnizon-Ģehir olan Samerra‘nın kurulmasına yol 

açmıĢtır. Hilafet emrinde görev yaptıkları için muhalif olan ġii, Harici gibi gruplarla 

mücadele ettikleri için siyaseten bu unsurlarla karĢı cephelerde yer almıĢlardır. Burada 

teorik olarak bir problem vardır.Zira Türklerde Hz. Ali sevgisi oldukça üst düzeydedir. 

Türklerin ĠslamlaĢmasındaki en önemli kiĢilerden birisi olan AhmedYesevî, Hz. Ali 

sevgisi ile dolu bir düĢünür
10

 olup aynı zamanda Hacı BektaĢ-ı Velî‘nin piridir.
11

Buna 

rağmen Türklerin ġiilerle mücadelesi bir inanç meselesinden öte siyasi bir meseledir. 

Bu mücadele sadece Abbasi hizmetindeki Türklerle sınırlı kalmayacak, Türk-Ġslam 

devletleri ile birlikte de devam edecektir. 

Türkler Ġslamiyet‘i benimsedikten sonra samimi müminler olmuĢ, bidat nedir 

bilmemiĢlerdir. Türkler içerisinde sapkın cereyanlara rastlanmaz. Büyük ölçüde 

benimsedikleri Maturidî akaidi, bilim ile aklı bir araya getirir.  Mutedil bir din 

anlayıĢına sahip olan Türkler arasında din ile Ģiddeti bir araya getiren unsurlar 

yeĢermemiĢtir.Türklerin Abbasi halifeliğinde siyasi istikrarı sağlamada gösterdikleri 

üstün hizmet kısa sürede siyasi sonuçlar elde etmelerine zemin hazırlayacaktır. Abbasi 

halifeleri Türk hanımlarla evlenmeye baĢlayacak ve annesi Türk halifeler ortaya 

                                                           
7
 IĢın Demirkent, ―Komnenos Hanedanının Büyük BaĢkomutanı: Türk Asıllı Ioannes Aksukhos‖, 

Belleten, LX/227 (Nisan 1996), s. 59-72; Charles M. Brand, ―XI. ve XII. Yüzyıllarda Bizans‘ta Türk 
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Yusuf Ayönü, ―Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler (XI-XII. Yüzyıllar),‖ Türkiyat AraĢtırmaları 

Dergisi, 25 (2009), s. 53-69. 
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11
 Mürsel Öztürk, AhmedYesevî, Hacı BektaĢ-ı Veli ve Yunus Emre, Ankara 1988. 



ĠSLAM DÜNYASININ SĠYASĠ ĠSTĠKRARI VE TÜRKLER 93 

 

çıkacaktır. Ancak bunun da ötesinde Türk komutanlar, vali olarak görev yaptıkları 

yerlerde bağımsız hareket etmeye baĢlayacaktır ki onların Ġslam dünyasında edindiği 

itibarın en önemli göstergelerinden birisi budur. Buradaki itibardan kasıt halkı Arap 

olan bir ülkenin bir Türk tarafından yönetilmesidir. Tolunoğluve ĠhĢidi devletleri ile bir 

Türk idareci Ġslam dünyasının en problemli yerlerinden birisi olan Suriye ve Mısır‘ı 

idare etmeye baĢlayacaktır. Bu bölgeler Hz. Ali‘nin halifeliği sırasında muhalefetin 

yoğunlaĢtığı bir yer olup aynı zamanda Ġslam dünyasının en zengin 

beldeleriydi.Buralarda Emevi ailesinin otoritesi daha yaygın olduğu için Abbasi 

idaresine karĢı çıktılar. Abbasiler de bölgede asayiĢi sağlamak üzere Türk komutanları 

bölgeye vali olarak yolladı. Bir baĢka Arap hanedanının hâkimiyetini kabullenmeyen 

Suriye ve Mısır halkı, Türklerin kendilerini idare etmesine ses çıkarmadı. Tolunoğlu ve 

ĠhĢidi devletleri böyle ortaya çıkarken onların bölgedeki yönetim anlayıĢını benimseyen 

ahali Eyyûbî ve Memlûk devletlerinin kurulmasına da cevaz verdi.
12

 Böylece Arap 

tarihinin istisnaî yönetim modellerinden birisi meydana geldi. Bu zeminin 

oluĢmasındaki en önemli sebep Ģüphesiz Türk idaresinde bölgedeki siyasî istikrardır. 

Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey‘in Abbasi halifeliğiyle münasebetleri Türklerin 

Ġslam dünyasındaki konumunu önemli ölçüde değiĢtirmiĢtir. 1055‘te Fatımiler Bağdat‘ı 

iĢgal ederek halifeliği ġiilerin kontrolüne geçirerek Mısır‘a taĢımak istediklerinde 

Tuğrul Bey bölgeye gelmiĢ ve bu giriĢime engel olmuĢtur. Halifeyi makamına oturtan 

Selçuklu sultanı Ġslam tarihinin kadim kavgasında hilafetin ġia‘nın eline geçmesini 

önlemiĢtir. 1058‘de benzer bir iĢgal giriĢimi daha olunca Tuğrul Bey yeniden bölgeye 

gelmiĢ ve halifenin makamında kalmasını sağlamıĢtır. Halife de onu doğunun ve batının 

hükümdarı, dinin temeli,halifenin ortağı gibi unvanlarla onurlandırarak Ġslam‘ın 

koruyucusu ilan etmiĢtir.
13

 1058‘ten 1517‘ye kadar halife dinî temsilci iken Selçuklu ve 

Osmanlı Devletleri Ġslam‘ın siyasi ve askeri temsilcisi haline gelmiĢtir. Esas itibariyle 

bu hal Türklerin din anlayıĢına çok uygun değilmiĢ gibi gözükebilir. Zira Türkler baĢka 

dinlere karĢı hoĢgörü göstererek onların kendi ülkelerinde yayılmasına izin verirken 

Ģimdi mensup oldukları dinin bir baĢka mezhebine karĢı tavır koymuĢ gibi 

olmaktadırlar. Böylece Türk din anlayıĢında önemli bir kırılma yaĢanmaktadır. Bu 

tutum sadece siyasi temeldeġiiliğe karĢı olmakla sınırlı kalmayacak, kurulacak 

Nizamiye medreseleri ile Sünni akidenin yayılması için özel bir çaba sarf edilecektir. 

Üstelik 1058‘e kadar Türk devlet baĢkanlarının siyasi hüviyetinin yanında bir unvanları 

yoktu. Halifenin verdiği unvanlar bu bakımdan Selçuklu hükümdarlarından itibaren 

hilafetin hamisi sıfatıyla hükümdarlığa yeni bir anlam da katmıĢtı. Yavuz Sultan 

Selim‘in 1517‘de halifeliği almasıyla dinî ve siyasi yetki tek bir elde toplanmıĢ oldu. 

Osmanlı Devletinin kudretli zamanları aynı zamanda Ġslam dünyasına katkıda 

bulunduğu dönemlerdir. Ancak Osmanlı Devleti‘nin gerileme ve dağılma döneminde 

Ġngiltere ve Fransa‘nın Ġslam dünyasındaki faaliyetleri Türklerle diğer Ġslam ulusları 

arasını açtı.Dolayısıyla bu bağ özellikle karĢı taraf açısından güçle yakından alakalıdır. 

Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti‘nin Müslüman ülkelerle yakınlaĢma çabası 

halklar arasındaki dostluk iliĢkilerinin sürdürülmesi açısından büyük öneme sahiptir.8 

Temmuz 1937 günü Türkiye, Ġran, Irak ve Afganistan arasında kurulan Sadabat paktı 

Cumhuriyet‘in Ġslam dünyasına bakıĢını Ģekillendirme anlamında çok önemlidir. 
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Böylece bir yandan Balkan antantından sonra bölgesel barıĢa katkıda bulunmak için 

Ġslam dünyasına da adım atan Türkiye diğer yandan çağdaĢ siyasi anlayıĢının hareket 

noktasını vurgulayarak mezhep temelli bir politika izlemeyeceğini göstererek Ġran‘la 

aynı safta yer almıĢtır. Bu Türkiye‘nin günümüzdeki vizyonunda yer alması beklenen 

önemli bir simgedir. Diğer yandan Ġstiklal mücadelesinin Ġslam dünyasındaki Türk imajı 

üzerinde de durulması gerekir. Zira bu savaĢ iĢgal altındaki Müslümanlara umut 

olmuĢtur ve emperyalist güçlere karĢı mücadele verildiği takdirde baĢarılı 

olunabileceğini göstermiĢtir. Pakistanlı büyük Ģair Muhammed Ġkbal‘in Ġstiklal 

mücadelesinin mimarı Mustafa Kemal Atatürk‘e yazdığı Ģiir bunun en canlı 

örneklerindendir. 

Dünyadaki güç dengeleri içerisinde
14

Türklerin yeri bugünkü duruma ve 

gelecekteki yatırımlara ıĢık tutacak niteliktedir.Türkler kadim medeniyetlerin ortaya 

çıktığı ülkelerde binlerce yıldır olduğu gibi Çin seddinden Doğu Avrupa‘ya kadar 

uzanan Avrasya bozkırında yaĢamaktadır.
15

 Bütün dünyanın ilgisini çeken önemli enerji 

kaynakları bu bölge içerisinde yer alır. Eğer XXI. yüzyıl enerji savaĢları ile geçecekse -

ki bana göre öyledir- Türkleri hesaba katmayan küresel güç olamaz. Bu yüzden büyük 

olma iddiasında olan her güç Türklerle bir arada olmaya çalıĢmaktadır. NATO, AB, 

Sanghay BeĢlisi gibi oluĢumların içerisinde Türkler bir Ģekilde yer almıĢtır. Diğer 

yandan Hazar ve Karadeniz havzası ile ilgili bölgesel iĢbirliği teĢkilatlarında Türkler en 

önemli aktörler konumundadır.
16

 Türklerin farklı ittifak giriĢimleri içerisinde yer alması 

önemli bir güç birlikteliği yaratabilir. Zira uluslararası gerilimlerde karĢı bloklar 

arasında müzakerelerde Türkler diyalog kapılarını açık tutabilirler. Burada önemli olan 

Türkler arasındaki iĢbirliğinin canlı tutulmasıdır. Suriye meselesinde tarafların bir araya 

geldiği masanın Astana‘da kurulması ve Türkiye‘nin kardeĢ bir ülkede muhatapları ile 

anlaĢmaya varması çok anlamlı olmuĢtur. 

Türkiye, her türlü meĢrepçilik ve mezhepçilikten uzak bir politika izleyerek 

Ġslam dünyasına yaklaĢmalıdır. Bunun ilk denemesi Suriye ve Irak'ta yapılabilir. Bu 

ülkelerin siyasi birliğinin devam etmesi konusunda Türkiye‘nin yapacağı her giriĢim 

yeni bir rol model geliĢtirebilir. Ancak bu uygulamada büyük zorluklarla karĢılaĢacak 

bir tekliftir. Zira bütün büyük güçler Suriye ve Irak'ta bir tarafı desteklemektedir. Büyük 

Ortadoğu projesi ve buna alternatif modeller geliĢtiren Rusya, Çin, Ġran gibi ülkelerin 

Suriye ve Irak'ta yardım ettiği çeĢitli gruplar vardır. Rekabetin had safhaya vardığı 

günümüzde tarafları bir araya getirmek oldukça zordur,ancak denenmelidir.Siyasi 

istikrar sağlayabilmek için mezhepçi yaklaĢımlardan uzak durmak gerekir. Bunun için 

Suriye ve Irak çok önemli bir laboratuvardır. Bu ülkelerde barıĢın sağlanması için katkı 

yaparken Türklerin mezhebe dayalı bloklaĢmalara taraf olmamaları büyük önem 

taĢımaktadır.Maalesef bu zamana kadar yapılan bazı yanlıĢlardan dolayı stratejik 

dönemlerde önemli kayıplara uğranılmıĢtır. Rahmetli CumhurbaĢkanı Turgut Özal‘ın 

―…onlar ġiidir, bizden fazla Ġran‘a yakındır.‖ sözü hala Azerbaycan‘da unutulmamıĢtır. 
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Bu bakımdan daha çağdaĢ bir yaklaĢımla Ġslam dünyasında arabuluculuk rolünü 

üstlenebilmenin yolu Müslümanların kadim anlaĢmazlık konularından biri olan 

mezhepçilik ayrıĢmasından uzak durulmasıdır. 

Türklerin Ġslam dünyasında istikrarı sağlamak için farklılığa ihtiyaçları vardır. 

Bu farklılık bilim, ekonomi ve sosyal alanda olmalıdır. Ġç sıkıntılarını önleyemeyen bir 

toplumun rol model olması mümkün değildir. O yüzden Avrasya üzerine kurulan 

tezlerde Türklerin iç meseleleri ile uğraĢması kurgulanan denklemin bir parçası haline 

getirilmiĢtir.
17

 Haliyle istikrarın ilk adımı içe yönelik olmalıdır.  Bundan sonraki adım 

bölgesel barıĢın sağlanması açısından arabuluculuk yapılabilmesidir. Ġslam dünyasında 

böyle bir konuma gelebilmek oldukça zordur. Zira Avrupa‘da bir merkezde Avrupalı bir 

devletin nezaretinde bir araya gelebilen taraflar bir Müslüman ülkede böyle bir görüĢme 

yapmaya yanaĢmamaktadırlar. Suriye‘de barıĢın sağlanması için yapılan görüĢmelerin 

Almatı‘da olması Kazakistan‘ın konumunu güçlendirmesi açısından dikkat çekicidir.Bu 

konuma ulaĢabilmek için Ġslam ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi 

mühimdir. 1 Mart tezkeresi sırasında TBMM‘nin gösterdiği tavır çok önemlidir.
18

 

Milletvekilleri, Türk askerinin yabancı bir ordu ile birlikte Irak‘ta iĢgalci konumuna 

düĢmesini engellemiĢtir. Böylece tarihte ilk kez Türklerin bir Ġslam ülkesine 

mütegallibe olarak girmesine mani olunmuĢtur. Yine evrensel insan haklarından bütün 

Müslümanların faydalanmasını sağlayacak adımların ortaya çıkmasına öncelik 

verilmesi, rol model oluĢturmak için önemlidir. Zirainsan hakları, temel özgürlükler gibi 

kavramlar Ġslam dünyasında Avrupa kadar kıymetli değildir. Ġslâm ülkelerinde insan 

hayatının kutsanmaya baĢlanması ile birlikte evrensel standartların yaygınlaĢması 

bakımından önemli adımlar atılabilir. Bunun için evrensel insan haklarının Ġslam 

dünyasında tatbiki için Türkiye‘nin öncülük yapması gerekebilir. Ġslam‘ın özünde bu 

değerlerin var olması iĢleri kolaylaĢtırıcı bir etken olacaktır. 

Türklerin Ġslam dünyasının istikrarına katkı yapabilmesi için sadecesiyasi ya da 

askeri bakımdan güçlü olmak yetmez. Bilimsel ve teknolojik bakımdan da cazibe 

merkezi olmak önemlidir.
19

 Türklerin zirve yaptığı ve Ġslam dünyasının yönünü onlara 

çevirdiği zamanlara dikkat edilirse bilim, teknoloji ve estetik bakımdan büyük değerler 

çıkardığı dönemlere denk geldiği görülür. Dünyanın ilk önemli üniversitesi olarak 

anılması gereken Nizamiye medreselerini, Semerkant‘ın simgesi olan Registan 

meydanında birbirine bakan Uluğ Bey, Tillâ-Kârî ve ġir-Dar medresesini kuran zihniyet 

dünyaya yön verebilmiĢtir.Ġbn Sina, Farabi, Uluğbey gibi bilim 

adamlarını,AhmedYesevî, Hacı BektaĢ-ı Velî, Yunus Emre, MevlânâCelâleddîn-i Rûmî 

gibi düĢünce adamları, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, ġah Ġsmail, Kanuni 

gibi divan boyutuna ulaĢabilecek hacme sahip sanatsal değeri yüksek Ģiirler yazabilecek 

cihan hükümdarları,Mimar Sinan gibi Ġslam dünyasının her yanına emsalsiz eserler 

yapan mimarlar çıkarılabildiğizaman rol model olmak mümkündür.
20

Ġslam dünyasında 

bu adımları atabilecek potansiyele en yakın millet Türklerdir. Ancak mevcut 

durum,bahsi geçen ilmi ve estetik muhitten oldukça uzak olunduğunu göstermektedir. 
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Türkler Ġslam dünyasında sempati alanı en geniĢ olan Müslüman topluluktur. 

Türkler ve Türk toplulukları arasındaki iliĢkilerin günümüze kadar canlı bir Ģekilde 

devam etmesi bunun bir göstergesidir. Türkiye, Ortadoğu, Kafkasya ya da Balkan ülkesi 

olmamasına rağmen bu coğrafyalarda yaĢanan geliĢmelere taraf olmak zorunda 

kalmıĢtır. Sosyal bilimler açısından büyük bir laboratuvar olan bu yerler Türkiye‘nin 

etki alanını göstermesi açısından önemli olaylara sahne olmuĢtur. Yugoslavya‘nın 

parçalanması sırasında Balkanlardaki Müslümanların gördüğü büyük zulümler sırasında 

Türkiye‘nin gösterdiği tavır tarihi ve kültürel mirasına uygun olmuĢtur. Aynı Ģekilde 

Körfez harekâtı sırasında Irak‘ta bugün de Suriye‘de yaĢananlara karĢı sınırlarımızı 

açmamız aynı misyonun devamıdır. Böylece Türkiye, Bulgaristan‘dan göç eden 

soydaĢlarının yanı sıra dinî ve kültürel bağları olan topluluklara duyduğu ilgiyi 

göstermiĢ oldu. Sırplar tarafından katledilen BoĢnakların baĢına fes takılarak kurĢuna 

dizilmeleri, Avrupa‘da yüzyıllar boyunca Türk ve Müslüman adlarının aynı anlamda 

kullanılması açısından yaĢayan bir örnekti. Diğer yandan uluslararası müsabakalarda 

özellikle de futbol maçlarında Türk Milli takımının zaferlerinin Kosova‘dan 

Afganistan‘a kadar kutlanması Türkiye‘nin sempati alanının canlı örneğidir. Türkiye bu 

sempati alanını koruduğu ve geliĢtirdiği ölçüde Ġslam dünyasının önemli güçlerinden 

birisi olmaya devam edecektir. 

GeliĢmiĢ ya da geliĢmekte olan ülkeler arasında Ġslam dünyasından kaç ülkenin 

yer aldığına dair istatistiklere bakıldığında dünya siyasetinde Müslümanların yeri daha 

iyi anlaĢılmıĢ olur. Aynı Ģekilde bilimsel ve teknolojik geliĢmelerle dünyada 

kendisinden söz ettiren Ġslam ülkelerinin varlığı dünyada söz sahibi olma adına 

önemlidir.
21

 Dünyanın en önemli üniversiteleri ve araĢtırma merkezleri içerisinde Ġslam 

dünyasından çok az temsilcinin yer alması ya da eğitime ve araĢtırma-geliĢtirme 

projelerinebütçeden ayrılan paylar mevcut durumu gözler önüne sermesi açısından 

kıymetli bir veridir. Ġslam ülkelerinin üniversite sayıları, okur-yazarlık oranları gibi 

baĢlıklarla ilerlemiĢ ülkelerle Ġslam dünyası arasındaki kıyaslamaları geliĢtirmek 

mümkündür. Türkler özellikle de Türkiye bu baĢlıklarda dünyada iddialı hale gelmeye 

baĢladığı andan itibaren Ġslam dünyasının durumu da değiĢecektir. Ġslam ĠĢbirliği 

TeĢkilatının gücünün artabilmesi için etkili bir biçimde dayanıĢmanın yanı sıra dünya 

siyasetinde söz sahibi olmaya aday ülkeler de çıkarabilmelidir. Ekonomik gücün 

üretime çevrilemediği bir sistem içerisinde bazı Ġslam ülkelerinin mevcut zenginlikleri 

gelecek için çok kıymetli olmayacaktır. Petrol ve doğalgaz zengini olmaları sebebiyle 

belirli bir güce ulaĢan çeĢitli Ġslam ülkeleri yinelenebilir enerji kaynaklarını kullanarak 

ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik bilimsel çalıĢmaları gündelik hayata sokmaya 

hazırlanan ülkelerin çalıĢmaları sonlandığında bu gücü yitirecektir. Enerji açığını 

böylece kapatan geliĢmiĢ ülkelerin bu rezervlere ihtiyacı kalmadığında Ġslam dünyasının 

belirli bir kısmı önemli bir ekonomik darboğaza düĢecektir. Bunun için bilime ve 

teknolojiye yatırım yapılması büyük önem taĢımaktadır. Türkiye, hâlihazırdaki durumu 

ile Ġslam dünyasına model teĢkil edebilecek durumdadır. 
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Sonuçta Türkler Müslüman olduktan ve Abbasi Devleti‘nin hizmetinde görev 

yaptıktan sonra Ġslam dünyasında sükûnetin sağlanmasında büyük katkıda 

bulunmuĢlardır. Büyük Selçuklu Devleti zamanında 1055‘ten itibaren Abbasi 

halifesinin makamında kalmasını sağlamakla Ġslam dünyasındaki iktidar mücadelesinde 

açık bir biçimde taraf olmuĢlardır. Bu tarihten sonra Türkler siyasi bakımdan ġia ile 

mücadele etmiĢlerdir. Ġtikadî bakımdan Hz. Ali‘ye büyük sevgi beslemeleri bu durumun 

önüne geçememiĢtir. 1058‘den Abbasi halifesinin verdiği unvanlarla birlikte Ġslam 

dünyasının siyasi temsilcisi konumuna yükselen Selçuklu hükümdarlarının bu 

konumunu Osmanlı padiĢahları sürdürmüĢ, 1517‘de Yavuz Sultan Selim‘in hilafeti 

uhdesine almasıyla birlikte de siyasi ve dinî güç aynı elde toplanmıĢtır. Osmanlı 

hükümdarları halife olarak Allah‘ın dünyadaki gölgesi sıfatıyla Müslümanların 

koruyucusu olmaya çaba göstermiĢler ve güçlü oldukları zamanlar da bunu hakkıyla 

yerine getirmiĢlerdir. 

Günümüzde Türklerin Ġslam dünyasının siyasi istikrarına katkıda bulunması 

isteniyorsa ilk adım olarak kendi içlerindeki dayanıĢmayı en üst düzeye getirmeleri 

gerekir. Türkler bu haliyle bile dünyada bir güç odağıdır. Ancak aralarındaki kültürel, 

ekonomik ve siyasi dayanıĢma arttıkça dünya siyasetinde daha güçlü bir Ģekilde söz 

sahibi olacaklardır. Türk devlet ve toplulukları arasındaki iĢbirliği örgütlerinin aktif hale 

getirilerek iç bünyenin kudretinin artırılması baĢlangıç için uygun adımdır. Türklerin 

ancak kudretli zamanlarında Ġslam âlemine katkıda bulunduğu hatırdan 

çıkarılmamalıdır. Haliyle iç huzurunu sağlamıĢ, kendi içinde dayanıĢması yüksek bir 

Türk dünyası diğer Ġslam ulusları için de cazibe merkezi haline gelebilir. Bu bakımdan 

devletlerarası iliĢkiler artırılırkenKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin dünyaca 

tanınması, Karabağ‘daki Ermeni iĢgalinin sonlandırılması gibi meselelerde ortak 

hareket edilerek netice alınması dayanıĢmanın ilk somut adımı olabilir. Aynı 

Ģekildedünya üzerinde farklı ülkelerin vatandaĢı olarak yaĢayan Türklerin temel insan 

haklarından faydalanmalarını sağlamak, eĢit vatandaĢlık statüsüne sahip olmaları gibi 

konularda birlik olmak da çok önemlidir. Doğu Türkistan, Kırım, Suriye ve Irak‘ta 

yaĢayan Türklerle Ahıska Türkleri bu bakımdan acil destek bekleyen Türkler olarak 

dikkat çeker. Bu Türk toplulukların vatandaĢı oldukları ülkelerle kurulacak diplomatik 

iliĢkilerin sonucunda elde edilecek mesafe aynı zamanda Türklerin Ġslam dünyasındaki 

itibarını belirleyecektir. 

Türklerin Ġslam dünyasının siyasi istikrarına katkı sağlayabilmesi için Selçuklu 

ya da Osmanlı Devletinin meseleye yaklaĢtığı açıdan farklı bir bakıĢa ihtiyaç vardır. 

Sünnicilik yapılarak Ġslam dünyasında birleĢtirici rol üstlenmek mümkün değildir. 

ÇağdaĢlığın bir gereği olarak din kardeĢliği temelinde bir yaklaĢımla meselelere çözüm 

üretilmesi için çaba göstermek yapıcı bir yaklaĢımdır. Ġslam dünyasının ilk ayrıĢması 

olan iktidarı elinde bulundurma problemi daha sonra mezhep zırhına bürünerek 

günümüze kadar sürmüĢtür. Türkler bu kamplaĢmadan ısrarla uzak durmalıdır. Mezhep 

temelli ayrıĢma emperyalizmin Ġslam toplumuna en önemli dayatmalarından birisidir. 

Türkler bu ayrıĢmaya karĢı çıkmalıdır. Zira Ġstiklal harbinde olduğu gibi emperyalizme 

karĢı direnen bir toplum olarak Türk milleti diğer Müslüman milletlere de örnek olmuĢ. 

Günümüzde de her türlü emperyalizme direnen bilinçli Müslüman tipinde Türkler öncü 

olabilir. Ancak bunun siyasi, askeri ya da ekonomik gücün yanı sıra temel insan hakları 

değerlerine/özgürlüklerine sahip, bilimsel ve teknolojik olarak ilerlemiĢ toplumların 

seviyesine yükselme çabası içerisinde olan bir Türk toplumuna ihtiyaç vardır 
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Özet 

Bu bildirinin konu çerçevesi alt kimlik ve üst kimlik milliyetçiliğidir. Çözmek istediğimiz sorun 

ise Türkiye‘de kronik hale gelmiĢ ayrılıkçı Kürt milliyetçiliğidir. Bu sorunun analizini Said Nursi‘nin 

düĢünceleri çerçevesinde yapıp, mümkünse çözüm önerileri getirmek amacımızdır.  

Türkiye‘de millet ve milliyetçilik konuları Osmanlı Devleti‘nin parçalanması ve Türkiye 

Cumhuriyeti‘nin modern ulus devleti formunda kurulması sorunsalıyla ilgilidir.  Arapların Osmanlı 

çatısından ayrılması hem Ġslamcı politikalarının meĢruiyetini kırdı hem de Ziya Gökalp çizgisindeki 

Ġttihat Terakki milliyetçiliğindeki Türklük bileĢenini güçlendirdi. Bu ayrıĢma Cumhuriyet‘in 

kurulmasından sonra birlikte daha bir netleĢir. Ġkinci meclisle birlikte, Ziya Gökalp ve Ġttihat Terakki‘nin 

Ġslam‘ı dıĢlamayan milliyetçiliği Yusuf Akçura‘nın Türkçülüğü ile Batıcıların laikçiliğini sentezleyen 

milliyetçiliğiyle yer değiĢtirir. Benedict Anderson‘un tasvir ettiği türden bir üst kimlik inĢası Türkiye 

Cumhuriyetinin temel politikası haline gelir. Bugün cedelleĢtiğimiz Kürt sorunu betimlediğimiz bu 

süreçte ortaya çıkan atmosferin ürünüdür.  

Said Nursi hem Osmanlı döneminin etkili Ġslamcı aydınlarından biri hem de yazdığı eserler ve 

açtığı Nurculuk hareketiyle günümüzü etkileyen kiĢidir. Onun millet ve milliyetçilikle ilgili düĢüncelerini 

aĢağıdaki gibi önermek mümkündür.  

Said Nursi Kürt kimliğini reddetmez, ama onun menfi bir Ģekilde siyasallaĢtırılmasına Ģiddetle 

karĢı çıkar. Ġster Türk-Kürt gibi etnik alt kimliğin isterse bir cemaat alt kimliğinin negatif bir Ģekilde 

siyasallaĢmasına karĢı çıkar. Ona göre, bütün alt kimlikler müspet olmak Ģartıyla meĢrudur ve gereklidir. 

Eski Said‘in üst kimlik milliyetçiliğini her halükarda yücelttiğini, maddi medeniyetin nedeni olarak 

gördüğünü, alt kimlik milliyetçiliğini de reddetmediğini burada tekrar etmiĢ olalım. Üst kimlik çatısı 

altında kalmak, ortak menfaati birinci planda tutmak, fedakarlığı, hamiyeti teĢvik etmek, baĢkalarını 

reddetmemek ve hasım olmamak Ģartıyla müspet milliyetçiliği faydalı bulur. 

Bu bildiride Said Nursi‘nin kaleme aldığı özellikle eski eserleri incelenecek, ama onun 

değiĢimine bağlı olarak yeni eserleri de gözden uzak tutulmayacaktır. Kaynak analizleri yapısalcı bir 

yaklaĢımla Risale-i Nur‘ların tümü dikkate alınarak yapılacak.  

Anahtar Kelimeler: Said Nursi, Milliyetçilik, Kürtçülük, Alt Kimlik, Üst Kimlik 

Abstract 

The subject area of this presentation is the nationalism of sub-identity and superioridentity. And 

the topic we aim to investigate is the separatist Kurdish nationalism. The topic is investigated with 

reference to the views of Said Nursi with a view to his advice for solutions.  

The problem of ethnic nationalism in Turkey takes its origins from the late Ottoman period to 

take it speed with the establishment of theTurkish Republic. The gradual break-apart of the non-Turkish 

ethnicities under the Ottoman political authority weakened the appeal of the Islamist policies while 

strengthening the parts of Union and Progress Party nationalism following the moderate views of Ziya 

Gökalp. The establishment of the Republic spedup this process further. With the exception that Ziya 

Gökalp‘s Islam-inclusive nationalism is replaced by theTurkic and secularist nationalism of Yusuf 

Akçura. The political face of the Kurdish question is closely related with the process that took place as 

that.  

Saidi Nursi was an significant member of the Islamist intellgentsia during the Ottoman period 

and also an opinion leader of the Turkish society with his deep influences. His views of nation and 

nationalism could be identified as follows below:  

Saidi Nursi does not reject the Kurdish identity, but opposes to its politicization in a negative 

way. He was against the politicization of any sub-identitylet it be Turkic, ethnic or religious. But he 

argued that the sub-identities could be legitmate and warranted provided that they were positive. The old 
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Said extols superior identity nationalism at all rates, and indeed views it as the source of civilizations. Yet 

he does not reject sub-identity nationalism for purposes of facilitating patriotism and devotion provided 

that the superior identity is not rejected and the priority of the common interests is not neglected.  

This paper is based on the earlier contributions of Saidi Nursi particularly, but his new 

contributions are also not neglected regarding his transition from old to new Said. There source analysis is 

conducted with a structuralist perspective by taking into account the entirety of the Risale-i Nur (Epistles 

of Light).  

Keywords: Saidi Nursi, nationalism, Kurdishness, sub-identity, superior identity 

GiriĢ 

Modern yüzyılda Ġslam toplumlarının üç temel sorunu bulunmaktadır: Ekonomik 

kalkınmamıĢlık, eğitimsizlik ve kabile asabiyesi. Ġslam toplumlarını modern dünyaya 

müstemleke yapan Ģey saydığımız bu üç sorundur. Müslümanların gerçek düĢmanları da 

bunlardır. Biz burada üçüncü sorunu ele alacağız. Ġnceleme zeminimiz ise Türkiye‘dir; 

münhasıran ayrılıkçı Kürtçülük sorunu.   

Ġnsanlık tarihinde toplum yapılarını kökten değiĢtiren iki devrimden bahsedilir: 

Tarım devrimi ve sanayi devrimi. Sanayi devrimi rasyonel düĢünceye, ulusal topluma, 

endüstriyel ekonomiye, rasyonel bürokrasiye, konvansiyonel makine gücüne ve ulusal 

devlete dayanan modern Batı toplumlarının talihini yükseltmiĢtir. Modern Batı 

toplumları bu özellikleriyle geleneksel toplumlar üzerinde sosyal, siyasal, ekonomik ve 

kültürel hegemonya kurmuĢlardır. Bu hegemonyaya maruz kalan bir kesim de Ġslam 

dünyasıdır. Müslümanlar yüz elli yıldan fazladır modern çarpmıĢlığın sonuçlarıyla 

hesaplaĢmaktadır.  

Günümüzde,toplum yapılarını köklü Ģekilde değiĢtiren üçüncü devrimden 

bahsedilmektedir: BiliĢim devrimi. Her Ģeyin yeniden, ama esaslı bir Ģekilde değiĢtiği 

bir döneme girmiĢ bulunmaktayız. Bu değiĢim bir yandan tehditler savuruyor diğer 

yandan fırsatlar sunuyor. Modern geliĢmiĢ Batılı ülkelerin kahredici üstünlüğü giderek 

sona eriyor. Keza Ġslam dünyası sayılan temel sorunlarınıçözmede azımsanmayacak 

ölçüde mesafe alınıyor. En fazla mesafe alınan konu ekonomik geliĢmiĢliksorunudur. 

Artan gelir ve muasır dünyayla yoğunlaĢan iliĢkiler sayesinde eğitimsizliksorununda 

dagörece iyileĢme yaĢanıyor. Ancak OECD‘nin yaptığı Ġnsani GeliĢme Ġndeksine göre 

Ġslam ülkelerinin eğitimdeki geliĢmiĢlik seviyesi,bulundukları gelir seviyelerinin çok 

altında kalmaktadır. Etnikçi, grupçu ve ulusçu ayrılıkçılık sorununda ise Müslümanların 

durumu içler acısıdır. Bazısı kabile, bazısı cemaat, bazısı ise mezhebi asabiyeyle 

Müslüman kardeĢini vurmaktadır. Ġslam toplumlarının kırılgan bu yapıları tabi ki 

dünyanın hegemon güçlerinin iĢine gelmekte ve her fırsatta bunu istismar etmektedirler. 

Ġlginçtir! Müslümanlar, her zaman Ģer ve Ģeytan olarak tanımladıkları Batılı 

hegemondevletlerle ittifak edip, kardeĢlerine tuzak kurmakta, onların baĢına bomba 

yağdırmaktadır.  

Türkiye‘de milliyetçilik konusu Osmanlı Devleti‘nin dağılması ve Türkiye 

Cumhuriyeti‘nin modern ulus devleti formunda kurulması sürecinde ortaya çıkmıĢ ve 

günümüze kadar gelmiĢtir.  Osmanlının dağılma sürecinde Arapların Osmanlı‘dan 

ayrılması Ġslamcı politikalarının meĢruiyetini kırdığı gibi Türkçü-Ġslamcı Ġttihat Terakki 

milliyetçiliğinin Türklük bileĢenini de güçlendirmiĢtir. Türklük ve Ġslamlık ayrıĢması 

Cumhuriyet‘in kurulmasıyla birlikte iyice pekiĢmiĢtir. Bu dönemden sonra, Ziya Gökalp 

etkisindeki Ġslam‘ı dıĢlamayan Ġttihat Terakki milliyetçiliği laik milliyetçilikle yer 

değiĢtirmiĢtir. Laik Türk milliyetçiliği Türkiye Cumhuriyetinin resmi politikası haline 

gelmiĢtir. Bu, Benedict Anderson‘un tasvir ettiği türden hayali, fiilen olmayan, 

bütünüyle masa baĢında türetilen bir Türk üst kimlik inĢasıdır. Bugün cedelleĢtiğimiz 
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Kürt sorunu, dıĢ konjonktürü sabit varsaymak Ģartıyla, betimlediğimiz bu süreçte kronik 

hale gelmiĢtir.  

Said Nursi hem Kürt kökenli son dönem Osmanlı‘nın Ġslamcı aydınlarından biri, 

hem de yazdığı eserler ve açtığı Nurculuk hareketiyle günümüzü etkileyen bir âlim ve 

kanaat önderidir. Bundan dolayı ayrılıkçı Kürt sorununu Said Nursi‘nin düĢünceleri 

çerçevesinde analiz etmek iĢlevsel olacaktır. Onun millet ve milliyetçilikle ilgili 

düĢüncelerini aĢağıdaki gibi çerçevelemek mümkündür.  

Said Nursi‘ye göre bütün alt kimlikler müspet olmak Ģartıyla meĢru ve 

gereklidir. Osmanlı döneminde yaĢamıĢ Eski Said bir alt kimlik olarak Kürtlüğü 

reddetmez, ama onun Kürtler tarafından menfi/negatif bir Ģekilde siyasallaĢtırılmasına 

ve Müslüman üst kimliğine paralel/alternatif hale getirilmesineĢiddetle karĢı çıkar. Bu 

tavrını Cumhuriyet döneminde de kapsamını geniĢleterek sürdürür. Hüküm cümlesini 

her iki dönemi kapsayacak Ģekilde Ģu Ģekilde kurmak mümkündür: Said Nursi hem 

Türk-Kürt gibi etnik bir alt kimliğin hem de bir cemaat alt kimliğinin negatif bir Ģekilde 

siyasallaĢtırılmasına ve üst kimliğe alternatif/paralel hale getirilmesinekarĢıdır. Onun 

reddetmediği milliyetçilik ise üst kimlik çatısı altında kalmak, ortak menfaati birinci 

planda tutmak, fedakârlığı, hamiyeti teĢvik etmek, baĢkalarını inkâr etmemek ve 

ötekilerin husumetiyle beslenmemek Ģartıyla müspet milliyetçiliktir. 

Bu bildiride ayrılıkçı Kürt milliyetçiliği sorununu ele alıyoruz. Amacımız Said 

Nursi‘nin düĢünceleri çerçevesinde betimlenen sorunu analiz etmek ve mümkünse 

çözüm önerileri getirmektir.
1
 

Türk-Kürt KutuplaĢmasının Kısa Bir Hikâyesi 

Kürt kimliğinin siyasallaĢmasında milat ulusçuluğun tarih sahnesine çıkmasıdır. 

Endüstri devrimi ve Fransız ihtilali adeta Ġmparatorluk çağını kapamıĢ, 

ulusçuluk/milliyetçilik çağını açmıĢtır. Osmanlı‘nın siyasi çatısı altındaki milletler bu 

konjonktürün etkisiyle birer birer ayrılmıĢlardır.  

Osmanlı‘dan ilk kopmalar gayri Müslim milletlerden baĢlar. Osmanlı‘nın asli 

unsuru ve millet-i hâkimesi olarak kabul edilen Müslüman kavimler de 

ulusçuluk/milliyetçilik akımından etkilenmiĢlerdir. Birçoğu Osmanlı‘dan ayrılmıĢ veya 

bu konjonktürü kullanan hâkim devletler tarafından Osmanlı‘dan koparılmıĢlardır. 

UluslaĢma süreci Ģüphesiz Kürtleri de etkilemiĢtir. Kürtler Osmanlı siyasi çatısı altında 

Türkler ve diğer Müslüman unsurlarla mezcolmuĢlardır. Kürtler Malazgirt‘te, 

Çaldıran‘da, Mercidabık‘ta, I. Dünya SavaĢı‘nda ve en önemlisi de Milli Mücadele‘de 

Türklerle müttefik ve beraberdirler. Ġlk Meclis‘te de kendi kimlikleriyle temsil 

edilmiĢlerdir.  

Milli Mücadele sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin laik Türklük 

temeline oturtulması sıkıntının baĢlangıcı sayılabilir. Kürt sorununun ayrılıkçı zeminde 

siyasallaĢması bir açıdan Cumhuriyet elitlerinin radikal kimlik tercihiyle ilgilidir. 

Cumhuriyet elitleri radikal/devrimci bir tutumla, Ziya Gökalp‘ın fikirleri etkisindeki 

Ġttihat ve Terakki‘nin sosyolojik Türk kimliğini reddettiler. Yerine Yusuf Akçura‘nın 

Türkçü/ırkçı düĢüncelerine yöneldiler. Sosyal mühendislik maharetiyle Türklüğü 

laikliği mezcederek yapay bir üst kimlik kurguladılar. Bu üst kimlikresmi / ideolojik 

Türklük veya laik Türklük olarak adlandırılmaktadır. 

                                                           
1 Bu bildiri büyük oranda Türkiye‘nin SiyasallaĢmıĢ Sorunları Sorunları kitabım ile Said Nursi‘nin DüĢünce ve 

Tutumunda Milliyetçilik, Ġslamcılık ve Muhafazakarlık isimli Hakan Köni ile beraber kaleme aldığımız makaleden 

değiĢtirilip geliĢtirilerek uyarlanmıĢtır. Makale‘den alıntılanan kısmında Hakan Köni‘nin katkısı olmaması 

gerekçesiyle bu makalenin benim ismimle yayımlanmasına yazarın kendisi rıza göstermiĢtir. 
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Ülkede yaĢayan bütün alt kimlikler bu resmi/ideolojik kimlik kalıbına dökülerek 

asimle edilmeye çalıĢıldı. Asimilasyon sadece Kürtleri değil, bütün etnik, dini ve 

bölgesel alt kimlikleri kapsıyordu. Asimlasyon doğrudur, ama asimlasyonuntek hedefi 

Kürtler değildir; Anadolu‘da yaĢayan bütün etnik, dilsel, dinsel, mezhepsel, cemaatsal, 

düĢünsel ve kültürel gruplardır. 

Ziya Gökalp‘ın sosyolojik milliyetçiliği ortak vatan, dil, din ve kültürü esas 

alıyor (Canatan, 2010, Sevim, 2008). Gökalp‘ın anlayıĢı bir açıdan Alman kültür 

milliyetçiliğidir, bir açıdan ondan farklıdır. Çünkü onun milliyetçiliğinde baskın unsur 

ırk değil, kültürdür (Gökalp, 1996: 29). Ziya Gökalp‘ın kültüre yüklediği anlam, kendi 

çizgisi takip edildiğinde, bir etnisiteden daha çok Anadolu‘da yaĢayan fiili kültürü ve 

dolayısıyla ona ait fiili üst kimliği içermektedir. Gökalp‘ın sosyolojik Türkçülüğünde 

Türk olmanın ölçüsü nesep bakımından Türk olmak değil, fiili Türk kültürüyle yetiĢmiĢ 

veya sosyalleĢmiĢ olmaktır. Öyle ki Türk kültürüyle sosyalleĢmemiĢ birisi nesep 

bakımından Türk bile olsa Türk kabul edilmemektedir. Tersine neseben Türk olmayan 

birisi yaĢayan Türk kültürüne göre sosyalleĢmiĢse Türk kabul edilmektedir.    

Gökalp‘ın savunduğu Türk kimliği büyük itibarla Osmanlı‘dan günümüze ortak 

tarihi, tasayı, sosyolojiyi paylaĢan halkların fiili/sosyolojik kültürünü temsil etmektedir. 

Adlarda veya efektlerdeki Türk ibaresinin aslında belirleyiciliği yoktur. Bu ortak kültür 

içinde aynı sosyal, siyasi ve kültürel coğrafyayı paylaĢmıĢ her alt kültür bizzat vardır. 

Yani Türkler, Kürtler ve diğer halklar ortak kültürü ve dolayısıyla ortak/üst kimliği 

beraber inĢa etmiĢlerdir.  

Ziya Gökalp‘ın fiili Türklük anlayıĢı, Ġslamiyet‘i ve maziden günümüze ortaya 

çıkan ortak kültürü dıĢlamadığı için uzlaĢmacıdır. Cumhuriyet elitlerinin radikal kimlik 

tercihleri doğası gereği dıĢlayıcı ve mütehakkimdir. Cumhuriyet elitleri, ulusal kimlik 

(laik Türklük) tercihlerini var olan fiili kültüre dayandırmak yerine, buna yabancı ve 

hatta zıt tasavvurlardan devĢirmiĢler ve bu da çatıĢma yaratmıĢtır. 

Said-Ġ Kürdi‟den Said-Ġ Nursi‟ye Millet, Milliyetçilik Ve Ġslamcılık 

Said Nursi‘nin Eski Said diye adlandırılan döneminde (Torun, Köni, 2015) alt 

kimlik ve üst kimlik farkındalığı güçlü bir Ģekilde vardır (Nursi, 2011a:44). Eski Said, 

alt ve üst kimlik farkındalığını
2
 terakki için Müslümanları gayrete getirecek, 

hamiyetlendirecek bir dinamik olarak görür. Kimlik farkındalığını gerek Kürtlerin, 

gerekse Kürtlerin de içinde olduğu Osmanlı bakiyesi bütün Müslümanların duçar 

olduğu fakirlik, cehalet ve ihtilaf marazının çözümünde muhabbet-i milli nitelemesiyle 

olumlamaktadır (Nursi, 2011a:44,107-110,117,122,171,182-183,185-186). Muhabbeti 

milliyi / hamiyet-i milliyeyi (milliyetçilik / millet farkındalığı) özellikle ihtilaf 

marazının ilacı olarak değerlendirir. Genelde tefrika bölge, kabile, aĢiret ve aile 

asabiyesinden çıkmaktadır. Dolayısıyla Said Nursi alt kimlik ve üst kimlik 

farkındalığıyla kabile asabiyesinden kaynaklanan tefrika sorununun çözümü için 

ilgilenir.  

Said Nursi‘nin milliyetçilikle ilgili çağdaĢ cereyanların etkisine kapılıp ifrat ve 

tefrite düĢmekten kaçınır. Bunu Hucürat Süresi‘nin 13. Ayeti‘ni tefsir etmesinden 

anlayabiliriz: Taife ve kabililer sadece var değildir, aynı zamanda muarefe (tanıĢmak, 

kaynaĢmak) ve muavenet için gereklidir. Ancak ötekini reddeden, dıĢlayan, hasım gören 

milliyetçilik tekfire konudur (Nursi, 2011b:105). Bu tekfiri, kabileciliği cahiliyet 

                                                           
2Milliyetçilik yerine algı ve/veya farkındalık demeyi tercih etmekteyiz. Çünkü millet algısı ile farkındalığı bir 

realiteye iliĢkin iken milliyetçilik bir ideale iliĢkindir (Topçu, 1972: 27). Realitenin varlığından haberdar oluruz, onu 

fark ederiz, onunla barıĢık oluruz, onu reddetmeyiz. Bir düĢünceyi idealleĢtirilmek ve sistemleĢtirmek demek, onu 

diğer tüm tutumlarımızın merkezine koymak demektir.  
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asabiyesiyle   (kabile / kavim / etnik milliyetçiliğiyle) özdeĢleĢtiren meĢhur Hadis-i 

ġerif ile argümente eder
3
. Aradaki farkın ayırt edilmesi için orijinal bir 

kavramsallaĢtırmaya gider. YardımlaĢma ve muavenete yöneleni pozitif (müspet) 

milliyetçilik, ötekini reddeden ve hasım göreni ise negatif (menfi) milliyetçilik olarak 

tanımlar (Nursi, 2011b:538-548).   

Said Nursi, alt kimlik ve üst kimliğe oldukça özgün anlam yükler. Said Nursi‘de 

alt kimlik konusunun anlaĢılması onun ilke, misyon ve vizyonunu belirlediği Nurculuk 

hareketini anlamak için de gereklidir. Neticede Nurculuk ta bir alt kimliktir.   

Eski Said‘in hamiyet-i milli ve itihad-ı Ġslam algısı bir kimlik farkındalığı mı, 

yoksa milliyetçilik midir? Eğer milliyetçiliği bir düĢüncenin izmleĢmesi, diğer bütün 

tutumların merkezine yerleĢmesi veya siyasallaĢması olarak tanımlarsak bu kimlik algısı 

Said Nursi‘nin düĢünce konseptine pek uymayacaktır. Çünkü, onun düĢüncelerinin 

merkezinde Ġslam, Ġslami değer ve normlar vardır. Belki aksi değerlendirme Eski 

Said‘in aĢağıda tavsif ettiğimiz biçimdeki üst kimlik algısı için söylenebilir
4
.  

Osmanlı çatısı altındaki bütün Müslümanlar, en azından Sünni olanlar fiilen bir 

milleti oluĢturur. Dolayısıyla Osmanlı sonrası bütün Müslüman aydınların ortak irfan ve 

vicdanı, Ġslam‘ı bir üst kimlik olarak algılar. Onlardan birisi de Said Nursi‘dir. O, tevile 

ihtiyaç bırakmayacak açıklıkla Ġslamiyet, benim milliyetimdir der (Nursi, 

2011a:64,69,80,117). Bu bağlamda Ġslamcılık Eski Said‘ in siyasi düĢüncesinin 

merkezinde yer alır. Bu merkezilik onun alt kimlik algısını da biçimlendirir. Said 

Nursi‘nin müspet milliyetçiliğini ayrılıkçı Kürt milliyetçiliğinden ayırmak için onun 

Kürtçü ġerif PaĢa‘ya gösterdiği tepki ile Prens Sabahattin‘e verdiği cevapta saklıdır.   

Said Nursi, 1919‘da düzenlenen Paris BarıĢ Konferansı‘nda Kürt ġerif PaĢa ile 

Ermeni BogosNubar PaĢa‘nın bağımsız Kürdistan‘ın kurulması için yaptıkları giriĢime 

karĢı iki Kürt kanaat önderiyle beraber bir reddiye kaleme alır (Ural, 2004). Burada, 

özetle, etnik temelli, ayrılıkçı, menfi milliyetçiliği cahiliye adeti olarak tanımlayan 

Hadis-i ġerif‘e atıfla reddeder (Nursi, 2011a:106-110): ―Ġslamiyet herhangi bir ırkın 

diğer bir unsur-u Ġslam aleyhine menfi surette uyanmasını kabul etmez.. Kürtlük davası 

manasız bir iddiadır...‖ 

Prens Sabahattin‘in adem-i merkeziyetçi düĢüncelerine de yine bu bağlamda karĢı 

çıkar. Sabahattin‘in adem-i merkeziyetçilik düĢüncesinin güzel ve makul olduğunu, 

ancak bunun Almanlar gibi irfan seviyesi bir medeni toplumlarda uygulanabileceğini, 

bizde uygulanmasının asabiyet-i cahiliyeyi (etnik milliyetçiliği) uyandıracağını, süreç 

içinde Kürdistan bölgesinde önce muhtariyeti (özerkliği) ve sonra istiklaliyeti 

(bağımsızlığı) getireceğini söyler (Nursi, 2011a:183-184).   

―Seviye-i irfanı bir mütemeddin devletin –Alman gibi- libas-ı siyaseti, 

kamet-i siyasetimize ya kısa veya uzun olacaktır. Zira seviyemiz bir değildir. 

..mizac-ı ittihad-ımillete arız semum-i istitbad ile, istidat ve meyl-i iftirak 

                                                           
3Said Nursi‘ınĠslam, Cahiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği kaldırmıĢtır mealindeki bu ifadesinin ilgili kitabının 

dipnotunda (Nursi 2011b:105)  konuyla ilgili aĢağıdaki hadislerden müktesep olduğu yazılıdır:  KeĢfü‘l-Hafa,1:127;   

Buhari, Ahkam:4;   Ġmare, 36,37;   Ebu Davud, Sünnet: 5;    Tirmizi, Cihad: 28, Ġlim: 16. 
4 Said Nursi tam da bu konuyla ilgili bir tartıĢmada birini veya bir alt kültürü diğerine üstün kılacak ölçü takvadır 

diyerek tutumunu açıkça belirtir. Bu bağlamda milliyetçiliğin yaygın çağrıĢımıyla, Said Nursi bir alt kimlik 

milliyetçisidir demek doğru olmayacaktır. Kaldı ki, ikinci/Yeni Said döneminde Said Nursi‘ın alt kimliği Kürtlük 

değil, Nurculuktur. Said Nursi‘nin nurcu alt kimliğini benimsemesi ve var gücüyle hayatını ona adamasına paralel 

olarak Said-i Kürdi Said-i Nursi olur. Adının bu Ģekilde yaygınlaĢması Said Nursi‘ın kendi oluru ve 

benimsemesiyledir. Bunun taktiksel veya takiye olduğu iddiası ise gerçek dıĢıdır. Said Nursi‘ın ne hayat sergüzeĢti ne 

de düĢünceleri takiyeyi destekliyor. En büyük hileyi hilesizlikte bulan (Nursi 2011b:202-103), Cumhuriyetin tek parti 

rejiminde bile sarığını çıkarmayan (Nursi 2011c:518), yalanı imansızlıkla eĢ tutan (Nursi, 2011a:344-345 & Nursi 

2011d:1156) birisine takiye ve çifte kimlikliliği yakıĢtırmak hakkaniyete sığmayacaktır.  
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marazını izale veya tevkif lazımken, adem-i merkeziyet fikriyle veyahut onun 

kardeĢioğlu gayr-i mahlut siyasi kulüpler sirayetine yardım ve önöne 

menfezler, kapılar açmak …on üç asır (Hicri takvime göre Ġ.T.) evvel ölmüĢ 

asabiyet-i cahiliyeyi ihya ile fitneyi ikaz etmek ve Asya‘nın mahall-i 

saadetimiz olan sema-i istikbaldeki cinanı cehenneme döndürmek, hamiyet 

ve uluvvücenaplarına yakıĢtıramıyorum...Fikren taakkul edebiliriz, amma 

istidadımızla amelen tatbik edemeyiz. Tatbikine çok zaman lazım.‖ 

Her iki olaydan anlaĢılacağı üzere Said Nursi Kürt alt kimliğini kabul eden biri 

olarak, Kürtlerin Müslüman Türkiye toplumundan ayrılmasına Ģiddetle karĢıdır. Bize 

göre onun bu tutumunu belirleyen Ģey onun güçlü bir Ġslamcı olmasıdır.  

Said Nursi‘nin güçlü Ġslamcılığı onu siyasal birlik ve üniter yapının adeta yılmaz 

savunucusu yapmıĢ, düĢünce ve eylemleriyle bunun takipçisi olmuĢtur. Bu paralelde, 

ittihat Terakki‘ye kategorik olarak karĢı çıkmasına rağmen, onların Ġslam‘ı reddetmeyen 

kültür milliyetçiliğine pek iliĢmemiĢ, hatta ittifak etmekten çekinmemiĢtir. Nitekim 

Ġttihatçıların üst kimlik için savundukları "dil, din bir ise millet birdir" düĢüncesini 

olumlar (Nursi, 2011b:546). ġu kadarki, ―dil‖ ve ―din‖e ―vatan‖ bileĢenini de ekleyerek 

bu üç etkenin millet kavramını var etmede kuvvetli bir bileĢim oluĢturabileceği 

konusunda uzlaĢır. Said Nursi, Ġttihatçıların milliyetçiliğiyle kendi Ġslamcılığının 

fiilayatta çok zıtlaĢmayacağı kanaatinde olmalıdır. 

―Menfi milliyette ve unsuriyet fikrinde ifrat edenlere deriz ki:  

Evvelâ: ġu dünya yüzü, husussan Ģu memleketimiz, eski zamandan beri çok 

muhaceretlere ve tebeddülâta maruz olmakla beraber, merkez-i hükûmet-i 

Ġslâmiye bu vatanda teĢkil olduktan sonra, akvâm-ı saireden pervane gibi 

çokları içine atılıp tavattun etmiĢler. ĠĢte bu halde Levh-i Mahfuz açılsa, 

ancak hakikî unsurlar birbirinden tefrik edilebilir. Öyleyse, hakikî unsuriyet 

fikrine hareketi ve hamiyeti bina etmek, mânâsız ve hem pek zararlıdır. 

Onun içindir ki, menfi milliyetçilerin ve unsuriyetperverlerin reislerinden ve 

dine karĢı pek lâkayt birisi, mecbur olmuĢ, demiĢ: "Dil, din bir ise millet 

birdir‖. Madem öyledir. Hakikî unsuriyete değil, belki dil, din, vatan 

münasebatına bakılacak. Eğer üçü bir ise, zaten kuvvetli bir millet; eğer biri 

noksan olursa, tekrar milliyet dairesine dâhildir‖ (Nursi 2011b:546-547).   

Sonuç ve Değerlendirme 

Türkiye‘de milliyetçilik sorunu dünyada milliyetçi siyasanın genelleĢmesi, 

Osmanlı Devleti‘nin parçalanması ve Türkiye Cumhuriyeti‘nin modern ulus devleti 

formunda kurulmasıyla ilgilidir.   

1877-78 Osmanlı - Rus savaĢı sonrası akdedilen Berlin AnlaĢması ile gayri 

Müslim milletler Osmanlı‘dan ayrılır. Buna karĢılık Kuzey ve Balkan coğrafyasındaki 

Müslüman unsurlar kitlesel tehcirlerle Anadolu‘ya gelir. Bu olaylar zinciri Türk 

aydınındaki Osmanlılık mefkûresini yıkıp ulus merkezli arayıĢlara iter.   

II. Abdulhamit, gayri Müslim milletlerin büyük oranda Osmanlı‘dan 

ayrılmasıyla Müslüman etnisiteleri bir devlet çatısı altında tutmak için Ġslamcılığı devlet 

politikası yapar. Ne var ki, Abdulhamit‘in bu politikası ulusçuluğun ana akım olduğu 

dünyada Osmanlı‘nın dağılmasını engelleyemez. Bu süreçte güçlenen Ġttihat ve Terakki 

partisi 1908‘de Abdülhamit‘i tahttan indirir. Ġttihat Terakki‘nin Türkçü politikaları ise 

Osmanlı içindeki diğer Müslüman unsurların ayrılma arayıĢını güçlendirir.  

Arapların Osmanlı çatısından ayrılması bir yandan Ġslamcı politikalarının 

meĢruiyetini kırar, diğer yandan Ġttihat Terakki milliyetçiliğindeki Türklük bileĢenini 
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güçlendirir. Bu ayrıĢma Cumhuriyet entelijansiyasıdaki Türk milleti algısını 

radikalleĢtirir. ġöyle ki, Ġttihat Terakki‘nin Ziya Gökalp etkisindeki Ġslam‘ı dıĢlamayan 

milliyetçiliği, Ġkinci Meclis sonrasında, Yusuf Akçura Türkçülüğü ve laikçiliği 

sentezleyen milliyetçiliğiyle yer değiĢtirir. Benedict Anderson (2011)‘un tasvir ettiği 

türden bir üst kimlik inĢası Türkiye Cumhuriyetinin temel politikası haline gelir. Bugün 

cedelleĢtiğimiz Kürt sorunu betimlediğimiz bu süreçte ortaya çıkar.  

Said Nursi hem Osmanlı döneminin etkili Ġslamcı aydınlarından biri hem de 

yazdığı eserler ve açtığı Nurculuk hareketiyle günümüzü etkileyen kiĢidir. Onun millet, 

milliyetçilik ve Ġslamcılıkla ilgili düĢüncelerini aĢağıdaki gibi tasnif etmek mümkündür. 

Said Nursi‘nin millet düĢüncesi, Osmanlı aydını kimliğiyle, yani Eski Said 

döneminde, Ġslam paydası altında alternatif bir ulusa / üst kimliğe mündemiçtir. Onun 

düĢüncesi zamanın Osmanlı aydınlarının Ġslamcılık düĢüncesinden pek farklı değildir. 

Said Nursi‘nin bu dönemdeki Ġslamcılığı siyasal yönelimlidir; yani siyasal 

hegemonyaya yöneliktir. Eski Said düĢünce ve praksisi ile bir siyasal Ġslamcıdır. 

Öte yandan Eski Said, entelektüel düzlemde siyasal Ġslamcılığın yılmaz 

savunucusu iken, aydın kimliğiyle Ġttihat Terakkicilerle uzlaĢmaktan çekinmemiĢtir. 

Onların temel aldığı dil, din ve vatan bileĢenlerinden her hangi ikisini ―millet‖ için 

yeterli olabileceği fikrinde onlarla uzlaĢmıĢtır.    

Eski Said ne alt kimlik ne de üst kimlik farkındalığına ontolojik olarak karĢı 

çıkmaz (Nursi, 2011a:107-110, 117, 122, 185-186). Hatta, toplumsal bütünleĢme ve 

kalkınma için gerekli görür (Nursi, 2011a: 171, 182-183, 191, 334-335). ġu kadar ki, alt 

kimliğin üst kimlikle (Ġslam milliyetiyle) çatıĢmasına ve menfi olarak (yani öteki alt 

kimliklerin inkârı ve hasımlığı doğrultusunda) kullanılmasına karĢı çıkar (Nursi, 

2011a:197). Böyle eğilimleri, Ġslam üst kimliğini parçalayacağından hareketle, cahiliye 

asabiyesiyle (ırkçılıkla) denk tutup, Ģiddetle reddeder. 

Bu bağlamda Kürt kimliğini reddetmez, ama onun menfi bir Ģekilde istimaline 

ve istismarına karĢı çıkar. Ġster Türk-Kürt gibi etnik bir alt kimliğin, isterse cemaat gibi 

alt kimliğinin negatif ve paralel bir Ģekilde siyasallaĢmasını kabul etmez. Ona göre, 

bütün alt kimlikler müspet olmak Ģartıyla meĢru ve gereklidir. Eski Said‘in üst kimlik 

milliyetçiliğini her halükarda yücelttiğini, maddi medeniyetin nedeni olarak gördüğünü, 

alt kimlik milliyetçiliğini de reddetmediğini burada tekrar etmiĢ olalım. Üst kimlik 

çatısı altında kalmak, ortak menfaati birinci planda tutmak, fedakârlığı, hamiyeti teĢvik 

etmek, baĢkalarını reddetmemek ve hasım olmamak Ģartıyla müspet milliyetçiliği 

faydalı bulur. 

Ġkinci Said Cumhuriyetle beraber siyasal Ġslamcılıktan vazgeçer. Siyasal iktidar 

ve siyasal hegemonyaya yönelik düĢünce ve hareket tarzını bütünüyle terk eder. 

A.Gramsci ve L.P.Althusser‘inMarxizm‘de yaptığı tecdidi Said Nursi Ġslam için yapar. 

Onun siyasal Ġslamclığı kültürel Ġslamcılıkla yer değiĢtirir. Yeni Said, eski Said‘e 

muhalif bir Ģekilde, Müslümanların siyasal hegemonyaya yönelmesini yadsır. Ġslami 

değerlerin sivil kamusal alanda, sivil yöntemlerle yayılmasını önemser. Dinin muamelat 

kısmının çok cüzi olduğunu, iman ve güzel ahlakla ilgili kısmının ise dinin çoğunluğunu 

oluĢturduğunu (Nursi, 2011a:127) belirleyip bütün entelektüel ve psiko-motor enerjisini 

ikincisine teksif eder. Ama Gramsci ve Althusser‘den farklı olarak Said Nursi‘ın iman 

dediği bizim ise kültürel Ġslamcılık dediğimiz hareketi hiçbir siyasal hegemonya ve 

siyasal iktidara indirgemez, hatta siyasal hegemonya (siyasal iktidara yönelme amacı) 

ile kültürel hegemonyanın bir arada bulunamayacağını savunur. Onun siyasetle arasına 

koyduğu ilkesel mesafe çok partili sisteme geçildikten sonra da değiĢmez. Siyasetle dini 

bir arada götürmeye çalıĢan kiĢi dini (kültürel Ġslamcılığı) siyasete (siyasi Ġslamcılığa) 
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alet etmeye mecbur kalır der (Nursi, 2011c:746). Kısaca O, genel anlamda –siyasal 

iktidara yönelen - Ġslamcılığa karĢı tavır takınır. 

Eski Said‘in Said‘in kültürel Ġslamcılığa dönüĢümünde millet ve milletle ilgili 

konjonktürün geçiyor olmasının etkisi büyüktür. O, milli devlet ve onunla beraber 

fetiĢleĢen olguların geride kaldığını belirtir: Artık millet (ulus) çağı geçiyor (Nursi, 

2011b:744). KuĢkusuz onun bu dönüĢümde Cumhuriyet‘in bütünüyle Türkçü ve laikçi 

temelde konumlanmasının yarattığı hayal kırıklığının da etkisi olmalıdır.  

Said Nursi‘ın düĢüncelerinin bugüne nasıl uyarlanacağı konusu Türkiye‘nin ulus 

çağını ne kadar yaĢadığı ve ulus sonrası çağa ne kadar yöneldiği sorunuyla ilgilidir. 

Kanımca Türkiye bir açıdan ulus çağının sorunlarını yaĢıyor, ama küresel dünyaya da 

yüzünü dönmüĢ ve oraya doğru yol almaktadır. Türkiye‘nin özellikle dıĢ dünyayla olan 

iliĢkilerinde küresel dünyanın gerekleri baskınken içeride ise büyük ölçüde ulus çağı 

gerekleri hükmetmektedir. Dolayısıyla Said Nursi‘ın eski Said dönemindeki teklifleri 

günümüz Ģartlarına uyarlanarak uygulanabilir. Ama Said Nursi‘ın en orijinal ve etkin 

çözüm önerisi onun idealize edip pratize ettiği sivil dini hareket tarzıdır. 

1990‘lı yıllardan sonra bütün dünyaya hegemonya kurmaya baĢlayan 

küreselleĢme sürecinde, ulus devletlerin gücü azalmıĢ, her türüyle alt kimliklerin ise 

gücü artmıĢtır. Ulus çağında milli (ulasal) kimlikle alt kimlikler rekabet halinde iken, 

küresel dünyada ulusal kimlikle küresel kimlik, küresel hegomon güçlerle ulusal 

devletlerin rekabeti söz konusudur. 1990‘lı yıllardan ve özellikle 2000‘li yıllardan sonra 

yoğunlaĢan küresel entegrasyon Türkiye‘yi de içine almıĢtır. 

KüreselleĢme süreci bütün ülkeleri ve ulusları dünya ile entegrasyona zorluyor. 

Artık alt kimliklere yönelik tehdit ulus devletlerinin ideolojik ve bastırıcı güçlerinden 

daha çok, küresel toplumun hegemonyasından geliyor.Yani,bir ulusal coğrafyadaki alt 

kimliğin de üst kimliğin de hasmı aynıdır: Hegemon/küresel güçler. Sonuçta Türklerle 

beraber Kürtler küresel entegrasyondan beraber fayda sağlayıyor ve aynı zamanda bu 

güçlerden beraber zarar görüyorlar. Sonucun sonucunda asimlasyonun Türkiye‘ye 

faydası olmadığı gibi, ayrılıkçı milliyetçiliğin de Kürtlere faydası yoktur. Birlikte 

yaĢamak, var olan ortaklıkların altını çizmek, bunların sayısını ve niteliğini artırmak 

herkesin faydasınadır. Bin yıllık mazisi bulunan birlikteliğimizin hukuku da bunu 

gerektirir. 
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Özet 

21. yüzyıla girerken Ġslam dünyasında yaĢanan sorunlara siyasal çözüm üretme çabalarında artıĢ 

ve dinamizm gözlemleniyor. Teorik ve pratik alandaki bu çabaların birçoğuna iliĢkin belirli dönemlerde 

kavramsal ve teorik derinliği belirli bir düzeyde olan bazı tartıĢmalar yaĢandı. Özellikle sivil devlet-laik 

devlet tartıĢmaları tahrir devriminden sonra mısır‘da yoğun bir Ģekilde gündeme gelirken Ġslamcılar da 

sivil devlet kavramını, laikliğe alternatif ara bir kavram olarak geliĢtirdiler. Ġslamcıların gerçekten sivil 

devlete iliĢkin bir projeleri var mıydı yoksa sırf laiklikten kaçınmak için mi bu kavram ihdas 

edilmiĢti?Sivil devletin laik devletten farkı neydi, neden bu kavram tercih edildi? Peki,Ġslami hareketler, 

hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, milli irade, eĢitlik, özgürlük ve sosyal adalet ya da vatandaĢlık, 

modern-ulus devlet gibi birbiriyle oldukça iç içe geçmiĢ olan diğer politik kavramlara iliĢkin de bir Ģey 

söylüyor mu? Ġslami hareketlerin genel olarak modernliğe ve modernleĢmeye bakıĢı nasıl? Sürekli kriz 

halinde olan Ġslam dünyasında bu tarz bir takım kavramsal ve teorik arayıĢların olması, Ġslami dünya 

görüĢüne sahip kiĢilerin bu konuları özgürce tartıĢması bir dinamizmin de göstergesi. 90‘lı yıllardan 

itibaren Ġslamcı düĢünürlerin laiklik kavramına iliĢkin klasik yaklaĢımının dıĢında farklı yaklaĢımlar 

getirdiğini gözlemlemeye baĢladık. Özellikle totaliter laiklik/toplumsal sekülerizm ile siyasal-yönetsel 

laiklik arasında ayrımların yapıldığı tanımlamama giriĢimlerine tanık olduk. Bu çalıĢmada söz konusu 

giriĢimlerin Ġslam dünyası açısından ne ifade ettiğini ve bu çabaların Ġslam dünyasındaki krizlere çözüm 

üretme faaliyetleri içerisinde nerede durduğunu, bunu ne ölçüde baĢarabildiklerini tespite çalıĢacağız.  

Anahtar Kavramlar: Laiklik, Sivil Devlet, Demokrasi, Hukuk Devleti, Sekülerizm 

Abstract 

It‘s observed that the efforts of the political solutions for the problems in the Islamic world has 

been increasing.  Especially Islamists in Egypt brought the concept of the ―civilstate‖ intoquestion as a 

alternative for the concept of the ―secular state‖ after the Revolution as an interim solution. Did really 

islamists have their own project about civil state or the build this concept only to avoid from using 

secularism? What is the difference between civil state and secular state? What are they thinking about 

constituonal state, superiority of law, social and economic justice, freedom, liberty, citizenship and 

modern national state? What is their general view of point about modernity and modernization? We shall 

argue in this paper that these discusses about questions in the Islamic world is a signal of dnyamism. 

Since 90‘s we saw in the islamic world that there is a different argumentations about nature of secularism 

than some classical argumentations about this concept. In this work, we will try to detect the value of 

these efforts for the islamic world and where these efforts are standing in the activities for producting 

solutions for the problems and in what extend they have been succesful. 

Keywords: Secularism, Civil State, Civil Society, Democracy, Law State. 

GiriĢ 

Dinler belki de dünyanın en dayanıklı müessesi, sosyal olgusudur. Özellikle 19. 

yy.‘ın sonlarından itibaren baĢlayan modernleĢme hareketleri, bütün dünyada dinin 

önemini yitireceğine dair bir beklenti doğursa da sekülerleĢme teorisyenlerinin 

kehanetlerinin aksine din, günümüzde önemini artırarak varlığını sürdürmektedir 

(Erdoğan,1995). Ancak öte yandan dinin de olduğu gibi kalmadığını, modern çağa 

adapte olmak için sadece biçim değil öze iliĢkin bir takım değiĢimler ve dönüĢümler 

geçirdiğini kabul etmek zorundayız. Tüm diğer sosyol olgular gibi din de toplumda var 

olmak için modern toplumsal yapıyla etkileĢim içerisine girmiĢ, din biraz modernliği 

etkilemiĢ biraz da kendisi modern süreçlerden etkilenmiĢtir (SubaĢı,2002:17-48). 

Burada hem dinin hem de modernliğin ve modern toplumun karĢılıklı dönüĢüme maruz 

kaldığını söyleyebiliriz (Özdalga,1998:21). Ġslam dünyasında modernite bazen dinsel 
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olanı yukardan aĢağı tanımlamaya ve Ģekillendirmeye çalıĢırken öte yandan bunun 

sadece yukardan dayatmayla değil aynı zamanda liberal ekonomik yapı içerisinde 

meydana gelen iliĢkiler çerçevesinde geliĢtiğini, dini algı ve anlayıĢın dıĢ faktörlerin de 

etkisiyle tarihsel ve toplumsal bağlamı içerisinde bir dönüĢüme uğradığına tanık 

oluyoruz. Bu değiĢim ve dönüĢümün sadece söylemsel bazda meydana gelmesi gibi bir 

durum söz konusu değildir.  

Söylemsel değiĢim, aynı zamanda hayat pratiklerinde yaĢanan dönüĢümün de bir 

göstergesi olarak alındığında dinsel yaĢam, dindarlık formları ve dini algılama biçiminin 

dekarĢılıklı olarak yaĢanan bu dönüĢüme eĢlik ettiğini söylemek mümkündür. Eğitim ve 

öğretim üzerinden farklı modernlikler, farklı dini yorumlarla yüzleĢen toplumsal birey, 

tevarüs ettiği geleneksel değerleri ve algılarını değiĢtirmek durumunda kalmıĢtır. 

ĠletiĢim araçlarının hızla yaygınlık göstermesi de dini algıyı Ģekillendiren yeni bir 

vasatın doğmasına, yeni anlam haritalarının oluĢmasına zemin hazırlamıĢtır. Aslında 

doğrudan dini algının dönüĢtürülmesine zemin hazırlayan Ģey,  bizatihi iletiĢim 

araçlarının kendisi olmamıĢ, ancak farklı dini yorumların kitlelere ulaĢtırılmasında 

araçsal bir iĢlev ifa ettiğinden dinselliğin dönüĢümünde katalizör görevi görmüĢtür.
1
 

KentleĢme ve göç süreci de toplum sosyolojisini ciddi bir dönüĢüme tabi kılan baĢka bir 

faktör olarak karĢımıza çıkarken, dindarlık biçimleri ve dini algı da bu dönüĢüm 

sürecinden yeterince nasibini almıĢtır ve halen de almaktadır (SubaĢı, 2000:17-40). 

Sadece kentsel dindarlık formları değil aynı zamanda kırsal bölgelerde yaĢayan 

insanların bile dini algılama biçimleri dönüĢüme uğramaktadır. Zira ne köy eski köydür 

ne de eski Ģehir kavramı Ģu anki Ģehir kavramıyla bütünleĢen bir özellik göstermektedir 

(Delaney, 2001:327-371;Wolf, 2000:160-175).Geleneksel dindarlık yeni koĢullara ve 

anlayıĢlara adapte olmak için kent dindarlığıyla ya da kentin ürettiği yeni dindarlık 

formlarıyla etkileĢime girerek bir sentez üretme arayıĢında olduğu gözlemlenmektedir. 

Öte yandan geleneksel dindarlık aynı zamanda modernliği de kendine benzetmekte, onu 

dönüĢtürmekte modern süreçlerde ortaya çıkan din algılarını transformasyona maruz 

bırakmaktadır. Bu dönüĢüm, toplumun belirli kesimleriyle sınırlı kalmamakta, belirli 

toplumsal gruplarla özdeĢleĢtirilmeyi imkânsız kılacak Ģekilde toplumun bütününe 

yaygınlık göstermektedir (Çelik, 2002:170-171). 

Din, modern dönemde oldukça dirençli çıkmıĢ olmakla birlikte meseleyi salt 

dindarlığın gösterdiği direnç ve sekülerliğin gerilemesi bakımından ele almanın yaĢanan 

vakıanın gözlemlenmesi ve doğru tespitler yapılmasına katkı sağlayacağı oldukça 

Ģüphelidir. Öyleyse meselenin bir baĢka veçhesi yani dindarlığın liberal-kapitalist 

iliĢkilerin yarattığı değerler evreni içerisinde geçirdiği dönüĢümün yanı sıra,  maruz 

kaldığı erozyon ve aĢınma vakıası da göz önünealınmalı, bu anlam krize dair 

değerlendirmeler üzerinde durulmalıdır.   

Dinin gerek toplumsal alanda gerekse bireyin zihninde gerileyeceğine dair yargı, 

özü itibarıyla geçerliliğini yitirmiĢ olmakla birlikte (Erdoğan, 1995) modernliğin ve 

piyasa ekonomisinin dini ne tür dönüĢümlere tabi kıldığına iliĢkin çarpıcı örnekler 

yaĢamaktayız. Özellikle aydınlardan sıradan insanlara varana kadar herkes dini algı ve 

yaĢantının değiĢmesinden, yaĢanan ahlaki erozyondan, dinin içerisinin 

boĢaltılmasından, yaĢanan anlam krizindenĢikâyetçi ancak buna iliĢkin hazır bir reçete 

öyle görünüyor ki kimsenin elinde yok. Ancak sorun doğru tespit edilebiliyor mu? 

Öncelikle meselenin doğru bir Ģekilde ele alınıp alınmadığını tespit edip ardından 

çözüme odaklanmalıdır.   

                                                           
1
HusamTemmam:―TV Kanalları ve Ġslam‘ın LaikleĢtirilmesi‖, http://www.timeturk.com/tr/2008/08/04/tv-kanallari-

ve-islam-in-laiklestirilmesi.html, (EriĢim Tarihi: 04.08.2008). 

http://www.timeturk.com/tr/2008/08/04/tv-kanallari-ve-islam-in-laiklestirilmesi.html
http://www.timeturk.com/tr/2008/08/04/tv-kanallari-ve-islam-in-laiklestirilmesi.html
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Örneğin Siyasal Ġslam dediğimiz olgu Ġslam dünyasında söz 

konusumodernleĢme politikalarına mı, çarpık modernleĢmeye mi bir tepki olarak ortaya 

çıkmıĢtır yoksa emperyalizmin Ġslam dünyasındaki dıĢ müdahalelerine reaksiyon olarak 

mı geliĢmiĢtir, bunun üzerinde durmak gerekir. Öyle anlaĢılıyor ki farklı modernleĢme 

politikaları, farklı tarihsel tecrübeler, farklı sekülerleĢme ya da dindarlaĢma biçimlerini 

ortaya çıkarmıĢtır. Bu anlamda her bir örneğin ayrı ayrıele alınması edilmesi gerekir.  

Dolayısıyla sekülerleĢme meselesi, klasik din sosyolojisinin incelediği ya da 

Peter Berger‘in kastettiği biçimiyle dinin giderek önemini yitireceği anlamında değil, 

ama dinin özüne iliĢkin aĢınma, piyasa değerleriyle uyumlu, kapitalizmin iĢleyiĢ 

biçimine halel getirmeyecek hatta ona meĢruiyet sağlayacak Ģekilde dizayn edilen bir 

din anlayıĢının giderek yaygınlık kazanması anlamında bir sekülerleĢmenin, özellikle 

hızla kalkınan ve refah toplumu haline gelen Türkiye gibi ülkelerde yükseliĢe geçtiğini 

söyleyebiliriz. Öyleyse sekülerleĢmetezini ileri sürenlerin bütünüyle yanılmıĢoldukları 

söylenemez, yanılgı sadece dindeki sekülerleĢme biçiminin keyfiyet ve yöntemine 

dairdir. Öyleyse bu dönüĢümün izini sürmek aynı zamanda bize Ġslam dünyasında 

sekülerleĢmenin boyutlarına dair bize bir fikir verecektir.  

SekülerleĢme mi LibarelleĢme mi? 

Konuya iliĢkin kalem oynatan önemli isimlerden PatrickHaenni, Ġslam 

dünyasında dinsel olanın çok farklı yorumlanıĢ ve yaĢanıĢ Ģekillerinin ortaya çıktığını 

belirterek bu Ģekillerin geleneksel Ġslam anlayıĢının bütün kurucu tematiklerini anlamsız 

hale getirdiğini kaydetmektedir. Haenni‘ye göre bu gerçeklik hem Batı‘da hem de Ġslam 

dünyasında büyük ölçüde göz ardı edilmekte, gerek dindarların karĢı karĢıya kaldığı 

dönüĢüm gerekse Ġslami hareketlerin maruz kaldığı tehdit ve risk yeterince 

değerlendirilmemektedir (Haenni, 2014: 124). BurjuvalaĢan ‗ĠslamlaĢma‘ süreçlerine ve 

bu yeni Ġslami okuma ve yorumlama Ģekilleriyle mücessem hale gelen Piyasa Ġslamı‘nın 

yükseliĢi, dört faktör çevresinde Ģekillenmektedir: 1) Dinsel olanın militan-doktriner-

siyaset odaklı düzeyden kurtarılarak birey üzerinden fani dünyanın Ģartları ve gerekleri 

göz önüne alınarak yeniden okunması. 2) Dinsel ve ekonomik alanların artan karĢılıklı 

etkileĢimlerinin, siyaset merkezli ĠslamlaĢma süreçlerinin yerini alması. 3) ġirket 

kültürünün ve temel değerlerin dinsel alana sirayeti. 4) Ġslam‘ın neoliberalleĢmesi 

(Haenni, 2014). 

Tüketim iliĢkileri çerçevesinde Ģekillenen Ġslam‘ın liberalleĢmesi ve bu manada 

sekülerleĢmesine Ġslam dünyasında en yüksek sesle itiraz eden yazarlardan birisi de 

Abdülvehhab el Mesiri‘dir. Hamburger medeniyeti adlı makalesinde Mesiri, itirazlarını 

yüksek sesle Ģöyle dile getiriyor:
2
 

―Kültürel istila kavramı aslında durumu tam olarak anlatmamaktadır. Bu 

anlamda, kültürel aldatmadan bahsetmek daha doğru olacaktır. Ġçimizden çokları bu 

aldatmacaya teslim olmuĢtur. Bütün Arap ve Müslüman ülkelerin uydu kanalları, bütün 

gayretleriyle bu kültürel aldatmaya katkıda bulunmaktadırlar. Kendini dayatan soru 

Ģudur: Tüketimi merkezine alan bir birey modelini ortaya çıkaran böyle bir 

medeniyetin, bizim toplumumuzun çıkarlarına hizmet etmesi mümkün müdür? Biz, 

açgözlü ve yağmacı bir hayat anlayıĢının yaygınlaĢmasına hizmet ederken, sürekli 

olarak kemer sıkma ve tasarruf zorunluluğundan, ekonomik krizlerden bahseden 

ifadeleri nasıl yorumlayabiliriz? Ġnsan acaba bu evrende, tüm vicdani meselelerden 

uzak bir Ģekilde, en fazla metayı tüketerek en büyük lezzetleri gerçekleĢtirmek için mi 

var kılınmıĢtır?‖ 

                                                           
2Abdülvehhab el Mesiri, ―Hamburger Medeniyeti‖, 

http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=848(EriĢim Tarihi: 30 Kasım 2008). 

http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=848
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Mesiri, kalkınmanın bazılarının iddia ettiği gibi kaçınılmaz bir Ģekilde sürekli 

artan tüketim endeksine dayanmak zorunda olmadığını, bu kalkınmayı, geleneksel 

kültüre ait değerleri yeniden canlandıracak, insanın hem zahiri hem de batıni boyutunu 

gözönüne alacak yeni bir medeniyet yönelimiyle gerçekleĢtirebileceğini ifade 

etmektedir. Ona göre, bu yeni yönelim, Ģayet insanın temel ihtiyaçlarının giderildiği, 

güvenliğinin sağlandığı bir toplumda bulunursa üretim, inĢa ve yaratıcılık noktalarında 

katkıda bulunabilecek derinliğe sahip olduğunu, ĠslamMedeniyetininMüslümanları 

cehennemin kapılarına götürecek küresel tüketim medeniyeti ve onun değerleri 

karĢısında çaresiz ve tek baĢına bırakılmaması gerektiğini kaydetmektedir.
3
 

Öte yandan Haenni‘ye göre, yeni nesil; Ģeriat, cihat ve hilafet gibi birçok 

gelenekselkavramı bağlamından kopararak Batı politik modernitesinin hüküm 

sürdüğüyeni bir anlamsal alana yerleĢtirmeye çalıĢarak her geçen gün daha da 

fazlasekülerleĢmenin sinyallerini vermektedir. Az önce de ifade ettiğimiz gibi 

sekülerleĢme, bu teorinin sahiplerinin ileri sürdüğü Ģekliyle dindarlığın zayıflaması, 

etkisini yitirmesi, önemsizleĢmesi anlamında değil ama sahip olduğu parametrelerin 

içeriğinin boĢaltılması Ģeklinde tezahür etmektedir.   

Haenni (2014,125), bu hareketindini referansları bu Ģekilde iĢlevsel bir biçimde 

muhafaza edebilmesinin imkanınısorguluyor. Ona göre ‗Peygamber‘in hayatından etkili 

iĢletmeciliğinipuçları‘ gibi baĢlıklar sadece tebessüm ettirmektedir. Her Ģeyin Ġslami 

versiyonunuortaya koyma hırsı, Ġslam‘ın kaybolmasına yol açmıĢtır. Yazar, müzik, 

giyim gibi örnekler üzerinden Ġslamcı-devrimci retoriğin bugüngeldiği anlamsızlığı ve 

Ġslam‘ın tüketilip yok ediliĢini gözler önüne seriyor.―Tesettürlü ve liberal, Amerika‘ya 

gitme rüyaları gören, saf ipek baĢörtüsütakan ve çocuklarıyla Ġngilizce konuĢan‘ kapalı 

figürü Ġslami çevrelerde kızgınlıkyaratsa da artık hem Ġslam dünyasında hem de 

Avrupa‘da Ġslami edebinyaĢanıĢ ve yorumlanıĢ Ģekilleri değiĢmektedir. Sorun bunun 

nasıl okunacağıdır. Bu ĠslamlaĢma olarak okunabileceği gibi, Ġslami burjuvazinin 

Amerikanhayali olarak da değerlendirilebilir.‖ 

SekülerleĢmenin Boyutları 

SekülerleĢme, Abdülvehhap el Mesiri gibi bazı düĢünürler tarafından piyasa 

Ġslam‘ına adapte olma, neo-liberal düzenle uyumlu bir dini anlayıĢ, dindar bireyin kendi 

yokoluĢunagötürecek süreçleri kendi elleriyle hazırlaması olarak görülmektedir. Modern 

dünyaya adapte olduğu ölçüde dindarlık aĢınmakta, modernlik ve sekülerleĢmeye 

direndiği ölçüde kalıcı olabilmektedir. Dini hareketlerin özellikle de ABD‘dekilerin 

sekülerleĢen dünyaya adate olmayı reddettikleri ölçüde geliĢme kaydettiklerini belirten 

Peter Berger, diğerlerinin ise ya zayıfladıklarını ya da bütünüyle silinip gittiklerini ifade 

etmektedir (Berger, 1996: 3-12). 

Bütün bunlar, Ġslam dünyasında sekülerizmin din sosyologları ya da baĢka 

sosyal bilimcilerin beklediklerinden farklı biçimde kendini gerçekleĢtirdiğini ortaya 

koyuyor. Peki öyleyse sekülerleĢmenin bu yeni biçimi Ġslam dünyası açısından ne 

anlama geliyor? Ġslami pratikler ve geleneklerin içinin boĢaltılmasıyla Ġslam dünyasında 

nasıl yüzleĢilecek? Buna iliĢkin Müslüman entellektüel, aydın yazar ve düĢünürlerin 

çözüm üretme, bir çıkıĢ yolu bulma noktasında ne gibi önerileri var? 

Bu önerilere geçmeden önce Ġslam‘ın modern dünya karĢısında diğer dinlerle 

mukayese edildiğinde, ciddi direnç gösteren en önemli dinolmasınınnedeni, Ġslam‘ın 

sosyologların tasnifinde yer alan inanç kategorilerinden oldukça farklı, Batılı düĢünme 

biçimine yakın ancak onun insan merkezci, doğayı tahrip eden, toplumsal yaĢamdan 

                                                           
3
http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=848(EriĢim Tarihi: 30 Kasım 2008). 

http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=848
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Allah‘ı dıĢlayan anlayıĢına sistematik eleĢtiriler getiren bir din olmasında yatıyor 

olabilir. SekülerleĢme teorisinin büyük ölçüde katolikliğe içkin mitolojik din 

anlayıĢından hareketle dinin kamusal hayattan çekilip daha çok özel hayata hapsedilen 

bir olgu olacağına dair kehanetleri, Hristiyanlık için geçerli olabilir. Hatta 

Hıristiyanlığın daha rasyonel bir biçimi olan Protestanlığın Batılı toplumlarda giderek 

güçlendiğini gördüğümüzde (Berger, 1996) Ġslam vb. gibi rasyonel dinlerin 

modernleĢme karĢısında direncinin çok daha yüksek olduğu düĢüncesini akıllara 

getirmektedir. Ancak burada ifade edilmesi gereken husus, modernleĢmenin 

içselleĢtirilemediği ya da çarpık biçimde uygulandığı, geleneklerle modernitenin 

çatıĢma içerisinde olduğu toplumlardaki farklı sosyolojik faktörlerin ihmal edilmemesi 

gerektiğidir. Bir baĢka ifadeyle modernleĢme politikalarının kitabına uygun bir Ģekilde 

hayata geçirilmediği toplumlarda geleneksel unsurlarla modern unsurların yan yana 

yaĢamaları, dinle sekülerizmin birlikte varlığını sürdürmesine yol açmaktadır. Burada 

bazen toplum dini cemaatleri bazen de dini cemaatler toplumu etkilemektedir. Genelde 

modernliğin biri ürünü olarak karĢımıza çıkan rasyonelleĢme ve toplumsal farklılaĢma 

gibi domine edici unsurların toplumda hâkimiyet kuramaması, Ġslam dünyasında 

laikliğe yönelik en köklü itirazları dile getiren ―Siyasal Ġslam‖ olgusunun önünü açmıĢ 

ve Ġslami hareketlerin doğuĢuna zemin hazırlamıĢ olabilir.  

Ġslami Hareketler ve Gözden Geçirme Süreci  

Genel olarak Ġslami hareketlerin özellikle Arap Baharı olarak adlandırılan 

süreçteve sonrasında zorlu fırtınalarla yüzleĢtiği, acımasız baskılarla karĢı karĢıya 

kaldığı bir süreçten geçmekte olduğu tespiti yapılmaktadır. Mısır‘da Müslüman 

KardeĢler askeri bir darbeyle iktidardan uzaklaĢtırılırken, Suudi Arabistan ve BAE baĢta 

olmak üzere birçok Körfez ülkesi Müslüman KardeĢler Örgütü‘nü yasadıĢı ve terörist 

hareket olarak ilan etmekte, Ürdün‘de bizzat devlet eliyle yönetilen bir operasyonla 

Müslüman KardeĢler bölünmektedir. Libya‘da Ġhvan, askeri olarak kuĢatılmakta ve 

kendisine karĢı Hafter güçleri desteklenirken, Tunus‘ta Nahda Hareketi‘nin ilk 

seçimlerde aldığı oy oranlarında bariz bir gerileme gözlenmektedir.  

Müslüman KardeĢler Hareketi baĢta olmak üzere birçok din temelli oluĢumun, 

Arap Baharı sürecinde yaĢanan darbeler, katliamlar, dıĢ müdahale ve küresel güvenlik 

rejiminin etkisiyle maalesef ―Arap Baharı‖ akamete uğramıĢ, iktidara gelmesi beklenen 

Ġslami oluĢumlar iktidara gelememiĢ, gelenler de büyük bir hayal kırıklığı ve fiyaskoyla 

karĢı karĢıya kalmıĢlardır. 

Farklı ülkelerde yaĢanan tüm bu somut göstergeler, Ġslami siyasetin ciddi bir 

açmaz içerisinde bulunduğunu, ―Arap Baharı‖ olarak adlandırılan sürecin ardından elde 

ettiği büyük baĢarılardan çok kısa bir süre sonra hızla irtifa kaybettiğini bizlere 

göstermektedir. Bu sürecin önümüzdeki yıllarda orta ve uzun vadede Mısır Ġhvanında 

ne tür dönüĢümlere yol açacağı belirsiz olmakla birlikte, bunun etkilerini gözlemlemek 

gerekmektedir. Bu yaĢananların büyük bir özeleĢtiri ve değiĢim sürecine evrilmesi 

mümkündür. Aslında Ġslam düĢüncesi ve özellikle de belirli coğrafyalarda çağdaĢ 

sorunlarla yüzleĢebilme cesaretini gösteren Ġslami hareketler, zaten belirli bir düĢünsel 

dönüĢüm sürecine girmiĢ ve 80‘li yıllardan tevarüs edilen Ġslami söylemin eleĢtirini 

yapmaya baĢlamıĢlardı. Bu düĢünürlerin önemli bir bölümünün Ġslami hareketlerle 

ilintili insanlar olduğunu görüyoruz.  

Gerek Ġslam dünyasında gerekse Ġslami hareketler içerisinde 90‘lı yıllardan beri 

belirli bir dönüĢüm süreci yaĢanıyordu. Bu değiĢim ve dönüĢüm sürecinin somut 

sonuçlarına bakıldığı zaman özellikle Tunus‘ta ve kısmen de Mısır‘da bu yansımaları 

görmek mümkündür. Örneğin Tunus‘ta ve Mısır‘da Müslüman KardeĢler TeĢkilatı 
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önemli kararlar alarak Ġslami davet hareketiyle siyasal partileri birbirinden ayırma 

yoluna gitmiĢtir.
4
 

Özellikle modern kurumlarla yüzleĢtiğinde veyahut dinin içeriğinin boĢaltılması 

gibi meseleler gelip kendilerini bulduğunda Ġslami hareketler, laiklik konusu üzerine 

kafa yormaya baĢladı. Onların bu düĢünme ve sorgulama sürecine, sekülerizm üzerine 

kafa yoran aydınlar da katkı sağlamıĢ, özellikle din-devlet iliĢkileri, laiklik ve 

sekürlerizm konularında farklı düĢünüĢ biçimlerinin imkânlarına dair önemli tespitler 

yapmıĢlardır. Özellikle Mısır‘da Tahrir Devrimi sonrasında, geleneksel laikliğin ve 

Ġslam hukuku etrafında cereyan eden tartıĢmaların, yaĢanan dönüĢümleri tespite yeterli 

olmadığı gerçeğinden hareketle Sivil Devlet-Ġslami Devlet tartıĢmalarıyla birlikte yeni 

tanımlama giriĢimleri revaç bulmuĢtur. Bu yeni sürece iliĢkin yöneltilen soruların 

baĢında Ģunlar gelmektedir: Laiklik madem siyasal alana, devlet toplum iliĢkilerine 

dairse o zaman laiklik, toplumun dindarlığına zarar vermeden, bürokrasi ve devletle 

ilgili alanlarla sınırlı kalabilir mi? Bu Ģekilde kalması, Ġslam‘ın Ģumullü bir din 

olmasına, Kuran‘ın toplumun her boyutunu kuĢatıcı mesajına zarar verir mi? 

Sekülerizm nedir, sekülerizm Ģayet topluma ve insana, laiklik ise devlete taalluk 

ediyorsa hangisi Ġslam için daha büyük bir tehlike arz ediyor? Daha doğrusu, hayatı 

anlamsızlaĢtıran, insanı tüketici bir varlığa indirgeyen, dini sistematik olarak yok eden 

laiklik midir sekülerizm midir? Yoksa tam tersine bu ikisi arasında simbiyotik bir iliĢki 

vardır da birini diğerinden ayırt etmek mümkün değil midir? 

Fundamentalist hareketlerle paralel Ģekilde Ġslami hareketler modernliğe karĢı 

tutumlarında kendi içlerinde bölünmüĢlerdir. Bir kısmı modernliğe ve 

sekülerizmetopyekûn bir karĢı çıkıĢ içerisindeyken diğer bir bölümü ise adaptasyondan 

yanadır. Laiklik konusundaki tavırları ise genelde olumsuz olmakla birlikte son 

dönemlerde bu konuda da farklı görüĢlerin ortaya çıkmaya, görüĢ zenginliğinin 

oluĢmaya baĢladığını görüyoruz. Ġlerleyen sayfalarda Ġslami hareketlerin Arap 

dünyasındaki önemli temsilcileri, Abdülvehhab el Mesiri ve RaĢidel GannuĢideğiĢen 

laiklik algısına iliĢkin görüĢlerini tartıĢacağız. 

Bu iki düĢünür, Laikliği önce kavramsal açıdan ele almıĢ, bu kavramı cüzi 

laiklik, totaliter laiklik Ģeklinde ikiye ayırmıĢ, birincisine olumlu anlamlar yüklerken 

ikincisinin ise Müslüman toplumlara tehdit teĢkil eden, ötekileĢtirici bir laiklik tanımı 

olduğunu ifade etmiĢlerdir. Literatürde söz konusu iki Müslüman düĢünürün kavramsal 

çerçevesini çizdiği Laiklik tanımlamalarına paralel kavramsallaĢtırmalar yapılmaktadır. 

Örneğin Ahmet T. Kuru, bu ayrımı Pasif Laiklik ve DıĢlayıcı Laiklik kavramları 

Ģeklinde yapmıĢtır (Kuru, 2009: 14).DıĢlayıcı laiklik, dini kamusal alandan bütünüyle 

çıkarmak, onu özel alanla sınırlamak için devletin dıĢlayıcı bir tutum izlemesi 

gerektiğini savunur. Pasif laiklik ise devletin dinin kamusal özgürlüğüne göz yumarak 

daha pasif bir pozisyon almasını talep etmektedir. DıĢlayıcı laiklik, kapsayıcı bir 

öğretidir, buna karĢı pasif laikliğin asıl önceliği devletin kapsayıcı öğretiler karĢısında 

tarafsız kalmasıdır (Kuru, 2009).Dolayısıyla Ahmet T. Kuru‘nunpasif laiklik tanımından 

yola çıkarsak, pasif laiklik devletin sadece din ve mezheplerin öngördüğü düĢünceler 

arasında tarafsız kalması değil aynı zamanda ideolojiler ve kapsayıcı öğretiler karĢısında 

da yansı olmasıdır. Dolayısıyla bu laiklik tanımına göre, Sosyalizm, Kemalizm vb. gibi 

                                                           
4http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/5/9/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A(EriĢim tarihi: 09.05.2016). 
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http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/5/9/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/5/9/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A
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kuĢatıcı düĢünceleri devletin resmi ideolojisi haline getirmiĢ olan devletler laik devlet 

sayılamaz.  

Charles Taylor (1999), bu ayrıĢtırmayı ise ―ortak bir dini zemine dayalı laiklik‖ 

ve ―dinden bağımsız bir siyasi etiğe bağlı laiklik‖ temelinde yapar.Taylor‘a göre birinci 

tip laiklik daha çok ABD‘de ikinci tip laiklik ise Fransa‘da uygulanan laiklik 

anlayıĢıdır. Bir baĢka ayrım biçimi, Pozitif Laiklik ve Negatif Laiklik Ģeklindedir. Pasif 

Laiklikkavramına yakın olanNegatif Laiklik tanımı ise herhangi bir resmi dini reddetme 

Ģeklinde tanımlanırken bu anlayıĢa göre devlet mutlak doğruyu ortaya koyacak bir dil 

geliĢtirmez (McClay, 2002).Dolayısıyla Laikliğin gerek felsefi temellerinden hareketle 

gerekse uygulama biçimlerini kalkıĢ noktası alarak farklı formlarına iliĢkin farklı 

kavramsallaĢtırmalar yapılmıĢtır. Ancak bu kavramsallaĢtırmaların geneline 

bakıldığında aslında özünde iki farklı ayrıma gidildiğini, ilkine olumlu anlamlar 

yüklenirken ikincisine çoğulcu bakıĢ açısını dıĢlaması nedeniyle olumsuz anlamlar 

yüklenmiĢtir. Ancak tabii ki farklı bakıĢ açılarından bu kavramsallaĢtırmalarla ilgili 

farklı değerlendirmeler yapmak mümkündür.  

Ancak biz bu makalede farklı ülkelerdeki farklı laiklik uygulama biçimlerinden 

ziyade laikliğin felsefi temellerinden hareketle onu farklı kavramsallaĢtırmalara tabi 

kılan düĢünürlerin yaklaĢımlarını irdeleyeceğiz. Bir baĢka ifadeyle dikey değil, yatay 

tanımlamalarından hareketle laikliğe kavramsallaĢtırmayı tercih eden Müslüman 

düĢünürlerin konuya iliĢkin yaklaĢımlarını ele alacağız. 

RaĢidGannuĢi‟nin Laikliğe BakıĢı 

GannuĢi, Laiklik meselesine her Ģeyden önce laiklik ya da sekülerizmin Ġslam‘a 

içsel olup olmadığını tartıĢmakla baĢlar.Peygamber efendimizin (s.a.v.) bütün eylem, 

söz ve ikrarların Müslümanları bağlayıcı ve teĢrii yönü olan hususlar olmadığını belirten 

GannuĢi, bu hususlardan bağlayıcı olanların sadece Resul kimliğiyle tebliğ ettiği 

meseleler olduğunu dile getirirken hakkında hüküm belirtilmemiĢ ya da Ģüpheli 

konularda ulemanın yorum yapabileceğini kaydetmektedir. GannuĢi‘ye göre Resul 

kimliğiyle ifade ettiği hususlarla normal bir insan olarak ortaya koyduğu hususlar 

noktasındaki ayrım, Ġslâm tarihi boyunca siyasi olan güç, yani devletle ulemanın 

metinlerin tefsiriyle uğraĢtığı, ilmi alan Ģeklinde iki farklı kurumun ortaya çıkmasına 

yol açmıĢtır.
5
Devletin tarafsızlığı durumunu, devletin insanlara metinleri nasıl 

yorumlayacakları konusunda dine müdahalesini engellediğiniifade eden GannuĢi, bu 

durumun, Ġmam ĠbniHanbel‘in Müslümanlara itikadi bir tasavvuru ya da mezhebi zorla 

dayatan ve diğerlerine savaĢ açan Abbasi Halifesi Me‘mun yönetimine karĢı 

baĢkaldırısına yol açtığına iĢaret eder. Dolayısıyla ona göre devlet, sadece dinle devlet 

iĢlerinin birbirinden ayrılması anlamında değil, devletin belirli bir mezhebin 

savunuculuğunu ya da temsilciliğini yapamayacağı anlamında da tarafsız olması 

gerekir. Laikliğin ama dıĢlayıcı ve kapsayıcı olmayan laikliğin bu anlamda Ġslam 

dünyasındaki sorunların çözümü olabileceğini belirtir. 

Konuyu ele alıĢ biçiminden anlaĢıldığı kadarıyla GannuĢi, laikliğin tarihsel 

geliĢiminin Müslüman toplumlardaki kurumsal geliĢmelerin yönünden tamamen farklı 

yönde olduğunu belirtmekle birlikte gerek bazı dini nasslardaki ifadeler gerekse 

Peygamberin uygulamalarından laikliğin yumuĢak biçimlerine yakın bazı hükümler 

çıkarmanın mümkün olduğunu düĢünmektedir. Avrupa‘da Seküler bir dünya arayıĢının 

arkasında kiliseyle girilen güç mücadelesi olduğuna inanan GannuĢi, bu yönüyle 

bakıldığında sekülerizmin Batı kökenli bir kavram ve uygulama olduğunu kabul 

                                                           
5http://www.timeturk.com/tr/2008/11/19/islam-ve-laiklik.html 
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etmekle birlikte, öte yandan Ġslam dünyasında da din-siyaset iliĢkilerini düzenleyecek 

bir kavram ve uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu da düĢünmektedir. O, laikliğin ama en 

azından din düĢmanlığı Ģeklinde dıĢavurumu olmayan makul biçiminin bir çözüm 

olarak kabul edilebileceğini savunur. Özellikle fıkıh usulündeki ―defi mefsedet celbi 

maslahattan evladır‖ kaidesine göre hareket edildiğinde özgürlükçü ya da cüzi laiklik 

olarak adlandırılabilecek bir yaklaĢım üzerinden bir çok soruna çözüm bulmanın 

mümkün olabileceğini söyleyen GannuĢi, bu yaklaĢımın Ġslam‘a aykırı olmadığını ifade 

eder.
6
 

GannuĢi Ģunları söyler:  

―Bu anlamıyla ―aklın kavrayabildiği kadar‖ deri mefasid ve celbi mesalih (..) 

çerçevesinde algılanan, dünyevi bir iĢ olan siyasi alanla dini (...) alan arasında ayrımı 

kabul eden Ġslâm düĢüncesinde cüz‘i laikliğe yer vardır.Bu dediklerimiz, gerek vürut 

gerekse delalet bakımından nassla sabit olmuĢ hususlardır. Bu nedenle fakihler ve 

usülcüler, herhangi bir neden aramaksızın nasslara tabi olmayı gerektiren ibadetler 

alanıyla; illet, maksatlar ve üst ilkelerin araĢtırılmasının asıl olduğu muamelat alanı 

arasında ayrım yapmıĢlardır. Çünkü hüküm illetle birlikte gerçekleĢir.―Siz dünya 

iĢlerinizi daha iyi bilirsiniz‖ Ģeklinde ifade edilen sahih hadis de bu kabilden olup 

tamamen teknik bir iĢ olan tarımla ilgilidir. Peygamberler insanoğluna ziraat 

tekniklerini, savaĢ taktiklerini, iletiĢim yollarını, mahkeme düzenlemelerini ve devlet 

yönetimini öğrenmeleri için gönderilmemiĢlerdir. Bu saydıklarımızı yapsalar bile 

risaletlerinin özü bunlarla ilgili olmamıĢtır.‖
7
 

Tabi burada laikliğin kalıcı bir sistem olarak mı kabul mu edileceği yoksa bir ara 

formülasyon mu olduğu belli değildir. Ancak Ģunu söylemek gerekir ki GannuĢi, bu 

görüĢünü yaĢanan bir takım baskılar neticesinde oluĢturmuĢ değildir. Dolayısıyla 

kenidisine yönelik olarak, taktiksel bir takım kaçıĢ alanları oluĢturması nedeniyle 

samimi olmadığı yönünde bir eleĢtiride bulunulamaz. Zira GannuĢi, bu düĢüncesini, 

Arap Baharı‘ndan ve Nahda Hareketi‘nin Tunus‘ta iktidar olmasından çok önce 

temellendirmiĢ ve bu konuya iliĢkin eserler kaleme almıĢtı.
8
 

Abdülvehhab el Mesiri: Cüzi Laiklik-Totaliter Laiklik 

Aslında RaĢidGannuĢi‘nin laiklik düĢüncesine iliĢkin görüĢlerinin düĢünsel 

temellerini atan  ve bu noktada onu derinden etkileyen isim Abdülvehhab el Mesiri 

olmuĢtur. Mesiri, laikliğin sadece siyaset bilimiyle ilgili bir terim olmayıp aynı zamanda 

insanoğlunun hayatın bütün yönlerini ilgilendiren felsefi köklerinin bulunduğunu ifade 

eder.  

Mesiri, ―Cüzi Laiklik-Kapsamlı Laiklik‖  kitabında laiklik konusunda 

zihinlerdeki karıĢıklıklara bir netlik getirmek ve belirsizlikten kurtarmak için laiklik 

tanımının ne olduğuyla baĢlar. Zira böyle efradını cami ağyarını mani bir tanımın 

yapılması, konuya iliĢkin tartıĢmaların sağlıklı bir biçimde cereyan etmesi bakımından 

önemlidir. Cüzi laiklik‘i devletle dinin birbirinden ayrılması olarak tarif eden Mesiri, 

ardından Totaliter Laiklik‘in tanımını yapar. Buna göre kapsamlı ya da totaliter laiklik, 

insani, dini ve ahlaki kuralların devletten, tabiattan ve doğadan ayrılmasıdır.  

                                                           
6http://www.timeturk.com/tr/2008/11/19/islam-ve-laiklik.html 
7http://www.timeturk.com/tr/2008/11/19/islam-ve-laiklik.html 
8Bu konuyla ilgili olarak erken dönemler diyebileceğimiz 90‘lı yılların baĢlarında yazdığı kitaplarla, Arap baharı 

önceki süreçte kaleme aldığı eserlere bakılabilir. Bu eserde yazılanlar GannuĢi‘nin gerek laiklik gerekse demokrasi 

gibi Batılı kavramlara iliĢkin düĢüncelerini Nahda Hareketi iktidara gelmeden çok önce tekemmül ettirdiğini 

göstermesi bakımından önemlidir.  

http://www.timeturk.com/tr/2008/11/19/islam-ve-laiklik.html
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Mesiri‘nin laiklik kavramının felsefi temellerini incelerken özellikle Batılı aklın 

sekülerleĢmesine iliĢkin düĢüncelerini eleĢtirel tarzda ortaya koyar ve Ģu an revaç 

bulduğu ve dünyanın birçok ülkesinde uygulandığı Ģekliyle laikliğin ve sekülerizmin 

insanlığın anlam arayıĢına darbe vuracak bir süreç olarak görür. Aslında Mesiri‘nin 

totaliter laikliğe yönelik eleĢtirileri, Müslümanların genel olarak Batılı akla ve 

modernizme yönelttiği eleĢtirilerden çok da farklı bir yerde durmamaktadır. 

Aydınlanma düĢüncesinin Descartes‘den aldığı ilhamla giderek dünyayı daha 

materyalist yaptığını ve kutsalın hayattan uzaklaĢmasıyla birlikte sadece dinle devletin 

birbirinden ayrılmasının değil aynı zamanda toplumların dinden ve dini değerlerden 

arındırılması sürecinin baĢlatıdığını ifade eder.
9
 

Mesiri, Laiklikle irtibatlı olan kavramları ve bu kavramların içerisinde 

mündemiç olan anlamları keĢfetmeye çalıĢır. Bunu yaparken, demistifakasyon, 

dehumanizasyon, depersonalizasyon, decenter, denude ve demetafizikasyon gibi totaliter 

laikliğin anlamını daha iyi kavramızı sağlayacak bir takım yapıbozum fiillerini kullanır.  

Dehumanizasyon insanın insani niteliklerinden arındırılması, kiĢiliğini kaybetmesidir. 

Depersonalizasyoninsanin nevi Ģahsına münhasır özelliklerinin kaybetmesi, insanın 

bireysel kimliğinin imhasıdır ki buna genelde aĢırı politize olmuĢ, bireyin toplum içinde 

eritildiği toplumlarda daha çok rastlanır.Decenter, insanın merkezden uzaklaĢtırılması 

birbaĢka ifadeyle kâinat ve varlık tasavvurunun merkezinde insanın olmaması, denude 

insanı kendi vehimleri karĢısında çırılçıplak ve yalnız bırakmak, demistifikasyon ya da 

Demetaphisycalise insan düĢüncesinin mistik unsurlardan ve metafizikten arındırılması 

anlamlarına gelmektedir. 
10

 

BaĢka protest kavramlarıda ele alan Mesiri, ölçüsüzlük (lami‘yariyye) yani 

insanın hüküm verdiği bir alanda herhangi bir ölçüye sahip olmaması, anlamın krizi 

yani insanın maddi anlamda herĢeyi tatmin ettiği halde hala baĢka varoluĢsal 

ihtiyaçlarının tatmin edilmemiĢ hissetmesi ve nihilizm yani hakikat ve külli olan 

hakkında hiç bir temel duruĢa sahip olmamaktır. Mesiri, bu kavramların kapsamlı 

laikliğin felsefi temellerine iĢaret eden önemli kavramlar olduğunu düĢünmektedir.  

SONUÇ 

Modernlikle iliĢkili olan, özellikle laikliğin Türkiye‘de ve Fransa‘da Ģimdiye 

kadar uygulandığı biçimiyle ortaya çıkmıĢ olduğu çevreden bağımsız bir değere sahip 

olmadığını, bu kavramın yerelleĢtirilmesi ve çoğulculaĢtırılması gerektiğini söyleyen 

aydınlar da vardır. Bu anlamıyla laikliğin bu uygulanma biçimiyle değer yüklü olduğu, 

özellikle de Türkiye gibi ülkelerde tutucu seçkinlerin iktidar alanını belirlediği ifade 

edilmektedir (Abel, vd.,1994: 58-59). Bu yönüyle bakıldığında laiklik kavramının 

reforme tabi tutulması, özgürlükçü bir okumaya tabi kılınması, çoğulcu bir Ģekilde 

uygulanması gerektiği yönünde belirli aydın ve düĢünürler arasında da olsa bir uzlaĢım 

vardır.   

Öte yandan Ġslam‘la pasif, negatif ya da özgürlükçü laikliğin belirli ölçülerde 

örtüĢtüğü savının bütünüyle yabana atılmaması gerekir. Her ne kadar laiklik ile 

antiklarisizmyani ruhban/din adamı karĢıtlığı birbiriyle aynı Ģeyler değilse de özellikle 

Hıristiyan Avrupa ülkelerinde antiklarisizm ile laiklik/sekülerizm arasında bir iliĢkinin 

bulunduğu aĢikârdır (Bauberot, 2008: 22). Kuran-ı Kerim‘de din adamlarına yönelik 

dile getirilen güçlü eleĢtirilerdedin adamlarının insanların mallarını haksız yere 

                                                           
9Temmareez-Zebn:―Kıraetun fil ĠlmaniyyetilCüziyyeve‘lĠlmaniyyeti‘Ģ ġamile‖http://www.noonpost.org/content/4547 

 
10http://www.noonpost.org/content/4547 
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yedikleri, insanları Allah‘ın yolundan saptırdıklarını belirtir.
11

 Öte yandan Kuran, 

ruhbanlığın Allah‘ın kullarından istediği bir Ģey olmadığını, din adamlarının bunu kendi 

kendilerine icat ettiklerini, olmayan bir Ģeyi dine soktuklarını sonra da buna kendilerinin 

uymadığını belirtir.
12

ġayet ruhbanlık ve papazlık anlamında 

kurumsallaĢmıĢ/profesyonelleĢmiĢ din adamlığı müessesine karĢı olmakla laiklik 

arasında bir bağ varsa Kuran-ı Kerim‘in din adamlığını meslek halinegetirmiĢ ruhban 

sınıfına yönelik olumsuz tavrı net olduğundan, bu tavır bazı düĢünürler tarafından 

Ġslam‘ın seküler bir tavrı kısmen de olsa içselleĢtirdiğinin göstergesi olarak 

yorumlanmıĢtır. GannuĢi ve Mesiri de Ġslam dünyasında bu düĢünceyi savunan en 

önemli iki isimdir. 

Dolayısıyla dinin hem bireylerin manevi dünyasında hem de toplumun 

geliĢmesinde önemli bir dönüĢümü sağlayacağı bir momentumun yakalanabilmesi 

hayati önem taĢımaktadır. Dinin laikleĢtirilmesi ya da sekülerleĢtirilmesini değil,dinin 

Ġslam dünyasındaki hayati sorunlara çözüm üreten, ataleti ve pasifliği elimine edecek, 

iktidar iliĢkilerinin eleĢtirel bir okumasını yapmamızı sağlayacakve bizi çoğulcu, 

çokkültürlü hayat içerisinde varedecek, bir arada yaĢama tecrübesinin imkânlarını 

araĢtıran bunun zeminini hazırlayan bir dini anlayıĢa ihtiyacımız bulunmaktadır.  

Bu çerçevede bakıldığında Ġslam dünyası yeniden 20. Yüzyılın baĢlarındaki ihya 

ve uyanıĢ hareketlerinin ruhuna bir kez daha dönmeli, bu ruhu aĢağılık kompleksinden 

uzak, 21. Yüzyılın koĢullarında yeniden yorumlayarak hayata geçirebilmenin imkânını 

aramalıdır. Entellektüel ve toplumsal bir kriz yaĢayan Ġslam dünyasının en temel 

sorunlarına yönelik çözümler, iktidarı ve gücü ele geçirmeyi amaçlayan değil, tersine 

özgür ve sorumluluk sahibi bireylerin ihya ve yenilenme ruhundan hareketle 

gerçekleĢtirmelidir.  

Laiklik nasıl Batılı dünyada toplumsal sözleĢmenin bir ürünü olarak Modern-

Ulus devletle bağlantılı bir Ģekilde ortaya çıktıysa Ġslam dünyası da kendi toplumsal 

koĢullarına uygun bir toplumsal sözleĢme, bir mutabakat ortaya koyarak din-siyaset 

iliĢkisini yeniden belirlemelidir. ġayet toplumsal mutabakat, laikliğe yakın bir çözüm 

ortaya koyarsa bunu da kabul etmek gerekecektir. Ancak sosyolojik açıdan bakıldığında 

Ġslam dünyasında laikliğin Mesiri‘nin özellikle vurgulayarak ifade ettiği gibi totaliter 

laikliğin toplumsal bir onaya sahip olması zor görünmektedir. Böyle bir konsensus 

arayıĢında Ġslam dünyasında muhtemelen karĢımıza çıkacak olan tablo, din ile siyasetin 

birbirini dıĢlamadan dini değerlere saygı çerçevesinde Ģekillenecek yeni bir uzlaĢı 

modeli olacaktır.  

Bu uzlaĢma modeline iliĢkin tarihsel birikimimizden hareketle yapıcı öneriler 

geliĢtirilebilir. Osmanlı tarihinde önemli bir hukuk alanı olarak var olmuĢ örfi hukuk, 

Osmanlı‘da uygulandığı haliyle değil belki ama çağdaĢ sorunlarımıza yanıt verebilecek 

Ģekilde ıslah edilebilir. Bu ıslahat sürecinde Mesiri ve GannuĢi‘nin katkılarından 

yararlanılabilir.  

Burada önemli bir hususu ifade etmekte fayda var. Özgürlükçü laikliğin 

benimsenmesi demek, aslında dinin kamusal hayatta varlığına alan açmak, imkân 

sağlamak anlamına geleceğinden aslında devletin de en azından vatandaĢlarıyla 

iliĢkilerinde özgürleĢmesi anlamına geleceğinden belki de din-devlet iliĢkilerinin aynı 

                                                           
11Tevbe/34: Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve 

Allah‘ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüĢü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem 

dolu bir azapla müjdele. 
12Hadid/27: (Kendiliklerinden) icat ettikleri ruhbanlığa gelince; biz onu onlara farz kılmamıĢtık. Allah‘ın rızasını 

kazanmak için onu kendileri icat etmiĢlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere 

mükâfatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir. 
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zamanda ĠslamileĢmesi anlamına da gelebilir. Mesiri ve GannuĢi‘nin yapmaya 

çalıĢtıkları Ģey, özgürlükçü laikliğin din-devlet iliĢkilerini devletin dini 

araçsallaĢtırmasının önüne geçecek ama aynı zamanda kamusal alandaki dini 

özgürlükleri de mümkün kılacak Ģekilde sağlıklı bir temele oturtmaya çalıĢırken aynı 

zamanda aslında Avrpa‘da özellikle Reform ve Rönesans‘tan sonra geliĢen ve 

Aydınlanma Felsefesi‘yle doruğa çıkan sekülerleĢme süreçlerini eleĢtirerek aslında 

dünyanın dinden arındırılması sonucunu doğuran dünyevileĢmeyi dıĢlamıĢlardır 

(Mesiri:2005; GannuĢi:2010).Mesiri ve GannuĢi‘ye göre bugün en büyük 

sorunlarımızdan biri haline gelen ve Ġslam‘n özüyle taban tabanı zıt tüketim toplumu, 

gayri ahlaki dindarlık biçimleri, dindarlığın içeriğini boĢaltılması gibi hususlar, aslında 

Avrupa‘da Reform ve RönesansTna sonra geliĢen dünyevileĢme/sekülerleĢme 

süreçlerinin bir sonucudur. Bu nedenle din ve devletin hitap ettikleri alanın birbirinden 

ayrılması ve tamamen pratik bir takım ihtiyaçlardan ortaya çıkan laiklikle benzer 

yönleri yoktur (Mesiri, 2005; GannuĢi, 2010). 

Türkiye gibi din ve laiklik konusunda uç tecrübeler yaĢamıĢ ülkelerde laiklik 

meselesine yaklaĢımın göreli olarak pragmatik bir özellik arz ettiği söylenebilir. Bu 

açıdan bakıldığında Osmanlı‘da Ģerri hukukun yanında örfi hukuka açılan alan, 

Osmanlı‘da kendine has bir seküleranlayıĢının oluĢmasına nasıl yol açtıysa ve bu nevi 

Ģahsına münhasır sekülerizm, otoritenin lehine ve onu güçlendirecek Ģekilde 

yapılandırıldıysa benzeri bir tutumu son dönem AK Parti iktidarında da gözlemlemek 

mümkündür. Bir baĢka deyiĢle sekülerleĢme süreci, toplumsal sözleĢmeden neĢet 

etmediği için tolumun onayını alamamakta ya da toplumsal dertlere deva olamamanın 

da ötesinde laiklik devlet aygıtının ya da lidere hareket serbestîsi kazandıracak Ģekilde 

araçsallaĢtırılmaktadır. Buradaki sorun örfi hukukun Kuran‘ın bahsettiği örften farklılık 

arz etmesinin yanı sıra padiĢahın iktidarını tahkim ederek güç temerküzünü daha da 

derinleĢtirecek bir sonuca yol açmasıdır.  

Ġslami anlayıĢa göre her Ģeyin paylaĢılması gerekmektedir. Malın, bilginin, 

düĢüncenin, iktidarın, itibarın paylaĢımı esası üzerine kurulu bir dindir Ġslam. 

Dolayısıyla laiklik noktasında da mevcut güç merkezlerini toplumdan daha güçlü kılan 

bir yaklaĢım yerine iktidarın paylaĢımına dayalı bir din-devlet iliĢkileri önemlidir. 

Ancak iktidarın paylaĢılması ya da devredilmesinin Batılı liberal demokratik değerlere 

uygun olarak gerçekleĢme zorunluluğu diye bir Ģey yoktur. Bu süreç kendine has bir 

Ģekilde iĢleyebilir ancak batılı liberal demokratik değerlerin içinde bulunduğu insanlık 

tecrübesinin oluĢma sürecini ya da bu değerlerin tarihsel bağlamını bütünüyle göz ardı 

etmek de aynı Ģekilde sıkıntılıdır. O tarihsel bağlamı gözönünde bulundurarak evrensel 

olarak geçerli olabilecek asgari değerler ve ilkeler oluĢturulabilir, bunun imkânı 

aranabilir, ayrıntılarda her ülkenin kendi özgün koĢullarının geçerli olduğu bir model 

üretilebilir.  

Laiklik meselesi Batılı ülkelerde dini kurumların devlet aygıtı üzerinde egemen 

olmasını engellemek amacıyla ortaya çıkmıĢken, Ġslam dünyasında iseiktidar 

sahiplerinin genel anlamda bir hukuki denetimden kaçmak amacıyla zuhur etmiĢ 

olduğunu düĢünüyorum. Buna göre son tahlilde Ġslam dünyasının büyük bir kısmında 

laik hukuk, otoriter liderlerin diledikleri gibi Ģekillendirebilecekleri bir iliĢkiyi, keyfiliğe 

açık bir olguyu, iktidar sahiplerinin denetlenmeme arzusunu ifa eden bir olguyu temsil 

ederken aynı Ģeyi dini hukuk için söylememiz mümkün görünmemektedir. Bu teze Ģeri 

hukuka iliĢkin bir keyfiliğin hayata geçirilmesi de mümkündür Ģeklinde bir itiraz 

getirilebilirse de (ki Ģeri hukukun geçirli olduğu ülkelerde bunun ihlal edilmesi az 

rastlanan bir durum değildir) amaen azından dinin temel ilkelerinin, akideye ve ahkâmın 

temellerine taalluk eden meselelerin esnetilme ihtimalinin oldukça düĢük olduğu 
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söylenebilir. Dolayısıyla Ġslam dünyasındaki rejimler tarafından laik bir hukuk 

sisteminin tercih edilmesi, buna karĢın Ģeri hukukun büyük ölçüde sembolik kalmasının, 

laik ve otokratik liderlerin keyfi kararlarını sınırlayacak hiç bir hukuki ya da ahlaki bağa 

mahkûm olmama istemeyiĢlerine matuf olabilir. Ġslam dünyasında Ģer‘i hukuka mesafeli 

yaklaĢımın nedenlerinden biri de, Ģeri hukukun uygulamaya geçilmesinin ulemanın 

önünü açarak din adamlarını güçlendirmesi ve süreç içerisinde kontrol edilemez bir 

sınıfın oluĢması ve bu sınıfın Ģeri hukuk üzerinden sisteme müdahale etmesinden 

çekinilmesinde yatıyor olabilir. Bu yüzden Ġslam dünyasında Ģer‘i hukuk hep ikincil 

planda kalmıĢtır. Bu durum bir taraftan Ġsami hareketlerin itirazlarını yükseltmesine ve 

giderek güçlenmelerine neden olurken öte yandan bir kutuplaĢmayı ve ayrıĢmayı da 

beraberinde getirmiĢ, Ġslam dünyasının zayıf kalmasının nedenlerinden birini 

oluĢturmuĢtur.  

Hâlbuki tıpkı Batı‘da toplumsal sözleĢme kavramından hareketle nasıl bir 

konsensus süreci yakalanabildiyse benzer bir konsensüsten hareketle Ġslam dünyasında 

da sorunların çözümüne, hastalıkların tedavisine katkıda bulunabilecek çözümler 

üretilebilir. Bir baĢka ifadeyle hem laikliğin yarattığı kutuplaĢma ve ayrıĢmayı nötralize 

edecek ama aynı zamanda dini hukukun yanlıĢ ellerde ve yanlıĢ bir Ģekilde 

uygulanmasına engel olurken Ġslam dünyasındaki Ģeri hukuk taleplerine yanıt olabilecek 

bir ara formül üretilebilir. Bu formülün yeni Ġslami düĢünüĢün önemli isimleri 

Abdülvehhab el Mesiri‘nin, RaĢid el GannuĢi‘nin ve burada düĢüncelerine yer 

veremediğimiz SaduddinOsmani‘nin düĢüncelerinden elde edebileceğimiz sentezlerle 

gerçekleĢtirebilme ihtimalimiz vardır. 
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Özet 

Arap Baharının getirdiği rüzgârla 2011 baĢında iç savaĢa sürüklenen Suriye‘de siyasi ve insani kriz 

hız kesmeden devam etmektedir. Bölgenin hassasiyeti, baĢta iki büyük güç ABD ve Rusya olmak üzere 

diğer devletlerin doğrudan ve dolaylı müdahaleleri ve iç savaĢın milyonlarca insanı yabancı ülkelerde 

sığınmacı durumuna düĢürmek gibi menfi tesirleri Suriye krizini sadece bölgenin değil, aynı zamanda 

dünyanın barıĢ ve güvenliğini tehdit eden bir uluslararası mesele haline getirmiĢtir. Meselenin bir çözüme 

kavuĢturulması gayesiyle daha ilk yıldan itibaren çeĢitli devletler münferiden teĢebbüslerde bulunmuĢ, 

bölgelik örgütler – Ġslam ĠĢbirliği Örgütü ve Arap Ligi – teklifler yapmıĢ ve uluslararası barıĢ ve 

güvenlikten sorumlu BirleĢmiĢ Milletlerin değiĢik organları çok sayıda karar almıĢtır. Mamafih çözüm 

arayıĢlarının önünde aĢılması zor engeller bulunmaktadır. Bunlardan ilki savaĢan aktörlerin çeĢitliliğidir. 

Esad rejimine karĢı ortaya çıkan etnik, dini, mezhebi onlarca gruptan her biri kendisine göre farklı 

hedefler peĢinde koĢmakta, bunun için diğer gruplarla savaĢmaktan ve olayların gidiĢatına göre rejimle 

iĢbirliği yapmaktan imtina etmemekte, hâsılı homojen bir muhalif blok teĢkil etmekten uzak bir görüntü 

ortaya koymaktadır. Üstelik bu gruplardan bazıları uluslararası camia tarafından terör grubu olarak 

görülmektedir. Suriye topraklarının önemli bir kısmının Irak merkezli IġĠD‘in denetiminde bulunması 

kim, kiminle, ne için savaĢıyor sorusunu daha da karmaĢık hale getirmektedir. Çözüm yolundaki 

engellerden bir diğeri ülkeye dıĢarıdan müdahil olan güçlerin kendi hesaplarını çözüme yeğ tutan bir 

anlayıĢ içerisinde olmalarıdır. Büyük devletlerin arasında mutabakat olmaması ortak çözüm yollarını 

bulması beklenen uluslararası örgütlerin gerekli iradeyi gösterememelerinin, her halükarda ülkede savaĢı 

durdurma ve kalıcı bir barıĢı tesis etme gücünden mahrum bırakılmalarının baĢlıca sebebidir. Bu 

karamsar tabloya rağmen ABD ve Rusya‘nın yanında bölge güçleri olarak Türkiye ve Ġran‘ın katıldığı, 

BirleĢmiĢ Milletlerin desteklediği bir çözüm vetiresi hayata geçirilmeye çalıĢılmaktadır. Gelinen noktada 

Cenevre‘de yapılan görüĢmeler ön plana çıkmaktadır. Münferit teklifler, gayri resmi görüĢmeler ve diğer 

çözüm arayıĢları neredeyse periyodik hale gelen Cenevre GörüĢmelerinde ilgili tarafların katılımıyla 

siyasi ve hukuki bir plana dönüĢtürülmeye çalıĢılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Suriye krizi, BirleĢmiĢ Milletler, Güvenlik Konseyi, Çözüm Süreci 

Abstract 

Political and humanitarian crisis in Syria drifted in civil war due to subversive winds blowed by 

Arap spring is continuing without pausing. Vulnerability of the region, direct or indirect interventions of 

other states beginning with two major powers USA and Russia, and negative effects of civil war such as 

forced migration of millions of people to foreign countries make Syrian crisis an international problem 

threating not only to the peace and security of the region but also that of the world. From the outbreak of 

the crisis several states have taken initiatives, regional organizations – Islamic Cooperation Organization 

and Arab League – have presented plans and various bodies of the UN which are responsible of the 

international peace and security have adopted many resolutions with a view to settle the conflict. 

However the way to an acceptable solution is paved with hardly tackled barriers. The first one is the 

diversity of the protagonists. Each protagonist group combatting with the Esad‘s régime has its own goal 

which is different than the others. The opposition groups are fighting each other and they do not hesitate 

to cooperate with the régime forces if their particular interests are at stake. Thus it is hard to consider 

them as a homogeneous opposition block. Furthermore some of these groups are regarded by the 

international community as terrorist organizations. The fact that an important part of the Syrian territory 

is under the control of ISIS makes the question ―who is combatting with whom and why‖ more 

complicated. Another barrier on the road to the solution is that the forces intervening from abroad prefer 

giving priority to their own politics to the settlement. Lack of compromise among great powers leads to 

the failure of international organizations to arrive collective settlement, to stop the civil war and to 

establish permanent peace in the country depriving them necessary will and force. In spite of this 

pessimistic situation efforts have being spent to put a settlement process into effect in the auspices of the 

UN and with the participation of US, Russia and along with them Turkey and Iran as regional powers. In 
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this process Geneva talks play a central role. Geneva talks have actually become a quasi-periodic forum 

in which related parties are given the possibility to explain their position and to participate in the 

preparation a political and legal plan which will serve as a guide in the settlement process. 

Keywords: Syriancrisis, United Nations, Security Council, Process of settlement 

GiriĢ 

2010 yılında Tunus‘ta baĢlayan Arap Baharı kısa sürede diğer Arap ülkelerine de 

sirayet ederek baskıcı-totaliter rejimlere karĢı değiĢik halk kesimlerinden destek bulan 

geniĢ tabanlı muhalefet hareketlerine dönüĢtü. Sokak gösterileri ve yoğun protestolarla 

dile getirilen halkın hürriyet talepleri her ülkede oranın siyasi ve sosyal Ģartları 

çerçevesinde farklı tepkilere ve sonuçlara yok açtı. Suudi Arabistan, Lübnan, Fas gibi 

ülkelerde birkaç gösteri dıĢında hükümetleri zor durumda bırakacak olaylar 

yaĢanmazken, Tunus ve Mısır‘da sınırlı iç karıĢıklıklarla birlikte hükümet değiĢiklikleri, 

Libya, Yemen ve Suriye‘de ise devlet otoritesinin neredeyse yok olduğu kanlı iç 

savaĢlar ve uluslararası müdahalelerle iyice karmaĢık hale gelen durumlar ortaya çıktı.  

Arap Baharı diye baĢlayan geliĢmelerin son halkalarından birisi Suriye‘deki iç 

savaĢtır. 2011 baĢında Esat Hükümetine karĢı muhalif gösteriler olarak baĢlayan olaylar 

kısa sürede devlet güçleriyle muhalifler arasında kanlı çatıĢmalara dönüĢmüĢtür. Bir 

ülke içerisinde rejim bunalımı, bunun iktidarla muhalefet arasında çatıĢmaya 

dönüĢmesi, hatta iç savaĢ çıkması insani hukukun bilhassa insanlığa karĢı suçlar 

kategorisine giren fiiller söz konusu değilse esasta devletin ulusal yetki alanına giren bir 

iç meseledir. Ancak, bu tür meselelerin tamamında olduğu gibi, daha iĢin baĢında, hatta 

ilk sebepleri arasında büyük devletlerin müdahil olması görünüĢte iç savaĢ gibi devam 

eden olayları uluslararasılaĢtırmıĢtır. Bölgenin zaten hassas ve birçok bakımlardan 

stratejik olan konumu, iç savaĢın ülke nüfusunun yarıdan fazlasını yerinden etmesi ve 

komĢu ülkelere sığınmak zorunda bırakması, iç savaĢtaki tarafların bazılarının ülke 

dıĢındaki dini veya etnik terör örgütlerinin uzantısı olması ve de Irak‘ta kuruluĢunu ilan 

eden IġĠD‘in Suriye‘nin önemli bir kısmını iĢgal ederek hâkimiyet kurması dikkate 

alındığında Suriye meselesi, sadece tesirleri ve ehemmiyetine binaen değil, her 

bakımdan tam manasıyla bir uluslararası meseledir. 

Konu 

Yazımızın konusu bu meselenin çözüm süreciyle ilgilidir. Çözüm süreci bir 

mevhum olarak mevcut çatıĢmalı duruma son vermede ve yeni durumun nasıl olacağını 

belirlemede ilgili tarafların uzlaĢmasını sağlayacak adımların atılmasıdır. Dolayısıyla, 

Suriye çözüm sürecinden kastımız Suriye‘deki çatıĢmalara veya olaylara bir Ģekilde 

taraf olmuĢ ve davranıĢ ve tutumlarıyla olayların gidiĢatına tesir etme kapasitesi 

bulunan aktörlerin barıĢın ve düzenin tesis edilmesi hedefine yönelik çabalarıdır. 

Suriye‘de bu tür çabaların, yani çözüm sürecinin baĢlangıcı neredeyse meselenin ortaya 

çıkıĢıyla eĢ zamanlıdır. Hatta Türkiye o dönemdeki iyi iliĢkileri sayesinde ġam‘daki 

iktidarı ikaz etmiĢ ve halkın taleplerine kulak vermesini tavsiye etmiĢtir. Olaylar kısa 

sürede çatıĢma ve savaĢa dönüĢünce de meselenin bir çözüme kavuĢturulması gayesiyle 

diğer baĢka devletler de münferiden teĢebbüslerde bulunmuĢtur. Ġkili çerçevede yapılan 

ad hoc teĢebbüslerin yanında bölgedeki örgütler de devreye girmiĢ, bilhassa Ġslam ve 

Arap dünyasının iki büyük örgütü Ġslam ĠĢbirliği Örgütü ve Arap Devletleri Ligi ġam 

Hükümeti ve çatıĢan taraflara çeĢitli uzlaĢma teklifleri yapmıĢtır. Keza mesele kısa 

sürede bir uluslararası barıĢ ve güvenlik meselesi haline geldiğinden bu alanda birinci 

sorumlu örgüt olan BirleĢmiĢ Milletlerin değiĢik organları siyasi, insani, güvenlik, göç 

ve benzeri konular üzerine çok sayıda karar almıĢtır. Kısacası Suriye meselesinin 

çözümü için çok yönlü ve etraflı bir süreç daha bunalımın ilk anlarından itibaren 
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iĢlemeye baĢlamıĢtır. Ancak, yedinci yılına giren ve hız kesmeden devam eden iç savaĢ 

göstermektedir ki bu çabalar olayların gidiĢatına tesir edememiĢtir. Zaten BirleĢmiĢ 

Milletlerin öncülüğünde ve himayesinde baĢlayan süreç dıĢında diğer teĢebbüsler de son 

bulmuĢtur.  

Suriye meselesinde çözüm sürecinin bir özel bir de genel boyutu vardır. Özel 

boyutu ülkede iktidar ve terörizmle bağlantısı olmayan grupların ülkenin ve halkın 

geleceğine karar vermesi gayesiyle BirleĢmiĢ Milletler gözetiminde organize edilen 

görüĢmelerdir. Cenevre‘de baĢlatılan bu görüĢmeler, daha informel ve dar çerçevede 

yapılan Astana görüĢmeleri, Moskova görüĢmeleri gibi hazırlık çalıĢmalarıyla birlikte 

devam etmektedir. Cenevre görüĢmeleri düzenli olmayan belirli aralıklarla 

tekrarlanmaktadır. Fakat bu görüĢmeler, en azından bugün gelinen nokta itibariyle, bir 

çözüm bulma ve anlaĢmaya varma ortamını oluĢturmaktan uzaktır. Henüz ne getireceği 

belli olmayan bu özel boyutu bir tarafa bırakıyoruz. 

Çözüm sürecinin genel boyutunu ise BirleĢmiĢ Milletlerin değiĢik organlarının 

çabaları ve kararları oluĢturmaktadır. BirleĢmiĢ Milletlerin Genel Kurulu, Güvenlik 

Konseyi ve Genel Sekreteri baĢta olmak üzere ana organları ve çok sayıda alt organları 

Suriye meselesinin değiĢik yönleriyle ilgili çalıĢmalar yapmakta ve kararlar almaktadır. 

Bu genel boyut içerisinde Güvenlik Konseyinin özel bir yeri vardır. Zira Suriye 

meselesi her Ģeyden önce bir uluslararası barıĢ ve güvenlik meselesidir ve bu tür 

meselelerde baĢlıca yetkili organ Güvenlik Konseyidir. Konsey baĢlıca yetkili olmasının 

yanında meseleyi çözebilecek normatif ve siyasi iradeye sahip tek mercidir. Bu sebeple, 

yazımızın konusunu Suriye çözüm süreci içerisinde Güvenlik Konseyinin rolüyle 

sınırlandırıyoruz.  

Yazımızın sınırlarıyla ilgili bir hususa daha iĢaret edelim ki, Konsey Suriye 

meselesinde Ģimdiye kadar 20 karar aldı. Bunlar insani meselelerden siyasi konulara ve 

teröre kadar çok farklı alanları konu edinmektedir. Bizim amacımız bunların dökümünü 

yapmak ve içeriklerini gözden geçirmekten ziyade belirli uluslararası temel kurallar ve 

ilkeleri ölçü alarak uluslararası toplumun kurumsal temsilcisi olan Konseyin ve onun 

gerisindeki siyasi güçlerin Suriye meselesindeki tavrıyla ilgili bazı tespitler yapmaktır. 

Diğer deyiĢle, Suriye üzerinden BirleĢmiĢ Milletler ortak güvenlik sistemine, Güvenlik 

Konseyi üzerinden de Suriye‘ye bakmaktır. 

Uluslararası Meselelerin Halli ve Güvenlik Konseyi 

BirleĢmiĢ Milletlerin varlık sebebi ve birinci amacı ―uluslararası barıĢ ve 

güvenliği korumak ve bu amaçla: barıĢın uğrayacağı tehditleri önlemek ve bunları boĢa 

çıkarmak, saldırı ya da barıĢın baĢka yollarla bozulması eylemlerini bastırmak üzere 

tesirli ortak tedbirler almak ve barıĢın bozulmasına yol açabilecek nitelikteki 

uluslararası ihtilaflar veya durumların düzeltilmesini ya da halledilmesini barıĢçı 

yollarla, adalet ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak gerçekleĢtirmektir‖( BM 

AndlaĢması madde 1,1). BirleĢmiĢ Milletler birkaç küçük istisna dıĢında bütün dünya 

devletlerinin içinde yer aldığı cihanĢümul bir kuruluĢ olarak yüklendiği barıĢı koruma 

ve bozulduğu takdirde tesis etme misyonunun gerçekleĢmesini 6 ana organından birisi 

ve en önemlisi olan Güvenlik Konseyine tevdi etmiĢtir: ―BirleĢmiĢ Milletlerin üyeleri, 

Örgütün hızlı ve tesirli hareket etmesini sağlamak için, uluslararası barıĢ ve güvenliğin 

korunmasında baĢlıca mesuliyeti Güvenlik Konseyine bırakırlar ve Güvenlik Konseyinin 

bu mesuliyet gereğince görevlerini yerine getirirken kendi adlarına hareket ettiğini 

kabul ederler‖( BM AndlaĢması Madde 24,1). Hükümdeki ―adlarına hareket etmek‖ 

ifadesinin de gösterdiği üzere, BirleĢmiĢ Milletler AndlaĢması ile devletlerle Güvenlik 

Konseyi arasında bir temsil iliĢkisi kurulmuĢtur. Bu iliĢkiye göre devletler meĢru 
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müdafaa dıĢında silahlı kuvvet kullanma yetkilerinden feragat etmekte ve kendileri 

adına, yani uluslararası toplumun namına ve hesabına kuvvet kullanma yetkisini 

Güvenlik Konseyine devretmektedir. Böylece BirleĢmiĢ Milletlerin kuruluĢundan 

itibaren (1945) uluslararası iliĢkilerde Güvenlik Konseyi ―meĢru güç kullanma tekeline‖ 

sahiptir.  

Kendisine tanınan bu merkezi otorite rolüne karĢılık Konseyden beklenen, daha 

doğrusu istenen Ģey barıĢ ve güvenliğin bekçiliğini AndlaĢmanın yukarıda andığımız 1. 

maddesine uygun olarak yapmasıdır. Güvenlik Konseyine mesuliyetini yerine 

getirebilmesi için tanınan yetkiler barıĢ ve güvenlikle ilgili durumun vahametine ve 

Ģartlarına göre iki farklı Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bunlardan birincisi AndlaĢmanın VI. 

Bölümünde düzenlenen ihtilafların barıĢçı yollarla çözülmesine dair yetkilerdir. 

Güvenlik Konseyi bu çerçevede devam etmesi uluslararası barıĢ ve güvenlik için tehdit 

teĢkil edebilecek durumlarda ilgili tarafları kuvvete baĢvurmadan aralarındaki ihtilafı 

halletmeye çağırır. BarıĢçı çözüm teknikleri klasik olarak görüĢme, arabuluculuk, 

uzlaĢma, kazai yollardan ibaret olmakla beraber, taraflar bunların dıĢında kendilerinin 

tercih edecekleri bir baĢka yol da izleyebilir. Burada gaye meseleyi kuvvet kullanmadan 

çözüme kavuĢturmaktır. Güvenlik Konseyi bu çerçevede hareket ederken, yani tarafları 

VI. Bölüm uyarınca barıĢçı çözüme çağırırken tavsiye kararı alma yetkisine sahiptir. 

Tavsiye kararları ilke olarak sadece yol göstericidir, muhataplarına uyulması zorunlu 

olan hukuki mükellefiyet getirmez; ilgili devletler kararı uygulayıp uygulamamada ve 

eğer uygulamayı kabul ederlerse bunu nasıl yapacaklarını belirlemede serbesttir. 

Güvenlik Konseyinin bu bağlamdaki rolü barıĢ ve güvenliği tehdit eden bir durumun 

ortaya çıkma ihtimalini değerlendirmek ve deyim yerindeyse ―tekerlek kırılmadan‖ yol 

göstermektir. Konsey henüz meseleye tamamen el koymamıĢtır; tavsiye kararları ortada 

bir tehlike ihtimalinin bulunduğunun farkında olduğunun göstergesidir. Görüldüğü 

üzere Konseye tanınan bu birinci tür yetkiler uluslararası bunalımları daha baĢlangıç 

safhasında büyümeden önlemek gayesiyle öngörülmüĢtür. Ancak, uygulamada 

baktığımız zaman Güvenlik Konseyi VI. Bölümü sadece potansiyel tehdit veya 

tehlikelere karĢı değil, bütün Ģiddetiyle ortaya çıkmıĢ, hatta devletlerarasında sıcak 

çatıĢma ve savaĢa dönüĢmüĢ durumlarda da kullanmaktadır. Bu çarpıklığın en önemli 

sebebi Konseyin asıl caydırıcı gücünü oluĢturan ve bağlayıcı olan yetkilerinin 

kullanılmasının veto hakkına tabi olmasıdır. 

Uluslararası meselelerin hallinde Güvenlik Konseyine verilen ikinci tür yetkiler 

antlaĢmanın VII. bölümünde düzenlenmektedir. Bölümün baĢlığının da ifade ettiği 

üzere, buradaki yetkiler bir uluslararası meselenin barıĢ ve güvenliği tehdit etmesi, 

bozması veya saldırı fiili oluĢturması halinde kullanılır. GörünüĢte Ģartlı yetkiler gibi 

olsa da, anılan üç halin tanımlanmamıĢ olması bu konunun, yani veri bir meselede 

barıĢın tehdidi veya diğer hallerin söz konusu olup olmadığının belirlenmesinin 

bütünüyle Güvenlik Konseyinin takdirine bırakılması manasına gelmektedir. Konsey bir 

Ģekilde bir meseleyi anılan üç halden birisi olarak nitelediği zaman önünde iki seçenek 

mevcuttur. Birinci seçenekte ilgili taraflara tavsiyelerde bulunur. Buradaki tavsiye 

kararları önceki bölüme (VI. Bölüm) göre alınan kararlarla hukuki tesirleri bakımından 

aynı olmakla birlikte muhteva olarak farklıdır. Önceki bölümdeki tavsiye kararlarının 

konusu tarafları uluslararası iliĢkilerde bilinen ve uygulanan barıĢçı çözüm usullerini 

uygulamaya çağırmaktır. Burada ise Konsey taraflara meseleyi hangi usullere göre 

halledeceklerini söylemenin ötesinde hangi tedbirleri alacakları söyler. Konseyin 

tavsiye ettiği müĢahhas tedbirlerini aynen uygulamak bir hukuki mükellefiyet 

oluĢturmasa da tarafların tutumu iyi niyetlerinin ve buradan hareketle durumun 



SURĠYE MESELESĠNDE ÇÖZÜM SÜRECĠ GÜVENLĠK KONSEYĠ NE YAPTI?  124 

 

kötüleĢmesi halinde sorumluluklarının tespit edilmesinde dikkate alınır. Her halükarda 

VII. Bölüm sathı mahalline girildiğinden tarafların üzerinde bir baskı unsuru oluĢturur.  

VII. Bölüm çerçevesinde ikinci seçenek Güvenlik Konseyinin bağlayıcı kararlar 

almasıdır. Bu kararlara bütün devletlerin uyması ve uygulanması hususunda 

kendilerinden talep edilenleri yapmaları gerekir (BM AntlaĢması Madde 25). Bağlayıcı 

kararlar barıĢ ve güvenliğe aykırılığı Konseyce tespit edilmiĢ meselelerde durumun 

özelliklerine göre tarafların tamamına veya birisine aykırı duruma son vermesi, 

aykırılığın sebep olduğu sonuçları ortadan kaldırması ve aykırılıktan önceki duruma 

dönülmesi gibi emirler ihtiva eder. Mesela, Irak‘ın 1990 Ağustos ayında Kuveyt‘i iĢgal 

etmesi üzerine Güvenlik Konseyi toplanmıĢ ve bu fiilin uluslararası barıĢ ve güvenliğin 

ihlali olduğu tespit ettikten sonra Irak‘tan askerlerini geri çekmesini, iĢgale derhal son 

vermesini ve iĢgalden önceki duruma (statusquoante) dönmesini talep etmiĢtir 

(S/RES/660, 1990: 2). Ġç savaĢ yaĢanması bakımından Suriye‘deki duruma daha fazla 

benzeyen Yugoslavya‘nın parçalanması sonucu Bosna-Hersek‘te ortaya çıkan durumda 

bu kez bütün çatıĢan taraflara hitap ederek ateĢkes yapmalarını istemiĢtir(S/RES/713, 

1991: giriĢ kısmı). Bu Ģekilde ihdas ettiği hukuki mükellefiyetlere uyulmaması halinde 

Güvenlik Konseyinin elinin altında zorlayıcı mekanizmalar bulunmaktadır. VII. 

Bölümün 41. maddesinde ilk aĢaması öngörülen bu mekanizmalara göre Konsey aldığı 

kararlara uymamakta direnen devletlere veya silahlı gruplara karĢı genel olarak ambargo 

tabir edilen ancak sadece ticari iliĢkilerin kesilmesinden ibaret olmayan ve silahlı 

kuvvet kullanılması dıĢında iktisadi, ticari, diplomatik ve ulaĢım yollarının kesilmesi 

gibi her türlü tedbirleri alabilir. Burada gaye ihlalci tarafları tecrit ederek ve baskıya 

maruz bırakarak Konsey kararlarına uymaya zorlamaktır. Yukarıdaki misallerden 

Irak‘ta Konsey Bağdat Hükümetinin iĢgale son vermeyi reddetmesi üzerine bu devlete 

karĢı geniĢ çaplı iktisadi tedbirlere baĢvurmuĢtur(S/RES/661, 1990). Bosna-Hersek‘te 

ise baĢlangıçta daha sınırlı tedbirlerle iktifa etmiĢ ve ülkeye her türlü silah ve 

mühimmatın giriĢini yasaklayan silah ambargosu kararı almıĢtır (S/RES/713,1991: 6). 

Zorlayıcı mekanizmaların ikinci aĢaması 42. maddede öngörülmektedir. Maddeye 

göre Konsey önceki gruptaki tedbirlerin yetersiz olduğunu düĢünürse veya duruma göre 

doğrudan silahlı kuvvet kullanılmasını ihtiva eden tedbirler alabilir. Alınan tedbirler 

ister ambargo ve benzeri veya silahlı kuvvet kullanma olsun, Ģu hususu gözden 

kaçırmamak lazımdır ki her halükarda bu tedbirlerin uygulanması diğer devletler 

vasıtasıyla yapılmaktadır. Güvenlik Konseyi durumu tespit etmek, nitelemek ve duruma 

çeĢitli zorlama tedbirleriyle müdahale etmek kararı almaya yetkilidir, fakat bu 

kararlarını uygulamak için elinde maddi güç bulunmadığından devletlerin desteğine 

ihtiyacı vardır. Mesela, yukarıdaki misalde Irak iĢgale son verme çağrısına 

uymadığından ve alınan iktisadi-ticari tedbirlere rağmen ihlale devam ettiğinden 

Güvenlik Konseyi yeni bir karar alarak bu kez silahlı kuvvet kullanarak bu duruma son 

verilmesini istemiĢtir. Bunun için de o dönemde Kuveyt‘i kurtarmak için teĢekkül etmiĢ 

uluslararası koalisyon baĢta olmak üzere devletlere çağrıda bulunarak aldığı kararı 

uygulatmak için kuvvet kullanmalarını istemiĢtir (S/RES/678, 1990). 

Alınan bu tür tedbirlerin çapı ve muhtevası her durumun özelliğine göre 

belirlenmektedir veya öyle olmalıdır. Güvenlik Konseyinin misal verdiğimiz Irak 

olayında aldığı kararların – en azından baĢlangıçtakilerin – ve diğer birçok olayda 

baĢvurduğu tedbirlerin durumun gerektirdiği ölçüde olduğu söylenebilir. Tabii bu her 

zaman böyle değildir. Mesela, Bosna-Hersek‘teki ilk kararlarına bakıldığında dıĢardan 

silah ve cephane sevkiyatını kesmek bir iç savaĢta tansiyonu düĢürecek, dıĢarıdan 

müdahaleyi azaltacak makul bir tedbir gibi görülebilir. Fakat savaĢın taraflarından 

birisinin eski Yugoslavya‘nın ordu ve güvenlik teĢkilatını arkasına almıĢ, onların her 
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türlü imkânını kullandığı, diğer tarafın ise sivillerden oluĢan ve milis gücü oluĢturmaya 

yetecek silahtan mahrum bir grup olduğu düĢünülürse, Güvenlik Konseyinin ambargo 

kararı ikinci grubu birincisinin insafına terk etmekten baĢka bir Ģey değildir. Nitekim 

daha sonra Uluslararası Adalet Divanının teyit ettiği soykırımın hazırlayıcı sebepleri 

arasında Güvenlik Konseyinin bu kararları da bulunmaktadır. Konsey duruma kayıtsız 

kalsaydı ve baĢlangıçtaki kararları hiç almasaydı belki Sırpların katliamları yine 

olacaktı, fakat büyük ihtimalle bu ölçüde olmayacaktı. Bosna‘da yaĢananlar, Filistin‘de 

BirleĢmiĢ Milletlerin kuruluĢundan beri devam eden durum, bilhassa Ġslam dünyasında 

olmak üzere diğer baĢka yerlerde meydana gelen olaylar ve en son Suriye‘deki iç savaĢ, 

uluslararası barıĢ ve güvenliği tehdit ettiği, bozduğu hiç tartıĢmasız herkesin kabul ettiği 

bütün bu olaylar karĢısında barıĢ ve güvenliği koruma mesuliyeti üstlenmiĢ Güvenlik 

Konseyi niçin ya görmezden gelerek ya da görmesine ve durum tespiti yapmasına 

rağmen elinin altındaki zorlama tedbirlerini kullanarak tesirli ve sonuç alıcı çözümler 

bulmaktan imtina ederek görevini bilerek savsaklamaktadır? 

Bu soru bizi Güvenlik Konseyinin karar alma mekanizmasına götürmektedir ki, 

Konsey ve uluslararası meselelerin halli konusunun en önemli yönü de buradadır. 

Öncelikle belirtelim ki, Konsey siyasi bir organdır, yani uluslararası meselelerin hal 

yetkisi, her ne kadar BirleĢmiĢ Milletlerin ilk amacı hukuka, adalete uygun çözümlerden 

bahsediyorsa da, siyasi bir organa verilmiĢtir. Siyasi bir organ da siyasi mülahazalarla 

hareket eder, daha doğrusu kendisini oluĢturan ve karar alma sürecine katılan devletlerin 

siyasi menfaatlerine göre davranır. Bu husus barıĢ ve güvenliği bozan uluslararası 

meselelerin hallinde elbette ki tatmin edici bir yol değildir, ancak egemen devletlerin 

topluluğu olan uluslararası alanın temel özellikleri dikkate alınınca Güvenlik Konseyine 

alternatif oluĢturacak, onu ikame edecek bir mekanizma en kestirme ifadeyle muhaldir. 

Güvenlik Konseyinin siyasi niteliği ve buna bağlı olarak duruma göre farklı, tutarsız 

hatta taraflı davranması büyük olduğu farz edilen 5 devlete verilen daimi üye statüsü ve 

daha da önemlisi veto hakkı ile hukukileĢtirilmiĢtir. Bu Ģekilde BirleĢmiĢ Milletler, 

onun barıĢ ve güvenliğin idamesi için getirdiği ortak güvenlik sistemi, bunun için ihdas 

edilmiĢ Güvenlik Konseyi ve yetkisine verilmiĢ mekanizmalar aslında nihai analizde 

büyük devletlerin indî tutumları ve siyasetlerine göre çalıĢabilecek, bir iĢe yarayacak 

veya yaramayacak araçlardır. Büyük devletlerin aralarında anlaĢmaları halinde veya 

içlerinden birinin ya da birkaçının diğerlerini ikna etmesi halinde bu araçları istedikleri 

gibi kullanma lüksleri vardır. Büyükler anlaĢamadığı takdirde ise veto yüzünden 

sistemin asıl vurucu gücü VII. Bölüm devreden çıkacağından meselelere tesirli bir 

çözüm üretilemeyecektir. Büyükler dıĢında kalan diğerlerinin tek Ģansı büyüklerden en 

az birisinin (gerçek manada) dostu, müttefiki veya en azından müĢterisi olmaktır. 

Buradan çıkan sonuç, büyükler sizi destekliyorsa sistem de sizi koruyacak Ģekilde 

çalıĢabilir. Fakat, öte yandan Ģurası da bir gerçektir ki, büyükler sizi destekliyorsa zaten 

Suriye (veya Yemen veya Afganistan veya Filistin…) olmazsınız. Suriye‘deki çözüm 

süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken gerçekçi olabilmek ve olayları olduğu 

gibi görebilmek için bu tespitlerin daima göz önünde tutulması gerekir. 

Konseyin Suriye‟deki GeliĢmelere Ġlk Tepkileri 

Suriye‘de çatıĢmalar baĢladıktan sonra 2011 yılı boyunca Güvenlik Konseyi 

münhasıran bu meseleyi hiç gündemine almadı; sadece 3 Ağustos 2011 tarihinde yaptığı 

ve Ortadoğu‘daki genel durumun görüĢüldüğü toplantıda bölgedeki diğer olaylarla 

birlikte ele alındı. Toplantı sonrası Güvenlik Konseyi BaĢkanlık Açıklamasında
1
 yapılan 

                                                           
1 Güvenlik Konseyi BaĢkanlık Açıklaması Konseyin doğrudan veya dolaylı olarak gündemine giren ve ele alınan, 

ancak henüz bir karar konusu olacak kadar ―olgunlaĢmamıĢ‖ olduğu düĢünülen meselelerle ilgili tavrını ortaya 

koymaktadır. Konseyin Soğuk SavaĢ sonrası uygulamalarında yaygınlıkla kullanılan BaĢkanlık Açıklamaları daha 
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tespitler ve vurgulanan hususları Konseyin meseleye baĢlangıçtan günümüze bakıĢ 

çizgisini anlamak bakımından özetliyoruz: Güvenlik Konseyi Suriye‘deki durumun 

kötüleĢmesinden ve yüzlerce insanın ölmesinden büyük üzüntü duymakta; bütün 

taraflara her türlü Ģiddete son vermeleri, misilleme saldırılardan ve devlet kurumlarına 

saldırılardan kaçınmaları çağrısı yapmakta; Suriye makamlarını insan haklarına ve diğer 

uluslararası hukuk kurallarına tam olarak uymaya çağırmakta; yine Suriye 

makamlarının reform taahhütlerini yerine getirmemesinden üzüntü duyduğunu 

belirtmekte; Suriye‘nin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün arkasında 

olduğunu, ülkedeki mevcut bunalımın tek çözümünün halkın meĢru taleplerini dikkate 

alan ve bütün Suriyelilerin katıldığı siyasi bir süreç olduğunu vurgulamakta; Suriye 

makamlarını zor durumdaki yerleĢim yerlerinde insani durumu hafifletmek için 

dıĢarıdan gelen insani yardım heyetleriyle iĢbirliği yapmaya davet 

etmektedir(S/PRST/2011/16, 3 Ağustos 2011). 

Güvenlik Konseyi 2012 Nisan ayında Suriye gündemiyle ilk defa toplanıp karar 

almadan önce yayınladığı iki BaĢkanlık açıklamasında önceki açıklamaları büyük 

ölçüde tekrarlamaktadır. Ancak, Konsey geçen zaman içerisinde ortaya çıkan bir 

kemiyet farkını vurgulamayı da ihmal etmemektedir: Güvenlik Konseyi durumun 

giderek kötüleĢmesinden, ciddi insan hakları ihlallerinden ve de ―binlerce insanın 

ölümünden büyük üzüntü duymaktadır‖(S/PRST/2012/6, 21 Mart 2012).
2
 

Güvenlik Konseyi Suriye ile ilgili ilk kararını 14 Nisan 2012 tarihinde, yani 

çatıĢmalar baĢladıktan yaklaĢık bir yıl sonra almıĢtır. Bugüne kadar aldığı karar sayısı 

ise 20‘dir. En son kararını 2016 sonunda aldıktan sonra 2017 Nisan itibariyle henüz bir 

karar almamıĢtır. 2042 (2012) sayılı bu ilk kararında Suriye makamlarının geniĢ çaplı 

insan hakları ihlallerini kınamaktadır. Kararda, ayrıca, BirleĢmiĢ Milletler Genel 

Sekreterinin Özel Temsilcisinin durumu yerinde inceleyip Suriye Hükümetiyle yaptığı 

görüĢmeler sonucu formüle ettiği bir takım teklifler bu kez Konsey adına dile 

getirilmektedir. Bir çözüm sürecinin ilk müĢahhas adımları olarak nitelendirilebilecek 

bu hususlar üç noktada toplanmaktadır: devletin askeri kuvvetlerinin yerleĢim 

merkezlerine doğru hareketlerinin durdurulması, bu yerlerde ağır silahların 

kullanılmasına son verilmesi ve yerleĢim merkezlerindeki askerlerin geri çekilmesi. 

Güvenlik Konseyinin bir meseleye ne kadar ciddi ve kararlı yaklaĢtığını anlamak 

için o meseleyle ilgili aldığı karar veya kararların hukuki mahiyetine bakmak gerekir. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, Konsey barıĢ ve güvenliğin henüz tehdit altında olmadığı 

veya bozulmadığını düĢündüğü durumlarda BirleĢmiĢ Milletler AndlaĢmasının VI. 

Bölümüne göre hareket ederek bir takım tavsiyelerde bulunmakta, çözümü taraflara 

bırakarak deyim yerindeyse nötr (tarafsız) bir tutum takınmaktadır. 2042 (2012) sayılı 

karar VI. Bölüme göre alınmıĢ bir karardır, dolayısıyla tavsiye niteliğindedir. Demek ki 

Güvenlik Konseyi önce yüzlerce, zamanla hızla tırmanarak binlerce olan ölümleri 

(Konseyin deyiĢiyle death of manythousands of people), yine kendi tespitiyle sivil 

yerleĢim yerlerinin askeri kuvvetlerce kuĢatılması ve ağır silahlarla operasyonlar 

yapılmasını barıĢ ve güvenliğin tehdidi olarak görmemektedir. 

Elbette ki her durumun kendine has özellikleri vardır, içinde bulunduğu Ģartlar 

farklıdır, bu sebeple durumları ve bu konuda Güvenlik Konseyinin tespitlerini ve 

kararlarını mukayese ederken dikkatli olmak gerekir. Fakat durumların vurgulanan 

özellikleri, tespit edilen olaylar birbirinin kopyası denilecek ölçüde benzerlik taĢıyorsa, 

                                                                                                                                                                          
önce kararlaĢtırılan takvime göre ambargo uygulamalarının uzatılması, barıĢ gücü ve benzeri operasyonların devam 

ettirilmesi gibi ―teknik‖ nitelikli iĢlemler için tercih edilmektedir.   
2Ġtalik bize ait. 
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buna mukabil bunlardan çıkarılan sonuçlar ve alınan kararlar hukuki mahiyet ve 

muhteva olarak birbirinden çok farklıysa önceki baĢlıkta değindiğimiz Konsey içindeki 

büyük devletlerin ve siyasetin rolüyle ilgili değerlendirmelerimiz için bir örnek olayla 

karĢı karĢıyayız demektir. Konseyin pratiği bize bu tür örnekleri çok sayıda 

sunmaktadır. Mukayese kolay olsun diye yine Arap Baharı denilen süreçte iç 

karıĢıklıklar yaĢayan Libya‘ya karĢı Güvenlik Konseyinin tutumunu (ki bu aynı 

zamanda büyük devletlerin ve onları yanında yer alan diğer devletlerin tutumunu da 

ifade etmektedir) ele alalım. Konsey Libya‘da olaylar baĢladıktan hemen sonra aldığı 

kararın giriĢ kısmında
3
 sivillere karĢı uygulanan Ģiddet ve kuvvet kullanmayı kınayarak, 

göstericilerin bastırılması dâhil olmak üzere ağır ve sistematik insan hakları 

ihlallerinden üzüntü duyarak, Ģiddetten kaçan ve mülteci olan insanların durumunu, 

yaralıların tıbbi malzeme eksikliğini dikkate alarak, Libyalı yetkililerin kendi halkını 

koruma mesuliyetini hatırlatarak ve de Libya‘nın egemenlik, bağımsızlık, toprak 

bütünlüğü ve ulusal birliğini teyit ederek, bunların sonucunda ―BirleĢmiĢ Milletler 

AndlaĢmasına göre uluslararası barıĢ ve güvenliği idame ettirmek için baĢlıca 

mesuliyetinin farkında olarak‖ VII. Bölüme dayanarak karar almıĢ ve ilk etapta 41. 

maddedeki zorlama tedbirlerini uygulamaya koymuĢtur (S/RES/1970 (2011), 26 ġubat 

2011).Güvenlik Konseyi bu kararıyla baĢlattığı baskı ve zorlama sürecini ülkede 

durumun daha da kötüleĢtiğini, Ģiddetin tırmandığını, sivil kayıpların arttığını, insan 

haklarının ağır ve sistemli Ģekilde ihlal edilmekte olduğunu, medya mensuplarına karĢı 

da Ģiddet uygulandığını, sivil halkın bulunduğu yerlerin tehlike altında olduğunu ve 

ülkeye insani yardımın yapılabilmesi için gerekli Ģartların sağlanması gerektiğini 

dikkate alarak fazla uzatmamıĢ ve sadece üç hafta sonra yeni bir karar alarak, önceki 

zorlama tedbirlerine ilaveten Libya üzerindeki hava sahasının tamamını içine alacak 

Ģekilde uçuĢ yasağı getirmekte ve daha da önemlisi zorlama sürecinde bir sonraki 

aĢamaya geçerek BirleĢmiĢ Milletler üyesi devletleri münferiden veya bölgelik örgütler 

çerçevesinde birlikte Libya‘da saldırı tehdidi altındaki sivilleri korumak gayesiyle 

askeri tedbirlere baĢvurma konusunda yetkilendirmektedir(S/RES/1973 (2011),17 Mart 

2011). Bu son karardan sonra Libya baĢta ABD ve Fransa olmak üzere NATO üyesi 

devletlerin harekete geçmesiyle havadan ve denizden yoğun bombardıman altına 

alınmıĢ ve Kaddafi Hükümetinin alaĢağı edilmesinden sonra operasyonlar son 

bulmuĢtur. Kaddafi rejiminin baskıcı ve totaliter yönü bir tarafa, NATO 

operasyonundan sonra ülkenin içine düĢtüğü durum ve düĢük yoğunluklu iç savaĢ 

Konseyin askeri müdahale kararının gerekçelerinden belki daha ağır gerekçeleri ortaya 

çıkarmıĢtır. Aynı senaryonun benzeri Irak‘ta da yaĢanmıĢ idi. Bu da bir taraftan 

Güvenlik Konseyinin Suriye meselesinde mesuliyetini yerine getirmede keyfi 

davranıyor ve harekete geçmiyor tenkitleri yaparken, öbür taraftan ister istemez insanın 

aklına aslında katliamları seyredip, not edip hiçbir Ģey yapmaması mağdurlar açısından 

daha hayırlı değil mi sorusunu getiriyor. 

Güvenlik Konseyinin Suriye ile ilgili aldığı kararlarda Libya‘da askeri zorlama 

tedbirleri gerekçesi kabul edilen ağır ve sistemli insan hakları ihlalleri, insani hukuk 

ihlalleri, sivil yerleĢim yerlerinin bombalanması, mülteci problemi, insani yardımların 

ulaĢmasının engellenmesi gibi hususlar 7 yıl boyunca günümüze kadar neredeyse aynı 

ifadelerle tekrarlana gelmiĢtir. Bu sebeple ele aldığımız Konsey kararları vesilesiyle 

bunları tekrarlamayı gereksiz görüyoruz. Bunun yerine kararlarda çözüme veya en 

azından durumun vahametini azaltmaya yönelik kayda değer tedbirlerden söz etmekle 

yetineceğiz. 

                                                           
3Güvenlik Konseyi kararlarının giriĢ kısmı kararın gerekçeleri ve hukuki temellerinin anlaĢılması bakımından 

önemlidir. 
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Güvenlik Konseyinin Suriye ile ilgili ikinci kararda ülkede olup bitenlerden 

birinci elden haber alabilmek için BirleĢmiĢ Milletler Denetleme Görevi (UNSMIS)
4
 adı 

altında birim oluĢturmuĢtur. Ġlk etapta 90 gün süreyle görev yapacak olan bu birim 300 

silahsız askeri ve sivil gözlemciden oluĢmaktadır.
5
 

Tepkilerin SertleĢmesi ve Çözüm ArayıĢları 

Güvenlik Konseyi uzunca süre sessiz kaldıktan sonra 2013 yılının sonlarına doğru 

Eylül ayında aldığı yeni bir kararla tepkisinin dozunu artırdı. Konseyi buna sevk eden 

en önemli sebep ġam‘ın Rif bölgesinde kimyevi silah kullanarak sivillerin 

öldürülmesidir. Aslında Suriye‘deki olaylarda kimyevi silah kullanıldığı iddiaları daha 

önce de gündeme gelmiĢ ve BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreterinin inisiyatifiyle 

Suriye‘de Kimyevi Silahların Kullanılmasına Dair Ġddiaları AraĢtırma Misyonu adıyla 

bir heyet tertip edilmiĢti. Suriye 1925 yılında Cenevre‘de yapılan Boğucu, Zehirleyici 

ve Benzer Gazların ve Bakteriyolojik Araçların SavaĢta Kullanımının Yasaklanmasına 

Dair Protokole taraf olmasına rağmen kısa adı Kimyevi Silahlar SözleĢmesi olan 

Kimyevi Silahların GeliĢtirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının 

Yasaklanması ve Bunların Ġmhası ile Ġlgili SözleĢmeye taraf değildi. ÇatıĢmalarda 

kimyevi silahların kullanılması iddialarının yol açtığı uluslararası tepkiler ve Genel 

Sekreterin konunun üzerine gitmesi Suriye Hükümetini telaĢlandırmıĢ ve 14 Eylül 2013 

tarihinde Kimyevi Silahlar SözleĢmesine taraf olmuĢtur. Bu SözleĢme çerçevesinde 

mevcut kimyevi silahların imhası ve denetim mekanizmalarını yürütme iĢini hükümetler 

arası bir uluslararası örgüt olan Kimyevi Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) 

üstlenmiĢtir.  

Güvenlik Konseyi 27 Eylül 2013‘de aldığı kararda Suriye‘de bundan sonra kimyevi 

silah kullanma iddialarının kurulan araĢtırma misyonu tarafından titizlikle 

inceleneceğini ve OPCW vasıtasıyla da genel denetim yapılacağını belirtmektedir 

(S/RES/2118 (2013), 27 Eylül 2013). Bu kararı öncekilerden ayıran en önemli husus 

Konseyin ilk defa, kimyevi silahlarla sınırlı olarak dile getirmiĢ olsa da, uluslararası 

barıĢ ve güvenliğin tehdit altında olduğundan bahsetmesidir: ―Kimyevi silahların ve 

kullanım araçlarının yaygınlaĢması uluslararası barıĢ ve güvenliğe bir tehdit 

oluĢturmaktadır‖. Bu genel ve ilke bazında hatırlatmaya ilaveten Konsey daha spesifik 

bağlamda ġam‘da kimyevi silah kullanılmasının uluslararası hukukun ciddi Ģekilde 

ihlali olduğunu belirtmiĢ ve Suriye‘de kimyevi silah kullanılmasının uluslararası barıĢ 

ve güvenliğe tehdit oluĢturduğu tespitinde bulunmuĢtur. Yukarıda Güvenlik Konseyi ile 

ilgili genel değerlendirmelerde belirtildiği üzere Konseyin kararının hukuki zemini yani 

AndlaĢmanın hangi bölümüne göre karar aldığı son derece önemlidir. Konsey 

içerisinde, daha doğrusu büyük devletlerarasında bir meseleye dair farklı yaklaĢımlar 

varsa ya o mesele görmezden gelinir, Konseyin gündemine bile girmez veya gündeme 

girse bile hiçbir karar alınmaz ya da mesele görmezden gelinemeyecek kadar önem arz 

ediyorsa VI. Bölüme göre bir karar alınarak formalite yerine getirilmiĢ olur. Ġkinci 

seçenekte Konsey karar almıĢtır fakat alınan kararın bağlayıcı bir yönü yoktur. 

Suriye‘de 2118 (2013) sayılı karara kadar yapılan budur. 

Güvenlik Konseyi bir meselede tesirli hareket edilmesini istiyorsa ki bunun için 

büyük devletlerin uzlaĢmaları veya en azından hiçbirisinin karĢı çıkmaması Ģarttır, VII. 

Bölüme göre karar alır. VII. Bölüme göre karar almanın ilk Ģartı da meseleyi 

AndlaĢmanın 39. maddesinde belirtilen üç halden birisi olarak nitelemektir. Konsey 

                                                           
4Bunun açılımı ―United Nations Supervision Mission in Syria‖dır. 
5S/RES/2043: (2012), 21 Nisan 2012,5. Konsey daha sonra UNSMIS‘ın görev süresini bir ay daha uzatmıĢtır. 

S/RES/2059: (2012), 20 Temmuz 2012. 
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Suriye meselesinde 2118 (2013) sayılı kararında bunu ilk kez yapmıĢtır. Diğer ağır 

insan hakları ihlalleri ve insani hukuka aykırı davranıĢların üzerine uluslararası hukukun 

en ağır ihlallerinden birisini teĢkil eden kimyevi silah kullanılması eklenince Konsey 

önceki kararlarındaki hukuki zeminden VII. Bölüme geçmek ve böylece ciddi bir tepki 

vermek zorunda kalmıĢtır. Konseyin tavır değiĢikliği büyük devletlerin genel 

politikalarına da uygundur. Zira kimyevi silahların nükleer ve diğer sofistike 

konvansiyonel silahlara nazaran üretilmesi daha kolay ve ucuzdur. Bu sebeple kimyevi 

ve biyolojik silahlar fakirin atom bombası olarak nitelendirilir. Uluslararası alanda 

kimyevi silahların üretiminin ve kullanılmasının yasaklanmasında konsensüs olması bu 

silahların korkunç tesirlerinin yanı sıra, belki ondan daha fazla büyük devletlerin bu 

kolay yolla diğer devletlerin askeri tehdit haline gelmesini istememeleri rol 

oynamaktadır. Konseyde siyaset (büyüklerin menfaati) hukukla birleĢince 2118 (2013) 

sayılı karar ortaya çıkmıĢtır. 

Güvenlik Konseyinin hareket zemini olarak VII. Bölüme geçmesi önemli bir 

değiĢikliktir, fakat bunun uygulamaya yansıması, sahada olayların gidiĢatına tesir 

etmesi için kararın aksine davranıĢlara karĢı zorlama tedbirlerine baĢvurması gerekir. 

Konsey kararında bunun iĢaretini vermektedir: ―[Konsey] Suriye‘de kimyevi silahların 

izinsiz transferi veya herhangi birisi tarafından herhangi bir Ģekilde kullanılması dâhil 

olmak üzere bu karara uyulmaması halinde BirleĢmiĢ Milletler AndlaĢması‘nın VII. 

Bölümündeki tedbirleri uygulayacaktır‖( S/RES/2118, 2013: 21). Bu tedbirleri 

uygulama tehdidi bize Konseyin ve büyük devletlerin Suriye meselesini, en azından 

burada kimyevi silahların kullanılmasını ne kadar ciddiye aldığını, kendi yaptığı 

tespitlerin ne kadar arkasında olduğunu anlayacak bir ―test aracı‖ vermektedir. Sonraki 

geliĢmelerde ve alınan Konsey kararlarında bunu göreceğiz. 

 2118 (2013) sayılı kararın bir diğer önemli sonucu Cenevre Konferansı adıyla bir 

çözüm sürecini baĢlatmıĢ olmasıdır. Daha önce Arap Devletleri Ligi, Rusya gibi örgüt 

veya devlet bazında bu yönde teĢebbüsler olmuĢ fakat akim kalmıĢtı. Bu kez BirleĢmiĢ 

Milletler önceki teĢebbüslerin devamı olarak ve daha çok tarafın katılımıyla 

oluĢturulmuĢ Suriye Eylem Grubunun
6
 hazırladığı oldukça teferruatlı bir planla iĢe 

giriĢti. Cenevre Nihai Bildirisi olarak sunulan plan baĢlıklar itibariyle ilk olarak ilgili 

taraflardan Güvenlik Konseyinin meseleyle ilgili kararlarının uygulanmasını ve her 

türlü Ģiddetin derhal sonlandırılmasını talep etmektedir. Planda bir geçiĢ dönemi 

içerisinde Suriye‘deki bütün grupların temsilcilerinin katılacağı görüĢmelerle Suriye‘nin 

geleceğine kendilerinin karar vermesi ve çok partili, temel hak ve hürriyetlerin 

sağlandığı yeni anayasal düzeni birlikte hazırlamaları bir hedef olarak öngörülmektedir. 

Meselenin Sürüncemede Bırakılması 

2014 yılına gelindiğinde Güvenlik Konseyi bu yıl içerisinde Suriye meselesiyle ilgili 

toplam 6 karar almıĢtır(S/RES/2139: (2014), 22 ġubat 2014; S/RES/2163: (2014), 25 

Haziran 2014; S/RES/2165: (2014), 14 Temmuz 2014; S/RES/2175: (2014), 29 Ağustos 

2014; S/RES/2191: (2014), 17 Aralık 2014; S/RES/2192: (2014), 18 Aralık 2014). 

Bunlardan ilkinde ülkedeki durum, bilhassa sivil halkın içinde bulunduğu Ģartlarla ilgili 

önceki kararlarındaki tespitlerini bu kez daha çarpıcı ifadelerle tekrarlamaktadır. 

Konsey kendi ifadesiyle 10 binden fazlasının çocukların oluĢturduğu 100 bin civarında 

can kaybından ve Ģiddetin kabul edilmez seviyelere yükselmesinden dolayı ―dehĢete 

                                                           
6Eylem Grubu BM ve Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterleri, AB Temsilcisi ile Güvenlik Konseyinin 5 daimi 

üyesinin (ABD, Rusya, Çin, Ġngiltere, Fransa) ve Türkiye‘nin ve Arap Devletleri Liginin ilgili makamlarını temsilen 

Irak, Kuveyt ve Katar dıĢiĢleri bakanlarının katılmasıyla oluĢmuĢtur.  
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kapılmaktadır‖.
7
 Keza Konsey yüzbinlerce sivilin Suriye ordusunun kuĢatması altında 

insani durumunun giderek kötüleĢmesine, ülke içerisinde yerinden edilenlerin ve baĢka 

ülkelere sığınanların artıĢına dikkat çekmekte ve bu durumun sadece Suriye değil bütün 

bölgeyi istikrarsızlaĢtıracağına, barıĢ ve güvenliği tehlikeye düĢüreceğine vurgu 

yapmaktadır. Konseye göre Suriye Hükümetinin ve birtakım silahlı grupların eylemleri 

savaĢ suçu ve insanlığa karĢı suç oluĢturmaktadır(S/RES/2139: (2014), 22 ġubat 2014). 

Konsey bu Ģekilde son derece ağır ithamlarda bulunmasına ve VII. Bölüme göre 

hareket edebilecek hukuki zeminin varlığına rağmen, durumu değiĢtirmeye yönelik 

zorlama tedbirlerini devreye sokmamaktadır. Sivillere karĢı katliamların ve iĢlenen 

insanlığa karĢı suçların faillerinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması için 

hazırlanan karar tasarısı 2014 Mayıs ayında Konseyde görüĢülmüĢ, fakat Rusya ve 

Çin‘in vetoları yüzünden kabul edilememiĢtir. Bu da gösteriyor ki, Konsey Suriye‘deki 

durumu düzeltecek siyasi çözümler üretmek bir yana, ferdi planda bile yaĢanan vahĢetin 

mesuliyetinin bağımsız ve tarafsız çalıĢacak bir uluslararası mahkeme yoluyla tespit 

edilmesine karar verecek durumda değildir. Konseyin bu tutumu veto yetkisine sahip 

büyük devletlerin ne yapılacağı konusunda bir türlü anlaĢamamalarının veya bir baĢka 

açıdan söylenecek olursa, büyük devletlerin münferit müdahalelerle yürüttükleri Suriye 

siyasetlerine devam etmeyi kendi menfaatleri açısından daha uygun görmelerinin 

sonucudur. En son Libya‘da ve geçmiĢteki birçok olayda farklı davranması Ģüphesiz ki 

Suriye‘deki tepkisizliğin açık bir çifte standart oluĢturduğunu göstermekte ve Konseyin 

ve dolayısıyla BirleĢmiĢ Milletlerin güvenilirliğini iyice aĢağı düĢürmektedir. 

2014 içerisinde Cenevre‘deki görüĢmeler de devam etmiĢ, fakat buradan hiçbir 

müĢahhas sonuç elde edilememiĢtir. Genel Sekreter Özel Temsilcisi yılsonuna doğru 

yaptığı teklifte hiç olmazsa savaĢın sürdüğü Ģehirlerde çatıĢmaların dondurulması 

görüĢünü ortaya atmıĢtır. Türkiye‘nin iç savaĢın baĢından beri savunduğu güvenli 

bölgeler ve uçuĢa yasak bölgeler oluĢturma görüĢüyle benzer mantığa sahip bu teklif 

tıpkı diğerleri gibi uzun süre dikkate alınmayacak ve lafta kalacaktır. En son 2017 

Mayısında Türkiye, Rusya ve Ġran‘ın anlaĢmasıyla oluĢturulan ve baĢka çözüm yolu 

olmadığından kabul gören çatıĢmasızlık bölgeleri Özel Temsilcinin teklifinin geç de 

olsa cevap bulması olarak görülebilir. Tabii üç devletin üzerinde anlaĢtığı çözüm 

adımının hayata geçip geçmeyeceği veya ne ölçüde uygulanabileceği ayrı bir mevzudur 

ve gelecek aylarda anlaĢılacaktır.   

2015 yılında Konseyin Suriye ile ilgili aldığı toplam 4 kararın(S/RES/2209: 

(2015) 6 Mart 2015; S/RES/2235: (2015), 7 Ağustos 2015; S/RES/2258: (2015), 22 

Aralık 2015; S/RES/2254: (2015), 18 Aralık 2015)muhtevasına genel olarak 

bakıldığında ilk dikkati çeken Ģey Konseyin krizin baĢından beri takındığı tutumda hiç 

sapmadan tutarlı bir Ģekilde sürdürdüğü tek davranıĢın iç savaĢın vahametini, sivil 

                                                           
7―Being appalled at the unacceptable and escalating level of violence and the death of well over 100,000 people in 

Syria, including over 10,000 children, as reported by the United Nations Secretary-General and the Special 

Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict‖. Konsey bu cümleyi rakamlarda değiĢiklik 

yaparak sonraki kararlarında aynen tekrarlamaktadır: ―Being appalled at the unacceptable and escalating level of 

violence and the death of more than 150,000 people, including well over 10,000 children, as a result of the Syrian 

conflict as reported by the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict‖. 

S/RES/2165: (2014), 14 Temmuz 2014; ―Expressing outrage at the unacceptable and escalating level of violence and 

the killing of more than 191,000 people, including well over 10,000 children, as a result of the Syrian conflict, as 

reported by the Secretary-General of the United Nations and his Special Representative for Children and Armed 

Conflict‖.  S/RES/2191: (2014), 17 Aralık 2014.Güvenlik Konseyi 2015 yılına girdikten sonar tekrardan da 

vazgeçerek ölü sayısının artıĢını görmezden gelmeyi tercih etmiĢ, bu Ģekilde ―dehĢete kapılmaktan‖ da kurtulmuĢtur. 

Suriye ile ilgili Konsey kararlarının tamamı dikkate alındığında Konsey bazı geliĢmelerden (mesela, milyonlarca 

sivilin yerinden edilmesi; ordunun ağır silahlar, tanklar ve uçaklarla sivil halkı katletmesi) derin üzüntü duymakta 

veya derin endiĢe duymakta ve bunları da tıpkı yukarıda can kayıplarıyla ilgili verdiğimiz örnekte olduğu gibi bir 

müddet tekrarladıktan sonar baĢka üzülecek veya endiĢelenecek bir konuya geçmektedir.  



Prof.Dr.Mehmet Emin ÇAĞIRAN 131 

 

halkın katledilmesini, kimyevi silah kullanılmasını, ağır insan hakları ve insani hukuk 

ihlallerini, insanlığa karĢı iĢlenen suçları, çocukların sayısını ayrıca belirterek ve her 

kararda güncelleyerek ölenlerin ve yerinden edilenlerin sayısını neredeyse aynı 

cümlelerle vurgulamak olduğu görülmektedir. Yılın sonuna doğru alınan bir kararda 

2012 Cenevre Bildirisine atıfta bulunarak BirleĢmiĢ Milletlerin desteğiyle Suriye 

Hükümeti ve muhalif gruplar arasındaki görüĢmelerle ilgili bir yol haritası taslağı 

hazırlanmıĢ ve tarafların bir an önce görüĢmelere baĢlaması için çağrı yapılmıĢtır 

(S/RES/2254: (2015),18 Aralık 2015). Yol haritası bir siyasi geçiĢ dönemi öngörmekte 

ve bu dönemde geçici bir hükümetin idaresinde yeni rejimin hukuki ve siyasi 

altyapısının hazırlanması temenni edilmektedir. 

2016 yılı kararlarında da önceki yıllardaki kararları tekrarlanmaktadır(S/RES/2268: 

(2016), 26 ġubat 2016; S/RES/2314: (2016), 31 Ekim 2016; S/RES/2319: (2016), 17 

Kasım 2016; S/RES/2328 (2016), 19 Aralık 2016; S/RES/2332 (2016), 21 Aralık 2016; 

S/RES/2336: (2016), 31 Aralık 2016); kayda değen tek farklı husus baĢarısı Suriyeli 

muhalif taraflar ve Hükümetin anlaĢmasına bağlanmıĢ siyasi çözüm için çabaların 

devam etmesi gerektiğinin hatırlatılmasıdır. Yılın son gününde alınan kararda Türkiye, 

Rusya ve Ġran‘ın ortak bildirisine dikkat çekilerek, bilhassa Türkiye ve Rusya‘nın 

ateĢkes sağlanması ve siyasi çözüm süreci çabalarının Güvenlik Konseyince 

desteklendiği belirtilmektedir (S/RES/2336: (2016), 31 Aralık 2016). 

Sonuç: Çözüm Sürecinde Gelinen Nokta 

2336 (2016) sayılı karar 2017 Mayıs ayı itibariyle Güvenlik Konseyinin Suriye 

meselesinde aldığı son karardır. Öyle görünmektedir ki, Konsey esas çözüm mercii 

olmasına rağmen ne herhangi bir çözüm planına sahiptir ne de çözüm yönünde 

gerçekten bir Ģeyler yapabilecek iradesi vardır. Çözüm sürecinde gelinen nokta 

itibariyle elde kalan tek müĢahhas teĢebbüs Konseyin anılan kararında atıfta bulunulan 

Türkiye ve Rusya‘nın çözüm arayıĢları ve buna eklemlenen Cenevre görüĢmeleridir.
8
 

Çözüm arayıĢlarının ilk aĢaması ateĢkes sağlanmasıdır. Bu amaçla Rusya 30 

Aralık 2016 tarihinden itibaren ateĢkes yapılmasını teklif etmiĢtir. Suriye‘de AteĢkes 

Rejimi Kurulmasına Dair Beyanında Güvenlik Konseyinin 2254 (2015) sayılı kararı 

çerçevesinde terörist gruplara (IġĠD ve Nusra Cephesi) karĢı operasyon bölgeleri hariç 

olmak üzere bütün Suriye‘de ateĢkes ilan edilmesini öngörmektedir. Buna paralel olarak 

Türkiye‘nin yaptığı basın açıklamasında ateĢkes çağrısı tekrarlanmakta, Güvenlik 

Konseyi kararlarında terörist olarak tanımlanan grupların bunun dıĢında tutulduğuna 

vurgu yapılmakta ve Türkiye ve Rusya‘nın ateĢkesin garantörleri olarak uygulamaya 

birlikte nezaret edecekleri belirtilmektedir. Ġki devletin teĢebbüsünün gayesi Cenevre 

Bildirisi (2012) ve anılan Güvenlik Konseyi kararına dayalı gerçek bir siyasi geçiĢ 

dönemi baĢlatmaktır. Türkiye ve Rusya 30 Aralı 2016‘da Suriye‘deki ateĢkes rejimi 

ihlallerinin kayıt mekanizmasına ve ihlalcilere uygulanacak müeyyidelere dair bir 

anlaĢma yapmıĢlardır. AnlaĢmada ortak komisyon, kontrol noktaları ve müeyyideler 

hakkında hükümler bulunmaktadır. Yine aynı tarihte yapılan bir baĢka anlaĢmanın 

konusu Suriye krizinin barıĢçı yollarla kapsamlı hallini amaçlayan siyasi çözüm 

görüĢmelerini baĢlatmak için delegasyonların oluĢturulmasıdır. Buna göre, muhalif 

gruplar görüĢmelere katılmak üzere bir delegasyon oluĢturacaktır. Bu delegasyon karĢı 

tarafın temsilcileriyle 23 Ocak 2017‘de Astana‘da (Kazakistan) BirleĢmiĢ Milletlerin 

katılımıyla baĢlayacak görüĢmelerde birlikte yer alacaktır. 

                                                           
8Söz konusu çözüm arayıĢlarıyla ilgili beyanat ve mutabakatın yer aldığı vesikalar Güvenlik Konseyinin 2236 (2016) 

sayılı kararının ekinde yayınlanmıĢtır. 
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Astana görüĢmeleri daha önceki yıllarda da yapılmıĢ, fakat toplantılara sadece 

belirli muhalif gruplar katılmıĢtı. 2017‘de yapılan görüĢmeler öncekinden farklı olarak 

ġam Hükümetinin temsilcisinin de yer aldığı bir toplantı olmuĢtur. Astana daha sonra 

Cenevre‘de yapılacak görüĢmelerin bir ön hazırlığı gibi düĢünülmektedir. Toplantıda 

müĢahhas bir sonuç ortaya çıkmamıĢ olsa bile hükümet ve muhaliflerin bir araya 

gelmeleri önemli bir ilerleme sayılmaktadır. Keza Astana görüĢmeleri sonrası Türkiye, 

Rusya ve Ġran‘ın yayınladıkları ortak bildiride toplantıya katılan ulusal aktörlerin ve 

süreci destekleyen devletlerin bir temennisi olarak etnik ve dini çoğulculuğu kabul eden, 

hiçbir mezhebe dayanmayan demokratik bir Suriye‘ye atıf yapılması önemlidir. Astana 

görüĢmelerinden sonra 2017 ġubat ayında gecikmeli olarak yapılan Cenevre 

görüĢmelerinde kayda değer bir ilerleme olmamıĢtır. Astana ile birlikte bu görüĢmeler 

en azından Ģunu göstermiĢtir ki, Suriye‘de muhalif gruplarla iktidarı ve bunları 

destekleyen devletler baĢlangıçtaki tutumlarını sahadaki durumun tesiriyle revize 

etmiĢlerdir. Artık ne muhalif gruplar ve destekçileri mevcut hükümetin kısa süre içinde 

yıkılıp gideceğinden içinde yer almadığı bir çözüme göre siyasetlerini oluĢturmakta, ne 

de ġam Hükümeti muhalif gruplarının tamamını terörist ve yabancılarla iĢbirliği yapan 

iĢgalci görerek eski statüyü aynen diriltmepeĢinde koĢmaktadır. 

Ġç savaĢ baĢladıktan 7 yıl sonra yaĢanan büyük felaketlere rağmen gelinen bu 

nokta tabii ki umut kırıcıdır. Çözüm üretmesi gerekenler, bunun için hem normatif hem 

siyasi ve askeri imkânları seferber edebilecek kuruluĢlar ve devletler öyle görünüyor ki 

(sadece yakın coğrafyamız açısından konuĢacak olursak) tıpkı yıllarca Filistin 

meselesini, Ġran-Irak savaĢını, Lübnan iç savaĢını, Bosna iç savaĢını ―seyrettikleri‖ gibi, 

Yemen‘deki, Libya‘daki ve Suriye‘deki iç savaĢları da ―seyretmeye‖ devam edecektir. 
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Özet 

Yıldırım Bayezid zamanında 1392‘de fethedilen Üsküp ve Kalkandelen, fetihten hemen sonra 

yapılan iskân faaliyeti neticesinde, bölgede kısa sürede TürkleĢme ve ĠslamlaĢma hareketi meydana 

gelmiĢtir. Bir taraftan Müslüman Türk aileler, Anadolu‘dan getirtilip yerleĢtirilirken diğer taraftan, 

Ġslamiyet‘in ve Müslümanların hoĢgörüsü, yerli halkın kısa sürede Ġslamiyet‘i benimsemesine neden 

olmuĢtur. 

Osmanlı sultanları çok sayıda devlet adamı buralarda cami, mescit, medrese, sıbyan mektepleri 

gibi dini ve eğitim kurumları yanında çok sayıda sosyal kurumlar da inĢa ederek Ģehirlerin 

ĠslamlaĢmasında büyük rol oynamıĢlardır. 

Bu bildiride Üsküp ve Kalkandelen Ģehirlerindeki ĠslamlaĢma faaliyeti, dini ve sosyal kurumlar, 

bunların günümüze kadarki durumları arĢiv kaynakları, vakfiyeler ve kaynak eserlere dayalı olarak ortaya 

konulacaktır. Aynı zamanda bizzat Ģahit olduğum Makedonya‘da yaĢayan Müslüman kardeĢlerimizin 

problemleri ve çözüm önerileri de sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Üsküp, Kalkandelen, ĠslamlaĢma 

Abstract 

In Skopje and Tetovo, which were conquered during the reign of Yıldırım Bayezid in 1392, a 

movement of Turkification and Islamization took place shortly after the conquest as a result of the 

settlement activities at the region. While Muslim Turkish families were brought to and settled in Anatolia, 

the tolerance of Islam and Muslims led to the embracement of Islam by the native citizens in a short time. 

Ottoman sultans and several government officials played a significant role in the Islamization of 

these cities by building religious and educational institutions such as mosques, masjids, madrasahs, 

primary schools as well as social institutions. 

In this paper, the Islamization activities, religious and social institutions in Skopje and 

Kalkandelen and their situations up to today will be discussed based on archive resources, foundations, 

and resource works. In addition, problems of Muslim citizens in Macedonia, which I have witnessed 

myself, will be pointed out and possible solutions will be offered. 

Keywords: Skopje, Tetovo, Islamism 

 

Balkanlar‘da ilk fethedilen yerlerden birisi olan ve kısa sürede Anadolu 

Ģehirlerinden farkı kalmayan bir Ģehir olan Üsküp, 6 Ocak 1392‘de PaĢa Yiğit Bey 

tarafından fethedilmiĢtir. Aynı tarihlerde Kalkandelen Ģehri de Osmanlı idaresine 

katılmıĢtı. Ġskânsiyaseti ve istimalet politikalarından sonra birerTürk-Ġslam Ģehri 

görüntüsü kazanmıĢlardı. Üsküplü olan veya Üsküp‘ü ziyaret etmiĢ pek çok Ģair Ģehri, 

Bursa ile özdeĢleĢtirmektedir. XVI. yüzyıl Ģairlerinden Ravzî de Üsküp ile ilgili bir 

beytinde; ―TemâĢâ eyle Üsküp‘i ne zîbâ Ģehr olur ol kim, Münâsibdür eger dirsem ana 

Rûm‘un Burusa‘sı‖
1
Ģeklinde tarif ederek, onu Bursa‘ya benzetmektedir. Üsküplü Yahya 

Kemal Beyatlı da ―Üsküp ki ġar dağında devamıydı Bursa‘nın‖ diyerek Ģehrin 

görünüĢü ve ruhuyla tam bir Türk-Ġslam Ģehri özelliğini yansıttığını ve Bursa‘nın 

                                                           
1
 YaĢar Aydemir, ―Üsküp Tarihi‖, Hikmet Ġlmi AraĢtırma Dergisi, Yıl: 2, S. 4, 2004/2 Gostivar Makedonya, 

s.11. 
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Balkanlardaki devamı olduğu söylemektedir
2
. Gerek arĢiv belgeleri gerekse Üsküp‘ü 

ziyaret eden seyyahların verdiği bilgilerden anlaĢıldığı üzere Üsküp, kale etrafında ve 

Vardar‘ın kuzeydoğu bölgesinde kurulmuĢtu. Vardar Nehri‘nin güneybatısında ise 

birkaç mahallesi vardı. 

Fizikî Yapısı; Türkler, Ģehir ve kale anlamında balık kelimesini kullanmaktaydı
3
. 

