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“Fikirler, gelişme sürecinde bulunan bir toplum için
hayatında elde edebileceği en büyük değerlerdir.
Fikirler, köklü geçmişi olan bir toplum için yaşayan
bireylerin atalarından teslim aldığı en büyük mirastır.
Maddi servetler, bilimsel buluşlar, teknolojik
yenilikler ve benzerlerinin yeri, bu fikirlerden çok
daha aşağı seviyededir. Zaten bunlara ulaşmak sahip
olunan fikirlere bağlı olduğu gibi bunların
korunmaları da fikirlere bağlıdır.”
Takiyyuddîn en-Nebhânî

takdim
Batı dünyası toplumları yönlendirmek ve insanoğlunu manipüle etmek için farklı
alanlarda birçok kavram ihdas etmiş ve yaptıkları bu tanımlamalarla ifsat edici ideolojisini insan ve toplumlara tatbik edebilme imkânı bularak onu hayata geçirebilmiştir. İşte
bu kavram ve tanımlardan bazıları da İslâm’ı ve Müslümanları tasvir ve kategorize eden
kavram ve tanımlardır. İslâmcılık, siyasal İslâm, ılımlı İslâm, radikal İslâm, İslâmizm ve
post-İslâmizm vb. kavram ve tanımlar da bunlardan bazılarıdır.
Bu minvalde Köklü Değişim Dergisi olarak biz de bu dönemki sayımızda “İslâmcılık” konusunu mercek altına aldık. Yazarımız Serdar YILMAZ, “Tanımlama
Sorunsalı Bağlamında İslâmcılık Nedir?” makalesinde, İslâmcılık tanımına, bu
tanımlamaları yapan Batılıların kasıtlarına ve bu tanımlamalardaki tehlikeler ile doğru
tanımlamaların gerekliliğine değiniyor.
“İslâmcılığın Dünden Bugüne Tarihî Kökleri” başlıklı makalesinde ise Dr.
Abdurrahim ŞEN, Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren “tevhidî mücadeleyi”
kasıtla ifade edilen “İslâmcılık” anlayışında, bilinçli olarak, başta Muhammed SallAllahu
Aleyhi ve Sellem efendimiz olmak üzere nebevi mücadeleyi gizleme çabası olduğunu
gözler önüne serdi.
Yazarımız İlyas KÖSEM, “İslâmcılık, İslâm’dan Neleri Götürdü?” başlığı
altında Müslümanların İslâmi mücadelesinde “İslâmcılık” adı altında ümmete sızdırılan
bazı gayri İslâmi mefhum ve algılara değindi.
“İslâmcılığın Türkiye Serüveni”ni bendeniz kaleme alırken, Osman YILDIZ “Dünya’da İslâmcılık” konusunu makalesine taşıdı.
“Bu Mezar Kime Ait? İslâmcılık Öldü mü?” diye soran Abdullah İMAMOĞLU makalesinde, yaklaşık 20 yıla yakındır İslâm dünyasında süregelen “İslâmcılığın öldüğü ya da iflas ettiği” söylemlerini analiz etti.
Ayrıca bu sayımızda yazarlarımız; Ahmet SAPA “İslâm’a Zıt Fikirlerle İslâmcılık Taslamak”, Cahit TOPRAK “İslâmcılık Günümüz Dünyasına
Neler Sunuyor? Hedeﬂeri ve Projeleri Neler?”, Salih YILDIRIM “İslamcı Başarısızlıklarının Sebepleri ve Doğru Kitleleşmenin Esasları”, Aydın
USALP “İslâmcılık ve Kürtler”, Mehmet AYDIN “Yeşil Sermaye ve Kapital İslâmcılığı”, Musa BAYOĞLU “Hani Söz Vermiştik?”, Yılmaz ÇELİK “Düşmanın Açtığı Kapı Onun İstediği Yola Çıkar” Haluk ÖZDOĞAN
“Yerli ve Milli İslâmcılık... Türk-İslâm Sentezi Ya Da Türkleştirilmiş İslâm” başlıklı makalelerinde, “İslâmcılık” ve İslâmi mücadeleyle alakalı olarak fikir
dünyamızı, Müslümanları, insanları, beldelerimizi ve dünyayı ilgilendiren farklı konulara
değindiler.
Yine misafir yazarımız Mehmet PAMAK “İnzal Edilmiş Müslim/Müslüman
Adımızı, Üretilmiş İslâmcı Kavramı ile Değiştirmek Sapmalara Kaynaklık Etmiştir” başlıklı makalesiyle dergimize katkı verdi.
Son olarak Mahmut KAR, “Tüm Zamanların İdeal Siyasi Sistemi İslâm’dır!” başlıklı makalesinde; “Siyasal İslâm öldü” tezine karşılık başarısızlığın İslâm’a
ait olmadığını ve İslâm’ın tüm sorunları çözecek zamanları kuşatan siyasi bir sistem
olduğunu ortaya koydu.
Müslüman dimağların batılla mücadelesinde hakkın tarafına bir ağırlık olması endişesiyle hazırladığımız bu sayımızda, ümmete musallat edilen “İslâmcılık” mefhumunu
derinlemesine ele aldık.
Umuyoruz ki bu sayımız da derdi İslâm ve Allah rızası olanların başucu kaynaklarından biri olacak…
Çaba bizden, muvaffakiyet Allah’tandır!
Köklü Değişim… Suskunluğun kırılma noktası…
Kurtuluş Sevinç
Genel Yayın Yönetmeni
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TANIMLAMA SORUNSALI BAĞLAMINDA

İSLÂMCILIK VE
SİYASAL İSLÂM
NEDİR?
K

avramlar, tanımlar ve mefhumlar insanların hayatlarını şekillendiren yol haritaları gibidir.
İnsanların zihin dünyaları ve akliyet yapıları, tanımları yapılmış olan bu kavramlar
ve vakıaları idrak edilmiş mefhumlar üzerinden şekillenir. Bunun üzerinden insan,
eşya ve olaylara karşı bir düşünüş biçimine sahip olur. Ardından bu düşünüş
biçimi insanların eğilimlerini etkileyerek
davranışlarını şekillendirir. Yine toplum
hayatında insanlar, ilişkilerini de sahip oldukları fikirler ve duygular üzerinden yürütürler. Bu fikirlerin ve duyguların büyük
4
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bir bölümü de tanımları yapılmış kavramlar ve vakıaları idrak edilmiş mefhumlar
yoluyla oluşur. Kısacası bir kavramı tanımlamak hem insan hem de toplum hayatı için son derece önemlidir.
Bunun önemini kavrayan Batılılar,
birçok kavram ihdas etmiş, kendi ideolojileri ve hedefleri çerçevesinde tanımlamalar yapmışlardır. Böylece insanları
ve toplumları kendi ideolojileri ve hayata
bakışları ile şekillendirmeye çalışmışlardır. Akla ve fıtrata aykırı olan ideolojileri
sebebiyle de yeryüzünde büyük bir ifsada sebep olmuşlardır. İşte bu kavram-

lar ve tanımlardan bazıları da İslâm’ı ve
Müslümanları tasvir ve kategorize eden
kavram ve tanımlardır. Bu kavram ve tanımlar ile insanların zihinlerini doldurmak
aynı zamanda Batılıların Müslümanlara
karşı yürüttüğü yok edici savaşın büyük
bir parçasıdır. Maalesef Müslüman düşünür ve kanaat önderleri de Batılıların
ürettiği bu kavramları pervasızca kullanmakta ve zihinleri iğfal eden bu kavramlar ve tanımlar böylece Müslüman zihinlerde ve kamuoyunda hızla yayılmaktadır.
“Siyasal İslâm”, “Ilımlı İslâm”, “Fundamentalist İslâm (Köktencilik)”, “Muhafa-
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zakâr İslâm” vb. gibi kavram ve söylemler
içlerini Batılıların doldurduğu tanımlamalarla İslâm’ı ve Müslümanları kategorize
etmekte, İslâmi hayatın önünde bir engel
oluşturmakta ve Müslümanlar arasında
ayrılıkları körüklemektedir.
Örneğin fundamentalizm (köktencilik) ilk defa, M. 19. asrın sonlarına doğru
Hristiyanlığın hayatın işlerinden uzaklaştırılmasından sonra, bilimsel ve sanayi ilerlemelere tepki gösterip
Protestan inançlarını esas alan
Avrupa’da ortaya çıkmış akımları tanımlamak için kullanılmış bir
kavramdı. Bu kavram zamanla
Avrupalıların zihinlerine, bilim
ve ilerlemenin düşmanları olarak kazındı. Aynı şekilde kapitalist ideolojinin muhalifi olan dinî
hareketlere karşı kullanılan bir
kavramsal dayanak hâline geldi.
Ardından birçok İslâmi hareket
ve mensupları, Batılı düşünürler
ve siyasetçiler tarafından, daha
sonra da onların yolunu izleyen
bazı Müslümanlar tarafından,
fundamentalist olmakla itham
edildiler. İslâmi hareketlerin fundamentalizmle vasıflandırılıp, tarif edilmesinden sonra da İslâmi
hareketlere karşı, evrensel bir
kamuoyu oluşturup onlara karşı
koymak ve saldırmak için imkân
buldular. Çünkü onlara göre fundamentalizm, gerici ve tepkisel,
bilimsel ve sanayi ilerlemelerine
karşı çıkmaktır. Böylece İslâmi
hareketlere karşı sert tedbirlerin
alınmasına haklılık kazandırıldı.

duğunda sınırları çizilmiş ve net bir tasavvur veren bir tanımdan söz edemiyoruz.
Örneğin İslâmcılık ile İslâm, İslâmcı ile
Müslüman arasında nasıl bir fark ve ayrım vardır? diye sorduğumuzda, sorunun
muhatapları olan ve bu kavramı sıklıkla
kullanan kesimlerden net bir sonuç almamız mümkün olmamaktadır. Bu kafa karışıklığının en önemli sebebi bu kavramı

kavramı Türkçeye tercüme edildiğinde
ya İslâm ya da İslâmcılık şeklinde tercüme edilmesi gerekir. Ancak İslâm olarak
çevrildiğinde bu kelimeyi kasıtlı olarak
kullanan Batılıların kastettiği mana, dinleyiciler tarafından anlaşılmamaktadır.
Zira onların kastı İslâm’ı ve Müslümanları
kategorize etmektir. Fakat başka dünya
görüşleri için bu formdaki bir kullanım,
istenilen anlamı ifade etmek için
gayet elverişli olabilmektedir.
Örneğin kapitalizm, sosyalizm,
komünizm, nasyonalizm, sekülerizm ve Budizm gibi. Bu kavramlar kullanıldığında istenilen
anlam ifade edilebilmektedir.
Kapitalizm dendiğinde bu ideoloji ve ondan türemiş düşünceler anlaşılır. Yine sosyalizm denildiğinde bu ideolojinin akidesi ve
bu akideden çıkan tüm fikirler
ve nizamlar anlaşılır. Diğer izimler de böyledir. Bu sebeple bunlara kıyasla İslâmizm kelimesinin de İslâm ve ondan türeyen
bütün düşünceleri ifade etmesi,
kullananların da bu manada kullanmaları gerekirdi. Lakin kelimenin İngilizce kullanımlarında,
kastedilen mana bu değildir. Bilakis spesifik olarak onlar siyasi
İslâmi düşünceleri kastetmektedirler. Yani İslâm’ı, sadece
inanç, ibadet ve ahlaki esasları
ile değil de tüm hayat nizamları
ile birlikte, bir bütün olarak hayata hâkim olması için çalışanları
kastetmektedirler. Onlar İslâmizm sözcüğü ile siyasal İslâm
veya siyaset fıkhını, daha öz bir
ifadeyle Hilâfet ve onunla ilgili düşünceleri kastediyorlar. Bu
anlayışı veya İslâm’ın bu kısmını
ya da yönetimle ilgili hükümleri, Müslümanların bu yöndeki çalışmalarını ve yönelişlerini ifade etmek istiyorlar.

İslâmcılık ile İslâm,
İslâmcı ile Müslüman
arasında nasıl bir fark
ve ayrım vardır? diye
sorduğumuzda, sorunun
muhatapları olan ve bu
kavramı sıklıkla kullanan
kesimlerden net bir
sonuç almamız mümkün
olmamaktadır. Bu kafa
karışıklığının en önemli
sebebi bu kavramı ihdas
edenin Müslümanlar
değil, Batılılar
olmasındandır.

Bunun gibi birçok kavram Batılılar tarafından özellikle üretilip
ve titizlikle tanımlanıp, kamuoyu
araçları ile hedef ve planlarına hizmet
eder şekilde yaygınlaştırılmaktadır. İşte
bu kavramlardan en önemlisi, en yaygını
ve en spekülatif olanı ise İslâmcılık kavramıdır. Özellikle ülkemizde en sık kullanılan ve en yaygın kavramlardan birisi
olmasına rağmen tam olarak İslâmcılığın
ne olduğu hakkında net bir tanımlamaya
sahip değiliz. İslâmcılık nedir? diye sorul-

ihdas edenin Müslümanlar değil, Batılılar
olmasındandır. Bu sebeple İslâmcılığı tanımlamakta bir sorunsal ortaya çıkmakta, Batı’nın çizdiği sınırlar ile İslâm’ın çizdiği sınırların çatışması bu sorunsalı daha
da genişletmektedir.
İslâmcılık kavramı Batılı kaynaklarda geçen İslâmizm kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır. Zira İslâmizm