Sonradan Karahanlı ve Oğuz Türkleri, balık kelimesi yerine Soğdca olan kend /kent 

adını tercih etmiĢti
4
. Takip eden süreçte nüfusun çoğunluğu ticaret, sanayi ve yönetim 

gibi iĢlerle uğraĢan büyük yerleĢim merkezlerini ifade etmek için Ģehir tabiri 

kullanılmaya baĢlanmıĢtı
5
.ġehir, tarım dıĢı mal ve hizmetin üretildiği ve pazarlama 

biriminin olduğu yer olarak tarif edilebilir. Orta Asya Türk Ģehirlerinin çoğu, içinde 

yöneticilerin yaĢadığı ve zanaatkârların bulunduğu Ģehristan, garnizon ve güvenlik 

görevini yürüten içkale ve Ģehristana bitiĢik genellikle ticari eylemlerin yapıldığı 

rabaddan oluĢmuĢtu
6
. Ġslam Ģehrinin en belirgin özelliği, iktisadi faaliyetlerinin 

yürütüldüğü mekânlarla yerleĢim mekânlarının ayrı olmasıydı. Büyük cami-

medreselerin ve dini yapıların etrafında toplanan çarĢı ve kervansarayların Ģehrin 

merkezinde bulunması, kamusal merkezin varlığına iĢaret etmekteydi. Meskûn 

mahallelerde, sadece halkın gündelik ihtiyaçlarını karĢılayacak çarĢılar bulunuyordu. 

ġehirlerin dıĢında atık malzemesi çok olan, çevreyi kirleten veya geniĢ alanlar 

gerektiren faaliyetler yapılıyordu
7
. 

Osmanlılar Ģehre yeni bir bakıĢ açısı getirmiĢlerdi. Literatüre Osmanlı Ģehri olarak 

geçen ve Fatih Sultan Mehmed‘in;―Hüner bir Ģehr bünyad etmektir,Reaya gönlün abad 

etmektir‖ beytinde kendisini bulan bu anlayıĢ, geçmiĢin birikimlerini de dikkat alarak 

insanı ön planda tutan bir yaklaĢıma sahip olmuĢtu. Osmanlılar, Ģehirleri ifade ederken 

―medine‖, ―mahruse‖, ―mahmiye‖, ―Ģehr‖ ya da ―nefs‖ tabirlerini kullanıyorlardı
8
. 

Osmanlı kanunnâmelerinde Ģehir ―Cuma kılınır ve pazarı durur yer‖ olarak tarif 

edilmekteydi
9
. Osmanlı Ģehrinde, Ģehri müdafaa eden hisar, çarĢı ve pazarların 

bulunduğu surlarla çevrili kale ile varoĢ olmak üzere üç fiziki kısım vardı
10

.Dolayısıyla 

Türk ve Ġslam Ģehrinin tüm özelliklerini barındıran Osmanlı Ģehri, Ġmaret siteleri ve 

bedestenlerden oluĢmaktaydı. Ġmaret siteleri tam anlamı ile bir külliye özelliği taĢımakta 

olup, cami, medrese, Bimarhane, aĢhane ve hamamdan oluĢan bir yapı topluluğu idi. 

Bedestenlerde ise büyük tüccarlar olup Ģehrin iktisadi ve ekonomik hayatı buralarda 

yürütülmekteydi. 

                                                           
2
 Ünal ġenel, ―Yahya Kemal‘in ġiirlerinde Balkanlar ve Balkan Türklüğü‖, Balkanlarda Türk Kültürü,Yıl: 6, 

S. 23, Nisan-Mayıs-Haziran 1997, s.9; Mustafa Özçelik, ―Üsküp: Yahya Kemal‘in ―Kaybolan ġehir‖i‖, 50 Yıl 

Sonra Yahya Kemal Bilgi ġöleni Bildiriler Kitabı,Üsküp 2008, s.28.   
3
 KaĢgarlı Mahmud, Divânu Lugâti‟t-Türk, haz. Ahmet B. Ercilasun-Ziyat Akkoyunlu, Ankara 2014, s.163. 

4
 Faruk Sümer, Eski Türklerde ġehircilik, Ankara 2006, s.1-2. 
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6
 Doğan Kuban, ―Anadolu-Türk ġehri Tarihi GeliĢmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerinde Bazı GeliĢmeler‖, 

Vakıflar Dergisi 7, Ġstanbul 1968, s.54-55. 
7
 Andre Raymond, ―Ġslam ġehri Kavramı‖,DĠA. c. 38, Ġstanbul 2010, s.450. 

8
 ―…medine-i Üsküb…‖, BOA.AE.IV.MMD.44/5033; ―…mahmiye-i Üsküb…‖, BOA.AE.IV.MMD.22/2421; 

―…mahruse-i Üsküb…‖, BOA.ĠE.EV.9/1111; ―…Ģehr-i Üsküb‘de…‖, BOA.MAD.6572, s. 11, 52. 
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 Ġlhan ġahin, ―ġehir (Osmanlılarda)‖, DĠA. 38, Ġstanbul 2010, s.446. 
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 H. Ġnalcık-B. Arı, ―Türk-Ġslam-Osmanlı ġehirciliği ve Halil Ġnalcık‘ın ÇalıĢmaları‖, TALĠD, S.6, Ġstanbul 

2005, s.34; Özer Ergenç, ―Osmanlı ġehir Tarihi AraĢtırmalarının Kurumsal Çerçevesi Nasıl OluĢturulabilir?‖, 

Selçuklulardan Cumhuriyete ġehir Yönetimi, ed. Erol Özvar-Arif Bilgin, Ġstanbul 2008, s.54. 



MAKEDONYA‘DA ĠSLAM KÜLTÜRÜ; ÜSKÜP VE KALKANDELEN ÖRNEĞĠ 135 

 

Üsküp, Balkan Yarımadası‘nın tam ortasında kuzeyde sıradağlarla çevrili olup, 

Vardar Nehri‘nin her iki yakasında yer almaktadır. Kaçanik Boğazı‘ndan geçen yol ile 

Kosova-PriĢtine'ye, Vardar-Morava Vadileri‘nden geçip güneyde Selanik-Ege 

Denizi‘ne, kuzeyde ise NiĢ-Belgrad‘a uzanan yollar üzerinde yer alan Ģehir, önemli bir 

geçiĢ noktasındadır.  

XVI. yüzyıl ortalarında Üsküp'e gelen seyyahlardan Bernardo, Ģehirdeki nüfusun 

ve evlerin az olduğunu ancak meskûn halkın büyük ölçüde ĠslamlaĢtırıldığını 

belirtmektedir. Üsküp Ģehrine 1558'de gelen Gaspare Erizzo, burada 4 büyük cami ile 

su kemeri ve bir Ģato gördüğünü kaydetmiĢtir. Yine 1573'de Philippe Cana, 1575'de 

Carlo Ranzo, 1575'de Diario gibi Üsküp Ģehrini ziyaret eden seyyahlar, burada 4 büyük 

cami ile su kemeri ve bir saat kulesinin bulunduğundan bahsetmektedirler
11

. XVII. 

yüzyıl ortalarında Üsküp'e gelen Evliya Çelebi de Ģehir hakkında, ―...Vardar Nehri'nin 

sağında ve solunda geniĢ, yeĢil, bostanlı bir yerde olup nehrin batısında binlerce kâgir 

ve imaretin bulunduğu bir yerdir. YetmiĢ aded mahallesi vardır... ġehir iki bin kadar 

dükkân ile donanmıĢ olup gayet süslüdür... ġehrin on bin altmıĢ kadar tek ve katlı kâgir 

güzel konakları vardır‖ Ģeklinde bilgiler vermiĢtir
12

.  

Üsküp Kalesi; Vardar Nehri'nin doğu kıyısında, Ģehrin batısında yer alan kaleve 

Roma devri eserlerinden olan kale, VI. asırda yapılmıĢtır
13

. Kale hakkında en geniĢ 

bilgiler yine Evliya Çelebi tarafından verilmiĢtir. Üsküp kalesi hakkında 

Seyahatnâme'de "...Ġki katlı sağlam, metin ve güvenli bir hisardır. Kapı ve duvarı sakal 

gibi tıraĢ edilmiĢ parlak taĢ ile yapılmıĢ olup taĢlardaki zerafet ve san'at inceliği hiçbir 

kalede görülmemiĢtir… Bu kale Üsküp Ģehrinin ortasında, beĢ kenar Ģeklinde, yüksek ve 

dayanıklı bir kaledir ki, etrafındaki duvarları elli arĢın kadar yüksektir. YetmiĢ adet 

burç ile bezenmiĢtir. Son derece yüksek kayalar üzerine yapılmıĢ olup bütün sahra 

görülmektedir. Kalenin batı tarafında Vardar Nehri akar. Bir tarafı gayyâ kuyusu gibi 

uçurum olduğundan aslahendeği yoktur. Kalenin doğu ve kıble tarafında kapı önünde 

ağaç köprü vardır. Bu kapının tamirine dair üzerindeki tarih Ģudur."Murad b.Mehmed 

Han sene hamsin ve semane mie". Kalenin burç ve duvarı gayet metin ve san'at iĢlidir. 

Hisar içinde yüz kadar nefer evleri, ambarları ve cephanelikleri vardır. Ama iç il 

olduğundan topları azdır." Ģeklinde bilgiler vardır
14

. Evliya Çelebi kalenin II. Murad 

tarafından 850/1446'da tamir edildiğine iĢaret etmektedir.Üsküp'ün Osmanlı 

hâkimiyetine geçmesinden sonra kaleye gereken önem verilmiĢ ve içine muhafızlar ile 

mühimmat yerleĢtirilerek kalenin ve Ģehrin güvenliği sağlanmıĢtır. Üsküp Kalesi, 

Osmanlılar tarafından birçok defa tamir edilmiĢtir. Osmanlıların çekilmesinden sonra 

bir müddet askerî amaçla kullanılan kale, günümüzde Ģehrin önemli mimari 

eserlerinden birisi olarak varlığını sürdürmektedir.  

Mahalleleri; Osmanlı Ģehrinin yapısında temel yerleĢim birimi mahalle idi. Her 

mahalle, kendi gelenekleri ve yaĢama tarzları ayrı, farklı cemaatleri içine alıyordu. 

Ġbadet yeri ya da pazar yeri, bütün mahallelinin ortak faaliyeti gerektiğinde, açılan ve 

geniĢletilen cemaat merkezini teĢkil ediyordu. Bu yüzden mahalle, Ģehir hayatının 

fiziksel bir merkezi olduğu kadar, bütün sakinlerinin katıldığı bir tarikatın, bir loncanın 

veya bir milletin yerel birimi olarak düĢünülebilir
15

. Diğer bir tabirle mahalle, Türk-
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Istoriski Casopis. God. l. CB. l-2 l948, Beograd l949 s. l3-l6.  
15

 Özer Ergenç, ―Osmanlı ġehrinde Esnaf Örgütlerinin Fizik Yapıya Etkileri‖, Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik 

Tarihi (1071–1920), Ankara 1980, s. 103–104. 
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Ġslam Ģehirlerinin içtimai ve fizikî unsuru olup genellikle, bir mescit veya imaretin 

etrafında yer alan çok sayıda evden meydana gelmekteydi
16

. Osmanlılar zamanındaki 

tarifiyle mahalle; aynı mescitte ibadet eden cemaatin aileleri ile birlikte oturdukları 

yerleĢim birimi idi. Bu dönemde kale, han, hamam, bedesten, kervansaray, çarĢısı, 

camii, mescit ve medreseleri ile askerî, mülkî ve dini görevlileri ile Balkanlarda önemli 

bir Ģehir konumunda olan Üsküp'ün büyük çoğunluğu Müslüman nüfus tarafından iskân 

edilmiĢ olan birçok mahallesi vardı.  

Üsküp Mahalleleri 

Birim 1455 1468 1529 1544 1569 

Müslüman Mahalle Sayısı 23 33 51 53 57 

Gayr-i Müslim Mahalle Sayısı 8 12 13 14 10 

Toplam 31 45 64 67 67 

Osmanlılar zamanında Ģehirdeki mahalle sayısında önemli bir artıĢ olmuĢ ve 

Müslüman mahalle sayısı 57‘ye yükselmiĢken, gayr-i Müslim mahalle sayısı 10‘da 

kalmıĢtır.  

Üsküp ġehri'ndeki mahalleler, ilk dönemlerdeki büyük komutanlardan Ġshak Bey, 

Ġsa Bey, Hamza Bey ve Oruc PaĢa‘ların bina ettiklerinden baĢka, Müslüman 

mahallelerin yarısından fazlası, zengin tâcir ve san‗atkârların yaptırdığı camilerin 

etrafında kurulmuĢtur. Nitekim bu mahalleler kurucularının ismini taĢımaktadır. 

Kazancı Hızır, Tuzcu Süleyman, Haraccı ġüca‗, Debbağ ġahin, Sarrac Tursun, Sabuncu 

Hacı, Kuyumcu Hayreddin vb. mahalleler bunlara misaldir. Diğer taraftan kadı, 

muhtesib, voyvoda ve katib gibi resmî görevlilerin ismini taĢıyan mahalleler de vardır
17

. 

Bu mahallelerden cami ve mescit ismini taĢıyanların sayısı 2; ―Hacı‖ ismini taĢıyanların 

sayısı 11; ―Hoca‖ ismini taĢıyan mahalle sayısı 4; meslek ismi taĢıyan mahalle sayısı 23 

tanedir.  

Nüfus Durumu; Tapu-Tahrir Defterlerinden elde edilen bilgilerden hareketle, 

1455–1569 tarihleri arasında Üsküp Kazâsı'nın Müslim ve gayr-i Müslim olarak nüfusu, 

hane, mücerred ve nefer olarak ortaya konulabileceği gibi kazânın tahmini nüfusu da 

tespit edilebilmektedir.  

ġehrin Nüfusu  

Yıllar 1455    % 1468    % 1529   % 1544    % 1569   % 

Müslim 2.675 62 3.435 66 3.755 75 5.310 78 9.700 84 

Gebran 1.615 38 1.815 34 1.250 25 1.425 22 1.750 16 

Toplam 4.290 5.250 5.005 6.785 11.450 

                                                           
16

 Ö.L. Barkan, ―Ġmaret Sitelerinin KuruluĢu ve ĠĢleyiĢine Ait AraĢtırmalar‖, ĠFM. XXIII, Ġstanbul 1963 s. 238–

240. 
17

 Ö.L. Barkan, ―Quelques Remarques Sur La Constitution Sociale Et Demographique Des Villes Balkaniques Au 

Cours Des XV Et XVI Siecles‖, Istanbul A La Jonction Des Cultures Balkaniques, Mediterranneennes, 

Slaves Et Orientales Aux XVI-XIX Siecles, Bucarest 1977 s. 290. 
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Görüldüğü üzere, 1455'de Ģehirdeki meskûn Müslüman nüfusun oranı % 62 iken 

1569'da nüfusun % 84‘e yükselmiĢtir. Dolayısıyla yaklaĢık 115 yıllık bir dönemde 

Müslüman nüfusun sayısında 3 kat oranında bir artıĢ meydana gelmiĢtir. Buna karĢılık 

Ģehirdeki gayr-i Müslim nüfus, 1455'de toplam nüfusun % 38‘ini oluĢtururken 1569'da 

bu oran % 16‘ya gerilemiĢtir. XVI. yüzyıldaĢehirdeki nüfus ortalama olarak % 75'i 

Müslüman, % 25'i ise gayr-i Müslimdir.  

ġehirdeki nüfus artıĢı, XVI. yüzyılın ikinci yarısında da devam etmiĢtir. XVII. 

yüzyılın sonlarına doğru Ģehrin nüfusu Kostic'e göre 60.000 civarına çıkmıĢtır. Fakat 

1689'da Avusturya Generali Piccolomini'nin Ģehri iĢgal ile yağma ve tahrip etmesinden 

sonra, büyük ölçüde göç olmuĢ ve Ģehrin nüfusu düĢmüĢtür. Üsküp‘ten göç eden 

Türkmenler, Ġstanbul‘a gelerek Eyüb civarına yerleĢmiĢler ve burada Üsküp 

Mahallesi'ni kurmuĢlardır. ġehrin nüfusunun azalması ile buraya etraftan büyük göçler 

yapılmıĢtır. ġehirdeki Müslüman halk, Ģehrin kuzeyindeki Çayır ve Gazi Baba 

civarındaki tepelik sahaya yerleĢmiĢti. Vardar düzlüğüne Hıristiyanlar, Vardar'ın sol 

kıyısı ile kale surlarının altına ise Yahudiler yerleĢmiĢlerdi. 

 

 

Dini Görevliler; ġehrin idarecileri içinde önemli bir yer tutan dini görevlilerin 

arasında sayıca en fazla olanı imam ve müezzinlerdir. Ġmam ve müezzinlerden baĢka, 

müderris, hatib, Ģeyh, derviĢ, kayyum ve farraĢ vb. kimseler vergi muafiyetine sahip 

idiler. Bunların tahrirlere göre sayıları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir:  

Dini Görevliler ve Muaf Zümre 

Muaf Zümre 1455 1468 1529 1544 1569 

Ġmam 3 20 40 75 78 

Müezzin 1 14 42 60 66 

A'ma, Pir-i Fâni 2  1 3 10 

Bâberat, DaniĢmend  1 9 28 3 

DerviĢ, Fakih 2 3  10 9 

FarraĢ, Kayyum 3 1 4 2 2 

Hatib, ġeyh 1  3 5 9 
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Ma'lul, 

Divane,Meczup 

  1 8 6 

Muid  2 3  2 

Sofi, Türbedar 1 2 4 2 2 

Toplam  13 44 107 193 187 

Tabloda da görüleceği gibi muaf olanların sayısında önemli artıĢlar meydana 

gelmiĢtir.  1569'da ise 67 mahalleden 57 Müslüman Mahallesi olduğu düĢünülürse, 78 

tane imam ve 66 tane müezzinin bulunması sayı olarak ilgi çekicidir.  

Sosyal Yapı; 1455–1569 tarihleri arasında, nüfusun yaklaĢık % 75'i Müslüman, % 

25' i ise gayr-i Müslim idi.Müslüman nüfus içerisinde Ġslâmi isim taĢıyanların sayısı % 

85 civarındadır. Bu isimler arasında en çok kullanılanlar Mustafa, Yusuf, Ali, Mehmed, 

Ahmed, Ġbrahim, Ġlyas, Hamza, Kasım, Hasan, Hüseyin, Ali ve Süleyman'dır. Bundan 

baĢka sayıları az olmakla birlikte Muhyeddin, Musliheddin, Bedreddin, Hayreddin, 

Hüsameddin, ġemseddin, Abdürrezzak ve Abdurrahman gibi isimlere de rastlanmıĢtır. 

Bu isimlerin yanında Tanrıverdi, Tatar, Arslan,  ġirmerd, Doğan, ġahin, Ġskender, 

DurmuĢ, Tursun, HoĢkadem, Karagöz, Mübarek, SeferĢah, Uğurlu, Adil, YahĢi, Emir, 

Umur, Sevündük, Bahadır, TemurtaĢ, Sungur, Aydın, AydoğmuĢ,  Turhan, Saruhan, 

Karaman,  Barak,  Bali ve Saltık gibi tamamen Türkçe isimler de yaygındır.  

Diğer taraftar bütün tahrirlerde Abdullah isminin de yaygın olarak kullanıldığı da 

dikkat çekicidir. Özellikle 1529 ve 1544 tarihli Tapu-Tahrir Defterlerinde Abdullah 

ismini taĢıyan oldukça fazla kimse bulunuyordu. Ġhtida eden gayr-i Müslim erkeklere 

genelde Allah'ın kulu manasına gelen Abdullah ismi verilmekteydi. Ġsimler üzerinde 

yapılan incelemede 1529 tarihli defterde babasının ismi Abdullah olan 189 kiĢiye, 

1544'de ise 251 kiĢiye rastlanmıĢtır. 1529'da Ġslâmiyeti kabul eden 400 kiĢiden 360 

tanesi Abdullah ismini taĢımaktaydı. Bu 360 tane Abdullah'tan 227 tanesi san'atkâr, 46 

tanesi de tüccar, 53 tanesi de akıncı idi
18

. 1544'de ise 316 tane Abdullah ismini taĢıyan 

kimse vardı.  Bunlardan 26 tanesi önemli görevlerde bulunmakta olup, 251 tanesi 

san'atkâr ve tüccar idi. XVI. yüzyılda gayr-i Müslimler arasında ihtida edenlerin 

sayılarının önemli ölçüde olduğu görülmektedir.ġehirdeki Müslüman nüfus içerisinde 

yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları Ģu Ģekildedir: 

ġehirde Yaygın Olarak Kullanılan Ġsimler. 

ĠSĠM 1455 1468 1529 1544 

Mustafa 25 32 72 74 

Yusuf 31 44 43 51 

Ali 41 39 52 42 

                                                           
18

 Galaba Palikruseva, ―Islamisation De La Region Le Nord-Est De La Macédoine‖, La Macédoine Et Les 

Macédoniens Dans Le Passe, Skopje 1970 s. 138; G. Palikruseva, ―Quelques Precisions Sur Le Temps, 

L'Intensite Et Les Methodes De L'Islamisation En Macédoine Au XVIe Siécles‖, Actes Du II Congres 

International Des Etudes Du Sud-Est Europeen, Tome III, Athenes 1978 s. 66. 
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Mehmed 30 44 78 97 

Ġbrahim 10 13 20 21 

Ġlyas 14 13 38 25 

Hamza 21 29 26 22 

Hüseyin 3 13 30 43 

Hasan 5 6 32 43 

Abdullah 25 45 360 316 

Diğer taraftan Ģehirdeki halkın isimlerinin baĢında Hacı, Pir, ġeyh, Ahi, Fakih gibi 

unvanların bulunduğu da görülmüĢtür. Bu unvanlardan en çok kullanılanı "Hacı" 

unvanıdır. ġehirdeki meskûn halkın içerisinde bazı isimlerin yanında Saruhanlı, 

Karamanlı ve Anadolulu gibi kayıtlara da rastlanmıĢtır. Fakat bunların sayısı oldukça 

azdır. 

ġehirdeki ticari hayatın geliĢmesinde Ģüphesiz Yahudiler ile Raguzalı tacirlerin 

büyük bir rolü olmuĢtur. Yahudiler daha ziyade Vardar Nehri'nin kuzey kenarında olup 

kalenin alt kesimi ile Ġbn-i Payko Mahallesi'nin batısında meskûn idiler
19

. Gayr-i 

Müslim tebaa içinde Hıristiyan olarak kaydedilenlerin büyük bir kısmı Arnavud ve 

Makedonlar olup az sayıda Ermeniler de vardı.  Bunlar daha ziyade ticaret ile meĢgul 

idiler. 

Dini yapılar; Türk-Ġslam Ģehirlerinin kurulması ve geliĢmesinde vakıf eserleri 

birinci derecede rol oynamaktadır. Cami, mescid, zaviye ve türbe gibi dini kurumlar, 

medrese ve mektep gibi eğitim kurumları, darü'Ģ-Ģifa ve bimarhane gibi sıhhatle ilgili 

olarak hizmet veren kurumların kurulması ve bunların geliĢmesini sağlayan vakıfların 

tahsis edilmesi, Ģehir ve kasabaların geliĢmesinde büyük bir role sahiptir
20

. Umumiyetle 

bir cami etrafında toplanmıĢ olan medrese, aĢhane, han, hastane, hamam ve kervansaray 

gibi dini kültür ve sosyal yardım müesseseleri, han ve çarĢılar, fırın, değirmen, 

mumhane, boyahane, pazar yerleri, bir Ģehrin çekirdeğini teĢkil etmekteydi
21

. Bunlardan 

baĢka özellikle Rumeli'de fethi müteakip Türk nüfusun iskânını gerçekleĢtirmek için 

kurulan zaviye ve tekkeler de Ģehrin geliĢmesinde önemli bir etken olmuĢtur.  

Tahrir defterlerinde kaydedildiğine göre 1455'de Üsküp ġehri'nde iki büyük cami 

ve medrese ile imarethane vardı
22

. 1529'da ise Üsküp‘te 6 cami, 42 mescid, 2 medrese 

ve 8 hamamın bulunduğu kaydedilmiĢtir
23

.1544‘ten sonra bunların sayısının arttığı 

görülmektedir. 

Evliya Çelebi ise Ģehirde bulunan eserler hakkında
24

; ―..Küçük ve büyük tekke ve 

mescidleri ile 120 mihrabı vardır. Amma bunlardan kırk beĢinde Cuma Namazı kılınır... 

                                                           
19

 Salnâme-i Vilâyet-i Kosova 1310, harita. 
20

 Osman Ergin, Türk ġehirlerinde Ġmaret Sistemi, Ġstanbul 1939 s. 63 vd.; Cengiz Orhonlu, Osmanlı 

Ġmparatorluğu'nda ġehircilik ve UlaĢım Üzerine AraĢtırmalar, Der. Salih Özbaran, Ġzmir 1984 s. 1. 
21

 Ö.L. Barkan, ―ġehirlerin TeĢekkül ve ĠnkiĢafı Tarihi Bakımından Osmanlı Ġmparatorluğu'nda Ġmaret Sitelerinin 

KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ Tarzına Ait AraĢtırmalar‖, ĠFM. XXIII/1-2 Ġstanbul 1963, s. 239. 
22

 BOA. MAD 12 vr. 212b-215a. 
23

 BOA. TD 370 s. 121-122. 
24

 Seyahatnâme V, s. 555-556. 
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Sultan Murad Han Camii Medresesi, Yahya PaĢa Medresesi, Ġshak ve Ġsa PaĢa 

Medreseleri, Mustafa PaĢa Medresesi, Karlızâde Medresesi, medreselerin en 

meĢhurlarıdır. Dokuz adet Darü'l-kurraları var...YetmiĢ yerde mektebleri var, her cami 

kurbünde bir mekteb mukarrerdir...Yirmi adet tekkeleri var, iki yüz adet de sebilhane 

sayılır...Hamamları gayet ferahtır...Yedi yerde misafirhanesi var‖ Ģeklinde bilgiler 

vermektedir. 

Cami ve Mescitler; Türk-Ġslam Ģehirlerinde, mahallelerin en önemli unsuru olan 

camiler, genelde yaptıranın ismini taĢımaktaydılar. Mescitler ise mahalle arasında 

bulunan ve cuma hutbesi okunmadığı için minberi bulunmayan küçük ibadet yerleridir. 

Bu dönemde, Üsküp‘teki camilerin yanında genelde bir de medresenin bulunduğu 

kaydedilmiĢtir. Dolayısıyla buraya vakfedilen yerlerin geliri hem cami, hem de medrese 

içindir. Buna göre Üsküp‘te bulunan cami ve mescitler ile banileri ve tahsis edilen 

gelirler, Ģu Ģekildedir: 

Cami ve Mescitler 

Mabedin Adı Banisi Tarihi Vakıf 

Gelirleri 

PaĢa Yiğit Bey Camii PaĢa Yiğit Bey  14200 

Ġshak Bey Camii ve Medresesi Ġshak Bey  1438 73600 

Ġsa Bey Camii ve Medresesi Ġsa Bey 1460 71760 

Hünkâr Camii, Saat Kulesi Sultan II. Murad 1436 - 

Mustafa PaĢa Camii ve Ġmareti Mustafa b. Abdullah 1492 59557 

Yahya PaĢa Camii ve Ġmareti Rumeli Beylerbeyi, 

Vezir 

1503 14124 

Kebirî Mehmed Bey Camii Ġsa Beyin oğlu 1469 11300 

Kaçanikli Mehmed PaĢa Camii Sancakbeyi XVI. 

yüzyıl 

 

Gazi MenteĢ Camii  XVI. 

yüzyıl 

 

Hüdaverdi Camii  XVI. 

yüzyıl 

 

Yoğurt Pazarı Camii  XVI. 

yüzyıl 

 

Zeynel PaĢa Camii  XVI. 

yüzyıl 

 

Hacı Muhyeddin Mescidi  XVI. 

yüzyıl 
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PaĢa Bey Mescidi  XVI. 

yüzyıl 

 

Ġbn Kocacık Mescidi  XVI. 

yüzyıl 

 

Ġbn Muhtesib Mescidi  XVI. 

yüzyıl 

 

Ġbn Payko Mescidi  XVI. 

yüzyıl 

 

Hoca ġemseddin Mescidi  XVI. 

yüzyıl 

 

Hazinedar Ġsmail Mescidi  XVI. 

yüzyıl 

 

Taceddin Mescidi  XVI. 

yüzyıl 

 

Bunlardan baĢka her Müslüman mahallesinde birçok mescidin olduğu kayıtlarda 

belirtilmektedir. 

Zaviyeler; Genellikle Ģehirlerin dıĢına kurulan veOsmanlı içtimai yapısının en 

önemli unsurlarından birisi olan zaviyeler, vergi muafiyetine sahip olup yolculara 

önemli bir hizmeti ifa etmekte olup hizmetlerini devam ettirebilmeleri için vakıflar 

tahsis edilmiĢti
25

. Rumeli'nin TürkleĢmesinde bir kısım mutasavvıfların ıssız yerleri 

Ģenlendirerek ve yol üzerinde bulunan yerlerde gelen geçene hizmet ederek iskân ve 

ulaĢımda önemli iĢler yapmaktaydılar. Bu zaviyeler, XVI. yüzyıl sonlarında tarikatların 

merkezleri durumuna gelmiĢlerdir
26

. Bu dönemde de Üsküp Kazâsı'nda zaviyeler 

bulunmakta olup bunlara zengin vakıflar tahsis edilmiĢti. 

Üsküp ġehri‘ndeki Zaviyeler 

Zaviye Adı Bilgisi 

Hümayun Hatun II. Bayezid‘in kızı Hüma / Hümayun 

Hatun 

Elaldı / Ġlaldı Sultan  

ġeyh Feyzullah Efendi  

Hacı AyĢe Hanım Halvetiye Tarikatı 

Kulak ġeyh Mehmed Efendi  

                                                           
25

 Ö.L. Barkan, ―Osmanlı Ġmparatorluğu'nda Bir Ġskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler, 

Ġstila Devirlerinin Kolonizatör Türk DerviĢleri ve Zaviyeler‖, VD. II, Ankara 1942, s. 293vd. 
26

 A.Y. Ocak, ―Zaviyeler‖, VD XII, Ankara 1978, s. 247; S. Eyice, ―Ġlk Osmanlı Devri'nin Dini-Ġctimai Bir 

Müessesesi Olarak Zaviyeler ve Zaviyeli Camiler‖, ĠFM XXIII/1-2 Ġstanbul 1963, s. 23-25. 
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Karaca Ahmed Sultan  

Anabacı  

Hacı Mustafa / Büyük BaĢlı  

Cafer Baba  

Hasan ve Hüseyin  

Hindi Baba  

ġeyh Çolak Efendi Hülefâ-i Abdülkadir-i Geylânî 

ġeyh Salih Efendi b. Hüseyin Hülefâ-i Ümmî Sinan Efendi 

ġeyh Mehmed b. Ġsmail / Rufaî Tekkesi Rufâî Tekkesi 

Baba Lokman Evliya Çelebi kaydı 

Mevlevîhâne Evliya Çelebi kaydı 

 

Fatih Sultan Mehmed Köprüsü / TaĢ Köprü; Üsküp‘te bulunan en önemli eser, 

hiç Ģüphesiz daha ziyade TaĢ Köprü olarak bilinen Fatih Sultan Mehmed Köprüsü‘dür. 

Üsküp ġehri'ni ikiye bölerek akan Vardar Nehri üzerindeki taĢ köprünün ilk 

olarak kimin tarafından yaptırıldığı hususunda bazı ihtilaflar vardır
27

. N.Katanic ve M. 

Kojkovic; "Üsküp‘teki Vardar Köprüsü, Makedonya bölgesindeki köprüler arasında en 

eskisidir. Tarihi, Roma devrine I. Justinianos'a kadar uzanmaktadır. Justinianos, 

Üsküp‘te doğmuĢ ve burada büyük bir su kemeri de yaptırmıĢtır. Birçok defalar tamir 

edilmiĢtir. Sırp Kralı DuĢan da Üsküp'ü baĢkent yapmıĢtı. Muhtemelen onun zamanında 

da onarılmıĢ ve köprüye DuĢan Köprüsü adı verilmiĢtir‖ Ģeklinde bilgi 

vermektedirler.Kienitz, köprünün Sırp Kralı Stephan DuĢan tarafından yaptırıldığı ve 

Sultan II. Murad zamanında da onarıldığı üzerinde durmaktadır
28

. Evliya Çelebi‘de, bu 

köprü hakkında, "Nehr-i Vardar'ın üzerinde on dört göz cisr var ki gözün dördü harab 

olmağla ta‗mir ve termim olundu. Tarih-i termim cisr-i bâlâ 987", Ģeklinde kayıt 

vardır
29

. 

Köprünün banisi hakkında birçok ihtilaf bulunmakla beraber, kabul edilen husus, 

köprünün Sultan II. Murad döneminde yapımına baĢlanıp Fatih Sultan Mehmed 

zamanında tamamlandığıdır
30

. 1909'da Sultan Mehmed ReĢad tarafından tamir 

ettirildikten sonra konulan tamir kitabesinde de köprünün Sultan Murad tarafından 

yaptırıldığı belirtilmiĢtir
31

. Buna rağmen, arĢiv kayıtlarında köprünün, Sultan Murad'a 

ait olduğunu ortaya koyabilecek bir kayda rastlanmamıĢtır. Buna karĢılık gönderilen 

                                                           
27

 Ġsmet Ġlter, ―Bir Gezi ve Makedonya'daki Türk Kültür Kalıntılarından Bir Örnek: Üsküb'te Sultan Murad'ın 

Vardar Köprüsü‖, Karayolları Vakfı Dergisi, Sayı 59 (Ağustos 1993), Ankara 1993, s. 20. 
28

 Cevdet Çulpan, Türk TaĢ Köprüleri, Ankara 1985, s. 126; Skopje And Its Surroundings, s. 35-36. 
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hükümlerde, bu köprüden Fatih Sultan Mehmed Köprüsü olarak bahsedildiği 

görülmektedir
32

. ġu halde, bu köprünün ismi Sultan Murad Köprüsü değil arĢiv 

kaynaklarında belirtildiği gibi Fatih Sultan Mehmed Köprüsü'dür.  

YapılıĢ tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmayan bu köprü, XVI. yüzyılda birçok 

defalar tamir görmüĢtür. Bunlardan ilk olarak yapılan tamir 1565'de sel baskınları 

sebebiyle meydana gelen yıkıntılardan sonradır
33

. Fatih Köprüsü,  esaslı bir Ģekilde 

1566 ve 1578 tarihlerinde tamir edilmiĢtir.Avusturyalıların Üsküp'ü iĢgalleri sırasında 

tahrip olan ve kitabesi sökülen köprü, bu iĢgalden sonra yeniden tamir edilmiĢtir. 1817 

ve 1818'de bir tamir daha gören köprü, 1869, 1897 ve 1905'de yine önemli tamiratlar 

geçirmiĢtir
34

. Kesme taĢtan yapılmıĢ olan köprü baĢlangıçta 14 gözlü iken 1888'de 

yapılan tamirat sırasında köprünün 3 gözü toprak altında kalmıĢtır. Sultan V. Mehmed 

ReĢad'ın Kosova ziyareti sırasında 1909'da önemli bir tamirat daha yapılmıĢ ve bu 

onarıma ait bir de kitabe konulmuĢtur
35

. 1910 ve 1930 yıllarında da yayaların 

geçmesine uygun hale getirilmek için yeniden tamir edilmiĢtir. 1963'deki depremde 

hasar gören köprü, yeniden tamir edilmiĢ olup bugün Üsküp'ün en güzel tarihi 

eserlerinden birisidir. 

Hanlar ve Hamamlar; Üsküp‘te bulunan hanlar hakkında Evliya Çelebi Ģu 

bilgileri vermektedir; "Yedi yerde misafirhanesi var. En meĢhuru Yahya PaĢa 

misafirhanesidir. Ġsa Beğ Camii yanında Mehmed Ağa Hanı, Yahya PaĢa Hanı, Ġsa Beğ 

Hanı, Ġshak Beğ Hanı meĢhurlardır. On üç aded bekâr odaları vardır. Burada san'atkar 

bekârlar kalırlar."
36

.  

Salih Asım da Ġsa Bey Camii avlusunda bulunan Sulu Han ve Kapan Han'ın Ġsa 

Bey evkafına vakfedildiğini belirtmektedir. Ayrıca Üsküp‘te ġar, Boyalı, Sulu, Kapan 

ve KurĢunlu hanlarının hâlâ faal durumda oldukları bilinmektedir
37

. 

Bu dönemde isimlerini tespit edilen hanlar Ģunlardır: 

Hanlar Hamamlar 

Eski Han Davud PaĢa Hamamı 

Ġshak Bey Hanı Ġsa Bey Çifte Hamamı 

Ġsa Bey Hanı ġengül Hamamı 

KurĢunlu Han Kazancılar Hamamı 

Sulu Han  

Kapan Han  
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Yahya PaĢa Hanı  

Bu ticaret yolları üzerinde bulunan Üsküp ġehri, klasik bir Osmanlı Ģehrine 

benzediğinden Osmanlı Ģehir planında egemen olan öğeler, cami, bedesten ve imaret 

siteleridir. ġehre gelen yollar buralarda sonuçlanır ve aralarında düzenli bir bağlantı 

vardır. ġehrin asıl merkezini Bedesten oluĢturur. Etrafında aynı zamanda ticaret yeri 

olan hanlar bulunmaktadır.  

Üsküp, büyük bir ticaret merkezi olduğundan Ģehirde, bedesten, han ve 

kervansaray gibi ticari mahiyette tesisler de kurulmuĢtur. Bunlardan adeta kale gibi olan 

kubbeli ve demir kapılı Bedesten, Alaca Camii'nin evkafı olarak yapılmıĢtı
38

. Bundan 

baĢka Üsküp‘te, Bayram PaĢa Hanı, Eski Han, Ġsa Bey Hanı, KurĢunlu Han, Mehmed 

Ağa Hanı, Yahya PaĢa Hanı, Yeni Han-Suluhan, Boyalı ve Camlı Han ile Rüstem PaĢa 

Kervansarayı vardı
39

. 

XV. ve XVI. yüzyılda Üsküp‘te yapılmıĢ olan bu dini ve sosyal müesseseler, 

1689'da Avusturyalı General Piccolomini'nin Ģehri iĢgal ile yağma ve tahrip etmesi 

üzerine büyük zarar görmüĢtü. Bu sebeple Ģehirdeki bu müesseseler, bu iĢgalden sonra 

önemli bir tamirat geçirmiĢti.  

1841-42 yılları arasında, Üsküp Ģehir merkezinde 44 mahalle vardı. Bunların 

39‘unda Müslümanlar, 5‘inde gayr-i Müslimler oturmaktaydı. 16 mahallede 

Müslümanlar ve gayr-i Müslimler birlikte ikâmet etmekteydiler. 1898‘de Üsküp 

Ģehrinde 9 karakol, 32 cami, 17 mescit, 8 medrese, 19 tekke, 7 türbe, 4 kilise, 1 havra, 2 

metropolit, 17 müslim, 17 gayr-i müslim okul binası, 1 matbaa, 4 hamam, 26 değirmen, 

8 otel, 1 saat kulesi, 75 lokanta ve meyhane, 44 han, 32 kahve ve kıraathane, 69 fırın, 

32 çeĢme, 1410 dükkân vardı
40

. 

1905‘te yapılan Osmanlı nüfus sayımı en güvenilir verileri ortaya koymaktadır. 

Bu sayıma sadece devletin resmî otoriteleri değil, aynı zamanda yerel cemaatin 

temsilcileri de katılmıĢ ve böylece bir otokontrol meydana gelmiĢtir. Sayımda takip 

edilen usul, tanzim edilen listelerden anlaĢılacağı üzere dinî-mezhebî mensubiyet esas 

olmak üzere yapılmıĢtır. Buna göre 3 milyon civarındaki Makedon nüfusunda 1,5 

milyon Müslüman, 890 bin Bulgar, 301 bin Rum, 100 bin Sırp ve 100 bin kadar da Ulah 

tespit edilmiĢtir
41

. 1912‘de Sırplar, 1915‘te Bulgarların eline geçen Ģehir, müttefikler 

tarafından 11 Eylül 1918‘de tekrar Sırplara verilmiĢtir. Bu dönemde Ģehirde önemli bir 

nüfus azalması olduğu görülmektedir
42

. Sırpların hâkimiyetine geçtikten sonra 

Müslüman Türk ahali üzerinde, büyük bir baskı uygulanmıĢ ve bu sebeple 27 Ocak 

1913'de 752 aile Üsküp'den göç etmiĢtir
43

. 1913‘te Sırplar tarafından yapılan sayımda 

Ģehrin nüfusunun 37000 olduğu tespit edilmiĢtir. ġehrin nüfusu, 1921'de 41.006'ya
44

, 

1931'de 64.807'ye
45

, 1941'de 80.000'e çıkmıĢ, ancak II. Dünya Harbi'nin olumsuz 
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etkileri sebebiyle 1944'de 76.000'e gerilemiĢtir. 1961 yılı itibariyle Makedonya'da 

bulunan Türk nüfusun sayısı 131.000'dir
46

.  

ġehirde bulunan dini ve sosyal müesseselerin sayıları, XIX. yüzyılda daha da 

artmıĢtı. 1921'de Ģehirde 21 cami, 27 mescid, 16 tekke bulunmakta iken bu sayı bugün 

11 camiye ve 5 mescide düĢmüĢtür. Bu camilerin büyük bir kısmı tahrip ve yok 

olurken, özellikle 1963'de meydana gelen depremden sonra bazıları büyük bir tamirat 

geçirmiĢ, harap kalanlar ise günümüzde TĠKA tarafından tamir edilmektedir. 

 

Kalkandelen ġehri 

Osmanlılar döneminde Kalkandelen adı ile bilinen Ģehir, bugün Makedonya‘nın 

kuzeybatısında Polog Vadisi‘nin kenarında ve ġar Dağları‘nın eteklerinde yer almakta 

olup Tetovo ismini taĢımaktadır
47

. Makedonya‘nın tekstil endüstrisi merkezi olan 

Tetovo, Polog Vadisi dolayısıyla da önemli bir ziraat merkezidir
48

.Osmanlı fethine 

kadar küçük bir yerleĢim birimi olan Tetovo‘nun tarihi, baĢkent Üsküp‘ün tarihi ile 

yakından alakalıdır. 1395 yılından itibaren Makedonya topraklarının tamamı Osmanlı 

Devleti‘nin hâkimiyeti altına girmiĢtir
49

. Üsküp baĢta olmak üzere Kosova bölgesinin 

Osmanlı kontrolüne geçmesinden sonra, bütün Rumeli‘de olduğu gibi bu bölgede de 

sistemli bir iskân politikası takip edilmiĢtir. Uygulanan iskân politikası neticesinde, 

Üsküp ve PriĢtine bölgesinde Sırpça konuĢan Katoliklerin çoğu, Ġslam dinine girerek 

Müslüman olmuĢlardır. Aynı durum Kırçova, Gostivar ve Kalkandelen civarında da 

gerçekleĢmiĢ ve gayr-i Müslim halkın büyük bir bölümü Müslüman olmuĢtur
50

.  

Osmanlı idâri teĢkilatına göre yeniden yapılandırılan Üsküp, kazâ statüsüne dâhil 

edilmeden kısa bir süre önce tahrir edilmiĢtir. 1455 tarihini taĢıyan bölge ile ilgili ilk 

defterde Kalkandelen adına rastlanmaktadır. Bu defterde Üsküp gibi Kalkandelen de 

―Vilâyet‖ adı altında kaydedilmiĢtir
51

.1468 ve 1481 tarihli defterlerde―Nahiye‖, adı 

altında belirtilen Kalkandelen, PaĢa Sancağı‘na bağlıdır
52

.1551‘de Üsküp‘ün sancak 

yapılmasından sonra Üsküp Sancağı‘na bağlı bir kazâ olan Kalkandelen‘in bu statüsü, 

1908‘e kadar devam etmiĢtir. 

YerleĢme ve Nüfus: 1455 tarihli defterde ―Vilâyet-i Kalkandelen‖ baĢlığı altında 

küçük de olsa bir nefs / Ģehir merkezi ve 138 köy ile 1 mezraadan oluĢan bir idarî birim 

kaydedilmiĢtir. Bununla beraber kazâ statüsüne dâhil edildiği andan itibaren adlî-beledî 

iĢlerden sorumlu bir kadı ile asayiĢten sorumlu bir subaĢının bulunduğu muhakkaktır. 

1455‘te Ģehirdeki nüfus, bulundukları mahalle adlarına göre değil de ―Cemaat-

iMüsülmanan‖ ve ―Cemaat-i Gebran‖ adı altında kaydedilmiĢtir.Nefer sayısı 248 

kiĢidir.1468‘de ise fazla bir değiĢiklik olmayıp nefer sayısı 280‘e çıkmıĢtır.1529 ve 

1544 tarihli defterlerde Kalkandelen‘de 6 adet Müslüman, 5 adet de gayr-i Müslim 

mahallesi kaydedilmiĢtir. 1569‘da 6 Müslim 6 gayr-i Müslim Mahallesi vardı
53

. 

                                                           
46

Skopje And Its Surroundıngs, s. 14-15. 
47

 Mecedonia FAQ Development Team, ―Tetovo‖, Macedonian Culturel and Historical Resource Center, 

August 1998. 
48

 Igor Petrovski, Tanja Mitrevska, Toni Petrovski, Stevce Sekulovski, Cyber Macedonia, Tetovo 1997, s. 1 
49

 Macedonia From the Settlement f the Slavs to the Ottoman Empire, Macedonia FAQ, Skopje 1993, s. 4. 
50

 Hasan Kaleshi, ―Türklerin Balkanlara GiriĢi ve ĠslamlaĢtırma‖,TED. Sayı 10-11 (1981), s.190-192.  
51

 BA. MAD. 12,  vr. 57-131, Ayrıca bkz. Metodija Sokoloski, Turski Dokumenti Za Istoriyata Na 

Makedonskiot Narod, Opsiren Popisni Defteri Od XV vek,. Tom III, Skopje 1976. 
52

 BOA. TD 4, s. 421-629; TD. 16 M, s.270; BOA. TD. 232, s.1-2. 
53

 BOA. MAD. 12,  vr, 101a; TD. 4, s. 421-426; TD. 149, s. 147-148; TD. 232, s. 162; TK. KKA. TD. 190, vr. 93-

98. 



Prof. Dr. Mehmet ĠNBAġI 146 

 

Kalkandelen ġehri 

 MÜSLÜMAN GAYRĠ MÜSLĠM 

Tarihle

r 

Hane Mücerre

d 

Muaf Toplam Hane Mücerre

d 

Bive Toplam 

1455 60 - - 60 146 36 6 188 

1529 71 27 14 109 81 7 11 99 

1544 78 26 23 127 93 13 5 111 

1569 339 75 25 439 97 34 29 160 

Görüldüğü üzere Ģehirdeki Müslüman nüfus 1455‘te 60 nefer iken, 1569‘da 439‘a 

çıkmıĢtır. Gayri Müslim nüfus ise 1455‘te 188 neferden, 1569‘da azalarak 160 nefere 

gerilemiĢtir. Buradan Kalkandelen‘de sistemli bir iskân politikasının uygulanmaya 

devam edildiği anlaĢılmaktadır. 

Vakıf Eserleri; Bundan yarım asır öncesine kadar Kalkandelen‘de, çoğu yıkılmıĢ 

olan 25 adet cami vardı
54

. Kalkandelen‘deki vakıf eserleri ile ilgili olarak en sağlıklı 

bilgi, 1529 tarihli icmal defterinde yer almaktadır. Buna göre; 1529‘da Kalkandelen‘de 

1 cami, 5 mescid, 1 hamam ve 1 imaret bulunmaktaydı. Buralarda 1 hatip, 5 imam ve 4 

müezzinin görev aldığı kaydedilmiĢti
55

. Kalkandelen‘de bulunan vakıfların isimleri 

Ģunlardır: 

Selçuk Bey Vakfı;1529 tarihli kayda göre, vakfı kuran kiĢi,Çelebi Mehmed‘in kızı 

Selçuk Hatun idi
56

. Defterde; ―Bundan akdem merhum ve ma‗furun leh Sultan Murad 

Han nevverallhu kabrehû … karyeleri cem‗i mahsûlâtıyla Mehmed PaĢa hatunu Selçuk 

Hatuna hediye ve temlik edib mülkiyetlerinde mutasarrıf iken sonra mezbûre hatun 

müteveffiye olıcak Ģer‗ ile mezkûr Süleyman Çelebiye nakl olub ba‗dehû mezkûr 

Mustafa PaĢa Süleyman Çelebi‘den satın alıb Üsküb‘de camii ve imâretine vakf 

eylemiĢ‖ Ģeklinde kaydedilmiĢtir. Bu kayıttan, Selçuk Bey Vakfı ve Selçuk Bey 

Mahallesi‘ne adını veren Ģahsın esasında bir hanım olduğu ve Sultan II. Murad 

zamanında Mehmed PaĢa‘nın hanımı olan Selçuk Hatun‘a mülk olarak verildiği 

anlaĢılmaktadır. Selçuk Hatun vefat ettikten sonra ona mülk olarak verilen yerler, 

torunu Süleyman Çelebi‘ye intikal etmiĢti. Bosna Sancakbeyi Mustafa PaĢa, bu iki köyü 

Süleyman Çelebi‘den satın alarak Üsküp‘te inĢa ettirdiği cami ve imaretine 

vakfetmiĢti
57

. Buna rağmen, 1455 ve 1468 tarihli defterlerde ―Vakf-ı Selçuk Bey‖ 

Ģeklinde vakıflar arasında, ―Mahalle-i Selçuk Bey‖ adı ile mahalleler arasında 

kaydedilmiĢtir. Muhtemelen bu durum, 1455 ve 1468 tahrirlerini yapan muharrirlerin 

dikkatsizliği neticesinde Selçuk Hatunu, Selçuk Bey diye kaydetmelerinden ileri 

gelmektedir.  

Mehmed Bey Camii ve İmâreti; Mehmed Bey, Üsküp uç beyi Ġsa Bey‘in oğludur. 

Fakat vakfiyede ―Mehmed Bey b. Ġshak Bey‖ Ģeklinde Ġshak Bey‘in oğlu olarak 

kaydedilmiĢtir. Mehmed Bey, daha ziyade Kebirî Mehmed Bey diye anılmakta olup 
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Üsküp‘te aynı adı taĢıyan bir camii bulunmaktadır
58

. 1529 tarihli defterde, ―Vakf-ı 

Ġmâret ve camii Mehmed Çelebi b. Ġshak Bey, üç pare karye mezbûr Mehmed Çelebi‘nin 

mülkü imiĢ, vakf etmiĢ vakfiyeti mukarrer dutup el‗an vakfiyet üzere tasarruf olunur‖ 

Ģeklinde bir kayıt vardır
59

.Mehmed Bey‘e ait cami, imâret ve zâviye günümüzde mevcut 

değildir.   

İsa Bey Camii; Üsküp uç beyi Ġsa Bey‘in Kalkandelen‘de yaptırmıĢ olduğu 

camidir. Defterlerde ―Mahalle-i Cami‗‖ ya da ―Mahalle-i Cami‗i Merhum Ġsa Bey‖ 

kaydından burada Ġsa Bey‘in yaptırdığı bir camiin olduğu anlaĢılmaktadır.   

Kalkandelen‘de bunlardan baĢka özellikle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda inĢa 

edildiği tahmin edilen birçok cami ve mescid de bulunmaktadır. Bu camilerden en 

meĢhuru olan Alaca Camii, günümüzde Kalkandelen‘in simgesi durumundadır.  

Sosyal Yapı; Kalkandelen Ģehrinde müslim ve gayr-i müslim nüfus diğer Ģehirlere 

nazaran azdı. ġehir ve kasabalarda mahalle adı verilen birimlerin temsilcisi genellikle 

o mahallenin çekirdeğini oluĢturan cami veya mescidin imamı idi. Ġmamdan baĢka, 

hatip, müezzin, Ģeyh, derviĢ gibi dinî zümre mensupları, bir bakıma bulundukları 

yerin idarecileri idiler
60

.  Kalkandelen‘de, müslim nüfusun içerisinde bunlar gibi dini 

görevlilere rastlanmıĢtır. Bunların tahrirlere göre sayıları aĢağıda gösterilmiĢtir. 

Dinî Görevliler 1529 1544 1569 

Ġmam 4 7 10 

Müezzin 1 4 6 

Hatib - 2 2 

Toplam 5 12 18 

En fazla dinî görevli 1569 tarihli defterde kaydedilmiĢtir. 

Nüfusu; Kalkandelen Kazâsı‘nda bulunan Müslim ve gayr-i Müslim nüfusun XVI. 

yüzyıldakidağılımı Ģu Ģekildedir. 

Kalkandelen‟in Nüfusu 

Birimler 1529 1544 1569 

Müslüman 560 635 2195 

Gayr-i Müslim 495 620 800 

Toplam 1055 1255 2995 

Burada da görüldüğü gibi Kalkandelen Ģehrinde Müslüman nüfus % 54, gayr-i 

Müslim nüfus % 46 oranında iken 1569‘da Müslüman oranı % 74‘e çıkmıĢ gayr-i 

müslim oranı ise % 26‘ya düĢmüĢtür. Dolayısıyla Müslüman nüfusta önemli bir artıĢ 
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olmuĢtur. Kalkandelen‘deki nüfus oranı Üsküp Ģehrine yakın olup burada da 

Müslüman nüfus yoğunluktadır. 

Sonuç olarak; Üsküp ve Kalkandelen Ģehrinin Anadolu‘daki herhangi bir Türk-

Ġslam Ģehrinden farkı olmadığı anlaĢılmaktadır. Üsküp, Anadolu‘daki Osmanlı 

Ģehirlerinden daha fazla Türk-Müslüman nüfus oranına sahipti. Aynı Ģekilde 

Kalkandelen‘in Ģehir merkezinde Müslüman nüfusta önemli bir artıĢ meydana geldiği 

görülmektedir. Nitekim medeniyet ve Ģehir denilince Balkanlarda akla gelen ilk 

Ģehirlerden birisinin Üsküp olduğu burada ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

1963‘teki büyük depremden sonra Yugoslav Devlet BaĢkanı Tito, 27 Temmuz 

1963‘te yaptığı bir açıklamada; ―Üsküp, korkunç bir depreme maruz kaldı. Ancak Ģehir, 

halkımızın büyük yardımlarıyla yeniden inĢa edildi. O, Yugoslav birliğinin ve 

kardeĢliğinin ve dünya çapındaki dayanıĢmanın bir sembolü olacaktır‖ diyordu. 

Maalesef 1990‘lı yıllarda bölgede meydana gelen olaylar, Tito‘nun sözlerinin aksine 

gerçekleĢmiĢtir.  

Bugün Balkanların en büyük Ģehirlerinden olup Makedonya Cumhuriyeti'nin 

baĢkenti olan Üsküp'te ve Kalkandelen‘de Türkler, Makedonlar ve Arnavutlar birlikte 

yaĢamaktadır. Evlâd-ı Fatihan‘ın torunları Üsküp ve Kalkandelen ve Gostivar‘da 

yaĢamlarını sürdürmektedir. 
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Özet 

20. yüzyıla gelindiğinde insanlık iki büyükDünya SavaĢı yaĢamıĢtır . Özellikle Ġkinci Dünya 

SavaĢından sonraki bloklaĢmalar ve kutuplaĢmalar , 19. yüzyıl geleneğinin bir devamıdır . Soğuk savaĢ 

döneminde bu bloklaĢmalar, ideolojik esaslara dayanarak varlığını sürdürdü . Bu dönemde birçok uluslar 

arası pakt bölgeye hakim olmanın yanında bölgenin siyasetini yönlendirici aktör rolüne soyundu . ĠĢte bu 

mülahazalar ile sözü edilen zaruretlerden dolayı bölgemizde  her alanda eksikliği hissedilen bir Birliğin 

kurulması, bölgenin istikrarı , güvenliği, toplumsal kalkınması ve dünya dengeleri için son derecede 

önemlidir. Her Ģeyden önce böyle bir Birlik , dünya dengelerine olumlu etki yapacaktır . Tek kutuplu 

hâkim kü reselgüçlerindünya egemenliğine karĢı ciddî bir direnme unsuru olacaktır . Tek taraflı sömürü 

düzeni yerine , karĢılıklı güven , iĢbirliği ve menfaatlara dayanan iliĢkilerin kurulmasına vesile olacaktır . 

Her ülke kendi coğrafyasında daha hür ve emin olacaktır. 

Anahtar Kelimeler:Dünya SavaĢı, Güneybatı Asya Birliği , Soğuk SavaĢ 

Abstract 

On 20th century, humanity has witnessed two great World Wars. Especially the formation of 

blocks and polarizations after the World Ward II are the continuous progress of the 19 th century 

tradition. In cold war period, these formations of blocks have survived depending on ideological basis. In 

this period, besides being dominant in many international pact regions, he actively acted as the leading 

actor of the politics of the region. Because of these fact and mentioned obligations, it is extremely 

important to form a community in our region which is lacking by every means, fort he steadiness, 

security, common development of the region and fort he favor of the balances in the world. First of all, 

such a Union will have a positive effect on the World balances. It will be a serious resistance element to 

the unipolar dominant global forces. It will help to establish relations in two-way cooperation, trust and 

benefits instead of one- way dependency policy. 

Keywords : World Wars, Southwest Asia Union, Cold War 

GiriĢ 

Tabiatta hiçbir Ģey sebepsiz olmadığı gibi, tarihte de hiçbir Ģey sebepsiz veya 

tesadüfen değildir. Tarihî olaylar kendisinden önceki olayların yekünü ve aynı zamanda 

da kendisinden sonraki olayların sebeplerinden bir tanesidir. Bu itibarla tarihte görülen 

örgütlenmeler de hem kendisinden önceki olayların bir sonucu ve hem de kendisinden 

sonra olacak olayların sebeplerinden birisidir. Bu örgütlenmeler, diğer tarihî olaylar 

gibi, döneminin siyasî, iktisadî ve sosyokültürel Ģartlarına göre Ģekillenir. 

 Her Ģey bir zaruretten bir ihtiyaçtan doğar. Tarihte meydana gelen geliĢmeler de 

mutlaka bir zaruretten, medenî alanda yapılan buluĢlar da mutlaka bir ihtiyaçtan 

doğmuĢtur. Tarihte kurulan Birlikler de bir zaruretten doğmuĢtur. Çok gerilere 

gitmeden, modern dünyada ilk uluslararası örgütlenmeleri Sanayi Ġnkılabından sonra 19. 

yüzyılda görmekteyiz. Çünkü Sanayi Ġnkılâbının getirdiği yeni enerji kaynağı sayesinde 

birim alanda birim zamanda alınan mal ve hizmet artmıĢ, iktisadî ve ticarî hacim 

büyümüĢ, uzak mesafeler kısalmıĢtır. Buna paralel olarak devletlerin askerî güçleri de 

artmıĢtır. Böyle bir ortamda küçük devletlerin yalnız baĢlarına varlıklarını sürdürmeleri 

                                                           
* Bu makale 12 Nisan 2005 tarihinde Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuzey Doğu Akdeniz 

Sempozyumu‘na, tebliğ olarak sunulmuĢtur. Ayrıca editörlüğünü Prof. Dr. Osman Metin Öztürk‘ün yaptığı 

www.jeopolsar.com elektronik dergisinin 2. sayısında yayınlanmıĢtır. Bu makale, söz konusunun bildirinin gözden 

geçirilmiĢ ve geniĢletilmiĢ Ģeklidir. 

mailto:mozturk@firat.edu.tr
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mümkün değildi. Bu itibarla 19. yüzyıl, Birliklerin ve arkasından da bloklaĢmaların 

olduğu yüzyıldır. Ġtalya Ģehir devletleri ile Alman Konfederasyonu üyeleri, varlıklarını 

Millî Birliklerini kurmada buldular. Yüzyılın ikinci yarısında da Avrupa‘da bilinen 

bloklaĢmalar olmuĢtur. Sanayi Ġnkılâbının tabiî neticesi olarak Avrupa‘da meydana 

gelen teknolojik geliĢmeler, Fransız Ġhtilâli‘nin etnik ve dinî unsurları tahrik ve teĢvik 

etme usulünü dünya siyasî tarihine mal etmesiyle bir paralellik arz eder. Böyle bir 

ortamda etnik ve dinî anlamda daha büyük birliklerin kurulması fikri geliĢmiĢtir. Bu 

yüzden 19. yüzyıl, Pan ideolojisinin geliĢtiği yüzyıldır. Pan-Slavizm, Pan-Cermenizm, 

Pan-Türkizm, Pan-Ġslamizm cereyanları, bu dönemin moda fikirleridir. Bu ideolojiler, 

teknolojik geliĢmelerin getirdiği üstün ateĢ gücünün de verdiği bir kuvvetle giderek 

bloklaĢmaların fikrî ve kültürel temellerini oluĢturmuĢtur. 

 20. yüzyıla gelindiğinde insanlık iki büyük Dünya SavaĢı yaĢamıĢtır. Özellikle 

Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonraki bloklaĢmalar ve kutuplaĢmalar, 19. yüzyıl 

geleneğinin bir devamıdır. Soğuk SavaĢ döneminde bu bloklaĢmalar, ideolojik esaslara 

dayanarak varlığını sürdürdü.  

 Buna rağmen dünyanın muhtelif bölgelerinde iktisadî, siyasî ve kültürel birlikler 

kurulmaya devam etti. Fikrî temelleri çok eskilere dayanan Avrupa Birliği, bu 

birliklerin en önemlilerindendir. 1816 yılında bugünkü Avrupa Birliği‘ni hayal eden 

Saint Simon, Avrupa‘nın aynı kültür temellerine dayandığını, bunun için Parlamentosu 

ve ortak bir baĢkenti olan bir birlik olması gerektiğini söylüyordu. Saint Simon‘ın bu 

hayali bugün gerçekleĢmiĢ görünmektedir. 

 Günümüzün iktisadî ve siyasî Ģartları, askerî bakımdan yüksek ateĢ gücünün 

ulaĢtığı seviye ülkeleri ister istemez yakınlaĢtırmakta, bölgesel iĢbirlikleri kurmalarını 

mecbur etmektedir. Coğrafî veya kültürel birlik sağlayan devletler, menfaatlerini ve 

güçlerini birleĢtirmek zorunda kalmıĢlardır. Günümüz dünyasında bir devletin tek 

baĢına dünyadan kopuk bir Ģekilde millî varlığını sürdürmesi mümkün değildir. AB, 

NATO, CENTO, SEATO, VarĢova Paktı gibi bölgesel askerî, siyasî ve iktisadî birlikler 

bu zaruretten ortaya çıkmıĢlardır. Bundan baĢka ABD ile Kanada‘nın asil, Meksika‘nın 

da özel statüye sahip olduğu NAFTA, Uzak Doğu‘da Japonya, Güney Kore, Singapur 

ve diğer bazı Pasifik ülkelerinin üye olduğu PAFTA kurulmuĢtur. Arapça konuĢan 

ülkeler de siyasî ve iktisadî bir birlik olarak Arap Birliği etrafında birleĢtiler. Rusya, Çin 

ve Hindistan‘ın liderliğinde Ġran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan‘ın katılacağı 

ġanghay BeĢlisi adıyla yeni bir birlik oluĢumu da gündemdedir.  

 ĠĢte bu mülahazalar ile sözü edilen zaruretlerden dolayı bölgemizde her alanda 

eksikliği hissedilen bir Birliğin kurulması, bölgenin istikrarı, güvenliği, toplumsal 

kalkınması ve dünya dengeleri için son derecede önemlidir. 

 I.Güneybatı Asya Birliği‟nin KuruluĢ Gerekçeleri 

 AĢağıda coğrafî sınırlarını belirlediğimiz Güney Batı Asya‘da özellikle Osmanlı 

Devleti‘nin Birinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra dağılmasından ve bölgede önemli bir 

siyasî boĢluk meydana gelmesinden sonra Ġngiltere, Fransa ve Rusya bölgede hâkim 

oldular. Ancak bu hâkimiyet uzun sürmemiĢ, bölgedeki devletler birer birer 

bağımsızlıklarına kavuĢmuĢlardır. Ġngiltere ve Fransa bölgeden çekilirken, hemen her 

iki ülke arasında halledilmemiĢ bir mesele bırakarak çekildiler. Ġkinci Dünya 

SavaĢı‘ndan sonra bölge ülkeleri Soğuk SavaĢ döneminin Ģartları gereği, ABD veya 

Sovyetler Birliği‘nin siyasî ve ideolojik kampında yer almak zorunda kaldılar. 

Günümüze kadar devam eden süreçte, bölgemiz daima bölge dıĢı güçler tarafından idare 

edilmiĢtir. Kendi bölgemizde güçlü siyasî bir irade ve otorite olmadığı için, bölge 

ülkeleri varlıklarını kendilerine yakın gördükleri bölge dıĢı güçlerle devam ettirme 
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politikasını benimsediler. Ama günümüzde bu politika geçerliliğini kaybetmiĢtir. 

Tarihte baĢka ülkelerin himaye, insaf ve lütufları ile bağımsızlıklarını sürdüren 

devletlere rastlanmamıĢtır. 

 Yakın dönemde Sovyetler Birliği‘nin dağılmasından sonra Orta Asya, Kafkasya 

ve Orta Doğu‘da genel manada siyasî bir otorite boĢluğu meydana geldi. Bu boĢluğu 

gene bölge dıĢı emperyalist güçler almaya baĢladı. ÇeĢitli adlarla bölge hakkında yeni 

paylaĢım ve hâkimiyet planları geliĢtirmektedirler. Bu bağlamda KüreselleĢme, 

Demokrasi ihracı, Büyük Orta Doğu Projesi gibi projeler ortaya atılmaktadır. Bu 

projelerin birbirlerinden farklı olmadıkları ve hepsinin, bölge dıĢı hâkim küresel 

güçlerin bölgemize yerleĢmek amacından baĢka bir amaç taĢımadığı aĢikâr olmakla 

beraber, bu gerçekler yerli iĢbirlikçileri tarafından kendi halklarından gizlenmektedir. 

Yerli iĢbirlikçileri daha da ileri giderek, medenîleĢmenin, demokratikleĢmenin tek 

çaresinin bu projelerde yer almak veya onlarla birlikte hareket etmek olduğunu 

kamuoylarına telkin etmektedirler. Onların empoze ettikleri fikirlerin dıĢında baĢka bir 

fikrin ya da doğrunun olduğunu asla kabul etmemektedirler. 

 Bu suretle bölgemiz, fikrî, siyasî ve iktisadî bakımdan emperyalizmin hedefi 

haline getirilmektedir. Günümüz itibariyle dünya siyasetinin ve dengelerinin merkezi 

bölgemizdir. Dünya siyasetini bölgemizdeki olaylar kadar ilgilendiren veya derinden 

etkileyen baĢka bir bölge yoktur. Ġsrail-Filistin, Irak‘ın iĢgali, Afganistan‘ın iĢgali, uydu 

Kürt Devleti‘nin kuruluĢu, Kıbrıs Meselesi, Ermeni Meselesi, Enerji koridorları, Ġran‘a 

yönelik tehditler bu meyandadır.  

 Bu gerekçelerden dolayı; Osmanlı Devleti ve yakın dönemde Sovyetler 

Birliği‘nin dağılmasından sonra bölgede meydana siyasî otorite boĢluğunu bölge 

ülkeleri kendi Birliklerini kurmak suretiyle doldurmaları Ģarttır. Aksi halde 

emperyalizmin hedefi, sömürgesi olmaktan kurtulamazlar. Bu Birlik, her Ģeyden önce 

bölgenin kaynaklarının, gene bölge halkları tarafından paylaĢımına imkân verecek ve 

böylece bölgenin geri kalmıĢlığı, sefaleti ortadan kalkmıĢ olacaktır. O zaman hem 

bölgesel hem de küresel geri kalmıĢlık ortadan kalkacaktır. Öte yandan böyle bir birlik, 

tek kutuplu dünya siyasetine denge getirecek, karĢılıklılık ilkesine dayalı daha adil bir 

düzenin kurulmasına vesile olacaktır. 

Yeni bir örgütlenme modeli olarak adını verdiğimiz Güney Batı Asya, böyle bir 

birlikten mahrumdur. Onun için de bu bölge sanayi ve teknolojik bakımdan 

geliĢmelerini tamamlamıĢ olan ülkelerin pazarı ve hedefi haline gelmiĢtir. Dünya siyasî 

ve iktisadî denge ve hesapları bu bölgeye hâkim olmak üzerine kurulmuĢtur. Bu bölgede 

güçlü siyasî bir birlik olmadığı için, bölge ülkelerinin her biri bölgesel bir gücün veya 

bir güçlü devletin yanında yer alma mecburiyetinde kalmıĢtır. Bölgede siyasî ve iktisadî 

bakımdan da bir dağınıklılık görülmektedir. Bu durum da emperyalist ülkelerin iĢini 

kolaylaĢtırmaktadır. Kısaca özetlediğimiz bu sebeplerden dolayı yeni bir örgütlenmeye 

ihtiyaç vardır.  

II. Güneybatı Asya Birliği (GAB) 

1. Bölgesel Örgütlenmenin Adı: 

 Her Ģeydenöncebu birliğin adı üzerinde durmak gerekmektedir. Birliğin adı 

hususunda akıllara baĢka adlandırmalar gelebilir. Bunlardan biri Orta Doğu Birliği‘dir. 

Bilindiği gibi Orta Doğu tabiri Batı menĢelidir ve Batı‘ya göredir. Kendi Birliğini 

kurmak iddiasında olan bir teĢekkül için Batı‘nın telakkilerine veya Batı‘ya göre bir 

adlandırmanın yersiz olacağı düĢüncesiyle, bunu tercih etmedik. Zikredilen bölgenin 

halkının büyük çoğunluğunun Müslüman olması hasebiyle Ġslam Birliği adı 
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verilebilirdi. Bu isimlendirme, doğrudan doğruya peĢinen kültürel bir ayırımı 

çağrıĢtırmaktadır. Bölgede Müslüman olmayan ülkeler olduğu gibi, bazı ülkelerin 

nüfuslarının içinde hatırı sayılır oranda Hıristiyan, Yahudi ve diğer dinlere mensup 

nüfus olduğu için, bu isimlendirmeyi de tercih etmedik. Onun için coğrafî esaslara 

dayalı olarak Güneybatı Asya terimini kullanmayı daha uygun gördük. 

 Yukarıda zikrettiğimiz geliĢmeler ve gerekçeler karĢısında bizim dıĢımızda bilim 

adamları tarafından da benzeri projeler teklif edilmiĢtir. Benzeri bir projeyi teklif eden 

Anıl Çeçen‘dir. Anıl Çeçen, Türkiye‘nin B Planı(Çeçen,2006)olarak yayınladığı 

eserinde Merkezî Devletler Birliği adı altında, Türkiye, Suriye, Ġran ve Azerbaycan‘ın 

kurucu olacakları bir proje sunmuĢtur. Çeçen de aynı gerekçe ve endiĢelerle, Osmanlı 

coğrafyasında yeni bir yapılanmanın Ģart olduğunu ifade etmektedir. Ancak Çeçen‘in 

teklif ettiği proje, bizim teklif ettiğimiz projeden daha sınırlıdır. Bizim projede teklif 

ettiğimiz sınırlar, nihaî sınırlardır. 

 2. Güney Batı Asya Birliği‟nin Sınırları 

 Bahse konu olan Birliğin sınırları, bugünkü Türkistan‘dan Kazakistan, 

Kırgızistan, Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan‘dan baĢlayarak Ġran ve Kafkasya‘nın 

tamamı ile bugün Orta Doğu olarak bilinen Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, 

Ürdün ile bütün Arap yarımadasını içine almaktadır. Tabiî ki Kıbrıs bu Birliğin 

vazgeçilmez bir parçasıdır. Her ne kadar Afrika kıtasında ise de Mısır ile Batı Asya‘da 

olmasa bile Pakistan da bu birliğe dâhildir. 

 Teklif ettiğimiz bu Birlik, Avrasya Birliği ile karıĢtırılmamalıdır. Avrasya, daha 

çok Rusya merkezlidir. GAB ise Türkiye, Ġran, Suriye ve Mısır merkezlidir. Çünkü 

zikrettiğimiz coğrafya Rusya coğrafyası ile karakteristik bakımdan çok farklıdır. Tarihte 

hiçbir zaman iki coğrafyada yaĢayan milletlerin bir bütünlük arzettikleri görülmemiĢtir. 

Bundan dolayı Rusya,birliğin asil üyesi değil, özel statüye sahip üyesi olabilir. 

 Bu suretle birliğin sınırları, Orta Asya‘dan Karadeniz‘e, Balkanlara, oradan 

Doğu Akdeniz‘e, Kızıldeniz ve Basra Körfezi‘ne dayanmaktadır. Bu haliyle dünyanın 

en önemli denizleri ile kara ve su yollarını içine almaktadır.  

 Güney Batı Asya Birliği, bir yandan Avrupa Birliği, bir yandan Rusya ve Çin, 

bir yandan da Hindistan gibi büyük nüfus ve ekonomik havzalara komĢu olmaktadır. 

ġartların uygun olması ve istemeleri halinde Tunus, Cezayir, Fas, Balkan ülkeleri, 

Rusya, Çin ve Hindistan özel statüye sahip üye ülkeler olabilirler.  

 Bu birlikte kültürel bakımdan farklılık gösteren iki ülke vardır:Ġsrail ve 

Ermenistan. Her iki ülke de bu coğrafyaya aittir. Aslında bu ülkelerin de iktisadî ve 

siyasî menfaatleri bu birliktedir. Ancak bugünkü konjüktürde bu ülkelerin Birliğe 

alınmaları söz konusu değildir. Tam tersine bu birlik vasıtasıyla Ġsrail ve Ermenistan‘ın 

Batı‘nın bölgedeki uzantıları ve temsilcileri olarak bölgede hâkimiyet kurmaları 

engellenecektir.  

 3. Güney Batı Asya Birliği‟nin KuruluĢunu KolaylaĢtıran Amiller  

a. Coğrafî Birlik 

Bilindiği gibi tarih, coğrafyadan ayrı düĢünülemez. Milletlerin kaderine 

hükmeden en önemli unsur coğrafyadır. Milletler, coğrafyanın kendilerine bahĢettiği 

kaderlerini yaĢarlar. Onun için bir birlikten söz edilirken coğrafî amilleri gözden uzak 

tutmak mümkün değildir. 
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Zikrettiğimiz Birliğin coğrafyasına bakıldığında, bir coğrafî birlik, bütünlük 

görülür. Bu coğrafyayı birbirinden ayıran büyük denizler, okyanuslar gibi çok önemli 

tabiî engeller yoktur. Tam tersine Türkistan ve Ġran coğrafyası ile Anadolu, Suriye ve 

Irak coğrafyası arasında çok büyük farklılıklar bulunmamaktadır. Dahası, bölgede Ġran 

ve Anadolu gibi iki önemli coğrafî kütle vardır ki, bu ana kütlelere sahip olan güçler, 

daima bölgesel güç olmuĢlardır.  

Anadolu coğrafyasını bugünkü siyasî sınırlardan ibaret görmemek lazımdır. 

Anadolu‘nun çok önemli bir özelliği vardır. Anadolu‘nun birlik ve bütünlüğünü 

sağlayan yani Anadolu‘nun tamamına hâkim olan güçler kısa zamanda Kafkaslara, 

Balkanlara, Doğu Akdeniz‘e ve Orta Doğu‘ya hâkim olurlar. Mesela Osmanlı 

Devleti‘nin geniĢleme sürecini hatırlayalım: Osmanlı Devleti, Anadolu‘nun tamamına 

hâkim olmadan bir dünya devleti olamamıĢtı. Ancak 16. yüzyılın ilk çeyreğinde 

Yavuz‘un ve daha sonra da Kanunî‘nin Doğu vilayetlerini devlete bağlamasından sonra 

Osmanlı Devleti bir dünya devleti haline gelmiĢ, Tebriz‘e, Bağdat‘a, Kızıldeniz‘e, 

HabeĢ ve Hindistan‘a kadar uzanabilmiĢtir 

Keza Ġran coğrafyası da aynı özellikleri taĢımaktadır. Tarihte Ġran‘a hâkim olan 

güçler, bütün Türkistan‘ı kontrol ederken, Kafkaslardan Basra Körfezi‘ne, oradan Irak, 

Suriye, Filistin hatta Mısır‘a, oradan da Anadolu‘ya kadar olan bölgelere hâkim 

olmuĢlardır. AĢağıdaki Pers ve Selçuklu haritalarında görüldüğü gibi, Ġran‘a hâkim olan 

güçler, zikredilen bölgelere de hâkim olmuĢlardır(bkz. Öztürk, 1999: 53-57; Öztürk, 

1996: 186-192).  

Güneyde Mısır da önemli bir coğrafî konumdadır. Mısır‘ın etki alanı, 

Güneydoğu Akdeniz, Hicaz ve Kuzey Afrika‘ya kadar uzanmaktadır. SüveyĢ Kanalı ve 

Kızıldeniz gibi stratejik önemi büyük bölgeye hâkim olması Mısır‘ın önemini 

arttırmaktadır. Mısır‘ın tarihî coğrafyasına bakıldığında daima zikredilen bölgelere 

hâkim olduğu görülür.  

O halde Güneybatı Asya Birliği‘nin sınırları içinde hinterlandı geniĢ stratejik 

önemi son derecede yüksek üç büyük coğrafî bölge vardır. Bunlar; Anadolu, Ġran ve 

Mısır‘dır. Bu üç coğrafyanın hâkimiyet daireleri birbiriyle kesiĢmektedir Anadolu, Ġran 

ve Mısır merkezî coğrafyalarının hâkimiyet dairelerinin birleĢmesiyle coğrafî birlik 

kendiliğinden sağlanmıĢ bulunmaktadır. 

Coğrafya değiĢmediğine göre, Anadolu, Ġran ve Mısır coğrafyası, bu 

tarihî/coğrafî birliği kurabilecek kabiliyettedir. Ancak günümüzde Ģartlar değiĢtiğinden, 

bu birlik birinin diğerine hâkimiyeti Ģeklinde değil, iĢbirliğine, karĢılıklı menfaatlere 

dayanan Birlik Ģeklinde olacaktır. 

b. Tarihî Birlik 

Bu coğrafî bütünlüğe paralel olarak en eski çağlardan günümüze kadar bölgenin 

tarihi de daima müĢterek seyretmiĢtir. Ġlkçağlarda Persler Anadolu‘ya aĢarak Boğazlara 

ve hatta oradan Yunanistan‘a kadar gitmiĢlerdir. Mezopotamya‘dan Doğu Akdeniz‘e, 

oradan da Mısır ve Yemen‘e kadar ilerlemiĢlerdir. Eski Mısırlılar Anadolu sınırlarına 

kadar gelmiĢlerdir. Hititler ġam‘a kadar uzanmıĢlardır. Bölge dıĢı bir güç olan Ġskender 

de bu coğrafyada siyasî bir bütünlük sağlamıĢtır. Keza Abbasi Devleti de aynı 

coğrafyada merkez Suriye, Irak olmak üzere Kuzey Afrika‘dan Horasan‘a ve Çin 

sınırlarına kadar uzun yıllar varlığını sürdürmüĢtür. Selçuklular da Maveraünnehr‘den 

bütün Ġran, Kafkasya, Anadolu‘nun büyük bir kısmı, Suriye, Filistin ve Yemen‘e kadar 

hâkimiyetlerini geniĢletmiĢlerdir.  
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Osmanlılar da bu tarihî ve coğrafî imkânları geniĢ bir hâkimiyete çevirmiĢ, 

Hazar Denizi‘nden Orta Avrupa‘ya, Kırım‘dan Yemen ve HabeĢistan‘a kadar 

hâkimiyetlerini 20. yüzyıla kadar devam ettirmiĢtir.  

Bazı tarihçiler 16. yüzyıla Türk Asrı demektedirler. Bu dönem gerçekten Türk 

Asrıdır. Fakat bu zannedildiği gibi, sadece Osmanlı Devleti‘nin ihtiĢamıyla ilgili 

değildir. Osmanlı Devleti‘nin hemen doğusunda Ġran‘da gene bir Türk devleti olan 

Safevîler ve onun doğusunda bütün Hindistan‘a hâkim olan ve 1858 yılına kadar 

varlığını sürdüren Babür Devleti vardı. Böylece ayrı siyasî teĢekküller adı altında olsa 

da Türk hâkimiyeti, Orta Avrupa‘dan Hindistan‘a, Kırım‘dan HabeĢ ve Orta ve Kuzey 

Afrika‘ya kadar uzanıyordu. 

Güney Batı Asya‘da tarih boyunca daima büyük güçler hâkim olmuĢtur. 

Haritalardan da takip edileceği gibi, Pers, Sasani, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı-

Safevîhâkimiyetleri, hep bu birliği temsil eder. Bölgemiz, tarihte hiçbir zaman bu kadar 

küçük parçalara ayrılmamıĢtır. Sadece bir Irak ve Suriye‘de; Irak, Suriye, Ġsrail, Ürdün, 

Filistin, Lübnan adı altında yeni devletler kurdurulmuĢtur. Artık geriye dönüĢ mümkün 

değildir. Bölgenin tek bir siyasî yapı altında olması düĢünülemez. O halde, yeni 

dönemin Ģartlarına göre, mevcut sınırlar korunmak kaydıyla, çok geniĢ bölgesel 

iĢbirlikleri geliĢtirilebilir. 

Bu uzun tarihî süreç ve birlik, çok önemli bir kültürel ve iktisadî birlik de 

meydana getirmiĢtir. Ġslamiyet ve onun muhtelif yorumları, bölgenin en önemli kültür 

bağını oluĢturmuĢtur. Dolayısıyla Ġslamiyet, GAB‘ın kültürel temellerini 

oluĢturmaktadır. Ġslamiyet‘in bütün farklı yorumlarını, bütün Müslümanlar hoĢgörü ile 

karĢılar. Batı‘da olduğu gibi, Ġslam dünyasında mezhep ve kültür farklılıkları, farklı bir 

din gibi anlaĢılmamaktadır. Bir Sünnî bir ġiî camisinde namaz kılabilir, ġiî imama 

uyabilir. ġafiî bir kiĢi, Hanefî ve Malikî bir imama uyabilir, arkasında namaz kılabilir. 

Ġslam dünyasında Papalık ve Patriklik gibi merkezî ruhanî bir dinî müessese olmadığı 

için, Müslümanlar arasında bir kiliseye olduğu gibi, bir cami veya bir ruhbana 

bağlanmak mecburiyeti yoktur. Müslümanlar arasında inanç, ibadet ve ahlâk, günlük 

hayat bakımından yaygın bir birlik/aynîlik vardır. Bu itibarla din, Birliğin en önemli 

birleĢtirici unsurudur. 

Bu geniĢ coğrafyada Türkçe, Arapça ve Farsça‘dan baĢka bir dil hâkim 

olmamıĢtır. Mahallî ve azınlık dilleri bu geniĢ coğrafyada Türk-Ġslam hoĢgörüsü 

sayesinde varlıklarını korumuĢlardır. Bu coğrafyada ağırlıklı olarak Türk, Arap ve Fars 

nüfus ve kültürü hâkimdir. Bu büyük kültürlerin alt Ģubeleri, Birliğin tabiî ve aslî 

unsurlarıdır. Bu kültürlere ait alt Ģubeler, ayrılık unsuru değil, zenginlik unsuru olarak 

kabul edilmektedir. GAB ülkeleri arasında da tarihî süreçte azınlıklar elbette vardır. 

Fakat bu azınlıklar, Batı‘nın yüzyıllardan beri yaptığı gibi, bir ayrılık, tahrik aracı olarak 

asla kullanılmayacaktır. Bir ülkedeki bir azınlık, öteki ülke nezdinde bir aracı, bir köprü 

olacaktır. Aslında bu yaklaĢım, günümüz dünyasının en çok ihtiyacı olan bir husustur. 

19 ve 20. yüzyılların kokuĢmuĢ emperyalist araçlarından olan farklı din ve etnik 

unsurları tahrik ve teĢvik ederek, kendi millî menfaatlerini koruma siyasetinden 

vazgeçilmeli, bunun yerine, azınlıkların ülkeler arasında yapıcı, birleĢtirici ve aracı rolü 

üstlenmelerine yönelik yeni bir siyasete dönülmelidir.  

 Tarihî dönemlerde geniĢ bir kültür alıĢveriĢi meydana gelmiĢ, Bağdat 

medreselerinden Buhara‘ya, Semerkant‘tan ġam‘a, Halep‘ten Tebriz‘e, Mekke‘den 

Ġstanbul, Bursa ve Konya‘ya ilim adamlarının öğrenim görmek veya ders vermek 

amacıyla gitmeleri bir moda halini almıĢtı.  GAB‘da ana kütle olarak Türkçe, Arapça ve 

Farsça konuĢulmaktadır. Bu dillerin çeĢitli lehçeleri ile bazı azınlık dilleri 
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konuĢulmaktadır. Üstelik bu diller, bölgenin hemen her ülkesinde az çok bilinmekte ve 

birbirlerinden fazlasıyla etkilenmiĢler, birbirlerinden kelime ve deyimler almıĢlardır. 

Yani bölge bu dillere yabancı değildir.  

Bu geliĢmelere paralel olarak, ortak bir kültür doğmuĢtu. Yazılı veya sözlü halk 

kültürü unsurlarında, Siyasetnâme ve Pend-nâmelerde aynı unsurları görmek 

mümkündür. Edebî unsur ve motiflerin bile hangi millete ait olduğunu belirlemek çok 

zordur. Nasreddin Hoca, Yunus Emre, Mevlâna, Hoca Ahmet Yesevî‘ye bu coğrafyada 

yaĢayan bütün milletler sahip çıkmaktadır. Yusuf ile Züleyha, Kerem ile Aslı, Leyla ile 

Mecnun ve Köroğlu bu coğrafyadaki bütün halkların bugün bile zevkle dinlediği 

hikâyelerdir. Öte yandan, aile yapısı, mutfak kültürü, giyim-kuĢam, doğumdan ölüme 

kadar olan kültürel odaklara (doğum, evlenme, ölüm) ait bütün özellikler, günlük 

yaĢayıĢ biçimi tamamen aynıdır. 

Bu coğrafyanın iktisadî hayatı da bütünlük arzetmektedir. Çok eski çağlardan 

beri bildiğimiz meĢhur Ġpek ve Baharat yolları bu coğrafyayı iktisadî bakımdan da 

birbirine bağlamıĢtır. Mısır-Ġstanbul, Halep-Ġstanbul, Halep-Tebriz-Bağdat, Bağdat-

Tebriz-Isfahan, Tebriz-Semerkant-Buhara ticaret yolları tarihe mal olmuĢ yollardır. 

Yemen‘in kahvesi Ġstanbul‘da içilir, Bursa‘nın ipeği Mısır çarĢılarında satılırdı. Hint 

baharatı hemen her yerde aranan en önemli meta idi. 

Siyasî, iktisadî ve kültürel birliğe ait örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak 

makale çerçevesinde bu kısa örneklerle hatırlatma yapmayı yeterli gördük. 

III. GAB‟ın KuruluĢ Usulü ve GeniĢleme Süreci 

Bu Birlik, yukarıda sınırlarını çizdiğimiz ülkelerin iradeleriyle oluĢacak siyasî, 

iktisadî, kültürel ve askerî bir birliktir. Bugünkü Ģartlara göre bu Birliğin kurucu 

devletleri Türkiye, Ġran, Azerbaycan ve Suriye olacaktır. Yukarıda da özetlendiği gibi, 

zaten var olan tarihî ve kültürel miras, kısa sürede bu Birliğin oluĢmasını sağlayacaktır.  

Birliğin kurulması sürecinin çok uzun bir zaman alacağını tahmin etmiyoruz. 

KuruluĢ için ilk ve en önemli Ģart, bu konuda gösterilecek iradedir. Bölge ülkelerinin 

yönetici ve aydınları arasında sağlanacak fikir ve irade birliği, söz konusu birliğin kısa 

sürece hayata geçirilmesi için yeterlidir. 

Öte yandan, bölgedeki dağınıklılık, ABD ve AB tarafından bölgeye yönelik 

ortak tehditler, bu birliğin oluĢmasını hızlandıracak etken olarak değerlendirilmektedir. 

Bölgede ortak bir irade ve her bölge ülkesinin güvenebileceği siyasî bir otorite olmadığı 

için bölgesel karıĢıklıklar ve arkasından da iĢgaller baĢlayabilir. Bugün itibariyle her 

bölge ülkesi ya varlığını güçlü bir devletin himayesine teslim etmek veya iĢgal 

güçlerinin tehditlerine ve iĢgallerine boyun eğmekle karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Bu 

itibarla bölge ülkeleri zaman kaybetmeden ortak tarih ve kültür temellerinde birliklerini 

mutlaka kurmalıdırlar. 

1. GAB‟ın KuruluĢ Usulü ve GeniĢleme Süreci 

Coğrafî konumu, tarihî misyonu itibariyle GAB‘ın kuruluĢuna önderlik 

yapabilecek ülkeler, Türkiye, Ġran, Azerbaycan, Suriye ve Mısır‘dır. Bu ülkelerin her 

birisinin bir üstünlüğü ve fonksiyonu vardır. Belki Ģimdilik kaydıyla Mısır ikinci planda 

kalabilir. O zaman bu Birliğin ilk aĢamada kurucu devletleri Türkiye Ġran, Azerbaycan 

ve Suriye olacaktır. GAB‘ın kuruluĢunu da geniĢleme sürecine göre safhalara ayırdık: 

1.Safha: KuruluĢ Safhası: Kuzey Kıbrıs dâhil Türkiye, Ġran, Azerbaycan ve 

Suriye‘nin liderliğinde Birliğin kurulması.  
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2.Safha: Birinci GeniĢleme Dönemi; bu dönemde Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve 

Gürcistan tam üye olacaklardır. 

3.Safha: Ġkinci GeniĢleme Dönemi‘nde Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, 

Kırgızistan, Hicaz, Yemen ve Körfez ülkeleri Birliğe dâhil olacaklardır. 

4.Safha: Tunus, Libya, Cezayir, Fas ve Pakistan‘a özel statülü üyelik verilmesi. 

5.Safha: Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya‘ya Ticarette Öncelikli ülke 

statüsü verilmesi. (Her ne kadar Bulgaristan ve Romanya AB‘ye üye olmuĢlarsa da, 

AB‘nin fazla uzun ömürlü olmayacağı değerlendirilmekte, onun için, Yunanistan dâhil, 

bütün Balkanlar, GAB‘ın Avrupa‘ya açılan kapıları olarak değerlendirilmektedir.) 

6.Safha:KuruluĢ ve geniĢleme sürecinde kendi aralarında ve bölge dıĢı ülkelerle 

eĢitlik ve mütekabiliyet esaslarına dayalı her türlü iliĢki devam ettirilecektir. 

Aslında birliğin kurulması ve geliĢtirilmesi için geniĢ bir alt yapı da hazırdır. 

Bölge ülkeleri arasında ikili siyasî, iktisadî ve kültürel iliĢkiler vardır. Soğuk savaĢ 

döneminin ideolojik rüzgârlarının yerini Ģimdi iyi komĢuluk iliĢkileri almıĢtır. Uzun bir 

süre, Türkiye ile Suriye arasında esen sert rüzgârların yerini, Ģimdi her alanda geniĢ 

iĢbirliğine açık, dostluk rüzgârları esmektedir. Batı‘nın bütün tahrik ve teĢviklerine 

rağmen, 1980‘li yıllarda Türkiye ile Ġran arasında estirilen soğuk havanın yerini Ģimdi 

akl-ı selim almıĢtır. Bu olumlu geliĢmeler, bütün bölge ülkeleri arasında mevcuttur.  

Öte yandan iktisadî alanda da bugüne kadar çok Ģeyler yapılmıĢtır. Her ne kadar 

dıĢ destekle kurulmuĢ olsa dahi, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Kerkük-Yumurtalık petrol hattı, 

bu alanda önemli adımlardır. Bu hatta Kazak ve Türkmen petrolünün de bağlanacağı 

düĢünülürse, bunun ne kadar önemli bir geliĢme olduğu aĢikârdır. Türk Cumhuriyetleri 

arasında da petrol ve gaz hatları, arzu edilen birliğin kurulması için önemli unsurlardır.   

GAB ülkeleri arasındaki müĢtereklikler, ayrılıklardan daha fazladır. Bölge 

ülkeleri arasında halledilememiĢ çok ciddî meseleler de en az düzeyde olup, 

halledilemeyecek meseleler değildir. Mesela Türkiye ile Ġran arasında 1639 yılından 

beri büyük bir savaĢ meydana gelmemiĢ, sınırlar değiĢmemiĢtir. Cumhuriyetin 

kuruluĢundan sonra Atatürk‘ün önemli projelerinden birisi de Sadabad Paktı idi. 

Atatürk‘ün Sadabad Paktı ile Osmanlı Orta Doğu coğrafyasına sahip çıkmayı, Ankara 

merkezli bir konfederasyon kurmayı hedeflediği bilinmektedir(bkz. Albayrak, 2005: 1-

63).  Bölgenin diğer ülkeleri arasında da önemli ihtilaflar ve savaĢlar yoktur. Suriye ile 

Irak arasında bir zamanlar soğuk rüzgârlar esmiĢse de, bir savaĢ olmamıĢtır. Keza Mısır-

Suriye, Mısır-Suudi Arabistan arasında önemli bir ihtilaf yoktur. Ġhtilaf bir yana, Mısır 

ile Suriye bir zamanlar BirleĢik Arap Cumhuriyeti adı altında kısa süreli de olsa 

birleĢmiĢlerdir.  

Türk Cumhuriyetleri arasında da benzer iyi iliĢkiler vardır. Zaten uzun süre 

Sovyetler Birliği sistemi içinde olmalarından dolayı, aralarında herhangi bir ihtilaf veya 

rekabet söz konusu değildir. Aslında Türk Birliği fikrinin temelleri 19. yüzyıla kadar 

iner. 19. yüzyıldaki fikir atmosferinde Pan-Türkizm (Türkçülük) fikri Kazan gibi 

entelektüel merkezlerde tartıĢılıyor, basın yayın organlarıyla geniĢ kitlelere, bu meyanda 

Türk Dünyasının diğer bölgelerine ve Osmanlı aydınlarına ulaĢtırılıyordu. 20. yüzyılın 

baĢlarında Pan-Türkizm fikri Osmanlı aydınları arasında iyiden iyiye taraftar bulmuĢ, 

bu amaçla cemiyetler kurulmuĢ, hatta Ġttihat ve Terakki Partisi‘nin fikri temellerini 

oluĢturmuĢtur. Ġki dünya savaĢında ve soğuk savaĢ döneminden sonra Türkçülük fikri, 

Sovyetlerin baskısı ile kısmen geri plana itildiyse de, bu fikir temelde hiçbir zaman 

kaybolmadı. Sovyetlerin dağılmasından sonra da Türk birliği fikri yeniden canlandı. 

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra Türkiye ile Türk 
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Cumhuriyetleri arasında hatırı sayılır geliĢmeler olmuĢtur. Ticaret, sanayi, eğitim ve 

kültür alanında çok önemli geliĢmeler olmuĢtur. Üniversiteler arasında eğitim iĢbirliği 

sağlanmıĢ, ortak üniversiteler kurulmuĢ, karĢılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değiĢimi 

gerçekleĢmiĢ ve bu olumlu geliĢmeler her alanda devam etmektedir. Bu geliĢmeler en 

üst düzeyde yüksek sesle dillendirilmeye baĢlanmıĢtır. Nitekim Kazakistan 

CumhurbaĢkanı Nursultan Nazarbayev‘in Türk Birliği fikri, geniĢ yankılar 

uyandırmıĢtır. Görülüyor ki, gerek Orta Asya‘da, gerekse Orta Doğu‘da birlik tecrübesi, 

fikri ve iradesi vardır ve bu sadece romantik düzeyde kalmamıĢtır. 

Hava yolu alanında da pek çok Ģey yapılabilir. Geçtiğimiz günlerde, Batum 

Havaalanı, Türk Hava Yolları için iç hat statüsüne getirildi. Yani Artvin ve çevresindeki 

vatandaĢlarımız, Ġstanbul‘dan Batum‘a uçabilecekler ve oradan basit bir iĢlemle 

Türkiye‘ye geçebileceklerdir. ĠĢte birliğin en önemli hedeflerinden birisi bu ve benzeri 

uygulamalardır. Bu örnek daha pek çok hat arasında yapılabilir. Özellikle Türk 

Cumhuriyetleri arasında bu usul geliĢtirilebilir.  

Tarihî mirasımız olan Bağdat ve Hicaz Demiryolları, yeni dönemde mutlaka 

canlandırılmalıdır. Bugün halâ, Suriye Demiryollarının resmi adı, Hicaz Demiryolları 

Genel Müdürlüğü‘dür. Bu hatlar tamir ve termim edilerek, HaydarpaĢa‘dan Medine‘ye 

yeniden yolcu ve yük taĢınmalıdır. Ġktisadî iĢbirliği, siyasî iĢbirliğini de beraberinde 

getirir. Öte yandan gündemde olan Kars üzerinden Tiflis ve oradan da Türk 

Cumhuriyetlerine uzatılacak bir demiryolu projesi ile de Türk Cumhuriyetlerinin 

Anadolu ile bağları romantik tarzda olmaktan çıkacak, Semerkant ve Buhara‘dan 

Ġstanbul‘a yolcu taĢınabilecektir.  

Bölgenin su kaynakları da tıpkı petrol hatları gibi, makul ve adil bir Ģekilde 

paylaĢılabilir. Atatürk Barajından baĢlayacak su boru hatları Hicaz‘a kadar uzatılabilir. 

Böylece Batı‘nın gelecekte hayalini kurdukları su savaĢları senaryolarına fırsat 

verilmemiĢ olur. 

Mevcut durumda, Birliğin kuruluĢunu kolaylaĢtıracak siyasî birlikler de vardır. 

Bunların baĢında Ġslam Konferansı Örgütü gelmektedir. ĠKÖ, Ġslam ülkeleri arasında 

köklü bir geçmiĢe sahip olup, çeĢitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Ayrıca Arap 

Birliği de önemli bir kuruluĢtur. Arap ülkeleri arasında, siyasî, iktisadî, eğitim ve kültür 

alanında önemli aĢamalar kaydedilmiĢtir. Arap ülkeleri arasında vize uygulaması 

kaldırılmıĢtır. Ülkeler arasında gümrük muafiyetleri vardır. Eğitim alanında karĢılıklı 

kabuller suretiyle bir birlik zaten sağlanmıĢtır. 25 Haziran 1992 yılında kurulan ve 

Karadeniz‘e sınırdaĢ olan ülkelerin asil, bazı Balkan ülkelerinin de gözlemci oldukları 

Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği Örgütü de bu alanda önemli bir adımdır. Dikkat edilirse, 

öteden beri bölgede çeĢitli zamanlarda, Ģekil ve amaçlarla kurulan mahallî birlikler 

vardır. Bütün bunlar, GAB‘ın kurulmasını kolaylaĢtıran unsurlardır, tecrübelerdir. Bu 

noktada yapılacak iĢ sadece, dağınık haldeki bu birlikleri, iĢbirliği örgütlerini hayata 

geçirmektir.  

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında da benzer uygulamalar, her alanda 

verilen özel statüler, Birliğin kurulmasını kolaylaĢtıran önemli geliĢmelerdir. Bunlardan 

da öte, özellikle Türkiye‘nin bölge ülkeleri nezdindeki geleneksel itibarı, tarihî ve 

kültürel misyonu, model lider ülke olarak kabul edilmesi, tahminlerin çok üstünde 

birleĢtirici bir güçtür. Kısaca Birliğin kurulması için hemen her alanda hazır bir 

potansiyel vardır, Ģartlar çok uygundur.  

Bilim ve teknoloji artık bir sır değildir. Bölge ülkelerinin bilim ve teknoloji 

alanında da kendi kendilerine yeter durumda olduklarını söylemek mümkündür. 

Günümüz dünyasının bilgi ve teknolojisi, bu meyanda temel bilimler, otomotiv, deniz 
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ve havacılık, biliĢim, nükleer ve uzay teknolojisi, bölge ülkeleri tarafından bilinmekte 

ve kullanılmaktadır. Bu alanda Türkiye, Ġran, Pakistan, Kazakistan ve Suriye gibi 

ülkeler bilim ve teknolojide dünya ölçeğinde bilim ve teknolojiye sahiptirler. Yani 

günümüz Ģartlarında ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve tecrübe, GAB ülkelerinde 

mevcuttur. 

2. GAB‟ınSosyo-Ekonomik Kültürel Yapısı ve Stratejisi 

 GAB, bölge ülkelerinin hür iradeleriyle kurulacak olan bir birliktir. Esas amacı, 

bölge ülkeleri arasında siyasî, iktisadî ve kültürel iĢbirliğini sağlamak, iktisadî 

kaynakları adil bir Ģekilde paylaĢmak ve ortak refah seviyesini yükseltmektir. 

Emperyalist bir hedefi yoktur. Hiçbir bölge veya devlete karĢı veya alternatif değildir. 

Sadece tarihî ve coğrafî temellere dayanan bölge devletlerinin kendi birliklerinin 

kurulduğu bir teĢkilattır. 

 GAB‘ın demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine dayanan ortak bir 

Anayasası olacaktır. Üye ülkelerin temsilcilerinden oluĢan bir Parlamentosu olacaktır. 

Bu suretle bölge halkının muhtaç olduğu demokratikleĢme de bölge ülkelerinin hür 

iradeleriyle sağlanmıĢ olacaktır. Bölgeye demokrasi gelecekse, bu bölge ülkelerinin hür 

iradeleriyle ve orta parlamentosu aracılığıyla olmalıdır. Bazı ülkelerin rejimleri 

değiĢecekse, buna birlik ülkeleri karar vermelidir.  

 YumuĢak bir Konfederasyon diyebileceğimiz bir yönetim tarzı olacaktır. Ġdarî, 

askerî, iktisadî, bankacılık, finans, sağlık, havacılık, denizcilik, eğitim, kültür, iĢ, spor, 

turizm, basın-yayın-enformasyon vd. organları bulunacak ve bu merkezlerin her birisi 

Birliğin değiĢik merkezlerinde olabilecektir.  

 GAB‘da, AB‘de olduğu gibi, ülkelerin siyasî varlıklarına fazlasıyla müdahale 

eden bir model yerine, daha çok ekonomik iĢbirliğine dayanan bir model teklif 

ediyoruz. Üye ülkeler arasında rekabet veya milliyetçilik duygularını ön plana çıkaracak 

müdahaleci tavırların, dayatmaların, birliğe zarar vereceği değerlendirilmektedir. Daha 

üst seviyede, siyasî, iktisadî, askerî ve kültürel iĢbirliği tercih edilmektedir. Kısaca 

ülkelerin geleneksel yapılarına ziyadesiyle müdahale edilmeyecektir. Zaman içinde bir 

uyum sağlanması daha uygun olacaktır. 

 Birliğe üye ülkelerin ortak bir para birimi olacak ve gümrükler kaldırılacaktır. 

Birlik, sadece üye ülkelerle değil, üye olmayan ülke veya birliklerle mütekabiliyet 

esasına dayanan her türlü siyasî, iktisadî ve kültürel iĢbirlikleri kurabilecektir. Kısacası 

günümüzde var olan birliklerin ve bunların organlarının aynısı ile iĢleyiĢ tarzı, bu 

birlikte de olacaktır. 

 GAB, ideolojik bir birlik değildir. AĢağıdaki haritalar incelendiğinde, GAB‘ın 

eski coğrafyasına, tarihî ve kültürel sınırlarına dayandığı görülecektir. Zikrettiğimiz 

Birliğin tarihi bu coğrafyada oluĢmuĢtur. Hayalperest olmaya gerek yoktur. Tarihte 

hiçbir zaman zikrettiğimiz coğrafya ile Çin bir birlik oluĢturmamıĢtır. Keza Rusya ile de 

böyle birlik oluĢturduğu hatırlanmamaktadır. Hindistan kendine has bir kıtadır. Uzun 

yüzyıllar Türk hâkimiyeti kurulmuĢtur ama tarihte hiçbir zaman Anadolu veya Ġran‘la 

Hindistan‘ın bir birlik oluĢturdukları görülmemiĢtir. GeçmiĢte birleĢebilen bütün 

oluĢturabilen coğrafyalarda bu birlik teklif edilmektedir. Ama bu yukarıda sözünü 

ettiğimiz büyük coğrafyaların Çin, Hindistan ve Rusya‘nın düĢman edilmesi, dıĢlanması 

anlamına gelmez. Tam tersine bu bölgeler, GAB‘ın dıĢarıya açılan hayat kaynakları 

olup, en iyi iliĢkiler önce komĢu coğrafyalarla geliĢtirilecektir. 

 GAB‘ın güney kanadı ise en az Çin, Hindistan ve Rusya ile iliĢkiler için hayatî 

önemi haizdir. Sadece Türkiye, Ġran, Kafkasya ve Orta Asya ile sınırlı bir birliğin 
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kurulması, güney komĢuları, Suriye, Irak, Filistin, Mısır ve Hicaz‘ı ihmal etmek, 

birliğin güney sınırlarını tehdit eder. Bu, güneyi Batı‘nın hâkimiyetine bırakmak olur ki, 

bu son derecede mahzurludur. Birliğin, güneyi tehdit altında kalır, Akdeniz, SüveyĢ, 

Kızıldeniz‘e açılan yolları kapanmıĢ olur. Akdeniz ve Kızıldeniz ile iliĢkisi kesilen 

GAB, çoğunlukla bir kara devletleri topluluğu haline, dıĢ dünya ile hayat kaynaklarının 

kesilmesi anlamına gelir. Onun için GAB‘ın bütün Orta Doğu‘yu da içine alması bir 

zarurettir. Öte yandan Arap ülkeleri, tarihte ya bu birliğin içinde olmuĢlardır veya 

kurucuları olmuĢlardır. Dolayısıyla GAB‘ın güney sınırlarının Yemen ve Hicaz‘a kadar 

uzatılması, tarihî ve coğrafî zemine uygundur.  

 GAB, Avrupa ve ABD ile de bütün iliĢkilerini mütekabiliyet esasına göre, en üst 

seviyede tutacaktır. GAB‘ın stratejisi düĢmanlıklar üzerine değil, karĢılıklı menfaatler 

ve iyi iliĢkiler üzerine kurulmuĢtur. Bu itibarla, Avrupa ve ABD, belki de GAB‘ın en iyi 

ticaret yaptıkları ortakları olacaktır. Ancak yukarıda değinildiği gibi, AB‘nin uzun 

ömürlü olamayacağı değerlendirilmektedir. Çünkü hiçbir Ģey sonsuz değildir. Üstelik 

AB içindeki mevcut meseleler göz önüne alınırsa, bu birliğin daha ortak anayasası kabul 

edilmeden dağılması muhtemeldir. GAB, bu muhtemel geliĢmeyi de göz önüne almak 

zorundadır. Onun için Balkanlar da GAB‘ın ilgi alanındadır. Çünkü Balkanlar, 

karayolu, demiryolu, petrol ve gaz Ģebekeleri ile GAB‘ı Avrupa‘ya bağlayacak en 

önemli köprüdür.  

 3. GAB‟ın Genel Ġmkânları 

 Bu derecede geniĢ ve stratejik bir konumda olan GAB‘ın maddî ve manevî 

imkânları tahminlerin çok üstündedir. Tabiî kaynakların kemiyeti ve keyfiyeti itibariyle 

dünyanın en zengin bölgesidir. AĢağıdaki tablo bu konuda genel bir fikir verecektir. 

GÜNEYBATI ASYA BĠRLĠĞĠNE DÂHĠL ÜLKELERĠN GENEL DURUMU 

 

Ülkenin Adı Yüzölçüm

ü 

(Km.kare) 

Nüfusu 

(Milyon) 

GSMH 

(Milyar 

Dolar) 

Petrol 

Üretimi 

(Varil/Gü

n) 

Silah 

Altına 

Alınabilec

ek Asker 

Sayısı 

Türkiye 780.580 70,0 508,7 48.000 16.760.00

0 

Ġran 1.648.000 68,0 516,7 3.962.000 15.665.00

0 

Suriye 185.180 18,5 60,4 525.000 3.450.000 

Irak 437.072 26,0 89,8 2.250.000 4.900.000 

Ürdün 92.300 5,7 25,5 40 1.348.000 

Lübnan 10.400 3,8 18,8 - 820.000 

Mısır 1.001.450 77,5 316,3 740.000 13.340.00

0 
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Suudi 

Arabistan 

1.960.000 26,4 310,0 9.021.000 6.500.000 

Yemen 527.970 20,7 16,2 417.500 2.700.000 

BAE 82.880 2,5 63,6 2.335.000 650.000 

Katar 11.437 0,860 19,5 790.000 300.000 

Bahreyn 665 0,680 13,0 44.000 160.000 

Oman 212.460 3,0 38,0 775.000 580.000 

Kuveyt 17.820 2,3 48,0 2.319.000 700.000 

Pakistan 803.940 162,5 347,0 61.000 39.000.00

0 

Azerbaycan 86.600 8,0 30,0 312.800 1.314.000 

Gürcistan 69.700 4,6 14,4 2.000 827.000 

Özbekistan 447.400 26,8 47,5 143.300 6.300.000 

Kazakistan 2.717.000 15,0 118,4 1.200.000 2.400.000 

Türkmenistan 488.000 5,0 27,6 162.500 750.000 

Kırgızistan 198.500 5,0 8,5 2.000 1.190.000 

TOPLAM 11.779.35

4 

552,84 2637,9 25.110.14

0 

119.654.0

00 

Kaynak: www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/is.hotmail 

 Tabloda da görüldüğü gibi temel unsurlarıyla değerlendirdiğimiz GAB‘ın her 

türlü imkânı çok yüksektir. Yüzölçümü 11.779.354 km.kare, nüfusu yaklaĢık 552 

milyondur. 2.637,9 milyar dolar millî hasılası olan Birlik, 25 milyon varil günlük petrol 

üretimiyle dünyanın en büyük petrol üreticisidir. Öte yandan bölge dünya petrol 

rezervinin %80‘ine sahip olması itibariyle de çok büyük bir stratejik önemi haizdir. 

YaklaĢık 120 milyon kiĢilik askerî kapasitesiyle de önemli bir güç olduğu 

görülmektedir. 

 Bugün en fazla konuĢulan AB ile kısa bir mukayese yapmak icap ederse; AB 

ekonomisinin duruğan bir ekonomi olduğu hemen göze çarpar. AB üyelerinde aynı iĢ ve 

sanayi kolları vardır. Dolayısıyla AB ülkelerinin birbirlerinden alacak çok fazla bir 

Ģeyleri yoktur. Onun için mutlaka dıĢ pazarlara ihtiyacı vardır. Daha da önemlisi AB, 

zıraî ürünler ve petrol bakımından kendi kendisine yeterli değildir, daima dıĢa 

bağımlıdır.  

 AB‘deki düĢmanlık ve ayrılıklar GAB‘daki ayrılıklardan çok daha fazladır. 

Bugün AB‘ye 25 ülke üyedir. Bütün ülkelerin dilleri resmi dil olarak kabul 

edildiğinden, günde bir milyon sayfa tercüme yapılmaktadır. Bir yazı, bir soru önergesi, 
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Yunanca‘danĠngilizce‘ye, Portekizce‘denAlmanca‘ya, Flamanca‘danĠtalyanca‘ya kadar 

bütün dillere tercüme edilmektedir. 

 Oysa GAB ülkeleri, farklı coğrafî özelliklerde oldukları ve farklı geliĢmiĢlik 

düzeyinde bulundukları için iç ticaret hızlı bir geliĢme gösterecektir. Zıraî ürünler, 

petrol ve su gibi temel ihtiyaçlar için kendi kendisine yeter bir konumdadır. 

SanayileĢmiĢ ABD, AB, Uzak Doğu ülkeleri temel gıda ve ihtiyaç maddeleri ile 

özellikle petrol bakımından GAB‘a muhtaç haldedirler. 

IV. GAB‟ın KuruluĢunun Önündeki Engeller 

Bu derecede geniĢ ve dünya dengelerini değiĢtirebilecek bir Birliğin 

kurulmasının önünde elbette pek çok engel bulunmaktadır. Bu engelleri dıĢ ve iç 

engeller olarak tasnif edebiliriz. 

1. DıĢ engeller 

 Burada Ģu soru akla gelebilir. Böyle bir birliğin kurulması mümkün müdür? 

ABD, AB ve Rusya buna müsaade eder mi? Bunlardan da önemlisi; sözü edilen 

ülkelerin yönetici ve aydınları böyle birliğe ne kadar taraftardırlar?  

 Hemen Ģunu belirtelim ki, bu derecede önemli bir coğrafyada kurulacak bir 

birliği ABD ve AB hiçbir zaman istemeyecektir. Zira böyle bir birliğin gerçekleĢmesi 

değil, hayali bile bu ülkelerin uykularını kaçıracaktır. Çünkü aĢağıda değinileceği gibi, 

bu coğrafya dünyanın kalbi niteliğindedir. Ġktisadî kapasitesi çok yüksektir. Bu Birlik 

dünyanın merkezi konumuna yükselebilecek bir durumdadır. Zaten bölgenin Batılılar 

tarafından en önemli hedef seçilmesinin temelinde de bu endiĢeler ve hedefler 

bulunmaktadır. Bundan dolayı bölge dıĢı devletlerin karĢı çıkmaları engellemeleri 

beklenmektedir, bu tabiîdir.  

 ABD ve AB, esas menfaat alanları olan bu bölgede böyle bir birliğin 

kurulmasına Ģiddetle karĢı çıkacaklardır. Avrupa‘nın hemen yanı baĢında böyle bir 

birliğin kurulması, Avrupa için büyük bir tehdit olarak algılanacaktır. Refah toplumu 

haline gelen Avrupa‘nın hayat kaynakları, GAB‘ın mutlak tekeline geçecektir. Dünya 

ticaret rakamları incelendiğinde, ABD ve AB‘nin en çok mal sattıkları bölge, sözünü 

ettiğimiz GAB ülkeleridir. Yani GAB, Avrupa için çok geniĢ bir pazardır. Öte yandan 

ABD ve AB için hayatî önem taĢıyan enerji kaynaklarının merkezi ve nakil koridoru 

GAB‘dır. O halde GAB, ABD ve AB için iktisadî bakımdan vazgeçilemeyecek derece 

önemlidir. Aslında aĢağıda da değinildiği gibi, GAB, hiçbir ülkeye karĢı alternatif 

olarak teklif edilen bir kuruluĢ değildir. Mütekabiliyet esasına göre Batı ile her türlü 

iliĢkiye açıktır. Fakat dünyanın hâkimi, medeniyetin kaynağı oldukları zehabıyla, 

kendilerinden baĢka milletlerin eĢitliğini kabul etmeyen ve daima ötekilerine hükmetme 

hakkını kendilerine ait gören bir zihniyette bulunan Batı, böyle bir iliĢkiye açık değildir.  

Üstelik farklı/öteki olarak kabul ettiği Doğu toplumlarının bir birlik 

oluĢturmaları, Avrupa‘nın stratejik hedeflerine hiç de uygun değildir. Son iki yüz yıldan 

beri Doğu‘nun her türlü kaynaklarını kendi menfaatleri için sömüren, onlara emir veren, 

kabilelerden devletler ve buna bağlı olarak kimlikler yaratan Batı, bu birlik ile 

mütekabiliyet esaslarına göre iktisadî ve siyasî iliĢkiler kuracağı böyle bir birliği tabiî 

olarak kabul etmeyecektir. Bu Batı için bir psikolojik yenilgi anlamına gelir. Bu 

psikolojik yıkım, Batı‘nın dünyadaki üstünlüğünü de önemli ölçüde sarsacaktır. Nasıl 

Türk Ġstiklal SavaĢı, sömürülen mazlum milletlerin bağımsızlık ideallerine örnek 

olduysa, bu birlik de dünyanın baĢka ülkeleri için bir örnek teĢkil edebilir. Bu itibarla bu 

birliğin Ģimdiden tahmin edilemeyecek etkileri olacaktır. Ama aynı zamanda, bizim 

gördüğümüz geliĢmeler ve sonuçlar, Batılıların da dikkatinden kaçmayacak ve belki de 
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onların daha fazla Ģiddetini, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerine hız vermelerini beraberinde 

getirecektir. Gerçi, böyle bir birlik fikri olmadan da Batı‘nın bölgemiz üzerindeki yıkıcı 

ve bölücü tahrik ve teĢvikleri, iĢgalleri, katliamları devam etmektedir. Tabiri caiz ise, 

denize giren yağmurdan korkmaz. Hal-i hazırda zaten bölgemiz Batı‘nın iĢgalleri ve 

katliamlarıyla karĢı karĢıyadır. Birliğin amacı, Batı‘nın söz konusu iĢgal ve 

katliamlarına karĢı bölge devletlerinin millî birliklerini korumaktır. 

Bu birliğe karĢı Rusya‘nın tavrı da ilk bakıĢta olumsuz olacaktır. Çünkü bu birlik 

Rusya‘nın güneyini kuĢatacaktır. Rusya‘nın menfaat alanları olan Orta Asya, Karadeniz 

ve Kafkaslar birliğe dâhil olacaklar, Rusya‘nın güneye inme hedefini engelleyecektir. 

Öte yandan ġanghay BeĢlisi iĢbirliğinin önemli üyesi Kazakistan da bu birliğe dâhil 

edilmeye çalıĢılmaktadır. Orta Asya‘nın petrol ve gaz kaynakları, Rusya‘nın doğrudan 

içinde olmadığı bir birliğin elinde olacaktır. Kısaca böyle bir birlik, Rusya‘nın iktisadî 

ve stratejik menfaatlerine aykırıdır.  

Ancak GAB‘da Rusya, tam üye olarak değil, birinci derecede imtiyazlı ülke 

konumundadır. Zira Rusya‘yı dıĢlamak, GAB‘ın da stratejik menfaatlerine ve bölgeye 

açılımına uygun gelmemektedir. Bunun Rusya‘ya kabul ettirilmesi ile Rusya‘nın da bu 

birliğe sıcak bakacağı en azından Ģiddetle karĢı çıkmayacağı değerlendirilmektedir. 

Öte yandan, Rusya ideolojik olarak Batı karĢıtı bir politika izlemektedir. Bu 

birliğin kurulması ile Batı‘nın, Rusya‘nın güneyine, Orta Asya‘ya, Kafkaslara ve Orta 

Doğu‘ya kayıtsız Ģartsız girmesi engelleneceği göz önüne alındığında, Rusya‘nın bu 

projeye destek vermesi dahi düĢünülmelidir. Orta Asya‘ya, Kafkaslar‘a ABD‘nin 

yerleĢmesindense, Rusya‘nın da etkin olacağı bölge devletlerinden oluĢan böyle bir 

birliğin kurulması, Rusya‘nın menfaatlerine daha uygun olacaktır. 

 2. Ġç engeller  

 Bu birliğin önündeki ikinci engel ise bölge ülkelerinin iç dinamiklerinden 

kaynaklanan engellerdir. Bilindiği gibi, bölge ülkeleri arasında siyasî yapılanma 

bakımından bir birlik yoktur. Bölgenin çoğu ülkeleri krallık, diktatörlük veya kendine 

mahsus otoriter cumhuriyetlerle idare edilmektedirler. Laik, sosyal hukuk devleti yerine 

daha çok etnik ve dinî esaslara dayalı, geniĢ halk kitlelerinin yönetime katılmasından 

çok, kral veya yönetime yakın bir azınlığın hâkim olduğu yönetim tarzları 

çoğunluktadır. Bölgenin genel dağınıklılığının bir sonucu olarak, güçlü bir birlik fikri 

olmadığı için bu yönetimlerin büyük çoğunluğu da, her birisi bölge dıĢı büyük bir güç 

veya birliğe dayanmıĢtır. Bölge ülkelerinde eğitim-öğretim dünya ölçülerinin 

gerisindedir. Kadınların sosyal hayattaki yerleri malumdur. Zenginlik kaynakları adil bir 

Ģekilde paylaĢılamamıĢ, bu kaynaklar halklara yansıtılmamıĢtır. Halk tabakaları 

arasındaki uçurumlar giderek açılmıĢtır. 

 Her ülkenin coğrafî konumu, tarihî seyri farklı olduğu için, tabiî olarak 

öncelikleri, tercihleri de farklı olacaktır. Siyasî, ideolojik ve dinî anlayıĢ ve 

uygulamaları birbirinden farklıdır, bu tabiîdir. Üstelik her ülkenin birbiriyle 

halledilememiĢ problemleri vardır. Tarihî ve siyasî zeminlerinde farklı coğrafyalarda 

farklı ideolojilerle yönetilen ülkelerin elbette eski yönetim tarzları ile bağlantıları ve 

mecburiyetleri olacaktır. Burada Türk Cumhuriyetlerini ele alalım. Her ne kadar yaygın 

halk bilgisine göre, yetmiĢ yıldan beri Türkiye‘nin Orta Asya ile koptuğu söyleniyorsa 

da bu doğru değildir, eksiktir. Doğu Türklüğü ile Batı Türklüğü yaklaĢık bin yıldan beri 

birbirinden kopuktur. Oğuzların Anadolu ve çevresine geldikleri 11. yüzyıldan beri 

Doğu Türklüğü ile iliĢkiler kesilmiĢtir. Ġki ayrı bölgede varlıklarını sürdüren Türk 

devletleri ortaya çıkmıĢtır. 18. yüzyıldan itibaren de Rusya‘nın Türkistan‘ı iĢgali ile 

baĢlayan süreç Sovyet döneminde de devam etmiĢtir. 1990‘lardan itibaren Orta Asya 
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Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmaları ile uzun yıllardan sonra ilk defa 

dünyada birden fazla Türk devleti var olmuĢtur.  

 Yeni dönem yeni ufuklar ve fırsatlar doğurmuĢtur. YaklaĢık bin yıllık bir 

süreden beri, hiçbir dönemde Türk Dünyası böyle bir fırsatı yakalayamamıĢtır. Bu 

fırsatı da bilim, teknoloji, ulaĢım ve iletiĢimdeki son geliĢmeler sağlamıĢtır. Bilimsel 

alanda meydana gelen geliĢmeler sayesinde uzun mesafeler kısalmıĢ, uçsuz bucaksız 

Asya stepleri, aĢılması imkânsız dağ silsileleri çok kolay aĢılır hale gelmiĢtir. Öte 

yandan Sovyetler Birliği‘nin dağılması da bu geliĢmelere tevafuk yeni siyasî fırsatlar 

doğurmuĢtur. 

 Hal böyleyken, Türk Cumhuriyetlerinin Ruslarla olan uzun iliĢkilerinden 

tamamen kurtulmalarını, siyasî, iktisadî ve kültürel manada tam bağımsız bir politika 

izlemelerini beklemek yanlıĢ olur. Türk Cumhuriyetlerinin bütün alt yapısı, 

demiryolları, petrol ve gaz Ģebekeleri, her türlü fabrikaları eski Sovyet sistemine 

bağlıdır. Eğitim kurumları Rus sistemine dayanmakta ve tabiî olarak Rusça bütün Orta 

Asya, Kafkaslar, Karadeniz‘in kuzeyi, Ukrayna, Beyaz Rusya‘nın ortak dilidir. Bundan 

dolayı Türk Cumhuriyetlerinde Rus dil ve kültürü ile bürokratik anlayıĢ ve yapılanması 

bulunmaktadır ki, bu gayet tabiîdir ama Birlik için engel değildir. Akılcı, ciddi ve 

kararlı politikaların izlenmesiyle mevcut durum kısa bir sürede aĢılabilir.  

 Bunlardan da önemlisi; sözü edilen ülkelerin yönetici ve aydınları böyle birliğe 

ne kadar taraftardırlar? 

Bizce birliğin önündeki en önemli engel, dıĢ engellerden ziyade her ülkenin iç 

muhalefettir. Bölge devletlerinin yönetici ve aydınlarının, batılı devletlerin yerli 

iĢbirlikçilerinin muhalefetleri, bu birliğin önündeki en önemli engellerdendir. Zira uzun 

yıllardan beri, bölge ülke aydınlarının önemli bir kısmı zihnî bakımdan bağımlı hale 

gelmiĢlerdir. Onlara göre, dünya Batı‘dan, bütün doğrular da Batı‘nın doğrularından 

ibarettir. Türkiye‘den örnek vermek gerekirse, bugün halkımız ABD ve AB arasında 

tercih yapmak mecburiyetinde bırakılmıĢtır. Yerli iĢbirlikçi basın ve aydına göre, 

bunların dıĢında doğrular/seçenekler yoktur, farklı bir Ģey düĢünülemez, teklif dahi 

edilmez. Bunların dıĢında herhangi bir teklifte bulunan insanlar peĢin hükümlerle, 

gericilik, ırkçılık, milleti Orta Asya bozkırlarına veya Ortaçağ karanlığına dönüĢle ve 

hatta paranoya ile suçlanmaktadırlar. Oysa aynı aydınlar ve basın ABD‘nin yeni bir 

sömürge planı olan Büyük Orta Doğu Projesi‘ni büyük bir hüsn-ü kabul ile 

karĢılamakta, hatta Türkiye‘nin bu projede ABD‘nin yanında yer almasını 

isteyebilmektedirler. AB‘nin millî devletimizi ortadan kaldıran idarî, siyasî, hukukî ve 

iktisadî bütün taleplerini kabul etmekte beis görmemekte, tam tersine AB‘ye giriĢi bir 

medeniyet projesi olarak takdim etmektedirler. 

Bütün bunlar bir yana, artık Türkiye bir dünya devleti olduğunun farkında ve 

sorumluluğunda olmalıdır. Millî birlik ve bağımsızlığının yegâne esası budur. Aynı 

zamanda bölgenin mazlum, geri bırakılmıĢ ve her an tehdit altındaki milletlerin 

kaderleri de Türkiye‘ye bağlıdır. Bu, kuru bir övünç veya mübalağa değil, bir gerçektir. 

AB-ABD, Türkiye‘nin kaderi ve vazgeçilmezleri değildir, olmamalıdır. Türkiye, 

Batı‘nın lütuf ve himayesine muhtaç, sürekli aĢağılanan bir ülke olmaktan kurtulmalı, 

kendi coğrafyasında tarihî ve kültürel misyonuna uygun olarak kendi Birliğini 

kurmalıdır. Bölge ülkelerinde bu Birlik ruhu tahminlerin çok üstündedir. 

Bölgeye yönelik dıĢ baskı ve tehditlerin bu birlik ruhunun canlanmasına vesile 

olduğunu söyleyebiliriz. Bölge ülkeleri arasında olması tabiî karĢılanması gereken 

ayrılık ve aykırılıklar vardır. Ama bölge dıĢı tehdit ve iĢgaller, bu ayrılıkları bir tarafa 
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bırakmaya, ülkeleri birleĢmeye mecbur etmektedir. Bu itibarla GAB‘ın kurulması için 

uluslararası mevcut durum çok uygundur. 

 V. GAB‟ın Sağlayacağı Ġmkânlar ve Sonuç 

 Her Ģeyden önce böyle bir Birlik, dünya dengelerine olumlu etki yapacaktır. Tek 

kutuplu hâkim küresel güçlerin dünya egemenliğine karĢı ciddî bir direnme unsuru 

olacaktır. Tek taraflı sömürü düzeni yerine, karĢılıklı güven, iĢbirliği ve menfaatlere 

dayanan iliĢkilerin kurulmasına vesile olacaktır. Her ülke kendi coğrafyasında daha hür 

ve emin olacaktır.  

 Eğer bu birlik kurulmazsa siyasî ve kültürel bakımdan dağınıklılık gösteren 

GAB ülkelerinin millî bağımsızlıklarını korumaları da zorlaĢacaktır. Bölge ülkeleri, her 

geçen gün, bir kadife devrimin veya iĢgal sırasının ne zaman kendilerine geleceğini 

beklemek zorunda kalacaklardır. 

 Genel bir siyasî otorite veya birlikten mahrum bölge ve dönemlerde siyasî 

çekiĢmeler, feodal eğilimler daha fazla yaĢanmaktadır. Dikkat edilirse, bölgemizde bu 

tip siyasî çekiĢmeler yoğun olarak görülmektedir. ĠĢte bu birlik, bölgemizdeki bazı 

meseleleri de ortadan kaldıracaktır. Batılı devletlerin bölgemiz üzerindeki plan hedefleri 

amacına ulaĢmayacaktır. Bu meyanda Ġsrail‘in Arz-ı Mev‘ud hedefleri, Ermenistan‘ın 

geniĢleme hayalleri, Kürt meselesi, Azınlıklar meselesi gibi meseleler, bu Birlik içinde 

eriyecektir. Söz konusu ülkeler de GAB ile makul iliĢkiler kurmak zorunda 

kalacaklardır. Zira onların da menfaatleri, etraflarını çeviren bu muazzam birlik ile iyi 

iliĢkiler kurmaktan geçer. 

Kısaca Batı‘nın bölgeyi yeniden kendi siyasî emellerine göre taksim etme 

planları ortadan kalkacak ve karĢılıklı menfaatlere, iyi komĢuluk iliĢkilerine, 

mütekabiliyet esaslarına dayalı bir düzen kurulacaktır. Ancak bu suretle bölge ve dünya 

barıĢının sağlanması mümkün olacaktır. Batı merkezli sömürü düzenine dayalı olan 

mevcut sistemin devamı halinde, bölge ve dünya barıĢı sürekli tehdit altında olacak ve 

dünyamız, sonunun Ģimdiden tahmin edilmesi güç mecralara sürüklenecektir.  
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Özet 

Tarih boyunca insanlar birikimlerini ve servetlerini değerlendirmek amacında oldukları gibi 

emekleri, tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle bu serveti onlar adına yönetmek ve karĢılığında kar veya ücret 

almak isteyenler de olmuĢtur. Ġslam dini, genel çerçevesini çizerek hem servet birikimini hem de bu 

servetin çeĢitli yatırım yöntemleriyle değerlendirilmesini kabul ettiği gibi serveti olanlarla bu serveti 

yönetecek olanları bir araya getirecek meĢru yöntemleri de destekler. Bu meĢru yöntemlerden birisi de bir 

çeĢit fon yönetim sistemi olan ―YatırımVekâleti‖dir. ―Servet Yönetim Hizmeti‖ diye adlandırabileceğimiz 

yatırım vekâletinde yatırım vekili denilen portföy / fon / servet yöneticisi, tasarruf sahiplerinden aldığı 

fonu yapılan anlaĢmaya göre ücretli veya ücretsiz vekâlet yoluyla değerlendirebilmektedir. Biz bu 

yazımızda yatırım vekâleti hakkında genel bilgiler verdikten sonra bu yöntem ile BES (Bireysel Emeklilik 

Sistemi) arasındaki iliĢkiye değinecek ve bu sistem hakkındaki fıkhî kanaatimizi arz etmeye çalıĢacağız. 

Anahtar Kelimeler: Vekâlet, yatırım vekâleti, bireysel emeklilik sistemi, icâre, AAOIFI. 

Abstract 

As individuals have been in search of ways of evaluating their savings and riches during the 

history, so have there been those (say, professionals) who, with their labor, experience and knowledge, 

willing and equipped to conduct these savings and riches on behalf of the owners/individuals against 

payment of an agreed rate of profitor a remuneration. Recognising this two-sided need, Islam, as a 

religion, not only welcomes the concept of evaluating the wealth/riches through various methods/tools of 

investment, but also supports all the lawful ways that bring those having wealth to be conducted and the 

others having experience to conduct it, together. One of these lawful methods is called ―Investment 

Agency‖, a kind of fund management system. According to this method which can also be named as 

―Wealth Management Service‖, the Investment Agent who assumes responsibility to manage the ―Fund‖ 

as a portfolio/fund or wealth manager, with or without remuneration, in accordance with the terms and 

conditions of the agreement between him/her and the fund owners. Here, we will first provide general 

information of Investment Agency with Remuneration and then touch upon the relationship between the 

Individual Pension System (BES) and the Investment Agency, mentioning our conviction about BES. 

Keywords: Agency / wakalah, investment agency / al-wakalahbi al-istithmar, individual pension 

system (BES), ijarah, AAOIFI. 

I. YATIRIM VEKÂLETĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

A. Yatırım Vekâletinin Tanımı, MeĢruiyeti ve Rükünleri 

Yatırım vekâleti, bir kimsenin sahip olduğu sermayeyi ücretli veya ücretsiz olarak 

iĢletip değerlendirmesi için baĢka birisini yetkilendirmesidir(AAOIFI Fıkıh Kurulu, 

2015: 1143) (46-2/1)
1
. Bu yetkilendirme kapsamında yapılan iĢler neticesinde yatırım 

vekili dilerse anlaĢmaya göre ücretini alacak dilerse bu hizmeti ücretsiz olarak 

verecektir. 

Prensip olarak helal olan yatırım vekâletinin rükünleri Ģunlardır: Ġrade beyanı 

(siyga), akit konusu (mahal) ve sözleĢmenin tarafları (müvekkil ve vekil).Yatırım 

vekâletinin belirli bir Ģartın meydana gelmesine bağlanması (ta‘lîk), geleceğe izafe 

                                                           
1 AAOIFI Fıkıh Kurulu‘nun Ġslâmî Finans KuruluĢları için yayınlamıĢ olduğu ġer‘î Standartlara yaptığımız atıflarda 

parantez içinde verdiğimiz numaralandırmalarda ―–― iĢaretinden önce yer alan ilk rakam standart numarasını ―–― 

iĢaretinden sonra yer alan rakam ve harfler ise ilgili standartta yer alan karar numarasını ifade edecektir. 

mailto:mehmet.odabasi@kuveytturk.com.tr
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edilmesi ve meĢrû olan bazı Ģartlarla sınırlandırılması câizdir(46-3/1, 3/2)(AAOIFI 

Fıkıh Kurulu, 2015: 1143). 

Adına yatırım vekâleti denilen bu uygulama, özünde vekâlet akdinden ibarettir. 

Dolayısıyla akit kurulurken gerekli Ģartlar sağlandığı ve akdin konusu helal olduğu 

takdirde vekâlet akdi nasıl câiz ise yatırım vekâleti de câiz olur. 

B. Yatırım Vekâletinde Ġleri Sürülen ġartlar ve Kayıtlar 

Yatırım vekâletinin belirli bir yatırım Ģekli, belirli bir mekan veya baĢka kayıt ve 

Ģartlarla sınırlandırılması (takyîd) câiz olduğu gibi herhangi bir kayıt konulmaksızın 

mutlak olarak verilmesi de câizdir. Ancak mutlak vekâlet, örfle ve müvekkilin maslahatı 

ile kayıtlıdır(46- 3/3)(AAOIFI Fıkıh Kurulu, 2015:1144). 

Ta'lîkî ve takyîdî Ģartlar, vekâlet sözleĢmesinin kurulması için ileri sürülebileceği 

gibi hakkında vekâlet verilen tasarruflar için de ileri sürülebilir. Bu durumda vekâlet 

verilmiĢ demektir; ancak tasarrufu ifa etmek için vekâletin bağlandığı Ģartın 

gerçekleĢmesi gerekir. Örneğin tasarrufun geçerliliğinin müvekkile müracaat edip 

onayını alma Ģartına bağlanması Ģeklindeki ta'lîkî Ģart böyledir. Aynı Ģekilde müvekkilin 

vekil tarafından gerçekleĢtirilecek tasarruflarda kefil ve rehin bulunması gibi kayıt ve 

sınırlar getirdiği takyîdî Ģartlara da uyulması gereklidir (23-2/2/4)(AAOIFI Fıkıh 

Kurulu,2015:618-619). 

C. Yatırım Vekâletinin Bağlayıcı (Lâzım) Bir Akit OluĢu 

Ġslam Hukukçularının vekâlet akdinin bağlayıcılık (lüzûm) açısından hükmü 

hakkındaki görüĢlerini aĢağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

1. Hanefî, ġâfiî ve Hanbelî mezhepleri ile bazı Mâlikî fakihlerine göre vekâlet her 

iki taraf için de lâzım olmayan câiz akitlerdendir. Ancak HanefîveMâlikî 

mezhebine göre vekâlete üçüncü tarafın hakkı tealluk ettiğinde 

vekâletbağlayıcılık kazanır. (bkz. Mecelle, md. 1522) 

2.  Eğer vekâlet icâre yoluyla ücretli olarak yapılırsa her iki taraf için de 

bağlayıcıdır. ġâfiî mezhebince kabul edilen bu görüĢ Mâlikî mezhebinde de yer 

bulmuĢtur. 

3. MüteahhirMâlikîlerin bir kısmına görevekâlet ücretsiz olsa bile vekil açısından 

bağlayıcıdır. Ücret / cu‘l karĢılığında olduğunda ise vekâlet akdinin niteliği 

konusunda Ģu görüĢler ileri sürülmüĢtür: 

a.  Her iki taraf açısından bağlayıcıdır. 

b.  Her iki taraf açısından câiz bir akittir; lazım değildir. 

c. Vekilin iĢe baĢlaması halinde müvekkil açısından bağlayıcıdır(el-Mevsûatü‘l-

fıkhiyye,19-21). 

AAOIFI Fıkıh Kurulu ise kural olarak vekâletin bağlayıcı olmayan (gayr-ı lâzım) bir 

sözleĢme olduğu;müvekkil ya da vekilin sözleĢmeden rücu edebileceği (23-2/1/2) 

(AAOIFI Fıkıh Kurulu,2015:617) görüĢünü tercih etmiĢtir. Ancak vekâlet bazı hallerde 

bağlayıcı olabilir. Bu hallerden birisi de vekâletin ücretli olması durumudur(AAOIFI 

Fıkıh Kurulu, 623).Çünkü vekâlet ücret mukabili olduğundaicâre hükümleri tatbik edilir 

(23-4/2/2)(AAOIFI Fıkıh Kurulu,2015:621). 

Buna göre icâre akdi kural olarak tarafları bağlayıcılâzım bir akit olduğu 

için(AAOIFI Fıkıh Kurulu, 2015: 853) ücretli vekâlet sözleĢmesi de bağlayıcı bir nitelik 
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arz edecektir.Bunun zorunlu sonuçlarından birisi de ilgili sözleĢmenin ancak tarafların 

karĢılıklı rızası ile feshedilebilmesidir. 

D. Yatırım Vekâletinde Ücret 

1. Yatırım Vekâletinde Aslî Ücret 

Mecelle‘de ücret karĢılığı vekâlet konusu Ģu ifade ile ele alınmıĢtır: ―Eğer vekâlette 

ücret Ģart edilip de vekil dahi ifay-ı vekâlet eylerse ücrete müstehik olur(Md. 1467)
2
.‖ 

Yatırım vekâleti sözleĢmesi, ücretli vekâlet esaslarına göre kurulmuĢsa ödenecek 

ücretin taraflarca tam olarak bilinecek Ģekilde belirlenmesi gerekir. Bu anlamda maktu 

bir ücret belirlenebileceği gibi yatırıma konu sermayenin belirli bir oranını ücret olarak 

tespit etmek de mümkündür (46-5/1)(AAOIFI Fıkıh Kurulu, 2015: 1144). AAOIFI 

Fıkıh Kurulu‘na göre yatırım faaliyetinden beklenen karın üzerinde kalan tutarın 

tamamının veya bir kısmının prim olarak yatırım vekiline ödenmesi üzerine anlaĢmak 

da câizdir; verilen prim yatırım vekilinin iĢini iyi yapması karĢılığında verilmiĢ bir ödül 

mahiyetindedir (46-5/4)(AAOIFI Fıkıh Kurulu,2015:1145). 

Ücretin bu Ģekilde mevcut haliyle ya da sonuç itibariyle bilinir olması aslında 

yeterlidir. Sermayenin belirli bir oranını veya tüm varlıkların net değerinin belirli bir 

yüzdesini ücret olarak belirlemek ya da buna benzer yollarla ücretlendirme yoluna 

gitmek geçici bir bilinmezlik olsa bile nizaya / anlaĢmazlığa yol açmadığı için 

önemsizdir. Ayrıca bu konuyla ilgili olarak oluĢan örfün dikkate alınması da önem arz 

eder. Ġslam Hukuku‘na göre açık bir nassa muhalefet olmadığı sürece örfe itibar edilir 

ve herhangi bir konuda örfün bulunması ve bu örfe dayalı Ģartlar ileri sürülmesi 

durumunda, anlaĢmazlık ve uyuĢmazlıktan söz edilemez (Ali Haydar Efendi, 138). Zira 

o konu örf sayesinde belirli hale gelmiĢ kabul edilir. 

Ücretteki belirsizliğin,nizaya yol açmaması halinde akdi fasid kılıcı nitelikte 

görülmemesi Ġslam hukukçularının oluĢan örfü, tarafların yararını, insanların 

ihtiyaçlarını ve değiĢen Ģartları önemli ölçüde dikkate aldıklarını göstermektedir. 

Örneğin Hanefî mezhebine mensup bazı fakihlerin ücretin belirli olması gerektiğine dair 

hükmü abartılı denecek derecede önemsediklerini görürüz. Hatta bu yüzden icâre 

akdinde tayin edilmeksizin kıyemî bir mal ücret olarak konuĢulmuĢsa emsal ücret 

ödenmesi gerekmektedir. Buna rağmen örf cari olduğu için sütannenin, elbisenin 

nitelikleri belirlenmese ve hangi elbise olduğu bilinmese bile, bir elbise karĢılığında 

kiralanmasına cevaz verilmiĢ ve orta hallisinden bir elbise ödenmesi gerektiğine 

hükmedilmiĢtir (bkz. Mecelle, md. 566). Mecelle buradasüt anne örneğinde Ġmam Ebu 

Hanife‘nin görüĢünü tercih etmiĢtir. Çünkü ona göre bu icâredekicehâlet,nizaya yol 

açmamaktadır. Dolayısıyla cehâlet bizatihi icâreye mani bir durum değildir; nizaya yol 

açan cehâleticâreye manidir.
3
 

2. Vekâlet Ücretinin Farklı Ġhtimallere Göre DeğiĢken Olarak Belirlenmesi 

Ecîre verilecek ücretin farklı ihtimallere nazaran değiĢken olarak tespit edilebilmesi 

konusunda AAOIFI fıkıh kurulu Ģunları söylemektedir: 

―Ücretin farklı ihtimallere göre değiĢken tespit edilmesi mümkündür. Örneğin 

belirlenen süre içerisinde iĢ tamamlanırsa ücret belirli bir tutar olabilirken iĢin 

belirlenen süreden daha uzun bir zaman içinde yapılması halinde ücret daha az olarak 

                                                           
2Mecelle Ģerhinde bu maddenin açıklama kısmında sahih icâre akdinde tesmiye edilen ücretin, fasit icâre akdinde ise 

emsal ücretin ödeneceğine dair Mecelle maddesine (md. 562 ve devamı) atıf yapılması ücretli vekâletin icâre gibi 

değerlendirildiğini göstermektedir. (bkz. Ali Haydar Efendi, Dürerü‘l-hükkâmĢerhuMecelleti‘l-ahkâm, (Çev. Fehmi 

el-Hüseynî), Dârü‘l-kütübi‘l-ilmiyye, Beyrut ty.,Dürer, III/593.) 
3bkz.Meydânî, Abdülgani el-Ganîmî, el-Lübâb fî Ģerhi‘l-Kitâb, Dersaadet Kitabevi, ty, Ġstanbul, II/101. 
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tespit edilebilir. Aynı Ģekilde ücret, iki mekan, iki farklı tür ya da uzmanlıkla 

iliĢkilendirildiğinde de durum böyle olabilir (34- 5/2/9)( AAOIFI Fıkıh Kurulu, 

2015:857).‖ 

Konuyla ilgili Mecelle maddesi ise Ģöyledir: 

―Amelde ve âmilde ve haml ve mesâfede ve mekânda ve zamanda, iki ya üç 

sûret üzerine ücretin terdîdi sahih olur. Ve her hangi sûretfi‘le çıkar ise, ana göre ücret 

i‘tâsı lâzım gelir. Meselâ, iğne ardı dikmek üzre Ģu kadar ve oyulgama
4
 dikmek üzre bu 

kadar kuruĢa pazarlık olundukda, hangi sûrette dikilir ise, ana göre mukavele olunan 

ücretin i‘tâsı lâzım gelir. Yahut bir dükkânda attarlık etmek üzre, Ģu kadar ve demircilik 

iĢlemek üzre bu kadar kuruĢa mukavele olundukda, müste‘cir hangi ameli icrâ eder ise, 

ana göre ücret-i muayyenesinii‘tâ eyler. Ve kezâ bir dâbbeye, buğday yükletmek üzre Ģu 

kadar ve demir yükletmek üzre bu kadar kuruĢa istikrâ olundukça, hangisini yükler ise 

ana göre muayyen olan ücreti verir. Yahut mükârî ―Ģu hayvanı Çorlu‘ya dek yüz ve 

Edirne‘ye dek iki yüz ve Filibe‘ye dek üç yüz kuruĢa îcâr ettim‖ dedikde, müste‘cir 

nereye gider ise orasının ücretini i‘tâ eyler. Ve kezâlik, âcir ―Ģu haneyi yüz ve bu haneyi 

iki yüz kuruĢa îcâr ettim‖ deyip, müste‘cir dahi kabul ettikten sonra, her hangisinde 

sâkin olur ise, anın için muayyen olan ücreti vermesi lâzım gelir. Kezâlik bir kimse, bir 

cübbeyi terziye, bugün dikerse elli ve yarın dikerse otuz kuruĢ vermek üzere pazarlık 

etse, câiz ve Ģartlar muteber olur.‖ (md. 506) 

Çünkü icâre akdinde bu tarz bir anlaĢma yönteminin takip edilmesi belirsizliğe 

(garar) ve bilinmezliğe (cehâlet) yol açmaz. Ayrıca bu konuda bir örf meydana gelmiĢ 

ve bazı fakihler bunu câiz görmüĢlerdir. Nitekim el-Fetâva‘l-Hindiyye‘de ― اىباب اىطادش 

 baĢlığı altında ―Ġleri sürülen iki Ģarttan ‖في اإلجارة عيى أحذ اىػرطيه أو عيى اىػرطيه أو امثر

herhangi biri veya her iki Ģart ya da daha fazla Ģart üzerine icâre yapılması‖ konusu ele 

alınırken farklı görüĢler bulunmakla birlikte bu hükmü destekleyen görüĢlere de iĢaret 

edilmiĢtir(el-Fetâva‘l-Hindiyye,1986:422-423). Hanbelî fakihiĠbnKudâme(rh.a) de el-

Muğnî adlı eserinde ―Elbise dikme iĢinin hızlı veya yavaĢ yapılmasına göre ücretin 

değiĢebileceği‖ konusunu ele alırken farklı ihtimallere göre değiĢken ücret tespit 

edilmesi konusunda fakihlerin görüĢlerine yer vermiĢtir(ĠbnKudâme, 1984: 98-99). 

el-Fetâva‘l-Hindiyye‘de verilen örneklerden birisi Ģöyledir: ―Bir kimse bir 

terziye ‗eğer bugüne dikersen bir dirhem, yarına dikersen yarım dirhem veririm‘ diyerek 

bir icâre sözleĢmesi akdetse Ebû Hanife‘ye (r.h.a) göre birinci Ģart sahih, ikinci Ģart ise 

sahih değildir. Ġmameyne göre ise her iki Ģart da sahihtir; terzi elbiseyi birinci gün 

dikerse o gün için belirlenipsöylenen ücreti almaya hak kazanır. Ġkinci gün dikerse en-

Nevâdir‘deki rivayete nazaran yarım dirhemi aĢmaması Ģartıyla ecr-i misil hak eder. 

Kudûrî (rh.a) sahih olanın en-Nevâdir‘deki rivayet olduğunu belirtmiĢtir‖ (el-Fetâva‘l-

Hindiyye, 1986: 423).  

Öyle anlaĢılıyor ki Kudûrî‘ye göre en-Nevâdir rivayeti sahih olduğu için, el-

Fetâva‘l-Hindiyye‘de bu konuyla ilgili olarak Ġmameyn‘den nakledilen diğer rivayete 

yer verilmemiĢtir. 

Ancak Ali Haydar Efendi‘nin Mecelle ġerhi Dürerü‘l-Hükkâm‘daZeyle‘î‘den 

(495) aktardığı Ģu görüĢ her iki Ģarta da herhangi bir değiĢiklik yapılmadan itibar 

edilmesi gerektiğini göstermektedir: 

                                                           
4Elle yapılan kalın, seyrek, geliĢigüzel dikiĢ. 
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―Terziye bugün dikerse elli, yarına dikerse otuz kuruĢ vermek üzere icâre akdi 

kurulsa Ģart muteber olup terzi birinci gün dikerse elli, ertesi gün dikerse otuz kuruĢ 

alır‖. 

Ancak terzi iĢini üçüncü gün veya sonraki günlerde bitirecek olursa ikinci gün 

için belirlenen ücreti aĢmaması kaydıyla emsal ücret alacaktır(Ali Haydar Efendi, 495). 

ĠbnKudâme de bu meseleyi aynı Ģekilde ele almıĢ ve Ġmam 

AhmedĠbnHanbel‘den (rh.a) bu konuda iki farklı rivayet olduğunu belirtmiĢtir. 

AhmedĠbnHanbel‘den nakledilen rivayetlerden birine göre bu tarz bir icâre akdi sahih 

olmaz, ecîrecr-i misil hak eder. Nakledilen diğer rivayete göre ise bu akit 

sahihtir(ĠbnKudâme, 1984:98). 

Kural olarak icâre akdi ta‘lîkî Ģart ileri sürülmesini kabul etmez. Ta‘lîkîĢart 

kabul etmeyen icâre akdinde bu kurala rağmen cevaz hükmünün nasıl verildiği 

konusunda Ģu açıklama yapılmaktadır: Burada aslında icâre akdinin kuruluĢu ta‘lîkî bir 

Ģarta bağlanmamıĢtır, ücretten indirim bir ta‘lîkî Ģarta bağlanmıĢtır ki bu da câizdir(el-

Mevsûatü‘l-fıkhiyye, 2006: 256-257). 

Fakihlerin konu hakkındaki farklı kanaatleri içerisinde daha uygulanabilir ve 

insanların ihtiyaçlarına daha sağlıklı olarak hitap eden görüĢ, bize göre de ―farklı 

ihtimallere göre değiĢken ücret belirlenebileceği‖ görüĢüdür. Mecelle ġerhi Dürer‘de 

ücretin değiĢkenliğinin,ta‘yîn muhayyerliği konusundaki hükümlere
5
 kıyasla, en fazla 

üç ihtimal üzerine kurulabileceği, dört ve üzerinde olursa bunun câiz olmayacağı 

belirtilmekle birlikte (Ali Haydar Efendi: 493) kanaatimizce bu ihtimaller günün 

Ģartlarına ve tarafların ihtiyaçlarına göre istenildiği gibi belirlenebilir ve Ģart koĢulabilir. 

Bu durumda ortaya çıkan iĢ, hangi ihtimal üzerinden olmuĢsa ücret de ona göre verilir. 

Taraflar bu konuyu baĢlangıçta netleĢtirip belirledikleri ve anlaĢmaya bağladıkları için 

uyuĢmazlık çıkması da söz konusu olmaz. Belirsizliklerin uyuĢmazlık çıkmayacak 

Ģekilde giderildiği akitler ise, özünde Ġslam Hukuku‘na aykırı olmadığı sürece, tolere 

edilir ve câiz görülür. Kaldı ki ta‘yîn muhayyerliği, Ģart muhayyerliğine kıyasla meĢru 

kabul edilmiĢtir(AAOIFI Fıkıh Kurul, 2015: 1251). ġart muhayyerliği ile elde edilen 

muhayyerlik süresi ise bazı fakihlere göre üç gün ile sınırlı olmayıp anlaĢma ile 

belirlenebilmektedir
6
.  

3. Yatırım Faaliyetinin Kârı ve Vekile Ödenecek Ücret DıĢı Primler 

Kural olarak yatırım faaliyetinin bütün karı müvekkilin hakkıdır. Ancak beklenen 

bir kar tespit edilip bunun üzerinde kalan tutarın tamamının veya bir kısmının prim 

olarak vekile ait olması kararlaĢtırılabilir. Bu durumda prim olarak kararlaĢtırılan tutar 

vekilin belirlenen vekâlet ücretinin dıĢında ek bir gelir olur(46-6/5) (AAOIFI Fıkıh 

Kurulu, 2015: 1146). 

AAOIFI Fıkıh Kurulu bu hükmün gerekçesini açıklarken Ģunları söylemektedir: 

―Ücret ile birlikte kazancın bir kısmının da verilebilmesi, ücretin bilinirliğine zarar 

vermemektedir. Kazançtan pay verilmesi taahhüdü, teberruda bulunma vaadi gibidir. 

Ayrıca Ģartlı hediye ya da ödül vaadi/cuâle olarak değerlendirilmesi de mümkündür. 

Kazançtan verilecek payın ücretin bir parçası olduğu ve ücrete tâbi bulunduğu da 

düĢünülebilir. Kendisine tabi olunanlarda (asılda) önemli olup göz ardı edilemeyen bazı 

hususlar ona tâbi olan Ģeylerde önemsizdir‖(AAOIFI Fıkıh Kurulu, 2015: 634). 

                                                           
5bkz.Ali Haydar Efendi, Dürerü‘l-hükkâm, I/263-264. 
6bkz. Mecelle, Md. 300 ve Md. 497. 
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Mecelle‘nin 567. Maddesinde ―Hademeye hariçten verilmiĢ olan bahĢiĢ ücrete 

mahsup edilemez‖ denilerek ecîre, iĢveren dıĢında birisi tarafından verilen bahĢiĢ ve 

hediyelerin ücretten sayılamayacağı hükme bağlanmıĢtır. Ancak kanaatimizce bahĢiĢ ve 

hediye, iĢveren tarafından da verilse bu hüküm değiĢmez. Bazı Ģartların gerçekleĢmesi 

durumunda aslî ücret dıĢında ek ödemelerin yapılmasını kararlaĢtırmanın yasak 

olduğunu gösteren delile dayalı herhangi bir görüĢ bilmediğimiz için, yatırım vekilinin 

veya herhangi bir iĢ yerinde çalıĢan personelin asıl ücretleri dıĢında belirli Ģartları 

sağlamaları halinde prim, bahĢiĢ, hediye, ödül gibi adlarla ek bir ücret almalarının 

kararlaĢtırılmasında herhangi bir sakınca olmadığı ve bu durumun ücrette belirsizliğe 

yol açmadığı kanaatini taĢıyoruz
7
. Muâmelât alanında asıl ilkenin ibaha olması da bu 

görüĢü destekler. 

E. Yatırım Sermayesinin ve Süresinin Belirlenmesi 

Tamamı ister tek seferde ödensin ister taksitler halinde ödensin yatırım için 

kullanılacak sermayenin ve yatırım süresinin tam olarak belirlenmesi gerekir (46-6/1) 

(AAOIFI Fıkıh Kurulu, 2015: 1145. 

Böylece vekil ile müvekkil arasında herhangi bir anlaĢmazlık çıkmasına sebep 

olacak belirsizliklerin önüne geçilmiĢ olur. 

F. Yatırım Vekilinin Sorumluluğu 

Yatırım vekili vekâlet konusu parayı emanet olarak elinde bulundurmaktadır. Bu 

bakımdan kasıt, kusur veya vekâlet Ģartlarına aykırı davranıĢ halleri dıĢında herhangi bir 

Ģekilde zararı tazmin sorumluluğu yoktur(46-7/1) (AAOIFI Fıkıh Kurulu,2015: 1146). 

II. BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

A. BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ NEDĠR? 

Bireysel emeklilik sistemiaslında sigorta değil bir tür tasarruf ve yatırım 

modelidir.BES, mevcut varlıkların kâr getirecek yatırımlara yönlendirilmesi suretiyle 

emeklilik döneminde katılımcılara ek bir gelir sağlayarak refah seviyesini arttırmak 

amacıyla sosyal güvenlik reformunun bir parçası vesosyal güvenlik sisteminin 

tamamlayıcısı olarak oluĢturulmuĢtur. Bu sistem ekonomiye uzun vadeli kaynak 

sağlayarak istihdamın artırılmasına, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasına, 

sosyal güvenliğin kapsamının geniĢletilmesine, kamunun sosyal güvenlikten 

kaynaklanan yükünün azaltılmasına, mali sektörde uzun vadeli fonların artarak 

kurumsal yatırımcıların geliĢmesine ve sermaye piyasalarının derinleĢmesine imkân 

sağlamaktadır (SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları- 7, 2010: 4). 

B. EMEKLĠLĠK ġĠRKETĠNĠN ÜCRETĠ 

Emeklilik Ģirketi katılımcılardan aldığı giriĢ aidatı dıĢında, katılımcının bireysel 

emeklilik hesabına ödediğikatkı payları üzerinden belirli bir orandayönetim gideri 

kesintisi ve fon net varlık değeri üzerinden günlük yine belirli bir oranda fon iĢletim 

gideri kesintisi yapabilir
8
. ġu durumda katılımcılardan yapılan üç kesinti ve BES Ģirketi 

için temelde üç gelir kalemi söz konusudur: GiriĢ Aidatı, Yönetim Gider Kesintisi 

veFon ĠĢletim Gider Kesintisi. 

                                                           
7Örneğin bir kimse vekiline bazı mallar teslim edip her biri için bir satıĢ fiyatı belirlese ve belirlediği fiyatlara satması 

durumunda her bir mal için belirli tutarda vekâlet ücreti ödeyeceğini; malları belirlenen fiyatların üzerinde satması 

durumunda ise asıl vekâlet ücreti dıĢında olmak üzere bu fazla tutarın tamamını veya belirlenen bir kısmını prim 

olarak vekile vereceğini söylese bunda bir sakınca olmaz kanaatindeyiz. 
8Emeklilik Ģirketinin ücretiyle ilgili olarak bu oranların belirlenmesi veya değiĢtirilmesi konuyla ilgili Ġslam Hukuku 

açısından yaptığımız değerlendirmenin özüyle iliĢkili değildir. 
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GiriĢ aidatı, katılımcının bireysel emeklilik sistemine ilk kez katılması sırasında 

veya yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde Ģirket tarafından öngörülen 

giderler için alınan tutardır. 

Yönetim gideri kesintisi, bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerektirdiği giderlerin 

karĢılanması için katkı payı üzerinden yapılan kesintidir. Dolayısıyla yönetim gideri 

kesintisinin, bireysel emeklilik sisteminde sağlanan hizmetleri sunmak üzere 

gerçekleĢtirilen iĢlem ve operasyonlar için doğan masrafları karĢılamak üzere 

yapıldığını söylemek mümkündür. 

Fon iĢletim gideri, fonun yönetimi karĢılığında emeklilik Ģirketine ödenen ücret 

olup
9
 bu giderkesintisi fon portföyünün giderlerini karĢılamak amacıyla yapılır

10
. 

GiriĢ aidatı, yönetim ve fon iĢletim giderleri, miktar ya da oranları ve bunlara iliĢkin 

esas ve usuller Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüĢü alınarak Hazine MüsteĢarlığı 

tarafından belirlendiği için BES Ģirketinin bu kesintilerin oranını ve miktarınıbelirleme 

noktasında herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. 

C. KATKI PAYLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Emeklilik Ģirketi tarafından tahsil edilen katkı payları, varsa kesintiler yapıldıktan 

sonra emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.Katılımcı, birikiminin hangi fon veya 

fonlarda değerlendireceğine risk ve beklenti tercihine göre kendisi karar verir. 

Dolayısıyla fon seçiminde sorumluluk tümüyle katılımcıya aittir.Fonlar uzman portföy 

yöneticileri tarafından yönetilir
11

. 

D. BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNDE GETĠRĠ GARANTĠSĠ 

Sistemde katılımcılara herhangi bir getiri garantisi verilmemektedir.Emeklilik yatırım 

fonları getirileri ile ilgili olarak emeklilik Ģirketinin sözlü ya da yazılı herhangi bir 

garanti vermesi mümkün değildir (BES Mevzuatı Madde 21 (g), Madde 18 (ğ)). 

E. EMEKLĠLĠK SÖZLEġMESĠNDEN CAYILMASI VEYA ÖDEME 

TALĠMATININ ĠPTAL EDĠLMESĠ 

Katılımcı teklif formunu imzaladıktan veya teklifi onayladıktan sonraki 60 gün içinde 

cayma hakkına sahiptir. Cayma durumunda, yapılan tüm ödemeler fon toplam gider 

kesintisi haricinde hiçbir kesintiye tabi tutulmaksızın ve varsa yatırım gelirleri ile 

birlikte 10 iĢ günü içinde katılımcıya iade edilir. SözleĢme yürürlüğe girdikten sonra 

sistemden çıkma durumunda, varsa getiri üzerinden stopaj kesintisi yapılır. Teklif 

formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını takip eden 60 günden sonra 

cayma hakkı kullanılamaz. Bu tarihten sonra sistemden ancak çıkıĢ iĢlemi yaparak 

ayrılmak mümkündür. 

F. EMEKLĠLĠĞE HAK KAZANILMASI 

Katılımcı emekliliğe hak kazandığında: birikimlerinin tamamını ya da bir kısmını 

toplu olarak alabilir veya hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, 3 aylık, 6 aylık 

veya yıllık dönemlerde birikimlerinin ödenmesini talep edebilir. 

G. EMEKLĠLĠĞE HAK KAZANILMASI – HAYAT BOYU MAAġ – YILLIK 

GELĠR SĠGORTASI 

                                                           
9http://www.spk.gov.tr/indexpage.aspx?pageid=350, ( EriĢim Tarihi: 04.07.2014). 
10http://www.egm.org.tr/?pid=362, (EriĢim Tarihi: 04.07.2014). 
1112.01.2008 tarihinde resmi gazete ile bireysel emeklilik sistemi içinde en az %30 oranında Devlet Tahvili ve Hazine 

Bonosu bulunma Ģartı kaldırıldığı ve katılımcının ödediği primlerin hangi fonlarda değerlendirileceğini belirleme 

Ģansı bulunduğu için Katılım Bankalarının, DanıĢma Kurulları tarafından onay verilen fon ve enstrümanları seçmeleri 

gerektiği gibi bireylerin de tercihlerini bu konuda uzman fıkıh heyetlerinin görüĢlerine göre yapmaları gerekmektedir. 

http://www.spk.gov.tr/indexpage.aspx?pageid=350
http://www.egm.org.tr/?pid=362
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Katılımcı, bireysel emeklilik sisteminden emekli olmasıdurumunda―hayat boyu 

maaĢ alma‖ yönünde seçim yaparsa yıllık gelir sigortası yaptırması gerekir. MaaĢı aylık, 

üçer aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde almak mümkündür. Ancak yıllık gelir 

sigortası sözleĢmesi, emeklilik sözleĢmesininbir parçası değil, emekliliğe hak 

kazanıldıktan sonra baĢka bir emeklilik veya hayat sigorta Ģirketi ile de 

düzenlenebilecek ayrı bir sözleĢmedir. 

H. EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI 

Emeklilik Ģirketi tarafından emeklilik sözleĢmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar 

adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması
12

 ve inançlı 

mülkiyet
13

 esaslarına göre iĢletilmesi amacıyla oluĢturulan malvarlığıdır. Katılımcıların 

ödedikleri katkı payları bu fonlarda değerlendirilir. 

Ġ. EMEKLĠ OLMAK ĠÇĠN SĠSTEMDE KALINMASI GEREKLĠ SÜRE 

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının, sisteme ilk giriĢ 

tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalması ve 56 yaĢını tamamlaması gerekir. 

Katılımcı isterse, emeklilik hakkını ileri bir tarihte kullanabilir. 

J. SĠSTEMDEN AYRILANLARA UYGULANAN KESĠNTĠLER 

Katılımcı emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma talebinde bulunursa, Ģirket 

katılımcıya ait bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri, emeklilik sözleĢmesi 

hükümleri çerçevesinde 20 iĢ günü içerisinde ödemelidir. 

Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Sistemden ayrılma durumunda 29 Haziran 

2012‘den itibaren, bireysel emeklilikte stopaj kesintisi sadece irat (gelir) üzerinden 

uygulanacaktır. Ġrat üzerinden uygulanacak stopaj oranları: 

 10 yıldan önce sistemden ayrılanlar için %15 

 Sistemde 10 yıl katkı payı ödemiĢ olmakla birlikte 56 yaĢından önce 

ayrılanlar için %10 

 Sistemde 10 yıl katkı payı ödeyerek 56 yaĢında emeklilik hakkını 

kazananlar için %5 olacaktır. 

Bu kesinti, BES Ģirketi tarafından uygulanmamaktadır. Bir anlamda devletin kestiği 

bir gelir vergisi mahiyetindedir ve kesinti sadece irat üzerinden yapılmaktadır. ġirket 

stopaj kesintisini yapıp devlete ödemektedir. Bireysel emeklilik sisteminden ayrılma 

veya emekli olma durumunda yapılan ödemelerin yalnızca irat (nema) kısmına isabet 

eden tutarları menkul sermaye iradı sayılmak suretiyle, belirli oranlarda gelir vergisi 

stopajına tabidir. 

K. BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNDE DEVLET KATKISI 

1.1.2013 tarihiyle birlikte sisteme katılanlara %25 Devlet katkısı 

sağlanmaktadır.Devlet Katkısı‘na kademeli olarak hak kazanılacaktır. Katılımcılardan; 

en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin yüzde 15'ine, en az 6 yıl 

kalanlar yüzde 35'ine, en az 10 yıl kalanlar yüzde 60'ına, 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 

56 yaĢ koĢulunu da yerine getirenler Devlet Katkısının %100‘üne hak kazanacaktır. 

Vefat ve maluliyet hallerinde de devlet katkısının %100‘ü hak edilir. 

                                                           
12Riskin dağıtılması, geleceğin belirsizliği nedeniyle sözkonusu olan rizikonun, aynı türden rizikolara karĢı sigortalı 

olan kiĢiler arasında dağıtılmasıdır.Böylece ortaya çıkan zarar sigortalı olan kiĢiler arasında dağıtılmıĢ olmaktadır. 
13Ġnançlı iĢlem; inananın, kendisine ait bir malvarlığı değerini, idare edilmek veya teminat oluĢturmak amacıyla, 

belirli süre sonunda veya amaç gerçekleĢince kendisine iade edilmek üzere inanılana kazandırdığı hukuki iliĢkidir. 
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L. BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNDE DEVLET KATKISININ 

DEĞERLENDĠRĠLEBĠLECEĞĠ YATIRIM ARAÇLARI 

Bu katkının hangi yatırım araçlarında değerlendirilebileceği BaĢbakanlık Hazine 

MüsteĢarlığı tarafından yayınlanan ―Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet 

KatkısıHakkında Yönetmelik‖te yer almaktadır. 

Devlet Katkı Payının yatırılacağı fonun içerisinde kira sertifikasının (sukûk) da yer 

alabileceğini ifade eden ve T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından 29.12.2012 

tarihinde resmi gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı 

Hakkında Yönetmelik‘te geçen ve ―Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi‖ 

baĢlığını taĢıyan ilgili maddeler Ģöyledir; 

“Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi 

MADDE 10–(1)ġirket, münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi 

amacıyla aĢağıda belirtilen portföy sınırlamalarına uyan, kendisi tarafından veya baĢka 

bir emeklilikĢirketince kurulmuĢbir fon tanımlar.ġirket, alternatif yatırım araçlarına 

yönelik tercihte bulunan katılımcılar için ayrıbir fon tanımlayabilir. Devlet katkılarının; 

a) Asgari yüzde yetmiĢbeĢi, MüsteĢarlıkça ihraçedilen Türk Lirasıcinsinden borçlanma 

araçlarında, gelir ortaklığısenetlerinde veya kira sertifikalarında, 

b) Azami yüzde yirmibeĢi; 

1) Türk Lirasıcinsinden mevduatta, katılma hesabında, borsada iĢlem görmesi kaydıyla 

bankalar tarafındançıkarılan borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluĢu bankalar olan 

varlık kiralamaĢirketlerince ihraçedilen kira sertifikalarında, 

2)ĠMKB 100 endeksindeki veyaĠMKB katılım endeksindeki hisse 

senetlerindedeğerlendirilir.‖ 

III. BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠYLE ĠLGĠLĠ SORULARIN VE 

SORUNLARIN ĠSLAM HUKUKU AÇISINDAN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

A. EMEKLĠLĠK ġĠRKETĠNĠN HUKÛKÎ STATÜSÜ 

Sanılanın aksine Katılım Bankaları doğrudan kendileri böyle bir emeklilik hizmeti 

vermemektedir. Katılım Bankaları baĢlangıçta mevcut emeklilik Ģirketleri ile anlaĢma 

yaparak bu sisteme dâhil olmuĢlardır. Bu anlaĢmada toplanan primlerin Ġslami finans 

prensiplerine uygun fonlarda değerlendirilmesi sağlanmaya çalıĢılmıĢ ve belirtilen 

niteliklere uygun fonlar seçilerek bu hassasiyet korunmuĢtur. Günümüzde Katılım 

Bankaları kendiemeklilik Ģirketlerini kurarak müĢterilerine sadece faizsiz fonlar yoluyla 

bireysel emeklilik hizmeti sundukları gibi emeklilik Ģirketlerinin büyük bir çoğunluğu 

hem faizli hem de faizsiz fonlar kurarak bireysel emeklilik hizmeti vermektedirler. 

Katılım Bankalarının uygulamaları gereken ve faizsiz enstrümanlar tercih 

edilerek akdedilen BES anlaĢması, bir Ģirketin katılımcı tarafından verilen pirimi 

(sermayeyi) ve yaptığı tasarrufları faizsiz ürün ve iĢlemlerle değerlendirip dönem 

sonunda oluĢan karı katılımcıya verdiği bir yapı olmalıdır.Zarar edildiğinde ise parasal 

zarar katılımcıya ait olmalı ve herhangi bir Ģekilde getiri garantisi verilmemelidir. 

Yukarıda ifade edildiği gibi mevcut BES sisteminde bulunan―getiri garantisinin 

verilemeyeceğine‖ dair hüküm, Ġslam Hukuku açısından kabul edilen bir hüküm 

olduğundan dini hassasiyetleri olan müĢteriler için güven oluĢturmaktadır. Burada 

Katılma hesabına benzer yönler bulunsa da Ģöyle bir farktan söz edebiliriz: 
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Katılma hesapları mudârebe mantığı ile iĢlemekte ve dönem sonunda oluĢan kar, 

taraflar arasında anlaĢılan oranlara göre paylaĢılmaktadır. Hâlbuki BES sisteminde 

Ģirket, operasyon ve fon yönetim ücretini almakta ve tüm getiriyi dönem sonunda 

katılımcıya vermektedir. Bu yönüyle bir tür ücretli vekâlet olan ve günümüz Ġslam 

Hukukçularının ―yatırım vekâleti‖ adını verdikleri sisteme daha çok benzemektedir. 

ġirket, katılımcının vekili olarak fonu yönetmekte ve vekâlet ücretini almaktadır. 

Dolayısıyla BES Ģirketini Ġslam hukukuna göre yatırım vekili / ücretli vekil olarak 

görüyoruz. 

Sigorta, kiĢilerin gelecekte herhangi bir gelir kaybı ya da gider artıĢlarından en az 

etkilenmesi amacını taĢır. Devletler, vatandaĢlarının bu tür ihtiyaç ve kaygılarını dikkate 

alarak geçmiĢten günümüze çeĢitli Ģekillerde sosyal güvenlik mekanizmaları 

geliĢtirdikleri gibi özel sektör de aynı durumu fırsat bilerek sigorta yoluyla ek 

güvenceler sağlama yoluna gitmiĢlerdir. Bireysel emeklilik sistemi ise aslında tam bir 

sigorta gibi görülmemekle birlikte, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarını teĢvik 

etmek ve emeklilik dönemlerinde refah düzeylerini yükseltecek ek bir gelir elde 

etmelerini sağlamak amacı taĢır. Burada insanların kaygılarını ve geleceğe dönük 

endiĢelerini Ġslam‘a aykırı görmek yersizdir. Çünkü Ġslam insanların bu tür kaygılarına 

belirli ölçülerde hak verir ve refah düzeyini yükseltecek ek gelir sağlama amacını 

reddetmez, aksine kabul eder. Ġslam‘ın reddettiği durum, savurganlık ve servetin 

hakkını vermeksizin yığıp biriktirmektir; Ġslam‘a göre bu ikisi arasında orta yol 

tutulmalıdır. Dinimiz, bireylerin gerek kendileri gerekse geride bırakacakları çocukları 

için tasarruf yapmalarını yasaklamak Ģöyle dursun teĢvik etmiĢtir. Nitekim meĢhur 

vasiyet hadisinde Resûlullah (aleyhisselam) malının tamamını vasiyet etmek isteyen 

sahabeye 1/3 oranındaki vasiyetin bile çok olacağını ifade ederek Ģöyle buyurmuĢtur: 

"Vârislerini baĢkalarına el açacak bir Ģekilde bırakmaktansa, onları zengin olarak 

bırakmak çok daha hayırlıdır.‖(Buhârı, 37; Müslim, 5-8.)Bireysel emeklilik sisteminin 

de böyle bir amaca hizmet ettiğini düĢünmek daha doğru olacaktır. Bu yönüyle bireysel 

emeklilik sisteminin kiĢinin yaĢlılığında parasal anlamda kimseye muhtaç olmadan 

hayatını sürdürebilmesi veya ölmesi halinde geride bıraktığı mirasçılarının baĢkalarına 

yük olmadan yaĢamaları gibi önemli maslahatları sağladığını da ifade etmek gerekir. 

B. KATILIMCININ EMEKLĠLĠK SÖZLEġMESĠNĠ TEK TARAFLI 

OLARAK SONA ERDĠREBĠLME HAKKININ ĠCÂRE AKDĠNĠN 

BAĞLAYICILIĞI ĠLKESĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Günümüzde iĢ / hizmet sözleĢmeleri belirli süreli ve belirsiz süreli iĢ sözleĢmeleri 

Ģeklinde kurulmakta ve genelde iĢçinin dilediği vakitte bazı Ģartlarla iĢten 

ayrılabilmesine veya iĢverenin onun iĢine son vermesine olanak tanımaktadır. Bu tür iĢ 

sözleĢmeleri iĢçinin iĢverene bağımlı olarak yani onun emir ve talimatına göre 

çalıĢmasını gerektirmektedir. Ġslam hukukuna göre düĢündüğümüzde iĢçi her iki halde 

de bir anlamda ecîr-i hâs konumundadır
14

. 

BES sisteminde Ģirketin belirli bir süre boyunca fonu yönetme iĢini üstlenerek belirli 

süreli bir iĢ sözleĢmesi yaptığını ve bu sürenin icâre akdi kapsamında Ġslam hukukuna 

göre bağlayıcı olduğunu kabul ettiğimizde ―katılımcının (müvekkil, müste‘cir) dilediği 

vakit bu sistemden ayrılabilmesi‖ yani bir anlamda vekilin / ecîrin (emeklilik Ģirketi) 

iĢine son verebilmesi Ģeklindeki hükmün Ġslam hukukundaki icârenin bağlayıcılığı 

hükmüyle çeliĢtiği düĢünülebilir. 

                                                           
14Burada belirsiz süreli iĢ sözleĢmesinin Ġslam hukukuna göre câiz olup olmaması üzerinde durmuyoruz. Sadece 

belirli süreli iĢ sözleĢmeleri ile belirsiz süreli iĢ sözleĢmelerinde iĢçinin ecîr-i hâs mı yoksa ecîr-i müĢterek mi 

olduğunu tespit etmeye çalıĢıyoruz. 
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Ancak biz konuyu bu Ģekilde farz etsek bile bu tarz sözleĢmelerin, eğer taraflardan 

birisinin vaadi bulunuyorsa veya kanuni ya da baĢkaca bir zorunluluk varsa,süresinden 

önce sonlandırılabileceğini düĢünmekteyiz. ġöyle ki: 

1. Taraflardan birinin karĢı tarafa taahhütte bulunarak ―her ne kadar bu sözleĢme 

bağlayıcı olsa bile siz ayrılmak ve sözleĢmeyi sona erdirmek istediğinizde ben 

bunu kabul edeceğim‖ diyerek taahhütte bulunmasındave bu taahhüdünü yapılan 

sözleĢme içerisinde zikretmesinde bir sakınca yoktur. Böyle bir taahhüt, 

herhangi bir nassa muhalefet sonucunu doğurmadığı için verilen vaade bağlı 

kalınması en azından müstehaptır
15

. 

2. Katılımcı ayrılma kararı aldığında bir anlamda ecîr konumundaki vekili ile 

iliĢkisini bitirmek için icapta bulunmakta ve ecîr de kanunen bu iĢi yapmakla 

zorunlu olduğu için Hanefî mezhebinde ikrah bahsinde söz konusu edilen ―rızası 

olmasa bile ihtiyarı vardır‖ hükmü mucibince bunu kabul etmektedir
16

.Ġcare 

sözleĢmesi de belirli bir süre için kurulduktan sonra herhangi bir aĢamada 

tarafların karĢılıklı anlaĢması ile sona erdirilebildiğine göre Ģirketin rızası 

olmasa bile ihtiyarı ile bir fesih gerçekleĢmektedir. Bu durum sözleĢmenin 

süresinin belirli olmadığı anlamına gelmez; sözleĢme süresi bellidir ancak 

katılımcı dilediği bir vakitte sistemden ayrılma hakkını kullanabilmekte ve karĢı 

taraf da bunu rızası ile olmasa da ihtiyarı ile kabul etmektedir. 

Ücretli vekâleti, bir icâre olarak değil normal bir vekâlet gibi değerlendirirsek zaten 

bağlayıcı olmayacağı için taraflardan her biri dilediği vakitte sözleĢmeyi bitirme 

hakkına sahip olacağından,süresinden önce sistemden çıkmanın da bir mahzuru 

kalmayacaktır. Ancak ücretli vekâlet için vekâlet değil icâre hükümleri uygulandığından 

fukahanın çoğunluğuna göre böyle bir değerlendirme doğru olmayacaktır. Ancak 

müteahhirMâlikîlerden nakledilen bir görüĢe göre vekâletin ücret / cu‘l mukabili olsa 

bile bağlayıcı olmayacağına iĢaret etmekte fayda mülahaza ediyoruz (el-Mevsûatü‘l 

fıkhiyye:2006,19-21). 

Ġcâre-i âdemî
17

 bağlamında konuyu ele aldığımızda BES Ģirketinin ecîr-i hâs değil 

ecîr-i müĢterek olduğunu söyleyebiliriz. Ecîr-i hâssın ücrete istihkakı müddet-i icârede 

amel için hazır bulunmasıyladır; yoksa bilfiil iĢ yapması Ģart değildir (Mecelle, Md. 

425). Dolayısıylaecîr-i hâss süreye bağlı olarak ücret hak eder (el-Mevsûatü‘l-fıkhiyye, 

2006: 288).Ecîr-i müĢterekin ücrete istihkakı ise amel iledir (Mecelle, Md. 424).Bu 

yüzden ücreti hak etmesi süreye değil iĢi yapmasına bağlıdır. Ġcârede önemli olan 

menfaatin anlaĢmazlığa yol açmayacak Ģekilde belirlenmiĢ olmasıdır(Mecelle, Md 451). 

Bu belirlilik ecîr-i hass için süre tayin etmekle, ecîr-i müĢterek için ise ameli beyan ile 

sağlanır(Mecelle, Md. 452-455). Dolayısıyla ecîr-i müĢterek için süre tayin edilmeden 

icâre akdi kurulması mümkündür. 

Konuyu bu Ģekilde ele aldığımızda BES sözleĢmesinin süresi belirli olmasa bile, bu 

durum iĢlemin özüne zarar vermez. Çünkü yapılacak iĢ bellidir; o da fonun yönetimidir. 

                                                           
15Vaade bağlı kalma konusunda Ġslam hukukçularının görüĢleri için bkz. el-Mevsûatü‘l-fıkhiyye, XLIV/74-78.  

Burada bağlayıcı (lâzım) olmayan ortaklık akitlerinin vaad yoluyla bağlayıcı hale getirilmesiyle ilgili olarak AAOIFI 

fıkıh kurulunun aldığı bir karara iĢaret etmek isteriz. Buna göre, kural olarak ortaklık akitleri bağlayıcı olmadığından, 

her ne kadar ortaklardan her biri dilediği vakitte ortaklık iliĢkisini tek yanlı olarak sona erdirebilme hakkına sahip 

olsa da, ortaklık iliĢkisi kurulurken ortaklık süresinin belirli bir süre boyunca bozulmayacağı yönünde vaad verilmesi 

durumunda bu vaade bağlı kalınması gerektiği karara bağlanmıĢtır. (bkz. AAOIFI, 13-4/3; 12-3/1/6/1) Gerçi biz 

burada bağlayıcı olan bir iliĢkinin karĢı taraf istediği anda sonlandırılması vaadi üzerinde durmaktayız. Ancak fıkhî 

mahiyeti bakımından her iki durum arasında bir fark olmadığını düĢünüyoruz.  
16Burada maksadımız, Hanefî mezhebindeki ikrah teorisinin bu meselede de geçerli olduğunu söylemek değildir. 

Bizim yaptığımız Hanefî mezhebinin ikrah altındaki tasarruflarla ilgili hükümlerini temellendirirken kullandıkları bir 

açıklamayı esas alarak bu iĢlem için bir izah yapmaktan ibarettir. 
17Konuyla ilgili olarak bkz. Mecelle, Md. 562-581. 
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Zaten BES Ģirketinin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yatırdığı katkı payları 

üzerinden belirli bir orandaki yönetim gideri kesintisi dıĢında ―fon net varlık değeri 

üzerinden günlük yine belirli bir oranda fon iĢletim gideri kesintisi yaparak ücretini 

alması‖ aslında yapması gereken iĢin o gün o fonu yönetmek anlamına geldiğini, bir 

anlamda sözleĢmenin her gün için ayrı ayrıyenilenip teceddüt ettiğini ve dolayısıyla 

yeni gün gelmedikçe sözleĢmenin bu yeni gün açısından icâre-i muzâfe
18

 olduğunu 

söyleyebiliriz. Ġmam Muhammed‘den nakledilen bir rivayete göre, icârenin izafe 

edildiği vakit girmeden önce taraflardan her biri icâre-i muzâfeyi tek taraflı olarak 

feshedebileceği için (el-Mevsûatü‘l-fıkhiyye, 2006: 256) BES sisteminden tek taraflı 

olarak ayrılmak da bu içtihada göre mümkün olacaktır. BES sistemini bu Ģekilde her 

gün için ayrı ayrı yenilenip teceddüt eden bir akit olarak kabul ettiğimizde katılımcı ile 

BES Ģirketi arasında her gün için bağlayıcı bir akit oluĢmakta ve katılımcı emekliliğe 

hak kazanabilmek için bu sistemde 10 yıl süreyle kalmayı vaat etmiĢ olmaktadır. 

Dolayısıyla sistem içerisinde henüz tamamlanmamıĢ günlerle ilgili olarak katılımcı ile 

BES Ģirketi arasındaki iliĢki vaad iliĢkisidir. Vaad ise bazı Ġslam hukukçularına göre tek 

taraflı olarak bağlayıcı bir özellik arz edebilse de (bkz.el-Mevsûatü‘l-fıkhiyye, 2006: 

74-78)taraflar arasında akit gibi karĢılıklı olarak bağlayıcı nitelikte bir iliĢki 

doğurmadığı için bu iliĢki istenildiği anda sona erdirilebilir. Vaad iliĢkisinin sona 

erdirilmesi, o taahhütten cayma anlamına gelir. Vaadden cayma halinde, bu vaade 

dayanarak bir takım iĢlemler yapan karĢı tarafın olası zarar veya masraflarının vaad 

edene tazmin ettirilmesinin Mâlikî mezhebinde kabul edilen bir görüĢ olduğuna (el-

Mevsûatü‘l-fıkhiyye, 2006: 77.)burada iĢaret etmek isteriz. 

C. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNDE TARAFLAR ARASINDAKĠ AKDÎ - 

HUKÛKÎ ĠLĠġKĠNĠN MAHĠYETĠ 

Kanaatimizce bireysel emeklilik sisteminde taraflar arasındaki akdî iliĢkinin 

mahiyeti Ģöyledir: 

1. Emeklilikġirketi Ġle Katılımcı Arasındaki ĠliĢki 

Katılımcı müvekkil, emeklilik Ģirketi ise vekil konumundadır. Ücretli vekâleti icâre 

olarak değerlendirdiğimizde katılımcı iĢveren (müste‘cir), emeklilik Ģirketi ise ecîr 

konumunda olacaktır. Çünkü emeklilik Ģirketi ücret alarak kendisine teslim edilen 

parayı (müste‘cerünfîh) yönetmekte ve oluĢan karın tamamını katılımcıya 

bırakmaktadır. 

Bireysel emeklilik sistemini bir vekâlet türü olarak gördüğümüzde Ģirketin vekâleti; 

yatırım yapacağı alanlar sınırlı olduğu ve bazı Ģartlarla kayıtlandığı için özel ve Ģartlı 

vekâlet, karĢılığında ücret alındığı için ücretli vekâlet, ücretli vekâleticâre olarak 

yorumlandığı için çoğunluğun görüĢüne göre bağlayıcı (lâzım)vekâlet ve vekâlet süresi 

– Ģirket ücretini günlük olarak aldığından dolayı – aslında bir günle sınırlandırıldığı için 

süreli vekâlet söz konusudur ve bu vekâlet günlük olarak teceddüt etmektedir. 

2. Emeklilikġirketi Ġle Devlet Arasındaki ĠliĢki 

Emeklilik Ģirketinin devlete karĢı konumu, katılımcıya karĢı olan konumuyla 

aynıdır; Ģirket devlet katkısını da onun vekili olarak yönetmektedir. 

Devlet Ġle Katılımcı Arasındaki ĠliĢki 

                                                           
18Mecelle, Md. 408 icâre-i muzâfeyi Ģöyle tanımlar: ―Ġcâre-i muzâfe, gelecek bir vakti muayyeneden itibaren îcârdır. 

Meselâ, gelecek filan ayın ibtidasından itibaren bir hane bu kadar müddet için Ģu kadar kuruĢa ―îcâr olunsa icâre-i 

muzâfe olarak münakid olur.‖ Ġcâremuzâf olabileceği gibi vekâlet de muzâf olabilir. (Mecelle, Md. 1456) 
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Devlet katkısına hak kazanılmadan önce devlet ile katılımcı arasında aslında akit 

anlamında herhangi bir iliĢki söz konusu değildir; burada devlet tarafından verilmiĢ 

birvaadbulunmaktadır. Emeklilik Ģirketlerinin devlet katkılarını katılımcının hesabından 

ayrı bir hesapta takip etmesi de devlet ile katılımcı arasında herhangi bir akit olmadığını 

göstermektedir. Burada devlet, belli Ģartlarla kendi yaptığı katkıyı katılımcıya bağıĢlama 

vaadinde bulunan taraftır. Devlet katkısına hak kazanıldığı zaman devlet bağıĢ 

taahhüdüne bağlı kalarak bağıĢta bulunan (vâhib), katılımcı ise kendisine bağıĢ yapılan 

(mevhûb leh) konumunda olmaktadır. Emeklilik Ģirketi de devlet katkısının katılımcıya 

teslim edilmesine vekâlet etmektedir; emeklilik Ģirketi bağıĢlanan varlığı teslim eden 

vekil konumunda olacaktır. 

3. Emeklilik ġirketi Ġle Acenteleri Arasındaki ĠliĢki 

Emeklilik Ģirketi müvekkil, acenteler ise vekil konumundadır. Buradaki vekâletin 

konusu acentenin emeklilik Ģirketine katılımcı bulmasına yöneliktir. Acenteler vermiĢ 

oldukları bu hizmet karĢılığında anlaĢılan acentelik komisyonunu yani vekâlet ücretini 

almaktadır. 

4. Katılımcılar Arasındaki ĠliĢki 

Katılımcılar birbirinin Ģeriki konumundadır. Çünkü katılımcılardan toplanan katkı 

payları bir araya getirilmektedir. 

D. EMEKLĠLĠK FONUNUN YÖNETĠMĠYLE ĠLGĠLĠ FIKHÎ KURALLAR 

Fon, sadece faizsiz ve Fıkhî DanıĢma Kurulları tarafından onaylanmıĢ Ġslâmî finans 

prensiplerine uygun alanlarda yatırıma yönlendirilmelidir. Bu alanlar örneğin Katılma 

Hesabı, Sukuk, bazı kayıt ve Ģartlarlasarf (para mübadele)iĢlemleri ve hisse senetleri 

olmalıdır. Fonun değerlendirilebileceği yatırım alanları Ġslam Hukuku‘nun onayladığı 

diğer yöntemlerle geliĢtirilebilir. Kısacası fon meĢru alanlarda ve meĢru yöntemlerle 

değerlendirilmeli; bunun meĢruiyeti konusunda ise uzman Fıkhî DanıĢma Kurullarından 

görüĢ alınmalıdır. Katılımcılardan toplanan primlerle oluĢan fonun değerlendirileceği bu 

ürünlerin meĢru olup olmaması konusunda Ġslam Hukukçuları ve DanıĢma Kurulları 

arasında ittifak bulunması zarureti yoktur. 

E. EMEKLĠLĠK FONLARINA ALINABĠLECEK HĠSSE SENETLERĠ 

Yatırım yapılabilecek hisse senetleriyle ilgili fıkhî kriterleri standart ölçülere 

kavuĢturma noktasında AAOIFI Fıkıh Kurulu tarafından yayınlanan menkul kıymetler 

(hisse senetleri ve tahviller) hakkındaki standart önemli bilgiler içermektedir(AAOIFI 

Fıkıh Kurulu, 2006: 561-588). AAOIFI Fıkıh Kurulu‘nun ana faaliyet konusu helal 

olmakla birlikte haram muameleleri de bulunan Ģirketlerin hisse senetlerinin alım – 

satımı ve temettüünden yararlanılması gibi konuları düzenleyen kararları, Türkiye‘de bu 

alanda danıĢmanlık hizmeti verenDanıĢma Kurulları tarafından da benimsenmiĢ; bu 

kriterlere
19

 uyan hisse senetleri yatırım yapılabilecek hisse senetleri olarak kabul 

edilmiĢtir. 

Burada önemli olan husus emeklilik fonlarıyla ilgili DanıĢma Kurulu onayı ve 

denetimidir. Katılımcılar tarafından bu husus mutlaka sorgulanmalı ve takip edilmelidir. 

Burada Ģuna da iĢaret etmek isteriz: Bazı Ġslam hukukçuları borsanın bu haliyle bir 

kumar müessesesi olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunmaktadır. Bu 

değerlendirmede borsada gerçekleĢtirilen manipülatif amaçlı iĢlemler kast ediliyorsa 

                                                           
19Makalemiz emeklilik sistemi üzerine olduğu için hisse senetleriyle ilgili bu kriterlerin ayrıntısına ve tartıĢmasına 

girilmemiĢtir. 
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bunun kumar değil ancak haksız bir kazanç olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte 

tüm sistemi kumar müessesesi olarak tanımlamanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. 

Belirli bazı kesimlerin, herhangi bir sistem içinde bu Ģekilde haksız kazanç sağlamaları 

o sistemi gayri meĢru hale getirmez. Sistemin özünde meĢru olması bizim için 

yeterlidir. Bazı kesimlerin bu tür davranıĢlarına bakarak bütün bir sistemi reddetmek, 

birileri karaborsacılık yapıyor diye ticaretincaiz olmadığını söylemeye benzer ki ne 

kadar yanlıĢ olduğunu izaha bile gerek yoktur. 

Sermaye Ģirketlerin sorumluluklarının sermayeleriyle sınırlı olması, zimmetinin 

sınırlı olması
20

 anlamına geldiği ve bu yönüyle Ģirketin iflası veya tasfiyesi halinde 

borçların sermayeyi aĢması durumunda alacaklıların haklarının zayi olacağı 

düĢüncesiyle borsada iĢlem yapmanın câiz olmadığı bazı araĢtırmacılar tarafından dile 

getirilmektedir. Ancak biz bu görüĢe de katılmıyoruz. Zira günümüz Ġslam Hukuku 

araĢtırmalarında tüzel kiĢilik kurumu kabul edilmektedir. Buna göre Ģirketler bağımsız 

varlıkları ve mâlî zimmetleri bulunan yapılardır. Dolayısıyla Ģirketler hakkında fıkhî 

kanaat serdederken bu kabule göre hareket edilmelidir. Burada dile getirilen itiraza da 

Ģu Ģekilde cevap vermemiz mümkündür:―ġirketin sermayesi kadarıyla sorumlu olması 

ve bunu ilan etmesi durumunda bu Ģirketle bu durumu bilerek muameleye girenler, iflas 

veya tasfiye halinde Ģirketin sermayesinin üzerindeki alacaklarından, konuyla ilgili 

farklı bir kanuni düzenleme yapılmamıĢsa veya taraflarca baĢka Ģartlar ileri 

sürülmemiĢse, feragat etmiĢ sayılırlar.Bir kimsenin kendisine ait bir haktan feragat 

etmesinde ise bir sakınca yoktur.‖
21

 

F. EMEKLĠLĠK ġĠRKETĠNĠN FAĠZLĠ BĠR KURULUġ BÜNYESĠNDE YER 

ALAN BĠR FĠRMA OLMASI 

Kimi zaman ―………bankası faiz üzere kurulmuĢ, faizle gelir elde eden, faize 

hizmet eden bir kurumdur. Bu faizli çatının altında değiĢik kurumlar var; Portföy 

Ģirketi, yatırım Ģirketi, emeklilik Ģirketi, banka vb. hepsi aynı çatının altında. Burada, 

emeklilik Ģirketi faizsiz enstrümanlarla özel bir fon kurmuĢ olsa dahi; sonuçta bizim 

yatırımlarımızdan kesilen fon iĢletim gideri ile belirli bir gelir elde etmektedir.Bu 

yapıda, bizim fonlarımızdan emeklilik Ģirketinin kar etmesi, aynı zamanda faiz üzere 

kurulmuĢ, faizle gelir elde eden, faize hizmet eden bir kurum olan ……..bankasının da 

kar elde etmesi demektir. Burada çıkıĢ noktamız nedir? Sonuçta faizle çalıĢan bir yapıya 

dolaylı ya da doğrudan kar sağlamıĢ oluyoruz. Bu durum en basit ifade ile içki satan 

tekel bayisinden su alıp içmek ya da herhangi bir Ģey alıp yemek gibi değil midir? 

Burada dayanak noktamız nedir?‖ Ģeklinde sorular yöneltilmektedir. 

Bu sorun aslında sadece günümüzün sorunu değildir. GeçmiĢten günümüze insanlar 

helal ticaret yanında haram iĢler de yapmıĢlardır. Hatta bazı kimseler her iki ticareti 

birlikte yürütmüĢlerdir. Ancak tarihin hiçbir döneminde Müslüman toplumlarda bile 

ticaret sırf bu yüzden durma noktasına gelmemiĢtir; gelmesi de zaten düĢünülemez. Biz 

istesek de istemesek de insanoğlu var olduğu sürece bu durum devam edecektir. Bir 

kimsenin veya kurumun bazı faaliyetlerinin haram olması, tüm iĢlerinin haram olduğu 

anlamına da gelmez. Böyle bir kiĢiden veya kurumdan, helal olan ürün ve hizmetlerin 

alınmasında bir sakınca olmadığı kanaatindeyiz. Kaldı ki burada olaya hep olumsuz 

tarafından bakılmaması gerektiğini düĢünüyoruz. Çünkü bu yolla, meĢru olmayan 

                                                           
20Bu itirazı bir örnekle açıklamaya çalıĢalım: ġirketin sermayesi 100 TL olsun. Sorumluluk sermaye ile 

sınırlandığında bu Ģirketin borçlanma kapasitesinin (zimmetinin) iflas veya tasfiye halinde 100 TL ile sınırlı olduğunu 

kabul etmek gerekecektir. Bu ise Ģirketin iflas veya tasfiye sürecinde örneğin 120 TL borcu varsa 20 TL tutarındaki 

borcun ödenememesi anlamına gelecek ve alacaklıların hakları zayi olacaktır. 
21Konuyla ilgili benzer bir yaklaĢım için bkz. MMFĠ (Uluslararası Ġslâm Fıkıh Akademisi), Karar No: 63 (7/1), md. 