İslâmcılık kavramının ihtiva ettiği siyasal İslâm kavramına gelince, yine Batılı
kaynaklar ve makalelerde geçen bu terkip, hızla yaygınlık kazanmış, birbirine zıt
ve henüz açıklık kazanmamış bir anlamda
kullanılır olmuştur. Siyasal İslâm terkibi,
Suskunluğun Kırılma Noktası 5
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bir ıstılah olarak kullanılacağında mutlaka
dikkatli kullanılması ve içerdiği anlamın
ve mefhumun belirlenmesi gerekmektedir. Oysa ki bu kavrama atıf yapılan
araştırmaların ve makalelerin çoğunda
“Devlet ve yönetimde şeriatın tatbik
edilmesi için çalışanların gündeme
getirdiği siyasi düşünceler.” şeklinde
çok genel bir tanımlama yapılmaktadır.
Bu tanımlama ile somutlaştırılmış ve titizlikle belirlenmiş bir kullanımının olmadığı
görülmektedir. Zira laikler ve İslâmi her
tür meseleye ön yargıyla yaklaşan İslâm’a
garazkâr çevreler bir kenara, bu konuda
yazanların çoğu meselenin özünü kavramaktan aciz bir şekilde bilip bilmeden
rastgele yazmakta ve konuşmaktadır.
Bunların yazdıkları ve konuştuklarına
bakılacak olursa siyasal İslâm; her türlü
İslâmi siyasi yöneliş ya da İslâmi hareket
veya şahsiyetlerin görüşüdür. Bu tanımlamalar ile zannedersin ki özünde İslâm’ın
zaten siyasetle bir ilişkisi ve kamusal alanla ilgili hiçbir hükmü yoktur. Sanki İslâm
bütün bu alanları insana bırakmış; uygun
gördükleri şekilde ya da konjonktürün
ve genel maslahatların el verdiği ölçüde
insanlar bu alanları kendileri düzenleyebilir. Böyle bir yaklaşım tabii ki sahiplerinin cehaletini ve İslâmcılık ile siyasal İslâm kavramlarını bilinçsizce kullananların
kasıtlarını ifşa etmektedir. İşte bu durum
“siyasal İslâm” terkibinin ifade ettiği anlam ve bununla ilgili tutumun ortaya konulmasını zorunlu kılmaktadır.
Öncelikle gerek İslâmcılık kavramının gerekse de siyasal İslâm kavramının,
Batılıların tanımladığı ve kastettiği şekilde
kullanılması iki büyük tehlikeyi ortaya
çıkarmaktadır. Bunlardan birincisi; siyasi
olan ve siyasi olmayan birden çok İslâm
olduğu çağrışımını ve algısını oluşturmasıdır. Oysaki bu algı, büyük bir hata ve
büyük bir tuzaktır. Zira İslâm birdir ve
çeşitlilik arz etmez. Bu sebeple İslâm’da
ismi siyasal İslâm olan bir mezhep, bir
akım veya ekol bulunmamaktadır. İnsanların fiilleri ile ilgili hükümler genel
anlamıyla fıkıh veya şeriat çerçevesinde
değerlendirilir. Bu fiillerle ilgili hükümler
ibadet, muamelat, hadler veya ceza hükümleri şeklinde tasnif edilmiştir. İnsan6
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ların ilişkilerini düzenleme ve kamunun
işlerini idare etme kabilinden yönetimle
ilgili hükümler de genel anlamıyla fıkhın
kapsamında düşünülmesi gereken şer’î
hükümlerdir. İşte siyaset bu alana ilişkin
düşünce ve uygulamaların şer’î hükümler
çerçevesinde icra edilmesi demektir.
Bundan dolayı “fıkhu’l-ibâdât” (ibadet fıkhı), “fıkhu’l-muâmelat” (muamelat fıkhı), “fıkhu’l-hudûd ve’l ukûbât”
(hadler ve ukubat fıkhı) dendiği gibi siyasal alan da fıkhu’l-hüküm ve’s-siyâse”
(yönetim ve siyaset fıkhı) veya “ahkâmu’s-sultâniyye” (yönetim hükümleri)
ya da fıkhu’d-düstûrî” (anayasa fıkhı) ve
benzeri tabir ve terminoloji ifade edilmiştir. Bu itibarla “Siyasal İslâm” tabiri
mecazi olarak İslâmi siyasi fıkıh anlamında kullanılacaksa bu anlamıyla kullanımında bir beis yoktur. Ancak siyasal
olan İslâm ve siyasal olmayan İslâm şeklinde bir mefhumu çağrıştıran tanımıyla
kullanılması kesinlikle batıldır.
İslâmcılık ve siyasal İslâm kavramlarını
Batılıların tanımladığı kasıt ile kullanmanın ikinci tehlikesine gelince, onlar bu
kavramları devlet ve yönetimde şeriatın
tatbik edilmesi için çalışanların gündeme
getirdiği siyasi düşünceler şeklinde çok
genel bir tanımlama olarak kullanmaktadırlar. Bu genel ve neredeyse kapalı
olan tanımla, İslâm’ın siyasi fikirlerinin
Müslümanlar tarafından üretilmiş bir düşünce ve inanç olduğu vehmine insanları
sürüklemektedir. Yani güya “İslâm’ın yönetimle, ekonomi ile ve toplumsal hayat
ile alakalı hükümleri yoktur, ancak bazı
İslâmi hareketler bu alanda fikirler ve
hükümler üretmişlerdir.” şeklinde bir
algı oluşturulmaktadır. Oysa ki bu büyük bir tuzak ve saptırıcı bir yaklaşımdır.
Zira İslâm akla ve fıtrata uygun tertemiz
bir akide ve hayata ilişkin tüm fikir, hüküm ve nizamları içeren mükemmel bir
dindir. İslâm’ın sadece inanç, ibadet ve
ahlaka ilişkin esaslar içerdiğini, hayata
ilişkin nizamlar içermediğini iddia etmek
ya İslâm’a yönelik büyük bir cehalet ya
gözünü kapayıp güneşin varlığını inkâr etmek gibi bir ahmaklık ya İslâm’a düşman
olanların yaktığı ateşe destek olmaya ça-

lışmak gibi bir ihanet ya da İslâm’ın bir
bölümüne iman edip bir bölümünü inkâr
etmek gibi bir sapkınlıktır.
İşte İslâmcılık ve siyasal İslâm kavramlarını kullananların dikkat etmeleri gereken başlıca iki tehlike bunlardır. Ancak
bu konuda konuşanların ve yazanların
çoğunun bu tehlikeleri görüp bu ayrımları yapabilecek basirete sahip olmadıklarına şahit olmaktayız. Zira onlar cüzi
meseleler ve tutumlar hususunda siyasi
hükümler ve fikirlerle, bu fikirlere kaynaklık eden esaslar veya genel eğilimlerin
arasını ayırt edemiyorlar. Bu düşüncelerin sabit bir ideolojiden ve akidevi bir
esastan türemiş olduğu gerçeğinin önemini görmezden geliyorlar. Başka bir ifadeyle onlar, siyasal İslâm diye isimlendirdikleri şeyin akide ve inançlarının zorunlu
olarak kabul etmeyi gerektirdiği İslâm’ın
bir cüzü olduğunu idrak edemiyorlar.
İşte bu gerçek Müslümanlar içinde
İslâmi siyasi yöneliş karşıtlarının içine
düştükleri fikrî düşüklüğün boyutunu
göstermektedir. Onları bir yandan İslâm, Kur’an ve makâsıdü’ş-şerîa (şeriatın
genel amaçları) savunuculuğu yaparken
görürken aynı zamanda laiklik, özgürlük
ve modern devlet dedikleri Batılı düşüncelerin safında durduklarını da görüyoruz. Bu durum onlardaki fikrî çöküntü
ve çürümenin ne boyutta olduğunu
göstermektedir. İşte kişiyi akidesinin
gerekliliklerini göremez hâle getiren ya
da kendilerini “Laik Müslüman” “Demokratik Müslüman” kimliğiyle tanımlar
hâle düşüren şey bu fikrî çöküntü hâlidir.
Bu kimseler ilham aldıkları ve bir serap
gibi peşinden sürüklendikleri Batılı kaynaklarda geçen “İslâmizm” ve “Siyasal
İslâm” kavramlarını ayırt edebilecek bir
yeterliliğe sahip de değiller.
İslâmcılığın ne olduğu hakkındaki bu
tanımlama sorunsalını ve Batılıların çizdiği
sınırları aşamayan bu kesimler, İslâmcılığın
tarihî köklerini tespit etme noktasında da
hataya düşmektedirler. İslâmcılığın tarihî
kökleri dediklerinde ya Osmanlı’nın son
dönemlerindeki Panislâmizm tartışmalarını esas alırlar ya cumhuriyet dönemindeki bazı şahısları ve dergi çalışmalarını

TANIMLAMA SORUNSALI BAĞLAMINDA İSLÂMCILIK VE SİYASAL İSLÂM NEDİR?

esas alırlar ya da Milli Nizam Partisi gibi
siyasi parti çalışmalarını esas alırlar. Oysaki İslâmcılığın tarihî köklerini bu şekilde
ortaya koymak doğru bir yaklaşım değildir. Zira İslâmcılık, İslâm’ı akide ve tüm
nizamlarıyla hayata hâkim kılma çalışması
ise bunun kökleri tüm Rasullerin, toplumlarını İslâm’a davet etme ve İslâm’ı
hâkim kılma mücadelesi ile özellikle de
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
Mekke döneminde başlayan mücadelesi ile irtibatlamak en sağlıklı olanıdır.
İslâmcılığı hatalı tanımlamanın yol
açtığı diğer bir sorun ise yine Batılı yazarların başlattığı İslâmcılığın iflası ve
ölümü tartışmalarının yansımasıdır. Bir
kısım Batılı yazarların İslâm dünyasında
İslâmcılığın ve siyasal İslâm’ın iflas ettiğini
yazmasından sonra özellikle ülkemizde
İslâmcılık öldü mü? tartışmaları başlamış
ve uzun müddet bu tartışmalar devam
etmiştir. Son dönemlerde her vesile ile
İslâmcılık öldü tartışmaları sık sık gündeme taşınmaktadır. Müslüman halkların
özgüvenini yıkmayı, onu mevcut dünya
düzenine razı etme ve değişebileceğine
dair ümitlerini tüketerek bir daha dirilmemek üzere yenilgiyi kabullenmelerini
hedefleyen bu argüman, psikolojik ve
medyatik harp enstrümanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu minvalde İslâmcılığın ya da siyasal İslâm’ın iflası tabiri, İslâm’ın siyasi düşüncelerinin ve sisteminin
iflas ettiği manasında kullanılmaktadır.
Onların kurguladıkları şekliyle İslâmcılığın iflası, bir hayat nizamı ve yaşayış biçimi olarak İslâm’ın iflasını iddia etmektir.
Bu ise İslâm’a karşı açık bir savaş ilanıdır.
Bunun ardından Batılılar “Post-İslâmizm” yani “İslâmcılık Ötesi”
denilen bir kavramı da kullanıma sokmuşlardır. “Post-İslâmcılık” tabiriyle
kastettikleri mana ise şudur: Siyasal
İslâm düşüncesi iflas ettiğine ve çağın
gerisinde kaldığına göre, artık bundan
sonra gündeme alınması gereken şey bu
düşünceden sıyrılıp ötesine nasıl geçilebileceği, İslâmcılık sonrasında nelerin
olabileceğini tasarlamaktır!
Batı’nın bununla amaçladığı şey, Müslüman mahallesinde kendi dünya görüş-

lerinin yani dinin hayattan ve devletten
ayrılması demek olan laikliğin, yasama ve
yönetimde demokrasinin, iktisat ve mülkiyet meselelerinde kapitalizmin, insan
hakları konusunda kadın, eşcinsellik, cinsel sapkınlık ve diğer özgürlükler gibi fikirlerin, kısacası tümüyle Batılı dünya görüşünden türetilmiş terminolojinin halklar nezdinde kabul görmesini sağlamaktır. Dolayısıyla Batı’nın post-İslâmcılık tabirini bütün bunları perdeleyen psikolojik
bir savaş argümanı olarak kullanması
tabiidir, hatta aksi düşünülemez. Çünkü
onlar İslâm’a karşı ilan edilmiş psikolojik
ve medyatik bir savaş yürütmektedirler.
Böylece onlar bu kavramlarla şunu söylemektedirler. “Ey Müslümanlar, sizin elinizdeki tek siyasi argüman olan İslâmcılık
ve siyasal İslâm argümanlarınız tükendi ve
bitti. Yönetimde, ekonomide ve toplumsal
hayatta insanlığa sunabileceğiniz elinizde
hiçbir şey yok. Öyle ise benim ortaya koyduğum fikirlere ve nizamlara teslim olun!”
İşte Batılıların ürettiği İslâmcılık, siyasal İslâm ve post İslâmcılık kavramlarının, yine Batılıların tanımladığı şekilde
kullanılması ve bu çerçevede hükümler
verilmesinin açtığı sorunlar ve gerçekleştirdiği ifsatların genel özeti bu şekildedir. Bu handikaptan ve tanımlama
sorunsalından kurtulup İslâmcılığın;
İslâm’ı akide ve nizamlar olarak
hayata hâkim kılma mücadelesi
ve çalışması olduğu, bunun kıyamete kadar her bir şuurlu Müslüman tarafından sürdürülecek bir
farziyet olup, İslâm’ın ta kendisi
olduğu idrak edilmelidir.

Batı’nın bu vb. plan ve projelerine
karşı durmak, argümanlarını çürütmek,
demagojilerini açığa vurmak ve nihayetinde bu komployu başarısız kılmak için,
içeriğinin İslâm’a göre tanımlandığı kavramlar ile yola çıkmanın zamanı çoktan
gelmiş ve geçmektedir. Ayrıca siyasi çalışmaya güvenlerini artırmak için Müslümanlarda farkındalık oluşturmak ve İslâm
esaslı değişimi hedeflemeleri için onları
harekete geçirmeyi amaçlamak her bir
Müslüman kitle için de bir zorunluluktur.
Görüldüğü gibi Batılıların ve onların
takipçilerinin ağızlarından çıkan her bir
kavram ve ıstılah aslında İslâm’a karşı yürüttükleri savaşta, Müslümanlara attıkları
bir ok mesabesindedir. Onların sabah
akşam yaptıkları araştırmalarda, ürettikleri kavramlarda, yazdıkları makale
ve kitaplarda ve kullandıkları söylemlerde gözettikleri en önemli gaye, İslâm’ın
nurunu söndürmeye çalışmaktır. Ancak
onların bu çabaları Allah’ın izniyle ve samimi dava adamlarının gayretleri ile asla
başarıya ulaşamayacak ve güneşi üfleyerek söndürmeye çalışan ahmaklar misali
sadece kendi başlarını döndüreceklerdir.
Yine onlar ne yaparlarsa yapsınlar Allah
nurunu tamamlayacaktır.
ٓ ٰ
ْ
الل اِ ّ َل اَ ْن يُ ِت ّ َم
ِ ّٰ يُ ۪ريدُو َن اَ ْن يُ ْط ِف ُ۫ؤا نُو َر
ُ ّ الل ِباَ ْف َوا ِه ِهمْ َويَأبَى
نُو َر ُه َولَوْ َك ِر َه ْال َكا ِف ُرو َن