12,http://www.iifa-aifi.org/1845.html, (EriĢim Tarihi: 14.04.2017). 

http://www.iifa-aifi.org/1845.html
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ticaretveya iĢ yapan bir kurumunhelal olan iĢler yapması sağlanmıĢ ve dindar kimselere 

imkân sunulmuĢ olmaktadır. Yani sadece ilgili kurumlar değil dindar kiĢi veya 

kuruluĢlar da yarar sağlamaktadır. Tabi burada faizsizlik ilkesiyle çalıĢan kurumların ya 

da bu iĢe istekli kiĢilerin kendi müesseselerini kurmaları ve geliĢtirmelerinin asıl görev 

olduğunu; hatta bunun Müslümanlarafarz-ı kifaye bir görev olduğunu da unutmamak 

gerekir. 

Emeklilik fonları meĢru görülen ürün ve iĢlemlerle oluĢuyor ve fon yönetimi de 

meĢru görülen yöntemlerle sağlanıyorsa, katılımcı bu tür fonları tercih ettiği takdirde; 

bu fon faizli ve/veya gayrimeĢru enstrümanlarda değerlendirilmeyeceği için hangi 

kuruluĢa bağlı olduğu önem arz etmez. Burada asıl önemli olan husus faizsizlik veya 

katılım finans ilkeleri doğrultusunda yani Ġslâmî finans prensiplerine göre bir fon 

kurulduğunda, fon kuruluĢuyla ilgili Ģer‘î danıĢmanlık ve denetim hizmetlerinin 

alınmasıdır. Bu hizmetler alınmadan kurulan fonlar, tüm dünyada artık uygulama alanı 

bulan Ģer‘î yönetiĢim standartlarını göz ardı etmiĢ olurlar. 

Peygamber Efendimiz‘in gayri Müslimlerle ve hatta müĢriklerle ticâret yaptığına, 

onlardan mal ve / veya hizmet aldığına hatta zirâat ortaklığı (müzâraa) kurduğuna dair 

pek çok rivayet bulunmaktadır
22

. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı ile emeklilik 

Ģirketi arasında mudârebe akdine benzer bir iliĢki kurulmaktadır. Konunun anlaĢılması 

için ―ortaklığa benzer bir iliĢki‖ diyoruz.Ancak aslında emeklilik Ģirketinin vekil 

vasfıyla hareket ettiği bir ―Yatırım Vekâleti‖ iliĢkisi söz konusudur. Bu vekâlet 

iliĢkisinde emeklilik Ģirketi, fonu yöneten vekil (emek - sermaye ortaklığına göre 

düĢündüğümüzde emek sahibi) konumunda iken tasarruflarını değerlendirmek isteyen 

katılımcılar ise sermaye sağlayan müvekkil (emek - sermaye ortaklığına göre 

düĢündüğümüzde sermaye sahibi) konumundadır.Gayri Müslimlerle (dolayısıyla gayri 

meĢru iĢlemler yapma ihtimali yüksek kimselerle) bu tarz bir vekâlet iliĢkisi hakkında 

Ģunları söyleyebiliriz: 

Fıkıh kitaplarında vekilin Ģartları sayılırken akıllı ve mümeyyiz olması üzerinde 

durulur. Vekilin Müslüman olması veya haram iĢlemeyen bir kimse olması konusuna 

ise değinilmez. Çünkü kural olarak bir kimsenin yapmaya ehil olduğu tasarruflarda 

vekâlet vermesi de câizdir. Hatta VehbeZuhaylî‘nin naklettiğine göre Hanefi 

mezhebindezekatın fakire ulaĢtırılması konusunda bile zimmî bir kimseye 

vekâletverilebilmektedir (Zuhaylî: 891). Bu bakımdan önemli olan vekâlet konusu iĢin 

Ġslam Hukuku‘na uygunluğudur. Benzeri açıklamaları ortaklık iliĢkileri için söylemek 

de mümkündür; önemli olan sermayenin meĢru alanlarda iĢletilmesidir.Sermayenin 

helal alanlarda değerlendirilmesiyle ilgili takibatın mümkün olmadığı ve buna bağlı 

olarak iĢletmecinin meĢru olmayan iĢlemler yapabileceği ihtimalininyüksek olduğu 

durumlarda ihtiyatla hareket ederek bu sisteme girilmemesi tavsiye edilir. Ancak 

günümüzde bunun takibi mümkün hale gelmiĢtir. Öyleyse emeklilik sistemine dâhil 

olan sigortalıların yaptıkları sözleĢmelerde fonun meĢru alanlarda değerlendirileceğini 

Ģart koĢmaları ve bu alanları belirlemeleri gerekir. Bunun yolu da fıkhî danıĢmanlık ve 

denetim hizmetinin alınıp alınmadığını sorgulamak, izlemek ve takip etmektir. Özetle 

katılımcılar Ġslâmî finans okuryazarlığının gereklerini yerine getirmelidir. 

Konumuzla iliĢkisi bakımından Müslüman ile Ġslam ülkesi vatandaĢı gayri müslim 

(zimmî) arasında iĢ / hizmet sözleĢmesi iliĢkisinin kurulup kurulamayacağı ile ilgili 

olarak Ģunları söylemek mümkündür: 

                                                           
22Örnek için bkz. Buhârî, ġirket 11; Rehn2, 5;Büyû14; Müslim,Musâkât, 124. 
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―ĠĢçinin (ecîr) zimmî, iĢverenin (müste‘cir) Müslüman olmasının cevazı hakkında 

hiçbir görüĢ ayrılığı yoktur. ĠĢçinin Müslüman, iĢverenin zimmî olması konusunda 

farklı görüĢler bulunsa bile bu durum cumhur-i fukâhaya göre câizdir. Ancak bu 

durumda Müslümanın çalıĢtırılmak üzere tutulduğu iĢin, kendisi hakkında yapması câiz 

olan bir iĢ olması gerekir. ġayet içki taĢımak, Ģarap yapmak gibi kendisi hakkında da 

câiz olmayan bir iĢ ise, bu iĢ için sözleĢme yapması da câiz değildir (el-Mevsûatü‘l-

fıkhiyye, 2006: 288-289).‖ 

Hülasa,yukarıda genelde Müslüman olmayan kimselerle kurulan vekâlet, icâre veya 

ortaklık iliĢkileri üzerinde durulmuĢ olsa da, Müslüman olduğu halde bu konularda 

hassas olmayan kiĢi veya kurumlarla bu tarz iliĢkiler kurulduğunda da, fonlar meĢru 

alanlarda değerlendirildiği takdirde Ġslam Hukuku açısından herhangi bir sorun 

olmayacağı kanaatindeyiz.Bu noktada haramın yaygınlaĢtığı ve kaçınılmasının çok zor 

olduğu ortamlarda kolaylaĢtırıcı yorumu esas alan fakihler (ĠbnÂbidîn,2000:441-442.) 

gibi ihtiyaçları esas alan yaklaĢımları tercih etmenin daha yerinde olduğunu 

düĢünmekteyiz. 

G. EMEKLĠLĠK ġĠRKETĠNĠN ÜCRETĠNĠ ORANSAL OLARAK ALMASI 

Ġcâre akdinin sahih olabilmesi için verilecek ücretin belirlenmiĢ olması 

Ģarttır(Mecelle, Md. 450). Günümüzde kullanılan ücret belirleme yöntemlerinden biri de 

hizmet için oransal ücret alma yöntemidir. Bu yöntemde akit esnasında ecîrin alacağı 

ücret kimi zaman net olarak belirlenemese bile bu belirsizlik taraflar arasında 

anlaĢmazlığa yol açacak nitelikte değildir. Dolayısıyla nizaya yol açmayan 

belirsizlikleri fukahanın tavrıyla değerlendirip önemsiz addetmek gerekir. Nitekim 

AAOIFI fıkıh kurulu da bu yaklaĢımı esas alarak yatırım vekâletinde oransal ücret 

alınabilmesine cevaz vermiĢtir(AAOIFI Fıkıh Kurulu,2015: 1144). 

Emeklilik Ģirketinin ücreti ve geliri üç ana kalemden oluĢmaktadır: GiriĢ Aidatı, 

Yönetim Gider Kesintisi ve Fon ĠĢletim Gider Kesintisi. Emeklilik Ģirketleri 

müĢterilerine tek çeĢit bir hizmet sunmamaktadır. Temelde sundukları hizmetler, 

operasyonel iĢlemler ve toplanan primlerin değerlendirilmesine yönelik yatırım 

faaliyetidir. Ancak bu hizmetler kapsamında pek çok iĢlem ve gider olduğu 

unutulmamalıdır. Bu açıdan bakıldığında emeklilik Ģirketi adeta aynı çatı altında birkaç 

hizmet sunan ecîr-i müĢterek gibidir
23

 ve sunduğu her bir hizmet için ayrı ayrı ücret 

almaya hakkı vardır; alacağı ücreti tek kaleme indirgemesine gerek olmadığı gibi sadece 

masrafları kadar bir ücret alması da gerekmez. Burada tek bir hizmet için birkaç 

ücretten oluĢan bir ücretlendirme söz konusu değildir
24

. Kar sağlayabilmek için yaptığı 

masraflardan daha fazla ücret almasının câiz olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. 

                                                           
23Örneğin, Katılım Bankalarında pek çok bankacılık hizmeti verilmektedir: kiralık kasa, eft, havale, çek tahsilatı vs. 

Bir kimse bu hizmetlerden hangisini alacaksa o hizmetin bedelini öder. Eğer birkaç hizmet birden alıyorsa her birinin 

ayrı ayrı ücretini ödemekle mükelleftir. Tek bir çatı altında birkaç çeĢit hizmet verildiği gerçeği göz ardı edilerek bu 

ücretler tek bir kalemde birleĢmelidir ve yapılan masrafları aĢmamalıdır Ģeklindeki bir düĢünce ne fıkha ne de akl-ı 

selîme uyar. Bununla birlikte Katılım Bankası veya herhangi bir kurum bir hizmet paketi oluĢturup bu paket 

içerisinde pek çok hizmeti tek bir fiyata da satabilir. 

Yine bir firmanın hem temizlik hem de güvenlik hizmeti verdiğini düĢünelim. Bu firmadan sadece temizlik hizmeti 

alan taraf o hizmetin bedelini öderken her iki hizmeti alan bir kimse iki hizmetin bedelini de ayrı ayrı ödeyecektir. 

Eğer firma her iki hizmeti birleĢtiren bir paket uygulamaya geçmiĢse bu paketin ücreti ödenecektir. 

Konuyla ilgili en anlaĢılır örneklerden birisi de Hac – Umre organizasyonu yapan firmaların çalıĢma usulüdür. Bu 

firmalar her Ģey dahil otel, uçak, araç, havaalanına transfer vb. hizmetlerden oluĢan bir paketi sattıklarında bir fiyat 

uygularken otel yarım pansiyon olduğunda, havaalanına transfer hizmeti bulunmadığında farklı bir fiyat 

uygulayabilirler. 
24Tek bir hizmet için birkaç ücretten oluĢan bir ücretlendirme yolunun, her ne kadar hakkında fıkhî tartıĢmalar 

bulunsa bile ―biri peĢin ve yüksek diğeri de veresiye ve düĢük olmak üzere vakıf akarlarda uygulanan çift kira bedelli 

uzun süreli kira akdine (icâreteyn)‖ benzer yönleri bulunduğunu düĢünmekteyiz. 
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Ayrıca yaptığı kesintilerin ayrıntılı bir Ģekilde neler için olduğunu belirtmesi de 

gerekmez.  

H. EMEKLĠLĠK ġĠRKETĠNĠN KATKI PAYLARINI MEġRU OLMAYAN 

ALANLARDA DEĞERLENDĠRMESĠNĠN ENGELLENMESĠ 

Katılımcının ödediği primlerin hangi fonlarda değerlendirileceğini belirleme Ģansı 

bulunduğu için katkı paylarının meĢru olmayan alanlardaki yatırımlara konu edilmesini 

engellemek mümkündür ve emekliliksistemine katılan Müslümanlar buna dikkat etmek 

zorundadır. Bunun ötesinde katılım finans sistemi açısından asıl önemli olan, emeklilik 

fonları kurulurken ve yönetilirken meĢruiyet kriterlerininĢer‘î danıĢmanlık ve denetim 

yoluyla sağlanmasıdır. Bu açıdan gerekli yasal düzenlemelerin yapılması da sisteme 

olan güveni artıracaktır. 

Ġ. BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNDE GETĠRĠ GARANTĠSĠ 

OLMAMASI 

Bireysel emeklilik sisteminde getiri garantisi olmaması sistemin meĢruiyetini 

destekleyen unsurlardan birisidir. Ancak bu tek baĢına yeterli değildir. Sistemde 

meĢruiyet açısından en temel sorun fonların meĢru alanlarda değerlendirilip 

değerlendirilmemesidir. 

J. BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNDE EMEKLĠLĠK 

SÖZLEġMESĠNDEN CAYILABĠLMESĠ ĠÇĠN TANINAN 60 

GÜNLÜKSÜRENĠN FIKHÎ YORUMU 

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıya ilk 60 gün içinde tanınan cayma hakkı bir 

anlamda deneme süresidir; yani bir çeĢit muhayyerliktir.Emeklilik teklif formunun 

imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını takip eden 60 günden sonra cayma hakkının 

kullanılamayıp bu tarihten sonra sistemden ancak çıkıĢ iĢlemi yapılarak ayrılmanın 

mümkün oluĢu, 60 günlük süre içindeki iliĢkinin bir deneme süreci olduğunu gösterir. 

60 günlük süre dolduğunda eğer cayma hakkı kullanılmamıĢsa taraflar açısından 

bağlayıcı bir akit oluĢacak ve taraflar ancak çıkıĢ iĢlemiyle aralarındaki iliĢkiyi 

sonlandırabileceklerdir. 

Ġslam hukukunda satım akdinde muhayyerlik Ģartı koĢulabildiği gibi icâre akdinde de 

muhayyerlik Ģartı ileri sürülebilir. Muhayyerlik hakkı taraflardan herhangi birine 

verilebileceği gibi her iki tarafa birden ya da üçüncü bir tarafa da verilebilmektedir (Ali 

Haydar Efendi, 487) .Mecelle‘de bu konuyu düzenleyen maddede muhayyerlik için 

herhangi bir süre tehdit edilmemiĢtir
25

.Bu durum Mecelle komisyonunun muhayyerlik 

süresi konusunda Ġmam Ebû Yusuf, Ġmam Muhammed ve Ġmam Mâlik‘e ait görüĢü 

tercih ettiğini göstermektedir. Zira mezkûr fakihlere göre muhayyerlik süresi tarafların 

anlaĢmasına göre belirlenebilir(Ali Haydar Efendi,487). Mecelle satım / bey‘ akdindeki 

muhayyerlik konusunu da aynı Ģekilde muhayyerlik için herhangi bir süre sınırı 

getirmeksizin düzenlemiĢtir(Mecelle, Md. 300). 

Bireysel emeklilik sisteminde tanınan 60 gün içerisinde cayabilme hakkı da bu 

anlamda katılımcıya verilmiĢ bir muhayyerliktir. Gerçi burada tarafların karĢılıklı 

anlaĢma ile belirledikleri bir süre yoktur. Ancak devletin bu konularda düzenleme 

yapma hakkı vardır. Dolayısıyla bu düzenlemeye Ġmam Ebû Yusuf, Ġmam Muhammed 

ve Ġmam Malik‘in benimsediği fıkhî görüĢe uygun bir düzenleme olarak baktığımızda 

Ġslam Hukuku açısından bir sorun kalmayacaktır. 

                                                           
25Mecelle, Md. 497. Ġslam Hukuku‘nda gerek iĢ ve hizmet akitleri gerekse kira akitleri ―Ġcâre Akdi‖ kapsamına 

girdiği içinMecelle 497. maddede her ne kadar iĢ ve hizmet akitleri (icâre-i âdemî)ayrıca söz konusu edilmese de bu 

akitler için de aynı hüküm uygulanmalıdır. 
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K. EMEKLĠLĠĞE HAK KAZANILMASI HALĠNDE PARANIN 

TAMAMININ VEYA BĠR KISMININ TOPLU OLARAK ALINMASI YA 

DA BĠR PROGRAM ÇERÇEVESĠNDE MAAġ OLARAK ALINMASI 

Emekliliğe hak kazanılması halinde paranın tamamının toplu olarak alınması, 

taraflar arasındaki ücretli vekâlet / icâre iliĢkisinin tamamen bitirilmesi ve iĢverenin o 

döneme kadar oluĢan tüm birikimi almasından ibarettir. Bu, bir kimsenin iĢletilmek 

üzere vekiline teslim ettiği aracını vekâlet süresi sonunda teslim almasına benzer; vekil 

anlaĢılan vekâlet ücretini, müvekkil ise aracını ve aracın iĢletilmesinden elde edilen 

geliri alır ve taraflar arasındaki vekâlet iliĢkisi sona erer. 

Paranın bir kısmının alınıp kalan kısmının sistemde bırakılması durumunda taraflar 

arasındaki vekil – müvekkil iliĢkisi paranın tamamı ödeninceye kadar devam eder. Vekil 

nezdinde kalan parayı iĢleterek oluĢan karı ve yatırım vekâleti sermayesini 

kararlaĢtırılan Ģartlarda ödemeyi sürdürür. Bu, bir kimsenin iĢletilmek üzere vekiline 

teslim ettiği birkaç aracın bir kısmınıvekâlet süresi sonunda teslim almasına benzer; 

vekil anlaĢılan vekâlet ücretini, müvekkil ise aracını ve aracın iĢletilmesinden elde 

edilen geliri aldığı gibi geride kalan araçları ve bunlara bağlı gelirleri de kararlaĢtırılan 

Ģartlarla almaya devam eder. 

Paranın bir program dâhilinde maaĢ olarak alınması durumunda taraflar arasındaki 

vekil-müvekkil iliĢkisi paranın tamamı ödeninceye kadar devam eder. 

L. EMEKLĠLĠĞE HAK KAZANILMASI DURUMUNDA YAPILACAK 

YILLIK GELĠR SĠGORTASININ HÜKMÜ 

Yıllık gelir sigortası sözleĢmesi, emeklilik sözleĢmesinin bir parçası değil ondan 

bağımsız bir iĢlemdir. Bu bakımdan yapılacak yıllık gelir sigortasının mahiyeti 

incelenmelidir. Eğer tekâfül sistemi denilen Ġslâmî sigortacılık esaslarına göre bu sigorta 

yapılması mümkünse, gelir sigortası da câiz olacaktır. Fakat aksi halde yani tekâfül 

modelinin dıĢındaki geleneksel ticari sigortacılık modeliyle bu sigorta yapılacak olursa 

bu modeli kabul etmeyen Ġslam Hukukçularına göre gelir sigortası yaptırmak dacâiz 

olmayacaktır
26

. 

M. EMEKLĠLĠK ĠÇĠN SĠSTEMDE KALINACAK SÜRE ġARTI 

ÇalıĢmamızın baĢlarında da ifade ettiğimiz gibi sistemin adına emeklilik dense bile 

bu organizasyonda gerçekte emeklilik değil, kiĢinin tasarruflarını belirli bir dönem vekil 

tarafından iĢletildikten sonra karı veya zararıyla geri alması söz konusu olmaktadır. 

Konulan süre de devlet katkısına tam olarak hak kazanmakla ilgilidir. Gerçekte kiĢi 

sistemden istediği vakitte ayrılabilmektedir. Ġcare akdinde süre, akitten tek taraflı olarak 

vazgeçme konularına yukarıda iĢaret ettiğimiz için burada ayrıca üzerinde 

durmayacağız. 

N. SĠSTEMDEN ERKEN AYRILANLARA UYGULANAN KESĠNTĠLERĠN 

FIKHÎ AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Devletin stopaj adı altında tahsil ettiği bir gelir vergisi niteliğindeki vergisel 

kesintinin yanında belli bir çıkıĢ cezası olarak adlandırılan ve katılımcının sistemde 

kalma süresi arttıkça düĢen bir tutar, erken ayrılma halinde Ģirket tarafından 

alınabilmektedir. Bu kesintinin sınırları mevzuatta belirlenmiĢtir ve güdülen amaç 

katılımcıların sistem içerisinde belirli bir süre boyunca kalmalarını sağlamak, emeklilik 

                                                           
26Yıllık gelir sigortası, bireysel emeklilik sözleĢmesinden bağımsız bir iĢlemdir. Bu yüzden bu çalıĢmamızda ayrıntılı 

olarak ele alınmamıĢtır. Konu araĢtırılmaya değer bir meseledir. 
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Ģirketinin sürekli giriĢ – çıkıĢlarla maliyetlerinin artmasını engellemek ve gereksiz 

iĢgücü sarf edilmesini önlemektir. 

Devletin vatandaĢından vergi alma hakkının bulunduğu izaha ihtiyaç duymayacak 

bir konudur. Bu yüzden bu konu üzerinde durmayacağız. 

ġirketin yaptığı kesinti hakkındaki kanaatimiz iseaĢağıdaki açıklamalardan herhangi 

birine göre bu kesintinincâizolduğu yönündedir: 

i. Ġcâre sözleĢmesinin süresindeki değiĢikliğe göre değiĢken bir ücret 

belirlenmesinin câiz olduğunu yukarıda açıklamıĢtık. Emeklilik sisteminde 

emeklilik Ģirketi mevzuatta çerçevesi belirlenen hükümler doğrultusunda 

müĢterilerine en baĢta adeta ―sistemde örneğin Ģu kadar süreyle kaldığınızda 

ücretim budur ancak Ģu kadar süreden önce ayrılacak olursanız ücretim 

budur‖demektedir. Bu da icâre sözleĢmesinde ücretin farklı ihtimallere göre 

değiĢken bir Ģekilde belirlenmesinin câiz olduğu kanaatini taĢıyan fakihlere göre 

câiz olacaktır. 

ii. Emeklilik sisteminde Ģirket ile katılımcı arasındaki icâre sözleĢmesinin her gün 

yenilenip teceddüt eden bir akit niteliğinde olduğunu dikkate alırsak emeklilik 

Ģirketi müĢterisine adeta Ģunu söylemiĢ olmaktadır: ―Normalde günlük ücretim 

Ģudur ve seninle her gün için akit yapmaktayım.Senden beklenen ise emekliliğe 

hak kazanabilmek için56 yaĢını doldurmuĢ olmak koĢuluyla 10 yıl süreyle bu 

sistemde kalmayı taahhüt etmendir. Ancak sen 10 yıldan önce bu sistemden 

ayrılırsan mevzuatta çerçevesi çizilen ölçüye göre masraflarımı senden tahsil 

ederim.‖ 

Sistem içerisinde henüz tamamlanmamıĢ günlerle ilgili olarak katılımcı ile emeklilik 

Ģirketi arasındaki iliĢkininvaad iliĢkisi olduğunu ve vaadden cayma halinde karĢı tarafın 

olası zarar veya masraflarının vaad edene tazmin ettirilmesinin Mâlikî mezhebinde 

kabul edildiğini (el-Mevsûatü‘l-fıkhiyye: 2006, 77)esas aldığımızda bu kesintinin câiz 

olduğu sonucu çıkacaktır. 

O. DEVLETĠN BELĠRLĠ SINIRLAR ĠÇĠNDE KATILIMCIYA ÖDEDĠĞĠ 

%25‟LĠK DESTEK 

Devlet katkısında, baĢlangıç itibariyle devletaçısındankatılımcılara yönelik Ģartlı 

birvaadvardır.Devlet,katılımcıya belirli Ģartları yerine getirdiğinde anaparayı dönem 

sonundaki haliyle yani kar veya zararıyla birlikte bağıĢlayacağını vaad etmektedir. 

ġartlar yerine gelmediğinde ise devlet katılımcıya herhangi bir ödeme yapmamaktadır. 

Ancak katılımcı tarafında Ģartlar yerine gelmese bile o ana kadar devlet ile emeklilik 

Ģirketi arasındaki vekâlet iliĢkisi devam ettiği ve devlet katkısı ayrı bir hesaptaiĢletildiği 

için emeklilik Ģirketinin bu katkıyı iĢletmesi neticesinde doğan gelir veya zarar da 

devlete ait olacaktır. 

1. Devletin Katkısı Eğer Bir BağıĢ Olarak Görülürse ġartlı BağıĢ Yapmak 

Câiz midir? 

Gerek gerçek kiĢilerin gerekse tüzel kiĢilerin belirli kesimlere, belirli Ģartları taĢıyan 

veya gerçekleĢtiren kiĢilere bağıĢta bulunmasında ya da bağıĢta bulunmayı vaad 

etmesinde fıkhî anlamda hiçbir sakınca olmayacağı kanaatindeyiz. Devlet katkısında 

ileri sürülen Ģartlara bakıldığında sadece ta‘lîkî Ģartın değil takyîdî Ģartların da 

bulunduğu görülecektir. Çünkü devlet belirli Ģartların meydana gelmesine bağlı olarak 

(ta‘lîk) bu katkıyı yapacağını belirtmekte ve söz konusu katkının değerlendirileceği 

alanları sınırlamaktadır (takyîd). 
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Fakihlerin çoğunluğuna göre hibenin ta‘lîkî Ģarta bağlanması veya geleceğe izafe 

edilerek yapılması sahih değildir; ancak Mâlikî mezhebine göre bir kimse bir sebebe 

bağlı olarak teberru / bağıĢ vaadinde bulunur ve kendisine vaad yapılan kiĢi bu vaad 

dolayısıyla mezhepteki meĢhur görüĢe göre bir takım yükümlülükler altına girerse veya 

Asbağ‘ın görüĢüne göre herhangi bir yükümlülük altına girmese bile bu vaad bağlayıcı 

olur (Mecelle, Md. 854; el-Mevsûatü‘l-fıkhiyye: 2006, 136-137). 

 

Emeklilik sisteminde de dikkat edilirse devletin derhal ve hemen yaptığı bir bağıĢ 

söz konusu olmayıp belirli Ģartlar gerçekleĢtiğinde yapacağını vaad ettiği bir bağıĢ söz 

konusudur. Bunun bir vaad olduğunu destekleyen hususlardan birisi devletin katkıyla 

birlikte getirisini de vatandaĢa bırakmasıdır. Çünkü devlet katkısı her bir primle birlikte 

ayrı bir alt hesaba konulduğunda henüz bir kâr yoktur. Olmayan bir Ģeyin hibe edilmesi 

ise zaten mümkün olmadığı gibi böyle bir hibe sahih de değildir (Mecelle, Md. 856). 

Olmayan bir Ģey için yapılabilecek tek Ģey ise vaaddir. Üstelik burada devlet, katkı 

üzerinde tasarruf yetkisini katılımcıya vermemekte Ģirkete bırakmaktadır. Yani aslında 

Ģirkete ―al bu parayı benim için iĢlet, eğer vatandaĢım Ģartları yerine getirirse tüm 

karıyla birlikte ona ver!‖ demiĢ olmaktadır. 

 

2. Devletin Gelirleri Ġçerisinde Helal Olmayan Gelirlerin Bulunması Bu 

Katkının MeĢruiyetini Zedeler mi? 

Devletin gelirlerinin çoğunluğu helal olduğu ve yapılan katkının tayin edilmiĢ Ģekilde 

belirli bir haramdan sağlandığı kesin bir surette bilinemeyeceği için bu katkının meĢru 

olduğu kanaatindeyiz. Hatta devlet gelirlerinin farz-ı muhal tamamının haram olduğu 

düĢünülse bile, haram aynı anda iki zimmette birleĢmeyeceği (ĠbnÂbidîn, 2000:  II/292; 

VI/385) ve mülkiyet sebebinin değiĢmesi mülkiyete konu varlığın da değiĢtiği anlamına 

geldiği için (Mecelle, Md. 98) bu katkının helal olduğuna hükmedilecektir. 

3. Yönetmelikle Belirlenen Devlet Katkısının Değerlendirileceği Yatırım 

Araçları 

―Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik‖tedevlet katkı 

payının yatırıma yönlendirilmesi baĢlıklı 10. maddede fonun yatırım yapabileceği 

enstrümanlar belirtilmektedir. 

MüsteĢarlığın izin verdiği yatırım araçlarının fona alınması ile fonun ana gelir 

kaynağı kira sertifikası geliri ve kar payı geliri olmaktadır. Bu enstrümanlar hakkında 

Ġslam hukukçularının farklı görüĢleri bulunmaktadır. Farklı görüĢlerin bulunduğu 

konularda kesin haram hükmünü vermek mümkün değildir. 

SONUÇ 

Bu çalıĢmamızda genel olarak bireysel emeklilik sisteminin yapısı üzerine 

yoğunlaĢtık. Sistemde taraflar arasındaki temel iliĢki ücretli vekâlet olduğu ve bu 

iliĢkide anlaĢmazlığa yol açabilecek herhangi bir belirsizlik bulunmadığı için bireysel 

emeklilik sisteminin câiz olduğu kanaatindeyiz. 

Ancak emeklilik fonlarının içeriği ve fonun iĢletilmesi ise ayrı bir çalıĢma konusunu 

oluĢturmaktadır. Fon kapsamına alınan hisse senetleri, sukûk, katılma hesapları, para 

mübadele iĢlemleri, vaad sözleĢmeleri ile gerekli yasal düzenlemeler yapıldığında veya 

içtihâdî olarak geliĢtirilip onay verildiğinde fon içeriğine alınabilecek diğer ürün ve 

iĢlemler cevâz açısından geçmiĢten günümüze tartıĢılmıĢ ve tartıĢılmaya devam 
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edecektir. Bir konuda farklı görüĢler varsa kat‘î bir haramdan söz etmek mümkün 

olmayacaktır. Muâmelâttaaslolanibahadır prensibi iĢletilerek bu alanlarda ibaha 

prensibini esas almak gerektiği kanaatini taĢımaktayız. Bu anlamda Din ĠĢleri Yüksek 

Kurulu‘nun ―Kâr payı esasına dayalı çalıĢan birikimli hayat sigortası ile bireysel 

emeklilik tasarruf ve yatırım sisteminin ise, yatırılan primlerin, dinen helâl olan 

alanlarda değerlendirilmesi durumunda caiz olduğuna‖
27

 dair genel nitelikli kararının 

isabetli olduğunu düĢünüyoruz. Bu genel nitelikli kararın özel olarak herhangi bir 

emeklilik Ģirketine ve bu Ģirketin kurucusu olduğu fonlara uygulanması noktasında ise 

Ģer‘î danıĢmanlık ve denetim hizmetleri önem arz edecektir. 
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Özet 

Helal, haramın zıddı olan bir kavramdır. Yani helal kavramı yapılmasında sakınca olmayan ya 

da yasak olmayan eylemleri kapsar. Semavi dinlere ait öğretilerde önemli bir yer tutan bu kavram, ait 

olduğu dinin müminleri için davranıĢ kalıplarını, bireylerarası iliĢkileri, tüketim alıĢkanlıklarını, ticareti, 

ticaretin kurallarını ve benzeri birçok sosyo-psikolojik alanı kapsamaktadır. Kutsal öğretinin insana 

sunulduğu tarihten günümüze kadar çeĢitli sebeplerle din adamları, din araĢtırmacıları ve halk tarafından 

yaĢayan kültürle birlikte harmanlanarak gelen birçok dini kavram gibi helal kavramı da sürdürdüğü bu 

uzun yolculukta çeĢitli Ģekillerde dönüĢüme uğrayarak baĢka bir ifadeyle yozlaĢarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Aynı zamanda birçok sosyal kavramın globalleĢtiği ve iliĢkilerin artarak karmaĢıklaĢtığı 

günümüz dünyasında bu kavramı etraflıca yeniden ve doğasına uygun olarak ele almak bir zorunluluk 

halini almıĢtır. Özellikle, ulaĢım olanaklarının artması ve turizmin bir iktisadi değer olarak bütün dünyada 

önem kazanmasıyla birlikte kültürel sınırları aĢan yeni tüketim türlerinin farklı Ģekillerde değerlerimizle 

çatıĢtığı gözlenmektedir. Bazen değerler konusunda, özellikle dini değerler konusunda, muhafazakâr 

güdülerle bazen de bu değerlerin mani olduğu ticari engelleri aĢmak ya da bu engelleri fırsata 

dönüĢtürmek güdüsüyle tüketime konu olan hususların helalya da haram oluĢu ciddi bir Ģekilde 

tartıĢmaya konu olmuĢ durumdadır. Yaygın sosyal iliĢkilerde, alıĢveriĢte ve kiĢilerarası iliĢkilerde pek 

fazla dikkate alınmasa da, helal olgusu; yeme içme, konaklama ve benzeri ihtiyaçların konu edildiği 

turizm sektöründe bir pazarlama argümanı olarak gündemimizi ciddi bir Ģekilde meĢgul etmektedir. Bu 

açıklamadan ilham alarak, bu çalıĢmanın amacı, helal kavramının konu edildiği standartları, bu 

standartlara iliĢkin uygulamaları ve bu uygulamalar sonucunda karĢılaĢılan sorunları değerlendirmektir. 

Bu çalıĢma, bir vaka çalıĢması ya da deneysel bir çalıĢma değil bir monografidir. Bu amaçla, helal 

konusunda araĢtırmalar ve ilgili önemli dokümanlar araĢtırılarak bir analiz yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler:  Helal, Haram, Turizm, Helal Turizm, Standart 

Abstract 

Halal is a concept that is contrary to the haram. In other words, the concept of halal is not 

inconvenient or prohibited. This concept, which holds an important place in the teachings 

ofDivineReligions, includes many socio psychological fields such as behavior patterns, interpersonal 

relations, consumption habits, trade, trade rules, etc. for religion believers to which they belong. In this 

long journey, in which the holy doctrine is introduced to human, the various concepts such as clergy, 

religion researchers, and many religious concepts that come together with the culture of living by the 

people, are transformed in various forms and degenerated in another expression. At the same time, it has 

become a necessity to rethink this concept thoroughly and appropriately in today's world where many 

social concepts are globalized and relations become increasingly complex. Especially, with the increase in 

transportation possibilities and the importance of tourism as an economic value all over the world, new 

types of consumption that cross cultural boundaries are observed to clash with our values in different 

forms. Sometimes conservatism in values,especially in religious values, to cope with the commercial 

obstacles in which these values are obstacles or to transform these obstacles into opportunities, the ―halal‖ 

or ―haram‖ of the subjects of consumption has been seriously debated. The Halal phenomenon is 

seriously occupying our agenda as a marketing argument in the tourism sector where eating and drinking, 

accommodation and similar needs are eliminated, although it is not much taken into account in 
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widespread social relations, shopping and interpersonal treatments. The purpose of this study, in the 

context of these explanations, is to evaluate the standards related to halal concept, the practices of these 

standards and the result of these practices. This work will be carried out by a qualitative method of 

document review. For this purpose, important documents related to halal will be analyzed by the rule of 

―genus proximum and differentia specificae‖. 

Keywords: Halal, Haram, Tourism, Religion, HalalTourism, Standard 

1. GĠRĠġ: DĠN - TURĠZM EKSENĠNDE HELAL TURĠZM 

Ġstihdam kaynakları arasında yerini korumaktadır. Seyahat ve turizm, ülkelerin 

gayrisafi Dini amaçla kutsal mekânlara seyahat, belki de insanlık tarihinin en eski 

seyahat türüdür. Kutsal yolculuklar, kadim dünyanın bir parçasıdır ve birçok dininin 

baĢlangıcına kadar giden bir tarihi vardır. Hatta bazı yazarlar turizmin tarihini antik 

çağlardaki dini amaçlı seyahatlerin ve seyyahların tarihi olarak görmektedir 

(MacCannell, 1999). Ancak günümüze kadar uzun bir tarihi geride bırakan bu faaliyet 

daha sonra bünyesine ticareti, keĢfi, kültürel seyahatleri alarak kitle faaliyetine 

dönüĢmüĢtür. Birçok algısal alanda olduğu gibi dini turizm de değiĢtiği toplumsal 

çerçeve içinde, normatif bir paradigmadan lâik seyahat modellerine kaymıĢtır.  

Toplumsal alanların endüstriyel modernitedeki farklılaĢması ve turizmin bir 

seyahat-kapitalizmi biçiminde geniĢlemesi ile seyahat deneyimleri ve geniĢ bir 

yelpazede seyahat nesneleri ortaya çıktı. Günümüze gelinceye kadar; ekonomik 

iliĢkilerdeki geliĢme, ulaĢım ve iletiĢim teknolojilerindeki yenilikler, orta ve alt 

sınıfların gelirlerini artması ve artan boĢ zamanlar, bir dizi yeni yaĢam biçimleri ve 

iĢlevlerini her zamankinden daha fazla sapma gösteren bir haliyle dünyamıza girmiĢtir. 

Bu durumu Adler (1989: 1372) ―Zamansal sınırları kaçınılmaz olarak bulanık, bir 

arada var olan ve birbirleriyle çeliĢen tarzlar. ― olarak tarif etmektedir.  

ÇağdaĢ sanayileĢme çağında en dikkat çekici biçimde ortaya çıkan bu tarz, boĢ 

zaman turizmi biçiminde toplu seyahat türlerine zemin hazırlamıĢtır. 19. yüzyılda 

Thomas Cook‘un baĢlattığı tur paketleri giriĢimi, toplumun daha büyük kesimleri için 

boĢ zaman değerlendirme faaliyetleri olarak turizmi bir endüstri haline getirdi. Ġlk kredi 

kartı uygulamalarına örnek olan American Express'in turistler için geliĢtirdiği çek 

yurtdıĢında para bulmayı kolaylaĢtırdı ve küresel kredi geliĢimine yönelik bir ilk adım 

oldu (Ritzer, 1995). Önce demiryolları, sonra otoyollar, daha sonra uçaklar… SavaĢ 

sonrası yıllardan 1970'lerin ortalarına kadar yirminci yüzyılda orta sınıfların artan 

gelirleri ile birlikte, ABD'ye olan göç tersine döndü ancak bu göç Asya'da ve Avrupa'da 

endüstrileĢmekte olan ülkelere değildi. SanayileĢmiĢ ülkelerden 

maceraperestlerin/seyyahların/turistlerin Üçüncü Dünya olarak adlandırılan doğal 

yaĢam alanlarını keĢfetme merakları artıyordu. Örneğin, 1970'lerin baĢına kadar safari 

tatilleri Kenya'nın baĢlıca ihracatı haline gelmiĢti; BaĢkenti Nairobi, altmıĢ beĢ safari 

Ģirketine ait bir yerdi, hepsinden öte burası Kenyalı olmayan birine aitti. Turistler yerli 

halkın rehber ve hizmetçi olarak görev yaptığı turizm faaliyetlerinde ve yine yerli halkın 

Ģoförlük yaptığı otobüslerle el değmemiĢ vahĢi doğayı ve yabani-vahĢi hayvanları 

görmeye gidiyorlardı (Feifer, 1986).  

Kitle turizmi, aslında ekonomik refahla birlikte artan boĢ zamanın bir sermayeye 

dönüĢtürülmesi ve ticarileĢtirilmesi faaliyetidir. Bu bakıĢ açısı, seyahatin endüstriyel 

çağın zorunluluklarına tabi tutulduğunu düĢünerek, modernist bir bakıĢ açısı ile 

iliĢkilendirilir. Buna açık bir zaman-mekân düzeni, seri seyahat üretimi ve bu 

deneyimleri anlamlı kılmak için belirli meta anlatımların bulunması da dâhildir. 

Ġnsanların ulusal sınırların ötesinde en büyük hareketi olan turizm modern küresel 

yaĢamın temel bir Ģeklidir. Turizm artık her yerde engel tanımdan karĢımıza çıkan bir 
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olgudur. 11 Eylül 2001 ikiz kule saldırıları, Bali‘deki Kuta bombardımanları, Irak 

savaĢı, Suriye SavaĢı, Tsunami, SARS virüsü, H5N1 (kuĢ gribi) ve H1N1 (domuz gribi) 

gibi olaylara ve krizlere rağmen, turizm, en hızlı büyüyen ekonomik sektörlerden 

biridir. Hem yüksek gelirli hem de ekonomik açıdan az geliĢmiĢ ülkeler dâhil olmak 

üzere dünyanın en büyük yurtiçi hasılanın (GSYĠH) yüzde 10-15'ini oluĢturmaktadır: 

Maldivler'de yüzde 61,1 iken Angola'da yüzde 2,2‘dir (Aramberri, 2009). Bununla 

birlikte, turizmin önemi yalnızca ekonomik alanla sınırlı değildir. Turizm, seyahat 

etmenin ötesine uzanan, dünyaya iliĢkin algı ve davranıĢlarımızı biçimlendiren kültürel 

bir olgudur. 

Yakın zamana kadar turizm ve din çoğunlukla bağımsız ve biri diğerinden uzakta 

özel konular olarak görülüyordu. AraĢtırmalar artık bu iki kavramın bir diğeri içinde 

sıklıkla yer aldığını göstermektedir. Bu açıdan bu çalıĢma din ve turizm iliĢkisini, 

çağdaĢ dünyadaki yakın iliĢkileriyle yeniden ele almayı hedeflemektedir. Bu çalıĢma 

alandaki ne ilk ne de son araĢtırmadır. Aynı zamanda bu araĢtırma bir vaka çalıĢması ya 

da deneysel bir çalıĢma değil bir monografidir. Bu çalıĢmanın temel yaklaĢımı birer 

olgu olan dine ve turizme eĢit mesafede durarak inanç, algı ve yargılarımızla çalıĢmanın 

objektifliğine zarar vermeden bir değerlendirme yapmaktır. ÇalıĢma, genellikle dini 

olarak sınıflandırılan olguları, turizmde karĢılığını tartıĢıp dinin turizm olarak 

tanımlanan olgularla nasıl etkileĢime girdiği konusuyla ilgilidir. 

Bu çalıĢma, bir yandan dinin saf doğasına entelektüel bir bakıĢ ile yaklaĢırken öte 

yandan turizmin ve dinin modern dünyada çeĢitli Ģekillerde bir araya geldiğini ortaya 

koymaktadır. Turizmde dinin, dinde de turizmin olmadığını söyleyenlerin var olduğu da 

göz önüne alınırsa bu iki kavramsal alanın gerçekte yoğun Ģekilde iç içe geçmiĢ 

olmasının hala bir problem alanı olduğunu ifade etmek mümkündür. Bilinmelidir ki: 

 Modern kitle turizmi, 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır. 

 Turizm dünya genelinde çağdaĢ yaĢam biçimlerinin ve kültürel uygulamaların 

bir parçasıdır. 

 Turizm aynı zamanda belirsiz ve tartıĢmalı sosyal etkilere sahip en önemli 

ekonomik sektörlerden biridir.  

 Din, turizm için giderek önemli hale gelmektedir ve tersi de doğrudur. 

 Turizm ve din tartıĢmalı kategorilerdir. 

 Bu güne kadar turizm araĢtırmaları dini, dini araĢtırmalar da turizmi ihmal 

ederek, turizm ile din arasındaki karĢılıklı iliĢkileri göz ardı etti (istisnalar hariç). 

 Din ve turizm bazı ortak endiĢeler barındırmaktadır (ör. Kimlik). 

 Dini turizm çoğunlukla dini motifler/amaçlar için yapılan seyahatleri (örneğin 

hac, eğitim, tebliğ seyahati) ifade eder. 

 Bu çalıĢma karĢılıklı olarak dinin turizme ve turizmin de dine maruz kalmasına 

odaklanır. 

2. HELAL TURĠZM: NE KADAR HELAL 

Din konusundaki çalıĢmalar, din ve dindarlık hakkında daha fazla bilgi edinmek 

isteyen araĢtırmacı ve uygulayıcıların ilgisini çekmektedir. Bununla birlikte, dini 

çalıĢmalardan farklı olarak, dini turizm literatürde halen çok az temsil edilmektedir. 

Aslında birçok geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ekonomide din turizmi hakkında bilinen 

Ģeylerin azlığı üzücüdür.  

 Helal turizm gerçekten helal mi? 

 Helal turizm yalnızca Ġslami kurallarına uyan Müslümanlar için mi?  

 Adı helal turizm mi yoksa Ġslami turizm mi olmalı? 



ĠSLAM COĞRAFYASININ STRATEJĠK ÖNEMĠ 198 

 

 Helal turizm sadece Ġslam ülkeleri için mi yoksa diğer ülkeler için de 

önemlimidir? 

 Helal ilkelerine uyulmamasının oteller (ve diğer turizm organizasyonları) 

performansı üzerine etkileri nelerdir? 

Din, hem bireylerin hem de toplumun insan tutumlarını, değerlerini ve 

davranıĢlarını etkileyen en etkili sosyal kurumlardan biridir (Mokhlis, 2009). Ayrıca 

dindarlık dinden farklıdır. Din belirli bir inancı (Ġslam, Hıristiyanlık, Budizm ve 

Yahudilik gibi) temsil eden bir taahhüt, bağlanma ya da yol anlamına gelir 

(WeaverveAgle, 2002). Dindarlık ise dine bağlanma anlamına gelen toplumların ve 

bireylerin değer ve tutumlarına yansıyan yaĢam Ģekilleri hakkındaki düĢünceleri ifade 

eder (Fam, WallerveErdogan, 2004). Bu değerler ve tutumlar hem kurumların hem de 

insanların davranıĢ ve uygulamalarını Ģekillendirir. 

Turizm ile din arasındaki açık iliĢki, turizm literatüründe birçok farklı Ģekilde ele 

alınmıĢtır (bkz. Battour, Ismail, veBattor, 2010; Eidve El-Gohary, 2015, 2014; El-

GoharyveEid, 2014; Henderson, 2011; JafariveScott, 2014). Bununla birlikte, din 

turizmi nispeten az araĢtırılmıĢ ve bir konu olduğundan, dini turizmin farklı 

perspektifleri üzerine araĢtırmalar sınırlı sayıdadır. Din uzun zamandır insanların 

seyahatlerinde güçlü bir motivasyon faktörü olmuĢtur. Bu arada, turizm ve konaklama 

sektörü toplumsal ve kültürel yönü ağır basan bir endüstri olduğu için dini hassasiyet ve 

benzeri hususları daha da önemli hale gelmektedir.  

Ġslami turizm gibi dini turizmin bazı yönleri, turizm alanında birçok araĢtırmacı ve 

uygulayıcı için yeni bir kavram gibi görünse de, Ġslami turizm, Ġslam Ģeriatında var olan 

ve geçmiĢi Ġslam uygarlığının ilk günlerine gidecek kadar eskidir. Ġslam tarihinin ilk 

zamanlarından beri, tüm Müslümanlar, Ġslam‘ın bir gerekliliği olarak turizm 

faaliyetlerinde bulunmakla yükümlüdürler. Ayrıca Ġslam medeniyetinin ilk günlerinde 

Ġslam imparatorluğu Asya'nın, Afrika'nın ve hatta Avrupa'nın bazı önemli coğrafi 

alanlarını kapladığında, Müslümanlar gibi gayrimüslimler de bu üç kıtayı aĢarak hiç bir 

Ģekilde, kısıtlama ve/veya güvenlik sorunları yaĢamadan seyahat etmekteydi. Buna ek 

olarak, Ġslamtarihinin bu ilk zamanları, birçok ünlü Müslüman gezginin varlığına Ģahit 

oldu: Ġbn Battuta, Evliya çelebi, tarihteki en ünlü gezginlerden biri olan Abdellatif El 

Bagdadi, ĠbnWahb El-Kerat, Usame Bin Monqid, El Harawi As-Sa'ih ve diğerleri 

(Taher, 2008). 

Ġslami turizm (ya da helal turizm) Ġslam‘ın içinde bir vecibedir çünkü mali ve 

bedensel sağlığı imkân veren her Müslüman hac vazifesini yerine getirmek için Mekke 

ve Medine‘yi ziyaret etmek zorundadır. Ayrıca, milyonlarca Müslümanumre için her yıl 

Mekke ve Medine Ģehirlerine gider.  

3.  HELAL TURĠZM GERÇEKTEN HELAL MĠ? 

Bir turizm ürününün/faaliyetinin helal olması Ġslami kurallara ve konsepte tam 

olarak uymalıdır. Her ne kadar dünya çapında bazı helal turizm tedarikçileri 

müĢterilerine tam helal ürün(ler) sunduğunu iddia etse de bunun doğru olduğunu kabul 

etmek neredeyse imkânsız çünkü birçok helal turizm sağlayıcısının Ġslami kuralları tam 

olarak uygulayabilmesi zordur. 

Örneğin, bazı helal turizm sağlayıcıları, Müslümanlar için uygun olan helal 

yiyecekleri, personel kıyafetlerive tesislerin ayrımı ile Müslüman dostu kabul edilen 

helal turizm paketleri sunmaktadır. Bununla birlikte, bu tür helal turizm tedarikçileri 

(oteller, Ģirketler vb.) kendi tesislerinde helal olmayan faaliyetler yürütüyor olabilir 

(örneğin diğer müĢterilere alkollü ve helal olmayan yiyecekler sunabilir, karĢı cinslerin 

birlikte eğlence hizmetleri sunabilir). Bu durumda böyle bir tesis helal olarak 
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nitelendirilemez.Örneğin Ġslam‘a göre, herhangi bir turizm faaliyeti yürütmek için alkol 

satmak veya sunmak yasaktır. Bir Müslümanın alkol veya alkol içeren herhangi bir içki 

içmesi veya alkol alması, alkol hizmetinde bulunması ve alkol ticareti yapması 

yasaklanmıĢtır.  

―Ey iman edenler! ġarap, kumar, dikili taĢlar (putlar), fal ve Ģans okları 

birer Ģeytan iĢi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluĢa eresiniz. ġeytan 

içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düĢmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı 

anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil 

mi?‖ (Maide 90-91) 

Bir Müslümanın Ġslami kuralların ihlâl edildiği bir yerde bulunması da uygun 

değildir. Bu nedenle, eksiksiz helal turizm ürünleri sunmayan helal turizm tedarikçileri, 

helal turizm kavramına zarar vermektedirler. Bazı helal turizm sağlayıcılarının helal 

turizm ürünü sunarken birçok sorunla karĢılaĢtığı da ayrı bir sorundur. Örneğin, bazı 

ülkelerde kalite derecelendirme sistemlerinin bir gereği olarak bazı oteller müĢterilerine 

alkol servisi sunmak zorundadırlar. Bu arada bazı ülkelerde, sektörlerde ve/veya 

destinasyonlarda helal turizminin potansiyelini etkileyen bazı zorluklar da 

bulunmaktadır. Bu zorluklar: 

 Uluslararası veya yerel otel sınıflandırmalarına helal otelleri ekleme 

imkânsızlığı. 

 Ġslami olmayan otellerle rekabet 

 Uluslararası otel sınıflandırmaları için özel kriterlere duyulan ihtiyaç. 

 Alkol satıĢı gelirinin olmaması (yiyecek ve içecek kârlarını etkiliyor). 

 Kapasite yönetimi (cinsiyet ayrımı gereği nedeniyle). 

 Sunulan hizmetin maliyetini artırabilecek meĢruiyet kontrolleri  

 Tasarımlar ve yenilikler Ġslam‘ın ruhunu ve kültürünü yansıtmalıdır (hem 

binaların tasarımı hem de hizmetlerin tasarımı). 

 Helal otel genel çerçevesini örgütleyip kuracak ve bu alanda hizmet sunacak 

oteller için etik kurallar oluĢturması gereken bir federasyonun bulunmaması 

 Medya baskısı (bazı ülkelerde ya rakipler ya da Ġslam karĢıtı olanlar). 

 Helal turizm eğitimi veren kurumların eksikliği. 

 Ġslam‘a uygun girdi bulma konusunda kaynak eksikliği. 

 MüĢterilere sağlanan hizmetlerin ücretlendirilmesi problemi, 

 Konaklama pazarının son derece rekabetçi olması, 

 Otel sektörünün detayına vakıf olan bir ġer‘i Denetleme Kurulunun 

bulunmaması. 

Bu tür sorunlara ve güçlüklere rağmen turizm sağlayıcıları Ġslami kuralları tam 

olarak karĢılamamıĢ olsalar da ürünlerini helal ürünler olarak tanımlamaları 

mümkündür. Ancak bu ürünlerihelal turizm ürünleri yerine Müslüman dostuürünler 

olarak isimlendirmek daha doğrudur. 

Hem Ġslam ülkelerinde ve hem de diğer ülkelerde helal turizm tedarikçilerinin 

sağladığı helal turizm paketleri gözden geçirildiğinde, helal turizm paketlerinin çoğunun 

tam olarak gereklerini karĢılamaya yetmediği veya kurallara uymadığı görülür. Tam 

anlamıyla helal tanımına uymayan konseptlerin Müslüman dostuolarak tanımlanmaları 

daha uygundur. Buna göre, çoğu helal turizm tedarikçisinin (özellikle de gayrimüslim 

ülkelerde) güncel uygulamaları çerçevesinde, helal turizminin gerçekten helal olduğunu 

kabul etmek zordur. En iyi tanımlama ile bunlar sadece Müslüman dostu turizm olarak 

isimlendirmek daha doğrudur. 
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4. HELAL TURĠZM-ĠSLAMĠ TURĠZM: KAVRAMLAR VE SORUNLAR  

Dini turizmin yaygınlaĢmasına rağmen, helal turizmin turizm araĢtırmalarıiçindeki 

yeri çok kısıtlıdır ve akademik araĢtırmalar din ile turizm arasındaki karĢılıklı iliĢkiye 

fazlaca değinmemiĢtir. Üstelik dini turizm, konunun hassasiyeti, bilimsel verilerin 

eksikliği ve çoğu ülkede aĢırı derecede yerel nitelikleri nedeniyle tam olarak 

kullanılmamıĢtır. 

AĢağıdaki faaliyetler dini turizm (inanç turizmi)için örnek olarak kabul edilebilir: 

 Hac ziyareti, 

 Misyonerlik seyahatleri, 

 BoĢ vakit değerlendirme, 

 Tatiller, 

 Ġnanç temelli seyahatler, 

 Dini amaçlı toplantı ve faaliyetler, 

 Dini mekân ziyaretleri, 

 Ġnanç temelli kamplar, 

 Dini turistik yerler, 

 Hristiyanların Filistin'deki Kutsal Toprakları ziyareti, 

 Yahudilerin Ġsrail'de kutsal mezarlara ziyaret, 

 Bahailer için Haifadaki Bahai Bahçelerini ziyaret, 

 ġiilerin Hac için Ġran'ı ziyaretleri. 

Ancak din ve turizm arasındaki iliĢki incelenirken genellikle din ya da turizm 

üzerinde ayrı ayrı durulmakta ve ikisi arasındaki etkileĢime çok az önem 

verilmektedir.Dolayısıyla, turizm ve din arasındaki etkileĢimi inceleyebilecek çok daha 

fazla araĢtırma yapmaya ihtiyaç vardır. 

Turizmin temelinde yer alan seyahat olgusu turistlerin turizm faaliyetlerinin 

yanında gittikleri ülkelerde dini mekânlarıziyaretleri ile birlikte kültürel ve tarihi gibi 

birçok alanla da etkileĢim içinde olmaları söz konusudur.Her ne kadar Müslümanlar 

dünyadaki en büyük turizm pazarlarından birini oluĢtursa da, turizm hakkındaki farklı 

Ġslami perspektifle ilgili bilgi azdır (Eidve El-Gohary, 2015 ). Az sayıdaki bazı 

tanımlama giriĢimlerinin Ġslami turizm kavramıyla ilgili bazı önemli belirsizlikler 

içerdiğini ifade etmek gerekir.  

Helal turizmi doğru anlamak için önce turizmi tanımlamak gerekir. Dünya Turizm 

Örgütü (WTO) turizmi; ‖KiĢilerin ikamet ettiği yer dıĢındaki bir yere bir yılı aĢmamak 

üzere, boĢ zaman değerlendirme, iĢ veya diğer benzeri amaçlarla yaptıkları seyahat ve 

konaklama aktiviteleri‖ olarak tanımlamaktadır.  

Bazı araĢtırmacılar, Ġslami turizmi ve helal turizmi hedef pazarlama 

literatürlerinde bir kavram olarak çalıĢmıĢlardır (Jafari ve Scott, 2014; Timothy ve 

Iverson, 2006). Bununla birlikte çoğu araĢtırmacı bu kapsamda, Ġslam hukukunu, hedef 

müĢterileri, faaliyet yerlerini, sunulan ürün ve hizmeti ve seyahatin amacını da tanıma 

dâhil etmeye çalıĢmıĢlardır. Ancak bu tanımların çoğu zayıf ve birbirinin yerine 

kullanılmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, helal turizm ve Ġslami turizm benzer kavramlar 

olarak kabul edilmektedir.  

Ġslami turizmi, ―Turizm faaliyetinde bulunurken dini duyarlılıklarını koruyan 

Müslümanlar için tasarlanmıĢ turizm‖ olarak tanımlamak mümkündür. Bu tanımda 

açıkça ifade edilmeyen, Ġslami kurallara uygunluk, hedef müĢterileri (Müslümanlar), 

faaliyet yeri (ziyaret edilecek mekân), ziyaret süresince sunulan ürünler (yiyecek-
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içecekler) ve rekreasyonel etkinliklerin her biri ayrı ayrı vurgulanmalıdır. Ayrıca Ġslam 

turizminin sadece dini amaçlarla sınırlandırılmayacağı ve sadece Müslüman ülkelerle 

sınırlı olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. AĢağıda Ġslami/helal turizm ile ilgili 

bazı tanım denemeleri yer almaktadır:  

 Ġslam'a uygun bir seyahat için yapılan herhangi bir etkinlik, olay ve tecrübe, 

 Ġslami motivasyonlardan kaynaklanan ve Ġslami ilkelere göre gerçekleĢtirilen 

tüm turizm faaliyetleri, 

 Müslümanlar için tasarlanmıĢ ve yönlendirilmiĢ ürün geliĢtirme ve pazarlamaya 

yönelik tüm çabalar, 

 Ġslami değerlere bağlı turizm türü, 

 Ġslami değerlere aykırı olanlar hariç, her türlü turizm, 

 Helal turizm, turizm endüstrisinde Ġslami öğretilere göre Müslümanlar 

tarafından yapılmasında sakınca olmayan faaliyet ya da Ģeylerdir, 

 Helal turizm, turistik faaliyetlerin Ġslam kurallarına uygun bir Ģekilde 

yapılmasıdır, 

 Helal turizm, turistik ihtiyaçların Ġslam kurallarına göre uygun bir Ģekilde 

karĢılanması anlamını taĢımaktadır, 

 Helal turizm, Müslüman turistlerin ihtiyaçlarını (yiyecek -içecek ve ibadet 

olanakları gibi) giderecek ürün ve hizmetlerin Ġslami öğretilere uygun bir Ģekilde 

sağlamaktır.  

Ġslam dini her ne kadar Ġslam‘ın beĢ Ģartıyla bilinse de bunlar herhangi bir kiĢinin 

iyi bir Müslüman olması için yeterli değildir. Herhangi bir Müslüman için baĢkalarına 

karĢı nezaketli olmak, dürüst olmak ve yalnızca Allah'ın izin verdiği ve Ġslam‘ın tarif 

ettiği emir ve yasaklara riayet etmek de dini bir zorunluluktur. Bu bağlamda, dini 

ilkelere riayet etmek her Müslüman için gerek koĢuldur ve bu ilkelerin uygulanmasına 

duyarlılık son derece önemlidir. AyrıcaMüslüman turistlerin temel ihtiyaçları, günlük 

ibadetler, giyimde tevazu, yeme-içmede tevazu, davranıĢ ve iliĢkilerde tevazu, karĢı cins 

etkileĢimleri ve helal gıda gibi dini yükümlülükleri de yerine getirilmelidir. Ne yazık ki 

helal turizmin ilkeleri ve/veya temel gereklilikleri yazılı olarak bilinmemektedir. Helal 

turizm organizasyonları, hizmet tedarikçileri ve uygulayıcıları tarafından yayınlanan 

materyallerin yanı sıra ilgili literatürü gözden geçirerek, helal turizm ilkeleri ve/veya 

temel gereklilikler için aĢağıdaki liste önerilebilir: 

 Alkol yok, 

 Gece kulübü yok, 

 Sadece helal gıda servisi var, 

 Domuz/türevleri ve/veya benzeri ürünler yok, 

 Sadece erkek kısmı için erkek personel, 

 Kadınlar ve aileler için kadın personel, 

 Sadece kadınlar için kadın personel, 

 Kadınlar ve erkekler için ayrı restoran, 

 Müslüman personel, 

 Uygun üniformalı personel, 

 Her odada Kur'an, 

 Her odadaki namazgâh, 

 Kâbe yönünü gösteren iĢaretler, 

 Cinsiyete göre tasnif edilmiĢ tesisler (spor salonları, yüzme havuzları, vb.), 

 Cinsiyete göre ayrılmıĢ namaz odaları, 



ĠSLAM COĞRAFYASININ STRATEJĠK ÖNEMĠ 202 

 

 Yatak ve tuvaletlerin yön itibariyle konumlandırılması, 

 Banyolarda taharet aparatları, 

 Misafirler için uygun giyinme kuralları. 

Helal turizm ilkelerine ve/veya önemli gerekler için önerilen listeye bakarak, 

bazılarının bu ilkelerin ve/veya önemli gereksinimlerin, tüm Müslümanlar tarafından 

eĢit olarak tanınmayacağı açıktır. Bu bağlamda, temel ihtiyaçların (örneğin: helal gıda, 

her odada Kuran olması, namaz odaları, personel üniformaları uygunluğu, namaz 

kıyafeti, kıble iĢaretleri, misafir giyim kuralları), daha yüksek öneme sahiptir. 

Bununla birlikte, her Müslüman dinin bütün kurallarına uyar diye bir gerçeklik 

yoktur. Bu nedenle, bazı Müslümanlar seyahat tercihleri konusunda karar verirken helal 

turizm ilkelerini önemli bir faktör olarak görmeyebilir. Dahası, helal turizmi Ġslami 

turizm olarak markalamak, bu tür turizm faaliyetlerinin ve/veya ürünlerinin yalnızca 

Müslüman müĢteriler için olduğunu ifade etmek yanlıĢ bir izlenim oluĢturabilir. Bir de 

iĢin öte yanında, aynı turizm iĢletmeleri dini hassasiyet göstermeyen Müslümanlara ve 

gayrimüslim müĢterilere de hitap etmektedirler. Bu nedenle, helal turizm terimi, helal ve 

Ġslami kurallara tam uyan turizm ürünlerini/etkinliklerini markalamak ve tanımlamak 

için tercih edilmelidir.  

Helal turizm, dini turizmin bir alt kategorisi olarak düĢünülmelidir. Helal 

kelimesi, Arapçada izin verilebilir/kabul edilebilir anlamındadır. Bu kelime, sadece gıda 

veya gıda ürünleri için değil, aynı zamanda erkek veya kadın bir Müslümanın hayatının 

tüm yönlerini kapsayan helal kavramının ana kaynağıdır. Helal kavramı, yiyecek ve 

içecek ile baĢlayan ve bankacılık, finans, turizm, kozmetik, istihdam, seyahat ve ulaĢım 

hizmetleri gibi alanlara kadar uzananĠslam‘a uygun her Ģeyi (ürün/hizmet/davranıĢ) 

içermektedir. 

Bir ürünün helal olabilmesi; doğası ve edinimi itibariyle Ģeriatın tarif ettiği 

çerçevedeki yerine bağlıdır. Bu nedenle, Ġslami kuralları ifade eden Ġslâm Ģeriatının 

Müslümanların turizm faaliyetleri üzerinde büyük etkisi vardır.  

5. HELAL TURĠZMĠNĠN GELECEĞĠ 

Müslüman müĢteriler için turizm en hızlı geliĢmekte olan pazar alanlarından 

biridir ve bu müĢterilerin ihtiyaçları pazarlamacılar ve tur operatörleri tarafından ihmal 

edilemeyecek kadar önemlidir (BattourveIsmail, 2014). Thomson Reuters (2016) 

tarafından Dinar Standart ile birlikte üretilen Küresel Ġslam Ekonomisi raporuna göre, 

2013'te küreselMüslümanturizm pazarı 140 milyar dolara ulaĢtı ve bu rakam küresel 

harcamaların % 11,5‘ini oluĢturuyor. Aynı raporda, segmentin 2019'da 238 milyar dolar 

değerinde olması ve küresel harcamaların %13'ünü temsil etmesi bekleniyor. Bu 

nedenle, yenilik bu büyük pazardaki baĢarı faktörlerinden biridir. 

Önümüzdeki yıllarda helal turizm endüstrisinin rekabet gücünün artacağı 

bekleniyor. Destinasyonlar, oteller ve tatil köyleri, havayolları ve seyahat acenteleri 

kendilerini helal turizm pazarında yeniden konumlandıracaklardır. Müslüman olmayan 

ülkeler tarafından Müslümanları hedef alan giriĢimler, diğer destinasyonların Müslüman 

dostu olmasını sağlayabilir. Otelcilik sektöründeki dünya markalarının bu fırsatı 

değerlendirmeleri bekleniyor. Ayrıca, Asya Pasifik bölgesinde birçok ülkede helal 

turizme olan ilginin artması bekleniyor. Tayvan, Vietnam, Çin ve Güney Kore gibi 

Müslümanların azınlık olarak bulunduğu ülkelerde, helal turizm iyi bir iĢ fırsatı olabilir. 

Seyahat acenteleri helâl turlarında, helal gıda sunumu, namaz vaktine göre 

tasarlanmıĢ tur güzergâhları, kutsal mekânları ve camileri ziyaret ve Müslüman tur 

rehberlerigibi unsurları gözeterek Müslüman turistleri cezbedebilir.Ġslami oteller ve 
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helal beldeler sayısı gayrimüslim destinasyonlarda hâlâ sınırlıdır. Bu nedenle, bu, 

özellikle gelen Müslüman turist sayısı yüksek olan ülkelerde, turizm endüstrisinde daha 

fazla yatırım yapılması için bir iĢ fırsatıdır. Helal konularını daha iyi anlamak için 

eğitim müfredatlarını düzenlemeye ve eğitim programları sunmaya ihtiyaç vardır. Bu 

durum üniversiteler ve eğitim merkezleri için de fırsat olabilir.  

KuĢkusuz, Müslüman dostu/helal turizm geliĢtirme ve pazarlama konusunda 

zorluklar mevcuttur. Potansiyel sorunların baĢında helal turizme iliĢkin kavramlar 

gelmektedir. Bu alanda; helal seyahat,helal turizm, Müslüman dostu turizm ve Ġslami 

seyahat gibi birçok terim kullanılmaktadır. Bu beraber, otellerde, tatil köylerinde, 

seyahatlerde, restoranlarda, havaalanı ve parklarda helal samimiyetini belgelemek için 

turizmde helâl standardizasyon sistemi gereklidir. 

Gayrimüslim turistlerin talepleri ile Müslüman turistlerin talepleri arasında bir 

farklılık olması nedeniyle helal turizm pazarlaması kolay bir iĢ değildir. Gayrimüslim 

turist belirli özelliklerin yokluğunda belirli bir destinasyona gitmemeye karar verebilir. 

Bu nedenle, Müslüman destinasyonlar için, Ġslami öğretiyle çeliĢmeden gayrimüslim 

turistlere nasıl hitap edeceğini ve onların ihtiyaçlarını nasıl karĢılayacağını belirlemek 

de önemli bir sorundur. Örneğin, bazı oteller kendi web sitesinde ―Ġslami kurallara 

uygun otel‖ olduklarını beyan etmeleri gayrimüslim konuklar için cazip olmayabilir. Bu 

nedenle, helal turizm uygulamaları turizm destinasyonunun geliĢtirilmesinde bir kısıttır. 

Bununla birlikte, iĢletmelerin yaratıcılıklarını ve esnekliklerini Müslüman ve 

gayrimüslimlerin farklı ihtiyaçlarına hitap etmek için kullanmaları için bir fırsat olabilir. 

SONUÇ 

Din ve dindarlığa iliĢkin araĢtırmalara artan ilgi son zamanlarda araĢtırmacı ve 

uygulayıcıların da dikkatini çekmektedir. Dini çalıĢmaların önemine kıyasla dini turizm 

literatürü halen oldukça zayıftır. Dini turizmin bazı yönleri (örneğin Ġslami turizm), 

turizm alanında yeni bir kavram gibi görünse de, bu kavramlar Ġslam medeniyetinin ilk 

günlerine gidecek kadar eskilere dayanmaktadır. Bu bağlamda, Ġslam seyahat ve turizmi 

teĢvik etmede büyük etkiye sahiptir, çünkü doğadaki güzellikleri görmek, Allah‘ın 

eĢyasının tecellilerine vakıf olmak ve bunu tefekkür etmek açısından gereklidir. Aynı 

zamanda Hz. Peygamber‘in ―Seyahat edin ki sıhhat bulasınız.‖ tavsiyesi Müslümanları 

seyahate teĢvik etmektedir. Dahası, seyahat halinde olanlar için yani seferi olanlar için 

dini sorumluluklar ve yükümlülükler kolaylaĢtırma cihetindedir. Dahası, turizm ve helal 

turizm, her Müslümanınhayatının önemli bir bölümünü oluĢturmaktadır. Ġslam bir din 

olarak beĢ ana sütun üzerine kurulmuĢtur ve Ġslam'ın temel direklerinden biri her 

Müslümanın Hac görevi yapmak üzere bir seyahate katlanması ya da teĢvik edilmesi 

Ġslam'da turizmin önemine ait bir kanıttır.  

Helal turizmin ana ekseni turizm ihtiyaçlarını giderirken Ġslami kurallara 

uymaktır. Bununla birlikte, Ġslami turizmin helal turizminden farklı olduğunu ifade 

etmeliyiz. Belirli bir faaliyeti veya ürünüĠslami olarak nitelendirmek demek, ilgili 

etkinliklerin veya ürünlerin Ġslam‘ın kurallarını ve gereklerini tam olarak yerine 

getirdiğini söylemek demektir. Dahası, helal turizmi Ġslami turizm olarak markalamak, 

bu tür turizm etkinliklerinin/ürünlerinin yalnızca Müslüman müĢteriler için olduğu 

anlamına gelmemelidir; nitekim gayrimüslim müĢterilerin de helal turizm ürünlerini 

birçok nedenle tüketebilmesi mümkündür. Çünkü helal turizm çoğunlukla Ġslami 

kurallara uyan Müslümanlara yönelik olmakla birlikte, turizm ürünlerini tüketme 

konusunda ise kesinlikle sadece Müslümanlara özel değildir. 

Dünya Müslüman nüfusu, Müslüman turistlerin harcamaları, Müslümanturistlerin 

diğer ülkelere gidiĢi göz önüne alındığında; helal turizm pazarının boyutu ve helal 



ĠSLAM COĞRAFYASININ STRATEJĠK ÖNEMĠ 204 

 

turizmin önemi açık bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Müslüman turistlerin farklı 

ihtiyaçlarının ve dini duyarlılıklarına dair karar verme mekanizmalarının tanınması, 

otellerin ve diğer turizm iĢletmelerinin yeni stratejiler geliĢtirmesini gerektirmektedir. 

Otellerin ve diğer turizm iĢletmelerinin Müslüman turistlerin ihtiyaçlarını göz ardı 

etmeleri kurumsal performansları üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Bu olumsuz 

etki, gelirde, kârda, müĢteri memnuniyetinde, müĢteri sadakatinde, rekabet seviyesinde 

düĢüĢ olarak izlenebilir. 
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EK:ĠSLAMIN TEMEL KAYNAKLARINDA HELAL VE HARAM 

Haram 

Haram, sözlükte, yasaklama, mahrum etme anlamlarına gelir. Haram, dinde 

yapılması yasak olan Ģeydir. Herhangi bir Ģeyi yemek, bir fiili yapmak, bir davranıĢta 

bulunmak, bir sözü konuĢmak dince yasaklanmıĢ olabilir. Yükümlünün böyle Ģeylerden 

mahrum edilmesi, yani bunların ona yasak edilmesi ‗haram‘ kelimesiyle ifade 

edilmektir. 

Helal 

Dinen yapılması veya yenip içilmesi yasaklanmayan, serbest bırakılan Ģey de 

helal demektir. Allah (cc)ve Resul‘ünün bir Ģeyin helal olduğunu belirtmesi veya 

iĢlenmesinde günah olmadığını bildirmesi, o fiilin helâl olduğunu gösterdiği gibi, o fiil 

veya Ģeyin yasaklandığına dair bir delil bulunmaması da helâl olduğunu gösterir. Zira 

eĢyada asıl olan helal oluĢudur. Buna göre bir Ģey, dinin açık bir hükmüne, yasağına ve 

ilkesine aykırı olmadıkça helâldir. 

Haramın ÇeĢitleri 

 Kendisi haram; kendisinde bulunan bir zarar ve kötülük sebebiyle yasaklanmıĢ 

Ģeydir. Ölü hayvanın etini yemek, zina etmek, içki içmek, hırsızlık yapmak, 

yalan söylemek gibi. 

 Bir nedenden dolayı haram; aslında kendisi haram olmadığı halde, baĢka bir 

neden dolayısıyla haram olan Ģeylerdir. Haksız yere baĢkasının malını yemek, 

kendisine cuma farz olanların cuma saatinde çalıĢması gibi. Örneğin: Ekmek 

yemek haram değildir, ama baĢkasının ekmeğini çalarak yemek helal olmaz. 

ÇalıĢmak haram olmadığı halde cuma saatinde erkek Müslümanların çalıĢması 

haram sayılmıĢtır. Çünkü o saat cuma namazına ayrılmıĢtır. 

 Kesin haramlar (kat‘î haram); Bazı hususlar, Kur‘an ve hadislerde açık bir sözle 

haram olduğu belirtilmiĢtir; bunu herkes anlar. Böyle bir haramı inkâr etmek 

kiĢiyi Ġslam çizgisinin dıĢına çıkarır. 

 Kesin olmayan haramlar (zanna dayalı haram); Bazı din âlimleri (müçtehitler) 

ellerindeki kaynaklara (delillere) göre bir Ģeye haram demiĢ olabilirler. Ama bir 

baĢkası aynı kaynağı zayıf gördüğü için ona helâl diyebilir. Bu gibi haram 

kararlarında müçtehit din âlimlerinin görüĢlerine baĢvurmakta yarar vardır. 

Ancak onların içtihatlarını Kur‘an ve hadislerde açık bir Ģekilde belli olan haram 

hükümleri gibi saymamak gerekir. Örneğin, bazılarına göre bütün deniz 

hayvanlarının etleri yenir, bazılarına göre ise balığın dıĢındakiler yenmez. Böyle 

bir durumda içtihadın birine mutlak doğru, diğerine Ġslam‘a aykırı denilemez. 

Müslümanlar, hangi müçtehidin delilini aklen, kalben ya da vicdanen kendine 

yakın bulurlarsa onun amel edebilirler. 

Müslüman, haramlar konusunda titiz olan insandır. O haram olan bir davranıĢı 

yapmaz, haram bir Ģeyi yemez içmez, haram olan bir sözü konuĢmaz. Farzlara dikkat 

eder. Bilir ki farzları terk etmek de haramdır. Haramlar, Allah‘ın Müslümanlar için 

çizdiği sınırlardır. Mümin insan bu sınırları dikkatlice korur (9/Tevbe, 112). Allah (cc), 

insanların onlara konulan sınırları (haddi) aĢanları sevmemekte, onları cehennem azabı 

ile uyarmakta, sık sık―Allah‘ın sınırlarına tecavüz etmeyin‖ diye uyarmaktadır (4/Nisâ, 

14; 2/Bakara, 229; 58/Mücâdele, 4 vd.) 

Haram-Helal Konusunda Genel Kurallar/Prensipler 

―EĢyada asıl olan helal olmaktır.‖(A‘râf, 32-33). Bir yiyecek, içecek veya 

davranıĢ, fikir ve söz olarak açık olarak haram değilse o esasen mubahtır. Ancak 
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yiyecek ve içecekler, hakkında açık haram hükmü olan Ģeylere benziyorlarsa, o zaman 

onlar da haram olurlar. SarhoĢ edici içki türevleri ve kumar türleri gibi.  

Herhangi bir Ģeyi veya menfaati yasaklayan sahih nass bulunmazsa, haram 

hükmü de söz konusu olamaz. Ġslam bilginleri bu kaideyi Ģu ayet ve hadislerden 

çıkarmıĢlardır: 

―Yerde olanların hepsini sizin için yaratan O‘dur.‖ (el-Bakara, 2/29) 

―Göklerde olanları, yerde olanları, hepsini sizin buyruğunuz altına 

vermiĢtir.‖ (Casiye, 13) 

―Allah‘ın göklerde olanları da, yerde olanları da buyruğunuz altına verdiğini, 

nimetlerini açık ve gizli olarak size ihsan ettiğini görmez misiniz?‖ (Lokman, 20) 

Selman el-Farisi‘den rivayet olunduğuna göre Rasûlullah (s.a.v.)‘den, yağ, 

peynir ve yabani eĢek etinin hükmü sorulmuĢ, O da Ģöyle buyurmuĢtur: ―Helal, Allah‘ın 

kitabında helâl kıldığı, haram da Allah‘ın kitabında haram kıldığıdır; hakkında bir Ģey 

söylemedikleri ise sizin için affedip serbest bıraktıklarıdır.‖ ( Tirmizî, K. el-Libâs, 6; 

ĠbnMâce, K. el-Et‘ime, 60; Buhârî, K. et-Tefsîr, 99; Müslim, K. ez-Zekât, 24.) 

Ve Ģöyle buyurmuĢtur: ―Allah (cc)bazı Ģeyleri farz kılmıĢtır, bunları kaçırmayın; 

bazı sınırlar koymuĢtur, bunları da aĢmayın; bazı Ģeyleri haram kılmıĢtır, bunları 

iĢlemeyin; unutmaktan değil ancak size olan rahmetinden dolayı bazı Ģeyler hakkında 

da bir Ģey buyurmamıĢtır; bunları da soruĢturmayın.‖ (Dârakutnîrivâyet etmiĢ Nevevi 

de hasen olduğunu bildirmiĢtir.) 

―Allah (cc)Rasûlü, (a.s) buyurdular ki: ―Helal, Allah (cc)Teâlâ‘nın kitabında 

helal kıldığı Ģeydir. Haram da Allah (cc)Teâlâ‘nın kitabında haram kıldığı Ģeydir. 

Hakkında sükût ettiği Ģey ise affedilmiĢtir. Onun hakkında sual etmeyiniz.‖ (ĠbnuMace, 

Et‘ime 60; Tirmizî, Libas 6) buyurmuĢtur. 

Ġslam, Müslümanlara faydalı olanları da emretmiĢtir. Bunun yanında temiz ve 

faydalı olan yiyecek ve içecekleri helâl kılmıĢtır. ―Bugün size iyi ve temiz Ģeyler helal 

kılındı.‖ (5/Mâide 5; ayrıca bk. 7/A‘râf, 157) 

Helal ve haram hükümlerinin kaynağı Allah (cc)) ve Hz. Muhammed(s.a.s.)‘dir. 

Haramdan sakınmak bir ibadettir ancak insanların kendi iĢlerine geldiği gibi helal ve 

haram ölçüleri koyamazlar. 

 ―Dillerinizin yalan yere nitelemesinden ötürü, ‗ġu helaldir, bu haramdır‘ 

demeyin. Sonra Allah‘a karĢı yalan uydurmuĢ olursunuz. Allah'a karĢı yalan 

uyduranlar ise iflâh olmazlar.‖ (Nahl, 116) 

 AbdullahĠbnAbbas‘ınanlattığınagöre adamPeygamberimizegelerekĢöylededi: 

―Ben et yediğimzamankadınlarailgimartıyorveĢehvetimkabarıyor. Onuniçin et 

yemeyinefsimeharamettim‖.BununüzerineĢuâyetindi: ―Eyimanedenler! 

Allah‘ınsizehelalettiğitemizĢeyleriharamkılmayın, sınırıaĢmayın. Doğrusu Allah 

(cc)aĢırıgidenlerisevmez. Allah‘ınsizeverdiğirızıktantemizvehelalolarakyeyin. 

InandığınızAllahtankorkup-sakının‖(Mâide, 87-88) (Tirmizî Tefsir 6, hadis no: 

3054, 5/255) 

 Herhangi bir kimsenin/otoritenin haram veya helal hükümlerini Ġslam‘ın 

ölçülerine zıt olmasına rağmen kabul etmek, onları rab olarak tanımak anlamına 

gelir. ―Onlar hahamlarını ve râhiplerini ayrı rabler edindiler. Meryem oğlu 

Mesih‘i (Ġsa‘yı) de. Oysa kendilerine tek ilâh olan Allah‘a ibadet etmeleri 

emredilmiĢti. O‘ndan baĢka ilâh yoktur. O, onların ortak koĢtukları Ģeyden 

uzaktır.‖ (Tevbe, 31) 
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 ―Zarûretler, bazen haramları helal hale getirebilir. Ġnsan mecbur kaldığı 

zaman, mazereti sona erinceye kadar haramı kullanabilir, yiyebilir.‖ (Bakara, 

173; En‘âm, 145; Nahl, 115) 

 Haramı belirleme hak ve yetkisi yalnız Allah‘a aittir ancak Allah (cc) tarafından 

Resulünün iyi ve temiz Ģeyleri helal kılma, kötü ve pis Ģeyleri haram kılma 

yetkisiyle yetkilendirdiğini de bildirmektedir.  

 Kur‘an-ı Kerimde Yüce Allah (cc)iyi ve güzel olan Ģeyleri Peygamber vesilesi 

ile helal kıldığını çirkin ve kötü Ģeyleri haram kıldığını bizlere Ģöyle 

bildirmektedir. ‖Onlara iyi ve temiz Ģeyleri helal, kötü ve pis Ģeyleri haram 

kılar‖ ( Araf, 157). Helal ve haram kılma Allah‘ın hakkı olduğuna göre, burada 

Peygamber‘de helal ve haram kılar denmesi ancak, temiz ve pis Ģeyleri Allah‘ın 

Resulüne öğretmesi, onun da onların helal ya da haram olduğunu açıklaması 

anlamındadır. Yani Resulün helal ya da haram dediklerini, helal ya da haram 

kılan da aslında yine Allah‘(cc)tır. 

 ―Ġslam hukukuna göre herhangi bir konuda sahih bir nas bulunmazsa o konu 

helal çerçevesi içinde ele alınır.‖ (Bakara 187, Âl-i Ġmrân 93, Mâide 4, Lokman 

20, Câsiye 13) ve―Helal Allah‘ın kitabında helal kıldığı ve haram Allah‘ın 

kitabında haram kıldığıdır, zikredilmeyen Ģeyler ise sizin için affedip serbest 

bıraktıklarıdır‖ (ĠbnMâce, ―Etime‖, 60; Tirmizî, ―Libâs‖, 6) gibi hadislerden 

ulaĢmıĢlardır. 

 ―De ki: Allah‘ın size indirdiği; sizin de, bir kısmını helal, bir kısmını haram 

kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz?‖ De ki: ―Bunun için Allah mı size izin 

verdi, yoksa Allah‘a iftira mı ediyorsunuz?(Yunus, 59) 

 

 Diğer bir ayette ise mealen Ģöyle buyrulmaktadır. ‖De ki: Allah‘ın, kulları için 

yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram kılmıĢ?‖(Araf, 32) 

 Bu ayetler ve hadislerden açıkça, haram ve helali belirleme yetkisinin sadece 

Allah‘a ait olduğunu göstermektedir. Hakkında ayet ve hadis olan bir konuda 

ayet ve hadise muhalif bir hüküm vermek, helal ve haram belirleme yetkisini, 

rahipler ve hahamlar gibi kendinde görmek demektir. 

 Allah temiz ve pis Ģeylere helal haram koyma yetkisini Resul‘üne de vermiĢtir. 

o ―Eğer o (Peygamber) bize atfen, bazı sözler uydursaydı, biz onu 

kıskıvrak yakalayıp can damarını koparır, helak ederdik, hiçbiriniz de 

buna engel olamazdınız.‖(Hakka, 44–47 ) 

o ―Resule itaat eden, Allah‘a itaat etmiĢ olur.‖(Nisa, 80 ) 

o ―Ġhtilaflı bir iĢin hükmünü öğrenmek için Kuran‘a ve Sünnete 

bakın!‖(Nisa, 59) 

o ―Ġhtilaflı Ģeyleri insanlara açıklayasın diye bu Kitabı sana 

indirdik.‖(Nahl 44, 64) 

o ―Resulüme uyun ki, doğru yolu bulun! Araf 158.‖ (Nur, 54) 

 Bütün peygamberler söylediklerini ya doğrudan Allah‘ın vahyi, ya da O‘nun 

onayı ile söylerler. Aklımıza Ģöyle bir soru gelebilir, Allah (cc)(cc), Resulünün 

temiz ve pis hükümlerinden baĢka, diğer hükümlerini kabul etmiĢ midir? Kabul 

etmediği hükümler var mıdır? 

o ALLAH (cc) helal kıldığı bir Ģeyi Resulünün haram kılmasına izin 

vermiyor. 
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Allah (cc)Resulü Zeynep bintiCahĢ‘ın ikram ettiği bal Ģerbetini eĢleri 

AiĢe ve Hafsa‘nın gönlü olsun diye, kendine haram kılmasını 

anlatmaktadır. BaĢka bir rivayette cariyesi Meryem‘e yaklaĢmama olarak 

da anlatılmaktadır. Allah(cc) Resulüne dahi helal kıldığı bir Ģeyi 

Resulünün sadece kendisine haram kılmasına bile izin vermemiĢtir. Onu 

ikaz etmiĢtir. 

 ―Ey Peygamber, sen eĢlerinin gönlü olsun diye Allah‘ın helal 

kıldığı Ģeyi neden haram kılıyorsun!‖(Tahrim, 1) 

 Bazı sahabeler, gündüzleri devamlı oruç tutmayı, geceleri sürekli 

namaz kılmayı, et yememeyi ve kadınlara yaklaĢmamaya karar 

vermiĢlerdi. Peygamber Efendimiz bunun yanlıĢ olduğunu onlara 

söylemiĢ ardından da aĢağıdaki ayetler inmiĢ idi.  

 ―Ey müminler, Allah‘ın helal kıldığı temiz Ģeyleri haram kılmayın 

ve haddi aĢmayın, Allah (cc)haddi aĢanları sevmez ― (Maide, 87) 

 ―Onlar Allah‘ın kulları için yarattığı güzellikleri ve temiz 

rızıkları nasıl haram kılarlar?‖ (Araf, 32) 

 Helal Haram koyma yetkisini kendinde görenlere uyarı 

o ―Ey iman edenler! Allah‘ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri 

(kendinize) haram etmeyin ve (Allah‘ın koyduğu) sınırları aĢmayın. 

Çünkü Allah (cc)haddi aĢanları sevmez.‖  (Maide, 87) 

o ―Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak ―Bu helaldir, Ģu da 

haramdır‖ demeyin, çünkü Allah‘a karĢı yalan uydurmuĢ oluyorsunuz. 

KuĢkusuz Allah‘a karĢı yalan uyduranlar kurtuluĢa eremezler.‖  (Nahl, 

116) 

 Harama götüren her Ģey haramdır: 

o Kötü ve zararlı bir Ģeyi önlemenin en makul ve kesin yolu, sebepleri 

ortadan kaldırmak, vasıtaları yok etmektir. ĠĢte Ġslam‘ın haram 

konusunda tuttuğu yol da budur. Meselâ zinayı haram kılmıĢtır. Maksat 

zina suçunun meydana gelmesi ve suçlunun haram iĢlediği için ceza 

görmesi değil, suçun iĢlenmemesidir. Bunun için de yalnız ceza kâfi 

değildir, suça iten sebepleri ortadan kaldırmak gerekir. Bundan dolayı 

Ġslam da bir taraftan evlenme kolay, boĢanma mümkün kılınmıĢ, diğer 

yandan aĢırı açıklık, saçıklık, baĢ baĢa bulunma, müstehcen, tahrik edici 

resim ve müzik, gereksiz beraberlik yasaklanmıĢ, haram kılınmıĢtır. 

o ―Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir‖diyerekĠslam‘da niyete 

büyük önem verilmiĢse deiyi niyet haramı meĢru kılmaz gerçeği göz ardı 

edilmemelive araçlar da amaç gibi meĢru olmalıdır. 

Özetlenecek olursa bir konu hakkında helal haramlar genellikle bilinmektedir ve 

bunları bilmek her Müslümanın görevidir. Bu konuda bilgi ihtiyacı olanların bakacağı 

kaynak kitap ve sünnettir. Aksi takdirde Tevbe suresinde bahsedilen ―hahamlarını ve 

rahiplerini rabler edindiler‖ günahını iĢlemiĢ oluruz. O zümreden insanlar olmamak 

için, bir konu hakkında helal ya da haram olarak duyduğumuz hükmü, kabul etmeden 

önce, o hükmü araĢtırmak gerekir. Kur‘an ve mealleri ve hadis kitapları temel 

kaynaklardır. Eğer ki bir hüküm bu temel kaynaklarına ters düĢüyorsa onun reddi 

gerekir.  
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Yeme ve Ġçmeyle Ġlgili Helal ve Haramlar 

 ―Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yiyin, 

Ģeytanın peĢine düĢmeyin; zira Ģeytan sizin açık bir düĢmanınızdır. O size ancak 

kötülüğü, çirkini ve Allah (cc)hakkında bilmediğiniz Ģeyleri söylemenizi 

emreder.‖ (Bakara, 168-169) 

 ―Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer siz 

yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na Ģükredin. Allah (cc)size ancak ölüyü 

(leĢi), kanı, domuz etini ve Allah'tan baĢkası adına kesileni (putlar ve Ģahıslar 

adına kesilen hayvanı) haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, 

baĢkasının hakkına saldırmadan ve haddi aĢmadan bir miktar yemesinde günah 

yoktur. ġüphe yok ki Allah (cc)çokça bağıĢlayan, çokça merhamet edendir. 

Allah'ın indirdiği kitaptan bir Ģeyi (âhir zaman peygamberinin vasıflarını) 

gizleyip onu az bir paha ile değiĢenler yok mu, iĢte onların yiyip de karınlarına 

doldurdukları, ateĢten baĢka bir Ģey değildir. Kıyamet günü Allah (cc)ne 

kendileriyle konuĢur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı 

bir azap vardır.‖ (Bakara, 172-174) 

Kur‟ân-ı Kerim‟de Yeme Ġçme ile Ġlgili Âyetler 

Yeme anlamına gelen ekl  - موا  türevleriyle birlikte Kur'an'da 109 yerde geçer. 

Ġçme anlamına gelen Ģ-r-b – غرب kelimesi ise türevleriyle birlikte 39 yerde kullanılır. 

Kur‘an‘ın en uzun surelerinden birinin adı, ―Mâide‖, yani sofra‘dır. Bu surenin baĢ 

tarafı, yiyecekle ilgili temel meseleleri, haram ve helâl yiyecekleri açıklar. Kur‘an‘da 

yenilip içilmesi haram olan gıdalar sayılır, sayılan az miktardaki gıdaların dıĢındaki tüm 

yiyecek ve içeceklerin, bazı Ģartlara riayet edilerek helal olduğu belirtilir (En'âm, 119; 

A'râf, 32). Allah‘ın haram kıldıklarını helâl kılmaya veya helal kıldıklarını 

haramlaĢtırmaya kimsenin hakkı olmadığı belirtilir (Mâide, 87; En'âm, 140; Tahrim, 1; 

Tevbe, 37). Kur‘an‘ın bu konuda vurgu yaptığı Ģeylerden biri, yenilecek gıdaların helal 

ve temiz olmasının gereğidir (Bakara, 168; Mâide, 88; Enfâl, 69; Nahl, 114). Helal olan 

gıdalar da olsa, yeme içme konusunda aĢırılığa kaçıp israf etmeyi de Kur‘an yasaklar 

(En'âm, 141; A'râf, 31). 

Yiyeceklerin Temizinden ve Helâlinden Faydalanmak: 

Helal kılmak da, haram kılmak da Allah‘a ait bir haktır. Hiç kimsenin, 

zühdünden, yani dünyaya rağbet etmemesinden dolayı, nefsini kırmak için ve Allah‘ın 

mubah kıldığı bir Ģeyi, lezzet verdiği için haram kılması caiz değildir. Bir Ģey, helal ise, 

nefsimizin hoĢuna gidecek Ģekilde temiz ve lezzetli de olsa, ondan yararlanmak caiz 

olur. Çünkü Ġslam, mubah oldukça lezzet veren Ģeylerden faydalanmayı kiĢiye 

yasaklamamıĢtır. Eğer o Ģey, haram ise, ondan uzak durmak ve o nitelik onda oldukça 

onu kullanmamak gerekir. Allah, haram kılmadığı bir ziyneti, süsü veya temiz rızıkları 

haram sayanları reddeder. ―De ki: ‗Allah‘ın, kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları 

kim haram etti? De ki: ‗O, dünya hayatında müminlerindir; kıyamet günü de yalnız 

onlarındır.‘ ĠĢte Biz, bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz.‖ (7/A'râf, 32) 

Kur‘an-ı Kerim‘de haram olan yiyecekler, bazı ayetlerde özetlenerek, bazısında 

ise teferruata girilerek ifade edilmiĢtir. Birinci çeĢit ayetlerde―boğazlanmadan ölmüĢ 

(murdar) hayvan, vücuttan akmıĢ kan, domuz ve Allah‘tan baĢkası adına kesilmiĢ 

hayvanlar‖ (2/Bakara, 172-173; 6/En‘âm, 145)olmak üzere haram yiyecekler dört 

adettir.  

―ÖlmüĢ hayvan, kan, domuz eti ve Allah‘tan baĢkasının adınakesilen, boğularak, 

vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı 



HELAL HELAL MĠDĠR? TURĠZMDE STANDARTLAR, UYGULAMALAR VE SORUNLAR 211 

hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan (ölmeden kesilmesi hariç) ve putlar adına 

boğazlanan hayvanlar ve fal okları ile kısmet aramanız size haram kılındı. ĠĢte bunlar 

fasıktır. Bugün kâfirler sizi dininizden döndüremedikleri için ye‘se kapıldılar. Artık 

onlardan korkmayın, Ben'den korkun. Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim. Ve 

üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak Ġslâm‘dan razı oldum. Artık 

kim açlık tehlikesiyle, günaha meyletmeksizin zarurette (yemek zorunda) kalırsa, 

muhakkak ki Allah (cc)Gafûr'dur, Rahîm'dir.‖ (5/Mâide, 3) 

 Bu genel değerlendirmeden sonra, haram yiyecekleri teker teker ele alabiliriz: 

1- Kendiliğinden ölmüĢ hayvan 

2- AkmıĢ Kan 

3- Domuz 

4- Allah‘tan BaĢkası Adına Kesilenler 

5- Boğularak, vurularak, bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak 

ölenler 

6- Diğer Haram Olanlar: Yukarıda meali verilen ayet, sarih ve kesin 

olduğu için kesin haramdırlar. Bunların dıĢında kalan haram hayvanlara gelince: 

Kur‘an‘da Peygamberi kast ederek ―onlara temiz Ģeyleri helal kılar, pis Ģeyleri de 

haram kılar‖ (A‘râf, 157) buyrulur. Burada pis Ģeyler diye tercüme edilen ―el-

habîs‖in kelimesinin ne manaya geldiği konusunda Ġslam bilginleri fikir ayrılığına 

düĢmüĢlerdir.  

Ġhtilaflara örnek olması açısından Ģu bilgiler faydalı olabilir:  

Hz. Peygamber, Hayber günü ehlî eĢeketini yasaklamıĢtır (Buhâri, Megâzi 

38; Zebâih 27, 28; Müslim, Nikâh 30). Ebu Hanife ―ehlî eĢek‖benzetmesi yaparak 

at ve katırı da dâhil etmiĢtir (Ġmameyn‘e ve ġâfiî‘ye göre helâldir). Peygamber‘in 

―Bütün köpek diĢli yırtıcılar ile yırtıcı pençesi olan kuĢları yemeyi‖ yasakladığı 

bildirilmiĢtir (Müslim, Sayd 15, 16; EbûDâvud, Et‘ıme 32; Tirmizî, Sayd 9-11) 

ancak Hanefiler, bu hadiste geçen ―sibkâ‖ kelimesini ―et yiyenler‖ Ģeklinde 

anlamıĢlar ve bu çeĢit hayvanları haram saymıĢlardır. Ġmam ġâfiî ―insanlara 

saldıran ve parçalayan‖ Ģeklinde anladığı için tilki ve çakalıharamların dıĢında 

tutmuĢtur. Ġmam Mâlik ise yırtıcılar için haram yerine, mekruh tabirini 

kullanmıĢtır ki bu kavram konusunda da Ġslam âlimleri arasında fikir birliği 

yoktur. 

Haram Ġçecekler ve Keyif Vericiler 

a- Ġçki: Dilimizde içki, Arapçada ―hamr‖ ve ―müskir‖ kelimeleri, içildiği 

zaman azı veya çoğu sarhoĢluk veren içecekler için kullanılmaktadır. Ġslam dini, 

bütün sarhoĢluk veren içkileri haram kılmıĢ, içmeyi yasaklamıĢtır: ―Ey iman 

edenler! ġarap (alkollü içkiler), kumar, dikili taĢlar (putlar), fal ve Ģans okları 

birer Ģeytan iĢi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluĢa eresiniz. ġeytan içkide 

ve kumarda, ancak aranıza düĢmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah‘ı 

zikretmekten/hatırlayıp anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) 

vazgeçersiniz değil mi?‖ (5/Mâide, 90-91) 

 Her sarhoĢ eden içki haramdır.  

 Çoğu SarhoĢ Edenin Azı da haramdır 

 Ġçki içilmekte olan masaya/mekâna oturmak da yasaktır.  
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 Ġçki Ticareti yasaktır. 

o ―Allah (cc)Ģaraba (alkollü içkilere), yapanına, yaptıranına, 

taĢıyanına, taĢıtanına, alım satımında bulunanına, parasını yiyenine, 

kendisi için satın alınanına, garsonuna ve içenine lânet etti.‖ 

(Tirmizî, Büyû 58; ĠbnMâce, EĢribe 6) 

 Alkollü ilaç ile tedavi de yasaktır 

 Peygambere içki soruluncaO da onu yasakladı. Soran adam: ―Ben onu 

yalnızca ilaç ve tedavi için yapıyorum‘ deyince de: ―O ilaç değil; derttir‖ 

(Müslim, EĢribe 12; EbûDâvud, Tıb 11) buyurdu. Ancak ayette geçen 

zaruret prensibi istisnadır. 

    HELAL ve HARAM için Temel Kaynak‟tan Referanslar 

A- Haram kelimesi ile ilgili ayetler (83 yerde): 

 Bakara 

(85,144,149,150,191,194,173,194,196,198,217,27

5) 

 Âl-i Ġmrân (50, 93) 

 Nisâ, 23, 160; 5 

 Mâide, 1, 2, 3, 26, 72, 87, 95, 96, 97, 

 En‘âm 

(119,138,139,140,143,144,145,146,148,150,151, 

 A‘râf, 32, 33, 50, 157; 

 Enfâl, 34; 

 Tevbe, 5, 7, 19, 28, 29, 36, 37, 

 Yûnus, 59; 

 Ġbrâhim, 37; 

 Nahl, 35, 115, 116, 118;  

 Ġsrâ, 1, 33; 

 Enbiyâ, 95;  

 Hacc, 25, 30;  

 Nûr, 3;  

 Furkan, 68;  

 Neml, 91,  

 Kasas, 12, 57; 

 Ankebût, 67; 

 Fetih, 25, 27; 

 Zâriyât, 19; 

 Vâkıa, 67; 

 Tahrîm, 1;  

 Kalem, 27;  

 Meâric, 25 

B- Helal kelimesi ile ilgili ayetler (51 yerde): 

 Bakara, 168, 187, 196, 228, 229, 230, 275; 

 Âl-i Ġmrân, 50, 93; 

 Nisâ, 19, 23, 24, 160; 

 Mâide, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 5, 87, 88, 96; 

 A‘râf, 157; 

 Enfâl, 69; 

 Tevbe, 37, 37; 

 Yûnus, 59; Hûd, 39; 

 Ra‘d, 31; 

 Ġbrâhim, 28; 

 Nahl, 114, 116;  

 Tâhâ, 27, 81, 86;  

 Hacc, 30, 33;  

 Ahzâb, 50, 52;  

 Fâtır, 35;  

 Zümer, 40;  

 Fetih, 25;  

 Mümtehine, 10; 

 Tahrîm, 1, 2; 

 Beled, 2 

C- Helal ve Haram 

 Helal ve Haramın On Emri: En‘âm, 151-

153. 

 Haramla Helal Bir Olmaz: Mâide, 100 

 Helalı Haram Kılmak: Mâide,87; 

 Ġyice Bilmeden, Helâl ve 

Haram Hakkında 

Hüküm Vermenin 

Kötülüğü: Nahl, 116-117. 

 Haramdan Tevbe: Mâide, 



HELAL HELAL MĠDĠR? TURĠZMDE STANDARTLAR, UYGULAMALAR VE SORUNLAR 213 

En‘âm,138, 140, 143-144; A‘râf, 32. 93. 

D- Helal Olan ġeylerden Yemek 

a- Helal ve temiz olan Ģeylerden yemek: Bakara, 

168, 172; Mâide, 5, 87-88; En'âm, 118-119, 142; 

Nahl, 114. 

b- Yenmesi helal olan Ģeyler: Mâide, 1,4,5; Hacc, 

30. 

c- Ehl-i kitab'ın kestiğini ve piĢirdiğini yemek: 

Mâide, 5. 

d- Allah'ın adıyla 

kesilenlerin yenmesi: 

En'âm, 118-119. 

e- Zaruret (Çaresizlik): 

Bakara, 173; Mâide, 3; 

En'âm, 145; Nahl, 115. 

E- Yenmesi Haram Olanlar 

Yenmesi Haram Olanlar: 

Bakara 173; Mâide 3; En'âm 145; Nahl 115 

Murdar: 
Bakara 173; Mâide 3; En'âm 145; Nahl 115 

Hacc 30. 

Kan: Bakara, 173; Mâide, 3; En'âm, 145; Nahl, 

115. 

DomuzEti: Bakara, 173; Mâide, 3; En'âm, 145; 

Nahl, 115. 

Allah'tan BaĢkası Ġçin 

Kesilen: Bakara, 173; 

Mâide, 3; En'âm, 138, 

145; Nahl, 115. 

Boğularak Ölen Hayvan: 

Mâide, 3. 

DüĢerek Ölen Hayvan: 

Mâide, 3. 

BaĢka Hayvanın 

Öldürdüğü: Mâide, 3. 

Putlar Adına Kesilen 

Hayvan: Mâide, 3. 

Besmelesiz Kesilen Hayvan 

Eti: En'âm, 121. 

F- Ġçki ve Alkollü Ġçkiler: 

 Ġçki Büyük Günah: 2/Bakara, 219. 

 SarhoĢken Namaza YaklaĢma: 4/Nisâ, 43. 

 Yasak olmayan Ġçki: 16/Nahl, 67. 

 Ġçki Yasağı: 5/Mâide, 90-91. 

 Ġçkinin Tevbesi: 5/Mâide, 93. 
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Özet 

 Dünya haritasına bakıldığında Ġslam coğrafyasının eski dünyanın merkezinde olduğu açıkça 

görülecektir. Çin sınırından baĢlayıp bütün Ġç Asya, Ġran, Kafkasya, Karadeniz‘in kuzeyinden Kırım ve 

Tataristan, Anadolu, Orta Doğu, Arabistan Yarımadası, Pakistan, Afrika‘nın ortalarından kuzeye, 

Akdeniz‘e ve oradan Batı Afrika‘dan Atlas Okyanusuna kadar uzanan bu coğrafya, dünyanın kalbi 

niteliğindedir. Kıtalararası her türlü kara ve deniz geçiĢi bu coğrafyadan geçer. Türk Boğazları, SüveyĢ 

Kanalı gibi dünyanın en önemli suyolları bu coğrafyadadır. Fırat, Dicle, Nil ve Ġndus gibi dünyanın en 

önemli nehirleri buradadır. 

 En eski çağlardan itibaren dünya hâkimiyetinin yolu bu coğrafyadan geçmiĢtir. Pers, Roma, 

Emevî, Abbasî, Selçuklu, Osmanlı, Safevî ve Hindistan‘da Babür devletleri hep bu coğrafyada hâkimiyet 

sürmüĢtür. Bu coğrafyaya hâkim olan devletler eski dünyaya hâkim olmuĢlardır. 

 Bu coğrafya sadece bu yönüyle değil, her devirde üzerinde barındırdığı nüfusu besleyecek temel 

ihtiyaç maddelerine sahip olup, kendi kendisine yeten bir özelliktedir. Her türlü yer altı ve yer üstü 

zenginlik kaynaklarına sahiptir. Bugün de bütün dünyanın muhtaç olduğu enerji kaynaklarının çok büyük 

bir kısmına sahiptir. Bu yönüyle dünya ticaretinin hem kaynağı, hem de en önemli güzergâhıdır. 

 Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bu coğrafya tarih boyunca Ġslam medeniyetinin de 

merkezi olmuĢtur. Ġslam kültür ve medeniyeti bu coğrafyada yükselmiĢtir. Ġslam coğrafyası bu bölgelerle 

sınırlı olmayıp, büyük bir Müslüman nüfusa sahip olan Endonezya ve Malezya‘yı ihmal etmemek gerekir. 

Fakat bu bölgenin özelliği askerî değil daha çok ticarîdir. Bu ülkeler, kültürel etki alanı bakımından 

büyük önemi haiz olduğundan, yapılacak iĢbirliklerine mutlaka dâhil edilmelidir. 

 Avrupa‘da sömürgecilik döneminin baĢlamasıyla birlikte Akdeniz ve aynı paraleller arasından 

doğu giderek Kafkasya, Ġran, Afganistan, Özbekistan, Kazakistan, Doğu Türkistan, Çin, Moğolistan ve 

oradan Kore ve Japonya‘ya kadar uzanan hat, kuzey ile güney arasındaki denge ve aynı zamanda da 

rekabet alanı olmuĢtur. Son çağlarda Rusya ile Ġngiltere, yakın zamanlarda ABD ile Sovyetler arasındaki 

rekabetin temeli Akdeniz ve Ġç Asya dengeleri üzerinde seyretmiĢtir. Bitmeyen bu rekabetin hedefi Ġslam 

coğrafyasıdır. 

 O halde bu kadar önemli stratejik mevkide bulunan ve dünyanın zenginliklerine sahip olan Ġslam 

ülkelerinin, bu coğrafyada hâkim, hür ve bağımsız olarak yaĢaması, kaynaklarımızın halklarımızın 

refahına hasredilmesi için her alanda Birlik sağlanması hayatî önem arzetmektedir. Bu Birliğin 

kuruluĢunu kolaylaĢtıran coğrafî ve tarihî amiller, muhtemel iç ve dıĢ engeller bildirimizde tartıĢılacaktır. 

AnahtarKelimeler: Ġslam Coğrafyası, EskiÇağlar, Anadolu 

Abstract 

When the world map is examined, it is seen that the Islam geography is in the center of the 

world. Extending from the Chinese border to the whole Inner Asia, Iran, Caucasia, from the north of the 

Black Sea, Crimea and Tatarstan to Anatolia, Middle East and Peninsula of Arabia, from the Inner Africa 

to the north, Mediterranean, West of Africa and the Atlantic Ocean, this geography is like the heart of the 

world. All intercontinental land and sea transportation pass through this geography. The most important 

waterways of the world such as the Suez Canal and the Turkish Straits are in this geography. The Tigris 

and Euphrates, the Nile and the Indus which are among the greatest rivers in the world also run through 

these lands. 

 Since ancient times, the way to dominate the world has passed through this geography. The 

Persians, Romans, Umayyads, Abbasis, Seljuks, Ottomans, Safavids and the Babur State in India 

prevailed over all these lands. The states which dominated this geography also dominated the ancient 

world. 
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This is not the only characteristic of this geography, it also has a potential which provides basic 

necessities for the population on itself through all times and it is self-sufficient. This geography has a 

variety of ground and underground riches of all kinds. Today the energy resources required by the world 

take place in this area. With this aspect, it is both the source and the most important route of the world 

trade. 

With a high Muslim population, this geography has been the center of the Muslim Civilization 

throughout the history. Islamic culture and civilization have spread over this geography. The Muslim 

world is not limited to these areas; Indonesia and Malaysia with a great Muslim population have to be 

taken into account seriously. However, the importance of this region is not military but commercial. 

These countries have a great cultural influence and must certainly be included in the cooperation to be 

executed.    

With the beginning of the colonialism in Europe, in the Mediterranean and in the line passing to 

the east on the same latitudes with Caucasia, Iran, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, East Turkistan, 

China, Mongolia and from there to Korea and Japan, there was a state of balance and at the same time 

competition between north and south. During the near past, the foundation of competition between Russia 

and Britain followed a path on the balance of Mediterranean and Inner Asia scale and this competition is 

now between the USA and Russia. The ultimate goal of this never-ending competition is the Muslim 

geography.  

In that case, it is a vital importance for the Muslim countries, which are located on such an 

important strategic region and which have a wide range of rich sources of the world, to live dominantly 

and independently in this geography and to establish a sound unity on all grounds by devoting all those 

sources to the welfare of our people. The geographical and historical factors to facilitate the establishment 

of this unity and the possible internal and external obstacles will be discussed in this paper. 

Keywords: Islamic Geography, Ancient Ages, Anatolia 

I. Ġslam Dünyasının Merkezî Coğrafyaları 

 Çin sınırından Türk Boğazlarına, Kırım ve Tataristan‘dan, Yemen, Sudan, 

Nijerya, Mali ve Senegal‘e, Arap Yarımadasından Pakistan ve Hindistan içlerine, 

oradan Endonezya ve Malezya‘ya kadar uzanan Ġslam coğrafyası, bu haliyle dünyanın 

merkezi konumundadır. Ancak bu geniĢ coğrafyanın da merkezî coğrafyaları vardır. 

Bunlar Anadolu, Orta Doğu olarak adlandırılan Suriye, Irak, Filistin ve Arap 

Yarımadası, Ġran, Türkistan ve Mısır‘dır. Tarihî coğrafya açısından incelendiğinde, tarih 

boyunca bu coğrafyalara hâkim olan güçlerin, daima çevrelerine doğru geniĢledikleri 

görülecektir. Bu coğrafyaların hâkimiyet ve etki alanları zannedildiğinden geniĢtir. 

ġimdi bu coğrafyalara yakından bakalım. 

1. Anadolu 

Anadolu tabiri, tarihte çok değiĢik anlamlarda kullanılmakla beraber, bugünkü 

Anadolu merkez olmak üzere, Doğuda Kafkas Dağlarının batısından baĢlayarak batıda 

Boğazlara, güneyden fizikî coğrafya esas alınarak ġam-Bağdat çizgisinin kuzeyine 

kadar olan yarımadadır. Asya, Avrupa ve Afrika‘yı birbirine bağlayan önemli bir 

mevkidedir. Akdeniz‘e hâkim olması itibariyle aynı zamanda Akdeniz‘in bir parçasıdır. 

Karadeniz‘e uzun bir kıyısının olmasından dolayı, hâkimiyeti Karadeniz‘in kuzeyine de 

uzanmaktadır. Her iki denizi birleĢtiren Boğazlar, Anadolu‘nun mevcut olan değerini 

daha da arttırmaktadır. Anadolu‘nun bu mevkii siyasî olduğu kadar iktisadî bir önem de 

taĢımaktadır. Doğu-Batı, kuzey-güney istikametlerindeki ticaretin merkezi, geçiĢ yeri 

Anadolu‘dur. Bu haliyle Anadolu, sadece yakın çevresiyle değil, aynı zamanda uzak 

çevresi ile de (Avrupa, Karadeniz‘in kuzeyi, Ġran, Türkistan, Mısır, Hicaz) münasebet 

halindedir ve bu bölgeler arasındaki münasebet Anadolu vasıtasıyla sağlanmaktadır.  

Bu haliyle Anadolu, tabiî coğrafyası ve mevkiî itibariyle hinterlandı çok geniĢ olan 

bir coğrafyadır. Bu coğrafyaya hâkim olan güçler, kısa zamanda çevresine doğru 

yayılırlar. Çevresinin cazibe merkezi olur veya çevresini himayesine, etki alanına alır. 
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Anadolu‘nun bu etkisi, tabiî coğrafyası ile sınırlıdır. Bu sınır, doğuda Kafkas dağlarının 

batısı, batıda Tuna nehri tabiî sınır olmak üzere Bulgaristan, Makedonya üzerinden 

Arnavutluk‘tan Adriyatik‘e ulaĢır. Güneyde iseKıbrıs Adası dâhil ġam-Bağdat çizgisinin 

kuzeyidir. Anadolu‘nun tabiî sınırları bugünkü siyasî sınırlar değil, gerçek sınırlar olan 

bu tabiî sınırlardır. Bu sınırlar Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri 

dâhil olmak üzere daima Anadolu‘ya bağlı kalmıĢtır. Veya söz konusu devletlerin 

hâkimiyet alanlarını bu sınırlar oluĢturmuĢtur. Gerçekten de tarihte Suriye, Kuzey Irak, 

Kıbrıs ve Balkanların kaderi, Anadolu‘nun kaderi ile birlikte geliĢmiĢtir
1
. Bu 

özellikleriyle Anadolu merkezî bir coğrafyadır. Yukarıda sınırları çizilen coğrafyaların 

hâkim merkezidir. Tarih boyunca daima bu merkezlere hükmetmiĢtir.  

Coğrafî konumu itibariyle Asya ile Avrupa arasında bir köprü mesabesindedir. 

Tarihte, Yunan-Roma-Pers, Doğu Roma-Sasani, Arap-Bizans iliĢkilerinde daima 

merkezî rol üstlenmiĢtir. Doğu Roma (Bizans) hâkimiyeti döneminde, Bizans, Doğu‘ya 

sefer yaptığında, Balkan halkları, Bulgar, Avar, Peçenek ve Sırplar Ġstanbul‘a 

saldırırlardı. Doğu seferini bitiren Bizans, Balkanlara döner onlarla mücadele eder ve 

tabiî ki çoğunlukla kanlı bir Ģekilde onları sindirirdi. Bizans tarihi, Doğu-Batı seferleri 

ile geçmiĢtir.  

Onun yerine kurulan Osmanlı Devleti de aynı kaderi paylaĢmıĢtı. Osmanlılar 

Rumeli‘ye sefer yaptıklarında ilk baĢlarda Karaman, zaman zaman Memlükler ve daha 

sonraki uzun yüzyıllarda da Ġran, Osmanlı Anadolu‘suna saldırırdı. Osmanlı Doğu‘ya 

döndüğünde, bu sefer Balkanlardaki Sırp, Macar, Papalık, Avusturya-Macaristan 

saldırıya geçerlerdi. Bizans‘ın yaĢadığı bu kısır döngüyü aynı Ģekilde Osmanlı Devleti 

de yaĢamıĢtır ki, bunda Anadolu coğrafyasının tabiî özelliklerinin önemi aĢikârdır. 

Sınırlarını çizdiğimiz Anadolu‘nun bütünlüğü, birliği sağlandığı zaman bölgesel 

güç merkezi olmaktadır. Ġlkçağlarda Anadolu‘da onlarca mahallî krallık hüküm 

sürerken, Anadolu merkezî bir güç olamamıĢtır. Hititler kısmen Orta Anadolu merkezli 

bir güç oldukları zaman Suriye‘ye kadar yayılabildiler. Öte yandan Ġstanbul merkezli 

Doğu Roma (Bizans) veya Osmanlı Devleti için de Doğu Anadolu fethedilmeden veya 

birlik sağlanamadan bölge devleti olmanın imkânı yoktu. Keza Beylikler döneminde de 

Anadolu merkezî bir konumda değildi. Hatta Doğu Roma‘nın merkezi Ġstanbul 

fethedilmesine rağmen, Anadolu‘nun birliği tam olarak sağlanamadığı için Osmanlı 

Devleti halâ mahallî bir devlet niteliğindeydi. Osmanlı Devleti 1300 yılından 1516 

yılına kadar geçen 216 yıllık sürede mahallî bir devlet niteliğinde kalmıĢ, ancak Yavuz 

Sultan Selim ve Kanunî‘nin Doğu Anadolu‘daki vilayetleri Osmanlı birliğine katması 

(Diyarbakır 1516, Harput 1516, Erzurum 1518, Van 1534-1548) ile Osmanlı Devleti 

sınırlarını aĢan bir cihan devleti olabilmiĢtir. O halde Doğu Anadolu hem Anadolu‘da 

birliğin sağlanması hem de bölgesinde güçlü bir konuma ulaĢmada hayatî önemi olan 

bir bölgedir. Yani Doğu Anadolu olmadan Anadolu‘nun varlığı ve birliği düĢünülemez. 

Anadolu‘nun birliği sağlanmadan da bir bölge ve dünya devleti olmanın imkânı yoktur.  

Anadolu‘nun bu coğrafî ve tarihî özelliklerinden dolayı, tarih boyunca burada 

kurulan bütün devletler askerî nitelikli devletler olmak zorunda kalmıĢlardır. Anadolu 

coğrafyası, üzerinde barındırdığı devletleri askerî nitelikli olmaya mecbur etmektedir. 

Zira Anadolu‘nun bütünlüğünü elde tutmak, burada bağımsız yaĢamak zordur, pahalıdır 

ve burada hürriyetin bedeli ağırdır. Burada bağımsız olarak yaĢamak isteyen devletler, 

millî hâsılalarının önemli bir kısmını savunmalarına ayırmak zorundadırlar.  Çünkü 

                                                           
1 Anadolu‘nun tabiî ve fizikî coğrafyasından hareketle, tarih boyunca Anadolu‘nun hâkimiyet alanını, yani tabiî 

sınırlarını tespite çalıĢtığımız bir araĢtırma için Bkz. Mustafa Öztürk; ―Osmanlı Mîrî Rejiminin Misak-ı Millî ile 

Münasebetleri‖, Genelkurmay ATASE, BeĢinci Askerî Tarih Semineri Bildirileri I(Ġstanbul, 23-25 Ekim 1995), 

Ankara 1996, s. 186-192 
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Anadolu, uzak denizlerde, stratejik önemi olmayan herhangi bir yer değil, dünyanın 

kalpgâhıdır. Hitit, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve nihayet Osmanlı Devleti askerî 

nitelikli devletlerdi, buna mecburlardı. Coğrafî zaruretlerden kaynaklanan bu gelenek, 

günümüz Türkiye‘sinde de devam etmektedir. Bugün de millî hâsılamızın büyük bir 

kısmını savunma ihtiyaçlarına ayırmamızın temelinde, bu tarihî ve coğrafî gerçekler ile 

zaruretler vardır. 

Anadolu, tarih boyunca Akdeniz, doğu-batı ve kuzey güney dengelerinin merkezi 

olmuĢtur. Bu yönüyle hem hedef hem de güç merkezidir. Yeni ve yakın çağlarda 

Ġngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve nihayet ABD ile Rusya-Sovyetler Birliği 

arasında uluslararası bir denge merkezidir. Akdeniz, Orta Doğu, Kafkasya dengelerinin 

yolu Anadolu‘dan geçiyordu. Rusya‘nın geleneksel politikası güney denizlerine inmek, 

Batılı devletlerin politikası da Rusya‘nın bu politikasını engellemekti. Son üç yüz yıllık 

dönemde bu politika değiĢmemiĢ ve gelecekte de değiĢmesi beklenmemelidir. 

2. Orta Doğu 
2
 

Siyasî bir terim olan Orta-Doğu, 19. yüzyılda Ġngiltere tarafından kullanılan bir 

terimdir. Bilindiği gibi Doğu olarak anılan 3 bölge vardır. Bunlar; Yakındoğu, Ortadoğu 

ve Uzakdoğu. Bütün bu bölgelerin mihveri Ġngiltere‘dir. Yakın, orta ve uzak tabirleri 

Ġngiltere‘ye göredir. Ama bu tabirler günümüz siyasî edebiyatına girmiĢtir.Her ne kadar 

Ortadoğu‘nun sınırları üzerinde tam bir mutabakat yok ise de, ekseriyet tarafından kabul 

edilen Ortadoğu; Basra Körfezi, Akdeniz ve Kızıldeniz ile sınırlı olan bugünkü Suriye, 

Irak, Filistin, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Yemen ve Körfez emirliklerini içine 

alan bölgedir. Buna Türkiye, Ġran, Mısır ve Libya‘yı da dâhil eden görüĢler vardır. 

I. Dünya SavaĢı‘na kadar Yunanistan, Bulgaristan, Levant (Doğu Akdeniz kıyıları: 

Lübnan, Suriye) ve Mısır, Yakındoğu kavramıyla ifade edilirken savaĢtan sonra 

Mezopotamya, Arap Yarımadası, Ġran ve bazen de Afganistan‘ı da kapsayacak Ģekilde, 

Ortadoğu terimiyle Yakındoğu‘nun yerini aldı. Ortadoğu daha çok Libya‘nın 

doğusundan Pakistan‘a kadar uzanan, Asya‘nın güneybatısı ile Afrika‘nın kuzey 

doğusunu içerisine alan bir bölgenin adı olmuĢtur. Bu durumda Mısır, Arap Yarımadası, 

Verimli Hilal Ülkeleri (Irak, Suriye, Lübnan, Filistin), Türkiye, Ġran ve Afganistan‘ı 

içine alan bir coğrafi bölge olmaktadır.  

Bazı yazarlar, ırk unsurunu dikkate alıp Türkiye, Ġran ve Afganistan‘ı Ortadoğu‘nun 

kapsamından ayırarak, Arap ırkının hâkim unsur olduğu bölgeyi Arap Ortadoğu‘su 

kavramıyla karĢılamaktadırlar (Dursunoğlu, 1995: 15-16). Bize göre Orta Doğu 

kavramı, yakın zamanlarda mahiyet değiĢtirmiĢ ve Orta Doğu, siyasî ve coğrafî 

anlamından ziyade Ġslam coğrafyası ve kültürünü ifade eden bir terim haline gelmiĢtir. 

Bugün Orta Doğu kavramı, Ġslam Dünyası ile özdeĢ hale gelmiĢ, bu kavramdan Ġslam 

Dünyası anlaĢılmaktadır. 

Dikkat edilirse Ortadoğu; Asya, Avrupa ve Afrika‘yı kara ve deniz yolları ile 

birbirine bağlayan çok önemli bir konumdadır. Fırat ve Dicle‘nin suladığı 

                                                           
2
 Bilindiği gibi Orta Doğu kavramı, coğrafî değil, siyasî bir kavramdır. Bu kavramın bizim tarih ve 

kültürümüzden gelen bir kavram olmadığının bilincindeyiz. Klasik Ġslam coğrafya ve tarih kaynakları ile 

Osmanlı arĢiv belgelerinde her bir bölgenin özel adı vardır. Meselâ; Arap yarımadası; Hicaz, Necd, Kıta-ı 

Yemeni, Umman, Hadramut, Irak; Irak-ı Acem ve Irak-ı Arab, olarak zikredilmiĢtir. ġam ve çevresi, 

Bilad-ı ġam, Suriye, Filistin, Afrika‘da;her birisi ayrı bir iklim olmak üzere, Mısır, Nubya, HabeĢ, 

Zengibar (Zanzibar), Trablusgarb, Tunus ve Cezayirolarak kadim adlarıyla bilinmektedir. Bütün bu 

coğrafyayı ifade edecek bir terimimiz olmadığı için galat-ı meĢhur mesabesinde Orta Doğu kavramını 

kullanıyoruz. 
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Mezopotamya ve Nil‘in suladığı Mısır‘da ilk büyük medeniyetler kurulmuĢtur. 

Kramers‘in eserine ilham kaynağı olduğu gibi, tarih Sümer‘de baĢlamıĢtır. 

Üç büyük kitabî din (Yahudilik, Hıristiyanlık, Ġslamiyet) burada doğmuĢtur. 

Ortadoğu ile ilgisi olmayan, Ortadoğu siyasetinden, iktisadî ve kültürel tarihinden 

etkilenmeyen hiçbir oluĢum veya bölge yok gibidir. Neredeyse insanlık tarihi Ortadoğu 

tarihi demektir. GeçmiĢte bu derecede önemli olan Ortadoğu, günümüzde de önemini 

korumaktadır ve gelecekte de koruyacaktır. 

Coğrafî özellikleri itibariyle bütün Ortadoğu aynı tarihî/coğrafî seyri 

göstermemiĢtir. Öncelikle Ortadoğu coğrafyasını iki ana bölüme ayırmak daha doğru 

olacaktır. Birincisi, Doğu Akdeniz‘den, yani bugünkü Suriye, Lübnan ve Ġsrail‘den 

baĢlayıp Ürdün ve Irak‘ı içine alıp Basra Körfezi‘ne ulaĢan bölüm, ikincisi de bu 

bölgenin daha güneyi, Akabe Körfezi‘nden Basra Körfezi‘ne uzanan çizginin güneyi 

olan Arap Yarımadası (bugünkü Suudi Arabistan, Yemen ve Körfez emirlikleri) 

bölümüdür. 

Birinci bölüm, yani bugünkü Doğu Akdeniz-Basra kesimi tarih boyunca çevresinde 

kurulan üç büyük gücün himayesinde geliĢmiĢtir. Bunlar doğuda Ġran, kuzeyde Anadolu 

ve güneybatıda Mısır‘dır. Anadolu‘da ilk büyük devlet kuran Hititler, ġam‘a kadar 

yayıldılar. Arkasından Anadolu‘ya sahip olan Roma, bütün Doğu Akdeniz, Mısır ve 

doğuda da Musul, Kerkük‘e kadar uzandı. Roma‘nın varisi olan Bizans da aynı hatta 

kaldı. Doğuda Pers ve Sasaniler Irak‘ı uzun yüzyıllar ellerinde tuttular. Güneyde Mısır 

Firavunları döneminde Kudüs ve Filistin çoğunlukla Mısır‘ın himayesindeydi. Hatta 

Firavunlar bazen ġam‘a kadar gelmekteydiler. Firavunlardan çok sonra Mısır‘da 

kurulan Memlükler de bütün Suriye‘yi alarak Anadolu sınırlarına dayandılar. Dikkat 

edilirse bu bölge tarih boyunca iki büyük gücün etki alanında kalmıĢtır. Yani Suriye ve 

Irak, tarihte ya Anadolu veya Ġran merkezli güçlerin etkisinde kalmıĢtır. Hatta Ġran daha 

çok Irak‘ın güneyine, Anadolu ise Kuzey Suriye ve Kuzey Irak‘ta etkili olmuĢtur
3
. ġam 

merkezli bir güç, hiç bir zaman Mısır‘a veya Anadolu‘ya hâkim olamamıĢtır. Bilakis 

Anadolu veya Mısır merkezli güçler bu bölgeye hâkim olmuĢ, tarihî seyri içinde zaman 

zaman el değiĢtirmiĢtir. Hatta ġam‘ın güneyi Mısır‘ın, Kuzeyi de Anadolu‘nun etki alanı 

olarak kabul edilebilir. Keza doğuda Bağdat merkezli bir gücün Anadolu veya Ġran‘a 

hâkim olduğu görülmemektedir. Aksine Bağdat daima Ġran veya Anadolu‘nun etki 

alanında olmuĢtur. 

Ortadoğu‘nun ikinci kısmı olan Güney bölgesi Hicaz, kuzeye göre daha Ģanslıdır. 

Akabe Körfezi‘nden Basra Körfezi‘ne uzanan çizginin güneyinde çöl iklimi bütün 

özellikleri ile görülmektedir. Bu bakımdan bu çöl iklimi ve tabiî coğrafyası, aynı 

zamanda bölgeye tabiî bir koruma sağlamaktadır. Etrafında tarihe yön veren büyük 

devletler kurulurken, yıkılırken, büyük geliĢmeler meydana gelirken (kuzeyinde Sümer, 

Babil, Ġran‘da Pers, Sasani, Anadolu‘da Roma, Bizans, batısında Mısır‘da Firavunlar 

dönemi Mısır‘ı) bölge hiç bir zaman iĢgal edilmemiĢtir. Çünkü çöl coğrafyası, iĢgallere 

karĢı tabiî bir engel oluĢturmaktadır
4
. Dolayısıyla çöl Ģartları, bölgeye tabiî bir koruma 

                                                           
3 Anadolu ile ġam-Bağdat hattının kuzeyi yani bugünkü Suriye ile Kuzey Irak‘ın kader birliği tarihin ilk 

dönemlerine kadar iner. Yerin altındaki arkeolojik tabakalar bile iki bölgenin aynı tarih ve kültürü paylaĢtığını 

göstermektedir. Hitit arkeolojik kalıntıları bütün Kuzey Suriye‘de, Kuzey Irak merkezli Asur tüccarlarının tabletleri, 

borç senetleri ve her türlü alıĢ-veriĢlerine ait arkeolojik buluntular Orta Anadolu‘da, Kayseri‘de görülmektedir. Uzun 

tarihî süreçte, bu bölgedeki halklar da birbirine karıĢmıĢ, etkilenmiĢ, aynı kaderi paylaĢmıĢtır. Bunun içindir ki, bölge 

halklarının günlük hayatları arasında da çok önemli bir fark yoktur. 
4 Tabii korumaya baĢka bir örnek de Rusya coğrafyasıdır.Rusya coğrafyası da soğuk iklim karakteri ile 

tabiî bir korumaya sahiptir.Napolyon‘un Rusya seferinde ve her iki Dünya SavaĢında da Rusya‘yı koruyan, soğuk kıĢ 

mevsimi ve kar olmuĢtur. 
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sağlamıĢtır. Buradaki kabile reisleri de tabiî olarak etraflarındaki güçlere tâbi 

olmuĢlardır. Ya Roma‘nın veya Mısır‘ın tabiiyetini tanımıĢlardır.  

Suriye ve Filistin‘i ele geçiren Selçukluların hâkimiyeti Yemen‘e kadar uzanıyordu. 

Ama hâkimiyet savaĢlar yoluyla değil tabiiyetini tanıma yoluyla olmuĢtur. Osmanlı 

hâkimiyetinden önce Memlüklü hâkimiyetinde olan Hicaz, Osmanlı Devleti‘nin Mısır‘ı 

ilhakı ile Osmanlı Devleti‘ne tabiiyetlerini bildirmiĢlerdir. Yoksa Osmanlı ordularının 

Hicaz‘a seferleri yoktur (Öztürk, 2003: 253-265). 

Tarihte bu kadar öneme sahip olan Orta Doğu‘daki mücadeleler diğer Müslüman 

coğrafyalarda olduğu gibi devam etmektedir. ABD tarafından bütün dünya kandırılarak 

Irak‘a iki kez saldırdı ve Ģimdi malûm olduğu gibi fiilî bir bölünmenin eĢiğine getirildi. 

Suriye, çıkartılan iç savaĢ ile bir daha eski haline döndürülmesi mümkün olamayacak 

bir hale getirildi. Libya da bölünmektedir. Ġran, önce Irak‘la savaĢtırıldı, her iki ülkeden 

de milyonlarca insan öldü, iki ülkenin bütün alt yapıları heba oldu. Bu da yetmedi, uzun 

yıllar ambargo uygulanan Ġran, Batı tarafından sürekli olarak tehdit edilmektedir. 

Türkiye‘nin baĢına 40 yıldan beri süregelen bir terör belası musallat edilmiĢ, Ermeni 

Meselesinin sürekli olarak gündemde tutulması ile büyük bir iktisadî ve siyasî baskı 

altına alınmıĢtır. 

3. Ġran 

Dünya coğrafyasının önemli merkezlerindendir. Asya kıtasının Akdeniz‘e ve 

Ortadoğu‘ya açılan en önemli mevkiidir. Ġran coğrafyasına hâkim olan güçler kısa 

zamanda çevrelerine de hâkim olurlar. Bu hâkimiyet alanı Hazar denizinin güneyinden 

ve doğusundan baĢlayarak Afganistan‘ı içine alır ve güneyde Hindistan‘ın kuzeyine, 

Basra Körfezi‘ne kadar devam eder. Batıda ise Anadolu ve Akdeniz‘e kadar uzanır. 

Dikkat edilirse söz konusu geniĢ alanlar gelecekte de önemlerini koruyan stratejik 

bölgelerdir. Siyasî ve iktisadî güç merkezleri bu alanlardır. 

Ancak tarihî geliĢmeler dikkatle izlenirse, Ġran‘ın hedefi ve yönü büyük çoğunlukla 

Batı olmuĢtur. Türkistan veya Çin‘e fazla bir yöneliĢ yoktur. II. Dara‘nın Hindistan 

seferi dıĢında Ġran‘ın doğu ve güneydoğusuna ciddî bir seferi yoktur. Pers ve Sasani 

dönemlerinin tarihi Batı ile yapılan mücadelelerle geçmiĢtir. Daha M.Ö. 587 yılında 

Babil Kralı Buhtunnasr (Nebukadnazer) Kudüs‘ü aldı ve yıktı. YaklaĢık yüzyıl sonra 

M.Ö. 490 yılında Persler, Atina önlerinde göründü ve aynı yıl yapılan meĢhur Marathon 

savaĢında büyük bir yenilgiye uğradılar. Arkasında M.Ö. 480‘de Salamis ve 479‘da da 

Plataia savaĢları yapıldı. Bu savaĢlar da Perslerin yenilgisiyle sona erdi. Öte yandan 

Persler, II. Kambiz döneminde (M.Ö. 550-522) Mısır‘ı ele geçirdiler. I. Dara döneminde 

Pers Ġmparatorluğu‘nun sınırları Ġndus‘tanSirderya‘ya ve Tuna‘ya, oradan Akdeniz‘e 

kadar geniĢledi. M.Ö. 333‘te Persler gene Akdeniz kıyısında Ġskenderun Körfezi‘nde 

Ġskender ile yapılan Ġssos SavaĢı‘nı kaybettiler. 

Sasaniler döneminde de Ġran‘ın yönü gene Batı olmuĢtur. Nitekim M.S. 579 yılında 

Sasanilerin Bizans üzerine önemli akınları olmuĢ ve Malatya civarında büyük baĢarılar 

elde etmiĢlerdir. Kısa denebilecek bir süre sonra, M.S. 602‘de Boğazlara doğru gene bir 

Sasani akını görülmektedir.  

Bilahare 10-11.yüzyılda Ġran coğrafyasına sahip olan ve burada büyük bir devlet 

kuran Selçukluların da yayılma yönü ve alanı kendisinden önce burada devlet kuran 

Pers ve Sasanilerinkinden farklı olmamıĢtır. Onlar da Maveraü‘n-Nehr ve Ġndus‘a kadar 

yayılmakla beraber onların da asıl hedefi ve yönü Batı olmuĢtur. Nitekim Selçuklu 

devletinin bir ucu olan ve onun adına hareket eden Anadolu Selçuklu devletinin hedefi 

de Batı idi. Selçuklu devletine bağlı olarak Anadolu‘da fetihler yapılmıĢ Suriye ve 
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Filistin üzerinden Akdeniz‘e ulaĢılmıĢ, Anadolu ise tedricen fethedilmiĢ ve Adalar 

denizine ulaĢılmıĢtır. 

Ġran coğrafyası da tıpkı Anadolu gibi hem güç merkezi hem de hedeftir. Çünkü 

Anadolu‘dan doğuya doğru devam eden kuzey-güney dengeleri, yani Rusya ile Ġngiltere 

ve günümüzde Batı ile ABD‘nin Türkistan ve Kafkas politikaları için Ġran merkezî 

konumdadır. 19. yüzyılda Ġran üzerinde Ġngiliz – Rus rekabeti savaĢlarla neticelenmiĢ, 

hatta Ruslar kuzey Ġran‘a dahi girmiĢlerdi. Bu rekabet Afganistan‘a ve Çin‘e kadar 

uzanıyordu. Nitekim Ġngilizler, Rusların Hindistan‘a inerek tehdit oluĢturmalarını 

engellemek için 1839-1842 yıllarında Afganistan‘a saldırdılar. 1878-1880 yıllarında da 

Afganistan‘a saldıran Ġngiltere‘nin asıl amacı, en önemli sömürgesi olan Hindistan‘ı 

Rus tehdidinden korumak ve onların Hint Denizi‘ne ulaĢmasını engellemekti. Ġran 

coğrafyası üzerindeki bu mücadeleler 20. yüzyıl boyunca da devam ederek ve 

günümüze kadar uzanmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında, günümüzde bölgemizde 

meydana gelen olayların, son üç yüz yıldan beri süre gelen mücadelelerin bitmeyen 

hesaplaĢmasıdır. 

4. Türkistan 
5
 

Orta Asya, kuzeyden Sibirya‘dan baĢlar, doğuda Çin‘e dayanır, güneyde Himalaya 

Dağları ve batıda Hazar Denizi, Ural Dağlarına kadar uzanan geniĢ bir coğrafyadır. 

Bilinen en eski çağlardan beri bölgede muhtelif Türk kavimlerinden baĢka hâkim/baskın 

kültür görülmediğinden, bölgeye Turan, Türkistan veya Uluğ Türkistan denmiĢtir. 

Klasik destanlarımızda, klasik kaynaklarda meselâ Firdevsî‘nin ġehnâmesinde, Orta 

Asya olarak bilinen bölgenin adı Turan‘dır. Bu geniĢ bölge de kendi içinde bölümlere 

ayrılmıĢtır. Meselâ; Hazar Denizi‘nin kuzeyinden Asya bozkırlarına uzanan geniĢ 

bölgeye DeĢt-i Kıpçak denir. Sibirya, Sibir/Sabar Türklerinden adını almıĢ koca bir 

kıtadır ve bütün dillerde aynı telaffuzla ifade edilir. 

Türkistan, Asya hâkimiyetinin merkezidir. Dünya hâkimiyeti Türkistan‘dan geçer. 

Bu bölgeye hâkim olan güçler, Hun, Göktürk, Selçuklu ve nihayet Moğol dünya 

devletleri burada kurulmuĢ ve Avrupa, Anadolu, Orta Doğu, Mısır, bütün Ġran da dâhil 

olmak üzere Hindistan ortalarına kadar yayılmıĢlardır. Eski dünyanın en önemli ticaret 

yolu olan Ġpek yolu buradan geçer. Kuzeyinden de Kürk yolu geçer. 

Yakın çağlarda Rusya, Çin ve Ġngiltere arasında, günümüzde de genel olarak Doğu-

Batı mücadelelerinin merkezidir. Rusya‘nın 19. yüzyılda Türkistan‘ı, Çin‘in de KaĢgar‘ı 

iĢgal etmesi ile baĢlayan menfaat mücadelesi günümüze kadar devam etmektedir. 

Afganistan‘ın Rusya tarafından iĢgali, sonrasında çıkartılan iç savaĢ ve nihayet uydurma 

bahanelerle ABD‘nin Afganistan‘a saldırması ve iĢgalinin temelinde Türkistan‘a hâkim 

olmak amacı vardır.  

5. Mısır 

Kuzey-doğu Afrika‘da, Doğu Akdeniz‘in güney doğusunda bulunan Mısır, coğrafî 

ve stratejik yönüyle tarih boyunca daima merkezî konumda olmuĢtur. Mısır‘ın 

hâkimiyeti büyüt Doğu Akdeniz‘e Ģamildir. Karadan kuzeye doğru Anadolu‘da Toros 

dağlarına kadar etkisi vardır. Böylece bütün Filistin, Ürdün ve Suriye Mısır‘ın etki 

alanıdır. En eski çağlarda Eski Mısır ile Hititler arasındaki mücadelenin, Suriye 

                                                           
5
 Tıpkı Orta Doğu gibi bizim Türkistan yerine kullandığımız Orta Asya tabiri de sözde bilimsellik ama 

gerçekte Türk‘e mal edilmemesi amacıyla kullanılan ve maalesef geniĢ çevreler ve hatta alanın uzmanları 

tarafından da kabul gören bir tabirdir. Tarih metodu nokta-i nazarından Orta Asya yerine Türkistan 

tabirinin kullanılması daha doğrudur, bunun yaygınlaĢtırılması da millî tarihimiz için bir vazifedir. 
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toprakları üzerinde unutulmamalıdır. 13-16. yüzyıllar arasında Mısır‘da kurulan 

Memlüklerinhâkimiyeti Adana ve MaraĢ‘a kadar uzanmıĢtı. 

Güneyde SüveyĢ Denizi (Kızıl Deniz) boyunca Arabistan yarımadasının batı 

sahilleri, Cidde ve Yemen‘e kadar uzanan Mısır etkisi, Afrika karasında da Sudan ve 

HabeĢ‘e, batıya yönelerek kuzey Afrika, Libya ve Tunus‘a kadar uzanıyordu. Tarihî 

Doğu-Batı, Kuzey-Güney ticaret yolları Mısır‘dan geçiyordu. Ġngiltere‘nin Hindistan‘ı 

iĢgal etmesiyle Mısır, Ġngiltere‘nin Hindistan‘a giden en önemli yoluydu. Aynı 

amaçlarla Fransızlar da Mısır‘a hâkim olmak istiyorlardı. Hatta Ġngiltere ile Fransa 

arasında rekabetin sonunda, Fransızlar Ġngiltere‘nin Hindistan yolunu kesmek için 

1798‘de Osmanlı toprağı olan Mısır‘a saldırdılar, Osmanlı-Ġngiliz ittifakı neticesinde 

1802‘de Mısır‘dan çıkartıldılar. 1869‘da SüveyĢ Kanalı‘nın açılması ile Mısır‘ın 

stratejik önemi daha da arttı. Bu durum aynı zamanda Mısır üzerinde emperyalist 

rekabetin de Ģiddetlenmesine yol açtı. Nihayet 1882 yılında Ġngilizler bir oldu bitti ile 

Mısır‘a yerleĢtiler. 

Bu etki alanı itibariyle Doğu Akdeniz‘den baĢlayarak Suriye, Filistin, Ürdün, 

SüveyĢ Denizi, Sudan, HabeĢ (Etiyopya), Libya ve Tunus‘u çevreleyen bir dairede 

Mısır, dünya ticaretinin en önemli geçiĢ güzergâhı olan SüveyĢ‘e hâkim olmasıyla özel 

bir önemi haizdir. Mısır‘ın dünyanın en kadim kültür merkezlerinden birisi olması, 

coğrafî etkisi kadar önemlidir. Dünyanın en büyük imparatorluklarından birisi burada 

kurulmuĢ ve bin yıllar süren üstün bir medeniyet kurulmuĢtur. Bu tarihî ve coğrafî 

önemini bugün de koruyan Mısır, Ġslam coğrafyasının ve hatta dünyanın en önemli 

stratejik merkezlerinden birisidir. 

Diğer Müslüman coğrafyalarında olduğu gibi, Mısır da aynı tehditler altındadır. Bu 

kadar stratejik önemi haiz olan Mısır, ABD ve AB‘nin en önemli hedefi niteliğindedir. 

II. Müslüman Ülkelerin Nüfus ve Ġktisadî Durumları 

Günümüzde 7,7 milyar olan dünya nüfusunda 217 ülke bulunmaktadır. Bu 

ülkelerden 57 ülkede Müslüman bulunmaktadır ve toplam nüfusları 1,5 milyardır. 

Hıristiyanlar 2,5 Budist ve diğer Hint dinleri mensupları 3,7 milyar ve Museviler de 35 

milyondur. Müslümanlar dünya nüfusunun %20‘sini oluĢturuyorlar. Ancak dünya 

ekonomisine yaptıkları katkı %5‘tir. Yani olması gerekenden 4 kat az bir katkı 

yapmaktadır. 

Ġslam dünyasının stratejik önemi sadece coğrafya ile değerlendirilmemelidir. 

Çoğunluğu farklı dinlere mensup olan ülkelerdeki Müslüman nüfus da stratejik 

bakımdan çok önemlidir. Meselâ; 1,3 milyarlık nüfusa sahip Hindistan‘da yaklaĢık 180 

milyon Müslüman yaĢamaktadır ki, bu Hint nüfusunun yaklaĢık %15‘ine tekabül 

etmektedir.Keza Rusya‘da yaĢayan Müslümanlar, Rusya ile iliĢkilerin geliĢtirilmesinde 

önemli bir rol oynayabilir. 140 milyon olan Rusya Federasyonunda yaklaĢık 40 milyon 

Müslüman yaĢamaktadır ki, bu da nüfusun %28,5‘ine tekabül etmektedir. Bu durum her 

bakımdan önemli bir potansiyeldir. Çin‘de resmi rakamlara göre 65 milyon (gayr-i 

resmi rakamlara göre daha fazla) Müslüman yaĢamaktadır. Çin, Hindistan ve 

Rusya‘daki Müslümanların toplamı 250 milyonu bulmaktadır. Üç büyük siyasî ve 

ekonomik güç içinde yaĢayan bu nüfus, bu ülkelerle siyasî, iktisadî ve sosyal iliĢkilerin 

geliĢtirilmesi bakımından stratejik önemi haizdir. 

Dünya nüfusunda önemli bir yere sahip olan Müslümanların, iktisadî ve sosyal 

bakımdan nüfuslarıyla orantılı bir seviyede olmadıkları görülmektedir. Dünya 

piyasasında dev Ģirketleri, dünya markası olan herhangi bir sanayi mamulü yoktur. 
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Müslüman ülkelerin üniversitelerinden birkaçı ancak dünya üniversiteler sıralamasında 

yer bulabilmektedir.  

Öte yandan dünyanın 500 büyük Ģirketin 420‘si Musevilerin elindedir. Geriye 

kalanlar da tabiî olarak onların koyduğu ticari kurallara uymak zorundadır. Dünya 

bilgisayar sanayiinde mikroçip üreten iki büyük firma vardır, Intel ve Microsoft. Bunlar 

da Musevi Ģirketleridir. Haliyle bilgisayar sanayii bu firmaların tekelindedir. Dünyadaki 

ünlü oteller, fastfood, kola zincirleri, bankalar, deniz ve hava taĢımacılığı ve nihayet 

silah sanayiinin büyük bir kısmı, Batılı ülkelerin elindedir. Bu kurulu sömürü düzenini 

ayakta tutan çok önemli bir müessese vardır ki, o da basın-yayındır. Bütün ülkelere yerli 

iĢbirlikçileri ile yayılan basılı, görsel medya, internet ve dahi sinemaaracılığı ile sömürü 

düzeni meĢrulaĢtırılmaktadır. Sömürü düzenin çok önemli bir vasıtası da dildir. Ġstesek 

de istemezsek de günümüzde Ġngilizce, dünya dili haline gelmiĢtir. Çoğu yerde yerli 

dillerin önüne geçmiĢtir. Havacılık, denizcilik, meteorolojik ve daha pek çok alanda 

Ġngilizce dünya dili olmuĢtur. Dil öğrenimi, bu meyanda kurslar, kitaplar, testler, 

internet üzerinden verilen dersler, geri kalmıĢ toplumların hayatın her alanında 

ilerlemenin ilk Ģartı olarak Ġngilizce‘yi vazgeçilmez ön Ģart koyduklarından, dünya 

genelinde yapılan dil sınavları, her yıl dünyanın dört bir tarafından ABD ve Ġngiltere‘ye 

her düzeyde öğrenci, öğretim üyesi, bürokrat ve uzman gönderilmesi, muazzam bir gelir 

sağlamaktadır. Hal böyle iken, elbette emperyalist devletler, Müslümanların 

uyanmalarını, bir araya gelmelerini ve hele birlik kurmalarını asla istemeyecektir. 

340 milyonluk ABD, dünya nüfusunun yaklaĢık %5‘ine sahip olmasına rağmen, 

dünya ekonomi pastasının %24‘ünü almakta, toplam enerji tüketiminin ise %40‘ını 

sarfetmektedir. Bu kadar büyük bir devin ayakta kalabilmesi için sömürüye, Afrika, 

Orta Doğu ve Asya‘daki Müslüman ülkelerin elindeki kaynakları ucuz bir fiyata ve 

sürekli olarak alabilmek için bölgedeki müdahaleleri hiç bitmeyecektir 

(http://www.egitimajansi.com/haber/21-yuzyilda-islam-ulkelerinin-durumu-haberi-

36356h.html (EriĢim Tarihi: 18.04.2017). 

Tablo 1 

Belli BaĢlı Müslüman Ülkelerin Petrol Rezervleri ve Günlük Üretimleri 

(Gün/Varil) 

 

Ülke Mevcut Rezerv (Milyar varil) Üretim (Gün/Milyon Varil 

Suudi Arabistan 259,9 8,4 

Ġran 137,6 3,7 

Irak 115 2,4 

Kuveyt 101,5 2,3 

BAE 97,8 2,3 

Libya 44,3 1,6 

Kazakistan 30 1,6 

http://www.egitimajansi.com/haber/21-yuzyilda-islam-ulkelerinin-durumu-haberi-36356h.html
http://www.egitimajansi.com/haber/21-yuzyilda-islam-ulkelerinin-durumu-haberi-36356h.html
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Azerbaycan 7 1,1 

Katar 25,4 0,8 

Mısır 4,3 0,7 

Suriye 2,5 0,4 

Toplam 825,3 25,3 

   

Kaynak: http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2011/04/17/petrol-rezervleri-

yakinimizda (EriĢim tarihi: 18.04.2017) 

Sadece 11 Müslüman ülkenin toplam petrol rezervi 825,3 milyar varildir. Bu 

ülkelerin günlük üretimi ise 25,3 milyon varildir. ABD‘nin dünya enerjisinin %40‘ını 

tükettiği düĢünülürse, bu tablo ile Müslüman coğrafyasının neden hedef alındığı daha 

iyi anlaĢılacaktır. 

Öte yandan Müslüman ülkeler, Türk Boğazları, SüveyĢ Kanalı, Basra Körfezi gibi 

dünyanın en stratejik suyollarına sahiptir. Dicle, Fırat, Nil, Ġndus gibi dünyanın en 

önemli nehirleri de Müslüman coğrafyasındadır. 

Müslüman ülkelerin iktisadî kaynakları sadece petrolden ibaret değildir. Dünyanın 

en verimli ve yaĢanabilir coğrafyasında bulunan Müslüman ülkelerin çoğu temel zıraî 

ürünler bakımından da kendine yeter vaziyettedir. Türkiye, Ġran, Irak, Suriye, 

Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan Azerbaycan gibi ülkeler zıraî bakımdan 

kendilerine yetiyorlar. Ziraî mahsulden baĢka bu ülkelerde ürün çeĢitliliği, zeytin, 

narenciye, her türlü sebze ve meyve ihraç edilebilecek seviyelerdedir. YanlıĢ 

politikalara rağmen hayvanî gıdalar bakımından da bu ülkeler kendilerine yeter 

durumdadır. Coğrafî konumları, zengin tarihleri ve kültürel varlıklarıyla da büyük 

turizm cazibe merkezleridir.  

Ama Suudi, Arabistan, Kuveyt, Mali, Libya gibi ülkelerde gıda güvenliği tehdit 

altındadır. Suudi Arabistan, Etiyopya‘da buğday ve pirinç ekimini teĢvik etmek 

amacıyla 100 milyon dolar yatırım yapmıĢtır. Körfez ülkeleri de Rusya‘da 500.000 

hektar tarım arazisi kiralamayı görüĢmüĢlerdir. Libya da Ukrayna‘da buğday üretimi 

için teĢebbüslerde bulunmuĢtu. Kuveyt, Kamboçya‘da büyük bir tarım projesine sahiptir 

(Watson, 2013: 454). 

III. Fırsatlar 

Sanayi Ġnkılâbı sonrasında Avrupa‘da meydana gelen teknolojik geliĢmeler, 

dünya iktisadının büyümesi, ticaret hacmini eskiye oranla artması, yüksek ateĢ gücüne 

sahip orduların donanımı karĢısında küçük devletlerin varlıklarını sürdürmesi 

imkânsızdı. Onun için ilk aĢamada küçük devlet halinde yaĢayan Ġtalya devletleri 1861 

yılında milli birliklerini sağladılar. Aynı Ģekilde 1871‘de Alman devletleri millî 

birliklerini kurmayı baĢardılar. Ama iktisadî ve askerî bakımdan meydana gelen rekabet, 

daha büyük birliklere ihtiyaç gösterdi. Aynı kültür dairesine mensup milletlerin 

menfaatlerini birleĢtirmek, böyle bir ortamda varlıklarını sürdürmek için daha büyük 

teĢekküllere ihtiyaç hâsıl oldu. Bu büyük birlikler Panidealiyle ifade edildi. Pan-

Cermenizm, Pan-Slavizm gibi. Pan-Ġslamizm ve Pan-Türkizm de aynı modanın eseridir. 

http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2011/04/17/petrol-rezervleri-yakinimizda
http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2011/04/17/petrol-rezervleri-yakinimizda
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Görülüyor ki, Ġslam Birliği, Türk Birliği veya Türk-Ġslam Birliği ideali yeni 

değildir. Bu bir idealdir, gerçekleĢmesi yıllar sürebilir. Avrupa Birliği de ilk defa 1816 

yılında Saint Simon tarafından ileri sürülen idealdi, sonunda gerçekleĢti. Üstelik Avrupa 

devletleri arasındaki ayrılıklar, Müslüman ülkeler arasındaki ayrılıklardan çok fazladır. 

Yeni dönemde meydana gelen geliĢmeler, bu birliğini kurulması için önemli fırsatlar 

doğurmuĢtur ki, bunlar Ģunlardır: 

1. Sovyetler Birliğinin Dağılması: Rusya‘daki BolĢevik Ġhtilâli ile yetmiĢ yıl 

Türk Cumhuriyetleri Sovyet esaretinde kaldı, sadece Türkiye ile değil, bütün 

dünya ile iliĢkileri kesildi. Ama 1991‘de Sovyetler Birliği dağıldı, 

Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan 

ve Hıristiyan olmakla beraber dost ülke Gürcistan bağımsızlıklarını, Rusya 

Müslümanlarının önemli merkezi olan Tataristan, BaĢkurdistan, ÇuvaĢistan, 

Dağıstan ve Kırım özerkliklerine kavuĢtular. Gerçi Rus emperyalizminin 

bakiyelerini her alandan ortadan kaldırmak kolay değildir, bunun 

bilincindeyiz. Son çeyrek asırda yapılanlar yeterli olmamakla beraber umut 

vericidir. 

2. Teknolojik GeliĢmeler: Son teknolojik geliĢmeler, ulaĢım, iletiĢim ve 

haberleĢmede meydana gelen geliĢmeler, çok büyük fırsatlar yaratmıĢtır. 

Yüzlerce yıldan beri ayrı, bize çok uzak görünen kadim Türk illeri, 

Semerkant, Buhara, TaĢkent, Fergana, Astana, artık 5-6 saatlik uçuĢ 

mesafesindedir. Endonezya ve Malezya, gerçekten uzak doğu idi. ġimdi 10-

12 saatlik uçuĢ mesafesindedir. Afrika‘da Mısır, Tunus, Libya ve 

Cezayir‘den baĢka ülkeyi tanımıyorduk. ġimdi Afrika ülkeleri, 

havayollarımız tarafından iç hat mesabesine gelmiĢtir. Amerika, Kanada, 

Latin Amerika ülkeleri, Japonya, Kore artık bize çok yakın hale geldi. 

 

Kara yolları ile Ġran ve Azerbaycan üzerinden Türkistan‘a ulaĢmak mümkündür. 

Kars-Tiflis-Bakü demiryolu, aĢılamayan Kafkas Dağlarını aĢıp Türkistan‘a ulaĢacaktır. 

Ticaret hacmi büyümüĢ, nakil vasıtaları devasa boyutlara ulaĢmıĢtır. Ticareti 

kolaylaĢtıran yeni teknoloji ile haberleĢme ve para transferleri anlık zamanlara 

indirgenmiĢtir. 

Ülkelerimizde bilim ve teknolojik alanda yeterli olmasa da önemli mesafeler 

alınmıĢtır. Teknoloji artık sır değildir. Ġran ve Pakistan nükleer enerjiye sahip ülkelerdir. 

Türkiye de son zamanlarda silah ve savunma sanayiinde önemli bir mevkie gelmiĢtir. 

Kısacası teknolojik geliĢmeler, Müslüman ülkelerin birbirlerine yaklaĢmaları ve birlik 

sağlamaları hususunda olağanüstü imkânlar sunmaktadır. 

IV. Teklifler-Tedbirler 

Bu kadar geniĢ ve zengin bir coğrafyaya sahip olan 1,5 milyarlık Müslüman 

ülkelerin günümüzde içinde bulunduğu durum hiç de arzu edilen seviyede değildir. 

Üstelik son iki yüzyıldan beri sürekli olarak Batılı ülkeler tarafından sömürülmüĢtür. Bu 

sömürü sadece iktisadî alanda değil, maalesef kültürel alanda da tesirlerini 

sürdürmektedir. Geçen yüzyılda Ġngiltere veya Fransa‘nın iĢgalinde kalmıĢ, sömürülmüĢ 

sonra da manda rejimi ile idare edilen bazı Müslüman ülkelerin resmî dilleri Ġngilizce 

veya Fransızcadır. Rus iĢgalinde kalan Türk Cumhuriyetlerinde de Rusça hâkimdir.  

Ülkelerimiz, adeta ayrı bir din olarak telâkki edilen mezhepler etrafında 

bölünmüĢtür. Ondan da öte yüzlerce tarikat, cemaat, efendi ve pir etrafında kümelenen 

Müslümanlar, adeta yeni birer din-mezhep oluĢturmuĢlardır. Oysa din-mezhep, 

tasavvufi tarikat akımları, Ġslam dininin zenginliği, rengi, hoĢgörüsünün günlük hayata 
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yansıması idi. Dinî-tasavvufi akımlar, birbirlerine hasım değildir, olmamalıdır. Ancak 

günümüzdeki mevcut haliyle farklı din-mezhep-tarikat algıları, kurulmasını arzu 

ettiğimiz Ġslam Birliğinin önündeki en büyük engeldir. Elbette bütün Müslümanların tek 

bir mezhepten olması beklenemez. Ama hangi mezhep, tarikat ve meĢrepten olursa 

olsun bütün Müslümanların Tevhid inancı Ģuuru ile emperyalizme karĢı ortak tavır 

almaları beklenmektedir. Bu husus, her kesimin ileri gelenlerinin ortak aklı ve hedefi 

olmalıdır. 

O halde Batının sömürü düzeninden kurtulmak, geçmiĢte kurduğumuz ortak Ġslam 

medeniyetini ihya etmek için tekliflerimiz Ģunlardır: 

1. Önce dil ve kültürde millî Ģuura ermek. Unutmamak lazımdır ki, bağımlılık 

veya bağımsızlık zihinde baĢlar. Dil, kültür, millî hedef birliği, siyasî ve iktisadî 

birlik ve bağımsızlığın temelidir. Ġngilizce, Fransızca, Rusça‘nın resmî dil 

olduğu veya yaygın olarak kullanılan ülkelerde millî dillere dönüĢ baĢlatılması 

ve bu dönüĢ, mutlaka müesseseleĢtirilmelidir. Ġslam coğrafyasında en yaygın 

diller, Türkçe, Arapça ve Farsça ile bu dillerin lehçeleridir. Dikkat edilirse bütün 

klâsik eserlerimiz de bu dillerle telif edilmiĢtir. Üstelik uzun tarihî süreçte bu 

diller arasında yoğun geçiĢler meydana gelmiĢ, bir dili bilen bütün Müslüman 

coğrafyasında çok sıkıntı çekmeden rahatça anlaĢabilir. 

2. Coğrafî, tarihî ve kültürel zaruretlerden doğan mezhepler, tasavvuf geleneğiyle 

oluĢan tarikatlar arasındaki iliĢkiler, mutlaka Ġslamın temel akideleri dâhilinde 

düĢünülmelidir. Millî birliğin en önemli unsurunun din olduğu sosyolojik bir 

vakıadır. Mezhebî ayrılıklar da birliğin önündeki en büyük engeldir. Öyleyse 

Müslümanlar arasında birlik sağlanacaksa, önce mezhebî mutabakat 

sağlanmalıdır. Asıl olan Müslümanların birbirlerinin mezheplerine 

saplanmadan, birbirlerini olduğu gibi kabul etmeleridir. Bu baĢarıldığı zaman, 

Ġslam birliğini sağlamak kolaylaĢacaktır. 

3. Müslüman ülkeler arasında iktisadî, sosyal, kültürel ve siyasî iĢbirliği 

geliĢtirilerek nihaî bir birlik kurulmalıdır
6
. Milletler arasında iĢbirliği kurmanın 

üç kademesi vardır: a.Kültürel iliĢkilerin geliĢtirilmesi: Ülkeler arasında ilk 

iliĢkiler kültürel, sosyal ve eğitim alanındaki iliĢkilerin geliĢtirilmesiyle baĢlar. 

Çünkü ülkeler bu kültürel iliĢkilerle birbirlerini tanırlar. Bu iliĢkileri sağlayacak 

müesseseler de üniversiteler ve akademik çevrelerdir. Üniversiteler arasında 

kurulacak iĢbirlikleri, siyasî otoritelere ve halka yansıyacaktır. Ama ülkelerimiz 

arasında halâ üniversitelerini tanımayan, birbirlerine tereddütle bakan, öğrenci 

ve öğretim üyesi değiĢimi olmayan, diplomaları karĢılıklı olarak kabul 

edilmeyen bir akademik sistem vardır. Gerçi Türk Cumhuriyetleri ile bu hususta 

mesafe alındı ama halâ istenen seviyeye gelinmemiĢtir. Onun için en kısa 

zamanda üniversitelerimiz arasında ciddî ve müesseseleĢmiĢ iĢbirlikleri 

kurulmalıdır. 

b. Ġktisadî iliĢkilerin geliĢtirilmesi: Sosyal ve kültürel tanınmadan sonra en 

önemli vasıta, iktisadî iliĢkilerin geliĢtirilmesidir. Ġktisadın her alanında iliĢkiler 

geliĢtirilmeli, yatırımlar yapılmalı, ticaret arttırılmalı, karĢılıklı olarak turizm 

                                                           
6 Bu konudaki tekliflerimiz için bkz. ―Yeni Bir Bölgesel Örgütlenme Modeli: Güneybatı Asya Birliği‖, 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi-Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu (KahramanmaraĢ, 12-13 Kasım 

2007), (Editörler: A.Hamdi Aydın-Seyhan TaĢ-Saniye Adıgüzel), KahramanmaraĢ 2008, s. 147-165, aynı makalenin 

baĢka bir yayını için bkz.―Yeni Bir Bölgesel Örgütlenme Modeli: Güneybatı Asya Birliği‖, Fırat Üniversitesi Orta 

Doğu AraĢtırmaları Merkezi; Uluslararası Üçüncü Orta Doğu Semineri –KüreselleĢme Sürecinde Orta Doğu‘nun 

Yeri ve Geleceği-, (Elazığ, 2-4 Kasım 2006), Elazığ 2008, s. 171-195 
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geliĢtirilmeli, turizm acentelerimiz, Avrupa turlarına verdikleri önem kadar, 

kadim coğrafyamız ve kültürümüzün kaynağı olan Türk Cumhuriyetlerine, Ġran 

ve diğer Müslüman ülkelere de önem vermelidir. Kara ve hava ulaĢımına önem 

verilmelidir. Vize ve gümrük bürokrasisi kolaylaĢtırılmalı, AB‘de olduğu gibi 

tamamen kaldırılmalıdır.  

c. Siyasî iliĢkilerin geliĢtirilmesi: Ġlk iki kademede ilerleme sağlandıktan sonra 

siyasî iliĢkilerden söz edilebilir. Aksi halde kültürel bakımdan birbirini 

tanımayan, iktisadî iliĢkisi olmayan ülkelerin siyasî iliĢki kurması mümkün 

değildir. Bu ilk ikisi, aynı zamanda siyasî iliĢkilerin teminatıdır. 

Kısaca Birlik olmak için bütün sebepler hazırdır. Yalnız ihtiyacımız olan Ģey, 

kendimize güvenmek ve birlik iradesini benimsemek, yaymak ve hayata geçirmektir. 

Birliğimizi engelleyen pek çok iç ve dıĢ etkenler vardır, bunların hiçbirisi aĢılamaz 

değildir. Bu meyanda Müslüman ülkeler arasındaki tereddütlerin giderilmesi, karĢılıklı 

güvenin sağlanması ve devlet adamlarının lüzumsuz ve tahrik edici söylemlerden uzak 

durmaları önemlidir. Son söz olarak;eskiSuriyeEnformasyonBakanı Adnan 

Umran‘ınifadesiyle, ―bizibirbirimizeyakınlaĢtıran ne varsa, onlaradönmeliyiz, 

bizibirbirimizdenuzaklaĢtıran her ne varsa, onlardanuzaklaĢmalıyız‖, 

teferruatlardaboğulmanınzamanıdeğil, birlikolmazamanıdır. Aksihalde, 

halâülkelerimizdedevamedenemperyalistvahĢetinölümveyıkımgetirentasarruflarınadüçar

olmaktankurtulamayız,  
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Özet 

21. yüzyılda Ġslam dünyasının en öncelikli sorunu; otoriter siyasettir. Neredeyse tüm devletler, 

otoriter sistem ve kiĢiler tarafından yönetilmektedir. Bu bir rastlantının eseri olamaz,  elbette söz konusu 

tablonun tarihî ve teolojik kökleri bulunmaktadır. Kahr ve istila klasik teopolitik modelde iktidarı elde 

etme yollarından birisi olarak kabul edilir. Kahr ve istila, günümüzde geçerliliğini koruyan bir yoldur. 

BaĢkaldırı geleneği de buna eklenince Ġslam dünyası ―sultanlar ve efendiler‖ ittifakına dayalı sistemlerin 

alanı haline gelmesi tesadüfi değildir. Bu tebliğ, Ġslam toplumunda otoriter siyasetin köklerini ve 

günümüze yansıyan türlerini tahlil etmeyi amaçlamaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi 

―anlamlı / yaĢanılabilir dünya olma‖ idealini yok eder. Bu konuda sunulabilecek öneri Ġslam dünyasını; 

yeniden dünya yapmaktır.   

Anahtar Kavramlar: Otoriter siyaset, kahr ve istila, temel hak ve özgürlükler, klasik teolojik 

model. 

Abstract 

The main problem of Ġslâmic world in 21st century is authotorian politics. Nearly all states are 

governed by authotorian systems or figures. This situation is not a result of a coincidence; certainly it has 

historical and theological roots. Atrocity and invasion are regarded as means of grabbing power in 

classical theological model. Even today atrocity and invasion still survive as legitimate means. 

Considering rebellion tradition along with the aforementioned situation, it is not accidental for Ġslâmic 

world to transform into a group of systems grounding on the alliance of sultans and masters. This study 

aims to investigate the roots of authotorian politics in Muslim societies and the varieties of authotorian 

politics existing today. Violation of basic rights and freedoms destroys the ideal of having a significant / 

livable world. The recommendation at that point can be to raise Ġslâmic world as a world again. 

Key Words: Authotorian politics, atrocity and invasion, basic rights and freedoms, classical 

theological model. 

GiriĢ 

Modern zamanlarda din, yanılsama (Freud, 2014)/ illüzyon(Feurbach, 1964: 

178), mitsel evrenin lisanî tasviri,(Braithwaite, 1964: 429)bilim ve akıl dıĢı (Ayer, 1984: 

67)görülmüĢ toplum rasyonelleĢtikçe din gerileyecektir Ģeklinde bir kehanetin konusu 

yapılmıĢtır. ABD‘de 1952,
1
(bkz. Aslan, 2005: 13) Ana kıta Avrupa‘da 1964 (Papa VI. 

Paul, 6 August)
2
, Ġslam coğraftyasında 1980‘li yıllardan itibaren dinin içtimaî ve siyasî 

alanda görünürlük kazanmaya baĢladığını / yükseliĢe geçtiğini söyleyebiliriz. Modern 

dünya dil sisteminin dayandığı temellere yönelik felsefî eleĢtirinin, özellikle bilimsel 

bilgi alanında yeni modellerin ortaya çıkıĢı bu mevzuda etkili olmuĢtur. 

Bireyi ve toplumu dönüĢtürmede dinin etkin bir dile sahip olduğunu keĢfeden 

siyasî ve içtimaî güç ağları / devletler dini, siyasî ve stratejik araç olarak kullanmaya 

baĢlamıĢlardır. Bilhassa1990 sonrasında küresel sistem edebiyatı üzerinden 

                                                           
1
 1952’de Amerika Milli Güvenlik Kurulu için hazırlanan (A Report totheNational Security Council: United 

StatesObjectivesandPolicesWithRespecttotheArabStatesandIsreal) adlı rapor dinlerin siyasî ve stratejik mücadelenin 
parçası yapılacağını göstermektedir. Bu raporda üç ilahi dini Marksist ideolojiye karşı kullanmak ve dünya 
egemenliğini gerçekleştirmek için üç ilahi dini kontrol altına almak amaç olarak belirlenmektedir.  
2
 Vatikan’ın Hıristiyanlığı güncelleştirme ve diyalog çağrısı 1962’de yapılmış, 1964’te uygulanmaya konulmuştur. 

Papa VI. Paul “EcclesiamSuam: Encylical of Pope Paul VI. On TheChurch (6 August 1964)  

mailto:n_macit@yahoo.com
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gerçekleĢtirilmek istenen kültürel tektipleĢmeye karĢı dinlerin direniĢe geçiĢi, 

evrensellik iddiasında bulunan ideolojilerin etkinliğini yitirmesi insanlığın farklı bir 

dünya tasavvurunun eĢiğinde olduğunu ortaya koymuĢtur. Bu süreçte Ġslam‘ın mekân, 

dil ve kültürel alanlar bağlamında kendini yeniden ifadesi söz konusu olduğu gibi 

merkezi devletlerin farklı projeler eĢliğinde Ġslam coğrafyasını yeniden tanzim etmeye, 

bunu yaparkende Ġslam‘a karĢı ürettikleri etiketleri(Macit, 2011) kullanmaya 

baĢlamıĢlardır. Çünkü küresel sermayenin tedrici kayıĢına paralel olarak Ġslam 

coğrafyasını tanzim etmek merkezî güçler açısından son derece önemli ve vazgeçilmez 

bir konu olarak görülmektedir. Önemli ve vazgeçilmezdir, çünkü bir milyardan fazla 

müntesibi bulunan Ġslam, Atlantik‘ten Endonezya‘ya kadar uzanmakta ve birkaç 

kültürel alanı kapsamaktadır. Fas‘tan Irak‘a kadar Arapça konuĢan ülkeler; Türkiye‘den 

Türkistan‘a kadar uzanan coğrafyada Türkçe konuĢan ülkeler; Ġran grubu; Hindistan 

yarımadası; Malezya kümesi; Siyah Afrika; Ġslam dünyası olarak beliren mekânı ve 

kültürel alanları ifade etmektedir. 

Ġlahî kelamın zihne, tarihe ve topluma yansıma biçimi, farklı kültürel alanlara 

göre değiĢmekte, Ġslam‘ı anlama ve yorumlama faaliyetleri kültürel alanlara göre 

farklılaĢmaktadır. Bu farklılığa göre kaynaklar, ortaklar ve stratejiler üreten batı; her 

külürelanlanı dönüĢtürme ve kuĢatma faaliyeti için birçokĠslamî etiket üretmiĢ ve ortak 

bulmuĢtur. 
3
 Nasıl ki modern zamanlarda egemen dile maruz kalan Ġslam coğrafyası 

değiĢmekte, dönüĢmekte, aynı Ģekilde modern dil sisteminin etkisine dayalı olarak 

fideist / imancı söylem de Ġslam düĢüncesinde etkili olmaktadır. Ġslam etiketleri 

üzerinden önerilen ve derinlenmesine strateji olarak takdim edilen teo-stratejik modeller 

üzerinden hedef toplumları ayartma / dönüĢtürme (ılımlı Ġslam), eğer olmazsa terör 

faaliyetlerini (radikal ve koktenci) bahane ederek iĢgal etme hareketleri devreye 

sokulmuĢtur.  

Modern zamanlarda ve günümüzde Batı‘nın ürettiği dil sistemine maruz kalan 

Ġslam coğrafyası çetin ve derin sorunlarla yüzleĢmek zorunda kalmıĢ ve kalmaktadır. Bu 

yüzleĢme farklı Ģekillerde tezahür etmektedir: (a) Değer üretme faliyetini yitiren Ġslam 

toplumlar, taklit ettikleri toplumlara benzemek durumunda kalmaktadırlar. (b) Batı‘nın 

üstünlüğünü istila, sömürü ve aĢağılama Ģeklinde yansıtması, diğer deyiĢle üstü örtük 

kurumsal Ģiddet uygulaması Ģiddetle cevap verme faaliyetlerini üretmekltedir.(c) Ġslam 

coğrafyasını kontrol etmek için inĢa edilen seküler otoriter sistemler / otoriter 

yöneticilerve buna paralel olarak iktisadi tekelleĢme aĢırı nefret ve reddetme söylemini 

üretmektedir. (d)Tarihte geç kalmıĢ zihinler, klasik toplum düzenini ve modellerini 

güncelleme eğilimine girdikleri için felsefi boĢluğa düĢmekte ve sürekli olarak dil 

değiĢtirmektedirler.(f) Geleneği bilen, söz konusu sürecinde farkında olan bazı 

düĢünürlerin dıĢında Ġslam; tekrarının ve lâfzî tahlillerin kısır, sabit sınırları içine 

çekilmekte ve çatıĢmanın aracı yapılmaktadır. 

                                                           
3
AngelRabasa, CherylBenard, Lowell H. Schwartz, Peter Sickle’ın hazırladığı ve RAND Corporation tarafından 

yayımlanan BuildingModerate Müslim Networks, Santa Monica: 2007, çalışmada Anahtar Ortakların ve Kitlelerin 
Belirlenmesi ve Ilımlı Müslümanların Özellikleri, Potansiyel Ortaklar gibi başlıklar inşa faaliyetinin yol haritasını 
belirleyen ana çizgiler olarak sunulmaktadır. Belirtilen raporlarda Moderate İslam etiketi dinden (İslâm’dan) din 
üretmemenin somut örneğidir.Öteki Din, tabirinin günümüz dünyasında neye karşılık geldiğini anlamak için 
bkz: The RAND Corporation tarafından CherylBenard’ın, TheCivilDemocraticIslam: Partners, 
ResourcesandStrategies, Santa Monica: 2003, 61-64, çalışmasında yer alan Derindeki Strateji başlığı altındaki 
izlenmesi gereken esasları okumak yeterlidir. Ayrıca diğer başlıklar altında İslam’ı çarpıtmaya yönelik 
geliştirilen stratejiyi anlatmakta ve uygulanması gereken özel davranışlar üzerinde durmaktadır. Bu 
stratejinin özeti şu: Gelenenekçileri köktencilere karşı kullan, köktencilerin zaaflarını ve hatalarını, 
yetersizliklerini tespit et. Bunları, küresel sistemin parçası olmak isteyen ve İslam’ı bununla uyumlu hale 
getiren anlayışa yönlendir. 
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21. yüzyılın eĢiğinde Ġslam coğrafyasının en temel sorunları (a) Lafızcılık. (b) 

Baskıcı ve tahakküme dayalı siyasî anlayıĢlar ve uygulamalar. (c) Ġktisadi adaletsizlik 

ve tekelleĢmedir. Lafızcılık; tüm sorunlarını dinle izah eden bireyler ve toplumlar 

üretmiĢtir. Ġslam coğrafyasının tepkilerini, bunalımlarını din diliyle ifade etmeleri, hatta 

bununla yetinmeleri, tarihî eylem alanına müdahale imkânlarını engellemiĢ, köklü 

yanılsamlalar ve fikri kırılmalar nedeniyle kökleri gelenekte olan tekfir ve huruçmirasını 

güncelleĢtirmeyi çözüm olarak görmüĢtür. Diğer bir deyiĢle tekfir ve huruç; siyasî ve 

iktisadi Ģiddete karĢı dini Ģiddetin iki unsuru olarak üretilmiĢtir. Bunun adı: Siyasî ve 

iktisadî baskıya / Ģiddete karĢı dini Ģiddettir. Dini Ģiddete baĢvuranlar masum değil, 

hiçbir Ģekilde masum görülemez. Ne var ki Ģiddetin kurumsal biçimi olan siyasî ve 

iktisadî Ģiddette hiçbir Ģekilde masum görülemez.  

Siyasî Ģiddetin ne olduğunu anlamak için Ġslam coğrafyasına bakmamız 

yeterlidir. Dünya nüfusunun dörtte birini oluĢturan Ġslam coğrafyasında yaĢananlar: 

Baskı ve tahakkümü siyasî yöntem olarak benimseyen yöneticilerin, reislerin, 

efendilerin, ağaların mirasıdır. VahĢi olayların fail ve mefulleri ise söz konusu 

aktörlerin çocuklarıdır. Nitekim belirtilen coğrafyada yer alan ülkelerin bir kısmı 

cumhuriyet, geri kalanı ise sultanlık / emirlik gibi krallıklarla yönetilmektedir. 

Cumhuriyetçi olanlar ise sömürgeci ülkelerin neredeyse yarı sömürgesi 

durumundadırlar. Baskıcı ve tahakküme dayalı siyasî anlayıĢların ürettiği otoriter sistem 

/ yönetim, halk egemenliğine dayanmayan, diğer bir deyiĢle kiĢi egemenliğine dayalı 

(monolotik) sistemlerdir. Bu anlayıĢın ya da böyle bir anlayıĢ üzerine ikame edilen 

otoriter sistemin en belirgin vasfı; yönetimin yukarıdan aĢağıya doğru iĢlemesi ve 

yönetilenlerin müdahalesine kapalı olmasıdır (bkz. Sartori, 1996) Otoriter düĢünüĢ 

biçimi, zayıfları ve güçsüzleri hiyerarĢik olarak üstün / daha güçlü olana bağlayan bir 

düzeni öngördüğü için kurumsal Ģiddeti uygulamak zorunda kalır. Çünkü böyle bir 

düzeni inĢa etmenin yolu; kesin emirler, tehditler, cezalandırmalar, baĢkasını anlama ve 

ikna etme yerine icbar etme araçlarını kullanmaktan geçer.  

Otoriter siyaset; otoriter idarî mekanizmanın yayılmasına taraftar olur. 

Hükümranlığı öne çıkardığı için denetimi engeller. Ġktidara itaati bir tercihin değil, 

kahrın ve cebrin dayattığı bir vaziyet biçimi olarak görür ve uygulamaya koyar.Ġktidarı 

kutsar, bu yolla icraatı meĢrulaĢtırır. Malı / mülkü taraftarın, özel kesimin imtiyazlı 

alanı kılar. Gelenekte Herakî / krallık eğilimi modern zamanlarda otoriter rejimler 

benzer dil düzeneğine bağlıdırlĢar. Gelenekte Muaviye ile birlikte baĢlar. Mervan b. 

Hakem‘in Medine minberinde Muaviye‘nin uygulamalarını savunduğu sırada 

Abdurrahman b. Ebubekir‘in yaptığı Ģu tespit dikkat çekicidir: Allah‘a andolsun ki 

senin de Muaviye‘nin sözü de yalandır. Ġstediğin Ġslâm toplumunun iyiliği değil hilafeti, 

herakliye yapmaktır. Ta ki bir Herakî ölürse yerine diğer Herakî geçsin (Ġbn Esir, 1987: 

199). Hz. Ali, bu eğilime karĢı mücadele vermiĢtir. Nitekim o Küfe halkına yaptığı 

konuĢma da Ģöyle der: Allah‘a yemin ederim ki bunlar (Muaviye ve yandaĢları) 

baĢınızda yönetici olsalar, sizlere karĢı Kisra ve Herakî gibi davranırlar.‖ (Ġbn Esir, 

1987: 147) Modern zamanlarda ise Batı‘nın ürettiği dil sistemine maruz kalan Ġslam 

coğrafyası bu kez, olgucu laik anlayıĢı otoriter siyasî zihniyetin karakterine dönüĢtürür. 

Gücü kutsayan, toplumsal değiĢimi yukarıdan aĢağıya doğru tanzim eden, siyasî 

katılımı engelleyen, hukuku ve iktisadı alanda taraftarlarını ve bürokratik kesimi 

imtiyazlı kılan anlayıĢın benimsendiği ve uygulandığı görülür. Modern zamanlarda 

Ġslam üzerinden otoriter rejimlere yönelik haklı eleĢtiri muhatap bulmuĢ ve bazı 

ülkelerde bu kez Ġslam‘a atıf yapan siyasî hareketler iktidara gelmiĢ, ne yazık ki olgucu 

laik otoriter anlayıĢa benzer bir siyasî yöntemi aĢamamıĢ, Ġran, Sudan ve benzeri 

ülkelerde daha baskıcı sistem üretmiĢlerdir.  
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Kralların, otoriter sistemlerin ve yarı sömürgeci ülkelerin Ġslâm dünyasında kök 

salmıĢ olması ne bir rastlantının eseridir ne de din diline sığınarak üzeri örtülecek bir 

meseledir. Kökleri Ġslam‘ın erken dönemine kadar uzanan itikâdi, siyasî ve içtimaî 

unsurlartın bir uzantısıdır.ġimdiyi geçmiĢe giydirmenin taĢıdığı sorunları saklı tutarak 

otoriter siyasî anlayıĢın ve sistem inĢa etme tarihinin çok eski olduğunu söyleyebiliriz. 

Kanlı bir çatıĢmanın ardından iktidarı kılıç zoruyla elde eden ve halifeliğini hicri 

41.yılda ilan eden Muaviye‘nin okuduğu hutbenin içeriği otoriter sistemi tanımlayan 

bütün unsurlarla örtüĢür. ―Sizin baĢınıza geçmem, sevginizi kazanarak değil, Ģu 

kılıcımla sizi dize getirerek oldu. Gönlüm size karĢı Ebubekir ve Ömer‘in yolundan 

gitmek istiyor. Ama bundan hiç hoĢlanmadım. Osman gibi yürümek istiyorum ama 

gönlüm bunu kabul etmedi. Hem bana hem size yarar sağlayacak bir yol tuttum: Güzel 

yeme, güzel içme. Beni en iyiniz görmeseniz bile, ben sizi en iyi yönetecek kiĢiyim. Kılıcı 

olmayana kılıçla gitmeyeceğim. Sadece dilinizle söylediklerinize hiç aldırıĢ etmem. 

Hakkınızın tamamını vermediğimi görürseniz, benden bir kısmını kabul edin. Benden 

size bir iyilik gelirse, onu kabul edin. Çünkü sel çok olursa zarar, az olursa yarar 

getirir. Sakın fitne çıkarmayın. Çünkü fitne geçinmeyi bozar, nimeti 

kirletir.‖(ĠbnAbdrabbih, 1953: 147;Cabirî, 1997: 464). Bu sözler sadece bir kopuĢu 

değil, aynı zamanda siyasî alanın yeniden tanımlandığını gösterir. Keza bu konuĢma 

otoriter sistemin temellerini oluĢturur. Hükümranlığı öne çıkarır ve otoriter karakteri 

mükemmel görür. Bu durum içtimaî yapının Ġslam‘ıkendi zeminine nasıl çektiğini 

gösteren önemli bir veridir. Diğer bir deyiĢle tarihî ufkun etkin alanı metni kendi 

varoluĢ Ģartlarına taĢır. Mezheplerin, hiyerarĢik düzeni din diline taĢıması saltanat 

sistemini üretmiĢtir. Tarihî taleplere uygun düĢen bu dilin günümüze taĢınarak siyasî 

alanı tanımlama denemeleri otoriter dili ve yönetimi kutsal miras olarak taĢımamıza yol 

açmaktadır. Elbette ki Ġslam coğrafyasında yaygın olan sistem ve yöneticileri yazılı ve 

yazılı olmayan kuralların ve siyasi geleneklerin dıĢında görmek aĢırı bir değerlendirme 

olur. Fakat otoriter olduklarını reddetmek de ancak ideolojik saf tutma tekniğiyle 

açıklanabilir. 

Ġslam‘ın en temel esaslarından birisi iktisadî adalettir. Diğer bir deyiĢle iktisadî 

tekelleĢmeyi önlemektir. Ġslam‘ın bu mesajı, siyasî alanın yeniden tanımlanmasını 

sağlayan geliĢmelerle birlikte bozulmuĢ, daha sonraki tarihî tecrübede farklı kültürel 

alanlarda önemli hassasiyetler oluĢmasına karĢın modern zamanlarda Ġnsani sefaleti 

andıran tablolar ortaya çıkmıĢtır. Bugün gerek gayri safi milli hâsıladan alınan payı 

gösteren tablolar, gerek yoksulluk ve açlık sınırını gösteren alana nüfusun geniĢ kısmını 

hapseden uygulamalar, ayrıca nüfusun az bir kesiminin gayri safı milli hâsıladan aldığı 

pay, yani iktisadi tekelleĢme ne insanî ne de Ġslamî bir gerekçe ile açıklanabilir. Bu 

tablo, çok somut olarak kurumsal Ģiddettir. Böyle bir kurumsal Ģiddete maruz kalan 

birey ve toplumdan sağlıklı bir davranıĢ beklemek baskıcı sistemler / lafızcı din 

anlayıĢına eklemlenen iktidar modelleriyle mümkündür. Ġktisadî adaletsizliği siyasî 

gücün parçası yapan anlayıĢların kaderci söylemleri beslemeleri, bu çarpık ve biçimsiz 

duruma rıza göstermeyi telkin etmeleri dinin bir illüzyon / yanılsama 

kalıbınataĢınmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.Bu tablo Kur‘ân‘ın tabiriyle 

―yeryüzünde fesat çıkarmanın / buna zemin oluĢturmanın‖ içtimaî esasını 

oluĢtrmaktadır. 

I.Baskıcı Temayülleri Dinle MeĢrulaĢtırmak  

Ġslam toplumunda otoriter siyasetin köklü bir geçmiĢi ve zihnî bir arkaplanı 

bulunmaktadır. Gerek nazarî gerekse ameli modeller, siyasî hiyerarĢik dilin inĢa edildiği 

ve tatbikata konulduğu dönemde üretilmiĢ, dinselleĢtirilerek sabitleĢtirilmiĢtir. Bu 

hiyerarĢik dil düzeni, otoriter zihniyeti üretmektedir. Klasik çağın dil düzeni içinde 
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saltanat modelini anlamak mümkündür. Fakat klasik çağın kurumlarını altüst eden 

değiĢime bağlı olarak siyasî alanın yeniden tanımlandığı modern zamanlarda Ġslam 

coğrafyasında laik olduğunu ileri süren otoriter sistemlerin / otoriter liderlerin bu kadar 

yaygın ve etkin olması farklı dinamiklere gönderme yapmaktadır. 

Otoriter zihniyetin siyasî pratiği neredeyse Ġslam coğrafyasının tümünde görülür. 

Bunun tezahürü gücü yüceltme / kutsama, tek-tip / tek parti yönetimi, hak ve hukuku 

kendi taraftarına tahsis etme, farklı görüĢleri denetleme, devleti yüceltme ve kutsama 

adı altında iktisadî tekeleĢmeyi gerçekleĢtirme Ģeklinde olur. Muhalife karĢı her türlü 

haksızlığı meĢru gören otoriter liderlerin baskı ve tahakkümü dinle meĢrulaĢtırması 

ortak bir davranıĢ biçimi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Otoriter siyasî aygıtın içinde din 

olmaktan çıkar, ikinci tip dinsellik olur.Ġkinci tip dinsellik, dindar olmayı değil dindar 

görünmeyi tercih eder. Çünkü onun için din değil, dinin içtimaî ve siyasî iĢlevi 

önemlidir. 

Dinin epistemik mantığı hakikat üzerine kurulur. Mutlak hakikat iddiasının her 

zaman ötekisi vardır. Siyaset, beĢeri cehdin bir ürünü olduğu halde farklı modellerin 

kendi anlayıĢlarını bizatihi hakikat olarak sunmaları üzerinde düĢünülmeye değer bir 

konudur. Bu anlayıĢın günümüze yansıyan tezahürü―Ġslamcılık bir tercih değil, dini bir 

vecibe, akaide iliĢkin bir zorunluluktur‖ (Bulaç, 2012:43)Ģeklinde olmaktadır. Siyaseti 

iman alanına taĢımak, sadece dinin dıĢında kalanları değil, farklı Ġslam anlayıĢlarını bile 

küfürle itham etmeyi sağlar. Muhalifini sindirmek için her oyunu ve Ģiddeti din diline 

taĢıyarak meĢrulaĢtırır. Keza her türlü dini ifadeyi siyaset hesabına çarpıtır. Tarih bunun 

örnekleriyle doludur. Baskıcı temayülleri dinle meĢrulaĢtırmak, modern ideolojilerin 

ürettikleri baskı, Ģiddet, kumpas / fiĢleme, tanımlama ve tutuklamapratikleriyle aynı 

hizada durur. .Ġslam coğrafyasında olgucu / pozitivist laik otoriter zihniyet ile klasik 

Ġslam anlayıĢına atıf yaparak siyaset yapan iktidar ve dini hareketlerin aynı tutumu 

sergilemeleri ciddi bir yapısal tahlile ihtiyaç duymaktadır. 

Tarihî tecrübeyi ve aklın değer koyma yeteneğini ihmal eden, diğer bir deyiĢle 

siyasetiiçtihat, maslahat ve örfün dilini dikkate almayan her okuma Ġslam‘ı her türlü 

otoriter sistemin meĢrulaĢtırıcı bir aracı yapar. Bunun teolojik kökleri (Macit, 

2009:142)kader, tekfir ve huruç gibi konular içinde yer alır ve bu yorumlar sürekli 

olarak ‗itikadî kalıp‖ olarak tekrar edilir. Bu gün aynı kavramların farklı bir dil ve 

gerekçeyle kullanılması kültürel / siyasî akılla doğrudan alakalıdır. Hem Batı hem de 

bölgesel iktidarların tahakkümü altında kalan toplumların sömürüye, yoksulluğa mecbur 

edilmesi kurumsal Ģiddettir Toplumdan bu duruma riza göstermesini, sabretmesini 

istemek kurumsal Ģiddete tabi tutmaktır. Çünkü çağrı, iktidarın verdiği hakka razı 

olamaya çağrıdır. Ġktidara bağımlı toplum üretmektir. Kendi taraflarını ilahî yasalara 

uygun bir hayat biçimine sahip gören, (Black, 2010:488-489) bunun dıĢında kalanı 

günah keçisi ilan eden bir anlayıĢ ne yazık ki tarihî mirasımızdır. Bugünde 

baĢvurduğumuz en yaygın siyasî kalıplardan birisidir.Ġcbarı ve tahakkümü öne çıkaran 

otoriter temayüllere içkin din dilinin siyasî bağlamı: Kendisinden olmayanı sorgulama 

düzeninden geçirmektir. Böyle bir pratiğin hak ve özgürlükleri, hukuk düzenini ihmal 

etmesi kaçınılmazdır(Black, 2010: 489). 

Ġslam coğrafyasının neredeyse tümünde birlikte yaĢamanın esasları yerine mülkü 

yansıtan tek adam modellerinin varlığı otoriter zihniyetin ne kadar iĢler bir damarı 

olduğunu göstermektedir. Ġslâm‘ın siyasî alana dönük kurucu ilkelerinin klasik çağın 

diline ve mantığına uygun düĢecek Ģekilde yorumlanması Ģura, icma ve biat gibi 

kavramları tarihselleĢtirmekte ve iĢlevsiz kılmaktadır. Bir liderin ortaya çıkıĢını aklî 

esaslara dayalı olarak değerlendirmek yerine Allah tarafından toplumu biçimlendirmek 
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için seçildiği temasının iĢlenmesi ve bunun kabul görmesi ruhani iktidar üretme 

zeminin ne kadariĢlek olduğunu göstermektedir. Keza 1990 sonrası dünyada, dinin 

yükselen bir değer olduğunu keĢfeden siyasetin en fırsatçı ve ülküsüz haliyle dine ve 

kutsala bürünerek, kendini daha iyi gizleyebilmek ve bilinçaltımıza terör ve dehĢeti 

daha iyi ekebilmek için dini dünyamıza el koyması, (Corm, 2008:19) dini bir baskı aracı 

olarak kullanma hevesimizin derinliğine iĢaret etmektedir. 

Ġnsan hakları ve demokrasi bağlamında dini düĢünce, Ģu hususu anlamamızı 

sağlayacak bir sorgulamaya muhtaçtır. Gündelik siyasî meseleleri Allah adına 

yönlendirme çağrısı sadece dini araçsallaĢtırmaz, aynı zamanda dini, siyasî muhalifinin 

aleyhinde bir baskı aracı olarak kullanmanın yolunu açar. Rasyonel hukuku öteki 

görmenin sonucu ise insan haklarının ihlalini meĢrulaĢtırır. Hukuku kiĢisel yararın ve 

tavizin bir unsuru görmeyen, insanı araç değil amaç gören bir hukuk dinin esaslarıyla 

çatıĢmaz. Ġnsanlığın ortak tecrübesinin ve aklının ürünü olan hukuku ve buna bağlı 

olarak inĢa edilen insan haklarını Ġslâm‘ın karĢısına koyarak öteki ilan etmek gerçekçi 

bir yaklaĢım değildir. Çünkü Kur‘ân‘ıniçtimaî hayata iliĢkin vazettiği esaslar inzal 

edildiği toplumun geleneğinden tamamen bağımsız değildir. Miras, el kesme ve benzeri 

meseleler böyledir(Habib, Ts: 324-328). 

 

II.Kahr ve Ġstila Yoluyla Ġktidarı Ele Geçirmek:Darbe Geleneği 

Ġslam toplumunda otoriter siyaseti besleyen en önemli unsurlardan bir diğeri, 

iktidarı kahr ve istila yoluyla ele geçirmek, yani darbe geleneğidir. Ġslam toplumunda, 

baĢarılı darbe her zaman iyi görülmüĢ ve kutsanmıĢtır. Ġktidarı elde etmenin / halife 

olmanın yollarından bahsedenTaftazânî (1989:233) sözlerine Ģöyle baĢlar: ―Ġmamet üç 

yolla gerçekleĢir. (a) Toplumun önderlerinden ve bilginlerden oluĢan Ehl-i Hal ve Akd 

‘in biat etmesiyle gerçekleĢir. Herhangi bir sayı Ģart koĢulmaksızın önde gelen 

insanların katılımıyla mümkün olur. ġayet halifeyi seçme ve azletme heyetine ait ortak 

bir itaat olur, biat ederse yeterlidir. Diğer bölgelerde olan insanların ittifakı gerekmez. 

(b)Halife kendi yerine uygun gördüğünü önerir. Veya halife seçme yetkisini, seçilecek 

olanı belirtmeksizin Ģuraya bırakır. ġura kendi arasında istiĢare eder, onlardan birisi 

üzerinde ittifak eder. Halife kendini azlederse ölü hükmünde olur. ĠĢ / yönetim seçme 

heyetine intikal eder. (c) Halife öldüğünde atanma ve biatin dıĢında diğer Ģartları kendi 

Ģahsında toplayan birisinin imamet için ortaya çıkmasıdır. Böyle birisi ortaya çıkar güç 

ve kuvvet yoluyla insanlara hâkim olursa (darbe) hilafeti gerçekleĢmiĢ olur. Fiili olarak 

Allah‘a isyan etmesi müstesna belirgin bir Ģekilde cahil ve fasık olsa bile gerçekleĢmiĢ 

olur. Ġmam / yönetici olan bir Ģahsın bütün Ģartları taĢıması gerekmez. Ġster adil isterse 

zorba olsun Ģeri hükme muhalif olmadığı müddetçe imama itaat etmek vaciptir.‖ 

Hilafeti gerçekleĢtirmenin yolu olarak sunulan kahr ve istila yöntemini 

belirleyen unsur, güç ve kuvvettir. Gücün oynadığı rolü Taftazânî‘nin Ģu sözü 

somutlaĢtırır: ―Baskı ve üstün gelme yoluyla imamet sabit olur, sonra baĢka biri daha 

güçlü olarak çıkarsa önceki azledilir, sonra ortaya çıkan imam olur.‖ (1989:233). Bu 

sözün ardından müellif Ģu ilginç cümleyi kurar: ―Ġmam / halife sebepsiz 

azledilmez.‖(1989:233). Baskı ve üstün gelme yoluyla yönetimi elde edeni daha güçlü 

birisi tahtan indirdiği bir yerde sebepten bahsetmek dil oyunun ötesini geçmez. Yönetici 

haktan sapar, haksız ve keyfi uygulamaları açıklık kazanır, yaptıkların piĢman olmazsa 

ehl-i hal ve akd / devlet baĢkanını seçme ve azletme kurulu kötülüklerden vazgeçmesi 

için sözle uyarır. Zira bu kurul üzerinde uzlaĢarak yöneticinin zulmüne ve keyfi 

uygulamasına engel olma hakkı vardır. Silahı çıkarmak ve harp ilan etmek olsa bile. 