“Onlar Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ancak
kâfirler istemese de Allah nurunu
mutlaka tamamlayacaktır.” [Tevbe Suresi
32. Ayet]

Günümüzde İslâm’a karşı küresel bir
saldırının yürütüldüğü hiçbir Müslüman
için artık saklı değildir ve kanıta ihtiyaç
duymayacak kadar açıktır. Ancak ihtiyaç
duyulan şey saldırının biçimini, boyutlarını, araç ve yöntemlerini keşfetmek ve
ona karşı dimdik durmaktır. Saldırının biçim ve boyutlarını, araç ve yöntemlerini,
mevzi ve stratejilerini, adamları ve araçlarını keşfedip, böyle bir saldırıya karşı
koymak için ümmetin güçlerinin olabildiğince seferber edilmesinin gerektiği artık
İslâmi camia tarafından idrak edilmelidir.
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DÜNDEN BUGÜNE

İSLÂMCILIĞIN
TARİHÎ KÖKLERİ
O

smanlı devleti 17. yüzyıldan
itibaren duraklama, 18. yüzyılda Batı karşısında başta askerî, bilim ve teknoloji alanında gerileme
sürecine girmişti. 19. yüzyıl ise Batılılaşmanın somut adımları olan Tanzimat Fermanı (1839), Islahat Fermanı (1856), Kanun-ı Esasî’nin (1876) yürürlüğe girmesi
ve meşrutiyetin ilanı gibi çeşitli siyasi ve
hukuki değişikliklerin yapıldığı yıllar oldu.
Bu düzenlemeler Rönesans sonrası Batı’da ortaya çıkmış olan ideoloji ve
fikirlerin etkisi ile yapılmış düzenlemelerdi. Her halükârda büyük çöküşe işaret eden bu durumdan kurtulmak için
8

Köklü Değişim

Osmanlı ulema ve münevverleri çeşitli
arayışlara yönelmişlerdir. Bu arayışlar,
karşısında görece geri kalınmış olan Batı’yı mutlak manada taklit etme, Türk
milliyetçiliğini esas alma ve İslâmi asıllara dönme şeklinde özetlenebilecek
üç farklı eğilim olarak ortaya çıktı. Bu
eğilimler sırasıyla Batılılaşma, Türkçülük ve İslâmcılık şeklinde adlandırılmaktadır. Bu makale bunlardan üçüncüsü
olan İslâmcılık üzerine odaklanacaktır.
İslâmcılık “19 ve 20. yüzyılda, İslâm’ı bir bütün olarak (inanç, ibadet,
ahlak, felsefe, siyaset, eğitim) ‘yeniden’
hayata hâkim kılmak ve akılcı bir me-

totla Müslümanları, İslâm dünyasını Batı
sömürüsünden, zalim ve müstebit yöneticilerden, esaretten, taklitten, hurafelerden… kurtarmak; medenileştirmek, birleştirmek ve kalkındırmak uğruna yapılan
aktivist ve eklektik yönleri baskın siyasi,
fikrî ve ilmî çalışmaların, arayışların, teklif
ve çözümlerin bütününü ihtiva eden bir
hareket”1 olarak tarif edilmektedir.
18. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda hızla toprak kaybetmesi, İngiliz ve Fransızların Asya, Afrika
ve Ortadoğu’da bazı İslâm beldelerini işgal etmeleri neticesinde sömürgeci istilaya karşı II. Abdülhamid döneminde İslâm
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âleminin ittihadına yönelik devlet politikalarını tanımlayıcı bir kavram olarak kullanılan İslâmcılık, daha sonra siyasi ve fikrî
akımları adlandırmak üzere kullanılmıştır.
İlk nesil İslâmcılar içerisinde sayılan
isimlerden Afgani, Abduh ve Türkiye’de
Şemsettin Günaltay modernist; Mustafa
Sabri Efendi ve Ahmed Naim gibi isimler
gelenekçi damarın temsilcileri olarak görülmektedir.
İkinci nesil İslâmcılar ise
daha çok edebî eserler ve dergiler üzerinden şekillenen mücadeleleri ile bilinen Necip Fazıl Kısakürek ve Büyük Doğu,
Sezai Karakoç ve Diriliş Hareketi olarak tasnif edilmektedir.
Ayrıca Milli Görüş çizgisinde
kurulan partiler de İslâmcılığın siyasi partileşme süreci
içinde görülmektedir. Ayrıca
Mısır ve Pakistan başta olmak
üzere birçok İslâm beldesinde
ortaya çıkmış olan siyasi veya
kültür hareketleri de İslâmcılık
hareketi olarak değerlendirilmektedir.
İslâmcılığın tarihî köklerini
zikredilen bu süreçlerle irtibatlandırmak ne kadar sağlıklıdır. Zira İslâmcılık, İslâm’ı
hayata hâkim kılma çalışması
ise bunun köklerini genelde
tüm rasullerin özelde Rasul
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
toplumu değiştirme, İslâm’a
davet etme ve İslâm’ı hâkim
kılma mücadelesi ile irtibatlandırmak daha doğru olur.

dernleşme istikametinde gelişmiştir. Batı’da modernleşme geleneksel olandan
arınarak gerçekleştiğinden İslâmcılar da
içinden geldikleri geleneği, İslâm coğrafyasının geri kalmışlığından sorumlu tutmaktadırlar. Bu yönüyle içlerinde farklı
düşünenler bulunmakla birlikte İslâmcılar
da belli ölçüde modernisttir. İslâmcıların
ilham aldığı Yeni Osmanlılar akımından
olan ve kanunlaştırma faaliyetlerinin yo-

daha ilk neslinde İslâmcılık bir taraftan
Batı karşıtı diğer taraftan ona uyumlulaştırmak için İslâm’ı yeniden yorumlama
çabası içindedir. Bu, İslâmcılığın en bilinen
sloganı ıslahın ne yönde ve tecdidin hangi istikamette gerçekleşmekte olduğuna
dair fikir vermektedir. İsmail Kara’nın deyimiyle İslâmcılık düşüncesi Batı medeniyetinin hem bir düşman hem de “merci-i
taklit” yani hem mücadele edilmesi hem
de takip ve taklit edilmesi gereken bir dünya olarak görüldüğü bir süreç içinde ortaya
çıkmaktadır. Bu özellik İslâmcılık hareketini tarih boyunca
ve bugün de dahil olmak üzere hem siyasi ve fikrî manada
muhalif hem de uyumlu olmaya talip ve hevesli; yani hem
modern(ist), hem dindar-muhafazakâr, hem de dinî olanı
siyasi söylem hâlinde sunan bir
karaktere büründürmektedir.
Bu sebeple İslâmcılık modern
dönemde ortaya konmuş dinin
yeni/modern bir yorumudur.3

İslâmcılık düşüncesi sürekli
Batı tipi modernleşme
istikametinde gelişmiştir.
Batı’da modernleşme
geleneksel olandan
arınarak gerçekleştiğinden
İslâmcılar da içinden
geldikleri geleneği,
İslâm coğrafyasının geri
kalmışlığından sorumlu
tutmaktadırlar. Bu yönüyle
içlerinde farklı düşünenler
bulunmakla birlikte
İslâmcılar da belli ölçüde
modernisttir.

Kalkınma ve İslâm’ı hayata
hâkim kılma çalışmasının neden
rasullerin mücadelesi ile irtibatlanması gerektiğini izaha geçmeden önce İslâmcılığın
belli başlı özellikleri üzerinde bir değerlendirme yapmak uygun olacaktır.
1- Yukarıda bahsedildiği üzere İslâmcılık akımı Batılılaşmaya karşı proaktif karakteri olan bir akımdır. Karşısında
başarısızlığa uğranılan Batı olduğundan
İslâmcılık düşüncesi sürekli Batı tipi mo-

ğun olduğu dönemlerde Avrupa’dan kanunların “doğrudan” alınmasına şiddetle
karşı çıkan Ali Suavi dahi Avrupa’nın hukukunu almayalım derken, İslâm hukukunun değişebilme özelliğine sahip oluşuna vurgu yapıyor, yeni şart ve koşullara
uyum sağlaması için hüsün-kubuh meselesinin itikada inhisar edilmesinin yeterli
olacağını ifade ediyordu.2 Görüldüğü gibi

2-Tanzimat (1839) ve Islahat (1856) fermanları hukuki
ve siyasi açıdan ıslahat alanlarını
devletin yapısına, kurumlarına,
milletin tanımına, Hilâfet-Saltanat sisteminden meşrutine,
idareye ve nihayetinde rejim
tartışmalarına uzanacak ölçüde
genişletmiştir. Bu tartışmalarda
“hak”, “hürriyet” ve “müsavat”
gibi temalar mihvere alınarak
bir ıslah ön görülmüştür. Bugün
ise “demokrasi”, “özgürlük”,
“eşitlik”, “adalet”, “kalkınma”,
“serbest piyasa”, “çoğulculuk”
gibi temaların bayraklaştırıldığı
görülmektedir. Hâlbuki bunlar her bir ideoloji ve dünya
görüşü için farklı şekillerde anlam ifade
eden sübjektif kavramlardır. Bu kavramlar kullanıldıklarında onu üreten ideolojinin yüklediği sübjektif anlamdan sıyrılamayacakları için bir başka medeniyetin
insanlarının kimlikleri üzerinde çözücü
etki oluştururken ait oldukları ideolojinin hâkimiyet alanını genişletecek şekilde
dönüştürücü bir etki meydana getirirler.
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3-Genel kabule göre İslâmcılık İslâm’ı bir bütün olarak “yeniden” hayata
hâkim kılmak uğruna yapılan fikrî ve ilmî
çalışmaların, teklif ve çözümlerin bütünü olarak tanımlanır. Tam da bu sebeple
İslâmcılık bir ideoloji olarak nitelenmeyi
hak etmiyor. “İslâmcılık ideolojisi” dendiğinde ideoloji kavramı “belirli bir kesim
tarafından bayraklaştırılan, ateşli savunucusu olunan düşünce” anlamında kullanılıyor. Sorun tam da burada düğümleniyor. Şöyle ki tüm hayat sahalarında
var etmek için İslâm’ın ateşli savunucusu
olmak ile İslâm’ı ideolojik olarak benimsemek farklı şeylerdir. Bu bir makalenin
sınırlarını aşacak başlı başına bir konu
olduğundan burada sadece şunu ifade
etmekle yetineceğiz.
İdeoloji kendisinden hayata dair tüm
düşünce ve çözümlerin türetildiği kapsamlı ve külli bir fikirdir. Böylesine kapsamlı ve külli bir fikir, ürettiği düşünce
ve çözümlerin uygulama metotlarına da
sahiptir. Bu sebeple İslâmcılık bir ideoloji
değildir. Diğer bir ifade ile doktriner anlamda kendi içinde bütünlüğü olan külli
bir düşünceye dayanmamış, teklif ve çözümlerinin hayata geçirilmesi noktasında
doktrine bağlı kalarak izlenen bir metodu
olmamıştır. İlk dönemde daha çok dergi
ve mecmualar etrafından İslâm ümmetinin geri kalma sebepleri, Batı hâkimiyetine ve sömürgeciliğine karşı nasıl durulacağı, birlik ve bütünlüğünün nasıl sağlanacağı gibi birçok hususta birbirinden farklı
ve dağınık hâlde serdedilmiş düşünce
ve ortaya konulmuş çabaların, sonra da
koşulların elvermesi ile siyasi partileşme
şeklinde varlığını devam ettirmiş olan
hareketlerin bütününe ad olarak kullanılmaktadır. Yani İslâmcılık İslâm’ı bir ideoloji olarak benimsemiş değildir. Bu sebeple İslâmcılık İslâm’ı hayatta var etme çabalarının ortaya konulduğu bütün bu sürece gönderme yapan bir tanımlamadır.
4-Tanımda geçtiği üzere İslâmcılık İslâm’ı hayata hâkim kılma mücadelesi ise
bu İslâmi bir otoriteyi, bir devleti zorunlu
kılmaktadır. Bu ise siyasi çalışmayı gerektirmektedir. Bu durumda bireysel ıslah,
ahlaki eğitim ve terbiye, ilim, kültür veya
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insani yardım faaliyetleri yürüten geleneksel cemaat ve cemiyetlerin, vakıf ve
derneklerin veya sivil toplum kuruluşlarının kısaca siyasi olmayan yapıların İslâmcılık hareketi kapsamında görülüp görülmeyeceği sorusu gündeme gelmektedir.
5-Diğer yandan İslâmcılık akımı içinde görülen ve iktidarı hedefleyen İslâmcı
partilerin ise -yönetici, üye ve destekçilerinin Müslüman olmaları dışında- tüzüklerinin, iktidara geldiklerinde politikalarının nitelendirildikleri İslâm’a dayanmadığı
görülmektedir. Zira bu siyasi partiler kısmen dahi dini referans almalarını yasaklı
hâle getiren laik düşünce ve mevzuatı
benimsemiş partilerdir. Hâl böyleyken
bu partilerin İslâmcı nitelemesini almalarına neden olan şeyin, sadece yönetici
ve destekleyenlerinin Müslüman bireyler
olmaları olduğu açıktır. Oysa partiler tüzel kimliklerdir ve tüzükleri, muhalefette
iken tenkitleri, iktidarda iken icraatları
dinden ayrı olduğundan İslâmi parti olarak nitelenemezler.
Ayrıca ikinci nesil İslâmcılığın bir türü
olarak sahneye çıkmış olan bu partilerin
sömürgeye karşı yine sömürgenin icat
ettiği modern ulus devleti referans almaları, kalkınma için modern devletin iktidarını hedeflemeleri ve hakim kapitalist
sistem içinde kalarak güçlü bir ekonomi
var etme idealine sahip olmaları kendileri ve Müslümanları fasit bir döngü içine
hapsetmelerini doğurmuştur.
Örneğin İslâmcılık akımının temsilciliği payesi yüklenen ve İslâmcılığın en
belirgin teması olan “İttihadı İslâm”ı bayraklaştırmış olan Milli Görüş hareketinin