Fakat ne zaman ki imamet konusunda insanlar arasında saçma sapan inançlar ve 
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ayrıĢmalar, baĢ gösterdi. ĠĢte o zaman her grup kendi katı sınırlarına çekilerek aĢırılığa 

meyletti, neredeyse Ġslâmi esasların birçoğunu kaldırmaya yeltendi, Müslümanların 

inançları bozuldu (Taftazânî, 1989:234). Dolayısıyla bu durum farklı bir yönetimin 

ortaya çıkmasına yol açtı. Bozulma ya da değiĢimi inançla izah etmek yaĢanan durumun 

ne olduğunu anlamak için yeterli değildir.  

Otoritenin varlığını her Ģeyin merkezine koyan Ebu Hamid el-Gazzalî (505 / 

1111)kahr ve istila yöntemini Ģöyle bir öncül ile temellendirir: Dünyanın düzenlenmesi, 

ancak kendisine itaat edilen bir sultanın varlığıyla mümkündür. Sultanın ölümü ve 

değiĢimi durumlarında bile ortaya çıkan gerilimler, didiĢmeler ve çatıĢmalar, ülkenin 

kıtlığa düĢmesine, yoksullaĢmasına neden olmaktadır. Bu nedenle denilmiĢtir ki; dinle 

sultan ikiz kardeĢtir. Din esas, sultan koruyucudur. Temeli bulunmayan bir bina 

yıkılmaya mahkûm olduğu gibi, koruyucusu bulunmayan din de yok olmaya 

mahkûmdur. O halde Ģu husus kesin olarak kabul edilmelidir: Ġnsanlar, içinde 

bulundukları konumları ve durumları, hevesleri ve birbirine aykırı görüĢleriyle baĢ baĢa 

bırakılsalardı ve aralarında görüĢüne hürmet ve itaat edilen ve onları bir fikir etrafında 

birleĢtirebilecek bir kimse bulunmasaydı, hiç kuĢkusuz ki toplum en son ferdine kadar 

helak olurdu. Bunun çözümü dağınık ve birbirine aykırı fikirleri, anlayıĢları bir araya 

getirebilecek kudrete sahip ve kendisine itaat edilecek bir sultanın varlığıdır (Gazzâlî, 

1984: 149). Böyle bir icraatın hangi yolla ve nasıl sağlanacağını belirtmeden krizi 

aĢmanın yolu otoritenin varlığından geçer demek otoriter eğilimlere kapı açmaktan ve 

destek sunmaktan baĢka bir Ģey değildir. 

Söz konusu anlayıĢa göre önemli olan kendisine itaat edilen ve saygı duyulan bir 

kiĢinin ortaya çıkmasıdır. Yöneticinin, iyi ve kötünün arasını ayırması için ilim sahibi 

olması gerekir Ģartını koĢar. Ardından diğer Ģartlara haiz olan kiĢinin bu görevi alması 

kabul edilebilir. Bu, imamın azledilmesini gerektirmez, der. Daha önce konulan 

ilkelerin askıya alınmasına gerekçe olarak sunulan hususun fitne ve karıĢıklık olarak 

sunulması, sadece siyasi yapının oturmadığını ele vermez, aynı zamanda siyasi 

teamüllerin gelenekte oluĢmadığını gösterir. Yöneticide bulunması gereken ilim sıfatını 

parantez içine almak mümkün olduğuna göre, adalet hususunda da aynı Ģeyi niçin 

düĢünmeyelim sorusunu Gazzâlî Ģöyle cevaplandırır: ―Bu, ihtiyari bir müsamaha 

değildir, fakat zaruret, mahzurlu olanı mubah kılar.‖. Meseleyi oldukça sınırlayan ve 

daha sonra Ģartlara haiz kiĢinin bulunamayacağı gerekçesini öne süren Gazzâlî, eğer 

böyle bir durumda imametin batıl olduğuna hükmedilirse, o zaman hükümdarların 

hükmü yoktur, valilikler batıldır, nikâhlar sahih değildir... DenilmiĢ olur. Böyle bir Ģey 

hayatın tümüyle durmasına, fikirlerin parçalanmasına ve toplumun iç gerileme 

düĢmesine ve dağılmasına sebep olur (Gazzâlî, 1984:151; Taftazânî, 1989:238). 

Dikkat edilirse kullanılan deliller siyasetin; imam, devlet ve hayat eĢitliğine 

dayandığını göstermektedir.Böyle bir anlayıĢı meĢru göstermeye yönelik olarak sunulan 

gerekçenin fitne olması siyasi yapının özü itibarîyle baskıcı temayülleri içerdiğini, en 

azından kültürel genetiğin bunu taĢıdığını açığa vurmaktadır. Çünkü meĢruiyet sistemde 

değil, Ģahısta aranmaktadır. Ġslam‘ın siyasî düĢüncesini belirleyen bu anlayıĢ, dayandığı 

felsefi temel açısından otoriterliğe içkin bir görüĢtür. Siyasetin akli ve ahlaki temelleri 

tarihî süreçte, neredeyse askıya alınmıĢ ve siyaset felsefesi oluĢturma çabasından daha 

çok, mevcut durumun gerekçelerini meĢrulaĢtırma eğilimi daha baskın çıkmıĢtır 

Bir kapanıĢın derin simgesi olan bizden anlayıĢı bütün siyasî hareketlerin en 

tehlikeli tipini oluĢturur. Allah‘ın ayetlerini herkesin kendi siyasî kimliğine göre 

kullanmayı ortaya çıkarır ki bu, inanmaktan çok inandırmanın araçlarını öne çıkarır. ġia, 

imametin nass ve tayin ile gerçekleĢeceğini, Ehl-i Sünnet ise insanların ittifakı ve seçme 
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süretiyle sabit olacağını kabul etmiĢtir (ġehristânî, 1975: 27-28). Ehl-i Sünnet önemli 

bir tespit yaptığı halde daha sonraki süreçte kendi siyasî kabullerini Kur‘ân‘a ve hadise 

atıf yaparak açıklama yolunu seçmiĢtir. Nitekim söz konusu mezhebin iki kurucusu, 

yani hem Ebu Hasan el-EĢ‘arî(EĢ‘arî, Ts: 66-68) hem Ebu Mansûr el-MâtürîdîKur‘ân‘ın 

Hz. Ebubekir‘in hilafetine / tarihî sırlamaya iĢaret ettiğini, anılan sürecin doğru 

olduğunu ileri sürerler. Bu durum ittifak, seçim, maslahat ve örfün dilini okumak yerine 

siyaseti naslaĢtırma geleneğini üretmiĢtir. Dolayısıyla siyaseti, değiĢim süreçlerinin 

dayandığı esaslar üzerine okuma yerine mevcudu / hatta kahr ve istila yöntemini dinle 

meĢrulaĢtırma yolunu açmıĢtır. 

Taftazânî‘nin (v. 792 / 1390) bu konuda yapmıĢ olduğu değerlendirme dikkat 

çekicidir: ReĢit halifeler dönemi ile saltanata geçiĢ dönemi arasında önemli bir fark 

vardır: ―Saltanatta geçmiĢ bir iktidara fısk sebebiyle direnilirse ümmetin kaçınılmaz 

olarak hayati bir tehlikeye gireceği ve dolayısıyla böyle bir durumda itaat etmek isyan 

etmekten daha iyidir.‖ (Taftazânî, 1973:180-181)Seyyid ġerif Cürcânî (v. 816 / 1413) 

ise bu konuda Ģöyle der: ―ÇatıĢmanın doğuracağı zarar, yönetimin devam etmesinden 

daha az ise çatıĢma yoluyla fasık idareci azledilir, durum bunun aksine olacaksa o 

zaman toplum çatıĢmadan uzak tutularak sabredilir.‖(H. 1370: 352). Bu görüĢün 

öncüsü durumunda olan Ebu Hasan el-EĢ‘ârî―fasık bir imama direniĢ adil bir imamla 

birlikte olur, aksi takdirde caiz değildir‖(H. 1389:455) der. Sunduğumuz açıklamalar 

sadece muhalefet geleneğinin belirsizliğini ifade etmez. Aynı zamanda çatıĢma 

ihtimaline atıf yaparak hak ve hukuka dayalı bir anlayıĢı ikame etmenin yollarını 

tıkamanın gerekçelerini oluĢturur. 

Bu yönetim biçimi meĢrulaĢtırmaya muhtaç olduğu için kutsal temalar eĢliğinde 

izah edilmiĢtir. ―Ümmetimde hilafet otuz yıldır, bundan sonra mülk olacaktır‖(Ali el-

Karî, Ts:80) rivayeti günümüzde her ne kadar Ġslam‘da yönetimin Ģuraya dayalı 

hilafetten, güç ve üstünlüğe dayalı mülke doğru geliĢmenin eleĢtirici bir niteliği 

çıkarılıyorsa da Ehl-i Sünnet ve‘lCemaat‘in dilinde kınama bağlamında değildir. Tam 

aksine onlar, bu rivayetle Ġslam‘da mülkün kurucusu Muaviye‘nin yönetimine, ondan 

sonraki Emevi, Abbasî ve diğer halifelere meĢruluk vermek isterler (Cabirî, 1997:456). 

Bunun en çarpıcı örneği Ali el-Karî‘ninġerhu‘lEmali: ġerhuliDavi‘lMeâlî ela 

Budi‘lEmâlî,  adlı eserinde Ali‘mi daha erdemli ve faziletlidir yoksa Muaviye mi, 

sorusuna Ģu cevabı verir: ―Muaviye‘nin Ali‘ye eĢit olması yetmez mi ki, ondan daha 

faziletli olmayı istesin.‖ (Ali el-Karî,Ts:80).Zaten bu mevzuda önemli olan ikisini 

eĢitlemektir. Bu sağlandıktan sonra gerisini getirmek kolaydır. Çünkü geriye kalan Ģey, 

yaĢanan tarihî durumu izah etmek için geçmiĢe iliĢkin uygun rivayetler kurgulamaktır. 

Yeni bir dile maruz kalan, değiĢen ve dönüĢen toplumun zihin haritasına uygun söz inĢa 

etmek icraatın içinden konuĢan ulema için çok kolaydır 

Kuvvete dayanarak iktidarı ele geçirenin durumunu fasık imamın yaptığı zulme 

kıyas ederek itaat etmenin doğru olduğunu söylemek, iktidarın aklî ve ahlâkî temellerini 

güce tahvil etmenin meĢru olduğunu kabul etmektir. Modern zamanlarda çok atıf 

yapılan ve selefî düĢüncenin önderi olarak takdim edilen ĠbnTeymiyye (v. 726 / 1328) 

neredeyse aynı Ģeyleri tekrar etmektedir. Ona göre halkın iĢleri idareciler olmaksızın 

sağlıklı bir Ģekilde yürütülemez, halife adaletsiz olsa bile bu, hiç olmamasından daha 

iyidir. Muttaki bir imama itaat zaten gereklidir. Ama eğer imam fasık olsa bile onun 

sayesinde yollar güvenli, kanunlar geçerli olur, düĢmana karĢı cihat edilir ve vergiler 

toplanır (Teymiyye, 1951:173). Topluma yönelik iĢleri yerine getirdiği müddetçe fısk 

ve günah itaate engel değildir. Fakat adaletsiz olsa bile kaydı, farklı bir hukûkî sürecin 

devreye girmesine ihtiyaç duyar. Bu noktada önemli bir boĢluk söz konusudur. Bu 

boĢluk iktidarın değiĢtirme ve dönüĢtürme (mobilize) etme gücüdür.  
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Ġktidar, etki alanı oluĢturma faaliyetini kendi varlığını, duruĢunu ve çıkarını 

güven altına alan söylemle yapar. Ġktidar-söylem iliĢkisini Van Dijk Ģu ifadelerle 

açıklar: ―Toplumsal anlamda iktidar, dolaylıdır; insanların zihinleri yoluyla iĢler. Bu 

iktidar biçimleri, tipik bir Ģekilde ikna yoluyla ya da öbür söylemsel iletiĢim biçimleri 

yoluyla uygulanır ya da A‘nın arzularına B‘nin uyum göstermediği durumlarda, A 

tarafından uygulanacak olan yaptırımlardan duyulan korkudan ileri gelir. B nezdinde 

A‘nın zihinsel denetim uygulayabilmesi için A‘nın arzularını, isteklerini, 

meĢrulaĢtırmalarını ya da niyetlerini B‘nin bilmesi gerekir. Ġktidarın uygulanması ve 

korunması için gereken ideolojik çerçeve de esasen iletiĢim ve söylem yoluyla kazanılır, 

onaylanır ya da değiĢtirilir.‖ (2005:317-318).Söylem yoluyla toplumsal denetim 

uygulanmasının önemli bir koĢulu, söylemin denetimi ve bizzat söylem üretimidir. 

Güçsüz olanlar, söylem karĢısında edilgendirler.  Daha güçlü gruplar ve bunların 

üyeleri, artan bir yaygınlıktaki ve çeĢitlilikteki söylem rollerini, türlerini, araçlarını ve 

yöntemlerini denetlerler, en azından bunlara ulaĢırlar (Yıldız, 2007:10). Esasen söylem 

üretmek ve toplumu söylem yoluyla denetlemek, bir ideolojik çerçeve sunarak kendi 

ana çizgilerine uygun düĢen, belirli bir bakıĢ açısını tutarlı fikirler kümesi Ģeklinde 

ortaya koymak ve bunu toplumsal alanda tutarlı bir strateji ile uygulamaktır. Esasen 

toplumu denetleme ve yönlendirme faaliyeti V. Dijk‘in deyiĢiyle iktidarın 

yaptırımlarından duyulan korku ve sunduğu imkânları paylaĢma arzusuyla doğrudan 

bağlantılıdır (2005:319). Duruma uygun gerekçeler üreterek kiĢi ve kurumlar üzerinde 

sistematik baskı uygulamak, elindeki imkânları almak veya tam tersine imkânlar 

sunarak susturmak bir iktidar yaptırımıdır. ĠletiĢim araçları ile bu fiilleri manĢete, yazıya 

ve tartıĢma, propaganda mahfillerine taĢımak söylem yoluyla toplumu denetlemektir. 

III.Tekfir ve Huruç: Ötekini Tanımlamak ve BaĢkaldırı 

Tekfir, Ġslam‘a iman ettiğini söyleyen biri hakkında kâfir hükmü vermektir. Hz. 

Ali‘nin hilafetinden itibaren yaĢanan iç gerilimler ve kırılmalar ardından muhalife karĢı 

kullanılan tekfir kavramının muhtevası siyasîdir. Tekfir, sadece ortak dili, ortak inancı, 

ortak ibadet ve sembolleri parçalamaz, aynı zamanda öteki ile silahın dıĢında muhatap 

olma imkânını ortadan kaldırır. Siyasî ayrıĢmayı ve rekabeti itikadî dil kalıbına dökmek, 

siyaseti kendi kurallarının dıĢına taĢımayı sağlar. Tekfir ve huruca yaslanan siyaset, 

kural dıĢı kalıplar üzerinden siyasî baskı üretme tekniğini kullanır. Çünkü siyasî rakibini 

tekfir etmek, kendini ve siyasî görüĢünü kutsama ve yüceltmenin, rakibini din diliyle 

kirli göstermenin en kestirme yoludur. Ġmam-ı Azam Ebu Hanife (v.150 /767) ―Ehl-i 

kıbleden olan Müslümanı küfre nispet etmeyiz‖(Ebu Hanife, 1992:57) diyerek bu yolu 

kapatmıĢ olsa da siyasetin Ġslam‘ın önüne geçirildiği her dönemde tekfir hareketleri 

ortaya çıkmıĢtır. 

Tekfir; dini terörün giriĢ kapısıdır. Çünkü öteki ile çatıĢmanın dıĢında sadece 

teslim olma hakkı tanır. Baskıcı temayülleri vahĢete dönüĢtüren bu dini ideoloji; teslim 

olmaya ve Ģiddet içerikli tutumlara / davranıĢ biçimlerine zemin oluĢturur. Ya kendisini 

kurtuluĢun tek yolu ilan eden iktidara teslim olacaksın ya da kâfir damgasını yiyeceksin. 

Tekfir, iki değerli mantığa dayandığı için zihne giydirilen bir deli gömleğidir. Bizden 

olmayan, bizim sözümüze katılmayan kâfirdir hükmü, anlama çabasını ortadan kaldırır. 

Dinin kurduğu psikolojik dengeyi altüst ettiği için her türlü anlam sınırını aĢan fiili 

yaparak bunu Allah‘ın kitabına yükler.   

Siyasî nedenlere dayalı olarak Ġslâmî kimliği farklı dil kalıplarına döken 

fırkaların birbirini tanımlarken kullandıkları ifadeler ve sahneledikleri çatıĢma vakaları 

tekfir ideolojisinin sicilini ortaya koymak için yeterlidir. Siyaseti açık ve dolaylı 

gerekçelerle itikadî alana taĢıyan söylemlerin geçmiĢten günümüze kadar öteki ilan 
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ettikleri (fasık, ehl-i bidat, kâfir) kesimlere uyguladıkları baskı ve tahakkümün 

örnekleriyle doludur.   

Siyaseti, itikadî alana taĢıyarak yücelten Hariciler, Sıffîn savaĢında tahkime razı 

olduğu için Hz. Ali‘yi tekfir etmiĢlerdir. Oysa Kur‘ân‘ı mızrakların ucuna takarak 

Allah‘ın kitabını hâkim kılmaya davet eden Muaviye‘nin bu çıkıĢını Hz. Ali‘yi kabul 

etmeye zorlayanlar haricilerdi. Sonuç istedikleri gibi olmayınca hüküm Allah‘ındır, 

diyerek tahkim hadisenin iki tarafını tekfir edenlerde haricilerdi. ―Ġnsanların hâkimliği 

kabul edilemez‖ sözü ile hâkim kabulünü imân alanıyla ilgili gördükleri 

anlaĢılmaktadır. Zaten neyin iman ve neyin küfür olduğunu değil yaĢanan hadiselerle 

bağlantılı olarak kim kâfir, kim mümin, sorusunu sormaları kalkıĢ noktalarının siyasî 

olduğunu somutlaĢtırmaktadır. Nitekim tekfir hareketini üreten bu fırkaya göre siyasî 

hadiselere girip Hz. Ali ve Muaviye‘nin tarafında olanlar ve tahkim olayını kabul 

edenler Ġslâmî toplumdan dıĢlanmalıdırlar (ġehristânî, 1975:114-115; Bağdadi, 

1910:97-98). Bu çıkıĢlarına ―hüküm ancak Allah‘ındır‖ sözünü gerekçe yaptıklarını 

iĢiten Hz. Ali Ģu tarihî yorumu yapar: ―Bu, kendisiyle batıl kastedilen doğru bir sözdür. 

Bunlar, emri Allah‘tan baĢkası veremez, diyorlar. Oysa insanların baĢında iyi ve kötü 

mutlaka bir emir / yönetici bulunması gerekir. Mümin onun buyruğu altında iĢe koyulur. 

Kâfir ise onun sayesinde faydalar görür.‖(Nehcü‘lBelağa, 1990: 72-73). 

Siyasî savaĢ, aslında dini ifadelerin savaĢıdır. Haricilere göre Allah, nefsini satan 

bir mümine çok açık olarak ―Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaĢırlarsa 

aralarını düzeltiniz; eğer biri diğeri üzerine saldırırsa, saldıranlarla Allah‘ın emrine 

dönmelerine kadar savaĢınız‖ (Hucurat,49/9)  emrini vermektedir. Muaviye tarafı 

saldırgan ve zorbadır. Hz. Ali ise savaĢı durdurarak Allah‘ın hükmünü çiğnemiĢtir. Bu 

durumda her iki tarafla savaĢmak Allah‘ın emridir (EĢ‘arî, 1980:125). Her iki tarafı 

tekfir etmek için delil getirilen ayet çıkarılan hükme aykırıdır. Çünkü iki mümin gruptan 

bir diğerine haksızlık yaparsa Allah‘ın buyruğuna uygun hale gelinceye kadar haksızlık 

yapan taraf ile mücadele edin. Yaptıklarından vazgeçerlerse adil bir Ģekilde aralarını 

bulun, onlara eĢit davranın. Çünkü eĢit davrananları sever. Burada çatıĢan, haksızlık 

yapan tekfir ederek öldürün anlamı çıkmaz. Esasen bu ayet ―büyük günah iĢleyen 

imandan çıkmaz‖ hükmüne delalet eder (Mâtürîdî, 13..9:331). Oysa hariciler aĢırı 

yorum yaparak Allah‘ın emrini yerine getirme iddiasıyla masum insanları öldürdü, 

ölmelerine sebep oldu.Günümüzde kendinden olmayan yöneticiyi kâfir ilan eden tekfir 

hareketleri, yönetim altındaki toplumu, Ġslam‘ı farklı yorumlayan grupları, kendi 

sözlerine katılmayan herkesi kâfir ilan etmektedirler. Bu hareketler, ―hâkimiyet 

Allah‘ındır‖ sözünü siyasetin, direniĢin ve terörün temeli yaparak hak sözü batıl bir 

amaç için kullanmaktadırlar. Bu düĢüncede küfür kavramı, iman kavramından daha 

önemli bir yere sahiptir.  

Siyaseti imân alanına taĢıma faaliyeti, tarihî tecrübeye atıf yapılarak haricilere 

yüklenir. Oysa siyasî ayrıĢma ve çatıĢmayı insan fiilleri, dolayısıyla kaza ve kader 

alanına taĢıyan Muaviye‘dir. ―Sizin baĢınızda olmamız ve iĢlerimiz Allah‘ın takdiridir‖ 

Ģeklindeki söz, sadece siyaseti din yapmak değildir. Siyasî baskıyı, otoriter sistemi dinî 

kalıplarla tahkim etmektir. Ġnsan fiillerinin yaratılma meselesi üzerine fırkaların yapmıĢ 

oldukları yorumlar, özü itibariyle siyasîdir. Ġslam coğrafyasının baĢtan sona otoriter 

sistemlerle idare edilmesinin arkasında bu sahte bilinç yatmaktadır.  

 Ehl-i Sünnet,  ―hayrı ve Ģerri Allah‘ın ve insanın fillerine taksim 

ettikleri‖ ve ―insan fiilinin üreticisidir‖ dediği için Mutezileyi Mecusi ilan eder. 

―Kaderiyye bu ümmetin Mecusileridir‖ ―Kaderiyye Allah‘ın kader konusundaki 
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hasımlarıdır‖

 Ģeklindeki rivayetleri gerekçe olarak gösterir (ġehristânî, 1975:43-

44). 

 Mutezile; Ehl-i Sünneti tevhit ve adalet esaslarının dıĢına düĢmekle itham 

eder. Yüce Allah‘a isnat edilmemesi gereken Ģeyleri / Ģerleri isnat ettiğini, Allah‘ı 

yaratıklara benzettiğini, dolayısıyla teĢbihe düĢtüğünü ileri sürer.  

 Mu‘tezilî ekolün önemli bir temsilcisi Ebu Hüzeyl el-Hayyat (300/912) 

ġia‘nın Ġslam‘ın dıĢına çıktığını temellendirmek için Ģunları söyler: ġia; teĢbihe, 

Allah‘ın ilmînin değiĢtiğine ,(bed‘a), ruhların geri dönüĢüne (rec‘at) inanır. Keza 

ġia; Kur‘ân‘ın değiĢtirildiğine, ümmetin peygamberden sonra irtidat ettiğine ve 

daha sonra Müslüman olduğuna inanır(Hayyât, 1958:107). 

 Sünni ekolün önemli temsilcisi Malatî (377/989), ―Rafızîlerde cinsi 

sapıkların her türlüsü, Ģarap içmek, Müslüman erkek ve kadınlara iftira, yalancılık, 

tezvirat ve her çeĢit pislik vardır. Dinleri de imanları da yoktur.‖ (Malâtî, 1968:25) 

görüĢlerini ileri sürer.  

 Diğer bir Sünni bilgin Ġsferâyinî ( 471/1178) ise Ģöyle der: ―Biliniz ki 

zikrettiğimiz bütün imamiye fırkaları sahabeyi tekfir etmede görüĢ birliği 

içindedirler. Onlara göre Kur‘an‘ın aslı değiĢtirilmiĢ ve sahabe tarafından ilave ve 

çıkarmalar yapılmıĢtır. Yine onlara göre Kur‘an‘da Hz. Ali‘nin imametine iliĢkin 

nass vardı, ne var ki bunu sahabe Kur‘an‘dan çıkardı. ġu anda ne Kur‘an‘a ne de 

Hz. Peygamberden gelen bir habere itimat edilir...‖ (1983:43). 

Sıraladığımız bu örnekler, itikadî konu olarak takdim edilen birçok konunun 

siyasî olduğunu gösterir. Böyle bir derin çatlağın tarihî tecrübe ve günümüz dünyasında 

varlığını sürdürmesinin temel nedeni epistemolojiktir. Zira Ġslâm düĢüncesinde siyasî 

ihtilaf, itikadî kategoridir. Tevili mümkün olan bir ifadeyi, nesnel olarak ele alır ve 

kullanır. Ne demek istediğimizi anlamak için Sünni gelenek içinde Muaviye‘nin 

aleyhine ve lehine kullanılan hadislere bakmak yeterlidir. Ġmam-ı Azam Ebu Hanife ve 

Ebu MansûrMâtürîdî (v.333 / 944) gibi bilginlerin bu mevzuda gösterdikleri özel gayret 

hem tarihî süreçte hem de günümüzde ihmal edilmiĢtir. Günümüzde hem ġia hem de 

Sünni geleneğin içinden çıkan tekfir hareketleri bulunmaktadır. Kendilerini Sünni / 

Selefî olarak tanımlayan bu hareketlerin Sünni olmadıklarını ileri sürmek, geleneği 

gelenek içinde ele almaktan kaynaklanmaktadır.  

Modern zamanlarda bilginin ve aklın dıĢına çıkarılan dinin, sadece dil düzeyinde 

imanın konusu olabileceği iddiası lafızcı / imancı akımı beslemiĢtir. Kendini saf 

hakikatin temsilcisi gören her hareket vahĢi ihtilafın mekânik diline bürünür. Allah 

sedasıyla Allah diye inleyen muhalifini / kendi dıĢındakini keser. Daha yumuĢak dille 

hareket eden ise siyasî gücü ele geçirerek varlığı için tehlike gördüğü her bireyi ve 

hareketi malı, canı, sözü ile tehdit eder. Kumpas kurar, hapseder. Bizden değil, der, 

iĢten atar.  Bu eylemlerin arkasında hakikati temsil ettiği düĢüncesi yatar. Dolayısıyla 

kendisine yapılan her eleĢtiri hakka bir ihanettir.Onun gözünde her muhalif haindir ve 

öldürülmeye mustahaktır. Oysa dini Ġfadelerin ve sembollerin birebir anlamına 

dayanarak bireyi, toplumu ve bir dinî-siyasî hareketi tekfir etme yerine fikrî ve siyasî 

ihtilafı ilmi bir kategori görmek ve farklı görüĢleri doğruyu bulmanın yolu olarak 

okumak gerekir. EleĢtirinin zemini, bu olmalıdır. Ancak böyle birlikte yaĢamanın 

mümkün bir formu bulunabilir. Ġhtilafı, itikadi kategoriye taĢımadan eleĢtiri geleneğini 

oluĢturmak daha anlamlı ve sürdürülebilir bir yaklaĢımdır. Birlikte yaĢama kültürü bu 

yolla üretilebilir.  

                                                           
 Birinci rivayet hadis kaynaklarında geçmektedir. İkinci rivayet hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Geriye dönük 
olarak inşa edilen ve rivayet zinciri düzenlenen bu ve benzeri hadisler siyasî gerekçelere dayalı olarak 
uydurulmuştur. 
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Ötekini tanımlama (tekfir) ve tahakküm (Ģiddet / öldürme) otoriter siyasetin 

ürettiği bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Çünkü otoriter siyasetin en temel 

özelliği devleti yani siyasî ve iktisadi gücün belli eller arasında dönüĢümünü 

sağlamaktır. Ġslam toplumu, hukukî ve iktisadi alanda her krize düĢtüğünde tekfir ve 

Ģiddet hareketlerini üretmiĢ ve bunların siyasî-stratejik amaçlar için kullanılmasına 

zemin hazırlamıĢtır. 1990 sonrası dünyada Ġslam coğrafyasında alım-satım alanına 

çıkarılan Ģiddet ve terör içerikli dini hareketler söz konusu tablonun ürünüdür.  

IV. Ġktisadî TekelleĢme: Planlı ve Güdümlü Ekonomi 

Ġktisadî adaletsizlik, insanın en tabiî yönünü sınar ve baskı altına alır. Her 

iktisadî kriz hoĢnutsuz bir kesim üretir, yayılma ve derinleĢme boyutuna göre tepki 

üretir. Bu mevzuda kaynaklarda yer alan bilgiler erken dönemde yaĢanan çatıĢmanın 

arkasında iktisadî adeletsizliğin olduğunu göstermektedir. Merkezin nasıl 

zenginleĢtiğini anlamak için Maverdî‘nin (v. 450 / 1058) el-Ahkâmu‘sSultâniye adlı 

eserinde verdiği bilgilere bakmak yeterli olacaktır. Maverdî, Bahreyn valisi Ebu 

Hureyre‘nin halife Ömer‘e getirdiği mal ve ardından da ganimetin dağılımıyla ilgili 

çarpıcı bilgiler vermektedir. Maverdî, dikkat çekici bir olayı Ģöyle anlatır: Bahreyn 

valisi Ebu Hureyre pek çok malla birlikte Medine‘ye Hz. Ömer‘e gelir. Hz. Ömer, Ebu 

Hureyre‘ye; 

-Ne kadar mal getirdin?  

-Evet, 500.000 dirhem, der. Hz. Ömer 

-O mallar helal kaynaktan mıdır, diye sorar. O da; 

-Bilmiyorum, ancak Ģu gördüklerimi biliyorum, der. Bu konuĢma üzerine Hz. 

Ömer minbere çıkar ve topluluğa, 

-Ey Ġnsanlar! Biliniz ki bana çok mal geldi. Ġsterseniz bu malları size ölçekle 

ölçerek, isterseniz sayarak dağıtayım. Bu konuĢma üzerine cemaatten biri kalkar ve 

Ģöyle der; 

―Ey Müminlerin emiri! Ben Ġranlıları gördüm. Onlar bir divan kurarlar. 

Dağıtım iĢlerini o divan görür. Malları bir deftere kayıt eder. Sen de bir divan kur. Mal 

dağıtım iĢlerini onlar görsün. Herkes deftere göre alsın. Kimin ne aldığı oraya 

yazılsın.‖. Bu söz üzerine Hz. Ömer teklifi uygun bulur. Defter ihdas eder, malları ona 

göre dağıttırır (Maverdî, 1976:225-226). Divan‘ın tesisi ile ilgili bu rivayetin farklı 

sürümleri bulunmaktadır. Farklı rivayetler, iĢin mahiyetini değiĢtirecek nitelikte 

değildir. Farklı rivayetler ganimetin nasıl dağıtılacağı konusunda hukukî bir modelin 

olmadığını söylemektedir. ĠnĢa edilen model; Ġran ve ġam‘dan alınıyor. Fakat ikinci 

sorun ortaya çıkıyor: Bu mallar hangi usûl ve esaslara göre dağıtılacaktır? Bu konu için 

seçilen kiĢiler, Akil b. Ebi Talip, Mahrem b. Nevfel, Cubeyr b. Mu‘tim insanları evlere 

göre yazdılar. Önce HaĢim oğullarından baĢladılar, sonra Ebe Bekir kavmini ve Hz. 

Ömer kavmini yazdılar. Diğer kabileleri sırasıyla eklediler. Bazı ihtilaflar halledip Hz. 

Ömer‘e arzettiler. Hz. Ömer bu kayıtlara baktı. Ve bu kayıtların olmadığını ―insanları 

Allah‘ın elçisine en yakın olanlardan baĢlayıp, sonra biraz uzak olanları ve daha sonra 

da daha uzak olanları yazmak üzere bir yöntem izleyin‖ dedi. Kâtipler buna göre 

hazırladı. Hz. Ömer‘e sundular (Maverdî, 1976:226). Divan tesisi ve nüfus kayıtları 

konusunda yine iĢin mahiyetini değiĢtirmeyen farklı anlatılar bulunmaktadır. ĠĢin özü 

insanları, Allah‘ın elçisine ulaĢan neseplerinin derecesi kâtiplerce tespit edilmiĢ ve 

sıraya konulmuĢtur.  
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Ancak bu noktada karĢımıza çıkan, insanlara mal vermede ölçü ne olacaktır, 

sorusudur. Hz. Ebubekir, insanlar arasında bir fark gözetmeden mal dağıtımını eĢit 

yapmıĢtır. Hz. Ömer, onun insanlar arasında eĢit muamele yaptığını görünce Ģöyle 

demiĢtir: ―Sen iki defa hicrette bulunanlar, iki kıbleye karĢı namaz kılanlarla Mekke 

fethi günü kılıç korkusuyla Müslüman olanlar arasında nasıl eĢit muamele yaparsın?‖ 

Hz. Ebubekir‘in bu soruya verdiği cevap çarpıcıdır: ―Onlar Allah için bu iĢleri yaptılar. 

Mükâfatlarını da Allah verecektir.‖ Bu cevap üzerine Hz. Ömer Ģöyle demiĢtir: ―Ben, 

Allah‘ın elçisine karĢı savaĢanlarla onunla birlikte düĢmana karĢı savaĢanları bir ve 

eĢit saymam.‖ Bu görüĢünün gereğince Ömer halife olunca Ġslam‘a hizmeti geçen ilk 

Müslüman olanları farklı muameleye tabi tutmuĢtur. Mal dağıtımı aĢağıdaki ölçülere 

göre yapılmıĢtır; 

 Bedir savaĢında bulunan muhacirlerin her birine 500 dirhem 

vermiĢtir. Hz. Ali, Osman, Talha, Zübeyir, Abdurrahman b. Avf gibi Ģahıslar 

bunlardandır. 

 Kendisine 5000 dirhem yıllık bağlamıĢtır. Abbas b. 

Abdilmuttalibi, Hasan ve Hüseyin‘i Allah‘ın elçisine yakın olmaları nedeniyle 

bu gruba dâhil etmiĢtir. Bir baĢka görüĢe göre Abbas‘ı herkesten üstün tutmuĢ 

ona senede 7000 dirhem maaĢ vermiĢtir. 

 Allah‘ın elçisinin hanımlarının her birine senede 10 000 dirhem 

maaĢ vermiĢtir.  

 Mekke‘nin fethinden önce hicret eden her Ģahsa senede 3000 

dirhem, Mekke‘nin fethinden sonra Müslüman olan her erkeğe 2000 dirhem, 

Muhacir ve Ensar‘ın genç erkek çocuklarına 2000 dirhem, yakınlığı sebebiyle 

Usama b. Zeyd‘e 4000 dirhem vermiĢtir. 

 Bu özel durumlardan sonra diğer insanların Kur‘ân okuyuĢuna, 

savaĢmalarına, mevkilerine göre hisseler vermiĢtir. Yemenli, ġamlı, Iraklı her 

bir erkeğe 2000, 1000, 500, 300 dirhem hisseler vermiĢtir. Ayrıca küçük çocuğa 

100 dirhem, oynamaya baĢlayan çocuğa 200 dirhem, buluğa erince daha fazla 

hisse ayırmıĢtır.  

Hz. Ömer‘in ganimeti dağıtma modeli çevre merkez arasındaki iktisadî mesafeyi 

açmıĢ, iktisadî çarpıklığa neden olmuĢtur. Durumu fark eden Ömer, iktisadî farklılığı 

aĢmak için ―eğer ömrüm yeterse önümüzdeki yıl Hz. Ebubekir uygulamasını esas 

alacağım‖ ve ―her erkek için 4000 dirhem hisse vereceğim. Bunun 1000 dirhemi at‘ı, 

1000 dirhemi savaĢlara gelmesi, 1000 dirhemi geride bıraktığı çocukları, ailesi ve 1000 

dirhemi de silahı içindir.‖ (Maverdî,1976:227-228)Ġktisadî adaleti sağlamak için Hz. 

Ebubekir‘in modelini esas alacağını ilan edince KureyĢ‘in ileri gelenleri tepki gösterdi. 

Ebu Lü‘lü ayartılarak Hz. Ömer, öldürüldü. Bu olayın ardından Hz. Osman halife oldu. 

Hz. Osman her hangi bir değiĢiklik yapmadan aynı Ģekilde uyguladı. Bununla yetinmedi 

yakınlarını öne çıkartarak onları idarî ve iktisadî alanda destekledi. Bu durum, çevre-

merkez arasındaki iktisadî farklılığı derinleĢtirdi. Çevre, merkeze karĢı muhalefet 

etmeye baĢladı. Çevrenin merkeze karĢı isyanın arkasında yatan sebebin iktisadi ve 

hukuki yetersizliğin olduğu bir gerçektir.  

Meselenin ne olduğunu anlamak için gelirin ulaĢtığı sınır hakkında bilgimiz 

olması gerekir. Bir örnekle bunu açıklayabiliriz: Ġranlıların baĢkenti Medâin ganimetleri 

asker baĢına 120000 dirhem idi. Askerlerin sayısı 60.000 idi. Bunun anlamı Ģudur: 

Medine‘ye gönderilen beĢte bir en azından teorik olarak 180 milyonu buluyordu. Hz. 

Ömer zamanında Dicle ve Fırat arası / Sevad haracına gelince ilk yılında 80 milyon 
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dirhemi buldu. Kabil haracı 120 milyondu. Yine Hz. Ömer zamanında Amr b. As eliyle 

fethedilen Mısır‘dan yapılan tahsilât 14 milyon dinardı. Yani 140 milyon dirhemden 

daha çoktu (Cabirî, 1997:343-344). Bu rakamlar Mekke‘de iktisadî muhasaraya tabi 

tutulan Müslümanların giriĢtiği fetih ve edindikleri servet hakkında fikir vermektedir. 

Sermayenin dağıtımı ve pay alma konusunda uygulanan sistemin kaçınılmaz sonucu 

çevre-merkez arasındaki dengeleri bozmuĢ ve ardından (a) Çevrenin merkeze karĢı 

direniĢe geçmesini, (b) Mevcut duruma güzel yeme güzel içme unsurunu da ekleyerek 

Hz. Ali‘nin iktisadi eĢitsizliği aĢma giriĢimini engelleyen ġam valisi Muaviye servetin 

tekelleĢmesini somutlaĢtırmıĢtır. 

Ġslam tarihinde mal, servet, kabile ittifakının iktidarın sopasına dönüĢmesini 

sağlayan Herakî / krallık eğilimidir. Ġktisadî tekelleĢme, baskıcı temayüllerle örtüĢen her 

zihniyetin / sistemin ortak özelliğini oluĢturur. Otoriter sistemin ekonomik veçhesi, 

iktisadî tekelleĢmedir. Kabile geleneğine, daha doğrusu ümeyye oğullarının 

hâkimiyetine dönüĢen yönetim tarzı, fetih yoluyla geniĢleyen, geniĢledikçe ganimet elde 

eden iktidarın taraftarlarına / yandaĢlarına imtiyaz tanıması kısa sürede çevre-merkez 

arasında iktisadi mesafeyi derinleĢtirmiĢtir. Hak elde etmeninin ve talepte bulunmanın 

taraf olmaya ve yöneticinin keyfine terk edilmesi ―sizin baĢınıza geçmem, sevginizi 

kazanarak değil, Ģu kılıcımla sizi dize getirerek oldu.‖(ĠbnAbdrabbih, 1953:147) 

Ģeklindeki ilan ile resmileĢir. Kılıç zoruyla iktidarı elde eden Muaviye mülkü sopa gibi 

kullanma yolunu seçmiĢtir. HattaEmevî iktidarı Ġslam‘a aykırı olmasına karĢın iktisadî 

güç elde etme adına Müslüman olduğunu söyleyen insanlardan cizye almıĢtır. 

Ġslam toplumunda yaĢanan tarihî kırılmalar / siyasî krizler tahlil edilirse otoriter 

yönetimlerin hukuku ihlal etmelerine paralel olarak geliĢen iktisadî krizin etkili olduğu 

görülür. Osmanlı Devleti‘nin kriz sürecine giriĢini anlatan Koçi Bey, (1997:24-33) 

yönetici sınıfın / ulemanın / rüĢvet ve yolsuzluğa, adam kayırma ve yandaĢ oluĢturmaya 

baĢlamasını gösterir. Özellikle―zeamet ve timar, ileri gelenlerin yemliği oldu‖ ―Vergi 

artınca reâyâya zulüm ziyade olup, âlem harap olmuĢtur.‖ sözleriyle iktisadi alanda 

yaĢanan adaletsizliğin meselenin temelinde yattığını belirtir. Koçi Bey‘in Ģu tespiti çok 

çarpıcıdır: ―Kanun ve kaide kalktı. O cihetten kötülük, kavga, fitne fesat âlemden eksik 

olmayıp düzen bozuldu.‖(1997:31). Hukukun olmadığı veya iĢlemediği, iktisadi 

adaletsizliğin derinleĢtiği, ehliyetin rafa kaldırıldığı bir siyasi düzende fitne, fesat ve 

kavga kaçınılmazdır.  

Modern dünyada Ġslam‘ın Ģiddete, baĢkaldırı ve teröre araç yapılmasının 

arkasında hukuksuzluk ve iktisadî adaletsizlik yatmaktadır. Otoriter sistemlerin kendi 

taraflarına sağladığı rant, nüfusun az bir kesimine ulaĢtığı halde, nüfusun önemli bir 

kesimi yoksulluk ve açlık sınırında yaĢamaktadır. Bu sadece Ġslam coğrafyasının kendi 

içinde değil, uluslararası ölçekte böyle bir sorun hayatın tüm formlarında görülmektedir. 

Ġslam coğrafyasında bu durum, kelimenin tam anlamıyla haksız rekabet, açlık ve 

yoksulluk üzerinden kurumsal Ģiddet uygulanmaktadır. Bu tablo, toplum kesimlerine 

sızmaya ve yönlendirmeye kapı açmaktadır. Toplumu dönüĢtürme ve kuĢatma 

faaliyetine eklenen bı tablo Ģiddete, Ģidderle cevap veren dini ve siyasî ötgütler 

üretmektedir. Ġslam topraklarında laik otoriter sistemler ve bunu Ġslam üzerinden 

eleĢtirip iktidarı elde eden siyasî aktörlerin aĢırı devlet vurgusu ve devletçilik, ülkenin 

kaynaklarını belli bir kesimin elinde tutup, bürokratik ağa ve taraflarına dağıtma 

politikasını sorunsuz yürütmeye dönüktür.  

V. Otoriter Siyaset Bağlamında Ġslam Coğrafyasının Manzarası 

21. yüzyılın eĢiğinde Ġslam toplumunun yönetim ve iktisadî paylaĢımına 

bakarsak öteki üretmenin / teröre uygun zemin oluĢturmanın sosyo-politik zeminini 
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görebiliriz.Ġslam Konferansı Örgütü‘ne üye ülkelerin ismi, nüfusu, yönetim tarzı, gayri 

safı milli hâsılası, gayri safi milli hâsıladan kiĢi baĢına düĢen payı açıklayan tabloyu 

sunuyoruz. Bu tablo, bir Ģeyler söylemektedir. Söylenen Ģey matematiğin nesnelliğine 

dayanmakta ve Ġslam coğrafyasında yaĢanan altüst oluĢu yeterince açıklamaktadır. 
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Görüldüğü üzere Ġslam coğrafiyasında monarĢi, teokratik monarĢi, Ġslam 

Cumhuriyeti, cumhuriyet, babadan miras kalan tek adam cumhuriyetleri gibi yönetimler 

ve ideolojik olarak sosyalist, milliyetçi, liberal, Ġslamcı ideolojilerine sahip devletler 

bulunmaktadır. Bu devletler, dinî-etnik gerilimlerin, çatıĢmaların etüt sahasına ve ayrıca 

batıcı-gelenekçi, ilerici-gerici, liberal-sosyalist gibi zihni ve siyasi farklılıkların 

cepheleĢmeye dönüĢtüğünü görüyoruz. Batı, küresel sermayenin tedrici olarak kayıĢını 

önlemek için cepheleĢmiĢ farklılıkları kullanmaktadır. 1990 sonrası dünyada bu 

coğrafyada kullanılan en etkin araç Ġslam olmuĢtur. Ilımlı hareketler hedef toplumu 

ayartmanın, radikal hareketler ise iĢgal etmenin elveriĢli araçları görülmüĢ ve kullanıma 

sokulmuĢtur. 

Dünya sistemi içinde Müslüman ülkelerin güçdağılımı tablosunda yeri ve 

yapılan tasnifdikkat çekicidir.Dünyaülkeleri süper, büyük, bölgesel, orta ve küçük 

olmak üzere beĢ kategoriye yerleĢtirilmektedir. Türkiye, Ġran, Suudi Arabistan, 

Endonezya, Cezayir gibi orta güçlerdıĢında Ġslam dünyası ülkeleri küçük 

güçsayılmaktalar.Diğer bir tasnif ise merkezi ülkeler, boĢlukta kalan ülkeler ve sınır 

ülkeler Ģeklindedir. Ġslam coğrafyasındaki ülkelerin neredeyse tamamı boĢlukta kalan 

ülkeler kategorisinde yer almaktadır(Barnett, 2004). Orta Doğu ülkeleri Suriye, Irak, 

Katar, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ürdün, 

Ġsrail, Lübnan, Ġran, Batı ġeria ve Gazze (Filistin), Suudi Arabistan, BirleĢik Arap 

Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Mısır, Afganistan, Pakistan, Tunus, 

Cezayir, Libya, Sudan, Fas'tır. Bazı kaynaklarda Somali de bu listeye dâhiledilmektedir. 

Ortadoğu‘da yer alan Ġslam ülkelerini farklı projeler (BOP / Arap Baharı / IġĠD) 

eĢliğinde tanzim etme boĢlukta kalan ülkelerin terör ürettiği gerekçesine 

dayanmaktadır.  

Belirtilen coğrafya enerji kaynakları ve kanalları açısından hem önemli bir 

mekân hem de önemli bir köprüdür. Bu sebeple anılan coğrafyada her hadise, farklı güç 

bloklarını karĢı karĢıya getirir. Dolayısıyla bu coğrafya bir anlamda sosyo-politik 

değiĢimlerin, yıkımların etüt sahası olmuĢtur. Sözgelimi 1970‘lerde öze dönüĢ söylemi 

altında Ġran‘da gerçekleĢtirilen devrim: Batı‘nın ve ġah‘ın zulmüne direnme çağrısıyla 

baĢlamıĢtır.Devrimin baĢarısında ġii mezhebe ait simgeler, zülme karĢı sert tutum, 

adalet gibi unsurların yer aldığı bilinmektedir. Ne var ki Ġran'ın hali hazırdaki rejiminin 

üstünde olan Ġslam Cumhuriyeti tartıĢmalı bir modernite ve gelenek diyalektiği ürünü 

olarak ortaya çıkmıĢ ve mezhep merkezli bir siyaseti, otoriter bir sistemi öne 

çıkartmıĢtır. Velayet-Fakih kuramı üzerine inĢa edilen yönetim: (a) Peygamberin 

ölümünden sonra Müslümanları yönetmek imamların hakkıdır. (b) Ġmamların 

yönetmediği hükümetler meĢru değildir (Muzaffer, 1381:49). (c) Kayıp imam, 

hükümetin kurulması ve toplumun yönetimini müçtehitlere vermiĢtir. Müçtehitler, 

peygamberin varisleridir. Peygamber ve imamlara özgü velayet (otorite) fakihler içinde 

geçerlidir. (d) Velayet-i fakih anayasal esas ve siyasî sistemin en önemli kurumudur. (e) 

Yasama, yürütme ve yargı erki Velayet-i Fakih kurumunun denetimine tabidir. (f) 

SavaĢ, barıĢ, cumhurbaĢkanının azli ve referandum gibi gibi konularda karar verme 

yetkisine sahiptir (Humeyni, 1979.89; Keskin, 2007).ġia akidesine göre imamlar 

masumdur. Müçtehitler, imamların varisleri olduğuna göre otoriteyi korumak için 

masumiyete bürünmeleri kaçınılmazdır. Ana esaslarını çizdiğimiz bu tablo kelimenin 

tam anlamıyla otokratik yönetimi öngörmektedir, uygulama da böyledir. 
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1952‘den itibaren farklı süreçlerden, kanlı olaylardan ve darbelerden ve eksen 

değiĢtirme süreçlerinden geçen Mısır‘da farklı düzlemde aynı özelliği taĢımaktadır. 

Kesintisiz iktidar anlayıĢının uzantısı olarak otuz yılı doldurmakta olan Hüsnü Mübarek 

Arap Baharı dalgası ile birlikte farklı toplum kesimleri, özellikle Müslüman KardeĢler 

örgütünün öncülük yaptığı protestolarla düĢürüldü. Yapılan seçimler ardından 

Müslüman KardeĢler lideri Muhammed Mürsi oyların % 47,2‘sini alarak iktidara geldi 

(Pargeter, 2016:177-198). Ġktisadî sıkıntıların, iç dengelerin ve dıĢ baskıların ardından 

ordu harekete geçerek darbe yaptı. 1952‘den beri kanlı olaylara, sindirme politikalarına, 

imtiyazlı zümrenin tahakküm biçimlerine sahne olan Mısır, her türlü baskı ve Ģiddetin 

meĢru görüldüğü bir siyasi dönemi yaĢamaktadır. Teolojik köklerinde kesintisiz iktidar 

anlayıĢı ve toplumun siyasî katılımını iktidarı meĢrulaĢtırma düzeneğine tabi olma 

Ģeklinde sınırlayan anlayıĢ uzun süre yönetimi elinde tutacak gibi görünmektedir. 

Kuzey Afrika ülkelerindeki devletler, dil, kültür, ekonomi ve sömürgeci ülkelere 

bağlılık, iç savaĢlar, darbeler, bölgesel rekabet, insan haklarının çiğnenmesi, 

modernleĢmevesiyasiĠslâm,terörlemücadele gibi sorunlarla kuĢatılmıĢ 

durumdadır.CezayirveSudangibiülkelerdeazınlıklarakarĢı baskı, doğal enerji kaynakları, 

süper güçlerin etki alanı kazanmaya girdikleri yarıĢmalar gölgesinde yorumlanmalıdır. 

Sahra Altı Afrika'da durum daha da vahimdir; zaten devletin etkisi altına alamadığı 

bölgeler var. Bu ülkelerin bazı bölgelerinde yoksulluk ve açlık sorunlarıvar.Aynı kaderi 

paylaĢan Irak ve Suriye,Cumhuriyet adını taĢısalar bile halkın oyu hiçe sayılmıĢ, uzun 

süre baskı ve tahakküme dayalı yönetime sahne olmuĢtur. Ġkinci körfez savaĢından 

sonra Irak tam bir mezhep ve etnik savaĢlarına girmiĢ 

vaziyettedir.Devlethalkınçoğunlukoyunualsabilehalkıtamtemsiledemiyor. Arap Baharı 

dalgasıyla Suriye‘de muhalif kesim otoriter sisteme karĢı direniĢ baĢlatmıĢ, fakat 

baĢarılı olamamıĢtır. Küresel denklemin sınırı sayılan Suriye küresel aktörlerin 

mücadele sahnesine dönüĢmüĢtür. Ġç çatıĢmaya, diğer bir deyiĢle büyük güçlerin oyun 

sahnesine eĢlik eden mücadele, büyük kıyımlara ve göçlere yol açmıĢtır. Suriye 

neredeyse beĢe bölünme eĢiğine taĢınmıĢtır. Lübnan'da ülkenin müslüman veya 

hıristiyan olmak üzere kendini tanımlama sorunu var; devletin çeĢitli kanatları adeta 

bölgesel ve dünya güçlerinin uzantısı gibidir. Filistin tam bir devlet statüsüne 

çıkamamıĢ ve özellikle Ġslâm dünyasındaki güçlü ülkeler Filistin sorunundan gerek 

içeride gerek ise dıĢarıda kendilerine meĢruiyet 

kazanmaçabasındalar.KörfezülkelerindeyabirkabileülkeyiyönetiyorveyaBirleĢmiĢArapE

mirliklerigibibirkaçkabile federasyon oluĢturarak ülkeyi yönetiyorlar. Bu ülkelerde ciddi 

bir derecede kurumsallaĢmama sorunu var. ġeriatı ideoloji edindiğini ileri süren Suudi 

Arabistan‘ın pratiği akıl ve tarih dıĢı karakter arzediyor. 

Pakistan gibi resmi olarak Ġslam Cumhuriyeti adını taĢıyan Afganistan siyaset ve 

kültürünün Orta Doğu bölgesine yansıyıp aynı zamanda etkilenmesinden dolayı Orta 

Doğuülkesi sayılmaktadır."Büyük Oyun" diye adlandırılan jeopolitiğin içinde iç savaĢ 

yaĢamaktadır.SSCBiĢgali ve ardından iç çatıĢma, küresel güçlerin müdahalesi 

(Murshed, 2006:192-249)TalibanDevleti‘ninhükümsürmesiyüzündendevlet adını 

yitirmiĢ durumda.Cihatçı hareketler veonlarıdestekleyensilahlıörgütler yönetimde 

etkindirler. Ġslam adına yapılan uygulamalar zihni ve siyasî düĢüĢü göstermesi açısından 

ibret vericidir (Murshed, 2006:277-306).Pakistan'a gelince,1956tarihliilkanayasaya göre 

birĠslamiCumhuriyetolaraktanımlanmaktadır.Siyasetteki nüfuzunu KeĢmir buhranı, 

Afganıstan'daki "Divrand" hattındaki sınır sorunları, Amerika süper gücüyle olan 

iliĢkilerinden alan Pakistan silahlı kuvvetleri, siyasiler ve dindarlardan oluĢan diğer iki 

kudret ayaklarını kontrol etmeye / dengede tutmaya çalıĢmaktadır. 1965, 1971 Pakistan-

Hindistan savaĢı, diğer bir deyiĢle KeĢmir sorunu (Amin, 2000:52-54) devam 
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etmektedir. Özellikle Afganistan iĢgali sırasında verilen mücadelede yer alan ve siyasî 

taleplerle biçimlenmiĢ cihatçı örgütlerin Pakistan‘da önemli bir etkinliğe sahip olduğu 

görülmektedir (Amin, 2000:299-300). Ayrıca siyaset ve ekonomide etkin olan 

Pencap'lılar, Beluçistan bölgesinde ayrılma eğilimindedirler.Bu tablo Pakistan‘ın hem 

politik ve ekonomik, hem dini ve etnik sorunlarla iç içe yaĢadığını göstermektedir. 

Dünyanın en büyük gölü statüsündeki Hazar denizi ile sınırı olan Azerbaycan 

açık okyanusa doğrudan çıkıĢı olmayan 42 kapalı (land-locked) ülkeden biridir. Aynı 

zamanda bölgenin tek 

bağımsızmüslümanülkesiolarakKuzeyKafkasyamüslümantopraklarının 

kapısıdır.1991yılından beri SSCB'den bağımsızlığını elde eden ülkeler gibi hem devlet 

hem de millet seviyesinde bir kimlik mücadelesi vermektedir. Azerbaycan‘da siyasî 

alanda çok ciddi sıkıntılar yaĢanmaktadır. Bugüne kadar Azerbaycan‘da bir kez bile 

olsun demokratik seçim yapılmamıĢtır. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi 

partilerin faaliyet alanının daraltılması, gösteri özgürlüğünün kısıtlanması, ifade 

özgürlüğünün sınırlandırılması, basın mensuplarına baskı uygulanması, ülkede çok 

yaygın olan rüĢvet ve yolsuzluk, memurların keyfi davranıĢları (Asker, 2011:8) ve 

benzeri hususlar otoriter sistemin varlığına tanıklık etmektedir. 

Türkistan Devletleri‘nin barındırdığı riskler sadece iç dinamiklerle ilgili değildir. 

Bir tarafta Çin, Rusya, Almanya, Hindistan, Ġran gibi bölgesel ve küresel aktörlerin 

bölgede artan baskısı, diğer tarafta ABD‘nin NATO ve benzeri araçlarla bölgeyi kontrol 

altında tutma faaliyeti bu ülkeleri kıskaç altına almaktadır. YoğunlaĢan baskı söz 

konusu ülkelerin tabiî seyrini bozmakta ve güvenlik merkezli politikalara sarılmalarına 

neden olmaktadır. Ne var ki bu durum insanların temel hak ve özgürlüklerini 

kısıtlamanın ve tek parti iktidarını oluĢturmak için siyasî katılım süreçlerini 

engellemeye mazeret olamaz. ABD, Rusya ve Çin‘in dünyayı yeniden tanzim etme 

politikalarında Türkistan özel bir yere sahiptir. Çünkü bu coğrafyaya hâkim olmak 

dünya egemenliğine sahip olmak anlamına gelir. Türkistan coğrafyasının baskı altına 

alınmasının arkasında anılan gerekçenin olduğu açıktır. Bu ülkelerin hemen demokratik 

sisteme geçmesi ise tarihî ve içtimaî esaslara aykırı düĢer. Ne var ki bu ülkelerde 

iktisadî ve hukukî sorunların, özellikle iktidar ve akraba / taraftar çevresine imtiyaz 

tanındığı, rüĢvet ve yolsuzluğun geniĢlediği açıktır. 

990 sonrası dünyada Ġslam bölgesel, uluslararası, hatta küresel düzlemde önemli 

bir politik olgu olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu küresel olgunun ayaklarından birisi olan 

Türkistan
4
 (bkz.Konarovsky, 2000:113-132; Gareyev, 2000:139-145) ülkelerinin 

bağımsızlıklarına kavuĢmaları ve Ġslâm‘ın çarpıcı bir Ģekilde yükseliĢi hem Moskova ve 

Pekin‘i hem de Washington ve Brüksel‘i rahatsız etmiĢtir. Önemli bir mesele olarak 

görülen Ġslam‘ın tanımlanıp öteki gösterilmesi için ürettikleri aĢırı grupların tutumları 

gündeme taĢınarak etiketleme yolu seçilmiĢtir. Anılan baĢkentlerin simgesel seçkinleri 

her konuĢmalarında ―moderaterepresentatives of Islam‖,
5
 yani Ġslam‘ın ılımlı / ayarlı 

                                                           
4
 1990 sonrası dünya sisteminin önemli bir olgusu olarak İslâm’ın Orta Asya’daki konumu ve etkisi açısından şu iki 

makaleye bakınız: MikhailKonarovsky “RussiaandIslam: MutualAdjustment in the New World”, (Ed: Hafeez Malik) 
Russian- AmericanRelations: IslamicandTurkicDimensions in theVolg-Ural Basin, New York: 2000, STMartin’sPress; 
pp-113-132; Mahmud A. Gareyev “RussiaandIslamicFactor: PossibleSources of MilitaryConflictandTheirPrevention” 
(Ed: Hafeez Malik) Russian- AmericanRelations: IslamicandTurkicDimensions in the Volga-Ural Basin,New York: 
2000, STMartin’sPress; pp-139-145. 
5
Vladimir Putin “RussiaandtheChanging World” p. 4; CherlyBenard,  Democratic İslam: Partners, 

ResourcesandStrategies, Santa Monica: 2003; “ModerateMuslim Network” adı altında öretilen İslâm anlayışı ve 

kaynakları için bakınız: Nadim Macit, Öteki Din: Üretenler ve Yönetenler, Ankara: 2010, Berikan Yayınları. 
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temsilcilerine atıf yapmaya baĢlamıĢlardır. Bu ortak söylemi keĢfeden merkezî devletler 

kendi jeopolitik duyarlıklarına uygun düĢmeyen anlayıĢları öteki ilan etmiĢlerdir  

Orta Asya ülkeleri küresel güç denklemin oluĢturduğu baskyı gerekçe gösterek 

hukukî, siyasî ve iktisadî alanda bireyi ve toplumu sıkı denetime tabi tutup, temel hak 

ve özgürlükleri ihlal etmeye devam ederse, daha açık bir deyiĢle otoriter sistemi 

uygulamaya devam ederlerse iç çatallanmayı hızlandırırlar. Her iç çatallanma 

beraberinde dıĢ müdahaleye açık bir ortam hazırlar. Ne ılımlı ne de radikal etiketli Ġslam 

anlayıĢlarına ihtiyaç var. Bu coğrafya Ġslam düĢüncesinin felsefî, irfanî ve hukukî 

mektebi olmuĢtur. Kendi gerçeklijlerini bu gelenekte ve geleneğin çağın ufkunda 

yeniden ifadesinde bulabilir. 

GüneydoğuAsya,AsyakıtasıylaOkyanusyaarasındabulunanbölgeyeverilenisimdir

.Brunei, Doğu Timor, Endonezya, Filipinler,Kamboçya,Laos,Malezya, Miyanmar, 

Singapur, Tayland, 

Vietnamburadabulunanülkelerdir.Endonezyatarihiülkedekidoğalkaynaklarıeldeetmekist

eyen yabancı güçlerin etkisinde kalmıĢtır.  Müslüman tüccarlar bölgeyeĠslamı  

getirdiler.Avrupalıgüçler ise Coğrafi keĢifler ile "Baharat Adası" adı verilen Maluku'yu 

elde edip bölgedeki ticareti tekelleri altına almak için birbirleriyle savaĢtılar. Endonezya 

Ġkinci Dünya SavaĢı'nın sona ermesiyle birlikte üç buçuk asır süren Hollanda 

sömürgeliğinden kurtularak bağımsızlığını elde etti.

 Endonezyatarihidahasonradoğalafetler,rüĢvet, bölünme, Suharto sonrası 

demokratikleĢme süreci ve hızlı ekonomik değiĢikliklerle çalkantılı geçti. ġu anki 

Endonezya Cumhuriyeti üniter bir devlet olmakla birlikte otuzüç eyaletten oluĢur. Pek 

çok irili ufaklı adaya sahip olan Endonezya farklı dil, din ve kültüre sahip etnik 

gruplardan oluĢur. Cavalılar politik güç olarak baskın en büyük etnik gruptur. 

Endonezya ulusal bir dil, etnik 

çeĢitlilikveçoğunluğumüslümanolmaküzerefarklıdinlerinbirarayagelmesiyleortakbirkiml

ik geliĢtirmiĢtir. Çok zengin doğal kaynaklarına rağmen günümüz Endonezya'sında 

fakirlik yaygındır. Aynı zamanda bu ülke en çok nüfusa sahip Ġslâm ülkesidir. Ülkede, 

birbirine çok benzeyen 250‘den fazla dil kullanılır.  Bağımsızlıktan sonra yapılan 

çalıĢmalarla ülkenin resmî dili olarak, kullanılan farklı lehçelerin ortak kısımlarını ihtiva 

eden Bahasia denilen lisan kabul edilmiĢtir. Hollandalılar sömürge zamanlarında kendi 

dillerini okullarda zorunlu tutmuĢlardı. Fakat halk bunu kabul etmemiĢtir. Endonezya'da 

baĢkanlık sistemine dayalı, cumhuriyet rejimi vardır. Ülkede uzun yıllar baskın 

durumda olan ve tek baĢına iktidar görevini yürüten Golkar 

partisi,1999seçimlerindeoyoranını%75,51'den%22,46'adüĢürdü.Ardından1999ile2002yıl

ları arasındaki anayasal reformlar sonrasında rejimde köklü bir değiĢimyaĢandı. 

Endonezya siyasetinde ülkenin büyüklüğü, ada ülkesi oluĢu ve etnik yapının 

çeĢitliliği göz önüne alınarak ulusal bütünlüğün sağlanması daima öncelik arz etmiĢtir. 

Endonezya soğuk savaĢ döneminde SSCB veya ABD'den yana taraf olmak istememiĢ 

ve Bağlantısızlar Grubu‘nadâhil olmuĢtur. Bağlantısızlık hareketi, Endonezya'nın 

teĢebbüsü ile 1955 Nisanında Endinezya'da toplanan Bandong konferansı ile ortaya 

çıkmıĢtır. Buna rağmen 1967'de hükümet darbesiyle iĢ 

baĢınagelenGeneralSuhartodönemindeASEAN'aüyeolmave1989yılındaAmerikaveJapon

ya destekleriyle kurulan APEC'e üye olması onun batı ekseninde yer almak 

istediğinigöstermektedir. 

En önemli siyasi parti, Malezya'nın bağımsızlığından bile önce kurulan, halkın 

geneline hitap edip desteğini alan, Ġslam'ın önemini vurgulayıp fakat yine de batı 

etkisinden kurtulamayan 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Asya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Okyanusya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Brunei
https://tr.wikipedia.org/wiki/Filipinler
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BirleĢikMalayUlusalOrganizasyonu'dur.Muhalefetteise,1980yılındakurulan,Ġslam'ınsiya

setin dar bir çerçevesine sığdırılamayacağını, tüm hayata homojen bir Ģekilde yayılması 

gerektiğini savunan, kamusal ve toplumsal her alanda ĠslâmileĢtirme çalıĢmaları 

baĢlatan ve azımsanamayacak kadar çok destekçisi olan parti, Malezya Ġslam Partisi'dir. 

Bu partinin galip geldiği eyaletler ise Ģeriat yasalarıylayönetilir.Yönetimde Malaylar, 

ekonomide Çinliler, zanaatta ise Hintliler öndedir. Malezya‘da1981-2003 yılları 

arasında demir yumruk politikası uygulanmıĢtır. Akrabalarını devletin üst düzey 

kademelerine taĢıdığı gerekçesiyle Mahathir Muhammed dönemi eleĢtirilse de bu 

dönemde ekonomide olağunüstü bir baĢarı elde edilmiĢtir. 

Resmini çizmeye çalıĢtığım coğrafya da yer alan devletler kendilerini farklı 

siyasî sistemlerle ansalar da otoriter sistemlerin ve yöneticilerin hâkim olduğu açıktır. 

Otoriter sistemlerin yaygın ve egemen olduğu bu coğrafyada iktisadi adaletsizliğin ve 

hukuksuzluğun derinleĢmesi tekfir ve huruç hareketlerinin neden artıĢ gösterdiğini 

açıklamaktadır. 

 

Country Name 2015 [YR2015] 

Luxembourg 101.449,97 

Switzerland 80.945,08 

Macao SAR, China 78.585,88 

Norway 74.400,37 

Qatar 73.653,39 

Ireland 61.133,67 

Australia 56.310,96 

United States 56.115,72 

Singapore 52.888,74 

Denmark 51.989,29 

Sweden 50.579,67 

Iceland 50.173,34 

Netherlands 44.299,77 

United Kingdom 43.875,97 

Austria 43.774,99 

Canada 43.248,53 

Hong Kong SAR, China 42.327,84 
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Finland 42.311,04 

Germany 41.313,31 

United ArabEmirates 40.438,76 

Belgium 40.324,03 

New Zealand 37.807,97 

France 36.205,57 

Israel 35.728,09 

Japan 34.523,70 

BruneiDarussalam 30.554,73 

Italy 29.957,80 

Kuwait 29.300,58 

Korea, Rep. 27.221,52 

Spain 25.831,58 

Cyprus 23.242,84 

Bahamas, The 22.817,23 

Bahrain 22.600,21 

Malta 22.596,18 

Slovenia 20.726,54 

SaudiArabia 20.481,75 

Portugal 19.222,15 

Greece 18.002,23 

CzechRepublic 17.548,34 

Trinidad and Tobago 17.321,88 

Estonia 17.118,50 

Slovak Republic 16.088,28 

St. Kittsand Nevis 15.771,95 
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Uruguay 15.573,90 

Oman 15.550,68 

Seychelles 15.476,02 

Barbados 15.429,34 

EquatorialGuinea 14.439,59 

Lithuania 14.147,05 

Antigua and Barbuda 13.714,73 

Latvia 13.648,55 

Palau 13.498,66 

Argentina 13.431,88 

Chile 13.416,23 

Panama 13.268,11 

Poland 12.554,55 

Hungary 12.363,54 

Croatia 11.535,83 

Costa Rica 11.260,09 

Kazakhstan 10.509,98 

Nauru 9.827,54 

Malaysia 9.768,33 

Suriname 9.485,32 

Mauritius 9.252,11 

Grenada 9.212,02 

Turkey 9.125,69 

Russian Federation 9.092,58 

Mexico 9.005,02 

Romania 8.972,92 
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Brazil 8.538,59 

Maldives 8.395,79 

Gabon 8.266,45 

Lebanon 8.047,65 

China 8.027,68 

St. Lucia 7.735,91 

Dominica 7.116,39 

Bulgaria 6.993,48 

St. Vincent 

andtheGrenadines 
6.739,17 

Turkmenistan 6.672,48 

DominicanRepublic 6.468,47 

Montenegro 6.406,07 

Botswana 6.360,14 

Ecuador 6.205,06 

Colombia 6.056,15 

Peru 6.027,13 

Thailand 5.814,77 

Belarus 5.740,46 

South Africa 5.723,97 

Azerbaijan 5.496,34 

Serbia 5.235,14 

Jamaica 5.232,02 

Fiji 4.960,52 

Iraq 4.943,76 

Jordan 4.940,05 

Belize 4.878,72 
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Macedonia, FYR 4.852,66 

Namibia 4.673,57 

BosniaandHerzegovina 4.249,33 

El Salvador 4.219,35 

Algeria 4.206,03 

Guyana 4.127,35 

Angola 4.101,47 

Tonga 4.098,54 

Paraguay 4.080,95 

Mongolia 3.967,83 

Albania 3.945,22 

Samoa 3.938,55 

Sri Lanka 3.926,17 

Guatemala 3.903,48 

Tunisia 3.872,51 

Georgia 3.795,97 

Egypt, ArabRep. 3.614,75 

Kosovo 3.561,57 

Armenia 3.489,13 

Marshall Islands 3.385,97 

Indonesia 3.346,49 

Tuvalu 3.295,01 

Swaziland 3.200,14 

Cabo Verde 3.080,18 

Bolivia 3.076,79 

Micronesia, Fed. Sts. 3.015,23 
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Philippines 2.904,20 

Morocco 2.878,20 

West Bank and Gaza 2.866,80 

Vanuatu 2.805,31 

Bhutan 2.656,00 

Nigeria 2.640,29 

Honduras 2.528,89 

Sudan 2.414,72 

Uzbekistan 2.132,07 

Ukraine 2.114,95 

Vietnam 2.111,14 

Nicaragua 2.086,90 

Djibouti 1.945,12 

Solomon Islands 1.934,86 

Congo, Rep. 1.851,20 

Moldova 1.848,06 

Lao PDR 1.818,44 

Sao Tome and Principe 1.669,06 

India 1.598,26 

Pakistan 1.434,70 

Kiribati 1.424,28 

Yemen, Rep. 1.406,29 

Coted'Ivoire 1.398,99 

Kenya 1.376,71 

Ghana 1.369,70 

Zambia 1.304,88 
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Cameroon 1.217,26 

Bangladesh 1.211,70 

Myanmar 1.161,49 

Cambodia 1.158,69 

Timor-Leste 1.157,99 

KyrgyzRepublic 1.103,22 

Lesotho 1.066,99 

Tajikistan 925,91 

Zimbabwe 924,14 

Senegal 899,58 

Tanzania 878,98 

Haiti 818,34 

Chad 775,70 

Benin 762,05 

Nepal 743,32 

South Sudan 730,58 

Mali 724,26 

Comoros 717,45 

Uganda 705,29 

Rwanda 697,35 

Sierra Leone 653,13 

Ethiopia 619,17 

Afghanistan 594,32 

Burkina Faso 589,77 

Guinea-Bissau 572,99 

Togo 559,64 
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Somalia 549,27 

Guinea 531,32 

Mozambique 529,24 

Gambia, The 471,54 

Congo, Dem. Rep. 456,05 

Liberia 455,87 

Madagascar 401,84 

Malawi 371,99 

Niger 358,96 

Central AfricanRepublic 323,20 

Burundi 277,07 

 

Yukarıdaki tablo, uluslararası değeri olan petrol ve petrol Ģirketklerinin denetimi 

ve gözetimi altında olan ülkeler hariç fert baĢına düĢen yıllık gelirin göstergeleri 

baĢkaldırı kültürünü önemli bir sebebinin ne olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

baĢkaldırı geleneği bir mezhebin inhasarından çıkıp genelleĢtiğini göstermektedir. Diğer 

bir deyiĢle tarihi tekfir ve huruç geleneği modern zamanlarda alan geniĢletmiĢ ve Haricî 

geleneğiyle özdeĢleĢtirilen bu durum, bütün ekollere yayılmıĢtır. Bu yaygınlığın 

arkaplanını iyi okumak gerekir. Çünkü sömürü düzeneği bölgesel / mahalli sınırları 

aĢmıĢ güç denkleminin alanı ve tarafları değiĢmiĢtir. Bu durum sadece dini metinleri 

okuma farklılığıyla izah edilemez. Çünkü güç mücadelesi hedef toplumları 

yönlendirme, ayartma ve denetleme süreçlerine dini daha yoğun bir Ģekilde katmıĢtır.  

Kendilerini Müslüman olarak adlandıran, fakat her türlü terör faaliyetinin içinde 

olan örgütler Ġslam coğrafyasının tümüne yayılmıĢ durumdadır. Bunların bir kısmı 

devlet içi hoĢnutsuz kesimlerden oluĢmaktadır. Bir kısmı küresel ölçekte istila ve 

sömürü tatbikatına karĢı tepki gösteren dini-siyasî örgütlerdir. Bir kısmı ise küresel güç 

denkleminde hegemonik güçlerin kendi politik ve stratejik amaçları için finanse 

ettikleri, kullandıkları örgütlerdir.  

Sonuç olarak sözü edilen iki kalıbın ya da iki tarafı keskin bıçağın arasında 

kurban olmamak için (a) Dindar vatandaĢların kendi dünya görüĢlerine aykırı düĢen 

görüĢlere karĢı bir epistemik yaklaĢım bulmaları gerekir. (b) Dindar vatandaĢlar seküler 

bilginin kendi anlamına ve bilimsel uzmanların içtimaî olarak kurumsallaĢmıĢ bilgi 

tekeline epistemik yaklaĢım bulmalıdırlar. (c) Dindar vatandaĢlar son olarak, seküler 

gerekçelerin siyaset alanında da sahip oldukları önceliğe bir epistemik yaklaĢım 

bulmaları gerekir. Rasyonel hukukun ve evrenselci ahlakın eĢitlikçi bireyciliğini, idrakli 

biçimde, kapsamlı öğretilerinin bağlamına yerleĢtirdikleri ölçüde baĢarılı olurlar 

(Habermas, 2010:134). Çünkü dünya dil sistemini anlamadan, yani bilim, hukuk ve 

siyaset alanındaki bilgi tekelleri bilinmeden kendi içine kapanan, diğer taraftan dinin 
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özgün kaynaklarından kopmuĢ ve iktidar diline uyarlanmıĢ bir din anlayıĢı hak ve hukuk 

sunamaz. Geleneğin diline müracaat ettiğimizde iktidarın diline uyarlanmıĢ dinin 

içinden çıkılmaz gerilimlere, çatıĢmalara ve katılımlara yol açtığını görürüz. Ġster 

Hıristiyan dünyada isterse Ġslam dünyasında olsun, çağın bilimsel dilini, felsefesini, 

siyasi mantığını parantez içine alan dinî-siyasî anlayıĢların ötekini tanımlamadan ve 

Ģiddete baĢvurmadan baĢka seçeneklerinin kalmadığı görülmektedir.  
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Özet 

Uluslararası iliĢkilerde nüfus önemli bir unsurdur. Nüfus, niteliği ve niceliği açısından ülkelerin 

iliĢkilerinde belirleyicidir. Özellikle geliĢmiĢ ve geri kalmıĢ ülkeler arasındaki iliĢkilerde dikkate alınan 

temel bir kıstas olabilmektedir. Bu bağlamda dünya nüfus geliĢiminin ve geliĢmiĢ-geri kalmıĢ ülkelerin, 

Müslüman ve Hristiyan dünyası açısından incelenmesi, dünya tarihini ve bugünü anlamamıza birçok 

açıdan katkı sağlayacaktır. Çünkü sosyal, ekonomik ve teknolojik geliĢmeler aynı zamanda ülkelerin 

nüfuslarını ve politikalarını da etkileyerek tarihi dönüĢümleri meydana getirmiĢtir. 

Dünya nüfusu dinamik bir Ģekilde artmaktadır. 1800‘lü yıllara kadar bir milyara ulaĢan dünya 

nüfusu, daha sonraki yıllarda bir önceki dönemlerle kıyaslanmayacak kadar kısa sürede bunun katlarına 

ulaĢmıĢtır. Nüfus bilimciler bunu dünya nüfus döngüsü olarak ifade etmekte ve buna dayalı olarak 

ülkelerin değiĢimlerini analiz etmektedirler. Dolayısıyla ülkelerin geliĢim/değiĢim seyriyle nüfusları 

arasında sıkı bir bağ olduğu, bu açıdan da tarihi süreçler geçirdiği söylenebilir. Dikkat edildiğinde 

dünyayı tanımlayan ifadeler bile değiĢen nüfus dengeleri ile yakından iliĢkilidir. Örneğin geliĢmiĢ-geri 

kalmıĢ ülkeler tanımlaması nüfus üzerinden yapılmakta ve ülkeleri, bölgeleri nitelemektedir. Geri kalmıĢ 

ülkeler nüfus artıĢı fazla olan ülkeleri, geliĢmiĢ ülkeler ise nüfus artıĢı olmayan hatta negatif değiĢim 

gösteren ülkeleri nitelemektedir. Bir baĢka tanımlama da dünya siyasal dengeleri, kaygıları ve risk algıları 

üzerine din kriteri esas alınarak yapılan Ġslam dünyası tanımlamasıdır. Bu tanımlamada esas unsurlardan 

biri de nüfustur. ÇünküMüslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Ġslâm dininin yaĢandığı ülkeler ve bölgeler 

genellikle nüfus artıĢı fazla olan ve ekonomik olarak da geri kalmıĢlığı simgeleyen coğrafyalardır. 

AraĢtırmalarda Müslüman nüfusun yaĢadığı bölgelerde nüfusun, diğer dinlere göre daha hızlı artarak, 

2050 yılında Hıristiyan nüfusunun sayısına yaklaĢacağı tespiti yapılmaktadır. Yüzyılın sonunda ise 

yeryüzünde yaĢayan insanların yüzde 35'inin Müslüman, yüzde 34'ünün Hıristiyan olacağı tahmini 

yapılmaktadır.  

ÇalıĢmada nüfusun tarihî seyri ve bölgesel değiĢimleri değerlendirilerek günümüz açısından 

yansımaları ortaya konulacaktır. Özellikle Avrupa‘da nüfusun yaĢlanma sorununa dayalı dünya algısı, 

risk ve bu çerçevede Avrupa‘da görülen ve çeĢitli sebeplere dayanan Ġslamofobinin nüfus dengeleri 

boyutuyla değerlendirmesi yapılmaya çalıĢılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Nüfus, Dünya nüfusu, nüfus değiĢimi, islamofobi. 

Abstract 

Population is considered to be important factor in international relations in that It can be evaluated 

as a determinant of the country's relations in terms of quality and quantity of the nation. In particular, the 

relative quantity between developed and underdeveloped countries can be a fundamental criterion. Within 

this context, the study of the growth of world‘s population and the reflections of the developed-

underdeveloped countries in terms of the world of Islam or Christianity may contribute in many respects 

to the world history nowadays. Because social, economic and technological developments have also 

influenced countries' policies and have brought about historical transformations. The world‘s population 

is growing very dynamically. The population of the world, reaching a billion by the 1800s, reached its 

highest level in a short period of time not to compare with previous periods in terms of the rate of 

increase in the following years. Population scientistsexpress this as the world population cycle and 

analyse the changes of countries based on this cycle. Therefore, it can be said that the countries have a 

close connection between their development / change and their lives, and that they have been through 

historical processes. Even the expressions that define the world are closely related to the changing 

population balances when investigated. For example, the definition of developed and underdeveloped 

countries is based on population and countries which define geographical domains. Backward countries 

are countries with high population growth, while developed countries are countries with no population 

increase or even negative change. Another definition is the definition of the Islamic world based on the 

world's political balances, concerns and perceptions of risk. One of the essential elements in this 

definition is the influence. Because the countries and regions where the Islamic religion is predominant 

are generally characterized by geographical areas that represent an increase in population and economical 
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backwardness. It is determined that the population in the regions where the Muslim population lives as 

pointed out by research will increase more rapidly than the other religions and will approach the number 

of the Christian population in 2050. At the end of the century, 35 percent of the people living on the earth 

are estimated to be Muslims and 34 percent Christians. The historical trend of the population in the study 

and the regional changes will be evaluated and the reflections from our modern times will be revealed. 

Especially in Europe, we will try to evaluate the world‘s perception based on the aging problem of the 

population, and the various events of Islamophobia which have roots underlying these projections in 

Europe within this context. 

Keywords: International Relations, Population Balance, Advanced Countries 

1. GiriĢ 

Sosyal bilimler içinde yer alan nüfus konusu, disiplinler arası bir konudur. Bu 

nedenle nüfus çok eskiden beri çeĢitli boyutları ile farklı disiplinler tarafından incelenir. 

Bu bağlamda tarih bilimi açısından da nüfus seyri ve geliĢimi ile bu özelliklerin dünya 

tarihi ve olayları üzerindeki etkileri araĢtırılır. Toplum ve mekân eksenli olay ve olgular 

incelediğinden nüfus da tarihin temel öznelerinden biridir. Belirtilenlerden hareketle bu 

çalıĢmada farklı bir bakıĢ açısıyla nüfus değiĢimleri, etkileri, kavramlaĢtırmalar ve 

algılar üzerinde durulacaktır.  

 Ülkelerin sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik seviyesi ne olursa olsun, nüfus hem ulusal 

hem de uluslararasıdurumu açısından dikkate alınan veözellikle son iki yüzyıldan beri 

daha çok üzerinde durulan önemli bir konudur(de Blij, 1995; Ehrlich, 1976; George, 

1976; Gündüz ve diğerleri, 2005).Diğer yandan nüfus, geliĢmiĢ ya da geliĢmekte olan 

ülkeler açısından farklı algılanarak değerlendirilmektedir.Hatta ülkelerin dıĢ 

politikadaki sınıflandırmaları bile bu durum dikkate alınarak yapılmaktadır. Hangi 

açıdan ele alınırsa alınsın, nüfus önemli bir güç unsurudur. Nüfus ülkelere bir anlam 

yüklemektedir.Örneğin, Batı denildiği zaman geliĢmiĢlik algısından belki de daha önce 

nüfusu durağan ve yaĢlanan ülkeler kastedilmektedir. Örneğin, Almanya denildiğinde 

öncelikle bu algı akla gelmektedir. BaĢka bir örnek ise Asya ya da Afrika ülkeleri 

denildiği zaman hemen herkesin gözünün önüne gelen manzara nüfus ve açlıktır. Hatta 

birçok kitabın kapakları bile bu ülkelerin nüfusunu içeren fotoğraflardan oluĢur. Elbette 

nüfusu sadece az ya da çok nitelemesi ile değil doğum, ölüm, eğitim durumu vb. 

nitelikleri ile de değerlendirmek gerekir. Nüfusun temel nitelikleri olan bu hususlar 

bugün dünya algısını oluĢturan temel değiĢkenler olduğu gibi aynı zamanda ülkelerin 

kategorize edilmesi ve iliĢkilerin niteliğini belirleyen temel değiĢkenlerdir. Nüfusun bu 

özellikleri dünya üzerinde yer alan ülkelere göre ve zaman içinde önemli değiĢimler 

içermektedir. 

Konuyla ilgili olarak, tarih bilimi açısından belirtilmesi gereken önemli bir husus 

da nüfusun çatıĢmalar, savaĢlar, iĢbirlikleri ve barıĢ açısından da belirleyici olmasıdır. 

Bu konuda belki de en tipik örnek Amerika BirleĢik Devletleri-Meksika iliĢkileridir. 

SınırdaĢ iki ülke açısından nüfus iliĢkileri politik söylemlerin ve uygulamaların en 

belirleyici argümanıdır. Çünkü ABD gibi dünyanın en geliĢmiĢ dolayısıyla nitelikli bir 

nüfusa sahip olan ülkelerinden birine, nüfus artıĢı fazla olan Meksika gibi geliĢmekte 

olan komĢu bir ülkeden kitlesel kaçak göçler meydana gelmektedir. Hatta ABD‘nin yeni 

baĢkanı bu sorunu çözmek için Meksika sınırına duvar örme projesini ortaya 

koymuĢtur. ABD-Meksika örneğinde olduğu gibi dünyanın birçok bölgesinde iliĢkileri 

belirleyen temel unsurlardan biri yine nüfustur. Fransa‘nın Fas‘tan gelecek göçmenlere 

karĢı yaptırımı, ülkemize güneyimizdeki ülkelerden gelen mülteciler, dünyanın 

neredeyse yarıya yakın nüfusunu barındıran Çin ve Hindistan‘ın iĢgücünün önemli 

ülkeleri olması gibi birçok konu dünya nüfus dinamiği açısından değerlendirilen ve 

ülkeler arasındaki iliĢkileri Ģekillendiren hususlardır.  
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Tarih bilimi açısından nüfus konusunda belirtilmesi gereken diğer bir husus ise 

zamanla nüfusun değiĢimi ve nüfusa yüklenen anlamların değiĢmesidir. Nüfusun 

tarihsel seyri iliĢkileri Ģekillendirdiği gibi bölgelerin değerini/algılanmasını da 

değiĢtirmektedir. Bu konuda önemle vurgulanması gereken ve en önemli örnek 

sömürgecilik dönemi ve Avrupa‘nın politikalarıdır. Sömürgeciliği baĢlatan Avrupa için 

motive edici iki unsur vardı: Bunlar, doğal kaynaklar ve ucuz iĢgücü anlamında köle 

nüfus. Sömürgecilik döneminin en önemli bölgeleri/kıtaları olan Afrika, Güney Asya, 

bugün Avrupa için önlem alınması gereken bölgeler olarak değerlendirilmektedir. Hatta 

küresel jeopolitik ortamı bu bölgelerin temel sorunları ve Avrupa‘nın politikaları 

Ģekillendirmektedir değerlendirmesi yanlıĢ olmaz.  

Nüfus konusunda belirtilmesi gereken diğer bir husus da nüfus politikalarıdır. 

Çünkü ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyi ile kendi nüfus yapılarını Ģekillendirmeye yönelik 

uygulamıĢ oldukları politikaları da zamanla değiĢmektedir. GeçmiĢte nüfus,ülke 

savunması baĢta olmak üzere önemli bir iĢ gücü kaynağı olduğundan hemen hemen her 

ülke nüfuslarını artırmaya yönelik politikalar uygulamaktaydı. Bilim ve teknolojide 

meydana gelen geliĢmeler ve yeni iĢ yapabilen enerji kaynaklarının keĢfi nüfus 

konusunda ülkelerin politikalarını etkilemiĢtir. BaĢta Avrupa olmak üzere geliĢmelerini 

en yüksek seviyede yaĢayan ülkeler nüfus politikalarında doğum kontrol yöntemleri gibi 

bazı önlemlere baĢvurarak, nüfuslarını optimumda tutma ya da azalmasını teĢvik etme 

yoluna gitmiĢlerdir.Ancak günümüzde Avrupa ülkeleri bu politikalarını değiĢtirmiĢken 

geliĢmekte olan ülkelerde nüfusu azaltmaya yönelik politikalar uygulanmaktadır. Bu 

bağlamda ülkeler nüfus ile ilgili azaltma ve çoğaltma doğrultusunda, en uçta nüfus 

politikaları uygulamaktadır. Dünya ölçeğinde bakıldığında nüfus artıĢı fazla olan 

bölgelere karĢın, nüfusu yaĢlanan bölgeler/ülkeler de bulunmaktadır. Dolayısıyla dünya 

açısından tek bir nüfus algısından ve uygulamasından bahsetmek mümkün değildir. 

Dünyada farklı nitelikte nüfusa sahip ülke/bölgelerin varlığı aynı zamanda iliĢkilerinde 

farklı ve çeĢitli nüfus yapılarından kaynaklandığını göstermektedir. Bu anlamda, Dünya 

nüfusu hala değiĢkenliği ve çeĢitliliği ile uluslararası iliĢkilerin en temel belirleyicisi 

olarak ülke politikalarında önemini korumaktadır(Hacısalihoğlu, 2001; Karabağ, 2005).  

2. Dünya Nüfus DeğiĢimini Anlamak 

Dünya nüfusu sürekli artıĢ gösteren dinamik yapıdadır. Ġnsanlığın yeryüzündeki 

serüveni yaklaĢık 2 milyon yıldır sürmektedir.Ancak bu serüvenin tüm evreleri aynı 

nitelikte olmamıĢtır. Neolitik Döneme kadar dünya nüfusu avcı-toplayıcı olduğu için 

sayısı ve dağılıĢı ile ilgili pek veri bulunmamaktadır. Ancak eldeki bazı verilerden yola 

çıkılarak dünya nüfusu değerlendirilebilmektedir(Tunçdilek, 1988; Cipollo, 1999; 

Sergün, 1988-1992). 

Tablo: 1-Dünya Nüfusunun Tarihsel GeliĢimi. 
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Ġnsanlığın yerleĢik hayata geçtiği 10.000 yıl öncesinden ilk olarak nüfus 

kavramının karĢılığı olan toplu yaĢamla birlikte farklı bölgelerde nüfus ve buna dayalı 

yaĢam tarzları oluĢmaya baĢlamıĢtır(Tablo: 1).Tarım kültürünün yerleĢmesi ile (sulu 

tarım gibi) nüfus da artmaya baĢlamıĢ ve zamanla Ģehirlerin ortaya çıkmasıyla birlikte 

belli alanlar nüfus toplanma bölgeleri haline dönüĢmüĢtür. Örneğin Verimli Hilâl 

bölgesi gibi. YaklaĢık M.Ö.5.000 yılına kadar geçen sürede tarım devriminin de 

etkisiyle dünya nüfusu 5 milyonu bulmuĢtur. Dünya nüfusu M.Ö. 5.000 yıllarında her 

yıl 139 bin ve M.S. 1 yıllarında da her yıl yaklaĢık 300 bin artmaya baĢlamıĢtır (Weeks, 

2005: 34).M.S.1.300‘lü yıllara kadar tarımdaki geliĢmeler ve yerleĢimlerin hızla 

yayılmasına bağlı olarak dünya nüfusu yaklaĢık 250 milyona ulaĢmıĢtır (Tanyeri, 1992; 

Rubenstein, 2005). 

Elbette bu dönemde nüfus tek düze bir Ģekilde artıĢ göstermemiĢtir. Nüfus 

değiĢiminde açlık, kıtlık ve çeĢitli hastalıklar yanında savaĢların etkisiyle ani iniĢ 

çıkıĢlar da yaĢanmıĢtır. Bu dönemde dünyanın bazı bölgeleri ilk yerleĢilen alanlar 

olduğundan aynı zamanda nüfus açısından da ilk yoğunlaĢan bölgeler olarak dikkat 

çekmektedir. BaĢka bir ifadeyle dünyanın genelinde bu süreçler aynı Ģekilde ve eĢ 

zamanlı olarak yaĢanmamıĢtır(Grafik: 1).  

Grafik: 1- Dünya Nüfusunun GeliĢimi. 
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Kaynak: (Rubenstein, 2005). 

Dünyada sanayi inkılâbının baĢlangıcına kadar hastalıklara bağlı ölümlerin 

etkisiyle nüfus artıĢı yavaĢ seyretmiĢtir. Bu açıdan, yerleĢik hayata geçiĢ ve tarım 

devrimi, insanlık açısından nüfus artıĢının en önemli nedeni olarak değerlendirilebilir. 

Böylece ilk olarak nüfusun toplandığı yerler tarımsal faaliyetlerin yapıldığı ve ilk Ģehir 

yerleĢmelerinin ortaya çıktığı alanlardır.  

Grafik: 2- Dünya Nüfusunun Belli BaĢlı Dönemler Ġtibariyle GeliĢimi. 

 

Kaynak: https://na.unep.net/geas/newsletter/images/Jun_11/Figure1.png 

Sıtma ve veba gibi hastalıklar, 1650‘lere kadar dünya nüfusunun geliĢimini 

etkileyen ve artıĢı azaltan temel nedenler olmuĢtur. Sanayi Ġnkılabının gerçekleĢmesine 

bağlı olarak sağlık Ģartlarının düzelmesi ve tıp alanındaki geliĢmeler bebek ve çocuk 

ölümlerinin azalmasını sağlamıĢ ve dünya nüfusunun hızla artmasınasebep olmuĢtur. Bu 

geliĢmelere bağlı olarak dünya nüfusu yaklaĢık 600 milyona ulaĢmıĢtır(Tablo: 1).  

Grafik: 3- Dünya Nüfusunun GeliĢiminde Dönüm Noktaları. 

https://na.unep.net/geas/newsletter/images/Jun_11/Figure1.png
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Kaynak: http://www.infoplease.com 

Dünyada nüfus esas olarak 17. yüzyıl ortalarında yaĢanan Sanayi Ġnkılâbından 

sonra hızlı bir artıĢ seyrine girmiĢtir. Sanayi Ġnkılâbı ile birlikte fosil yakıtlar, maden 

kömürü ve petrol yeni enerji kaynakları olarak keĢfedilmiĢ, dolayısıyla kitlesel üretim 

artmıĢ, sağlık koĢulları iyileĢmiĢ ve daya iyi yaĢam Ģartlarına kavuĢulmasına bağlı 

olarak da nüfus hızla artmaya baĢlamıĢtır.Dünya nüfusu bu tarihe kadar hiç görülmemiĢ 

bir Ģekilde artmaya baĢlamıĢ,yaklaĢık 200 yıllık bir sürede1 milyardan 6 milyara 

ulaĢmıĢtır. Ġlk olarak bir milyar nüfusa 1804 yılında ulaĢılmıĢtır.Ġnsanlığın serüveni 

boyunca dünya nüfusu 1800‘lü yıllarda ancak bir milyara ulaĢmıĢken, 2. bir milyara 

ulaĢması için 123 yıl, 3 milyara ulaĢması için 33 yıl, 4milyara ulaĢması için 14 yıl, 5 

milyara ulaĢması için 13 yıl ve nihayet 6 milyara ulaĢması için sadece 12 yıl yeterli 

olmuĢtur.  

Tablo: 2- 1950 Sonrasında Dünya Nüfusunun GeliĢimi. 
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Kaynak: http://www.infoplease.com (2020 ve sonraki yıllara ait değerler 

tahminidir) 

Dünya nüfusu 2011 yılında 7 milyar olmuĢtur. Günümüzdeki hesaplamalara göre, 

dünya nüfusunun 2027‘de 8 milyar ve 2050‘de 9 milyar olacağı tahmin edilmektedir 

(Weeks, 2005: 36).  

 

Tablo: 3- Dünya Nüfusunun Kıtalara Göre GeliĢimi. 

 

Kaynak: Sergün, 1988-1992; http://esa.un.org/unp. 

Dünyadaki nüfus geliĢimi kıtalara göre de farklılaĢmaktadır. Kıtalara göre 

geliĢmiĢlik seyri ve dünya sistemindeki değiĢimler bu farklılığın da ortaya çıkmasının 

nedenidir. Dünya tarihi açısından özellikle Avrupalıların sömürgecilikle baĢlayan 

dünyanın farklı yerlerine ulaĢma isteği, nüfusunda kıtasal olarak farklı seyirde 

geliĢmesini etkilemiĢtir. BaĢka bir ifadeyle, kalkınma ve nüfus iliĢkisi Avrupalıların 

kurmuĢ olduğu düzende bazı kıtaların kalkınmasını sağlarken bazılarının da geri 

kalmasının temel sebebi olmuĢtur.  

Tablo 3 incelendiğinde, 1750‘de Asya kıtası dünya nüfusunun 3/5‘inden fazlasına 

sahip olduğu anlaĢılır. Dünya nüfusunun 1/5‘i Avrupa kıtasında yer alır. Geri kalanı ise 

diğer kıtalarda bulunmaktadır. 1800 ve 1850 yıllarına gelindiğinde de durum çok farklı 

değildir. Ancak 1850 yılı verilerine göre dikkati çeken önemli bir husus, Afrika 

kıtasının dünya nüfusu içindeki payının % 13,4‘den 8,8‘e düĢmüĢ olmasıdır. 1900‘de, 

Asya kıtasının dünya nüfusu içindeki payı % 57,4‘e gerilerken; Avrupa, Kuzey ve 

Güney Amerika kıtalarının nüfuslarının dünya nüfusu içindeki payında artıĢlar 

görülmeye baĢlanmıĢtır. 1950 yılında Afrika ve Okyanusya kıtalarının dünya nüfusu 

içindeki payında çok önemli değiĢiklikler görülmezken; Asya ve Avrupa kıtalarının 

payında bir miktar azalma olmuĢtur. Diğer yandan Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının 

nüfuslarının dünya nüfusu içindeki payındaki artıĢ oranı devam etmiĢtir. 2000 yılı 

verilerine göre Afrika ve Asya‘nın paylarında yeniden yükselme olmuĢtur. Aynı yılın 

verilerine göre, asıl dikkat çeken husus, Avrupa kıtasının payının azalmıĢ olmasıdır. 

http://www.infoplease.com/
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Tablo: 4- Kıtalara Göre 2025 ve 2050 Yılları Nüfus Beklentisi. 

 

Kıta 2005 

(Bin 

KiĢi) 

% 2025 

(Bin KiĢi) 

% 2050 

(Bin 

KiĢi) 

% 

Afrika 922000 14 1467973 18,

2 

239317

3 

25,1 

Orta ve Güney 

Amerika 

537000 8,6 690832 8,5

5 

781569 8,18 

Kuzey Amerika 332000 5,1 389939 4,8

2 

446201 4,67 

Asya 3938000 60,4 4748915 58,

5 

516406

1 

54,1 

Avrupa 731000 11,2 741020 9,1

7 

709067 7,42 

Okyanusya 33000 0,51 44734 0,5

5 

56874 0,6 

Dünya 6514000 100 8083413 100 955094

5 

100 

Kaynak: http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm. 

Günümüz Dünya nüfusu 7,3 milyardır. BM verilerine göre, 2050 yılında 9,7 

milyar olacağı tahmini yapılmaktadır. Hindistan, Nijerya, Pakistan, Kongo, Etiyopya, 

Tanzanya, Endonezya ve Uganda dünya nüfusunun fazla artıĢ göstereceği bölgelerdir.  

2100‘de ise 11,2 milyar insanın dünyaya sığmak zorunda kalacağı tahmin 

edilmektedir. Sahra-altı Afrika, gelecek yüzyılda dünyanın en büyük nüfus artıĢına 

sahne olacaktır. Nüfus artıĢ hızı böyle devam ettiği takdirde 2100 yılında Afrika'nın 

nüfusunun 4 milyar 386 milyon olması beklenmektedir. En büyük nüfus artıĢının 

Afrika‘da yaĢanacağı, onu Asya kıtasının izleyeceği düĢünülmektedir. BM yüzde 80‘lik 

bir ihtimalle 2050 yılında nüfusun en düĢük 9,4 milyar, en yüksekse 10 milyar 

olabileceğini belirtmektedir. Bu hesabı da geleceğin doğurganlık yapısının 

geçmiĢinkiyle benzerlik göstereceğini varsayan ―ortalama tahmin değiĢkeni‖ adı 

verilen bir formüle dayandırmaktadır. ArtıĢa neden olan doğurganlık oranlarındaki 

yükselme değil, uzayan insan ömrüdür. Küresel olarak, bugün doğan insanların 70 

yaĢına, 2050 yılında doğanlarınsa 77 yaĢına kadar yaĢayacağı tahmin edilmektedir. 

2100‘de doğan bireylerin ise ortalama ömrünün 83 yıl olacağı tahmin edilmektedir. BM 

küresel doğurganlık oranlarının Ģu anda kadın baĢına 2,5 çocuk olan ortalamasının 

yüzyıl sonunda ikiye düĢeceğini tahmin etmektedir. Ancak bu azalmalar zaman 

alacaktır. Rapor aile planlaması ve üreme sağlığına yatırım için tüm dünyaya çağrı 

yapmaktadır. ġayet kadın baĢına beklenen doğurganlık oranı yalnızca 0,5 puan artsa bile 

2100 yılında dünya nüfusu 16,6 milyara ulaĢacaktır. Ġnsan ömrünün uzaması ve 

http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm
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doğurganlıktaki düĢüĢün birlikte ele alınması insanların yaĢlanacağı gerçeğini ortaya 

koymaktadır. Bugün nüfusun yüzde 12‘si 60 yaĢın üzerinde olsa da bu rakam her yıl 

artmaktadır. 2050‘de 15 yaĢın altındaki çocuklar ile 60 yaĢ üzeri yaĢlıların sayılarının 

eĢit olacağı öngörülmektedir. Bu durumun iĢ gücü açısından olumsuz ekonomik 

sonuçlar doğurması da çok muhtemeldir. 

3. Dünyada Müslüman Nüfusun Geleceği 

Amerikan bağımsız düĢünce ve araĢtırma kuruluĢu PewResearch Center‘ın (PRC) 

yayınladığı ―Dünya Dinlerinin Geleceği: Nüfus ArtıĢ Öngörüleri‖ adlı rapora göre, 

2100 yılında dünyada Hristiyan‘dan fazla Müslüman olacaktır. 2010 yılı itibariyle, 6,9 

milyarlık dünya nüfusunun 2,2 milyarı yani yüzde 31‘i Hıristiyan dinine mensuptur. 1,6 

milyar Müslüman ise dünya nüfusunun yüzde 23‘ünü oluĢturmaktadır. 2070‘de dünya 

nüfusunun 9,3 milyara ulaĢması, 2 milyar 918 milyon 70 bin kiĢinin Hıristiyan, 2 milyar 

761 milyon 480 bin kiĢinin ise Müslüman olması öngörülmektedir.Bu verilere göre 

Hıristiyanlar dünya nüfusunun yüzde 31‘ini, Müslümanlar ise yüzde 30‘unu 

oluĢturacaktır. 2100'de ise yeryüzünde yaĢayan insanların yüzde 35‘inin Müslüman, 

yüzde 34‘ünün Hıristiyan olması öngörülmektedir. ġu an 159 ülkede Hıristiyan nüfus 

çoğunluktadır. 2050‘de bu ülkelerin 8‘inde Hıristiyanlar nüfusun yüzde 50‘sinden daha 

azını oluĢturacaktır. Bu ülkeler; Britanya, Benin, Bosna-Hersek, Fransa, Hollanda, Yeni 

Zelanda, Avusturya ve Makedonya Cumhuriyeti‘dir. Makedonya ve Nijerya‘da en 

kalabalık dini grup Müslümanlar olacaktır. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülke 

sayısı 49‘dan 51‘e çıkacaktır.(http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-

projections-2010-2050/) 

 

 
Müslüman nüfusta beklenen bu artıĢın temel nedeni olarak Müslüman ülkelerdeki 

doğurganlığın yüksek olması olarak kabul edilmektedir. Çünkü Müslüman nüfusun 

yıllık artıĢ oranı genel olarak dünyanın nüfus artıĢ oranından daha yüksektir. Örneğin; 

Dünyada 2010-2015 döneminde, Müslümanların artıĢ oranı % 1,8 iken, aynı dönemde 

Dünya nüfusunun artıĢ oranı % 1,1‘dir. Bu oranların, 2045-2050 yıllarında Müslüman 

nüfusta % 1, Dünya ortalamasında % 0,4 olacağı tahmin edilmektedir. 

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/pf_15-04-02_projectionstables70/
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Müslüman nüfusun 2010-2050 yılları arasında dünyanın her bölgesindeki mutlak 

sayısıyla artması bekleniyor. Örneğin Asya-Pasifik Bölgesinde, Müslüman nüfusun 

2050 yılına kadar yaklaĢık 1,5 milyar seviyesine ulaĢması bekleniyor ve bu rakam 

2010'da yaklaĢık 1 milyar seviyesindedir.Orta Doğu-Kuzey Afrika Bölgesindeki 

Müslümanların 2010'da 317 milyon olan nüfusunun, 2050 yılında 550 

milyonugeçmesibeklenmektedir. Sahra altı Afrika'daki Müslüman nüfusun 250 

milyondan 2050'de yaklaĢık 670 milyona ulaĢması öngörülmektedir. 

 

Asya-Pasifik bölgesinde Müslüman nüfusunun 2010'daki% 24'ten 2050'de 

yaklaĢık% 30'a yükselmesi beklenmektedir. Aslında, Müslümanlar sayısı Hinduların 

üzerinde kalacak ve 2050'ye kadar Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük dini grup haline 

gelecekler. 

 

Müslüman olan Sahra altı Afrika'da % 30 olan Müslüman nüfusun, 2050'de% 35'e 

kadar büyümesi beklenmektedir. Bu arada Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 2010'da % 93 

olan Müslüman nüfusun 2050'de% 94'e ulaĢmasıöngörülmektedir. 

http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/pf_15-04-02_projectionstables71b/
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2010 ile 2050 yılları arasında yüzde olarak en hızlı Müslüman nüfus artıĢı, Kuzey 

Amerika'da beklenmektedir(% 197).Bölgenin genel nüfusunda beklenen artıĢın (% 26) 

7 katından fazla gerçekleĢmesi beklenmektedir. Sahra altı Afrika'daki Müslüman 

nüfusun da bir bütün olarak bölgede olduğundan daha fazla büyümesi beklenmektedir 

(% 131'e karĢılık% 170).Ortadoğu-Kuzey Afrika Bölgesinin nüfusu Müslüman olduğu 

için Müslümanlar için genel büyümenin (% 74) bölgenin geneliyle (% 73) hemen 

hemen aynı olması beklenmektedir. 

Avrupa'daki Müslüman nüfusun 2010 ile 2050 yılları arasında% 63 oranında 

artması beklenirken, Avrupa'nın genel nüfusunun (-% 6) azalması beklenmektedir. Bu 

dönemde, Asya-Pasifik Bölgesindeki Müslüman nüfusun% 48 artması beklenirken, 

bölgenin nüfusunun bir bütün olarak% 22 artması öngörülmektedir.Latin Amerika ve 

Karayipler'deki Müslüman nüfusun göreceli olarak az olması, 2010 ve 2050 yılları 

arasında% 13 oranında artması beklenirken, bölgenin genel nüfusunun% 27 oranında 

artması beklenmektedir.Dünya genelinde nüfus ise %35 artarken, Müslümanların dünya 

geneli nüfus artıĢının % 73 olması öngörülmektedir. 

 

2010-2015 döneminde en fazla Müslüman fertilitesi olan ülkeler, Nijer (6,9), 

Nijerya (6,5), Somali (6,3), Mali (6,1), Ruanda (6,0) ve Malavi (6,0) gibi Sahra Altı 

Afrika'da yoğunlaĢmıĢtır. Hindistan'daki Müslüman doğurganlık hızı (3,2), 

Müslümanlar için küresel oran ile hemen hemen aynıdır (3,1). Kısmen de 

http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/pf_15-04-02_projectionsreligion_populationsizemuslim/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/pf_15-04-02_projectionstables75/
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Endonezya'daki Müslümanların daha az çocuğa sahip olmalarından dolayı (2,0), 

Endonezya'yı geçerek dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip olan ülke haline 

gelmesi bekleniyor (2.050).  

Küresel anlamda, Müslümanlar 2010 yılı itibariyle genel nüfusa (medyan yaĢ 28) 

göre daha gençti (medyan 23 yaĢında). Gerçekten de, bu çalıĢmaya dâhil edilen tüm dini 

gruplardan Müslümanlar 2010 itibariyle en genç medyan yaĢına sahiplerdi. 15 yaĢından 

küçük nüfus, bir nüfusun göreceli gençliğinin bir göstergesidir. 2010 yılında, dünya 

çapındaki Müslüman nüfusun% 34'ü 15 yaĢın altındaydı, buna karĢın dünya 

nüfusunun% 27'si 15 yaĢın altında idi.(http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/) 

4. Nüfusa Dayalı AyrıĢtırma; Ġslamofobi 

Soğuk SavaĢ döneminde Amerika BirleĢik Devletleri ve Avrupalı müttefikleri ile 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve müttefikleri arasında iki kutuplu bir 

çekiĢmeye sahne olan dünyada, her bir kutup öteki için bir nevi karĢıt güç ve denge 

unsuru oluĢturmaktaydı. Ancak Berlin Duvarı‘nın yıkılması, komünizmin çökmesi ve 

liberalizmin zaferini ilan etmesiyle birlikte, ulus devletler önemli oranda 

küreselleĢmenin baskılarına boyun eğmek zorunda kaldı. Sınırlar ticaret ve finans 

hareketleri açısından sınırlayıcı olma durumlarını yitirirken, yeni neo-liberal ekonomik 

düzende, ABD‘nin ticaret üzerindeki etkisi çok daha fazla hissedilmeye baĢlandı. ABD 

ve Avrupa ülkelerinin bu düzeni sürdürebilmesi için Berzezinski‘nin deyimiyle; mevcut 

düzen kendisini koruyucu küresel bir siyasi ve askeri güce ihtiyaç duymaktaydı. ĠĢte bu 

yüzden yıkılan komünizmin yerine yeni bir düĢman gerekliydi. Böylece bazı Amerikalı 

düĢünce kuruluĢları ve medya organları yeni bir düĢman arayıĢına girerken, Ġslam ve 

Müslümanları, yıkılan komünist bloğun yerine, Batı uygarlığına karĢı düĢman olarak 

iĢaret eden fikirler üretilmeye baĢlandı. Bu görüĢlerin en çok tartıĢılanı ise Batı ile Ġslam 

uygarlıklarını karĢı karĢıya getiren Amerikalı siyaset bilimci 

SamuelHuntington‘ınMedeniyetler ÇatıĢması tezi olmuĢtur. Böylece Batı ülkelerinde 

yaĢayan Müslümanlara karĢı 1990‘lı yıllardan itibaren geliĢen ayırımcılık, dıĢlama ve 

fiziki saldırılar da giderek artmıĢtır. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra ABD‘de 

artmaya baĢlayan Müslüman karĢıtlığı, ardından Almanya, Avusturya, Ġngiltere, 

Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de giderek yayılmıĢtır. 11 Eylül 

saldırılarının hemen arkasından gerçekleĢen Afganistan operasyonu, kimilerine göre 

medeniyetler arasındaki çatıĢmanın da baĢlangıcıydı. Avrupa ülkelerinde yapılan 

anketler Ġslamofobi olarak adlandırılan bu kaygı verici geliĢmelerin son yıllarda daha da 

arttığını göstermektedir (AktaĢ, 2014) 

Avrupa‘da son dönemde Ġslamofobi‘ye bağlı gerçekleĢen saldırılardaki artıĢın en 

önemli nedeni DAEġ‘in Ortadoğu coğrafyasında çizdiği tablodur. Buna bir de Paris, 

Brüksel ve Almanya‘da yaĢanan saldırılar eklenince Müslümanlara yönelik düĢmanca 

tavırda gözle görülür bir artıĢ kaydedilmiĢtir. Ancak tek neden bu değildir. 

Ortadoğu‘dan ve Kuzey Afrika‘dan bölgeye gelmeye çalıĢan mültecilerin sayısındaki 

artıĢ da gerilimi arttırmakta, mültecilere karĢı ortaya çıkan tavır Avrupa ülkelerinde aĢırı 

sağın güçlenmesine neden olmaktadır. 

Fransız araĢtırmacı GilesKepel‘in, Ġslam ve Batı adlı kitabında ortaya attığı, ―Artık 

radikal gruplar Filistin, Irak ve Afganistan‘da değil; Paris, Londra, Berlin ve 

Amsterdam varoĢlarında taraftar edinmeye çalıĢıyor‖ Ģeklindeki görüĢü, aslında 

Ġslamofobi‘nin Batı‘da ulaĢtığı noktayı göstermektedir. Ġslamofobi nedeniyle bir 

güvenlik sorunu olarak görülen Müslümanlar için Amerika ve Avrupa‘daki sorun, her 

geçen gün daha da ağırlaĢmaktadır. 

http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/
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Avrupa Birliği ülkelerinde son yıllarda yapılan seçimlere baktığımızda 

Avrupa‘daki aĢırı sağcı, milliyetçi, popülist, göçmen ve Müslüman düĢmanı partilerin 

önemli oranda oylarını arttırarak siyasi aktör haline geldiği görülmektedir. Son 

dönemlerde Avrupa Birliği‘ne üye ülkelerde gerçekleĢen Avrupa Parlamentosu (AP) 

seçim sonuçlarına genel olarak bakıldığında, birçok ülkede aĢırı sağ partilerin yüksek oy 

oranlarına ulaĢtığı görülmektedir. 

Sonuç 

2015 yılı, Avrupa‘da siyasi söylemlerde, basında ve günlük hayatta Ġslamofobinin 

daha önce görülmemiĢ boyutlarda ön plana çıktığı bir yıl olmuĢtur.Bu yıl içerisinde 

Paris‘te yaĢanan terör saldırıları, sonrasında Brüksel‘de ve Almanya‘da yaĢanan terör 

saldırıları ile beraber, DAEġ‘in ortaya koyduğu barbarlık sonucu Avrupa genelinde 

Müslüman karĢıtı ırkçı saldırılarda adeta patlama yaĢanmıĢtır. Saldırıların hemen 

sonrasında Fransa‘da kayda geçen Ġslamofobik saldırıların yüzde 500 oranında artması 

tüm insanlık için, ama özelliklede Avrupalı siyasetçiler için endiĢe verici olmalıdır. Her 

Ģeyden önce Avrupalı siyasetçiler, basın ve kanaat önderleri bu saldırılar ile 

Müslümanların olağan Ģüpheli olarak görülmeleri ve bir güvenlik meselesi haline 

getirilmelerini engellemelidir. Maalesef bugüne kadarki olan geliĢmeler bu konuda çok 

da umutlu olmamamıza neden olmamaktadır. Müslümanlar gittikçe daha fazla bir 

güvenlik meselesi olarak görülmekte, DAEġ‘in katliamlarından genel olarak sorumlu 

tutulmakta, Ġslamofobik söylemler medyaya, siyasetin diline hâkim olmaktadır. 

Avrupa Birliği‘nin 27 ülkesinde 23,500 kiĢi üzerinde kapsamlı bir araĢtırma yapan 

―EuropeanUnionAgencyforFundamentalFights‖ (FRA), yayınladığı bir ankette, bu 

ülkelerde yaĢayan her üç Müslüman‘dan birinin sadece son bir yılda mutlaka 

ayırımcılıkla karĢılaĢtığını ve her on Müslüman‘dan birinin de saldırı veya 

aĢağılanmaya maruz kaldığını göstermektedir. Ankete katılan her dört kiĢiden biri ise 

son 12 ayda polis tarafından kontrol edildiğini belirtmektedir. Bunların yüzde 40‘ı 

maruz kaldıkları bu ayırımcılık ve saldırıların sebebini kültürel kökenlerine 

bağlamaktadır. YaĢadıkları ülkenin vatandaĢı olan Müslümanların yüzde 27‘si 

ayırımcılığa uğradığını belirtirken, vatandaĢ olmayanlarda bu oranın yüzde 41 olduğu 

görülmektedir.  AraĢtırmalar, alınan önlemlere rağmen Müslümanların sosyal, kültürel, 

ekonomik alanda ve kamusal yaĢamda ayırımcılığa uğradığını göstermektedir (AktaĢ, 

2014). 

Müslüman karĢıtı ırkçılığın yükselmesi ve Müslümanların daha fazla ayrımcılığa 

uğraması radikalleĢmeye eğilimli kesimlerin DAEġ gibi örgütlere yönelmesine neden 

olmaktadır. Böylece Ġslamofobinin DAEġ‘Ġ, DAEġ‘in ise Ġslamofobiyi körüklediği bir 

kısır döngü ortaya çıkmaktadır.  

KuĢkusuz Batı‘da, Arapların Ġspanya‘yı fethinden ya da Osmanlı‘nın Avrupa 

içlerine ilerleyiĢinden bu yana Ġslam‘a veya Müslümanlara dair bir korkudan söz etmek 

mümkün olsa da; DAEġ‘in ortaya koyduğu barbarlık sonucu Avrupa genelinde 

Müslüman karĢıtı ırkçı saldırılarda adeta patlama yaĢansa da, özellikle Avrupa‘da 

giderek artan Müslüman nüfus oranının da, bazı Avrupa ülkelerinde politika ve 

uygulama değiĢikliklerini beraberinde getirdiği, Müslümanları kendilerinden olmayan, 

öteki anlamını yükledikleri ve tehdit olarak algılamaya baĢladıkları görünen bir 

gerçektir. Zira daha önce de ifade ettiğimiz gibi Avrupa'daki Müslüman nüfusun 2010 

ile 2050 yılları arasında % 63 oranında artması beklenirken, Avrupa'nın genel 

nüfusunun (-% 6) azalması beklenmektedir.2050‘de Hıristiyanlar dünya nüfusunun 

yüzde 31‘ini, Müslümanlar ise yüzde 30‘unu oluĢturacaktır. 2100'de ise yeryüzünde 
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yaĢayan insanların yüzde 35‘inin Müslüman, yüzde 34‘ünün Hıristiyan olması 

öngörülmektedir. 
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Özet 

Ġslam dünyasında yaĢanan problemlerin kimisi modern çağda ortaya çıkmıĢ kimisi de ilk insanın 

yaratıldığı andan bu yana var olagelmiĢtir. Bu problemlerin en önde gelenlerinden birisi irade sahibi 

varlıklar arasındaki iletiĢimi zedeleyen bir hüviyete sahip olan ırkçılıktır. ġeytanın Hz. Adem‘e karĢı 

takınmıĢ olduğu söz konusu tavır, birliği tehdit eden hususların ilk örneğidir. Binlerce yıldır devam eden 

bu hastalığa; Allah, dönemlerinin Ģartlarına uygun Ģeriatla peygamberleri bir çözüm olarak göndermiĢtir. 

Kur‘an-ı Kerîm ve son Peygamber Hz. Muhammed de bu konu ve çözüm yolları üzerinde ısrarla 

durmuĢtur. 

Üslûb-ı Hakîm gereği olumsuzlukları ve gereksiz olan unsurları, kimi zaman sessiz kalarak kimi 

zaman ise onların yerlerine müspet kavramları koyarak karĢılayan Kur‘an-ı Kerîm, birliği tehdit eden 

hususlara vurgu yapmak yerine ―biz bilincini nasıl inĢa ederiz" sorusuna ve sorununa muhatap olan insan 

için en güzel cevapları vermiĢtir. 

Birliği tehdit eden hususlar sadece Ġslami literatürde değil farklı literatürlerde de çeĢitli kavramlar 

ile anılmaktadır. Asabiyet, milliyetçilik ve kavmiyetçilik bu kavramların önde gelenlerindendir. Aynı 

mazmunu ifade etmek için kullanılan isimlerin çeĢitliliği, bu kavramların üzerinde ortak bir kanının 

olmadığını ve aynı zamanda bu kavramların farklı çevrelerce yanlıĢ anlaĢılma problemiyle karĢı karĢıya 

olduğunu göstermektedir. Hali hazırda var olan kavramların anlam haritaları dahi bir problem olarak 

önümüzde dururken bunlara farklı yeni birçok kavramın eklendiği de görülmektedir. 

Son dönemde küreselleĢme ve bilgi çağının ortaya çıkarttığı veya yeniden yorumlanmasını 

sağladığı ―mikro-milliyetçilik‖ olgusu yeni bir tehlike ve problem olarak Ġslam aleminin önünde 

durmaktadır. Irkçılıktan çok daha tehlikeli olduğu da dillendirilen ―mikro-milliyetçilik‖ Batı dünyasının 

çözüm aradığı büyük bir sorunken Ġslam‘ın on dört asır önce bu probleme çözümler sunduğu ve bu 

tehlikeye dikkat çektiği bilinmektedir. 

Bu sebeple dünya için yeni olan mikro-milliyetçilik sorununa Kuran‘ın öne sürdüğü çözümlerin 

tekrar ele alınması bir mecburiyet arz etmektedir. Nitekim araĢtırmamızda Kur‘an‘ın ―hamiyyete‘l-

cahiliyye‖ olarak isimlendirdiği bu durum ve tarihsel bağlamı çalıĢmamızın odak noktasını 

oluĢturmaktadır. Klasik ve modern Kur‘an yorumuna dair kaynakların ilgili konu üzerinden taranacağı ve 

elde edilen bulguların paylaĢılacağı bu tebliğde, ele alınan soruna Ġslam dininin ilk elden kaynaklarından 

çözüm bulunması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kur‘an, ―Hamiyyete‘l-Câhiliyye‖, Milliyetçilik, Asabiyet, Ġslam Alemi. 

Abstract 

Some of the problems that confront in the Islamic world figured out at the modern epoch and 

some existed from the moment that the first human created. One of the leading of these problems is 

racism which has an identity as injuring the communication among the creatures who are strong-willed 

The attitude which is being talked about that the demon attitudinized against Adam is the first example of 

the aspects that threatens the unity. Allah, sent the prophets with a proper religious law conditions to their 

era as a solution to this disease which continue since thousands of years. The holy Quran and the last 

prophet excellency Muhammad also discoursed on this subject and the ways of solutions perseveringly. 

The holy Quran which correspond the unnecessary elements and the negativeness for the 

necessity of the Judicious-genre, sometimes by keeping quite and sometimes by placing positive terms 

instead of them, gave the best answers for the human who faces with the question and the matter of " how 

we can build the consciousness" rather than emphasizing on the aspects which threaten the unity. 
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The aspects which  threaten the unity not only mentioned in the Islamic literature, but also 

mentioned with the kinds of terms in different literatures. Irritability, nationalism are the chiefs of these 

terms. The variety of the names used for expressing the same proposition points that there is no common 

opinion on these terms and at the same time points that these terms are over against the matter of 

misunderstanding by different environments. Yet maps of meaning of the terms which existst and in front 

of us as a matteral ready, adding a lot of different new terms to these is also in sight. 

The fact of "micro-nationalism" which provided to be discoursed a new or figured out by eras of 

science and globalization at the last period, stands as a matter and a new hazard that in front of Islam 

world. Micro-nationalism which put into words that it is a lot more hazardous than racism, is a big matter 

which western world searches for the solution already, it is known that Islam paid attention to this hazard 

and suggested solutions to this matter four teen centuries ago. 

Therefore it is exhibited a necessity to rehandle the solutions that Quran asserted to the matter of 

micro nationalism which is new for the world. Thus, in our research the historical context and this 

situation which the Quran called as " the disdain of ignorance" constitutes the focal point of our work. In 

this notification which will be shared the indications that handled and scanned on the subject which is 

related to there sources about the classical and modern Quran commentary, aimed to find out a solution 

from the resources which first-handled from the religion of Islam to the matter that handled.   

Keywords: The Quran, "The Disdain of Ignorance", Nationalism, Irritability, Islam World. 

GiriĢ 

Ġnsanlığın ezeli sorunları arasında yer alan ırkçılık küreselleĢmenin itici etkisiyle 

yeniden yükseliĢe geçmiĢ gözükmektedir. Irkçılık, ırk üstünlüğü ve taassubuna dayanan 

anlayıĢ, görüĢ, ideoloji veya dogmaların genel adıdır. Tarihsel süreç içerisinde farklı 

Ģekil ve isimlerle ortaya çıkan bu görüĢ, günümüzde de mikro milliyetçilik olarak 

kendisini göstermektedir. Mikro milliyetçilik, ulus devletlerin temel dinamiklerinden 

olan ―milli biz‖ Ģuuru yerine; boy, aĢiret, kabile veya mezhep gibi dar kapsamlı ―biz‖ 

Ģuurunu benimseyen görüĢtür. Özellikle, insanlar arasındaki en küçük farklılıkları ön 

plana çıkararak millilik bilincini ve ulus devlet egemenliğini aĢındırmak, küresel 

düzeyde etkili olacak kaosa ve belirsizliğe dayalı bir kültür ve dini anlayıĢ ikame etmek, 

algı ve mitler oluĢturarak tüketim alıĢkanlıklarını yönlendirmek gibi çok çeĢitli amaçları 

bulunmaktadır.  

Irkçılığı tespit etmek ve belirlemek oldukça zordur. Hemen her tutum ve 

davranıĢın içerisinde kendisini gösterebileceği için en masum diyebileceğimiz 

düĢüncelerde bile izlerini görmek mümkündür. Bu yüzden ırkçılığın ne olduğunun 

yanında hatta ötesinde ona sebep olan veya onunla birlikte ortaya çıkan tutum ve 

davranıĢları belirlemek gerekmektedir. ĠĢte bu çalıĢma ile mikro milliyetçilik özelinde 

ırkçılık ve benzeri kavramların, Kur‘an-ı Kerim perspektifinden nasıl anlaĢıldığı, bu 

kavramlara sebep olan veya onunla birlikte ortaya çıkan kibir, ucb, taassup, ayrımcılık, 

ötekileĢtirme vb. olguların incelenmesi ve Kur‘an-ı Kerim‘in getirmiĢ olduğu ilahi 

çözüm reçetelerinin sunulması amaçlanmaktadır.
1
 

Bu bağlamda çalıĢmaya insanın yaratılıĢındaki farklılıkların incelenmesi ile 

baĢlanacak, sonra Kur‘an-ı Kerim‘in mikro milliyetçilik ve benzeri kavramlara bakıĢı ve 

Hz. Peygamber‘in örnek uygulamaları incelenecektir. Daha sonra ise bu olgulara sebep 

olan veya birlikte ortaya çıkan tutum ve davranıĢlar ele alınarak Kur‘an-ı Kerim‘in 

getirmiĢ olduğu ilahî çözüm reçeteleri üzerinde durulacaktır. ÇalıĢma sonuç ve genel bir 

değerlendirme ile bitirilecektir. 

I. Ġnsanın yaratılıĢı ve ırkçılığın ortaya çıkıĢı 

                                                           
1
 Kavmiyetçilikle ilgili geniş bilgi için bkz. Toshihikoİzutsu:Kur’an’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, Çev. Selahattin Ayaz, 

Pınar Yayınları, İstanbul 1997, 3. Baskı, s. 84-108.  
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Allah, insanı en güzel bir biçimde (ahsen-i takvim)
2
 ve aynı anne- babadan (Hz. 

Âdem ile Havva‘dan) yaratmıĢtır
3
.Bütün insanlar yaratılıĢ bakımından eĢittir. Hiçbir 

insanın, baĢka bir insana, hiçbir kavmin, boyun, kabilenin bir diğerine üstünlüğü 

yoktur.YaratılıĢ olarak bir fark olmasa bile insanların yetenek, mizaç, dıĢ görünüĢ, zeka 

vb. yönlerden birbirlerinden farkları bulunmaktadır. Kâinattaki diğer varlıklar gibi 

insanların da farklı farklı yaratılması Allah‘ın varlığının ve kudretinin 

delillerinden
4
olupilahi kanunların gereğidir

5
. Bu hususta Hz. Peygamber, "Allah Teâla 

hazretleri, Âdem`i,yeryüzünün bütün (cüzler)inden almıĢ olduğu bir avuç 

topraktanyarattı. Âdem‘in oğulları da arzın kısımlarına göre vücuda geldi. Bir kısmı 

beyazdır, bir kısmı kızıldır, bir kısmı siyahtır. Bunlar arasında orta (renkliler) de var. 

Ayrıca bir kısmı uysaldır, bir kısmı haĢindir, bir kısmı habis (kötü kalpli), bir kısmı iyi 

kalplidir
6
" buyurmuĢtur. 

Ġnsanların biyolojik ve genetik olarak farklılıkları sayesinde insanlar faklı 

coğrafyalarda, değiĢik iklim ve koĢullarda yaĢayabilmektedir.Ayrıca her insanın 

kendine has uzmanlığı, kiĢisel becerileri, imkanları vb. olduğu gibi her milletin de 

kendine has öne çıkan bazı özellikleri vardır. Teknolojik ve ekonomik alanda geliĢme 

ile medeniyetlerin kurulması insanlar arasındaki farklılıkların bir ürünüdür. Bu 

farklılıkları Allah‘ın insanlara bir lütfu olarak değerlendirmek gerekmektedir. Nitekim 

ilk olarak Hz. Âdemve Havva yaratılmıĢ ve bunların çoğalması ile birlikte insan sayısı 

artmıĢ, boy ve kavimler halinde dünyaya yayılmıĢlardır.
7
Ġnsanları farklı boy ve 

kavimler Ģeklinde ayırdığını buyuran Allah, bunun sebebini ise ayetteki ifadesiyle 

―birbirinizi tanımanız için
8
‖ Ģeklinde beyan etmiĢtir. Ayette geçen ―tanımanız 

(teârafû)‖kelimesi (فرع) kökünden gelmektedir. Bu kökten türetilen kelimelerin Kur‘an-ı 

Kerim‘de genel olarak iyilik, güzellik ve uygunluk manalarında kullanıldığı göz önünde 

bulundurulduğunda, bu ayeti size güzellik, iyilik olsun, birbirinize iyilik, güzellik 

yapmanız için, en uygun olanı buydu Ģeklinde tarif etmekte mümkündür. 

Ayetin devamında ise ―Allah katında en değerli olanınız, O‘na karĢı gelmekten en 

çok sakınanınızdır‖ buyurulmuĢtur. Bu da insanlar arasındaki üstünlük vesilesinin soy 

sop, nesep, boy, kavim, millet gibi doğuĢtan kazanılan fıtrî özellikler olmadığını,aksine 

dinî ve dünyevî iĢleri Allah‘ın koyduğu kurallar içerisinde yapma konusunda 

birbirlerinden üstün olabileceklerini bunun da, Allah'a itaat ve Hz Peygamber‘e 

uymaklamümkün olduğunu belirtmektedir.Bu ayet Hz. Bilâl'in Mekke'nin fethedildiği 

günde Kâbe'nin damına çıkıp ezan okuduğu, bunu gören Hâris b. HiĢam, Süheyl b. 

Amir ve Hâlid b. Useyd'in―Bu simsiyah köle mi ezan okuyor!‖ dedikleri zaman nazil 

olmuĢtur.  

Hz. Peygamber de bu ayetin nazil olmasıyla birlikte bir hutbe vererek Ģöyle 

buyurmuĢtur: ―Ey Ġnsanlar! Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünmeyi sizden 

kaldırmıĢtır. Ġnsanlar iki guruptur; Allah katında değerli, doğru, Müslüman kiĢi ve Allah 

tarafından hor görülen isyankâr ve inanmayan kiĢi.Bütün insanlar ademoğullarındandır. 

Allah da Âdemi topraktan yaratmıĢtır ve Allah Ģöyle buyurmaktadır;―Ey insanlar!
9
 

Bakın biz sizi, bir erkekten ve bir kadından yarattık. Sizi birbirinizi tanıyasınız diye, 

                                                           
2
Tîn, 95/ 4. 

3
Nisâ, 4/1; Hucurât, 49/13. 

4
Rûm, 30/ 22. 

5
Ahzâb, 33/38. 

6
Kütüb- i Sitte, Hadis No: 1698. 

7
Nisâ, 4/1. 

8
Hucurât, 49/13. 

9
Hucurât, 49/13. 
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milletlere ve kabilelere ayırdık. ġüphesiz Allah katında Ģerefli ve itibarlı olanınız, 

yaĢantısını, yolunu, yordamını Allah‘ın kitabıyla bulmaya çalıĢanlarınızdır. Çünkü 

Allah, her Ģeyi bilendir, her Ģeyden haberdar olandır.
10

‖ 

Ġnsanların farklı milletlere ve kavimlere ayrılmasının temelinde ilahi kanunların 

yanında insanlar arasındaki fikir ayrılıkları, dini inançları ve diğer davranıĢları da etkili 

olmuĢtur
11

. Nitekim baĢlangıçta aynı inanç üzerine inanan tek ümmet olarak yaratılan 

insanoğlu kıskançlık, kibir, böbürlenme vb. duyguların etkisiyle ayrılığa düĢmüĢlerdir
12

. 

Tabi ki Allah dileseydi, onların arasındaki ayrılıkları giderip veya hiçbir ayrılık 

yaratmadan (aynı dine mensup) bir tek ümmet olarak yaĢamlarını sürdürmelerini 

sağlayabilirdi. Ancak bununda bir hikmeti vardır ki buradan insanların farklılıklara 

rağmen ayrılığa düĢmeden bir arada yaĢamasının da bir imtihan vesilesi yapıldığı ve 

insanların bu ihtilafa düĢmeye devam edecekleri ilahi beyandan anlaĢılmaktadır
13

. 

Genel olarak ırkçılık olarak adlandırılan ırkların farklılıklarını, bazısının 

bazısından üstün olduğunu iddia eden yaklaĢımın ilk örneği de yine ilk insanın 

yaratılıĢıyla ortaya çıkmıĢtır. Allah insanı kuru bir çamur ve balçıktan
14

 cinleri ise 

ateĢten yaratmıĢtır. Allah ilk insan Hz. Âdem‘i yarattığında meleklere, O‘na secde 

etmelerini emretmiĢ ve meleklerde secde etmiĢlerdir. Ġblis insanın çamurdan ve 

kendisinin ise ateĢten yaratıldığından kendisinin insandan daha üstün ve hayırlı 

olduğunu ileri sürerekHz. Âdem‘e secde etmekten kaçınmıĢtır
15

. Buradaki secde insanın 

hilafetini kabul ve saygı ifadesidir ve Hz. Âdem‘e ibadet etmek manasına değil Allah‘ın 

emrine uymayı ve Allah‘a secdeyi temsil etmektedir. 

II. Ġslam‟ınIrkçılığa ve Mikro Milliyetçiliğe BakıĢı: Ümmet 

Hz. Peygamber‘in getirdiği ilahi mesajı kabul eden ve ona tabi olan inanmıĢlar 

topluluğuna ümmet denilmektedir. Hz. Peygamber‘in getirdiği mesajı kabul eden herkes 

ümmet olmanın temel dinamiği inanç birlikteliğinde buluĢmuĢ demektir. Ümmet olmak 

için, insanın ırkı, dili, kültürü ve önceki inançlarının ne olduğu fark etmemektedir. 

Nitekim ümmet farklı etnik kimliklere, farklı kültür, örf-adet, geleneklere, geçmiĢten 

gelen farklı inanıĢlara, mizaç, huy, alıĢkanlık vb. sahip insanları aynı ideal ve inanç 

sisteminde birleĢtirmek, farklılıkları aynı potada eriterek yeni bir profil ortaya 

çıkarmaktır. BaĢka bir anlatımla ümmet insanlardaki farklılıkları gideren ve insanları 

ortak bir payda da birleĢtiren ve aynı boya ile boyayan bir niteliğe sahiptir. 

Ümmet anlayıĢında müntesipleri arasında oluĢturulan bağ, inanç temeline bina 

edilmiĢtir. ―Müminler ancak kardeĢtirler
16

 ayetiyle Allah ümmetin bir aile olduğunu ve 

inananların da kardeĢ olduğunu beyan etmektedir. Hz. Nuh ile alakalı Kur‘an‘da geçen 

ve oğlunun tufanda boğulmasını anlatan ayetlerümmet kardeĢliğinin kan kardeĢliği ve 

akrabalıktan daha ileri olduğunu göstermektedir. Nitekim Hz. Nuh ―Ya Rabbi! Elbette 

boğulan oğlum da ailemdendi, öz evladımdı. (Hâlbuki ben onları gemiye alırken Sen 

bana kurtulacaklarını, müjdelemiĢtin). Senin vaadin elbette haktır ve Sen hâkimlerin 

hâkimisin!
17

" diye niyaz edince Allah, "Ey Nuh O senin ailenden değil. Çünkü o, dürüst 
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iĢ yapan, temiz bir insan değildi
18

" buyurarak Hz. Nuh'un oğlununkurtulamayacağını 

bildirmiĢtir. Bu ayette de anlaĢıldığı üzere Hz. Nuh kendisine inananları yani ümmetini 

gemiye almıĢ ve kurtarmıĢ inanmayan oğlunu ise gemiye alamamıĢtır. Ayrıca o senin 

ailende değil diyerek O‘na gerçek ailesinin ümmeti olduğunu bildirmiĢtir. 

Hz. Peygamber‘de veda hutbesinde Müslümanların kardeĢ olduğunu 

vurgulamıĢtır. ―Ey Ġnsanlar! Sözlerimi iyi dinleyin, iyi muhakeme edin. Bütün ırklara 

mensup Müslümanların, Müslümanların kardeĢi olduğunu bilin. Bütün müminler 

kardeĢtir. Kimseye, gönül rızası olmadıkça, kardeĢinin malı helal değildir. Sakın 

haksızlık etmesin, hile yapmasın, haince davranmasın‖ buyurmuĢlardır. 

Hz. Peygamber insanlara yeni bir inanç sistemi getirirken aynı zaman da yeni 

dinin gerekleri çerçevesinde yeni bir toplumsal hayat düzeni, ahlak ve değerler sistemi 

olan ümmet olma bilincini de getirmiĢtir. O Allah‘tan aldığı mesajlar doğrultusunda 

toplumu tabiri caizse yeniden yoğurmuĢ ve yeni bir forma sokmuĢtur. Bugün bile 

örneğine az rastlanır bir biçimde insanlar soy-sopuna, zenginlik-fakirliğine, zenci-beyaz 

olmasına, Arap-Acem olmasına veya hür-köle olmasına bakılmadan toplumda eĢitlik, 

adalet, kardeĢlik vb. değerler yerleĢtirilmiĢtir. Ġslamiyet ırkçılık, mikro milliyetçilik 

veya adı her ne olursa olsun insanların birbirine büyüklük ve üstünlük tasladığı, 

toplumda haksızlıklara ve adaletsizliklere sebep olacak, toplumu ayrıĢtıracak her türlü 

düĢünce, dogma, ideoloji ve günümüz deyimiyle sonunda (izm) olan her Ģeye karĢıdır 

ve yasaklamıĢtır. Ġslam‘da asıl önemli olan Allah‘ın kitabı ve ahkâmı ile Hz. 

Peygamber‘in sünnetidir.  

Bu gerçeğin ifadesi sadedinde Hz. Peygamber Veda Hutbesinde: "Ey Ġnsanlar! 

Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdem'in çocuklarısınız. Âdem ise 

topraktandır. Arab‘ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü 

olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir 

üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en 

kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır" buyurmaktadır. 

BaĢkabir hadis‘te de Hz. Peygamber"Kim itaatten çıkar, cemaatten ayrılır (ve bu 

halde ölürse) cahiliye ölümü ile ölmüĢ olur. Kim de körü körüne çekilmiĢ (ummiyye) 

bir bayrak altında savaĢır, asabiyet (ırkçılık) için gadablanır veya asabiyete (ırkçılığa) 

çağırır veya asabiyete (ırkçılığa) yardım eder, bu esnada da öldürülürse bu ölüm de 

cahiliye ölümüdür. Kim ümmetimin üzerine gelip iyi olana da, kötü olana da ayırım 

yapmadan vurur, mümin olanlarına hürmet tanımaz, ahit sahibine verdiği sözü de yerine 

getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim
19

" buyurmuĢlardır. 

Hz. Peygamber‘in bir olayda takındığı tavır ve söyledikleri yukarıdaki gerçeği 

göstermesi bakımından önemlidir. ırkçılık düĢüncesine sahip bir Arap, hep birlikte 

oturan sahabe grubunun yanına giderek ırkçılık ifade eden bazı Ģeyler söylemiĢtir. 

Bunun üzerine bu arap Hz. Peygamber‘in huzuruna götürülmüĢ ve "Ya Rasûlullah, bu 

ırkçı Kays için ne buyurursunuz? Biz Araplar oturmuĢ Arap olmayan kardeĢlerimizle 

tatlı sohbetler yapıyorduk. Gelip aramıza ırkçılık fitnesi soktu. Arapların üstün ırk 

olduğunu ileri sürdü. Ġranlı Selman‘ı, Rum‘dan gelen Suheyb‘i, HabeĢistan asıllı Bilal‘i 

aĢağı ırktan kabul ederek onların Araplarla eĢit Ģekilde sohbete layık olmadıklarını iddia 

etti. Gerçekten de öteki ırklar aĢağı, Araplar üstün ırk mı? Bizimle eĢit Ģekilde oturup da 

sohbet edemezler mi?" diye sorulmuĢtur. Bunun üzerine Hz. Peygamber "Ey insanlar! 

Sizin Rabbiniz birdir! Babanız, ananız da birdir! Araplık ne babanızda vardır, ne de 
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ananızda. O sadece sizin verdiğiniz isimden ibaret bir tanıtımdır. Arap‘ın Arap 

olmayanlardan üstünlüğü yoktur. Üstünlük, Allah‘a iman ve itaattedir. Allah‘a iman ve 

itaat edenler hep birlikte üstündürler. Bunu herkes böyle bilmeli, aranıza ırka dayalı 

üstünlük ayrımcılığı sokmamalısınız!‖ buyurmuĢtur. "Ya Rasûlullah, öyle ise aramıza 

ırkçılık fitnesi sokmak isteyen bu adamı ne yapayım?‖ diye sorulduğunda ise "Bırak o 

ırkçı adamı, cehenneme kadar yolu var!" buyurmuĢtur.
20

 

Ayrıca Ġslamiyet‘inakrabaya, soy-sop, nesep, kabileye bakıĢını ve onlara 

bağlılığın sınırını göstermesi açısından ―(önce) Yakın akrabalarını uyar
21

‖ayeti önemli 

bir örneklik teĢkil eder. Nitekim bu ayetin nazil olmasıyla birlikte Hz. 

PeygamberKureyĢ‘i toplamıĢ ve onlara hitaben: ―Ey Ka‘b b. Lüey oğulları, Ey Ka‘b b. 

Mürre oğulları, Ey Abdi SemĢ oğulları, Ey Abdi Menaf oğulları, Ey HâĢimoğulları, Ey 

Abdülmuttalib oğulları kendinizi ateĢten koruyunuz. Ey Fatıma sen de kendini ateĢten 

koru! Çünkü ben Allah‘ın buyruğu karĢısında size hiçbir Ģey yapamam. Ancak 

akrabalık hakkı vardır ki ben o bağdan dolayı sizlere bağlı bulunuyorum
22

‖ 

buyurmuĢlardır. Bu hadiste de anlaĢıldığı üzere önemli olan kiĢinin Allah‘ın emir ve 

yasaklarına uyması, kendisini azaptan kurtaracak iĢler yapmasıdır, yoksa peygamber 

ailesi, akrabası olmanın bu anlamda önemi bulunmamaktadır.  

III. Tarihte Mikro Milliyetçilik Uygulaması: Asabiyet 

Irkçılık ile aynı anlama gelen ancak ona göre daha dar kapsamlı olan mikro 

milliyetçilik anlayıĢı cahiliye dönemi Arap toplumunda asabiyet adıyla uygulanmıĢtır. 

Aralarında baba tarafından kan bağı bulunan akrabanın oluĢturduğu topluluğa "asabe", 

bu topluluğun bütün fertlerini birbirine bağlayan ve herhangi bir dıĢ tehlikeye 

karĢıkoymak veya saldırıda bulunmak sözkonusu olduğundabütün topluluk üyelerinin 

harekete geçmesini sağlayan birlik ve dayanıĢmaruhuna "asabiyet" denilmektedir
23

. 

Cahiliye döneminde bir kabilenin veya kabileden birkiĢinin baĢkakabile 

tarafındanhangi sebepleolursa olsuntecavüze uğramasını önleyen veya herhangi bir 

tecavüzün vukuu halinde, bunun doğurduğu maddive manevi zararın telafisini 

sağlamaya sevk eden en önemli ve tesirli amil asabiyet kanunudur. Ancak zamanla aile, 

aĢiret veya kabilenin yahut benzer bir topluluğun hak ve menfaatlerine tecavüz 

etmek,onlara karĢı Ģiddete baĢvurarak üstünlük sağlamak gibi ırkçılık benzeri bir yapıya 

dönüĢmüĢtür.  

Ġslamiyet kendisinden önce toplumda cari olan örf, adet, gelenek, görenek ne 

varsa hepsini elden geçirmiĢ, Allah‘ın ahkamına uygun olmayanlar yasaklanmıĢ, uygun 

olanlar ya olduğu gibi ya da değiĢtirilerek ümmete mal edilmiĢtir. Nitekim cahiliye 

döneminde çok önemli bir yer tutan ve ırkçılığın bir çeĢidi olan asabiyet anlayıĢı da bazı 

yönleriyle yasaklanmıĢ bazı yönleriyle de değiĢtirilerek yaĢanmasına izin verilmiĢtir. Bu 

bağlamda asabiyet, yasaklanan ve yasaklanmayan iki yönüyle ele alınacaktır. 

Kur‘an‘da asabiyet kelimesi geçmemekle birlikte ile aynı kökten gelen ―usbe‖ 

kelimesi beĢ yerde geçmektedir. Bu kelimenin kullanıldığı yerlere bakıldığında üç yerde 

yanlıĢta birbirine yardım eden grup
24

, bir yerde ise çetin, zor (gün) ve bir yerde ise 

kuvvetli bir topluluk
25

 anlamında kullanılmıĢtır.  
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1. Olumsuz Asabiyet 

Günümüzde çok kullanılmasa da asabiyet çok geniĢ bir anlam çeĢitliliğine 

sahiptir. O dönem Arap toplumunda düzen asabiyet kuralları ile sağlanmaktadır. 

Asabiyet aile ve kabileyi belli bir düzen içerisinde tutan, akrabalık bağlarına, soy-sop ile 

övünmeye vekabile taassubuna dayanan bir sistemdir. Bu sistemde suç kabileye mal 

edilmekte, kabile içerisinde hiyerarĢik bir toplumsal tabakalaĢmayer almakta ve 

kendilerinden olmayana üstünlük taslama gibi olumsuz bir çok uygulama yer 

almaktadır. Bu bakımdan asabiyetin değiĢik yönleri ile alınmasında fayda 

bulunmaktadır. 

a. Zulümde ve suçta birliktelik: Cahiliye döneminde asabiyet, aile, aĢiret veya 

kabile yahut benzer bir topluluğun hak ve menfaatlerine tecavüz etmek, onlara 

karĢı Ģiddete baĢvurarak üstünlük sağlamak gibi olumsuz ve zararlı Ģekilde 

uygulanmıĢtır. Bu türden asabiyet anlayıĢı bir Ģiirde, "Ġster zalim ister mazlum 

olsun kardeĢine yardım et" Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bu söz zamanla Arap 

atasözleri arasına girmiĢ ve yazısız bir kanun olarak telakki edilmiĢtir. BaĢka 

bir Ģairin ise "Senin gerçek kardeĢin seninle birlikte hareket eder; sen zalim 

olursan o da seninle birlikte zalim olur" manasındaki beyti cahiliye 

dönemindeki asabiyet anlayıĢının tipik ifadesidir
26

. 

Asabiyet, mensubu olunan topluluk üyesinin zalim ve suçlu olduğuna 

bakılmaksızın hemen her durumda kayıtsız-Ģartsız olarak desteklenmesi, suça ortak 

olma ve suçu genele yaymaktadır. Bu gerçeğe iĢaret eden Hz. Peygamber, asabiyet 

nedir diye sorulduğunda ―Asabiyet, zulümde kavmine yardım etmendir‖ 

buyurmuĢtur
27

". 

Irk ve atalar ile övünme:Asabiyet düĢüncesi içerisinde soy-sop, nesep ile övünme 

yaygın bir alıĢkanlıktır. Cahiliye döneminde insanlar bir araya geldiklerinde kendi soy 

ve nesebinden bahseder, onlarla övünür ve kahramanlık hikâyeleri anlatırdı. Ġslam 

insanda gurur, kibir ve ucb kaynağı haline gelen atalarla övünme geleneğini 

yasaklamıĢtır. Nitekim Hz. Peygamber "Ġnsanlar, ya cehennem kömüründen baĢka bir 

Ģey olmayan ölmüĢ ecdatlarıyla övünmekten vazgeçerler yahut da Allah katında, 

burnuyla pislik yuvarlayan mayıs böceğinden daha adi bir dereceye düĢerler. Allah 

sizlerden cahiliye kibrini temizledi. Artık o, muttaki bir mümin yahut bedbaht bir 

facirdir. Ġnsanların hepsi Hz.Âdem`in evlatlarıdır. Âdem ise 

topraktanyaratılmıĢtır
28

"buyurmuĢtur. Bir baĢka hadiste de "Bir kimseyi ameli geri 

bırakmıĢsa, nesebi, soyu onu kurtaramaz, yükseltemez, ilerletemez" buyrulmaktadır.
29

 

b. Irkını, kabilesini vb. üstün görme, kendisinden olmayanları aĢağı görme: 

Cahiliye döneminde Arap milletini diğer milletlerden üstün görme gibi yaygın 

bir inanıĢ vardır. Hatta kabile ve aileler arasında da soy ve nesep farklılıklarına 

dayanılarak bir üstünlük- aĢağılık ve bir ast- üst düĢüncesine dayalı bir 

hiyerarĢi olduğuna inanılmakta ve bu uygulamalarına yansımaktadır. 

Ġnsanların eĢit olduğu düĢüncesini getiren Ġslamiyet böyle bir üstünlük- 

aĢağılık ve hiyerarĢi düĢüncesini yasaklamıĢtır.  

Bir defasında Ebu Zer el-Gıfari bir anlık öfkeyle arkadaĢı Bilal el-HabeĢi‘ye ―Kara 

kadının oğlu‖ demiĢ. Hz. Peygamberbunu duyunca, ―Ey Ebu Zer! Sen onu anasından 
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dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sende hâlâ cahiliye ahlakı var‖ diyerek ikazda 

bulunmuĢtur. Yaptıklarına son derece üzülen ve piĢman olan Ebu Zer yanağını yere 

koyarak, ―Bilal ayağı ile basmadıkça yanağımı yerden kaldırmayacağım‖demiĢ ve özür 

dilemiĢtir
30

. 

Hz. Peygamber düĢünce ve sözlerini genel olarak uygulamıĢ, örnek olmuĢ ve 

toplumu bu düĢünceye alıĢtırmıĢtır. Ġnsanların eĢit yaratıldığı ve hiçbir ırkın diğerinden 

üstün olmadığı gerçeğini göstermesi bakımından Hz. Bilal‘inmüezzinliği önemli bir 

örnektir. Hz. Peygamber  Medine‘de mescitte ezan okuması için eskiden bir köle olan 

HabeĢli Hz. Bilal‘i  görevlendirir. Müezzin olarak görevlendirilmesi sesinin veya 

telaffuzunun güzelliğinden değildir. Hz. Bilalpeltektir ve (ġ) harfini telaffuz edemez. 

―EĢhedu‖ diyeceğine―Eshedu‖ demektedir. Hatta sahabilerin bu konudaki sorularına Hz. 

Peygamber―Bilalineshedu‘su Allah katında EĢhedu‘dur‖ diyerek sahip çıkmıĢtır. Bu 

Ģekilde Hz. Bilalgünde beĢ vakit ezan okuyup Müslümanları hem namaza çağırmıĢ, hem 

de insanların eĢit olduğunu insanlara sürekli olarak hatırlatmıĢtır. BaĢka bir hadis‘te de 

―Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaĢan Bizden değildir; 

ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir" buyrulmuĢtur.
31

 

c. Taassup (Bağnazlık): Hz. Peygamber‘inrisaletinden önceki dönem genel 

olarak cahiliye dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemin cahiliye olarak 

adlandırılması o dönemde bilim ve teknoloji yokluğundan, insanların okuma-

yazma bilmemesinden değil o dönem toplumuna hakim olan kibir, ucb, 

taassup vb. cahiliye adetlerinden kaynaklanmaktadır. Nitekim o dönemin en 

bariz özelliklerinden bir tanesi de kabile taassubudur. Kabile taassubu, 

kabilenin hükmi Ģahsiyeti ile kabilenin ortak görüĢlerine körü körüne bağlılık, 

kabileye yönelik saldırılarda öfke ve gayret gösterme olarak açıklanabilir. 

Ġnsanlar mensubu oldukları kabilenin Ģan ve Ģöhreti için hemen her Ģeyi 

yapmakta, kabilenin görüĢüne karĢıt olan görüĢleri anlayıp dinlemeden 

önyargılı olarak reddetmekte, tutucu ve bağnazca davranıĢ sergilemekteydiler. 

Asabiyet taassubu insanların duygu, düĢünce ve inançlarını da güçlü bir Ģekilde 

etkilemektedir. Kabile reisi veya ileri gelenlerinden birisi bir karar aldığında ona sonuna 

kadar itaat etmek esastır. Hz. Peygamber‘in dini anlatma konusunda karĢılaĢtığı bazı 

zorlukların altında bu kabile taassubu yatmaktadır. Hz. Peygamber‘in mesajına muhatap 

olan bazı kiĢiler kabilenin aldığı karara göre inanıp inanmayacaklarına karar 

vermiĢlerdir. Kabile reisi Ġslam‘a düĢman olan bir kabileden kimse Ġslam‘a girmeye 

yanaĢmazken tam tersi de olmuĢ, kabile reisi veya ileri gelenleri Müslüman olduysa 

kabilenin tamamı Müslüman olmuĢtur. Kabile taassubunun Ġslam‘ın yayılmasında 

zorluk çıkarmasının yanında kolaylık da sağlamıĢtır.  

Bu konuya en dikkat çekici örnek Ebu Cehil‘inkabile taassubu adına iman 

etmemesidir. Ebu Cehil Mahzûmoğulları sülâlesine mensuptur ve bu sülalenin lideridir. 

Bu sülale ile Hz. Peygamber‘in mensubu olduğu HâĢimoğulları sülalesi arasında her 

zaman rekabet olmuĢtur. O bakımdan bu kabile Hz. Peygamber'e Ģiddetle karĢıdır. Bir 

keresinde Ebu Cehil‘e―Muhammedhakkındaki kanaatin nedir?‖ diye sorulduğunda 

―Abdi Menâfoğulları (HâĢimoğulları) ile daima rakip olageldik. Onlar misafirperverlik 

yaptıysa biz de yaptık. Onlar kan akıttıysa biz de akıttık. Onlar ikramda bulunduysa, biz 

daha fazla ikramda bulunduk. Onlarla her bakımdan aynı seviyeye gelip eĢitlik 
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sağlayınca HâĢim oğullarıüstünlük sağlamak için Peygamberlik iddiasında bulunmaya 

baĢladılar. Allah'a andolsun ki biz bu Peygamber'e asla inanmayacağız!‖
32

 demiĢtir.  

BaĢka bir örnekte ise; kabile taassubuna sıkı sıkıya bağlı Talha en- Nemeri isimli 

birisi, Yemame Ģehrine gelip peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan kendi kabilesine 

mensup Müseylimetü‘l- Kezzab ile konuĢtuktan sonra Ģöyle der: ―ġehadet ederim ki sen 

hiç Ģüphesiz yalancısın, Muhammed ise doğru söylemektedir. Fakat Rebia kabilesinin 

yalancısı, bana, Mudar kabilesinin doğru söyleyeninden daha sevimli gelmektedir‖ 

demiĢtir. Buradan bu kiĢinin doğru bildiği Ģeylere muhalif olarak kendi kabilesinin 

tarafını tutmuĢ ve hakikati inkâr etmiĢtir. 

2. Olumlu Asabiyet 

Asabiyetin bir de olumlu yönü vardır ki Ġslamiyet‘le birlikte bu yönleri yeniden 

ele alınarak Ġslam‘a uygun hale getirilmiĢ ve uygulanmaya devam edilmiĢtir. Cahiliye 

döneminde devlet ve hukuki yapıdan mahrum olan Araplar arasında otorite boĢluğu 

asabiyet ile doldurulmuĢtur. Asabiyetin bir yönüyle toplumda doğal olarak mal, can ve 

ırz güvenliğini sağlamak gibi olumlu yönleri bulunmaktadır. Ġslamiyet ile birlikte 

asabiyetin sosyal kontrol mekanizmaları kullanılmaya devam edilmiĢ ancak 

uygulanacak kurallar asabiyetin kuralları değil Ġslam‘ın kuralları olmuĢtur. 

Asabiyet sisteminin olumlu baĢka bir yanı ise akraba, aile ve kabileye bağlılık 

anlayıĢıdır. Asabiyet düĢüncesinin temelinde var bu bağlılık anlayıĢı özünde iyi ve 

teĢvik edilecek değerlerdir. O yüzden cahiliye döneminden kalma bu değerler ıslah 

edilerek Ġslam anlayıĢına göre yeniden yorumlanmıĢtır. Hz. Peygamber hicret ile 

Mekke‘den gelen Muhacirlerden bazıları ile Medine‘li Müslümanlardan bazılarını 

kardeĢ ilan ederek Müminler ancak kardeĢtir
33

 düsturunun somut uygulamasını hayata 

geçirmiĢtir. Ayrıca Kur‘an-ı Kerim‘de, akrabaya hakkının vermeyi
34

, akrabalık bağlarını 

koparmaktan sakınma,
35

 onlara iyilik
36

 ve akrabaya yardım edilmesi
37

 gerektiği 

belirtilmektedir.  

Asabiyet içerisinde kabilenin bütünlüğünü, Ģerefini, onurunu vb. korumak için 

körü körüne bir inanıĢ, hakkı inkar, öfke ve gayret sergileme normal bir davranıĢ olarak 

görülmektedir. Bu davranıĢlara hemen hemen aynı manaya gelen taassup ve hamiyet 

denilmektedir. Ġslam ile birlikte taassup hoĢ görülmezken hamiyet yeniden tanımlanmıĢ 

ve sınırları yeniden çizilerek uygulamaya devam edilmiĢtir. Hamiyet; aile, namus, Ģeref, 

din ve vatan gibi üstün değerlere yönelik saldırılar karĢısında öfkelenme manasına 

geldiğinden olumlu bir yanı bulunmaktadır. Nitekim Hz. Peygamberbir hadis-i 

Ģeriflerinde ―En hayırlınız, (zulme düĢerek) günah iĢlemedikçe aĢiretini müdafaa 

edendir
38

‖ buyurmuĢlardır. Günah iĢlemedikçe kiĢinin mensubu olduğu aileyi, aĢireti, 

kavmi, milleti müdafaa etmesive hamiyet göstermesi hayırlı bir davranıĢ olarak 

görülmektedir. O halde ırkçılık mülahazaları dıĢında milliyetçi olmak, milli değerlere, 

vatana veülkeye sahip çıkmak örnek bir davranıĢ olmaktadır. Ayrıca Ġbni Haldun‘da 

asabiyetin bu yönü üzerinde durmuĢ ve devlet kurulmasındaki en önemli etkenin 

asabiyet olduğunu vurgulamıĢtır. 
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Ayrıca burada bir konuya dikkat edilmesigerekmektedir. Üzerinde durduğumuz 

husus ―etnik kökene dayalı ırkçılık‖ düĢüncesidir. Ancak bu kavram ―mikro 

milliyetçilik‖ olarak yanlıĢ adlandırılmıĢtır. Aslında ―mikro ırkçılık‖ olarak adlandırmak 

daha doğru olacaktır. Nitekim yukarıdaki hadis ıĢığında milliyetçilik günah 

iĢlemedikten sonra güzel görülmektedir. BaĢka bir ifadeyle ırkçılık mülahazaları 

karıĢmamıĢ bir milliyetçilik hayırlı görülmüĢtür. Ülkemizkültür geleneğinde de vatan, 

millet ve devlet kavramları değer verilen kavramlar arasında yer almaktadır. 

IV. Kur‟an-ı Kerim IĢığında Irkçılığın Sebepleri ve Getirdikleri 

Irkçılık,ırkın üstünlüğü ve taassubunu savunan bir düĢünce olmasına rağmen ilgili 

ilgisiz birçok masum düĢünce, tutum ve davranıĢın bünyesinde izlerini görmek 

mümkündür. Bu yüzden ırkçılığı girdiği her kabın Ģeklini alan, onun boyasıyla boyanan 

ve kimyasını değiĢtiren saydam ve akıĢkan bir maddeye benzetilebilir. Nitekim 

günümüzde ırkçılık,kan bağının ve akrabalığın ön plana çıkarıldığı aile, aĢiret, kabile 

veya mikro milliyetçilik, din ve inanç endeksli islamifobi, spor takımı veya siyasi parti 

taraftarlığına dayanan holiganizm ve fanatizm vb. olarak kendisini göstermektedir.  

Ancak hangi alanda ne kadar etkili olduğunu tespit etmek her zaman mümkün 

değildir. Bu yüzden bir olguda ırkçılık düĢüncesinin varlığının tespiti, ancak ırkçılık 

düĢüncesine sebep olan veya onunla ortaya çıkan tutum ve davranıĢların tespitine 

bağlıdır. Böyle bir tespitten sonra ancak bu olguda ırkçılık düĢüncesi vardır diyebiliriz. 

BaĢka bir ifadeyle toplum hayatında çok masum görünen belki de gelenek haline gelen 

kimi olgu bünyesinde ırkçılığı barındırabilir. Bu yüzden öncelikle ırkçılığa sebep olan 

veya onunla ortaya çıkan tutum ve davranıĢların, duygu ve düĢüncelerin iyi tespit 

edilmesi gerekmektedir. Böyle bir tespitte izlenecek yol da ilahi ölçü ile belirlenen yol 

olacaktır ki bu konuda baĢarı sağlanabilsin. Bu bağlamda öncelikle yukarıda belirtilen 

ayetler ıĢığında bu hastalığın sebepleri ortaya konulacaktır.  

1. Kibir : Irkçılık düĢüncesinin ilk örneği olan ve iblis‘inkendisini daha hayırlı ve 

üstün gördüğünden dolayı Hz. Âdem‘e secde etmekten kaçınmasının anlatıldığı 

ayetler
39

 bize bu düĢüncenin altında yatan sebepleri göstermesi bakımından 

önemlidir. Bu hadisenin anlatıldığı ayetlere baktığımızda, Ġblis‘in secde 

etmekten kaçınmasının sebebi ―büyüklük taslamıĢ ve kâfirlerden olmuĢtu
40

‖, 

―senin orada büyüklük taslamak haddine değil! Hemen çık! Çünkü sen 

aĢağılıklardansın‖ dedi
41

‖ ve ―Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni 

ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?‖ dedi
42

‖ 

Ģeklinde belirtilmektedir. Dikkat edilirse üç ayette de (نرب ) kökünden gelen ve 

kibir, istikbar ve tekebbür olarak ifade edilen ―üstünlük taslamak‖ fiili 

kullanılmıĢtır. Bu ayetler ıĢığında ırkçılığın en temel nedeni olarak üstünlük ve 

büyüklük taslamak yani kibir
43

ve kibirlenmeyi gösterebiliriz. 

Kibir, terim olarak; kendini beğenme, büyüklük taslama,
44

baĢkalarından üstün 

tutma, büyüklenme, benlik, gurur
45

 olarak tanımlanmıĢtır. Dini Terim olarak ise 

büyüklenme, büyüklük taslama, kendini üstün görme, böbürlenme olarak 

                                                           
39

Bakara, 2/34; A’raf 7/11-13; Sâd 38/71-76. 
40

Bakara, 2/34.  
41

A’raf, 7/13. 
42

Sâd, 38/75. 
43

İstikbar ve tekebbür terimleri de aynı manaya geldikleri için çalışmanın bundan sonraki kısmında bu terimler genel 
olarak kibir terimi ile belirtilecektir.  
44

İlhan Ayverdi,Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2011, 4. baskı, II, 1726. 
45

Hasan Eren ve heyet, Türkçe Sözlük,  Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1988, II, 870. 

http://kuranharitasi.com/kokler.aspx?kok=kbr#(38:75:10)
http://kuranharitasi.com/kokler.aspx?kok=kbr#(38:75:10)
http://kuranharitasi.com/kokler.aspx?kok=kbr#(38:75:10)


MÜSLÜMANLARIN BĠRLĠĞĠNĠ TEHDĠT EDEN UNSURLAR VE BĠZ BĠLĠNCĠNĠN ĠNġASI -KUR‘AN‘A 

GÖRE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ- 285 

 

tanımlanmaktadır. Ayrıca büyüklenip hakkı kabul etmemek ve insanları hor ve küçük 

görmek
46

 anlamında kullanılmaktadır.  

Ġlk olarak Ģeytanın takınmıĢ olduğu tavır olduğundan kibir, Ģeytani bir özelliktir. 

Bu tavrı takınan veya kalbinde bu düĢüncelere sahip olan insanlar Ģeytana yaklaĢmıĢ 

olmaktadır. Kibir insana iki Ģekilde nüfuz etmektedir. Birincisi,fikir olarak kiĢinin 

kalbine yerleĢmesiyle düĢünce sistemini etkilemesi, ikincisi ise hal, hareket ve 

tavırlarına yansımasıdır ki kalbe yerleĢen kibir mutlaka insanın zahirine aksetmektedir. 

Ġnsanın soy-sopu, sahip olduğu ilmi, malı-mülkü, zenginliği, güzelliği, kuvvet ve 

kudreti vb. ile övünmesi ve üstün görmesi Ģeklinde hal ve hareketlerine yansımaktadır
47

.  

Ġmam-ı Gazalî (450- 505)kibri, kendisini galip görmek, büyüklük taslamak ve 

yücelik iddia etmek olduğunu, bunun da ancak kâdir olan sultana lâyık olan bir vasıf 

olarak tanımlamaktadır. Hiçbir Ģeye kudreti yetmeyen âciz, zayıf ve baĢkasının mülkü 

olan kulun kibir taslamak haddi olmadığını bu bakımdan kul, kibirlendiğinde Allah'ın 

celâlinden baĢka birĢeye yakıĢmayan bir sıfatta Allah ile mücadele etmiĢ durumda 

olacağını belirtmektedir. 

Nitekim KudsiHadiste, "Kibriya benim ridâm,
48

 azamet ise benim ızârımdır.
49

Kim 

bunlardan birinde benimle yarıĢmaya yeltenirse onu ateĢe atarım
50

" buyurulmaktadır. 

Hadisten anlaĢıldığı üzere mutlak büyüklük ve ululuk Allah‘a ait iki sıfattır. Allah bu 

sıfatlarında kendisine ortak kabul etmediği gibi büyüklük iddiasında bulunan olursa onu 

cezalandırırım diyerek kibir ve büyüklük taslamayı yasaklamıĢtır. 

Kur‘an- ı Kerim‘in birçok ayetinde kibir konusunda insanlar uyarılmıĢ, 

kibirlenenlerin sevilmediği, sonlarının azap
51

 ve ceza
52

 olacağı, cehenneme 

girecekleri
53

bildirilmiĢtir. Ancak yine de insanların insanlara,
54

 peygamberlere
55

ve 

Allah‘a karĢı
56

 büyüklük ve üstünlük taslama gafletine düĢtüğü
57

bildirilmektedir. 

Kibir ve kibirlenmenin nedenli büyük bir tehlike olduğunu dile getiren Hz. 

Peygamber  ―Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir!‖ 

buyurmuĢtur. Bir adam: "KiĢi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını 

sever!" deyince "Allah Teâla hazretleri güzeldir, güzelliği sever! Kibir ise hakkın iptali, 

insanların tahkiridir" buyurmuĢlardır
58

. Bir diğer rivayette: "Kalbinde hardal tanesi 

kadar iman bulunan bir kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir 

bulunan kimse de cennete girmez"
59

buyrulmuĢtur. 

2. Ucb(تجغ) kökünden gelen ve Kur‘an-ı Kerim‘de hoĢa gitme, kendini beğenme, 

böbürlenme ve imrenme manalarında kullanılan bir terimdir.Kibireçok yakın 

anlamlar ifade eden bu terim sözlükte; kendini beğenme, üstün görme, Ģımarma, 

kiĢinin elinde bulunan Ģeylerin yaratıcısı ve maliki olarak Allah‘ı görmeyip elde 
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ettiği nimetlerin sahibi olarak yalnızca kendini görmesi, elindekilerle baĢkalarına 

karĢı büyüklük taslayıp övünmesi
60

 Ģeklinde tanımlanmaktadır. Istılahta 

kendisindeki kemal ile övünmek, bunların Allah‘tan geldiğini unutmak ve 

nankörlük anlamında kullanılmaktadır. 

Ġnsanda bulunan her türlü kemal sıfatlar ve imkânlar Allah tarafından insana 

bahĢedilmiĢtir
61

. Ancak insanın bu kemalatı kendisinden bilmesi yani Allah‘a nankörlük 

etmesi
62

, kendisini mükemmel görmesi ve bununla övünmesi ucb‘dur. Ucb, Allah 

tarafından sevilmeyen bir tavırdır
63

. Nitekim Kur‘an- ı Kerim,Huneyn günü 

Müslümanların sayısal olarak çokluklarına güvenerek kendilerini beğendiklerini ama bu 

çokluğun kendilerine bir yarar sağlamadığını, gerisingeriye kaçtıklarını ve Allah‘ın 

yardımı ile galip geldiklerini beyan etmiĢtir
64

. BaĢka bir ayette ise Âd kavminin haksız 

olarak büyüklük tasladıkları ve ―Bizden daha güçlü kim var?‖ dedikleri ancak onların 

kendilerini yaratan Allah‘ın onlardan daha güçlü olduğunu unuttukları beyan 

edilmiĢtir
65

.  

Hz. Peygamber‘in (sav) peygamberliğini ilanından sonra kendilerini daha itibarlı, 

zengin ve üstün gören Mekkeli müĢrikler, peygamberliği, çok sade ve mütevazi bir 

hayat yaĢayan Hz. Peygamber‘e (sav) yakıĢtıramıyorlardı. Kur‘an- ı Kerim ―Bu Kur‘an, 

iki Ģehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya!‖ dediler‖ ayetiyle onlardaki ucb ve 

kibir halini haber vermiĢtir.  

3. Taassup;kelime manası olarak; bağnazlık, aĢırı taraftarlık, tutuculuk, körü 

körüne bağlılık, fanatizm, herhangi bir fikri, siyasi veya sosyal olayın çözümü 

ve açıklamasıyla ilgili bir düĢünceyi tek doğru kabul edip, karĢı görüĢte olan 

insanların düĢüncelerine değer vermeme; anlayıp dinlemeden inkâr etme, kendi 

görüĢlerini baĢkalarına kabul ettirmek için baskı yapma
66

 anlamlarına 

gelmektedir.  

Taassup teriminin birden fazla anlamı olduğundan bunları tek tek incelemek 

gerekmektedir. Taassubu kabileye yapılan her türlü fiili veya sözlü saldırılarda öfke ve 

gayret göstermek manasında kabile taassubu olarak adlandırılmaktadır. Kur‘an- 

Kerimde ―Hani inkâr edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu 

yerleĢtirmiĢlerdi. Allah ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiĢ ve 

onların takva (Allah‘a karĢı gelmekten sakınma) sözünü tutmalarını sağlamıĢtı. Zaten 

onlar buna lâyık ve ehil idiler. Allah, her Ģeyi hakkıyla bilmektedir
67

‖ ayetinde taassup 

olarak tercüme edilse bile (يّخ) kökünden gelen hamiyye kelimesi olumsuz anlamda 

kabile taassubu, öfke ve gayreti manasına kullanılmıĢtır. 

Taassubun aĢırıya gitme, tutuculuk ve fanatizm anlamı da vardır. Bu yönüyle 

taassup insanın her türlü duygu, düĢünce, tutum ve davranıĢlarında aĢırıya gitmesi ve 

haddi aĢması anlamına gelmektedir. 

Taassup aynı zamanda körü körüne inanma, bağnazlık, ön yargı, hoĢgörüsüzlük 

anlamına gelmektedir. Bu yönüyle taassup insanın yanlıĢ bile olsa kendi düĢüncesinde 

ısrar etmesi, araĢtırma yapmadan inanma, açıklamalara bakmama ve ön yargılı 
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davranma anlamına gelmektedir. OluĢan ön yargı ile karĢısındakine hoĢgörü ile 

yaklaĢmama sonucunu da doğurmaktadır.  

4. Yüz çevirmek (ötekileĢtirmek), yüz çevirmekfiili Kur‘an-ı Kerim‘debirçok yerde 

geçmektedir. Bazı yerlerde Hz. Peygamber‘e hitaben yapması emredilirken
68

 

bazı yerlerde de inanmayanların böyle yaptıklarından
69

 bahsedilmektedir. Genel 

olarak kabul etmeme ve karĢısındakine aldırıĢ etmeme, görmezden gelme, araya 

mesafe koyma, ötekileĢtirme anlamlarında kullanılmaktadır. Sağlıklı bir 

toplumsal hayatın gereklerinden birisi iletiĢim ve insanların birbirlerini muhatap 

almaları ve birbirlerini olduğu gibi kabul etmeleridir. Yüz çevirme ve 

ötekileĢtirme bunun tam tersidir. Ġnsanların birbirleriyle iletiĢimi, iliĢkiyi 

koparmaları, yüz çevirmeleri, ötekileĢtirmeleri, görmezden gelmeleri, 

aralarındaki fikir ayrılıklarını derinleĢtirmeleri, yabancılaĢma vb. ırkçılık ve 

türevi düĢüncelerin toplumda yaĢam imkanı bulmasına sebep olmaktadır. 

 

V. Kur‟an-ı Kerim IĢığında Irkçılığın Yok Edilmesi veya Ġzolesi 

Irkçılık düĢüncesinin ona sebep olan veya onunla birlikte ortaya çıkan düĢünce ve 

yaklaĢımları toplumdan tamamen çıkarmanın ve yok etmenin imkanı bulunmamaktadır. 

Ancak bu düĢünceden kurtulma yolları tam olarak bilinirse en azından topluma vereceği 

zararlar asgariye indirilebilir. Bu bağlamda ırkçılık ve ilgili diğer düĢünce ve 

yaklaĢımlardan kurtulma yolları yine ilahi beyanın ıĢığında ortaya konacaktır. 

1. Allah‘ın büyüklük ve azametini bilmek:insanın kendi büyüklüğünü/ 

küçüklüğünü anlaması açısından önemlidir. Nitekim büyüklük ve üstünlük 

taslamaya hakkı olan sadece mutlak büyük ve ululuk sahibi olan Allah‘tır. 

Nitekim el-Mütekebbir, her türlü güç ve kuvveti elinde tutan, kendisinden 

daha büyük bir varlık olmayan, yücelik ve ululuk sahibi olan Allah‘tır
70

. Bu 

yüzden gerçek büyük ve üstün olanın Allah olduğu, buna karĢılık insanın 

küçüklüğünün her zaman akıldan çıkarılmaması gerekmektedir. 

 

2. Ġnsanın kendi mahiyetini bilmesi:Allah ilk insanı topraktan
71

 ardından 

gelenleri de bir damla meniden (sudan) yaratmıĢtır
72

. Ġnsan aciz ve ölümlü bir 

varlıktır
73

. Kendi ihtiyaçlarını karĢılama noktasında Allah‘a muhtaçtır. Belli 

bir müddet yaĢayacak olan insan yeniden toprağa dönecektir
74

. Ġnsan hayatı 

bir yönüyle, oyun, eğlence veya yarıĢ gibi geçici bir süreçtir
75

. Ġnsan öldükten 

sonra veya Sûr‘a üfürüldüğü zaman üstünlük ifadesi olarak kullanılan soy-sop, 

nesep vb. hiç birisinin bir hükmü kalmayacaktır
76

. Çünkü Allah nazarında 

üstünlük takva ile yani O‘nun emir ve yasaklarına uyma ve O‘dan korku 

derecesidir
77

.Ġnsan varlığının mahiyeti bu iken kendi varlığını bilmeyen insan 

kibirlenerek üstünlük iddiasında bulunmaktadır. 
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3. Ümmet olma bilicinin geliĢtirilmesi, Asr-ı saadet döneminde toplumsal barıĢı 

sağlama konusunda baĢarılı
78

 ve diğer ümmetlere örnek olacak
79

 bir varoluĢ 

sergilenmiĢtir. Ancak günümüzde ümmet bilicinin ilk dönem düzeyinde 

olduğunu söylemek oldukça güçtür. Günümüzde Müslümanlar parçalanmıĢ, 

dağılmıĢ, zayıflamıĢ, bazı değerlerinden uzaklaĢmıĢ, zararlı düĢünce ve 

ideolojilerin batağında kıvranan bir görünüm sergilemektedir. Bundan dolayı 

ümmet bilincinin geliĢtirilmesi toplumda yaĢanan anlaĢmazlıkların, zararlı 

düĢünce, dogma ve olguların düzeltilerek ilahi çizgiye çekilmesine yardımcı 

olacaktır. Ancak Ģu da unutulmamalıdır ki ırkçılık düĢüncesine kaynaklık eden 

kibir, ucb, taassup vb. düĢünce ve tavırlar ümmet bilinci içerisine sirayet 

ederse bu seferde inanç taassubu ve radikalizmin ortaya çıkmasına sebep 

olabilir. 

 

4. KardeĢlik bilincinin geliĢtirilmesi, çekiĢmemek ve ayrılığa düĢmemek, 

Kur‘an‘da ―müminler ancak kardeĢtir
80

 buyurulmaktadır. Burada kardeĢ 

benzetmesi oldukça manidardır. Nitekim insan için en değerli bağlardan birisi 

kardeĢlik bağıdır. Ġnsan kendisine yeni bir eĢ bulabilir, yeni bir evladı olabilir, 

anne veya baba denilse bu sefer eĢitlik kaybolacak ve ortaya yeni meseleler 

çıkacaktır. Burada kardeĢlik denilmiĢ çünkü aynı düzeyde gerçekleĢen ve her 

ne olursa olsun hiç bozulmayacak bir iliĢkidir. Bu bilincin geliĢtirilmesi ile 

birbirine kardeĢ gözüyle bakan Müslümanlar daha sıkı bir iliĢkiye girecek ve 

aralarındaki farklılıklar kaybolacaktır. Hiçbir kardeĢ diğerine nesep yönüyle 

üstünlük taslayamaz. Bu nedenle  Müslümanlar arasında kardeĢlik bilincini 

geliĢtirmek mikro milliyetçilik düĢüncesinin geliĢmesine meydan 

vermeyecektir.  

Allah müminlerin birlik olmasını istemektedir. Nitekim birçok ayette müminlere 

hitaben, çekiĢmeyin, ayrılmayın, bölünmeyin, parçalanmayın vb. buyurmaktadır. Çünkü 

bu türlü Ģeyler müminler arasındaki kardeĢlik duygusunu zedelediği gibi Müslümanların 

dıĢarı karĢı direncini azaltır ve zayıflatır, bir gevĢeme olur, güç kaybolur ve Müslüman 

toplum dıĢarıdan gelebilecek zararlı akımların etkisine açık hale gelir. Burada yapılması 

gereken onları kendi hallerine bırakmadan konunun ilahi mesajlar çerçevesinde çözümü 

için çaba sarf etmektir.
81

‖ 

5. Ġfrat ve tefritedüĢmemek: hemen her düĢünce, iĢ, tavır ve davranıĢın iki zıt 

yönü vardır. Birincisi ifrat, aĢırıya gitme, ölçü, sınır ve haddi aĢma gibi 

manalara gelirken,Ġkincisitefrit iseifratın tam tersi olarak aĢağı, geri kalma, 

umursamama manasına gelmektedir. Bir de bunların ortası(orta yol) itidal 

vardır. Ġtidal, ılımlılık, dengelilik, ölçülülük, soğukkanlılık, denge ve aĢırı 

olmama anlamlarına gelmektedir.  

Allah haddi aĢmayı hoĢ görmemiĢ ve insanları haddi aĢmamaları konusunda 

uyarmıĢtır
82

.Nitekim bir ayette ―Allah, onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir 

kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece 

nankör olanlar inkâr eder‖ buyurularak haddi aĢanlara nispeten orta yolu tutanlar 

övülmüĢtür ki buradan Allah‘ın orta yol tutulmasını istediği anlaĢılmaktadır. BaĢka bir 
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ayette ise Allah‘ın Ümmet-i Muhammed‘i her yönüyle dengeli bir ümmet yaptığı 

belirtilmektedir.
83

 

Ġnsanın hemen her Ģeyde ifrat ve tefrite girmeden itidal üzere hareket etmesi güzel 

olanıdır. Örneğin insanın kendisini bilmesi, beğenmesi konusundaifrat olan aĢırıya 

gitmesi, haddi aĢması kibirdir. Tefrit ise geri de kalması zelil bir Ģekilde davranmasıdır. 

Bu konuda orta yol ise tevazu göstermesidir. Nitekim bir ayette ―Yeryüzünde 

böbürlenerek yürüme‖
84

 diye insanlar uyarılırken baĢka bir ayette―Rahmân‘ın kulları, 

yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir‖
85

buyurularak ölçü gösterilmiĢtir. 

Tevazu, Allah tarafından sevilen ve övülen bir tutum olmuĢtur.Bundan dolayı Allah 

hem peygamberine
86

 hem de insanlara
87

tevazu tavrını takınmalarını emretmiĢtir.  

Hz. Peygamber, "Ġtidal (orta yol üzere olmak), teenni, hal ve gidiĢi iyi olmak 

peygamberliğin yirmi dört cüzünden bir cüzdür
88

‖ buyurmuĢlardır. BaĢka bir 

hadislerinde de "ĠĢlerin en hayırlısı orta ve itidal üzere olanıdır
89

" ve ―Mal sadaka ile 

eksilmez. Allah affı sebebiyle kulun izzetini artırır. Allah için mütevazı olan bir kimseyi 

Allah yüceltir" buyurarak itidalli olmayı teĢvik etmiĢtir. Tevazu üzere hareket etmek, 

yani mütevazi olmak insanda kibir düĢüncesini ve ırkçılık bağlamında baĢka kimselere 

karĢı üstünlük iddiasını önleyecektir. 

6. ĠletiĢim, diyalog ve hoĢgörünün geliĢtirilmesi,yukarıda da açıkladığımız gibi 

Allah insanları tanıĢmaları için farklı boy ve kavimlere ayırmıĢtır. TanıĢmak 

için insanların birbirleriyle konuĢmaları, iletiĢim ve diyalog kurmaları 

gerekmektedir. ĠletiĢim kuran insanlar görüĢtükçe birbirlerini tanıyacak, 

hoĢgörü ortamı oluĢacak, birbirlerini oldukları gibi kabul edecek ve aralarında 

anlaĢmazlığa neden olan bazı farklılıkları görmezden geleceklerdir. Dikkat 

edilirse birbirini takip eden bazı olgulardan ve bir döngüden bahsedilmiĢtir. 

Bunlar ancak birlikte olduğu zaman bir anlam ifade eden olgulardır. 

Bunlardan birisinin yokluğu diğerlerinin iĢlevlerini sonlandıracağı için 

hepsine dikkat etmek gerekmektedir. Irkçılığın temel çözüm yollarından 

biriside, budöngüyütoplum geneline yaymaktır. 

 

7. Adaletli davranmak, adalet,hak, hukuk gibi kavramlar bir toplumdaki en 

önemli müessesedir. Kendisi mutlak adil olan Allah insanlardan da adil 

olmalarını ve birbirlerine adaletle muamele etmelerini istemektedir. Bir ayette 

özellikle kin duyulan bir topluluğa karĢı adaletli davranılmasıistenmektedir. 

Yani bir topluluğa karĢı yapılacak menfi bir hareket toplumda kutuplaĢmalara, 

ayrıĢmaya, rekabete, düĢmanlığa zemin hazırlayacaktır. Hukukun ve adaletin 

iyi iĢlediği, bireylerin haksızlığa uğramadığı, uğradığında ise hakkını 

alabildiği bir toplumda bireylerin memnuniyet seviyesi de artacaktır. Böyle bir 

toplumda ise zararlı ideoloji ve düĢünceler kendilerine yaĢama imkanı 

bulamayacaktır. Nitekim ırkçılık ve mikro milliyetçilik gibi düĢünceler genel 

olarak toplum nezdinde var olan farklılıkları ön plana çıkararak, farklı olan 

kesime karĢı haksızlık yapıldığı, bu kesimin ezildiği, aĢağılandığı vb. 
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argümanları kullanmaktadır. Bu argümanların yok edilmesi bu düĢüncelere 

yayılma imkanı vermeyecektir.
90

‖ 

8. Ġyiliği emretmek kötülükten sakındırmak
91

,münferit olarak iĢlenen bir günahın 

veya bir kez uygulamaya geçen bir düĢünce biçiminin zamanla normal hale 

gelme, toplumun geneline sirayet etme, gelenek, görenek haline gelme 

ihtimali her zaman mevcuttur. Irkçılık ve mikro milliyetçilik gibi zararlı 

düĢüncelere sebep olan veya bunların sebep olduğu durumlarla ilgili toplumun 

devamlı suretle aydınlatılması gerekmektedir. 

 

9. Ġnsani iliĢkilere dikkat edilmesi, bazı tutum ve davranıĢlar vardır ki kendileri 

çok küçük olmasına rağmen etkileri ve etkiledikleri alan çok büyüktür. Gıybet, 

su-i zan, birbirini karalama, alay etmek, insanlara lakaplar takmak vb. tutum 

ve davranıĢlar arasında yer almaktadır. Bunlar Allah tarafından yasaklandığı 

gibi bireysel olarak iĢlendiğinde kiĢiseldir, ancak toplum içerisindeki bir 

kesime karĢı yapıldığında, toplumsal birliği bozacak sonuçlara yol açacak 

yönleri bulunmaktadır. Özellikle heterojen (çok parçalı) yapıya sahip 

toplumlarda farklılıkların derinleĢmesi, kutuplaĢmayı, etnik düĢmanlığı, etnik 

kibir ve ucb‘u tetikleyebilir. Bu yüzden toplumsal barıĢın sağlanması, 

toplumsal anlaĢmazlık ve huzursuzluklardan beslenen ırkçılık ve mikro 

milliyetçilik gibi düĢüncelerin önünü kesecektir. 

10. Yüz çevirmemek (ötekileĢtirmemek), insanların birbirlerinden yüz çevirmeleri, 

birbirlerini ötekileĢtirmeleri ve yabancılaĢtırmaları aradaki farklılık ve 

anlaĢmazlıkların derinleĢmesine sebep olacağından toplumu oluĢturan her 

kesimin iletiĢimi koparmamaları, birbirlerinden yüz çevirmemeleri, birbirlerini 

ötekileĢtirmemeleri ve birbirlerine saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaĢmaları 

gerekmektedir. Sevgi ve saygı ortamında ırkçılık ve mikro milliyetçiliğin 

hayat bulma imkanı bulunmamaktadır. Nitekim yukarıda bahsedildiği gibi 

Kur‘an- ı Kerim‘deözellikle inanmayanların yüz çevirdikleri vurgulanırken, 

inananlara yüz çevirmeyin mesajı verilmektedir.  

Sonuç 

Mikro milliyetçilik, ırkçılığın günümüz versiyonudur. Irkçılık gibi ırkın 

üstünlüğünü değil de etnik köken, aile ve aĢiret gibi ırktan daha küçük birimlerin 

üstünlüğünü iddia etmektedir. Günümüz konjonktürüne baktığımızda millet kavramı 

genel itibariyle bir devleti oluĢturan temel unsurların baĢında gelmektedir. Böyle bir 

millet kavramı içerisinde etnik köken, dil, din farklılıkları ortak devlet anlayıĢında 

buluĢmaktadır. Milleti oluĢturan tüm unsurların birlikte yaĢama istek ve kabiliyetleri 

devletlerin ayakta kalması açısından önemlidir. Mikro milliyetçilik denilen ırkçı 

düĢünce milleti oluĢturan her bir unsurun farklılığını ortaya çıkarmakta ve bu 

farklılıkların toplumda bir fay hattı gibi derinleĢmesini amaçlamaktadır.  

Ġslam mikro milliyetçilik gibi ırkçı düĢüncelerin hepsini yasaklamıĢtır. Çünkü bu 

düĢüncelerin temelinde insana yakıĢmayan ve hastalık olarak ifade edebileceğimiz, 

kibir, ucb, taassup, ayrımcılık, ön yargı, ötekileĢtirme vb. düĢünceler hakimdir. Irkçılık 

gibi mikro milliyetçilik de bu düĢüncelerle beslenmekte ve toplum genelinde yaĢam 

imkanı bulduğunda bu düĢünceleri kendisi doğurmaktadır. BaĢka bir ifade ile ırkçılık ile 

onu besleyen hastalıklı düĢünceler bir fasit daire oluĢturarak birbirlerine kaynaklık 

etmektedir. Hangi açıdan bakarsanız bakın bu düĢünceler yanlıĢtır. Bunlar sadece Ġslam 
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tarafından değil aynı zamanda diğer dinler ve sosyal bilimler tarafından da kötü 

görülmektedir.  

Kur‘an-ı Kerim mikro milliyetçilik gibi ırkçılık düĢüncelerine çözüm üretirken 

sadece bunlara odaklanmamıĢ, aynı zaman da bu düĢüncelere kaynaklık eden hastalıklı 

düĢüncelerinde üzerine giderek onları da ortadan kaldırmaya çalıĢmıĢtır. BaĢka bir 

ifadeyle Kur‘an-ı Kerim bu hastalıklı düĢüncelere çözüm üretirken konuya çok yönlü 

yaklaĢmıĢ, bunların din, ibadet, ahlak vb. yönüyle giderilmesinin yanında toplumsal ve 

sosyal açıdan çözüm önerileri de getirmiĢtir. Nitekim birçok yerde bu düĢüncelerin 

yanlıĢlığı belirtildikten sonra Allah‘ın azap, ceza ve cehennemle ikazı yanında ayrılığa 

düĢmeyin, adaletli olun, aranızı bulun, zandan kaçının, alay etmeyin, dedikodu etmeyin, 

birbirinizden yüz çevirmeyin vb. denilerek toplumsal çözümlere de vurgu yapılmıĢtır. 
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Özet 

Anadolu ve Ġran coğrafyası; tarihi süreçte siyasi, iktisadi ve sosyal bakımdan birbiri ile iliĢkili 

olmuĢtur. Bu coğrafya üzerinde kurulan, yok olan ve halen yaĢayan devletler tarihte sorunlar yaĢamıĢ 

olsalar bile bu etkileĢimden dolayı aynı yolun ayrı yolcuları olarak varlıklarını sürdürmüĢlerdir. Yakın 

tarih ve günümüz bağlamında düĢünüldüğünde, Anadolu ve Ġran coğrafyasında var olan Türkiye ve 

Ġran‘ın, birbirini ayırmayan, aksine birleĢtiren bu coğrafyanın aynı kaderini paylaĢan unsurları oldukları 

söylenebilir. Ġki ülke veya Türk-Fars topluluklarını ayıran en baĢta gelen unsur mezhebi farklılıktır. 

Jeopolitik ve jeostratejik ortak hedefler de bu ayrılığı körüklemiĢtir.  Ancak bu tarihi rekabetin 

aĢılamayacak boyutlarda olmadığı da bir gerçektir. Aynı dine mensup olma, birçok sorunun aĢılmasındaki 

en önemli çıkıĢ noktası olarak kabul edilebilir. Safevi Devleti‘ni kuran unsurların baĢında Türk boyları 

vardı ve Ġran‘da bugün hatırı sayılır bir Türk nüfus bulunmaktadır.  Türkiye ve Ġran‘ın stratejik iĢbirliği 

bakımından elde edecekleri ciddi fırsatları vardır. Ġki ülkenin toplam yüzölçümü, nüfusu, sahip oldukları 

doğal kaynakları ve yetiĢmiĢ insan gücü Avrupa‘daki onlarca ülkenin toplamından fazladır. Etnik 

bölücülük hedefi güden terör örgütleri her iki ülkenin de ortak sorunudur. 16. yüzyıldan beri Türk-Ġran 

iĢbirliği veya dostluğunun oluĢmasını önlemeye yönelik bölge ve Ġslam dıĢı birçok unsurun politika 

yürüttükleri bilinmektedir. Batı dünyasının asırlardır Türkiye-Ġran iĢbirliğinden çekinmesinin temel 

sebebi, bu stratejik iĢbirliğinin getireceği muhtemel siyasi kazanımların Dünyadaki siyasi dengeleri alt üst 

edeceğidir. Türk-Ġran iĢbirliği, Viyana‘dan Orta Asya‘ya uzanacak bir hâkimiyet alanı demektir. 

Dolayısıyla her iki ülkenin ayrılıklarını değil birlikteliklerini ön plana çıkaracak bir ortak akılla stratejik 

iĢbirliğini denemesi mecburiyeti vardır. Türkiye ve Ġran‘ın böylesi bir stratejik iĢbirliği ve ortaklığı, 

küresel ve bölgesel bakımdan kurulacak Ġslam merkezli birlik veya paktlara da önemli bir referans noktası 

olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ġran, Sünni, ġii 

Abstract 

The Anatolian and Persian lands have been interrelated throughout history in political, economic and 

social terms. Various states have been established, passed away, or persisted in this territory, states that 

might have had problems with each other and yet continued to exist, because of the said interrelation, as 

different passengers on the same path. In the context of recent history and present time, Turkey and Iran, 

having existed in the Anatolian-Persian territory, may be taken as two elements of the same land, which 

unites them as both share its destiny. The primary factor that separates the two countries or the Turkish-

Persian communities is the sectarian difference, and this separation has been fueled by the overlapping 

geopolitical and geostrategic goals. It is a fact, however, that this historical rivalry is not too deep to 

overcome. Belonging to the same religion can be seen as the most significant point of departure to 

surmount many problems. The people who founded the Safavid Empire were led by Turkish clans, and 

there is a substantial Turkish population living in Iran today. Turkey and Iran may get crucial 

opportunities thanks to a possible strategic cooperation. The combined area, population, natural resources, 

and qualified human resources of the two countries are more than the total figures of many a country in 

Europe. Both countries have been faced with the common problem of terror organizations seeking ethnic 

separation. It is known that, since 16
th

 century, many regional and non-Islamic elements have maintained 

policies to prevent cooperation or friendship between the Turkey and Iranian sides. The main reason why 

the Western world has been beware of such cooperation for centuries is that the possible political gains 

stemming from this strategic cooperation will severely disturb the political balances in the world. The 

Turkey-Iran cooperation means an area of authority ranging from Vienna to the Central Asia. Therefore, 

both countries are obliged to attempt for strategic cooperation with a common mind that would emphasize 

not discrepancies but commonalities between them. Such cooperation and partnership will be an 

important reference point for Islam-centered unions and alliances to be established globally and 

regionally. 
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GiriĢ 

Ġnsanlar belli bir coğrafyada bir siyasi organizasyon içerisinde birlikte yaĢamaya 

baĢladıktan sonra,kendileri gibi kurulmuĢ diğer siyasi teĢekküller ile iliĢkiler 

kurmuĢlardır. Bu iliĢkiler ekonomik, askeri, siyasi, kültürel ve dini alanlarda kendini 

göstermiĢtir. Diplomasi olarak ta adlandırılan bu iliĢkiler yeniçağa kadar biraz da 

iletiĢim eksikliği sebebiyle bölgesel nitelikte olmuĢtur. Ancak coğrafi keĢiflerin 

ardından Amerika‘dan gelen değerli madenlerin Avrupa dünyasına girmesi ile değiĢen 

ekonomik dengeler ve politikalar, devletlerarası iliĢkileri daha geniĢ bir alana 

kaydırmıĢtır. Yakınçağlara gelindiğinde askeri güçlerini siyasi güce çevirmek isteyen 

devletlerin emperyalist bir yaklaĢımla sömürgecilik hareketlerinde bulunduğu ve 

yaĢadıkları coğrafyanın çok uzağındaki devlet veya topluluklarla iliĢkiler içerisine 

girdikleri görülür. 

Devletlerarası münasebetlerde aynı dine mensup olma, yakın coğrafyalarda yaĢama, 

ortak ekonomik menfaat ve ortak savunma anlayıĢı, iliĢkileri olumlu yönde etkilemiĢ ve 

bu etkileĢim siyasi ittifakları doğurmuĢtur. Ancak devletlerarası ittifakların 

doğmasındaki en önemli ve vazgeçilmez kural karĢılıklı güvendir. KarĢılıklı güvenin 

oluĢmadığı siyasi birliktelikler ve ittifaklara taraflar her zaman Ģüphe ile bakmıĢ ve 

kurulduğu sanılan stratejik ortaklıklar istenilen sonuçları vermemiĢtir. 

Stratejik ortaklıkları kolaylaĢtıran en önemli unsur dindir. Aynı dine mensup 

devletlerin stratejik ortaklıklar kurması hiç Ģüphe yok ki farklı bir dine mensup olan 

diğer bir devletle kurulacak ittifaka göre çok daha kolaydır. Orta ve yeniçağlarda sıkça 

görülen Haçlı orduları ve Haçlı ittifakları farklı birçok amaca matuf olarak kurulmuĢ 

olsalar da, dinin birleĢtiriciliği yadsınamaz bir gerçektir. Dini birliktelik, aynı millete 

mensup olma gibi bir diğer etkin faktör ile desteklenirse, stratejik bir iĢbirliğinin ortaya 

çıkması kaçınılmaz bir hâl alır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin, Akraba Türk 

Toplulukları ve Devletleri ile kurduğu samimi dostluklar aynı milliyete mensup olmanın 

bir sonucudur ancak güçlü bir siyasi bir ittifaka dönüĢmediği için yetersizdir. 

Devletlerarası iliĢkiler her ne kadar din ve milliyet birlikteliği ile daha rahat ve 

köklü kurulsa da,karĢılıklı menfaatlerin çakıĢması veya çatıĢması ve devletlerin beka 

sorunununortaya çıkması farklı din ve milletlere mensup unsurlara yönelmesini 

sağlayabilir. Özellikle ortak düĢmana karĢı kurulan ittifaklarda, aynı dine ve milliyete 

mensup olmanın çok daiĢe yaramadığı ve ikinci plana atıldığına tarihte sıkça rastlanır. 

Osmanlı Devleti‘ne karĢı kurulan Venedik-Karaman-Akkoyunlu, Ġngiltere-Safevi
1
, 

Rusya-Sefevi, Memlûk-Karaman-Venedik gibi ittifakları bu kabil ittifaklara örnek 

olarak vermek mümkündür. Bu bağlamda devletlerin ve ulusların birbirleri ile 

iliĢkilerinde dostluktan çok çıkarların ön planda tutulduğu da diplomasinin vazgeçilmez 

ve tartıĢılmaz bir kuralıdır. 

Ġslam ve Hristiyan dünyasındaki geliĢmelere bakıldığında, din ve milliyet merkezli 

ittifakların gerek ikili, gerekse de çok uluslu ve devletli olarak daha çok ve etkin olarak 

kurulduğunu gözlemlemek mümkündür. NATO ve AB, daha çok birer Hristiyan 

kulüpleri gibi durmaktadırlar. Dolayısıyla Türkiye‘nin veya baĢka bir Müslüman 

ülkenin bu birliklerin içerisinde yer alması veya sindirilmesi çok zor gözükmektedir. 

Nitekim dini farklılık her platformda ve yeri geldiğinde dillendirilmekte ve Müslüman 

                                                           
1 1598‘te Ġngiliz SirAnthonyShirley, ġah Abbas‘ın sarayına giderek; Hristiyan krallarının Türklere karĢı hazırladıkları 

bir ittifaka girmelerini ve Ġngiltere ile ticari münasebetler kurmalarını teklif etmiĢtir. SirAnthonyShirley 1600 yılında 

istediğine nail olarak Avrupa‘ya dönmüĢ ve daha sonraki süreçte bu iliĢkiler istenilen düzeyde ilerlemiĢtir. (Bkz. 

Furon, 1943: 134-135) 
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bir devletin AB içerisinde yer almasının mümkün olamayacağına dikkat çekilmektedir. 

Hristiyan Avrupa herhangi bir tehdit algılamasında adı konulmamıĢ birlikler gibi 

hareket etmekte ve hızlı savunma refleksleri oluĢturmaktadır. Bu savunma refleksi 

Ġslam dünyası için maalesef aynı hızda ve etkinlikte oluĢamamaktadır. 

Batı veya Hristiyan dünyasındakurulan güçlü askeri ve ekonomik stratejik 

ortaklıklara karĢılık gerek Türk dünyasının gerekse Ġslam dünyasının devletlerarası 

münasebetlerde caydırıcı ve etkileyici birlikteliklere imza atamadığı görülmektedir. 

Osmanlı Devleti‘nin Ġslam birliğini sağlama siyaseti çerçevesinde yaptığı faaliyetler 

iseidari bir baĢarı sağlamasına rağmen, birlikte hareket etme konusunda maalesef 

istenilen neticeleri vermemiĢtir
2
. 

Yakın tarihimizde Ġslam dünyası bağlantılı kurulan birtakım siyasi, ekonomik, 

kültürel ve askeri pakt ve iĢbirlikler hakkında özetle Ģunlar söylenebilir: 

8 Temmuz 1937 tarihinde Türkiye, Ġran, Irak ve Afganistan arasında imzalanan 

Sadabad Paktı sadece bir saldırmazlık anlaĢmasıdır ve maalesef istenilen sonucu 

vermemiĢ hatta Ġran‘daki rejim değiĢikliğinden sonra hukuki geçerliliğini de 

yitirmiĢtir
3
.1955 yılında Afganistan‘ın yerine Pakistan‘ı alarak kurulan Bağdat Paktı da 

Ġran ve Irak‘taki geliĢmeler sonucunda hukuki ve fiili geçerliliğini yitirmiĢtir. Türkiye 

açısından bakıldığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün ölmeden önce kurulmasına 

öncülük ettiği Sadabad Paktı ve aynı amaçla kurulan Bağdat Paktı‘nın;1934‘de kurulan 

Balkan Antantı (Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya)ve 1953‘te Ankara‘da 

kurulan Balkan Paktı (Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya) ile desteklenmesi 

durumunda önemli bir bölgesel gücü ifade edecek adımlar atılmıĢ olacaktı ama bu 

paktlar da uzun ömürlü ve baĢarılı olamadı
4
. 

1964 yılında temelleri atılan ve 1977 Ġzmir AnlaĢması ile yasal statüsü oluĢturulan 

Kalkınma Ġçin Bölgesel ĠĢbirliği TeĢkilatı (RegionalCooperationfor Development) 

(RCD), 1979 Ġran devrimi ile adeta ölü doğmuĢ ve 1985 yılında RCD‘nin hukuki zemini 

üzerinde daha geniĢ katılımlı EĠT yani Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı kurulmuĢtur. 

Örgütün amacı; üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, EĠT bölgesi içindeki 

ticari engelleri kaldırmak, bölge içi ticareti geliĢtirmek, EĠT bölgesinin küresel 

pazarlarla bütünleĢmesini teĢvik etmek ve üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi 

bağları güçlendirmek olarak tarif edilmiĢtir. RCD döneminde olduğu gibi, EĠT'nin 

merkezi de Tahran olarak belirlenmiĢtir. Sovyetler Birliği‘nin dağılmasından sonra 

bağımsızlıklarını kazanan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan 

ve Türkmenistan ile Afganistan'ın da katılmasıyla örgüt, 1992 yılında toplam 7 milyon 

km
2
 alan üzerinde yaklaĢık 400 milyon nüfusa hitap eden ekonomik ağırlıklı bir 

bölgesel örgüt halini almıĢtır. (http://www.mfa.gov.tr/ekonomik-isbirligi-teskilati-

_eit_.tr.mfa) 

Dünya‘da meydana gelen siyasi ve askeri geliĢmeler dikkate alındığında EĠT‘nın 

özellikle Ġslam dünyasında yaĢanan bu çalkantılı süreçte etkin ve toparlayıcı bir 

fonksiyon gösteremediği söylenebilir. Üye ülkeler bağlamında düĢünüldüğünde, Ġslam 

ve Türk devletlerinden oluĢan böylesi bir iĢbirliği teĢkilatının çok daha etkin ve 

belirleyici bir rol üstlenmesi beklenirken maalesef rejim farklılıkları, karĢılıklı güvenin 

olmayıĢı, mezhep çatıĢmaları ve ekonomik menfaat kaygılarıyla teĢkilat istenilen ve 

beklenilen icraatı yapamamıĢtır. 

                                                           
2 Bu konuda bkz. (Alkan, 2016: 17-32) 
3Sadabad Paktı hakkında bkz. (Bilge, 2008:  381-382); (Palabıyık, 2010: 147-179) 
4 Balkan Antantı ve Paktı için bkz. (IĢık, 2011) 

http://www.mfa.gov.tr/ekonomik-isbirligi-teskilati-_eit_.tr.mfa
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Ġslam ülkeleri arasında çeĢitli alanlarda iĢbirliğini güçlendirmek adına kurulan en 

önemli örgüt Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı (ĠĠT)‘dır. TeĢkilat, Ġsrail‘in iĢgal altında tuttuğu 

Kudüs‘teki Mescid-i Aksa‘yı 21 Ağustos 1969 tarihinde yakmasına tepki olarak 22-25 

Eylül 1969 tarihinde Ġslam Konferansı Örgütü adıyla kurulmuĢtur. Rabat‘ta ilk kez 

düzenlenen Ġslam Zirve Konferansı‘nda örgütün kurulma kararı alınmıĢtır. Örgütün ismi 

2011 Haziran ayında Astana‘da düzenlenen 38. DıĢiĢleri Bakanları Konseyi‘nde Ġslam 

ĠĢbirliği TeĢkilatı (ĠĠT) olarak değiĢtirilmiĢtir. TeĢkilata 57 ülke dahil olup Türkiye 

kurulduğundan beri üyedir ve 2014 yılına kadar baĢkanlığı da yürütmüĢtür.  Örgütün 

amacıĠslam Dünyasının hak ve çıkarlarını korumak ve üye devletlerarasında iĢbirliği ve 

dayanıĢmayı güçlendirmek olarak belirlenmiĢtir. Örgüte bağlı birçok yan kuruluĢ 

faaliyet göstermekte bunlardan altı tanesine Türkiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu yan 

örgütlerden kısa adı ĠSEDAK olan Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı Ekonomik ve Ticari ĠĢbirliği 

Daimi Komitesi ve kısa adı IRCICA olan Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı Ġslam Tarih, Sanat ve 

Kültür AraĢtırma Merkezi‘ni özellikle vurgulamak gerekir. 

(http://www.mfa.gov.tr/islam-isbirligi-teskilati.tr.mfa) 

Daha önce Kıbrıs Türk Müslüman Topluluğu adıyla ĠĠT‘de gözlemci ülkeler 

sıfatıyla bulunan KKTC, 14-16 Haziran 2004 tarihlerinde Ġstanbul‘da gerçekleĢtirilen 

31. Ġslam DıĢiĢleri Bakanları Konferansı‘nda (ĠDBK), Annan Planı‘nda zikredildiği 

Ģekliyle Kıbrıs Türk Devleti adıyla gözlemci ülkeler arasında bulunmaktadır. Bu 

yaklaĢımıyla ĠĠT‘nın Kıbrıs sorununun çözümüne destek verdiği düĢünülmektedir. 

TeĢkilat, Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığı konusunda her yıl kabul ettiği 

kararlarla, azınlığın hak ve çıkarlarının korunması ve sorunlarının çözümünü 

desteklemektedir. (http://www.mfa.gov.tr/islam-isbirligi-teskilati.tr.mfa) 

Ġslam Dünyasını kısmen ilgilendiren bir diğer birlik, önceleri ġanghay BeĢlisi 

olarak adlandırılan ve 1996 yılında kurulan birliktir. Bu güç birliği teĢkilatı, dünyanın 

tek kutuplu olarak yönetilmesini kabul etmeyen Çin‘in Rusya ile sınır anlaĢmazlıklarını 

çözüme kavuĢturmak için kurulmuĢtur. (Çolakoğlu, 2014: 177-178) ġanghay BeĢlisi, 

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan‘ın 

öncülüğünde kurulmuĢ 2001‘de birliğe Gürcistan da katılınca birliğin adı ġanghay 

ĠĢbirliği Örgütü olmuĢtur. ġanghay ĠĢbirliği Örgütü‘nün gözlemci ülkeleri Afganistan, 

Moğolistan, Ġran, Hindistanve Pakistan‘dır. Türkiye, Sri Lanka ve Belarus ise diyalog 

ortağı ülkelerdir. Üye ülkeler, sınır bölgelerinde güvenin arttırılması yollarının yanı sıra, 

siyaset, ekonomi ve güvenlik gibi alanlarda da görüĢ alıĢveriĢinde bulunmaktadırlar. 

Türkiye ve Ġran‘ın ġanghay ĠĢbirliği Örgütü içerisinde gözlemci üye sıfatıyla bulunması, 

Türkiye açısından ele alındığında iyi bir fırsat gibi durmaktadır. Türkiye‘nin ġanghay 

ĠĢbirliği Örgütü içerisinde gözlemci veya tam üyelik hakkı almıĢ bir ülke olarak kabul 

edilmesi uzun zamandan beri arzulanan Avrupa Orta-Asya arasında bir jeopolitik köprü 

olma hedefini de gerçekleĢtirebileceği Ģeklinde de düĢünülmektedir. 

(YardımcıoğluveKoçarslan, 2012: 171) 

Ġslam Dünyasının Güç Merkezleri 

Tarihi süreç göz önünde bulundurularak değerlendirildiğinde; Ġslam dünyasının güç 

merkezleri olarak üç coğrafya ve bu üç coğrafyanın üzerinde kurulmuĢ devletlerin ön 

planda ve belirleyici olduğu görülmektedir. Bu coğrafyalar Anadolu, Ġran ve Mısır‘dır. 

Elbette ki bu coğrafyaları değerli kılan üzerinde kurulan devletlerin tarihi misyon ve 

vizyonu ile doğrudan alakalıdır. Bu coğrafyaya hâkim olan güçler kısa zamanda 

çevresine doğru yayılma göstermiĢlerdir.  

Anadolu‘ya hâkim olan güç,her zaman çevresinin cazibe merkezi olmuĢtur. 

Anadolu‘nun bu etkisi tabiî coğrafyası ile sınırlıdır. Bu sınır; doğuda Kafkas dağlarının 

http://www.mfa.gov.tr/islam-isbirligi-teskilati.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/islam-isbirligi-teskilati.tr.mfa
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batısı, batıda Tuna nehri tabiî sınır olmak üzere Bulgaristan, Makedonya üzerinden 

Arnavutluk‘tan Adriyatik‘e uzanır. Güneyde ise Kıbrıs Adası dahil ġam Bağdat 

çizgisinin kuzeyidir. Bu coğrafya Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu, ve Osmanlı dönemleri 

de dahil olmak üzere Anadolu‘daki hâkim güce bağlı kalmıĢtır. Suriye, Kuzey Irak, 

Kıbrıs ve Balkanlar‘ın kaderi, Anadolu‘nun kaderi ile birlikte geliĢmiĢ ve ĢekillenmiĢtir. 

Bu özelliklerinden dolayı Anadolu‘nun Ġslam dünyası bakımından önemli bir güç 

merkezi olduğu söylenebilir. (Öztürk, 2010: 170) 

Ġran coğrafyası da küresel ve bölgesel bakımdan önemli bir coğrafyadır. Ġran 

coğrafyasına hâkim olan güçler de Anadolu‘da olduğu gibi çevrelerinin cazibe ve güç 

merkezleri olmuĢtur. Ġran coğrafyasının hâkimiyet alanı ise Hazar Denizi‘nin 

güneyinden ve doğusundan baĢlayarak Afganistan‘ı içine alır ve güneyde Hindistan‘ın 

kuzeyine, Basra körfezine kadar uzanır. Tarihi süreçteki siyasi geliĢmeler dikkate 

alındığında, Ġran‘ın hedefinin doğudan çok batı olduğu görülmüĢtür. Ġran‘da hâkimiyet 

kuran Pers, Sasani ve Selçuklu devletlerinin yönü hep batı olmuĢtur. Orta Doğu ve 

Anadolu‘da güçlü siyasi devletler veya birliklerin olmadığı zamanlarda Ġran menĢeli 

güçlerin Akdeniz‘e kadar hâkimiyet alanlarını geniĢlettikleri görülür. (Öztürk, 2010: 

177- 178) Ġran coğrafyasında kurulan önemli devletlerden birisi olan Safevi Devleti‘nin 

hâkimiyet tesis etmek istediği alanların baĢında Anadolu coğrafyası gelmiĢ bu sebeple 

uzun süren Osmanlı-Ġran savaĢları yaĢanmıĢtır. 

Ġslam dünyası için bir diğer stratejik coğrafya ise Mısır‘dır. Nil‘in adeta hayat 

verdiği Mısır tarihte güçlü medeniyetlere ev sahipliği yapmıĢ bir coğrafyadır. SüveyĢ 

Kanalı‘nın açılmasından sonra Mısır jeopolitiğinin önemi çok daha artmıĢtır. Mısır 

Firavunları döneminde Kudüs ve Filistin çoğunlukla Mısır‘ın himayesindeydi. Hatta 

Firavunlar bazen ġam‘a kadar geliyorlardı. Firavunlardan sonraki süreçlerde Mısır‘da 

kurulan bir diğer önemli devlet olan Memlûklar da bütün Suriye coğrafyasına hâkim 

olup tesir sahalarını Çukurova ve Güneydoğu Anadolu‘nun bir kısmına kadar 

uzatmıĢlardır. (Öztürk, 2010: 180) 

Ġslam dininin kutsal yerlerinin bulunduğu Hicaz coğrafyası ise tarihin hiçbir 

devrinde müstakil bir hâkimiyet ve idari alan olamamıĢ, hâkim devletlerin himayesi 

veya kontrolünde olmuĢtur. Hicaz ve Arap yarımadası, bu yönüyle Ġslam dünyası için 

hiçbir zaman siyasi bir güç merkezi olarak ifade edilemez. 

Türkiye-Ġran Stratejik ĠĢbirliğine Niçin Ġhtiyaç Var? 

Ġslam dünyası yaĢadığımız çağda kargaĢa içerisindedir. Bunun en temel sebebi, 

Ġslam devletlerinin sorunlarını ortak akılla, kendi içerisinde çözememeleridir. Ġslam 

Dünyası‘nı siyasi, sosyal ve idari bakımdan dizayn etme iĢi adeta baĢta ABD olmak 

üzere Ġngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya‘ya havale edilmiĢtir. ParçalanmıĢ bir 

Ortadoğu hedefi güden ABD kaynaklı Büyük Ortadoğu Projesi(BOP)adım adım 

hedefine ilerlemektedir.  

Yukarıda ana hatları ile açıklamaya çalıĢtığımız iĢbirliği veya birlik örgütleri Ġslam 

dünyasının sorunlarına maalesef çözüm üretememektedir. Ġslam dünyasında yaĢayan 

insanların büyük bir kısmı bugün mutsuz ve huzursuzdur. Ġç savaĢ yaĢanan Suriye‘de 

milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kalmıĢtır. Libya, Cezayir, Mısır yaĢadığı 

iç karıĢıklıklardan ciddi zararlar görmüĢtür. Irak yaĢadığı savaĢ halinin yaralarını 

saramamıĢtır. Toprak bütünlüğü ülkenin kuzeyinde neredeyse kalmamıĢtır. Yemen 

kaynamaktadır. Kuveyt, BirleĢik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ise adeta 

ABD‘nin birer eyaletleri gibi yönetilmektedirler. Ekonomik ve siyasi bağımsızlıklarının 

var olduğunu söylemek mümkün değildir. Pakistan kabuğuna çekilmiĢ, Afganistan ise 

rejim kavgalarının ülkede yarattığı kaos ortamında yaĢamaktadır. Ġslam dünyasının 
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ortaya çıkan sorunlarını çözmesi için kendi içindeki önemli güç merkezlerinin 

önderliğinde, icra kabiliyeti yüksek iĢbirliklerini kurmaya ihtiyacı vardır. Bu birlikteliğe 

önder olabilecek iki güçlü ülke ise Türkiye ve Ġran‘dır. 

Ġslam ülkeleri içinde güçlü tarihi zemini olan bu iki önemli güç merkezinin 

içerisinde olmadığı hiçbir birliğin, baĢarılı olması söz konusu değildir. Stratejik 

konumları, coğrafyasının geniĢliği, tarihi misyon ve vizyonları; Ġslam dünyasının 

güvenliği, ekonomik ve siyasi istikrarı, askeri gücünün caydırıcılığı bakımından önem 

arz etmektedir. Aksi halde Ġslam dünyası 21. yüzyılda emperyalist devletlerin birer 

sömürgesi olarak yaĢamak tehlikesi altında kalacaktır. Ġslam dünyasının küresel ve 

bölgesel geri kalmıĢlığı, huzursuzluğu, siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı ve iç 

çatıĢmalarının ortadan kalkması için lider ülkeler pozisyonundaki Türkiye ve Ġran‘ın 

baĢını çektiği aktif ve yaptırım gücü yüksek iĢbirliklerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun 

ön Ģartı ise Türkiye ve Ġran arasında gerçekleĢecek bir stratejik iĢbirliğidir. 

Türkiye-Ġran Stratejik ĠĢbirliği Ġmkânları 

Türkiye ile Ġran arasındaki iĢbirliği imkânlarının en önemlisi coğrafyadır. Tarih 

boyunca Anadolu ve Ġran coğrafyası birbirinden kopuk ve bağlantısız yaĢamamıĢtır. Bu 

coğrafyalarda kurulan devletler sürekli olarak birbiri ile iliĢki içerisinde olmuĢlardır.  

Türkiye-Ġran iliĢkilerini olumsuz yönde etkileyecek en önemli husus, Osmanlı-Safevi 

iliĢkilerini de olumsuz etkileyen Sünni-ġii çatıĢmasıdır. ġiiliğin Ġran‘da adeta resmi bir 

ideoloji haline gelmesi Safeviler ile baĢlamıĢtır. Ancak Erdebil Tekkesi‘nin baĢlangıçta 

Sünnilik esasına göre kurulduğu ve bu yönde faaliyet gösterdiği bilinmektedir. (Teber, 

2006: 9)Öyle ki, Osmanlı sultanları buraya her yıl belli miktar çerağ akçesi bile 

gönderiyorlardı. (Dedeyev, 2008: 209)Özellikle ġah Ġsmail‘in Osmanlı Devleti‘ne karĢı 

bir güç oluĢturma maksadıyla ġiiliği ön plana çıkartarak taraftar bulma arzusunun bu 

ayrıĢmanın en temel faktörü olduğu söylenebilir. 16-18. yüzyıllarda her iki devleti de 

birçok bakımdan olumsuz etkileyen çatıĢma ortamının temeli, suni olarak yaratılan bir 

mezhebi gerekçeye dayandırılmıĢtır. 

Akkoyunlu Türkmen teĢekküllerinin Anadolu‘dan kalkıp Ġran coğrafyasına gidip 

orada Safevi Devleti‘ni kurulmasında üstelendikleri etkin rol
5
, iki ülkenin tarihinde 

ayrıĢtırıcı değil birleĢtirici bir husus olarak değerlendirilebilir. Bundan dolayıdır 

ki,Safevi Devleti‘nin askeri ve mülki kadrosu Türk, mali kadrosu Ġranlılardan 

oluĢmuĢtu. Ordusunda onlu sistem kullanılmıĢtır. Osmanlılardaki kapıkulu ocaklarına 

benzer bir teĢkilat Safevilerdekorçuluk olarak teĢkil edilmiĢti. (Bayramlı, 2010: 229-

231) Ġki devletin de askeri ve idari teĢkilatlarında birbirinden etkilenmiĢ benzer 

müesseseler bulunmaktadır. Mesela Safeviler 12 hayvanlı Türk takvimini 

kullanmıĢlardır. (AydoğmuĢoğlu, 2011: 2) ġehzade hocalarına Osmanlılarda lala, 

Selçuklularda atabey, Safevilerde ise atalık deniliyordu. Atalık kelimesi birçok Türk 

devletinde Safeviler‘deki manasına yakın bir Ģekilde kullanılmıĢtır. (Alptekin, 1991: 38-

39)Bu yönüyle Safevi Devleti‘nin Osmanlı Devleti ile Orta Asya arasında bir kültür 

köprüsü vazifesini gördüğünü de söylemek mümkündür. 

Ġran coğrafyasında resmi olan veya olmayan rakamlara göre 80 milyonun üzerinde 

insan yaĢamaktadır. Oğuz (Türkmen) ve Azerbaycan Türklerinin ülke nüfusuna oranı en 

kötümser tahminle % 25‘in altında değildir. Buna göre Ġran‘da 25-30 milyon civarında
6
 

kendini Türk gören ve hisseden bir nüfus bulunmaktadır. Azerbaycan Türkü olmayan 

diğer Ġran Türklerinin sayısı 3 milyonun üzerindedir. (Güzel, 2016: 7) 

                                                           
5 Bu konuda bkz. (Gündüz, 2015); (Sümer, 1976) 
6 Ġran‘daki Türk nüfusu hakkında değerlendirmeler için bkz. (Gökdağ, 2013: 1) 
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Türkiye‘de ise ġia itikadını
7
 benimsemiĢ Alevi Türkmenlerin sayısı-bilgiler 

birbirini tutmamakla birlikte- 5-25 milyon arasında değiĢmektedir. (Cansun,2013: 454) 

16-17. yüzyıllarda Doğu Anadolu‘da kaçkın düĢmüĢ Alevi Türkmen grupların Kürtçe 

öğrenip kendilerini gizlemeleri ve KürtleĢtikleri de bir gerçektir. (Çetinkaya, 2010: 

514)Bu sebeple bugün kendini Kürt olarak ifade eden birçok kesimin köken olarak 

Alevi Türkmen oldukları unutulmamalıdır. Dolayısıyla Ġran‘daki Türk nüfus ile 

Türkiye‘deki Alevi Türkmen nüfusun, Türk-Ġran stratejik iĢbirliğinde önemli destek 

grupları olarak görülmesi gerekir. 

Ġran coğrafyasında yaĢayan topluluklarla, Anadolu coğrafyasında yaĢayan 

topluluklar arasında bir ortak tarihin varlığı da dikkate alınması gereken önemli bir 

imkândır. Ġran coğrafyası tarih boyunca uzun yıllar Türklerin idaresi altında kalmıĢtır. 

Bahse konu coğrafya M.Ö. 3000‘lerde Türkler tarafından kurulan Kuti Devleti‘nin de 

üzerinde yer aldığı bir coğrafyadır. Hatta Türklerin anayurdunun bu bölge olduğuna dair 

araĢtırmalar gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bu tarihi alt yapının farkında olan politikacılar 

son zamanlarda tarih ve kültür birlikteliğine atıfta bulunan açıklamalar yapmıĢlardır. 

Mesela 2011 yılında Türkiye‘yi ziyaret eden devrin Ġran DıĢiĢleri Bakanı Ali Ekber 

Salihî, Türk milleti bizim kardeĢimizdir. KarĢılıklı iliĢkilerimizin geliĢmesinden mutluluk 

duyuyoruz. Kültürel benzerliklerimiz bu iki toplumu bir araya getirmek için önemli bir 

etken, Neredeyse aynı dili konuĢuyoruz. Ġran‘ın yüzde kırkı Türkçe konuĢuyor. Bu zaten 

büyük bir bağ diyerek hem Ġran‘daki yaklaĢık 30 milyonluk Türk varlığına iĢaret etmiĢ 

hem de kültür birlikteliğinin iĢbirliği için önemli bir argüman olduğuna dikkat 

çekmiĢtir. (Gökdağ, 2013: 1) 

10 ġubat 2015 tarihinde TRT‘ye bir mülakat veren Ġran eski cumhurbaĢkanı 

MahmudAhmedinejad‘ın―Türk milletine saygım çok büyük, oturarak onlara 

seslenemem‖ diyerek ayakta konuĢması derin mesajlar içermektedir. Ahmedinejad‘ın bu 

mülakatta;  

Türkler yüce bir millettir, çok onurlu bir millettir, özgürlük ve adalet isteyen ve 

bunların mücadelesini veren bir millettir. Türkler, asırlarca Ġslam‘ın 

bayraktarlığını yaptı. Ben, bölgesinin iki büyük gücü Türkiye ile Ġran‘ın el ele 

vermesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye, çok hızlı geliĢen bir ülke. Ġki ülkenin de 

nüfusu yaklaĢık 80 milyon ve son derece genç. Ġran, dünyanın en zengin doğalgaz 

ve petrol rezervlerine sahip. Ġslam dünyasının bu iki büyük milleti el ele verirse 

neler baĢarılmaz ki, ortak otomobiller ve uçaklar üretebilir, bütün Ġslam aleminin 

refahına katkıda bulunabiliriz(http://www.trthaber.com/haber/dunya/ahmedinejad-

trtye-konustu-167318.html) 

diyerek, Türkiye ve Ġran arasındaki stratejik bir iĢbirliğinin önemine tarih bilincine 

sahip sorumlu bir devlet adamı tavrı ile yaklaĢmıĢtır. Bu bakıĢ açısına sahip ve tarih 

bilinci ile düĢünen devlet adamları, siyasetçiler ve bilim adamlarının varlığı yapılacak 

ciddi ve kalıcı bir iĢbirliğinin önemli bir avantajı olarak değerlendirilebilir. 

Tarihte olumsuz geliĢmeler yaĢanmıĢ olsa da, Türk ve Ġran toplumları arasında 

derin uçurumlar oluĢmamıĢtır. KarĢılıklı güven ortamı sağlanır ve iliĢkiler gerçekten 

samimi bir ortamda geliĢirse iki ülke toplumunun da buna karĢı bir direnç 

oluĢturmayacağı öngörülebilir. Her iki ülke de mezhebi farklılıklar, tarihi hesaplaĢmalar 

veya yönetim farklılıklarını gündeme getirmeden karĢılıklı menfaat çerçevesinde 

konuya yaklaĢırlarsa, dünya siyasetinin seyrini değiĢtirecek ciddi bir iĢbirliğini 

sağlayacak imkânlara sahiptirler. 

                                                           
7 ġiilik ve ġiâ hakkında bkz. (Fığlalı, 1986: 118-179) 

http://www.trthaber.com/haber/dunya/ahmedinejad-trtye-konustu-167318.html
http://www.trthaber.com/haber/dunya/ahmedinejad-trtye-konustu-167318.html
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Türkiye ile Ġran arasındaki ortak kültür değerleri ile beslenmiĢ coğrafi bütünlüğün, 

stratejik iĢbirliği için imkânsızlıklar değil, aksine ciddi imkân alanları doğurduğunu 

söylemek mümkündür. 

Türkiye-Ġran Stratejik ĠĢbirliği ve Fırsatlar 

Ekonomik Fırsatlar 

Türkiye ve Ġran‘ın nüfusu 2016 yılı verilerine göre aĢağı yukarı 80‘er milyon 

civarındadır. Yani iki ülkenin toplam nüfusu 160 milyonun üzerindedir. Bu nüfus 

Avrupa nüfusunun Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan nüfusları 

çıkarıldığında neredeyse ¼‘üne. AB ülkeleri nüfusunun ise 1/3‘üne tekabül etmektedir. 

Her iki ülkenin nüfusu da Avrupa‘ya göre daha gençtir.  

Türkiye‘nin yüz ölçümü 780.580 km
2
, Ġran‘ın ise 1.648.000 km

2
‘dir. Yani iki 

ülkenin büyüklüğü 2,4 milyon km
2
‘nin üzerindedir ve Avrupa içinde değerlendirilen 

Rusya, Kazakistan, Gürcistan ve Türkiye hariç tutulursa, neredeyse Avrupa 

coğrafyasının yarısı kadar büyüklükte bir coğrafyaya sahiptirler.  

Türkiye ve Ġran‘ın sahip olduğu coğrafya yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından 

nitelikli ve zengindir. Türkiye‘nintabiî ve tarihi zenginlikleri önemli bir turizm 

potansiyeli olarak kabul edilmektedir. Ġran, petrol ve özellikle de doğalgaz kaynakları 

bakımından zengin bir coğrafyanın üzerindedir. Petrol ve doğalgaz hatları her iki 

ülkenin coğrafyası kullanılmadan Akdeniz‘e ulaĢamamaktadır. Bütün bu ekonomik 

olumluluklara rağmen Türkiye‘nin kiĢi baĢına düĢen milli geliri IMF‘nin 2016 

tahminlerine göre 9.179 dolar, Ġran‘ın ise 5.237 dolardır. Özellikle Ġran‘ın ekonomik 

potansiyeline oranla milli gelirinin düĢüklüğü dikkatlice değerlendirilmesi gereken bir 

durumdur. Ġslam devriminden sonra Ġran‘daki milli gelirin bu nitelikli düĢüĢü ile ilgili 

alınması gereken tedbirler konusunda Türkiye‘nin tecrübesinden istifade etmesi, Ġran 

için iĢbirliği konusunda önemli bir fırsat olarak görülebilir. Ġran‘ın Gayri Safi Yurtiçi 

Hasılası (GSYH) da 2016 yılında 411 milyar dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. 

(http://www.mfa.gov.tr/iran-ekonomisi.tr.mfa)Bu meblağın 2006 yılında 516 milyar 

dolar olduğu düĢünülürse, on yıllık bir süreçte Ġran‘ın GSYH‘nda % 20‘lik bir 

düĢüĢolduğu görülecektir. Türkiye‘nin GSYH‘sı ise 2006‘da 508 milyar dolar iken 

2016‘da 856 milyar 791 milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. (Karagöl, 2017: 2) 

Ġran ve Türkiye‘nin ithalat ve ihracat konusunda yapacakları stratejik bir iĢbirliği ve 

karĢılıklı teknik destekler en azından AB, ABD ve Rusya‘nın keyfini kaçıracak, yeni 

stratejiler geliĢtirmek ve aramak zorunda bırakacaktır. Ġran ve Türkiye‘nin ekonomik 

bakımdan iĢbirliği Ġslam dünyasının huzurlu ve zengin geleceği için de ümit verici 

olacaktır. 

2015 verilerine göre,dünyanın en iyi markaları içerisinde Türkiye‘den ve Ġran‘dan 

hiçbir marka bulunmamaktadır. (http://brandirectory.com/league_tables/table/global-

500-2015) Ġslam ülkeleri içinde ise ilk 500‘de sadece BirleĢik Arap Emirlikleri‘nin iki 

markası yer almaktadır. Ġran ve Türkiye‘nin, özellikle de özel sektörün aktif olarak 

içinde bulunması gereken alanlarda bölgesinde küresel ekonomiye hitap edebilecek 

markalar üretmesi bir fırsat olarak durmaktadır. Otomotiv, savunma sanayi, biliĢim, 

yenilenebilir enerji, organik tarım ve daha birçok alanda yapılacak ortak projelerle Ġslam 

dünyasının ekonomik bakımdan lokomotifi olabilecek alt yapı ve yetiĢmiĢ insan gücü 

bakımından dünyadaki birçok ülkeden çok daha avantajlı duruma geçilebileceği 

unutulmamalıdır. Bu bakımdan imkânları fırsata çevirecek siyasi iradelerin oluĢması ve 

ortak bir politika belirlenerek birlikte yürümek mecburiyeti vardır. 

Askeri ve Siyasi Fırsatlar 

http://www.mfa.gov.tr/iran-ekonomisi.tr.mfa
http://brandirectory.com/league_tables/table/global-500-2015
http://brandirectory.com/league_tables/table/global-500-2015
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Türkiye ve Ġran‘ın savunma sanayi konusunda ciddi alt yapıları oluĢmuĢtur. Çok 

fazla dillendirilmese ve somut olarak kamuoyu ile paylaĢılmasa da Ġran‘ın nükleer silah 

bakımından faaliyetlerinin olduğu bilinmektedir. Türkiye‘nin insansız hava araçları, 

zırhlı askeri araçlar ve silah yapımı konusunda önemli mesafeler kat ettiği 

görülmektedir. Ġki ülkenin ortak projelerle bilgi ve teknolojik birikimlerini bir araya 

getirerek uçak sanayi kurma konusunda Batı‘ya bağımlılığı ortadan kaldıracak yetenek 

ve kabiliyeti bulunmaktadır
8
.  

Türk ordusunun bilgi ve tecrübe birikimi ile Ġran ordusunun bilgi ve tecrübe 

birikimi pekâlâ paylaĢılabilir. Ġç ve dıĢ güvenlik konularındatecrübe kazanmıĢ askeri 

kadroların birbirlerinin tecrübelerinden istifade etmeside bir fırsat olarak 

düĢünülmelidir. 

Türk ordusu 620 bin 473 kiĢilik aktif personele sahiptir. 

(http://www.ntv.com.tr/turkiye/tsk-asker-sayisini-acikladi-turk-ordusunda-kac-asker-

var,O0tdm3CtiECZHx2fE1NzFA) 354‘ü savaĢ uçağı olmak üzere envanterinde 546 

hava aracı bulunmaktadır. (https://www.hvkk.tsk.tr/tr-

tr/Türk_Hava_Kuvvetleri/Hakkımızda/Günümüz_Hava_Kuvvetleri/Envanterdeki_Uçak

lar) Bu gücü ile Türkiye Dünya‘daki en büyük ordular arasında 10. sırada 

gösterilmektedir.  Özellikle kara ordusu bakımından birçok NATO ülkesinden ileri bir 

noktadadır. Ġran‘ın ise 545.000 civarında aktif askeri personeli olup 140 savaĢ uçağına 

sahip olduğu belirtilmektedir. Askeri teçhizat, askeri mevcut ve hareket kabiliyeti 

bakımından her iki ülkenin tek baĢına güçlerini mukayese etmek yerine, bu iki gücün 

stratejik bir iĢbirliği doğrultusunda aynı amaca hizmet edecekleri bir paktın içinde 

bulunmalarının bölge üzerinde emelleri olan diğer devletler üzerindeki etkileri çok daha 

önem arz etmektedir. 

Bu iĢbirliğinin sonucunda; sınırları Orta Asya‘dan Karadeniz‘e, Balkanlara, oradan 

Doğu Akdeniz‘e, Kızıldeniz ve Basra Körfezi‘ne dayanan bir Güney Batı Asya 

Birliği‘nin oluĢmasının da önü açılacaktır
9
. 

İç güvenlik 

PKK‘nın alt kollarından biri olan PJAK, Ġran‘da faaliyet göstermektedir. Her ne 

kadar örgüte 2011 yılında büyük bir darbe vurulsa da Ġran için bir iç güvenlik 

sorunudur. PKK ve bağlı kollarından olan YDG-H Türkiye‘de silahlı terör örgütü olarak 

bölücü ve ayrılıkçı faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 

Bunun yanı sıra IġĠD her iki ülkeyi de tehdit etmektedir. Ġran devlet lideri 

Ayetullah Ali Hamaney, 26 Temmuz 2016‘da verdiği bir beyanatta; IġĠD gibi radikal 

örgütlerin Suriye ve Irak'ta oluĢturulmasının ana hedefi Ġran'a saldırmaktı, ancak 

Ġran'ın gücü bu örgütleri doğdukları topraklara 

sıkıĢtırdı(http://www.hurriyet.com.tr/hamaney-isid-irana-karsi-kurduruldu-

40122475)demiĢtir. Türkiye, IġĠD konusunda Ġran‘dan daha fazla etkilenmiĢ ve hatta 

ordusu ile yakın zamanda Suriye topraklarında bu örgüte karĢı mücadele vermiĢtir. 

                                                           
8 Mesela, 37 ülkenin buluĢlarının sergilendiği ve 2-4 Mart 2017 tarihleri arasında Ġstanbul‘da gerçekleĢen 

2.Uluslararası BuluĢ Fuarı ISIF 2017‘de altın madalyaya layık görülen buluĢ, sadece atık maddeler kullanılarak 

yapılan ve radyasyon zırhı olarak kullanılabilen bir malzeme üretimine verilmiĢtir. Radarda fark edilmeyen bir madde 

üretilmesi ile ilgili alınan bir patent de savunma sanayi için önemli bir alt yapının varlığına iĢaret etmektedir. 
9 Kuzey Afrika ülkeleri (Mısır hariç), Balkan ülkeleri, Rusya, Çin ve Hindistan‘ın özel statüye sahip olabilecekleri 

ancak temelinde bir Türk-Ġslam birliğini hedefleyen Güneybatı Asya Birliği (GAB) adlı yeni bir örgütlenme modeli 

teklifi 2005 yılından beri Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından birçok platformda dile getirilmiĢ ve yayınlanmıĢtır. 

Bkz. (Öztürk, 2008: 171-195) 

http://www.ntv.com.tr/turkiye/tsk-asker-sayisini-acikladi-turk-ordusunda-kac-asker-var,O0tdm3CtiECZHx2fE1NzFA
http://www.ntv.com.tr/turkiye/tsk-asker-sayisini-acikladi-turk-ordusunda-kac-asker-var,O0tdm3CtiECZHx2fE1NzFA
http://www.hurriyet.com.tr/hamaney-isid-irana-karsi-kurduruldu-40122475
http://www.hurriyet.com.tr/hamaney-isid-irana-karsi-kurduruldu-40122475


Prof. Dr. Orhan KILIÇ 301 

 

Ġran‘dabulunan hatırı sayılır nüfusa sahip Türk unsurun, Ġran‘daki değiĢimde söz 

sahibi olması ve diğer muhalif gruplar tarafından kabul edilmesi, onların kültürel 

kimliklerini muhafazası ile mümkündür. Nitekim Güney Azerbaycan Türklerinin 

muhalif hareketlerinin çapı ve taraftarları hergeçen gün büyümektedir. Mesela aĢiret 

yapısına sahip olan KaĢkay Türklerinden olan öğrenciler üniversitelerde Azerbaycan 

kökenli öğrenciler ile birlikte hareket etmektedirler. (Turan, 2011: 61-68)Bu 

hareketlerin etnik bir bölünmeye gitmemesi için Ġran‘ın bu konuda Türkleri de karar 

sürecine dahil etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra iç güvenliği için Türkiye‘nin 

vereceği desteğeihtiyacı vardır. 

Bu iki terör örgütüne karĢı her iki devletin geliĢtirecekleri ortak savunma ve 

mücadele stratejilerinin iç ve dıĢ tehdit unsurlarının ortadan kaldırılmasına yönelik kısa 

ve orta vadede bir baĢarı sağlayacağı muhakkaktır. PKK‘nın merkezi durumunda olan 

Kandil‘in bir kısmının Ġran coğrafyasında olması ve örgütün buradan temizlenmesi 

faaliyetlerinde Ġran‘ın Türkiye‘ye istihbarat ve askeri destek vermesi yapılacak 

iĢbirliğinin en önemli ve olumlu referans noktası olabilir. Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti‘nin yaĢadığı en büyük sorunlardan biri olan PKK konusunda Ġran‘ın açık, net ve 

somut adımlarının daha sonraki süreçte ihtiyaç duyulacak karĢılıklı güven ortamının 

sağlanmasına da katkı sağlayacağı açıktır. 

Türkiye-Ġran Stratejik ĠĢbirliğinin Önündeki Engeller 

Türkiye ile Ġran arasında gerçekleĢebilecek ve Ġslam dünyası açısından hayati bir 

önem taĢıyan stratejik iĢbirliğinin önündeki en önemli engel, tarihte olduğu gibi bugün 

de etkisini hissettiren mezhep farklılığı ve mezhepler arasındaki çatıĢmadır. Ġran‘ın ġii 

itikadınıidaresinin merkezine koyması, buna karĢılıksiyasi bir argüman olarak çok fazla 

kullanılmasa da Türkiye‘nin büyük bir çoğunluğunun Sünni olması bu iĢbirliğini 

güçleĢtirmektedir. Çünkü tarihte Osmanlı-Safevi mücadeleleri bir yönüyle de Sünni-ġii 

mücadelesi olarak görülmüĢtür. Bunun içindir ki Osmanlı Devleti,Safevi Devleti ile 

yaptığı hemen her anlaĢmaya Hz. Muhammed, ailesi ve sahabeye küfrün men edilmesi 

Ģartını koymuĢtur. Osmanlı toplumunda KızılbaĢ olarak adlandırılan Safevi unsurların 

mülhid olarak ifade edildiği de sıkça görülen bir durumdur. 

Türk-Ġran iĢbirliği önündeki ikinci büyük engel bu iki ülkenin de içinde bulunduğu 

Avrasya coğrafyasında böylesine güçlü bir birlikteliğin Rusya ve ABD‘nin çıkarlarına 

ters düĢmesidir. Avrasya‘da oluĢacakböylesine  bir birlikteliği Avrupa da, ABD de bir 

tehdit olarak görmekte ve bunu engellemeye çalıĢmaktadır. Rusya ise kendisinin baĢını 

çektiği bir birliğe sıcak bakmakta ancak Türkiye‘nin bu birliğe bakıĢının ve 

uygulamalarının kendisinin isteği doğrultusunda olmasını arzulamaktadır. Bundan 

dolayıdır ki Rusya‘daki Avrasyacılardenilen grup içinde yer alanlar Ġran ve Orta Asya 

ülkelerini birliğin içinde düĢünürken Türkiye‘yi bu iĢin dıĢında bırakmaya 

çalıĢmaktadırlar. Bu sebeple, Türkiye Asya‘daki Türk devletleriyle iyi iliĢkiler 

geliĢtirerek böylesi bir planın dıĢında kalmak istememiĢ, bir yandan AB ile iliĢiklilerini 

devam ettirirken bir yandan da yönünü Avrasya‘ya çevirerek özellikle de Rusya ile 

iĢbirliği alanını geniĢletmeye çalıĢmıĢtır
10

. Bu iliĢkiler Ġran ile maalesef istenilen 

düzeyde ilerlememektedir. Rusya, Türkiye, Ġran ve Çin‘in de içinde bulunduğu bir 

Avrasya Birliği‘nin temel amacı NATO‘nun etkisizleĢtirilmesi olduğu için bu 

birlikteliğin hayata geçmesine en büyük katkıyı sağlayacak Türkiye-Ġran 

yakınlaĢmasının AB, ABD ve hatta Rusya tarafından engellenmeye çalıĢılması, bu 

sürecin en büyük handikapıdır. 

                                                           
10 Bu konuda geniĢ bilgi için bkz. (Yılmaz ve Bahrevskiy, 2017) 
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Türkiye‘nin bir NATO üyesi ülke olması,Türkiye-Ġran iĢbirliğinin önündeki bir 

diğer engeldir. Çünkü Türkiye‘nin NATO üyesi bir ülkeye yapılacak herhangi bir saldırı 

halinde askeri yardım yapma yükümlülüğü vardır. Ġran‘ın NATO üyesi bir ülke 

olmaması ve özellikle de NATO üyesi ülkelere karĢı tavrı nedeniyle Türkiye-Ġran 

stratejik iĢbirliğine NATO üyesi ülkeler sıcak bakmayacak ve Türkiye‘nin üyeliğini 

gözden geçirecektir.  

Ġran‘da dini esaslı bir yönetim sistemi bulunmaktadır. Türkiye ise demokratik ve 

laik bir devlet yapısına sahiptir. Ġki ülke yöneticileri ve siyasilerinin bu konuda 

birbirlerini anlamaları zordur. Ancak Türkiye‘nin yönetim Ģekli ve yöneticileri ile 

Ġran‘daki yönetim Ģekli ve yöneticilerinin anlayıĢları arasındaki farklılık, seksenli ve 

doksanlı yıllardaki gibi de değildir. ġah Rıza Pehlevi ve oğlunun dönemi Türk-Ġran 

iliĢikliler bakımından yakınlaĢmanın çok daha fazla görüldüğü bir dönem olarak 

addedilebilir. Rıza Pehlevi‘nin Gazi Mustafa Kemal‘e hayranlık duyduğu bilinmektedir. 

Ancak Ġran yarı monarĢik bir yapıdan dini temelli bir yönetim sistemine geçmiĢtir. 

Ülkenin en üst makamı veli-yi fakih olan dini liderde, yürütme ise 

cumhurbaĢkanındadır. Meclis yasama yetkisini kullanmaktadır. Bunun yanında 

kuvvetler ayrılığı prensibine riayet edilmektedir. Resmi dini Ġslam, resmi mezhebi ise 

ĠsnâaĢeriyye ġiiliği yani On iki Ġmam ġiiliği‘dir. Bu da ġia‘nın bir kolu olan Caferîlik 

olarak nitelendirilmektedir. Ġran devriminden sonra Ġran‘da sağ ve sol grup olarak 

adlandırılan bir siyasal ayrıĢma mevcuttur. Sağ kanadı; dinci ve köktendinci örgütler ve 

partiler ile liberal ve laik partiler, sol grubu ise Radikal Ġslamcı partiler ve örgütler ile 

Sosyalizm yanlısı parti ve örgütler temsil etmektedir. Yani Ġran‘da siyasal ayrıĢma, 

dinci ve laik gruplar Ģeklindedir. (Ahin, 2010: 86) 

Son zamanlarda bilinçli olarak dünya kamuoyuna pompalanan Radikal Ġslam veya 

Ġslami Terörizm kavramları ve Ġslam karĢıtlığı, gerek Ġslam dünyasının birliği, gerekse 

bu dünyanın en önemli lokomotif devletleri olan Türkiye ve Ġran‘ın aralarında 

yapacakları stratejik bir iĢbirliğinin önündeki bir diğer engel olarak durmaktadır. 

Yaratılan bu suni Ġslam karĢıtlığından dolayı ABD ve AB ülkelerinin özellikle de 

Türkiye üzerinde baskı kuracakları ve üye olduğu paktlardan çıkarılarak birçok yaptırım 

uygulanacağı beklenen bir durumdur. 

Ġslami örgütler ise maalesef Ġslam‘ın özüyle bağdaĢmayan birçok eyleme imza 

atarak böylesine bir nefret oluĢmasına zemin hazırlamaktadırlar. Ġslami söyleme dayalı 

kurulmuĢ terör örgütlerinin varlıkları ve faaliyetlerini devam ettirmeleri dikkate 

alınması gereken bir diğer durumdur. Özellikle Ġran‘ın radikal bir Ġslam devleti 

görüntüsü Türk kamuoyunu da ürkütmektedir. 

ABD 2007 yılında teröre destek veren ülkeler listesine Ġran‘ı da dahil etmiĢ ve daha 

sonraki raporlarda bu desteğin artarak devam ettiğini vurgulamıĢtır. Ġran‘ın Suudi 

Arabistan, Lübnan, Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Türkiye‘de gerçekleĢtirilen birçok terör 

eylemi ile bağlantısı olduğu ileri sürülmektedir. Türkiye‘de; Ġran devriminden sonra 

ortaya çıkan Selam Tevhid Grubu‘nun, Ġran Devrim Muhafızları içindeki SAVAMA‘nın 

Türkiye masası tarafından sevk ve idare edildiği, Türkiye aleyhine, casusluk, cinayet ve 

bombalama eylemlerinde bulundukları yolunda değerlendirmelerde bulunulmaktadır. 

Selam TevhidGrubu‘nıngruplar arasında kin ve düĢmanlık oluĢturarak silah zoru ile 

Türkiye‘de Ġran benzeri bir yönetim kurma arzusu içinde bulunduğu kabul edilmektedir. 

Hizbullah, HAMAS, Filistin Ġslami Cihad (FĠC), Filistin Halk KurtuluĢ Cephesi, El 

Aksa ġehitleri Tugayı, El Kaide ve PKK Ġran‘la bağlantılı terör örgütleri içinde 

gösterilmektedir. Ġran‘ın, Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar ile ilgili 

programlarının devam ettiği ise en üst düzeyde dillendirilmektedir. (Alp, 2015:86-123) 
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Ġran‘ın Ġslam devletlerinin hamisi pozisyonunu üstlenmesine rağmen, Azerbaycan-

Ermenistan çatıĢmasında Ermeniler lehine tavır takınması, Çin‘de Müslüman Uygur 

Türkleri konusuna kayıtsız kalması, Tacikistan ve Özbekistan‘da ise Müslümanların 

karĢısındaki grup veya yönetimleri desteklemesi; Ġslam devriminden sonra ABD ve 

batılı devletlerin bu ülkeye uyguladığı ambargoların Ġran‘ın kendince pragmatik bir 

politika izlemesine yol açan sonuçları olarak düĢünülebilir. (Alp, 2015: 124-125) 

ABD‘nin önce Afganistan‘a daha sonra ise 2003 yılında Irak‘a müdahalesi, Ġran‘ın 

iki düĢman komĢu yönetimden kurtulmasını sağlamıĢtır. Ancak Ġran, ABD ile de 

müttefik değildir. Ortadoğu‘da Ġran‘ın bir ġii kuĢağı kurma yolunda attığı adımlar 

Suriye‘deki iç savaĢta rejimin yanında yer alarak Akdeniz‘e uzanacak bir ġii koridoru 

kurması için de bir fırsat olarak görülmektedir
11

. Ancak Ġran‘ın bu emellerine ulaĢması, 

bölgede bugün etkisini Suriye‘ye doğrudan müdahale edecek boyuta getiren ABD, Ġsrail 

ve Sünni Arap ülkelerinin iĢine gelmeyecektir. Ġran ise Irak ve Suriye üzerindeki 

emellerine ulaĢmak için Rusya ile müttefik olarak hareket etmektedir. 

Bütün bu hususlar Türkiye-Ġran arasında bir stratejik iĢbirliği kurulmasının 

önündeki aĢılamaz engeller gibi durmaktadırlar. 

Çözüm Önerileri 

Devletlerarasında yapılan stratejik iĢbirliklerinde vazgeçilmez iki kural karĢılıklı 

menfaat ve karĢılıklı güvendir.Menfaat ve güvenden birisinin eksik olması iĢbirliğini 

iĢlemez hale getirir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere ortak din, milli yakınlıklar ve ortak 

tarih Ģuuru bu iĢbirliklerini iĢler ve kolay hale getirebilir. Türkiye-Ġran Stratejik ĠĢbirliği 

ilk bakıĢta imkânsız gibi değerlendirilmektedir. Ancak gelinen noktada,Ģayet Ġslam 

merkezli bir yeni kutup kurulacaksa veya arzulanıyorsa, iki devletin bu konuda taĢın 

altına elini koyması mecburiyeti vardır.  

Ġlk yapılacak iĢ, siyasilerin ve yöneticilerin iç ve dıĢ siyasetlerini birbirine 

karıĢtırmamalıdır. Türkiye açısından bakıldığında Ġran ile yapılacak bir stratejik 

iĢbirliğinin demokratik ve laikliği terk etmek anlamında olmadığı anlaĢılmalıdır. Bu 

iĢbirliğine taraftar olmak veya istemek,Ġrancı olmak yani Ġran‘da uygulanan rejimin 

Türkiye‘de de uygulanmasını istemek anlamında değerlendirilmemelidir. Bugünkü 

Ģartlarda Türkiye‘nin Ġran‘ın rejimini, Ġran‘ın da Türkiye‘deki rejimi benimsemesi 

mümkün değildir. Ġki ülkenin rejim konusunda bir dayatması veya bunu iliĢkilerin 

merkezine oturtmaması gerekir. Mezhepler ve mezheplere bağlı diğer dini fraksiyonlar 

arasındaki çatıĢmalar, fikir ayrılıkları ve kavgalar bugün Ġslam dünyasının en büyük 

problemidir. Mezhep farklılıkları maalesef bir arada olmayı engellemekte, ihtiyaç 

duyulan zamanlarda kısa sürede ortak bir savunma refleksinin geliĢtirilmesine engel 

olmaktadır. Bu sebeple sadece Ġran ve Türkiye‘nin değil, bütün Ġslam ülkelerinin 

iliĢkilerinin merkezine ortak menfaati koymaları gerekmektedir. Buradaki temel 

yaklaĢım, bütün Ġslam ülkelerinin karĢılıklı olarak birbirlerinin idari sistemlerine 

anlayıĢlabakmalarıolmalıdır.Birdevletin diğer devletin idari sistemini dizayn etme gibi 

bir tavır geliĢtirmemesi gerekir. Sünni-Ġslam ve ġii-Ġslam arasındaki ayrılık ve rekabetin 

artması, Ġslam dünyasının her geçen gün daha kötüye gideceğini göstermektedir. 20. 

yüzyılın baĢlarında bu birlik sağlanamadığı için Ortadoğu maalesef emperyalist 

Hristiyan devletler tarafından adeta parsellenmiĢ ve kötü sonuçları bugün yaĢanan bir 

taksimat sorununu doğurmuĢtur. Onun içindir ki, gerek Ġslam dünyasının kendi 

içerisinde yaĢadığı, gerekse Ġslam ve Hristiyan dünyası arasındaki iliĢkiler bir 

medeniyetler ve dinler çatıĢmasına dönüĢtürülmemelidir. Bu çatıĢmaların ittifaklara 

                                                           
11 Bu konuda bkz. (ġahin, 2006: 38-54) 
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dönüĢmesi ise bütün din, millet ve mensubiyetlerin insanlığın hayrı ve mutluluğuna 

yönelik düĢüncelerin idarede etkin olması ile mümkün olabilir. 

Bu anlayıĢ çerçevesinde iĢbirliği acele ile değil sabırla ve sağlam kurulmalıdır. 

Hatta bir seremonisi de olmamalıdır. KardeĢ Ģehirler ilan edilip karĢılıklı ziyaretler 

yapılabilir. Birçok alanda karĢılıklı öğrenci değiĢiminin de yapıldığı üniversitelerarası 

iĢbirlikler kurulmalıdır. Tarih, edebiyat, sosyoloji, dil ve etnografya alanında yapılacak 

ortak projelerle iki bakıĢ açısının meczedildiği akademik çalıĢmalar teĢvik edilmelidir. 

Ġran ve Türkiye yükseköğretimi sağlık ve fen bilimleri alanında bilgi birikimlerini 

paylaĢmalıdırlar. 

TASAM (Türk Asya Stratejik AraĢtırmalar Merkezi) ve IPIS (Ġran DıĢiĢleri 

Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası AraĢtırmalar Merkezi) tarafından organize edilen ve bu 

yıl üçüncüsü yapılan Türkiye-Ġran Forumu bu bağlamda olumlu bir geliĢme olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak bu forumda iĢlenen temaların mutlaka hayata geçirilmesi 

ve güçlü siyasi iradelerle desteklenmesi gerekmektedir. 

Sadece iki ülke bilim insanlarının katıldığı bilim fuarları tertip edilerek alınan 

patentler ve buluĢlar karĢılıklı olarak paylaĢılabilir. Yuvarlak masa toplantıları ile genel 

ve spesifik konularda iki ülke bilim adamları tartıĢmalı ve aldıkları kararları siyasetin 

istifadesine sunmalıdırlar. Ġki ülke arasında gidiĢ-geliĢler belli bir disiplin içinde ancak 

iyi niyet çerçevesinde sıklaĢtırılmalıdır. Ġran‘dan Türkiye‘ye, Türkiye‘den Ġran‘a 

yapılacak turistik maksatlı ziyaretler iki ülke arasındaki iliĢkileri kamuoyu açısından 

anlaĢılır ve kabul edilebilir bir platforma çekebilir. 

En önemlisi, Türkiye ve Ġran‘ın yapacakları askeri iĢbirliğidir. Bu iĢbirliği bir 

savunma paktına dönüĢmese de iki ülke arasında askeri alanda gerçekleĢecek karĢılıklı 

ziyaretler, stratejik iĢbirliğinin asla olamayacağı yönündeki algıyı kıracaktır. Ġran, 

Rusya‘nın, Türkiye ise AB ve ABD‘nin stratejik müttefikliğini sorgulamalı, bir araya 

gelebileceklerinin sinyalini vermelidirler. Böylesi sembolik yakınlaĢma bile diğer taraf 

ülkelerin iki ülke nezdinde yürüttükleri politikalarını gözden geçirmelerini 

gerektirecektir. 

Çözüm için vazgeçilmez ve olmazsa olmaz husus; iki ülkenin karĢılıklı olarak 

toprak bütünlüklerine ve idari sistemlerine saygı duyması ve bu yönde bir tavır 

geliĢtirmeleridir. Türkiye Ġran coğrafyasında kalmıĢ Türk unsurunun hakları konusunda 

sadece insani ve kültürel boyuta dikkat çekmelidir. Bugünkü Ģartlarda BOP 

çerçevesinde Ġran‘da yaĢanacak etnik temelli bir çatıĢmanın çıkarılması halinde Ġran‘ın 

Irak‘tan çok daha ciddi problemlerle karĢılaĢacağı göz ardı edilmemelidir. Ġran‘ın 

neredeyse yarısının farklı etnik gruplardan oluĢtuğu düĢünülürse ABD‘nin ve diğer 

emperyalist güçlerin bu konuyu kaĢıyacakları ve üzerinde çalıĢacakları açıktır. 

Sonuç 

Türkiye ve Ġran arasında oluĢacak bir stratejik iĢbirliğinin önünde aĢılması zor 

engeller bulunsa da gerçekleĢmesi halinde her iki ülkenin de bu iĢbirliğinden dolayı 

ciddi kazanımlar sağlayacağı açıktır. Diplomaside duygulara yer yoktur. 

Unutulmamalıdır ki, devletlerin dostları değil çıkarları vardır. Bu sebeple 560 km. sınır 

komĢuluğu bulunan ve tarihten gelen bir kader birlikteliği olan Türkiye ve Ġran‘ın bu 

stratejik iĢbirliğini lafta ve hatta kâğıt üzerinde bırakmamaları, kamuoylarının da desteği 

ile uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Ġki ülkenin tarihleri incelendiğinde batıda 

Viyana‘ya, doğuda ise Çin‘e kadar uzanacak bir etki alanının olduğu görülecektir. 

Türkiye ve Ġran‘ın içerisinde olmadığı hiçbir Ġslamîbirliğin 21. yüzyılda etkin bir 

Ģekilde kurulması ve faaliyet göstermesi söz konusu değildir. 
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Türkiye ve Ġran‘ın ayrılıkları ve farklıklarını değil iki komĢu ülke olarak ortak 

noktalarını konuĢmaları halinde bu iĢbirliği konusunda çok önemli mesafelerin kat 

edileceği hayal değildir. Bunu denemek için her Ģeyden önce siyasilerin bu iĢe inanması 

lazımdır. Bu iĢbirliğini engelleyecek en önemli unsur ise ABD, AB ve Rusya‘nın 

böylesi bir stratejik iĢbirliğini engellemeye yönelik kendilerince alacağı tedbirlerdir. 

Her Ģeye rağmen iki ülkenin aynı dine mensup olmasının getirdiği üst birlikteliğini, 

mezhebi ve idari sistem farklılığına kurban etmemesi, en azından iĢbirliğini denemesi 

konusunda tarihe karĢı bir mecburiyetleri vardır. Türkiye ve Ġran‘ın aynı yolun ayrı 

yolcuları değil, aynı yolun aynı yolcuları olmaları sadece her iki ülkenin de menfaatine 

olmayacak Ġslam dünyasının da önünü açacaktır. 
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TÜRKĠYE-ÇĠN ĠLĠġKĠLERĠNDE DOĞU TÜRKĠSTAN: FIRSATLAR, 

ĠMKÂNLAR, GELĠġMELER, SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

EAST TURKESTAN IN THE RELATIONS BETWEEN CHINA AND TURKEY: 

OPPORTUNITIES, DEVELOPMENTS, POSSIBILITIES,CHALLENGES AND 

SOLUTION PROPOSALS 

Yrd. Doç. Dr. Ömer KUL 

Ġstanbul Üniversitesi 

kulomer@hotmail.com 

Özet 

Bildirimizde Doğu Türkistan siyasi tarihi üzerinde ayrıntılı durmamakla beraber, 1949‘da vuku 

bulan ve günümüzde de devam etmekte olan Komünist tahakkümün bölge halkı üzerindeki 

uygulamalarına örnekler vererek sıkıntıları dile getirme gayreti içerisinde olacağız. Buna ilave olarak da 

meselenin Türkiye ile Çin arasında bir probleme mahal vermeden uluslararası iliĢkiler bağlamında çözüm 

önerilerimizi tahlil edeceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Doğu Türkistan, Çin, Uygur, Uluslararası iliĢkiler 

Abstract 

Although we do not mention a detailed political history of Eastern Turkestan, occurred in 1949 

and continues today as the Communist domination of the region by giving examples of efforts within the 

distress will be expressed in our paper. In addition, the issue between Turkey and China, without regard 

to a problem in the context of international relations, we will analyze our solutions.  

Keywords: EasternTurkestan, China, Xin-jiang, Uygur, International relations 

GiriĢ 

―Doğu Türkistan Milli Mücadele Tarihi ve Osman Batur‖ adlı Doktora tez 

çalıĢmamız sırasında teferruatlı bir Ģekilde araĢtırma imkânı bulduğumuz Doğu 

Türkistan meselesinin, globalleĢen ve bir nevi köy haline gelen günümüz dünyasında 

hâlen daha kanayan bir yara olarak yerini muhafaza etmesini hayretler içerisinde takip 

etmekteyiz. Bununla beraber insan hak ve özgürlüklerinin zirveye çıktığı günümüzde 

Asya‘nın kalbi olarak ifade edebileceğimiz bu coğrafyada yaĢanan olayların çözümü 

noktasında yapılan çabaların göstermelik davranıĢlardan öteye geçmediğini de üzülerek 

müĢahede etmekteyiz. Doğu Türkistan‘da insan hak ve onuruna yakıĢmayan birçok 

davranıĢın vuku bulduğu bilinen bir gerçektir. Bu nevi gerçekler karĢısında ise hem hür 

dünya devletlerinin, hem Ġslam âleminin hem de Türk dünyasının kayıtsızlığını da 

üzülerek takip etmekteyiz.  

Burada üzerinde durulması gereken ilk nokta Doğu Türkistan Meselesi olarak 

ifade edilen durumun ne olduğunun tespitidir. Meselenin iyi tetkik ve tahlil edilememesi 

çözüm önerilerinin da askıda kalmasına sebep olmaktadır. Kanaatimizce, büyük bir 

çoğunluk tarafından da kabul edilen görüĢ, Doğu Türkistan‘da huzur ve barıĢın 

bulunmadığı gerçeğidir. Durumu tahlil etmenin ve çözüm önerileri sunmanın yolu da 

Doğu Türkistan‘da 1949 sonrası yaĢananların Doğu Türkistan halkını ve meselesini ne 

duruma getirdiğini tespit etmekten geçmektedir.  

A. Doğu Türkistan Milli Mücadele Tarihinin Problemleri 

Dünya siyasi tarihinin bilinmeyen yönleri bir tarafa son iki asırlık dönemde 

Dünya üzerinde hiçbir millet yoktur ki ülkesi ve milletinin tarihinin dönüm noktaları, 

önemli tarihleri, kiĢileri ve olayları net bir Ģekilde ortaya çıkarılmamıĢ olsun. Doğu 

Türkistan‘da ise bu durum tam tersi bir vaziyettedir. Mesela Doğu Türkistan‘ın adının 

Xin-jang olarak değiĢtirildiği tarih olan 18 Kasım 1884 hakkında bile farklı kayıtlar 
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bulunmaktadır(Buğra, 1952: 27;  Dillon, 2001. 4;Rossabi, 1988: 250; Alptekin, 1992: 5;  

Alptekin, 1979: 2; LiSheng, 2006: 117;  Bekin, 2000: 17; Melike Ülker - Nazmiye 

Yüce, 2007: 21;  Cengiz,1998: 12; TaĢağıl, 1996: 24; Demir ve Nilay, 1988: 1). Bir 

diğer problemli konu Doğu Türkistan‘ın yüzölçümüdür. 10.476.076 km
2
 gibi geniĢ bir 

alana yayılan Türk Dünyası‘nın 1.828.418 km
2
‘si Doğu Türkistan olarak 

adlandırılmaktadır. (Hayit, 2000: 284; Togan, 1981: 1; Ligeti, 1986: 15; Yalçınkaya, 

1997: 15; Golden,2002: 343; Dillon, 3;Costagne, 1980: 60;Bekin, 17; Musabay, 1969: 

500)
1
Lakin bu yüzölçümü konusunda hâkim bir kanaat ve görüĢ günümüz dünyasında 

ortaya konulabilmiĢ değildir. Bir baĢka konu ise Doğu Türkistan‘ın nüfusu meselesidir. 

Günümüz Ģartlarında sağlıklı bir nüfus sayımı yapılmasının imkânsız olduğu Doğu 

Türkistan nüfusunun 30-35 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir (Zulpıqar, 

2007: 144-146 )
2
. Bir örnek daha verelim. Mesela 12 Kasım 1933 (Forbes, 1990:138)

3
 

tarihinde kurulan KaĢgar Doğu Türkistan Hükümeti‘nin adın da bile birlik mevcut 

değildir. Doğu Türkistan tarihinde bu ve benzeri örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Lakin meselenin bu yönünden daha da önemlisi Doğu Türkistan halkının içinde 

bulunduğu durumun tahlili ve çözüm noktasında atılması artık elzem olan adımların 

tespitinde yatmaktadır. 

Bilindiği üzere Doğu Türkistan, Çin tarafından 1 Ekim 1955 tarihinde ―Xin-jiang 

Uygur Özerk Bölgesi‖ ilân edildi(Rossabi, 250, Ġlkul, 42; Bonavia, 1978: 24; Alptekin, 

                                                           
1
 Nadir Devlet (“Türk Dünyasının Demografik ve Ekonomik Yapısına Toplu Bir Bakış”, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, 

TKAE Yay., Ankara 1992, s.84) Doğu Türkistan coğrafyasının Çin’in toplam yüzölçümünün 1/6’sını meydana 
getirdiğini bunun da rakamsal olarak 1.710.000 km

2
’lik bir alanı kapladığını ifade etmektedir. Çin kaynakları ise 

ülkenin 1.646.800 km
2
 olduğunu belirtmektedir, bkz. (İlkul:1997,35); Berdi: 2006, 408), Doğu Türkistan’ın 

yüzölçümünü 1.871.000 km
2
 olarak vermektedir; (Özey: 1997, 9) ise bu rakamı 1. 646.900 km

2
 olarak 

verirken;(Saray:1984,1) ise 1.503.563 km
2
 olarak vermektedir. (Wang:1999,299 Doğu Türkistan’ın yüzölçümünü 

1.600.000 km
2 

olarak vermektedir. (Kocaoğlu:2006,43) ise bu rakamı 1.647 milyon km
2
 olarak vermektedir; Aynural: 

2007, 21; Alimcan: 2008, 8; Togan: 2005, 37; makalesinde Türkistan’ın sınırlarını ifade ettiği çalışmasında Doğu (Çin) 
Türkistan’ı 1.118.812 km

2
 olarak ifade etmektedir. Bütün bunların yanı sıra son yayınlanan Çin kaynaklarının birinde 

(LiSheng, s.1) Çin topraklarının 1/6’sını teşkil eden Doğu Türkistan’ın yüzölçümü 1.664.900 km
2
 olarak verilmektedir. 

2
Zulpıqar: 2007, 144-146 Doğu Türkistan’da 30 milyon civarında Türk nüfusun bulunduğunu belirtmektedir. sultan 

Mahmut Kâşgarlı (Modern Uygur Türkçesi’nin Grameri, Orkun Yayınevi, İstanbul, t.y. , s. 1) 1992 yılı öncesinde 
nüfusun 18-20 milyon olduğunu ifade etmektedir. 1996 yılında Doğu Türkistan Vakfı tarafından tertip edilen “2. 
Uluslararası Doğu Türkistan Sempozyumu”nda ise Doğu Türkistan’da bulunan Türk nüfus 35 milyon olarak ifade 
edilmiştir. Bu rakamı Yusuf Gedikli de gerçeğe en yakın olarak kabul etmektedir, bkz. İlkul, 4.  Doğu Türkistan’a 
yapmış olduğu seyahatte gördüklerini bir eser haline getiren ;(Arpacık: 2009, 103); Türk dünyasındaki nüfus 
artışlarını baz alarak, bu rakamı 50 milyon olarak vermektedir; (Özdağ: 2000, 195) ise bu rakamı 28 milyon olarak 
vermektedir. (Özey; 11) ise tam rakam ifade etmemekle birlikte 30 milyondan fazla bir nüfusun Doğu Türkistan’da 
bulunduğunu belirtmektedir. (LiSheng, 5)’e göre Uygur Özerk Bölgesi’nin toplam nüfusu 19.250.000’dir. Bölgede 
Han milliyeti haricindeki etnik grupların toplam nüfusu ise 10.969.600 olarak verilen çalışmada Uygurların nüfusu 
8.345.600’den fazla olmak üzere toplam nüfusun % 43,3’ünü meydana getirmektedir. Bununla birlikte Doğu 
Türkistan’da yaşayan diğer etnik guruplar da: Han, Kazak, Hui, Moğol, Kırgız, Şibo, Tacik, Özbek, Mancu, Daur, Tatar 
ve Ruslardır. Bölgenin muhtelif yerlerinde yaşayan Hanların nüfusu ise 8.280.000 kişi olarak verilen çalışmada bu 
nüfus oranı toplam içerisinde % 43.02’lik kısmı meydana getirmektedir. Kazak nüfusunun 1.245.000 olarak verildiği 
çalışmada toplam nüfus içerisindeki oranı ise % 6.47’yi meydana getirmektedir. (Alptekin: 2000, 47)’in ifadesiyle 
Doğu Türkistan’daki Çin nüfusu 1953’te sadece genel nüfusun % 6.14’ünü meydana getirirken bu rakam 2000 yılı 
itibariyle % 40. 72’ye ulaşmıştır. Başka bir ifade ile 1954 yılı itibariyle 479.000 olan Çinli nüfus, 1964’te 2.445.000, 
1984 tarihi itibariyle de 5.346.300 kişiye yükselmiştir. 
3
 kurulacak olan idarenin İslâmi olduğunu yazmış olsa da bu konuda basılı eserlerdeki ifadelerde bir birliktelikten söz 

etmek mümkün değildir. Kurulan hükümetin Cumhurbaşkanı Hoca Niyaz Hacı’nın dönemin bağımsız devletlerinden 
İngiltere ve Türkiye’ye göndermiş olduğu belgelerde böyle bir ifade yer almamaktadır. Hükümet’in 2 Mart 1934 
tarihli Bakanlar Kurulu kararında da yönetim şeklinin “İslâm” olduğuna dair bir ibareye rastlamadık. Forbes gibi bazı 
yerli ve yabancı araştırmacıların ifade ettiklerinin aksine kurulan hükümetin “Kâşgar Doğu Türkistan Cumhuriyeti” 
şeklinde yazılması kanaatimizce daha doğru olacaktır. Hoca Niyaz Hacı tarafından gönderilen belgeler ve 2 Mart 
1934 tarihli bakanlar kurulu kararı için bkz. Kul: 2009, 435-436). 
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1985: 129;  TaĢağıl, 24; Gözlek, 2006: 21; Cengiz,13)
4
 9 Temmuz 1956 tarihinde 

hazırlanan nizamnâmede ―Xin-jiang Uygur Özerk Bölgesi, merkezî devlet organlarının 

kanunlarına, tamim ve kararlarına harfiyen uyacak ve bunları ifâ edecektir‖ Ģeklinde 

yeralan ifadeler ile bölgenin statüsü Ģekillendirildi. (Kotov, 1959: 81; Hayit, 1975: 336; 

Cengiz, 3) 

Bundan sonraki dönemlerde Çin Anayasası‘na ilave edilen metinlerde ―diğer 

milletlere ayrımcılık (discrimination) yasaklanmıĢtır‖ ibaresi eklenmiĢtir (Cengiz,3). 

Lakin bu ve benzeri haklar Özerk bölge ilanından 9 ay sonra hazırlanan nizamnâme ile 

Merkezî Çin Hükümeti‘nin kontrolüne devredilmek suretiyle lağvedilmiĢ, bu ise 

beraberinde özerk bölge haklarının sadece kağıt üzerinde kalmasına sebep olmuĢtur.  

Çin‘in 1982 Anayasası ise azınlık haklarına daha geniĢ çapta garantiler 

vermektedir. Ancak zikredilen bu anayasanın ilgili maddeleri incelendiğinde ve 

uygulamanın BM tarafından tetkikatında belirtilen hakların verilmediği, yasalarda 

belirtildiği üzere, özerk bölge idarecilerinin ―karar veren‖ makamında olmadığı ve 

mahalli sorunlarla ilgili maddî ve manevî hiçbir teminatın gerçekte bulunmadığı 

anlaĢılmaktadır
5
. Mesela 1955 sonrası Xin-jiang (Doğu Türkistan) Özerk Bölge 

BaĢkanlığı‘nda bulunan kiĢiler arasında Çinlilerin de bulunmuĢ olması yanında 

azınlıklardan olanların ise karar alma yetkilerinin bulunmaması eĢitsizlik olarak kabul 

edilmektedir
6
.   

1911 yılında Çin‘de ilan edilen Cumhuriyet idaresinin Doğu Türkistan‘daki ilk 

Genel valisi olan YangZeng-xin (1911-1928) döneminde bölge nüfusunu % 90‘ından 

fazlasını teĢkil eden Müslüman azınlıklara karĢılık sadece % 3 civarında bulunan Çinli 

nüfusun bilhassa 1949 sonrası dönemde bölgeye getirilen Çinli göçmenler ile % 45 

seviyesine getirilmiĢ olması da düĢündürücü olduğu kadar manidardır. Bölge halkının 

ise üzerinde en fazla durduğu ve itiraz ettiği nokta Çinli göçmen getirilme meselesidir
7
.  

Çin Komünist Partisi‘nin 1949 yılını müteakip Doğu Türkistan‘da uygulama 

sahasına koyduğu politikaların bölge halkı arasında infiale sebep olduğu ve bunun 

neticesinde de birçok ayaklanmanın meydana geldiği bilinen bir gerçektir. Mesela: 

1950, 1953, 1958, 1962, 1965, 1968,  1992, 1997, 2002 ve son olarak da 2009 yıllarında 

defalarca ayaklanan halk ancak kanlı bir Ģekilde bastırılmıĢtır. 1949‘dan bugüne kadar 

Doğu Türkistan halkı Dünya kamuoyunun gözleri önünde ağır zulüm ve iĢkencelere 

maruz bırakılmıĢtır
8
.  

                                                           
4
 8 Ağustos 1952 tarihinde Doğu Türkistan’da 10 ayrı muhtar bölgenin tesis edildiğini ve bunlardan bir tanesinin de 

“Sincan (Uygur) Özerk Bölgesi” olduğunu ifade etmektedir. Krş. için bkz. D. H. McMillen 
(ChineseCommunistPowerandPolicy in Xin-jiang, 1949-1977, Doulder 1979, s. 300 vd.) Doğu Türkistan millî 
liderlerinden Buğra ve Alptekin, 1 Kasım 1955 tarihinde kaleme aldıkları “Doğu Türkistan Türkleri Komünistlerin İlan 
Ettikleri Muhtariyeti Reddediyor” adlı yedi sayfalık bildiride muhtariyetin mahiyeti ve bu muhtariyet ile Komünist 
Çin’in yeni bir taktik denediklerini ifade ettikten sonra Doğu Türkistan’ın hakiki sahiplerinin sözleri ile bildirilerine 
nihayet vermişlerdir. Bildirinin aslı hususi kütüphanemizde mevcuttur. 
5
 Geniş bilgi için bkz. BM tarafından teşkil edilen ve 1990 yılı Ağustos ayında yayımlanan “Her Türlü Irkî Ayrımcılığın 

Kaldırılması Komitesi”nin raporu. Ayrıca krş. için bkz. Cengiz, 4. 
6
 1955 sonrası Özerk Bölge Başkanlığında bulunan idareciler ise şunlardır: Seypidin Azizi (1955-1967), LongShujin 

(1968-1972), Seypidin Azizi (1972-1978), Wang Feng (1978-1979) IsmailAmet (1979-1985), Tomur Dawamat (1985-
1993), Abdul'ahatAbdulrixit (1993-2003), İsmail Tiliwaldi (2003-2007) ve Nur Bekri (2007-...) 
7
YangZeng-xin dönemi hakkında geniş bilgi için bkz. Ömer Kul. 

8
Geniş bilgi için bkz Emet:2009;http://www.unpo.org/content/view/7872/107/; 

http://www.hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_273.htm#AĞUSTOS;http://www.enfal.de/yak19.htm; 
http://www.turksam.org/tr/a1717.html 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Seypidin_Azizi&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Long_Shujin&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Feng
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ismail_Amet&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Tomur_Dawamat
http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul%27ahat_Abdulrixit
http://en.wikipedia.org/wiki/Ismail_Tiliwaldi
http://en.wikipedia.org/wiki/Nur_Bekri
http://www.enfal.de/yak19.htm
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Buna benzer birçok olayın tarihin tozlu sayfalarında yerini aldığını belirterek 

bugün Doğu Türkistan halkının itiraz ettiği ve düzeltilmesi için hür dünyanın demokrasi 

bekçilerinden, Ġslam âleminden ve Türk dünyasından beklentilerini burada özetle ifade 

etmeye gayret edelim.  

1. ĠĢgal: Doğu Türkistan,  1949 yılından bu yana Komünist Çin yönetiminin 

iĢgali altında bulunmaktadır ve bölgede 30-35 milyon arasında Müslüman-Türk 

yaĢamaktadır. Doğu Türkistan‘ı oluĢturan halk; Türk Milleti‘nin birer parçası olan 

Uygur, Kazak, Özbek, Kırgız, Tatar ve diğer Türk boylarından oluĢmaktadır. ĠĢgal 

altındaki Doğu Türkistan toprakları tarih boyunca Türklere ait olmuĢtur
9
. Hal böyle iken 

uluslararası örgütlerin en büyüğü ve varlık sebebi insanlığa onurlu bir yaĢam sağlamak, 

oluĢması muhtemel sorunların barıĢçıl yollarla çözülmesine zemin hazırlamak olan 

BirleĢmiĢ Milletlerin (BM), Doğu Türkistan‘da yaĢayan halkların iĢgal ve zulüm altında 

yaĢamasına göz yumması düĢündürücüdür. 

 2. Ġnsan Hakları Ġhlalleri: Bölgede 1949 yılından beri yoğun bir Ģekilde, insan 

hakları ihlali suçu iĢlenmektedir. Ġnsan hakkı ihlallerinin çoğunun baskıcı kanunlardan 

ve Çin hükümetinin resmî politikasından kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Ġnsan 

hakları kuruluĢlarının bölgede açık bir Ģekilde faaliyet göstermesi yasaktır. Çin 

Hükümeti ―insan hakları‖ konusu mevzu bahs olunca iĢbirliğinden adeta kaçmaktadır. 

Nitekim Doğu Türkistan‘da etnik gruplara mensup temel insan haklarının Ģiddetle 

bastırıldığı, çoğu zaman yargılanma olmaksızın tutuklandıkları, siyasi tutukluların ise 

uluslararası adalet standartlarından çok uzak yargılanmalar neticesinde uzun süre 

mahkûm edildikleri ve her yıl yüzlerce Müslüman-Türk‘ün stadyumlarda Ģova 

dönüĢtürülerek idam edildikleri, dahası kararlar verilirken suçun tespiti cihetine 

gidilmediği uluslararası kuruluĢların raporlarında belirtilmektedir
10

.  

3. Soykırım: Komünist Çin ordularının Doğu Türkistan‘daki ilk komutanı 

olarak bilinen ve Doğu Türkistan celladı olarak da adlandırılan WangZhen ―Devrim 

aleyhtarı unsurları yok etmek‖ sloganı ile 250,000‘den fazla Doğu Türkistan Türkü‘nü 

1952 yılında öldürerek büyük bir soykırım yapmıĢtır. Çin bu soykırımı her türlü dünya 

medeniyetini koruma amaçlı kurulan Uluslararası Örgütlerin gözü önünde rahatça 

yapabilmiĢtir. Bunun yanı sıra 1949 yılından itibaren değiĢik tarihlerde benzer 

katliamlar vuku bulmuĢtur
11

.  

4. Çinli Göçmenler ve Asimile: 1949iĢgalinden sonra Doğu Türkistan 

topraklarına Çin yönetimi tarafından düzenli olarak Han Çinlileri yerleĢtirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Böylelikle Doğu Türkistan‘da Türklerin nüfusuna eĢit bir Çinli nüfus 

oluĢturma politikası güdülmüĢtür. Buradaki amaç Doğu Türkistan‘ın demografik 

yapısını değiĢtirip, bölgeyi Çin Devleti‘ne tamamıyla dâhil etmektir. 1949 yılında 

iĢgalden önce Doğu Türkistan sınırlarında % 3 civarında olan Çinli nüfus, bugün 

itibariyle % 50‘ye dayanmıĢtır. (WuAi-chen, 1940: 63; Forbes, 356, 454;Lattimore, 

1950: 68;Lattimore, 1945: 79; Kul,60 vd., 80, 174, 208) 

                                                           
9
 Geniş bilgi için bkz. Kul, a.g.t. 

10
TheUighurMuslimpopulation in theXinjiangUighurAutonomousRegion (XUAR) in 

northwestChinafacedintensifiedpersecution. Theauthoritiesused a series of violentincidents, 
allegedlylinkedtoterrorists, tolaunch a sweepingcrackdown. Accordingtoofficialmedia, almost 1,300 
peoplewerearrestedduringtheyear on terrorism, religiousextremismorotherstatesecuritycharges, and 1,154 
wereformallychargedandfacedtrialsoradministrativepunishments. On 14 August, WangLequan, PartySecretary of 
the XUAR, announced a “life anddeath” struggleagainstUighur “separatism” bkz. 
http://thereport.amnesty.org;http://thereport.amnesty.org/en/regions/asia-pacific/china; 
http://www.unpo.org/content/view/7872/107/ 
11

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/635448/Wang-Zhen; http://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Zhen_ 
(official) 

http://thereport.amnesty.org/
http://thereport.amnesty.org/en/regions/asia-pacific/china
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5. Kadınlara Kürtaj: Doğu Türkistan topraklarında nüfus yapısına iliĢkin 

olarak zorunlu doğum kontrolü ve toplu kürtaj uygulanmaktadır. Çin yönetimi Türklerin 

Ģehirde 2, kırsalda ise 3‘ten fazla çocuk sahibi olmalarını kesinlikle yasaklanmıĢtır. Bu 

yasağa uymayanlar çok ağır ekonomik ve idari cezalara çarptırılmaktadır. Özellikle 

kırsal kesimlerde yaĢayan köylü kadınlar, hiçbir sağlık veya hijyen tedbiri alınmaksızın 

zorunlu ve toplu kürtaj operasyonuna tâbi tutulmaktadır. Kürtaj yaptırmayan hamile 

kadınların çocukları zorla karınlarından çıkarılarak katledilmektedir. Mesela, 1991 

yılında Hoten vilayetine bağlı KarakaĢ ilçesinde zorunlu olarak kürtaja tabi tutulan 

kadınların sayısı 18.765‘tir. Bu sayı; ilçedeki anne adaylarının % 49‘unu teĢkil 

etmektedir. Bu kural dıĢında doğan çocuklar, vatandaĢlık hakkı, isim gibi insani 

haklardan yoksun bırakılmaktadır
12

.  

Çin‘de 1979‘dan bu yana ―zorunlu doğum kontrolü‖ uygulanmaktadır.  Kota 

fazlası çocuk sahibi olanlar ağır para cezasına tabi tutulmaktadır. Bu Ģekilde, kota 

fazlası doğan çocuklar ise devlet kontrolünde büyütülmekte, daha sonra 13-14 

yaĢlarında ailelerinden alınarak Çin‘in iç kesimlerine zorunlu çalıĢtırılmaya 

gönderilmektedirler. 

6. Self-Determinasyon Hakkı: Halkların kendi geleceklerini belirleme (Self-

determination) hakkının kullanılmasının, bilhassa I. Dünya SavaĢı sonrasında çok 

görülen bir Ģekli olan, halkoyuna baĢvurma (plebisit) uygulamasının en son örneği, 

Doğu Timor‘da 30 Ağustos 1999‘da gerçekleĢtirildi. 

(http://www.turkcebilgi.com/doğu_timor/ansiklopedi) BM gözetimi altında Endonezya 

DıĢiĢleri Bakanı Ali Alatas ile Portekiz DıĢiĢleri Bakanı Jaime Gama arasında 5 Mayıs 

1999 tarihinde New York‘da imzalanan anlaĢma uyarınca yapılan halkoylaması 

sonucunda, Doğu Timor halkı mevcut Endonezya yönetimini reddederek, kullanılan 

oyların % 78,5‘i ile bağımsızlık kararı aldı. Doğu Timor sorunu, dünya gündeminde 

1975 yılından itibaren yerini almıĢtır. (Türköz,97; 

http://www.unpo.org/content/view/7872/107/) Halbuki Doğu Türkistan sorunu daha 

uzun süredir hakkaniyetli bir çözüm bulunması ve halkının kendi geleceğini belirleme 

hakkının tanınması için beklemektedir. Bu iki bölge ile ilgili veriler karĢılaĢtırıldığında 

açıkça görüleceği üzere, hiçbir zaman bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmamıĢ bir 

bölgeye kendi geleceklerini belirleme hakkı tanınırken, Doğu Türkistan için bu hak söz 

konusu bile edilmemektedir. Bir an önce Doğu Türkistan‘ın gerçek sahiplerine Self 

Determinasyon hakkının sağlanması için gerekli giriĢimlere geçilmesini gerekmektedir. 

Ancak bu giriĢimlerde bulunurken Doğu Türkistan topraklarına sonradan göç ettirilen 

Çinlilerin bulunduğunu göz ardı etmeyip, yapılacak halk oylamasına ancak ve ancak bu 

ülkenin gerçek sahiplerinin katılması gerektiği kararının alınması gerekmektedir.  

7.  Doğu Türkistan‟daki Ġdarecilerin Çinli Olması: Doğu Türkistan halkı 

Pekin‘den atanan idareciler tarafından yönetilmektedir. Bu yöneticiler ise Doğu 

Türkistan Türklerinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını giderme anlayıĢıyla hareket 

etmemektedirler. Doğu Türkistan‘daki devlet dairelerinde memurların büyük 

çoğunluğunu Çinliler oluĢturmaktadır. Çin Parlamentosu‘na ise, çok az sayıdaki Türk, 

Komünist Parti‘nin direktifleri doğrultusunda demokratik olmayan usullerle adeta 

atanmaktadır.  

8. Ekonomik Sefalet ve ÇalıĢma Hürriyeti: Doğu Türkistan‘da yaĢayanlar için 

çalıĢma ve iktisadi hayat da Çin yönetimi tarafından oldukça kısıtlanmıĢ durumdadır. 

                                                           
12

Doğu Türkistan’daki İnsan Hakları ihlalleri hakkında geniş bilgi için bkz. Türköz: 1998; Human RightsViolations in 

EasternTurkistan 2000. 
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Mesela, Urumçi‘de geleneksel kıyafetler üreten veya satan giriĢimciler aĢağılamalar ve 

tacizlerle karĢılaĢabilmekte, hatta iĢ yerlerini kapatmak zorunda kalabilmektedir. Bunun 

dıĢında Doğu Türkistan halkının genel gelir seviyesiyle ilgili elimizdeki veriler Çin 

kaynaklı olduğundan güvenilirlikleri tartıĢılır. Nitekim Doğu Türkistan Mahallî 

Hükümeti‘nin Kasım 2001 tarihinde yayımladığı bir raporunda da, Doğu Türkistan‘da 

kiĢi baĢına düĢen milli gelir 100 dolarken, yine Doğu Türkistan‘daki bir Çinlinin yıllık 

geliri bir Müslüman-Türk‘ün gelirinin 3,6 kat fazlası, yani 360 dolardır. Ayrıca Doğu 

Türkistan‘da yaĢayan Çinlilerin iĢsizlik sorunu yokken aynı bölgede yaĢayan Türklerin 

% 90‘ı iĢsizlikle mücadele etmektedir.  

Doğu Türkistan, yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla dünyanın en zengin 

bölgelerinden biri olmasına rağmen, halkı Ģu anda dünyanın en çok sefalet çeken 

milletleri arasındadır. Ġpek yolu ticaretinin sürdüğü yıllarda refah ve kültür seviyesi ile 

medeniyetinin zirvesinde olan Doğu Türkistan halkı, iĢlenmeyi bekleyen veya Çin 

tarafından el konulan tonlarca kaynağı ile eski günlerini özlemle anmaktadır. 

(http://www.unpo.org/content/view/7872/107/.)   

9.  Doğu Türkistan‟da Dinî Hürriyetin Kısıtlanması: Çin yönetimince 1978 

yılına kadar ―din‖ afyon olarak nitelendirilmekteydi ve dinî faaliyetlerin özgürce 

yapılması kısıtlanmaktaydı. Hâlbuki Ġnsan Hakları Beyannamesi‘nin 9. maddesinde 

―her insanın düĢünce, vicdan ve din hürriyetine sahip olduğu‖ belirtilmiĢtir. Ġnsan 

Hakları Beyannamesi, BM Irk Ayrımcılığı SözleĢmesi ve benzeri uluslararası 

anlaĢmaları hiçe sayan Çin yönetimi; dini, sistem içinde kontrol altına almakla 

kalmamıĢ, ulusal birliği tehdit ettiği gibi gülünç bir gerekçeyle komünist dikta 

sisteminin devamı gayesiyle yok etmeyi hedeflemiĢtir. 1982 Çin Anayasası‘nın 13. 

maddesinde ―Her Çin vatandaĢı kendi inanç hürriyetine sahiptir‖ diye belirtilmiĢ 

olmasına rağmen bu madde alenen ihlal edilmektedir. Bu anlayıĢa bağlı olarak Doğu 

Türkistan‘da yaĢayan Müslüman Halka camide cemaat halinde ibadet etmeleri, memur 

ve iĢçilerin ibadet yerlerine gitmeleri, ibadet yapmaları, oruç tutmaları, dini bayramları 

kutlamaları yasaklanmıĢtır. Ġbadet yaptığı tespit edilenler iĢten atılmakta veya para 

cezalarına çarptırılmaktadır. Kadınların, kızların dini ibadet yapmalarına, 18 yaĢından 

küçüklerin dini kurs ve eğitim görmelerine ve camilere girmelerine, ibadet yapmalarına 

yasak getirilmiĢ; özel Ģahısların dini okul veya kurs açmaları men edilmiĢtir. Doğu 

Türkistan‘da 29.000‘den fazla cami ya askeri binalara veya ahırlara çevrilmiĢtir.  

Doğu Türkistan‘daki durum Filistin, KeĢmir ve Çeçenistan‘da olduğundan çok 

daha kötü ve korkunçtur. Dünya kamuoyu bu ülkelerde yaĢanan vahĢeti anında 

öğrenebiliyorken Doğu Türkistan‘da yaĢananlar, Çin Hükümeti‘nin dikta yönetimi 

yüzünden layıkıyla dünyaya duyurulamamaktadır. 

(http://www.unpo.org/content/view/7872/107/.) 

10. Eğitim Sorunları: Her ne kadar Çin Hükümeti, BM‘ye eğitim hakkına dair 

garantiler vermiĢ, azınlık dillerinin sistemleĢtirilmesi ve azınlık okullarının idare hakkı 

elde etmesiyle ilgili çalıĢmaları olduğunu belirtmiĢse de; Doğu Türkistan söz konusu 

olduğunda hükümetin sözleriyle uygulaması arasında tam bir tezat görülmektedir. Doğu 

Türkistan‘da eğitim alanında muazzam boyutlarda bir eĢitsizliğin yaĢandığı bölge 

halkıyla yapılan görüĢmelerden açık bir Ģekilde anlaĢılmaktadır. Dinine, milliyetine 

veya bağımsızlık isteğine istinaden söylediği herhangi bir sözden dolayı Doğu 

Türkistanlı bir öğrenci okuldan atılabilir, dövülebilir, iĢkence görebilir ya da 

hapsedilebilir. (Türköz, 60 vd) 

11. Nükleer Denemeler: Çin‘in en büyük nükleer merkezi ve deneme alanı, 

Doğu Türkistan‘ın Taklamakan Çölü‘ndeki Lop-Nor Gölü civarında bulunmaktadır. 
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Ayrıca Çin‘in ―Nükleer Füze Üssü‖nün de bu bölgede olduğunu Quick Dergisi 1988 

yılında açıklamıĢtır. Bölgede 16 Ekim 1964‘ten 1997‘ye kadar hiçbir koruyucu tedbir 

alınmadan 11‘i yeraltında olmak üzere 46 nükleer deneme yapılmıĢtır
13

. Nükleer 

denemelerin yarattığı bozukluklar, insan sağlığı yanı sıra ekolojik dengeyi de olumsuz 

yönde etkilemektedir. Halk çeĢitli hastalıklara yakalanmakta, çocuklar sakat doğmakta 

veya ölmektedir. Bütün bu süreç herkesin gözü önünde yaĢandığı halde konuya iliĢkin 

hiçbir tedbir alınmamaktadır. Sovyet Nükleer Bakteriyolojik Silah Programı‘nda görev 

alan KenAlibek‘in, ABD‘ye kaçtıktan sonra ilk baskısı 1992 yılında yayımlanan 

―Biohazard‖  kitabında, Bostun Gölü yakınındaki Malan‘da Çinlilerin gizli nükleer 

üslerinin olduğu açıklanmaktadır
14

.  

12. Doğu Türkistan‟ın Sömürülmesi: Doğu Türkistan, tüm yeraltı 

zenginliklerine ve bereketli topraklarına rağmen, Ģu anda Çin‘in en fakir bölgelerinden 

biridir. Bu çeliĢki, Çin ekonomisinin temel hammadde sağlayıcısı konumunda olan 

Doğu Türkistan‘ın yaĢadığı bu çeliĢki oldukça manidardır. Doğu Türkistan‘ın uranyum, 

doğal gaz, petrol ve altın gibi madenleri Çin‘e transfer edilmekte ve bu doğal 

kaynakların kullanımı her yönüyle merkezi yönetimin denetimi altında tutulmaktadır. 

Ekonomik baskı, Çin‘in Doğu Türkistan‘da uyguladığı soykırımın çok önemli bir 

parçasıdır. Bunun sonucu olarak Doğu Türkistan halkının % 80‘inden fazlası da açlık 

sınırının altında hayatlarını devam ettirmeye çalıĢmaktadır.  

Bu konudaki rakamlar da, Çin‘in baskıcı politikasını göstermesi açısından son 

derece dikkat çekicidir. Mesela: Urumçi‘deki endüstriyel iĢçilerin sadece 200.000‘i 

Türk, geri kalanı ise Çinli‘dir. Urumçi yakınında bulunan büyük bir tekstil fabrikasında 

çalıĢanların sadece % 10‘u Türk‘tür. KaĢgar yakınlarında bulunan ve 12.000 kiĢi 

çalıĢtıran bir fabrikada Türk iĢçi sayısı sadece 800‘dür. Urumçi yakınındaki bir baĢka 

fabrikada 2.100 iĢçi çalıĢmaktadır, ancak bunların sadece 13 tanesi Türk‘tür. 1986‘da 

Poskam‘da yeni bir petrol rafineri tesisi kurulmuĢtur ve burada çalıĢan 2.200 kiĢinin 

hepsi Çinli‘dir. Bazı bölgelerde çiftçiler ürünlerini yarı fiyatına devlete satmaya mecbur 

bırakılmakta, Çinli çiftçilerin ürünleri ise daha yüksek fiyattan alınmaktadır. Bütün 

bunların yanı sıra sadece Doğu Türkistan Müslümanlarına mahsus ―haĢer‖ olarak 

adlandırılan ücretsiz mecburi hizmet, zaten fakir olan çiftçileri daha da zorlamaktadır. 

Bu adaletsiz sisteme göre Doğu Türkistanlı her Müslüman-Türk, yılın bir veya bir 

buçuk ayını Komünist Parti‘nin kendisine vermiĢ olduğu mecburi bir iĢi, ücret almadan 

yerine getirmek zorundadır. (Türköz: 1998,16) 

13. Yargısız ve Keyfi Ġnfazlar: Her türlü insan hakları ihlalinin yoğun ve keyfi 

Ģekilde yaĢadığı Doğu Türkistan‘da son derece sağlıksız Ģartların olduğu hapishanelerde 

tutukluların bir kısmı, gardiyanlarca ve askerlerce kasıtlı ve keyfi Ģekilde ateĢ edilerek 

ya da iĢkencelere tabii tutularak öldürülmektedirler. Özellikle bağımsızlık ve özgürlük 

talebiyle cezalandırılan siyasi tutukluların penceresi olmayan odalarda beton zeminlerde 

ayakları zincire vurulmuĢ vaziyette tutuldukları, hatta tuvalet ihtiyaçlarını bile yattıkları 

yerlerde karĢıladıkları tespit edilmiĢ olup, bu durum insan hakları raporlarında kayda 

alınmıĢtır. Hatta infazların bir kısmı, mahkemenin hemen ardından yakınlarına haber 

vermeksizin gerçekleĢtirilmektedir. 

14. Doğu Türkistan‟da 5 Temmuz 2009 Tarihiyle BaĢlayan Katliam: 26 

Haziran 2009 günü Shaoguan‘daki bir oyuncak fabrikasında Türk kızlarına sarkıntılık 
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yapan Han Çinlilerinin çıkardıkları olaylarda 12 Türk‘ün katledilmesini protesto etmek 

için Doğu Türkistan‘ın baĢkenti Urumçi‘deonbinlerce Doğu Türkistanlı doğal hakları 

olarak protesto gösterisi düzenledi. Pazar günü saat 14.30‘da Halk Meydanı‘nda 

toplananların çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluĢuyordu. Amaçları mecburi 

olarak çalıştırılmak üzere Çin’e götürülen Doğu Türkistanlıların uğradığı vahşeti 

protesto etmekti. Ancak Çin‘in kolluk ve istihbarat kuvvetleri devreye girerek, binlerce 

Doğu Türkistanlının ölümüne ve yaralanmasına sebep oldu. Halka gözdağı vermek 

maksadı ile kanlı bir müdahaleye giriĢen Çin Hükümeti bundan sonra da Doğu 

Türkistan‘da keyfi idaresine devam edeceğini göstermiĢ oldu. Çin‘in bu geliĢmeleri 

kullanarak tüm Doğu Türkistan halkı üzerinde bir baskı oluĢturduğunu söyleyebiliriz
15

. 

CumhurbaĢkanımız Sayın Abdullah Gül‘ün Çin ve Urumçi ziyaretlerinden sonra 

bu olayların patlak vermesi tesadüf değildir. Çin her yöndeki geliĢmeyi, kendi çıkarları 

için kullanmıĢ ve kullanmaya da devam etmektedir. 5 Temmuz olayları ile alakalı 

olarak tüm dünyada yayınlanan haberler tek taraflıdır ve Çin resmi haber ajansı ġinhua 

tarafından yayınlanan haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Gizlice çekilen ve internet 

aracılığı ile dünyaya duyurulan görüntüler Urumçi‘deyaĢanan vahĢetin boyutlarını 

gözler önüne sermektedir. Bunun yanında olayların duyulması üzerine, Doğu Türkistan 

ile olan tüm bağlantılar kesilmiĢtir. Ne telefon ne de internet üzerinden iletiĢim 

kurulamamaktadır. Bütün bu yaĢananları ise özetle ―soykırım‖ olarak ifade etmek 

yerinde bir tespit gibi durmaktadır. 

B. Doğu Türkistan Meselesinin Tahlili ve Çözüm Önerileri 

Doğu Türkistan‘da bildirimizde özetle üzerinde durduğumuz ve baĢlıklar 

halinde kısaca belirttiğimiz problemler dıĢında birçok sıkıntının da var olduğu bilinen 

bir gerçektir. Lakin konunun bir bildiri içerisine sığmayacak büyüklükte olması 

hasebiyle özetlemek suretiyle burada genel hatlarıyla izah etmek durumunda kaldık. 

Bütün bu anlatılanlar üzerine Doğu Türkistan meselesinin tahlilini ve çözüm 

önerilerimiz sıralayacak olursak; 

1- Doğu Türkistan Meselesi yaĢananlar göz önüne alındığından Çin‘in bir iç 

meselesi olmaktan çıkmıĢ ve uluslararası bir mahiyet kazanmıĢtır. Bu haliyle Doğu 

Türkistan meselesi demokratik usullerle ve tarafların birbirlerini anlamaya yönelik 

gayretleri ile çözülmelidir. Tasvip edilmemesi gereken olgu, Doğu Türkistan 

meselesinin ne Çin, ne Türkiye, ne dünyadaki herhangi bir devletin provoke edeceği ve 

bundan bir rant kapısı doğmasını umut etmektir. Gaye insanca yaĢamak isteğinden ve 

hakkından öteye geçmeyen taleplerin ilgili taraflarca hoĢgörü ile karĢılanması ve 

objektif olarak değerlendirilmesiyle çözülmesidir.   

2- Doğu Türkistan‘da yaĢananlara göz yummak, yaĢanan insanlık dıĢı 

uygulamaların çözümü noktasında hareketsiz kalmak insanlık onur ve Ģerefine 

yapılacak büyük bir darbe niteliği taĢımaktadır.  

3- Doğu Türkistan meselesinin çözüm noktasında BM, ĠKÖ (Dünya Ġslam 

Konferansı Örgütü, UNPO (BirleĢmiĢ Milletlere Üye Olmayan Milletler TeĢkilatı), 

hariçte Doğu Türkistan Davası yürüten kuruluĢlar, baĢta DUK (Dünya Uygur Kurultayı) 

olmak üzere, hür dünyanın sivil toplum örgütleri, Türk Dünyası ve bilhassa Türkiye‘ye 

büyük görevlere düĢmektedir.  

4- Hariçte Doğu Türkistan Davası güden kurum ve kuruluĢlar arasında birlik 

olmadığı ve bu yüzden Doğu Türkistan‘da yaĢananlara karĢı gösterilen tepkilerde bir 
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birliktelikten söz edilemeyeceği kabul gördüğünden, Doğu Türkistan Diasporasının 

ivedilikle bir araya gelerek meselenin çözümü noktasında 5, 10, 20 ve 50 yıllık 

politikalar belirlemeleri, belirlenen politikalarda alınan mesafelerin neler olduğunu, 

nelerin eksik kaldığını takip edecekleri bir yapılanmaya gidilmelidir. Bu bağlamda 

DUK‘un bir üst çatı teĢkil edecek Ģekilde yeniden bir organizasyona gidilerek mevzu 

bahs konuda adımların atılması acilen gerçekleĢtirilmelidir. 

5- Doğu Türkistan Meselesinde ilmi bakımdan bugüne değin hangi çalıĢmaların 

yapıldığı, hangi çalıĢmaların yapılmamıĢ olduğunun tespit edilmesi veya yapılmıĢ olan 

çalıĢmaların, bilim âleminin hizmetine sunulması bakımlarından acil olarak bir ―Doğu 

Türkistan AraĢtırma Merkezi‖nin kurulması gerekmektedir. Bu isimle bir merkezin 

Türkiye‘de kurulması Türk-Çin iliĢkileri açısından sıkıntı doğurabileceği düĢünüldüğü 

takdirde isim olarak ―Uygur Dilini, Kültürünü ve Tarihini AraĢtırma Merkezi‖ adı 

altında kurularak vakit kaybetmeden çalıĢmalarına baĢlamalıdır.  

6- Bugüne kadar Doğu Türkistan ile alakalı olarak Türkiye‘de yapılmıĢ ilmî 

çalıĢmalar daha ziyade Doğu Türkistan‘da tarihte yaĢanmıĢ olaylar nakledilmiĢ, 

geçmiĢte yaĢanan vahim olaylar veya millî liderleri anma Ģeklinde etkinlikler 

düzenlemiĢtir. Meselenin çözümü noktasında ise fikirler üretilmediği gibi bu yönde de 

planlı hareket edilmediği görülmektedir. Zaman kaybetmeksizin mesele üzerinde 

hareket alanları belirlenmeli ve sistemli bir Ģekilde çözüm önerileri, faklı görüĢleri 

olanlar da dâhil olmak üzere, birlik sağlanarak hayata geçirilmelidir.  

7- Doğu Türkistan meselesinin çözümü noktasında Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti‘nin ise acilen bir devlet politikası belirlemesi gereklidir. Hür ve demokratik bir 

devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye‘de yaĢayan Doğu Türkistanlılara vakıf veya 

dernek kurma hakkını vermiĢ olmakla beraber, bu nevi teĢkilatların ortak bir dava 

uğrunda güçlerini birleĢtirmeleri konusunda bir nevi obdusmanlık görevini yerine 

getirmesi gereklidir.  

8- Doğu Türkistan‘da yaĢananların çözümü noktasında her ne kadar BM‘den 

beklentiler fazla olsa da; bugünkü yapısı ile meselenin çözümü noktasında bir kapı 

aralayamayacağı kanaatini taĢıdığımız teĢkilatın güvenilirliği de meseledeki tutumu ile 

ortaya çıkarılmıĢ olacaktır. BM teĢkilatı bir nevi Doğu Türkistan Meselesinin çözümü 

veya çözümsüzlüğü ile gerekli olup-olmama sınavını da vermiĢ olacaktır. Beklenti BM 

teĢkilatlarının, Çin‘in veto hakkı olan devletlerden biri olmasına rağmen, meselenin 

çözümü noktasında ciddi çalıĢmalar yapabileceği yönündedir. Lakin durumun bugünkü 

yapılanma ile bir netice ortaya çıkarabileceği kanaatinde değiliz. Doğu Türkistan 

meselesinin bir an evvel bir neticeye bağlanmaması durumunda teĢkilatın varlığı 

tartıĢılmaya açılmadır.  

9- Doğu Türkistan Meselesinde BM teĢkilatından daha fazla sorumluluğun ĠKÖ 

teĢkilatında düĢtüğü kanaatindeyiz. ĠKÖ‘nün arkasındaki gücün Çin ile olan ticari hacmi 

ile teĢkilatın din bağı bulunan Doğu Türkistan halkı arasındaki bağlantı meselenin 

çözümü noktasında iyi değerlendirilmelidir. ĠKÖ bu bağlamda Çin‘e en fazla yaptırıp 

uygulatabilecek, elindeki imkânlar ile bölge halkının hak ve hukukunun gözetilmesi 

noktasında Çin ile görüĢmeler yapabilecek güç ve kuvvette bir teĢkilat olarak 

düĢünülmektedir. TeĢkilatın harekete geçirilmesi ve yaptırım faaliyetlerine baĢlamasını 

ise Türkiye üstlenmeli, geliĢmeleri de takip etmelidir.   

10- Dünya devletlerinin kabul ettiği kanaat gelecekte Çin‘in baĢta aĢırı nüfusu, 

kapalı bir toplum olma gayreti, bünyesinde yaĢayan halklara karĢı tutumu vb konularda 

sıkıntılar yaĢayacak ve yaĢatacak bir devlet olduğu gerçeğidir. Durumun ciddiyetini 
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anlayan Batı dünyasının gerekli önlemleri alma noktasında da faaliyetlerde bulunması 

elzemdir. Bu anlamda Çin‘in çıkarlarını garantiye alacak tutum ve davranıĢlardan geri 

durmayacağı da hesaba katılmalıdır. KarĢılıklı restleĢmelerin dahi yaĢanabileceği bu 

ortamda Batılı devletlerin Çin‘deki azınlıkları koz olarak kullanma ihtimalleri ise 

yüksektir. Gaye köprüyü geçmek ise gerekli bağlantılar kar zarar hesabı da yapılarak bir 

an evvel hayata geçirilmelidir.  

11- Doğu Türkistan Meselesinin çözümü noktasında BM, ĠKÖ, Türkiye, Türk 

Dünyası ve Ġslam aleminin katkıları sağlanabileceği gibi meĢru ortamda konunun 

çözüm noktasında UNPO teĢkilatının da mezkur teĢkilatlar ve devletler tarafından aktif 

olarak harekete geçirilmesi elzemdir.  

12- Yukarıda zikrettiğimiz devlet kurum ve kuruluĢların iĢbirliği içerisinde bu 

hususun araĢtırılıp, tarihi gerçeklerin ve hali hazırdaki durumun değerlendirileceği bir 

rapor hazırlanması için gerekli giriĢimlerin acilen baĢlatılması gerekmektedir.  

13- Bildirimizin giriĢ kısmında ifade etmeye çalıĢtığımız tarihi hatalardan 

arındırılmıĢ bir Doğu Türkistan siyasi ve millî mücadele tarihi yeniden yazılmalıdır.  

Sonuç 

Doğu Türkistan coğrafyası tarih boyunca üzerinde kurulan Türk devletlerinin 

toprakları olarak kalmıĢ, ancak bugün 35 milyon civarındaki Müslüman-Türk, iĢgal 

edilmiĢ vatanlarında esaret ve zulüm altında yaĢamaktadır. Her milletin kendi ülkesinde 

özgürlük içinde yaĢamaya hakkı olduğu inancı artık medeni milletler nezdinde resmen 

kabul görürken; Çin yönetimi hangi çağda yaĢadığını unutmuĢçasına, güçlü olanın haklı 

olduğu ve diğer milletlerin topraklarının keyfi iĢgal edildiği eski çağlara özlem duyuyor 

görünmektedir. Dünyanın kaynaklarının kıt, ihtiyaçların ise sınırsız olduğunu en baĢta 

bir hayat kuralıymıĢ gibi kabul eden ve bu görüĢü kalabalık nüfusunu doyurmak 

gayesiyle iĢgallerine mazeret kabul edip, ekonomik ihtiyaçlarını baĢka insanların sırtına 

zorla yüklemeyi gaye edinen emperyalist Çin yönetimi, hümanist olduğunu iddia 

ettikleri ideolojilerine dahi ihanet etmiĢ durumdadırlar. XXI. asırda bile Asya‘da 

kendilerine ait olmayan topraklara yayılmacılığı bir dıĢ politika amacı haline 

getirmiĢlerdir. Öyle ki, bu emperyalist iĢgallerin ve yayılmacılığın kurbanları sadece 

Türkler olmamıĢ, aynı akıbete Tibet ve Ġç Moğolistan da maruz bırakılmıĢtır. 

Dünya kamuoyu, kapalı bir kutu görünümünde olsa bile, Çin‘de yaĢayan 

insanların, ülkeleri zorbalıkla iĢgal edilen ve zulüm altında yaĢayan birçok milletten 

oluĢtuğunu görüp bildiği halde; Dünya barıĢını ve huzurunu sağlama iddiasıyla kurulan 

Uluslararası Örgütler kendi varlık sebebine aykırı olarak bu vakayı görmezlikten 

gelmekte veya reel çözüm yolları üretmemektedirler. Yukarıda bir kısmını 

anlatabildiğimiz haksızlıkların ve insanlık dıĢı uygulamaların giderilmesi için, BM, 

ĠKÖ, UNPO vb. teĢkilatların yetkili ve ilgili kuruluĢları tarafından, askeri 

yaptırımlar da dâhil, gerekli önlemlerin alınmasını ve Doğu Türkistan‟ın huzura 

kavuĢabilmesi için Çin yönetimi üzerinde gerekli yaptırım kararlarının alınıp, bu 

hususta BM nezdinde çalıĢmaların baĢlatılması elzemdir. 

Çin Hükümeti tarafından 250 yıldır iĢgal altında tutulan Doğu Türkistan halkının 

maruz bırakıldığı insan hakları ihlallerine iliĢkin, bugüne kadar uluslararası 

platformlarda sorunun çözümünü sağlayacak gerekli çalıĢmalar layıkıyla yapılmamıĢtır. 

Evrensel barıĢı sağlamak, devletler ve milletler arasındaki sorunları evrensel hukuk 

kaidelerince çözmek, uluslararasında güvenliği ve dayanıĢmayı sağlamak amacıyla 

kurulmuĢ teĢkilatların bu insanlık ayıbını ortadan kaldırmak için görevi gereği inceleme 
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baĢlatıp, ilgili ve yetkili kurullarınca kararlar alıp, müdahale edeceğine olan inanç da 

bitme noktasına gelmiĢtir. 

Doğu Türkistan huzursuzluğunun baĢlıca sebepleri ile çözüm önerileri üzerinde 

durduğumuz bildirimizde meselenin son 60 yıldır pervasızca artarak devam ettiğini ve 

buna mukabil karĢı mücadele yapıldığını ortaya koymaya çalıĢtık. Meselenin, insanlık 

barıĢının, onur ve Ģerefinin kutsallığına inanan her kesim tarafından araĢtırılarak, Çin 

yönetiminin insan hakları ihlallerinin gün yüzüne çıkartılmak suretiyle, gerekli 

önlemlerin ve yaptırım kararlarının alınması ivedilikle sağlanmalıdır.  
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Özet 

YaklaĢık iki buçuk yüzyıl sınır komĢusu olan Osmanlı ve Safevi devletleri arasındaki mücadelenin 

çoğunlukla dinsel nedenlerden kaynaklandığı söylenmiĢtir. Ancak iki devlet arasındaki mücadele sadece 

mezhep ayrılığından değil, siyasal/bölgesel üstünlük sağlama çabaları yanında ekonomik rekabetten de 

kaynaklanmıĢtır. Nitekim iki devlette, en baĢtan itibaren diğerinin uluslararası ticaretten elde edeceği 

kazancı engellemek için çabalıyor, hatta buna göre askerî politikalar belirleyebiliyorlardı. Bununla da 

yetinmeyip karĢılıklı uluslararası ittifaklara bile teĢebbüs edebiliyorlardı. 

Osmanlı-Safevi ekonomik rekabetinin en önemli unsuru ipektir. Ġran coğrafyasında üretilen ipeğin 

Avrupa ülkelerine ulaĢması ancak Osmanlı ülkesi üzerinden geçen ticaret yolları ile mümkündü. 

Osmanlılar ülkeye girip çıkan ipekten aldıkları gümrük vergileriyle önemli kazançlar elde etmekteydiler. 

1587'de Safevi tahtına çıkan ġah Abbas Osmanlıları bu gelirden mahrum etmek için bir takım çabalar 

içerisine girmiĢ, ipeğin Avrupa'ya ulaĢtırılmasında Osmanlı dıĢında alternatif yol arayıĢlarında bulunmuĢ, 

Avrupa kralları ile ittifaklar kurmaya çalıĢmıĢtır. Bu çabalar hem Osmanlı, hem de Safevi devletini 

yıpratmıĢ ve olumsuz etkilemiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Safeviler, ġah Abbas, ipek, uluslararası ticaret 

Abstract 

The struggle between the Ottoman and Safavid Empires as neighboring entities for almost two and 

a half centuries has often been attributed to religious reasons. Infact, the conflict between two empires 

arose not only from sectarian divisions, but also from their competing political ambitions for the regional 

domination as well as from economic factors. From the very beginning, both empires tried to reduce each 

other‘s profit deriving from the international trade and thus shaped their military policies for this purpose. 

In this respect, they even made efforts to form international alliances. 

The main element of the Ottoman-Safavid economic clash was undoubtedly silk. This product 

cultivated in Persia was shipped to Europe only through Ottoman-controlled trader outes. Imposing 

customs duties on the transported silk, the Ottoman Empire secured to derive an enormous profit from 

this trade. Ascending to the Safavid throne in 1567, Shah Abbas made several attempts to deprive the 

Ottoman state of this profit, sought alternative trader outes by passing Ottoman territory while he 

endeavored to establish alliances with European kings. 

Keywords: Ottoman Empire, Safevids, Shah Abbas, silk, international trade 

1501'de Ġsmail'in Tebriz'de Ģahlığını ilan etmesiyle siyasi bir teĢekkül haline gelen 

Safeviler birkaç yıl içinde Osmanlıların doğudaki komĢusu olmuĢlardır. Ġki buçuk asra 

yakın süren sınırdaĢlıklarının baĢından itibaren iki devlet arasında mevcut olan gerginlik 

defalarca savaĢmalarına yol açmıĢ, barıĢ dönemlerinde dahi taraflar birbirlerine karĢı 

temkini elden bırakmamıĢ, diğerine kuĢkuyla yaklaĢmıĢtır.Bundan bahseden birçok 

yorumda sorunun Sünnilik-ġiilik veya Türklük-Ġranlılık mücadelesinden kaynaklandığı 

ileri sürülmüĢtür
1
. Ancak bu ve benzeri yorumlarınOsmanlılar ile Safeviler arasındaki 

                                                           
1 Türklere karşı takip ettiği siyasetin temelinde Şiîlik duygusunun yattığı açık bir şekilde 

görülmektedir. Bunun sebebi araştırıldığı zaman, Türk-İslâm kültürü içinde eriyip kaybolmaktan korkan 
İranlıların İslâm aleminde ayırıcı ve radikal görüşlere yer veren Şiîliğe sıkı sıkı sarıldıkları, milli benliklerini 
ve kültürlerini muhafaza etme isteği ile hareket ettikleri görülür. Dolayısıyla İran'ın, İslâm dünyasının 
önderliğini yapmış Türkiye ile olan ilişkilerinde Şiîlik başlıca rolü oynamıştır.” şeklinde bir ifade 
kullanmıştır, bk. Türk-İran İlişkileri, Ankara 1999, s. V-VI. Keza, bir İngiliz tarihçi ve oryantalist İran üzerine 
bir makalesinde iki devletin çekişmesini İran-Turan mücadelesi şeklinde yorumlamaktadır, bk. John 
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mücadeleyi oldukça basite indirgediği ve tarafların iliĢkilerine dar bir pencereden 

bakmanın sonucu olduğu kanaatindeyiz. 

Mezhep ayrılığı Osmanlılar ile Safeviler arasındaki mücadelenin her daim yegâne 

nedeni olarak görülse de, yıllarca devam eden savaĢ ve çatıĢmalarıbir tek buna 

bağlamak mümkün görünmemektedir. Zira iki devletin iç ve dıĢ dinamikleri, bölgesel 

farklılıklar, diğer devletlerle olan düĢmanlık ve ittifakları dikkate alındığında sorunun 

sadece mezhep eksenli bir çatıĢma olmadığı açıktır. Aslında mezhep ayrılığı, savaĢın bir 

nedeni olmaktan ziyade tarafların birbirine karĢı olan kin ve düĢmanlığını her daim 

besleyen ve canlı tutan önemli bir araçtır. Kısacası Osmanlı-Safevi mücadelesini daha 

geniĢ bir zeminde ele alarak tarafların;Karadeniz kıyılarından Basra Körfezi'ne uzanan 

yaklaĢık 2.000 km'lik sınır hattı boyunca Doğu Anadolu, Kafkasya, Irak ve Batı Ġran'ı 

içine alan geniĢ bir bölgede birinin diğerine siyasi, askeri ve ekonomik olarak üstünlük 

sağlamaçabası Ģeklinde görmek en doğrusudur. 

Uzakdoğu ve Hindistan'dan gelip Avrupa'ya uzanan uluslararası ticaret yolları 

üzerinde birbiri ardınca yer alan Osmanlı ve Safevi devletleri arasındaki mücadelenin 

baĢlıcaaraçlarından birisi de ipeğin baĢrolde olduğu ekonomik rekabettir. Öyle 

kiOsmanlılar ve SafevilerkarĢılaĢtıkları ilk andan itibarenticaret yolları üzerinde egemen 

olmak çabasına giriĢmiĢler ve bu yollar vasıtasıyla doğudan batıya akan baĢta ipek 

olmak üzere her türlü ticarî emtianın gelirlerinden diğerini mahrum bırakmak için ciddi 

bir çaba içerisinde olmuĢlardır. Bu çabalartarafların siyasi ve askeri politikalarını dahi 

etkilemiĢtir. Sadece bu noktadan bakmak bile Osmanlı-Safevi savaĢlarının basit bir 

mezhep kavgası olmadığını açıkça göstermektedir. 

1. Ġpek, Doğu Ticaret Yolları ve XVI. Yüzyılda Osmanlı-Safevi Mücadelesi 

Ġpek, modern zamanlara gelinceye kadar uluslararası ticaretteki en önemli 

mallardan birisiydi
2
 (Steensgaard: 1986, 209). Selçuklular ve Moğollar zamanından 

beriUzakdoğu, Hindistan ve Ġran'dan gelen baĢta ipek olmak üzere kumaĢ, baharat, ecza, 

boya vs. ticari mallar Trabzon ve Ayasiskeleleri üzerinden Venedik ve Cenevizlilerce 

Avrupa'ya sevk ediliyordu. Osmanlıların beylikten imparatorluğa doğru evirildikleri 

XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Bursa her çeĢit malın değiĢ tokuĢunun yapıldığı 

Doğu Akdeniz'in en önemli uluslararası pazarı haline gelince haliyle doğulu ve batılıpek 

                                                                                                                                                                          
Andrew Boyle,“İran'ın Millî Bir Devlet Olarak Gelişmesi”, (çev. Berin U. Yurdadoğ), Belleten, XXXIX/156, 
(Ekim 1975), s. 643-657. Bu yorumlara rağmen Safevilerin başlangıçta Türk karakterli bir devlet olduğu 
muhakkaktır. Bununla birlikteSafevilerin Farslaşarak milli bir İran devleti haline dönüşmesinde Şah 
Abbas'ın (1587-1629) reformlarının ve uygulamalarının etkisi yadsınamaz. 

1 Osmanlılar ve ipek hakkında bk. ( İnalcık:1986, 211-218) 
1 Bu dönemde Bursa'nın uluslararası ticaretteki rolü ve ipek ticareti için bk. (İnalcık: 1996, 208); 
(Faroqhi: 2003, 103)Bu yorumların başlıca dayanağı Safevilerin başlangıçtan itibaren Farsî karaktere 
sahip milli İran devleti şeklinde telakki edilmesidir. Mesela Mehmet Saray kitabında “İranlıların Türklere 
karşı takip ettiği siyasetin temelinde Şiîlik duygusunun yattığı açık bir şekilde görülmektedir. Bunun 
sebebi araştırıldığı zaman, Türk-İslâm kültürü içinde eriyip kaybolmaktan korkan İranlıların İslâm 
aleminde ayırıcı ve radikal görüşlere yer veren Şiîliğe sıkı sıkı sarıldıkları, milli benliklerini ve kültürlerini 
muhafaza etme isteği ile hareket ettikleri görülür. Dolayısıyla İran'ın, İslâm dünyasının önderliğini yapmış 
Türkiye ile olan ilişkilerinde Şiîlik başlıca rolü oynamıştır.” şeklinde bir ifade kullanmıştır, bk. Türk-İran 
İlişkileri, Ankara 1999, s. V-VI. Keza, bir İngiliz tarihçi ve oryantalist İran üzerine bir makalesinde iki 
devletin çekişmesini İran-Turan mücadelesi şeklinde yorumlamaktadır, bk. John Andrew Boyle,“İran'ın 
Millî Bir Devlet Olarak Gelişmesi”, (çev. Berin U. Yurdadoğ), Belleten, XXXIX/156, (Ekim 1975), s. 643-657. 
Bu yorumlara rağmen Safevilerin başlangıçta Türk karakterli bir devlet olduğu muhakkaktır. Bununla 
birlikteSafevilerin Farslaşarak milli bir İran devleti haline dönüşmesinde Şah Abbas'ın (1587-1629) 
reformlarının ve uygulamalarının etkisi yadsınamaz. 

2 Osmanlılar ve ipek hakkında bk. ( İnalcık:1986, 211-218) 
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çok ipek tüccarı burayı mesken tuttu. Bu durum beraberinde Bursa'da ipekli dokuma 

sanayiinin ciddi Ģekilde geliĢimine katkıda bulundu
3
. Ancak Bursa ipek sanayisinin 

ihtiyaç duyduğu ham ipeğin büyük ölçüde Ġran'dangelmesi, bu pazarısavaĢ 

zamanlarında ciddi sıkıntıya sokuyordu. Örneğin Yavuz Sultan Selim'in 1514'te 

Safevilerleolan savaĢında Ġran'a her türlü seyahati yasaklayıpticari ambargo uygulaması, 

bu önemler yeterli gelmeyince piyasada bulunan Ġran mallarını toplatması ve yasaklara 

uymayanların mallarını müsadere etmesinihayette Bursa ipek pazarını bariz bir Ģekilde 

olumsuz etkilemiĢti
4
. Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı pazarlarında ciddi talep gören ve 

buradan da ham haliyle ya daçeĢitli cinslerde kumaĢ olarak Avrupa pazarlarına 

gönderilen Ġran ipeğine yönelik aldığı engelleyici tedbirlerSafevileri baĢlıca gelir 

kaynağından mahrum bırakıpfinansal sıkıntıya sokmayı hedefliyordu. Zira Safeviler 

sattıkları ham ipek karĢılığını altın ve gümüĢ sikke olarak alıyorlardı. Aldıkları altın ve 

gümüĢü para yapıp ordunun iaĢesindeve silah yapımı için ihtiyaç duydukları madenleri 

temin etmekte kullanıyorlardı (Hoca Sadeddin, 1863: 275-276).Mamafih ambargo 

sadece Safeviler için olumsuz sonuçlar doğurmakla kalmadı.Osmanlı ve Ġtalyan 

pazarlarını da etkileyerek ciddi ekonomik kayıplara yol açtı. Osmanlı pazarlarında ipek 

ve ipekli kumaĢ fiyatlarıartarken çok sayıda tüccar iflas etti.Piyasadan çekilen Türk ve 

Ġranlı tüccarların yerini Ermeni tüccarlar aldı. Sarayın piyasanın ihtiyacını karĢılamaya 

yönelik yerli üretimi teĢvik etmesi kayda değer bir etki yaratmazken, Osmanlı 

tüccarlarının zararlarının karĢılanmasına yönelik padiĢah nezdindeki giriĢimleri ise bir 

netice vermedi. Osmanlı pazarlarından ipek temininde güçlük çeken Ġtalyanlarönce 

Halep yolunu devreye soktular. Ancak Yavuz Sultan Selim önce Suriye, ardından da 

Mısır'ı alınca bu kezulaĢım daha güç ve taĢıma maliyetleri daha yüksek olsa da, 

Astarabad-Hazar Denizi-Astarhanyoluyla Avrupa'ya ipeknaklinekalkıĢtılar. Kanuni 

Sultan Süleyman babasının kararı olan ticari ambargonun Safevilerden ziyade kendi 

ülkesini ve tüccarını zarara soktuğunun –ki Osmanlıların gümrük gelirleri Çaldıran 

SavaĢı'ndan sonraki süreçte ciddi Ģekilde azalmıĢtı
5
- bilincindeydi. Bu bilinçle tahta 

geçtikten sonra ilk iĢlerinden biri Ġran'a uygulanan ambargonun kaldırılıp ticaretin 

eskiden olduğu gibi yürütülmesine yönelik düzenlemeler yapmak oldu. Ayrıca 

tüccarların zararları karĢılamak için de bir takım giriĢimlerde bulundu (Ġnalcık, 2001: 

282; Ġnalcık, 1970: 212-213). 

Sultan Süleyman, doğu komĢusuyla ticareti iĢler hale getirerek Osmanlı ülkesine 

yeniden ham ipek gelmesini sağlamaya çalıĢsa da, ilerleyen dönemde Safeviler ile 

yaĢanan siyasal ve dini gerilimler onu üç kez Ġran toprakları üzerine sefer düzenlemeye 

teĢvik etti. Her ne kadar bu seferlerin düzenlenmesindeki asıl sebepler siyasi ve dini gibi 

gözükse de, aslında Osmanlı sarayının bir taraftan da Azerbaycan'ı bütünüyle zapt edip 

buradaki baĢlıca ipek üretim merkezlerini kontrol altına almayı amaçladığı söylenebilir. 

Onun saltanatındaAzerbaycan,Safevilerle mücadelenin sürdüğü yegâne topraklar 

değildi. Aynı sıralarda Osmanlı orduları Irak-ı Arap topraklarında da ilerlemekteydi. 

                                                           
3 Bu dönemde Bursa'nın uluslararası ticaretteki rolü ve ipek ticareti için bk. (İnalcık: 1996, 208); 
(Faroqhi: 2003, 103) 
4 İran ipeğinin ithalinin yasaklanmasıyla Bursa pazarında yaşanan olumsuzluklar hakkında bk.(Dalsar: 
1960, 197-213) Piyasada ham ipeğin az bulunması Bursa'da ipek fiyatlarının olağanüstü artışına yol 
açıyordu, bk.(Çizakça: 1980, 536-538) Floransalı Corbinelli şirketinin temsilcisinin yazdığına göre Yavuz 
Sultan Selim'in tahta çıkışından itibaren ipek temininde bir sıkıntı vardı ve bundan dolayı İstanbul ile 
Bursa pazarlarında ipek fiyatları oldukça artmıştı, bk. (Acıpınar: 2016, 325) 
5 Nitekim 1487'de Bursa'da ipekten elde edilen gümrük vergisi 40.000 duka iken, bu rakam 
1512'de 43.000 dukaya yükselmiş, 1521'de 13.000 dukaya gerilemişti. Bk.(İnalcık: 2003, 151) Osmanlılar 
ipekten transit geçiş merkezlerinde yük başına 2 altın geçiş resmi ile diğer bazı vergileri alırlardı. Bk. 
(İnalcık: 2008, 226) 
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Nitekim önce Bağdat, ardından da Basra'nın alınmasıyla Osmanlılar Hint Okyanusu'na 

açılma ve Hint deniz yoluna egemen olma fırsatı yakaladılar. Bu noktada Osmanlıların 

karĢısına tekrar Portekizliler çıktı. 

Portekizliler, Hindistan mallarının Avrupa'ya nakli için uzun ve tehlikeli olması 

nedeniyle pek tercih edilmese de, 1501'den sonra Ümit Burnu'nu kullanmaktaydılar. Öte 

yandan Hint Okyanusu'ndaki deniz trafiği için ciddi tehlike teĢkil ediyorlar, Hindistan 

limanlarından denize açılan ticaret ve hac kafilelerini vuruyorlardı. Bununla da 

kalmayıp 1503-1513 yılları arasında defalarca Kızıldeniz'e girip Arabistan yarımadası 

ve Afrika kıyılarına saldırmıĢlar, buralarda üs kurmak için teĢebbüste 

bulunmuĢlardı(Özbaran, 1977: 71-81). Bunun üzerine Memlukler Osmanlılardan 

yardım talep etmiĢ, II. Bayezid bu talebi karĢılıksız bırakmayarak Kızıldeniz'de bir 

donanma inĢası için Selman Reis gibi tanınmıĢ denizcilerini ve uzmanlarını 

göndermiĢti. Onların sayesinde Portekizliler Kızıldeniz'e yerleĢemediler. Kızıldeniz'de 

Portekiz tehdidi 1517'de Mısır'ın Osmanlılarca fethiyle bütünüyle ortadan kalktı 

(Mughul, 1965: 37-48; Ġnalcık, 2001:378-384).Böylece Osmanlılar doğu mallarının 

Avrupa'ya çıkıĢ kapılarının tamamını kontrollerine almıĢ oldular. Bundan sonraki 

hedefleri Tebriz-Erzurum-Tokat-Bursa istikametinde ilerleyenĠpek Yolu ile Basra-

Bağdat-Halepgüzergâhını takip edenBaharat Yolunda kontrolü sağlamaktı (Özbaran, 

1971: 53).Baharat Yoluna egemen olmaistekleri 1534'te Bağdat'ın,1546'da da Basra'nın 

fethiyle önemli ölçüde gerçekleĢti (Ġnalcık, 2001: 397-398).Ancak bu yola egemen 

olmaktan daha güç olan Ģey yolu iĢler halde tutmak ve Hindistan'dan gelen gemilerin 

sağ salim Osmanlı limanlarına ulaĢmasınıtemin etmekti. Zira Hint Okyanusu'nda cirit 

atan Portekiz donanması bu yolun güvenliği için ciddi bir tehditti. Baharat yolunu 

korumak ve Portekizlileri Hint Okyanusu'ndan çıkarmak için ilk kez 1538'de Hint 

Okyanusu'na sefer düzenleyen Osmanlılar
6
 (Önalp, 2008: 195-239), 1550'den sonra 

bunu birkaç kez daha denediler.Ciddi masraflar yapılan ve kayıplar verilenbu seferler 

neticesinde Osmanlılar Portekizlileri Hint Okyanusu'ndan uzaklaĢtırmayı 

baĢaramadılarsa da, onların buradaki gücünü önemli ölçüde kırarakdoğu-batı ticaretinde 

tekel olma giriĢimlerinin önüne geçtiler
7
. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısının ortalarına yaklaĢırken Osmanlılar Hint 

Okyanusu'nda giriĢtikleri büyük çaplı teĢebbüsün bir benzerine karada giriĢtiler. Zira 

Ruslar, Osmanlılar Hint Okyanusu'nda Portekizlilerle mücadele halindeyken 

Ġngilizlerle iĢbirliği yaparak Türkistan'ın içlerinden gelip Kuzey Buz 

Denizi'ndekiArhangelks'te son bulanKuzey Deniz Yolunu kullanmaya baĢlamıĢlardı. 

Bununla da kalmayıp 1552 yılında Kazan'ı, 1556 yılında da Astarhan'ı zapt ederek 

Hazar Denizi kıyılarına ulaĢmıĢlardı. Diğer taraftan Ġngilizler Moskova ġirketi'nin 

yöneticisi AnthonyJenkinson'uberaberinde bir heyetle Safevi ülkesinden ham ipek 

alımı ve Astarhan'dan nehir yoluyla Arhangelks'e naklinin mümkün olup olmadığını 

araĢtırması için Ġran'a gönderdiler
8
.Rusların Hazar Denizi kıyılarına indikten 

                                                           
6 Hint Okyanusu'nda Portekizliler ile girişilen mücadeleler Kanuni döneminde Hint Müslümanları 
ile bir takım diplomatik temasların kurulmasına da vesile olmuştur. Bu temaslar için bk. (Mughul: 1974, 
125 vd.) 
7 Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda Portekizlilerle girişilen mücadele ve sonuçları hakkında bk. (Casale:  
2010.) 
8 Portekizlilerin Hindistan ticaretini ellerinde tuttuğu sıralarda İngilizlerle Hollandalılar, Hindistan ve 
Çin'e kuzeyden yol bulma arayışındaydılar. Bunun bir neticesi olarak İngilizler Moskova Kumpanyası'nı 
faaliyete geçirip ticaretle uğraşan tanınmış Rus ailelerinden Stroganovlar sayesinde Sibirya'da ticaret 
kolonileri kurmuşlardı. Kumpanya adına AnthonyJenkinson 1557'de Moskova'ya gelip Çar IV. İvan ile 
görüşmüş, onun adına Safevi şahına bir mektup götürme görevini de üzerine alıp Harezm'e kadar 
gitmiştir. AnthonyJenkinson'un Rusya ve İran seyahatleri ile faaliyetleri hakkında bk. 
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sonraSafevilerle ittifak arayıĢında olmaları, öte yandan Ġngilizlerin Ġran'dan doğrudan 

ham ipek teminine kalkıĢmaları Osmanlıları endiĢelendirmiĢti. Nihayet 1569 yılında 

Rusların daha da güneye inmesini engellemek, Safevilerle ittifak yapmalarının önüne 

geçmek, Hazar Denizi kıyılarına kadar uzanarak tüm Azerbaycan bölgesinde üretilen 

ipek üzerinde söz sahibi olmak ve Asya'nın içlerinden baĢlayanHarezm-Astarhan-

Kırım yolunu denetimlerine almak maksadıyla bir sefer düzenlediler. Don ile Volga 

nehirlerini açılacak bir kanalla birbirine bağlayarak donanmanın Karadeniz'den 

Hazar'a naklinin planlandığı bu sefer, yüksek maliyet ve iĢgücü gerektiriyordu. 

Kanalın bir kısmı kazılmasına rağmen çeĢitli iç ve dıĢ geliĢmeler nedeniyle iĢyarım 

kaldı ve Osmanlıların bu giriĢimi baĢarısızlıkla sonuçlandı
9
. 

Osmanlılar 1578 yılında Safevi ülkesinde baĢ gösteren siyasi istikrarsızlıktan 

aldıkları cesaretle bir takım sınır hadiseleriile Anadolu'daki Ģah taraftarı bazı KızılbaĢ 

faaliyetlerinin Amasya'da akdedilen anlaĢmanın ihlali anlamına geldiğini bahane 

ederek Gürcistan ve Azerbaycan topraklarına yönelik kapsamlı bir saldırı baĢlattılar 

(Kütükoğlu, 1993: 18-31).Her ne kadar savaĢ için öne sürülen sebepler siyasi ve dini 

olsa da, aslında Osmanlı yönetiminin amacı Hazar Denizi kıyılarına kadar Gürcistan 

ve Azerbaycan'ı fethetmek, böylece hem ipek üretimini tekeline almak hem de 

Safevilerinkuzey taraflarıyla irtibatını keserek buradan geçen ticaret yolları üzerinde 

tam bir hâkimiyet kurmaktı.On yıldan uzun süren ve her iki tarafı da askeri ve 

ekonomik açıdan oldukça yıpratan savaĢı sona erdiren 1590 Ferhat PaĢa AntlaĢması 

ile Osmanlıların Gürcistan ve Azerbaycan topraklarındaki egemenliği Safeviler 

tarafından kabul edildi
10

. Büyük masraf ve kayıplar pahasına da olsa amaçlarına 

ulaĢan Osmanlılarbu bölgelerde üretilen ipeği Halep'e taĢıyıp oradan Avrupa 

ülkelerine satmaya baĢladılar. XVI. yüzyılın son on yılında Halep'in gümrük gelirleri 

öylesine arttı ki, bu rakam XVII. yüzyılın hemen baĢında yıllık 300.000 duka altın 

civarındaydı.Bu vaziyet1603'te ġah Abbas'ın ordularının Azerbaycan ve Gürcistan'ı 

istila ettiği döneme kadar devam etmiĢtir (Steensgaard, 1974: 178). 

2. ġah Abbas'ın Ġpek Yolunu Denizlere TaĢıma Projesi ve Osmanlı Devleti'ne 

KarĢı Avrupa'da Müttefik ArayıĢı 

1590'da Osmanlılarla barıĢ yaptıktan sonra öncelikle içerde iktidarını güçlendiren, 

dıĢarıda da Özbeklerle mücadeleye giriĢerek onları mağlup edenSafevi Ģahı Abbas, 

Çaldıran'dan sonra seleflerinin Osmanlılara karĢı izledikleri politikayı bütünüyle 

değiĢtirdi. Onun saltanatında Safeviler batı komĢularına karĢı savunmacı ve çekingen 

bir politika yerine artık yayılmacı ve saldırgan bir politika takip etmeyi tercih 

ettiler.Üstelik bu politika siyasi ve askeri giriĢimlerin yanı sıra Osmanlıları doğu-batı 

ticaretininkazançlarından yoksun bırakacak bir takım diplomatik giriĢimleri de 

kapsıyordu.Bu gaye ile daha XVI. yüzyıl bitmeden Ruslarla kurduğu temaslarda onlara 

                                                                                                                                                                          
EarlyVoyagesandTravelstoRussiaandPersiabyAnthonyJenkinsonandOtherEnglishmen, withSomeAccount 
of the First Intercourse of the English withRussiaand Central AsiabyWay of theCaspianSea, I, (edt. E. D. 
Morgan and C.H. Coote), London 1886. Moskova Kumpanyası'nın kurulması hakkında bk. Armand J. 
Gerson, Studies in theHistory of English Commerce in theTudorPeriod, New York 1912, s. 1-16. İngilizlerin 
İran pazarlarına girme çabaları için bk. Özer Küpeli, “Safevi Ülkesinin İngiliz Konukları (İngiliz Tacirlerin 
İran Seyahatleri, 1562-1581)”, HistoryStudies, IV/1, (Mart 2012), s. 373-385. 
9 Astarhan Seferi ve Don-Volga Kanalı hakkında bk. (Kurat: 1961, 7-23); (Kurat: 1966, 93-98); 
İnalcık: 1948, 349-402) 
10 Ferhat Paşa Antlaşması olarak da bilinen 1590 tarihli İstanbul Antlaşmasıyla Tebriz, Karacadağ, 
Gence, Karabağ, Şirvan, Gürcistan, Nihavend, Luristan ve Şehrizor Osmanlı hâkimiyetine geçmişti. Bk. 
(Kütükoğlu: 1993, 197); Hoca Sadeddin Efendi'nin elinden çıkan antlaşmanın metni için bk. (Feridun Bey: 
1275, 249-252) 
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siyasi ve askeri müttefik olmak dıĢında Kafkasya'dan geçen ticaret yollarını kontrol 

altına almak ve ülkesinde üretilen ipeğin Avrupa'ya nakli için Rus topraklarının 

kullanılması hususunda birlikte hareket etmeyi teklif etmiĢti. ġah Abbas'ın teklifi çar 

nezdinde pek yankı bulmadıysa da, Rusya ile olan ticaretin geliĢmesine vesile oldu 

(Matthee, 1999: 77-78). 

1600'lü yılların baĢında ġah Abbas dikkatini güneye yönelterek Basra Körfezi'ne 

boydan boya egemen olup buradaki ticaretin kontrolünü ele geçirmeye niyetlendi. 

Bunun için önce 1601'de ġiraz Valisi Allahverdi Han'ı bir süredir isyanlarla boğuĢan 

Lar Eyaleti'nde asayiĢi sağlamakla görevlendirdi. Ardından 1602'de ise Bahreyn'i 

Portekizlilerden zapt ederek körfezin giriĢ çıkıĢını kontrol altına almıĢ oldu(MünĢi, 

1382: 614-616). 

1603 yılında ġah Abbas ilgisini yeniden kuzeye çevirdi ve 1590 AntlaĢması ile 

Osmanlılara terk ettiği Azerbaycan ve Gürcistan topraklarını istilaya giriĢti. Bu sırada 

Osmanlılar içeride Celali fetretinin en Ģiddetli dönemini yaĢarlarken, batıdada 

Avusturya ile yıllardır savaĢıyorlardı. Onların bu müĢkül durumundan istifade 

edenĢahın orduları Tebriz veardındanNahçıvan'ı kolayca zapt edip bölgedeki en önemli 

Osmanlı garnizonu Revan'a yöneldiler. Sekiz aya yakın süren bir kuĢatmanın ardından 

Revan Kalesi de Safevilerin eline geçti. ġahın saldırısına hazırlıksız yakalanan 

Osmanlılar üstüne PadiĢah III. Mehmed'in vefat etmesiylehemen harekete geçemediler. 

Ancak 1604 yılında Cigalazade Sinan PaĢa komutasında gönderilen ordu ertesi yıl 

Tebriz yakınlarında Safevilerden ummadığı bir yenilgi aldı. Bu yenilginin ardından yeni 

bir ordu sevk etmek mümkün olmayıncaAzerbaycan topraklarında yer alan Gence ve 

ġamahıgibi önemli Osmanlı garnizonları çok fazla dayanamayıp ardı ardına Safevi 

hâkimiyetine girdi
11

. 

ġah Abbas Azerbaycan, Gürcistan ve Dağıstan'da önemli toprak kazanımları elde 

ettiği bu süreçteipeğin üretim ve ticaretini tekeline almaya giriĢti. NitekimTebriz ve 

Revan'ı zapt ettikten sonra1604-5 yıllarında Aras Nehri kenarındaki Culfa'dayaĢayan ve 

ipek imalatı yanında üretilen ipeğin uluslararası ticaretini de tekellerinde bulunduran 

Ermenileri Isfahan'a sürdü(Matthee, 1999: 84-89).Sarayın himayesine aldığı bu Ermeni 

ipek tüccarlarına ticarî kredi kolaylıkları ilave vergi muafiyetleri sağlayıp, 

diniserbestiyetgibi bir takım imtiyazlar verdi. Bundan böyle Ģah adına hareket eden bu 

tüccarlar Halep, Ġzmir, Ġstanbul, Livorno ve Amsterdam gibi Ģehirlerlekurdukları 

ticaribağlar sayesindeipek özelinde uluslararası ticarettimühim rol üstlendiler
12

. 

ġah Abbas himayesine aldığı Ermeni tacirlerin uluslararası ticaretteki 

etkinliklerinin artmasıyla birlikte ülkeye soktukları altın ve gümüĢü giriĢtiği askerî ve 

idarî reformların finansmanı için kullandı. Öte yandan ipek imalatını ve ticaretini 

tümden kontrolüne alıp Avrupalılara Osmanlıların aracılığı olmadan doğrudan satarak 

baĢlıca düĢmanı olan batı komĢusunu bu ticaretin büyük getirilerinden mahrum 

bırakacak arayıĢlar içerisine girdi
13

.Zira XVII. yüzyılın baĢında Ġngiliz, Fransız ve 

Ġtalyanlar baĢta olmak Avrupalıların Ġran, Hindistan ve Uzakdoğu'dansatın aldıkları ham 

ipeksenede 200-230 ton kadardı. Bu miktarın % 86'sı Ġran menĢeiliydi. Ġran ipeğinin her 

Ģekilde Osmanlı topraklarından geçtiği kabul edilirse Osmanlı ülkesine giren ipek 

miktarı yıllık 180-200 ton kadardı.1617'de Venedik'in Ġstanbul elçisi Ġran'dan gelen ipek 

                                                           
11 Bu sürecin detayları için bk. (Kütükoğlu: 1993,259-277) 
12 Yeni Culfa'ya yerleşen Ermeni tüccarların küresel ticari ağları hakkında bk. (Aslanian: 2011) 
13 Slaves of theShah: New Elites of Safavid Iran, (edt. Susan Babaievd), London 2004, s. 50-53; Linda K. 
Steinmann, “Shah ‘Abbas andtheRoyal Silk Trade 1599-1629”, Bulletin (British 
SocietyforMiddleEasternStudies), XIV/1, (1987), s. 70. 
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sayesinde Osmanlılarınher yıl3-4 milyon akçe kadar gelir elde ettiklerini 

yazmaktaydı
14

.Bunun farkında olan ġah Abbas ülkesinde üretilen ipeğin Avrupa'ya 

doğrudan satıĢı için Osmanlı toprakları dıĢında alternatif rotalar belirleyebilirse hem 

batı komĢusunu bu kazançlı ticaretin dıĢında bırakarak iktisadi açıdan zora 

sokabileceğini, hem de ülkesinin gelirlerinin artacağını ve Osmanlı kaynaklı 

enflasyonist baskının azalacağını hesaplıyordu. Ancak bu noktada Avrupa devletlerini 

Osmanlı karĢıtı siyasi-askeri ittifaklara ve ticari ortaklığa razı edip ipeğin Avrupa'ya 

nakli içinRus topraklarını veya Ümit Burnu yolunu kullanılmalarını sağlaması 

gerektiğinin farkındaydı (Ferrier, 1973: 39-40).ġahın bu yöndeki ilk teĢebbüsüXVII. 

yüzyılın hemen baĢında gerçekleĢti. 

1599 yılı ortalarındaHüseyin Ali Bey ve beraberindekiler, ġah Abbas'ın verdiği 

özel görevi yerine getirmek üzerekısa süre önce Ġran'a gelmiĢ bulunan veĠskoçya 

kralınınakrabası ve özel temsilcisi olduğunu iddia ederek ġah'ın güvenini 

kazananAnthonySherley'in mihmandarlığında Rusya'ya doğru yola çıktı. Heyetin 

göreviPapa, Alman Ġmparatoru, Ġspanya, Fransa, Lehistan ve Ġskoçya kralları ile 

Ġngiltere Kraliçesine ve Venedik Doçunahitaben ġah Abbas tarafından yazılan 

mektupları muhataplarına sunmaktı (The Three Brothers, 1825: 21-22; Gündüz, 2014: 

194-195; Savory, 1987: 73-81).Hüseyin Ali Bey ve beraberindekiler önce Moskova'da 

Rus Çarı BorisGodunov,ardından Prag'da Alman Ġmparatoru II. Rudolph ile 

görüĢtüler.Ġmparator, Hüseyin Ali Bey'i oldukça samimi Ģekilde karĢılayıpSafevi 

Ģahının tekliflerinden büyük memnuniyet duyduğunu, bunların gerçekleĢmesi için 

çabalayacağını ve en kısa zamanda Ġran'a bir elçi yollayacağını ifade ederek uğurladı. 

Buradan Venedik'e gitmek için hareket eden elçilik heyeti o sırada Osmanlı elçisini 

ağırlayan Venedik Doçu tarafından ülke sınırlarından içeri sokulmadı. Bunun üzerine 

Toskana'yayönelenHüseyin Ali Bey ileAnthonySherley,Toskana dukasıyla görüĢüp 

ardından Papa VIII. Clement tarafından kabul edildiler. Seyahatin ilk 

günündenitibarenHüseyin Ali Bey ile AnthonySherleyarasında gergin olan ipler burada 

koptu ve Sherleyvazifesini bırakıp yanlarından habersizceayrıldı. Öte yandanSafevi 

elçilik heyetinden bazıları tanassur ederekĠtalya'da kaldılar. Hüseyin Ali Bey yine de 

Ġspanya'ya gidip KralIII. Philip'inhuzuruna çıktı. Burada baĢta Oruç Bey Bayat olmak 

üzere yanındakilerden bir kaçının daha din değiĢtirip Hıristiyan olmaları ve Ġspanya'da 

kalmayı tercih etmeleriylemorali bozulan elçi Ġngiliz, Fransız, Ġskoç ve Leh krallarıyla 

görüĢmekten vazgeçipLizbon'a gitti ve 1602 yılında Ġran'a dönmek üzere gemiyle 

hareket etti
15

. Sonuç itibarıyla bu ilk teĢebbüs Hüseyin Ali Bey ile AnthonySherley 

arasında yaĢanan anlaĢmazlıklar, Sherley'in heyeti kendi çıkarları doğrultusunda 

yönlendirmesi, üyelerin birer birer ayrılmasıyla zayıflayan heyetin giderek amacından 

uzaklaĢması,ġah Abbas'ın tekliflerinin Avrupa hükümdarlarınca kuĢkuyla karĢılanması 

yüzündenbaĢarısız oldu.Yine de baĢta II. Rudolph olmak üzere bazı Avrupa 

hükümdarları çağrılarına kayıtsız kalamayarak Ġran'a elçi gönderdiler. 

Alman Ġmparatoru II. Rudolph'un yolladığı elçilik heyeti 1602 Ağustosunda 

Prag'dan ayrılarak Moskova'da çarla görüĢmesinin ardından bir takım badireler 

yüzünden gecikerek de olsa 1603 yılı sonunda Tebriz'e ġah Abbas'ın huzuruna çıktı. 

Elçinin vazifesi Alman Ġmparatorluğu, Rusya ve Safeviler arasında bir ittifakın 

oluĢturulmasını sağlamaktı. Bir süre Ģahın yanında kalan, hatta Revan muhasarasına da 

                                                           
14 Calendar of StatePapers, Relatingto English Affairs in theArchives of Venice, 1615-1617, XIV, 
belge nr. 745 *Bundan böyle CSP, Venice+. (İnalcık: 2000, 363) 
15 Bu elçilik heyetinde bulunanlardan biri Oruç Bey Bayat'tır. Kendisi Hıristiyan olduktan sonra Don 
Juan adını almış ve Portekiz kralının hizmetine girmiştir. Eserinde bu elçilik heyetinin yolculuğunu 
teferruatıyla anlatmıştır. Bk.( İlişkiler, s. 194-256) 
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tanık olan Alman elçisi yanına elçi olarak koĢulan Mehdi Kulu Bey ile birlikte 1604 

Kasımında Ġran'dan ayrıldı(Kütükoğlu, 1999: 252-254).Aynı Ģekilde Ġspanya Kralı III. 

Philip de bir Agustin rahibi olan Antonio de Gouvea adlı elçisini 1602'de Ġran'a 

göndererek ġah Abbas'tan Osmanlılarla mücadelesini sürdürmesini istemiĢ, karĢılığında 

Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda Safevilere karĢı blokajı kaldırma ve Kuzey Afrika 

boyunca Osmanlılara baskı uygulama taahhüdünde bulunmuĢtur(Steensgaard, 230-232; 

AydoğmuĢoğlu, 2013: 249-251). 

ġah Abbas, Azerbaycan ve Gürcistan'da Osmanlılara kaybettiği toprakları 

fazlasıyla geri almasına ve Osmanlı PadiĢahı ile Alman Ġmparatoru arasında 1606'da 

barıĢ yapılmasına rağmen Avrupa'ya yeni bir elçilik heyeti gönderdi. BaĢında 

AnthonySherley'in kardeĢi Robert Sherley'in bulunduğu bu heyet 1608 ġubatında 

Ġran'dan yola çıktı. Seyahatini Rusya üzerinden gerçekleĢtiren Elçi Robert ve 

beraberindekiler sırayla Krakow'da Lehistan Kralı III. Sigismund, Prag'da Alman 

Ġmparatoru II. Rudolph ile görüĢtükten sonra 1609 yılı Eylülünde Ġtalya'ya ulaĢıp Papa 

V. Paul'un huzuruna çıktılar. Robert Sherley,Safevi ġahının elçisi sıfatıyla Ġranlılar gibi 

giyinmekte, sırtına geçirdiği kadife kumaĢtan altın iĢlemeli siyah peleriniylegösteriĢ 

saçmakta, baĢınaüzerinde haç Ģeklinde bir sorguç bulunan sarık takarakkendisini samimi 

bir Katolik Hıristiyan Ģeklinde göstermeyeçalıĢmaktaydı.Bu Ģekilde V. 

Paul'üetkileyeceğini düĢünenSherley,Papa'ya ġah Abbas'ın Osmanlılara karĢı zaferlerini 

anlatıp taraflar arasında oluĢturulacak birittifakınsaldırısıyla Osmanlılardan Ġstanbul'u 

geri almanın mümkün olduğunu ileri sürdü. Bu gerçekleĢirseġah Abbas'ın Hıristiyanlığı 

kabul edeceğini söylemekten geri kalmadı. Lakin elçinin gösteriĢli hali ve uçuk kaçık 

vaatleri Papa V. Paul tarafından samimi bulunmayınca Robert Sherley ve 

beraberindekiler Roma'dan ayrılarak Ġspanya'ya gittiler
16

. 

1610 yılı baĢında Ġspanya'da Kral III. Philip ile görüĢen Robert, kendisine ġah 

Abbas'ın mektuplarını takdim etti. Bu mektuplarda ġah Osmanlılara karĢı önemli 

zaferler kazandığını, Ģimdiyse Ġspanyolların Osmanlılara savaĢ açmasını beklediğini, 

ipek ticaretini onlardan alıp Ġspanyollara verdiğini, ticaretin Hürmüz üzerinden 

yürütülmesini talep ettiğini, buraya bir Ġspanyol memur tayin edilirse iĢlerin daha 

kolaylaĢacağını yazıyordu. Kral, ġah Abbas'ın tekliflerinin ciddiyetinden Ģüphe 

duyduğu için, Robert Sherley'e göre ise Osmanlılarla savaĢmaktan çekindiği ve Ġran'a 

ihraç edilen emtiadan Lizbon limanında alınan yüksek vergiden vazgeçmek istemediği 

için net bir tavır içerisinde olmamıĢtır (Kütükoğlu, 1999: 256).Sherley ve 

beraberindekiler Madrid'de zorunlu ikamete tutulduğu sıralarda Ġmam-kulu Han 

riyasetindeki bir baĢka Safevi elçilik heyeti Ümit Burnu üzerinden Lizbon'a ulaĢmıĢ, 

üstelik yanlarında deniz yolunundaha ucuz olduğunu ispat amacıyla iki yüz balya ipek 

getirmiĢlerdi
17

. Aslında Kral Philip, Robert Sherley ile görüĢmesinden evvel 1608'de 

Antonio de Gouvea'yı–ki Gouvea daha önce de Ġran'a gidip gelmiĢti- Safevi sarayına 

göndermiĢti.Ondan ġah Abbas'ın asıl niyetini ve Ġran ile yapılacak ticaretin getirileri 

hakkında bir rapor istemiĢti.Gouvea1610'daĠspanya'ya döndüğünde yanında 100 balya 

ipek getirmiĢ olan Safevi elçisi Cengiz Bey de vardı. Gouvea, Krala sunduğu raporda 

Hürmüz'e yılda iki sefer düzenleyerekipeği Avrupa'ya taĢımanınĠspanyaiçinhayli 

kazançlıolacağını ifade ediyordu. Üstelik taraflar arasında olası bir uzlaĢmanın Basra 

                                                           
16 CSP, Venice, 1607-1610, XI, belge no: 524, 531, 541, 648. Sherley'in tekliflerinin reddi ve 
Roma'dan ayrılması hakkında bk. belge no: 661. Ayrıca bk. The Three Brothers, s. 141. 
17 Elçinin yanında getirdiği ipek, Osmanlı ülkesinden geçip gelene göre 3'te 1 daha ucuzdu, bk. 
(Kütükoğlu: 1999, 256); Bir görüşe göre elçinin getirdiği ipek ve hediyelerin kıymeti 250.000 ducati 
değerindeydi, bk. Calendar of StatePapers, East Indies, Chinaand Japan, 1513-1616, II, belge nr. 486 
*Bundan böyle CSP, East Indies]. 
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Körfezi'nin güney ucundaki çatıĢmayı ortadan kaldırabileceğini düĢünüyordu 

(Steensgaard, 284). Buna rağmen Safevi-Ġspanyol sarayları arasında herhangi siyasi-

ticari ortaklık gerçekleĢmedi. Çünkü Ġspanya Kralı, ġah Abbas'ın tekliflerine baĢtan beri 

Ģüpheyle yaklaĢmıĢtı. Buna ilaveten Napoli ve Goa'da bulunanĠspanyol genel valileride 

iki devletin siyasi-ticari ortaklık kurmasına ve ipeğin Avrupa'ya nakli için Ümit Burnu 

yolunun kullanılması giriĢimine hiçbir Ģekilde tam destek vermemiĢlerdir(Matthee, 

1993: 81-82). 

On yedi ay boyunca Ġspanya'da kalan Robert Sherley 1611 Haziranında Ġngiliz 

elçisinin yardımıyla buradan gizlice ayrılarak Ġngiltere'ye geçti. Kral Jack ile ancak 

Ekim ayında görüĢüp ġah Abbas'ın mektuplarını sunabildi. Ancak ġahın teklifleri 

Ġngiltere'de de pek ilgi görmediği gibi özellikle LevantKumpanyası'na mensup 

tüccarların ciddi itirazlarıyla karĢılaĢtı. Diğer taraftan Ġngilizler kalitesini pek 

beğenmeseler de Ġran ipeğinin Avrupa'ya nakli için Osmanlı limanlarını daha güvenilir 

buluyorlardı. Yine de Kral Jack, Safevi elçisine iki devlet arasında bir anlaĢma 

yapılması sözü vererek 1614 yılında Sherley'i Ġran'a uğurladı. Sherley Isfahan'a ancak 

1615 Haziranında ulaĢabildi. Aynı sıralarda Ġspanya'dan yola çıkan Cengiz Bey ise 1614 

yılında Ġran'a varmasına rağmen görevinde baĢarısız olduğu ve suiistimalleri nedeniyle 

idam olundu (Kütükoğlu, 1999: 257-258). 

Sherley kardeĢlerin ġah Abbas adına Avrupa sarayları nezdindeki teĢebbüsleri 

sonuç itibarıyla Ümit Burnu yolunun uzunluğu, Avrupa hükümdarlarının Osmanlılarla 

savaĢmaya yanaĢmaması, Ġspanyolların Hürmüz meselesinden dolayı Safevilere 

Ģüpheyle yaklaĢmaları, Ġngilizlerin Levant ile kurmuĢ olduğu ticari bağlar ve deniz 

yolunun devreye girmesi halinde pazarlarının ciddi Ģekilde zarar göreceğini düĢünen 

Venediklilerin muhalefeti yüzünden muhataplarının ilgisine mazhar olmadı.Bununla 

birlikte Ģurası da bir gerçektir ki, ġah Abbas'ın Ġran ipeğini Ümit Burnu yoluyla 

Avrupa'ya taĢıma projesi pek de iyi tasarlanmıĢ değildir. Çünkü Osmanlılar ile Safeviler 

arasında sık sık vuku bulan savaĢlar nedeniyle ticaretin sürekli aksaması giriĢimin 

uygulanabilirliği yanında bu iĢe ortak olacak devletlerin uzun vadeli düĢünmeleri için 

önemli bir tehditti. Ayrıca istikrarın olmadığı bir coğrafyada ipeğin Avrupa'ya nakli için 

yeni yollar aramak Safevi sarayının ve onun koruması altındaki Ġranlı tüccarların 

yararına bir teĢebbüs de değildi. Üstelik Ġranlı tüccarlar her ne kadar ipeği Avrupa'ya 

taĢıma hakkına sahip olsalar da, Avrupalıların kılavuzluğuna muhtaçlardı. Bu noktada 

Avrupalıları ipeği taĢıma iĢine ortak etmek Ġranlı tüccarların sahip oldukları özerkliği 

kaybetmeleri demekti. Ancak her ne pahasına olursa olsun Avrupalıları Osmanlı 

aleyhine çevirmeye kararlı ġah Abbas bu yoldaher Ģeyi yapmaya ve taviz vermeye 

hazırdı. Hattaipek yoludenizlere kayarsa karĢılığında Kudüs'ü Avrupalılara bırakmaktan 

bahsediyordu (Matthee, 1993: 82). 

XVII. yüzyılın ilk on beĢ yılı boyuncaSafevilerin Avrupa devletleri nezdinde 

giriĢtikleri teĢebbüslerin Osmanlı Sarayında ne Ģekilde tepki bulduğunu kaynakların 

kısırlığı nedeniyle bilinmemektedir. Yine de, Safevi elçileriyle aynı dönemde Avrupa'da 

Osmanlı elçilerinin de bulunması, AnthonySherley'in Roma'da çaldırdığı diplomatik 

mektupların Osmanlı veziriazamına satılması gibi hususlar bütün bu geliĢmelerin 

Osmanlılar tarafından dikkatle takip edildiğine delalet olsa gerektir. Bununla birlikte 

batıda savaĢın devam etmesi, içerde Celalilerle süregelen mücadele yüzünden 

Safevilerin askeri saldırılarına ve siyasi giriĢimlerinekarĢı Osmanlıların hemen tepki 

gösteremediği de ortadadır. Nihayet Zitvatorok barıĢıyla batı cephesinde savaĢ sona erip 

de peĢinden Celali fesadı da büyük ölçüde bitirilince Ġran üzerine büyük bir sefer 

düzenlenmesi gündeme geldi. Ancak Kuyucu Murad PaĢa'nın ve halefi Nasuh PaĢa'nın 

savaĢa taraftar olmaması yanındaġah Abbas'ın barıĢ teklifinde bulunması üzerinesefere 
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devam etmekten vazgeçilerek Tebriz'den geri dönüldü. Yeni Osmanlı-Safevi barıĢı 

1612'de gerçekleĢirken antlaĢma ġah Abbas'ın geri aldığı topraklara karĢılık her yıl 

Osmanlı sarayına 100 yük ipek ile 100 yüz kıymetli kumaĢ vermesini de içeriyordu
18

. 

Bu yolla Osmanlılar en azından sarayın ihtiyaç duyduğuipeği temin etmeyi 

düĢünmüĢlerse de, bu mümkün olmamıĢ ve ġah söz verdiği ipeği göndermemiĢtir. Bu 

durumun Osmanlı pazarları benzer Ģekilde olduğu görülmektedir. Nitekim Halep'teki 

Venedik konsolosu1614'de Senatoya yazdığı bir mektupta limana uzun süredir gemi 

gelmediğinden ve piyasada yeterliipek bulunmadığındanĢikâyet ediyordu
19

. Aslında 

Ġran ipeğine sürekli muhtaç olmak yanında kriz zamanlarında ipek akıĢının durması 

Osmanlı yöneticilerini ipeğin arzını arttırmaya yönelik çözümler üretmeye itmiĢ, bu 

çerçevede ülke içinde ham ipek üretimini arttırmanın yolları aranmıĢtı. Öteden beri 

Mora ve Bilecik'te ipek üretimi zaten yapılıyordu. 1578'de doğu cephesinde savaĢ 

yeniden baĢlayınca Bursa'da da ipek imaline baĢlanmıĢtı(Ġnalcık, 2008:239).Fakat 

buralardan elde edilenipek Osmanlı ve Venedik piyasalarının ihtiyaç duyduğundan çok 

daha azdı. 

3. Avrupa'ya Deniz Yoluyla Ġpek Ġhracında ġah Abbas'ın Yeni Ortağı: 

Ġngilizler 

Osmanlı Devleti ile barıĢ yaptıktan sonraġah Abbasbir kez daha güneydeki 

meselelerle ilgilenmeye baĢlamıĢtı. Onun yüzünü güneye dönmesine sebep ise Culfa 

Ermenileri idi. Zira daha önce Ġsfahan'a yerleĢtirip himayesine aldığı bu tüccarlara 

Müslüman olmaları için baskı yapılması üzerine onlar da durumu Ġspanyollara Ģikâyet 

etmiĢ,Ġspanyollar da bunun bir süredir iki devlet arasında oluĢan samimi iliĢkilere zarar 

vereceğini ileri sürerek ġah'ı tehdit etmiĢlerdi. Ġspanyollara zaten kırgın olan ġah 

Abbas'ın buna tepkisi 1614'te Ġran kıyılarındaki son kaleleriGombroon üzerine Ġmam-

kulu Han kumandasında bir ordu sevk ederek almak oldu (Matthee, 1993: 83).1615'te 

tekrar baĢlayan Osmanlı-Safevi savaĢında Öküz Mehmed PaĢa'nın baĢarısız Revan 

Seferi'nden sonra barıĢ yapılması gündeme gelince Ġspanyollar Ġran'a bir elçi göndererek 

Safevileri savaĢa devam için teĢvik etmek yanında ipeğin Avrupa'ya nakli için deniz 

yolunun kullanılmasını önerdiler. Ancak bu sefer ġah Abbas teklifi reddetti ki, bunun 

baĢlıca nedeni bir süredir Ġngilizlerle ticari ortaklık kurmuĢ olmasıydı. Aralık 1616'dan 

itibaren Ġngilizlerin Doğu Hindistan Kumpanyasına ait gemiler Basra Körfezi'nde ticaret 

yapmaya baĢladıkları gibi bizzat kumpanya yetkilileri Ġran ipeğine Osmanlı toprakları 

dıĢında alternatif bir yolbulmak içinSafevi sarayı ilebirlikte iĢbirliği 

halindeydiler(Matthee, 1993: 83-84). 

Robert Sherley1611-12'de Ġngiltere'deykenipeğin Avrupa'ya denizden nakline 

yönelikkralnezdindeki giriĢimleri hem Levant Kumpanyasının muhalefeti, hem de bu 

iĢin muhatabı olan Doğu Hindistan Kumpanyasının Ġngiliz pamuklularının baĢlıca 

pazarı olan Surat'ayoğunlaĢmasından dolayı masrafı arttıracaktekliflere sıcak 

bakmaması nedeniyle sonuçsuz kalmıĢtı. Ancak Hint pazarındaki doygunluk ve eldeki 

                                                           
18 Aslında 1612 Osmanlı-Safevi Antlaşması'nın metinlerinde ipekle alakalı bir kayıt yoktur (Münşe‘âtü's-
selâtîn, II, s. 257-261; Düstûrü'l-inşâ, 162b-166b), ancak dönemin tarihçilerinin yazdığına göre Şah Abbas 
bu sözü vermiştir. Üstelik bu sözünü tutmaması 1615'te savaşın yeniden başlamasının başlıca 
sebeplerinden biri olarak ileri sürülmüştür, bk. (Mustafa Sâfî'ninZübdetü't-tevârîh'i: 2003, 142-
143);(Topçular Kâtibi Abdülkâdir: 2003, 602); (Peçevî: 1283,340-343); (Çelebi:1286, 346); (Naîmâ 
Mustafa Efendi: 2007, 421) 
19 AndrasRiedlmayer, “Ottoman-SafavidRelationsandtheAnatolianTradeRoutes: 1603-1618”, 
TheTurkishStudiesAssociationBulletin, V/1, (March 1981), s. 8. Halep yolu yerine Ümit Burnu yolunun 
faal hale getirilmesine yönelik teşebbüsler nedeniyle İngiltee'deLevant ticaretinin çöküş halinde 
olduğuna dair yorumlar dile getiriliyordu, bk. (Alfred: 2013,70) 
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kumaĢ stoku Doğu Hindistan Kumpanyasına mensup Ġngiliz tüccarları pamuklu 

kumaĢlara yoğun ilginin olduğu Ġran pazarına yöneltti. Bunda 1614 yılında Halep-Surat 

yolculuğu sırasında Ġran'dan geçen Richard Steele adlı Ġngiliz tüccarın katkısı önemlidir. 

Steele yolculuğu esnasında Ġran'ın oldukça soğuk bir memleket olduğunu ve burada 

yaĢayan insanların yılın yarısını kalın giysilerle geçirdiği öğrenmiĢti. Ayrıca Ġngiliz 

tekstil sektörü için gerekli ham ipeği Ġran'dan Halep'tekine kıyaslayarı fiyatına temin 

edilebileceğini ifade etmiĢti
20

. 

Kumpanyadan yetki alan Steele ve arkadaĢı John Crowther 1615 baharında Robert 

Sherley ile birlikteSafevilerle ticaretin Ģartlarını araĢtırmak amacıyla Ġran'a doğru yola 

çıktılar
21

.Döndükten sonraSteele'insunduğu raporlar Doğu Hindistan Kumpanyasının 

merkezi Surat ve Londra'da ayrı ayrı değerlendirildi
22

.Sonunda 1617 ortalarında kraldan 

aldığı izinle Ġngilizlerin Hindistan elçisi Thomas Roe,Edward Connock adında 

birisinĠran'a özel temsilci olarak atadı. Connock,Safevilerlekumpanya adına bir dostluk 

ve ticaret antlaĢması yapmayı baĢardı. Takip eden yıl kumpanya imtiyazların 

geniĢletilmesini öngören yeni bir antlaĢma önerdiyse de,ġah Abbas bunu reddetti
23

.Bu 

noktada Ġngilizlerin amacı imtiyazları geniĢletmek değil, bu bahaneyle iki devlet 

arasındaki ticaretin Ģeklini değiĢtirmekti. ġah Abbas hazinesinin Ģiddetle değerli 

madenlere ihtiyacı olduğunu bildiğinden sattığı ipeğin karĢılığının altın veya gümüĢ 

olarak ödenmesini Ġngilizlerle yaptığı antlaĢmada Ģart koĢmuĢtu. Çünkü en büyük 

düĢmanı olarak gördüğü Osmanlılarla savaĢa tutuĢtuğu an kendisi hemen ipek ihracını 

yasaklarken, karĢı tarafta Ġran'a altın ve gümüĢ paranın geçiĢini engelliyordu. Ortaya 

çıkan durum doğal olarak Ġran'da para buhranına yol açarak kıymetli madenlerin aĢırı 

değerlenmesine yol açıyor, devlet hazinesi finansman açısından ciddi sıkıntıya 

giriyordu
24

.Safevi ġahı'nın nakit para talebine karĢılık Ġran'dan yıllık 3-4 milyon altın 

civarında ipek alan Ġngilizler aldıkları malın karĢılığını kumaĢ ve kalay satarak ödemek 

arzusundaydılar. Zira aldıkları ipeğin meblağı oldukça yüksekti ve bu kadar parayı nakit 

olarak bir çırpıda ödemek oldukça güçtü. Kaldı ki, Doğu Hindistan Kumpanyasının 

mensupları yaptıkları ticaret neticesinde bu yıllarda hazineden ciddi miktarda altın ve 

gümüĢ çıkıĢına sebep olmakla suçlanıpĠngiltere'de oldukça muhalif kazanmıĢlardı. 

Merkantilist anlayıĢın yerleĢmeye baĢladığı bir dönemde yüklü miktarda altın ve 

gümüĢün ülke dıĢına çıkması eleĢtirilerin daha da artması anlamına geleceğinden 

ödemeyi ayni olarak yapmak noktasında ġah Abbas'a diretiyorlardı
25

.KarĢılıklı 

görüĢmeler neticesinde nihayette ödemelerin üçte birinin nakit, kalanının ayni olması 

Ģeklinde taraflar uzlaĢtılar (Ġnalcık, 1996:304). 

                                                           
20 East IndiaCompany'sRecords: LettersReceivedbythe East IndiaCompanyfromitsServants in the East, II, 
s. 98-99. 
21 Richard Steele ve John Crowther'in seyahatinin detayları hakkında bk. (Robert Kerr:1824, 206-
219) 
22 East IndiaCompany'sRecords, II, s. 153-154, 169-172, 182, 208-209. İran ticaretinin kârlı bir yatırım 
olacağına dair değerlendirmeler için bk.TheEmbassy of Sir Thomas Roetothe Court of the Great Mogul, 
1615-1619, II, London 1926, s. 347; (Lettersfrom George:1860, 77-78). 
23 East IndiaCompany'sRecords, 293-297; (CSP, 56-57, 59-60) İngilizlerin İran ipeğiyle ilgilenmeye 
başlamaları ve ipek yolunayönelik düşünceleri için bk. (Steensgaard, 323-331) 
24 Safevi hazinesinin değerli madenlere olan ihtiyacı hakkında bk. (WillemFloor-PatrickClawson: 2000, 
348-362); ( Matthee: 2000, 233-253) 
25 Bir ara Doğu Hindistan Kumpanyası İngiltere'de ortaya çıkan gümüş darlığının sorumlusu olarak 
görülmüş, hatta kumpanya yöneticisi Thomas Mun ifade vermek durumunda kalmıştı. Daha sonra bu 
ifadesini kitaplaştırarak Doğu Hindistan Kumpanyasının takip ettiği siyasetinülkesinin çıkarları ile 
çatışmadığını, aksine hazinedeki değerli maden stokunu daha da attırdığını ileri sürmüştü, bk. A 
Discourse of TradefromEnglanduntothe East Indies, London 1621. 
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SafevilerleĠngilizler arasında baĢlayanyakınlaĢma Ġspanya, Osmanlı ve Venedik 

devletleri nezdindehiç de hoĢ karĢılanmadı. Yıllardır ġah Abbas ile Hürmüz meselesinin 

çözümüne karĢılık ipek yolunu denizlere kaydırma pazarlığı yapan Ġspanyollar, 

Safevilerin Ġngilizlerle anlaĢmasını önce engellemeye çalıĢtılar, bunda baĢarılı 

olamayınca Hint Okyanusu'nda Safevilerle Ġngilizler arasında ipek ticaretini 

engellemeye yönelik hazırlıklara giriĢtiler. Safevi-Ġngiliz yakınlaĢması Ġspanyollar kadar 

Osmanlılar ve Venediklileri de endiĢelendiriyordu
26

.Safevilerle süre gelen savaĢ 

yüzünden yeterli ipek bulunmayan Osmanlı piyasalarının bu durumdan olumsuz 

etkilenmesi muhakkaktı. Gelirlerinin önemli bir kısmını Levant ile yaptığı ticaretten 

temin eden Venedikliler ise son geliĢmelerden rahatsızlardı. Bu noktada geliĢmelerden 

Osmanlı sarayını haberdar edip Veziriazam Halil PaĢa'ya Ġspanyolların ġah Abbas ile 

doğrudan ipek alımı için pazarlık yaptığından, hattaHürmüz'e altı gemi 

gönderdiklerinden bahsediyorlardı. Bununla da kalmayıp Halil PaĢa'ya bir yandan 

istedikleri ipeği nereden temin edeceği hususunda sıkıĢtırıyor, diğer yandan Halep'ten 

Avrupalılara satılan ipek ve sair emtia trafiğinin tehlike altında olduğu uyarısında 

bulunuyorlardı. PaĢa isedeniz yolunun uzun olmasından mütevellit kimsenin bu yolla 

Avrupa'ya ipek taĢımaya cesaret edemeyeceğini, endiĢelenmenin gereksiz olduğunu 

düĢünüyordu. Ayrıca o, Safevilerin Lizbon'a baĢkalarının yardımı olmadan ipek 

götüremeyeceklerini, kendi gemileriyle taĢısalar bile bu gemilerin dönüĢte boĢ 

kalacağından kârlı bir ticaret olmayacağını iddia ediyordu. Oysa Venedikliler 

telaĢlanmakta haklıydılar. Her ne kadar Osmanlı veziriazamı Safevi-Ġspanyol 

yakınlaĢmasından bir Ģey çıkmayacağını düĢünüyorsa da, onlar Halep'e Ġran'dan gelen 

tüccarlardan ġah Abbas'ın Ġngilizlerle yakınlık kurduğunu öğrenmiĢlerdi
27

. 

Osmanlı-Safevi savaĢı 1618'de sona erdiğinde Bağdat üzerinden yüklü miktarda 

ipek ve sair emtianın gelmesi Halep pazarında yeniden bir canlanmaya yol açarken artan 

ticaret hacmi sayesinde Doğu Akdeniz'deki liman kentlerinde yüzler bir süreliğine 

güldü. Öyle ki Osmanlıların 1621'de buradan ihraç ettikleriipeğin miktarı 6.000 balyayı 

bulurken, 3.000'i Marsilya'ya, 1.500'ü Venedik'e, 600'ü Ġngiltere'ye, 500'ü Hollanda'ya, 

400'ü ise Cenova, Lucca, Floransa ve Messina'yagönderilmiĢti (Matthee,1999: 

91).Ancak tam da bu sırada Osmanlıların çok yanlıĢ bir Ģekilde ipekten alınan vergileri 

arttırmaya niyetlenmesi ipek yolunun değiĢtirilmesi konusunda çaba harcayanları tekrar 

harekete geçirdi (Halil Ġnalcık, 1996: 174-175).Ġngilizler bir süredir iyi iliĢkiler 

kurdukları ġah Abbas'ın 1622 yılındaĠspanyolların Basra Körfezi'ndekison kalesi 

Hürmüz'ü almasına donanmalarıyla destek oldular
28

. Ertesi yıl Hollandaların Doğu 

Hindistan Kumpanyası da SafevilerleĠngilizlerinkine benzer Ģartlar içeren bir antlaĢma 

imzalayarakĠran ticaretine dâhil oldu
29

. 

ġah Abbas'ın1624 yılında Bağdat'ı eline geçmesiOsmanlılarla Safeviler arasında 

savaĢı tekrar baĢlattı
30

. ArdındanMusul'u da alan ve Ģimdi Halep'e göz diken ġah Abbas 

                                                           
26 Londra'dan Venedik Senatosuna yazılan bir raporda bu gelişmelerin Venedik ve Osmanlılariçin nasıl 
tehlike arz ettiğinden bahsediliyordu, bk. CSP, Venice, 1615-1617, XIV, belge nr. 622. 
27 CSP, Venice, 1617-1619, VX, belge nr. 903. Venedikliler, İngilizlerin ipek ticaretine ilgi duymaya 
başladıklarını erkenden fark etmişlerdi. Nitekim 1610 Mayısında İstanbul'da yazılan bir raporda birkaç 
İngiliz tüccarın Trabzon'a İran ipeği almayageldiğini, İngilizlerin Suriye bölgesinde ipek ticareti 
yapmalarına kesinlikle müsaade edilmemesini, aksi takdirde bölgedeki Venedik ticaret düzeninin 
temelinden sarsılacağını ifade ediyordu, bk.CSP, Venice, 1607-1610, XI, belge nr. 886. 
28 Târih-i Âlem-ârâ-yı ‘Abbâsî, II, s. 979-982. 
29 WillemFloor, “Dutch-PersianRelations”,EncyclopaediaIranica, VII, s. 603-605; WillemFloor, 
“TheDutchandthePersian Silk Trade”, SafavidPersia, TheHistoryandPolities on IslamicStudies, (edt. 
Charles Melville), London-New York 1996, s. 331-336. 
30 Bağdat'ın düşüşü hakkında bk. (Küpeli: 2014, 130-143) 
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yineAvrupa'ya elçi yolladı. Safevi elçisi Ġngilizlere siyasi ittifakı ve ticari iĢbirliğini 

içeren bir antlaĢmaönerdi. Ayrıca Ģahının Ġran'dan Ġngiltere'yeher yıl 8.000 balya ipek 

göndermeyi taahhüt ettiğini söyledi
31

. Ġngiliz kralı yanıt olarak 1626'da Ġran'a elçi 

gönderdiyse de,Safevi yönetiminin Ġngiltere'ye sevk etmek istediği ipek miktarı talebin 

çok üzerindeydi. Ayrıca buna ödenecek para da oldukça fazlaydı ve bu sorunlar Ġngiliz 

sarayını tereddütte bırakıyordu
32

.Safevilerin sattıkları malın karĢılığında kıymetli maden 

istemeleri nedeniyle çok miktarda kıymetli madeninhazineden çıkacak olması, Ümit 

Burnu yolunun uzunluğu, Ġspanyol saldırıları ve Levant Kumpanyasının bundan zarar 

görecek olması Ġngiliz sarayının tereddüdünüarttıran hususlardı
33

.Bununla birlikte 

Ġngilizlerle Hollandalı denizciler Hint Okyanusuyla Basra Körfezi'ndeki bütün deniz 

trafiğini kontrol altına aldıkları bu süreçte,ġah Abbas'ın bilgisi dâhilinde Kızıldeniz ile 

Hindistan arasında ticari emtia ve hacıları taĢıyan gemileriyağmalamaktaydılar. 

Saldırılar yüzünden Mısır gümrük gelirleriazalmıĢ, Osmanlı tüccarı Kızıldeniz'e 

açılmaktan çekinir olmuĢtu. Ġspanyollar çaresiz durumdaki Osmanlılara Ġngilizlere ve 

Hollandalılara karĢı birlikte hareket etmeyiönerdiler. Ayrıca Hürmüz Boğazı ve 

Kızıldeniz üzerindenDoğu Akdeniz'e Hint mallarını, baharat ve ipek taĢımayı önerdiler. 

Ancak bu teklifler Ġngilizlerin muhalefeti ve Kızıldeniz'e Ġspanyolları sokmanın 

gelecekte doğuracağı tehlikelerden endiĢe duyanOsmanlı sarayında karĢılık bulmadı. 

OsmanlılarınDoğu-Batı ticaretindenkısmen dıĢlandığı bu tarihlerde ġah Abbas'ın 

kurduğu Bender-Abbaslimanı, Ġngiliz ve Hollandalılar ile yapılan ticaretin katkısıyla 

doğudaki en önemli ticari merkezlerden biri oldu
34

. 

Safeviler, Ġngiliz ve Hollandalılar ileyaptıkları iĢbirliğineticesindeOsmanlıları 

uluslararası ticaretten dıĢlama amaçlarına kısmen ulaĢtılar. Mesela 1628 yılı ortalarında 

Halep pazarında hiç Ġran ipeği yoktu ve Avrupalı alıcılar aylardır Ģehreipek gelmesini 

bekliyordu
35

.1629 yılında ġah Abbas ölünce tahta torunu ġah Safi çıktı. O, selefinin 

ipek konusundaki siyasetini değiĢtirdi ve bunun etkisiyle Ġran'da ipek imalatı ve ticareti 

devlet kontrolünden çıkıp yerli tüccarın eline geçti
36

. Satın aldıkları ipeğin karĢılığını 

nakit ödemekten ısrarla kaçınan Ġngilizlerin ticaretle ilgiliimtiyazlarınabazı sınırlamalar 

getirdi. Ġngiliz ve Hollandalılara uygulanan gümrük tarifeleri gözden geçirilerek vergiler 

yükseltildi. Bu geliĢmeler üzerine Halep'teki Venedik konsolosuĠngilizlerin yüksek 

miktarlardaki ipek alımları için gereken nakdibulamayacaklarınıdüĢünerekyakında 

                                                           
31 İngiltere'deki Venedik elçisi raporlarında Safevielçisinin İngilizlere Şah Abbas'ın Halep'i Osmanlılardan 
alarak ipeği buradangöndereceğini söylediğini yazıyordu, bk. CSP, Venice, 1625-1626, XIX, belge nr. 689. 
Aynı sıralarda İstanbul'daki İngiliz elçisi iseböyle giderse Osmanlılarınyakında ticaret yollarının denetimini 
kaybedebileceklerini yazıyordu, bk.TheNegotiationsSir Thomas Roe in his EmbassytotheOttoman Porte, 
fromtheYear 1621 to 1628, London 1740, s. 228. 
32 Şahın tekliflerinin İngiliz hükümeti ve Doğu Hindistan Kumpanyası nezdinde tartışılması için bk. CSP, 
East Indies, 1625-1629, VI, belge nr. 2-26. 
33 Doğu Hindistan Kumpanyasının İran ipeğinin Avrupa'ya nakli konusundaki teşebbüsü Halep 
üzerinden Doğu Akdeniz ticaretini yürüten Levant Kumpanyasının yetkililerini telaşlandırmıştı. Bununla 
birlikte Kumpanyanın İstanbul'daki temsilcisi Sir Paul Lindar bu projeyi ciddiye alınmayacak bir kuru 
gürültü olarak nitelemiştir. Gerçekten de İran ile olan ticaret başlangıçta hacim olarak az ve istikrarsızdı. 
Üstelik Doğu Hindistan Kumpanyasının temsilcileri ile Şah'ın memurları arasında sürtüşmeler hiç eksik 
olmuyordu. Keza İspanyollar ve Hollandalıların İngiliz ticaretini baltalamak yönündeki girişimleri de 
mevcuttu. Bu etkenlerden ötürü Levant'a İran mallarının akışı bir süre daha devam etmiştir, bk. (Wood, 
77) 
34 İnalcık, “Türkiye'nin İktisadî Vaziyeti”, s. 175-176. Söz konusu tarihlerde İran'da ipek imalatı ve 
ticareti hakkında bk. (Edmund Herzig:1992, 61-79) 
35 CSP, Venice, 1628-1629, XXI, belge nr. 240. 
36 Şah Safi ipek üzerindeki tekelleri kaldırmasına rağmen Şah Abbas'ın İngilizlere verdiği imtiyazları ufak 
bir takım değişikliklerle yenilemiştir, bk. (R.W. Ferrier: 1986, 54-58, 63-64) 
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Ġran'danHalep'e eskiden olduğu gibi bol miktarda ipek geleceğini raporuna yazıyordu. 

Onun aksine1633 yılının hemen baĢında Londra'daki Venedik elçisi ise Ġngilizlerin 

OsmanlılarlaSafeviler arasında yapılacak bir barıĢtan tedirgin olduklarını, barıĢın Halep 

pazarınatekrar canlılık kazandırmasındankaygılandıklarını ve bunaizin vermemek 

konusunda oldukça kararlı olduklarını belirtiyordu
37

. 

ġah Abbas'ın ipekle ilgili siyaseti Doğu Akdeniz limanları üzerinden iĢleyen 

ticareti temelinden sarstı. Bağdat, Halep ve Kahire gibi Doğu-Batı ticaret yolları 

üzerinde yer alan büyük ve ĢaĢalı kentler eski parlak dönemlerinden uzaklaĢırken 

Ġngilizler, Hollandalılar ve Fransızlar Levant ticaretine bütünüyle hâkim oldular. 

Onların üs tutmasıyla birlikte Ġzmir kervanlarla buraya ulaĢan Ġran ipeği ve doğu emtiası 

sayesinde Doğu Akdeniz'in en önemli ticarî merkezlerinden biri oldu
38

. Osmanlı 

yönetiminin Ġranlı tüccarlara güçlük çıkarılmaması ve her türlü kolaylığın sağlanmasına 

yönelik çabalarına rağmen
39

 Ġran menĢeili ipeğin Osmanlı pazarlarına istikrarlı bir 

Ģekilde gelmesinitemin eden hadiseBağdat'ın 1638'de fethi akabindeyapılan barıĢtır.Bu 

barıĢ yaklaĢık bir buçuk asırdır aralıklarla süren Osmanlı-SafevisavaĢlarını bitirerek 

Osmanlıların doğu sınırı uzun süreliğine –ta ki 1722'de Afganların Ġsfahan'ı istilasıyla 

birlikte Safevi Devleti'nin sonunun geldiğinin anlaĢıldığı ana kadar- sükûnete 

kavuĢmuĢtur
40

. 1630'lardan sonra baĢta baharatın Avrupa'ya nakli olmak üzere 

uluslararası ticaretten dıĢlanmıĢ olan Osmanlılar böylelikleĠran ipeğinin Avrupa'ya geçiĢ 

yolu olma özelliğini en azından bir yüzyıl daha sürdürdüler. Bu sayede XVII. yüzyıl 

ortalarında dahi Ġran'da üretilen ipeğin çok az bir kısmı Isfahan pazarlarında satılıyor, 

çoğu ise hala Osmanlı limanlarına sevk ediliyordu (Matthee, 1993: 166). XVII. yüzyıl 

sonu ve XVIII. yüzyıl baĢında ise Ġran ipeği hala Erzurum üzerinden Ġzmir'e gelmeye 

devam ediyordu. Bir Fransız gözlemcinin notuna göre XVII. yüzyıl sonunda Ġzmir'e 

ulaĢan Ġran ipeğinin miktarı yaklaĢık 2.900 balyaydı. Ġzmir yanında Halep'ten de ipek 

temin edilebiliyordu. Levant limanlarına gelen Ġran ipeğinin en büyük alıcıları bu 

dönemde Fransızlar ve Ġngilizler idi. Fransızların Ġzmir'den aldıkları ipeğin miktarı 

yıllık 400-500 balya civarındaydı. Bu durum 1720'lere kadar bu Ģekilde devam etmiĢse 

de, Ġran'ın Afgan istilasına uğradığı ve peĢinden Osmanlıların da savaĢa dâhil olduğu bu 

süreçte ipek ticaretinde ciddi düĢüĢ yaĢamıĢtır. Nitekim 1725'de Halep'teki Ġngiliz 

tüccarlar buraya hiç ipek gelmediğini rapor ediyorlardı. Aynı yıllarda Erzurum'a gelen 

ipek ise 700 balyadan biraz fazlaydı (Matthee, 1993: 223-227).Uluslararası ticaretin 

değiĢen koĢulları, tekstil sanayisinin geliĢmesi, yünlü ve pamuklu kumaĢlara olan 

talepteki artıĢzaman içerisinde ipeğin doğu-batı içindeki yerini azalttı. Bununla birlikte 

XIX. yüzyılda dahi Ġran, Osmanlı ülkesi üzerinden ipek ihraç etmeye, karĢılığında da 

                                                           
37 CSP, Venice, 1632-1636, XXIII, belge nr. 4 ve 101. 
38 İzmir'in ticari yükselişine dair bk. Bruce Masters, TheOrigins of Western EconomicDominance in 
theMiddle East, MercantilismandtheIslamicEconomy in Aleppo, 1600-1750, New York andLondon 1988, 
s. 27-30. 
39 85 Numaralı Mühimme Defteri, (1040 / 1630-1631), Tıpkıbasım, Ankara 2001, nr. 51, 287, 311, 692. 
Osmanlı yönetiminin İran ile olan ticaretin devamına yönelik aldığı tedbirlere rağmen yerel yöneticilerin 
ve gümrük eminlerinin keyfi tutumlarının tüccarları bezdirdiği ortadadır. Nitekim 1630'larda İstanbul'dan 
Tokat, Erzurum, Revan yoluyla İsfahan'a kadar giden Fransız seyyah Tavernier Erzurum'un ipek yolu 
üzerindeki konumundan ve burada ticari emtiadan alınan vergilerden bahsederken bir tüccar gümrükçü, 
paşa ve yeniçerilere 90 ekü rüşvet vermeyi göze alırsa develere yüklü ve içleri altın para yanında kıymetli 
emtiayla dolu balyalarının asla indirilip kontrol edilmediğini yazmaktadır. Bazen detüccarların deveci ile 
anlaşıp üç deve yükünü ikiye indirmek suretiyle daha az vergi ödediklerini de ifade etmektedir. Bk. (Jean 
BaptisteTavernier: 2006, 80-81) 
40 Kasr-ı Şirin barışı hakkında bk. Küpeli, 274-280. 
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yünlü ve pamuklu kumaĢların yanı sıra demir ve diğer madeni eĢyaları almaya devam 

ediyordu (Ġnalcik, 2008: 228). 

Sonuç 

Osmanlılar ile Safeviler arasında bir yüzyıldan fazla süren mücadele Ġslam 

dünyasının bu en önemli iki gücünü siyasi, askeri, iktisadi ve demografik açıdan 

oldukça yıpratmıĢtır. Taraflar bu süreçte birbiriyle sadece savaĢ alanlarında karĢı 

karĢıya gelmekle kalmamıĢ, yeri geldiğinde diğerini ekonomik açıdan sıkıntıya sokacak 

bir takım giriĢimlerde de bulunmuĢtur. Bu konuda ilk teĢebbüs Yavuz Sultan Selim'in 

Ġran'a değerli maden giriĢini engellemek için ipek ihracına blokaj uygulamasıydı. Bu 

teĢebbüsün Safeviler kadar kendi ülkesini de zarara uğrattığını gören Kanuni Sultan 

Süleyman, bundan vazgeçti. Ancak Osmanlılar onun döneminde üç kez Ġran topraklarını 

istila edip Hazar Denizi kıyılarına kadar olan bölgeye egemen olmaya çalıĢırken, diğer 

taraftan da Hint Okyanusu'nda Portekizlilerle hâkimiyet mücadelesine giriĢtiler. Bunu 

1560'lardan sonra kimilerince Türklerin Orta Asya'nın zenginliklerine ulaĢma hayali 

olarak yorumlanan giriĢimler izledi. Don-Volga Kanalı projesi baĢarılı olamasa da, 

Osmanlılar 1590'da Safevi ġahı ile yaptıkları barıĢ sayesinde Azerbaycan ve Gürcistan 

üzerinde tam bir hâkimiyet sağladılar. 

Osmanlılarla barıĢ yaptıktan sonra önce içeride konumunu sağlama alarak merkezi 

devlet yapısını güçlendiren, ardından doğu komĢusu Özbeklerin hakkından gelen ġah 

Abbas peĢinden Osmanlılarla yeniden mücadeleye giriĢti. Bir yandan düzenlediği askeri 

harekâtla Azerbaycan ve Gürcistan'da Osmanlılara kaybettiği toprakları geri alırken, 

diğer taraftan da Avrupalı hükümdarlara elçiler göndererek onlara ipeği doğrudan 

satmanın karĢılığında siyasi ve askeri ittifak önerisinde bulundu. Ġspanyollar ġah Abbas 

ile uzun süre teklifleri konusunda pazarlık etseler de, nihayette tereddütte kaldıklarından 

Ġngilizler daha kararlı davranarak 1620'lerde Ġran ipeğinin Avrupa'ya naklinde söz 

sahibi oldular. Onlara kısa süre sonra Hollandalılar da katıldı. 

ġah Abbas'ın Osmanlılara ağır bir darbe vurmak maksadıyla giriĢtiği ipeği 

Avrupalılara doğrudan pazarlama projesikısa vadede kendisi için kârlı sonuçlar 

doğururken, Osmanlıları haliyle zarara uğrattı. Bundan böyle Osmanlılar dünya ipek 

ticaretinde baĢlıca aracı olmaktan çıktılar. Basra, Bağdat, Halep gibi ticaretle geliĢen ve 

yaĢayan Ģehirler eski parlak günlerinden uzaklaĢtılar. Ancak Osmanlılar zamanla 

değiĢen düzene ayak uydurup XVIII. yüzyılda eskisi kadar moda olmasa da ipek ve sair 

emtialar üzerinden yine de Avrupalılarla ticareti sürdürdüler. Öte yandan ġah Abbas'ın 

Avrupalılarla giriĢtiği pazarlıklar uzun vadeli bakıldığındaĠran için hayırlı sonuçlar 

doğurmadı. ġahın bizzat ipek alımı için ülkesine çağırdığı Ġngiliz ve Hollandalılar bu 

ticaretten elde ettikleri kârlarla zenginleĢtiler. ZenginleĢmekle kalmayıp XVII. 

YüzyıldaHint Okyanusu, Basra Körfezi ve Kızıldeniz'deki bütün deniz trafiği ve ticaret 

üzerinde hegemonya kurdular. Ġran zamanla Ġngilizlerin bir nevi kolonisi haline geldi. 

Kısacasıġah Abbas'ın politikası, Ġngiliz ve Hollanda merkantalizminin geliĢmesine ve 

dünyaya yayılmasına bir miktar katkı yapmıĢ oldu. Daha da önemlisi XVI. yüzyıl 

baĢlarından XVII. yüzyıl ortalarına kadar devam eden savaĢlar nedeniyle Ġslam 

dünyasının önde gelen iki devletinin askeri güçlerini birbiri üzerine seferber etmesi, 

Avrupalılara 30 Yıl SavaĢları döneminde olduğu gibi zor zamanlarda Osmanlı 

tehlikesinden uzak kalmalarına, siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan güçlenmelerine 

imkân verdi. 

 

Kaynaklar 



Doç.Dr. Özer KÜPELĠ 337 

 

A) YayınlanmıĢ ArĢiv Belgeleri 

85 Numaralı Mühimme Defteri, (1040 / 1630-1631), Tıpkıbasım, Ankara 2001. 

Calendar of StatePapers, East Indies, Chinaand Japan, 1513-1616,II, London 1862. 

 ,1617-1621, III, London 1870. 

 , 1625-1629, VI, Vaduz 1964. 

Calendar of StatePapers, Relatingto English Affairs in theArchives of Venice, 1607-

1610, XI, London 1904. 

 , 1615-1617, XIV,London 1908. 

 , 1617-1619, VX, London 1909. 

 , 1625-1626, XIX, London 1913. 

 , 1628-1629, XXI, London1916. 

 , 1632-1636, XXIII, London1921. 

East IndiaCompany'sRecords: LettersReceivedbythe East 

IndiaCompanyfromitsServants in the East, II-VI, London 1897. 

Lettersfrom George LordCarewtoSir Thomas Roe, Ambassadortothe Court of the Great 

Mogul, 1615-1617, London 1860. 

TheEmbassy of Sir Thomas Roetothe Court of the Great Mogul, 1615-1619, II, London 

1926. 

TheNegotiationsSir Thomas Roe in his EmbassytotheOttoman Porte, fromtheYear 1621 

to 1628, London 1740. 

B) Kaynak Eserler 

1. Osmanlı ve Safevi Tarihleri 

Fezleke-i Kâtip Çelebi, I, Ġstanbul 1286. 

Hoca Sadeddin, Tâcü't-tevârih, II, Ġstanbul 1863. 

Ġbrahim Peçevî, Târih-i Peçevî, II, Ġstanbul 1283. 

Ġskender MünĢi, Târih-i Âlem-ârâ-yı ‗Abbâsî, II, (neĢr. Ġrec AfĢar), Tahran 1382 hĢ. 

Mustafa Sâfî'ninZübdetü't-tevârîh'i, II, (Haz. Ġbrahim Hakkı Çuhadar), Ankara 2003. 

Naîmâ Mustafa Efendi, Târih-i Na„îmâ (Ravzatü'l-Hüseyn fî HulâsatiAhbâri'l-

Hâfikayn), II, (Haz. Mehmet ĠpĢirli), Ankara 2007. 

Topçular Kâtibi Abdülkâdir (Kadrî) Efendi Tarihi (Metin ve Tahlil), I, (Yay. Haz. Ziya 

Yılmazer), Ankara 2003. 

2. Münşeat Mecmuaları 

Feridun Bey, MünĢeatü's-selatin, II, Ġstanbul 1275. 

Sarı Abdullah Efendi, Düstûrü'l-inĢâ, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Kitaplığı, 

nr. 3332. 

3. Seyahatname ve Hatıratlar 

EarlyVoyagesandTravelstoRussiaandPersiabyAnthonyJenkinsonandOtherEnglishmen, 

withSomeAccount of the First Intercourse of the English withRussiaand 



ĠPEK, TĠCARET YOLLARI VE OSMANLI-SAFEVĠ MÜCADELESĠNDE EKONOMĠK REKABET 338 

 

Central AsiabyWay of theCaspianSea, I, (edt. E. D. Morgan and C.H. Coote), 

London 1886. 

Jean BaptisteTavernier, Tavernier Seyahatnamesi, (edt. StefanosYerasimos, çev. 

Teoman Tunçdoğan), Ġstanbul 2006. 

Oruç Bey Bayat/Ġranlı Don Juan, ĠliĢkiler, Bir ġiî/Katolik, (tercüme ve notlar: Tufan 

Gündüz), Ġstanbul 2014. 

The Three Brothers; TheTravelsand Adventures of SirAnthony, Sir Robert &Sir Thomas 

Sherley, in Persia, Russia, Turkey, Spainerc. withPortraits, London 1825. 

C) AraĢtırma ve Ġncelemeler 

Acıpınar, M. (2016) , Osmanlı Ġmparatorluğu ve Floransa, Akdeniz'de Diplomasi, 

Ticaret ve Korsanlık, 1453-1599, Ankara. 

Aslanian,Sebouh D.,FromtheIndian Ocean totheMediterranean: The Global Trade 

Networks of ArmenianMerchantsfrom New Julfa, London&Los Angeles 2011. 

AydoğmuĢoğlu, C. (2013) , ġah Abbas ve Zamanı (1587-1629), Ankara  

Boyle, J.(1975) , ―Ġran'ın Millî Bir Devlet Olarak GeliĢmesi‖, (çev. Berin U. Yurdadoğ), 

Belleten, XXXIX/156, s. 643-657. 

Casale,Giancarlo L (2010),TheOttoman Age of Exploration, New York 2010. 

Çizakça, M. (1980) , ―PriceHistoryandthe Bursa Silk Industry: A 

StudyOttomanIndustrialDecline, 1550-1650‖, TheJournal of EconomicHistory, 

XL/3, (September 1980), s. 533-550. 

Dalsar, F., Türk Sanayi ve Ticaret Tarihinde Bursa'da Ġpekçilik, Ġstanbul  

Faroqhi,S.( 2003) , ―Anayol KavĢağında Bursa: Ġran Ġpeği, Avrupa Rekabeti ve Yerel 

Ekonomi (1470-1700)‖, Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, YaĢamak, 

(çev. Gül Çağalı Güven-Özgür Türesav), Ġstanbul, s. 97-132. 

 , ―Krizler ve DeğiĢim, 1590-1699‖, Osmanlı Ġmparatorluğu'nun Ekonomik ve 

Sosyal Tarihi, 1600-1914, II, (edt. Halil Ġnalcık-Donald Quataert; çev. AyĢe 

Berktay vd.), Ġstanbul 2000, s. 543-757.  

Ferrier, R.W.,(1973) ―TheArmeniansandthe East IndiaCompany in Persia in 

theSeventeenthandEarlyEighteenthCenturies‖, TheEconomicReview, New 

Series, XXVI/1, (1973), s. 38-62. 

 , ―TheTermsandConditionsunderwhich English 

TradeWasTransactedwithSafavidPersia‖, Bulletin of the School of 

OrientalandAfricanStudies, University of London, XLIX/1, in Honour of Ann 

K.S. Lambton, (1986), s. 54-58, 48-66. 

Floor,W.&Patrick,C.(2000), ―SafavidIran'sSearchfor Silver and Gold‖, International 

Journal of Middle East Studies, XXXII, s. 345-368. 

Floor,W. (1996), ―Dutch-PersianRelations‖,EncyclopaediaIranica, VII, s. 603-613. 

 , ―TheDutchandthePersian Silk Trade‖, SafavidPersia, TheHistoryandPolities 

on IslamicStudies, (edt. Charles Melville), London-New York 1996, s. 323-

368. 

Gerson,Armand J. (1912) ,Studies in theHistory of English Commerce in 

theTudorPeriod, New York. 



Doç.Dr. Özer KÜPELĠ 339 

 

Herzig,E.(1992) ―The Volume of IranianRaw Silk Exports in theSafavidPersia‖, 

IranianStudies, XXV/1, s. 61-79. 

Ġnalcık, H.(1996), ―Bursa I: XV. Asır Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar‖, 

Osmanlı Ġmparatorluğu, Toplum ve Ekonomi, Ġstanbul, s. 203-258. 

 , ―Harir, TheOttomanEmpire‖, Encyclopaedia of Islam, III, 1986, s. 211-218. 

 , ―Ġpek, Osmanlı Devleti‖, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi, 22, 

2000, s. 362-365. 

 , ―Osmanlı Ġmparatorluğu'nun KuruluĢ ve ĠnkiĢafı Devrinde Türkiye'nin 

Ġktisadî Vaziyeti Üzerinde Bir Tetkik Münasebetiyle‖, Osmanlı Ġmparatorluğu, 

Toplum ve Ekonomi, Ġstanbul 1996, s. 139-186. 

 , ―Osmanlı-Rus Rekabetinin MenĢei ve Don-Volga Kanalı TeĢebbüsü‖, 

Belleten, XII/46, (Nisan 1948), s. 349-402. 

 , ―TheOttomanEconomicMindandAspects of theOttomanEconomy‖, Studies in 

theEconomicHistory of theMiddle East fromtherise of Islamtothepresentday, 

(ed. M.A. Cook), London 1970, s. 207-218. 

 , Osmanlı Ġmparatorluğu, Klasik Çağ (1300-1600), (çev. RuĢen Sezer), 

Ġstanbul 2003. 

 , Osmanlı Ġmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt I, 1300-1600, 

(çev. Halil Berktay), Ġstanbul 2001. 

 , Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine AraĢtırmalar, Ġstanbul 2008. 

Kerr, R. (1824), A General Historyand Collection of VoyagesandTravels, IX, London 

Kurat,Akdes N. (1961), ―TheTurkishExpeditiontoAstarkhan in 1569 andthe Problem of 

the Don-Volga Canal‖, Slavonicand East EuropeanReview, XL/94, 

(December), s. 7-23. 

 , Türkiye ve Ġdil Boyu (1569 Astarhan Seferi, Ten-Ġdil Kanalı ve XVI-XVII. 

Yüzyıl Osmanlı-Rus Münasebetleri), Ankara 1966. 

Küpeli, Ö.(2012) , ―Safevi Ülkesinin Ġngiliz Konukları (Ġngiliz Tacirlerin Ġran 

Seyahatleri, 1562-1581)‖, HistoryStudies, IV/1, (Mart), s. 373-385. 

 , Osmanlı-Safevi Münasebetleri, Ġstanbul 2014. 

Kütükoğlu, B.(1993), Osmanlı - Ġran Siyâsî Münasebetleri (1578-1612), Ġstanbul  

Masters, Bruce, TheOrigins of Western EconomicDominance in theMiddle East, 

MercantilismandtheIslamicEconomy in Aleppo, 1600-1750, New York 

andLondon 1988. 

Matthee,R.(2000), ―BetweenVeniceand Surat: TheTrade in Gold in LateSafavidPeriod‖, 

Modern AsianStudies, XXXIV/1, s. 223-253. 

 , ThePolitics of Trade in Safavid Iran: Silk for Silver, 1600-1730, New York 

1999. 

Mughul, Muhammed Y.(1974), Kanunî Devri Osmanlıların Hint Okyanusu Politikası 

ve Osmanlı-Hint Müslümanları Münasebetleri, 1517-1538, Ġstanbul 

 , ―Portekizlilerle Kızıldeniz'de Mücadele ve Hicaz'da Osmanlı Hakimiyetinin 

YerleĢmesi Hakkında Bir Vesika‖, Belgeler, II/3-4, (1965), s. 37-48. 



ĠPEK, TĠCARET YOLLARI VE OSMANLI-SAFEVĠ MÜCADELESĠNDE EKONOMĠK REKABET 340 

 

Munn, T.(1621), A Discourse of TradefromEnglanduntothe East Indies, London. 

Önalp, E.(2008) , ―Hadım Süleyman PaĢa'nın 1538 Yılındaki Hindistan Seferi‖, OTAM, 

Osmanlı Tarihi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 23, (Bahar), s. 195-

239. 

Özbaran, S. (1977) , ―Osmanlı Ġmparatorluğu ve Hindistan Yolu, Onaltıncı Yüzyılda 

Ticâret Yolları Üzerinde Türk-Portekiz Rekâbet ve ĠliĢkileri‖, Tarih Dergisi, 

31, (Mart), s. 65-146. 

 , ―XVI. Yüzyılda Basra Körfezi Sahillerinde Osmanlılar, Basra 

Beylerbeyliğinin KuruluĢu‖, Tarih Enstitüsü Dergisi, XXV, (Mart 1971), s. 51-

72. 

Riedlmayer,A.(1981), ―Ottoman-SafavidRelationsandtheAnatolianTradeRoutes: 1603-

1618‖, TheTurkishStudiesAssociationBulletin, V/1, (March), s. 7-10. 

Saray, M. (1999), Türk-Ġran ĠliĢkileri, Ankara 

Savory,R. (1987) , ―TheSherleyMyth‖, Studies on theHistory of Safavid Iran, London, 

s. 73-81. 

Slaves of theShah: New Elites of Safavid Iran, (edt. Susan Babaievd), London 2004. 

Steensgaard,N. (1986) , ―Harir, Survey of theTradeandIndustry‖, Encyclopaedia of 

Islam, III, s. 209-211. 

 , TheAsianTradeRevolution of theSeventeenth Century, The East 

IndiaCompaniesandtheDecline of theCaravanTrade, Chicago 1974. 

Steinmann,Linda K. (1987), ―Shah ‗Abbas andtheRoyal Silk Trade 1599-1629‖, 

Bulletin (British SocietyforMiddleEasternStudies), XIV/1,s. 68-74. 

Wood,Alfred C. ( 2013) ,Levant Kumpanyası Tarihi, (çev. Çiğdem Erkal Ġpek), Ġstanbul  

 



 341 

 

 

ARAP BAHARI SONRASI TUNUS‟TAKĠ DEMOKRATĠKLEġME SÜRECĠNDE 

NAHDA HAREKETĠ‟NĠN YERĠ VE ÖNEMĠ 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF NAHDA MOVEMENT IN THE 

PROGRESS OF DEMOCRATISATION AFTER ARAB SPRING IN TUNISIA 

Doç. Dr. Ramazan YILDIRIM 

Ġstanbul Üniversitesi, Türkiye 

fikriyat@hotmail.com 

Özet 

  Tunus‘ta 1970 yıllarının baĢında RaĢidGannuĢi ve arkadaĢları tarafından temelleri atılan Nahda 

Hareket Partisi, Ġslami bir hareket olarak uzun yıllar varlığını sürdürmüĢ ve 2010 yılında Tunus‘ta 

baĢlayan Arap Baharı süreciyle baĢlayan toplumsal değiĢim ve dönüĢümden yararlanarak siyasal bir parti 

hüviyetine kavuĢmuĢtur. Bu bildiride Arap Baharı sonrası Tunus‘ta baĢlayan demokratikleĢme sürecinde 

Nahda Partisinin rolü, seçimlerdeki baĢarısı, yeni anayasa yapımındaki katkıları ve yer aldığı 

hükümetlerdeki etkisi gibi hususlar ele alınacaktır. Ayrıca Arap Baharı sonrası Arap dünyasındaki Ġslami 

hareketlerin siyasal dönüĢümlerine bir rolmodel olarak ortaya çıkan Nahda Hareketi‘nin dinî bir 

hareketten siyasi bir partiye dönüĢümü analiz edilecektir.  

Anahtar Kavramlar: Ġslami hareketler, Arap Baharı, Nahda Hareketi, GannuĢî, Tunus. 

Abstract 

 Nahda Movement, which is founded by Rachid al-Ghannouchi and his friends in early 70‘s, 

carried on as an Islamic movement for long years and obtained the identity of a political party by utilising 

the social change and reform after Arab Spring that started in Tunisia in 2010. In this paper, issues like 

the role of Nahda Party in the democratisation process that started in Tunisia after Arab Spring, its 

success in the elections, its contributions in making a new constitution and its influence in governments it 

took place will be discussed. Also the transformation of Nahda from a religious movement to a political 

party, which emerged as a role-model for the political transformation of Islamic movements in Arab 

world after Arab Spring, will be analysed.  

Keywords: Islamic movements, Arab Spring, Nahda Movement, Ghannouchi, Tunisia. 

GiriĢ 

 Birinci dünya savaĢı sonrası Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden çekilmesi ve 

Ġslam dünyasının birçok bölgesinde fiili sömürgecilik döneminin baĢlamasına bir tepki 

olarak ortaya çıkan Ġslami hareketler, değiĢen siyasal ve sosyal yapılar karĢısında 

yöntemlerini gözden geçirerek varlıklarını devam ettirmeyi baĢarmıĢlardır. Ġslami 

hareketler Ġkinci Dünya SavaĢından sonra baĢta Ortadoğu olmak üzere kurulan yeni 

dünya düzeni konsepti bağlamında ortaya çıkan siyasi iktidarlara muhalif bir kimlikle 

varlıklarını devam ettirmek için farklı yöntemler benimsemiĢlerdir. Ana akım Ġslami 

hareketin ana yurdu olan Mısır‘daki tüm teorik tartıĢmalar ve pratik farklılaĢmalar, diğer 

ülkelerde de makes bulmuĢtur. Ancak Tunus‘ta ortaya çıkan Nahda Hareketi, hem 

kendine özgü teorik söylemiyle hem de siyasi bir parti olarak ortaya koyduğu 

tecrübesiyle baĢta Ġhvan olmak üzere diğer Ġslami hareketlerden farklı bir çizgide yer 

almıĢtır. 

 1970 yıllarının baĢından itibaren Tunus‘ta dinî tebliğ faaliyetlerinin bir sonucu 

olarak yola çıkan ve zamanla siyasî bir oluĢuma, ardından da siyasi partiye dönüĢen 

Nahda hareketi, hem kendi içinde hem kendi dıĢındakilerle yaptığı teorik tartıĢmalarla 

olgunlaĢarak büyüyen bir süreç yaĢamıĢtır. Bünye içinde dinin nasıl anlaĢılması ve 

yaĢanması ekseninde yaĢanan tartıĢmalar, hareket mensuplarını dönemin yaygın selefi 

düĢüncesinden uzak tutmuĢtur. BaĢta sol olmak üzere dönemin yaygın ideolojileriyle 

yapmıĢ oldukları fikrî mücadelede dindar kimliklerini koruyarak sosyal, ekonomik ve 

siyasal konularla yakından ilgilenmiĢler ve ideolojik bir söylem geliĢtirmek zorunda 
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kalmıĢlardır. Ġran‘daki devrimle birlikte gelen devrimci Ġslam söylemi, Hasan Turabî 

liderliğindeki Sudan Ġslami hareketin eleĢtirel bakıĢaçısı, sol sendikaların Burgiba 

rejimine yönelik sert muhalefet tarzları gibi faktörler Ġslami YöneliĢ Hareketinin 

kendine özgü söylem ve pratiğinin oluĢmasında etkili olmuĢtur.  

 RaĢidGannuĢî, AbdulfettahMoro ve Hamide Niyfer, SalahaddinCorĢî, 

AbdulmecidNeccar gibi Ģahsiyetlerin temel yapı taĢlarını attıkları Nahda Hareketine 

süreç içerisinde birçok kiĢinin hem teorik hem de pratik katkısı olmuĢtur. Müslüman 

KardeĢler gibi Ġslami hareketlerin yöntemlerinden etkilenen ancak onları birebir taklit 

etmekten kaçınan Nahda hareketi, kendine özgü bir yapıya kavuĢuncaya kadar birçok 

aĢamadan geçmiĢtir. Hiç Ģüphesiz tüm aĢamalarda hareketin öne çıkan lider adayı 

RaĢidGannuĢidir.   RaĢidGannuĢi, gençlik dönemlerinde Arap milliyetçiliğine ilgi 

duymuĢ ancak bu milliyetçiliğin Ġslam kültüründen daha çok seküler ve Batıcı bir 

karaktere sahip olduğunu gördükten sonra ―Ġslamcılık‖ akımına yönelmiĢtir. ġam‘da 

felsefe öğrenimi görürken içinde bulunduğu sosyalist ve milliyetçi akımların bir kriz 

içinde olduğunun farkına vardıktan sonra kendi deyimiyle ―Ġslam‘a girmiĢtir.‖ Bu 

kararıyla hem seküler milliyetçilikten hem de geleneksel/taklidî Ġslam‘dan ayrılarak 

aslî/gerçek Ġslam‘a adım atmıĢtır. Ana kaynağı vahiy olan bu gerçek Ġslam, tarih ve 

geleneklerin icadı olan taklidî Ġslam‘dan farklıdır (GannuĢi, 2015: 28). 

Tunus,   kültürel ve toplumsal yapı itibariyle Mısır, Suriye ve Irak‘ı içine alan 

MaĢrik havzasından farklı olan Mağrib havzasına ait bir ülke olarak iĢçi sendikalarının, 

sosyalistlerin ve batıcı-laiklerin söylem üstünlüğüne sahip oldukları bir ülkedir. 

Dolayısıyla yeni bir Ġslami hareket baĢlatmanın arefesinde olan genç kadrolar, 

dıĢlayıcılık üzerine inĢa edilen itikadî bir söylem yerine içinde yaĢadıkları toplumun reel 

sorunlarına çözüm üretebilecek kuĢatıcı bir söylem arayıĢına girmek zorunda kaldılar. 

Fiilî bir sömürge dönemi yaĢamıĢ bu coğrafyada Arap-Ġslam kültürü dıĢlanmıĢ, 

geleneksel dindarlık biçimleri zayıflamıĢ bunun yerine devlet eliyle Batı‘ın kültürel ve 

toplumsal değerleri eğitim yoluyla topluma yerleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Oysaki MaĢrik 

ülkeleri de bir sömürge dönemi yaĢamalarına rağmen geleneksel dindarlık, Ġslam‘ın 

kültürel ve sosyal dokusu fazla hasar görmeyerek varlığını sürdürmekteydi. Mesela 

Mısırlı entelektüeller, Ġngilizceyi resmi iĢlerle sınırlı olmak Ģartıyla kullanırken kendi 

özel hayatlarında ve evlerinde Arapça konuĢurlar. Oysaki Tunuslu aydınlar Fransızcayı 

özel hayatları dahil tüm alanlarda kullanırlar. Mısır‘da Ġngilizce idare, kültür, gelenek ve 

gündelik hayatın dili değilken Tunus‘ta Fransızca ülkenin resmi dili haline gelmiĢtir. 

MaĢrik ve Mağrib havzaları arasındaki bu kültürel, siyasî ve idarî farklılıkların Ġslamî 

hareketleri etkileme biçimini açıkça ortaya koymuĢtur ( GannuĢi, 2015: 50). 

1. Nahda Hareketi  

 Tunus CumhurbaĢkanı Habib Burgiba tarafından Ekim 1987 yılında 

baĢbakanlığa atanan Zeynelabidin b. Ali, bu göreve atandıktan beĢ hafta sonra sağlık 

durumu gerekçe gösterilerek cumhurbaĢkanlığından uzaklaĢtırılan Burgiba‘nın yerine 

ülkenin yeni cumhurbaĢkanı olarak göreve baĢladı. Yeni cumhurbaĢkanı, baĢta Nahda 

olmak üzere Tunus‘taki tüm muhalefet hareketlerine zeytindalı uzatarak her alanda 

liberal politikalar izlemeye söz verdi. 1989 genel seçimleri öncesi ülkenin içinde 

bulunduğu siyasi baskı ve ekonomik krizden kurtulması için baĢlattığı ―aĢamalı 

demokrasi ve reform‖ çabaları muhalif kesimler tarafından olumlu karĢılandı. Hatta 

Zeynelabidin b. Ali yönetimi, Ġslami YöneliĢ Hareketi isminin dinî bir çağrıĢıma sahip 

olduğunu, bunun değiĢtirilmesi halinde siyasi parti olarak kurulmasına izin verileceği 

Ģeklindeki beyanlarına karĢı GannuĢi ve arkadaĢları bir iyi niyet göstergesi olarak  

―Nahda Hareketi‖ ismini kullanmaya karar vermiĢlerdir.  
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 Muhalefetin farklı yöntemlerle dıĢlandığı ve iktidar partisi olan Anayasal 

Demokratik Ġttifak Partisinin galip çıktığı 1989 seçimlerinden sonra ülke tekrar Burgiba 

dönemi uygulamalarına döndü. Bin Ali, Burgiba‘yı devirirken Nahda Hareketinin baĢını 

çektiği toplumsal hareketin desteğini almak amacıyla ilan ettiği Ulusal birlik uzlaĢısında 

dile getirdiği politikalardan vazgeçerek demokratik yöntemleri benimseyip güçlü 

toplumsal bir desteğe kavuĢmuĢ olan bu hareketi marjinalleĢtirmek için baskı 

politikalarına yeniden döndü. Resmen yasaklı olan Nahda Hareketi bu dönemde yapılan 

seçimlere bağımsız adaylarla girmiĢ ve %14 civarında oy alarak iktidar partisine karĢı 

en güçlü siyasi rakip oluğunu ortaya koymuĢtu.  1992 yılında Bin Ali yönetimi Nahda 

Hareketini illegal ilan ederek tüm lider kadrosu ve birçok mensubunu tutuklatıp idamla 

yargılandı, baĢta GannuĢi olmak üzere bazı liderleri yurtdıĢına çıkmak zorunda bıraktı. 

KomĢu Cezayir‘de FĠS‘in, katıldığı yerel seçimlerin ilk turunda baĢarıyla çıkmasının 

ardından ordunun müdahalesiyle baĢlayan iç savaĢ koĢulları, Tunus rejiminin Nahda 

Hareketine karĢı daha sert politikalar uygulamasında bir iç ve dıĢ meĢruiyet aracı olarak 

kabul edildi.   

 1981 yılından itibaren defalarca tutuklanan ve idamla yargılanan RaĢidGannuĢi, 

1992 yılında serbest kalınca önce Cezayir‘e gitti ancak iç savaĢa doğru sürüklenen bu 

ülkede fazla barınamayarak Sudan‘a geçti ve son olarak da siyasi sığınma elde ettiği 

Ġngiltere‘ye yerleĢti. GannuĢi‘nin Ġngiltere‘de kaldığı yıllar aynı zamanda Tunus içinde 

her türlü faaliyeti yasaklanmıĢ olan Nahda Hareketinin de sürgün yaĢadığı ve farklı 

tecrübelere kapı araladığı yıllar olmuĢtur. Nahda Hareketi bu dönemden itibaren lider 

kadrosu açısından Tunus‘ta cezaevlerinde olanlar ile Tunus dıĢında sürgünde yaĢayanlar 

arasındaki iletiĢimin koptuğu ve farklı fikirlerin ortaya çıktığı ama tüm bu 

olumsuzluklara rağmen bütünlüğünü koruyarak varlığını devam ettirdiği bir tecrübe 

yaĢamıĢtır. Bir taraftan Ġslami Selamet Cephesi‘nin Ġslami hareketleri temsilen girdiği 

seçimlerden baĢarıyla çıkması ancak ordunun giriĢimiyle gerçekleĢen bir darbeyle 

tasfiye edilmesi ve ardından düĢük yoğunluklu bir iç savaĢ yaĢayan Cezayir diğer 

taraftan Milli GörüĢ hareketinin hem yerel hem de genel seçimlerde büyük baĢarılar 

elde ederek iktidara yürüdüğü Türkiye tecrübeleri Nahda Hareketini bugünlere taĢıyan 

temel fikir ve eylemleri üzerinde belirgin bir rol oynamıĢtır.   

 Diasporadaki Nahda kadroları kendi aralarındaki iletiĢimi sağlayarak hem 

Tunus‘taki hem de Tunus dıĢındaki geliĢmeleri yakından takip edip ve özellikle de 

Tunus‘ta tutuklu bulunan arkadaĢlarının seslerini duyuracak faaliyetlerde bulunmaları 

pasif bir biçimde de olsa bu hareketin devamını sağlayan etkenler olmuĢtur. Ayrıca bu 

dönemde RaĢidGannuĢi, dile getirdiği bazı fikir ve yaklaĢımlarıyla diğer Ġslami 

hareketlere teorik düzeyde önemli katkılarda bulunmuĢ bir entelektüel olarak da öne 

çıkmıĢtır.
1
 

 Nahda Hareketi, Tunus‘taki geliĢmelerin ardından zaman zaman resmi 

açıklamalar yaparak oradaki mensuplarına varlığını hissettiriyor ancak bu açıklamaları 

Tunus rejimini de rahatsız ediyordu. Özellikle de hareketin 15. kuruluĢ yıldönümü 

vesilesiyle ilan edilen manifesto niteliğindeki bildiri dünya kamuoyunu Tunus‘taki 

geliĢmeler hakkında bilgilendirirken rejimi de ciddi bir Ģekilde endiĢelendirmiĢtir. 

Nahda lideri RaĢidGannuĢi hareket adına sürgünde bulunduğu Londra‘da 6 Haziran 

1996 yılında ―GeçmiĢten Dersler, Mevcut Sorunlar ve Gelecek Perspektifleri‖ ismiyle 
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yayınladığı bu bildiride Tunus‘un içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krize iĢaret 

ederek ilgili tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğini dile getirmiĢtir. Nahda 

Hareketinin kurulduğu günden itibaren sistem değiĢikliği için Ģiddete baĢvurmayı 

kategorik olarak reddettiğini, tüm kesimlerle barıĢa dayalı bir iliĢki geliĢtirdiğini her 

konudaki görüĢlerini Ģeffaflıkla dile getirdiğini ilan etmesine rağmen sistem tarafından 

dıĢlandığını, hareket mensuplarının baskı ve tasfiyeye maruz bırakıldığını belirtmiĢtir.    

2. Yasemin Devrimi Sürecinde Nahda Hareketi 

 Muhammed Buazizi 2010 yılının Kasım ayında Tunus‘un orta bölgesindeki bir 

kent olan Sidi Bu Zeyd‘de kendisini ateĢe verip yakarken aynı zamanda yarım asırlık 

diktatörlüğün kalesini de ateĢe verdi. Bu bölgede baĢlayan protesto hareketleri kısa bir 

süre içinde tüm ülkeye yayılıp önlenemez bir hale gelince devlet baĢkanı Zeynelabidin 

b. Ali ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. 1984 yılında ülkede gerçekleĢen ve ―ekmek 

direniĢi‖ olarak isimlendirilen ülke çapındaki halk ayaklanması dönemin devlet baĢkanı 

Habib Burgiba tarafından kanlı bir Ģekilde bastırılmıĢ ve 144 kiĢi hayatını kaybetmiĢti. 

Uzun bir dönem sessizliğe gömülen ülkenin içten içe kaynayarak küçük bir kıvılcımla 

alevlenmesi ve iktidarın devrilmesini beraberinde getiren ayaklanmaların büyümesi 

devrime elveriĢli bir ortamın (BiĢara, 2014: 65)
2
 hazır olduğunu göstermiĢtir. Devrime 

elveriĢli ortamın nasıl Ģekillendiği hem rejim hem de bu rejime muhalif olan çevreler 

tarafından öngörülememiĢtir. Buazizi, rejim-muhalefet iliĢkilerinde yepyeni bir sayfa 

açarak hem baskı ve tasfiye yöntemlerinde uzmanlaĢmıĢ iktidarı hem de bu baskı ve 

kaynakları kurutma politikalarına göre içe dönük pasif politikalarla varlıklarını gizlice 

devam ettirmeye çalıĢan muhalif çevreleri ĢaĢırtmıĢtır. Ülkenin en köklü iĢçi sendikası 

olan Tunus Genel ĠĢçi Sendikasının yöneticileri dahil birçok sol ve liberal çevreler 

serbest seçimler yapıldığında Ġslamcıların iktidar olacağı ve ülkenin felakete 

sürükleneceği argümanıyla Bin Ali iktidarından yana olmuĢ ve bu sesiz, lidersiz ve 

plansız bir Ģekilde gelmekte olan halk devrimini öngörememiĢtir. Aynı Ģekilde önemli 

lider kadrosunun diasporada yaĢadığı Nahda Hareketi de bu ani değiĢimi öngörememiĢ 

ancak diğer muhalefet hareketlerine göre daha örgütçü bir kabiliyete sahip olmasından 

dolayı baĢlayan sürece çok çabuk adapte olmayı baĢarmıĢtır.  

 Tunus‘un tüm bölgelerine hızla yayılan gösteri ve protestolara sendikalar, 

barolar, muhalif partiler ve Nahda mensuplarının katılmasıyla Bin Ali iktidarı iyice 

sarsıldı. Zeynelabidin b. Ali bu süreçte olayları yatıĢtırmak amacıyla içiĢleri bakanını 

görevden alarak tutuklanan göstericilerin serbest bırakılması talimatını vermiĢ, 2014 

yılında yapılacak olan cumhurbaĢkanlığına aday olmayacağını açıklamıĢ, temel gıda 

maddelerinin ucuzlatılacağına, 300 bine yakın kiĢiye iĢ imkânı vereceğine, basın-

internet özgürlüğünü sağlayacağına söz vermiĢ olmasına rağmen iktidarda kalmayı 

baĢaramadı. Aslında Bin Ali‘nin yapacağına söz verdiği bu hususlar, meydanlardaki 

halkın taleplerini oluĢturuyordu ve hiçbiri sistem veya rejim değiĢikliğiyle ilgili değildi. 

Ama rejim hem ABD baĢta olmak üzere dıĢ dünyayı hem de seküler ve laik çevrelerin 

baĢını çektiği iç kamuoyunu bu taleplerin gerçekleĢmesi için mücadele eden Nahdavb 

hareketlerin ülkenin rejimini değiĢtirmek istedikleri argümanıyla ikna etmiĢ ve dikta 

yönetimini kamufle etmeyi baĢarmıĢtı.  Kendini ateĢe veren protestocuların ve onlara 

destek veren göstericilerin artık bu eskimiĢ argümanlarla ikna olamayacağını anlayan 

Bin Ali, verdiği tavizlerin de iĢe yaramadığını ve ülkenin giderek siyasi bir 
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istikrarsızlığa doğru sürüklendiğini görünce 14 Ocak 2011 tarihinde Tunus‘u terk etmek 

zorunda kalmıĢtır.  

 Zeynelabidin b. Ali‘nin ülkeyi terk etmesinin ardından kurulan geçici hükümet 

yarım asırdır mücadelesi verilen hak ve özgürlük taleplerini yarım günde çıkarmıĢ 

olduğu bir kararla yerine getirmiĢtir. Geçici hükümet, Muhammed el-GannuĢî 

baĢbakanlığındaki ilk oturumda; siyasi tutuklular için genel affın ilan edilmesi, rejim 

tarafından zararlı görülüp yasaklanmıĢ partilerin legal olduklarının kabul edilmesi, 

devlet ile siyasi parti arasındaki bağa son verilmesi ve iktidar partisi olan Anayasal 

Parti‘nin kapatılıp malvarlığının müsadere edilmesi gibi devrim niteliği taĢıyan 

kararlara imza atmıĢ ve Tunus siyasi hayatında yeni bir sayfa açmıĢtır.  

3. Nahda Partisi‟nin DemokratikleĢme Sürecine Katkısı 

 Nahda Hareketi, Tunus rejiminin katı bir Ģekilde uyguladığı laiklik politikalarına 

karĢı çıkmak ve Tunusluların Müslüman kimliklerine vurgu yapmak, Ġslam‘ın temel 

prensiplerinin siyaset ve ekonomi gibi alanlarda uygulanmasını, servet dağılımının bu 

ilkelere göre yapılmasını sağlamak (Sare, 1986: 213) gibi hedeflerle yola çıkmıĢ ve bu 

hedeflerin gerçekleĢtirilmesinde legal yöntemleri benimsemiĢtir. 1980 yıllarının 

baĢından itibaren siyasî bir parti olarak Tunus siyasetinde yer almak istemesine ve 

söylemlerini buna göre geliĢtirmelerine rağmen rejim tarafından varlığı kabul edilmeyen 

Nahda hareketi, Ġslami hareketler içinde tasnif edilen bir cemaat veya oluĢum Ģeklinde 

hayatını devam ettirmek zorunda kalmıĢtır. Tunus‘ta baĢlayan Yasemin devriminin 

ardından ülkenin demokratikleĢme sürecine girmesiyle birlikte Nahda Hareketi de yarım 

asra yakın özlemini duyduğu siyasî bir parti olma hayalini gerçekleĢtirmiĢtir.  

 Arap Baharıyla birlikte Arap dünyasında baĢlayan değiĢim sürecinde geleneksel 

rejimler ve kurumlar güç kaybederken varlıklarını birer dinî cemaat formunda devam 

ettiren Ġslami hareketler toplum içinde örgütsel bir güce sahip olmalarından dolayı 

siyasî bir aktör olarak kazançlı çıkmıĢlardır. OluĢum ve hareket tarzı olarak Tebliğ 

Cemaatinden etkilenen düĢünsel olarak Hasan el Benna, SeyyidKutub, Mevdudî gibi 

Ġslami hareketin ideologlarından beslenen ve süreç içerisinde özellikle Malik bin Nebi 

gibi Islahatçı ekolün fikirleriyle zenginleĢerek diğer Ġslami hareketlere göre kendine 

özgü bir söylem ve eylem biçimine kavuĢan Nahda Hareketi, Yasemin devriminden 

sonra hukuki meĢruiyeti tanınan siyasî bir parti hüviyetiyle Tunus siyasetinin en güçlü 

aktörü olarak yeni bir döneme adım atmıĢtır. Siyasi partilerin önündeki hukuki 

engellerin kaldırılmasıyla birlikte Nahda Hareketi 1 Mart 2011 yılında Nahda Hareketi 

Partisi olarak gizlilik dönemine son vererek legal siyasi faaliyetlerine baĢlamıĢtır.   

 Nahda Partisi, kuruluĢ bildirgesinde anayasa çerçevesinde hareket eden ve 

Ġslam‘ı referans alan milî-siyasî bir parti olarak demokratik çağdaĢ Tunus‘un inĢası için 

çalıĢacağını, vatandaĢlık, özgürlük, sorumluluk ve sosyal adalet gibi değerlerin 

kökleĢmesini, Ġslam birliğini ve Arap birliğini gerçekleĢtirmenin ilk adımı olarak 

Mağribu‘l-Arabi/Batı Arap Dünyasının birliğini ve Filistin‘in özgürleĢmesini 

sağlayacağını, karĢılıklı saygı çerçevesinde tüm halklarla yardımlaĢmaya çalıĢacağını 

belirtmiĢtir (https://goo.gl/ri58uf). Kimi yıllarca sürgünde kimi de cezaevinde yaĢayan 

ve Yasemin Devrimiyle birlikte bir araya gelerek Tunus‘un geleceği için siyaset 

yapmaya baĢlayan Nahda Hareketi, Ġslamî YöneliĢ ismini aldığı tarihten itibaren teorik 

olarak savunduğu ilkeleri pratiğe aktarma fırsatı bularak toplumla buluĢmuĢtur. 

Tunus‘ta baĢlayan demokratik geçiĢ döneminin baĢarıya ulaĢması ve devrimin 

amaçlarının gerçekleĢtirilmesi için farklılığa ve çeĢitliliğe saygı gösterdiğini, Ġslam‘ı 

https://goo.gl/ri58uf
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referans kaynağı olarak kabul ettiğini ancak Ġslam adına toplum üzerinde bir vesayet 

kurmaya karĢı çıktığını, tüm toplumsal kesimlerle ortak hareket edeceğini belirtmiĢtir.  

 Nahda Partisi, 2012 yılında yapılan Kurucu Meclis seçimlerine giderken 

toplumla paylaĢtığı parti programında hiçbir teolojik tartıĢmaya girmeyerek ve 

Tunuslunun daha iyi bir dindar olması gerektiği gibi bir yaklaĢıma düĢmeyerek davet 

eksenli bir dil kullanmamıĢ, Tunus‘un reel sorunlarını dile getirerek bunlara yönelik 

çözüm önerileri üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Kısa bir süre içerisinde Tunus‘un tüm 

bölgelerinde teĢkilatlanan Nahda, Tunus‘un acil çözüm bekleyen sorunlarını ve çözüm 

önerilerini dile getirmiĢ, toplumsal geliĢmiĢlik, ekonomik refah, adalet ve siyasal 

çoğulculuk gibi hususları vaatlerinin ana eksenine yerleĢtirmiĢtir. Siyasi rakipleriyle sol, 

liberal veya laiklik gibi ideolojik temelli bir tartıĢmanın içine girmeyen ve ısrarla laik-

anti laik kutuplaĢtırmasından uzak duran, böyle bir kutuplaĢtırmanın siyasi olarak kendi 

aleyhine olacağını düĢünen Nahda yönetimi, yaĢanan sorunlara önerdiği çözümlerin ve 

geleceğe dair hedeflerin yer aldığı projesiyle gündemde kalmaya çalıĢmıĢtır (el Cemavî, 

2013: 473). Nahda Hareketi Partisi,  benimsemiĢ olduğu bu stratejiyle girmiĢ olduğu 

seçimlerden birinci parti olarak çıktı ve %41 civarında oy olarak 217 sandalyeli 

meclisin 89‘u elde etti ve bu baĢarısına rağmen büyük bir siyasî fedakârlıkta bulunarak 

Tunus tarihinin ilk koalisyon hükümetinin kurulmasına öncülük yaptı.  

 Nahda Partisinin seçimlerdeki bu baĢarısı iç ve dıĢ çevrelerde farklı bir Ģekilde 

yorumlanmıĢtır. Nahda mensupları ve Nahda Hareketini bir tehlike olarak görmeyenler 

yönetiminin barıĢçıl bir yol ile el değiĢtirmesinin önemli olduğunu, devletin yeniden 

inĢasında halk iradesini temsil eden bu hareketin önemli bir rol üstleneceğini ve 

toplumsal bir karĢılığı olan bu hareketin yönetimde denenmesi gerektiğini dile 

getirmiĢlerdir. Buna karĢı daha çok seküler kesimlerin dillendirdiği yaklaĢıma göre ise 

Ġslamcıların karar alma mekanizmalarına gelmeleri cumhuriyet rejimi ve Tunus‘un 

çağdaĢ kazanımları için büyük bir tehlike oluĢturacaktır. Nahda‘nın yükseliĢini bir 

tehdit olarak gören bu çevreler, Nahda‘nın toplumu zorla ĠslamlaĢtıracağını, dinî kisve 

altında yeni bir diktatörlük oluĢturacağını, demokrasiyi kullanarak demokrasiye darbe 

yapacağını söylemiĢlerdir. Nahda‘nın siyasi baĢarısını daha realist bir Ģekilde 

yorumlayanlar da bu hareketin, Tunus‘un içinde bulunduğu sosyal, siyasi ve ekonomik 

sorunları çözmede yeterli olup olmadığı konusuna Ģüpheyle yaklaĢmıĢlardır (el Cemavî, 

2013: 465).  

Nahda Hareketi, geçiĢ döneminde ülkenin içinde bulunduğu sorunların 

çözümünde sorumluluk duygusuyla hareket etmiĢ ve tüm çevrelerle iĢbirliğine hazır 

olduğunu gösterir pozitif bir tavır takınmıĢtır. Özellikle laik kesimin kendisine 

yönelttiği suçlamalar karĢısında gerilimi tırmandıracak beyanatlardan uzak durmuĢ hatta 

laikliğe dair bir literatür oluĢturarak
3
 Batıdaki laiklik uygulamalarını analiz etmiĢ ve 

kendilerinin Ġslam‘ın mutlak temsilcisi olmadıklarına dair açıklamalar yapmıĢlardır. 

Kendisine yöneltilen ideolojik eksenli suçlamalara kuĢatıcı cevaplar vererek hem siyasi 

rakipleriyle mücadele eden hem de farklı eğilimlerden meydana gelen kendi tabanını bir 

arada tutmaya çalıĢan Nahda Hareketi, seçim programını Tunusluların beklentilerini 

karĢılayacak bir Ģekilde oluĢmada baĢarılı olmuĢtur. Nahda Hareketi Tunus siyasetinde 

önemli bir aktör olarak yer ederken kendi içindeki farklı eğilimleri dağılmadan aynı 

yapı içinde tutma konusunda da büyük çabalar sarfetmiĢtir. Hiç Ģüphesiz hareketin 

                                                           
3
Devlet yönetimi, hak ve özgürlükler ve laiklik hakkında RaşidGannuşi’nin kitap ve makalelerinin yanısıraNahda’nın 

önemli fikir adamlarından ve devrim sonrası kurulan hükümette dışişleri bakanı olarak görev alan Refik 
Abdusselam’ın laiklik hakkında iki çalışması bulunmaktadır. Bkz. Refik Abdusselam, Fî’l-İlmaniyyeve’d-Din ve’d-
Demokratiyye, Merkezu’l-Cezire li’d-Dırasât, Katar-2008; Tefkiku’l-İlmaniyyefî’d-Din ve’d-Demokratiyye, Daru’l-
Müctehidli’n-neşrve’t-tevzi’, Tunus-2015. 
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karizmatik lideri GannuĢi, kimi sürgünde kimi cezaevlerinde yıllarca birbirinden ayrı 

yaĢamıĢ Nahda kadroları arasındaki fikir ve eylem farklılıklarını idare etme ve aynı 

hedef doğrultusunda kanalize etme konusunda baĢarılı bir liderlik örneği sergilemiĢtir. 

Kendi tabanını tüm sorunları siyasi müzakere yöntemiyle aĢılacağına ikna etmeye 

çalıĢırken partisini çoğu kez bölünmenin eĢiğinden kurtarmıĢtır. Seçimlerden sonra 

parlamentoda temsil edilen partilerin tamamı dağılıp küçülmüĢken Nahda Hareketi bu 

zorlu süreçten güçlenerek çıkmıĢtır.  

RaĢidGannuĢî, ismini duyurduğu günden itibaren dile getirdiği görüĢleriyle 

modern dönem Ġslami hareket öncüleri arasında müstesna bir yer edinmiĢ, yıllarca 

altyapısını oluĢturduğu teorik fikirlerini devrim sonrası Tunus‘ta baĢarıyla 

uygulayabilmiĢtir. Bu yönüyle hem kırk yıllık Nahda Hareketini ―hızlı bir hizmet içi‖ 

eğitimden geçirme imkânı bulmuĢ hem de Tunus siyasal kültürüne müzakere ve 

fedakârlık gibi önemli katkılar sağlamıĢtır. Nahda Hareketi içindeki en önemli 

tartıĢmaların biri yeni anayasa yapım sürecinde yaĢanmıĢtır. Anayasa yapım sürecinde 

din-devlet iliĢkileri, Ģeriat, laiklik, rejimin yapısının ne olacağı gibi birçok konuda 

yapılan tartıĢmalar, Nahda Hareketinin büyük bir özveri göstermesi sonucu çözüme 

bağlanmıĢtır. Hatta Nahda‘nın bu politikaları birçok çevrelerde  ―Zafer mi? Hezimet 

mi?‖ türü tartıĢmalara dahi yol açmıĢtır. Kısaca karizmatik lider merkezli olarak 

varlığını uzun yıllar boyunca devam ettiren Nahda Hareketi, partileĢme sürecinde 

kurumsallaĢma eksenli yoğun bir çaba içine girmiĢ ve bazı önemli Ģahsiyetler partinin 

gereği gibi kurumsallaĢamadığını gerekçe göstererek bu hareketle bağlarını koparmıĢtır.  

 Sonuç  

 Nahda hareketi, Tunus‘taki diğer muhalefet çevreleriyle baĢlatmıĢ olduğu 

diyalog ve ortak değerler hakkındaki iĢbirliği sayesinde önemli kadrolarının sürgünde 

veya hapiste olmasına rağmen kitlesel bir desteğe kavuĢmuĢtur. Bu yönüyle Nahda 

hareketi, 19. yüzyılda Tunuslu Hayrettin PaĢa, CemaleddinAfgani, Muhammed Abduh, 

ġekip Arslan, Muhammed Ġkbal, Namık Kemal ve Mehmet Akif gibi Ģahsiyetlerin Ġslam 

dünyasında dillendirdikleri ıslah hareketine kitlesel bir boyut katmıĢ ve bunun sosyal-

siyasal bir zemin bulmasına önemli bir katkı sağlamıĢtır.  

 Nahda Hareketi siyasi parti olarak içinde yer aldığı hükümetlerde hem teorik 

söylemiyle hem de siyasal pratiğiyle ―Ģeriatın tatbik edilmesi, Ġslam devletinin 

kurulması, ötekiyle diyalog, azınlıklar ve hakları‖ gibi tüm Ġslami hareketlerin sıcak 

gündemini oluĢturan konular hakkındaki yorumuyla aĢırı selefi akımlardan ayrıĢmıĢtır. 

Böylece Nahda Partisi demokratik bir devletin inĢası, insan hak ve özgürlüklerin 

sağlanması gibi hedefleri tarz-ı siyasetinin ekseni haline getirerek ülkeyi kaosa 

sürükleyecek klasik tartıĢma ve kutuplaĢma politikalarından uzak durarak milli uzlaĢı ve 

siyasal ortaklık söylemini önplana çıkarmıĢtır.   

 Yasemin Devrimi sonrası Nahda‘nın liderliğinde kurulan Ġlk hükümet 

döneminde yaĢanan iç güvenlik sorunları, aylarca devam eden grevler, ülkenin en 

önemli ihraç malı olan fosfat üretiminin durdurulması, demiryolu ulaĢımının aksaması, 

ABD büyükelçiliğine yapılan saldırı, iki muhalif ismin suikaste kurban gitmesi, turizm 

bölgelerinde meydana gelen patlamalar gibi olaylar ülkeyi siyasi bir istikrarsızlığa 

sürüklemiĢ ve mevcut hükümet istifa etmek zorunda kalmıĢtır. Nahda‘nın bu süreçte 

siyasî gerilimi tırmandırmaktan uzak durması ve ülke gündemini kendi parti gündemine 

tercih etmesi aynı zamanda bu partinin ilk büyük siyasi sınavından baĢarıyla çıktığını 

göstermektedir.  
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 Nahda hareketinin partileĢerek Tunus yönetiminde yer almasıyla birlikte bünye 

içinden karĢılaĢtığı sorunların baĢında hem kendi içindeki hem de dıĢındaki diğer 

selefîlerle olan yüzleĢmesi ve hesaplaĢması gelmektedir. Nahda içindeki selefi eğilimli 

bazı Ģahsiyetler, hareketi zor durumda bırakacak bazı açıklamalarıyla seküler kesimlerin 

Nahda karĢıtı söylemlerine elveriĢli bir zemin hazırlamıĢtır. Özellikle de yaĢanan bazı 

terör eylemlerinden sonra Nahda‘nın ortağı olduğu ve baĢbakanlığını yaptığı hükümet 

döneminde ―Ensaru‘Ģ-ġeria‖ isimli gurubun terör örgütü kapsamına alınarak 

yasaklanması ve GannuĢî‘nin Ģiddeti bir yöntem olarak benimseyen selefi guruplara 

yönelttiği sert eleĢtiriler, bu selefi gurupların Nahda‘ya karĢı cephe almalarına sebep 

olmuĢtur. Buna karĢın Nahda yönetimi, Ģiddeti bir yöntem olarak benimseyen selefîlere 

karĢı tavır alırken parti yoluyla siyasallaĢmayı kabul eden diğer selefi gurupların 

Mısır‘da olduğu gibi Tunus‘ta da parti kurmasını ve mevcut hukuk içinde kalarak 

siyaset yapmasını istemiĢtir.     

 



 349 

 

 

ĠSLAMĠ PAZARLAMA BAĞLAMINDA YAPILAN AKADEMĠK 

ÇALIġMALARIN ELEġTĠREL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE 

ÖNERĠLER 

A CRITICAL APPRAISAL OF ACADEMIC STUDIES ON ISLAMIC 

MARKETING : AN ANALYSIS AND SUGGESTIONS 

Prof. Dr. Remzi ALTUNIġIK 

Sakarya Üniversitesi, Türkiye 

altunr@sakarya.edu.tr 

Özet 

Her ne kadar pazarlama olgusu insanlık tarihi kadar eski bir geçmiĢe sahip olsa da, bir akademik 

araĢtırma disiplini olarak pazarlamanın doğuĢu 1950‘li yıllara dayanmaktadır. Günümüzde yaygın olarak 

bilinen haliyle pazarlama 1900‘lü yılların ortalarında ABD‘de ortaya çıkmıĢ ve hızlı bir Ģekilde tüm 

dünyaya yayılmıĢtır. Temelleri itibariyle serbest pazar ekonomisi Ģartlarında tüketici ihtiyaç ve isteklerini 

karĢılama amacıyla firmalar arası rekabeti yönetme olarak pazarlamanın performansı özellikle 1990‘lı 

yıllarda sorgulanmaya baĢlamıĢtır. Bu bağlamda pazarlama paradigmasına yönelik çeĢitli eleĢtiriler ve 

öneriler getirilmiĢtir. Bunlardan biri de Ġslami Pazarlama olgusudur. Ancak Ġslami pazarlama olgusunun 

temelleri ve geleneksel pazarlama düĢüncesine getireceği katkı ile Ġslami pazarlama olgusunun farklı 

pazar Ģartlarında uygulanabilirliğine iliĢkin çalıĢmaların çok sınırlı ve sığ olduğu gözlenmektedir. 

Özellikle de son onbeĢ yıl zarfında Ġslami pazarlama olgusuna yönelik çalıĢmaların hatırı sayılır bir artıĢ 

gösterdiği gözlenmektedir. Bu amaçla bu çalıĢmada Ġslami Pazarlama kavramının literatürdeki kullanımı, 

Ġslami pazarlama bağlamında yazında yer alan çalıĢmalar eleĢtirel bir bakıĢ açısıyla incelenerek, Ġslami 

Pazarlama olgusunun mevcut durumunun ortaya konması ve geleceğe yönelik önerilerde bulunulması 

düĢünülmektedir.     

Yöntem olarak bu çalıĢmada literatür taraması ıĢığında içerik analizi yapılmıĢtır. AraĢtırma bağlamında 

incelenecek kaynaklar arasında ağırlıklı olarak Ġslami Pazarlama bağlamında organize edilen kongreler, 

akademik dergilerde yayınlanan makaleler ve Ġslami pazarlama bağlamında yazılan ders kitapları gibi 

ikinci kaynaklar yer almaktadır. Toplanan veriler QDA Miner WordStat programı ile içerik analizine tabi 

tutulmuĢtur. 

AraĢtırma bulguları Ġslami Pazarlama kavramının henüz daha emekleme safhasında olduğunu, kavramın 

temelini teĢkil eden temel ilke ve inceleme çerçevesinin oluĢturulmasında önemli eksikliklerin olduğunu 

ortaya koymaktadır. Literatürde kavramın ele alınmasında farklı bakıĢ açılarının bulunduğu ve kavramın 

pazarlama yazını bağlamında ele alınmasında geleneksel Batılı pazarlama mentalitesinin hakim olduğu, 

mevcut çalıĢmaların derinlik ve kapsam açılarından Ġslami Pazarlama olgusunun potansiyelini yansıtacak 

derecede güçlü olmadığına iĢaret etmektedir. Ġslami pazarlamanın bir araĢtırma alanı olarak varlığını 

sürdürebilmesi için mutlaka kendi kavramlarını, tanım çerçevesini oluĢturması ve düĢünsel ve kavramsal 

açıdan özgünlüğünü ortaya koyması gerekmektedir. Bu açıdan Ġslami pazarlama olgusunun hak ettiği yere 

ulaĢması için hem teorik hem de uygulamalı çalıĢmalara gerek olduğu açıktır. 

Anahtar Kelimeler: Ġslam, Ġslami Pazarlama, Pazarlama araĢtırmaları, Ġslami Pazarlama yazını 

Abstract 

Although marketing is as old as human history, the birth of marketing as an academic discipline dates 

back to the 1950s. Marketing, as widely known today, has emerged in the US in the mid-1900s and 

quickly spread to the whole world. But in 1990s, many researchers have started to question the 

performance and contribution of marketing in managing the competition among companies in meeting 

consumer needs and demands under the conditions of free market economy. In this context, various 

criticisms and suggestions for the marketing paradigm have been introduced, of which is the Islamic 

Marketing. A review of the literature leads us to a conclude that the studies examining the applicability of 

the Islamic marketing phenomenon in different market conditions are very limited and shallow as well as 

the contribution of the Islamic marketing thought to traditional marketing thoughts and practices. Over 

the last 15 years, there has been a significant rise in the number studies on Islamic marketing topics. 

Hence, the purpose of this study is to examine the use of Islamic Marketing concept in the literature, to 

overview textbooks, conference proceedings and journal articles and other published materials which are 

accessible through internet and libraries in the context of Islamic marketing, and to appraise these studies 

with a critical view point and make some implications for future research on the Islamic Marketing area. 

mailto:altunr@sakarya.edu.tr
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As for the method, a content analysis approach was adopted for the purpose this study. Among the 

resources to be examined are mainly secondary sources such as congress proceedings organized mainly in 

the context of Islamic Marketing, articles published in academic journals, and textbooks written in 

Islamic marketing context. Data collected for the purpose of this study was content-analyzed via QDA 

Miner WordStat program. 

Preliminary research findings indicate that the concept of Islamic Marketing is in crawling stage and there 

seems to be significant shortcomings in regard to basic principles and research frame which forms the 

fundamentals of the concept. In the literature, it seems that there are different perspectives towards 

examining the issue and the traditional Western marketing mentality dominates the use of the concept, 

suggesting that existing studies are not strong enough to reflect the potential of Islamic Marketing in 

terms of depth and scope as a separate research discipline. Besides the existing studies are not strong 

enough, in terms of depth and coverage, to reflect the real potential of the concept of Islamic marketing. It 

is must for the Islamic marketing concept to develop its own constructs, theories and frameworks in order 

to continue its existence as a research discipline. Hence, it is clear that both theoretical and practical work 

are required to reach the point where Islamic marketing is deserved. 

Keywords:Islam, Islamic Marketing, Marketing Research, Islamic Marketing literature. 

GiriĢ 

Günümüzde Ġslam dünyası 1.7 milyarlık nüfus büyüklüğü ile toplam dünya nüfusunun 

yaklaĢık %23‘lük kısmını oluĢturmaktadır. Sayısal olarak Müslüman toplumu Çin ve 

Hindistan‘dan sonra dünya üzerindeki en büyük üçüncü insan topluluğunu 

oluĢturmaktadırlar. Ġslam coğrafyasında yaĢanan geliĢmeler ve Ġslam ülkelerinin dünya 

ticaretindeki giderek artan payı hem akademik hem de iĢ dünyasının dikkatini çekmeyi 

baĢarmıĢtır. Özellikle de 2000‘li yıllarda Ġslam coğrafyasına, Ġslam dünyasına ve 

Müslümanların alıĢveriĢ ve tüketim davranıĢlarına yönelik araĢtırmaların sayısı giderek 

artmaya baĢlamıĢtır. Bunun doğal bir sonucu olarak Ġslami pazarlama konusu önemli bir 

araĢtırma alanı olmaya baĢlamıĢ ve bu konuda çeĢitli giriĢimlerde bulunulmuĢ ve bu 

gayretlerin sonuçları meyvelerini vermeye baĢlamıĢtır. 

Ġslami pazarlama konusu son on yıl zarfında Batılı araĢtırmacıların dikkatini çekmeye 

baĢlasa da,konunun Ġslam dünyasındaki yansıması hem akademisyen hem de 

uygulamacı bağlamındaçok daha belirgin bir Ģekilde kendini göstermiĢtir. Örneğin, 

Nestle ve MacDonalds gibi küresel firmaların Müslümanlara hizmet verdiği ülkelerde 

helal sertifikalı ürünleri pazara sunması ve City Bank‘ın katılım bankacılığı 

operasyonlarına girmesi bu ilginin açık örnekleridir. Hatta bu konuda El-Bassiouny 

(2014) Müslüman tüketicileri Batılı firmalar için çekici kılan çeĢitli faktörlerin 

bulunduğunu ve Ġslami tüketicilerin iyi anlaĢılması gerektiği ifade etmektedir. Bu 

ilginin muhtemel sebepleri arasında, Müslüman ülkelerin satın alma güçlerindeki 

geliĢme, Ġslami pazarlara has ürünlerin pazar büyüklüğünün iĢtah kabartacak büyülüğe 

eriĢmesi ve helal gıda pazarının büyüme hızının %15-20‘ler seviyesinde seyretmesi, 

baĢta Endonezya olmak üzere Müslüman ülkelerdeki artan eğitim seviyesi vebuna 

paralel olarak bilinçlenen tüketiciler ile tüketim çeĢitliliği artan tüketici gruplarının 

bulunması sayılabilir. 2010 yılı rakamlarına göre Helal gıda pazarının 680 milyar 

doların üzerinde gerçekleĢtiği ve toplam Helal ürün ve hizmet sektörünün nicelik 

açısından 2.5 trilyon doların üzerinde olduğu ifade edilmektedir.  

Bunun ötesinde Ġslami pazarlama kapsamında gündemde olan ürün ve hizmetlerin 

sadece finans, alkol ve domuz eti ile sınırlı kalmadığı,  helal olgusunun ilaç, kozmetik, 

kiĢisel bakım, eğlence, lojistik, sağlık ve barınma gibi hizmetleri de kapsamaya 

baĢladığı literatürde ifade edilmektedir. Ayrıca, Müslüman nüfusun bulunduğu 

ülkelerdeki gelir seviyesinin artması dikkat çeken bir husus iken Müslüman ülkelerarası 

gelir farklılıklarının yüksek olması bu ülkelerin ayrı ayrı incelenmesini gerekli 

kılmaktadır. Örneğin, bir Ġslam ülkesi olan Katar‘da kiĢi baĢına düĢen Gayrisafi Milli 
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Hasıla $75.000 iken, Türkiye‘de $9.100, Endonezya $3.400 ve Somali ise $550dolar 

civarındadır. Bununla birlikte Ġslam ülkeleri arasındaki kültürel normlardaki ve alıĢveriĢ 

alıĢkanlıklarındaki farklılıklar da Müslüman tüketicilerin ayrı bir grup olarak ele 

alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Dolayısıyla bu çalıĢmanın amacı, son on yıl zarfında giderek daha fazla ses getirmeye 

baĢlayan ve bir çok Müslüman akademisyen tarafından araĢtırma konusu olmaya 

baĢlayan Ġslami pazarlama olgusunun geldiği konumu irdelemek, kavramın vardığı son 

durum, izlenilen yöntemler, Ġslami pazarlama olgusunun kavramsallaĢtırılması 

bağlamında öne sürülen görüĢler ile geliĢtirilen teoriler, konuyla ilgili olarak yapılan 

çalıĢmaların tematik açıdan ele alınması, ilgili araĢtırma disiplininin daha sofistike bir 

hal alması için izlemekte olduğu yolun incelenmesi ve değerlendirilmesidir.  

Yeni Bir AraĢtırma Alanı Olarak Ġslami Pazarlama 

Pazarlama insan yaĢamının vazgeçilemez bir parçasıdır. Günlük yaĢamımızda 

pazarlamanın dokunmadığı bir alan bulmak çok zordur. Bir araĢtırma disiplininde 

geliĢtirilen teoriler, modeller ve kullanılan araçlar realiteyi yansıtamazsa ve beklenen 

performansı sağlayamazsa araĢtırmacılar ve uygulamacılar yeni arayıĢlar içine 

gireceklerdir. Bu güne kadar Ġslam coğrafyasındaki pazarlama faaliyetlerinin temeli 

geleneksel pazarlama yaklaĢımlarının Müslüman tüketicilerinin bulunduğu pazarlara 

transfer edilmesi Ģeklinde olmuĢtur. Ġslam dünyasının dinamikleri ve Ġslam dininin 

temel ilkeleri ve öğretilerini dikkate alan bir pazarlama anlayıĢından bahsetmek pek 

mümkün değildir. Bu sebepten dolayı, bir çok araĢtırmacı bu yönde giriĢimlerde 

bulunmaya baĢlamıĢ ve Ġslami pazarlama olgusunu literatürle tanıĢtırmıĢlardır.    

Yeni bir araĢtırma disiplini olarak Ġslami pazarlamanın zaman içinde kat ettiği yolun 

izlenmesi, eriĢtiği noktanın Ġslam coğrafyasının dinamiklerine cevap verebilecek 

nitelikte olup olmadığının değerlendirilmesi ve Müslüman tüketicilerin ihtiyaç, istek ve 

beklentilerine cevap verebilen özgün bir pazarlama anlayıĢı seviyesine eriĢip 

eriĢmediğidikkatle irdelenmesi gereken hususlardır.  

Bir araĢtırma disiplini için teori, araĢtırmacı ve uygulamacılar için son derece önemlidir. 

Wilson ve Grant (2013) teorinin araĢtırmacı ve uygulamacılar için analiz çerçevesini 

teĢkil etmekte olduğunu,  sözkonusu alandaki test edilebilir hipotezlerin 

Ģekillendirilmesinde son derece önemli görevler üstlenmekte olduğunu 

belirtmektedirler. Benzer Ģekilde Malhotra (1999)‘da bir araĢtırma disiplinindeki 

geliĢmelerin ve akademik çalıĢmaların eleĢtirel açıdan değerlendirilmesinin söz konusu 

alandaki geliĢmesinin sağlığı açısından önemli olduğunu belirtmektedir.  

Müslümanların günlük yaĢamlarında ve alıĢveriĢ davranıĢlarındaĠslam dininin etkisi son 

derece belirgindir. Ancak farklı ülkelerdeki Müslümanların, ortak bir dine sahip 

olmaları sebebiyle,aynı Ģekilde davranacağı çıkarımını yapmak her zaman mümkün 

değildir. Ġslam ülkeleri arasındaki kültürel farklılıkların varlığı ve Müslümanlar 

arasındaki dindarlık algısının farklı olması ve dinin kiĢilerin yaĢamındaki yeri ve 

öneminin farklı olması ve ticari pratiklerde kültürel ve sosyal farklılıkların bulunması 

Ġslami pazarlama olgusunun farklı Ġslam ülkelerinde farklı Ģekilde algılanması sebebiyle  

Ġslam coğrafyasının dikkatlice irdelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Nestorovic, 

2016). 

Ġslam‘ın dünya görüĢü ve Ġslami ilkeler çerçevesinde geliĢtirilecek bir Ġslami pazarlama 

olgusuna temel teĢkil edecek çalıĢmaların literatürde çok sınırlı olduğu görülmektedir. 

Bu bağlamdaki gayretlerin son 10-15 yılda artma eğilimi içinde olduğu ve mevcut 

geliĢmenin ise tatminkar olmaktan uzak olduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda yapılan 
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mevcut çalıĢmaların ise ağırlıklı olarak Batıdaki geleneksel pazarlama kavram, model 

ve yöntemlerinin Ġslam bakıĢ açısına göre modifiye edilmesi Ģeklinde olduğu 

görülmektedir. Ancak bu konuda, Alserhan (2010) Batılı bakıĢ açısıyla geliĢtirilmiĢ olan 

kavramların Müslüman ülkelerde uygulanabilirliğinin görece olarak zayıf olacağını ve 

dolayısıyla da, örneğin Ġslami markalama bağlamında Ġslami markalamanın geleneksel 

markalamadan daha farklı bir bakıĢ açısıyla ele alınması gerektiğini öne sürmektedir. 

Batılı kavramlar kullanılıyor olsa dahi, bu kavramların iĢ dünyası, akademik dünya ve 

genel olarak topluma daha fazla fayda sağlayabilmesi için mutlaka Müslüman ülke 

Ģartlarına adapte edilmesi gerekmektedir. Bu konuda benzer bir görüĢ, Adnan (2013) 

tarafından geleneksel pazarlama düĢünce, yöntem ve araçlarının Müslüman tüketicilere 

veya Müslüman pazar Ģartlarına uyarlanmaya çalıĢması da yaygın pratik olarak 

karĢımıza çıkmaktadır Ģeklinde yorumlamıĢtır. Bu tarz bir yaklaĢımın Ġslami dünya 

görüĢü ve Ġslami öğretilerle uyuĢmadığı da literatürde öne sürülen iddialar arasındadır.  

Bu eleĢtiriler doğrultusunda çeĢitli araĢtırmacılar Ġslami pazarlama kavramına iliĢkin 

çerçeve önerilerinde bulunmuĢtur. Boulanouar ve Bouloanouar (2012) Ġslami bağlamda 

ürün ve hizmetlerin tüketimi konusunu ele alarak Kur‘an ve Sünnetin Ġslami tüketim 

modeli için nasıl bir çerçeve sunduğunu göstermeye çalıĢmıĢlardır. Yine aynı 

araĢtırmacılar 2013 tarihli çalıĢmalarında ise pazarlamacıların helal olan her tür araç ve 

yöntemi kullanarak ürünlerini tüketicilere ulaĢtırmaları gerektiğini öne sürmektedirler. 

Mohiuddin ve Haque (2013) Ġslami pazarlama ve Ġslami etik olgularını geleneksel 

pazarlama olgusuyla mukayese etmek amacıyla Ġslami değerleri içinde barındıran bir 

çerçeve önerisinde bulunmuĢtur. Önerilen modelin temelini teĢkil eden husus ise 

hedeflenen ―amaç‖ olduğunu ve geleneksel pazarlama ile Ġslami pazarlamanın farklı 

amaçları hedefliyor olması sebebiyle Ġslami pazarlama için pazarlama faaliyetlerinin 

farklı bir çerçevede ele alınması gerektiğini belirtmiĢlerdir. Benzer bir kıyaslama 

Shamsudi ve Abd Rahman(2014) tarafından da yapılmıĢtır.  

Hatta bu bağlamda Alserhan, vd. (2016) 

Ġslami pazarlama olgusuna temel teĢkil 

edecek bazı teorileri ele alarak,sözkonusu 

bağlamda helal teorisi, diğergamlık teorisi, 

Ġslami markalama teorisine değinmektedir. 

Bu bağlamda Alserhan (2016) bir Ġslami 

pazarlama teorisinin geliĢtirilmesi için 

Ġslami pazarlamanın kendi organik 

yapılarını (constructs) geliĢtirilmesi, 

geliĢtirilen yapıların olayları açıklama, 

tahmin etme ve kontrol edebilmek 

amacıyla birbirleriyle iliĢkilendirilmesi ve test edilen önermeler arasındaki sebepselliğin 

de açıklanması gerektiğini ifade etmektedir. Ġslami pazarlama bağlamında ortaya atılan 

önermelerin Ġslami pazarlamayla alakalı olarak geliĢtirilmiĢ olması, pazarlamada baĢka 

bağlamlarda geliĢtirilmiĢ olan bir önerme olmaması gerekmektedir.   

Ġyi bir Müslüman‘ın dünyasında din sadece ibadetlerin yapılmasını yönlendiren bir 

ilkeler paketi değildir. Ġslam dini ibadet ve ticaret arasında bir ayrım yapmaz. Ġslam 

inancına göre kar etme motivi yanlıĢ değildir; ancak pazarlama ve ticari faaliyetler 

bağlamında kar amacı yegane amaç olmayıp, karın nasıl elde edildiği 

önemlidir.Kazancın helal araçlar ve yöntemlerin kullanımı elde edilmiĢ olması 

gerekmektedir. Batılı anlayıĢa göre amaçlar araçları mubah kılar, ancak Ġslam inancına 

göre amaçlar araçları meĢru kılmaz.    

OrganikİslamiPazarlama

yapıları 

OrganikİslamiPazarlama

argumanları 

OrganikİslamiPazarlama

Önermeleri 

İslamiPazarlamaTeorisi 
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Ġslami pazarlama olgusu çeĢitli seviyelerde ele alınması gereken bir olgudur. Dini 

faktörün iĢin içine dahil olmasıyla birlikte konu daha fazla hassasiyet kazanmıĢ 

olmaktadır (Hussnain, 2011). Pazarlama faaliyetlerinin hangi alanlara uygulanıp 

hangilerine uygulanamayacağı sorusu belki de Ġslami pazarlama olgusunu açıklamada 

yardımcı olacaktır. Bu bağlamda Ġslam dini kurallarına aykırı olan veya yasaklanmıĢ 

olan tüm faaliyetler, yaklaĢımlar ve yöntemler pazarlama bağlamında da yasaklanmıĢ 

olmaktadır. Ġslami pazarlamanın özünde, eĢitlik ve hakkaniyet temelinde sadece 

pazarlama faaliyetlerine taraf olan paydaĢlarına değil de tüm toplum için değeri 

maksimize etme düĢüncesi yatmaktadır.    

Ġslami pazarlama yazınına bakıldığında Ġslami pazarlama olgusunu meĢrulaĢtırmak ve 

sağlam bir zemine oturmak adına bazı araĢtırmacılar olguyu Batılı bir perspektiften ele 

almayı tercih ederken, diğerleri ise Ġslami pazarlamayı Ġslami öğretiler, değerler ve/veya 

Müslüman tüketicilerin davranıĢları ıĢığında ele alma yoluna gitmekte oldukları 

gözlenmektedir (Sandıkçı, 2011; Wilson ve Grant, 2013; Terzi vd., 2016; Jafari ve 

Sandıkçı, 2015).   

Literatür incelendiğinde Ġslami pazarlama kavramının tanımına yönelik çeĢitli giriĢimler 

bulunmaktadır. Ancak bu giriĢimler sonucunda ortaya konan tanımlar konusunda bir 

fikir birliğinin varlığından bahsetmek zordur. Hussnain (2011) Ġslami pazarlamayı 

―Ġslami ilkeler ve Müslüman toplumlardaki uygulamaları ile ilgili pazarlama olgusunun 

incelenmesi‖ Ģeklinde yapmaktadır. Buradan hareketle Ġslami pazarlamayı ―Kur‘an ve 

Sünnette belirtilen ilkeler doğrultusunda, özelde paydaĢlar ve genel olarak toplumun 

refahı için katma değer maksimizasyon stratejilerinin tanımlanması ve uygulanması 

sürecidir‖ Ģeklinde tanımlamak mümkündür. Ancak buradaki tanımda belirtilen faydalar 

sadece bu dünya ile sınırlı olmayıp, ahiret hayatını da kapsamaktadır.  

Wilson (2012) gerçekten de Ġslami pazarlamanın ne olarak anlaĢılması gerektiği 

konusunda açıklığın olmadığını ifade etmektedir. Ġslami pazarlama Müslümanlarla 

iletiĢime geçmek mi, yoksa Ġslami pazarlama yapabilmek için Müslüman olmak mı 

gerekmektedir veya dinin pazarlanması veya 

inançlı kiĢilere pazarlama yapmak mıdır? 

sorularının hepsi de akla gelen konulardan 

bazılarıdır. Wilson‘a göre uygulama 

bağlamında Ġslami pazarlamanın, a) 

pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde 

Allah-bilincinin olması, b) Ġslami değerler ve 

normlara dayalı bir düĢünce okulu, c) 

Müslüman olan ve Müslüman olmayan 

paydaĢlar için çok-katmanlı, dinamik ve üç 

boyutlu bir fenomen olduğunu ifade 

etmektedir. Wilson ve Liu (2010)‘da Ġslami 

pazarlamanın sadece ―et ve para‖ meselesinden çok daha geniĢ ve kapsamlı bir konu 

olduğunu öne sürmektedir. Hatta Wilson (2012) Ġslami pazarlama yaklaĢımlarının altı 

aĢamalı bir hiyerarĢi Ģeklinde (yandaki Ģekil) tanımlama yoluna gitmiĢtir. Bu bakıĢ 

açısından hareketle Wilson ve Grant (2013) Ġslami pazarlamanın çerçevesini çizerken 

pazarlamanın doğrudan Ġslam inancından çıkarılması gerektiği düĢüncesinibir ihtiyaç 

olarak düĢünmeyip, Müslüman ve Müslüman olmayan aktörlerin yer aldığı pazarlama 

olgusunu gerçekleĢtirirken ortaya koymaları gerektiğini ifade etmektedir.  

Böylesi bir algı karĢısında geleneksel pazarlama anlayıĢının Müslüman tüketicilere 

eriĢmede uygun olmayacağı düĢüncesi Wilson (2012) tarafından yapılmıĢ olup, 7P 

- Şeriatauygunpazarlamacı 

- Şeriatauygunpazarlama 

- 

Şeriatasempatiduyanpazarlamapazarla

macı 
- Müslümanlarasempatiduyanpazarlama 

- Müslümanlarıhedefalanpazarlama 

- Etnocentrikpazarlama 

İslamipazarlamahiyerarşisi 
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yaklaĢımının Müslüman tüketicilere baĢarılı Ģekilde hizmet etme konusunda yeterli 

olmayacağını öne sürmektedir. Alserhan (2015) Ġslami marka olgusunun netleĢmesinde 

Helal teorisinin önemli rol oynadığı ifade ederek, köken ülke, tüketici tipi ve Ģeriata 

uygunluk kriterleri dikkate alındığında yaygın olarak dört tür Ġslami markadan 

(geleneksel Ġslami markalar, dahili Ġslami markalar, harici Ġslami markalar ve gerçek 

Ġslami markalar) bahsedilebileceğini belirtmektedir. Hiç bir marka helal olmadığı veya 

Ģeriata uygun olmadığı sürece Ġslami marka olarak kabul edilemez. Dolayısıyla helal 

olma hususu olmazsa olmaz temel özellik olarak karĢımıza çıkmaktadır.Helallik Ģartı bir 

markanın Müslüman bir ülkede üretilmiĢ olması veya Müslüman olan veya olmayan bir 

ülkede Müslümanlar tarafında üretilmiĢ olması o markanın otomatik olarak Ġslami 

marka olmasını garanti etmez. Dolayısıyla Ġslami marka konusu helal olan veya Ģeriata 

uygun olan markalar için geçerlidir. Bir markanın veya iĢletmenin sahibinin Müslüman 

olması o markanın Ġslami olması anlamına da gelmeyebilecektir. 

Öte yandan bazı araĢtırmacılar (örneğin, Arham 2010) ise Ġslami pazarlama ile 

geleneksel pazarlamanın entegre edilmesinin günümüz pazarlaması için olumlu katkılar 

sağlayabileceğini savunmaktadır. Hashim ve Hamzah (2014) modern pazarlamanın 

temel çerçevesini teĢkil eden 7P olgusunu Ġslami ilkeler ıĢığında yeniden irdeleyerek 

birleĢtirilmiĢ 7P önerisinde bulunmuĢtur. Önerilen modele göre ürün-pragmatizm, 

tutundurma-uygunluk, fiyat-hafifletme, insanlar-akran desteği, fiziksel unsurlar- 

pedagoji, süreç-süreklilik ve yer-sabır olarak eĢleĢtirilmiĢtir.  

Yöntem 

Bu çalıĢma yapısal olarak ikincil veri taraması ve içerik analizine dayanan bir 

çalıĢmadır. Bunun yanında gözlemsel veriler ve literatür taraması türü araĢtırma ve 

incelemeler araĢtırmanın temelini teĢkil etmektedir. Bu sebepten dolayı bu araĢtırma 

nitel bir araĢtırma olup, Ġslami pazarlama bağlamındaki çalıĢmaların zaman içindeki 

seyrini incelemek amacıyla yürütülmüĢ olan bir içerik analizi çalıĢmasıdır. Benzerbir 

çalıĢma Malhotra vd. (1999) tarafından Journal of the Academy of Marketing Science 

dergisinin 10 yıllık içeriğini yöntem, inceleme konusu ve yaklaĢımlar açısından 

inceleyerek pazarlama araĢtırmasındaki geliĢmeyi ve eriĢilen noktayı eleĢtirel bir açıdan 

değerlendirerek çıkarımlarda bulunmak Ģeklinde yürütülmüĢtür.    

Bu araĢtırma bağlamında analize tabi tutulan veriler dört farklı kaynaktan toplanmıĢtır. 

Bu kaynaklardan birincisi, bu yıl sekizincisi yapılan Global Islamic Marketing 

Konferansında sunulan bildiriler olup, toplam yedi adet kongrede sunulan toplambildiri 

sayısı 800 civarındadır. Ġkinci veri kaynağı ise 2010 yılından bu yana yayınlanmakta 

olan Journal of Islamic Marketing dergisindeki makale çalıĢmaları olup, bu bağlamda 

da toplam yedi yıl zarfında yayınlanmıĢ olan 174 civarında makale inceleme konusu 

olmuĢtur. AraĢtırmaya temel teĢkil eden üçüncü veri kaynağı ise yukarıda sayılan iki 

kaynağın dıĢındaki diğer akademik dergilerde yayınlanmıĢ olan Ġslami pazarlama 

konusunda yayınlanmıĢ olan makaleleri kapsamaktadır. AraĢtırma bağlamındaki son 

veri kaynağı ise araĢtırmacının katılımcı olarak görev aldığı  7th Global Islamic 

Marketing Conference‘deki gözlemleri ve kongre süresince diğer akademisyenlerle 

yapmıĢ olduğu mülakatlar ve görüĢmelerde yapılan gözlemlerdir. 

AraĢtırma bağlamında elde edilen veriler, bir nitel analiz programı olan QDA 

Minerprogramının bir alt modülü olan WordStat programı yardımıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Analiz süreci üç kısım Ģeklinde ele alınmıĢtır. Birinci kısımda 

kongre bildirileri üzerinden analizleri içerirken, ikinci kısımdaki analizler sözkonusu 

dergide yayınlanmıĢ olan makaleler üzerinden yapılmıĢtır. Üçüncü kısımda ise üçüncü 

ve dördüncü bilgi kaynakları ıĢığında ilk iki kısımda yer alan analizlerin 
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değerlendirilmesi ve çıkarımlarda bulunulmasını kapsamaktadır. ÇalıĢma bağlamında 

yürütülen analizlerde inceleme birimi daha çok bildiri ve makale baĢlıkları ile 

çalıĢmalarda kullanılan anahtar kelimelerin kullanımı tercih edilmiĢtir. Ġçerik analizleri 

baĢlıklardaki ve anahtar kelimeler kısmında yer almakta kelimeler ve kavramlar 

üzerinden ele alınmıĢtır.  

ANALĠZ VE BULGULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Bu araĢtırmaya temel teĢkil eden verilerin toplanmasına Ġslami pazarlama bağlamında 

önemli çalıĢmalar yapan Ġslami Pazarlama grubunun organize etmekte olduğu ve 

düzenli olarak düzenlenmekte olan Global Marketing Conference‘lerde sunulmuĢ olan 

bildirilerin baĢlıkları üzerinden içerik analizi yapılmıĢtır. Kapsam olarak içerik 

analizinde kongrelerde sunulan bildiri baĢlıklarındaki konuların ve temaların dağılımı 

ve geliĢimi ile zaman içerisinde Ġslami pazarlama disiplininin izlediği yol da ortaya 

konulmaya çalıĢılmaktadır. AraĢtırma bulguları aĢağıdaki tablolarda ve Ģekillerde 

özetlenmeye çalıĢılmaktadır. 

Küresel Pazarlama Kongrelerinin (GIMC) Analizi 

Tablo 1 ve Tablo 2 incelendiğinde Küresel Ġslami Pazarlama Konferanslarında bildiri 

baĢlıklarında yer alan kelimelerin baĢında neredeyse yarıya yakınında Ġslami kelimesi 

geçmektedir. Bunu takip eden en yüksek frekansa sahip kelime ise kongrenin amacıyla 

da paralellik gösteren pazarlama kavramıdır. 3. sırayı Ġslami pazarlamanın hedef kitlesi 

olan Müslümanlar, 4. sırayı ise Ġslami pazarlamanın üzerinde en fazla durduğu ve Ġslami 

pazarlama olgusunun Ģekillenmesinde en belirleyici kriter olan Helal kavramı 

almaktadır. Bunların takip eden en yüksek frekansa sahip kavram ise,günümüz modern 

ticaretinin olmazsa olması olan ve Ġslam dininin de yasaklamıĢ olduğu faiz (riba) 

sebebiyle, finansmanla ilgili olan banka ve bankacılık kavramları gelmektedir. Ġslami 

finansman konusu gerçekten de Ġslami pazarlama bağlamında ilk ve en çok iĢlenen 

konular arasında yer almaktadır. Buraya kadar yukarıda bahsedilen kavramların hemen 

hepsi kavramsal açıdan Ġslami pazarlama olgusunun temelini teĢkil eden ilkeler ile 

kavramın tanımlanması çerçevesinde kritik rol oynayan unsurlar üzerinde olduğu 

gözlenmektedir.  

Tablo 1 incelendiğinde bunu takiben, pazarlamanın temel araĢtırma ve uygulama 

konusu olan tüketim olgusu ve tüketiciler gelmektedir. Bu bağlamda öne çıkan konular 

arasında ürün ve hizmet sektörü, etik algısı, Ġslami markalama, tatmin, dindarlık ve 

tüketim, gıda, turizm, kültürel değerler, eğitim, kadın, giriĢimcilik, sadakat, algı, imaj 

gibi kavramlar  öne çıkmaktadır.  

Tablo 1: Kongre bildiri baĢlıklarında kullanılan kelimelerin dağılımı 

Konu f Konu f Konu f Konu f 

Islamic 

38

2 Business 

3

0 Corporate 

1

9 Saudi 

1

3 

Marketing 

13

2 Indonesia 

3

0 Economic 

1

9 Services 

1

3 

Muslim 93 Islam 

3

0 Education 

1

9 Attitude 

1

2 
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Halal 68 Brand 

2

8 Perception 

1

8 Industry 

1

2 

Banks 62 

Consumptio

n 

2

8 Women 

1

8 Loyalty 

1

2 

Banking 60 Finance 

2

7 Arab 

1

7 Students 

1

2 

Role 55 Malaysia 

2

4 Countries 

1

7 Young 

1

2 

Case 53 Satisfaction 

2

4 Leadership 

1

7 Advertising 

1

1 

Consumer 50 Religiosity 

2

3 Pakistan 

1

7 Arabia 

1

1 

Perspective 46 Food 

2

2 Religious 

1

7 Economics 

1

1 

Customer 41 Muslims 

2

2 Conventional 

1

6 Green 

1

1 

Consumers 37 Bank 

2

1 Culture 

1

6 Algerian 

1

0 

Ethics 37 Purchase 

2

1 Customers 

1

6 Behavior 

1

0 

Social 37 Quality 

2

1 Entrepreneurship 

1

6 Fashion 

1

0 

Financial 36 

Relationshi

p 

2

1 Markets 

1

6 Image 

1

0 

Behavior 35 Service 

2

1 Product 

1

6 Malaysian 

1

0 

Manageme

nt 32 Tourism 

2

1 Branding 

1

3 

  

Market 32 

Performanc

e 

2

0 Comparative 

1

3 

  

Model 31 Values 

2

0 Institutions 

1

3 

  

Products 31 Zakat 

2

0 Law 

1

3 
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Ġslami pazarlama kongreleri bağlamında incelenen tüketici kitlelerinin ülke 

bağlamındaki dağılımına bakıldığında en fazla çalıĢmanın yapıldığı ülkeler arasında 

Malezya ve Endonezya gelmektedir.  Bunları takiben baĢta Cezayir olmak üzere Suudi 

Arabistan, Ürdün, BAE, Katar, Mısır, Tunus ve Cezayir gibi Arap ülkeleri, Pakistan, 

Ġran, Hindistan, Sudan, Nijerya, Türkiye gelmektedir.  

 

Tablo 2: Bildiri baĢlıklarındaki bazı tematik dağılımları 

Temalar f Ülkeler f 

Ġslam, Ġslamic, Muslim 

52

8 

Malaysia 34 

Marketing, Market 

19

0 

Indonesia 39 

Consumer, 

Consumption 

21

4 

Pakistan 22 

Finance, Financial, 

Banks, 

25

1 

Arab 28 

Service, Services 55 Algeria  16 

Halal  68 Saudi Arabia 13 

Ethics 44 Iran 16 

Religion, Religiosity, 

Shariah 67 

India 10 

Food 27 Sudan  10 

Culture 35 Jordan 7 

Education 26 Nigieria  7 

Tourism 27 UAE 7 

Ürün 70 Qatar 7 

Branding 57 UK 6 

Advertising 25 Tunusia 5 

Green 11 Egypt 5 

Fashion 10 Turkey 5 
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ġekil 1 incelendiğinde Küresel Ġslami Pazarlama Konferanslarının her birinde öne çıkan 

kavram ve temalar daha belirgin bir Ģekilde öne çıkarken, aynı zamanda zaman içinde 

belirli konuların görece önemleri de görülebilmektedir. ġekilden de görüleceği gibi 3. 

kongrenin (C3) kavramlar açısından görece zayıf kaldığı gözlenmektedir. Öte yandan 

kongrenin ana amacı olan Ġslami pazarlama olgusunun hemen hemen tüm kongrelerde 

öne çıkan bir konu olması kongrenin amacına hizmet ettiğinin bir iĢaretidir. Bunun 

yanında Ġslami bankacılık, helal, etik, davranıĢlar ve niyetler ve kadın konuları sürekli 

olarak öne çıkan konular arasında yer almaktadır. Ancak dindarlık, Müslümanların 

özellikleri ve reklam gibi konuların ise görece olarak sönük kalan veya az ele alınan 

konular arasında yer aldığı görülmektedir.  

Kongrelerdeki konuların bir baĢka Ģekildeki gösterimi ise konuların kümelenmesi 

Ģeklindeki gösterimidir (ġekil 2 ve ġekil 3). ġekilden de görüleceği üzere her bir küme 

farklı renklerle gösterilmiĢ olup, her bir kümede yer alan konuların görece yoğunlukları 

ise Ģekillerin büyüklükleri ile orantılı olarak gösterilmektedir. ġekil 3‘te ise ġekil 2‘deki 

dağılımın üç boyutlu olarak gösterimi yer almaktadır. Her iki Ģekil de incelendiğinde, 

kongre bildirilerinde öne çıkan temaların ağırlıklı olarak Ġslami pazarlama, helal tüketim 

ve gıda, tüketici davranıĢları ve kültür etkisi, finans ve bankacılık, Ġslam ve etik gibi 

konular olduğu görülmektedir.  

ġekil 1: Küresel Ġslami Pazarlama Kongrelerinde ele alınan konuların kongre bazında 

dağılımı   
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Not: Dairelerin büyüklükleri sözkonusu olgunun veya temanın incelenme 

sıklığını/sayısını gösterir. 
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ġekil 2: Kongrelerde kullanılan kavramların kümelenme yapısı 

 

 

 

ġekil 3: Kongrelerde öne çıkan kavramların üç boyutlu kümelenme yapısı 

 

 

ġekil 4‘te ise kongrelerde sunulan bildirilerde öne çıkan temaların analizi yer 

almaktadır. ġekil 4‘te yedi kongrede sunulan bildirilerin tematik açıdan dağılımı üç 

boyutlu olarak gösterilmektedir. Kongrelerde öne çıkan baĢlıca temalar ile sözkonusu 

temalar açısından kongrelerin ağırlık kazandığı alanlar görülmektedir. Konu çeĢitliliği 

açısından bakıldığında 4., 5. ve 6. kongrenin diğerlerine göre daha zengin olduğu 

görülmektedir. Örneğin 3. kongrede helal gıda konusu ile Ġslami finans ve bankacılık 

konuları daha ağırlık kazanmıĢ durumdadır. Öte yandan 7. kongrenin ise pazarlama 

karması, helal ürünler ve tüketici davranıĢları ile Ġslami bankacılık konularında öne 

çıkmakta olduğu gözlenmektedir. 2. kongrede ise müĢteri tatmini, Müslüman tüketiciler 

ve satın alma davranıĢları konularının öne çıkmakta olduğu görülmektedir. Özetle, 

Küresel Ġslami Pazarlama kongrelerinde ağırlıklı olarak Ġslami bankacılık, Ġslami 

pazarlama ve Ġslami bakıĢ açısından tüketim ve tüketici davranıĢları konularının öne 
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çıkmakta olduğu görülmektedir. Bu durum ġekil 5‘te daha açık bir Ģekilde 

gözlenmektedir.  

 

ġekil 4: Kongrelerde öne çıkan temaların boyutsal analizinin üç boyutlu gösterimi  

 

 

ġekil 5: Kongrelerde öne çıkan temaların görece iĢlenme sıklığı ve kongrebazındaki 

dağılımının incelenmesi 

 

 

 

JIMA (Journal Of Islamic Marketing) Dergisinin Analizi 
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AraĢtırma bağlamında incelenen diğer veri ise Ġslami Pazarlama amaçlı olarak kurulan 

dergideki makalelerin içerik açısından incelenmesidir. Kongre bildirilerindekinden 

farklı olarak, eriĢim kolaylığı olması sebebiyle, makalelerin analizi sadece makale 

baĢlıklarıyla sınıflı kalınmamıĢ olup, makalelerde verilen anahtar kelimeler de 

incelenerek bulgular arasında bir kıyaslama yapma imkanı da olmuĢtur. Toplamda yedi 

yılı aĢkın bir süredir yayınlanmakta olan JIMA dergisi de Küresel Ġslami Pazarlama 

Kongresiyle paralel dönemde kurulmuĢ olup, aynı amaçla yollarına devam etmiĢtir. 

Toplamda 174 makale üzerinde inceleme yapılmıĢtır. Makale baĢlıkları itibariyle çeĢitli 

kavramların dağılımı Tablo 3 ve 4‘te verilmektedir. Tablo 3‘e göre öne çıkan konular 

arasında tüketiciler, Müslüman, Helal ve pazarlama kavramları belirgin bir Ģekilde öne 

çıkmaktadır. Banka ve bankacılık konuları ise görece olarak, kongrelere kıyasla, daha az 

incelenmekte olduğu gözlenmektedir. Marka ve dindarlık konuları da öne çıkan konular 

arasında yer almaktadır. Ülkeler bazında bakıldığında ise kongrelerdeki sonuçlara 

benzer bir durum olduğu görülmektedir. Makale bağlamında oransal olarak Ġran 

kaynaklı çalıĢmaların biraz daha fazla kendini hissettirdiğini söylemek de mümkündür.   

 

Tablo 3: JIMA makale baĢlıklarındaki konuların dağılımı 

Konu f Konu f Konu f Konu f 

Consumers 41 Malaysia 

1

1 Purchase 8 Case 5 

Muslim 35 Market 

1

1 Behavior 7 Decision 5 

Halal 31 Advertising 

1

0 Intention 7 Empirical 5 

Marketing 29 Customer 

1

0 Model 7 Family 5 

Behaviour 16 Banking 9 Bank 6 Female 5 

Religiosity 16 Brand 9 Branding 6 Luxury 5 

Iran 12 

Consumptio

n 9 Food 6 Malaysian 5 

Attitude 12 Role 9 Iranian 6 

Managemen

t 5 

 

Tablo 4: JIMA Makalelerde çeĢitli temaların dağılımı 

Temalar f Ülkeler f 

Muslim 35 Malezya 22 
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Marketing, Market 40 Ġran 18 

Consumer, Consumption 60 Pakistan 7 

Finance, Financial, Banking 15 Mısır 5 

Halal  31 BAE 5 

Religion, Religiosity, 

Shariah 16 

Arab 5 

Ethics 23   

Advertising, Promotion, 

Media  37 

  

Branding 32   

Food 6   

Logisitics and Supply 16   

 

Makalelere anahtar kelimeler üzerinden bakıldığında incelenen temalar bakımından 

daha belirgin bir resmin olduğu gözlenmektedir. Ġslami pazarlama, tüketici, helal, 

Müslüman, Ġslam ve davranıĢ gibi konular belirgin bir Ģekilde ilk sıraları almaktadır. 

Bunu takip eden sıralarda ise daha çok geleneksel pazarlama konularının Müslüman 

ülkelerdeki uygulamalarına yönelik çalıĢmaların ağırlık kazanmakta olduğu 

gözlenmektedir. Dergide yer alan makalelerin, kongre bildirilerine kıyasla daha fazla 

teorik içeriğe ve kavramsal yönden de daha fazla sorgulayan, Ġslami pazarlama 

konusunun daha iyi anlaĢılması ve olgunun geliĢerek akademik camiada gereken 

saygınlığı kazanması için sorgulayıcı ve düĢündürücü çalıĢmaları kapsamakta olduğu 

görülmektedir.   

 

Tablo 5: JIMA makalelerindeki anahtar kelimelerdeki konuların dağılımı 

Konu f Konu f Konu f Konu f 

Islamic 

16

4 Advertising 

1

2 Selling 8 Satisfaction 6 

Marketing 

10

3 Culture 

1

2 Supply 8 Arab 5 

Consumer 80 Segmentation 

1

2 Theory 8 Commerce 5 

Halal 68 Banking 

1

1 Attitude 7 East 5 
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Muslim 66 Branding 

1

1 Behavior 7 Egypt 5 

Islam 52 

Advertiseme

nts 

1

0 Brands 7 Fashion 5 

Behavior 48 Management 

1

0 Information 7 Financial 5 

Markets 33 Promotions 

1

0 Law 7 Lifestyle 5 

Market 28 Buying 9 Pakistan 7 Media 5 

Consumpti

on 23 Chain 9 Style 7 Methods 5 

Ethics 23 Customer 9 Work 7 Mobile 5 

Malaysia 22 Iran 9 Analysis 6 Product 5 

Business 21 Religiosity 9 Certification 6 Purchase 5 

Brand 14 Services 9 Cultures 6 Religious 5 

Pattern 14 Social 9 Education 6 Service 5 

Religion 14 Intention 8 Food 6 Strategy 5 

Consumers 13 Logistics 8 Industry 6 Tourism 5 

Muslims 13 Quality 8 National 6 United 5 

Ġncelenen makalelerin temalar açısından dağılımı ġekil 6‘de daha net görülmektedir. 

ġekle bakıldığında, derginin amacı doğrultusunda hemen hemen her sayıda Ġslami 

pazarlama konusu ana ekseni teĢkil etmektedir. Ġkinci yoğunluklu konu ise Ġslami 

bankacılık olup, bunlu takiben Ġslam ve etik konuları yanında tüketici davranıĢları 

yoğun ilgi gören konulardandır. Derginin dördüncü cildinden sonra tüketici davranıĢları 

konusu görece olarak önem kaybetmeye baĢladığı gözlenmektedir. Müslüman 

tüketiciler ve özellikleri konusu da dikkat çeken konulardan biridir. Helal konusu ve 

tedarik zinciri de az sayıda olsa da sürekli olarak incelenen konular arasında yer 

almaktadır.    

 

ġekil 6: JIMA makalelerinde kullanılan kavramların yayın sayısı bağlamında dağılımı 
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JIMA‘da yayınlanan makaleleri tematik açıdan boyutsal bir analize tabi tutmak 

istendiğinde karĢımıza çıkan resim Tablo 6 ve ġekiller 7,8,9‘da gösterilmektedir. Tablo 

6‘ya baktığımızda kongrelerdeki temalarla paralellik gösteren bir durum söz konusudur. 

Öne çıkan boyutlar arasında Ġslami iĢletmecilik, Müslüman tüketiciler, Ġslami 

pazarlama, moda, medya analizi, hizmet sektörü, müĢteri tatmini ve tedarik zinciri gibi 

konuların öne çıkmaktadır. ġekil 7‘de ise ortaya çıkan beĢ boyut çok aĢikar bir Ģekilde 

kendini göstermektedir. Bu boyutlar, sırasıyla, Ġslami pazarlama, helal tedarik zinciri, 

tüketici davranıĢları ve müĢteri memnuniyeti ve kültür ve uluslararası pazarlama 

konuları baĢı çekmektedir. ġekil 8‘de ise makalelerde öne çıkan temalar ve bunların 

dergi sayısına göre konumları gösterilmektedir. Derginin 1. cildinde yer alan 

çalıĢmaların daha çok uluslararası pazarlama bağlamında farklılıkları ortaya koymaya 

yönelik çalıĢmalardan oluĢmakta olduğu müĢahede edilmektedir. Benzer Ģekilde ġekil 

9‘da ise ġekil 8‘deki temalara göre dergilerin sayılarının durumu üç boyutlu olarak ele 

alınmaktadır. ġekil 9‘da zaman içinde dergide ele alınan konuların ne yönde değiĢme 

içinde olduğunu da görmek mümkündür. Buna göre baĢlangıçta geleneksel pazarlama 

konularının Müslüman tüketicilere uyarlanması baĢlıca ilgi konusuyken, takip eden 

dönemlerde Ġslam düĢüncesi ve Müslüman tüketicilerin inanç, düĢünce ve beklentilerin 

daha iyi anlaĢılması konuları öne çıkmaktadır. Özellikle de dördüncü ciltten sonra 

Ġslami pazarlama olgusunun temellerinin atılmasına yönelik gereklilik çeĢitli yazarlar ve 

derginin editörleri tarafından sıkça dile getirilen bir konu olmaya baĢlamıĢtır.  
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Tablo 6: JIMA makalelerindeki konuların boyutsal analizi 

Boyut 

No 

 

Boyut adı 

 

Kelimeler 

Toplam 

Frekans 

Makale  

Sayısı 

1 

Ġslamic Business 

Promotions; Advertisements; Muslims; 

Business; Ethics; Islamic 

159 95 

2 

Muslim 

Consumers 

Consumption; Muslim; Pattern; 

Consumer; Behavior; Consumers; 

Product; Religiosity   

223 86 

3 

Islamic 

Marketing 

Market; Markets; Islamic; Practices; 

Selling; Marketing; Law; 

Segmentation; Halal; Muslim  

 

191 

 

101 

4 Fashion, Industry, 

Intention 

Fashion; Style; Industry; Attitude; Life; 

Purchase; Religiosity; Intention  

39 26 

5 

Media, Analysis, 

Social 

Media; Social; Analysis; Egypt; 

Business; Religion; Ethics; 

Information; Food 

 

51 

 

36 

6 Services, Arab, 

United 

Arab; United; Brand; Branding; 

Brands; Education; Services; Service  

55 34 

7 Supply Chain, 

Logistics, Halal 

Chain; Supply; Logistics; 

Management; Halal; Malaysia  

44 28 

8 Behavior, 

Satisfaction, 

Buying 

Buying; Behavior; Decision; Life; 

Satisfaction; Information; Iran  

29 20 

9 Quality, 

satisfaction, 

Customer 

Services 

Services; Customer; Satisfaction; 

Quality; Banking; Financial; Service; 

Pakistan; Commerce  

38 25 

10 Middle East, 

National Cultures 

East; Middle; Cultures; National; 

Mobile  

25 12 

 

ġekil 7: JIMA‘da yer alan temaların kümelenme yapısı 
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ġekil 8: JIMA‘da öne çıkan temaların boyutsal analizi 

 

 

ġekil 9: JIMA‘da  öne çıkan temaların boyutsal analizinin üç boyutlu gösterimi 

 

 

BULGULARIN DEĞERLENDĠRĠLEMSĠ, SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 
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Ġslami pazarlama konusunda son on yıl zarfında geleneksel hale gelmiĢ olan Küresel 

Ġslami Pazarlama Kongresi ve Journal of Islamic Marketing dergilerinde yayınlanmıĢ 

olan makaleler ile pazarlama yazınında yer alan çeĢitli bilgiler yer alan bilgiler birlikte 

değerlendirildiğinde Ġslami pazarlama bağlamında aĢağıdaki çıkarımlarda bulunmak 

mümkündür.    

 Yeni bir araĢtırma alanı olarak Ġslami pazarlama konusunda ciddi gayretlerin yer 

almakta olduğu, Ġslami pazarlama olgusunun çerçevesinin çizilmesi yönünde 

önemli adımların atıldığı gözlenmektedir.  

 Genel olarak pazarlama yazını ve özelde ise Journal of Islamic Marketing  

dergisi ele alındığında Ġslami pazarlama olgusunun tanımı veya çerçevesinin 

çizilmesi konusunda kat edilmesi gereken daha uzun bir yol bulunmaktadır. En 

azından Ġslami pazarlamanın hangi çerçeveden bakılması gerektiği konusu 

üzerinde bir fikir birliğine varılmasına Ģiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu husus 

açığa kavuĢturulmadığı sürece her araĢtırmacı kendi kafasında kurguladığı 

parametrelere göre olguya anlam yüklemeye çalıĢacaktır. 

 Geleneksel pazarlama ile Ġslami pazarlamanın taban tabana uyum sağlaması 

mümkün değildir çünkü bu iki yaklaĢım eriĢmek istedikleri amaç itibariyle 

birbirinden farklılık sergilediklerinden, bu iki yaklaĢım için baĢarı veya 

baĢarısızlık, memnuniyet ve performans kavramları farklı olacaktır. Geleneksel 

pazarlamada amaç müĢteri memnuniyeti yoluyla kar maksimizasyonu iken 

Ġslami pazarlamada amaç her iki tarafında memnun ve makul bulacağı 

hakkaniyetli bir ticari iliĢkiyi öngörürken, bu iliĢkide hedeflenen sadece dünyevi 

tüketim bağlamındaki memnuniyet olmayıp, uhrevi memnuniyet ve mutluluk da 

önem verilmesi gereken bir konudur.    

 Ġslami pazarlama bağlamındaki çalıĢmaların çoğunluğu, geleneksel Batı 

anlayıĢındaki pazarlama kavramı baz alınarak ele alınmaya çalıĢılmaktadır. 

Pazarlamayı bir yönetim süreci olarak ele alarak, baĢarıyı firma yanlı bir Ģekilde 

tanımlama eğilimi ağırlık kazanmaktadır. 

 Ġslami pazarlama olgusunun geliĢebilmesi ve geleneksel pazarlama anlayıĢından 

farklı bir olgu olarak konumlandırabilmesi için Ġslam inancı çerçevesinde 

Kur‘an ve Sünnet çerçevesinde kendi kavramlarını, modellerini ve operasyonel 

tanımlamalarını gerçekleĢtirmek zorundadır. Mevcut pazarlama kavram ve 

modellerinin Ġslami pazarlara adapte edilerek kullanılması Ġslami pazarlamanın 

ayrı bir araĢtırma alanı olmasını engelleyerek geleneksel pazarlamanın sadece 

bir alt kolu Ģeklinden daha öteye gitmesi mümkün olamayacaktır. Bu 

bağlamdaki çağrılar Ġslami pazarlamaya bakarken Doğu-Batı ikilemi içinde değil 

de, bir bilimsel bakıĢ açısıyla Ġslam toplumunda yaĢanmakta olan güncel 

pazarlama sorunlarının çözümüne katkıda bulunma düĢüncesiyle ele alınması 

gerektiğine vurgu yapmaktadırlar.   

 Bazı araĢtırmacılar dediği gibi Ġslami pazarlama düĢüncesinin geleneksel 

pazarlamanın yetersiz kaldığı veya çözüm bulamadığı alanlara çözüm bulmada 

katkı sağlayarak modern pazarlama kavramının daha da geliĢmesine ve 

mükemmelleĢmesine katkıda bulunabilecektir. Özellikle de pazarlama etiği ve 

sosyal sorumluluk gibi konularda Ġslami pazarlamanın veya Ġslam düĢüncesinin 

katkı sağlama potansiyeli yüksektir.  

 Ġslami pazarlama bağlamında en fazla iĢlenen konular arasında Ġslami finans ve 

bankacılık konusu ile Helal konusu yer almaktadır. Bunu takip eden konular ise 

geleneksel pazarlamanın temel konuları yer almaktadır. Ġslami pazarlamanın 

arzulan yolu alabilmesi için Ġslam düĢüncesinin temel ilkelerinden olan Helal 
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olgusunun tanımı ve çerçevesine iliĢkin mutlaka bir açıklık getirilmesi 

gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, değiĢik Ġslam coğrafyalarında bazı 

pazarlama uygulamaları, kültürel etmenleri ve tüketim alıĢkanlıklarının Ġslami 

çerçevede Helal olup olmaması hususunda mezhepler ve kültürel normlar 

arasında farklılıklar olduğundan ortak bir payda bulmak zorlu bir iĢtir. Helal 

konusunda mesafe alınması Ġslami pazarlama olgusunun da rüĢtünü ispat 

etmesinde önemli rol oynayacaktır. 

 Mevcut Ġslami pazarlama araĢtırmalarının büyük çoğunluğu, özellikle de 

kongrelerde sunulmak üzere hazırlanmıĢ olan çalıĢmalar kalite, özgünlük, nitelik 

ve analiz teknikleri yönünden önemli eksiklikler içermektedir. Bu durum, bu yıl 

3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Alanya‘da gerçekleĢtirilen 8. Küresel Ġslami 

Pazarlama Konferansının final bildirgesinde de vurgulanarak, Müslüman 

araĢtırmacıların kaliteli çalıĢmalarını daha çok Batılı dergi ve kongrelere 

göndermekte olduklarını ve kalite açısından zayıf olanların ise Ġslam 

coğrafyasındaki dergi ve kongrelere gönderilmekte olduğuna iĢaret 

etmektedirler. Hatta bu bağlamda farklı ülkelerdeki Müslüman tüketicileri daha 

iyi anlamak adına kongrelerde daha fazla saha çalıĢmalarına yer verilmesi 

gerektiği de vurgulanmıĢtır. ÇalıĢmaların önemli bir kısmında literatür taraması, 

metodoloji ve araĢtırma bulgularına iliĢkin çıkarımlar ile çalıĢmanın katma 

değeri konusu çoğunlukla zayıf kalmaktadır. Hatta çalıĢmaların önemli bir 

kısmının Ġslami pazarlama konusu baĢlığı altında değerlendirilmesinin gerekçesi 

Müslüman bir ülkede çalıĢmanın yapılaması sebebiyledir. Örneğin, Türkiye‘de, 

Endonezya‘da ya da Arap ülkelerinde yapılan çalıĢmalar çoğunlukla Ġslami 

pazarlama bağlamında değerlendirilme eğilimindedir.  

 Bir uygulamanın Ġslami pazarlama çerçevesinde değerlendirilebilmesi için 

uygulamanın Ġslam‘ın temel ilke ve kurallarına uygun olarak yapılması 

gerekmektedir. Ancak, burada yapılan temel bir varsayım ise tüm 

Müslümanların Ġslam dinin emir ve yasaklarına, yaĢamını Kur‘an ve Sünnet 

ıĢığında Ģeriata uygun olarak yaĢayacağı veya yaĢaması gerektiği varsayımından 

hareketle Ġslami pazarlamanın çerçevesi çizilmeye çalıĢılmaktadır. BaĢka bir 

ifadeyle, Müslüman tüketiciler ne derece Ġslam‘ın öngördüğü Ģekilde 

yaĢamaktadır sorusu önem kazanmaktadır. Yani, olması gereken ile olan veya 

uygulanan arasındaki farkın da dikkate alınması gerekmektedir. Pazarlama 

modern yaĢamda daha çok hayatı kolaylaĢtırmada araç olan bir iĢletme 

fonksiyonu ve iĢ yapma felsefesidir. Müslüman toplumlarda herkesin Ġslami 

öğretiler doğrultusunda yaĢadığı veya yaĢayacağı düĢüncesi ne oranda hayat 

bulmaktadır sorusunu dikkatten kaçırmamak gerekmektedir.  

 Batılı araĢtırmacılar ise Ġslami pazarlamayı ayrı bir araĢtırma disiplini olarak 

değil de, tüketici davranıĢlarını etkileyen kültür faktörünün bir alt boyutu olarak 

ele alma eğiliminde oldukları gözlenmektedir. 

Sonuç olarak, Ġslami pazarlama konusu daha emekleme aĢamasında olan bir kavram 

olup, daha kat edilecek uzun bir mesafe bulunmaktadır. Mevcut gayretler hiç bir zaman 

küçümsenemeyecek büyüklük ve ciddiyette olup, ancak içerik olarak daha çok 

uygulamalı çalıĢmalara yer verilmektedir. Uygulamalı çalıĢmalar Müslüman 

tüketicilerim daha iyi tanınması açısından önemlidir. Ancak, bir araĢtırma alanının 

benimsenmesi ve kabul görmesi ancak kendi çerçevesini çizmesine, kendine has 

organik kavramları geliĢtirmesine ve modellerini oluĢturarak pazarlamanın sorunlarına 

çözüm getirme potansiyeline bağlı olacağı unutulmamalıdır.  
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Özet 

Birlik ve bütünlük anlamında cemaat olgusu Ġslam dininde toplumsallığın temelini teĢkil eder. 

Cuma, bayram hac ibadetlerinin ancak toplu olarak yapılabilmesi, Müslümanların cemaat olması esasına 

dayanmaktadır. Ġslam‘ın ilk asırlarında Harici, Bâtıni, ġii vb. parçalanmaların zuhur etmesi üzerine Hz. 

Peygamberin yolunu takip edenlere ―Ehli Sünnet ve‘l Cemaat‖ denilmesi, Ġslam toplumunu tamamını 

ifade etmek üzere kullanılan ―ümmet‖ aynı esasa iĢaret etmektedir. Ümmet kavramı dil, ırk, kültür, 

coğrafya farkı gözetmeksizin bütün Müslümanları kapsamına alırken, Kur‘an‘da ―ġüphesiz müminler 

kardeĢtir‖, Topluca Allah‘ın ipine sımsıkı sarılın ve sakın ayrılığa düĢmeyin‖  ifadeleri ile açık ve net bir 

Ģekilde ümmet kavramının mahiyeti açıklanmaktadır. Müminler, kuru bir topluluk değil, çok sıcak 

duygularla kaynaĢan bir büyük cemaat olarak birliğin, beraberliğin yardımlaĢma ve dayanıĢma 

pratiklerinin bütün fonksiyonlarını gerçekleĢtireceklerdir. ġüphesiz bu durum Müslümanlar için büyük bir 

güç ve enerji kaynağıdır. 

Ümmet içinde farklı gruplar olarak ortaya çıkan oluĢumlar, tıpkı mezhep ayrıĢmalarında olduğu 

gibi sadece fikir, anlayıĢ ve kavrayıĢ farklılıklarına dayandığı sürece Ġslam birliğine zarar vermez. Bu 

durum, gerçeğe ulaĢmada düĢünce, anlayıĢ ve kavrayıĢ farklılıklarının ümmet için zenginlik olduğu 

anlamına gelir. Mutezile, Cebriye, EĢ‘ari ve Maturidi Ģeklindeki farklı anlayıĢlar, Ġslam düĢüncesine 

önemli zenginlikler katmıĢ; Hanefi, ġafii, Hanbeli, Maliki mezhepleri de dini yaĢantıya zenginlik yanında 

kolaylıklar getirmiĢtir. Ancak günümüzde aynı dini anlayıĢtan, aynı mezhepten olanların bile farklı 

gruplara ayrılmalarının, farklılıkların zenginlik oluĢu esası ile bir ilgisi yoktur. Bu tür ayrıĢmalar, din 

konulu görünse de aslında sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda statü, nüfuz ve itibar kazanma, etki alanı 

oluĢturma amaçlarına yöneliktir. Bu tür cemaatçilik ümmetin bitliği fikrinden sapma anlamına gelmekte, 

Ġslam toplumunun parçalamasına, Müslümanların iç çatıĢmalara sürüklemelerine yol açmaktadır. 

Cemaatçilik, cemaat normlarını dini referanslar haline gelmeyi, cemaate mensubiyeti dine 

mensubiyetin önünde tutmayı telkin etmektedir.  Bildiride dini açıdan cemaat ve cemaatçilik olgusu tarihi 

örnekleri ile birlikte tahlil edilerek, günümüzdeki sapmalar, bunu besleyen psikolojik, sosyal ve aktüel 

(konjoktürel) etkenler tartıĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler:  dini cemaat, cemaatçilik, imkân, tehdit 

Abstract 

The phenomenon of congregation/community meaning unity and integrity constitutes the base of 

sociality in Islam. Friday, Festivals and Pilgrimage prayers also indicate that Muslims should constitute a 

congregation. In the first years of Islam, some groups arise suchs as Kharici, Batıni, Shia etc. Upon these 

developments, those who follow the path of the Prophet Muhammad were called as the 

―EhliSünnetve‘lCemaat‖ meaning the whole community of Muslims, as ―Ummah.‖ While the concept of 

―Ummah‖ includes all Muslims without making any discrimination among them in terms of language, 

nationality, culture and geography, the Qur‘an also explains the qualities of the concept of Ummah saying 

as follows: ―Truly Muslims are brothers and sisters,‖ and ―Grasp the rope of the Allah firmly and do not 

fall apart.‖ Believers are not a dry of community, but they are a great community being cohered among 

them. In addition, they are the symbol of unity, helping each other and cooperation. Indeed, these features 

are a big source of power and energy for Muslims.  

As long as various groups in the Muslim community hold different views, understanding and 

comprehension just as happened at disintegration of the sects, it does not give any harm for Muslims.  

This situation means that the differences in though, understanding and comprehension for reaching to the 

truth is a richness for the Muslim community. Various understandings such as the Schools of Mutezile, 

Cebriye, EĢ‘ari and Maturidiadded an important richness to the Islamic thought; the sects of Hanefi, ġafii, 

Hanbeliand Maliki brought many easiness to religious living besides richness.  The meaning of the hadith 

of ―The controversy of my community is a mercy,‖ is this. However, while some Muslims have the same 
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religious understandings and sects, if they disintegrate to different groups in our day, it does not have any 

meaning for the hadith mentioned above. Although these kinds of disintegrations seem as religious 

matters, in fact, their main aim is to actualize a statue in social, economic and political fields and to create 

a zone of influence. This kind of communitiarismmeans that the Islamic community leaves from the unity 

of Umma and causes Muslims to fragmentize and internal wars among them. 

This paper examines the phenomenon of community and communitarism giving some historical 

examples and discusses some deviations and their reasons for psychological, social and actual in terms of 

religion. 

Kewwords: Religious Community, communitiarism, opportunity, threat. 

Cemaat olgusu Ġslam kültüründe birlik ve bütünlük anlamında toplumsallığın 

temelini teĢkil eder. Kur‘an‘da ve hadislerde Müslümanların cemaat olmaları istenerek 

cemaatin önemine dikkat çekilir. BeĢ vakit namazın cemaatle kılınması önemsenir. 

(Buhari, Ezan:30). Ġslam dininin en önemli ibadetlerinden biri olan Cuma namazının 

cemaatle kılınması Ģarttır. Senede iki defa kılınan bayram namazları da yine cemaat 

olmadan kılınamaz. Ġslam‘ın beĢ Ģartından biri olan Hac ibadeti ise daha kapsamlı bir 

Ģekilde farklı coğrafyalardan insanların birlikteliği ile cemaatle yerine getirilir.  

Müslümanların Allah‘a yönelip birlikte ibadet ettikleri mabetlere de cami 

denilmiĢtir. Cami, toplayan birleĢtiren demektir, camide ibadet için toplananlara da 

cemaat denilmektedir. Bu sebepledir ki Ġslam toplumunda Allah için bir araya gelip 

birlikte hareket eden dini gruplar için de ―dini cemaat‖ adlandırması yapılmaktadır. 

Müminler aynı duygu ve düĢüncelerle aynı kutsal hedefe birlikte yürümek için cemaat 

olurlar, güçlerini birleĢtirip, dayanıĢma içinde kötülükleri önlemeye iyilikleri 

yaygınlaĢtırmaya çalıĢırlar. Dini bir görev olarak ibadet hazzıyla yapılan bu çalıĢmalar 

daima bir fazilet mücadelesi olarak yürütülegelmiĢtir. Hz. Peygamber, Allah yolunda, 

Allah rızasını kazanmak için oluĢturulan bir cemaatin daima Allah‘ın yardım ve 

himayesinde olduğunu bildirmiĢtir (TirmiziFiten 7/2166). Bu çerçevede cemaat olgusu 

hakkı ikame, batılı izale etme ve erdemli toplum oluĢturma yönündeki fazilet 

mücadelesinde Müslümanlar için önemli bir yol ve yöntemdir. 

Ġslam‘ın ilk asırlarında ortaya çıkan bölünmeler karĢısında Hz. Peygamberin 

yolunu takip edenlere ―Ehli Sünnet ve‘l-Cemaat‖ denilmesi, hak yolda olan müminlerin 

birliğini ifade etmede cemaat olgusunun önemine gönderme yapar. Etnik ve coğrafi fark 

gözetmeksizin Müslümanların bütününü ifade etmek üzere kullanılan ―ümmet‖ kavramı 

da yine aynı esasa iĢaret etmektedir. Kur‘an‘da ―ġüphesiz müminler kardeĢtir‖ 

(Hücürat, 49/10), ―Topluca Allah‘ın ipine sımsıkı sarılın ve sakın ayrılığa düĢmeyin‖ 

(Ali Ġmran,3/103)  ifadeleri ile açık ve net bir Ģekilde Müslümanların birliğinin ve 

bütünlüğünün önemine dikkat çekilmektedir. Bu ve benzeri ayetlerle Müminlerin, kuru 

bir topluluk değil, çok sıcak duygularla kaynaĢan bir büyük cemaat olmaları gerektiği 

belirtilmekte, onların birlik, beraberlik, yardımlaĢma ve dayanıĢma pratiklerini 

gerçekleĢtirmeleri istenmektedir. ġüphesiz bu durum erdemli bir toplum oluĢturma 

yolunda Müslümanlar için büyük bir imkan, tükenmez bir enerji ve motivasyon 

kaynağıdır. 

Tarihi tecrübelere baktığımızda bu dini motivasyonun açtığı yolda daima farklı 

dini grupların oluĢtuğunu ve birer sosyal unsurlar olarak toplumda etkin görevler 

yaptıklarını görürüz. Ancak yüksek dini motivasyonla olsa bile ortaya çıkan dini 

gurupların her zaman aynı hassasiyetleri taĢımadıkları ve aynı hedefe yönelmedikleri de 

bir gerçektir. Dini grupların hem oluĢmasında hem de hayatın içinde görev icra 

etmesinde daima iki temel güdüden biri belirleyici olmuĢtur. Bunlar, irfanı ve erdemi 

yaygınlaĢtırma güdüsü ile itiraz ve isyan güdüsüdür. Bu güdüler grubun yönünü, 

karakterini ve etkinliğini tayin etmektedir.  
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Ġrfanı ve erdemi yayma güdüsü, kısaca belirtmeye çalıĢtığımız, Ġslam‘ın 

önemsediği Ģekilde cemaat olmaya, birlik ve beraberliğin verdiği güçle iyilik ve 

güzellikleri toplumda yaygınlaĢtırmaya yöneliktir. Allah Teala ibadetlerde olduğu gibi 

muamelatta da birlik olmayı yardımlaĢmayı emretmiĢtir. Buyurdu ki ―…kendilerine 

apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düĢenler gibi olmayın…‖ (Ali 

Ġmran, 3/104-105). ―Ġyilik ve takva hususunda yardımlaĢın, kötülük ve düĢmanlıkta 

birbirinize destek olmayın‖ (Maide, 5/2). Bu emirleri yerine getirmek için ileri atılan 

Allah dostları, dünyevi bir amaç gütmeksizin ömürlerini erdemli toplum oluĢturma 

hedefine vakfetmiĢlerdir. Onların sırf Allah rızası için yürüttükleri hizmetler, tarihte bir 

irfan kültürü olarak yerini aĢmıĢtır. Gucduvanî, Geylanî, Yesevî, Mevlana, Hüdaî gibi 

nice kutup insanlar, Ġslam beldelerinin manevi mimarları olmuĢlar, açtıkları yollardan 

(tarikatlardan) insanlığa irfan ve erdem ıĢıkları yaymıĢlardır.  

Ancak beĢerin anlamlandırma ve yorumlama kabiliyeti, bazı kimselerin itiraz ve 

isyan güdüsünü tahrik ederek onları bu yönde harekete geçirmektedir. Bu sebeple aynı 

değerler sistemine sahip olan insanlardan farklı istikamete yönelerek, ümmetin birliğine 

zarar veren geliĢmelere yol açacak gruplar oluĢturanlar çıkmaktadır. Ġtiraz ve isyan 

güdüsüyle kendini gösteren bu grupların yanlıĢ yollara sapmaları ve yanlıĢ yöntemler 

kullanmaları kaçınılmaz olmaktadır. Daha Ġslam‘ın ilk asrında Hz. Ali Ġle Muaviye 

arasındaki hakem olayına itiraz edip isyan eden bir grup Hariciler denilen hareketi 

oluĢturmuĢtur. Hariciler itiraz ve isyan güdüsüyle hareket ettikleri için Ġslami yol ve 

yöntemlerden uzaklaĢmıĢlar, sosyal ve siyasi sonuç almak uğruna Ģiddete baĢvurmaktan 

çekinmeyen bir fitne hareketine dönüĢmüĢlerdir. Takip eden dönemlerde aynı itiraz ve 

isyan saikiyle hareket eden yıkıcı cemaatlerin ortaya çıktığına Ģahit oluyoruz.  

Hasan Sabbah‘ın öncülüğünü yaptığı Batınilik hareketi aynı Ģekilde itiraz ve isyan 

sakiyle ortaya çıkmıĢ, Dar‘ül-Hikme adıyla kurduğu eğitim kurumları vasıtasıyla 

fedailer yetiĢtirmiĢ, Selçuklu devlet adamlarına suikastler düzenleyen siyasi amaçlı bir 

fitne hareketi olmuĢtur. Yine Ġslam cemaatinden ayrılarak farklı bir yol tutan Seyyid Ali 

Muhammed adlı kiĢinin kurduğu, arkasından gelen Mırza Hüseyin Ali‘nin (Bahaullah) 

ayrı bir din haline getirdiği bahailik de bu konuda önemli bir örnektir. Yine sezgiye 

dayanan bilgilerinin Hz. Muhammed‘in bilgileri olduğunu savunan MırzaGulam Ahmet 

(Ö.1908) Kadıyanılık veya Ahmedilik diye bilinen hareketi kurmuĢtur. Bugün Ġslam‘ın 

temel kabulleri ile çeliĢen bir yola girmiĢ olan bu hareket, bir dini cemaatin fazilet 

mücadelesinde hedef sapması gösterdiğinde hangi noktalara ulaĢacağının güzle bir 

örneğini oluĢturmaktadır.  

ġüphesiz bu hareketlerin her dönemde Ġslam toplumunun birlik ve bütünlüğüne 

önemli zararlar verdikleri bir gerçektir. Tarih boyunca kendini gösteren bu hareketler, 

ne yazık ki Ġslam toplumlarında bir isyan kültürü geliĢtirmiĢtir. Nihayet Osmanlının son 

yıllarında DerviĢ Vahdetinin önderliğindeki Ġttihadi Muhammedi hareketini de bu 

zincirin bir halkası olarak kaydedebiliriz. ―ġeriat isteriz‖ sloganıyla ortaya çıkmıĢ olan 

derviĢ Vahdeti ve avanesi, dini gaye güdüyor görünseler de aslında siyasi amaçla nüfuz 

mücadelesine giriĢen bir isyan hareketi yürütmüĢlerdir (Kocahanoğlu, 2001). Bu 

kapsama asıl not edilmesi gereken son örnek ise, dini hizmet hareketi olarak ortaya 

çıkıp gerekli güce ulaĢtıktan sonra dünya çapında bir fitne hareketine dönüĢmüĢ olan ve 

kısa bir süre önce ülkemizde 249 can alan bir terörist kalkıĢmaya giriĢmiĢ olan FETÖ 

hareketidir.  

Demek oluyor ki cemaat ruhu, Ġslam toplumlarında bir enerji kaynağı ve insanları 

erdemin yaygınlaĢmasında motive eden önemli bir imkân olduğu kadar aynı zamanda 

son derece ciddi tehditleri de bünyesinde taĢımaktadır. Cemaat olgusunu avantaj ve 
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sakıncaları ile birlikte Ġslam toplumunun bir gerçeği olarak kabul etmek durumundayız. 

Reddetmek ve yok saymak meseleyi çözmediği gibi cemaatçilik temeli üzerinde geliĢen 

problemlerin daha da derinleĢmesine yol açmaktadır. Genellikle bir dini liderin 

arkasında, onun belirlediği öğreti ve yaĢam disiplini üzerinde uyumlu bütünlük 

oluĢturan insanlar kolaylıkla bir dini grubu meydana getirmektedirler. Artık biliyoruz ki 

dini gruplar, genel yapı itibariyle dini değerleri daha ileri düzeyde yaĢama iddiasıyla 

ortaya çıkıyor olsalar da kendi özgünlükleri ve dıĢlayıcı karakterleri ölçüsünde 

toplumdaki ana eksenin ötesine geçme ve toplumu rahatsız edecek bir zemine kayma 

potansiyeli taĢımaktadırlar.   

Bugün dini gruplar olarak ortaya çıkan oluĢumlar, mezhep ayrıĢmalarında olduğu 

gibi sadece farklı fikir, anlayıĢ ve kavrayıĢı ileri sürüp temsil etme konumunda 

kaldıkları sürece Ġslam toplumunun birliğine zarar vermemekte, aksine birliğin 

güçlenmesine hizmet etmektedirler. Çünkü aklın ve halis imanın rehberliğinde ileri 

sürülen farklı düĢünceler, gerçeğe ulaĢmada bir ayrıĢma değil, zenginlik oluĢturur. 

GeçmiĢte Mutezile, Cebriye, EĢ‘ari ve Maturidi Ģeklindeki farklı anlayıĢlar, Ġslam 

düĢüncesine önemli zenginlikler katmıĢtır. Hanefi, ġafii, Hanbeli, Maliki mezhepleri de 

ameli alanda dini yaĢantıyı zenginleĢtirmiĢ, dini uygulamalara rahatlatıcı kolaylıklar 

getirmiĢtir. ―Ümmetimin ihtilafı rahmettir‖ hadisinin anlamı budur.  

Ancak günümüzde aynı dini anlayıĢtan, aynı mezhepten olanların bile birbirlerini 

dıĢlayan ve kendisini toplumdan farklı bir Ģekilde konumlandıran, grupların ortaya 

çıkmasına Ģahit olmaktayız. Bu tür ayrıĢmalar, din konulu görünse de aslında sosyal, 

ekonomik ve siyasi alanlarda yer edinme, nüfuz ve itibar kazanma, etki alanı oluĢturma 

gibi örtülü sebeplere dayanmaktadır. Bu tür cemaatler, temel dini değerleri zorlayan 

hatta kimi zaman yok sayan yollara baĢvurarak bağnaz bir cemaatçilik anlayıĢını öne 

çıkarmakta, cemaat normlarını dini referanslar haline getirmeyi, cemaate mensubiyeti 

dine mensubiyetin önünde tutmayı telkin etmektedirler. Dini alanda hizmet etmek 

iddiasıyla yola çıkmıĢ olsa da nüfuz alanı oluĢturma amacı güden cemaatler insanların 

dini safiyet ve sadakatlerini kullanan istismarcı oluĢumlardır. Bunlar, söylem ve 

eylemleri ile oldukça inandırıcı bir görüntü verdiklerinden ram olmuĢ fedakar ve 

adanmıĢ bağlılar bulmakta zorlanmazlar.  

Bugün dini cemaatler bağlamında Ġslam toplumlarının imkan ve tehditlerini 

irdelerken ısrarla sormamız ve cevabına odaklanmamız gereken temel soru Ģudur: Ġslam 

dini bir iyilik yarıĢı, iyilik dayanıĢması olarak cemaati önemserken nasıl oluyor da 

Ġslami gerekçelerle yola çıkanlar ayrılıkçı, çıkarcı fitne hareketine dönüĢebiliyorlar? Bu 

soruya cevap ararken konuya iki açıdan bakmakta yarar vardır: Bunlardan biri dini 

grubun oluĢma Ģekli ikincisi de zaman içinde rota değiĢtirme kabiliyetidir. Eğer bir dini 

grup daha baĢtan erdem ve irfan güdüsüyle değil de itiraz ve isyan güdüsüyle ortaya 

çıkmıĢsa bunun Ġslam‘ın istediği ve önemsediği cemaat ruhuna uygun olması mümkün 

değildir. Böyle bir oluĢumdan ne toplum bütünlüğü ne de fazilet mücadelesi yönünde 

bir hayır beklenebilir.  

Ancak baĢlangıçta irfan ve erdem güdüsüyle ortaya çıkmıĢ rotası doğru olan bir 

cemaatin de yolculuk esnasında her an makas değiĢtirme, rotadan sapma ve hedef 

kaybetme riskleri vardır. Dikkat edilmesi gereken ikinci husus da budur. Böyle bir 

endiĢeyi sürekli canlı tutup hata yapmama hassasiyeti ile yürümeye devam edenler, hem 

Müslümanlara hem insanlığa büyük hizmetler yaparlar. Unutulmamalıdır ki Ġrfan 

yolcularının önünde daima tehlikeli tuzaklar bulunur. Maddi çıkarlara meyletme, gizli 

itibar ve imtiyaz özentisi bu tuzakların en tehlikelileridir. Maddi menfaate meyletme 

duygusu, ilkin ―‖hizmet için‖, ―cemaatin güçlenmesi için‖ gibi, aldatıcı kamuflajlara 
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sarılıdır. Maddi çıkar hazzı, zaman geçtikçe cemaati ekonomik ve ticari entrikalara 

kadar sürükleyebilir. Ġtibar ve imtiyaz özentisi de baĢlangıçta örtülü ve belirsizdir. 

Cemaatçilikte bu duyguyu tahrik edip ĢiĢiren çok sayıda sebep vardır. Ġtibar ve imtiyaz 

duygusu ĢiĢirildikçe Ģöhret, ihtiras ve tahakküm boyutuna kadar ulaĢarak cemaati 

kitlesel zıtlaĢmaların ve çatıĢmaların içine çekebilir.  

Günümüzde bir dini cemaatin irfan ve erdem grubu olup olmadığını anlamanın en 

kestirme yolu, onun maddi kazanç, nüfuz ve itibar peĢinde olup olmadığına bakmaktır. 

Bu konularda organize faaliyetler bir yana bunlardan uzak durma konusunda son derece 

dikkatli olmayan, açık falsoları bulunan, dolaylı olarak bile maddi çıkarlara bulaĢan 

itibar ve imtiyaz gözeten cemaatlerden hayır çıkmaz. Ġhlas ve samimiyete odaklanmıĢ 

halis ruhun en küçük yanlıĢlıkla bağdaĢması mümkün değildir. Berrak bir aynaya konan 

küçücük tozlar zaman içinde aynanın tamamen körelmesine yol açar. Bu teme ölçünün 

dıĢında biraz daha ayrıntı özelliklerle bir dini grubun Ġslam‘ın amaç ve değerlerine 

uygun olup olmadığı hususunda bir değerlendirme yapmak mümkündür.  

Eğer bir dini cemaat; 

- söylemlerini eleĢtiri ve karĢı olum üzerine kuruyorsa 

- ağlamak, haykırmak gibi sahte duygusal davranıĢları bir tarz olarak öne 

çıkarıyorsa  

- ayırımcı, ayrıĢtırıcı ve ötekileĢtirici tavırlar gösteriyorsa 

- kin, düĢmanlık ve nefret dili kullanıyorsa 

- insanları sürekli maddi fedakârlığa çağırıyorsa 

- devlet yapısı ve bürokrasi ile ilgili tasarı ve planlar içine giriyorsa  

bu cemaatin Ġslami ölçülerde irfan ve erden yolunda bir cemaat olduğu 

söylenemez. 

Bu tespitlerimize rağmen konunun bir baĢka boyutunu da dikkatten uzak 

tutmamak gerekir. Sosyolojisi çalıĢmalarında, dini amaçlı sosyal yapıların iktisadi 

düĢünce ve davranıĢtan bağımsız olamayacağına dikkat çekilirerek dindarlık-iktisat 

iliĢkisinin topluma pozitif veya negatif yansımaları olan bir ahlaki davranıĢ ürettiği 

kabul edilir. Bu cümleden olarak Kalvinizmin madde ile iliĢkiler düzeninde geliĢtirdiği 

dini grup ilkelerinin batı kapitalizmine yön veren Protestan ahlakına dönüĢtüğü ileri 

sürülerek riyazet temelli dini oluĢumların topluma iktisadi anlamda değerli katkılar 

sağlayacağı savunulur (MaxWeber, 1999). Ancak Jean Kalvinin önderliğindeki 

Kilisenin metodik riyazetçi disiplini ile yoğrulmuĢ Kalvinci hareket, sokağa çıkıp iĢ ve 

meslek alanında maddiyatın cazibesi ile buluĢunca ortaya çıkan hırs ve tutku batının 

vahĢi kapitalizminin temelini oluĢturmuĢtur. Evet Kalvinizmin riyazet disiplini ile 

maddeye karĢı tutumu, kazanmak fakat sahiplenmemek ilkesi çerçevesinde düzenlemeyi 

hedef almıĢ ola da varılan noktada bütün dini ve vicdani ölçüleri çıkara endeksleyen bir 

dejenerasyona uğraması kaçınılmaz olmuĢtur (Ülgener, 2006). Kalvinist dini duyarlığın 

madde ili iliĢkisi bu Ģekilde kazanca ulaĢmanın yollarını meĢrulaĢtıran bir sömürü ahlakı 

üretmiĢ oldu.  

Bunun aksine dini duyarlık-iktisat iliĢkisinin topluma çok değerli yansımaları olan 

erdemli davranıĢlar da üretmesi pek tabii mümkündür ama bunu gerçekleĢtirecek çok 

sağlam dini haslık Ģarttır. Bu haslık, ―halk içinde Hak ile‖ prensibine sadık, madde ile 

iliĢkiyi su ile gemi iliĢkisinin ötesine götürmeyen iman sadakati haslığıdır. Gemi insan, 

su ise maddeyi temsil eder. Su geminin yüzmesi için ne kadar gerekli ise de o ölçüde bir 
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tehdittir. Geminin yüreğinde suya karĢı açılacak küçük bir muhabbet deliği, onu 

batırmaya yetebilir. Ġslam tarihinde dini haslığa sahip sağlam yürekli insanlar madde ile 

iliĢkilerde güzelliklerle dolu ahlak ve gelenek üretmiĢlerdir. Kadim tasavvuf mektepleri, 

dergahlar, ribatlar, fütüvvet ve ahilik hareketleri bunun örnekleridir.  

Dini grubun ürettiği ahlaktan baĢka grubun teĢekkülünün veya bir gruba 

bağlanmanın ahlakiliği, hatta insani ölçülere uygunluğu da tartıĢma konusudur. Allah 

her insanı farklı yaratmıĢtır ve herkes kendi özgünlükleri ile insandır. Grup insanın 

özgünlüğünü elinden alarak ona grup normlarını, grup davranıĢlarını, grubun 

duygularını ve aklını empoze eder. Bu bakımdan grubun adanmıĢ bağlıları normal 

insanlar olarak görülmez. Grup mensuplarının normal oluĢları, grup normlarının ve 

değerlerinin sağlamlığına bağlıdır. Böyle bir grubun bağlılarının sadakati kendi iç 

dünyalarında tezahür eder, dıĢa yansımaz. Bu yüzden onlar toplum içinde hep normal 

kiĢiler olarak kalırlar. DıĢa yansıyan grup sadakati ve adanmıĢlığı ise kiĢiyi normal 

olmaktan çıkaran ahlaki bir sorundur. Günümüz Amerika‘sında sosyal grubun birey 

üzerinde görünür tahakkümünü akla ve ahlaka uygun kabul eden pragmatik bir anlayıĢ 

geliĢmiĢtir. Bu yeni anlayıĢın taraftarları kural buyurucu olarak grubu kabul etmekte, 

grubun birey üzerindeki görünür etkisinin faydalarına dikkat çekmektedirler. Bu 

düĢünceyi savunanlar, bireyin en yüce ihtiyacının ―aidiyet‖ olduğundan, yani bir gruba 

katılma, grubun bir üyesi olma isteğinin insani bilincin gereği olduğundan hareketle 

grubun bireyi besleyen etkisini önemsemektedirler (Türkddoğan, 1999). Bu anlayıĢ 

cemaatçiliğin faydasına odaklanırken cemaatlerin güvenilirliğini, bireyin ise 

güvenilmezliğini esas almakta, bu sebeple cemaate itaatkarlığı bireyin özgünlüğüne 

tercih etmektedir.  

Ancak bir cemaate bağlılığın neler getirebildiğine gruba katılım psikolojisi 

açısından da bakılması gerekir. ġüphesiz ki var oluĢun farkında olan ve bir gün öleceği 

bilinciyle yokluk endiĢesi duyan tek canlı insandır. Bu durum, ister istemez insanın kimi 

zaman kendisini güçsüz ve çaresiz hissetmesine yol açar. Bu bakımdan insan sürekli 

güven duyma, rahatlama, çaresizlikleri yenme ve güçlü olma arayıĢı içindedir. Bu 

arayıĢ, aklın rehberliğinde sağlam bir iman ve doğru bilgi ile yol almadığında insanın 

sahte sığınaklara kapılması, seraplara dalması kaçınılmaz olmaktadır. Seraplar suya 

iĢtahı kamçıladığı ölçüde insanı dönüĢü olmayan ölümcül bir yola sürükler. Dini cemaat 

böyle bir cazibe oluĢturduğu ölçüde bağlılarını memnun etmekte, onların akıl ve 

muhakeme kabiliyetlerini, değerlendirme melekelerini etkisi altına almaktadır. 

Kendisini böylesine gruba bağlamıĢ olan kiĢiler için dini grup, manevi hazzın, huzurun 

ve gerçekliğin kaynağı olarak vazgeçilmez duruma gelir. Artık bu noktadan sonra kiĢiyi 

aklı melekesi ve temel akidevi esaslar değil, cemaat normları yönetmekte, onun için 

cemaat ölçüleri dini ölçülerin yerini almaktadır.  

Akli melekelerine güvenemeyen, inançlarından emin olamayan, hayatla ve hayat 

ötesiyle ilgili korku ve endiĢelerin üstesinden gelecek muhakeme gücüne, düĢünme ve 

değerlendirme yeteneğine sahip olmayan zayıf zayıf tabiatlı kiĢiler kolaylıkla sahte 

sığınaklara kapılabilmektedirler.  Ġnançlarına güvenen, muhakeme gücü sağlam kiĢiler 

ise teslimiyet içinde inanmanın hoĢluğu ile derin düĢünmenin hazzını birlikte 

yaĢamasını bilirler. Bu kiĢilerin cemaate bağlılığında bir sorun olmaz. ÇağdaĢ dindarlar, 

Allah‘ın verdiği düĢünme ve muhakeme etme kabiliyetini kullanarak her Ģartta 

imanlarını sağlam tutmayı baĢarabilenlerdir. (Tarhan, 2009/32). Dar görüĢlülüğün, 

ruhsal fakirliğin ve düĢünce kısırlığının beslediği ram olucu geleneksel dindarlık, diğer 

bir ifadeyle cemaatçi dindarlık, istismarcı dini cemaatlerin en verimli toprağıdır. Onlar 

ekmeden, sulamadan, hiç emek vermeden bu toprağın mahsulünü yağmalarlar. Bu 

cemaatlerin ram olmuĢ mensupları, dünya ve ahiret mutluluğunu cemaat liderinin ayak 
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izlerinde ararlar. Bu sebeple ram olucu kör cemaatçilik daima gizli bir Ģirki de içinde 

barındırır.  

Yetersizlikleri ve güvensizlikleri sebebiyle kalbini Allah‘a açamayanlar, Onunla 

içten ve hasbi bir irtibat kuramayanlar, O‘nun yerine bir beĢerin uluhiyetine sığınırlar. 

Açıkça ve cesaretle söylemeliyiz ki günümüzde dünyevi hâkimiyeti önceleyen 

istismarcı cemaatlere körü körüne bağlananlar, onun liderine sorgusuz sualsiz ram 

olanlar farkında olmasalar da Ģirk içindedirler. Allah‘ın vahiy elçisi Cebrail‘e 

uymayacağını, Peygamberi dinlemeyeceğini açıkça söyleyen bir lidere bağlı kalmaya 

devam edenin itikadî durumu baĢka nasıl açıklanabilir.  

Akla yakınlığı ve temel inanç ölçülerine uygunluğu sorgulanmadan, sırf kiĢiye 

sağladığı aidiyet hazzı, toplumsallaĢma avantajı psikolojik tatmin, gibi rölatif sebeplere 

dayanan cemaat bağlılığının meĢru hiçbir yanı oamaz. Bu tür cemaat mensupları 

Allah‘ın insana bahĢettiği en değerli imtiyazı olan akıl ve muhakeme yeteneğini 

köreltmiĢ, adeta mankurtlaĢmıĢ olurlar. Çünkü akıl imanın hem ön Ģartıdır, hem de 

inanç kaymalarına ve kanaat sapmalarına karĢı en güvenli kontrol aracıdır. Akıl ve 

muhakeme ölçülerine ters düĢen dini öğretilerin yanlıĢlığını görebilmek, anlayabilmek 

hatta bunu yürekli bir Ģekilde ifade etmek imana zarar vermez, aksine halis imanı 

güçlendirir ve zenginleĢtirir.  

Dindarlık olgusu, her zaman güçlü ve halis imanla özdeĢ değildir. Farz ibadetler 

dıĢında kiĢinin Allah‘a yönelmesi farklı Ģekillerde tezahür edebilir ve farklı Ģekillerde 

tanımlanabilir. Dindarlık insanın kendi duyarlıkları ve yöneliĢleri ile ilgili olduğu için 

farklı dindarlık tanımlamaları yapmak mümkündür (Davie, 2005). Bu kapsamda bir dini 

gruba aidiyetin ve onun normlarına bağlılığın sağladığı bilinçsiz ram olma Ģeklinde bir 

dindarlık olgusundan söz edebiliriz. Allah‘a yöneldiği varsayılan cemaat bağlısının ram 

oluĢuna ve bu ram oluĢun sağladığı adanmıĢlığa dair tezahürler daha çok cemaati hatta 

onun liderini iĢaret eder. Bu sebeple cemaatin dini değerlerle açık çeliĢkisinin ortaya 

çıkması halinde bile mensuplarının cemaate ram oluĢunda ve adanmıĢlığında bir zafiyet 

görülmez. 

Dini gurup içindeki manevi hassasiyet disiplininin sağladığı adanmıĢlık duygusu 

bir müddet sonra kiĢinin karakteri haline gelmektedir. Bundan sonra adanmıĢın 

nezdinde grubun her yaptığı tartıĢılmaz bir Ģekilde doğrudur. Cemaatin dünyeviliğe 

dalması, dini değerlerden sapması, hatta dünyevi alanda yalan, hile, aldatma, hak gaspı 

gibi gayrı meĢru yol ve yöntemlere baĢvurması halinde bile adanmıĢlık tavrı 

değiĢmemekte, bütün gayrı meĢru bilinen davranıĢlar, grup normları ve hedefleri 

çerçevesinde meĢru sayılmaktadır. Liderinin bir gülüĢüne bütün servetini feda edebilme 

adanmıĢlığı, o serveti elde etmede bütün yol ve yöntemlerin meĢrulaĢtırılmasına 

dayanak teĢkil eder. Böylece dini cemaat kendisini var eden bütün ölçüleri çiğneyerek 

varlığını sürdürürken yine maneviyat tutkusunun sağladığı adanmıĢlığı kullanmaya 

devam eder. Bu bakından aklı baĢında görülen insanların, yanlıĢlıkları açıkça ortaya 

çıkmıĢ olan bir gruba bağlı kalmağa devam etmeleri ĢaĢırtıcı olmamalıdır.  

Bu noktada Ģunu belirtmeliyiz ki, Ġslam dini cemaat olmayı önemseyip teĢvik 

etmiĢ olsa da dini grupların ortaya çıkması Ġslam toplumlarına özgü bir durum değildir 

(Freyer, 1964). Belli dini anlayıĢ etrafında birliktelikler kurmak, gruplar oluĢturmak 

insanın doğasından gelen bir durumdur. Ġnsanların birlikte olma, birlikte ihtiyaçlarını 

karĢılama ve birliğe katılmakla mutlu olma duygusu, onları grup olmaya itmektedir. 

KarĢılıklı birbirine bağlılığı motive eden ihtiyacın tatmin olma ölçüsü arttıkça 

gruplaĢma olgusu da artmaktadır (Arkonaç, 1993). Tarih boyunca her dinden ve 

kültürden milletlerin içinde insanları birlikteliğe motive eden ihtiyaçlar etrafında dini 
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gruplar oluĢagelmiĢtir. Yunan, Roma, Ġbrani, Mısır, Ġran, Çin ve Eski Amerika da dini 

gruplar teĢekkül etmiĢtir (Taplamacıoğlu, 1965). Halen dünyanın farklı bölgelerinde 

çeĢitli dini grupların var olduğu bilinmektedir. Günümüzdeki dini oluĢumların 

temelinde aidiyet, yalnızlıktan ve çaresizlikten kurtulma gibi psikolojik dayanakların 

dıĢında modernleĢmenin getirdiği sekülerizm, sübjektivizm, küreselleĢme, çoğulculuk 

gibi daha pragmatik sebepler de vardır (Özkan, 2010).  

Türkiye‘deki cemaat oluĢumlarında da bu pragmatik sebepler etkili olmakta ve 

belki de bundan dolayı cemaat sayısı giderek artmaktadır. Yapılan bir araĢtırmada 

Türkiy‘de Ġlahiyat Fakülteleri öğrencileri tarafından bilinen ve ilgi gören 12 ayrı dini 

cemaatin bulunduğunu tespit edilmiĢtir. (Karasu, 2005). Adı duyulmamıĢ olanlarla 

birlikte bu sayının çok daha yüksek olduğunu gözlemlerimize dayanarak söyleyebiliriz. 

Bu kadar çok cemaatin taraftar bulabilmesinden çok asıl üzerinde durulması gereken 

husus halkın bu cemaatlere ne ölçüde itibar ettiğidir. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‘nın 

yayınladığı bir araĢtırma raporuna göre (Diyanet,1914) Dini cemaatlerin yararlı olduğu 

fikrine deneklerin %50,5 i katıldığını, %19‘u da kısmen katıldığını bildirmiĢtir. Yine 

―herkes bir dini gruba veya cemaate mensup olmalıdır‖ fikrine katılımcıların %37‘si 

katıldığını ifade etmiĢtir. ―Dini grup ve cemaatler maddi ve manevi olarak 

desteklenmelidir‖ görüĢüne de deneklerin %63.6 ‗sı katıldıklarını bildirmiĢlerdir. Bu 

bulgular dini cemaatler hakkında halkın olumlu düĢüncelere sahip olduğunu 

göstermektedir. 2014 yılında sonuçlandırılmıĢ olan bu araĢtırmadan sonra Türkiye‘de 

bir dini cemaatle ilgili olarak çok ciddi sıkıntılar yaĢanmıĢ, 15 Temmuz 2016 tarihinde 

cemaat bağlantılı darbe giriĢimi olmuĢ ve 249 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. Dolayısıyla 

halkın cemaatler hakkındaki tutumunun değiĢmiĢ olabileceği ihtimali bulunmakla 

birlikte bir söz söyleyebilmek için yine bir araĢtırma yapılmasına gerekir. 

Sonuç dini cemaatler toplumun arınmasında, erdemin ve irfanın yaygınlaĢmasında 

görev yapan hem de toplum bütünlüğüne ve huzuruna karĢı ciddi tehdit olma riski 

taĢıyan önemli sosyal yapılardır. Bu bakımdan dini cemaat ve cemaatçilik bağlamında 

Ġslam toplumlarının imkan ve sorunlarına dair Ģu iki hususun altını çizmek gerekir.  

1) Allah ve Resulünün yolundan sapmamıĢ, has iman iĢtiyakı ile irfanı ve erdemi 

yayma gayreti içinde olan dini gruplar tarih boyunca büyük hizmetler yapmıĢlar beĢeri 

hafızada derin izler bırakmıĢlardır. Bugün de insanların ve toplum arınmasına yönelik 

fazilet mücadelesinde cemaatler Ġslam toplumunun en büyük gücü, imkanı ve avantajı 

olarak değerlendirilebilir. 

2) Cemaatler, dini değerlerde sapma gösterirler, dünyevi amaçlar peĢine 

düĢerlerse fitne hareketine dönüĢebilir, toplumda huzursuzluğun kinin ve nefretin 

kaynağı olabilirler. Özellikle itiraz, isyan ve ihtiras saikiyle ortaya çıkan cemaatler, 

toplumda birlik, bütünlük yerine huzursuzluğa ayrılıklara, düĢmanlıklara ve çatıĢmalara 

yol açarlar.  
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Özet 

 Sezai Karakoç, 1950'li yılların ortalarında beliren ve Türk Ģiirinde büyük bir kırılmayı iĢaret 

eden "Ġkinci Yeni" hareketi içerisinde anılan isimlerdendir. Fakat bilhassa dayandığı fikirsel altyapı ve 

dünya görüĢü bakımından bu Ģiir hareketinin diğer üyelerinden farklı bir noktada durmaktadır. Bunda 

Karakoç'un Ģiir sanatındaki özgün çizgisi kadar eserlerini inĢa eden düĢünsel arka plan da etkili olmuĢtur. 

Nitekim Karakoç, Batılı modern Ģiire vâkıf bir sanatçı ve kültürel birikim bakımından son derece 

donanımlı bir entelektüel olmanın yanı sıra mensup olduğu coğrafyanın problemleri ve bu problemlerin 

çözüm yolları üzerinde kafa yoran bir fikir iĢçisidir. Onun Ġslâm âleminin ahvali ve geleceği üzerine 

düĢüncelerini ortaya koyarken baĢvurduğu "diriliĢ" kavramı ise ayrı bir önem arz etmektedir. Karakoç'a 

göre Ģanlı günlerinden uzaklaĢan Ġslâm medeniyeti, her alanda bir kalkınma ve silkinme gayreti 

sonucunda yeniden âbâd olacak, yani diriliĢi yaĢayacaktır. Karakoç, diriliĢ olgusu üzerinde bilhassa 

düzyazıları vasıtasıyla sıklıkla durmuĢtur. Ancak sanat değeri daha yüksek metinler olan Ģiirlerinin de bu 

düĢünsel altyapıdan bağımsız okunamayacağı söylenebilir. Onun ilk döneminden son dönemine hemen 

her Ģiir kitabında diriliĢ düĢüncesinin izlerini yakalamak mümkün olmakla birlikte 1989 tarihli Alınyazısı 

Saati adlı Ģiir kitabı, bu bağlamda çok daha iyi bir örnek teĢkil eder. Çünkü bu kitabıyla Ģair, Ġslâm 

dünyasının ahvaline yönelik tespitler ve durum değerlendirmeleri yaptıktan sonra geleceğe dair umutlu 

bir bakıĢ geliĢtirerek diriliĢin topyekûn bir direniĢ bilinciyle mümkün olacağını vurgular. Batıdan ve 

doğudan emperyalist saldırılara maruz kalan Müslüman halkları, hem kendi medeniyetlerini inĢa edecek 

hem de insanlık için huzurun kapılarını açacak olan kutlu bir direniĢe davet eder. 

 Bu çalıĢmada, Sezai Karakoç'un Alınyazısı Saati adlı Ģiir kitabı merkeze alınarak Ģairin Ġslâm 

dünyasına iliĢkin tespit ve tahlillerine değinilecek, diriliĢ ve direniĢ fikrinin bu Ģiirlere nasıl yansıdığı 

üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler:Türk ġiiri, Ġslâm dünyası, Ortadoğu, Sezai Karakoç,"DiriliĢ" düĢüncesi 

Abstract 

Sezai Karakoç is one of the names mentioned in the "Second New" movement which appeared in 

the mid-1950s and pointed out a great shift in Turkish poetry. But he stands at a point different from the 

other members of this movement of poetry, especially in terms of the ideological infrastructure and 

worldview he propounds. The intellectual background that built Karakoç's works as well as the original 

line of poetry was also influential in this process. As a matter of fact, Karakoç is an artist who is well 

compatible with western modern poets, and an intellectual figure who thinks about the problems of 

geography and the ways of solving these problems as well as becoming a highly equipped intellectual in 

terms of cultural accumulation. The concept of "resurrection", which he refers to while expressing his 

thoughts on the present condition and future of the Islamic world, is of special importance. According to 

Karakoç, Islamic civilization, which has moved away from its glorious days, will become a resurrection 

as a result of a development and a shrinking endeavor in every area. Karakoç frequently touched on the 

phenomenon of resurrection, especially through prose. However, it can be said that poems with higher 

artistic values can not be read independently of this intellectual infrastructure. The book of poetry called 

'The Book of Mysteries of 1989' is a much better example within this context, as it is possible to catch the 

traces of the thought of resurrection in almost every poetry book from its earliest period to its final period. 

Because, with this book, the poet emphasizes that the resurrection is possible with a total resistance 

awareness by developing a hopeful view of the future after having made determinations and situation 

evaluations for the Islamic world. The Muslim populations who are exposed to the imperialist aggression 
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from the West and from the east, invite a blessed resistance which will both build their own civilization 

and open the gates of peace for humanity. 

In this paper, the way in which the idea of resurrection and resistance is reflected in these poems 

will be reflected by taking the poetry book of Sezai Karakoç 's "Predestination Hour" with referrences to 

the poet' s findings and analyzes about the Islamic world. 

Keywords: Turkish poetry, the Islamic world, the Middle East, Sezai Karakoç, The thought of 

"resurrection" 

GiriĢ 

 Sezai Karakoç, Ģiirlerindeki dil kullanımı ve imge üretimi gibi tercihleri 

bakımından Ġkinci Yeni hareketi içerisinde gösterilen bir Ģairdir. Ancak onun, dünya 

görüĢü ve bu görüĢlerinin Ģiir sanatına tesiri noktasında diğer Ġkinci Yeni Ģairlerinden 

ayrıldığı açıktır. Onların aksine seküler bir yaĢam anlayıĢı taĢımayan ve karamsar bir 

felsefeye bağlanmayan Karakoç, Ģiirini de Ġslâm medeniyetinin diriliĢi fikri 

çerçevesinde inĢa ederek idealist bir Ģair görüntüsü çizmiĢ olur. Böyle bir düĢünce 

yapısına sahip olması dolayısıyla onun Ģiirlerinde "anlam"ın daima korunduğu da dikkat 

çeker ki Ġkinci Yeni hareketinin bilhassa anlamı göz ardı ettiği yahut rastlantısal hale 

getirdiği gerekçesiyle eleĢtirildiği ve Ġlhan Berk, Ece Ayhan gibi kimi marjinal Ġkinci 

Yeni Ģairlerinin anlamın/anlamsızlığın sınırlarını zorlayan Ģiirler yazdığı hatırlanırsa 

Karakoç'un hakikaten farklı bir noktada durduğu daha iyi anlaĢılacaktır. Karakoç'un son 

Ģiir kitaplarındaki değiĢim de bu yargıyı pekiĢtirir niteliktedir. Nitekim Ģair, son 

Ģiirlerinde daha açık ve anlaĢılır bir dil kullanmaya baĢlamıĢ hatta sosyal problemlerden 

haberdar etmeye odaklanmıĢ, "uyarıcı" vasıflı Ģiirler yazmaya yönelmiĢtir. Onun ilk 

olarak 1988 yılında DiriliĢ dergisinde yayımlanan ve 1989'da kitap halinde neĢredilen 

Alınyazısı Saati adlı Ģiir kitabı, bu duruma iyi bir örnek oluĢturur. Çünkü "nesre 

yaklaĢan ve söylemekten çok anlatmayı tercih eden ve düĢünceyi ön plana alan 

Ģiirlerdir bunlar."
1
 Dolayısıyla bu metinler, Ģairin fikir dünyasını kavramak bakımından 

diğer Ģiirlerine kıyasla daha fazla ve kolay ipuçları sağlamaktadır.Onun yaĢamında ve 

sanatında mühim yer tutan diriliĢ fikrini irdelemek ve Ġslâm dünyasına iliĢkin 

tespitlerini görmek bakımından da bu eser dikkate değerdir. 

 Esasen diriliĢ, Sezai Karakoç'un hem fikir dünyasını hem de sanatını anlamak 

noktasında kilit bir kavram vazifesi görmektedir(Öyle ki Karakoç, birçok yazısında bu 

konu üzerinde durduğu gibi çıkardığı dergiye ve kurduğu yayınevine de bu ismi uygun 

bulmuĢ, hatta DiriliĢ Partisi adlı bir siyasî parti de açmıĢtır
2
.). Aslında diriliĢ kavramının 

onun poetikasına da temel teĢkil ettiği söylenebilir. Nitekim kendi Ģiir- Ģair tanımını 

yapmak üzere kaleme aldığı metinlerde ve diğer birçok yazısında diriliĢ kavramı 

etrafında Ģekillenen bir izahı tercih ettiği belirgin Ģekilde fark edilir. Mesela ona göre; 

Ģair, "ruhunun Ġsrafiliile,(...) eski alınyazısını yitirmiĢ ve yeni bir özgürlüğe susamıĢ, 

baygın ya da mumya görünüĢlü, ceset duruĢlu yedi uyurlara bir sûr üfler, diriliĢ 

sûrunuüfler."
3
 ĠĢte bu yüzden "Bir diriliĢ eri, ereni, piri olmalıdır yeniden Ģair. DiriliĢ 

ruhunun yeni bayrakçısı, sancaktarı. Çağın kulelerine, burçlarına, sesini, bayrak gibi 

ufukların gönderine çeken adam."
4
 Karakoç'un diriliĢ gayesi çerçevesinde önemli yer 

ayırdığı Ģair, doğal olarak toplumun temsilcisi ve sözcüsü konumuna taĢınır. Bu nedenle 

onlar, toplumun mazisi ve atisi söz konusu olduğunda birinci dereceden sorumlu 

kimselerdir. Çünkü "Toplumun uyarıcılarıdır Ģairler. Olağanüstü zamanlarda, 

                                                           
1
 Turan Karataş, Doğu'nun Yedinci Oğlu: Sezai Karakoç, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1998, s.295. 

2
 Bkz., Karataş, a.g.e., s.178-199, 136-138. 

3
 Sezai Karakoç, "Kavramlar ve İlkeler", Edebiyat Yazıları I, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1988, 2.baskı, s.19. 

4
 Sezai Karakoç, "Şairin Yenidendoğuşu", Edebiyat Yazıları I, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1988, 2.baskı, s.66. 
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bunalımlı günlerde meydana atılacaklar ve gerekeni söyleyeceklerdir."
5
 O halde Ģairler, 

mensup olduğu toplumun kaderinin tecelli etmesinde aracı rolü oynayan kiĢiler diye de 

tanımlanabilir. Bu hususta Karakoç, "Evet Ģair, milletin sözcüsü, yorumcusu ve 

gerekirse yol gösterenidir. ġair, milletin kalbidir."
6
der. Elbette bu çerçevede belirtilmesi 

gereken husus, Karakoç'ta dünya görüĢü ve sanat anlayıĢının iç içe geçtiği; diriliĢ 

kavramının da buna zemin teĢkil ettiğidir. Yani Karakoç'un diriliĢ fikrini ne yalnızca 

tarihi, sosyolojik ya da siyasal bir anlayıĢ ne de bu düzlemden bağımsız bir sanatsal 

çıkıĢın ismi olarak görmek doğru olmayacaktır. Denebilir ki onda "Sanat ve edebiyat, 

DiriliĢ ruhunun doğuĢ planıdır."
7
 

 DiriliĢ kavramı çerçevesinde kaleme aldığı metinlerde düĢünce dünyasını 

etraflıca ortaya koyan Sezai Karakoç, yürürlükteki tüm olumsuzluklara, zulmün ve 

karanlığın dünyanın dört bir yanını kuĢattığı bu çağa rağmen son derece ümitvâr bir 

duruĢ sergiler. "Bugün nice bunalım içinde olursa olsun, ne kadar homongoloslarca 

boğulmaya çalıĢılırsa çalıĢılsın, Ġslâm, hakikat uygarlığı olarak, tüm insanlık içinde, bir 

gün mutlaka, yeniden diriliĢini gerçekleĢtirecektir."
8
diyen Karakoç, uygarlık var 

oldukça Ģiirin de var olacağına, tek gerçek uygarlık olarak gördüğü Ġslâmî düzenin bir 

gün mutlaka yeniden diriliĢini gerçekleĢtireceğine ve bu yolda Ģiirin büyük rol 

üstleneceğine inanır. Ona göre; "DiriliĢ, insanlığın sılasıdır.Hakikatıyla, san'atıyla, 

ahlâkıyla yeniden buluĢması yani. Tanrı'yla bir daha ayrılmamacasına buluĢması. Tanrı 

Yolu'na, bir daha kaymamacasına ayak basması demek. Sınıf mahkûmu, eĢya mahkûmu 

olmayan insanların yeniden ayağa kalktığı gündür DiriliĢ Günü. Fizikötesindeki o 

DiriliĢ Günü'nden bir gündür, DiriliĢ Günü. Onu andırandır, onu bu dünyada, ölümden 

ve haĢirden önce, doğurandır. Ve Ģair, Tanrı Yolu'nun eri olan Ģair, DiriliĢ Kafilesinde 

en ön sırada yürüyen kiĢi."
9
 

 Karakoç, Ģair olduğu kadar mensup olduğu toplumun ve coğrafyanın sorunları 

üzerine kafa yoran ve birtakım çözüm yolları arayan bir aydındır. Alınyazısı Saati 

kitabındaki Ģiirlerde de bu durum çok açık Ģekilde görülür. Bilhassa 1970'li yıllardan 

1990'a dek uzanan süreçte Ġslâm coğrafyasının emperyalist saldırılarla sınanması; 

Müslümanların baĢlatılan savaĢlarla zulme ve iĢkencelere maruz bırakılması Ģairi 

derinden etkilemiĢtir. Onun yükselen acısını ve öfkesini kitaptaki Ģiirlerde açıkça 

yansıtması, imgesel bir Ģiir dili yerine daha açık ve anlaĢılır bir dili tercih etmesi de bu 

atmosferin onun iç dünyasında yarattığı sarsıntıyla bağlantılı olarak düĢünülebilir. ġair, 

bu eserde, bir taraftan yürürlükteki insanlık dıĢı duruma dikkat çekerken bir taraftan da 

Ġslâm medeniyetinin kurtuluĢunu bazı aĢamalardan yola çıkarak tasavvur eder. 

Öncelikle Ġslâm toplumunun ve ülkelerinin mevcut durumunu resmeden Ģair, çözüm 

yolları tasarlar ve diriliĢi getirecek olan kaçınılmaz bir direniĢi gerekli görür. 

1. Zulmün ve Acının Fotoğrafı 

 Kitaptaki Ģiirlerde Karakoç'un bir sorunsal olarak merkeze aldığı konu, Ġslâm 

dünyasının ahvalidir. ġairin bu husustaki gözlem ve değerlendirmeleri ise doğal olarak 

pek iç açıcı olmayacaktır. Çünkü karĢı karĢıya kalınan, büyük bir medeniyetin 

mezarlığı; savaĢ, iĢgal ve sömürüyle kuĢatılarak kan gölüne çevrilmiĢ bir coğrafyadır. 

Fakat ne olursa olsun Ģair, mevcut durumu tahlil etmek ve çözüm yolları belirlemek 

                                                           
5
 Sezai Karakoç, "Şair Ahlâkı", Edebiyat Yazıları I, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1988, 2.baskı, s.55. 

6
 Sezai Karakoç, "Şair", Edebiyat Yazıları I, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1988, 2.baskı, s.47. 

7
 Karataş, a.g.e, s.132. 

8
 Sezai Karakoç, "Diriliş Çağında Şiir ve Şair", Edebiyat Yazıları I, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1988, 2.baskı, 

s.109. 
9
 Karakoç, a.g.y., s.111. 
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noktasında sorumluluk almak mecburiyetindedir. Öyle ki Karakoç'a göre bu çıkıĢ, Ģairi 

Ģair yapan aslî hususiyettir. Onun Ģaire iliĢkin fikirlerini ifade ederken "Zulüm alkıĢçısı, 

yurduna göz koyanların çağırıcısı, ya da günün adamı olduğu gün, Ģair ölmüĢtür, en 

hazin bir ölümle ölmüĢtür."
10

demesi de bundandır. 

 ġairin Ġslâm âleminin durumunuyansıtırken bu coğrafyanın önemli Ģehirlerinden 

yola çıkması manidardır. Çünkü bu tercih, Ģairin mensup olduğu coğrafyayla ne denli 

bütünleĢtiğini açıkça göstermektedir. Mesela Bağdat'ın halini yansıttığı Ģiirde, Ġslâm 

âlemiyle bütünleĢen bu kadim Ģehrin maruz kaldığı yıkımı kendi bedeninde ve ruhunda 

hissedecek kadar bütünleĢmiĢtir onunla: 

"Devrilen her taĢ benim taĢım 

Yıkılan her ev benim 

Benden yıkılıyor hepsi ben yıkılıyorum 

Yıkılan benim 

 

Ve haberci diyor ki: yıkılan benim 

TaĢta suda hurmada 

KuĢ boğazında 

Otomobil tekerinde petrol zerresinde 

 

Her zerrede ölen benim 

Ölen Bağdat benim"
11

 (s.14) 

Karakoç'un Ģehir ile medeniyet arasında kurduğu bağ ve Ģehre bu noktada özel bir mana 

yüklemesi bize Yahya Kemal'in Ġstanbul'a bakıĢını hatırlatır. Ancak Yahya Kemal'in 

bakıĢı daha ziyade kültürel bir düzlemde kalırken Karakoç, Ġstanbul da dâhil olmak 

üzere ön plana çıkardığı Ģehirleri tamamen Ġslâm medeniyetinin birliği çerçevesinde 

yorumlar. Söz konusu Ģehirlerin çeĢitli saldırı ve yıkımlara maruz kalmıĢ olması ise 

Ģairde derin bir elem duygusu uyandırır. ġehirlerin karĢı karĢıya kaldığı olumsuzluklar 

esasen Ġslâm âleminin ve dünyanın genel durumunu da özetler niteliktedir. 

 Karakoç, ġam'ın ahvalini yansıtırken de aynı duygular içerisindedir. Sözünü 

ettiği yer onun için alelâde bir kara parçası olmanın ötesinde, özel bir anlam 

taĢımaktadır. ġam, onun için hem Ġslâm dininin ruhunu taĢıyan kutsal bir mekân hem de 

ecdâd tarafından yüzyıllarca sahiplenilmiĢ, korunmuĢ bir meskendir. Bu nedenle her bir 

köĢesinde Ģairden ve onun mensup olduğu dünyadan izler taĢımaktadır. Ancak ġam, 

yabancı ellerce koparılıp alınmıĢ ve zulümle, acıyla, kanla kuĢatılarak karanlığa 

mahkûm edilmiĢtir. Ait olduğu Ġslâm medeniyetinin huzurlu aydınlığından 

uzaklaĢtırılan bu kadim Ģehir, kiĢileĢtirilmek suretiyle, yaĢanan büyük özlemin bir tarafı 

olarak resmedilir. Müslümanların ġam'ın kendi atmosferinden koparılması karĢısında 

duyduğu hüzne karĢılık ġam da ait olduğu coğrafyanın güzelliklerinden 

uzaklaĢtırılmanın acısını derinden duymaktadır: 

"Ben ġam‘ı bin yıl öncesinden bilirim 

                                                           
10

 Sezai Karakoç, "Şairin Trajedyası", Edebiyat Yazıları I, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1988, 2.baskı, s.62. 
11

 Kitaptan yapılan alıntıların tümü şu baskıdan olup sayfa numaraları, parantez içerisinde gösterilmiştir: 
Sezai Karakoç, Alınyazısı Saati, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1995, 2.Baskı. 
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Annemin sütü kadar yakın bana 

Babamın uğradığı son antik çarĢı 

Dedemin kılıcını dayadığı surlarına 

(...) 

 

Bir nar gibi koparılan ġam 

Yabancı ellerce gerçek dalından 

GüneĢten ayırıp götürülen geceye 

Renginden ruhundan anısından soyulan" (s.16, s.18) 

 Kitaptaki Ģiirler, baĢtan sona dek, Ġslâm coğrafyasının kirli güçler tarafından 

kana bulanması karĢısında duyduğu derin elemi sıklıkla vurgulayan Ģairin söylemiyle 

Ģekillenir. Bir umut ıĢığı olarak sarıldığı sabah yıldızına seslenen Ģair, Afganistan, 

Filistin, Afrika, HabeĢistan, Eritre, Filipinler gibi sömürü ve zulmün esir aldığı 

toprakları bir kez daha hatırlayarak Ġslâm âleminin ahvali karĢısında yas tutması 

gereken kiĢinin kendisi olduğunu söyler. Böylece duyduğu sorumluluğu ortaya koyar ve 

bir Müslüman olarak ödevini yerine getirememenin acısını açığa vurur: 

"Bırak ben ağlayayım 

Esir pazarında satılan Afganistan‘a 

Açlıktan milyonları kırılan Afrika‘ya 

Filipinler‘e 

HabeĢistan‘a Eritre‘ye Filistin‘e 

Esaret prangasıyla kıvranan 

Kafkaslar Azerbaycan Türkistan‘a 

Bütün milletlere ülkelere 

Irmaklar gibi ben ağlayayım 

Sen demir gibi olmalısın 

Çelik gibi sabah yıldızı" (s.24) 

 ġair, Ġslâm coğrafyasının ahvalini yansıtmayı sürdürürken Afganistan'ı "sabah 

yıldızını kaybetmiĢ ülke" olarak tanımlar. Çevresindeki kardeĢ Ġslâm ülkeleri tarafından 

Afganistan'ın Rusya'ya âdeta terk edilmesini eleĢtirir. Öte yandan kendi değerlerine 

yabancılaĢmıĢ aydınların da Afganistan'ı bu felâkete sürükleyen unsurlardan biri 

olduğunu belirtir. Esasen Ģair, bir bütün olarak Ġslâm dünyasının karĢı karĢıya kaldığı 

sıkıntıları bu iki probleme bağlamaktadır: Ġslâm devletleri arasında bir bütünlük 

olmayıĢı ve yozlaĢma. Bu noktada örnek verdiği ülkeler ise Pakistan, Ġran ve 

Türkiye'dir. Ona göre bir Ġslâm ülkesi olan Afganistan, Rusya tarafından ezilirken bu 

ülkeler âdeta seyirci kalarak büyük bir yanlıĢ ve günah iĢlemiĢlerdir. Oysa içerisinde 

bulunan kötü koĢullarda ihtiyaç duyulan ilk Ģey, durumun vahametini kavramak; yani 

dalınan uykudan uyanmaktır. Çünkü "UyanıĢ, diriliĢin bir muĢtusudur. DiriliĢ, uyanıĢla 
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kurtuluĢ arasındaki ilerleme ve oluĢma vetiresidir."
12

 UyanıĢın ilk belirtileri ise 

muhakkak ki yozlaĢmadan vazgeçiĢ ve birlik kurma yolunda atılacak adımlar olacaktır: 

"Pakistan, Ġran, Türkiye 

Dağıttılar birliklerini 

En düĢman ülkeler 

Paktlar kurarken 

Seni baĢbaĢa koydular kaderinle 

 

Ey Ġslâm ülkeleri 

Birlik sizin ana ilkenizken 

Paramparça oldunuz 

Niçin ve neden 

 

Hergün biriniz bir ziyafet konusu 

Kurda kuĢa 

Kalanlarınız da giriyor sıraya 

Bekliyorlar 

Kurban edilme nöbetini" (s.35-36) 

"Kaderimiz, bütün müslümanların kaderine iliĢkindir. Ya bütün müslümanlarla birlikte 

kurtulacağız, ya hep birlikte yok olacağız."
13

diyen Karakoç, görüldüğü üzere, Ġslâm 

dünyasının aslî problemleri arasında bölünmüĢlüğü ve sinmiĢliğiiĢaret etmektedir. Ona 

göre bu aslında batının uyguladığı politikanın bir parçasıdır. Müslüman ülkeleri 

birbirine düĢürmek suretiyle yalnızlaĢtırarak her birini sırayla iĢgal edip sömürmek, 

batının kirli siyasetidir. Ancak Müslümanlar bu oyuna göz yumarak büyük bir hata 

iĢlemektedirler. 

 Alınyazısı Saati'nde Müslümanların içerisinde bulunduğu olumsuz koĢullar 

resmedilirken bunun batı kaynaklı sebepleri üzerinde de durulur. Bilhassa Ģairin 

"Peygamberler Ģehri, ikinci kıble Ģehri, Mescid-i Aksa ve Kubbetüssahra Ģehri, Miracın 

ikinci durağı"
14

 dediği Kudüs'ün merkeze alındığı ilk Ģiirde, çeĢitli coğrafyalarda ve 

zaman dilimlerinde kendilerine uygulanan zulmü unutarak en büyük zalimlerden biri 

haline gelen Yahudi toplumu hatırlatılır: 

"Ve kime karĢı bütün bunlar 

Masûm insanlara karĢı 

Binlerce yıl oturdukları yurtta kalmak isteyenlere karĢı 

Ve kim tarafından bütün bunlar 

Roma‘nın, Babil‘in, Asur‘un ve Firavunların 

                                                           
12

 Sezai Karakoç, "Uyanış, Yeniden Doğuş ve Diriliş I",Sütun II, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1975, 2.baskı, 
s.624. 
13

 Sezai Karakoç, "Bütünlük Şuuru", Sütun II, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1975, 2.baskı, s.706. 
14

 Sezai Karakoç, "Kudüs Acısı", Sütun II, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1975, 2.baskı, s.531. 
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Ve nice milletlerin zulmünü görenler tarafından 

Zalime olan öcünü mazlûmdan almak 

Zalim olmak ve en zalim olmak 

Ve artık ne Ġbrahim ne Yakup ve ne Musa var 

Tersinden okunan Tevrat hükümleri 

Karaya boyanmıĢ Mezmurlar" (s.8) 

 Yine bu doğrultudaĢairin iĢaret ettiği en büyük problemlerden biri, batının 

iĢgalci zihniyeti; batılı ülkeler baĢta olmak üzere menfî güçler tarafından Müslüman 

toplumlara uygulanan zulümler ve gerçekleĢtirilen emperyalist saldırılardır. Hem batıda 

hem de doğuda Ġslâm âlemini yok etmek için kurulan plânlar, yapılan sistematik 

saldırılarla kendini göstermektedir: 

"Batı güldü yüzümüze 

Ama hep arkadan vurdu 

Hep öyledir Batı 

Ve hep öyle kalacak 

Ey, doğunun iki yüzlü, batının iki yüzlülükten de artık yüzlü 

 

Hainlikleri ve düĢmanlıklarıyla karĢılaĢan 

Saf ve temiz yürekli müslüman 

Sen hep yalın kılıçla 

Ve yüzyüze 

Ve apaçık ilân ederek savaĢtın 

Bunu bir onur iĢi saydın 

Kaybettinse zırhsız savaĢtığından kaybettin" (s.46-47) 

Tam bu noktada Ģair, tıpkı MehmedÂkif'in "Süleymaniye Kürsüsünde" Ģiirinde 

yaptığı gibi Müslümanları hem batıdaki hem de doğudaki tehlikelere karĢı uyarır. "Ve 

sen ey Avrupa yerin dibine batacaksın bitmez tükenmez suçlarına karĢılık" diyerek 

evvelâ Avrupa'nın iĢlediği cürmü iĢaret eden Karakoç, Rusya'nın uyguladığı zulümle 

onlarla aynı safta yer aldığını belirtir. Doğuda ise Çin ve Hindistan'ın dünyayı istilâ 

etmek emelindeki güçler olduğunu ve bu açıdan Müslümanlar adına tehlike arz 

ettiklerini vurgular. Bu sahte uygarlıkların birtakım metafizik görünümlü felsefeler 

üzerinden insanlığı aldattığını düĢünür. Bütün bu olumsuz güçlerin aynı idealde 

birleĢtiğini; aydınlığı karanlıkla boğmak niyetinde olduklarını belirten Ģair, 

Müslümanların diriliĢ için etrafını kuĢatan bu karanlıkla mücadele etmekten baĢka 

çaresi olmadığını hatırlatır. DireniĢin baĢarılı olması için ilâhî gücün yardımına duyulan 

ihtiyacı derinden hisseder ve Allah'a yakarıĢta bulunur: 

"Tanrı yardım etmezse 

DiriliĢ ne güç! 

Batı, ateĢ ve duman 

Rus, kızıl buz 
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Hint, boğucu su, 

Çin yutan kum çölü 

Tanrım, müslüman ne korkunç âfetlerle çevrili! 

(...) 

Onu koru Tanrım 

Ona acı ona yardım elini uzat 

Senin halkındır onun halkı 

Onu uyandır onu Ģuurlandır 

Ona bilgi ve güç ver 

Ġleriyi görüĢ gücü ver" (s.48-49) 

 

 Ġslâm âleminin tekrar kendi değerlerine dönerek ayağa kalkması yönünde 

yapılan Allah'a yakarıĢ, elbette ki bazı koĢullara bağlanır. ġair, her Müslüman'ın acı 

duyması gereken bu olumsuz tablo karĢısında yapılması gereken bir eylem bulunduğuna 

inanmaktadır. ĠĢte bu yapması gerekenler, ancak direniĢ bilinciyle değer kazanacak ve 

diriliĢe giden yolda direniĢ, olmazsa olmaz bir Ģarta dönüĢecektir. 

2. DireniĢ Çağrısı 

 Sezai Karakoç'un fikir dünyasında direniĢ ve diriliĢin iki ayrı düzlemde 

tasarlandığı söylenebilir. Bunların ilki fikirsel direniĢ ve diriliĢtir. O, Ġslâm 

medeniyetinin direniĢini bilinçli bir Ġslâm toplumunun zorunluluğu çerçevesinde 

tasavvur eder. DıĢarıdan yapılan fiziksel saldırıların yanı sıra serpilen nifak 

tohumlarıyla birbirinden ayrıĢtırılan Ġslâm ülkelerini, batının oynadığı oyunun somut 

göstergesi olarak iĢaret eden Karakoç, Müslüman halkın bu konuda uyanık olması 

gerektiğini düĢünür. Ona göre; "Bir gün Müslümanlar tam bilinçlenip uyandıkları gün, 

Batıdan gelme ırkçılık bölünmelerinin felâketini idrak edecekler, bütünlenecekler ve o 

zaman gerçek kurtuluĢ savaĢlarını baĢlatacaklardır."
15

DireniĢin de diriliĢin de 

gerçekleĢmesi ancak buna bağlıdır. Yani evvelâ fikirsel düzlemde bir refleks 

gösterilmesi ve ardından yine bu eylemin bir parçası olarak fiziksel karĢı koyuĢun 

sergilenmesi gerekmektedir. Çünkü yaratılan insanlık dıĢı savaĢ ve sömürü 

atmosferinde Müslümanlar, tüm olumsuz koĢullara rağmen ve bu olumsuzlukları 

bertaraf etmek, uygulanan zulmü kırmak, insanlığı zulmetten kurtarmak için direnmek 

zorundadır. Zulme karĢı gösterilecek direniĢ, Müslümanların yalnızca kendi 

toplumlarına değil, tüm insanlığa karĢı sorumluluğudur. Nitekim Müslümanlar, Ġlâhî 

güç tarafından, dünyada huzur ve barıĢı temin etmekle yükümlü kılınmıĢlardır. Zaten 

direniĢi mümkün kılacak olan da kaçınılmaz hale gelen bu direniĢtir. ġair, bunu her 

fırsatta ifade eder ve Müslümanlara seslenerek onlara bu ödevlerini hatırlatır, dünyaya 

tekrar sükûnet kazandırmak görevinin onlara ait olduğunu vurgular: 

"Fitne bastırılıncaya kadar savaĢın! 

Yeryüzünden fesat kalkıncaya kadar 

Ey insanlık, ey insanlar 

                                                           
15

 Sezai Karakoç, "İslâmın Dirilişi", Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi I, Diriliş Yayınları, İstanbul, 
1995, s.162. 
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En gündüzden daha gündüz, 

Hakikatten daha hakikat 

Müslümanlar." (s.10) 

 Karakoç'un, Alınyazısı Saati'nde, diriliĢin kapılarını aralayacak olan kaçınılmaz 

direniĢi birtakım semboller üzerinden yorumladığı görülür ki bunlardan en çok ön plana 

çıkarılanı "sabah yıldızı"dır. ġairin bir tabiat unsurunu direniĢ sembolü olarak seçmesi, 

onun direniĢi yalnızca askerî anlamda düĢünmediğinin ve direniĢi kutsallaĢtıran manevî 

özü iĢaret etmek istediğinin de göstergesidir. Öyle ki yeryüzünün içerisine sürüklendiği 

kötü koĢulları resmeden Ģair, umut ve direniĢin sembolü olarak sabah yıldızını iĢaret 

eder. Ona göre namazla baĢlanan aydınlık günlerin ilk müjdecisi sabah yıldızıdır. Gece 

ne kadar karanlık olursa olsun sabahın geliĢini müjdeleyen bu yıldızın varlığı, bütün 

dert ve sıkıntıların geçici olduğunu hatırlatır. Böylelikle sabah yıldızı, tüm Ġslâm âlemi 

için bir güç ve umut kaynağı olarak kabul edilir. Sabah yıldızının kiĢileĢtirilmesi de 

dikkat çekicidir. Nitekim Ģair, onu, Ġslâm âleminin ahvali ve dünyanın mahkûm olduğu 

karanlık yüzünden acı çeken bir varlığa dönüĢtürür ve asıl ağlaması gereken kiĢinin o 

değil kendisi olduğunu; onun masumiyetin ve umudun sembolü olarak iyi insanlara güç 

vermeye devam etmesi gerektiğini söyler: 

"Bunca acı ve ıstırap levhası karĢısında 

Oysa sen daha çok lâzımsın 

Sabah uyanan insanlara 

Tanrı‘nın bütün mâsum yaratıklarına 

Gülümsemen gerek 

Hatırlatman gerek onlara 

Yüzyıllarca belki bin yıllarca 

Mâsumluğun var olduğunu" (s.23) 

Sabah yıldızı sembolünden hareketle verilen mesajlardan biri de Ġslâm âleminin 

direniĢi ve bu refleksin zorunluluğuna iliĢkindir. ġaire göre imanla yaĢayan 

Müslümanlar için korkuya yer yoktur. DireniĢ göstererek zulmü kırma, hem Ġslâm 

âlemine hem de dünyaya huzuru hâkim kılmanın tek yoludur ve bu sorumluluk, Allah'a 

iman edenlerin omzunda, varoluĢlarına anlam kazandıracak yegane sorumluluk olarak 

durmaktadır: 

"Korkma seni gölgeleyemez 

Karanlığın öbekleri 

Seni örseleyemez 

Sabaha kadar havlayan 

ġerrin köpekleri 

Çevrende halkalanmıĢ 24 saat nöbette 

Peygamber ocağının bebekleri 

Yeryüzü melekleri 

Kahraman 

Asker tüfekleri" (s.26) 
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Sabah yıldızındanKur'ân-ı Kerîm'de söz ediliyor olması da Ģair tarafından 

vurgulanır; hatta bu nedenle onun büyük birliğin kurulması yolunda mühim bir iĢaret 

olduğu belirtilir. Sabah yıldızının bu çerçevede ele alınmasıyla, dünyayı tekrar huzura 

kavuĢturmanın Ģairin zihnindeki ilk adımı olan kutlu direniĢ, ilâhî bir kaynağa 

bağlanmıĢ olur: 

"O yıldız ki 

Kur'an diline girmiĢ 

Ġlk iĢaret olmuĢ 

Büyük Birliğe" (s.27) 

Bu noktada Ģairin dünyada olup bitenleri, Ġslâm inancının gerektirdiği bakıĢla 

kavradığı fark edilir. Adaletin ve iyiler için "felâh"ın (kurtuluĢun) muhakkak tecelli 

edeceği; Allah'a iman edenlerin de bunun bilincinde olarak kötülüğe karĢı mücadelesini 

sürdürmekle yükümlü kılındığı inancından yola çıkan Ģair, "kader" kavramını da bu 

bağlamda alır. Nitekim Ģair, önünde sonunda iyilerin kazanacağına inanmakta ve bunu 

olduğu gibi bütün yaĢananları da kaderin birer parçası olarak görmektedir. ĠĢte tam da 

bu yüzden insanlığın alınyazısı olan sabah yıldızı asla sönmeyecektir: 

"Kimse söndüremez seni 

Sabah yıldızı 

Ġnsanlığın alınyazısısın 

Altın çivilerle çakılmıĢ 

Zaman levhasının göğsüne 

 

Ürkek bir güvercinin 

Kalbi gibi atsa da nabzın 

Sen çelik kalesisin secdenin ve sabrın" (s.28) 

 Yapılan tüm zulme rağmen direniĢin sonlanmayacağı vurgusu, Ģiir boyunca 

sürdürülürken Ġslâm coğrafyasını kan gölüne çeviren gücün arka planına göndermeler 

yapılır. Kapitalizm ve komünizm gibi ideolojilerin Ġslâm âleminin baĢına musallat 

edilen belâlar olduğu belirtilir. Ancak çizilen tüm olumsuz tabloya karĢın geleceğe 

umutlu bakıĢ muhafaza edilir. Çünkü iyi insanları bekleyen güzel baĢlangıçlar ilâhî güç 

tarafından tayin edilen ve iyilerin iradesiyle yaĢanacak olan kaderin kaçınılmaz bir 

parçasıdır. Ve Ģair, sahneye konan oyunun asla mevcut haliyle sonlanmayacağına; 

dünya düzeninin değiĢerek yeryüzünün tekrar yaĢanabilir hale geleceğine olan inancını 

açıkça haykırır: 

"Oyun bitmedi. 

Bitti sanılan bu yerde 

Yeniden baĢlayacak 

Ġndi sanılan bu perde 

Yeniden açılacak 

Onların istediği gibi değil 

Kaderin istediği biçimde 
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Kan seli olarak değil 

Gül sağnağı halinde" (s.30-31) 

 Afganistan'ın durumunu resmederken çizdiği tüm olumsuz tabloya karĢın Ģairin 

geleceğe bakıĢı daima son derce olumludur. Ona göre hüküm süren zulmü ve karanlığı 

kaldırmak adına baĢlatılacak direniĢin tohumları atılmaya baĢlanmıĢtır bile. Vatan ve 

namusları uğruna, inançlarının gereği olarak direnmeye, kendilerini savunmaya hazır 

olan gençler büyük bir umut inĢa etmektedirler. ġehitlik Ģerefine ermek üzere 

mücadeleye hazırlanan imanlı gençlerin Peygamber sancağını taĢıyor olmaları, hem 

Ġslâm coğrafyasına hem de tüm insanlığa huzur ve sükûnet getirmeye talip oldukları; 

gerçekten anlamlı bir mücadeleye giriĢtikleri Ģeklinde yorumlanır: 

"HindikuĢ dağlarında bugün 

BambaĢka bir ateĢ yanıyor 

Sönmez bir ateĢ bir ateĢ tohumu 

Geleceğin diriliĢ meĢaleleri için 

 

Bir gün Hayber geçidinden 

KuĢ uçmaz dağlardan o 

Sancak geçecek 

KurtuluĢ günü olacak o gün 

ġehitlerin dirildiği gün 

Ebedî anlam ve amaçta" (s.36) 

 Alınyazısı Saati'nde Karakoç, diriliĢ yolunda en çok ön plâna çıkardığı Ģehir olan 

Ġstanbul'u da anar ve onun özüne döndürülmesi gereken bir Ģehir olduğunu söyler. Bu 

esnada direnmeye ve Ġslâm barıĢı için mücadele etmeye yemin eden Ģair, gücünü 

Ġstanbul baĢta olmak üzere onun kardeĢ Ģehirleri olarak nitelendirdiği Bağdat, ġam gibi 

Ģehirlerden alır. Çünkü Ģair, bu Ģehirlere kutsiyet atfetmekte; yüzyıllar boyu imanlı 

Müslüman halkın üzerinde yaĢayarak ruh kattığı bu Ģehirlerin edebî hakikatten izler 

taĢıdığına inanmaktadır. Yine bu doğrultuda Karakoç'un Ġstanbul'u ve diğer Ġslâm 

Ģehirlerini "sadece tarihten Ģimdiye taĢınmıĢ olan kültürel dokusuyla ve medeniyet 

birikimiyle değil aynı zamanda sahip olduğu metafizik derinliğiyle de"
16

alımladığı 

söylenebilir: 

"Ġnsan baĢı yalnız Tanrı önünde eğilecektir 

Ebedî hakikat budur 

Bunun için savaĢırım ben 

Bunun için kanım helâl olsun 

ġehrimin alnına özgür Tanrı aĢkını yazmak 

Ġstanbul‘u yeniden Tanrı Ģehri yapmak 
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 İbrahim Tüzer, "‘Damla Damla Biriken Zerre Zerre Dağılan’ Şehir: İstanbul ve Sezai Karakoç Şiirindeki 
Halleri", Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul - 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı, Atatürk 
Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2011, s.701. 
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Bunun için savaĢırım ben 

(...) 

SavaĢçıyım ben atalarım gibi 

Ġstanbul için savaĢırım 

Bağdat‘ın derviĢlik ortağı 

ġam‘ın kılıç kardeĢi 

Olan Ġstanbul için" (s.43) 

 Denebilir ki Ģairin zihninde Ġslâm dini ve Müslümanlarla bütünleĢen bu 

Ģehirlerin korunması, gösterilecek direniĢ için baĢlı baĢına büyük bir gerekçe teĢkil eder. 

Öyle ki bu Ģehirlerin özünden koparılması ve yabancılaĢması, Ġslâm dünyasının 

mahkûmiyeti olarak algılanır. O halde Müslümanlar, diriliĢ yolunda zaruri bir aĢama 

olan direniĢi baĢlatmak mecburiyetindedir. Çünkü Ġslâm dünyasının gösterdiği direniĢ 

aslında "oluĢtan varoluĢa geçiĢ kavgası" ve "her türlü kölelikten kurtuluĢ 

savaĢı"dır.
17

DiriliĢe eriĢmenin tek yolu, Ġslâm'ın özünü yaĢamak suretiyle zulme ve 

kötülüklere karĢı direnmektir Ģaire göre. Bu yolda gösterilecek gayret, kutlu direniĢle 

taçlanacaktır. 

3. DiriliĢi Müjdelemek 

 Karakoç'un Ģiirlerinde gelecek ideali, önünde sonunda gelip diriliĢ fikrine 

bağlanır. Mensup olduğu coğrafyanın maruz kaldığı yıkımlar direniĢ için, direniĢ de 

diriliĢ için bir basamaktır aslında. Ve büyük bir kompozisyon meydana getiren 

Alınyazısı Saati'nin her bir Ģiirinde bu süreç, adım adımtasavvur ve hayal edilir. Meselâ; 

Ġslâm medeniyetinin baĢĢehirlerinden biri olarak algıladığı ġam'ı yaĢadığı olumsuz 

koĢullar altında seyreden Ģairde bir melâl hâli ortaya çıkar. Ancak bu melâl, direniĢin 

getireceği bir diriliĢ inancıyla yerini müjdenin yarattığı heyecana bırakır. "Ama 

umutsuzluk yok, en yakın ve keskin günde, / Sonunda dönecek talih," diyen Ģair, bu kez, 

verilecek büyük mücadele sonrasında karanlıklar yerini aydınlığa bıraktığı zaman 

döneceği Ģehir olarak hayal eder ġam'ı: 

"Yeniden doğuĢ diriliĢ sûru çalınca 

Benim geri döneceğim Ģehir ġam‘dır 

Bir BaĢĢehre döner gibi dönecek askerler 

Belki yorgun, fakat neĢelerin en neĢesiyle 

 

Fırat sana geldiği zaman 

Nasıl karĢılayacaksın Onu 

Dicle sana geldiği zaman 

—Bir diriliĢ baĢlangıcı 

Bir kıyamet sonu- 

Nasıl karĢılayacaksın Onu" (s.17) 
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 Sezai Karakoç, "Varoluş Savaşı", Sütun II, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1975, 2.baskı, s.599-600. 
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Bu umutlu çıkıĢta Ģair için sabah yıldızı, yalnızca umut ve direniĢ gücü veren 

ilâhî bir ıĢığın kaynağı değil, aynı zamanda diriliĢin de sembolü ve habercisi olur 

aslında. Tıpkı bu yıldızın sabahı ve aydınlığı müjdelemesi gibi aslında Ģair de 

Müslümanlar için huzur ve refah dolu, aydınlık bir geleceği müjdelemektedir: 

"Sen diriliĢ yıldızısın 

Büyük Tanığısın 

Tanrı'ya inanmanın" (s.25) 

Zaten Ģairin sabah yıldızına "ruhumun rönesansı" diye seslenmesi, onun Ġslâm 

âlemi için geleceğine inandığı yeni bir aydınlanma dönemi olduğunu iĢaret eder. Öte 

yandan bu vurgu, aklın ve maddenin üstünlüğüne dayanan batılı aydınlanmacı 

zihniyetin karĢısına ilâhî kaynaklı bir aydınlanmanın çıkarılması anlamına gelmektedir. 

 

 ġairin Ġslâm âlemi ve medeniyetini temsilen seçtiği Ģehirlerden biri de 

Ġstanbul'dur. ġair, Ġstanbul'un da Ġslâm dininin ruh ikliminden uzak düĢürülmüĢ bir Ģehir 

olduğu imasında bulunur. Ġslâm coğrafyasını esir alan ve "hem kitlelerin, hem 

aydınların yakalandığı köklü bir kriz olan"
18

 medeniyet buhranı, Ġstanbul'un da 

çehresini değiĢtirmeye çalıĢmaktadır. Fakat yine de her bir köĢesine ruh katan mimarî 

yapıların muhafaza ettiği tarihi dokusuyla Ġstanbul, Müslüman bir Ģehirdir ve Ġslâm 

toplumuyla bütünleĢmiĢtir. Tam da bu yüzden Ģair, Ġstanbul'un diriliĢi ile Ġslâm 

medeniyetinin diriliĢini eĢzamanlı olarak kurgular. Ġstanbul'un ait olduğu kaynağa 

dönüĢü ile Ġslâm toplumunun öze dönüĢü yaĢaması arasında bir bağ olduğuna inanır. 

ġehrin olumsuzluklarla kuĢatılmıĢ mevcut durumunun bir tür ölüm olduğunu ve bu 

ölümün aslında kaderin bir parçası olduğunu, fakat sonu olamayacağını vurgular. Tabii 

ki umut ve heyecanla beklenen bu kutlu diriliĢ için gerekli olan yine direniĢtir: 

"Yok olduysa da bu Ģehir ruhu ruhuma sindi 

Ben yaĢadıkça o yaĢayacak bende 

Kimbilir belki o da dirilecek benimle 

Ġslâm Milletinin diriliĢinde 

O yeniden güneĢin güneĢ ayın ay dünyanın dünya 

Ġnsanın insan olduğu o günde 

Ölümün biliyorum ey Ġstanbul diriliĢ içindir 

Öyleyse indir ruhunun teslim bayraklarını indir göm toprağa 

 

Doğrul ve kalk ayağa 

Kemiklerinle etin arasında 

Sonsuz güç topla korku ve muĢtuyla 

Mucize muĢtusuyla" (s.39) 

Karakoç'un Ģiirlerinde Ġstanbul, "daha zihni planda kalan, yeniden bir Ġslami 

diriliĢ motifi etrafında daha çok ideolojik olarak görülen, daha zengin bir anlam 
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 Sezai Karakoç, "Medeniyetimizin Büyük Krizi X", Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi I, Diriliş 
Yayınları, İstanbul, 1995, s.115. 
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yüklenen ve çoğu kez tarihi bir kimliği ve fonksiyonu üstlenen bir 'düĢünce-Ģehir' "
19

 

olarak belirir. Çünkü ona göre Ġstanbul'un, yani genel anlamda Ġslâm âleminin verdiği 

mücadele, maddeye karĢı ruhun mücadelesidir. Maddeci anlayıĢın dünyayı istilâ ettiği, 

batılı emperyalist zihniyetin doğu halklarını sömürdüğü bir çağda Ġstanbul'un çehresinde 

sergilediği direniĢ ve diriliĢ, aslında bütün bir Ġslâm coğrafyasına teĢmil edilebilecek 

niteliktedir. ĠĢte bu noktada Ġstanbul, sembolik bir anlam ve önem üstlenir. O, artık 

Ģairin gözünde her parçasıyla direniĢ ve diriliĢe hazırlanan, iman etmiĢ insanları da buna 

teĢvik eden kutsal bir Ģehre dönüĢüverir: 

"Ey Allah‘a açılan ve kapanan ulu kapı 

Bir at gibi soluyorsun kulelerinle 

Deniz öfkenin köpükleriyle benekli 

Gel barıĢın köprüsü ol içimizde dıĢımızda 

Yeniden sularından içelim kana kana 

SavaĢabilirim bugün bütün dünyayla 

Gerekirse 

Ruhumuzun susadığı hakikat olan 

Evrensel Ġslâm BarıĢının zaferi için" (s.43) 

 Sezai Karakoç, kitabında yer alan "Kız Kulesine Gazel II" alt baĢlıklı Ģiirde, 

tıpkı daha önce sabah yıldızını seçtiği gibi bu kez de Kız Kulesi'ni bir tür sembol olarak 

seçer. Tıpkı sabah yıldızı gibi bu kez de Kız Kulesi, direniĢ ve diriliĢi temsil etmek 

üzere konumlandırılır. Bir "ıĢık anıtı" olarak nitelendirdiği Kız Kulesi'nin aslında 

Bizans'a değil, Ġslâm ruhuna ait olduğunu vurgulayan Ģairin gözünden Kız Kulesi, Ģehre 

hâkim olmayı deneyen Bizans karanlığını dağıtan nurlu bir fener gibi resmedilir: 

"Denizin ortasında yükselmiĢ ıĢık anıtıdır o 

Ġslâmın denizden güneĢe yükselen sütunu gibi 

Denizden yükselmiĢ bir Eyyûb Sultan gecesi mumu gibi 

Geceyi gündüze dönüĢtüren ruh oyunu gibi 

(...) 

Bizans dirilmek için ummasın ondan medet 

O yalnız ve yalnız Ġslâmın diriliĢine iĢaret 

Bir Ģehâdet parmağı gibi yönelmiĢ Tanrı‘ya" (s.46) 

 Karakoç, diriliĢi beklenen Ġslâm medeniyetinin haritasını birtakım özel mekânlar 

ve kiĢilerden hareketle çizer.Bunlar; Ġstanbul, Bursa, Diyarbekir, Konya, Erzurum, 

Bağdat, ġam, Kahire, Afrika, Mekke, Medine, Kuala Lumpur, Darüsselâm, Merzifon, 

GümüĢhacıköy, Mardin, Bitlis Kalesi, Van Dağları, Erek Dağı, Süphan Dağı, Ağrı, 

Küçük Ağrı gibi yerler ve Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Muhyiddin-i Arabî, Ġmam-ı 

Gazalî, Ġmam-ı Rabbanî, Hallâc-ı Mansur, Abdülkadir-i Geylânî, Rufâî gibi 

Ģahsiyetlerdir. ġaire göre bu kiĢi ve yerlerin varlığıyla kimliğine kavuĢan Ġslâm âlemi, 

yeryüzünde gerçek metafiziğin tek temsilcisi, "ruh ve hakikat medeniyeti"nin yegâne 
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sahibidir. Bu yüzden ne Peygamber'in ümmetini meydana getiren halkları ne de onların 

yaĢam coğrafyasını birbirinden ayrı düĢünmek mümkün değildir. DiriliĢi büyük ve kutlu 

kılacak olan da iĢte bu birlikteliktir. 

 Kitabı meydana getiren on ikinci Ģiirde, Ģairin diriliĢ fikrini nasıl alımladığına 

dair önemli vurgular yer almaktadır. Ona göre; gelinen noktada karamsarlık ile geleceğe 

umutlu bakıĢ arasında çok ince bir çizgi vardır. Öyle ki yaĢanan zamanın gece karanlığı 

çökmeden evvelki an mı yoksa sabahın gür aydınlığı öncesi kuĢluk vakti mi olduğu bir 

soru iĢareti olarak durmaktadır: 

"Eninde sonunda 

Hakikate sahip olduğumuza göre 

Rönesansımız dönemine mi girdik 

Parçalanma ve bölünme dönemine mi 

Ne olup ne bitiyor 

Gün nereye gidiyor 

Sana kalsa ikindi ya da akĢam 

Bana kalsa ikinci 

Ġkinci kuĢluk ve ikinci 

Sabah alacakaranlığı" (s.54) 

ġairin bu konuda benimsediği yaklaĢım, Ġslâm medeniyetinin bir yeniden 

diriliĢin arifesini yaĢıyor olduğudur. Nitekim gelinen nokta, bir çeĢit Ġslâm rönesansının 

eĢiğidir ona göre. Karakoç, yaĢanan çağın karanlığı karĢısında umutsuzluğa kapılmamak 

gerektiğini, çünkü aslında Müslümanlar için güzel bir geleceğin kaderin kaçınılmaz 

parçası olarak muhakkak tecelli edeceği doğrultusundaki düĢüncelerini yazılarında da 

sıklıkla dile getirir: "Müslüman! an, en mutsuz olan bir an gibi. Ama, unutma, bu 

korkunç gürültüye aldanmaz ve direnirsen, bu en umutsuz an, en mutlu an olacak; en 

büyük düĢmanı yere serdiğin vakit, tarihin içindeki açılımlar cinsinden yeni bir açılım 

yapmıĢ olacaksın. Ġslâmın yeniden diriliĢini, insanlığın diriliĢi olarak baĢlatmıĢ 

olacaksın. Bir diriliĢ ki, insanoğlu bir baĢka insanın, bir halk da baĢka bir halkın kölesi 

olmayacaktır. Bir diriliĢ ki; semboller sanata iade edilerek, din, saf mutlak hakikat 

özüyle yeniden ortaya çıkacaktır."
20

Bu umutlu ve inançlı çıkıĢın yanı sıra Karakoç'un 

iĢaret ettiği problem ve tehlikeler de vardır. Dolayısıyla diriliĢin gerçekleĢmesi için 

yerine getirilmesi gereken Ģartlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar, Müslümanların iyilikte 

sebat ederek kötülüğe karĢı mücadelesini kararlılıkla sürdürmesi, yabancı güçler 

tarafından özünden koparılankadim Ģehirlerini kurtarması ve Ġslâm inancının 

gerektirdiği bir anlayıĢla muamele etmesidir. Beklenen kutlu diriliĢin Müslümanlara ve 

insanlığa yaĢatacağı güzellikler için model gösterilen zaman dilimi de iĢaret edilir; bu, 

hatırası Ģairin hafızasında insanlığın zirvesi olarak yer tutan Asr-ı Saadet, yani Hz. 

Peygamber'in hayatta olduğu yılların Ġslâm topraklarında hüküm süren huzur ve 

mutluluktur. Ancak ne olursa olsun Müslümanlar, içerisinde bulundukları koĢulların 

bilincinde olup yeniden inĢa sürecinde üstlerine düĢen vazifeyi yerine getirmekle 

yükümlüdür: 

(...) Dokuz Ģehir kurtulsun, 
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Kurtulacaktır müslümanlar. 

Ġnsanlık kurtulacaktır, 

DiriliĢ fikri gitmelidir bu dokuz Ģehre akırmak gibi 

Cennetten çağlayan 

(...) 

Tanrım yeniden diriliĢin tohumlarını 

Saçmamız için fırsat ver 

Kötülük ilkesini zayıflat 

DireniĢini kır yoğunluğunu seyrelt 

Doğrulukla doldur doğumumuzu 

Peygamberin zamanından bir… 

Zaman düĢür üstümüze 

Hakikat içimizde göğersin 

Yeniden o gümüĢ sükûnet gelsin" (s.55) 

 Karakoç, hem dünya görüĢünün hem de sanatının çekirdeğini meydana getiren 

"diriliĢ" fikrini, Alınyazısı Saati'nin son Ģiirinde de ön plana çıkarır. Ġslâm medeniyeti ile 

batı uygarlığı arasında bir kıyaslama yapan Ģair, tüm parıltısına ve göz alıcılığına 

rağmen batılı modern dünyanın insanlığın özüne aykırı bir yaĢam kültürü ürettiğini 

iĢaret eder. Bu kültürün "insanlığı hakiki düĢünceden ve gerçek bilgiden koparıp hadım 

eden", gerçek ıĢığı öldürüp karanlıktan ürettiği suni ıĢıkla aydınlık gelecekler vaat eden, 

zehri Ģerbet diye sunan yalancı, sahte bir uygarlıktan beslendiğine; bir tür yanıltmaca 

olduğuna inanır. Ardından gözünü mensup olduğu Ġslâm medeniyetine ve bu 

medeniyetin ürünü olan doğu kültürüne çevirir. Bu noktada, ait olduğumuz ve bize ait 

olan bu medeniyetin yeniden ihya edilmesi, Müslümanların ilk ve en önemli görevi 

olarak saptanır. ġaire göre; yeniden var olabilmenin tek imkânı, özgün ve hür 

olabilmek, saplanılan uyuĢukluktan ve yozlaĢmadan sıyrılarak direniĢi 

gerçekleĢtirmektir. Bu, hem Müslümanların hem de dünyanın kaderini belirleyecek 

kutlu bir diriliĢ olacaktır: 

"Dar sokaklar kapı içinde kapı uygarlık bu 

Kendi uygarlığımız 

Yenilememiz gereken 

Ve diriltmemiz 

Kopyadan taklitten dönmek 

Ölümden dönmekten daha zor ama 

Varolmanın tek Ģartı 

Kaderin kaderle çarpıĢması 

Kaderin kaderi ertelemesi 

Kaderin kaderi yenmesi 

Yeniden varolmanın sırrı 
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Dirilmek ve diriltmek görevi 

Ölümün çürütemediği güzellik 

Ben o güzelliği söylüyorum 

Ben o güzelliği söylüyorum 

Ölümün ötesindeki güzellik" (s.58) 

 Kitaptan verilen bütün bu örneklerin yanı sıra Karakoç'un, Ģiirlerinin toplu 

basımında, bu kitabın meydana getirdiği bölüme iliĢkin tanımlaması da aslında oldukça 

dikkat çekicidir. Söz konusu basımda, Alınyazısı Saati'nin giriĢinde Ģu ibare yer alır: 

"(OnüçüncüSağnak: kıĢ sağnağı.Ölüm. 

Sonra çark bir daha dönecek: diriliĢ.)"
21

 

Bu ifadeler, Ģairin kitaptaki Ģiirlerde resmettiği olumsuz tablolar ve Ġslâm 

âleminin geleceği noktasındaki fikirlerini özetler niteliktedir. Buna göre yaĢanan bir 

sağanak; bir kıĢ mevsimi sağanağıdır. ĠĢte bu yüzden âdeta bir ölüm provasıdır. Ama er 

geç mevsim dönecek ve Müslümanlar için bahar gelecek, yani "diriliĢ" yaĢanacaktır. 

Kitaptaki Ģiirler de iĢte bütün bu durumun ve beklenen baharın hikâyesidir. 

Sonuç 

 Türk Ģiirinin seyrine yeni bir açılım kazandıran 1950'li yıllarda, Ġkinci Yeni 

Ģairlerinin dil ve imgelem açısından yaptığı katkıda payı bulunan Sezai Karakoç, bir 

taraftan da o tarihten bugüne yazdıklarıyla kendine özgü ve tutarlı bir poetik alan 

açmayı baĢarmıĢ bir Ģairdir. O da Ġkinci Yeni Ģairleri gibi Ģiirin kendine mahsus bir dili 

ve dokusu olduğunu düĢünmekle birlikte bilhassa Ģiire ve Ģaire biçtiği rol bakımından 

onlardan ayrılır. Karakoç'un Alınyazısı Saati adlı son Ģiir kitabı, onun bu konuda daha 

idealist bir tutum içerisinde girdiğini ve Necip Fazıl çizgisine yaklaĢtığını 

göstermektedir. Kitabı meydana getiren on üç Ģiirde, Ģairin Ġslâm medeniyetinin 

ahvalini ve geleceğini merkeze alarak açık ve anlaĢılır bir dille tespit ve tahliller yaptığı 

görülmektedir. ġairin düĢünce dünyasını daha iyi kavramaya da olanak tanıyan bu 

Ģiirlerde Ġslâm coğrafyasının mevcut durumu, bu durumun sebepleri ve çözüm yolları 

üzerinde durulurken birtakım aĢamalardan yola çıkıldığı fark edilir. Bunlar; zulüm ve 

karanlıkla kuĢatılmak, gafletten uyanarak direniĢ göstermek ve nihayet kutlu bir diriliĢe 

eriĢmek Ģeklinde özetlenebilir. ġüphesiz bu yaklaĢım, Ģairin "kader" algısı ve 

Müslümanların kaderine iliĢkin yorumuyla de ilintilidir. Nitekim onun direniĢ ve diriliĢ 

umudunu açıkça ifade ettiği bu Ģiirleri Alınyazısı Saati adıyla bir araya getirmesi 

oldukça anlamlıdır. Çünkü Ģair, diriliĢi Müslümanların ve dünyanın kaderindeki bir 

merhale olarak düĢünmekte; er ya da geç gerçeğe dönüĢecek olan diriliĢin 

Müslümanların kaderi olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle Ġslâm âleminin içerisinde 

bulunduğu olumsuz durumu resmederken bile umutsuzluğa kapılmamakta ve diriliĢi 

getirecek bir direniĢi telkin etmektedir. Ona göre; karĢı karĢıya kalınan zulüm ve 

haksızlıklar da kaderin bir parçasıdır ve diriliĢe giden yolda yaĢanması, yüzleĢilmesi 

gereken durumlardır. Asıl önemli olan bir gün "alınyazısı saati"nin; yani diriliĢ vaktinin 

gelip çatacağını bilmek ve o vakte eriĢebilmek için inancını kaybetmeden, umudunu 

yitirmeden kötülüklere karĢı mücadele etmektir. 

Kaynaklar 

                                                           
21
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Özet 

Demokrat Parti‘nin iktidara gelmesiyle birlikte dini referans alan partiler kurulmaya baĢladı. 

Cevat Rıfat Atilhan‘ın baĢkanlığında kurulan Ġslam Demokrat Partisi, kısa süreli siyasi yaĢamına rağmen 

farklı söylemleriyle dikkatleri üzerine topladı. Cumhuriyet‘in ilk dönemlerinde Yahudi ve Mason 

karĢıtlığı üzerine Ģekillendirdiği görüĢ ve birikimlerini yeni kurduğu parti de yaĢatmaya devam etti. DıĢ 

politikada Türkiye‘nin uluslararası arenada güçlü bir konuma gelmesi için ―Ġslam Birliği‘nin‖ Ģart 

olduğunu öne süren partinin kurucusu Cevat Rıfat Atilhan, devlet adamlarının Milli Mücadele‘nin bir din 

savaĢı olduğunu unuttuklarını vurgulamaktaydı. Ġktidar karĢıtı Ġslami basın bu yeni partinin etrafında bir 

ittifak cephesi kurdu. Said Nursi‘nin Ġslam‘ı siyasallaĢtıran bu parti yerine daha ılımlı bir çizgi takip eden 

DP‘yi desteklemesi Ġslami kesimin Ġslam Demokrat Partisi‘ne duyduğu ilgiyi azaltmıĢtı. Ayrıca partinin 

kurucusu Cevat Rıfat Atilhan, Ahmet Emin Yalman‘a Malatya‘da düzenlenen suikastın içinde yer aldığı 

iddiasıyla suçlanmıĢtı. Ġktidar partisinin desteğiyle laiklik karĢıtı politikalarından dolayı kapatılan Ġslam 

Demokrat Partisi kısa süreli siyasi yaĢamına rağmen kendisinden sonraki Ġslami geleneğe sahip olan 

partileri düĢünce bazında etkilemiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Çok Partili Hayat, Ġslam Demokrat Partisi, Cevat Rıfat Atilhan 

Abstract 

With the inauguration of Democratic Party in power, democratic entities started to constitute 

religious affiliations and associations The Islamic Democratic Party, which was established under the 

presidency of Cevat Rıfat Atilhan, gained popularity with different discourses in spite of the fact that his 

party had a brief political life. His efforts to keep the agenda of his political party upon which his views 

were founded continued and gained ground due to its effective discourse for opposing Jews and Masons 

in the early days of the Republic. Cevat Rıfat Atilhan, the founder of the"Islamic Union", pointed out that 

the statesmen were in oblivion about the fact that the National Struggle was a war of on religious grounds 

so as to bring Turkey to a strong position in international politics related with external affairs. The anti-

governmental Islamic pres constituted a cooperation front against this new party. Said Nursi's support for 

the DP, which follows a more moderate line instead of this party politicizing Islam, paved the way for a 

disfavor of the perception of the Islamic Democratic Party in public imagination. Similarly, the founder of 

the party, Cevat Rifat Atilhan, was criticised foral legedly taking role in the assassination of Ahmet Emin 

Yalman in Malatya. The Islamic Democratic Party, which was closed down for its anti-secular policies 

with the support of the ruling party, has become influential due to the ideology propounded by the party 

which had its own Islamic tradition after its brief political life. 

Keywords: Multi Party Life, Islamic Democrat Party, Cevat Rıfat Atilhan 

GĠRĠġ  

Türkiye‘de 1908‘den beridir süregelen siyasal Ġslam tartıĢmaları, siyasetin ve 

toplumun gündeminde önemli bir yer iĢgal etmekteydi.Ġslam‘ın siyasallaĢması 

düĢüncesi II. MeĢrutiyet‘ten itibaren iktidar mücadelesi veren muhalefet partilerinden 

gelmiĢti.Bu birikimlerin sonucunda TBMM döneminde II. Grup, Cumhuriyet 

döneminde de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası,muhafazakâr çizgide bir düĢünce 

dünyası oluĢturmak istemiĢlerdi.TPCF‘nin programında dinmerkezli bir bakıĢ açısı her 

ne kadar yer almamıĢsa da kurucularının muhafazakâr çizgiye yakın olması din 

merkezli bir parti görüntüsü beraberinde getirmekteydi. Halifeliğinkaldırılma süreci ile 

birlikte toplumun belli kesiminden Ġslam‘ın devletin ana karakteri olmasını savunan 

tepkiler de beraberinde geldi. 

mailto:mmetpinar@gmail.com
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Bu süreçte Cumhuriyet kadroları, dini kurumları tasfiye ederek, bunun yerine 

milli ve laik dinamikler içeren bir profilde kurumsallaĢmaya yöneldi. Tek parti, 

döneminin genel karakterine bakıldığında siyaset anlayıĢında ve kültürel dinamiklerde 

din eksenli bir yaklaĢım modeli kurgulamamaktaydı. Tek parti anlayıĢının hakim olduğu 

bu süreçte Serbest Cumhuriyet Fırkası, Ġslami söylemlerle ortaya çıkmamasına rağmen 

siyasal Ġslam‘ın özlemi içinde olan toplumun belli bir kesimi, alternatifsizlikten 

tercihlerini bu partiden yana kullandılar. Bu eğilim SCF içinde çatıĢmayı ve çatırdamayı 

da beraberinde getirdi. 

Tek parti iktidarı, bu dönemde partilerin kapanması/kapatılmasını ülkede etkin 

olan ―gerici‖ odaklarla iliĢkilendirerek bu tür hareketleri rejime karĢı bir tehdit unsuru 

olarak görmekteydi. Türkiye‘nin çağdaĢ bir ülke haline gelebilmesinin ancak laikliğin 

kabulü ile mümkün olabileceğine hükmeden CHP iktidarı, ülkedeki Ġslami faaliyetlere 

sınırlamalar getirerek çok partili dönemin baĢladığı 1945‘e kadar bu otoriter kimliğini 

sürdürdü. (Karpat, 1996: 236) 

Demokrat Parti‘nin kurulmasıyla birlikte kendi içinde bir sorgulamaya giden 

CHP, ġemsettin Günaltay ile birlikte ılımlı politikalar ortaya koyarak, Ġlahiyat Fakültesi 

ve Ġmam Hatip Okullarını yeniden açtı. Bu yeni anlayıĢ ve değiĢkenlik iktidarın el 

değiĢtirmesini engelleyemedi.Tek parti anlayıĢına ket vuran DP, tek partinin ortaya 

koyduğu politikalardan farklı olarak kendi düĢünce dünyasına dindar kesimin 

sorunlarını almaya baĢladı.DP, Ġslam‘ı merkezine almasa da Ġslami kesimin sorunlarını 

farklı kanallardan çözme yoluna gitti. Ezanın tekrardan eski haline döndürülmesi, 

türbelerin yeniden açılması, radyoda Kuran dinletisi, Hac olayının kolaylaĢtırılması 

bunun tipik örnekleriydi.Bütün bu geliĢmelere rağmen ciddi bir kesimden gelen eleĢtiri 

DP‘nin ―Popülist bir Ġslam‖ anlayıĢı ortaya koymaya baĢladığı yönündeydi. DP‘nin 

Ġslami kesimin önde gelen Ģahsiyetlerinden biri olan Süleyman Hilmi Tunahan‘ın Fatih 

camisine defnedilmesine izin vermemesi, Ticani tarikatının eylemleri karĢısında 

Atatürk‘ü Koruma Kanunu‘nu çıkartması, kendi içinde bir paradoks oluĢturduğu gibi, 

bu yönde öne sürülen iddiaları da desteklemekteydi. 

Tek parti döneminin baskıcı anlayıĢının yeni iktidarın ilk dönemlerinde 

görülmemesi ve bunun yanında Ġslami söylemlerin yoğunluğu, özellikle basın 

dünyasında Ġslami bir dilin kullanılmasının da önünü açmaktaydı. Bu atmosferde Necip 

Fazıl, EĢref Edip gibiĠslami basının temsilcileri, Ġslam anlayıĢını yeniden yorumlamaya 

baĢladı.Bu süreçte Batılıların ürettiği bir terminoloji olanSiyasal Ġslam‘ın kendi iklim 

dünyasını oluĢturmasında ve biçimlendirmesinde Büyük Doğu, YeĢil Nur, Ehli Sünnet, 

Büyük Cihad ve SebilürreĢad‘ın büyük etkisi oldu.Büyük Cihad gazetesi, ĠDP yanlısı 

gözükse de DP Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu, ―Milletin Atatürk 

inkılaplarına medyun bulunduğu iddiası asla doğru değildir‖ diyerek karĢı bir duruĢ 

sergilemekteydi. Benzer Ģekilde Tevfik Furtun imzasıyla ―Müslüman Türk milletinin 

refah ve saadetini Kuran rehberliğinde aramalıdır.‖ĠDP yazılan bu haberlere sürekli 

destek vermekteydi. (BCA 030.01/67.418.16-7; Büyük Cihad, 03.10.1952) 

Ġslami basın ve DP iktidarının oluĢturduğu hava Ġslam‘ı merkezine alan 

partilerin kuruluĢunun önünü açtı.Yeni kurulan partilerin programlarında dine ve 

geleneklere vurgu yapması, Ġslami söylemlerin ağırlıklı olarak Türk siyasetinde var 

olacağını göstermekteydi. Ġstanbul‘da kurulan Ġslam Koruma Partisi
1
 ve Ġslam 

Demokrat Partisi bunun en önemli örnekleriydi. 

                                                           
1 Kurucuları; Nemci GüneĢ, Mustafa Özbek ve Özbek Ziya Süer‘dir. Hiçbir siyasi faaliyet gösteremeyen parti, 12 

Eylül 1946 tarihinde Örfi Ġdare kararı ile kapatılmıĢtır. Bkz. (Tunaya, 1952:708-709) 
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Bu çalıĢmamızda siyasal Ġslam söylemleriyleöne çıkan Ġslam Demokrat 

Partisi‘nin DP, CHP arasında kalarak nasıl bir siyaset tarzı ortaya koyduğunu anlamaya 

çalıĢmaktır. ĠDP‘nin merkezine aldığı Ġslam anlayıĢının toplum nezdinde nasıl bir algı 

oluĢturduğunu, iktidarın Ġslam‘a yaklaĢımlarında nasıl bir değiĢikliğe neden olduğu ve 

en önemlisi de Türkiye‘de siyasal Ġslam‘ın zirve yaptığı ―Milli GörüĢ‖ hareketinin 

Ģekillenmesine nasıl zemin oluĢturduğunu ortaya koymaktır. 

Ġslam Demokrat Partisi‟nin KuruluĢu ve Faaliyetleri  

Milli Kalkınma Partisi ve Türk Muhafazakâr Parti deneyimlerinden sonra Cevat 

Rıfat Atilhan,27 Ağustos 1951‘de Ġstanbul‘da aynı paralelde ĠDP‘yi kurdu. Parti, 

Emekli Albay Kerim Ġnan, Emekli BinbaĢı Feridun Okyanus,Emekli Bahriye Zabiti 

Hakkı Sadık Acarlı, Emekli Albay Nuri Çallı gibi asker kökenlilerin yoğunluğu ile 

dikkat çekmekteydi.( Tunaya, 1952: 743; Çay, 2013: 158)Ġbrahim Galip 

Hanikoğlu,Hacı Nuri Erdoğdu, ġükrü Özsaraçoğlu, Mahmut ReĢat Uluğhan, A. Naci 

Yeter, Mehmet ReĢat DüĢünür, NeĢet Aslın, Ahmet Ġlkol, ġevket Üzümcü, Mahmut 

DüĢünür (BCA 030.67/418.16-1; Ġslam Demokrat Partisi EsasProgramı, 1952: 15-16)  

partinin diğer üyelerindendi. Merkez Ġdare Meclisi Ģu üyelerden oluĢmaktaydı:Osman 

Yüksel Serdengeçti,ġükrü Özsaraçoğlu,Hakkı Sadık Acaralı,  Nuri Çallı, Ġbrahim Gür, 

Feridun Okyanus. (Büyük Cihad, 09.10.1951) 

Parti, merkez teĢkilatını kurduktan sonra taĢra teĢkilatlanmasına yöneldi. 

YaklaĢık 10 ilde 150‘ye yakın Ģubede iki bine yakın üye sağladı. (Tunaya, 1992: 743) 

Erken dönemde Malatya‘da teĢkilat kurulmasından sonra parti Ġstanbul,Erzurum, 

Kocaeli, Adapazarı,Samsun, Amasya,  Menemen, KarĢıyaka, Gebze‘deçalıĢmalarını 

tamamladı. (Büyük Cihad, 26.10.1951) TaĢra teĢkilatlanmasında herhangi bir sorun 

yaĢanmazken, Bursa‘da teĢkilatın açılıĢında dini ritüellerin yoğun olarak kullanılması 

üzerine valiliğin açılıĢı engellemesi tepkilere neden oldu. Büyük Cihad, Müslüman bir 

ülkede Hristiyanların Efes gibi yerlerde dini törenlerini yapmalarına izin verilirken, 

iktidarın bu tavrının anlaĢılır gibi olmadığını belirtmekteydi. (Büyük Cihad, 01.02.1952) 

Büyük Cihad, ĠDP‘nin politikalarını överken, politik anlamda CHP ve DP arasında 

hiçbir fark olmadığını da sürekli vurgulamaktaydı. Bu süreçte partiye en önemli destek 

Ġslami basın olan Hür Adam, Büyük Cihad, YeĢil Bursa, YeĢil Nur‘dan geldi.Parti 

tabanı büyük doğu geleneğinden geldiğinden SebilürreĢad ve Serdengeçti de yazılarıyla 

partiye destek verdi. 

Partinin fikir dünyasına baktığımızda partinin kurucusu Cevat Rıfat Atilhan
2
, 

Türk siyasi hayatında Yahudi karĢıtlığıyla bilinmekteydi. Kurucusu olduğu Milli Ġnkılap 

Dergisi ve siyaset yaptığı Milli Kalkınma Partisi, Türk Muhafazakâr Parti ve ĠDP‘de 

Yahudilere karĢı ciddi cephe alan bu duruĢu belli yönleriyle saplantı halini almıĢtı. 

Yahudi karĢıtlığının yanında MKP, Ġslami bir dil ve Ġslam Birliği-ġark Federasyon 

düĢüncesini savunmaktaydı. Nuri Demirağ ile anlaĢmazlık yaĢadığı için partiden 

ayrılmak zorunda kalanAtilhan, Türk Muhafazakâr Partisi‘ni kurdu. Komünizm ve 

Yahudi karĢıtlığı üzerinden bir okumayla Türk siyasi hayatında kendine bir yer bulmak 

isteyen parti, dıĢ politikada ise ―Türk-Arap Birliği‖ bileĢenini savunmaktaydı. Cevat 

Rıfat Atilhan‘ın siyaset yaptığı bütün partilerde, Yahudi ve Komünizm karĢıtlığını ve 

Arap coğrafyası üzerinden ortak bir Ġslamparadigmasını içselleĢtirdiği görülmekteydi. 

                                                           
2 Antisemit ideolojinin en kararlı isimlerinden biri olan Cevat RifatAtilhan, milliyetçi, muhafazakâr ve Ġslamcı 

düĢünce dünyasını Ģekillendiren en önemli yazarlardan biridir. Ancak Atilhan kitap ve makalelerinde kullandığı ve 

popüler bir kitleye hitap eden hırçın, sert ve demagojik antisemit üslubundan dolayı önemsenmediği için Türk 

düĢünce dünyasını inceleyen yazarlar tarafından ihmal edilmiĢtir. (Bali, 2006: 404) 
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Farklı sebeplerden siyaset yaptığı partilerden ayrılan Atilhan, bu düĢüncelerini hayata 

geçirmek adına son olarak ĠDP‘yi kurarak hedeflerine ulaĢmak istemekteydi. 

Partinin ortaya koyduğu düĢünce sistemi esasen bir geleneğin devamından 

ibaretti. Atilhan‘ın Ģahsi fikir dünyasının partinin genel görüĢlerine de etkilediği 

görülmekteydi. Milli Ġnkılap dergisi, Milli Kalkınma Partisi, Büyük Doğu, Türk 

Muhafazakâr Partisi‘nde paralel görüĢleri savunmuĢtu. Formasonluk ve Komünizm ile 

mücadele ĠDP programında yer aldığı gibi siyaset yaptığı bütün partilerde de bu iki 

düĢünce ile mücadele etmek ön plandaydı.  

Aynı Ģekilde partinin geleneklerden gelen diğer bir düĢüncesi dıĢ politikada 

Ġslam birliğinin kurulması anlayıĢıydı. Ġslam dünyasının önemine vurgu yapan Atilhan, 

Milli Mücadele‘nin bir din savaĢı olduğunu ve Türk milletinin en zor zamanında Ġslam 

dünyasından maddi ve manevi destek aldığını, Cumhuriyet dönemi ile ancak savaĢ 

sonrası siyasette yer alanların Ġslam‘a ve Ġslam ülkeleri ile bağlarını koparttıklarını 

belirtmekteydi.Parti, Ġslam dinini merkeze almasına rağmen programında din ve vicdan 

özgürlüğü altında laikliğe de değinmekteydi. Atilhan, Ġsrail Devleti‘nin Türkiye 

tarafından tanınmasının yanlıĢlığına vurgu yaparken Yahudilerin Filistin Cephesi‘nde 

yaptıkları casuslukların çabuk unutulduğunu ifade etmekteydi. (Atilhan, 19.10.1951) 

Atilhan, savunduğu bu fikirlere sağlam bir dayanak oluĢturmak adına 

demokrasiyi Ġslam ve Batı demokrasisi diye ikiye ayırmakta, Batı demokrasisinin 

orijinini FransızĠhtilali‘nden sonra ortaya çıkan Yahudilik ve Farmasonluk‘un 

egemenliğine dayandırmaktaydı. Ġslam demokrasinin kökenini ise, Ġslam‘da var olan 

meĢveret sistemiyle iliĢkilendirmekteydi. Atilhan Ġslam ve demokrasinin aynı merkezde 

yer almasını meĢrulaĢtırmak ve savunduğu fikirleri temellendirmek için Ġslam-

demokrasi kavramlarınımeĢveret düĢüncesi ile ilintilendirmeye çalıĢmaktaydı. (BCA 

030.01/67.418.16-3) 

Atilhan‘ın Ġslam‘ı referans alan bu düĢünceleri karĢısında Hüseyin Cahit Yalçın 

bu hakkın kimseye verilmeyeceğini söyleyerek siyasal Ġslam‘a prim veren hükümetin 

yanlıĢlıklarına dikkat çekmekteydi. (Yalçın, 24.02.1952)Atilhan, eleĢtirilere 

karĢıYalçın‘ı Mason olmakla ve iktidar partisini kendilerine karĢı tahrik etmekle 

suçlama yolunu tercih etti. Aynı zamanda Yalçın‘ın bu kıĢkırtıcılığının tarihte birçok 

örneği olduğunu, 31 Mart olayında da aynı tavrı ortaya koyduğunu ileri sürmekteydi. 

(Atilhan, 07.03.1952) Parti suçlamalar karĢısında sürekli zihin dünyasında geliĢtirdiği 

―Yahudi tarafgirliği‖ etiketini sıklıkla kullanmaktaydı. (Bozkurt, 2013: 91) Buna paralel 

dini siyasete alet etme iddialarını ortaya koyanları, Siyonist çevrelere hizmet etmekle 

suçlamaktaydı. (BCA030.67/418.16-3; BüyükCihad, 07.03.1952) 

Partinin ortaya koyduğu fikirler Kemalist kesimdeLaiklik karĢıtı olarak 

algılanırken Muhafazakâr kesimde farklı tepkilere neden olmaktaydı. EĢref Edip 

partinin düĢüncelerine destek verirken Said Nursi dinin siyasetin merkezinde olmasına 

itiraz etmekteydi. Said Nursi, Komünizm ve Siyonizm ile mücadeleyi önemsemesine 

rağmen rejimle daha az sorunlu DP‘ye destek vermekten de kaçınmadı. (Bozkurt, 2013: 

91) 

Muhafazakâr ve Kemalist bloktan gelen itirazların yanında Yahudi basınında da 

Atilhan‘a çok sert eleĢtiriler yapılmaktaydı. Bu bağlamda Eli ġaul, Yahudi 

Abranovitch‘in bir sözüyle baĢladığı makalesinde sağlam bir duruĢ sergilediklerini Ģu 

sözlerle vurgulamaktaydı.―Yahudi düĢmanları düĢünsünler: Allah'ın yardımıyla hareket 

eden bir makine, hiç bir zaman ölemez. Hatta düĢmanlarının çizmesi altında olsa 

bile.‖(Çay, 2013: 280) 
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ġark-Ġslam Birliği ve Yahudi aleyhtarlığının yanında Parti, yargı bağımsızlığını 

ve her konu için ayrı ayrı mahkemeler yerine yargı bütünlüğünü savunmaktaydı. 

Anayasadan CHP‘nin umdeleri olarak giren 6 Ok‘un kaldırılması taraftarıydı. 

Programına koyduğu en ilginç düĢünce MeĢrutiyet döneminde etkili olan kaydı hayat 

Ģartı ile seçilen ve MKP‘de de ön plana çıkan Ayan Meclisi kurma fikriydi.
3
 Nüfus 

politikalarını da önemseyen parti, evlenmenin teĢvik edilmesinin yanında evliliğin cazip 

hale getirilmesi için bekarların vergi oranlarının arttırılması ve bekar memurların 

terfilerinin geciktirilmesini hedeflenmekteydi. Bunun yanında çalıĢan memurların terfi 

edileceği, cesaretsiz giriĢken olmayan memurların hiçbir Ģekilde terfilerinin 

yapılmayacağı parti programında yer almaktaydı. Bütün partilerin eğildiği gibi % 

80‘inin köylü olduğu Türkiye‘de ĠDP‘de köy kalkınmasına önem vererek, köylünün 

Ġlkçağ hayatı ve Afrika sefaleti çektiğini ifade ederekköylerin durumları belli bir 

seviyeye ulaĢıncaya kadar okul açılmasının doğru olmayacağını ve köyün kalkınması 

için tarımda modernleĢmenin gerekli olduğu düĢüncesindeydi.
4
 Parti programında özel 

olarak Ġstanbul‘un imarı ve kalkınmasına ayrı bir önem verilmekteydi. Ġstanbul‘un özel 

olarak ele alınması çehresinin değiĢtirilmesinin yanında tarihi dokusunun korunma 

düĢüncesi partinin gelenekselci ve muhafazakâr yönünü yansıtmaktaydı. 

Partinin Kapatılması ve YaĢanan Olaylar 

ĠDP‘nin ilk dönemlerinde kullandığı Ġslam ibaresi siyasal iktidar için sorun 

oluĢturmamasına rağmen daha sonraki süreçte Cevat Rıfat Atilhan‘ın da söylemlerinin 

toplumda bir karĢılık bulması, hükümeti daha dikkatli hareket etmeye sevk etti.ĠçiĢleri 

Bakanı Fevzi Karaosmanoğlu, ĠDP‘ninprogramındaki fikirler ve ĠDP‘ye yakın olan 

basının laiklik karĢıtı yazılarıyla belli kesimlerin hedefi haline gelmesi üzerine partinin 

kapatılması yönünde görüĢ bildirerek Adalet Bakanlığı‘nın harekete geçmesini 

istedi.Karaosmanoğlu, Büyük Cihad adlı gazetenin dini istismar politikalarının yanında 

partinin Bursa Ģubesinin açılıĢı sırasında sancak çekilmesini ve dua etmek için valilikten 

izin istenmesini delil olarak sunmaktaydı. (BCA 130.10./79.524.29-3; Çay, 2013: 166) 

Aynı Ģekilde Ġzmir‘de Büyük Dava gazetesi sahibi Hasan ÜçıĢıklar‘ın Türk-Ġslam 

sentezini öven yazılarına Büyük Doğu Cemiyeti ve ĠDP‘nin destek verdiğine dair 

mektupların adı geçen Ģahsın evinde bulunduğu iddiaları da deliller arasındaydı. (BCA 

030.01/67.418.16-2) 

GeliĢmeler üzerine ĠDP‘nin Bursa Ģubesi hakkında dini siyasete alet etmekten 

dava açıldı. Parti Ģubesinin açılıĢında laiklik karĢıtı propagandaların yapıldığı, irticai 

unsur içeren afiĢlerin asıldığı ve son olarak partiye yakınlığı ile bilinen YeĢil 

Bursagazetesinin din propagandası yaptığı iddiası soruĢturmada ön plana çıkmaktaydı. 

(Vatan, 01.03.1952;  SebilürreĢad, V/125, 1952: 387)SoruĢturmanın tamamlanmasıyla 

mahkeme ĠDP‘nin kapatılmasına karar vermiĢti. ĠDPyöneticileri, kararınCemiyetler 

Kanunu‘na aykırı olduğunu ortaya koyması üzerine (SebilürreĢad, V/125, 1952:387) 

mahkeme itirazları haklı bularak kapatma iĢlemini iptal etmiĢti. Bunun üzerine Ġstanbul 

Savcılığı partinin kapatılması için tekrardan dava açmıĢtı. (Milliyet, 28.03.1952) 

8 Mayıs‘ta yapılan duruĢmada ĠDP‘nin Avukatı Abdurrahman ġeref Laç, yaptığı 

savunmada suçlamaların yersiz ve dayanaksız olduğunu öne sürerek, kapatılmaları için 

hukuki bir dayanağın olmadığını ifade edince mahkeme heyeti yapılan savunmayı 

dikkate alarakMedeni Kanunun 71. maddesine göre ĠDP‘nin kanuna aykırı bir 

                                                           
3 Ayan Meclisi 63 üyeden oluĢacak ve ölünceye kadar görev yapacaklar. 5/1‘i eksilmedikçe yeniden seçim 

yapılmayacaktı. (Ġslam Demokrat Partisi Esas Programı, 1952: 3) 
4Parti köyün kalkınması için emekli olanların köye yerleĢmesi durumunda maaĢlarına zam yapılacağı gibi 

kıdemlerinin de arttırılacağını taahhüt etmekteydi. (Ġslam Demokrat Partisi Esas Programı, 1952: 8) 
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durumunun olup olmadığının araĢtırılması için 3 kiĢilik bilirkiĢi heyetine havale 

edilmesine karar verdi. (SebilürreĢad, V/125, 1952: 396) 

BilirkiĢi heyetinde yer alan Ġstanbul Üniversitesi Ġdare Hukuk Profesörü Sıdık 

Sami Onar, Medeni Hukuk Profesörü Kemalettin Birsen ve Sosyoloji Bölümünden Prof. 

Hilmi Ziya Ülken hazırladıkları raporu mahkemeye sundu. Raporda,savcılığın 

iddialarının aksine ĠDP‘nin kapanması için hukuki bir zemin oluĢmadığı ve gerekçenin 

Medeni Kanunun 71. maddesi kapsamına girmediği yönünde görüĢ yer almaktaydı. 

(Bozkurt, 2013: 95)20 Ekim 1952‘de 2. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde ĠDP‘nin 

kapatılmasıyla ilgili son duruĢmada partinin kapatılmasına ve kurucularının onar lira 

para cezası ödemelerine temyiz yolu kapalı olmaküzere karar verildi. (Milliyet, 

21.10.1952;Aksanyar, 2007: 14) 

ĠDP yöneticileri, kapatılmalarında gerekçe gösterilen Ġslam‘ı kullanma 

gerekçesine sert tepki göstererek bunun doğruyu yansıtmadığını ifade ederken bu 

konuda DP ve CHP‘yi suçlamaktaydılar. Ayrıca partinin kapatılma olayının arkasında 

Yahudilerin ve Masonların olduğunu ileri sürmeye devam ettiler. Parti olayların 

arkasında Mason olan ve CumhurbaĢkanı Celal Bayar‘ı da ikna eden gazeteci Ahmet 

Emin Yalman‘ın olduğunu da iddia etmekteydi. (Büyük Cihad, 21.03.1952) Parti 

yöneticileri, DP ile benzer düĢünceler ortaya koymalarına rağmen iktidardaolmadıkları 

için kapatıldıklarını düĢünmekteydi. (SebilürreĢad, V/125, 1952: 396) Kapatılmayla 

ilgili olarak CumhurbaĢkanı Celal Bayar‘a mektup yazan partinin kurucularından 

Ġbrahim Galip Hanikoğlu, Batı‘da Hıristiyan menĢeili partilerin özgür bir ortamda 

siyaset yaptıklarını, Türkiye‘de ise demokrasinin tam anlamıyla iĢlemediğini Ģu sözlerle 

ifade etmekteydi:― Bu yeni doğan bir çocuğa, hırsız, katil, cani olacaktır diyerek bu 

masumun ifnasına kalkıĢmak ne kadar acı, çirkin, gülünçse partimiz hakkında endiĢe, 

Ģüphe bunun bir benzeri bir tablo.‖ partiyi kapatma yerine partide irticai faaliyetlerde 

bulunanların cezalandırılmasının daha doğru olacağını vurgulamaktaydı.(BCA, 

030.01.41.243.22-2) Siyasal iktidar Hanikoğlu‘nun açıklamaları karĢısında tepkisini sert 

bir Ģekilde gösterdi: ―Tanzimat ve MeĢrutiyetten beri yenilik ve inkılap için çalıĢanları 

gavurlaĢmak ve milleti gavurlaĢtırmaya çalıĢmakla itham eden; açık kapalıtelmihlerde 

bulunan yobazlar aleminde kaynatılmakta olan kazan küstahça ve pervasızcadır.(BCA 

030.01.41.243.22-1) 

Avrupa‘dan da partinin kapatılmasına destek gelmiĢ, Fransız Federasyonundan 

―UnionInternationaleAntiraciste‖ adlı kuruluĢ iktidara gönderdiği mektupta ĠDP‘nin 

kapatılmasını memnunlukla karĢıladıklarını ve hükümete bu olaydan dolayı minnet 

duyduklarını ifade etmekteydi. (BCA 030.01.61.375.4-1; Çay, 2013: 174) 

ĠDP, kapatıldıktan sonra bile iktidar, parti üyelerinden Ali FuadBaĢgil ve Ġsmail 

Hakkı DaniĢmend‘in birlikte Hak Partisi kuracaklarını, fakat bu ismin irticai bir isim 

olmasını dikkate alarak daha sonra fikir değiĢtirip Büyük Türkiye Partisi kurmaya karar 

verdiklerini iddia etmekteydi. (BCA 030.01/67.418.16-2) 

ĠDP‘nin kapanmasına dair tartıĢmaların ve itirazların devam etmesi ve bu 

konuların basında sürekli tartıĢılması gergin ortamın devam etmesine neden olmaktaydı. 

Özellikle kapatılma olayınınĠslami basında tartıĢılması bazı istenmeyen olayları da 

beraberinde getirdi. BaĢbakan Adnan Menderes 22 Kasım 1952‘de Malatya DP Ġl 

Kongresi‘ne katılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, ĠĢletmeler Bakanı ve bazı 

milletvekilleri ile Malatya‘ya gitti. Dergi çalıĢmaları için o tarihlerde Malatya‘da 

bulunan Gazeteci Ahmet Emin Yalman, Sümerbank lokalindeBaĢbakan onuruna verilen 

yemeğe katıldı. Yemekten sonragece ile ilgili gazetesine bilgi vermek üzere postaneye 

giden Ahmet Emin Yalman postane çıkıĢında ĠĢ Bankası önünde gecenin geç saatlerinde 
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silahlı saldırıya uğradı. (BCA 030.01./67.418.16-5) Yalman, saldırıdan yaralı olarak 

kurtuldu. (BCA 030.67/418.16-5; Vatan, 23.11.1952) Yalman hastaneye kaldırılırken, 

olay Menderes‘e ve ĠçiĢleri Bakanı‘na bildirildi. Olaydan sonra Adalet Bakanı Osman 

ġevki Çiçekdağ ve Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygün ile Operatör Doktor Kamil 

Sokullu ve Profesör Doktor Recai Ergüder özel bir askeri uçakla Malatya‘ya 

gelmiĢlerdi. 

Olayın arkasında kimin/kimlerin olduğu konusu sıklıkla basında yer 

bulmaktaydı. Olayın arkasında Büyük Doğu Cemiyeti üyelerin de olduğu söylentiler 

arasındaydı. (Çetinkaya, 2016: 48)Siyasal iktidar, ĠDP, Büyük Doğu Cemiyeti ve 

Milliyetçiler Derneği‘nin tahrikleri sonucu Yalman‘ın hedef gösterildiğini 

düĢünmekteydi. (BCA 030.01./67.418.16-5) Yapılan soruĢturmanın ardından olayla 

ilgisi bulunduğu iddia edilen birçok Ģahıs gözaltına altına alındı. Yapılan soruĢturmada 

tanıkların ifadesi üzerine gözaltına alınan ġerif Dursun‘un köydeki evinde yapılan 

aramalar sonucunda bulunan delillerden bu Ģahsın ĠDP ile bağlantısı olduğu tespitinde 

bulunuldu. Ġncelemeler sonucunda Cevat Rıfat Atilhan da tutuklananlar arasındaydı. 

(Milliyet, 24.01.1953; Zafer, 25.01.1953; Yalman, 1970: 1615) Büyük Doğu, Büyük 

Cihad gazetesinin de Ahmet Emin Yalman hakkında olumsuz yazılar yazdığı 

bilinmekteydi. (BCA 030.01./67.418.16-3) 

SoruĢturmanın derinleĢtirilmesi ve tutuklananların ifadesi üzerine olayın faili 

lise öğrencisi Hüseyin Üzmez, Elazığ‘dakarakola teslim oldu. Üzmez anılarında suikastı 

yapacak kiĢinin kendisi olmadığını, bu iĢi yapacak olan ġerif Dursun‘un çekindiği için 

bu iĢi üstlendiğini ve suikast gecesinden önce de birkaç defa Yalman‘a suikast 

teĢebbüsünde bulunduğunu belirtmekteydi. (BCA 030.01./67.418.16-6) Ayrıca Üzmez, 

olay gecesinden önce Musa Cağıl‘ın abisinin suikast ekibini olaydan vazgeçirmek 

istediğini, kendisinin de bir ara vazgeçmek istediğini, suikast gecesi ġerif Dursun‘un 

karĢı yolda onu izlediğini kaydetmektedir. (BCA 030.67/418.16-5; Üzmez, 1993: 156) 

Olaydan sonra uzun süre kimse Yalman‘a yaklaĢamamıĢ ve ―gericiler Ģehri 

bastılar diye‖BaĢbakan Adnan Menderes‘i de Bey Dağlarına doğru kaçırmıĢlardı. 

Üzmez suikastın ardından olay yerinden koĢarak uzaklaĢmıĢ ve Mahmut ġentürk adında 

biri tarafından kendisi için hazırlanmıĢ bisikletle dayısının evine sığınmıĢtı. Kaçarken 

olayın görgü tanığı olan Bekçi Osman adındaki Ģahsın kendisini gördüğünü ve kendisini 

umursamayıp ġerif‘in arkasından koĢtuğunukaydeden Üzmez, suikast tabancasını ve o 

sırada kullandığı pardösüyü niĢanlısına emanet etmiĢti. Üzmez suikastı anılarında 

anlatırken içinin rahat olduğunu ve o gece namazdan sonra Kuran okuyup, güzel bir 

uyku uyuduğunu da yazmaktaydı. (Üzmez, 1993: 169) 

Üzmez‘e göre Yalman ölümü hak eden bir din düĢmanıydı. ―Necip Fazıl‘ın 

Büyük Doğu‘sunda okuya okuya ezberlemiĢtik: ―Yalman Yahudi dönmesidir. Ġstiklal 

Harbi‘nde Amerikan mandasını istemiĢtir. Doğu isyanını körüklemiĢtir. 1925‘te Elazığ 

Ġstiklal Mahkeme‘sinde yargılanmıĢ: ―Ben Yahudiyim bütün bunları ırkî cibilliyetimin 

icabı olarak yaptım. Atam beni affetsin‖ diye yalvardığı ve Atatürk‘ün çizmelerini 

yaladığı için kurtulduğunu, 1951 yılında bir güzellik kraliçesini Amerika‘ya göndermiĢ, 

Amerikalı bahriye subaylarına öptürmüĢtür. Bu resmi Ruslar çoğaltmıĢ, Kore‘de 

çarpıĢan birliklerimizin üzerine havadan atmıĢtır. Orada uğruna yüzlerce Ģehit verilen 

mukaddes bayrağımızı, bu güzellik kraliçesinin bacaklarına dolamıĢtır. Bütün bunları 

yapmıĢ mı? YapmamıĢ mı? Tabii ki bilmiyordum. Büyük Doğu ne yazmıĢsa ona 

inanıyorduk.‖ (Üzmez, 1993: 181) Anılarında da yazdığı üzere Üzmez ve arkadaĢlarının 

Büyük Doğu Cemiyetiyle bağlantıları vardı. Benzer Ģekilde Yalman da anılarında 

―Bunların hepsinin Büyük Doğu Derneği‘ne, Ġslam Demokrat Partisi‘ne ve doğuda kısa 
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sürede seksen Ģube açmıĢ olan Milliyetçiler Derneği‘ne mensupturlar‖ 

(BCA030.67/418.16-5; Yalman, 1970: 1618)basit bir Ģahsın iĢi olmadığını söylemek 

istemekteydi. 

Ahmet Emin Yalman‘ın Malatya‘da maruz kaldığı silahlı saldırı ĠDP‘yi yeniden 

gündeme taĢıdı. Saldırının BaĢbakan Menderes‘in Malatya gezisinde gerçekleĢmesi 

kamuoyunda bomba etkisi oluĢturarak devlet sorununa dönüĢmüĢtü. Ġslami kesimin 

dıĢına kalan basın kuruluĢları suikastın basit bir vaka olmadığını, irticai unsurlar 

barındıran rejim karĢıtı bir eylem olarak değerlendirmekteydi. ĠDP BaĢkanı Cevat Rıfat 

Atilhan ve Büyük Doğu Cemiyeti BaĢkanı Necip Fazıl Kısakürek dahil çok sayıda ĠDP 

ve BDC üyesi tutuklanarak Malatya Hapishanesi‘ne sevk edildi. (BCA 030.67/418.16-

5; Vakit, 25.01.1953) Bu olay ―irticai tehdit‖ ortamı laiklik hassasiyeti ile bilinen CHP 

gibi muhafazakâr bir tanımlama yapılan DP‘yi de rahatsız ettiği anlaĢılmaktaydı. Türk 

siyasi hayatında ender görülen iktidar ile muhalefet arasında bir yumuĢama havası 

oluĢtu. 

SONUÇ  

Siyasal Ġslam‘ın yoğun bir Ģekilde tartıĢıldığı çok partili süreçte ĠDP, geniĢ 

kitleleri içine alan bir parti görüntüsünden çok kurucusu Cevat Rıfat Atilhan‘ınI.Dünya 

SavaĢı ve Milli Mücadele döneminde yaĢadığı deneyimler sonucunda Yahudi 

düĢmanlığı üzerine ĢekillenmiĢ, muhafazakârbir lider partisi görünümü sergilemekteydi. 

ĠDP, aslında Cevat Rıfat‘ın Milli Ġnkılap dergisi, Milli Kalkınma Partisi ve Türk 

Muhafazakâr Partisi‘ndeki siyasi tecrübelerinin yansımasıydı. Cevat Rıfat, farklı 

dönemlerde siyaset yapmasına rağmen din eksenli okumalardan ve Yahudi karĢıtı 

duruĢundan ilkesel olarak hiçbir dönem vazgeçmemiĢti.Partinin kurucuları 

kapatılmalarında bile Yahudi ve Masonların rolü olduğunu öne sürmekteydi.  

ĠDP, iktidar ile ana muhalefet partisi arasında sıkıĢtığı için kitlesel bir halk 

gücünü arkasına alamadı. Bu yönüyle CHP ile SCF arasına sıkıĢmıĢ olan Ahali 

Cumhuriyet Fırkası‘na yine çok partili hayatın baĢladığı ilk dönemlerde CHP ile DP 

arasında kalıp varlık gösteremeyen Millet Partisi‘ne benzemekteydi.  

Atilhan‘ın Yahudi karĢıtlığı onun Türkçülüğünü sembolize ederken Arap birliği 

düĢüncesi ise, Ġslami perspektiften beslendiğine iĢaret etmekteydi. Parti, Ġslam dinini 

merkeze aldığından ve siyasal Ġslam ülküsüne yakın durduğundan iktidar ve 

muhalefetin kendisine cephe almasına yol açtı. ĠDP, DP iktidarını izlediği popülist 

politikalarından dolayı eleĢtirmesine rağmen dönemin önde gelen din yorumlayıcıları ve 

aktörleri tarafından siyasal Ġslam düĢüncesinden ötürü tepki almıĢ, bu kesim ılımlı bir 

din anlayıĢı pratiğini ortaya koyan DP‘ye yönelmiĢlerdi.Bu yönüyle ĠDP, DP‘nin 

muhafazakâr kesimi kucaklamak için kullandığı Ġslami sembol ve söylemleri yaĢam 

biçimine dönüĢtürmek istemesinden dolayı iktidardan farklılaĢmıĢtı.Parti, Türk siyasi 

hayatında önemli bir yer iĢgal etmemesine rağmen sonraki süreçte siyasal Ġslam‘ın zirve 

yaĢadığı Milli GörüĢ hareketini Ġslam Birliği, Ġslam Federasyonu ve Siyonist karĢıtı 

söylemleriyle beslemiĢti. Milli GörüĢ hareketi, ĠDP‘nin söylemlerini kitlesel bir destekle 

pratiğe dönüĢtürmüĢtü. 
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Özet 

Araplar tarafından fethedilmesindan sonra 868 senesinde Tolunoğlu Ahmed, Abbasî halifesi 

tarafından Mısır valiliğine atandı. Tolunoğlu Ahmed Mısıra geldikten hemen sonra bağımsızlığını ilan 

etmiĢ ve 868 yılında Mısırda ilk Ġslâmî Türk devletini kurmuĢtur. Tolunoğulları devleti 905 yılında 

yıkıldı. Kısa bir süre sonra Mısırda 935 yılında ĠhĢidîler (AkĢitler) adıyla ikinci Müslüman Türk devleti 

kurulmuĢ oldu. Bu devlet de 969 yılında Fatimîlerin Mısırı fethetmesiyle sona ermiĢtir. Fatimîlerden 

sonra Eyyubîler de (1174-1252 yıllarında) Mısırdaki baĢka bir Türk devleti idi. Eyyubîlerden sonra yine 

bir Türk devleti olan Memlûkler de Mısırda yaklaĢık 270 yıl hüküm sürdü. Eyyubîler ve özellikle 

Memlûkler zamanında baĢta saray ve orduda olmak üzere, Türkçe günlük hayatta konuĢulan bir dil 

oldu.Tarihçi ibn Ġlyâs‘ın Bedāi c u‘z-Zuhûr adlı eserinde rivayet ettiğine göre sultanın fermanı Türkçe ve 

Arapça olarak görevlendirilen iki kiĢi tarafından Mısır halkına okunuyordu. Bu rivayetten anlaĢılıyor ki 

halk arasında Arapça bilmeyen kitle büyüktü. Osmanlılar 1517‘ de once ġam ve Mısırı, daha sonra da Fas 

hariç bütün Arap ülkelerini hâkimiyeti altına almıĢlardı. Böylece baĢta Mısır olmak üzere, bütün Araplar 

uzun asırlar boyunca Türklerle yan yana, hatta iç içe yaĢadılar. Yirminci yüzyıla kadar Arap ülkelerinde 

süren Türk egemenliği sonucunda Ġslâm dininin temel dili olan Arapça birçok kelime Türkçe yazı ve 

konuĢma diline girdiği gibi Türkçeden de birçok kelime Arap yazı ve konuĢma diline girmiĢtir. 

Osmanlı hakimiyeti döneminde Mısırda Arapça yazılan tarihî kaynakları incelediğimiz zaman, 

bu eserlerde kullanılan yüzlerce Türkçe kelime gözümüze çarpar. Ġki dil birbirinden kelimeler ve kurallar 

aldıkları gibi bu dillerin ses sistemleri ve ifâde yolları arasında da yakınlaĢmalar olur. 

Türkçeden Arapçaya geçen kelimeler çoğu kez fonetik, morfolojik ve semantik bakımından 

değiĢikliğe uğramaları kaçınılmaz olmuĢtur. 

Bu çalıĢmada;Osmanlılar devrinde Mısırda Arapça Olarak yazılmıĢ birçok eser tarandı ve bu 

eserlerde kullanılan Türkçe kelimeleri fonetik, morfolojik ve semantik bakımından incelenerek uğradığı 

değiĢimler tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devri, Tarihi Kaynaklar, Mısır, Türkçe Kelimel 

Abstract 

After conquest by the Arabs in the year 868 Tolunoğlu Ahmed, the Abbasid caliphate was 

appointed to the governor of Egypt. Tolunoglu Ahmed declared his independence shortly after arriving in 

Egypt and established the first Islamic Turkish state in Egypt in 868. The state of Tolunoğulları was 

destroyed in 905. Soon after, a second Muslim Turkish state was established in Egypt in 935 with the 

name Ikhshidid. This state came to an end in 969 when the Fatimids conquered Egypt. After the Fatimids, 

the Ayyubids (1174-1252) were another Turkish state in Egypt. After the Ayyubîs, the Mamelukes, a 

Turkish state, ruled for about 270 years in Egypt. The Ayyubids and especially the Mamelukes were a 

language spoken in daily life in Turkish, especially in the palace and the army. According to historian Ibn 

¯yas' Bedāicu'z-Zuhûr, the Sultan's verse was read by the two people appointed as Turkish and Arabic to 

the Egyptian people. It is understood from this narration that the masses who do not speak Arabic among 

the people are big. In 1517, the Ottomans first took over all the Arab countries except Damascus and 

Egypt, and then Morocco. Thus, all Arabs, especially Egypt, have lived side by side with the Turks for a 

long time, even inside. As a result of Turkish sovereignty in the Arab countries until the twentieth 

century, many words in Arabic, which is the basic language of the Islamic religion, entered into the 

language of writing and speaking in Turkish. 

mailto:shawky-shaban@hotmail.com
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When we examine the historical sources written in Arabic in Egypt during the Ottoman rule, 

hundreds of Turkish words used in these works multiply. The two languages are intercommunicative, and 

as they do with the rules, there is also a convergence between the sound systems of these tongues and the 

ways of expression.  

The words from Turkic to Arabic are often inevitably subject to changes in phonetics, 

morphology and semantics. 

In this work, many works written in Arabic in Egypt during the Ottoman period were scanned 

and the changes in the Turkish words used in these works were examined in terms of phonetics, 

morphology and semantics. 

Keywords: Ottoman Period, Historical Sources, Egypt, Turkish Words 

GĠRĠġ 

Araplar tarafından fethedilmesinden Sonra 868 senesinde Tolunoğlu Ahmed, 

Abbasî halifesi El-Mu'tez Billah Muhammed ibn Cafer El-Mütevekkil (866-869)   اٌّؼرس 

 tarafından Mısır valiliğine atandı. Tolunoğlu Ahmed Mısır'a تاهلل ِذّض تٓ جؼفر اٌّرٛوً 

geldikten hemen sonra bağımsızlığını ilan etmiĢ ve 868 yılında Mısır'da ilk Türk 

Devletini kurmuĢtur. Tolunoğulları Devleti 905 yılında yıkıldı. Kısa bir süre sonra 

Mısır'da 935 yılında ĠhĢidîler (AkĢitler) adıyla ikinci Müslüman Türk Devleti kurulmuĢ 

oldu. Bu devlet de 969 yılında Fatimîlerin Mısır'ı fethetmesiyle sona ermiĢtir. 

Fatimîlerden sonra Eyyubîler de (1174-1252 yıllarında) Mısır'daki baĢka bir Türk 

Devleti idi. Eyyubîlerden sonra yine bir Türk Devleti olan Memlûkler de Mısır'da 

yaklaĢık 270 yıl hüküm sürdü. Eyyubîler ve özellikle Memlûkler zamanında baĢta saray 

ve orduda olmak üzere, Türkçe günlük hayatta konuĢulan bir dil oldu. Tarihçi ibn 

Ġyâs'ın (ölüm tarihi 1524) Bedāi'uz-Zuhûr تضائغ اٌس٘ٛر adlı eserinde rivayet ettiğine göre 

Sultanın fermanı Türkçe ve Arapça olarak görevlendirilen iki kiĢi tarafından Mısır 

halkına okunuyordu. Bu rivayetten analaĢılıyor ki halk arasında Arapça bilmeyen kitle 

Türkçe bilmeyen kitle kadar büyüktü. O devirde Mısırlılara Türkçeyi öğretmek 

amacıyla Mısır'da birçok eser yazıldı. Bu eserlerden en önemliler Ģunlardır: 

1- Kitâbü'l-idrak li-lisâni'il-etrak وراب اإلصران ٌٍطاْ األذران :  

Mısır Kıpçakçasını karekterize eden bu eser, on dördüncü asrın baĢlarında takriben 

1312-1313 tarihlerinde yazılmıĢtır. Eserin yazarı 1256 da Granata‘da dünyaya gelen 

Esireddin Abu-Hayyan Muhammed ibn Yusuf. (bk.Ahmed Caferoğlu, Türk Dili Tarihi 

C.2.S.188). 

2- El-Kavâninü' L-Külliyye L-Zabt'il-Lugati' et-Türkiye  اٌمٛأيٓ اٌىٍيح ٌضثظ اٌٍغح اٌررويح : 

Eser Memlûkler devri Kıpçakçasına ait olup, pratik dil öğretimi gayesiyle Mısır'da 

yazılmıĢtır. Yazarı Ģimdiye kadar tespit edilemeyen bu eser XV. yüzyıl baĢlangıcı 

mahsullerindendir. (a.g.e., s.190) 

3- Et-Tuhfetü'z-Zekiyye fi'l-Lugati' t-Türkiye اٌرذفح اٌسويح فٝ اٌٍغح اٌررويح: 

 AĢağı yukarı "El-Kavânin" tipinde olmak üzere Kıpçak Türkçesini aydınlatan ve 

yerine göre Türkçe ders kitabı olarak kullanılan bu eser, XV. yüzyıl lûgatlerindendir. 

(a.g.e., S.191). 

 Osmanlılar 1517'de önce ġam ve Mısır'ı, daha sonra da Fas hariç bütün Arap 

ülkelerini hâkimiyetleri altına almıĢlardı. Böylece baĢta Mısır olmak üzere, bütün 

Araplar uzun asırlar boyunca Türklerle yan yana, hatta iç içe yaĢadılar. Yirminci yüzyıla 

kadar Arap ülkelerinde süren Türk egemenliği sonucunda Ġslâm dininin temel dili olan 

Arapça birçok kelime Türkçe yazı ve konuĢma diline girdiği gibi Türkçeden de birçok 

kelime Arap yazı ve konuĢma diline girmiĢtir. 
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Mısır'da Türklerin hakimiyeti süresince imar ve yapılaĢma artmıĢ, ilim, sanat ve 

edebiyat büyük geliĢme göstermiĢtir. Fakat Mısır'da Türk tesiri her alanda en yüksek 

seviyesine Osmanlı hakimiyeti döneminde ulaĢtı. Türk kültürünün bu dönemde Mısır'da 

her alanda bıraktığı derin izler günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Mısır'da Türklerin etkileri dil 

sahasında belirgin bir Ģekilde kendini göstermiĢtir. Osmanlı Türkleri vasıtasıyla Türkçe, 

Farsça, Batı dilleri ve hatta Arapların kullanmadıkları ve daha önce Arapça sözlüklerin 

tanımadığı yeni Arapça kelimeler Arap diline geçti. 

Osmanlı hakimiyeti döneminde Mısır'da Arapça olarak yazılan tarihî kaynakları 

incelediğimiz zaman, bu eserlerde kullanılan yüzlerce Türkçe kelime gözümüze çarpar. 

Bu kelimeleri fonetik, morfolojik ve semantik bakımından incelemeden önce Arapçanın 

baĢlıca ses hususiyetleri üzerinde durmak gerekiyor.  

Arapçanın BaĢlıca Ses (Fonetik) Hususiyetleri 

Konsonantlar: 

Arap yazısı yalnız konsonantları gösteren Ģekillerden müteĢekkil olup, bu 

Ģekillerin, yani harflerin sayısı 28 dir. Harfler Ģunlardır: 

.أ، ب، خ، ز، ج، ح، ر، ص، ط، ر، ز، ش، ظ، ؼ، ض، طـ، ظ، ع، ؽ، ف، ق، ن، ي، َ، ْ، ٘ـ، ٚ، ٜ  

Vokaller: 

Türkçede yalnız kısa vokaller bulunmasına karĢılık Arapçada hem kısa, hem de 

uzun vokaller vardır. Arapçanın kısa vokalleri asıl yazıya dahil edilmeyen ve çoğu 

zaman yazıda gösterilmeyen bazı iĢaretlerle ifade edilir. Uzun vokaller ise, aslında 

konsonantlara delâlet eden harflerin yardımı ile gösterilir. 

Kısa Vokaller: 

Arapçada yalnız üç tane kısa vokal a, i, u olup bunlar Ģu iĢaretlerle gösterilir: 

- Üstün (fetha):  َ _ . Bu iĢaret Türkçedeki a  ve  e  sesini verir. 

- Ötre (zamma):  ُ _ Bu iĢaret Türkçedeki  u  sesine delalet eder. 

- Esre (kesre):  ِ _. Bu iĢaret Türkçedeki  i   sesine delalet eder. 

Uzun Vokaller: 

Arapçada uzun vokaller Ģu harflerle gösterilir: 

_ uzun  ā (ا) elif ile gösterilir: kātib واذة , māhir ِا٘ر … gibi  

_ uzun  ū (و) vav ile gösterilir: mektūb ِىرٛب, mevzūn ِْٚٛز …. gibi 

_ uzun  ī  (ٜ)  ya‘ ile gösterilir: fakīr فمير , kebīr وثير … gibi 

Arapçanın ses uyumu: 

Arapça kelimelerde hangi harflerin bir araya gelemeyeceği veya hangi durumlarda 

bir arada olamayacakları ayrıca Arapçada bulunmayan harfler konusu: 

1- Aynı kelimelerde beraber bulunamayan konsonantlar: 

Ses taklit eden kelimeler hariç olmak üzere, aynı kelime içinde Ģu konsonantlar 

birlikte bulunamaz: (bkz.Es-Suyūti: (Ham
c
u'l-havāmi

c
, v.24b) 

- ج   "c"    ile    ؼ   " s" 

- ج   "c"    ile    ق     " k" 
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- ج    "c"   ile    ط    " t" 

- ؼ   "s"  ile    ط   " t" 

- ش    "s"  ile    ط     " z" 

- ش    "s"  ile    ز    " z" 

2- Aynı kelimlerde birbirleri  ardınca bulunmayan konsonantlar: (a.g.e.v.25
a
) 

 "ġ" ؽ h" dan sonra" ح-

 "h"  ٘ـ h" dan sonar" ح -

 "z" ز d" dan sonra" ص-

 "h" ر ayın" dan sonra‗" ع -

 "ġ" ؽ ayın" dan sonra‗" ع -

 "C" ج k" dan sonra" ن -

3- Arapçada پ "P", چ "ç",  ژ  "j", گ "g", ڭ "ñ", ګ "ğ" harfleri bulunmamaktadır. 

4- Arapça kelimelerde hem kalın, hem ince vokal bulunabildiği gibi, aynı kelimede hem 

düz hem yuvarlak vokal de bulunabilir. Ayrıca kelime baĢında ve kelime sonunda da 

her çeĢit konsonant bulunabilir. Fakat Ģunu belirtmeliyiz ki Arapça kelimeler baĢında 

sadece konsonant bulunur, Arapça kelimeler baĢında vokal bulunmaz (Atif Madkur; 

‗ilmu'l-luga, s.131). 

Netice olarak yukarıda belirttiğimiz kurallara aykırı olan kelimeler "muarreb" yani 

ArapçalaĢtırılmıĢ veya yabancı kelimelerdir. 

Osmanlı Döneminde Mısır'da Arapça olarak yazılmıĢTarihi eserler: 

Osmanlı dönemi Mısır'ında Arapça olarak birçok tarihî eser yazıldı. Bu eserlerden 

birkaçını burada sıralıyoruz: 

1- Muhammed Ahmed Ġbn Ġyas: Bedāi‗uz- Zuhur Fi vakāi‗ud-Duhur 

تضائغ اٌس٘ٛر فٝ ٚلائغ اٌض٘ٛر: ِذّض أدّض تٓ إياش-   

2- Ahmed ibn Zunbul ar-Rammāl: Vaki‗at'us-Sultan Selim Ġbn Osman Ma‗a as-Sultan 

al-Gurî. 

.ٚالؼح اٌطٍطاْ ضٍيُ تٓ ػثّاْ ِغ اٌطٍطاْ اٌغٛرٜ: أدّض تٓ زٔثً اٌرِاي-   

3- Muhammed ibn Muhammed ibn Ebî as-Surûr al-Bakrī : ‗Uyūn'ül-Ahbar ve 

Nuzhet'ül-Absār. 

.ػيْٛ األسثار ٚٔس٘ح األتصار: ِذّض تٓ ِذّض تٓ أتٝ اٌطرٚر اٌثىرٜ-   

4- Muhammed ibn Muhammed ibn Ebî as-Surûr al-Bakrī: al-Minah'ur-Rahmāniye Fi 

Tarih ed-Develt'il-Osmaniye. 

.إٌّخ اٌردّأيح فٝ ذاريز اٌضٌٚح اٌؼثّأيح: ِذّض تٓ ِذّض تٓ أتٝ اٌطرٚر اٌثىرٜ-   

5- Muhammed ibn Muhammed ibn Ebî as-Surûr al-Bakrī: Al-Kavākib'üs-Saire Fi 

Ahbar Mısr ve al-Kahire. 

.اٌىٛاوة اٌطائرج فٝ أسثار ِصر ٚاٌما٘رج: ِذّض تٓ ِذّض تٓ أتٝ اٌطرٚر اٌثىرٜ-   

6- Ahmed Ed-DemirdaĢ : Ed-Dürre El-Musāne Fi Ahbār'il-kināne 

.اٌضرج اٌّصأح فٝ أسثار اٌىٕأح: أِير أدّض اٌضِرصاظ ورشضا ػستاْ-   
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7- Ahmed ġelebî Abd'ül-Ganî: Avdah'ul-ĠĢarāt Fimen tevellā Mısr'ul-Kahire Min'el-

Min'el-Mulûk ve'l-BaĢāt. 

.أٚضخ اإلغاراخ فيّٓ ذٌٛٝ ِصر اٌما٘رج ِٓ اٌٍّٛن ٚاٌثاغاخ: أدّض غٍثٝ ػثض اٌغٕٝ-   

8- Abdurrahman El-Cebertî: Acāib'ül-Asār Fi Et-Teracim ve al-Ahbar. 

.ػجائة اآلثار فٝ اٌرراجُ ٚاألسثار: ػثض اٌردّٓ اٌجثرذٝ-   

Dilcilerce bilinen bir gerçek Ģudur; "bir arada yaĢama, ticaret, siyaset, kültür 

iliĢkileri, savaĢlar, aynı din çervresi içinde bulunma gibi değiĢik etkenler diller arasında 

sözvarlığı açısından alıĢveriĢlere yol açmakta, en baĢta sözcükler olmak üzere, 

iliĢkilerin artıĢıyla birlikte birtakım ses, yapı ve sözdizimi ögeleri dilden dile 

geçebilmektedir". (Doğan Aksan: Türkçenin Sözvarlığı, s.125) 

Bu gerçek doğrultusunda adını andığımız o tarihi eserleri incelediğimiz zaman, bu 

eserlerde kullanılan yüzlerce Türkçe kelime gözümüze çarpar. Bu eserlerde kullanılan 

Türkçe kelimeler o kadar çok fazla ki bizim kanaatimize göre Türkçe bilmeyen tarihçi 

bu eserleri kolay kolay anlayamaz. 

Türkçeden Arapçaya geçen ve zikrettiğimız tarihi eserlerde kullanılan kelimeler 

fonetik, morfolojik ve semantik bakımından büyük ölçüde değiĢikliğe uğramıĢtır. 

Fonetik Hususiyetler 

1- Vokaller 

a- Vokal Değişmeleri 

Arapçada kullanılan Türkçe kelimeler Arap Dilinin ses yapısına büyük ölçüde 

benzeĢtirilmiĢtir. Daha once belirtiğimiz gibi Arapçanın üç kısa vokali, a-i-u ve onların 

uzunları ā- ī- ū karĢılığında Türkçenin sekiz vokali bulunmaktadır. Dolayısıyla 

Türkçeden Arapçaya geçen kelimeler genellikle Arapçanın ses sistemine uydurularak 

kullanılmıĢtır. 

Ġncelediğimiz tarihi eserlerde kullanılan ve vokal değiĢmelerine maruz kalan 

Türkçe kökenli veya Türkçenin vasıtasıyla Arap Diline geçen yabancı kelimelerden 

örnekler: 

1- a → e değiĢmesi 

- bekrec بنرج  (bkz.Acāib, c.2, s.238): Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova 

anlamına gelen bakraç تالراچ kelimesinden. 

- demġe  .kelimesinden  طاِغٗ، ذّغا Türkçe damga :(kbz. Acāib, c.4, s.91)   دمغً

- teht Farsçadan Türkçeye geçen that :(bkz. Acāib, c.1, s.133)   حخج   ذشد 

kelimesinden. 

2- e → i değiĢmesi 

- tirsāne  dār'us-Sınā‗a kelimesi  صار اٌصٕاػح Arapça (bkz. Acāib, c.4, s.311)  حرضاوت

Ġtalyancaya "tersana" Ģeklinde geçmiĢ, sonra Ġtalyancadan Türkçeye geçen 

tersane ٗٔذرضا kelimesi Arapçada "tirsane" olarak yerleĢmiĢtir. 

3- I →i değiĢmesi  

- hanim ٌاوم  (bkz.Dürre, s.252): Türkçe hanım ُٔسا kelimesinden. 

4- ı→ u değiĢmesi 



Yrd.Doç. Dr. Shawky AHMED SHABAN & Prof. Dr. AsumanAHMED SHABAN 416 

- hazuk خازوق (bkz. Acāib, c.4, s.311):  Türkçe kazık لازيك  kelimesinden. 

- kurbac مرباج (bkz. Acāib, c.3, s.191):   Türkçe kırbaç لرتاج kelimesinden. 

5- i→ u değiĢmesi 

- buksumat بقطماط (bkz. Acāib, c.1, s.337): Rumcadan Türkçeye geçen peksimet 

 .kelimesinden   تىطّاص

6- i→ a değiĢmesi 

- davadar دوادار (bkz. Rammal. S.90):  Osmanlı Devletinde yüksek rütbeli devlet 

adamlarının hokka ve kalemlerini muhafaza eden ve yazı müsveddelerini kaleme 

alan görevli analamına gelen divitdâr صٚيرضار  kelimesinden. 

7- u → i değiĢmesi 

- caviĢ ÇavuĢ (bkz. Acāib.c.2, s.120- Dürre. 33, 65-Rammal.s.140)  جاويع اٚظ  چ  

kelimesinden tahrif edilmiĢtir. 

- tubci طبجى (bkz. Acāib. C.1, s.41- Dürre. S.102) topçu ٛـٝ پچط  kelimesinden. 

8- ü → e  değiĢmesi 

- tefekci حقنجى (bkz.Acāib. c.2, w.227- Dürre. S.253) tüfekçi ـٝچذفٕىـ  kelimesinden. 

b- Vokal Düşmesi 

Arapçada kullanılan Türkçe kelimelerde meydana gelen vokal düĢmesi hadisesi 

ekseriyetle kelime baĢında görülür. Kelime baĢında meydana gelen vocal düĢmesi 

hadisesinin sebebi daha önce belirtiğimiz gibi Arapça kelimeler baĢında sadece 

konsonant bulunur, vokal bulunmaz. Dolayısıyla Türkçeden Arapçaya geçen kelimeleri 

Arapçanın ses yapısı husuiyetlerine uydurmaktan ileri gelmektedir. 

Vokal düĢmesine maruz kalan kelimelerden örnekler: 

- Vucak Ocak (bkz. Acāib. C.1, s.138- Dürre. S.49)   وجاق  kelimesinden  اٚجاق 

tahrif edilmiĢtir. Bilindiği gibi Osmanlı Devletinde Ocak أٚجاق  yeniçeri 

teĢkilatını oluĢturan odalardan her biri: (bkz.Türkçe Sözlük s.1786) 

- Vutak  Türkçede büyük ve süslü (bkz.Acāib. c.4. s.188- Rammal.s.110)   وطاق

çadır demek olan otağ اٚذاؽ  (otak اٚذاق ) kelimesinden tahrif edilmiĢtir. 

2- Konsonatlar 

Daha önce  belirttiğimiz gibi, Arapçada kullanılan Türkçe kelimeler Arap Dilinin 

ses yapısına büyük ölçüde benzeĢtirilmiĢtir. Bu benzeĢtirme hadisesinin neticesinde, 

Türkçe kelimelerin konsonantlarında büyük bir değiĢme meydana gelmiĢtir. 

Kanaatimize göre taradığımız tarihi eserlerde kullanılan Türkçe kelimelerde 

meydana gelen konsonant değiĢmelerinin ana sebebi Türkçede bulunup Arapçada 

bulunmayan konsonantlardır. Arapçada bulunmayan bir konsonant, yerini umumiyetle 

Arapçada kendisine ses veya Ģekil bakımından en yakın baĢka bir sese veya harfe 

bırakmıĢtır. 

a- Konsonant Değişmeleri: 

Konsonant değiĢmelerine maruz kalan Türkçe kelimelerden örnekler: 

1- Ç " چ"  → C "ج"  değiĢmesi 

- caviĢ جاويع (bkz.Acāib, s.1, s.143-Dürre. S.65) Çavus جاٚظ kelimesinden tahrif 

edilmiĢtir. 
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- cirak جراق  (bkz. Dürre, s.48, 85) Çırak راقچ  kelimesinden. 

- celebi جيبى (bkz.Dürre.s.252) Çelebi ٌثٝ  چ  kelimesinden [Bu kelime Arapçada yine 

ġelebi  ٝغٍث  Ģeklinde kiĢi adı olarak kullanılmaktadır] 

2- Ç" چ"  → ġ "ظ"  değiĢmesi 

- Ģubuk غبل (bkz.Acāib, c.4, s.242) Çubuk ٚتْٛ چ تٛقچ ,  kelimesinden. 

- Ģurīk غريل   (bkz.Acāib., c.4, s.243) Çörek ٚرن  چ  kelimesinden. 

- Ģādir غادر  (bkz.Acāib., c.4, s.11) Çadır اصرچ  kelimesinden tahrif edilmiĢtir. 

- ĠnkĢariyye  االونػاريت  (bkz.Acāib., c.1, s.35) (Dürre. S.47) Yeniçeri رٜچيڭيـ  

(Osmanlı Devletinde piyade asker sınıfı) kelimesinden tahrif edilmiĢtir. 

3- j "ژ" → C "ج" değiĢmesi 

- mucde مجذي (bkz. Acāib., c.3, s.318) Farsçadan Türkçeye geçen 

 müjde ِٖژص kelimesinden. 

4- g "گ" → C "ج" değiĢmesi  

- bazircan بازرجان  (bkz.Dürre. s.84- Acāāc.3, s.236) Farsçadan Türkçeye geçen 

Bāzirgān ْتازرگا  kelimesinden. 

- cumulluyan جمييان  (bkz. Acāib. C.1, s.41) Gönüllü ٌٍٝڭٚڱ , ٌٍٛ ڭٚ ڱ   kelimesine 

Farsça çokluk eki (an ْا) eklenmiĢtir. 

- narcile ٌٗڱٔار Farsçadan Türkçeye geçen nargile (bkz.Acāib., c.4, s.228)   وارجييً  

kelimesinden. 

5- h "خ"  → k "ق"  değiĢmesi 

- bakĢiĢ بقػيع  (bkz. Acāib., c.1, s.45) Farsçadan Türkçeye geçen bahĢiĢ تشػع  

kelimesinden. 

6- K "ق"  → h "خ"  değiĢmesi  

- hazuk خازوق (bkz., Acāib., c.4, s.236) kazık لازيك  kelimesinden tahrif edilmiĢtir. 

7- ñ "ڭ"→ k "ك"  değiĢmesi  

- bikbaĢı بنباغى (bkz. Acāib., c.3, s.362) binbaĢı تاغٝ ڭ ب kelimesinden. Bu kelime 

metinlerde  "ٝاٌثٕثاغ"  Ģeklinde de kullanılmıĢtır.(bkz. Acāib., c.3, s.325). 

8- P " پ " → b "ب"  değiĢmesi 

- baĢa باغا (bkz. Acāib/, c.4, s.230 Dürre. S.38) paĢa اغا پ  kelimesinden. 

- Tobcı  طبجى  (bkz. Dürre., s.102- Acāib., c.1, s.41) topçu ٛـٝپچط  kelimesinden 

alınmıĢtır. 

9- l "ه" → n " ن"  değiĢmesi 

- Ģennik غىل (bkz. Acāib., c.1, s.57- Dürre., s.41, 47) ġenlik غٍٕه kelimesinden 

tahrif edilmiĢtir. 

b- Konsonant Tütremesi 

Taradığımız metinlerde kullanılan "orduٚاٚرصٚ , ارص" kelimesinin baĢına Arapçaya 

mahsus "ع"  konsonantı getirilmiĢtior. Ordu kelimesi metinlerde ٝاٌؼرض "  al-‗urdî" 

Ģeklinde geçmektedir. (bkz.Acāib., c.4, s.62)  
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Bu olay Türkçeden Arapçaya geçen birkaç kelimede görülmektedir: 

"aĢçıbaĢı ـٝ تاغٝڇ آغـ " kelimesi hep "ٝػػٝ تاغ"  Ģeklinde kullanılmaktadır. Yine 

"ateĢçi ـٝڇآذػـ " kelimesi Arapçada hep "ٝػطػج"  Ģeklinde geçmektedir. (bkz. Ahmed Es-

Said Süleyman: Ta‘sīl Mawarada fi Tarih al-Ceberti, s.21). 

C- Metatez (Göçüşme) 

Bir kelime içinde birbirini izleyen iki ünsüzün yer değiĢtirmesi hadisesine metatez 

(göçüĢme) adı verilir. Taradığımız metinlerde kullanılan ve metatez hadisesine maruz 

kalan Ģu kelimeyi tesbit ettik: 

- Cenzirli جىسرىى  (bkz. Acāib., c.1, s.42) Bu kelimenin asıl Ģekli Farsçadan Türkçeye 

geçen zincir  زٔجير kelimesidir. Zincirli kelimesi ise Türkçede Ģu anlamlarda 

kullanılmaktadır: 

1- Zinciri olan 

2- Zincirle bağlı olan. 

3- 1697-1728 yılları arasında tedavüldeki Osmanlı altın paralarından biri. Ġstanbul 

zincirlisi de denirdi. (bkz. Fehmi Yılmaz: Osmanlı Tarih Sözlüğü 5.715). 

Morfolojik Hususiyetler 

Arapça, dillerin sınıflandırılmasında tasrifli (çekimli) diller arasına girer. Tasrifli 

dillerde köke ekler getirilmez, kök çeĢitli Ģekillere girerek değiĢir ve değiĢik manalar 

ifade eder. Bu değiĢme, kelimenin baĢına, ortasına ve sonuna sesler (harfler) getirmek 

suretiyle olur. Esas kök konsonantları değiĢmez. Halbuki Türkçe gibi bitiĢmeli (iltisakî) 

dillerde kökün vokali de konsonantı da değiĢmez, yeni kelimeler köke ekler getirilmek 

suretiyle yapılır. 

1- Çokluk Meselesi 

Taradığımız tarihi eserlerde kullanılan Türkçe kelimeler genellikle Arapçanın 

çokluk kurallarına göre bu kelimelerin çokluğu yapılmıĢtır. Arapçada cem'in (çokluğun) 

üç nev'i bulunuyor: 1- Cem‗-i müzekker sâlim (kaideli eril çokluk). 2- Cem‗-i müennes 

sâlim (kaideli diĢil çokluk). 

3- Cem‗-i mükesser veya  Cem‗-i teksīr (kaidesiz, kırık çokluk).  

Tespitlerimize göre çokluğun birinci nev'i pek kullanılmamıĢtır. Ġkinci ve üçüncü 

nev'i ise geniĢ bir Ģekilde kullanılmıĢtır. 

a- Cem„-i müennes sâlim kuralına göre çokluğu yapılan kelimeler:  

Bu kurala göre müfred(tekil) kelimenin sonuna elif ve te (اث- ât) eki getirilmek 

suretiyle çokluğu yapılır. Bu kurala göre çokluğu yapılan Türkçe kelimelerden örnekler: 

- aldaĢāt أىذاغاث,  .yoldaĢlar :(bkz.Acāib, c.1, s.144- c.3, s.3)  أىضاغاث

-cirakât  .çıraklar :(bkz. Dürre., s.85)   جراقاث

- bolukkât بيوماث (bkz. Dürre., s.102) : bölükler. 

-adāt  .adalar :(bkz. Acāib., c.2, s.146)   اضاث

- demġāt دمغاث  (bkz. Acāib., c.4, s.91): damgalar. 

- aġavāt  .ağalar .(bkz.Rammal., s.108-Dürre., s.29)   اغواث

- baĢavāt باغاواث  (bkz. Dürre., s.29): paĢalar. 

- kethüdāvāt مخخذواث (bkz. Dürre., s.34): kethüdālar. 
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- ocakāt اوجاقاث  (bkz. Dürre., s.75) Ocaklar. 

b- Cem„-i mükesser veya Cem„-i teksīr kuralına göre çokluğu yapılan kelimeler: 

Müfredin veznini değiĢtirerek, yani ekleme harfler getirerek yapılan Cem‗-i 

mükesser, belli baĢlı bir kuralı yok. ĠĢiterek ve lugat kitaplarına bakarak öğrenilir. 

Cem‗-i mükessere göre çokluğu yapılan Türkçe kelimelerden örnekler: 

- Sanacık   ضىاجق (bkz. Dürre., s.29): Sancaklar. 

- ġenānik   غىاول (bkz. Acāib., c.3, s.193): Ģenlikler. 

- Cevāmik جوامل (bkz. Acāib. C.1, s.38- Dürre., s.63, 65): Camekiyyeler. 

[Câmekiyye: Osamanlı Develtinde vakıf gelirlerinden görevlilere verilen aylık. 

Bkz: Fehmi Yılmaz: Osmanlı Tarih Sözlüğu, s.89] 

-havasik خواضل (bkz.Acāib., c.1, s.24- Dürre., s.59): hasekiler. 

[Haseki: Osmanlı saray ve askeri teĢkilātında çeĢitili hizmetlerde kıdem sahibi 

olan görevliler için  kullanılan unvan. Bostancı ocağının küçük rütbeli görevlilerine, 

enderun hizmetinde kıdemli ve geliri zeamet seviyesine yükseltilmiĢ görevlilere ve 

saray cariyeleri arasında bir sınıfa verilen unvan. Bkz. Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.228] 

- bakāĢiĢ بقاغيع (bkz. Acāib., c.1, s.45) bahĢiĢler. 

- delâtiyye deliler : (bkz. Acāib., c.4, s.84) دالحيً 
(1)

. 

- dulah دالي (bkz. Acāib., c.3, s.316-c.4, s.228): deliler 
(1)

 

- hoĢdaĢīn hoca-daĢlar : (bkz. Acāib.c.1, s.253- Dürre 252)  خػذاغيه 
(2)

  

2- Arapçanın kurallarına gore Türkçe kelimelerden fiil türetmek: 

Daha önce "kazık  Ģeklinde Arapçaya "سازٚق kelimesi tahrif edilerek "hazuk " لازيك 

geçtiğini belirtilmiĢti. ĠĢte o "hazuk سازٚق" kelimesinden Arapçanın kurallarına göre Ģu 

fiil türetilmiĢtir: 

- "havzaka سٛزق" : kazığa oturtmak (bkz. Acāib., c.4, s.267) 

Netice olarak:  Arapçada bu kadar Türkçe kelime kullanılması, 

ArapçalaĢtırılması, Arapçada karĢılığı bulunduğu hâlde Türkçesinin tercih edilmesi, 

Türklerle Araplar arasındaki ortak hayat felsefesinin, ortak yaĢayıĢ tarzının, duygu ve 

düĢünce bağlarının en açık delilidir. 

Kısaltmalar 

  

Acāib: Acāib'ül-Asār Fi Et-Teracim ve al-Ahbar  

Dürre: Ed-Dürre El-Musāne Fi Ahbār'il-kināne 

Rammal: Vaki‗at'us-Sultan Selim Ġbn Osman ma‗a as-Sultan al-Gurî. 

bkz: bakınız 

                                                           
(

1
) Deliler: Osmanlı Devletinde ordu mesuplarından bir grup. Korkusuzlukları ve atılganlıkları sebebiyle bu 

sıfat verilmiştir. Bkz: Osmanlı Tarih s.129.  
(

2
) hoca-daş: Farsça خواجه تاش"   huvāce taş" tan alınmış bir terim. Onun anlamı ise: efendileri bir olan 

köleler. (bkz.Ferhengi Ziya, c.1, s.814. 
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a.g.e.: adı geçen eser 

        اىمصادر واىمراجع 

ٚالؼح اٌطٍطاْ ضٍيُ تٓ ػثّاْ ِغ اٌطٍطاْ اٌغٛرٜ: أدّض تٓ زٔثً اٌرِاي  

.1962ذذميك ػثض إٌّؼُ ػاِر، اٌما٘رج   
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Özet 

Bilindiği gibi Ġslam bir birlik dinidir ve bu anlayıĢ Ġslam‘ın Tek Tanrılı Dinî inancın olması yanı 

sıra toplumda birlik ve beraberliği sağlamanın gerektiğini öngörmektedir. Ġnsanlar arası uzlaĢma sorunu 

birçok Ġslam düĢünürü tarafından ele alınmıĢtır. Bir dini ve felsefi eser olan ―Mesnevi‖de Mevlana 

toplumdaki çatıĢma ve anlaĢmazlığın nedenlerini ve bunların üstesinden gelmenin yollarını araĢtırır. Ona 

göre,  insanlar arası birlik yalnızca olarak ortak dini hedeflerine yöneldikleri ve ortak anlamları etrafında 

toplandıkları zaman sağlanabilir. Birliği tehdit eden hususların arasında ise baĢta dünyayı algılama ve 

anlama biçimimizdeki farklılıklar yer almaktadır. Mevlânâ dilin, söz konusu farklılıkları aĢmayı yardımcı 

olabilecek benzersiz bir araç olduğunu düĢünmektedir. Mevlânâ‘nın eserlerinde, dil için hem övgüler hem 

de keskin eleĢtiriler bulmak mümkündür. Mevlânâ dil olgusunu farklı boyutlarıyla incelenmeye alır. 

Mevlânâ toplumda iletiĢim sağlanmasında, dünyadaki nesneleri ile olayları kavramamızda ve gelenek 

süresince bilgilerin nakledilmesinde dilin önemli bir iĢlevi olduğunu belirtmektedir. Ne var ki, dile 

mahsus olan muğlaklık, bazen insanlar arasındaki iletiĢimi neredeyse imkânsız hale getirebilmektedir. Bu 

nedenle düĢünür, dilin ve sözcüklerin mana aktarma konusundaki kabiliyetini eleĢtiriye tabi tutmaktadır. 

YanlıĢ anlaĢılmayı önlemek ve baĢka insanların sözlerini doğru anlayabilmek için Mevlânâ ayrıca bir dizi 

metodolojik öneri ileri sürmektedir.  Böylece Mevlânâ‘ya göre, toplumsal uzlaĢım dilsel iletiĢim 

sürecinde ortak hedefler ve değerler etrafında toplanmak Ģartıyla sağlanır. 

Anahtar Kelimeler:  Anlama,  ĠletiĢim,  Dil,  Birlik, Mevlana 

Abstract 

Islam is known as the religion of unity, that means not only believing in One Unique God but 

also forming a United human community. The problem of reconciliation between people was treated by 

many Islamic thinkers. In the philosophical and religious poem of "The Mathnawi-i Ma'navi" Celaleddin 

Rumi examines causes of conflict and disagreement in a society, as well as ways to over come them. 

According to him, unity is only obtainable if humans as a global enjoy a common divine goal and share 

common meanings. An obstacle to human unity stems from the way we perceive and understand the 

world. Rumi considers language a unique tool that can help bridge the differences. In Rumi's works, one 

can find both praise and sharp criticism for the language. Rumi takes language into consideration in 

different views: as a tool of communication, as a tool of self-expression, as a tool for transferring 

knowledge, as a tool for discovering the world, and, finally, as a tool of getting Divine Truth. However, 

sometimes the ambiguity of language makes the communication between people nearly impossible. So 

Rumi critically examines the words and language concerning their ability to convey the meaning. In order 

to avoid misunderstanding Rumi expounds same methodological instructions for the correct interpretation 

others‘ words. Thus social cohesion is achieved through unification around common goals and values in 

the process of language communication. 

Keywords: Understanding, Communication, Language, Unity, Rumi 

GiriĢ 

Tasavvufun insanlığın tefekkür mirasına kazandırdığı değerli katkılar arasında, 

özgün metafizik ve epistemolojik anlayıĢların yanı sıra ahlak öğretisi önemli bir yer 

tutmaktadır. Ahlak, en geniĢ anlamda, bir insanın baĢka bir insana veya baĢka insanlara 

karĢı sergilediği tavır ve davranıĢı belirleyen kurallar bütünü olduğu için, herhangi bir 

toplumsallığın ve beraberliğin temelini oluĢturmaktadır. Tasavvufta ahlak daha da 

geniĢ ve bütünleyici öğreti olarak karĢımıza çıkar, çünkü insanın kendi kendisine karĢı 

tutumunu (nefsi mücadele) ve dıĢ âleme karĢı tavrını belirlemekle birlikte insanın 

Yaradan‘a doğru yöneliĢini ve adanıĢını da kapsamaktadır. Bu açıdan baktığımızda 
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Tasavvuf, çeĢitli iliĢkiler ağı içinde özel bir iletiĢim halinde bulunmayı teĢvik 

etmektedir.   

Tasavvufun toplumsallık olgusuyla olan bir baĢka alakası ise onun sosyal 

biçiminden kaynaklanmaktadır. Tasavvuf öğretisi asırlar boyu tarikatlar olarak 

adlandırılan özel sosyal yapılar içinde geliĢmiĢ ve yaygınlaĢmıĢtır. Ortak hedef ve 

değerler etrafında toplanan insanları birleĢtiren ve hiyerarĢik yapıya sahip olan söz 

konusu örgütler, uyumlu ve iĢlevsel bir topluluk modelini temsil etmekteydiler(Green,  

2012:81-91). 

   Yukarıda belirtilen hususlar ıĢığında, toplumsal birlik ve uzlaĢım meselesini 

araĢtıranlar için tasavvuf öğretisinin değerli bir fikir kaynağı olduğu anlaĢılmaktadır. 

ÇalıĢmamız, toplumsal birlik ve söz konusu birliğin ön Ģartı olan anlaĢılabilme 

problemine,  Mevlana‘nın Ģaheseri Mesnevî perspektifinden bakmayı amaçlamaktadır.  

Mesnevî, kendi zamanının en bilgili ve istidatlı kiĢilerden biri tarafından 

yazılmıĢ, Doğu‘nun hikmetini ve düĢünce hazinesini içinde barındıran olağanüstü bir 

yapıttır(Fürûzanfer, 1989:72). Sanatın zirvesine ulaĢan edebî üslupla, eleĢtirel ve eğitici 

bir tarzda yazılmıĢ olan Mesnevî, o asrın kültürel, toplumsal ve dinî yaĢamını 

yansıtmaktadır. Eserin yazılıĢ döneminin zamansal olarak bize uzak olmasına rağmen,  

Mevlana‘nın yaĢadığı çağ ile günümüz, birçok husustabirbiri ile benzeĢmektedir. Bu 

benzerlikler arasında, siyasi haritanın tekrar biçimlendirilmesi, büyük göçler ve 

istilalar, farklı kültürel, etnik ve dini gruplar arasındaki çatıĢmalar ve anlaĢmazlıklar 

sıralanabilir.  

Mevlânâ, ―Ruhların cilâsı olan Mesnevî‘yi‖(1945:c II:1)insanların manevî 

geliĢiminin kılavuzu olarak takdim etmektedir. Eğitici amaçlar doğrultusunda yazılan 

eser, okurun adabını, tutumunu ve kiĢiliğini oluĢturmayı teĢvik etmekle birlikte, değiĢen 

Ģartlarda hayatta kalmayı sağlamak adına çağının problemlerine yönelik çözüm 

önerilerini sunmaktadır. Bu anlamda, düĢünürün eserlerinde hoĢgörü, sabır, tevazu ve 

cömertlik gibi değerlere ısrarla yapılan vurgu bir tesadüf değil, çağın icabıdır. 

Mevlana‘nın toplumsal uzlaĢmaya yönelik çağrıları hakkında birçok yazı ve 

değerlendirme yapılmıĢtır. Buradaki araĢtırmamızda ise daha çok söz konusu 

problemlerin metodik boyutu ve sürecin ayrıntıları üzerinde durulacaktır. BaĢka bir 

deyiĢle, Mevlana‘nın toplumsal birliğin sağlanması konusundaki görüĢlerine yer 

verilecektir. Toplumsal birliğinin, toplumsal etkileĢim sürecinde oluĢtuğu olgusuna 

dayanarak, söz konusu etkileĢimde dilsel (1) ve dilsel olmayan (2) iletiĢimin rolünü ele 

alacağız.   

Mevlana‟da ĠletiĢim ve Dil 

Dilbilim araĢtırmaları, dilin, doğası itibariyle toplumsal iletiĢim sürecinde 

geliĢtiğini göstermektedir: ―Dil bir gösterge dizgesidir. Gösterge olabilmesi için hiç 

değilse iki kiĢi arasında bir anlaĢma bulunması gerekiyor.‖ (Vendryes, 2001:15). 

Mevlânâ, ayrıca dil ile bilginin ancak toplumsal etkileĢimde oluĢabileceğini 

söylemektedir:  “Dal, kendiliğinden ses verir mi hiç? Ey inanılır adam, o ses, 

baĢkasının sesinin aksidir. Senin sözün de onun gibi iĢte; baĢkalarının sesinin aksi. 

Bütün iĢin gücün hep böyle aksine ve aykırı. Kızgınlığın da baĢkalarının aksine, zevkin 

de.‖ (Mevlânâ, 1945:cVI:371). 

Mevlânâ‘nın gösterdiği dil hâkimiyeti, yalnız yeteneklerine bağlı kalmaksızın, 

düĢünürün dilin yapısı, iĢleyiĢi, iĢlevleri, tehlikeli ve avantajlı özellikleri konusundaki 

bilgilere sahip olduğunu; dili ihtiyatlı ve bilinçli olarak kullandığını göstermektedir. 

Mesnevi‘nin sayfalarında dilin fonksiyonlarına, doğru anlama ve anlaĢılma 
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problemlerine geniĢ yer verilmesinin pratik bir hedefi vardır. Mevlânâ, yaklaĢık yirmi 

beĢ bin beyitten oluĢan Mesnevi‘de yoğun olarak sembolleri, temsilî ifadeleri, hikâye ve 

benzetmeleri kullanmaktadır. Eserde yer alan remiz ve hikâyeler, kıssadan hisse 

çıkarmak için, birer vasıta olarak kullanılmıĢtır. ―ġimdi hikâyenin zahirini dinle, fakat 

taneyi samandan ayır ha!‖ (Mevlânâ, 1945:cII:16).Ne var ki, söz konusu eserin içerdiği 

derin manevî bilgilere ulaĢılması, büyük ölçüde, eserin dokusunu oluĢturan sembolik 

dilin anlaĢılabilmesine ve bu dilin çözümlenmesine bağlıdır.  

Eserin farklı seviyelerdeki okuyucular tarafından anlaĢılabilmesi için Mevlana, 

Mesnevi‘nin ana metnine paralel olarak anlatım boyunca mecazi ifadelerin analizinde 

uygulanması gereken birtakım teknikleri önererek, söz yerindeyse bir ―anlama 

metodolojisini‖ sunmaktadır. Söz konusu metodolojinin uygulanma alanı sadece yazılı 

metinlerin yorumlanmasıyla sınırlı kalmaz, aynı zamanda bu metot, her tür insanî 

iletiĢimi kapsamaktadır.   Okuyucuya anlama tekniğini sunarken Mevlânâ, sadece 

Mesnevî‘yi değil, etrafımızdaki dünyayı, hayatımızdaki iliĢki ve olayları da anlamayı 

öğretmektedir. Mevlânâ‘nın amacı, yalnız eseri ve içeriğini okutmak değil, aynı 

zamanda okumayı öğretmek, okumayı , anlamayı ve baĢka insanlarla anlaĢmayı bilen 

bir insan yaratmaktır.  

Mevlânâ ve diğer mutasavvıflar, söze karĢı hassasiyet göstermek gerektiğini 

belirterek, dilin asıl hizmet alanını sınırlayıp, getirdiği fayda ve yarattığı tehlike 

konusunda uyarıda bulunmuĢlardır. ‗Âdemoğlu dilinin altında gizlidir‘ (Mevlânâ, 

1945:cII:65)diyen Mevlânâ; dilin, insan varlığını belirleyici bir etken olduğunu 

belirtmektedir. Tek baĢına bir değer taĢımamakla birlikte dil, insanın dünyayı 

anlamasında ve kendini ifade etmesinde vazgeçilmez ve çok değerli bir vasıta 

olmaktadır.
1
 

Mevlânâ‘nın dil konusundaki görüĢünün özü Ģöyle ifade edilebilir: Bu dünyada 

insan olabilmek ve dünya bilgilerini elde etmek için dil kullanımı zorunludur; ancak 

metafizik değerlerin kavranması konusunda dil aciz kalır. Dolayısıyla, insanın manevî 

geliĢimi, dili özümsedikten sonra, dilin sınırlarını aĢmak suretiyle gerçekleĢmektedir. 

Mevlânâ‘nın metaforik tasvirinde ―hakikate perde olan dil‖, aynı zamanda insanın 

―gönlüne bir pencere olmaktadır‖. Bundan dolayı, Mevlânâ‘nın dil hakkındaki 

görüĢlerinde, hem övücü, hem de eleĢtirici ifadelere rastlamak mümkündür: ―Ey dil, sen 

hem bitmez tükenmez bir hazinesin; hem dermanı olmayan bir dertsin! Hem kuĢlara 

çalınan ıslık, yapılan hilesin; hem yalnızlık ve ayrılık zamanının enisisin!‖
2
(Mevlânâ, 

1945:cI:136). 

Dilin Sağladığı Ġmkânlar 

Mevlânâ, dünyadaki nesneleri ve olayları kavramamızda, toplumda iletiĢim 

sağlanmasında ve gelenek süresince bilgilerin nakledilmesinde dilin önemli bir iĢlevi 

olduğunu belirtmektedir.
3
 Mevlânâ için dil; söz, duygu, düĢünce ve isteklerimizi 

                                                           
1
 Mutasavvıflar için dil; toplumsal iletişim ve dünyevî bilgilerin eğitim aracı olmasında, bir de geleneklerin muhafaza 

edilmesinde büyük bir öneme sahip olup; Mukaddes Kitapların ve vahiylerin dili olarak kutsallığını korumakla 
birlikte, ontolojik ve gnoseolojik araştırmalarda yeterliğini ve mutlakıyetini kaybetmektedir. Söz konusu yaklaşım, dil 
üzerine eleştirel analizlerin yapılmasına imkân verdiği gibi, çoğu zaman dili hor görmelerine sebep olmuştur. 
2
Gazalî de dilin benzer bir tanımını vermektedir: “Dilin kendisi küçük olmakla beraber gerek taat ve gerek isyânı 

büyüktür. Cirmi küçük, fakat cürmü büyüktür. Zira kulun küfür ve şehadeti ancak dilindeki ifadesinden anlaşılır. 

Küfür, isyanın, iman taatın son haddidir… İlmin şamil olduğu her şeyi dil ifade eder.” Gazalî: “İhyâu‘Ulûmi’d-Din”, c. 3, 

s. 245.  

3
  Söz konusu hususlar, iletişim alanında yapılan çağdaş araştırmaların sonuçlarıyla de örtüşmektedir. Bkz.: Aysel 

Aziz: “İletişime Giriş”, (Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2010), s. 67-68. 
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iletmede bir vasıtadır. Bir baĢka ifade ile dil, içimizdeki düĢünceleri dıĢa vurmada bir 

araçtır(Emiroğlu, 2002:33). 

Mevlânâ,―Bu dil, can kapısına perdedir. Bir rüzgâr esti de kapıyı kaldırdı mı 

evin içinde ne varsa görürüz‖ (Mevlânâ, 1945:cII:65) der. Ona göre insanlar gözlerinde 

görünür, sözlerinden anlaĢılır. KarĢınızdaki insanın kiĢiliği, bilgi birikimi, tecrübesi, 

tutumu ve niyeti, onun dilsel ifadelerinden anlaĢılabilir.  

Buna benzer bir Ģekilde, dilin ―örtücü‖ özelliğini hedef alan bir ifadede 

Mevlânâ; dili tencerenin kapağına benzetmektedir: ―Yahut da dil, tencerenin kapağına 

benzer. Oynadı, açıldı mı içinde ne yemek var, anlarsın…‖ Ancak dinleyenin, bu tür 

analizi yapabilmesi için kendisinin de belirli bir bilgi donanımına sahip olması 

gerekmektedir: ―Aklı keskin adam, tencerede tatlı yemek mi var, sirkeli ve ekĢi aĢ mı? 

Dumanından anlar.‖ (Mevlânâ, 1945:cVI:390). Mevlânâ‘ya göre, dil vasıtasıyla 

muhatap kiĢi; ifade edilen konunun dıĢında ayrıca söz konusu bilgiyi aktaran kiĢi 

hakkında da kanaat oluĢturma imkânını bulmaktadır. Bunun yanında, konuĢma eylemi, 

aktarılan bilgilerin niteliği konusunda bilgi edinmemize yardımcı olmaktadır: ―Hattâ 

söz, yalan bile olsa sözdeki koku, onun doğru yahut yalan olduğunu haber verir.‖ 

(Mevlânâ, 1945:cVI:389).Mevlânâ, insanın niyetini ve mahiyetini, onun davranıĢ ve 

ifadelerine göre değerlendirmeyi önererek ―ĠĢ ve söz, iç‘in tanıklarıdır. Bu ikisine bak 

da iç‘in nasıl anla‖ (1945:cV:23)der.  

Dilin diğer bir önemli iĢlevi, düĢüncelerimizi Ģekillendirmede ve açığa 

çıkarmadaortaya çıkmaktadır. Mevlânâ‘ya göre, dil olmadıkça gördüğümüz ve 

hissettiğimiz Ģeylerin anlamını kavramamız mümkün değildir: ―Harf ve ses vasıtası 

olmadıkça söz güneĢinin pırıltısı da peyda olmaz. Her zaman varsa da o latif, görünmez 

buyrulduğu veçhile, görünmesi için kesafet lazımdır.‖ (Mevlânâ, 1958:255). Mevlânâ, 

dilin açıklayıcı veya yol gösterici olma gibi olumlu niteliklerinin bulunmasına karĢın, 

dilin yarattığı çok sayıda tehlikenin de bulunduğunu söylemektedir.  

Dilden Kaynaklanan AnlaĢmazlıklar  

Mevlânâ, dilin insanları uzlaĢtırmak yerine, çoğu zaman gerçeği çarpıtarak 

anlaĢmazlıklara yol açmasından kaygılanmaktadır.Dilsel açıklamaların farklılığı ve 

çeĢitliliği sorununu Mevlânâ; ―Karanlık Odadaki Fil‖ hikâyesinde çok gösteriĢli bir 

alegori ile dile getirmektedir(1945:cIII:101-102). Hikâyede, Hintlilerin karanlık bir 

ahıra bir fil getirip halka göstermek istedikleri, ancak mekân kapkaranlık olduğu için 

insanlar hayvanı gözle görerek değil, eliyle dokunarak incelenmek zorunda kaldıkları 

anlatılmaktadır. Ancak, herkes ‗elinin uzanabildiği‘ kadarıyla bir alan incelediğinden 

dolayı, herkes fil hakkında farklı kanaatlere sahip oldu. ―Birisi eline hortumunu geçirdi, 

―Fil bir oluğa benzer― dedi. BaĢka birinin eline kulağı geçti, ―Fil bir yelpazeye 

benziyor‖ dedi‖ (Mevlânâ, 1945:cIII:102). Mevlânâ‘ya göre bu tür ihtilafların ortaya 

çıkması, bakıĢ açılarının değiĢikliği, bilgilerin kısmî ve sınırlı olmasına bağlanabilir. 

―Onların sözleri, görüĢleri yüzünden birbirine aykırı oldu. Birisi dal dedi, öbürü elif. 

Herkesin elinde bir mum olsaydı sözlerindeki aykırılık kalmazdı.‖Böylece, Mevlânâ, bir 

yandan hakikatin asla bir öznel yorumla ifade edilemeyeceğini, nesnel gerçekliğe ancak 

mümkün olduğu kadar fazla görüĢün katılmasıyla yaklaĢılabileceğini söylemektedir.  

BaĢka bir deyiĢle, nesnellik ortaklıktan, beraberlikten doğan bir Ģeydir. 

Mevlânâ, Mesnevî‘de dilden doğan anlaĢmazlık problemini, farklı dillerle 

konuĢtukları için birbirlerinin dediğini anlamayan dört kiĢinin üzüm için kavgaya 

tutuĢmaları hikâyesinde ele almaktadır(1945:cII:283-286). Üzüm almak konusunda aynı 

arzuyu paylaĢan ama farklı dillerde konuĢan insanlar, söz konusu meyveyi değiĢik 

Ģekilde adlandırdıklarından ötürü anlaĢmazlığa düĢmektedirler. ―Sizin sözleriniz savaĢa, 
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nifaka sebep olur… Sizin sözünüz yüz türlüdür, eseriyse ancak savaĢ ve kızgınlıktan 

ibaret‖ (Mevlânâ, 1945:cII:285)Ģeklinde hikâyeyi yorumlayan Mevlânâ, bu tür 

ihtilafların insanın ancak eksik, tek taraflı bilgilerle donatılmıĢ olmasından 

kaynaklandığını ve mânâya ulaĢmak suretiyle ortadan kaldırabildiğini söylemektedir. 

Kavramsal seviyede bahsettikleri Ģeyin aynı olduğuna iĢaret eden Mevlânâ, ―Üzümlerin 

sûretleri kardeĢtir. Fakat sıktın mı tek bir üzüm suyu olur‖ (1945:cII:286) diye ifade 

etmektedir. 

DüĢünürümüze göre, her ismin arkasında mutlaka bir mânâ, bir kavram 

bulunmalıdır. Kelime, o kavrama göndermede bulunma iĢlevini görür ve bunun dıĢında 

her hangi bir değer taĢımamaktadır. Mevlânâ‘ya göre, sûretin kıymeti, iĢâret ettiği özden 

kaynaklanır. Sûret kendi baĢına bir değer taĢımaz. Bundan dolayı düĢünürümüz, boĢ 

laflardan kaçınmak  gerektiğini söylemektedir: ―Gönül istemeden ağza gelen lâtif 

sözler, külhandaki yeĢilliğe benzer dostlar. Uzaktan bak, geç. Yavrum onlar yemeye 

kokmaya değmez.‖ (Mevlânâ, 1945:cII:218). Mutasavvıflara göre, insanda konuĢmaya 

düĢkünlük ile gevezelik, kiĢinin içinin boĢ olmasının iĢaretidir.
4
 Dil, düĢünceleri 

iletmede vasıtadır, öyleyse harfleri aĢarak manayı yakalamayı baĢarabilen kiĢi, dilin 

aracılığına değer vermez, konuĢmaya hayatının zamanını ayırmaz. ―Mademki vefan yok, 

bari söyleme. Çünkü sözün çoğu, bizlik benlik davasıdır‖(1945:cV:97)diyen Mevlânâ, 

gereksiz yersiz konuĢmak, bilgeliğin ve olgunluğun iĢareti olmadığını vurgular. Tersine, 

konuĢmalar çoğu zaman insanın geliĢmesine engel oluĢturarak iç tecrübelerinin değerini 

aza indirmektedir: ―Bu dil, çakmak tasıyla çakmak demiri gibidir. Dilden çıkan da ateĢe 

benzer. Mânâsız yere gâh hikâye yoluyla, gâh laf olsun diye çakmak tasıyla çakmak 

demirini birbirine vurma!‖ (Mevlânâ, 1945:cI:128). 

Mevlana, muhataba söylenen iltifatların ve tatlı sözlerin bir değer taĢımaktan 

ziyade zarar verdiğini vurgular: ―Sözler, yazılar, tuzaklara benzer. Tatlı sözler, bizim 

ömrümüzün kumudur. Ġçinde su kaynayan kum pek az bulunur; yürü, onu 

ara!‖(1945:cI:86).Genel olarak Tasavvuf pratiğinde sükût etmek ve bir mecburiyet 

bulunmadıkça konuĢmamak, konuĢunca da ihtiyaç miktarı kadar söz söylemek takdirle 

karĢılanmaktadır. Sufîler, nefsin kendini övmekten, arkadaĢlar arasında sivrilmekten 

hoĢlandığını bildikleri için susmayı konuĢmaya tercih etmiĢlerdir. Bu, ahlaki eğitim 

metotlarından biri olarak görülmüĢtür.
5
  Bu anlamda Mevlânâ, ―Bu ağzı kapa da o âlemi 

gör. O âleme gözbağı, boğaz ve ağızdır‖ (1945:cII:1) demektedir.  

 KonuĢmanın ve susmanın diyalektik olarak birbirine bağlı olan iletiĢimin iki 

zorunlu unsuru olduğu söylenebilir. DüĢüncelerimizi ifade etmek için konuĢmak ne 

kadar önemli ise, baĢkasını anlamak için susmak da o kadar mühimdir. Sustuğunda 

insan baĢkasına söz söyleme hakkını tanımaktadır. Mevlânâ‘nın sözün kesilmesini 

öngören ve böylece anlamaya zemin hazırlayan sükûtu tercih edilmesinde ĢaĢırtıcı bir 

yan yoktur. Tasavvufta sükût, pasif bir içe kapanma olmadığı gibi, iletiĢimin ve 

diyalogun durduğu nokta da değildir. Sükût etmek,  baĢka kaynaktan gelen bir sese 

kulak vermek demektir.  

Sözlü ĠletiĢim Sürecinde AnlaĢılma Sorunu   

                                                           
4
Gazâlî bu konuda, “Bilmiş ol ki, dilin tehlikesi büyüktür. Kurtuluş ancak sükûttadır” diye söylemektedir. Gazâlî:“İhyâu 

‘Ulûmi’d-Din”, “Lisanın Afetleri ”, c. 3, s. 246. 

5
 Süleyman Ateş:  “İslam Tasavvufu”, Yeni Ufuklar Neşriyat, s. 225. Sûfiler; hâl diliyle konuştukları için konuşmaya 

fazla ihtiyaç duymazlar. Onlar his, fikir ve bilgilerini hâl diliyle (lisan-ı hâl) birbirlerine aktarırlar. Süleyman Uludağ: 
“Tasavvuf Terimleri Sözlüğü”, s. 320. 
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Mesnevî‘nin―dinle/iĢit‖, (biĢnev) çağrısıyla baĢlaması bir tesadüf değildir. 

Mevlânâ, böylece, anlama sürecinde dinleme edimine ve dinleme yetisine merkezi rol 

atfettiğini göstermektedir. Anlama ve anlaĢılma sürecinde dinlemenin rolünü göstermek 

için Mevlânâ, insanın bu dünyaya ancak dinleme yetisiyle donatılmıĢ olarak geldiğine 

dikkat çekmektedir. Ona göre konuĢma; daha sonra, iletiĢim sürecinde insanlardan 

öğrenildiği için, dinlemeye göre ikincil ve dolaylı bir yetenektir. ―Çocuk önce, süt 

emme kabiliyetinde doğar, bir müddet susar ve tamamı ile kulak kesilir. Lâkırdı 

söylemeyi öğreninceye kadar bir zaman dudağını yumması, söz söylememesi gerekir‖ 

Ģeklinde hatırlatan Mevlânâ, dinlemeyi ―edinilen bilginin‖ kapısı olarak tanımlayarak, 

dinleme aĢamasından geçmeden söz söylemenin doğru olmadığını vurgulamak ister: 

―Anadan sağır doğan ise hiç dinlemediği için dilsiz olur; nasıl dile gelsin? Çünkü söz 

söylemek için önce dinlemek gerektir. Söze, kulak verme yolundan gir.‖(1945:cI:130). 

Mevlânâ, anlama ve bilgi edinme esnasında dinlemeye konuĢmaya göre daha fazla 

önem vermektedir: ―Söz söylemem, mânâsız çan çan etmem, ağzından anlayıĢını alıp 

götürür. Kulak kuma benzer, anlayıĢını içiverir!‖(1945:cIII:162). 

Anlamak için dinleyicinin konuĢmada yer alan fikirlere ―açık olması ve kulak 

vermesi‖ gerekir. Dolayısıyla, Mevlânâ‘nın talep ettiği ―için temizlenmesi‖ Ģartının 

yerine getirilmesi, muhakkak dinleyebilme yeteneğimizin geliĢtirilmesiyle yan yana 

gelmelidir. ―Ey bülbül, bana karsı sözü kes de kulak kesil!‖(1945:cVI:145). 

Mevlânâ‘nın ne kadar bilgili olursan ol, muhatabın anladığı kadar bilgilisin 

anlayıĢından çıkan sonuç da bize bilginin toplumsal ve iletiĢimsel boyutlara sahip 

olduğunu gösterir. Mevlânâ herhangi bir bilginin ancak iletiĢimde değer kazandığını 

belirterek muhatabın anlayıĢ kabiliyetine büyük önem vermektedir. Mesnevî‘nin birçok 

yerinde muhatabın seviyesizliğinden Ģikâyet eden Mevlânâ; aynı zamanda, bir yapıtın 

anlaĢılmasında dinleyicinin yapıcı rolünü de belirtmektedir: ―Birisinin sözü güzelse 

dinleyicidendir. Öğretmenin heyecanı ve iĢe iyi sarılması, çocuğun tesiriyledir. Yirmi 

dört Ģubeden çalgı çalan bir çalgıcıya, dinleyen olmadı mı çalgısı bir yük olur.‖ 

(Mevlânâ, 1945:cVI:133). 

DüĢünür, "Halka, kendi aklınız miktarınca değil, onların akılları miktarınca söz 

söyleyin…‖ (Mevlânâ, 1945:cVI:208)diyerek, insanların bazı gerçekleri anlamaya hazır 

olmadıklarından dolayı, mânâyı ancak onun anlayabilecekleri Ģeklinde ifade etmek 

gerektiğini söylemektedir. ―Bu sözler alelâde halkın aklına göre söylendi... geri kalanı 

ise gizlenmiĢtir!‖ (Mevlânâ, 1945:cIV:263) der. Konuya vakıf olmayan insanı küçük 

çocuğa benzeten Mevlânâ, ―Baba, küçük çocuğuna onun dilince ―Ti, ti‖ der, aklı, âlemi 

ölçüp biçse bile! …  Henüz söz bilmez cahile bir Ģeyler öğretmek için kendi dilini terk 

etmek, onun dilince konuĢmak gerek.
‖
 (1945:cII:252) diyerek bu konuyu açıklamaktadır.  

Mevlânâ, kötü görünmekten ziyade etkisiz olmasından kaygılanarak muhatabı 

kazanmak için onun diliyle konuĢmak gerektiğini vurgular: ―Mademki meclisteki 

dinleyenler aĢağılık kiĢiler, aĢağılık söz söylemeden baĢka çare yok.‖ 

(1945:cVI:102).BaĢka bir yerde Mevlânâ aynı fikri Ģöyle ifade eder: ―AĢağılık kiĢiler, 

her söz söyleyeni hor hakir bir hale getirirler. Sözü yüceyse, değerliyse bile o sözün 

kaderini düĢürürler. Çünkü söz, dinleyene göre söylenir; terzi kaftanı adamın boyuna 

göre biçer‖(1945:cVI:101)
6
.Mevlânâ‘nın kendisinin de bu tür anlatım tarzından 

memnun olmadığını, bu tür ifadelere, örneklere ve hikâyeciliğe baĢvurmaktan rahatsız 

                                                           
6
FîhiMâfih’indeMevlânâ, şöyle bir örnek vermektedir: “Dinleyen, hamur yoğuranın önündeki un gibidir. Söz de suya 

benzer. Una kendisine elverişli olacak ölçüde su katarlar.” “Söz, dinleyenin anlayışı nispetinde gelir. O, hikmeti 

çekmedikçe, hikmet de çıkmaz.” Mevlânâ, FîhiMâfih, s. 150. 
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olduğunu ve yanlıĢ anlaĢılmalardan yakındığını görmek mümkündür:―Bu söylediğin 

sözler yok mu? Senin anlayıĢın miktarı ancak… öldüm iyi ve doğru anlayıĢın 

hasretinden!‖ (1945:cIII:170). 

Anlamanın ancak çabalar sonucunda meydana gelebileceğini, kendi benliğini 

arındırma yoluyla, konuyu inceleme, araĢtırma; bilgilerin pekiĢtirilmesi suretiyle 

meydana gelebildiğini söyleyen Mevlânâ, insanın mânâya ulaĢmak için gayretli ve 

kararlı olması gerektiğine dikkat çeker: ―Mâna kapısını döversen açarlar.‖ 

(1945:cI:230). 

AnlaĢmanın Dilsel Olmayan ġartları 

Ġnsanların birbiriyle anlaĢıp barıĢ ve huzur ortamını yaratmaları için dilin yegâne 

bir araç olduğunun söyleyen Mevlânâ,  yine de anlaĢabilme durumunun dil ile sınırlı 

olmadığını söylemektedir. Mevlânâ; insanların dil gibi iletiĢim ve bilgi paylaĢım aracına 

sahip olmalarına rağmen, çoğu zaman birbirini anlamakla zorlandıklarından 

yakınmaktadır: ―KonuĢan, söz söyleyen iki kiĢi bile birbirinin halinden haberdar 

olmazsa duvarla kapı, nasıl birbirini anlar, duyar?‖ (1945:cIII:121). Dilsel olmayan 

iletiĢim imkânlarını araĢtırırken Mevlana diskursif (sözel) iletiĢimden daha etkileyici 

olan, rasyonel akıl yürütmelerine dayanmaksızın, sezgi ve sevgiyi temel alan bir ―gönül 

dilinden‖ bahsetmektedir: ―ġu halde mahremlik dili, bambaĢka bir dildir. Gönül birliği 

dil birliğinden daha iyidir. Gönülden sözsüz, iĢaretsiz, yazısız yüz binlerce tercüman 

zuhur eder.‖ (1945:cI:97).Gönülden gönüle bir pencere olduğunu (Mevlânâ, 

1945:cIII:359) söyleyen Mevlânâ‘ya göre insan, ―benliğini‖  yok ederek bencilliğini de 

aza indirgeyen aĢk halini her tür çatıĢmaların dermanı olarak görür. 

 Dilsel iletiĢim sürecinde meydana gelen anlaĢmazlıkların giderilmesi için bazen 

söz konusu iletiĢimin sınırları dıĢında çıkmak gerekir. Mevlânâ‘ya göre, bir insanın 

sözlerinin doğru anlaĢılabilmesi için, söz konusu sözleri daha geniĢ bir bağlamda ele 

almak gerekmektedir. Bunun için insanın eylemlerine, niyetlerine ve hedeflerine 

bakmak gerekmektedir: ―Söz, amel ağacının meyvasıdır. Çünkü o amelden 

doğar.‖(Mevlânâ, 1958:100). Mevlânâ, ayrıca yaĢam tecrübesinin kanaat getirmek için 

en verimli ve en güvenilir bilgi kaynağı olduğunu vurgular: ―Gözün bir an içinde 

gördüğünü dil, yıllarca söylese anlatamaz.‖(1945:cIII:162). 

Mevlânâ‘ya göre, gruplar arası, mesleki veya kiĢisel olsun her tür iletiĢim 

süreçlerinde yaĢanan kopukluktan sadece dilsel ifadeler ve dil bilgisi sorumlu tutulmaz. 

Hatta ortak dilin bulunması çoğu zaman anlaĢmak için yeterli olmayabilir: ―Aynı dili 

konuĢma, hısımlık ve bağlılıktır. Ġnsan yabancılarla kalırsa mahpusa benzer. Nice 

Hintli, nice Türk vardır ki dildeĢtirler. Nice iki Türk de vardır ki birbirlerine yabancı 

gibidirler.‖
7
(Mevlânâ, 1945:cI:97).Mevlânâ,insanların ancak ortak niyet ve değerleri 

üzerinde odaklaĢtıkları zaman anlaĢmaya varabileceklerini söylemektedir: ―Hacca 

gidersen hac yoldaĢı ara. Ama ha Hintli olmuĢ, ha Türk, ha Arap. Onun Ģekline rengine, 

bakma; azmine ve maksadına bak.‖ (1945:cI:219, 232). 

Bu bağlamda, Mevlânâ; dilsel ile kültürel farklılıkların sadece mânâ (kavram) 

düzeyinde ortadan kaldırılabileceğini, insanların da ancak mânâya vardıkları zaman 

ortak anlayıĢa ulaĢılabileceklerini düĢünmektedir: ―Bir yerde on tane çırağ 

bulundurulursa görünüĢte her biri, öbüründen ayrıdır. Nûruna yüz çevirirsen Ģüphesiz 

ki birinin nûrunu öbürlerinden ayırt etmeye imkân yoktur. Yüz tane elma, yüz tane de 

                                                           
7
FîhiMâfih’inde Mevlânâ ayrıca şöyle açıklama yapmaktadır “Söz bahanedir. Bir insanı diğer bir insana doğru çeken 

şey söz değil, ikisinde mevcut olan ruhi birlikten bir parçadır.” Mevlânâ:“FîhiMâfih”, s. 89. 
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ayva saysan her biri ayrı ayrıdır. Onları sıkarsan yüz kalmaz, hepsi bir 

olur.‖(1945:cI:54).Mevlânâ‘ya göre dıĢ görünüĢler ve kültürel altyapılar itibariyle farklı 

ve çeĢitli olan insanları birbirine bağlayabilen ve uzlaĢmayı sağlayabilen hususlar 

bulunabilir. Ġnsanları ortak kılan ve adeta onların insanî özünün ifadesi olan özellikleri 

arasında baĢta temel değerler ve umutlar yer almaktadırlar.  

Mevlânâ‘ya atfedilen yedi öğüt, aslında yedi evrensel nitelikteki değer dile 

getirmektedir. Cömertlik, tevazu, hoĢgörü, sabır, doğruluk ve dürüstlük gibi ahlâkî 

değerler, hemen her insanın gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı öncelikli faziletlerdir.
8
 Mevlânâ, 

bahsedilen değerlerden uzaklaĢıldığında ortaya çıkan ayrılığı ise Ģu ifadelerle dile 

getirir: ―Hattâ yetmiĢ iki milletin her biri öbürlerinin halinden bihaberdir… hepsi de 

Ģüphe içinde kalmıĢtır‖ (1945:cIII:121). Mevlânâ‘nın yukarıda bahse geçen ―Üzüm 

Yemek Ġsteyen Dört KiĢinin Hikayesinde‖ anlattığı gibi, insanlar herkesin muradının, 

yaĢama amacının aynı olduğunu anlasaydılar, tüm kavgalar sona ererdi. AnlaĢmazlıklar 

insanların birbirinden ve hatta kendilerinden dahi az bilgili olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Mevlânâ toplumu sarsan çatıĢma ve kavgaların sebebinin dünyevî 

menfaat ve hırslar olduğunu söyleyerek bu durumu insanların dar görüĢlü olmalarına 

bağlamaktadır. Daha yüce hedefe gözleri dikmiĢ ve akıbetini sorgulamıĢ olsaydılar 

kavgalar için ne sebep, ne de zaman kalırdı. Ġnsanların arasındaki kavgaların 

niteliksizliğini Mevlânâ aĢağıdaki satırlarda izah etmektedir: ―Halkın savaĢı da 

çocukların savaĢı gibidir. Tamamı ile mânasız, esassız ve hor! Hepsi sopadan kılıçlarla 

savaĢırlar. Hepsi faydasız bir Ģeyle uğraĢıp dururlar. Hepsi, bu bizim Burak‘ımız 

Düldül yürüyüĢlü atımız diye bir sopaya binmiĢtir.‖ (1945:cI:275). 

 Ġnsanlar gözü birbirlerine diktiklerinde mutlaka bir dizi farklılıklar, eĢitsizlikler 

ve zayıflıklar tespit eder, üstünlük iddialarına ve iktidar kavgalarına girerler.  Ġnsanların 

birbirini eĢit görmeleri sağlamak adına kıyas için herkesten eĢit mesafede uzak olup, 

herkes için aynı derecede saygın olan bir mercie ihtiyacı vardır. Din kurumu ve Tanrı 

makamı iĢte böyle bir imkân sunar insanlara. Çünkü tüm farklılıklara ve çeĢitliğine 

rağmen Allah‘ın önünde tüm insanlar aynıdır.       

Mevlânâ, hangi kimlikten, dinden, dilden, etnik gruptan olursa olsun tüm 

insanlığı Yüce Yaradan‘ın eseri olarak gördüğü için, kiĢinin ırkına veya görüntüsüne 

bakarak değerlendirilmesini asla kabul etmez. DüĢünürümüz, tüm insanların yaradılıĢ 

itibariyle eĢit olduğunu ve herkeste insân-ı kâmil olma potansiyeli bulunduğunu 

söylemektedir. Ancak bunun için kiĢinin kendisini tanıması ve kendinde bulunan o 

cevheri araması gerekmektedir.  

Mevlânâ toplumsal anlamda bütünleĢmenin, birlik ve beraberliğin önemini 

vurgulamakla sınırlı kalmıyor, anlaĢmazlık ve çatıĢmaların sebeplerini analiz ederek, bu 

sorunların önlenmesinde yardımcı olacak bir dizi öneri ve tavsiyede bulunmaktadır. 

Mevlânâ, din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın tüm insanlığı ortak kardeĢlik duyguları 

etrafında buluĢturur. Mevlânâ; toplumsal etkileĢimde ve eğitimde edinilen yanlıĢ görüĢ 

ve yargılardan kurtulmak gerektiğine dikkat çekmektedir. Özellikle günümüz 

küreselleĢen dünyasında yaĢanan fikir ayrılıkları, savaĢ, kargaĢa, kavga, çatıĢma gibi 

kaygı verici durumlar karĢısında Mevlânâ‘nın fikirlerine her zamankinden daha fazla 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

 Kaynakça  

                                                           
8
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Özet 

Müslüman Orta Doğu, dünyanın günümüzdeki en sorunlu bölgelerinden biridir. Orta Doğu‘nun 

sorunları kendi tarihine sahiptir. Ġlgili sorunları, bu bölgenin XX. ve XXI. yüzyıllarındaki tarihini, 

hanedan ilkelerine ve dine bağlı olan tarımsal toplumdan burjuvazi, milliyetçilik ve laikliğe bağlı olan 

endüstriyel topluma evrim tarihi olarak incelediğimizde anlayabiliriz. 

Türkiye ve Arap ülkeleri, bu yoldan farklı Ģekilde ve farklı tarihi dönemlerde geçmiĢtir. Bu 

farklılıklar hem ekonomik modellerinin farklılığı hem de Ġslam, milliyetçilik ve laiklik gibi ideolojik 

akımların oranlarındaki farklılıklardan oluĢmuĢtur. 

Benim düĢünceme göre hem Türkiye hem Arap ülkelerinde toplumun burjuva modeline ve 

milliyetçiliğe geçme habercisi, çağdaĢlaĢtırma hareketi olarak bilinen cedidizm (ceditçilik) akımında 

yansıtılan XX. yüzyılının baĢındaki geliĢimin Tatar burjuva modeli idi 

Türkiye, endüstriyelleĢmeden baĢarılı Ģekilde geliĢimin burjuva modeline geçerek, Orta 

Doğu‘nun mühim ülkelerinden birine dönmüĢ ve yeni jeopolitik perspektiflere sahip dünya politikasının 

bir oyuncusu olmuĢtur. 

Anahtar kelimeler:islam, burjuvazi, millet. 

Abstract 

The Moslem Middle East today is one of the hottest regions of the planet. Its problems have their 

history. We can understand them if we regard the evolution of this region in the 20
th

 and 21st centuries as 

a way of development from an agrarian society, which was based on a dynastic principle and religion, on 

to an industrial one, connected with bourgeois features, nationalism and secularism. 

Turkey and Arab countries have passed this path in a different way and at different historical 

periods. The differences are caused by different economic patterns used as well as by differences in the 

proportion of suchideological currents as Islam, nationalism and secularism. 

My belief is that Tatars with their bourgeois model of development at the beginning of the 20th 

century, which was expressed in jadidism (a renovated movement), were the forerunners of a transition to 

a bourgeois model of society and nationalism both for Turkey and for Arab countries. 

Turkey, having successfully carried out industrialization and havingswitched over toa bourgeois 

model of development, has become not only one of the influential states of the Middle East, but a player 

of the world politics who has new, now geopolitical perspectives. 

Keywords:islam, bourgeois, nation. 

GiriĢ: 

Dinlerin, tüm yarı-feodal toplumlarda devlet ideoloji rollerini oynadıklarını 

tarihten bilmekteyiz. Örneğin, orta çağda Arap Halifeliğindeki Ġslam.  Sovyetler 

Birliğinde bile, bu ülke sosyal açıdan yarı-feodal bir kuruluĢ olduğu için, komünizm 

ideolojisi devlet dininin rolünü oynamıĢtır. Bazı ülkeler, dinin bayrağı altında global 

projeleri kurmaya çalıĢmıĢtır. Örneğin, Osmanlı Devleti – evrensel halifelik ve Rusya – 

üçüncü Roma projeleri. 1917 yılından sonra Rusya, üçüncü Roma projesini yeni bir 

hedefe değiĢtirmiĢtir. Bu hedef, Evrensel BolĢevik Devrimi idi.  
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Fakat Rönesans döneminden ayrıca sonraki endüstriyel ve burjuva 

devrimlerinden sonra Avrupa keskin bir dönüĢ yapmıĢ, Müslüman Doğu ise Batı‘dan 

çok geride kalmıĢtır. 

Sonradan Avrupa‘da, iktidarların ayrılması, demokrasi ve bireysel haklar 

anlamları meydana gelmiĢtir. XIX. yüzyılında milletler oluĢmuĢtur. Hepsi bunlar 

toplumun laikliğinin arka planında gerçekleĢmiĢtir.  Din, insanın özel ve kiĢisel bir 

konusuna dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Din, devletin alanı olarak değil, insanın kalp ve ruhu 

mevzusu olarak ortada kalmıĢtır. Avrupa halkları, kendi benzersizliğini din sayesinde 

değil, kendi tarih, dil, folklor, edebiyat ve millet sayesinde saklayabilmiĢlerdir. 

Aynı zamanda Doğu, feodalizm (derebeylik) ve VII. yüzyılına ait kutsal 

metinlerin geleneksel açıklamalarının etkisi altında bulunmaktaydı. 

XX. yüzyılının birinci yarısında bazı Müslüman ülkelerde, Avrupa yolunu taklit 

etmeye çalıĢan iktidarda bulunan laik elitin ince bir tabakası oluĢmaya baĢlamıĢtır.   

Sonradan dekolonizasyon döneminde Yakın Doğu‘nun Arap ülkeleri oluĢmuĢtur. Bu 

ülkeler, genelde laik milliyetçi diktatörlükler Ģeklinde geliĢmiĢtir. Onlardan hiçbiri sabit 

ve sağlam değildi. Böyle bir durumun üç sebebi vardı: ilk sebep, diktatörlerin halka 

sosyal açıdan yakın olmaması, ikinci sebep, onların, halkın ideolojisine yani Ġslam‘a 

dayanmaması, üçüncü sebep ise, onları destekleyen insan sayısının az olması idi. 

Bu açıdan Türkiye yukarıda sözü geçen ülkelere benzemiyordu.  Atatürk‘ün 

rejimi sabit ve sağlam idi, çünkü Türkiye hiçbir zaman Batı‘nın sömürgesi olmamıĢtı ve 

Türkiye‘de devletçilik gelenekleri çok güçlüydü. Türkiye, global bir plandan 

vazgeçmiĢti. Halifelik kaldırılmıĢtı. Türk milliyetinin oluĢturulmasına yönelik bir yol 

seçilmiĢti.  

Örnek olarak Ernest Gellner‘in düĢüncelerine dayansak, Avrupa anlayıĢında 

millet, endüstriyel devirde burjuva toplumu oluĢurken, ortaya çıkmaktadır. Milletin 

sosyal iticisi, sosyal sınıf olan burjuvazidir (özellikle küçük ve orta). Ayrıca milletin 

oluĢma sebeplerinden biri, evrensel okuryazarlığın yayılması ve yüksek milli kültürün 

olmasıdır (Milli üniversiteler ve milli idari dil).   

Türkiye‘de Ġslam yerine milliyetçilik ideolojisi ve laik milli eğitim sistemi 

getirilmiĢtir.  Türkiye‘de burjuvazi geniĢ bir sosyal sınıf olarak XX. yüzyılının 70-80‘li 

yıllarına kadar mevcut olmadığı için, milliyetin sadece üst yapısal kısmının, yani yüksek 

milli kültürün oluĢturulmasına baĢlamıĢlardı. O zamanlardaki Türk toplumunun sosyal 

yapısı ile ilgili Fransız araĢtırmacı Fransua Jorjon‘un düĢüncesi ilgi çekmektedir. Onun 

fikrince, «Burjuvazinin Türkiye‘de varlığı ya da yokluğu, 60‘lı yıllarda bile aydınlar 

arasında tartıĢma konusu oluyordu!» 1. 

ĠĢin tuhafı, burjuvazi bir sınıf olarak ancak XX. yüzyılının 70-80‘li yıllarında 

Ġslami faktör nedeniyle oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bununla ilgili olarak, Türk araĢtırmacı 

ġerif Mardin‘in gösterdiği Turgut Özal‘ın ülke ekonomisinin canlanmasına neden olan 

meĢhur ekonomik reformları ve Ġslami faktörün arasındaki bağlılık en çok ilgimi 

çekmiĢtir. AraĢtırmacı «Bence, ücra ve sapa taĢra bölgelerinin ve kuĢ uçmaz kervan 

geçmez yerlerin ekonomisi dediğim toplumsal yapı taĢralı ve Ġslami kökenlidir... 

Toplumsal yaĢamı etkileyen Ġslami değerler örneğini Müslümanın vergilendirme 

usulünde görürüz. Müslüman «milli vergilendirme» kavramını «hayırseverlik» Ģeklinde 

algılar» 2, diye yazıyor. Böylece binlerce fabrika ve tesisler ve ayrıca ileride iktidara 

Adalet ve Kalkınma Partisini getiren orta sınıf oluĢturulmuĢ oldu. Bana göre, bu 

durumdaki Ġslam‘ın rolü, onun, dine aykırı olmayan iĢin veya baĢka bir deyiĢle insan 

yüzlü geniĢ halk Türk kapitalizminin oluĢturulmasında yardımcı olmasıydı. 
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XX. yüzyılında Arap dünyasında neler olmuĢ? Orada ―Avrupa yolundan 

geçmemiz gerekmiyor, biz Ġslam esasında kendi medeniyetimizi geliĢtiririz‖ sloganını 

içeren bir eğilim meydana gelmiĢti. Bana göre bisikleti yeniden icat etmek 

gerekmemektedir. Dinin, yukarıda ve Kuran‘da (Ulum-u Nakliye) yazıldığı gibi kendi 

bir mekanın olması gerekmektedir. Kalanlar ise, dine hiçbir atıf yapmadan Ulum-u 

Akliye ‘ye dayanmalıdır. Fakat bu ısrarlı ve uzun süreli çaba gerektirir. Bazı insanlar ise 

en kolay yolun birbirlerinin kafalarının kesilmesi olduğunu düĢünür. Avrupa 

tecrübesinin ve alegorik ve felsefi açıdan taze Ģekilde açıklanan kutsal metinlerin 

öğrenilmesi yerine kitlede Kuran‘ın kelimesi kelimesine olan yorumlanmasının ve orta 

çağı Halifeliğin tekrardan oluĢturulmasının propagandası yapılır. Bu açıdan Taliban, El-

Kaide ve DAIġ‘ın meydana gelmesi anlaĢılmaktadır. Bağımsızlık ve orijinallik, geçmiĢe 

kaçarak saklanamaz. 

Arap dünyasında ise bugüne kadar endüstriyel toplum ve sınıf Ģeklindeki 

burjuvazi oluĢmamıĢ durumdadır. ġu anda bile gaz ve petrol çıkarımını görmezden 

gelsek 35 milyon insan nüfusuna sahip Ġspanya‘nın gayri safi milli hasılası, 200 milyon 

insanı aĢan nüfusa sahip 22 Arap ülkesinin gayri safi milli hasılasını aĢmaktadır. 

Bunun yüzünden Arap milliyetçiliği ve Pan Arabizm esasında birleĢik Arap 

milletinin oluĢturulmasını kasteden global Arap projesi uygulanmamıĢtır.  

Fakat milliyetlerin oluĢmasının bazı temel süreçleri gerçekleĢtirilmektedir. Arap 

baharı bu süreçlerin dıĢ yansıması olabilir 

Otoriter rejimler tarafından aydınlar ve gençlerin eğitim seviyesinin 

yükseltilmesi yani oluĢturulan milliyetin yapısında ancak üst yapısal kısmın 

oluĢturulması, fakat onun esas kısmının yani geniĢ bir üretimin ve bağımsız bir 

burjuvazinin oluĢturulmaması Arap baharın baĢarısızlığıydı. Bu durumun sonucu, 

gençlerin arasında iĢsizlik oranının artması idi. Muhalefetin mücadelesi, sadece 

kendiliğinden oluĢan bir protesto idi fakat fazlasına dönüĢemedi, çünkü muhalefet 

iktidara gelebilmek için ne ekonomik ne de siyasi esasa sahipti 

Laik bölgesel Arap milliyetçiliklerinin baĢarısızlığı, onların sadece Avrupa 

milliyetçiliğinin basit bir kopyası olmasındadır. Fakat doğu milliyetçilik farklı ve 

benzersiz olup kendi, Ġslam kültürüne bağlı zihinsel ve ideolojik köklerden çıkmalıydı.  

Müslüman toplum (hem ülkeler arasında hem de her ülkenin içinde) hem Ġslami 

ideoloji hem de etnik açısından da derinden bölünmüĢtür (Bunun güzel bir örneği- 

Suriye içi çatıĢma). Bu durumu, global projelere sahip ülkeler kullanmaktadır. ġu anda 

Müslüman toplum, yeni yolun aranması ile ilgili derin bir kriz aĢamasında 

bulunmaktadır. Bunun yüzünden kaos, kargaĢa ve savaĢlar ortaya çıkmaktadır.  

Müslüman dünyanın büyük bir sorunu, ekonomiğin ve kaliteli eğitim alanının, 

nüfusun artmasına yetiĢmemesidir. 

Hayatın gerçekleri herhangi bir dogmadan daha güçlüdür. Bu yüzden Ġslam‘ın 

yorumlanması ve Ġslam rolünün yeni yaklaĢımlarına konulacak yasaklar, toplumda 

ikiyüzlülük ve yalanlara yol açar. Toplum, içinden çürümeye baĢlar. Bunu hepimiz 

SSCB öreğinde görmüĢtük. Ayrıca, Ġranlı bilim adamları ile konuĢma sırasında, Ġran 

hayatındaki gerçekler ülkenin resmî ideolojisine aykırı olduğu zaman, onların bu 

gerçekleri görmezden geldiklerini fark ettim. Önceden aynen böyle bir Ģekilde Sovyetler 

Birliği‘nin komünist liderleri de davranmıĢlardı.  

Benim düĢünceme göre, hem Türkiye hem Arap ülkelerinde toplumun burjuva 

modeline ve milliyetçiliğe geçme habercisi, geliĢimin Tatar burjuva modeli idi. XX. 
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yüzyılının baĢında Tatar milliyetçiliği, cedidizm (çağdaĢlaĢtırma hareketi) üzerinden 

Ġslami kültür ile bağlı, benzersiz bir fenomen idi. 

Milliyetlerin oluĢmasında dinin rolü ile ilgili olarak, XX. yüzyılının baĢında 

Yusuf Akçura Ġslam‘ın, kendi içinde milliyetlerin oluĢmasına imkân sunabilmek için 

değiĢmesi gerektiğini düĢünüyordu. Y. Akçuranın fikrine göre, «Böyle bir değiĢim 

(Ġslam rolünün değiĢimi) ise hemen hemen zorunludur. Zamanımız tarihinde görülen 

eğilim ırklardan yanadır. Dinler siyasi ehemmiyetlerini ve kuvvetlerini kaybettikçe, 

toplumsal olmaktan ziyade kiĢiselleĢiyorlar... Dolayısıyle dinler ancak ırklarla 

birleĢerek, ırklara yardımcı ve hatta hizmet fonksiyonu icra ederek siyasal ve toplumsal 

önemlerini muhafaza edebilirler» 3. 

Tatar toplumunun evrimi ve evrimdeki Ġslam‘ın katkısı konuĢulduğunda 

aĢağıdaki düĢünceler sunulabilir. XX. yüzyılının baĢından itibaren 1917 yılına kadar 

Tatar toplumu, burjuvazinin geliĢimi ve modernizasyon açısından Müslüman 

dünyasının lideri idi. Halka, camilere ve medreselere bakımı içeren kendi hayırseverlik 

ve bağıĢ kurumlarıyla yakından bağlı olan milli burjuvazi oluĢmuĢtu. Evrensel 

okuryazarlık vardı ve yüksek medrese Ģeklindeki yüksek kültür oluĢmaktaydı. Siyasi 

partiler ve geliĢmiĢ basın mevcuttu. Müslüman mahalle, sivil toplumun bir prototipi idi. 

Bu dönemde bütün Müslüman dünya için önemli olan Musa Bigiev, Ziya Kemali, 

Rizaeddin Fahretdinov, Galimcan Barudi gibi seçkin düĢünürler yaĢamıĢ ve çalıĢmıĢtı. 

O zamanlarda ne Osmanlı Türkiye ne de Arap dünyası böyle bir topluma sahipti.  

Ataerkil ve feodal normlardan burjuvazi stiline ve hayatın modernleĢmesine 

geçiĢ, cedidizm adını almıĢ çağdaĢlaĢtırma hareketi kapsamında gerçekleĢtirilmekteydi.  

Ceditçilik akımında, geliĢime kavuĢmak için Ġslamcılık(dinsel geleneklere saygı 

duyma, dinsel eğitimin reformu), Türkçülük(Türk milli bilinci, tüm Türklerin birlik 

duygusu, Türk tarihi üzerinden araĢtırmalar), ModernleĢme(burjuvazi iliĢkilerinin 

geliĢimi, kadınların özgürlükleri, sosyal ve ekonomik ilerleme) yönlerini içeren 

geliĢimin Tatar modeli oluĢmuĢtu. 

 Ġdeoloji ve siyaset açısından Tatar ceditçiliğinin kalbi, Tatar elitin tarafından, 

Ġslam‘ın, milliyetçilik ve ona eĢlik eden modernleĢme ile uyumlu sentezin oluĢturulması 

çabasına odaklanmıĢtı. 

Türkiye, Yakın Doğu‘nun güçlü bir ülkesidir. Türkiye aynı anda Arap devletleri, 

Avrupa Birliği, ABD, Rusya ve Türk devletleri ile farklı yönlerde hareket etmektedir. 

Fakat Türkiye‘nin bütün bu konularda kendi stratejik önceliklerini seçmesi 

gerekmektedir. 

ġu anda global projeler iddiasında sadece ABD ve Çin bulunmaktadır. Diğer 

ülkeler din ve kültür kriterlerine göre büyük bölgesel projelere birleĢmektedir. Örneğin, 

Avrupa Birliği, Arap Devletleri Ligi, Rus dünyası, Türk dünyası. Modern dünyada iki 

esas eğilim yani küreselleĢme ve milliyetçilik vardır. Bu eğilimler ABD‘de bile görüldü. 

ABD‘nin son seçimlerinde Trump‘ın Amerikan milliyetçiliğinin Obama‘nın 

küreselleĢmesini yendiğini söyleyebiliriz. 

Türkiye, stratejik ilkelerini ancak yukarıda yazıldığı eğilimleri dikkate alarak 

ayrıca dinselliğe ve laikliğe, toplumun devrim ve evrim yollarının geliĢimine, Rusya‘ya 

ve hala Rusya‘ya bağımlı olan Türk devletlerine ve halklarına, Arap dünyasına, 

Müslümanların Avrupa‘ya göç sürecine kendi davranıĢını belirleyerek kurabilir. 

Türkiye‘nin, Yakın Doğu devletlerinin Ġslam esasındaki dayanıĢma ve birliği 

üzerinden seçtiği yolun uzun süreli bir perspektife sahip olmadığını düĢünüyorum, 
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çünkü ideoloji ve siyaset açısından Arap ülkeleri, bölgesel Arap milliyetçiliklerinin 

akımı içerisinde geliĢecektir. Onlar için Ġslam her zaman Arap milli temeli üzerinde 

ortaya çıkan bir din olacaktır ve Araplar için Türkiye ancak ticari ve ekonomi ortak 

olarak kalacaktır.  

Yakın gelecekte Çin‘in, ekonomik ve demografi problemleri yüzünden kuzey ve 

batı yönlerinde yer alan Avrasya topraklarına dikkat edeceğini düĢünüyorum. Bu 

topraklarda özellikle Orta Asaya ve Kazakistan‘da Çin Rusya hırsları ile karĢılaĢacaktır. 

Böylece, Türk dünyası iki güç yani Çin ve Rusya arasında kalacaktır. 

Fakat Batı ve özellikle ABD, Orta Asya sayesinde ne Çin ve Rusya‘nın aĢırı 

güçlenmesini isterler. Onların kısa süreli perspektifte Avrasya‘da en azından Türk ve 

Rus dünyalarının eĢitliğini isteyeceklerini düĢünüyorum. 

Ama uzun süreli perspektifte Türk Dünyasının Avrasyada avantajı olabilir, 

çünkü Türkiye NATO üyesıdir, ve er-geç onu Avrupa Birliğine alacaklar. Demek ki, 

bütün Turklerin Batıyla iliĢkileri de Ruslara göre daha sıkı olacak. Böylece Türk 

Dünyası Avrasyanın ciddi ve büyük oyuncusu olabilir.Ama böyle bir senarionu 

baĢarmak için, Türkiyenin seküler bir devlet olarak kalması lazım, devlet dini siyasi 

alanda kullanılmamalı ve Batıyla ortak bir dil bulmalıdır. 
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Özet 

Ġslâm Dini ve Medeniyeti, bir asırda, Hicretin birinci asrı içinde, Hindistan‘dan Atlas 

Okyanusuna, Ġndüs Nehrinden Prenelere kadar yayılmıĢtır. Bu kadar hızlı yayılıĢ, hiçbir din ve 

medeniyete nasip olmamıĢtır. Dünyanın hemen her yerine kısa zamanda yayılıĢ Allah‘ın bir lütfu ve 

nimetidir. ―Bir kavim kendi davranıĢlarını değiĢtirmedikçe, Allah onlara verdiği nimeti değiĢtirmez.‖ 

(Enfal: 53) ―Allah bir kavme verdiğini, onlar nefislerindekini bozmadıkça değiĢtirmez.‖ (Rad: 11) 

hükümleri en hakikî gerçeklerdir. Müslümanlar Ģahsî ve toplumsal hayatlarında Ġslâm‘ı (Kur‘an ve 

sünneti) dıĢladıkları için gerilemiĢlerdir. Kur‘an ve sünnetin hayatımızdan çıkarılmasıyla, ruhî ve fikri 

istikrarsızlık baĢladı. Kapsamlı bir plana yer verilmedi. Toplumun bireylerinin birbirine güven ve itimadı 

kalmadı. Maarif, kültür ve ahlâk ümmete hizmet için seferber olmaktan çıktı. Her çeĢidiyle bölünme 

baĢladı.  

Bu durumlardan kurtulmak için Hicret‘in birinci asrında olduğu gibi, ―hepiniz toptan Allah‘ın 

ipine (dinine) sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın…‖ (Al-i Ġmran: 103) emri gereğince Kur‘an‘ı yeniden 

hayatımıza eksen yapmamız gerekmektedir. Müslümanların dinlerine yeniden dönmesi, Allah‘a verdikleri 

ahd ve biatları yerine getirmeleri zorunluluk arz etmektedir. Batı hâkimiyetinin iflasıyla ortaya çıkan 

problemleri, Allah‘ın hükümlerini uygulayarak çözebiliriz. Kur‘an insanlığa ebedî bir rehber olarak 

gönderilmiĢtir, davranıĢlarımızın son ve mutlak gayelerini belirlemiĢtir. Her zaman yeni Ģartlar altında, bu 

gayeleri gerçekleĢtirmek için vasıtalar bulma sorumluluğu bize yüklenmiĢtir. Günümüz dünyasındaki 

Müslümanların ezilmekten kurtulması için, ―Ġslâm Birliği‖ni veya ―BirleĢik Ġslâm Devletleri‖ni, bununla 

beraber ―Ġslâm Güvenlik TeĢkilatı‖nı kurmak mecburiyetindeyiz. Bunun için her Müslüman, kudretince 

çok çalıĢmak mecburiyetindedir. Çünkü Allah ―insan için ancak emeğinin karĢılığı vardır.‖ (Necm: 39) 

buyurmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ġslâm, Kur‘an, Müslümanlar, Allah, Ġslam Birliği 

Abstract 

Islam and Islamic Civilization had been spread in one century, within the first century of the 

Hegira, from India to the Atlantic Ocean and from the Indus River to the Pyrenees. So rapid spread was 

not vouchsafed to any other religion and civilization. The spreading to almost everywhere in the world in 

a short span of time is a mercy and blessing from Allah. These judgements are the most genuine truth: 

―That is because Allah would not change a favor which He had bestowed upon a people until they change 

what is within themselves.‖ (Al-Anfal, 8:53) ―Allah will not change the condition of a people until they 

change what is in themselves.‖ (Al-Rad, 13:11).  

Muslims have declined because they have ruled out Islam (Qur'an and Sunnah) in their personal 

and social lives. With the removal of the Qur'an and Sunnah from our lives, spiritual and intellectual 

instability have begun. A comprehensive schedule has not been replaced. The members of society have 

not had trust and confidence in each other. Education, culture, and morality have not served for the 

Ummah. All sorts of divisions have started. 

In order to get rid of these situations, just like the first century of the Hegira, we need to make 

the Qur'an an axis of our life again by order of Allah: ―And hold firmly to the rope (religion) of Allah all 

together and do not become divided...‖ (Al Imran, 3:103) It is essential for Muslims to turn back to their 

religion and fulfill the testament and allegiance which they have given to Allah. We can solve the 

problems arising from the failure of Western dominance by applying to the judgments of Allah. The 

Qur'an has been sent as an eternal guide to mankind and has determined the final and absolute aims of our 

behavior. We are always under the responsibility of finding means for realizing these aims under new 

circumstances. In order to get rid of Today's Muslims from desolation, we have to establish "Islamic 

Union" or "United Islamic States" and "Islamic Security Agency" in addition to this. To achieve this, 

every Muslim is obliged to work hard within the bounds of his power. Because Allah declares, ―And that 

there is not for man except that [good] for which he strives.‖ (An-Najm 53:39). 
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Ġslâm âleminde bir gerileme olduğuna göre önceden ilerlemiĢ demektir. 

Öncelikle niçin ilerleyebildiğini ortaya koyabilirsek niçin gerilediğini de çözmüĢ 

olacağımızı düĢünüyorum. 

Bildiğiniz gibi Hıra dağındaki nur mağarasında, okuma yazma bilmeyen 

Peygamber Efendimize, Cebrail Aleyhisselâm tarafından ilk vahiy getirildi. Evine 

döndüğü zaman Hz.Hatice Annemize beni örtün diye hitap etti. Ġlk tebliğini eĢi 

Hz.Hatice Annemize yaptı. O, bu tebliği hemen kabul etti; Peygamber Efendimizi, 

amcası, âlim Varaka‘nın yanına götürdü. Varaka, Peygamber Efendimizin, Ġncil‘de ismi 

geçen son peygamber olduğunu doğruladı. Amcasının oğlu Hz. Ali Efendimiz de duyar 

duymaz Peygamberimizi tasdik etti. Ġslâm dinini kabul edenlerin sayısı Hz.Ömer 

Efendimizle kırk kiĢiye yükseldi. 

Ġslâm dininin getirmiĢ olduğu vahyi okuyan ve duyan hemen herkes genelde bu 

dini kabul ediyordu. Dolayısıyla Ġslâm dininin ilerleme ve yükselme sebepleri doğrudan 

Ġslâm dininin bizzat kendisine aittir. Çünkü Ġslâm dini kurtuluĢun ta kendisidir.  

Ġlk Müslümanların ellerinde kuvvetli silahları yok, kuvvetli bir ekonomik güce 

sahip değiller, tam donanımlı ordu gücü de yok, siyasi teĢkilatlanma henüz daha 

gerçekleĢememiĢtir. Müslümanların sahip olduğu Ģeyler: Kur‟an, kuvvetli bir iman ve 

sadakat, Rasulullah‟ın sünnetleridir.   

O zaman ki Ġslâm‘a düĢman güçler: Bizans medeniyeti, Roma medeniyeti, Kisra 

medeniyeti, o günkü küfür güçlerinin tamamı, Hıristiyanlar ve Yahudiler. Bu kadar 

muhalif güçlere rağmen Ġslâm nasıl yayıldı? 

Arap yarımadasında yeni görülen Ġslâm dini bütün Arap kabileleri tarafından 

kabul edildi. Ġslâm dininin getirdiği ―hidayet sayesinde tefrikadan birliğe, ilkellikten 

medeniyete, katı kalplilikten merhamete, putperestlikten tek Tanrı inancına geçtiler; 

eski ruhları yeni ruhlarla değiĢtirdiler. Buda kendilerini kuvvete, Ģerefe, bilgiye ve 

servete götürdü.‖( Öztürk, Tarihsiz: 18). 

Peygamber Efendimizin irtihali olan 632 senesinden sonra ―100‖ sene geçmeden 

―Ġslâm‘ın manevi ve siyasî hâkimiyeti bir taraftan Atlas okyanusu ile Hint nehri ve Çin, 

diğer taraftan Aral gölünden Nil nehrinin aĢağı kısımlarına kadar muazzam bir bölgeye 

yayılmıĢtır. Suriye 634, ġam (DimeĢk) 635, Hint ve Mısır 641, Kartaca (bugünkü Tunus 

bölgesi) 647, Semerkand 676, Ġspanya 710 yılında fethedildi. Müslümanlar 717 

senesinde Ġstanbul önlerinde, 720 senesinde Güney Fransa‘da idiler. 700 senesinden 

itibaren ġantung‘da (Çin) camiler vardı. 830 senesinde ise Ġslâm, Java‘ya ulaĢtı.‖( 

Ademi, 2014: 30). 

Dünyada hiçbir medeniyetin, bir asırda veya üççeyrek asırda, dünyanın her 

tarafına bu kadar yayıldığı görülmemiĢtir. 

Hz.Muaviye‘nin, Hz.Ali Efendimize karĢı çıkmasının sebep olduğu Cemal 

Vakası (h.36/656) ve Sıffın SavaĢı (h.36/697) ile (Hakkı Yıldız) ―Emeviler‘leĠbnZübeyr 

arasında geçen çatıĢmalara rağmen Müslümanların yarım asırda veya bir asrın üçte ikisi 

kadar bir zamanda gerçekleĢtirdikleri fetihler, akıllı insanları, tarihçileri ve 

mütefekkirleri dehĢete düĢürmüĢ ve büyük fatihleri ĢaĢkına çevirmiĢtir. Öyle ki en 

büyüklerinden biri olan Bonaparte‘ı bile korkutmuĢtur. (…) Saint Héléna adasına kadar 

kendisine refakat eden ―Lakas‖ ile Napolyon‘un hadiselerini kayıt ve sözlerini tesbit 

edenler nakletmiĢtir. Napolyon Mısır‘da iken Hz.Muhammed (s.a.s) ile Hz.Ömer ve 
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diğer Ġslâm kahramanlarına hayran kaldığını açıkladığı kat‘i Ģekilde sabittir. Ve yine 

Müslüman olmayı bile aklından geçirmiĢtir ( Öztürk, 18-19). 

Peygamber Efendimiz, sahabelerinin iĢkence altında kıvrandıklarını görünce 

―siz, bari yeryüzünde dağılın! Yüce Allah, sizi yine toplar!‖ buyurarak, HabeĢ ülkesinin 

bulunduğu tarafa eliyle iĢaret edip, ―ĠĢte oraya!‖. ―Siz HabeĢ ülkesine gitseniz iyi olur. 

HabeĢ hükümdarının yanında hiç kimse zulme uğramaz. Orası, doğruluk yurdudur. 

Allah sizi belki orada ferahlığa kavuĢturur!‖ dedi. 

Bunun üzerine 5.yıl Recep ayında: (…) 10‘u erkek 5‘i kadın olmak üzere, 15 

kiĢilik ilk muhacir kafilesi Mekke‘den ayrıldı.‖( Köksal, 1966: 246). HabeĢ ülkesine 

ikinci hicret 82 erkek ve 10‘u kadın olmak üzere 92 kiĢiyle gerçekleĢti. 

Müslümanların HabeĢistan‘da rahat yaĢadıklarını öğrenen müĢrikler, HabeĢ 

Kralı NeçaĢi‘ye, hediyelerle iki elçi göndererek, sığınan Müslümanların kendilerine 

verilmesini istediler. KureyĢli müĢrik elçilerle uzun konuĢmadan sonra NeçaĢî, ashabı 

huzuruna çağırdı. Müslümanların sözcüsü Hz.Cafer oldu. NeçaĢi, Hz.Cafer‘e sorduğu 

sorulardan sonra müĢrik elçilerin yanında, Ģöyle dedi: ―Sizi ve yanından geldiğiniz Zat‘ı 

tebrik ederim! Ben ġehadet ederim ki: O, Resulullah‘tır. Zaten biz, onu Ġncil‘de 

bulmuĢtuk. O resulü, Meryem oğlu Ġsa‘da söylemiĢti. Vallahi, eğer o, ülkemde olsaydı, 

gidip onun ayakkabılarını taĢır, ayaklarını yıkardım! Gidiniz! Ülkemin el sürülmemiĢ 

kısmında her tecavüzden korunmuĢ, emniyet ve huzura kavuĢmuĢ olarak yaĢayınız! Size 

kötülük eden helâk olur!‖( Köksal, 1966: 271). 

Müslimin sahihinde rivayetine göre, Rum Kayseri Herakliyus; Resulullah‘ın 

Ġslâm‘a davet mektubunu alınca, ġam‘da ―Ģu Peygamber olduğunu iddia eden adamın 

kavminden kimse var mı? diye sordu. Adamları: - evet vardır dediler.‖( Sofuoğlu, 1969: 

414). Bunun akabinde Ebu Süfyan ve arkadaĢları Herakliyus‘un huzuruna davet 

olunuyor. Herakliyus, Peygamberimiz hakkında ona birçok sorular soruyor. Cevapları 

aldıktan sonra imparator Herakliyus Ģöyle diyor: ―Eğer o zât hakkında söyledikleriniz 

doğru ise, o muhakkak bir peygamberdir. Zaten ben bir Peygamberin gönderileceğini 

bilirdim. Lâkin onun sizden olacağını tahmin etmezdim. Onun nezdine varabileceğimi 

bilsem, onunla buluĢmayı çok isterdim. Onun yanında olaydım (hizmet ederek) 

ayaklarını yıkardım. Yeminle söylüyorum ki onun mülkü, iktidarı benim Ģu ayaklarımın 

altında bulunan yerlere muhakkak ulaĢacaktır, dedi‖ (Sofuoğlu, 1969: 416). 

Ġskenderiye Hükümdarı Mukavkıs, Peygamberimizin Ġslamiyet‘e davet 

mektubuna Ģöyle cevap vermiĢti. ―Ben, gelecek bir Peygamber kaldığını biliyordum. 

Fakat onun ġam‘dan çıkacağını sanıyordum!‖( Köksal, 1966: 120). Ayrıca Mukavkıs 

Ġslâm Ordusunun durumunu gözetlemeleri için elçiler gönderir. Elçileri dinledikten 

sonra Ģu ifadeleri kullanır. ―Kendisine yemin edilen zatla kasem ederim ki, eğer bunlar 

dağlara yönelseler, onları yerinden söküp atarlar ve hiçbir kimse bunlara karĢı 

savaĢmaya güç yetiremez.‖(Sevim, 2005: 20). 

Nihavend SavaĢında Müslümanların üstün bir durum kazanmaları üzerine ―Pers 

kisrasıYezdücerd, hediyelerle birlikte Çin kralına bir elçi gönderir ve Çin kralından 

yardım ister. Çin kralı, kisranın elçisine Ģöyle der: ‗Ben bilmekteyim ki, kendilerine 

karĢı koyanlara karĢı kralların krallara yardım etmesi bir borçtur. Fakat sizi 

yurtlarınızdan çıkaran o kavmin sıfatlarını bana anlat‘( Sevim, 2005: 20) Çin kralı 

elçinin anlattıklarını ve sorularının cevaplarını dinledikten sonra Yezdücerd‘e Ģu 

mektubu yazıyor: ―Sana, baĢı Merv‘de sonu Çin‘de olan bir ordu göndermeme engel 

olan Ģey, Ģüphesiz ki üzerimdeki hakkını bilmemem değildir. Ancak senin elçinin bana 

vasıflarını anlattığı o kavim; eğer dağlara yönelecek olurlarsa, hiç Ģüphen olmasın ki 

onları yerlerinden söküp atarlar. Eğer onlar anlatılan vasıfları üzerinde kalarak yollarına 
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devam ederlerse, beni de yıkarlar. Bundan dolayı sen de onlarla barıĢ yap ve onların 

komĢuluğuna razı ol. Onlar seni (savaĢa) kıĢkırtmadıkları sürece, sen de onları (savaĢa) 

kıĢkırtma. 

ġüphesiz ki bu kavim, kendilerine haram kılınan Ģeyleri helâl saymadıkça ve 

kendilerine helâl kılınan Ģeyleri haram yapmadıkça / yasaklamadıkça asla yok 

olmazlar.‖( Sevim, 2005:12). 

Çin kralının, Yezdücerd‘in elçisine sorduğu sorulara verilen cevapları Ģöyle 

özetleyebiliriz: 

Onlar verdikleri sözlerini yerine getiriyorlar mı? Evet. Onlar savaĢa girmeden 

önce, bizi üç Ģeyden birini kabul etmeye davet ediyorlar: Ya onların dinlerine gireceğiz. 

Bunu kabul edersek bizi kendi statülerinde görecekler. Veya onlar tarafından 

korunmamız halinde cizye vereceğiz. Yahut da savaĢacağız. Onlar kendilerini doğruya 

götüren mürĢitlerine son derece itaat eden bir kavimdir. Onlar, kendilerine helâl kılınan 

Ģeyleri haram yapmıyorlar veya haram kılınan Ģeyleri de helâl yapmıyorlar. O zaman 

bunlar yok olmazlar. Ġslâm ordusunun kıyafetlerini öğrendikten sonra Çin kralı onların 

bineklerini sorar. Bineklerin Arap atları olduğunu öğrenince ‗bunlar ne güzel atlardır‘ 

der. 

HabeĢ Kralı NeçaĢi, Hz.Caferden Müslümanların, Ġslâm dininin getirdiği 

hakikatleri yaĢadıklarını öğrenince tam tatmin olur. 

Herakliyus‘un, Ebu Süfyana sorduğu sorulardan aldığı cevapları ise Ģöyle 

özetleyebiliriz: Ġçimizde onun nesebi pek yücedir. Babaları içinde bir melik yoktur. 

Onun hiçbir zaman yalanla itham etmedik. Ona halkın zayıfları tabi oluyor. Bunlar 

eksilmeyip artıyorlar. Onların dinine girenler içinde bu dini beğenmeyen yoktur. 

SavaĢlarımızda bazen onlar bize, bazen de biz onlara zarar veririz. Onlar hiç 

gadretmezler. Bizde, ondan önce Peygamberlik iddia eden yoktur. O bize namazı, 

zekâtı, sılayı, haramlardan el çekip afif olmayı emrediyor. Eğer bu dedikleriniz doğru 

ise, o muhakkak bir peygamberdir. 

Ġlk Müslümanların yukarda zikredilen vasıfları, Müslümanların niçin 

yükseldiklerinin nedenidir. Ayrıca Müslümanlarda sadakat ve ihlas o kadar kuvvetli idi 

ki, ―Dârâbgird önünde Sâriyenin ordusu, çok zor duruma düĢmüĢtü. DüĢman, Ġslâm 

ordusunu kuĢatmıĢtı. (…) Birçok Ģehit vermiĢlerdi. Bu sırada Sâriye, ‗Ya Sâriye! El-

Cebel, el-Cebel‘ diye bir ses duydu. Askerlerine ‗kardeĢlerim, Ömer‘i duydum. Dağa 

çekilmemizi emrediyor. Siz de duydunuz mu?‘ dedi. Askerleri, ‗duyduk ama bu nasıl 

Ömer‘in sesi olabilir?‘ diye cevap verdiler. Ordu sırtını dağa verdi ve düĢmanı yendi. 

Daha sonra Sâriye, alınan ganimetin beĢte birini Medine‘ye gönderdi. (…) 

Ömer, Cuma hutbesi için minbere çıkmıĢtı. KonuĢurken birden durakladı. 

Uzaklara baktı; ağzından, ‗Yâ Sâriye! El-Cebel, el-Cebel‘ sözleri duyuldu. Sonra 

hutbesine devam etti.‖(Dursun Yıldız, 80; Cevdet PaĢa, 1971: 112).     

Bu uzaktan komuta, Allah‘ın Samimi ve sadık kuluna yardımının, kudretinin 

açık bir kanıtıdır. Bu durum aynı zamanda Hz.Ömer Efendimizin komutunu duyan 

ordunun samimiyet ve sadakatını da gösterir. Bu Ģekilde fizik ve metafizik yüceliğe 

eriĢmiĢ Ġslâm toplumu acaba niçin geriledi? 

Allah Teâlâ‘nın bu husustaki yasaları Ģöyledir: (…) Muhakkak ki Allah bir 

topluma verdiği nimeti, onlar, kendilerindeki iyi hali fenalığa çevirmedikçe bozmaz. 

―Bir topluma da Allah bir kötülük (azap) diledi mi, artık onun geri çevrilmesine 

hiçbir çare yoktur. O toplum için (kendilerine yardım edecek) Allah‘tan baĢka bir 
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yardımcı da yoktur.‖
1
 

―Bunun hikmeti Ģudur: Bir kavim nefislerinde olan (iyi hali) değiĢtirinceye kadar 

Allah onlara ihsan ettiği nimeti değiĢtirici değildir ve Ģüphesiz ki O, (her Ģeyi) hakkı ile 

iĢiticidir, kemaliyle bilicidir.‖
2
 

Bu çok önemli konu üzerinde, Ģüphesiz ki birçok mütefekkir düĢünmüĢtür. 

Bunlardan bazılarını Ģöyle sıralayabiliriz: Ġbn Haldun (1332-1406), Sait Halim PaĢa 

(1864-1921), Mehmet Akif Ersoy (1873-1936), Muhammet Ġkbal (1873,1938), ġekip 

Arslan (1869-1946), Prof. ġemsettin Günaltay (1883-1938), MalekBennabî (1905-

1973), Mevdudî (1903-1979), RogerGaraudy (1913-2012), AliyaĠzzetbegoviç (1925-

2003), Prof.Dr.Sait Ramazan el-Bûti (1929-2013), George Riviora. 

ĠSLÂMÂLEMĠNĠN GERĠLEME NEDENLERĠ: 

Ġbn Haldun (1322-1406)‘a göre, refah ve lüks, ahlâkı bozar, nefisde çeĢitli 

Ģerlerin meydana gelmesine sebep olur. Hayırlı ve iyi hasletler bu gibi kimselerde 

bulunmaz. ġerli ve kötü huylar, refah ve lüks içindeki bazı kimselerin sıfatı haline gelir. 

Bu durum da bedbahtlığın ve inkârın iĢaretidir. ―Allah‘ın mahlukatında tatbik ettiği ve 

hakim kıldığı kanun bunu gerektirir. Bu durumdaki devlet mahvolma ilkelerine göre 

hareket eder, ahvali periĢan olur, iĢi bitirilene kadar devam eden müzmin bir ihtiyarlık 

hastalığına yakalanır.‖(Uludağ, 1982: 503). 

DüĢünürümüze göre Ģahıslar gibi devletlerin de tabii ömürleri vardır. ―ġahısların 

tabii ömürleri 120 senedir. (…) Devletlerin ve hanedanların ömürleri de ekseriya üç 

neslin ömrünü aĢamaz. Bir nesil, bir Ģahsın ortalama ömründen ibarettir ve bu da, 

büyüme geliĢme döneminin son haddine ulaĢmıĢ olduğu kırk (40) yıldır( Uludağ, 1982: 

505). 

Görüldüğü gibi ortada üç nesil vardır. Devletin ihtiyarlaması gerilemesi bu sure 

içinde olur. Bundan dolayı hesap, dördüncü nesilde inkıraz bulur. (…) Söz konusu nesil 

120 senedir. Devletler ve hanedanlar bu ömrü aĢağı yukarı geçmezler.‖(Uludağ, 1982: 

507). 

Ġbn Haldun‘a göre devletlerin ve hanedanların geliĢme döneminde vergi, dağıtım 

itibarıyla az, fakat hasılat ve gelir itibarıyla çok olur. Devletlerin ve hanedanların son 

zamanlarında ise aksine vergi, dağıtım itibariyle çok, ama gelir yönüyle az olur(Uludağ, 

1982: 697). Bu ifadeleriyle Ġbn Haldun, hanedan ve devletlerin, bir insanın ömrü gibi 

ömürlerinin olduğunu açık olarak ortaya koyuyor. Ancak tarihe baktığımız zaman her 

hanedan ve devletin saltanat süresi birbirinden farklıdır. Demek ki insanların çalıĢma, 

çabalama ve gayretleri iĢin içine girince durum değiĢiyor. 

Sait Halim PaĢa (1864-1921)‘nın konuyu ele alıĢ ve inceleyiĢ tarzı bir baĢkalık 

arz ediyor. DüĢünürümüze göre, ―Müslümanlar yükseliĢ devirlerinde olduğu gibi, yine 

dinlerine bağlı kalıyorlar; fakat eskisi gibi yükselmek Ģöyle dursun, gerileyip 

alçalıyorlar. Demek aynı sebepler her zaman aynı neticeyi vermiyor. Neden? 

Çünkü Müslümanlar, Ġslâmî vazifelerini artık eskisi gibi anlamıyor ve yerine 

getirmiyorlar. Günümüz Müslümanları böyle bir tecrübesizliğin içine girmiĢ 

bulunuyorlar.‖( Düzdağ, 2003: 231).  

Halim PaĢa‘ya göre bu durumdan Ġslâm‘ın ebedî düĢmanları yararlanmaya 

çalıĢıyor. Onlara göre Ġslâmiyet bugünkü Müslümanların gerileme sebebidir. 

                                                           
1
 - Kur’an 13/Ra’d: 11. 

2
 - Kur’an 8/Enfal: 53. 
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Müslümanlar Ġslâm‘a inandıkça, bu din onları ebedi bir mahkumiyet ve sefalet içinde 

bırakacaktır.  

Müslümanların gerilemelerinin gerçek sebebi nedir? Müslüman milletlerin eskisi 

gibi hakkıyla yerine getiremedikleri Ġslâmî görevleri nelerdir? Halim PaĢa‘ya göre 

cevap verilmesi gereken sorular bunlardır. 

Bugünkü Müslümanlar arasında ırkçılık ve rekabet yoktur, hiçbir üstünlük 

iddiası da yer almaz. ġeriat hakimiyetine karĢı saygı ve güven tam yerindedir. Herhangi 

bir Ģüphe söz konusu değildir. Bütün değerler dururken düĢünürümüz Ģu hususa dikkat 

çekiyor: ―Ġslâm‘ın hürriyet, eĢitlik ve dayanıĢma esasları, Müslüman toplum arasından 

kalkmıĢtır.‖ Diye iddia etmek acaba haklı görülebilir mi?( Düzdağ, 2003: 233). 

―Batıda sınıf, zümre kinleri, ırkçılık husumetleri, bugün eskisinden daha Ģiddetli 

olarak mevcuttur. Hükümetin nüfuzu kırılmıĢ ve itibardan düĢmüĢ olarak, ne itimat, ne 

de saygı telkin edebilmektedir. Bununla beraber iktisadî Ģartlar bakımından bu iki dünya 

aynı durumda değildir. (…) Biz iktisaden ne kadar çaresiz isek, (…) onlar aksine o 

kadar kudretli ve rahattır. Bu bakımdan Ġslâm milletlerinin acınacak bir durumda 

olduklarından Ģüphe yoktur. (…) 

ġu halde Ġslâm dünyasının gerilemesi, maddî Ģartların bozulmasından ileri 

gelmiĢtir. Bu imkânsızlık onu, Batılı milletlerin hücumlarına karĢı istiklâlini koruyamaz 

hale getirmiĢtir.‖(Düzdağ, 2003: 233). 

Ġktisadî güç ve saadet, tabiatta bulunan nimetlerden faydalanmasını bilenlere 

nasip olur. Tabiatı idare eden kanunları bilmek ve bu kanunlardan faydalanılarak ortaya 

konulan ilimlere sahip olmak gerekir. 

Buradan hareketle, ―Müslümanların geriliğine de ancak bu ilimler ve fenler 

karĢısında bilgisiz kalmalarının sebep olduğunu kabul etmek gerekir. (…) Bu gerilik, 

Ġslâm dünyası için büyük bir felakettir. Bu gerileme ahlâkî ve içtimaî değildir, sadece 

iktisadî yani maddidir ve telafisi mümkündür. 

Müslüman milletler arasında, hayata hiç faydası olmayan birtakım ilimlerin 

ortaya çıkması ile Ġslâm dünyasındaki gerileme baĢlamıĢtır (Düzdağ, 2003: 234).  (...) 

Müslümanlar, devamlı bir gayret ve azim ile çalıĢmalı, tabiatın sırlarını 

keĢfetmeli, onun insanlar için sinesinde sakladığı sonsuz nimetlerden istifade etmelidir. 

(…) Ġslâm dünyası, gerek refah içinde yaĢamak ve gerekse istiklallerini elde edebilmek 

için muhtaç oldukları maddî varlık ve kuvvetleri elde edebilmek imkânından yavaĢ 

yavaĢ uzaklaĢtılar. Bunun neticesi olarak da kendi elleriyle, iktisadî ve siyasî 

mahrumiyetlerini hazırlamıĢ oldular. (…) Bütün bu hallerin sonunda genel olarak 

Müslümanda Ģu yanlıĢ kanaat meydana geldi. ġeriat maddi ilerlemeye karĢıdır. 

Bu yanlıĢ ve korkunç fikre kapılan Müslümanlar iki türlü hareket etmeye 

baĢladılar: 

Bir kısmı, ġeriatın emirlerini yerine getirerek, (…) maddî refah ve zenginlik 

uğrunda yapmaları gerekeni ihmal ettiler. 

Diğer kısmı ise, maddi bakımdan yükselmek için ġeriatın istediği Ģeyleri 

yapmaktan vazgeçmenin daha akıllıca bir yol olduğuna karar verdiler.‖( Düzdağ, 2003: 

235-236). 

ġekip Arslan (1869-1946), Ġslâm âlemindeki gerileme nedenlerini Ģöyle 

sıralıyor: ―Müslümanların gerileme sebeplerinin en büyüklerinden biri cehalettir.(…) 

Cahil insan, safsatayı kesin hüküm kabul eder; reddetme yollarını bilmez. 
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Müslümanların gerileme sebeplerinin en önemlilerinden biri de eksik bilgi. 

Eksik bilgi, cehl-i mürekkepten daha tehlikelidir. Cahil bir adam, bilgili bir mürĢitle 

karĢılaĢınca sözünü dinler, ona karĢı felsefe yapmaya kalkıĢmaz. Ama yarım bilgin, 

bilmez; bilmediğini de bilmez. (…) 

Müslümanların gerileme sebeplerinden biri de Kur‘an-ı Kerim‘in teĢvik ettiği 

faziletlerin ve bu milletin selefini (geçmiĢlerini) baĢarıya ulaĢtıran kararlılığın 

yitirilmesi neticesinde ahlâk bozukluğudur. (…) 

Müslümanların gerileme sebeplerinin en büyüklerinden biri de özellikle 

idarecilerin ahlâk bozukluğudur. (…) Eğer biri onları doğru yola getirmek isterse 

ibret-i âlem için onun baĢına getirmedik belâ bırakmazlar. (…) Ġslâm dini gerçek 

âlimlere, idarecilere doğru yolu gösterme vazifesini vermiĢtir. Eskiden bunlar Ġslâm 

devletlerinde bugünkü parlamentonun görevini yaparlardı. Millet üzerinde otoriteleri 

yürürdü; Halife olsun baĢkası olsun herkesi doğru yola davet ederdi. Böylece iĢler 

düzelirdi. Çünkü o âlimlerin çoğu gerçek zahit ve muttakî kimseler idiler. Dünyanın 

gelip geçici zevklerine iltifat etmezlerdi. Sert hükümdarların kızmıĢ veya memnun 

olmaları onları ilgilendirmez; halifeler, sultanlar onlardan korkarlardı. Onlara muhalefet 

etmekten çekinirlerdi. (…) Fakat zamanla bunların yerini öyleleri aldı ki ilmi, geçim 

için bir iĢ kabul ettiler; dini, dünyayı avlamak için bir vasıta saydılar. Fasık idareciler 

için en Ģen‘i hareketlerini tecviz ettiler, din adına dinin hududunu çiğnemelerini mubah 

saydılar. Bunlar böyle yaparken zavallı halk tabakası da onların sarıklarının 

büyüklüğüne, mevkilerinin yüksekliğine aldanıyorlar. Verdikleri fetvaları sahih, 

görüĢlerini Ģeriata uygun sanıyorlar. Böylece fesat gittikçe büyüyor, amme menfaati 

heder olup gidiyor, düĢman Ģımarıp aslan kesiliyor. 

Müslümanların gerilemelerinin en büyük sebeplerinden biri de korkaklık ve 

telaĢtır. Hâlbuki Müslümanlar eskiden yiğitlikleri ve ölümü hiçe saymaları ile meĢhur 

idiler. Bir tek Müslüman gayr-i müslim olan on kiĢiye, hatta yüz kiĢiye karĢı kordu. (…) 

Ölüm korkusu ile Ġslâm bir kalpte birleĢmez. (…) Allah Ģöyle buyuruyor: ‗GevĢemeyin 

üzülmeyin, eğer inanıyorsanız siz en üstünsünüz.‘
3
‖ ( Öztürk, 55-56). 

Gerileme döneminde Müslümanlar Kur‘an-ı Kerim‘i yanlıĢ anlamaya baĢladılar. 

ġekip Arslan‘ın Ģu ifadeleri bu hususu güzel açıklıyor: Müslümanların, ―sanki Kur‘an-ı 

Kerim; çalıĢıp kazanmadan, mal ve canla savaĢmadan, sırf Müslümanız demekle veya 

dua etmek ve tesbihçekmekle mü‘minlere Nusret va‘detmiĢ; daha garibi de evliyalardan 

yardım istemekle bu iĢin olup biteceğini sanmalarıdır. (…) 

Ümitsizliğe kapılmanın bir insan için ne aklen, ne Ģer‘an caiz olmadığını 

unuttular. Hele bu, dinî ümitsizliği küfürle eĢit sayan Müslüman için asla caiz değildir. 

(…) 

Müslümanların çöküĢ sebeplerinin en büyüklerinden biri de eskinin üzerinde 

donup kalmalarıdır. Faydalı veya zararlı olmasına bakmadan her eskiyi ortadan 

kaldırmaya yeltenen zümre Ġslâm için bir afet olduğu gibi, hiçbir Ģeyi değiĢtirmek 

istemeyen, Ġslâm‘ın eğitim esasında ufak bir tadilâta rıza göstermeyen zümre de Ġslâm 

için bir tehlikedir. (…) 

Ġnkârcılar, Müslümanları ve diğer Ģarklıları BatılılaĢtırmaktan, onları benlik 

Ģahsiyetlerinden çıkarmaktan, inkâr ettirmekten ve onları yabancı bir cisim terkibine 

girdirerek eriyip hüviyetini kaybeden kimyevî bir elemente benzemekten baĢka bir Ģey 

kabul etmezler. Bu, insan ruhunda, mazisini ve aslını inkâr etme duygusu, ancak sağlam 

                                                           
3
 - Kur’an 3/Al-i İmran 139. 
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bir kiĢiliği olmayan düĢük karakterli kimselerde bulunur.‖( Öztürk, 69) 

DüĢünüre göre ―tutucu Müslüman, Müslümanların fakir düĢmelerine sebep 

olmuĢtur. Çünkü o, Ġslâm dinini yalnız ahiret dini olarak kabul etmiĢtir. Hâlbuki Ġslâm 

dini hem dünya, hem de ahiret dinidir. (…) 

Tutucu Müslüman, kafir ilmidir diyerek tabiat, matematik, felsefe gibi ilimlere, 

teknik ve sanata karĢı savaĢ açmıĢtır. Bu yüzden de Müslümanları bu ilimlerin 

meyvesinden mahrum bırakmıĢ, milleti fakir düĢürmüĢ ve kanadını kırmıĢtır. (…) 

Sonra biz bütün çabamızı dinî ilimlere uhrevî hazırlıklara harcamakla, dünya ile 

uğraĢan diğer milletler karĢısında kendimizi zayıf düĢürdük. Onlar durmadan 

yeryüzünden yükseliyor, biz ise durmadan alçalıyoruz.‖( Öztürk, 84). 

ġekip Arslan‘ın nakline göre NapolyonBonapat (1769-1821), Sait Héléna 

adasında Ģöyle söylemiĢtir: ―Araplar, dünyayı yalnız ve yalnız yarım asırda fethettiler. 

(…) Üç veya dört asır, kimseler karĢılarına çıkmaya cesaret edemedi. Sonra çökmeye 

baĢladılar. Mağlup ettikleri memleketlerden yavaĢ yavaĢ çekildiler. Buna sebep 

gayretlerinin azalması, ahlâklarının bozulması, dini geriye atmaları ve keyiflerine 

düĢmeleridir. Yakalandıkları en büyük hastalık, saltanat ve riyaset kavgaları idi. (…) 

Müslümanlar, Kur‘an-ı Kerim‘in açtığı doğru yoldan saptıkları için bu dertlere 

düĢtüler. Kur‘an-ı Kerim‘in muhkem ayetleri ile amel ettikleri zaman yükseldiler, üste 

çıktılar. Devlet ve iktidar kendilerinde idi. Kur‘an‘a göre amelleri zayıflayıp sırf 

okumakla yetinerek keyiflerine uyunca kuvvetten düĢtüler. Ellerindeki iktidarı 

kaybettiler. DüĢmanlar, memleketlerini istila etmeye baĢladı. (…) (Öztürk, 101). 

Voltaire (1694-1778)‘in yanında, Martin Luther (1483-1546) ve Jean Calvin 

(1509-1564)‘den bahsedilince Ģöyle demiĢtir: ‗Ġkisi de Hz. Muhammed‘in ayakkabısı 

bile olamazlar.‘ ( Öztürk, 107). (…) ĠĢte putperest Japonlar. (…) Ġki bin yıldır parlak bir 

Medeniyet kuramadılar. Sonra altmıĢ yıldır kalkınmaya, ilerlemeye baĢladılar. 

Kuvvetlendiler. Hâlâ da putperestlikten ayrılmadılar. Demek ki eski geriliklerinin, 

Ģimdiki ilerlemelerinin sebebi putperestlik değilmiĢ. (…) ( Öztürk, 108). 

Müslümanların gerileme sebebi, son zamanlarda Ġslâm‘ın sırf ismi ile yetinmiĢ 

olmalarıdır. Hâlbuki Ġslâm, hem isim, hem de aksiyondur( Öztürk, 109-110). 

Son asırlarda Müslümanların gerileme nedenlerinin en büyüklerinden biri de 

kendilerine güveni kaybetmeleridir. Bu, sosyal hastalıkların en müzmini psikolojik 

depresyonların en kötüsüdür. Yakaladığı insanı öldürür. Musallat olduğu cemiyeti 

çökertir (Öztürk, 116). 

Sultan II.Abdülhamit ġam-Mekke demir yolunu yapmaya kalkıĢınca alıĢkanlık 

icabı bu proje çok garipsendi, hatta gülüp Ģöyle diyenler oldu: ‗Biz araba yolu 

yapmaktan aciziz. Nerede kaldı iki bin küsur km. demir yolu yapmak? (…) ( Öztürk, 

119). 

Bin dört yüz kilometrelik ġam-Medine demir yolu, 1903 yılında tamamlandı. 

(…) Yolcular ġam‘dan Medine‘ye iki gecede varıyorlardı. ġam, bu hattan yılda iki bin 

Mısır livası istifade etmeye baĢladı.( Öztürk, 146). 

Eğer az sonra Birinci Cihan SavaĢı baĢlamamıĢ olsa idi demir yolunun 

Medine‘den Mekke‘ye uzatılması iĢine baĢlanırdı. SavaĢ bitince Ġngiltere Filistin‘i, 

Fransa Suriye‘yi iĢgal etti. Ġngilizlerle Fransızların ilk düĢünceleri; ġam bölgesini Arap 

yarım adasına bağlayan; Müslümanların birbirleri ile sıkı temas kurmalarını sağlayan bu 

hattın çalıĢmasını durdurmak oldu. 
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(…) Müslümanlar; Fransızlar ve Ġngilizlere ne kadar itiraz ettiler ve bu hattı 

Türkiye‘nin Müslümanlara vakfettiğini; binaenaleyh yabancı bir devletin, 

Müslümanların vakıfları ile oynayanmayacağını söyledilerse de bu iki devleti ılımlı 

harekete ikna edemediler ve tecavüzden vazgeçiremediler.‖( Öztürk, 123).  

Ġslâm‘ın kendine has bir medeniyet getirmediği iddiası; dıĢarıdan bazı Ġslâm 

düĢmanlarının, içerden bazı inkârcıların yaldızladığı bir hurafedir. Birinciler, 

Müslümanları Avrupa boyasına batırmak, ikinciler de Ġslâm âlemine dinsizlik tohumunu 

saçmak istediklerinden böyle yaparlar. Medeniyetlerin meydana geliĢinde dinin tesiri 

büyüktür. Lakin bütün ölçünün din olduğunu kabul edemeyiz. Çünkü çoğu zaman 

milletlerin dinî duyguları zayıflar; din bağından sıyrılırlar, ahlâkları bozulur. Ahlâk 

bozukluğu çöküĢün sebebi olur, din me‘sul tutulamaz. (…) Binaenaleyh Müslümanların 

son asırlarda gerilemeleri dinden değil dini bilmemelerindendir yahut ta dinin gereği 

gibi tatbik edilmemesindendir. Din hakkıyla icra edildiği devirlerde Ġslâm büyük ve 

kuvvetli idi. Mesela Hz. Ömer devrinde hangi Ģey Ġslâm‘dan daha kuvvetli idi?‖( 

Öztürk, 96). 

Müslümanlar Kur‘an ve sünneti takip ettikleri zaman dünyevî büyük iĢleri 

baĢarmıĢlardır. Bu ilkelerden ayrılmalarıyla baĢarısız hale düĢmüĢlerdir. ―Allah‘a karĢı 

ilgisiz olunca Müslümanlar, birbirlerine karĢı da ilgisiz oldular; böylece Müslümanlar 

arasındaki dayanıĢma zayıfladı, onunla birlikte kuvvetleri de çöktü. 

Bugün Hıristiyanlar kuvvetlendiler. Çünkü gerçek Hıristiyan değildirler. 

Müslümanlar ise zayıftırlar, çünkü onlar da gerçek Müslüman değildirler.‖ (Öztürk, 

146). 

Ġslâm âlemindeki gerilemenin, çöküntünün sebebi Ġslâm dini değildir. 

Gerilemenin gerçek sebebi, ahlâkî dayanıĢma ve kudreti, sosyal faziletleri ortadan 

kaldıran cehalettir. 

Ġslâm dünyasındaki bozulmalarda, sonradan Müslüman olmuĢ kimselerin kendi 

adet ve hurafelerini birlikte getirmeleri de rol oynamıĢtır. 

Müslüman bayanlar yüzde yüz tahsil yapmalıdır. Müslümanların geri kalıĢlarının 

sorumluluğu bizzat Müslümanların kendilerine aittir. Müslümanların geri kalmasının 

sebeplerinin en mühimlerinden biri de birbirlerine zıt iki grubun bulunmasıdır. Bunlar: 

1-Dini bilip dünyayı tanımayan din adamları 

2-Dünyayı bilip de dini tanımayan siyaset adamları ( Öztürk, 159). Bu iki 

zümrenin uyuĢması ve yardımlaĢması zorunludur. 

Müslümanların gerilemelerinin sebeplerini dereceleyen ġekip Arslan Ģöyle 

sıralıyor: Birinci derecedeki sebepler: 

1.Sebep: Müslümanların, özellikle de Arapların güzel tesislere, öldürücü 

tuzaklara karĢı uyanık olmayıĢları.  

2.Sebep: Müslümanların Kur‘an ve sünnetin özüne uygun olarak yaĢamayı ihmal 

etmeleri. 

3.Sebep: Ahiret, sevap, günah, cennet ve cehennem inançlarının zayıflaması. 

4.Sebep: Ġslâm âlimlerinde birçoklarının tabii ilimlerden yüz çevirerek yalnızca 

dinî ilimler, lügat ve edebiyatla uğraĢmalarıdır. 

5.Sebep: Müslümanların ümitsizliğe kapılmaları. Bu sebep Ģu ölümcül 

hastalıkları doğurmuĢtur: 
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a-Korkaklık. Bu milletleri paramparça eden bir illettir. 

b-Hayır iĢlerinde ve vatan yolundan malı esirgemek. 

c-GevĢeklik ve azimsizlik, kalkınma ruhunu öldürür. Ġnsanı tüm faydalı 

Ģeylerden uzaklaĢtırır. 

d-Ġmar iĢlerinde ve ekonomik sahada kendine güvensizlik. 

Ġkinci Derecede Etkili Sebepler: 

1.Sebep: Hilafetin sarsılması, ırkçılık çekiĢmeleri ile Müslümanların küçük 

devletlere ayrılmaları. Saltanat kavgaları baĢladı, Müslümanların güçleri zayıfladı, 

Ġslâm âlemindeki ilim ıĢığı söndü. 

2.Sebep: Emr-i bi‘l-Maruf ve nehy-i ani‘lmünker müessesinin çalıĢtırılmaması. 

Bu müessese ilk asırlarda Ġslâm‘ın en önemli özelliklerinden biriydi. Ġslâm ümmeti 

bunlarla yükselmiĢ, fetihler bunlarla yapılmıĢtır. Bu ilke uygulanmayınca iyilerin 

kıymeti azaldı, kötülerin kıymeti arttı. Layık olmayanlar baĢa geçirildi, bunlarda her 

tarafa fesat saçtılar. Din düĢmanları da onlara yardım ettiler, Müslümanlar bozularak 

gerilediler. 

3.Sebep: Müslümanların çalıĢmaya değil, baĢkalarına güvenmeleri. Bu yeni bir 

hastalıktır. Anlamı ise kiĢinin görevden kaçması ve suçu baĢkasına yüklemesidir. Bunun 

kaynağı ise tembellik, pısırıklık ve rahatlık sevgisidir. 

Hastalık idarecilere, devlet dairelerine sıçradı; yerli sanayi teĢvik edilmedi, 

halkın iĢi görülmez oldu, üretim azaldı, halk fakirleĢti, cehalet her tarafı sardı, emniyet 

kalmadı. 

Hastalık aileye geçince, aile yüzüstü bırakılıp dağıldı. Hastalık sofu kesimlerine 

sirayet edince, onların çalıĢma azim ve istekleri kırıldı. Öyle ki bunlar Ġslâm 

toplumunun bünyesinde felçli bir uzuv haline geldiler. Allah çalıĢmayı emrederek Ģöyle 

buyuruyor: ―De ki: ÇalıĢın! Çünkü yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, mü‘minler de 

görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah‘a döndürüleceksiniz de O size 

yapmakta olduklarınızı haber verecektir.‖ (Tevbe: 105) 

4-Sebep: Kız çocuklarının gerçek din eğitiminden yoksun bırakılmalarıdır. Belki 

de bu durum gerilememizin baĢ sebebi olabilir( Öztürk, 166-172).  Abbasi devletinin 

sonuna doğru ―kadının çırası söndü. (…) Muhafazakârlar onu dinini bile öğretmekten 

mahrum bıraktılar. Yenilik taraftarları ise onun evinin hanımı, neslin yetiĢtiricisi olma 

sıfatını ve kadınlık Ģahsiyetini bile çok gördüler. Milletin yarısını veya daha çoğunu ve 

bunlar düzeldiği zaman milletin de düzeleceğini, bunlar cahil kalır veya bozulursa 

milletin de bozulacağını, cehalet batağına batacağını bilirsekmilletin baĢına musallat 

olan geriliğin sebeplerini bulmada güçlük çekmeyiz. 

Nil Ģairi Hafız Ġbrahim der ki: 

Anne bir medresedir; onu iyi hazırlarsan nezih bir millet kazanırsın. 

Kadınların eğitimini bana kim temin edecek. 

Zira Ģarktaki geriliğin sebebi iĢte budur.‖ (Öztürk, 173). 

5.Sebep: Müslüman din adamlarının donukluğu. Din adamları milleti faydalı ve 

uygun bir yeniliğe karĢı yönlendirmeli ve bu iĢin önderi olmalıydılar. Tabii ki bu 

yeniliklerin dinin zorunlu hükümlerini bozmamasına son derece dikkat etmelilerdir. 

Avrupaî adetlerin, sömürgeci ilkelerini, yeni buluĢları, çeĢitli kalıplara bürünmüĢ 

tuzakları Müslüman halka açıklamalılardı. 
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Ord.Prof.Ahmet Emin (1878-1954) Kahire Üniversitesi hocası. Müslümanların 

gerileme nedenlerinin en önemlilerinden birinin idarecilerle din adamı olduğunu iddia 

etmektedir. Ona göre idarecilerin hilafet için çekiĢmeleri ―ta Hz.Ali‘nin önce Hz.Ebu 

Bekir‘le daha sonra da Hz. Osman ve Muaviye ile çekiĢmesiyle baĢlar. Sonra 

Abbasilerden seffah geldi, Emevîlerin kökünü kazıdı, onları koyun keser gibi kesti. 

Daha sonra Emin ile Me‘mun arasına ihtilaf girdi. Emin‘in öldürülmesiyle son buldu. 

Selçuklular arasında da çekiĢme baĢ gösterdi. Ulemayı ikiye ayırıp beğenmediklerini 

öldürdüler veya sürdüler. 

Ġdarecilerin sefahat ve eğlenceye dalmaları; öldürme ile müsadere ve ağır 

vergilerle mal biriktirmeleri; içkiye ve kadına düĢmeleri. 

Ulemaya gelince onlar da iki cihetten sorumludurlar: 

1-Bunlar, halkın arasına sultanı teyit edecek hadis öğretisi yaydılar. (…) Eğer 

sultan zulmederse halk buna müstahak olduğu için yapar. 

2-Cuma hutbelerinde, dinî derslerde, va‘z ve nasihatlerde halkı uyuĢturup 

hallerine razı olmaya davet etmeleri. 

Kalkınma ve gerileme kanunları bütün milletler için aynıdır, güneĢ gibi 

kâfirlerin üzerine de doğar. Allah Teâlâ ilerlemeyi belli bir millete veya bir dinin 

mensuplarına hasretmemiĢtir. Bunlar tabii kaidelerdir, kim onlara ayak uydurursa 

ilerler, ister Müslüman, ister kâfir, ister putperest olsun. Bunlara uymayanlar, hangi 

dinden olursa olsun geri kalır. Mesela bunun on Ģartı olur da bir millet bunlardan 

dokuzunu yerine getirirse, ilerlemesi de ona göre olur. Din bu Ģartlardan biridir. Eğer 

müĢrikler, dinden maada bütün Ģartları yerine getirirlerse dinin fonksiyonu kadar eksik 

bir Ģekilde ilerlerler.‖ ( Öztürk, 179-180). 

Yusuf el-Kardavî, Müslümanların gerilemesinde Kur‘an-ı Kerim‘i yanlıĢ 

anlamalarını Ģöyle ifade ediyor: ―Müslümanlar, bu kitabın bereketini, ayetleriyle 

duvarları süslemekte veya ölülerin üzerine okumakta, ya da buna benzer Ģeylerde 

zannettiler. Onun bereketinin ancak ona tabi olmakta ve onun talimatı ile amel etmekte 

olduğunu bilmemezlikten geldiler veya bundan gaflet ettiler. Hâlbuki Allah Ģöyle 

buyuruyor: ‗Bu Kur‘an ise, tam bir kitaptır. Onu Biz indirdik. Çok mübarektir. Bundan 

böyle buna tabi olun. Ve günahtan korunun. Umulur ki merhamet olunursunuz.‘ 

(En‘am: 155) 

Kur‘an-ı Kerim‘in öğrettiği esaslar, ister fertle, ister cemiyetle, ister devletle 

ilgili olsun bir bütün olarak alınması ve tatbik edilmesi gerekir.‖ (Öztürk, 179). 

Ahmet Davudoğlu (1912-1983)‘na göre ―Ġslâm âleminin gerilemesinin yegâne 

sebebi Müslümanlığı bırakmalarıdır. (…) Din, müntesiplerine birçok vazifeler 

yüklemiĢtir. Biz bu vazifeleri yapmadığımız için gerilemiĢizdir. (…) Müslümanların 

ilerlediği devirlere bakarsak vazifelerini bihakkın yaptıklarını görürüz. (…) Ġslâm‘ın en 

büyük düĢmanı olan tefrika alabildiğine yayılmıĢ hatta aile müessesinin içine bile 

girmiĢtir.‖ (Öztürk, 224). 

Prof. M.ġemseddin Günaltay (1883-1961)‘a göre Halife Me‘mun devrinden 

itibaren baĢlayan te‘lif faaliyetinin baĢında Orta Asyalı Türkler görülmektedir 

(Günaltay, 1938:  75). 

Abbasi halifelerindenVasıkbillah (843-847) vefat ettiği zaman, Me‘mun kurduğu 

―vezirlik, kadiyülkudatlıktan baĢlamak üzere bütün devlet teĢkilatı rasyonalistlerin 

elinde bulunuyordu. Bu hal Ġslâm tarihinde bildiğimiz ilim ve terakki devrini temin 

etmiĢti. Fakat Vasıktan sonra iktidar mevkiine, garip kardeĢi mütevekkilallah (847-
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861) geçince, vaziyet değiĢti. Geri zihniyetli olan bu adam, (…) ananecileri iltizam etti. 

Rasyonalistlere karĢı bir tenkil mücadelesi açtı. Onları birer birer iĢten attı. (…) 

Rasyonalistlerin baĢ hamisi olan vezir Mehmet Bin Abdulmelik Bin Zeyyat‘ın bütün 

mallarını müsadere etti, kendini de demirbukağılara vurarak tedricî kızdırılan bir fırın 

içine attırdı. Bedbaht adam yavaĢ yavaĢ kavrulmak suretiyle dört gün cehennem 

azabıçektiktensonra öldü. 

Vezirin ölümünden sonra felce uğrayan Kadiyülkudat Ahmet bin Davud‘un 

malları müsadere edildi. O da hastalıkla yoksulluğun pençesine terk edilmek suretiyle 

öldürüldü. Rasyonalistlerden Hertseme (Herseme) ise parça parça edildi. Rasyonalizm 

ve laik ilimlerin tedrisi men olundu. Ġktidarı ellerine alan an‘aneciler, tedrisatı, Kur‘an 

ve Hadis içine hapsettiler. (…) Mütevekkil ile baĢlayan bu hareket, halife Mutadid 

Billah (892-902) zamanında felsefe ve laik ilimlere ait kitapların yakılması gibi bir 

vahĢete inklâp etti. (…) Bu hunhar halifenin ilk kurbanı Türklerden Ebuttayyip 

Ahmet oldu. Felsefe ve Tarihe ait kıymetli eserler yazan bu bedbaht âlim, malları 

müsadere edildikten sonra öldürüldü. (…) Bu hareketler Selçuklulardan 190 sene evvel 

vuku buldu.‖ (Günaltay, 1938: 80). 

ġemseddin Günaltay, yukarıda zikretmeye çalıĢtığımız menfi durumları değil de 

Gazâlî (1058   -1111)‘yi Ġslâm âlemindeki gerilemenin nedeni olarak görüyor. Ona göre 

Gazâlî, ―insanları müspet düĢündürmeye alıĢtıran riyazatı da din hesabına bir âfet 

sayıyor ve gitgide bilhassa ġam‘da geçirdiği on senelik çilekeĢlik devresinden sonra, 

adeta bir engizisyon reisi kesiliyor. Felsefe ve laik ilimlerle uğraĢanları ezmek, boğmak 

istiyor. Gazâlî‘nin hayatında kuvvetle tahakkuk ettiremediği bu emelini, ölümünden 

sonra eserleri temin etti. Vefatından yarım asır sonra bütün Ġslâm dünyasında (…) 

münevver zümre arasında EĢ‘arî-Gazâlî sistemi haricinde düĢünmek cesaretini 

gösterecek kimse kalmadı (Günaltay, 1938: 83). (…)  

Fikri kurutan, zekâyı söndüren, hayatı çürüten bu hal, pek tabii olarak Ġslâm 

âleminin umumî inhitatını hazırlamıĢ oldu. (…) Ġslâm dünyasının inhitata 

sürüklenmesini intaç eden bu hakikî sebebi ihmal ederek inhitat amilliğini Selçuk 

istilasından aramak, eğer cehalet eseri değilse, kötü bir garazkârlık olacağı Ģüphesizdir.‖ 

(Günaltay, 1938: 85).  

Gazâlî‘nin kendi eserleri okunduğu zaman, ġemseddin Günaltay‘ın ortaya 

koyduğu suçlamaların Gazâlî‘de bulunmadığı açık olarak görülecektir. Gazâlî, Ġslâm 

âlemini geriletmek için değil aksine ilerletmek için çırpınan büyük bir filozoftur. 

RogerGaraudy (1913-2012)‘ye göre Ġslâm dünyasında çöküĢ, iman sosyal 

boyutunu kaybettiği zaman baĢlamıĢtır. ―ÇöküĢün baĢladığı sapma noktası, hicretin 4. 

(Milâdî 10.) yüzyılın sonucudur (Aydın, 1990: 24). (…) Daha önce Emevîler devrinde 

hükümdarların ahlâksız davranıĢlarına kızmıĢ olan dindar Müslümanları, devlete isyan 

etmekten alıkoymak için ortaya atılmıĢ olan ‗kader‘ ideolojileri geliĢtikçe geliĢir. 

Ġnsanları ezmeye ve sömürmeye devam edebilmek için kadercilik inancı halk kitleleri 

arasında yaygınlaĢtırılır. Dinî bahanelerle onlar alın yazılarına razı olmaya zorlanırlar.‖ 

(Aydın, 1990: 25). 

Garaudy‘ye göre iflas etmiĢ olan batı medeniyetine kendilerini bırakacaklar, 

toptan intihara sürükleneceklerdir. Bu medeniyet 1984‘te silahlanmaya 700 milyar 

dolardan fazla para harcamıĢtır. HiroĢima için kullanılan atom bombası bir anda 70 bin 

insanı öldürmüĢtü. Doğu ve Batı blokunun büyük devletleri bir milyondan fazla 

bombayı depolamıĢ bulunmaktadırlar. Bu silahlarla ―günümüzün yeryüzü insanlığının 

tam 15 katı rahatça imha edilebilir.‖ (Aydın, 1990: 27).  (…) 
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A.B.D.‘nin, Avrupa‘nın soğuk hava depoları, Arapların ihtiyaç fazlası etleri 

stoklanamayacak kadar çok olduğu halde dünyanın diğer bölgelerinde, 1984 yılında 80 

milyon insan açlık veya kötü beslenme yüzünden hayatını kaybetmiĢtir. 

Batı mutlak değerlerin varlığına inanmayı terk edince, kuvvetli olma, sömürme 

ve hızlı büyüme arzuları parçalanma ve çatıĢmalara yol açtı. Herkes herkese düĢman 

oldu, gerçek tanrıları ―büyüme‖ oldu. ―Yani, herhangi bir Ģeyi giderek daha fazla ve 

gitgide daha hızlı üretme arzusu. (…) 

Bu sahte ilaha tapınıldığını gösteren en büyük iĢaret, Allah‘ın eriĢilmez 

yüceliğine karĢı insanın kendine yeterliğini ve topluma karĢı bireyciliği savunup göklere 

çıkarmaktır. (…) Bireycilik, Antik Grek sofistlerinin ‗insan her Ģeyin merkezi ve 

ölçüsüdür‘ vecizesine geri dönüĢtür. Bir medeniyetin bu Ģekilde iflası bir umutsuzluk 

kültürü doğurmuĢtur.‖ (Aydın, 1990: 28). 

Günümüz dünyasında Ġslam‘ın yeniden aydınlatmasını önleyen genelde iki engel 

bulunmaktadır: 

―1-Kendi kendine yeterlilik ve baĢkalarını tanımama. (…) Hicretin birinci 

yüzyılının Ġslâm‘ı, bir asırdan daha kısa bir sürede, Ġndüs nehrinden Prenelere kadar 

askeri fetihler yoluyla yayılmıĢtır. Fakat bilhassa, kendi kendine önceki bütün 

medeniyetleri içinde toplayıp onlardan görülmedik yaratıcı sentez yapmasını bildiği ve 

bütün dinlerin milyarlarca inananının Ġslâm‘da kendilerini bulmuĢ oldukları için Ġslâm 

böylesine süratle yayılıp geliĢmiĢtir. Bugün Ġslâm, ancak toplayabildiği bütün 

bilgeliklere ve bütün inançlara açılmasıyla yeniden yürüyüĢ baĢlatabilir. 

2-Ben bilirimcilik: Kur‘an‘da ‗hiçbir Ģey ihmal edilmemiĢtir‘ demek, Kur‘an 

bize ebedî ‗bir rehber‘ vermiĢtir, davranıĢlarımızın son ve mutlak gayelerini 

belirlemiĢtir, demektir. Bu durum, insanın her devirde, her zaman yeni Ģartlar altın da, 

bu gayeleri gerçekleĢtirmek için vasıtalar bulma sorumluluğunu hiçbir Ģekilde ortadan 

kaldırmaz. (…) 

Ġslâm dini bize sonsuza dek sürüp gidecek yollar açar. Bize, iç hayatımıza ve 

gerek özel, gerekse genel bütün davranıĢlarımıza yön veren gayeler, ebedî, değiĢmez, 

ana prensipler verir. Bizler bunlardan yola çıkarak ve her devirde, hep değiĢen yeni 

sorulardan hareketle, çağımızın ekonomi, siyaset ve kültür sorunlarına cevaplar 

hazırlarız.‖(Aydın, 1990: 30). 

Garaudy‘ye göre Kur‘an‘da hazır ekonomik ve siyasî politikalar aramak, sonsuz 

Ġslâm mesajını gülünç duruma düĢürmektir ve bir bakıma Ġslâm âleminin gerilemesine 

neden olmaktır. 

Ġslâm dinindeki aĢkınlık ve ümmet mesajının bir asırda Hindistan‘dan Atlas 

Okyanusuna kadar yayılması, sadece askeri fetihlerle gerçekleĢmemiĢtir. Ezilen halklar, 

bu baskılardan kurtulmada Müslümanları kurtarıcı kiĢiler olarak gördükleri için onlara 

kucak açmıĢlardır. ―Ġspanya‘daki Gaudalète‘den Ġran‘daki Kadisiye‘ye kadar hep böyle 

olmuĢtur.‖(Aydın, 1990: 19). 

Yüksek bir hayat seviyesine ulaĢan bir Ġslâm toplumu Kur‘an ve sünnete 

sadakatini değiĢtirdiği zaman, daha önce de zikredilen Allah‘ın Ģu hükümleri 

gerçekleĢiyor: ―Bir kavim kendi davranıĢlarını değiĢtirmedikçe, Allah onlara verdiği 

nimetlerini değiĢtirmez.‖
4
. ―ġüphesiz ki, bir millet kendini değiĢtirmedikçe, Allah onu 

değiĢtirmez.‖
5
 Ġslâm âleminin gerilemesinde, bu değiĢmez ilkeleri hesaba katmak 

                                                           
4
 - Kur’an 8/Enfal 53. 

5
 - Kur’an 13/Ra’d 11. 
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mecburiyetindeyiz. 

Garaudy‘nin daha önce de ifade ettiği gibi ―Kur‘an bize her zaman takip 

edilecek gayeleri açıklar: Bu gayelere eriĢmenin çarelerini bulmak her çağdaki 

insanların sorumluluğundadır.‖ (Aydın, 1990: 57). 

AliyaĠzzetbegoviç (1925-2003)‘e göre ―bir halk neden geri kalır sorusuna kesin 

ve tam bir cevap yoktur ve olamaz. Müslümanların gerilemesinde (…) dıĢ sebep, Moğol 

istilası; iç sebep Ġslâm‘ın teolojik yorumu.‖( Ademi, 2014: 16). 

Moğol istilası ile Ġslâmî açıdan büyük önem taĢıyan yüzlerce Ģehir ve insan 

ürünü eserler, eski-yeni ayırımı yapılmaksızın yok edilmiĢtir. Bölgedeki Müslüman 

nüfus da tamamen imha edilmiĢtir. 

Diğer taraftan Ġslâm sadece bir mesaj olarak anlaĢılmıĢ, onun dıĢ dünyayı 

düzenleyen ve değiĢtiren hükümleri tamamen dıĢlanmıĢ ve hayatta yok sayılmıĢtır. 

Müslümanların iç gücü ve direnci zayıflatılarak barbarların avı haline getirilmiĢtir. 

GeçmiĢte milyonlarca Müslüman Ġslâm dinini, hayat tarzı, hayat felsefesi ve 

ahlâk sistemi olarak yaĢarken Müslümanlar geri kalmıĢ değillerdi. Bugün ise Ġslâm 

âleminde geri kalmıĢlık yaĢanmaktadır. Çünkü Müslümanlar Ġslâm‘ı takip 

etmemektedirler. Buna tarih ve Müslümanların kendileri Ģahittir. 

Bu gerileyiĢten Ġslâm dini sorumlu değildir. GerileyiĢin sebebi Ģahsî ve 

toplumsal hayattan Ġslâm‘ın dıĢlanmasıdır. Müslümanların günlük hayatlarında Ġslâm 

dininin esaslarını takip etmemeleridir (Ademi, 2014: 30). Ġslâm‘ın, Müslümanların 

günlük hayatına olan etkisinin zayıflaması her zaman insanların, sosyal ve siyasî 

kuruluĢların aĢağılanması ile neticelenmiĢtir(Ademi, 2014: 29). 

Ġzzetbegoviç günümüz Müslümanların durumunu Ģöyle ifade ediyor: ―Biz esir 

durumdayız: 1919 yılında, bir müddet için bağımsız Müslüman devleti yoktu ki bu 

durum ne daha evvel ne de daha sonra görülmüĢ bir Ģey değildir. 

Biz eğitimsiziz: Ġki dünya savaĢı arasında hiçbir Müslüman ülkesinde okuma-

yazma oranı % 50‘yi geçmemekteydi. 

Biz fakiriz: Milli gelir Ġran‘da 220, Türkiye‘de 240, Malezya‘da 250, 

Pakistan‘da 90, Afganistan‘da 85, Endonezya‘da 70 Amerikan dolarına karĢı A.B.D.‘de 

3000 dolar. (…) 

Biz bölünmüĢ topluluğuz: Miskinlik, aĢırı zenginlik ve tüketim çılgınlığı 

olmaması gerekirken Müslüman toplum kendi zıddına evrim geçirdi. (…) 

Biz Müslüman olarak esir, ümmî ve kavgalı olamayız. Biz ancak Ġslâm‘ın 

mürtedi olarak öyle olabiliriz.‖(Ademi, 2014: 30-31). (…) 

Ġzzetbegoviç‘e göre ―Müslüman halkların her kalkınması, her Ģerefle dolu 

dönemi Kur‘an-ı Kerim‘in incelenmesiyle baĢlamıĢtır. (…) Kur‘an-ı Kerim kanun 

otoritesini kaybedip, buna karĢın eĢyaların kutsalı oldu. Kur‘an-ı Kerimin 

araĢtırılmasında ve yorumlanmasında bilgeliğin yerini kılı kırk yapan yorumlar, büyük 

fikirlerin yerini okuma becerileri aldı. Devamlı surette Ġlahiyat formalizminin tesiri 

altında Kur‘an-ı Kerim hep daha az (anlaĢılarak ve manası düĢünülerek) ve daha çok 

(güzel sesle) okundu. Mücadele, doğruluk, Ģahsî ve maddî fedakârlıklar hakkındaki 

emirleri, tembelliğimize aykırı ve sevimsiz olarak, güzel sesle okunan Kur‘an-ı Kerim 

metninin zevk veren (rahatlatan) sesi içinde eriyip gitti. Bu doğal olmayan durum, (…) 

Kur‘an-ı Kerim‘le yollarını ayıramayacak durumda olan, fakat aynı zamanda hayatlarını 

onun isteklerine göre düzenleyecek kudrette olmayanların iĢine gelmekteydi. 
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Kur‘an-ı Kerim‘in (sesli olarak) aĢırı okunmasındaki (veya ezbere 

okunmasındaki) psikolojik açıklamayı burada aramak gerekir. (…) Bir defa olsun 

uygulamak zorunda kalmamak için bir cümlesini binlerce defa tekrarlıyorlar. Hatta nasıl 

uygulanacak sorusundan kaçmak için Kur‘an-ı Kerim‘in nasıl okunması gerektiği 

hususunda geniĢ ve itinalı ilim üretirler. Nihayetinde, Kur‘an-ı Kerim‘i anlaĢılan bir 

manası ve içeriği olmaksızın çıplak bir ses haline getirdiler.‖ (Ademi, 2014: 32-33). 

DüĢünürümüze göre Ġslâm âleminde, fuhuĢ ile pisliği; adaletsizliği ve pısırıklığı; 

ihtiĢamlı fakat içi boĢ camileriyle; ülküsüz ve cesaretsiz büyük beyaz sarıklarıyla; 

riyakârlıkla dolu Ġslâmî gösteriĢiyle ve dini duruĢuyla; bu dinle fakat dinsiz‖ bir ortam 

meydana geldi. 

Kur‘an‘a karĢı ateĢli teslimiyet, hayata geçirilmesi gereken ilkelerin mutlak 

manada yok sayılmasıyla birleĢtirildi. Kur‘an‘ın hayattan uzaklaĢtırılmasıyla beraber 

Müslüman halkların gerilemesi ve kudretsizliği baĢladı (Ademi, 2014: 30). 

Ġzzetbegoviç, Ġslâm âlemindeki duraklamayı, Ġslâm düĢüncesinin duraklamasıyla 

iliĢkili görür. Ona göre bu duraklamanın tipik emaresi, ―haĢiye ye haĢiye‖ yazmak 

âdetidir. ―ġerhe konu olan orijinal eserler ise neredeyse tamamen unutulmaya 

terkediliyordu. Medreseler dört teolojik konuya -hadis, fıkıh, kelâm ve tefsir- 

indirgenmiĢlerdi. Türk asıllı yazar Kâtip Çelebi (1609-1657)‘ninMizânü‘l-Hakk adlı 

kitabında iĢaret ettiği üzere ‗gökyüzünü gözlemle‘ Ģeklindeki Kur‘anî tavsiye tamamen 

unutulmuĢtu. Hatta Ģerhler, çoğu kere sathi söz oyunlarına, lafzi tartıĢmalara ve gramer 

bilgiçliğine indirgenivermiĢti.‖ (BaĢoğlu, 2015: 309). 

Ġzzetbegoviç, Kâtip Çelebi‘nin medreselerde ilmin kalkmasının nedenini 

açıkladığı Ģu görüĢüne hiç dokunmuyor. Kâtip Çelebi‘ye göre ―… gerilme baĢlayınca, 

bazı müftülerin, felsefeyi tedristen kaldırıp, onun yerine Hidaye ve Ekmel derslerini 

koymaları sebebiyle ilimlerin rüzgarı durdu. Ġlimler bütünüyle yok oldu.‖(Çelebi, 1971). 

Bu ifadelere göre Ġslâm âlemindeki ilmî gerilemelerin önemli nedenlerinden biri 

de felsefenin tedrisattan kaldırılmasıdır. Ayrıca yeni buluĢlarla, telif eserlerle değil de 

tekrarlarla ve totoloji ile uğraĢmak da genel duraklamanın bir belirtisidir. 

Mütefekkirimize göre Ġslâm âleminde, ―modernistlere sürekli dinin önemi 

hatırlatılmalı, muhafazakârlara da bilimin önemi. KarĢılıklı tezat ve yalanlama 

aldatıcıdır (BaĢoğlu, 2015: 310). (…) Yöneticiye mutlak itaatle ilgili dogma, (…) 

tedricen bizzat Ġslâm medeniyetinin çöküĢüne yol açmıĢtır. (…) Kur‘an ve Ġslâm, sadece 

hocalara bırakılmayacak kadar önemlidir. (…) Müslümanlar rengi değil insanı görürler. 

Renk önemli değildir ve insan hakkında hiçbir Ģey söylemez.‖(BaĢoğlu, 2015: 310-311). 

Ġzzetbegoviç‘e göre Ġslâm Batı‘dan birçok Ģey alabilir. Ancak Ġslâm ―Batı‘nın 

aile iliĢkilerini kabul edecek olursa, artık Müslüman âlemi olarak kalamaz. (…) Ġslâm 

kadınlar için eğitim ve siyasî haklar sunacak, ama kendi ahlaki disiplinini de muhafaza 

edecektir (BaĢoğlu, 2015: 320). 

XIII. yüzyılda Ġslâm kültüründe tenkitçi düĢüncenin sönmesi, her alanda 

inhitatın ve hızlı çöküĢün baĢlangıcıyla çakıĢtı. Sonsuz tekrarlar ve Skolastik derlemeler 

ön aldı ve XIX. Yüzyıl sonları ile XX. Yüzyıl baĢlarına kadar süren tarihi bir kıĢ uykusu 

dönemi baĢladı.‖(BaĢoğlu, 2015: 325). 

Prof.Dr.Sait Ramazan El-Bûtî (1929-2013)‘ye göre, gerileme kavramı toplum 

hayatındaki zaafı, cehaleti, kimi zaman bölünmeyi, dağınıklığı, düĢman istilasını da 

ihtiva etmektedir. 

Ġslâm dinin hükümleri uygulandığı zaman Müslümanlar kendi yönetimine tam 



Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇĠ 450 

 

bir sadakatle itaat ediyordu. ―Dün birliğin, kuvvetin, ilerlemenin sebebi olan din, bugün 

ve el çabukluğu ile nasıl bölünmenin, düĢüklüğün, gerilemenin sebebi olabilir? (…) 

(Sağlam, 1985: 21). 

Japonya, meĢhur kalkınmasını gerçekleĢtirdi. (…) Batı‘nın büyük geçinen 

devletleriyle boy ölçüĢüyor. Bütün bunlar Japonya‘nın dininden, genel atmosferinden, 

evvelki karakterinden kopmasını, tarihine, mukadderatına inanmasını, kendi kaybî 

akidelerine inanmalarını, onları inkâr edip feragat etmelerini gerektirdi mi?(Sağlam, 

1985: 25).  (…)  

Ġngiltere, Avrupa kalkınmasının en bariz sembolü iken, hakikatte gelenek ve 

görenekleriyle, muhafazakârlığıyla iftihar ettiği kadar ilim ve sanayisi ile iftihar 

etmiyor.‖(Sağlam, 1985: 26). 

el-Bûtî‘ye göre insanda fıtrî bir duygu olan hak din insanları geriletmez. 

Günümüz dünyasında hak dine muhalif hareketlerin hangisi geriliğin hangi zincirini 

kırdı? Ġlerleme çıplaklıktan nasıl yararlandı? (…) ―Biz de diyoruz ki örtünen (tesettürlü) 

üniversiteli kızlarımız zekâ, anlayıĢ ve çalıĢma konusunda – üniversitenin hangi dalında 

olursa olsun ilk numaraları alıyorlar.‖(Sağlam, 1985: 31-32). 

el-Bûtî Ġslâm Âlemini geri bırakan sebepleri Ģöyle sıralıyor: 

1-Ruhî ve fikri Ġstikrarsızlık: Bu dönem Osmanlı hilafetinin son zamanlarında 

baĢlar, günümüze kadar devam eder. Bu ortamdaki olumsuz durumlar Ģöyle 

sıralanabilir: 

a-YaĢlanan Osmanlı hilafeti içinde Siyonizm örümcek ağı gibi her tarafı kuĢattı. 

b-SavaĢ yarıĢmacıları, hasta adam dedikleri hilafetin kanını emip çabuk ölmesi 

için çalıĢtılar. 

c-Avrupalı devletler, ilim ve sanatı kullanarak buhar çağına girdiler, bizler bu 

yükseliĢ önünde büyülendik(Sağlam, 1985: 56). 

d-Bu büyülenmenin sonucu olarak Avrupa‘nın bir taklitçisi olduk. ―Onların 

dinlerine karĢı uyguladığını biz de Ġslâm‘a uyguladık. Evet, bunlar o büyünün, 

perdelenmenin ve aĢağılık kompleksinin etkileriyle oldu.‖(Sağlam, 1985: 57). (…) 

2-Kapsamlı bir planın olmayıĢı: En büyük musibet bir toplumun, geliĢme ve 

kalkınma isteğini tüketim ve aĢırı konforla göstermesidir. ―Eğer kapsamlı bir planlama 

olsaydı, o plan toplumu düzgünce çizilmiĢ bir yolda yürütseydi, (…) değiĢik doğal 

kaynaklarımızdan, ilmî kapasite ve tarihî miraslarımızdan gerçek manada istifade 

etseydik; gelirin artması için düzgün bir çalıĢma olsaydı, yararlı sanayi kurulsaydı, (…) 

elbette ki aradaki tevil götürmez fark olmayacaktı.‖(Sağlam, 1985: 67). 

3-Toplum bireylerinin birbirine itimat etmemesi: Bir üretim projesi, 

toplumun her tabakasının genel bir yardımlaĢması ve çalıĢmasıyla gerçekleĢir ve ayakta 

kalır. Sadece bir gurup veya bir sınıfa dayanan bir projenin iyi bir netice vermesi bir 

bakıma imkânsızdır.(Sağlam, 1985: 69). 

Toplumlardaki herhangi bir fırka kendi ―gücüyle bir devleti yıkabilir, bir millete 

esir edebilir, yönetimi ele alabilir. Fakat tek baĢlarına hiçbir vakit kalkınmayı, zaaf ve 

geri kalma sebeplerinden kurtulmayı beceremezler.‖(Sağlam, 1985:70). 

4-Maarif ve Kültür unsurlarının seferber olmayıĢı: Bilimsel ilerleme ve 

kalkınma sadece bilimle ve planlama ile olmaz. Maarif, ahlâk ve kültür unsurlarının da 

devreye girmesi gerekir. 
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Ġnsan için zorunlu ilk esas, kendini bilmesi, tabii ve ruhî özelliklerini bilmesidir. 

Bunlar olmaksızın geliĢme ve kalkınma olmaz. ―kalkınma ve geliĢme için çizilmiĢ yol 

ve yöntemler ancak ideolojiler ile muhafaza edilebilir. (…) Kendini tanımanın sağlam 

temellere dayanması gerekir. O temeller de ancak, toplumun inandığı kültür, isteyip 

kabul ettiği inanç ve ilkeler olabilir.‖(Sağlam, 1985: 80). 

5-Her çeĢidiyle bölünme: el-Bûtî‘ye göre bölünme ihtilafın kötü bir neticesidir. 

Ġlkin aileden baĢlayan bölünme, bölücülüğe dönüĢerek sırayla mahalleye, köye, Ģehre, 

bölgeye, devlete ve Ġslâm âlemine sıçrar. Merkezden baĢlayan kırılmada, her küçük 

halka bir büyüğünün sebebi olarak devam eder. Böylece bölücülük ölüm ve 

parçalanmaya bile sebep olabilir. 

―Bölünmenin en mühim sebebi: Toplumumuzun herkesin kabul edeceği ve 

boyun eğeceği ortak ilke ve inançlardan yoksun olmasıdır. (…) Acaba ihtilaf 

ettiğimizde ne ile hükmedeceğiz, parçalandığımızda hangi ipe bağlanacağız? 

(…) Bu bölünme büyük potansiyel gücümüzü bizden alıyor. Biz çok iken bizi 

düĢmana küçük gösteriyor. Biz kuvvetli iken düĢmanı bize saldırtıyor.‖(Sağlam, 1985: 

88-89). 

Müslümanların geri kalmasından kimler sorumludur? Sorusuna el-Bûtî‘nin 

cevabı Ģöyledir: ―Ġslâm dini, Müslümanları saran gericiliğin hiçbir sorumluluğunu 

taĢımıyor. (…) Ne Kur‘an‘ın haber verdiği gaybî Ģeylere inançta, ne de içerdiği kanun 

ve ilkelerde.‖(Sağlam, 1985: 50). O halde bu gerilemede sorumlu olanlar Ģüphesiz ki 

Müslümanların bizzat kendileridir. 

GeorgeRiviora‘ya göre Müslümanların gerilemesi hakkında iki fikir ileri 

sürülüyor. Bunlardan birisi Ġslâm dininin bilginin ilerlemesine mani olmasıdır. Diğeri 

ise Ġslâm Ġmparatorluğunun Türklerle Berberilerin eline geçmesidir. Birincisinin 

saçmalığı son derece açıktır. ―Çünkü Kur‘an, akla hitap ediyor, aklın kıymetini 

yükseltiyor, ilimsiz ne dünyanın, ne de ahiretin elde edilemeyeceğini 

anlatıyordu.‖(Akseki, 1966: 35). 

Müslümanlar kendilerini ilme teĢvik eden rehberin Kur‘an olduğunu 

bilmelidirler. Bu husustaki bazı ayetleri Ģöyle sıralayabiliriz: 

―Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir aleka (embriyodan) yarattı. Oku 

Rabbin sonsuz kerem sahibidir.‖
6
 ―Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?‖

7
 ―… 

OmüteĢabihinte‘vilini Allah‘tan baĢka kimse bilmez. Ġlimde uzman olanlar; ‗Biz buna 

inandık, hepsi Rabbimiz katındandır‘. derler. Üstün akıllılardan baĢkası da derin 

düĢünmez.‖
8
 ―Allah Ģehadet eyledi Ģu gerçeği ki, baĢka tanrı yok, ancak O vardır. Bütün 

melekler ve ilim uluları da dosdoğru buna Ģahittir ki, baĢka tanrı yok, ancak O aziz, 

Ohakim vardır.‖
9
 ―Hayır, o (Kur‘an) kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde (yer eden) 

apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak ve ancak zalimler bile bile inkâr eder.‖
10

 ―Allah 

dilediğine hikmet (faydalı bilgi) verir, hikmet verilene ise pek çok hayır verilmiĢtir ve 

onu ancak üstün akıllılar anlar.‖
11

 

George Riviora‘ya göre, ilme teĢvik için Kur‘an‘ın açık ve kesin emirleri 

                                                           
6
 - Kur’an 96/ Alak, 1-3. 

7
 - Kur’an 39/ Zumer, 9. 

8
 - Kur’an 3/ Al-i İmran, 7. 

9
 - Kur’an 3/ Al-i İmran, 18. 

10
 - Kur’an 29/ Ankebut, 49. 

11
 - Kur’an 2/ Bakara, 269. 
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yanında Peygamberimizin Ģu hadisleri en müessir kamçı oluyordu: 

―Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, her ikisini isteyen 

yine ilme sarılsın. Ġlim ve hikmet Müslümanının bir yitiğidir, nerede bulursa alır. Ġlim 

hakkında konuĢmak Allah‘ı tesbih etmektir. Ġlim aramak bir cihattır. Ġlim Allah yolunu 

aydınlatır. Ġlim sefaletten korur ve saadete ulaĢtırır. Âlimin kalemlerinin mürekkepleri 

Ģehitlerin kanlarından mübecceldir. Allah‘ın yarattığı Ģeyler üzerinde bir saat düĢünmek, 

altmıĢ sene nafile ibadetten hayırlıdır. Ġlme ve âlimlere hürmet eden bana hürmet etmiĢ 

olur.‖(Akseki, 1966: 36). 

Müslümanlar Ġslâm Dininin emirlerine uyarak, çeĢitli merkezlerdeki ilimleri 

kendi dillerine çevirerek ülkelerinin her tarafına kısa zamanda yaymıĢlar, bu ilimlere 

yeni yeni keĢifler ilave ederek Ġslâm medeniyetine has bir Ģekil vermiĢlerdir. 

Riviora‘ya göre, Ġslâm dini ilim yolundaki çalıĢmaları en büyük ibadet olarak 

kabul ettiği için, Farâbî, Ġbn Sina, Kindî, el-Râzî, ĠbnRüĢd, Gazâlî ve Tusî gibi 

Müslüman düĢünür ve âlimler hızlarını ve feyzlerini Ġslâm dininden almıĢlardır (Akseki, 

1966: 40). 

―ĠĢte Hz. Muhammed‘in tebliğ eylediği Müslümanlık, ilim, terakki ve medeniyet 

sahasında böyle dev adımlarla yürür ve dünyayı yeni bir hayata kavuĢtururken 

Hıristiyanlığı temsil edenler ilim ve felsefeyi imha ediyor ve ‗cehalet sadakatin anasıdır‘ 

diyerek bilginlerini en büyük cezalara çarptırıyorlardı. (…) Avrupa‘da hakiki ilim 

adamları ateĢlerde yakılırken, Avrupa cinlere secde ederken, paçavra parçalarına ve 

kemiklere taparken Ġslâm memleketlerinde ilim ve irfan en yüksek hürmet ve itibarı 

görüyordu.‖(Akseki,1966: 43). 

ĠSLÂM ÂLEMĠNĠN GERĠLĠKTEN KURTULMASININ ÇARELERĠ 

Buraya kadar verilen bilgilerde ortaya konulan gerileme nedenleri kaldırılırsa 

problem çözülür. Bu hususta âlimlerimizin görüĢlerini Ģöyle sıralayabiliriz: 

Sait Halim PaĢa (1864-1921)‘ya göre Ġslâm Âleminin gerilikten kurtulmasının 

çaresi, kendinden bulunmayan ve geriliğine sebep olan ilim ve fenleri hiç vakit 

geçirmeden elde etmesidir. ―Bu ilim ve fenleri Avrupa‘dan öğrenmek…. Evet! Gerek 

unutmuĢ olduğumuz tecrübe metodunu ve gerek hiç bilmediğimiz yeni bilgileri 

öğrenmek. (…) 

Avrupa‘dan alacağımız, yalnız bu bilgilerden ibaret olmalıdır. Çünkü 

Müslümanların geriliğine çare olacak Ģeyin, sadece maddî ilimlerden ibaret olduğu söz 

götürmez bir hakikattir. 

Avrupalı milletlerin iktisat esaslarını veya iĢ ve sermaye kuruluĢlarına ait 

usullerini yahut bunların arasındaki münasebet Ģekillerini aynen kabule taraftar 

olduğumuz manası çıkarılmamalıdır. 

Ġslâm‘ın temel esaslarına az veya çok aykırı olmaları sebebiyle, Batı‘nın bu 

saydığımız taraflarını almaktan son derece sakınmamız zarurîdir. 

O halde bütün teĢkilatımızı, bütün iktisadi esaslarımızı, ġeriatın tamamen hikmet 

ve isabet olan ruhuna uygun bir Ģekilde ortaya koymak için, kendisine baĢvurduğumuz 

bilim varsa o da fıkıhtır. Ancak bu sayede, teĢkilat ve esaslarımızı, Batılı milletlerde 

görülen ve onların sosyal yapılarından doğan hata ve noksanlardan 

koruyabiliriz.‖(Düzdağ, 2003: 239). (…) 

Said Halim PaĢa‘ya göre Ģeriatın sosyal nizamı, kısa zaman içinde, hiç yoktan 

hayret edilecek bir medeniyet meydana getirerek, yüzyıllarca insanlığı ilmin hikmetin 
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nurlarıyla aydınlatmıĢ; sosyal, ahlâkî ve maddî, bakımlardan benzeri görülmemiĢ bir 

saadet içinde yaĢatmıĢtır.‖(Düzdağ, 2003: 231). 

Mehmet Akif Ersoy (1873-1936), gerilikten kurtaracak terakkinin sırrını, 

muhtelif beyitlerinde Ģöyle dile getiriyor: 

―Ġstedim sonra, neden böyle Japonlar yüksek? 

Nedir esbab-ı terakkisi? Yakından görmek. 

                       (….) 

O kanaat da Ģudur: Sırr-ı terakkinizi siz, 

BaĢka yerde taharriye heveslenmeyiniz. 

Onu kendinde bulur yükselecek bir millet; 

Alınız ilmini Garbın, alınız sanatını, 

Çünkü kabil değil artık yaĢamak bunlarsız; 

Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin; yalnız, 

Ġyi hatırda tutun ettiğim ihtarı demin:  

Bütün edvar-ı terakkiyi yarıp geçmek için, 

Kendi ―mahiyet-i ruhiye‖niz olsun kılavuz.‖(Ersoy, 1966: 186). 

Akif gerilikten kurtulmak için, çalıĢmanın, zamanı iyi kullanmanın gerektiğini 

baĢka bir Ģiirinde Ģöyle dile getiriyor: 

―Geçen geçmiĢtir; an-ı müstakbelse mübhemdir. 

Hayatında nasibin: Bir Ģu geçmek isteyen demdir. 

                                (….) 

Müsevvifler (ihmaller) için dünyada mahvolmak tabiidir. 

Bu bir kanun-ı fıtrattır ki, yok te‘vili: Kat‘îdir. 

Sakın ey nû-ı didem, geçmesin beyhude eyyâmın; 

ÇalıĢ halin müsaitken…. Bilinmez çünkü encamın‖(Tanju, 2011: 168). 

Büyük Ģair ve mütefekkirimiz gerilikten kurtulmamız için birlik ve beraberlik 

içinde olmamız gerektiğini, bubirlik  ve beraberliği engelleyen her Ģeyin yok edilmesi 

gerektiğini de Ģöyle ifade ediyor: 

―Hani milliyetin Ġslâm idi… Kavmiyetin ne? 

Sarılıp sımsıkı dursaydın o milliyetine. 

‗Arnavutluk‘ ne demek? Var mı ġeriatta yeri? 

Küfür olur, baĢka değil, kavmini sürmek ileri. 

Arab‘ın Türk‘e; LazınÇerkese, yâhud Kürde; 

Acemin Çinliye rüçhanı mı varmıĢ? Nerede! 

Müslümanlıkta anasır mı varmıĢ? Ne gezer! 

En büyük düĢmanıdır ruh-ı Nebî tefrikanın; 

Adı batsın onu Ġslâm‘a sokan kaltabanın! 
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Artık ey millet-i merhume, sabah oldu uyan! 

Sana az geldi ezanlar, diye ötsün mü bu çan? 

                              (….) 

Veriniz baĢbaĢa… Zira onu hüsran-ı mübin: 

Ne Hilafet kalıyor ortada billahi, ne din! 

‗Medeniyet‘ size çoktan beridir diĢ biliyor; 

Evvela parçalamak, sonra da yutmak istiyor (Tanju, 2011: 234-235). 

                                (….) 

Sen! Ben! Desin efrat, aradan vahdeti kaldır. 

Milletler için iĢte kıyamet o zamandır.‖(Tanju, 2011: 512). 

Muhammet ikbal (1873-1938)‘a göre ―bir ulusta çöküĢ ve yıkılıĢ güçlerine 

karĢı yegâne etkin güç, güçlü kiĢilik ve benliksahibi bireyler yetiĢtirmektir. Ancak böyle 

kiĢiler hayatın derinliğine dalıp özünü bulabilir.‖(Asrar, 1984: 206). 

DüĢünürümüze göre bir ulusun kiĢiliğini ortaya koyan onun geçmiĢidir. ―Ġslâm, 

karakteri bakımından herhangi bir toprak parçasına bağlı değildir, baĢlıca hedefi, 

kendine inananları, birbirine zıt çeĢitli ırklardan alarak, insanlığın nihai terkibi için bir 

örnek meydana getirmek, sonra da bu dağınık ve farklı toplamı kiĢisel Ģuura sahip bir 

halk kitlesi haline sokmak.‖(Asrar, 1984: 225). 

Din, hayatın, enerjinin ve kuvvetin daimi kaynaklarına götüren bir yoldur. 

Mü‘mine de kitap Hz. Peygambere indiği gibi inmedikçe, mü‘minin bu kitabı anlamıĢ 

olması mümkün değildir (Asrar, 1984: 242). Ġkbal‘e göre Müslümanların kurtuluĢ 

yollarından en önemlilerinden biri Kur‘an-ı, ayet, ayet tam anlayıp  hayata tatbik 

etmektir. 

ġekip Arslan (1869, Lübnan-1946, Beyrut)‘a göre Araplar ancak Ġslâm 

sayesinde hürriyetlerine kavuĢmuĢlardır. ―Ġmanın ancak ismi, Ġslâm‘ın ancak resmi, 

Kur‘an-ı Kerim‘in de – buyruk ve yasaklarıyla amel edilmeksizin – sadece namelerle 

terennüm edilmesi mi kaldı? 

ÇalıĢmayan bir millete, Allah, Teâlâ‘nın yardım edeceğini, ecdadına bol bol 

verdiği hayır ve bereketleri onlara da vereceğini nasıl düĢünebiliriz? (…) Hak etmeden 

üstünlük aramaya, ekip biçmeden mahsul almaya, çalıĢıp çabalamadan baĢarı 

kazanmaya, azıcık gayret göstermeden Allah‘tan yardım görmeye ne denir? (…) 

Eğer Allah Teâlâ çalıĢmadan bir kimseyi destekleseydi, 

ResulullahHz.Muhammed‘i destekler, onu düĢmanla savaĢmaya, gayeye varmak için 

esbaba tevessül etmeye muhtaç bırakmazdı.‖(Öztürk, 20-21). 

Müslüman milletler, mallarını Allah yolunda harcamadan, fedakârlıkta 

bulunmadan hürriyetlerini koruyamazlar. ġartlarını yerine getirmeden Allah‘tan yardım 

istemeleri fayda sağlamaz. Çünkü Allah Ģöyle buyuruyor: ―Allah, kendisine (bizzat 

kendi kendine) yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç Ģüphesiz Allah, 

güçlüdür, galiptir.‖
12

 ―Ey iman edenler! Eğer siz Allah‘a (Allah‘ın dinine) yardım 

edersiniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.‖
13

 

                                                           
12

 - Kur’an 22/ Hac 40. 
13

 - Kur’an 47/ Muhammed 7. 
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Allah Teâlâ‘nın hiçbir kimsenin yardımına muhtaç olmadığı muhakkaktır. Allah 

Teâlâ kendine yardım ile emirlerine itaati, yasaklarından kaçınmayı Murad ediyor. Bazı 

Müslümanlar da Allah‘a dua etmeye güveniyor. Dua etmek, kendisine Allah yolunda 

savaĢmaktan ve harcamaktan daha kolay geliyor. ―Eğer sırf dua insanları cihat (savaĢ) 

külfetinden kurtarsaydı Ġslâm Peygamberi Hz. Muhammed‘i (s.a.v), ashabını ve 

ümmetin geçmiĢlerini kurtarırdı. Çünkü duası kabule Ģayan olanlar bunlardı. Eğer emel 

ve arzulara çalıĢma ve eserle değil de dua ve zikirle ulaĢılsaydı kâinatın düzeni bozulur, 

Ģeriat batıl olurdu, Allah Teâlâ Ģöyle buyurmazdı.‖(Öztürk, 25). 

―Doğrusu insan için çalıĢtığından baĢkası yoktur.‖
14

 ―De ki: çalıĢınız. Çünkü 

yaptıklarınızı Allah da, Rasulü de görecektir.‖
15

 ―Muhakkak ki Ben, içinizden gerek 

erkek ve gerekse diĢi olsun hayır iĢleyen hiç kimsenin yaptığını zayi etmem.‖
16

 ―Herkes 

için yaptıklarına göre dereceleri vardır.‖
17

 ―Biz onlara amellerinin karĢılığını tamamen 

öderiz. Bu hususta onlara noksanlık yapılmaz.‖
18

 ―Herkesin iĢlediği amellere göre 

dereceleri vardır.Taki kendilerine haksızlık edilmeyerek bütün amellerinin karĢılığı 

olanlara ödensin.‖
19

 ―Herkese yaptığı iĢin karĢılığı tamamıyla ödenir, hiçbirine de 

zulüm yapılmaz.‖
20

 ―BaĢınıza gelen her musibet, kendi ellerinizin kazandığı 

yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder.‖
21

 

Görüldüğü gibi Kur‘an-ı Kerim, çalıĢmaya, azmetmeye ve sabır göstermeye 

yönelten ayetlerle doludur. Kur‘an-ı Kerim, baĢarı ve baĢarısızlığın, sevap ve günahın 

insanın çalıĢmasına bağlı olduğunu belirtmektedir. Zikrettiğimiz ayetlerin ve bunların 

benzeri birçok ayetlerin tamamı Ġslam‘ın bir çalıĢma dini olduğunu gösterir. Bazı 

kimseler Ġslam‘ın teslimiyet ve tutuculuk dini olduğunu, ―Müslümanların ise bu yüzden 

geri kaldıklarını yaldızlı kelimelerle ifade ediyorlar. Eğer bu iddianın zerre kadar doğru 

bir tarafı olsa idi, Ġslam‘ı en iyi bilen sahabe ilerlemezdi. 

Teslimiyet çalıĢmayla beraber olursa bu, dünyada da, ahirette de fayda sağlar. 

(…) Ġslâm‘ın istediği ‗önce bağlanmak sonra tevekkül etmektir‘. Allah‘ın mürĢit olarak 

verdiği akla göre hareket etmektir. Bununla beraber bütün iĢ kendi elinde değildir. 

Kaderin öyle cilveleri vardır ki, beĢer aklı onu idrak edemez, bu doğrudur.‖(Öztürk, 89). 

Kalkınmak, ilerlemek, Ģerefli bir Ģekilde yükselmek ve muasır medeniyetler 

seviyesine ulaĢmak için ―Müslümanların boynuna borç olan, Allah‘ın Kur‘an‘ında 

defalarca emrettiği malla,canla savaĢmaktır. Bu ‗fedakârlık‘ dedikleri Ģeydir. Ne 

Müslümanlar, ne de herhangi bir millet için fedakârlık olmadan baĢarıya ulaĢmak 

mümkün değildir. (…) 

Bizim muhtaç olduğumuz Ģey çalıĢmaktır. Ayağımıza bağ olan da karamsarlık 

duygusu ve ümitsizliktir. Ümitsizlik tozunu üzerimizden silkelim, öne doğru atılalım. 

Bilelim ki bütün arzularımıza çalıĢmakla, çabalamakla, atılmakla ve Kur‘an-ı 

Kerimdeki imanın Ģartlarını yerine getirmekle ulaĢırız.‖(Öztürk, 138-139). 

GeliĢen bir uygarlığın zorunlu nitelikleri, sosyal geliĢme, ferdî geliĢme, akla 

inanma, birlik ve beraberliktir diyen ġekip Arslan Ģu ifadeleri kullanıyor: ―Eğer bir 

kimse Ġslâm öğretisine itaat ederse o, aynı zamanda kendi tabiatının gereğini yerine 

                                                           
14

 - Kur’an 53/ Necm 39. 
15

 - Kur’an 9/ Tevbe 105. 
16

 - Kur’an 3/ Al-i İmran 195. 
17

 - Kur’an 6/ En’am 132. 
18

 - Kur’an 11/ Hûd 15. 
19

 - Kur’an 46/ Ahkâf 19. 
20

 - Kur’an 16/ Nahl 111. 
21

 - Kur’an 42/ Şûra, 30. 
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getirir, demektir. Bu dünyada saadet ve baĢarı böylece elde edilir. (…) Müslüman 

toplumlar, Ġslâm kanunlarına riayet ettikleri zaman, kuvvetli olurlar; etmedikleri zaman 

zayıflarlar. Zira Ġslâm istikrar ve karĢılıklı sorumluluklar emreder. Bunlar ise milletlerin 

kudretlerinin sırlarıdır (Öztürk, 145-146). (…) 

Bugün gerilemiĢ olan Ġslâm âleminin en tesirli ilacı, dinin esaslarına dönmek, 

hükümlerini baĢlangıçta olduğu gibi kabul etmek ve geniĢ kapsamlı vaazlarla halkı 

aydınlatmaktır. Böylece kalpler temizlenir, ahlâk düzelir, gayret ateĢleri tutuĢur, 

sözbirliği meydana gelir ve milletin Ģerefine canlar feda edilir.‖(Öztürk, 149). 

MalekBennabî (1905-1973)‘ye göre Müslümanlar asırlardır Kur‘an-ı Kerim‘i 

okumayı öğreniyorlar, anlamaya lüzum görmüyordu, anlamadan yapmaya alıĢmıĢtı. Bu 

durumdan kurtulmak suretiyle ilerlemeye yönelebilir (Göze, 1967: 56). 

Her Ģeyden önce Ġslâm ülkelerinin hayat seviyesini yükseltmek gerekir. Aç, 

hasta ve istikbali temin edilmemiĢ bir halk, rejim için dövüĢüp savaĢamaz. Hayat 

standardı düĢük ve ―uygun bir iĢ temin edilmemiĢ bir millet fedakârlığa zorlanabilir mi? 

(Göze, 1967: 128). (…) Devrimizde süratli geliĢme emredici bir kanundur. 

(…) Asırlardan beri mağrip ve meĢrik Araplarını hep bir tek hastalık 

kemirmektedir. Kendine itimat eksikliği, iftira, zemmamlık (dedikoduculuk), unvana 

prestiĢ, adama taparlık.‖(Göze, 1967: 133). 

Müslümanlar gerilikten kurtulmak için Kur‘an-ı Kerim her Ģeyin ölçüsü 

olmalıdır. ―Kur‘an ayetlerinden bir yazılı eser gibi değil, bir vahiy manasıyla istifade 

etmek gerekir (Göze, 1967: 146). (…) Ġslâm dünyası için, kendi öz kıymetlerinden 

kopma diye bir Ģey söz konusu olmamalıdır.‖(Göze, 1967: 153). 

Mevdudî (1903-1979)‘ye göre ele alınan bir davanın baĢarılı sonuçlar vermesi 

ancak Allah‘a bağlanmak ve dayanmak suretiyle gerçekleĢebilir. Allah ile 

münasebetimiz ölçüsünde kuvvetli veya zayıf oluruz ( Gönenç, 1969: 43).    

―Bu davaya sarılmanız, (…) sadece dünya ve ahirette Hakkın rızasını elde etmek 

için olursa ilerlemeniz ve muvaffak olmanız muhakkaktır. Buna göre Allah‘a 

bağlılığınız gerçek derecesini bulmayınca bu sahada ilerleyip muvaffak olmak 

imkânsızdır. Bütün gaye ve maksadınız, Allah‘ın emirlerine itaatle uymanızdır. Gaye 

ilay-i kelimetullah olmayınca, hamiyet, ihlas, fedakârlık gibi hasletleri elde etmenin 

imkânsız olduğunu idrak edebilirsiniz.‖(Gönenç, 1969: 44). 

Mevdûdi‘ye göre ―Ġslâm bir demokrasidir‖ diyenler tamamıyla bir hata 

içindedir. Ġslâm, Batı Laik Demokrasisinin tam bir anti tezidir. Değerlerin ve davranıĢ 

ölçülerinin takdiri, halkın elinde olur. Eğer özel bir kanun kalabalıklar tarafından 

istenirse, dinî ve manevî bakımdan ne kadar kötü olursa olsun, onun kanun kitabında 

yer alması gerekir. Eğer halk herhangi bir kanunu sevmez ve onun kaldırılmasını isterse, 

o kanun ne kadar doğru ve mükemmel olursa olsun, hemen yürürlükten kaldırılmalıdır. 

Ġslâm‘da keyfiyet böyle değildir. Ġslâm‘da hâkimiyet halkın değil Allah‘ındır. ―Ġslâm, 

halk hâkimiyeti felsefesini tamamen reddeder ve siyasetini Allah‘ın hâkimiyeti ve 

insanın vekilliği -halifeliği- temelleri üzerine kurar (Gönenç, 1969: 32). 

Bütün Müslüman halk, devleti Allah‘ın (c.c) kitabına ve Peygamberin (s.a.v) 

talimine uygun olarak yürütür. (…) Bu hükümet nizamını ‗Dinî demokrasi‘ olarak tarif 

edecektim, ilâhî demokratik hükümet, çünkü onun emrindeki Müslümanlara, Allah‘ın 

hükümdarlığı altında halka ait sınırlı bir hakimiyet verilmiĢtir. (…) Fakat, Allah‘ın 

yahut O‘nun Peygamberinin sarih emirlerinin mevcut olduğu yerde zaten hiçbir 

Müslüman lideri yahut herhangi bir din bilgini müstakil bir hüküm koyamaz, bütün 



ĠSLAM ÂLEMĠ NĠÇĠN GERĠLEDĠ? BU DURUMDAN NASIL KURTULUR? 457 

 

dünya Müslümanlarının hepsi bir araya gelseler bile O‘nda en ufak bir değiĢiklik 

yapmaya hakları yoktur ki bu manada o bir teokrasidir.‖(Gönenç, 1969: 33). 

RogerGaraudy (1913-2012)‘ye göre, ―insanın sorumluluğu, dünyayı ve insan 

topluluklarını Allah‘ın iradesine uygun olarak değiĢtirmek için çaba sarf etmek 

yükümlülüğüdür. (…) (Aydın, 1990: 72). 

Avrupa‘nın medeniyete asıl katkısı teknik değil tenkittir. (…) Teknik bize 

araçlardan gayrısını vermez ve Ģimdi bizler araç fazlalığı ve amaç yokluğu yüzünden 

ölmek tehlikesiyle karĢı karĢıya bulunuyoruz. 

Sokrates‘ten Kant‘a, Kierkegaard‘dan Marksa, Nietzsche‘den Husserl‘e kadar 

Avrupa‘nın getirdiği iman değil Ģüphedir. Bu Ģüphe her hakikî iman için gerekli bir ateĢ 

imtihanıdır. 

Kant, ‗bütün ödevleri ilâhî emirler olarak kabul etmek‘ dediği zaman, bütün Batı 

felsefesi tarihinin en nihai eĢiğini atlayıp geçer. Demek istiyoruz ki Kant, yüzyıllardır 

efsaneler ve vahiylerle belirlenmiĢ amaçları kabul eder, fakat insanın, ahlâkımıza ve 

mantığımıza indirgenemez aĢkın bir Allah adına konuĢma ve darlanma iddiasını 

reddeder. Efsaneler ve Vahiyler doğrudur. Onlar bizim için nihai hedeflerimizi belirler. 

Fakat bunlar bilgeler değildir. Bunlar postulalardır. Zorunludurlar ve 

ispatlanamazlardır.‖(Aydın, 1990: 75). 

Garaudy‘ye göre Ġslâm âleminin gerilikten kurtulması için günümüz 

Müslümanlarının, hicretin birinci asrındaki Ġslâm toplumunun yaptığı Ģeyleri yapması 

zorunludur. O zamanki Ġslâm toplumu, Bizans ve Sasanî Ġmparatorluklarına yaklaĢıyor, 

fertlerini kendi içinde eritiyor ve bunların dıĢında Hint, Ġran, Grek ve Roma gibi eski ve 

büyük medeniyetlerle temas ettiği zaman onlara yeni bir ruh veriyordu. 

―Yeni tarihî Ģartlar içinde, evrenselci ruhun, açık fikirliliğini ve fetihçi ruhunu 

Ġslâm‘a yeniden vermek istiyorsak, ilk dönem Ġslam‘ın bu örneğini takip etmeli o çabayı 

sürdürmeliyiz. (…) 

Ġslâm, dünyayı evrensel bir intihara sürüklemeyen yeni bir büyüme modeli 

meselesini çözmeye yetenekli olduğunu gösterecektir. Böylece de, Hicretin 

1.yüzyılında, Bizans ve Pers gibi iki büyük imparatorluğun çöküĢüyle ortaya çıkan 

problemleri, Hicretin 1.yüzyılında çözdüğü zaman ki gibi yeniden ihtiĢamla 

yükselecektir. 

Allah asla bir ‗hukukçu‘yu Peygamber olarak seçmemiĢtir. Aksine binlerce basit 

adama, mesajı kendi dillerinde ve kendi anlayıĢ düzeyinde götürmesi için basit bir 

adamı, Hz.Musa gibi bir çobanı, Hz.Ġsa Ġsa gibi doğramacı iĢçisini, Hz. Muhammet gibi 

ümmî küçük bir kervancı bir taciri tercih etmiĢtir. Fakat o basit adamlar, zenginlerin ve 

güçlü kiĢilerin öfkesini bu peygamberlerin üzerine çekecek kadar insanların hayatını alt 

üst edecek güçteydiler.‖(Aydın, 1990: 118). 

―AĢkınlık, bir ve her Ģeyin yaratıcısı olan Allah‘ın varlığının tasdiki ve bu Allah 

tarafından vahyedilmiĢ mutlak değerlerin kabul edilmesi demektir,‖ diyen Garaudy, 

diğer insanlarla olan iliĢkilerin Allah‘la olan kutsal iliĢkilerden kaynaklandığını iddia 

eder. En basit bir Pazar alıĢ veriĢinde bile hile yapılmayıĢının asıl nedeni, hiçbir Ģeyin 

Allah‘ın gözünden kaçmayacağıdır. ―Ġnsanın dünya ile iliĢkilerini soysuzlaĢtıran bütün 

bu aldatma sanatı bir Ġslâm ekonomisi içinde kesinlikle yasaktır. (…) 

Böylelikle yenilikçi bir Ġslâm‘ın insanı hazırlanmıĢ olur. Bu insan, her yaptığı 

iĢte ‗Allah‘ı hatırlayan‘, (…) bilimleri ve teknikleri yüreklilikle özümsemek zorunda 

olduğunu bilen ve yeryüzünde Allah‘ın düzenini kurmaktan baĢka gayesi olmadığını 
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düĢünen bir insandır.‖(Aydın, 1990: 123-124). 

DüĢünürümüze göre, Ġslâmî uyanıĢ her bir Müslümanın gayretine bağlıdır. 

―Sadece gelenekleri ile değil, prensipleri ve ruhlarıyla da Ġslâm‘ı yaĢamak gerekiyor 

(Aydın, 1990: 125). 

Her Müslüman Allah karĢısında aracısız olarak bizzat kendisi sorumludur. (…) 

Önemli olan Allah‘ın birliğine ‗inanmak‘ değildir. Asıl önemlisi, bu düzensiz dünyada 

‗Allah yolunda‘ mücadele ederek, o imanı ispatlamaktır. Hem de her düzeyde. Yani 

iktisattan ahlâka ve siyasete, bilimden sanatlara kadar her alanda. (…) 

Ġslâm ile Batı‘nın bu yeni karĢılaĢması, (…) büyük çoğunluğu Müslüman olan 

ülkelerden, kendi geleneklerini, aynı zamanda da çöküĢ ve sapmalarını aĢarak, o ilk 

Ġslâm‘ın evrensel çağrısını gözler önüne sermelerini bekliyor ve istiyor.‖(Aydın, 1990: 

129-130). 

AliyaĠzzetbegoviç (1925-2003)‘e göre ayakta kalmak için ilim ve teknolojiyi 

kabul etmek zorundayız. Bunu yaparken de geleneklerimizi, medeniyetimizi ve 

kendimize ait değerlerimizi korumaya mecburuz. Zamanımızı dikkatli ve verimli 

kullanacağız. Kur‘an-ı Kerim-in, gözlemlemeye, tabiat ve dıĢ dünyaya yönlendirmesini 

dikkate alacağız. Sadece Allah‘ın tek, büyük ve hatasız olduğunu kabul edeceğiz, Ģahıs 

kültüne (tapınmaya) asla yer vermeyeceğiz (BaĢoğlu, 2015: 203-204). 

Ġslâmî yeniden yapılanma karĢılıklı güven ve bağımlı iĢbirliği olmadan 

düĢünülemez. Son derece ―geri kalmıĢlığı sebebiyle Ġslâm dünyası çok hızlı eğitim ve 

sanayileĢme temposunu benimsemek zorunda olacaktır. Bu tempoda kültürsüzlük 

selinin engeli ancak Allah‘a olan temiz ve sarsılmaz bir iman ve halkın tüm katmanları 

tarafından dinî vecibelerin yerine getirilmesiyle olur. Medeniyetin kültürü yok etmesini 

ancak din temin edebilir.‖(Ademi, 2014: 73). 

Bir ülkenin rejiminin o ülkeye etkisi, her türlü zenginliklerin kaynağı olan 

çalıĢmayla doğru orantılıdır. ―Kur‘an bize ‗hayırlı iĢlerde yarıĢın‘
22

 diye buyurmamıĢ 

mıdır? Ama yarıĢmak için kendi kimlik bilincimizi güçlendirmemiz gerekir. Bilinçli 

Müslümanlar kendilerine ait değerleri unutmadan, vermeye de almaya da hazırdırlar. 

(…) Güçlü milletler de, ahlâkî ilkelerine bağlı olan, kendisi olarak kalmayı baĢarabilen, 

en zor Ģartlar altında bile kendini dünyaya kaptırmayan milletlerdir. Kendi halkım ve 

Ġslâm dünyası için dileğim budur.‖(Erkiletli ve arkadaĢları, 2003: 544). 

Ġzzetbegoviç‘e göre Müslüman halkların duraklamadan, bağımlılıktan, 

fakirlikten ve geri kalmıĢlıktan kurtulmasını istiyorsak; yeniden emin adımlarla, Ģerefle 

ve aydınlık yolunda kendi kaderlerinin sahibi olmalarını istiyorsak; ahlâklılığın, 

dahiliğin ve cesaretin kaynaklarının bütün gücüyle fıĢkırmasını istiyorsak, ―bireysel, 

ailevî ve toplumsal hayatımızın tüm alanlarında Ġslâm düĢüncesinin yenilenmesi ve 

Endonezya‘dan Fas‘a kadar tek bir Ġslâm birliğini gerçekleĢtirmek‖(Ademi, 2014: 

19).zorundayız. 

Tarih bize açık olarak Ģu tespiti göstermektedir. ―Müslüman halkların hülyasını 

heyecanlandıracak ve onlar arasında gerekli olan disiplin, ilham ve enerjiyi 

gerçekleĢtirecek tek düĢünce Ġslam‘dır. 1951‘li yıllarda sadece birkaç bin hakiki 

Müslüman mücahidi Ġngiltere‘yi SüveyĢ kanalından çekilmeye zorladı. (…) Müslüman 

ancak Allah adıyla ve Ġslâm‘ın yücelmesi için ölebilir yahut savaĢ alanından kaçabilir. 

(…) Açık olarak iddia ediyorum ki, Müslüman dünya Ġslâmsız ve Ġslâm‘a karĢı olarak 

yenilenemez. (…) 

                                                           
22

 - Kur’an 5/ Maide 48. 
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Alternatif apaçıktır: Ya Ġslâmî yenilenmeye doğru hareket veya pasiflik veya 

gerileme. Müslüman halklar için üçüncü ihtimal yoktur.‖(Ademi, 2014: 19-20). 

Ġzzetbegoviç‘e göre, ―her baĢarılı mücadele sadece ortak ve organize edilmiĢ 

mücadeledir. (…) Tek temel programı ve hedefi olan bu hareketin gerçekleĢtirilmesi, 

her Müslüman ülke için kaçınılmaz Ģart ve yeniden doğuĢun hareket noktası olarak 

görülmektedir. (…) Sadece çalıĢma, mücadele ve uğruna kurban verilen yol 

vardır.‖(Ademi, 2014: 101). 

DüĢünürümüze göre Ġslâmî düzen ―din ve kanun, terbiye ve güç, ülkü ve 

çıkarlar, manevî toplum ve devlet, gönüllülük ve zorlamanın birliğidir. 

Bu unsurların sentezi olarak Ġslâmî düzenin iki temel öngörüĢü vardır: Ġslâmî 

toplum ve Ġslâmî iktidar. Ġlki Ġslâmî düzenin içeriği, ikincisi de formudur. Ġslâmî iktidar 

olmadan Ġslâmî toplum tamamlanmamıĢ ve güçsüzdür, Ġslâmî iktidar ise Ġslâmî toplum 

olmaksızın ya ütopya veya zulümdür. 

Genelde Müslüman, birey olarak var değildir. Müslüman olarak yaĢamak ve 

ayakta kalmak mecburiyetindedir. O dünyayı değiĢtirmek zorundadır, aksi takdirde 

kendisi değiĢecektir (Ademi, 2014: 43). (…) 

Toplum ancak Allah adına ve insanın terbiye edilmesiyle düzeltilebilir ve biz tek 

olan ve kesin olarak hedefe götüren yoldan gitmeliyiz.‖(Ademi, 2014: 45).  

Günümüz Müslümanları parçalanmıĢ ve anlaĢmazlık halindedir, Ġzzetbegoviç‘e 

göre ―doğal veya tarihi kurallara aykırı olmamak kaydıyla, insanların ortak irade ve 

çalıĢmaları sonucunda gerçekleĢmeyecek tarihi bir hedef yoktur. Ġnanılan ve onun için 

çaba sarf edilen ütopya, ütopya olmaktan çıkar. Bizim zayıflarımız ise ne inanmak nede 

çalıĢmak isterler. (…) Müslümanların ittifakının gerçekleĢmeyecek bir rüya olduğunu 

söyledikleri zaman, aslında onlar sadece hissettikleri güçsüzlüklerini ifade 

etmektedirler. O imkânsızlık dünyada değil, onların kalplerindendir. Müslümanların 

ittifakı hakkındaki fikir, (…) bizzat Kur‘an-ı Kerim‘in ‗Müslümanlar ancak kardeĢtir‘ 

tespiti ile temellendirilmiĢtir. Ġslâm bunu ortak oruç, tek manevi merkez olarak Mekke 

ve Kâbe‘ye haç vasıtasıyla sürekli olarak devam ettirip yenilenmesini 

sağlamıĢtır.‖(Ademi, 2014: 82-83). 

Müslüman halkın gerçekleĢtirdiği bu Panislamizm‘i, Müslüman ülkelerin siyasi 

liderleri aceba niçin gerçekleĢtiremiyorlar? AliyaĠzzetbegoviç‘e göre ―batıda veya onun 

etkisinde eğitim görmüĢ yönetici kesimlerin Ģuurlu faaliyetlerinin Panislamist değil, 

ırkçı olmasındandır.‖(Ademi, 2014: 83). (…) 

Suriyeli Milliyetçi entelektüeller, Suriye Protestan Kolejinde, Hıristiyan 

Lübnanlılarsa Amerikan Enstitüsü ve Beyrut Aziz Üniversitesinde eğitim görmüĢlerdir. 

―Panslamizm her zaman Müslüman halkların kalplerinden kaynaklanmıĢ, milliyetçilik 

ise daima ithal malı olmuĢtur.‖(Ademi, 2014: 85). 

Ġzzetbegoviç‘e göre ―Ģu anda dünyada hakim olan iki birlik vardır – Amerika ve 

Sovyet – ve sahneye çıkma hazırlığında olan üçüncüsü – Avrupa – olma sürecindedir. 

(…) Çin geliĢmiĢlik itibariyle Fransa veya Ġngiltere‘nin çok gerisinde bulunmaktadır, 

ancak sahip olduğu muazzam insan ve kaynak sayesinde, devam eden yarıĢ içinde açık 

bir üstünlük göstermektedir. Bu durum, geliĢmiĢ olmayan fakat büyük olan Müslüman 

dünyası için bir Ģanstır.  

Müslümanları acil olarak güç birliği ve beraberlik içinde olmalarına davet eden 

baĢka bir Ģey daha vardır. (…) Bazı hesaplara göre her yıl 20 milyon Müslüman 

dünyaya gelmektedir. (…) Doğumu bekleyen bu kadar insanı kabul etmemiz, 
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doyurmamız, eğitmemiz ve onlara (Ademi, 2014: 86) iĢ yaratmamız mümkün müdür? 

Aynı hızda olacak bir ekonomi ve toplumsal geliĢme takip edilmezse, demografik 

geliĢme tehlike ve belirsizliklerle doludur. ġu anda Ġslâm ülkelerindeki milli gelir 20 

sene öncesinden daha düĢük seviyededir. (…) 

Müslüman ülkelerinin her birinin ayrı ayrı bu problemlerle baĢ etmelerinin 

mümkün olmadığı açıktır. Bu durumla karĢı karĢıya gelmemek için (…) ancak ve ancak 

yeni nitelik olan birlik vasıtasıyla yapabiliriz. Arapların, Türklerin, Faslıların veya 

Pakistanlıların tek baĢlarına çözüm getiremediklerini Müslümanlar ortak ve koordineli 

bir çabayla çözebilirler.‖(Ademi, 2014: 87-88). 

Prof.Dr. Sait Ramazan el-Bûtî (1929-2013)‘ye göre geri kalmıĢlıktan 

kurtulmanın çaresi Ģudur: ―Geri kalmaktan kurtulmanın tek yolu olan sosyal bilgileri 

geliĢtirmek lazımdır. BaĢta dil ve dil meselelerini çözmek, (…) kültürümüzün köklerini 

ruh ve zevklere dayandırmak lazımdır. Sonra tarih okutmak, toplumların geçmiĢleriyle 

olan gerçek bağlarından hakiki bir tablo çıkartmak lazımdır. Bununla beraber o geçmiĢi 

değiĢtirmeden; yanlıĢ hurafelerden temizlemek mutlaka gereklidir. Sonra Ģer‘i ve kanunî 

öğrenimleri gerçekleĢtirmek, sonra insanın en derinliklerine tesir eden terbiye ve ahlâk 

meselesini vermek, yaĢatmak lazımdır (Sağlam, 1985: 81). (…) 

Öyle garip bir renge bürünmüĢüz ki, ne kendimize nede asaletimize uygun hiçbir 

tarafımız kalmamıĢ (Sağlam, 1985: 82). (…) Bir devletin sınırkarakolları hatta can 

verici ruhu – ayakta kalabilmeyi sağlayan dayanakları – kültür ve maariftir.‖(Sağlam, 

1985: 83). 

el-Bûtî‘ye göre Ġslâm âleminin gerilikten kurtulması için, Ġslâm âleminin içine 

düĢtüğü bölücülüğü öldürmek gerekir. Bunun için de Ġslâm toplumunun güç kaynağı 

olan kutsal ilkelere, Kur‘an ve Sünnete yeniden kavuĢturmak gerekir. Mutlak manada 

Ġslâm toplumundaki ümmet fikrini korumak önem arz etmektedir. 

Ġslâm âlemindeki birliği kurmak için öncelikle bir eksen gerekir. Bu ekseni 

Allah koymuĢtur. Bu da Kur‘andır. O zaman Ġslâm âlemi Ģerlerden korunmak, kurtuluĢa 

ermek ve dağılmamak için Kur‘an‘a yapıĢmak zorundadır. 

Gerilemenin bütün sebeplerinin dayandığı tehlikeli baĢ sebep, ―Müslümanların 

dinlerinden yüz çevirmesi ve Allah‘a verdikleri ahd ve biatlarını bozmalarıdır. (…) Bu 

dünya ümranı bir emanettir. Allah onunla, Müslüman Kullarını, Ġslamiyet‘i fiilen 

yaĢadıkça Ģereflendirir. Sapıttıklarında onlardan o emaneti geri alır, baĢkalarına verir. 

Çoğu zaman da o emaneti kötülere de verir. (…) Hayat daimdir. Kanunlar her zaman 

geçerlidir.‖(Sağlam, 1985: 92-93). 

Her Müslüman ülkenin önünde açık olarak Ģu alternatif vardır. ―Ya diğer 

Müslüman ülkelerle birlik içinde ayakta kalmayı, ilerlemeyi ve her meseleyle baĢa 

çıkacak gücü garanti edecekler veya her geçen gün içinde daha fazla gerileyecek ve 

zengin yabancılara bağımlılık içine düĢeceklerdir. (…) Birliktelik olmazsa olmaz bir 

kaçınılmazlıktır, ihtiyaçtır, hayatta kalma kanunu ve bugünkü dünyada Ģeref ve onur 

Ģartı olmuĢtur. Herhangi bir sebep veya dürtüden dolayı Ģimdiki parçalanmıĢlığı 

savunan kimseler pratikte düĢman taraftarıdırlar (Sağlam, 1985: 87-88). 

Hz. Ömer Efendimiz, Ġslâm BaĢkentine gelen Ahvaz emiri Hürmüzan‘la Ģu 

tartıĢmayı yapıyor: ―Hz. Ömer Efendimiz Hürmüzan‘a ‗zulüm son bulur‘ dedi. 

Hürmüzan Ģöyle karĢılık verdi: ‗Cahiliye devrinde biz sizi yenmiĢtik. ġimdi ise Allah 

yardım etti, siz bizi yendiniz.‘ Hz.Ömer Ģöyle dedi: ‗Cahiliye devrinde siz birlik 

içindeydiniz biz ise dağınıktık, Ģimdi biz birlik içindeyiz, siz dağınıksınız. Allah‘ın 

yardımı birlik olanlardan yanadır‘ (Dursun Yıldız, 1986: 84). Bu tartıĢma, Dünya Ġslâm 
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Birliği‘nin ne kadar önemli olduğunun açık bir delilidir. 

SONUÇ 

Buraya kadar verilmeye çalıĢılan bilgilerden günümüz dünyasındaki zulmetten, 

hemen hemen bütün Ġslâm âleminin kan gölü içinde yüzmesinden, bazı Müslüman 

ülkelerin çektikleri sefaletten açıkça anlaĢılan gerçek, Müslümanlar için, BirleĢik Ġslâm 

Devletlerini veya Dünya Ġslâm Birliği‘ni kurmak zorunluluğudur. Ezilen dünya 

Müslümanlarını kurtaracak sistem, BirleĢik Ġslâm Devletleri veya Dünya Ġslâm 

Birliği‘dir. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Çin‘in nüfusunun çokluğu kendilerine yöneltilen 

birçok ihaneti önlüyor. Ġslâm âleminin toplam nüfusu Çin‘den daha fazla olmasına 

rağmen, birlik olmadığı için daima saldırıya uğruyor, her gün yüzlerce Müslüman 

katlediliyor. A.B.D. ve Rusya gibi geliĢmiĢ ülkeler yeni icat edilmiĢ silahlarının 

öldürme gücünü Müslüman ülkeler üzerinde deniyor. Saldırıya uğramamıĢ bazı Ġslâm 

ülkeleri ise, katledilen, sürgün edilen, ıstırap çeken, tecavüze uğrayan Müslümanların 

durumunu aciz bir Ģekilde seyrediyor. 

Bu hakikatler karĢısında BirleĢik Ġslâm Devletleri veya Dünya Ġslâm Birliği‘nin 

yanında Ġslâmî Emniyet TeĢkilatının veya Ġslâm Ordusu‘nun da teĢekkül ettirilmesi 

zorunluluk arz etmektedir. Bu ordu imha için değil, hak ve adaletin tahakkuku, dünya 

güvenliğinin temini için de zorunludur. BirleĢik Ġslâm Devletinin olduğu gibi bu 

ordunun kullanacağı ölçü Kur‘an ve sünnet olacaktır. Bu ordu, zulme, haksızlığa, 

adaletsizliğe uğramıĢların kurtarıcısı olacaktır. 

Ġslâm ortak pazarı ve Ġslâm ortak sanayi kurulmalıdır. Ġslâm ülkeleri de nükleer 

silahları üretmelidir. Allah‘ın Müslüman ülkelere nasip ettiği yer altı ve yer üstü 

kaynaklarını Ġslâm ülkelerinin kendileri çalıĢtırmalıdır. Ġslâmî ekonomik sistem 

kurulmalıdır. Kur‘an ve sünnet ölçüleriyle çalıĢacak bir üretim ve paylaĢım sistemi 

geliĢtirilmelidir. 

BirleĢik Ġslâm Devletleri‘nin veya Dünya Ġslâm Birliği‘nin oluĢması için, bütün 

Ġslâm ülkelerinde okullara bu konuyla ilgili dersler konulmalıdır. Müslüman ülkelerin 

üniversiteleri bu konu üzerine önemle eğilmelidir. Bu konuyla ilgili yüksek lisans, 

doktora tezleri yaptırılmalıdır. 

Bu sempozyuma katılan her üye, Dünya Ġslâm Birliğini dava edinmeli, kendi 

ülkelerinde BirleĢik Ġslâm Devletleri veya Dünya Ġslâm Birliği için birimler kurmalıdır. 

Müslüman halk ve gençlik bu hususta aydınlatılmalıdır. Yeni Müslüman nesil Kur‘an-ı 

anlayacak Ģekilde yetiĢtirilmelidir. Bu nesil Ġslâmî Ģahsiyetle müĢahhas olmalıdır. 

Ġslâm ülkelerindeki siyasi partiler Dünya Ġslâm Birliği konusunu dava 

edinmelidir. Müslüman siyasi liderler bu konu için sene de en az iki defa bir araya 

gelmelidir. 

Ġslâmî eğitime son derece önem verilmelidir. Analitik ve eleĢtirel düĢünce 

eğitimde ağırlıklı olarak yerini almalıdır. Dünya klasikleri ve her Müslüman ülkede 

neĢredilen klasik ölçüye layık her eser, süratle diğer Müslüman ülkelerin kendi dillerine 

çevrilmelidir. Ġslâm âleminde okuryazar oranının yüzde yüze çıkartılması için elden 

gelen bütün imkânlar kullanılmalıdır. Kız çocukları gidebildiği yerlere kadar 

okutulmalıdır.  

―21.yüzyılda Ġslâm Dünyasına Stratejik BakıĢ Uluslararası Kongresi‖ Van 

ilimizde takdire Ģayan bir Ģekilde baĢarıyla gerçekleĢtirildi. Adadaki Akdamar Kilisesi 

ziyaret edildi. Hıristiyanlığın tarihi kanıtı olan bu kilisenin yanına Ġslamiyet‘in ve 
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mülkiyetimizin kanıtı olan bir cami de yapılmalıdır. Asırlar sonra, bugün Hıristiyanlar 

nasıl kiliseyi ziyaret ediyorsa, gelecek nesil Müslümanları da camiye bizim deyip onu 

ziyaret etmelidir. 

KüreselleĢen dünyamızda telekomünikasyon son derece yaygındır. ĠletiĢim 

imkânsızlığı olmadığı gibi, zaman ve mekân problemi de çözülmüĢ görünmektedir. Bu 

Bakımdan BirleĢik Ġslâm Devletleri veya Dünya Ġslâm Birliğinin oluĢumu daha da 

kolaylaĢmıĢ görünmektedir. 

Dünya Müslümanlarını düĢtükleri rezaletten ancak yine Müslümanlar 

kurtaracaktır. Dünyanın kurtuluĢu Ġslam‘dadır. Bu durumdan her Müslüman aydın 

bizzat sorumludur. Bu sorumluluktan kaçmak değil, her aydın Müslüman onu 

yüklenmek mecburiyetindedir. 
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Özet 

Uluslararası politika açısından Ġslam dünyasının yeri ve önemi sürekli gündemde olmuĢtur. Ġslam 

dünyası uluslararası politikayı hem etkilemekte hem ondan etkilenmektedir. Dolaysıyla Ġslam dünyasının 

bir parçası olarak Orta Asya da hem yaĢanan geliĢmeleri etkilemekte hem de geliĢmelerden 

etkilenmektedir. Fakat Ġslam dünyasının sorunlarının Orta Asya‘ya aynı ölçüde yansıdığını söyleyemeyiz. 

Bu durum ise Orta Asya ülkelerinin siyasi, ekonomik, demografik ve kültürel yapısından ileri 

gelmektedir. Orta Asya‘da Ġslam Ģuuru ülkeye göre değiĢiklik göstermektedir. Ayrıca ülkedeki siyasi 

rejimlerin otoriter ya da demokrat olmasına da bağlıdır. Bununla birlikle Orta Asya ülkelerinin diğer 

devletleriyle olan iliĢkilerine de bağlıdır. 11 Eylül 2001 olayı sonrası Orta Asya ülkelerinde teröre iliĢkin 

olarak birçok kurumsal ve hukuki geliĢmeler yaĢanmıĢtır. 2011‘de Arap Baharının baĢlaması ise Orta 

Asya‘da güvenlik ve istikrar meselesini öncelikli konuya dönüĢtürmüĢtür. Günümüzde terör olaylarının 

artması ve Ġslam dünyasındaki radikalizm, aĢırı dini akımların faaliyetlerinin artması Orta Asya‘da çeĢitli 

kurumsal, yasal geliĢmelere neden olmuĢtur. ĠġĠD terör örgütünün Orta Doğu‘daki savaĢına katılan Orta 

Asyalılar ve bölge yöneticilerinin buna karĢı almıĢ olduğu tedbirler; Suriye savaĢını durdurmak için Orta 

Asya ülkelerinden Kazakistan‘ın baĢkenti Astana‘da diplomatik müzakerelere öncülük etmesi; 

Türkiye‘deki 15 Temmuz askeri darbe giriĢiminin Orta Asya‘ya yansıması incelenmektedir. 

Bu çalıĢmada, Ġslam dünyasında yaĢanan geliĢmelerin Orta Asya‘da ne gibi değiĢiklikler ile 

geliĢmelere neden olduğunun analizi yapılmaktadır. Ġslam dünyasındaki olumsuz geliĢmelerin Orta 

Asya‘ya yansımaması veya yansıtılmaması için bazı önerilerde bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası politika, Orta Asya, Ġslâm Dünyası 

Abstract 

In terms of international policy, the place and importance of the Islamic world has always been 

on the agenda. The Islamic world both influences and is influenced by international politics. Thus, as part 

of the Islamic world, Central Asia influences the encountered developments and is affected by these 

developments. However, it is not correct to say that the problems of the world of Islam have the same 

degree of reflection in Central Asia. This is due to the political, economic, demographic and cultural 

structure of Central Asian countries. Islamic consciousness in Central Asia varies according to the 

country. It also depends on whether the political regimes in the country are authoritarian or democratic. 

Furthermore, it also depends on the relations of Central Asian countries with other states. There have 

been many institutional and legal developments related to terrorism in Central Asian countries after the 

9/11 incident. The beginning of the Arab Spring transformed security and stability in Central Asia into a 

priority issue. In the present day, the rise of terror incidents and terrorism and radicalism in the Islamic 

world and the increase of activities of extremist religious movements have caused various institutional 

and legal developments in Central Asia. Central Asians who have joined ISIS terror organization in the 

war in the Middle East and the countermeasures taken by the region's administrators, pioneering the 

diplomatic negotiations in Astana, the capital of Central Asian country Kazakhstan to stop the war in 

Syria and the reflection of the military coup attempt in Turkey on the 15th of July are examined. An 

analysis of the developments in the world of Islam on the changes and developments in Central Asia is 

made in this study. Various suggestions are made to prevent the reflection of negative developments in 

the world of Islam in Central Asia. 

Keywords: International Policy, Central Asia, Islamic World 

Günümüzde Ġslam Alemi yaklaĢık 1,8 milyar, yani dünya nüfusunun dörtten 

birini oluĢturmaktadır. Dünyada onlar 57 müslüman ülkede ve ayrıca müslüman toplum 

Ģeklinde 120 ülkede yaĢamaktadır. Bu Ġslam dinin hem müslüman ülkelerde hem 

uluslararası sahnede rolünün gittikçe kuvvetleneceğini göstermektedir. Soğuk savaĢ 

döneminde Batı ve Doğu blokları Ġslam dinin kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya 
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çalıĢmıĢtır. Soğuk savaĢ sonrası Ġslam dünyasındaki geliĢmeleri Ģu Ģekilde tasnif 

edebiliriz: 

1. 1991‘den 11 Eylül 2001 olayına kadar 

2. 2001‘den 2011 Arab baharına kadar 

3. 2011‘den günümüze kadarki olaylar(ĠġĠD, Süriye, Ġrak meselesi) 

Orta Asya, Ġslam dünyasının bir parçası olması nedeniyle tüm bu geliĢmelerden 

etkilenmiĢtir. Orta Asya‘nın postSovyet alana girmesiyle Rusya için çok önemli olması 

nedeniyle bu etkilenmenin çok farklı boyutlarda geliĢtiğini söyleyebiliriz. Yani Rusya 

ile Orta Asya yöneticilerinin takip ettiği politikalar doğrulutusunda geliĢtiğini ileri 

sürebiliriz. Bununla birlikle Orta Asya‘daki geliĢmelerde küresel, bölgesel ve ülke 

çapındaki faktörlerin rolu çerçevesinde ele alabiliriz. Küresele Orta Asya için Rusya ile 

ABD arasındaki kavgayı, bölgesele Orta Asya ülkelerinde cereyan etmekte olan 

olayları, ülke çapında toplumda cereyen etmekte olanları dahil edebiliriz. 

Ġlk devrede, yani soğuk savaĢ sonrası komünizmin yıkılmasıyla Orta Asya‘da 

Ġslam dini daha yaygın hale gelmiĢtir. Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla bölgenin Ġslam 

dünyasıyla, bir zamanları kesilmiĢ olan iliĢkileri tekrar canlanmaya baĢlamıĢtır. 

Toplumun Ġslami malumat ve bilgileri, yani hafızası tazelenmiĢ, yenilenmiĢ ve 

çeĢitlenmiĢtir. Orta Asya Ġslam rönesansını geçirmeye baĢlamıĢsa, Ġslam dünyasında 

dini partilerin siyasete karıĢması, siyasi-dini örgütlerin, aĢırı ve ekstremist akımların 

faaliyetleri canlanmaya baĢlamıĢtı. Ġslam alemindeki böyle bir faaliyetlerin iki türlü 

yorumu olabilir. Birincisi, Sovyetler Birliğinin yıkılıĢı, komünist ideolojinin çöküĢüyle 

oluĢan kaosu Ġslam dünyasının doldurma teĢebbüsü; ikincisi, Ġslam‘ın canlanmasını 

istemeyen ve büyük ihtimalle dünyaya hüküm etmeyi arzulayan güçlerce teĢvik edilmiĢ 

olabilir. Yani soğuk savaĢ sonrası yükselmeye baĢlayan Ġslam‘ı ve ona olan rağbeti 

azaltmak veya söndürmek maksadıyla Ġslam‘ı karalama, toplum nazarında küçük 

düĢürme kampanyası baĢlatmıĢtır diyebiliriz. Bunu çeĢitli yöntemlerle yürütmektedir. 

Mesele, müslüman ülkede Ġslamî partiyi yönetime getirerek onu belli bir süre kendi 

amaçları doğrultusunda kullandıktan sonra bir daha yönetime gelemiyecek Ģekilde 

toplumun önünde rezil etip atmak gibi. 

Ġslam, bölgesel ve uluslararası seviyede ülkelerin iç ve dıĢ siyasetine doğrudan 

doğruya tesir etmeye baĢlamıĢtır. Ġslam‘ın bu kadar faal olması sadece çift kutuplu 

sistemin yıkılmasından kaynaklanmıyordu. Bu komünist dünyagörüĢünün iflas 

etmesiyle toplumda ortaya çıkan sosyal-iktisadi ve siyasi sorunlara çözüm 

bulamamaktan kaynaklanıyordu. Ayrıca, dünyada yeni bir denge kurarak kendi 

konumunu güçlendirmeye çalıĢan ABD gibi dünya güçleri Ġslam‘ı kendi çıkarlarına alet 

etmeye baĢlamıĢtır. Özellikle ABD için postSovyet alan onun içinde Orta Asya çok 

önemliydi. Zira Orta Asya ABD‘nin dünya hakimiyetini devam ettirebilmesi için 

gereken tabii kaynaklara zengindi. Ayrıca H.Makkinder‘in jeopolitik görüĢlerine göre 

Avrasya kıtası dünya hakimiyetine ulaĢtıran bir nesne olarak gösterilmektedir
1
. Orta 

Asya ise iĢbu Avrasya kıtasının merkezinde yer almakta idi. Kazakistan ise 

Z.Bjezinskiy‘in eserinde Orta Asya‘nın kalesi olarak zikredilmektedir
2
. ĠĢin garip tarafı 

bir zamanları Rus Çarı Deli Petro da 1722‘de, Kazak steplerinin önemi hakkında ―tüm 

Asya ülkelerine çıkıĢ yoluna sahip olmak ve Rusya‘yı gereken tedbirler alarak 

                                                           
1
 Süha Göney, Siyasi coğrafiya, Cilt II. Ġstanbul 1993, s.30. 

2
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korunmasını sağlamak, ancak kırgız-kaysak ordasını rus himayesi(proteksiya) altında 

bulundurmaktan geçer‖ demiĢti
3
. Ayrıca Orta Asya‘nın önemini Rusya‘nın 23 Nisan 

1993 tarihli ―DıĢ politika konsepti‖ ile 12 ġubat 2013 tarihli yeni dıĢ politika 

konseptinden de görebiliriz
4
. 

Z.Bjezinskiy, Orta Asya‘nın tam bağımsızlığa kavuĢabilmesi için Kazakistan‘ın 

kale vazifesini çok iyi derecede yürütebilmesi gerekmektedir diyor
5
. Bunun için 

Kazakistan‘ın kendi kimliğine kavuĢması lazım. 1992‘de CIA‘nin üst duzey 

yoneticilerinden Graham Fuller, Ruslarla Kazaklar arasındaki farkın ortaya 

koyulmasında Ġslam‘ı baĢlı baĢına bir unsur olarak zikretmektedir. G. Fuller‘e gore 

Ġslam, Kazaklar tarafından milli devlet kurmada tamamlayıcı unsur Ģeklinde 

algılanmaktadır
6
. Yani Rusya‘nın Orta Asya‘daki nüfuzunun kırılması için ilk önce 

Ġslam‘ın geliĢmesi gerekmektedir. 

Rusya‘nın Orta Asya‘da Ġslam‘ın geliĢmesinden endiĢe etme sebebleri Rus 

araĢtırmacının Avrasya halkı hakkındaki Ģu görüĢlerden daha iyi anlaĢımaktadır: ―ġimdi 

Ġslam bazı avrasyalık halklar(kazak, kırgız, baĢkir) arasında aniden hızlanmıĢtır. 

ġimdilik Ġslam bu halklar arasında çok zayıftır, ama Ģimdiki vaziyet gelecekte onun 

aniden yükselmesine zemin hazırlamaktadır. Kazak ve kırgızların gerçekten müslüman 

olmasının büyük vahameti var. Zira onlar avrasya bütünlüğünü tersinmez tahrib etme 

tehlikesini doğurur. Böyle olduğu takdirde olaylar seyirin en kötümser durumunda 

Rusya‘yı Kazan‘ı(Tataristan‘ın baĢkenti) rusların aldığı (yani XVI asrın ortasına) vakte  

geri atar‖
7
. Bu ifadelerden anlaĢılacağı üzere Orta Asya‘da Ġslam‘ın geliĢmesi 

Rusya‘nın stratejik ve jeopolitik menfaatlerine dokunmaktadır.  

Rusya‘nın stratejik ve jeopolitik hassas noktalarını hakkında Z.Bjezinskiy 

―Büyük satranç tahtası‖ eserinde Ģöyle demiĢtir: ―Rusya Ukrayna‘sız Avrasya‘da 

imparatorluk kuramaz... Eğer Moskova Ukrayna üzerindeki kontrolünü tekrar tesis 

ederse,  ...o zaman otomatiken Avrupa ve Asya‘da uzanan kuvvetli imparatorluğa 

dönüĢür‖8.  

Diğer bir amerikalı siyasetçi H.Kissinjer Rusya‘nın jeopolitik merkez olarak 

addedilen topraklar üzerinde yer aldığını ve yönetim Ģekline bakmaksızın güçlü 

imparatorluk geleneğe sahip olduğunu vurgulamaktadır
9
. Böyle bir durumda Batı 

nazarında Rusya‘nın tekrar güçlü imparatorluk kurmasına engel olmak için iki Ģık 

gözükmektedir: Orta Asya‘da Ġslam‘ın güçlü olmasını sağlamak lazım ki bununla 
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Rusya‘nın içine kadar (Tataristan, BaĢkurdistan, Kuzey Kafkasya) nüfuz edebilsin; 

ikincisi Ukrayna‘yı Rusya‘dan ayırmaktır. 

ġimdi Ukrayna ile Rusya, Kırım ve Donetsk-Lugansk(Doğu Ukrayna) nedeniyle 

bir-biriyle düĢman hale gelmiĢ durumdadır. Orta Asya‘daki Ġslamî geliĢmelere bu 

açıdan baktığımızda bunun kimin lehine, kimin zararına olacağı ortadadır. Rusya‘yı 

Avrasya kıtasında kendisine rakip olarak gören Batı(özellikle ABD) Orta Asya‘da 

Ġslam‘ı kendilerinin istediği doğrultuda geliĢmesini istemiĢ olabilir. Türkiye ve Orta 

Asya‘da FETO faaliyetinin canlanması, AKP‘nın 2002 sonrası hızla yükselmesi büyük 

politikanın bir parçası olabilir. Yani Türkiye‘de Ġslamî partiyi ―yönetime getirerek‖ 

onun üzerinden Orta Asya‘da kendi politikasını yürütme. Orta Asya‘ya girebilmek için 

ABD‘nin NATO-da müttefiki olan Türkiye iyi bir adaydı. Zira dili, dini, kökeni bir 

akraba devlet olması nedeniyle Türkiye‘nin Orta Asya devletleriyle anlaĢması daha 

kolaydı. Ayrıca Türkiye bir çok açıdan Orta Asyalı müslümanlara örnek bir devletti. 

Türkiye‘nin de üzerine düĢen bu vazifeden bir çıkar sağlamayı umduğunu 

söyleyebiliriz. Türk aleminin lideri olma veya Türk dünyasını bir çatı altına toplama 

gibi düĢünceler de o devrin mahsuludür
10

.  

Tabi Türkiye‘nin yanı sıra Orta Asya‘da faal olabilmek için Mısır, Suudi 

Arabistan, Ġran, Pakistan gibi diğer Ġslam ülkeleri de bir-biriyle adeta yarıĢa giriĢmiĢtir. 

Bu ülkelerin bir zamanları Batılı ülkelerin sömürüsü olduğunu nazarda tutarsak, onların 

Orta Asya‘daki Ġslamî harekatlarının yönlendirilmiĢ olabileceğini akıldan uzak 

tutmamak gerekir. Zira Orta Asya‘ya ne kadar çeĢitli Ġslamî akımlar giderse o kadar 

bölgedeki müslümanların kendi içinde ―ötekileĢme‖ sürecini hızlandıracaktır. Bu da 

gelecekte bölgenin ikinci bir Orta Doğu olma zemini hazırlayacaktır. Yani ―böl, parçala, 

yönet‖ politikasıdır. Ama Ġslam ülkelerinin Orta Asya‘ya yönelik politikaları bizzat 

kendilerinin idaresi doğrultusunda veya yönledirmeyle, tavsiyeyle olduğunu net 

söylemek mümkin değildir. 

Ayrıca Orta Asya ülkelerinin Rusya ve Çin‘le sınır olması, onlara karĢı bir denge 

unsuru olarak Ġslam alemiyle iliĢkileri geliĢtirmeye sevk etmiĢtir. Ġslam alemiyle 

iliĢkileri geliĢtirmek siyasi-ekonomik ve kültürel açıdan Orta Asya‘nın çıkarına idi. 

Ġslam alemiyle iliĢkilerin geliĢmesiyle Ġslam‘a ait maddi ve manevi değerler, bilgiler 

bölgeye hızla akmaya baĢlamıĢtır. Neticede belli bir derecede Ġslami kültür, yaĢayıĢ 

tarzı, ticaret oluĢmaya baĢlamıĢtır. Orta Asya‘daki dindaĢlarına Ġslam aleminin Suudi 

Arabistan, Pakistan, Türkiye, Ġran, Mısır gibi ülkelerden bölgeye çeĢitli cemaatler, 

akımlar, örgütler gelmeye baĢlamıĢtır. Onlar kendileriyle birlikle kendi aralarındaki dini 

görüĢ ayrılıklar, mezhebsel tartıĢmalar, cemaatler arasındaki rekabet gibi bir çok 

olumsuzlukları getirmiĢtir. Bölgedeki bilgi, Ģuur, bilinç, Ġslami kültür eksikliği Ġslam 

ülkelerinden gelen çeĢitli cemaat, mezheb ve akımların iĢini kolaylaĢtırmıĢtır. 

Toplumun tahsilsiz, eğitimsiz, bilgisiz ve bazen de ilgisiz kalan kısmında hızla kendi 

fikirlerini yaymıĢtır. 

Neticede, bölgede belli bir derecede cemaatçilik, hizpçilik, mezhepçilik gibi 

çeĢitli gruplaĢmaya neden olmuĢtur. Tabi bu gruplaĢma o kadar ileri derecede değildir. 

Ama yeri ve zamanı geldiğinde bir-birini tenkid etmekten kendilerini alamıyordu. 

Mesele, kısa kollu tiĢort giyerek, takkesiz camiye namaz kılmaya gelenleri sarıklı 

cubbeliler tenkid etmekte idi. Tarikatçılar modern görünümlü müslümanları, modernler 

de onları tenkid etmekte idi. Tabi bunların hepsi aĢikara değil, kendi saflarına yeni 
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elemanları katmak için ötekilerini tenkid ederek, kendi meslegini, meĢrebini ön plana 

sunarak yapmakta idi. Yani ―böyle bir zamanda en iyisi, en doğrusu sadece benim 

meĢrebim‖ anlayıĢıyla harekete geçmiĢtir. Bu da Orta Asya müslümanları arasında 

―bizimkiler‖ ve ―ötekiler, diğerleri‖ gibi bir anlayıĢın oluĢmasında sebep olmuĢtur. 

Örneğin, Kazakistan‘daki  bazı cami ve mescitlerin giriĢ kapısına ―Burada Hanefi 

mezhebine göre namaz kılınmaktadır‖, ―Amin‘i içten/sessiz söyleyin‖ gibi benzer 

tabelalar asılmaya baĢlamıĢtır. ―Amin‖i sesli söyleyenlere ceza kesilmeye baĢlamıĢtır. 

Kazakistan‘ın Janaözen Ģehrinde mescitte namaz kılanlardan 4 kiĢinin ―Amin‖i sesli 

olarak söyleyince UzmanlaĢmıĢ bölge mahkemesi her birisini 113 bin tenge ceza 

ödemeye mahkum etmiĢtir
11

. Ama epey süren iki mahkeme sürecinden sonra verilen 

ceza kaldırılmıĢtır
12

. Cami imamları selefileri vaazlerinde hedefe almıĢtır. Bu selefilerin 

toplanıp namaz kılabilecek, kısmen de olsa, imamları ―hoĢgörülü‖, kendilerine özgü 

mescitler, camilere toplanmalarına sebep olmuĢtur. Kazakistan devlet baĢkanı 

N.Nazarbayev bile sakal bırakan ve kısa paçalı Ģalbar, pantolan giyen gençleri, siyah 

hicab giyen kız ve kadınları ayıplamaktadır. N.Nazarbayev Ģöyle demektedir: ―eğer 

gençler bizim halkımıza yabancı olan öğüt doğrultusunda giderse devletin hali ne 

olacak? Biz buna izin veremeyiz. Bağımsız Kazakistan parlak geleceğe sahip olması 

lazım. Millet bir olması lazım, ülke laik olması lazım ve ileriye doğru geliĢmesi lazım. 

Bizim maksadımıza karĢı duranlara tahammülümüz yok. Bu sadece devletin değil tüm 

Kazakistan halkının, onun geleceğinin çıkarlarıdır‖
13

. 

Mezhebçilikle ilgili diğer bir olay Kazakistan‘da yaĢanmıĢtır. 90-yılların 

sonunda Kazakistan‘ın Doğu bölgesinde(eski Semey vilayetinde) bir köyde yaĢayan 

Koreliler, hristiyan misyonerlerin kendilerini protestan, ortodoks, katolik diye 

bölünmelerine izin vermemek için, toptan Ġslam dinine geçmek istemiĢ ve yerli imama 

baĢvurmuĢlardır. Ġmam da ―Korelilere hangi mezhebe girmeyi düĢünüyorsunuz‖ diye 

sormuĢtur. Koreliler de, ―Ġslam dini de mi bölünüyor?‖ diye hayretlerini 

gizleyememiĢler ve dine girmeden geri dönmüĢlerdir. Burada imamın o dönemde 

Kazakistan‘a gelen çeĢitli mezheblerin faaliyetlerinden haberdar olduğunu ve bunun 

tesiri altında kalarak hareket ettiği görülmektedir. Zira Kazakistan genel itibariyle 

Hanefi mezhebini takip etmektedir
14

. 

Erkekler arasında görülen ―ötekileĢme‖ kadınlar arasında pek belli olmuyordu. 

Kadınlar arasındaki hicap, nikap, çarĢaf ve baĢörtü takma en belirgin nesne olarak 

ortaya çıksa bile ortam tarafından bir moda Ģeklinde algılanmaktadır. Özellikle dikkat 

çeken siyah çarçaf ve peçedir. Genelde kadınlar arasında renkli baĢörtü takanlar ile 

siyah çarçaf, peçe takanlar ve bunlara karĢı yerli baĢörtü takma Ģekli dikkat 

çekmektedir. Böyle kiyafetle onların okula, üniversiteye gitmesine, devlet dairelerine 

memür olarak çalıĢmalarına engel olunmaya baĢladı. Tabi bunun yanı sıra 

müslümanlarda halal mefhumu geliĢmektedir. Helal restoranlar, içkisiz düğün ve çeĢitli 

merasimler, alköl ürünü satmayan, kullanmayan dükkan, köy, mahalleler çoğalmaya 

baĢlamıĢtır. Yani toplum böylece yavaĢ yavaĢ kendi içinde ikiye ayrılmaya baĢlamıĢtır.  
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Genel olarak, Orta Asya müslümanları arasındaki ―ötekileĢme‖ harekatının 

yavaĢ yavaĢ geliĢmesine yöneticilerinin önayak olduğunu söyleyebiliriz. Zira çeĢitli 

fırkalara, meĢreblere bölünmüĢ müslümanlar arasında denge oyunu yürütme imkanı 

oluĢmaktadır. 

Orta Asya ülkelerinde din ve devlet iliĢkileri bölge ülkelerinin özelliklerine göre 

değiĢiklik göstermektedir. Ama genel itibariyle tüm bölge ülkeleri kendilerini laik 

devlet olarak ilan etmiĢtir. Hiçbir cumhüriyetin anayasasında din gösterilmemiĢtir. 

Böylece Ġslam, toplum hayatına resmi olarak yön verme etkisinden mahrum edilmiĢtir. 

Ancak bölge yöneticileri bağımsız devlet inĢaa sürecinde ve topluma yeni bir kimlik 

kazandırmada Ġslam dinini kural olarak kullanmaktadırlar. Cami, mescit ve 

medreselerin yapılması, eskisinin tamir edilmesi, hacca gidilmesi, gençlerin Ġslam 

ülkelerinde eğitim alması, Ġslamî gelenekler ile örf-adetlerin canlanması gibi bir çok 

alanlarda önyak olmuĢ ve destek göstermiĢtir. Bölge halkları Hanefi mezhebini takip 

etmesi yönetimle olan iyi iliĢkileri oluĢturmuĢtur. Ancak 90-yıllarda, yani bağımsızlığın 

ilanı sonrası, bölgede rüĢvetçiliğin yaygınlaĢması, toplumdaki sosyal-ekonomik 

durumun kötüleĢmesi, bazı idarecilerin kendi beceriksizliğini zamanla despotik tavır ve 

politikalar takip ederek örtmeye çalıĢması halkın çözümü Ġslam‘da aramasına neden 

olmuĢtur. Bir çok araĢtırmacı Orta Asya‘da dini ekstremizmin ortaya çıkmasında 

rüĢvetçiliği, siyasi beceriksizliği sebep olarak göstermektedir
15

. Özellikle halkın en 

yoğun yerleĢtiği ve fakirleĢtiği Fergana vadisinde, Kırgızstan‘ın güney kısmında, 

Özbekistan‘da, Tacikistan‘da ortaya çıkmıĢtır. Meselen 90-yılların ortasında yapılan 

anket çalıĢmasında özbeklerin %50-si Özbekistan‘daki bir çok problemin çözümünü 

sadece Ġslam‘da olduğunu bildirmiĢtir
16

. Toplumdaki böyle bir meyil çeĢitli Ġslamî 

grupların türümesine gerekli zemini hazırlamıĢtır. 90-yıllarda Orta Asya‘da ortaya çıkan 

―Adolat‖, ―Ġslam laĢkarları‖, ―Özbekistan Ġslam harekatı‖, ―Tacikistan Ġslamî canlanma 

partisi‖ gibi Ġslami örgüt ve kurumların siyasi nitelikli olması bunun bir göstergesi 

olabilir.  

Bununla beraber bölge yöneticileri bazen bilerek bazen bilmeyerek tedbir ve 

güvenlik maksadıyla yapmıĢ olduğu davranıĢ ve hareketleriyle bazı Ġslami kesimleri, 

akımları radikalleĢmeye itmiĢtir diyebiliriz. (mesele, 90-yıllardaki Özbekistan‘daki 

―Akromiya‖ cemaatini araĢtırmacı Ġ.D.Zvyagelskaya, kendi cemaat üyelerinin sosyal ve 

ekonomik sorunlarını çözmeye çalıĢan olumlu bir grup olarak tasvir etmektedir
17

, ki 

bundan anlaĢıldığı üzere devletin eli yetiĢemediği veya yapamadığı Ģeyi böyle bir 

gruplar elinden geldiği kadarıyla yapmaktadır. ĠĢ bu durumda iken devlet aksine bu tür 

cemaat ve grupları destekleyerek kol-kanat germesi gerekmektedir ki kendi iĢi 

kolaylaĢsın). Böyle radikalleĢme Sovyetler döneminden itibaren gizli olarak yaĢayan 

imam, Ģeyhlerin bulunduğu Fergana vadisinde ve ona yakın yerlerde geliĢmeye 

baĢlamıĢtır. Bölge yöneticilerinin yukarıda dile getirdiğimiz eksikliklerini Orta Asya‘ya 

nüfuz etmek isteyen dıĢ güç ve mihraklar tarafından kendi amaçları doğrultusunda 

kullanılmaya çalıĢılmıĢtır. DıĢ güçler bölgedeki radikal akımları, yeraltı 

dünyasını(Sovyetler Birliğinin dağılıĢı sonrası Orta Asya‘da Afganistan‘dan uyuĢturucu 

transferiyle uğraĢan mafyalar mantar gibi türemiĢti) kendi istediği doğrultuda 
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örgütleyerek onlara gerekli yönlendirmelerde bulunarak, kontröllerinde tutmaya 

çalıĢmıĢtır. 

Bölgeye yabancı olan Hizb ut Tahrir‘in de 90-yıllarda Orta Asya‘da ortaya 

çıkması da bölgedeki sosyal-ekonomik Ģartların çok ağır olmasından ve bunun tek 

suçlusu olarak rüĢvetçi yöneticileri, ve onları Batı‘ya(özellikle Hizb ut Tahrir‘in Orta 

Doğu‘daki çalıĢma yöntemlerini Orta Asya‘ya taĢıyarak, her taĢın altından siyonist 

araması) hizmet eden uçaklar olarak görmesinden kaynaklanmıĢ olabilir. Sovyetlerin 

dağılması sonrası iĢinden olmuĢ, milli sınırların çekilmesiyle akrabalık iliĢkiler 

kesilmiĢ, klanlara(soy-sopa) ayrılmıĢ yöneticilerden bıkmıĢ usanmıĢ, Sovyetler Birliği 

gibi büyük bir devlette yaĢayanları Hizb ut Tahrir‘in ―gümrüksüz, sınırsız tek devlet, tek 

vatan‖ sloganları cezb etmiĢtir
18

. Yani toplumun siyasi Ġslam‘a yönelmesini 

tetiklemiĢtir. Ancak Orta Asya‘nın kendisi de Ġslami geliĢmelere gebe idi. Buna örnek 

olarak, Tacikistan‘daki iç savaĢa neden olan Ġslam partisi ile yönetim arasındaki 

anlaĢmazlığı, Özbekistan Ġslam Harekatı‘nın bölgede Ģeriat ülkesini kurma gibi 

temeyyüllerini söyleyebiliriz. Burada Orta Asya yöneticilerini kendi nüfuzunda 

tutabilmek için bölgedeki Ġslamî geliĢmeleri kendi çıkarlarına alet etmek isteyen dıĢ 

güçleri(meselen Rusya, ABD) gözardı etmemek gerekiyor
19

. Buna örnek olarak 

Özbekistan‘daki terör olaylarının ortaya çıkma nedenlerini söyleyebiliriz. 

Özbekistan‘daki terör olayları daha ziyade ülkenin bölgedeki stratejik öneminden 

kaynaklanmaktadır. Bunu Ġ.Kerimov‘un Ģu ifadelerinden anlayabiliriz: ―Bizim için 

Turan, bölgedeki türk dilinde konuĢan halkların siyasi değil, kültürel birliğinin sembolu 

olmaktadır. Bunun haricinde kültürel, tarihi ve antropolojik kökümüz bizi tajik halkıyla 

birleĢtirmektedir. Bu durum, bize kendi kültürümüzü, Orta Asya için belli bir derecede 

türk ve farsı kültürünün sentezi Ģeklinde kabul etme hukukunu vermektedir. Böyle bir 

zenginliğe sahip Özbekistan Orta Asya cumhuriyetlerinin kültürel birliğinin lideri 

olabilir hem gereklidir‖ 
20

. 

Özbekistan‘ın siyasi-ekonomik ve kültürel tedbirlerle Rusya‘dan hızla 

uzaklaĢması Rusya‘nın dikkatini üzerine çekmiĢtir. Bağımsız analist ve diplomat AliĢer 

Taksanov, Ġ.Kerimov‘u Orta Asya ülkelerinin arasında Moskova‘yla at kuyruğunu 

kesen, ABD‘yle iĢbirliğine yönelen tek lider olarak tasvir etmiĢtir
21

. 1995‘ten itibaren 

Özbekistan halkı arasında Ġslamî harekatın canlanmaya baĢlandığına dair haberler 

medyada yayılmaya baĢlamıĢtır. NATO‘nun ―BarıĢ için ortaklık‖ programı 

çerçevesinde 15 Aralık 1995‘te Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızstan üye olan 

―CentrAzbat‖ kurulmuĢtur. ―CentrAzbat‖ın amacı radikal ekstremizm ve terör 

gruplarıyla mücadeledir
22

. ―CentrAzbat‖, adeta 1992‘de kurulmuĢ KGĠ anlaĢmasının 

eksikliklerini yerine getirmeye kurulmuĢ bir kurum olarak ortaya çıkmıĢtır. Zira KGĠ 

anlaĢma metininde teröre, dini ekstremizme, bölücüğe karĢı kolektif olarak karĢılık 

verme gibi herhangi bir madde yoktur
23

. Yani ABD, Orta Asya‘da terörün önünü almak 
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ve güvenliğini temin etmek için bölge ülkelerini bir araya getirmeye çalıĢmıĢtır. Ancak 

―CentrAzbat‖ yeterli derecede yürütme mekanizmalarını geliĢtirilememesi nedeniyle 

dağılmıĢtır.  

Bağımsızlığı ilan etmiĢ Özbekistan‘ın Rusya‘dan hızla uzaklaĢmasıyla birlikle 

terör olayları, patlamalar meydana gelmeye baĢlamıĢtır. Bunun, Özbekistan‘a yatırım 

yapmak isteyen yabancı sermayeciler nazarında ülkeyi istikrarsız devlet olarak gösterme 

harekatı olduğunu söyleyebiliriz. 

Özbekistan‘ın tüm olumsuzlıklara rağmen Batı‘ya yaklaĢtığı gözlenmektedir. 

1996‘da Özbek yönetimi ile VaĢington arasında, ABD danıĢmanlığında subay hazırlama 

mektebini organize etme ile ilgili anlaĢma yapılmıĢtır
24

. NATO‘nun Doğu‘ya doğru 

ilerlemesine karĢı Rusya Savunma Bakanı Ġ.Radionov, BDT ülkeleriyle askeri-teknik 

iĢbirliğini geliĢtirme ve karĢılıklı özel askeri anlaĢma yapma teklifine en evvel 

Özbekistan devlet baĢkanı Ġ.Karimov karĢı gelmiĢtir
25

. Özbek yönetimi ABD‘ye 

yaklaĢırken Rusya‘dan gelen teklifleri geri çevirerek ondan uzaklaĢmakta idi. Bundan 1 

yıl sonra Aralık 1997‘da Namangan Ģehrindeki yerli idare ve polis subaylarına yönelik 

terör saldırı vuku olmuĢtur
26

. Böyle bir saldırı sonrası Özbek yönetimi 1998‘de dini 

örgüt ve cemaatlerin faaliyetini kısıtlayan ―Dini faaliyetler hakkında‖ kanunu kabul 

etmiĢtir. 

Ocak 1999‘da Özbekistan, baĢını Rusya çeken Kolektif Güvenlik 

AnlaĢmasından(KGA) çıktığını ilan etmiĢtir. Özbekistan‘ın KGA‘dan çıkmasıyla 

ülkede terör olayları artmaya baĢlamıĢtır. 16 ġubat 1999‘da Özbekistan‘ın baĢkenti 

TaĢkent‘te 15 kiĢinin ölümüne neden olan 5 farklı yerde patlama olmuĢtur
27

. Bunu 

1996‘da kurulmuĢ Özbekistan Ġslam Harekatı(ÖĠH) yaptı diyorlar, ama kesin bir delil 

bulunamamıĢtır.  

Özbekistan ülkedeki terör olaylarının artmasına rağmen Batı‘yla sıkı iĢbirliğini 

geliĢtirmeye devam etmiĢtir. 24 Nisan 1999‘da VaĢington toplantısında Özbekistan 

GUAM‘a dahil olmuĢ ve örgüt GUUAM(Gürcistan, Ukrayna Uzbekistan, Azerbaycan, 

Moldova) olarak değiĢmiĢtir
28

. 

Özbekistan‘ın ġanhay ĠĢbirliği Örgütüne(ġĠÖ) üye olmasının arkasında 

Özbekistan‘da ―Ġslam terörünün‖ artması yatmaktadır. Özbekistan Devlet BaĢkanı 

Ġ.Kerimov ġĠÖ‘nün 5 Haziran 2000 tarihli DuĢanbe‘deki toplantıya ilk defa misafir 

olarak katılmıĢtır. Ġ.Kerimov‘u bu toplantıya katılmaya iten ülkedeki patlamalardır 

diyebiliriz. ġĠÖ Özbekistan‘ın çıkarlarına cevap vermesi nedeniyle daha sonra örgüte 

üye olmaya karar vermiĢtir.  

11 Ağustos 2000‘de Kırgızstan topraklarından Özbekistan‘a geçmek isteyen ve 

―Özbekistan Ġslam Harekatı‖ olarak bilinen silahlı bir grup arasında Kırgızstan‘ın 

Batken Ģehrinde çatıĢma olmuĢtur. Kırgızstan‘a yardıma Özbekistan ve Kazakistan 

silahlı kuvvetleri gelmiĢtir. Terör örgütene karĢı üç devletin birlikle hareket etmesi 

teröristlerin çok iyi eğitim görmüĢ ve hazırlıklı geldiğini göstermektedir. Rusya, terörü 
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defetmede Orta Asya‘nın kendi çıkarları olduğunu ve askeri hava kuvvetleriyle herhangi 

bir destekte bulunmayacağını açıklamıĢtır
29

. Rusya‘nın yardım vermeme nedenin 

Kolektif Güvenlik ĠĢbirliği anlaĢmasının metininde teröre, dini ekstremizme, bölücüğe 

karĢı kolektif olarak karĢılık verme gibi herhangi bir maddenin olmayıĢına 

bağlayabiliriz. Yani Batken olayını Orta Asya ülkelerinin teröre karĢı ne kadar hazırlıklı 

olduğunu gösteren bir test diyebiliriz. Neticede, bölgede güvenliği sağlamada ne 

milli(Kırgızstan) ne de bölgesel güçler(Orta Asya ülkeleri) hazırlıklı değildi. 

Özbekistan‘a dostluk elini uzatan ABD, 2000 yılında ―Özbekistan Ġslam 

Harekatı‖nı terör örgütü olarak ilan etmiĢtir
30

. Rusya, bu örgütü 4 ġubat 2003‘de 

yasaklamıĢtır
31

. KGA çerçevesinde Kolektif Gücün Acil Hareketinin kurulmasıyla ilgili 

protokol Mayıs 2001‘de Erevan‘daki KGA zirvesinde imzalanmıĢtır. Aynı yıl yani 15 

Haziran 2001‘de ġanhay ĠĢbirliği Örgütü‘nün kurulmasıyla iliĢkin anlaĢma 

imzalanmıĢtır. Bu örgüt öncelik olarak uluslararası terörla, uyuĢturucu ticareti ile 

kanundıĢı silah satıĢıyla mücadele etmeyi amaç etmiĢtir
32

. Özbekistan ġĠÖ‘ne üye 

olarak katılarak terörle mücadelede KGĠ‘ne dahil olmadan Rusya‘dan (ve Çin‘den) 

dolaylı olarak destek sağlamayı ummuĢtur. 

Genel olarak birinci devreyi Orta Asya‘daki Ġslamî geliĢmeleri Ġslam aleminden 

gelen (alınan tecrübeler veya) tesir çerçevesinde belli bir kural ve kanun çerçevesinde 

kontröl altına almak için yapılanma devridir diyebiliriz. Bu yapılanmaya bölge 

ülkelerinde müftülüklerin kurulması, mahalli, aĢiret ve kabilelerin cami, mescitlerinin 

müftülüğe bağlanması, çeĢitli akım ve cemaatlere karĢı iliĢkilerde imamların bilgi ve 

görgülerinin geliĢtirmesini sağlamak için 2-3 aylık kursların düzenlenmesi gibi icraatlerı 

söylebiliriz. 

Kazakistan‘da 90-yıllaradaki Ġslam, Özbekistan‘da olduğu gibi yüksek derecede 

olmaması nedeniyle Ġslamî görüntüden arınmıĢ daha ziyade siyasi, milliyetçilik 

havasında geliĢmiĢtir. Kazakistan‘da Özbekistan‘da görüldüğü gibi patlamalar, saldırılar 

olmamıĢtır. Bunu Kazakistan‘ın Rusya‘yla iĢbirliğine giden politikasına bağlayabiliriz.  

Kırgızstan da Kazakistan gibi politika takip etmesi nedeniyle baĢına ―büyük 

iĢler‖ gelmemiĢtir. Ancak Kırgızstan‘ı dıĢ güçler Orta Asya‘da kendi çıkarları 

doğrultusunda kullanılabilecek ülke konumuna getirmeye çalıĢılmaktadır. Bunu 

2000‘de Batken olayında, 2010‘da OĢ olayında görebiliriz. Kırgızstan‘daki Ġslamî 

geliĢmelere bu noktayı nazardan bakmak gerekiyor. Kırgız yönetimi de bunu anlamıĢ 

olmalı ki toplumun Ġslam‘ı iyi bir Ģekilde öğrenebilmesi için gereken koĢulları 

sağlamaktadır. Günümüzde Orta Asya ülkelerinin içinde Ġslam‘ı öğrenme, Ġslamî eğitim 

almak için Kırgızstan en uygun yer olarak görülmektedir. Bunu son dönemlerde 

medyadaki Kırgızstan‘daki Ġslamî faaliyetlerin arttığına dair yazı ve makaleler sayısının 

çoğalmasından görebiliriz.  

Orta Asya ülkeleri içinde Türkmenistan‘ın bitaraf devlet ilan edilmesi ülkenin 

dıĢ güçlerce karıĢtırılmasına izin vermemiĢtir. Yani belli bir derecede bölgede kendi 
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nüfuzunu yaymak isteyen güçlerin oyunu dıĢında kalmaktaydı. Bitaraflık politikası 

Türkmenistan‘daki Sovyetlerden kalan dokuyu biraz değiĢiklikle devam ettirmektedir. 

ABD Dahili Avrasya AraĢtırma Enstitüsü müdürü, Ġndiana üniversitesinin profesörü 

Devin Di Uis, Türkmenistan‘da milli gelenek-göreneklerinin daha ağır basmasını 

Türkmenistan‘ın Ġslam alemiyle olan iliĢikilerinin zayıf olduğuna bağlamaktadır. Ayrıca 

ülkede Sovyet yönetim Ģeklinin hala da sürdüğünü söylemektedir
33

. Yani Orta Asya 

ülkeleri içinde Türkmenistan‘ı Ġslam alemininden gelen tesirlere pek fazla uğramamıĢ 

veya az uğramıĢtır diyebiliriz. 

Özbekistan‘da ise durum farklıdır. Özbekistan‘da yerel geleneğe aykırı sayılan 

akımlar XX asrın baĢlarında ve Sovyet döneminde özellikle KruĢev ve Brejnev 

dönemlerinde Arap ülkeleriyle olan iliĢkiler neticesinde girmiĢtir
34

. Özbekistan‘daki  

Ġslam, o dönemde Ġslam alemine Sovyetler Birliğinde de Ġslam yaĢanmaktadır izlenimi 

vermek için KGB tarafından kurgulanmıĢtır diyebiliriz. Özbekistan‘daki Emir Temir 

döneminde yapılan tarihi medreseler, külliyeler, cami ve mescitler nedeniyle Sovyet 

döneminde Ġslam ülkelerinden gelen türistlerin ziyaret edebilecek tek ülke haline 

getirilmiĢtir. Sovyetler Birliği Orta Doğu‘ya komünist fikirleri yayabilmek için 

Özbekistan‘ı Ġslam dini ile komünist ideolojinin beraber yaĢadıĢını empoze eden örnek 

ülke olarak göstermiĢtir. Bunun neticesinde ülkeye selefi, müslüman kardeĢler fikir ve 

dava kitapları girmiĢtir. Yani Özbekistan‘ın bağımsızlık sonrası Ġslam‘ı, Sovyet dönemi 

ile Sovyet sonrası oluĢan Ġslamî bilgi birikiminin bir sentezi diyebiliriz. Bu sentez 

Özbekistan‘daki Ġslamî hareketlerinin canlılığını kendi iç dinamikleri neticesinde 

geliĢmekte olan süreç olduğuna iĢaret etmektedir. Ayrıca, Özbekistan‘daki Ġslam adı 

altına yapılan terör eylemlerini Sovyet döneminde Moskova güdümünde olmuĢ 

hocaların ve molla görünümündeki KGB casuslarının faaliyetleri diyebiliriz. Zira 

Özbekistan gibi önemli bir ülkedeki kendi elemanlarını Moskova baĢı boĢ brakmazlar 

ve yeri geldiği zaman kullanırlar.(nasıl ABD Afganistan‘da mücahitleri, Talibanları 

yetiĢtirmiĢse aynı Ģekilde Moskova da Orta Asya‘da kendi elemanlarını yetiĢtirmiĢtir. 

Ayrıca korku veya sadakat nedeniyle Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bölgedeki bazı 

komünistler komünist partisine üye olduğunu bildiren karnelerini epey vakit yırtıp 

atmamıĢlar, belki ne olur ne olmaz Sovyetler Birliği tekrar kurulur diye saklamıĢlardır. 

Yani bir nevi kendilerini gizli tutmuĢlarıdır). 

Ġslam alemiden ülkeye akrabalık bağlar nedeniyle en yakını olan Türkiye, 

Özbek-Türk liseleri ve iĢadamlarının yatırımlarıyla Özbekistan‘a girmek istemiĢtir. 

Ancak Özbekistan ile Türkiye arasındaki siyasi iliĢkilerinin bazı nedenlerle biraz 

soğuması üzerine Türkiye‘nin etkisi azalmıĢtır. 

Özbekistan‘daki Ġslamî faaliyetlerin canlanması ve terör olaylarının, saldırıların 

da buna paralel olarak artması Orta Asya‘daki diğer cumhüriyetleri harekete geçirmiĢtir. 

15 Haziran 2000‘de Kazakistan yönetimi Kazakistan Müslümanları Din ĠĢleri 

BaĢkanlığına Suud Arabistan‘da elçiliğinde müĢavir olmuĢ felsefe doktoru Absattar 

Derbesali‘yi getirmiĢtir. Bunun üç türlü yorumu olabilir: birincisi, S.Arabistan‘ı iyi 

bilmesi nedeniyle oradan Kazakistan‘a gelen misyonerlerin faaliyetlerini engelleme, 

ikincisi, dünyada dini temelli terör olaylarının artması üzerine daha bilgili, eğitimli, 

otorite sahibi kurum oluĢturma, üçüncüsü, Sovyet dönemindeki gibi dini alanı kontröl 
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altına alma harekatıdır. Bu Ġslam‘ın Kazakistan‘da tesirinin artmaya baĢladığını ve 

yöneticilerinin de bundan endiĢelendiğini göstermekte idi. Böylece 2000 yılı baĢlanan 

tedbirlerle devlet KMDĠB otoritesini sağlamlaĢtırarak yerel ve bölgesel seviyede 

geliĢmekte olan Ġslamî akımları KMDĠB vasıtasıyla kontrol altına almak istiyordu. 

Devletin böyle bir tedbirini emekli albay K.Toguzbayev Ģöyle açıklamaktadır: ―ilkin 

ideolojik politikada ĠslamlaĢtırmaya önem vermiĢtir. Ama camilerde yönetime karĢı 

uygun olmayan dualar duyulmaya baĢlayınca onlar yüz çevirmeye baĢlamıĢtır‖
35

. 

Kazakistan Ġslam ülkelerine özellikle dini alanda okumak isteyenleri sadece 

devletin resmi kurumlarının onayıla göndermeyi karara bağlamıĢtır. Örneğin, 

N.Nazarbayev‘in 2000 yılın ortasında yurt dıĢında Ġslami eğitim kurumlarında kendi 

parasıyla veya özel Ģirketin yardımıyla eğitim almakta olan Kazakistanlı öğrencileri geri 

çağırılmasıyla iliĢkin emir vermiĢtir
36

. Buna sebep olarak Özbekistan‘daki bombalı 

saldırılar ile patlamalar olduğunu söyleyebiliriz
37

. 

Ġkinci devrede, yani 11 Eylül 2001 olayı nedeniyle Ġslam dünyası XXI asra çok 

sancılı olarak ayak basmıĢtır. Bu da Orta Asya‘ya yansımıĢtır. Eylül 2001 olayı Orta 

Asya ülkelerinde güvenlik konusunu ön plana çıkarmıĢtır. Bu ister istemez bölgedeki 

dini inkiĢafın eskisi gibi olmayacağına iĢaret etmekte idi. Orta Asya yöneticileri Ġslam 

alemindeki geliĢmelerin ülkeye yansımasını sınırlandırmak veya en aza indirmek için 

hukuki ve kuramsal mekanizmaları geliĢtirmeye yönelmiĢtir. 

Orta Asya‘daki Ġslamî geliĢmelere tesir eden küresel faktör olarak 11 Eylül 2001 

olayını söylebiliriz. Eylül 2001 olayını Rusya Orta Asya‘da Ġslam dinin geliĢmesine 

darbe vurmak için kolaylı bir zaman ve zemin olarak görmüĢtür diyebiliriz. Zira 

SSCB‘ın dağılıĢı sonrası ilk defa olarak Rusya yakın çevre olarak bilinen ve stratejik 

ehemmiyeti olan Orta Asya bölgesine ABD ve NATO üslerinin kurulmasına izin 

vermiĢtir. Bu hakkında Ġlkbahar 2004‘de Rusya Savunma Bakanı Sergey Ġvanov ABD 

ziyaretinde Rusya devlet baĢkanı V.Putin‘in ABD‘nin Orta Asya‘da askeri üs 

edinmesine iliĢkin bizzat Orta Asya devlet baĢkanlarıyla görüĢerek ―yardımcı‖ 

olduğunu dile getirmiĢtir
38

. Demek bu olayın daha çok geniĢ boyutta çarpıtılarak Orta 

Asya devlet baĢkanlarının Ġslam dinine karĢı tedbir almaya sevk etmesini amaç 

edinmiĢtir diyebiliriz. Rusya küresel çapta cereyan eden Ġslam karĢıt tedbirlere katılarak 

postsovyet topraklarında aynı sürecin baĢlamasına ön ayak olmuĢtur. Rusya bir çok 

Ġslamî dernek ve akımların faaliyetlerini yasaklayarak(bunun V.Putin döneminde olması 

da dikkat çekicidir) Orta Asya devletlerine dolaylı olarak tesirde bulunmaya 

çalıĢmıĢtır
39

. Nitekim Rusya‘da yasaklanmıĢ Ġslamı dernek ve akımlarının bazıları arada 

belli bir süre geçtikten sonra Kazakistan‘da da yasaklandığını görmekteyiz. 

Ayrıca 11 Eylül 2001 olaydan sonra Orta Asya‘ya yerleĢmeye çalıĢan ABD ile 

bölgeyi kendi arka bahçesi olarak gören Rusya arasında perde arkasında bölgede gizli 

savaĢın sürdüğünü söylebiliriz. Bu savaĢın zararını Orta Asya ülkeleri çekmiĢtir. 
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Özellikle ABD askeri üssünü kendi topraklarında yerleĢmesine izin veren Özbekistan, 

Kırgızstan çok çekmiĢtir. Özbekistan ―Hanabad‖ üssünü ABD‘ye 40 yıllığına, 

Kırgızstan ―Manas‖ hava limanın 20 yıllığına kiraya vermiĢtir
40

. Daha önce Batı‘ya 

yaklaĢmasıyla bilinen Özbekistan‘ın üssü böyle uzun bir süreye kiraya vermesi çok sıkı 

iliĢkilere güvendiğini göstermektedir. (Orta Asya‘da sadece Kazakistan Rusya‘ya 

Baykonur uzay üssünü 2050‘e kadar süren uzun bir süreye kiraya vermiĢ durumdadır
41

). 

ABD‘nin Orta Asya‘ya girmesi Çin ile Rusya‘yı bir-birine yaklaĢtırmıĢtır. Çin ve 

Rusya‘nın Orta Asya‘da bir-biriyle iyi anlaĢtığı konu bölgede güvenlik ve istikrarı 

sağlamaktır. Yani iki ülke teröre, ekstremizme ve bölücülüğe karĢı mücadelede ortak 

hareket etmektedir
42

. ġinjan Uygur Otonom bölgesindeki uygurların bağımsızlık 

mücadelesini bölücülük olarak tanımlayan Çin Halk Cumhüriyeti yöneticileri Eylül 

2001 olayından sonra terörizm olarak tanımlamaya baĢlamıĢtır
43

. Bu çerçevede komĢu 

Orta Asya ülkelerine sığınan uygurları terörist olarak tanımlayarak, suçluları iade 

anlaĢmasıyla geri istemiĢtir. Görüldüğü üzere, ister ABD, ister Çin ve Rusya olsun terör 

ve ekstremizm - Orta Asya‘ya girmek ve bölgeyi daha sıkı bir Ģekilde avuçlarına 

alabilmek için sadece bir tabela vazifesini görmektedir.  

2003‘de N.Nazarbayev Kazakistan‘da dini extremizm(aĢırıcılık) tehlikesinin 

mevcut olduğunu ve onun tahribkar etkisinin Avrasya‘nın yakın bölgelerinden neĢet 

ettiğini kabul ediyor
44

. Buna rağmen Dini örgüt ve kurumların faaliyetini nizama 

sokacak yasayı kabul etmiyor veya gözden geçirmiyor. 

Özbekistan‘ın ABD‘ye yaklaĢmasıyla birlikle ―Özbekistan Ġslam 

Harekatının‖(ÖĠH) terör faaliyeti arttığına dair haberler çoğalmaya baĢlamıĢtır. 

Özbekistan yöneticilerinin Moskova‘yı Tajikistan topraklarındaki ÖĠH teröristlerine 

karĢı mücadele etme çağrıları cevapsız kalmıĢtır
45

. Teröristlere karĢı savaĢmayan 

Tajikistan‘daki Rusya‘nın 7 bin kiĢiden oluĢan 201-motorize tümenin barındıran askeri 

üssün ne iĢ yaptığı akıla bir çok soru iĢaretini uyandırmıĢtır. 

Rusyalı araĢtırmacılar Orta Asya‘daki aĢırı dini harekatların canlanmasının en 

önemli sebebi olarak ABD‘nin bölgeye yerleĢmesini göstermektedir
46

. Ancak ABD 

yetkilileri bunun aksi beyanatta bulunmaktadırlar. Orta Asya‘daki Ġslam radikalizmin 

geliĢmesi hakkında ABD Ulusal Güvenlik Hizmetinin müdürü Djon Negroponte 

2007‘de geleneksel yıllık raporunda Orta Asya ülkelerindeki çeĢitli sürgünler, siyasi 

durgunluk ve rüĢvet radikal Ġslami hareketlerin geliĢmesine uygun zemin 

hazırlamaktadır diye belirtmiĢtir
47

.  
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Özbekistan‘ın ABD‘ye yaklaĢması sonrası aniden artan Ġslamî harekatların 

arkasında kimler var? Özbek yöneticilerinin teröristlere karĢı mücadele çağrılarına 

Rusya neden uymamaktadır? ĠĢin garip tarafı ABD‘ye yaklaĢan Özbekistan‘a ―TaĢkent 

kafirlere tamamen satılmıĢtır‖ sloganıyla
48

 Tajikistan‘dan Özbekistan‘a silahlı saldırıda 

bulunan ―Özbekistan Ġslam Harekatı‖ Tajikistan‘daki Rusya‘nın askeri üssüne 

dokunmamaktadır. Tajikistan‘ın Özbek muhalefetlerini Özbekistan‘a kıĢkırtmaya ne 

gücü ve ne de kuvveti var. Zira iç savaĢtan yeni çıkmıĢ, kendilerini topralamaya çalıĢan 

Tajik yönetimi kendileri ayakta zor duruyor(veya ayakta durmasına Rusya 

Tajikistan‘daki askeri üs üzerinden yardım ediyor).  

Özbekistan‘da ABD üssünün yerleĢmesiyle birlikler patlamalar, saldırılar 

artmıĢtır: Özbekistan‘da 29 Mart-1 Nisan 2004‘de vuku olan kanlı olaylarda BaĢ 

savcının bildirdiklerine göre 10 polis, yaklaĢık 33 terörist, 4 sivil (3-i çocuk) kiĢi 

ölmüĢtür
49

. Terör saldırısını gerçekleĢtiren kadın-canlı bomba Özbekistan tarihinde ilk 

defa olmuĢtur. Saldırı TaĢkent‘teki büyük pazarın yanındaki çocuk mağazasında, diğeri 

medresenin yanında olmuĢtur. Üçüncüsü 28 Mart‘ta Buhara‘da bir evde(büyük ihtimalle 

bomba hazırlanan mekan) bombanın patlamasıyla olmuĢtur
50

. Saldırının masum sivil 

insanlara yönelik yapılması toplumda yönetime karĢı güvensizliği uyandırma ve halkı 

galeyana getirme maksadıyla yapıldığını söyleyebiliriz. Saldırıyı düzenleyen ÖĠH 

olduğu ileri sürülmüĢtür, ancak bunun isbatı yapılmamıĢtır. 

28 Mart 2004 tarihinde TaĢkent Ģehrindeki bombalı saldırı için Özbek yönetimi 

Hizb ut-Tahrir‘i suçlamıĢtır. Ancak partinin Ġngiltere‘deki temcilsici Dr. Ġmran Waheed 

29 Mart 2004‘de gazetecilere veren demecinde partiye iliĢkin tüm iddia ile suçlamaları 

kabul etmemiĢ ve tümünü reddetmiĢtir
51

. Ayrıca Dr. Ġmran Waheed, Ġ.Karimov‘ı 

―terörla mücadele bahanesiyle müslümanların muhalefetini ezmektedir‖ diye 

suçlamıĢtır
52

.  

30 Temmuz 2004‘de TaĢkent‘te ABD ve Ġsrail büyükelçiliği yanında üç canlı 

bomba aynı anda üç yerde patlatmıĢtır. Bunun gerçek nedenin araĢtırmak için Ġsrail‘den 

Mossad ve ABD‘den CIA Özbekistan‘a gelmiĢtir
53

. ABD‘den gelen uzmanların Rus 

medyasının kendileri hakkında karalamaları asılsız olduğunu ispatlamak maksadıyla 

gerçekleĢtiğini söyleyebiliriz. 

Özbekistan‘daki terör olayları Özbek yöneticilerini Ġslamî akîmlara karĢı sert 

tedbirleri alması itmekte idi ki bu da %95 müslüman olan halkla yönetimi karĢı karĢıya 

getirecekti
54

. Halkın yönetime olan güvenini sarsacak bu çeĢit hareketler toplumda 

                                                           
48

 С. Казеннов, В. Кумачев, "Управляемый терроризм" - что это такое?.., Московская правда, 

22.07.2002; Караван, март 2002. 
49

 Сергей Лойко, "Новая газета" (Москва): свой взгляд на события в Узбекистане, Новая газета, 

19.04.2004. 
50

 Зейно Баран:  Дорога от Ташкента до Талибан: группа исламских террористов пытается 

дестабилизировать союзника США, The National Review online, http://www.nationalreview.com, 

06.04.2004 
51

 Партия "Хизб-ут-Тахрир" отвергает все обвинения в причастности к взрывам в Ташкенте, 

29.03.2004,  http://www.ferghana.ru/article.php?id=2713  
52

 Пресс-релиз партии Хизб-ут-Тахрир, "Фергана.Ру",  29.ІІІ.2004. 
53

 Панорама №31 август 2004; Деловая неделя, 09.08.2004. 
54

 Özbek yöneticilerinin Ġslamî grup ve örgütlere karĢı tutumu dikkate değerdir. Ġ.Karimov‘un Ģu ifadeleri 

buna bir örnek oluĢturur: ―onların amaçları barıĢ yoluyla halifat kurmak, bu gerçekleĢemez bir fikir. Kan 

dökmeden buna nasıl ulaĢırlar?...  Yarın, onlar kuvvetlendiği zaman kendilerinin gerçek yüzlerini 

gösterekceklerdir. Ama o zaman çok geç olacakdır‖. Деловая неделя, 09.08.2004. Yani Özbek 

yöneticileri ihtimal üzerinde hareket etmektedirler(bu coçuk büyünce katil olur. ġimdiden onu öldürelim 

gibi bir Ģey).  

http://www.nationalreview.com/comment/baran200404020933.asp
http://www.ferghana.ru/article.php?id=2713


Dr. Rashid TAZHIBAYEV 477 

 

huzursuzluk yaratarak gelecekte vuku olacak olay veya hadiselerin temelini atmakta idi. 

Özbekistan yönetimi Ġlkbahar 2004‘den itibaren NGO faaliyetlerini sınırlamaya 

baĢlamıĢtır. Özbek resmi makamları muhalefet partilerini kaydetmeyi reddetmiĢlerdir. 

Orta Asya‘da 2001‘den sonra vuku olan iki büyük olay 2005 BiĢkek ve Andijan 

olayları, 2010 yeni BiĢkek ve OĢ olaylarının da Ġslam alemiyle hiçbir ilgisi, alakası yok. 

Bu olayları ABD ve Rusya gibi büyük iki gücün çıkar çatıĢması neticesinde ortaya 

çıkmıĢtır diyebiliriz. Çünkü bu olaylarda herhangi uçu dıĢarıya bağlı bir dini örgüt veya 

cemaatin temsilcileri rol almamıĢtır, karıĢmamıĢtır
55

. Rusya DıĢ ĠĢleri Bakanı S.Lavrov, 

Andıjan olayını terör listesinde yer alan örgütler olarak göstermiĢtir
56

. 

13 Mayıs 2005 Andijan olayının dünyada büyük yaygara koparmasının bir 

sebebi de Andijan Ģehrinde 11-12 Mayıs 2005‘de Jimnastikten dünya Ģampiyonluğunun 

gerçekleĢtirilmesi ve onu canlı olarak yayınlamak için yabancı ülkelerden 27 

gazetecinin gelmesi idi
57

. Bu Özbekistan‘a diĢini geçirmekte zorlanan, onu kendi nüfuzu 

altına almak isteyen dıĢ güç ve/veya mihrakların Ġ.Karimov‘u uluslararası sahnede 

―diktatör‖ olarak gösterebilmek için en uygun zamandı. Neticede, komĢu ülkeden gelen 

teröristler Andijan‘da olay çıkarıyorlar. Teröristlere karĢı sert davranan Özbekistan 

yönetiminin ―hakeratlarına‖ gazeteciler ―istemeyerek‖ Ģahit olmuĢtur. Andijan olayı da 

dünya kamuoyununda bomba gibi etki yaratmıĢtır. Batı medyası Özbek yönetiminin 

―katlettiği masum insanların‖ sayısını yarıĢa yazıyorsa, Rusya medyası Andijan 

olayında kurban olanlar ve olayın süreci hakkında sadece Özbekistan hükümetinin resmi 

bilgilerini tekrarlamıĢtır. Rusya yönetimi böylece Özbekistan yönetimine kendine göre 

destek vermiĢ gibi gözükmektedir. Ama Rusya‘nın bu harekatı bir göstermelikten 

ibarettir. Çünkü yarıĢmaya gelmiĢ Batı medyası zaten yaygara koparmakta idi. 

Andijan olayının neticesine baktığımızda, 2002‘de GUUAM‘daki üyeliğini 

geçici olarak donduran Özbekistan, Mayıs 2005 Andijan olayından sonra örgütten 

tamamen çıkmıĢtır. Ekim-Kasım 2005‘de KGA‘na tekrar girme meselesini ele almıĢtır. 

Ağustos 2006‘da Soçi‘de geçen Avrasya Ekonomik ĠĢbirliği zirvesinde Özbekistan 

Devlet BaĢkanı Ġ.Karimov Kolektif Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢma Örgütü‘ne dahil 

olacağına dair belgeye imza atmıĢtır. Böylece Özbekistan Rusya‘ya yaklaĢmıĢtır. 

Kırgızstan‘da A.Akayev döneminde 2004‘de ABD Manas askeri üssünde 

AWACS tipli uçakları yerleĢtirmeyle ilgili anlaĢma ve/veya görüĢmelerin yapılıp 

yapılmadığı ilgili bilgi medyaya sızmıĢ, ABD de böyle bir görüĢmelerin olmadığını 

bildirmiĢtir. ABD askeri üssün yerleĢmesiyle birlikle ülkede dini temelli terör 

olaylarının arttığı gözlenmektedir. Kırgızstan‘da 2006 Ocak-Eylül aralığında 130 dini 

ekstremist olaylar kaydedilmiĢtir. Bu 2005‘in aynı döneminde olanların iki katıdır
58

. 

KGA üyesi olan Kırgızstan‘da ABD askeri üssünün uzun süre kalması 

Rusya‘nın tedirginliğini uyandırmıĢtır. Rusya dolaylı olarak Kırgız yönetimine baskı 

yapmaya baĢlamıĢtır. ABD askeri üssünü kapatmayla ilgili ilk devlet baĢkanı K.Bakiyev 

döneminde 18 Aralık 2008‘de Kırgız yönetimi dile getirmiĢtir. Daha sonra Moskova 

ziyaretinde K.Bakiyev 3 ġubat 2009‘da amerikan üssünü kapatacağını Rusya devlet 
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baĢkanı D.Medvedev‘le ortak basın toplantısında beyan etmiĢtir
59

. Böyle bir sonuca 

Moskova‘yla olan uzun pazarlık sonrası ulaĢılmıĢtı. Rusya Kırgızstan‘a 150 milyon 

dolar karĢılıksız(ödünsüz), 300 milyon dolar da ehven(kolay) kredi ve 1.7 milyar dolar 

Kambar Ata HES-1 inĢaatına verecekti
60

. 20 ġubat 2009‘da K.Bakiyev kanuna imza 

atmıĢtır
61

. Ancak 22 Haziran 2009‘da Kırgızstan yönetimi ABD‘yle yapılan yeni 

anlaĢmayla ―Manas‖ havalimanın askeri üssün isim değiĢiliğine giderek devam etmesini 

sağlamıĢtır. Kırgız ―Manas‖ askeri hava üssü Aralık 2001‘de BM‘in mandasıyla 

açılmıĢtır ve yaklaĢık 12,5 yıl Afganistan‘a tranzit görevini yapmıĢtır.   

Tajikistan Ġslam dünyasından etkilenen hem de etkileyen Orta Asyalı 

devletlerden biridir. 2001 olayı Tajikistan‘da da kendi yankısını bulmuĢtur. 2006‘dan 

itibaren Tajikistan‘da ekstremist olarak ilan edilen 10 grubun içinde ―Al Kaida‖, 

―Özbekistan Ġslam Harekatı‖, ―Tabliği Cemaat‖, ―Taliban‖, ―Tojikiston-i Ozod‖, 

―Hizbut Tahrir‖ gibi gruplar var. Selefilik Tajikistan‘da 2009‘ın baĢlarında Yüksek 

mahkemesince yasaklanmıĢ ve esktremist grup olarak tanılmıĢtır. 9 Ekim 2014‘de 

Yüksek mahkemece ―24 grubu‖ olarak bilinen Tajikistan‘ın iĢadamları, siyasetçileri, 

iktisatçıları ve diğer aydınlardan oluĢan toplumsal hareket de yasaklanmıĢtır
62

. Netice 

itibariyle Tajik yönetiminin güvenlik tedbiri çerçevesinde uyguladığı sıkı yönetimi hem 

Ġslamî kesimi hem siyasi kesimi tedirgin etmiĢtir.  

Tajikistan‘da Selefiliğin aktif olmasına göz yumulması Tajik yönetiminin 

BirleĢik Tajik Muhalefeti‘ne(Rusça - OTO) karĢı bir denge unsuru olarak kullanmayı 

düĢünüldüğü ileri sürülmektedir
63

. Tajik güvenlik kurumlarının verilerine göre, ülkede 

yaĢ sınır 15-32 olan yaklaĢık 5 bin selefinin bulunmaktadır
64

. Bu gelecekte 

Tajikistan‘daki Hanefi mezhebini tutan müslümanlara karĢı ciddi bir muhalefet 

oluĢturabilir. 

Tajikistan‘daki olay diğer Orta Asya ülkelerine göre çok farklıdır. Burada din, 

Afganistan‘dan narkotrafik, Ġ.Rahmon ve ona muhalif grublar, Tajikistan üzerinden 

geçecek narkotrafiğe Ġslamî görünümlü yeraltıdünyasının hakim olma mücadelesi, 

Rusya‘nın Tajikistan üzerinden Afganistan‘ı kontröl etme teĢebbüsü gibi bir çok karma-

karıĢık meseleler mevcuttur. 

Medya, Tajik yönetiminin politikasından hoĢnut olmayanların radikalların safına 

katıldığını belirtmekte ve buna delil olarak Orta Doğu‘da Mayıs 2015‘den itibaren ĠġĠD 

safında savaĢan Tajikistan OMON albayı Gülmurod Halimov‘u göstermektedir
65

. 

Ancak, Halimov‘un ĠġĠD safında savaĢması Tajik yönetimine olan muhalefetten ötürü 

ülkesini terk etmiĢ birisi olmadığını ileri sürebiliriz. Onun Rusya ve ABD namına ĠġĠD 

safında casusluk yaptığı ileri sürülmektedir. Halimov daha ziyade Rusya‘nın kendisine 

vermiĢ olduğu görevi yapmak üzere ĠġĠD safına katılmıĢ olabilir. Moskova‘da FSB‘de 

eğitim almıĢ Halimov gibi yüksek rütbeli hem tecrübeli birisini Tajik yönetimi kolay 

kolay harcamaz. Üstelik Moskova‘yla arasını iyi tutmaya çalıĢır. Halimov Moskova‘nın 
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Ġmamoli Rahmon‘u koruması için görevlendirmiĢ birisi olabilir. Böyle birisini yönetime 

muhalefet süsü vererek ĠġĠD‘in içine girmesini sağlamıĢtır. Rusya kendi ajanlarından 

ziyade Orta Asyalı ajanlarını kullanarak Orta Doğu‘da kontröl oluĢturmaya 

çalıĢmaktadır diyebiliriz. Çünkü, Tajik yöneticilerinin bir-birine tezat oluĢturan 

bildirileri buna iĢaret etmektedir. Tajik yöneticilerinin son yıllarda ĠġĠD‘le ilgili 

açıklamaları karma karĢık, düzensiz ve tezat oluĢturan beyannamelere dolu: birde 

ekstremistler tarafından tehdit edildiğini uyarıyorsa, diğer tarafdan her Ģey kontröl 

altında olduğunu bildirmektedir
66

. G.Halimov gibi profesiyonel TĠM albayının ĠġĠD 

safında yer almasıyla rusça konuĢanların, özellikle Tajikistan‘dan Orta Doğu‘ya 

gelenler çoğalmaya baĢlamıĢtır. Mesela, Aralık 2015‘ten Kasım 2016‘a kadar olan süre 

içerisinde 186 yabancı intiharcının 28‘i Tajikistan vatandaĢı oluĢturmuĢtur
67

. Yani 12 ay 

içinde intiharcılar içerisinde Tajik milletinin çok sık kullanıldığı görülmektedir. 

Kazakistan‘da görüldüğü gibi Tajikistan‘da da ailece ĠġĠD safında savaĢmaya 

gidenler görülmektedir. Tajikistan BaĢ savcısı Yusuf Rahmon ġubat 2017‘de vermiĢ 

olduğu press-konferansta Tajik yönetiminin 2016‘da 2 binden fazla radikal akımlı olan 

internet adresi kapattığını, ayrıca yönetimin isteği üzerine ―terör nitelikli‖ 4,2 bin 

videonun kaldırıldığını bildirmiĢtir
68

. Buna benzer faaliyetler genellikle Orta Asya 

ülkelerin hemen hemen hepsinde uygulanmıĢtır. Bu geçici bir netice vermektedir. 

Ancak, Orta Asya‘dan Orta Doğu‘daki savaĢa katılmayı engellemek bir tek yasaklarla 

baĢa çıkılamaz. Türkiye‘deki gibi sistemli dini eğitim lazımdır. 

Üçüncü devrede, yani Arab baharı olarak bilinen Ġslam dünyasındaki geliĢmeler 

Orta Asya‘ya kendi tesirini getirmiĢtir. Arab baharı bölgenin sosyal, siyasi, hukuki, 

demokratik, ekonomik, güvenlik yapısına belli bir derecede tesir etmiĢtir.  

Kazakistan kendisini hoĢgörü kalesi olarak göstermeye çalıĢmıĢtır. Din üzerinde 

devlet kontrölünü arttırmaya özen göstermiĢtir. Gerçi böyle bir durumu tüm Orta Asya 

ülkelerine Sovyetlerden kalan bir miras diyebiliriz. Ancak Kazakistan‘ın durumu 

diğerlerinden farklı idi. Rusya‘yla sınır olması ve ülke içinde hristiyan nüfusunun 

varlığı nedeniyle Ġslam‘a karĢı bir tavır sergilememiĢ hatta 2011‘de olan seri terör 

olaylarını Ġslam‘la herhangi bir bağlantısı olmadığını bildirmekte idi. Bunu dinle ilgili 

kanunu tekrar gözden geçirme vaktinin 2011‘e kadar ertelenmesinden görebiliriz. 

15 Ocak 1992 tarihinde kabul edilmiĢ ―Dini inanç hürriyeti ve dini 

cemiyetler(dernekler) hakkında‖ Kazakistan cumhuriyetinin yasası dini cemiyetlerin 

faaliyeti ve onun devlet tarafından kayd ve kontrolüne iliĢkin bir çok problemleri ihtiva 

etmesine rağmen 2011 yılına kadar süregelmiĢtir
69

. 

Dünyada terör ve radikal akımların güçlenmesi Orta Asya ülkelerini Rusya‘ya 

daha da yaklaĢtırmıĢtır. Kazakistan‘ın Janaözen Ģehrinde 16-17 Aralık 2011‘de olan 

kanlı olay Orta Asya ülkelerini Moskova‘nın kuĢağına itmiĢtir. Kolektif Güvenliği 

ĠĢbirliği Örgütü‘ne(KGĠÖ) üye ülkeler arasında 20 Aralık 2011 tarihinde Moskova‘da 

gerçekleĢmiĢ zirvede askeri üs hakkında yeni bir anlaĢma sağlanmıĢtır. Fikir babası 
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Moskova olan yeni anlaĢmaya göre KGĠÖ‘ne üye ülkeler kendi topraklarında yabancı 

ülkenin askeri üs kurmasına örgüte üye ülkelerinin onayısız izin veremez. Arab 

baharının tam kızıĢtığı dönemde üstelik Kazakistan‘daki Janaözen‘deki kanlı olay 

sonrası KGĠÖ‘ye üye Orta Asya ülkeleri(Türkmenistan hariç) Moskova‘nın önerisini 

kabul etmiĢtir. Hatta KGĠÖ‘nün hızlı hareket kuvvetinin oluĢmasına karĢı olan 

Özbekistan devlet baĢkanı Ġ.Karimov bile böyle bir kuvvetin kurulması için anlaĢmaya 

imza atmıĢtır
70

. Rusya medyası bunu Rus hükümetinin askeri ve siyasi diplomatik 

baĢarısı olarak telakki etmiĢtir. Çünkü örgüte üye Orta Asya ülkelerinin bağımsızlığı 

yeni anlaĢmayla sınırlandırılmıĢtır. Janaözen olayından sonra KGĠÖ çerçevesinde kabul 

edilmiĢ anlaĢmayla örgütün rölünün değiĢmesi hakkında Rusya analisti Arkadiy 

Dubnov, ―ben bu örgütü rejimlerin kolektif güvenlik anlaĢması diye isimlendirirdim‖ 

diyor
71

. Yani Rusya uygun zaman ve mekanı değerlendirerek KGĠÖ-yi bahane ederek 

kendi etrafında Orta Asya ülkelerini toplamıĢ bulunmaktadır.  Burada Kazakistan‘daki 

Janaözen olayının neticesinde sadece Rusya‘nın kazançlı çıkması nedeniyle bu olayın 

tetikçsi Rusya olup olmadığını üzerinde durmak gerekiyor. 

Kazakistan‘da 2011 yılın ilk yarısında ekstremistlere karĢı en az beĢ operasyon 

düzenlenmiĢtir: 25 ġubat 2011‘de Aktobe Ģehrinde, 14 Mart 2011‘de Almatı‘dan 70 km 

Ġssık Ģehrinde, 4 Nisan 2011‘de yene Almatı‘da, 17 Mayıs 2011‘de Aktobe‘de, 24 

Mayıs 2011‘de Astana‘da. 

Bunun içinde 17.05.2011-21.09.2012 aralığında terör yüzünden ölenler sayısı 74 

kiĢidir. Onların 12-si polis ve güvenlik görevlileridir. 17.05.2011 Aktöbe UGK binasına 

giriĢinde patlayıcıyla birlikte Rakımjan Makatov ölmüĢ, 3 kiĢiyi de yaralamıĢtır
72

. 

12.11.2011‘de Taraz Ģehrinde cihadçı olarak isimlendirilen Maksat Kariyev 5 polisi, 2 

sivili öldürmüĢ, sonrasında kendisini bombayla öldürmüĢtür
73

.  

Kazak yönetiminin 2011‘de olan terör olaylarını Ġslam terörü olarak tasnif 

etmemesinin iki nedeni olabilir. Birincisi, gerçekten yapanların Ġslam‘la alakası 

olmayanlar(güvenlik kuvvetlerine Ģahsi hüsümet besleyenler ve petröl boru hattılarını 

delerek kaçakçılıkla uğraĢanlar); ikincisi, Ġslam terörü diyerek ülkedeki ortodoks 

hristiyanlara karĢı bir denge unsuru olarak kullanılan aracın toplum önünde değerini 

düĢürmemektir diyebiliriz. Çünkü değerini düĢürecek kadar Ġslam Kazakistan‘da o 

kadar kuvvetli değildir. Kazakistanlı siyasetbilimçisi E.Karin, Orta Asya ülkeleri için en 

büyük tehdid terörizm ile ekstremizm değil, dahili istikrarsızlıktır demektedir
74

. 

15.10.2013‘de Orta Doğu‘da savaĢların arasında 150 kazak savaĢtığına dair 

haber sosyal ağlarda paylaĢılmıĢ ve tartıĢma konusu olmuĢtur. Ancak Kazak yönetimi 

bununla ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Kasım 2014‘de Kazakistan UGK baĢkanı 

Nurtay Abikayev ĠġĠD safında 300-e yaklaĢık Kazakistanlıların olduğunu dile 

getirmiĢtir. Ve onların yarısından fazlası da kadınlardan oluĢmaktadır
75

. 
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Arab baharının Orta Asya‘da ortaya çıkmasını önlemek maksadıyla bölge 

yöneticileri çeĢitli tedbirler almıĢtır. Mesela, Özbek yöneticleri cep telefonu üzerinden 

toptan mesaj göndermeye iliĢkin kontrölü arttırmıĢtır. Kırgızstan‘da tescil olmamıĢ 170 

fazla mescit kapatılmıĢsa, Tajikistan‘da aksine baĢkentte dini harekatı kontrölü 

kolaylaĢtırmak maksadıyla kapasitesi 100 bine kadar olan büyük cami yapımı 

düĢünülmektedir. Ayrıca Tajikistan yurt dıĢında, El Ezhar dahil olmak üzere Ġslam‘i 

okumaya giden öğrencileri geri çağırmıĢtır
76

. Burada Tajikistan‘ın diğerlerinden biraz 

daha farklı olduğunu ve Arab baharı ortaya çıkmadan önce yönetimin muhalefetle 90-

yıllarda bir iç savaĢ geçirdiğini nazarda bulundurumak lazım. 

Türkiye‘deki baĢarısız darbe teĢebbüsü ve Türk yetkililerinin de uyarıları üzerine 

Kazakistan‘da güvenlik tedbirleri arttırmaya yönelik çalıĢmalar hızlanmıĢtır. Ayrıca 

Türkiye ve Rusya arasındaki iliĢkilerin biraz daha iyileĢmesi de hızlı bir Ģeklilde üst 

kademedeki değiĢ-tokuĢ ve tutuklanmalarla kendini göstermiĢtir diyebiliriz. 

Kazak yönetimi ilk önce güvenlik birim baĢkanlarını değiĢtirmeden baĢlamıĢtır. 

Kazakistan‘da daha önce BaĢbakan makamında oturan Karim MASĠMOV 8 Eylül 2016 

tarihinde Ulusal Güvenlik komite(UGK) baĢkanlığına getirilmiĢtir. Güvenliğe bu kadar 

önem verilmesini Kazakistanlı siyasetbilimcisi Dosım Satpayev Özbekistan devlet 

baĢkanı Ġslam Kerimov‘un ölümüyle iliĢkilendirmektedir
77

. D.Satpayev, 

Özbekistan‘daki Kerimov sonrası süreçte güvenlik güçlerin röl alacağını ve bu nedenle 

UGK baĢkanlığındaki değiĢikliği bununla açıklamaya çalıĢmaktadır. 

UGK baĢkanın değiĢmesiyle Kazakistan hükümetinin terörla mücadele için 

kanuni değiĢikliklere gidildiği görülmektedir. 9 Kasım 2016 tarihli hükümet kararıyla 

―Terör harekatını önleme ve önün almaya yardımcı olabilecek haber için ödülün 

belirlenmesi ve ödenmesiyle iliĢkin kuralların onaylanması hakkında‖ kanun tasarısı 

kabul edilmiĢtir. Bu tasarıyı UGK hazırlamıĢtır
78

. 1 Ocak 2017‘den itibaren yürürlüğe 

girecek kanuna göre terör harekatını önlemeye yardımcı olacak herhangi bir ihbar için 2 

milyon tengeden fazla para UGK departmenti tarafından ödenecektir. Ama yalan ihbar 

için de 127260 tenge ceza ve 6 yıl hapis belirlenmiĢtir
79

. 

Kamuoyunda büyük bir tartıĢmaya, gürültüye sebep olan diğer bir kanun 22 

Aralık 2016‘da kabul edilmiĢtir. N.Nazarbayev 7 Ocak 2017‘de yürürlüğe girecek 

―Terör ve ekstremizme karĢı koyma meseleleriyle iliĢkin Kazakistan Cumhuriyetinin 

bazı kanunlarına değiĢiklikler ile ilavelerin eklenmesi hakkında‖ kanuna imza atmıĢtır
80

. 

En çok gürültüye sebep olanı eğer vatandaĢ 10 günden 1 ay‘a kadar geldiği yere ikamet 

kaydını gerçekleĢtirmemiĢse uyarı, 1 aydan fazla ise parasal cezaya çaptırılmasıdır. 

                                                           
76 Казахстан, Узбекистан, Таджикистан боятся арабской весны, http://polit.kg/news/99, 
25.01.2012. 
77 

Александра Алѐхова, Назначение Масимова — проверка на случай «транзита власти», 

http://365info.kz/2016/09/naznachenie-masimova-proverka-na-sluchaj-tranzita-vlasti/, 09.10.2016.  
78

 За сообщение о готовящемся теракте казахстанцам будут платить миллионы, 

http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-incidents/87682-za-soobshchenie-o-gotovyashchemsya-terakte-

kazahstancam-budut-platit-milliony.html, 17.11.2016. 
79

 www.uralskweek.kz/2017/01/05/knb-budet-voznagrazhdat-za-informaciyu-ob-akte-terrorizme/, 

05.01.2017. 
80

 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, Закон Республики Казахстан от 22 

декабря 2016 года № 28-VІ ЗРК, http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000028#z200 

http://365info.kz/2016/09/naznachenie-masimova-proverka-na-sluchaj-tranzita-vlasti/
http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-incidents/87682-za-soobshchenie-o-gotovyashchemsya-terakte-kazahstancam-budut-platit-milliony.html
http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-incidents/87682-za-soobshchenie-o-gotovyashchemsya-terakte-kazahstancam-budut-platit-milliony.html
http://www.uralskweek.kz/2017/01/05/knb-budet-voznagrazhdat-za-informaciyu-ob-akte-terrorizme/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000028#z200


ĠSLAM DÜNYASININ SORUNLARININ ORTA ASYA‘YA YANSIMASI 482 

 

Ama dikkat çeken husus Rusya Federasyonu ve Kırgızstan vatandaĢları Kazakistan‘da 

ikamet kaydını yapmaksızın 30 gün bulunabilmektedir
81

. 

K.Masimov UGK baĢkanlığına gelmesiyle birlikle kaçak petröl satıĢıyla uğraĢan 

yeraltı dünyasını çökertmeye yönelik hareketler baĢlatmıĢtır. UGK yetkilileri 7 Aralık 

2016‘da bir anda bir vakitte Aktobe vilayeti ile Almatı‘da kaçak petrol satıĢıyla uğraĢan 

Ģebeke üyelerini ve yeraltı dünyasında ―Dört kardeĢ‖ olarak bilinen örgütün elebaĢı 

Erkin Ġzbasar‘ı yakalamıĢtır. 21 Aralık 2016‘da Almatı, Aktobe, Atırau vilayetlerinde 

―At Takfir ul Hicra‖ aĢırı dini örgütün yuvalarını çökertmeye yönelik baskınlar 

yapmıĢtır
82

. Neticede UGK, 33 aĢırı dinci, fanatiği yakalamıĢ ve bir çok dini materyal, 

para ve bilgisayar ele geçirmiĢtir. Bu örgüte mensup üyelerin ĠġĠD ve El Kaide‘nin 

Suriye ve Ġrak‘taki faaliyetlerini tasvip etmekte olduğunu bildirmiĢtir. 

Kazakistan yönetimi Türkiye‘deki darbe teĢebbüsü sonrası ülke içinde güvenliği 

arttırma nedeniyle gerçekleĢtirmiĢ olduğu faaliyetler sonucunda 5 yüksek devlet 

mevkisinde oturan Ģahs tutuklanmıĢtır. Bu yüksek mevkide oturanların çoğu 

cumhurbaĢkanına yakın kurumlarda çalıĢmakta idi. 40-a yakın aĢırı dinci yakalanmıĢtır. 

Ayrıca ikamet kayd iĢlemleriyle iliĢkin düzenleme kayd dıĢı kiralık daire ve evleri tesbit 

edilmesini ve ülke bütçesine gelir getirmesini sağlamıĢtır. 

Meselen, Kazakistan terörle mücadelede Rusya‘yla iĢbirliği yapmaktadır. 

Tacikistan Afganistan‘dan radikal islamistlerin sızmasını önlemek için Rusya‘ya askeri 

üs vermiĢ durumdadır. Orta Asya ülkelerinden Türkmenistan bitaraf ülke olması 

nedeniyle topraklarında yabancı devletin askeri üssü bulunmamaktadır. Ama ABD ile 

NATO‘nun Afganistan‘daki operasyonu sona erdirme nedeniyle 745 km-lik Türkmen-

Afgan sınırında gerilim artmaktadır. Özellikle, ġubat 2014‘den itibaren Afganistan-

Türkmenistan sınırında Taliban güçleriyle Türkmen sınır muhafızları arasında 

çatıĢmalar baĢlamıĢtır. Rusya‘nın Orta Asya ve Orta Doğu uzmanı Aleksandr Knyazev, 

kendilerini Taliban olarak tanıtanların gerçekte Talibanla alakası olmadığını ve ĠġĠD‘le 

bağlantılı olduğunu ileri sürmektedir
83

. A.Knyazev, Türkmen-Afgan sınırındaki 

hareketliliğin ABD desteğindeki TAPĠ(Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Ġndiya) gaz 

boruhattı projesiyle iliĢkin yürütülen altyapı çalıĢmalarından ötürü kaynaklandığı 

söylenmektedir. Böyle bir durumda Rusya Türkmenistan‘a yardım elini uzatmıĢ, ancak 

Türkmen yöneticiler kendi imkanlarıyla meseleyi haledecekleri bildirmiĢtir. Gayrı resmi 
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kaynaklara göre Türkmen yöneticileri ABD ve Çin‘den yardım istemiĢtir
84

. 

Afganistan‘dan gelen tehdid üzerine Türkmenistan‘ın bitaraf statüsünden vazgeçmesi 

hakkında söylentiler ortalıkta dolaĢmaktadır. Ancak Türkmen yöneticileri Rusya‘nın 

KGĠÖ çerçevesinde ve Rusya DıĢ ĠĢleri Bakanı S.Lavrov‘un ikili iliĢkiler çerçevesinde 

sınırları koruma önerisi geri çevirmiĢtir
85

. 

Kazakistan‘ın Aktöbe Ģehrinde 5 Haziran 2016‘da askeri kıĢlaya radikal Ġslamist 

görüntüsündeki bir grub tarafından saldırı düzenlenmiĢtir. Saldırıyı düzenleyenleri 

medya ―geleneksel olmayan dini akım‖,  ―bize yabancı ideoloji‖ gibi sözlerle örtmeye 

çalıĢmıĢ veya açık konuĢmaktan kaçınmıĢtır. Ancak Kazakistan devlet baĢkanı 

N.Nazarbayev saldırıyı düzenleyenler ―selefiler‖ diye net söylemiĢtir
86

. 

ġia‘nın Ġsmailizm kolu Ġmamı Aga han IV, Kazakistan‘ın Almatı vilayetindeki 

Tekeli Ģehrinde (gözden ırak dikkat çekmeyen böyle bir küçük Ģehrin seçilmesi de çok 

önem kesbetmektedir) 2020‘de teslim edilmesi düĢünülen üniversite inĢaatı Haziran 

2014‘de baĢlamıĢtır. Bu üniversite Türkistan‘daki H.Ahmet Yesevi uluslararası Türk-

Kazak üniversitesi gibi belli bir misyonla hareket eden hatta diyebiliriz ki Yesevi 

üniversitesine rakip olarak (her manada) yapılmakta diyebiliriz. Aga Han IV‘nün 

desteğiyle yapılmakta olan Orta Asya üniversitesinin üç eğitim müessessi olacaktır.  

Onların bir kampusu Kırgızstan‘ın Narın vilayetindedir ve resmi açılıĢı bizzat Aga 

Han‘ın iĢtirakiyle 19 Ekim 2016‘da olmuĢtur. Diğer ikisi Horog‘ta(Tadjikistan) ve 

Tekeli(Kazakistan)‘de inĢaa edilecektir
87

. Kırgızstan‘ın Narın vilayetindeki Aga Han 

üniversitesine en çok Tadjikistan‘ın Dağlı BadahĢan otonom bölgesindeki Ġsmailitler 

gelmektedir. Böyle bir üniversite kampuslarının Orta Asya‘nın Kazakistan, Kırgıstan ve 

Tadjikistan‘da peĢ peĢe yapımının Arab baharı ve Orta Doğu‘daki savaĢ sonrasına 

rastlaması açısından çok önemlidir. Sünni olan Orta Asya‘da ġia‘yı eğitim kurumları 

aracılığıyla yayarak gelecekte Sünnilere karĢı bir denge unsuru olarak ġia‘nın 

kullanılması ihtimali yüksektir diyebiliriz. Bu Orta Asya‘da Sünni bir birlik oluĢumun 

önünü almak maksadıyla olabilir. Ayrıca, böyle bir olasılık ortaya çıkacak olursa 

bölgeyi mezhep savaĢına dönüĢtürebilecek altyapı yani ikinci bir Orta Doğu‘ya 

çevirmenin hazırlıklarını yapmılmakta diyebiliriz.  

Ġslam dünyasındaki Arab baharı gibi olayları Batı dünyası Orta Asya‘ya 

demokrasiyi getirmek için bir fırsat olarak değerlendirmiĢtir. Meselen, Güney ve Orta 

Asya iĢlerinden sorumlu ABD DıĢ ĠĢleri Bakan yardımcısı Robert Bleyk AGĠT üyeleri 

önünde vermiĢ olduğu bildiride Orta Asya devletlerinin yöneticileri kendi halkının 

isteklerini dinlemesi gerektiğini, aksi takdirde Orta Doğu ve Kuzey Afrika‘daki bazı 

ülke liderlerinin baĢına gelen kader beklemektedir diye uyurıda bulunmuĢtur
88

. R.Bleyk 

―eğer bölge yöneticileri gereken tedbirleri almazsa yakın zamanlarda ciddi sosyal, siyasi 

ve ekomonik problemlerin olacağını‖ dile getirmiĢtir. Ayrıca Orta Asya yöneticilerini 

hedef olarak konuĢan R.Bleyk, Orta Asya‘da demokrasi kurumlarının yavaĢ geliĢtiğini, 

medyayı kontrölde tuttuğunu, internet ve Twitter ile Facebook sosyal ağları arab 
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ülkelerinden daha az kullandığını, gazetecilerin tutuklandığını, takibe uğradığını, ciddi 

bir siyasi muhalefetin olmadığını bildirmiĢtir
89

. 

ABD tarafından gelen bu uyarıya Orta Asya yöneticileri kendilerine göre 

mukabelede bulunmuĢtur. Meselen, Kazakistan devlet baĢkanı N.Nazarbayev bizzat 

kendisi G-Global projesini 2012‘de ortaya atmıĢtır
90

. Tabii bu projeyi 23 Mayıs 2013‘de 

Astana VI Ekonomi Forumda sunarken siyasette devrim yoluyla değiĢimden 

vazgeçilmesi gerektiğini vurgulamaktadır
91

. Kazakistan‘da bu projeye resmi kurumlar, 

çeĢitli örgütler ve üniversiteli gençler yani okumuĢ kesim daha çok rağbet gösteriyor. 

ĠĢin hayret edilecek tarafı projeyi tam verimli olarak kullanabilmek için Facebook 

üzerinden kayd olarak girilmesidir. Bunu da demokrasinin Kazakistan variyantı 

diyebiliriz.  

FETO olayı nedeniyle Orta Asya ülkeleri Türkiye‘nin isteklerine karĢı açıktan 

açık bir tavir sergilememiĢtir. Ama Türkiye‘de okuyan, Türklerle ortak Ģirket iĢleten 

veya Türklerle iliĢkileri olan, yani haĢir neĢir olan tüm vatandaĢları izlemeye almıĢtır. 

Bu izleme gerek telefon dinleme, gerek bizzat ifadesini alarak gözdağı verme gibi çeĢitli 

yöntemlerle uygulanmaktadır. FETO olayı nedeniyle Orta Asya‘da faaliyet gösteren 

Türkiye menĢeli tüm dini akım, grup ve cemaatler sıkı kontröl altına alınmıĢtır. 

Bunlardan biri ve FETO‘yla sık sık iliĢkilendirilen ―Nurcular‖ cemaatıdır. Ancak FETO 

ile kendilerini ―Nurcular‖ olarak tanıtan cemaat arasındaki farkı ayırtedebilmek 

gerekmektedir. Türkiye‘de Said Nursi‘nin kitaplarını okuyan ve toplumda ―Nurcular‖ 

cemaatı olarak bilinenler Orta Asya‘ya 90-yıllarda gelmiĢtir. Said Nursi‘nin kitaplarını 

Orta Asya dillerine ve rusçaya çevirerek faaliyette bulunmaktadır. FETO olayı 

nedeniyle Orta Asya‘da oluĢmuĢ nurcu cemaatlerine yönelik yıldırma ve gözdağı verme 

politikası yürütülmektedir. Bu politika ülkelerdeki Ġstihbarat birimlerin içindeki 

grublaĢmaya göre değiĢim göstermektedir. Bazı Ġstihbarat birimlerinin içinde 

menfaatperest, yani makam, mevkide yükselmeyi amaç edinen küçük bir grub sert tavır 

takınmaktadır(veya böyle bir talimat yukarıdan verilmiĢ olabilir). 

Orta Asya yöneticilerinin herhangi bir vukuatı olmayan(sebep dahi olmayan) 

müslüman gruplara karĢı yürülecek sert takibat onların yeraltına inmesine sebep 

olacaktır. Toplumda hiçbir zaman boĢluk oluĢmaz. Müslümanları aĢırı sıkmak 

aĢırıcıların ortaya çıkmasına neden olabilir. Veya ekstremizm korkusuyla toplumu 

Ġslam‘dan uzaklaĢtırmakla manevi kaos süreci baĢlatılmıĢ olacaktır. Bu Orta Asya‘daki 

durumu daha beter kötüleĢtirecektir. Ġslam uhuvveti kalkan Orta Asya‘da milliyetçilik, 

ırkçılık baĢ gösterecektir. Bu da Orta Asya ülkelerini bir-birine düĢürmeye sebep 

olacaktır. 

Orta Asya‘da Ġslam kaide ve kurallarını yerine getirmeye çalıĢan müslümanları 

ülkelere göre çeĢitli Ģekilde algılamaktadır. Jorj VaĢington üniversitesinin Prof.Dr. 

Sebastien Peyrouse, ―Ġslam‘ın kaidelerini hayatında takip etmeye çalıĢan müslümanları 

ekstremist olarak görmektedir. Bunu biz Özbekistan‘da görüyoruz. Kazakistan‘da bu 

biraz daha zayıftır. Genel olarak tüm Orta Asya ülkelerinde durum aynı‖ demektedir. 

Ayrıca müslüman birisinin yönetimi tenkit etmesi onun eline silah alarak savaĢacak 
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anlamına gelmiyor
92

. Ama Orta Asya‘da günümüzde bir müslüman birisinin(üstelik 

kaba sakallı, kısa paçalı olursa) yönetime karĢı sert bir tenkitte bulunması onu 

ekstremist olarak görmesi için yeterli sebep olabilmektedir
93

. 

Sonuç  

Orta Asya Ġslam aleminin bir parçası olarak Ġslam aleminde cerayan eden 

olaylardan ister istemez etkisinde kalmıĢtır. Ama bu Orta Asya müslümanların Ġslami 

bilgi ve malumatlarının derecesine göre değiĢmiĢtir. Ġslam alemindeki Selefi, 

Ahmadiya, ġia gibi akımları Orta Asya yöneticileri kendi ülkesindeki Sünni 

müslümanlara karĢı bir denge unsuru olarak kullanıyorsa bazıları genel Ġslam‘ı(Sünnü-

ġia ayrım yapmaksızın) Ortodoks hristyanlara karĢı bir denge unsuru olarak kullanmaya 

çalıĢmıĢtır. Bu nedenle Ġslam alemideki bazı olaylar nedeniyle kendi ülkesinde diğer 

ülkelerde görüldüğü gibi sert bir tedbir almamıĢtır. Ama geleceği de öngererek 

Ģimdiden yatırımlar yapılmıĢ durumdadır.  

Özbekistan‘daki terör ve saldır olayları diğer Orta Asya ülkelerinde Ġslam ve 

güvenlik kural ve kaideleriyle ilgili bir çok tedbirlerin alınmasına sebep olmuĢtur. Yani 

bölge halklarının Ġslam‘ı yaĢaması, öğrenebilmesi biraz daha zorlaĢmıĢtır. Devlet 

dairelerinde Ġslamî kiyafetlerle çalıĢması, ibadet kılması yasaklanmıĢtır.  

Bölgedeki adaletsizlik, rüĢvetçilik, sosyal-iktisadi durumun kötüleĢmesi bazı 

müslüman kesimleri devletten çalmayı kendilerine halel etme gibi bir durum 

yaratmıĢtır. Polislerle çatıĢan aĢırı müslümanlar Kazakistan‘daki petröl 

boruhattılarından, petrol kuyularından petröl çalanlardır. Yani buradaki iki mesele var. 

Birincisi, cahillik. Yani Ġslamî eğitimden yoksun ve kulaktan duyma bilgilerle 

donatılmıĢların kendi baĢına buyruk hareket etmesidir. Ġkincisi, ülkedeki adaletsizlik, 

rüĢvetçilik, sosyal-iktisadi durumun kötüleĢmesi gibi Ģartların olmasıdır. Orta Asya‘daki 

hemen hemen tüm terrör olaylarının temelinde bu yatmaktadır. Bölgedeki cahil 

müslüman kesimi dıĢ güçler için kolay kontröl etme zemini oluĢturmaktadır. Orta 

Asya‘da iman, inanç, itikad, saygı var, ama Ģuur, bilinç, bilgi eksikliği var. Bu nedenle 

bölgeden Orta Doğu‘ya savaĢmaya gidenler ekserya bilinç, bilgi eksikliği 

müslümanlardır diyebiliriz. Bunları kaldırmak için bölgede sistemli dini eğitim 

gerekmektedir. Dini eğitimin yapılması için onu yerine getirecek seviyesi yüksek, 

eğitilmiĢ din adamlarına ihtiyaç vardır. Dünyada dini tabelalı terör olaylarının artması 

üzerine Orta Asya yöneticileri, güvenliği ve istikrarı sağlamak maksadıyla takip ettiği 

politikalarla bazen müslümanların hukuklarını çiğnediğinin farkında değildir. Bugün 

Orta Asya‘da Ġslam‘ın Ģearinden olan hicab, nikab, baĢörtü tehdit, korku, güvensizlik 

konusu oluĢturulmaya itilmektedir. En çok hukukları ihlal edilmekte olanlar baĢörtülü 

kadınlardır.  

Yukarıda görüldüğü gibi, Orta Asya ülkeleri ister dahili ister harici tehdidler 

karĢısında dıĢarıdan, özellikle Rusya‘nın yardımına ihtiyaç hissetmektedir. Rusya da 

ister Arab bahar olsun ister terör olayları olsun kendi ―yardımlarını‖ Orta Asya 

ülkelerinden esirgemeyeceğini bildirmektedir. Orta Asya‘da teokratik rejime dayalı bir 

devletin ortaya çıkması biraz zor görünmektedir. Ortaya çıksa bile Rusya ve Çin 

tarafından lağvedilmesi kuvvetle mühtemeldir. Zira kendi bünyelerinde müslüman 

nüfusun baĢkaldırmasına neden olabilir.  
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Orta Asya ülkelerinin Ġslam dünyasıyla olan iliĢkilerin geliĢmesiyle toplumun 

ĠslamlaĢması kuvvetlenmiĢtir. Dini literatürlerin yaygınlaĢması, hac ziyaretlerinin 

organizasyonu, dini düğün ve merasimler, faizsiz Ġslam ticareti, Ġslam kiyafetlerinin 

modası, hicabın yaygınlaĢması gibi olumlu süreçler yer almaktadır. Orta Asya ortak 

tarihi ve kültürel değerlere sahip olsa bile yene de kendilerine özgü farklı mecrada 

geliĢmektedir.  



 487 

 

 

 


	sayfalar.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3