D-8 projesi. Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte Libya, İran, Mısır gibi D-8
üyesi ülkelerin dünyanın gözleri önünde
halklarını nasıl katlettiklerine, diğer bir
üye ülke olan Pakistan’ın terörle mücadele adı altında Amerika’nın İslâm’la
savaşında topraklarını onun hizmetine
nasıl sunduğunu, Bangladeş’in Arakanlı
Müslümanları nasıl ölüme terk ettiğine
bakılarak Batı’nın inşa ettiği bu ulus devletleri referans alarak İslâm ümmetinin
ittihadını sağlamanın mümkün olmadığı
görülmüştür.
Bugün ise İslâmcıların büyük bir çoğunluğunun eklemlendiği, yerel ve küresel çapta etkin ve kadim İslâmcı hareketlerin “model” aldığı AK Parti’nin ise
ekonomiden siyasete, eğitimden uluslararası ilişkilere kadar tamamen kapitalist
sistemin ve onun küresel aygıtlarının kıskacında bir siyaset izlediği görülmektedir. Sadece Suriye örneğine bakarak bile
Müslümanların katili Rusya ile hareket
etmesi, Amerikan koordinatörlüğünde
Cenevre, Astana ve Soçi’de siyasi çözüm arayışları, Çin ile ekonomik ilişkileri
hürmetine Doğu Türkistan’daki mezalimi
yok sayması, Avrupa uyum yasaları, İstanbul Sözleşmesi ve cinsiyet eşitliği gibi
toplumsal yozlaşmaya, ahlaki anlamda
büyük bir çürümeye neden olan siyasetlerin hangisi İslâm’la irtibatlandırılabilir?
Görüldüğü üzere Batılılaşma ve Türkçülük karşıtı bir cereyan olarak ortaya
çıkmış olan İslâmcılık hem Batı’dan hem
de Türkçülükten nüveler taşımaktadır.
Bu sebeple aynı sosyo-kültürel ve siyasi
koşullarda ortaya çıkmış olan bu üç hare-
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kette yumurta üçüzleridirler. İslâmcı-Batıcı-Türkçü gibi başlarına getirilen eklerle
birbirinden ayrılmakla birlikte ideolojik
anlamda Batı karşıtı olmamışlardır. Bir
sistem tartışması ve değişikliği söz konusu olduğunda 1300 yıllık kendi tarihî tecrübesini görmezden gelerek Amerikan
başkanlık modelinin alınması hususunda
AK Parti’nin katalizörlük rolüne, SP’nin
ise İngiliz modeli parlamenter sistemde
ısrarcı pozisyonuna ve bu her iki partinin
benzer politikalarını şiddetle savunanların İslâmcılar olduğuna bakarak kastedilen daha net anlaşılacaktır.
Evet, İslâm’ı hayatta var etme adına ortaya konulan çabaları deyimlemek
üzere kullanılan anlamıyla bir olgu olarak
İslâmcılık vardır, var olmaya da devam
edecektir. Buradaki değerlendirmeler
onun ne olduğu, hangi istikamete yöneldiği ve nereye evrildiği hakkında bir tespit
içermektedir. Abdülkadir İlgen’in ifadeleriyle “İslâmcılık sadece içinde bulunduğu
zaman dilimini değil, onun epistemolojik
seküler metafizik dizgesini de evrensel bir
sabite olarak her şeyin merkezine koyduğu
için, belli bir dönemde başka bir medeniyet
dünyasının tasarladığı duyulara ait olanın
bilgisinden, yine o dünyanın tasarladığı öğrenilmiş kavramlar vasıtasıyla akla ait olanın dünyasını inşa etmeye çalışır. Burada ne
mevcut olan ne de vücut bulan bize ait inşa
ve tasarımlardır. Hepsi de başka bir evrende üretilmiş, tasarlanmış, öğrenilmiş, inşa
edilmiş ve sonradan oluşturulmuş kavramlar dizgesi, tek kelime ile ısmarlama hazır
elbiselerdir.”4
Batı evrenine ait kavramlar, düşünme
biçimi ve siyasal tecrübelerinin hasılası
olan bu elbiseye sadece bizim mahallemizde tonları, renkleri ve desenleri
İslâm’dan alınmış olan yeni bir tasarım
yapılmıştır. Batı’nın inşa ettiği hukuki ve
siyasi koşulları, uluslararası sistemi veri
kabul eden bu yeni tasarımın renkleri ve
desenleri çoğu zaman vakıadan, bazen de
tenkit ve itirazları yatıştırmak adına klasik
fıkıhtan tonlar alınarak oluşturuldu. Bu
bağlamda daima vahyin değersizleştirilmesi ve aklın kutsanması ile sonuçlanan
klasik “akıl-vahiy ilişkisi” vb. tartışmalar

ile moderniteye uygun teorik çerçeve tasarımı yapıldı. Elbisenin dar geldiği hâllerde “nassların ruhu” retoriğiyle
kapsamı genişletilen nasslara modernizmin, pragmatizmin, makyevalizmin,
kapitalizmin ve demokrasinin ruhundan
üflendi ve ilahi muradın hilafına modern
anlamlar kazandırıldı. “Makasıdü’ş-şeria/
şeriatın maksatları” retoriği ile modern
çağın dayattığı koşullar dinin de gözettiği hikmetlermiş gibi sunuldu. Şûra, demokrasi karşılaştırmalarında olduğu gibi.
İslâm’ı hayatta var etme yolunda karşılaşılan her tür engel ise “tedricilik” ve
benzerleri ile İslâmi hareketin metoduna
dair modern bir çerçeve tasarımı yapıldı.
“Zamanın ve mekânın değişimi ile ahkâmın değişimi inkâr olunamaz”, “ehveni
şer”, “iki zararın en hafif olanını tercih”,
“âdet muhakkemdir” gibi fıkıh kaideleri
bağlamlarından, ilgili zabıt ve şartlarından
soyutlanarak, vahyin sübutu ve delaleti
kat’î olan nasslarından daha evla bir konuma yerleştirildi. Kıyamete kadar açık
olduğu söylenen içtihat kapısı menteşelerini yerinden oynatacak hatta kapıyı
yerinden sökecek kadar açıldı. Böylece
kapitalizmin ve demokrasinin ürettiği ve
Müslüman bedenine uymayan bu elbise
(tüm koşullar, uluslararası ilişkiler, kanun
ve kurallar ve politikalar) sözüm ona yeni
İslâmi referanslarla uygun hâle getirildi.
Şimdilerde bu anomalinin yol açtığı krizlerden nasıl çıkılacağı konuşuluyor.
Bir Referans Sorunu: Kendi Sürecini Referans Alan İslâmcılık
Öncelikle yukarıda izah edildiği gibi
İslâmcılık İslâm’ı hayata hâkim kılmak için
ortaya konulmuş entelektüel, siyasi, ilmî,
kültürel vb. çabaların bütününe verilen
bir addır. Bu da iki yüz yıllık mücadele
dönemidir. Yani bir mücadele tarihidir.
Tarih ise şer‘î delillerin kaynaklarından
biri değildir. Bırakın İslâmcılığın tarihini,
yani İslâm’ın hayatta olmadığı yeniden
hayata döndürülme gayretlerinin olduğu
dönemi, İslâm’ın tüm kurum ve kuruluşları, yönetim sistemi, hukuk ve siyaseti ile
hayatta olduğu dönem dahi şer‘î delillerin kaynağı değildir. Tarih şer‘î delil değildir. Bu sebeple İslâmi hareketlerin bu

dönemi deneyim ve birikiminden istifade
etmek için inceleme konusu etmelerinde
bir beis olmamakla birlikte düşünce ve
metotları için kaynak ve referans olarak
görmeleri usul açısından problemlidir.
Tarihi şer‘î hükmün kaynağı olarak görmenin neden problemli olduğunun derin derin izahına, takdir edersiniz ki bu
makalenin hacmi imkân vermemektedir.
Konuya ışık tutması açısından şu ayeti kerime ile yetinelim:
تِ ْل َك اُ ّ َم ٌة َق ْد خَ لَ ْت لَ َها َما َك َس َب ْت َولَ ُكمْ َما َك َس ْبتُمْ َو َل
تُسْ َٔـ ُلو َن َع ّ َما َكانُوا يَعْ َم ُلو َن

“Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından
sorumlu tutulacak değilsiniz.”5
Tanzimat ve Islahat fermanlarının ilan
edildiği süreçlerin ateşli tartışmalarından
biri Avrupa’nın hukukunun ya da genel
anlamda Avrupa’dan neyin alınıp alınmayacağı meselesiydi. İslâm dışı milletlerden
neyin alınıp neyin alınmayacağı hususunda Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in örnekliğine bakıldığında hayata dair kurallarla hayatı kolaylaştıran eşyalar arasında
bir ayrım yaptığı görülmektedir. Bir savaş
tekniği olarak hendek kazma uygulamasını Mecusi olan İranlılardan almışken yaşama biçimine dair hiçbir şeyi almamıştır.
Örneğin Hz. Ömer RadiyAllahu Anh’ın
elinde Tevrat’tan sayfalar gördüğünde
gösterdiği hiddetli tepki buna delildir:
وسى َح ّيا َما
َ  ولَوْ َكا َن ُم،ًلَ َق ْد ِج ْئ ُت ُكمْ ِب َها بَيْضَ ا َء نَ ِق ّية

َو ِس َع ُه إِال اتّباعي

“Kuşkusuz ben size tertemiz bir
sayfa (Kur’an) getirdim. Şayet Musa
hayatta olmuş olsaydı bana tabi olmaktan başka seçeneği olmazdı.”6
İslâm’ın hayata hakim kılınması mücadelesi anlamında İslâmcılık şeriatın yürürlükten kaldırılması ve Hilâfet’in ilgası
sonrasında onu yeniden hayata döndürmek adına yürütülen çalışmaları ifade ettiğinden bu noktadaki çalışmaların Rasul
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Mekke’deki
mücadelesi ile irtibatlandırılması daha
doğru olur. Bu sebeple:
Suskunluğun Kırılma Noktası 11

İslâm Siyaset Düşüncesi

1-Net Bir Hedef: Rasul SallAllahu
Aleyhi ve Sellem’in mücadelesine bakıldığında onun hedefini açık ve net bir şekilde ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. O
Allah’ın hükümlerinin egemen olduğu bir
toplum düzenini hedeflediğini net bir şekilde ortaya koyuyordu. Yoksa yeri göğü
yaratan, gökten yağmuru indirerek yerden envai çeşit nebatatı bitiren, yaşatan
ve öldüren kısaca zaten Allah’a inanan7
bir topluma “O, gökte de yerde de
ilahtır. O hüküm ve hikmet sahibidir…”8, “Yaratmak da idare etmek de ona aittir.”9 vurgusunu ısrarla
yapması ne anlam ifade ediyor? Yaratıcı
Allah inanışına sahip bir topluma, yerde de yani pratik
yaşamınızda da toplumsal,
sosyal, siyasi, ekonomik ve
her türlü ilişkilerinizi düzenlemede de belirleyici
Rab ve İlahın Allah olduğu
tasavvurunu zihinlere yerleştirmesi istenmiş bir peygamberin toplumsal değişim
görevinin başında kendisine
gönderilen vahyi yürürlüğe
koyabileceği bir kamu otoritesini zorunlu kıldığından
habersiz olduğu düşünülemez. Böyle düşünmek her
şeyden önce Rasul’ün kendisine inen vahyin mefhumunu anlamadığı manasına
gelir. Haşa! Rasul de muhatapları da henüz davetin
ilk yıllarından itibaren bunu
çok iyi idrak ediyorlardı.
Zira Rasul, Allah’tan bir basiret üzere
yani neyi niçin yaptığını bilerek yol alıyordu.10 Örneğin Rasul SallAllahu Aleyhi ve
Sellem Mekke’nin siyasilerine “Lailahe
ilallallah deyin ki, o sözle Araplara
hâkim olursunuz, Arap olmayanlar
da size boyun eğer.” diyordu. Mekke
yöneticileri ve bütün Arap kabileleri de
bu sözün vahiy temelli sosyal ve siyasi
bir düzen kurmayı içerdiğini idrak etmişlerdi. Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
daveti bir devlet ikame etmeyi içermemiş olsa İslâm’a davet ettiği kabilelerden
Beni Sa’sa’a kabilesi reislerinden Bahira
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b. Firas “Eğer biz sana tabi olursak, sonra sen muhaliflerine galip gelirsen, senden
sonra mülk/otorite bizim olur mu?” sorusunu sormasının anlamı nedir? Sonra
buna cevaben Rasul SallAllahu Aleyhi ve
Sellem “Siz beni yanlış anladınız, ben mülk
peşinde değilim.” şeklinde bir düzeltme
yapmamış aksine ümmete ait olan otoritenin aralarında pazarlık konusu olamayacağı manasında “Mülkü Allah’ın dilediğine vereceğini” ifade etmiştir. Bunun
üzerine Firas’ın: “Biz göğüslerimizi senin
için Araplara hedef kılacağız, Allah seni
galip getirdiğinde idare bizden başkasının
elinde mi olacak? O hâlde senin durumun

bizi ilgilendirmez.” 11 demesi muhataplarının da net bir şekilde bu hedefi bildiklerini göstermektedir.
2-Özgün Bir Metot: Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in siyasi otoritesini
mevcut cahiliyye düzeneği içinde kurmayı hedeflemiyordu. Onu referans almıyordu. Hatta Mekke’de iktidar sahiplerini, mevcut koşullar içerisinde iktidarı
paylaşma veya tümden kendisine teslim
etme teklifini ilettiklerinde O “Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz
yine de yolumdan dönmeyeceğim.
Ya Allah dinini tamamlar ya da ben

bu uğurda helak olurum/ölürüm.”12
diyerek dinin tamamlanması hatta -ilgili
diğer ayetler göz önünde bulundurulduğunda- diğer bütün dinlere egemen kılınması13 gibi hedefinin Mekke ile de sınırlı
olmadığı mesajını veriyordu. Hem de bu
mesajı muhataplarını öylesine aciz bırakan bir üslupta iletiyordu ki adeta şöyle
diyordu: “Güneşi sağ elime, ayı sol elime
verebilir misiniz? Hâlbuki ben bu daveti, dilediğinde bunları elime verebilecek kudrete
sahip olandan alıyorum! Şimdi siz söyleyin,
ben bundan vaz geçebilir miyim!?” Bu ne
kadar güçlü bir üsluptur Allah aşkına!
Muhatapların bir daha benzer bir teklifle gelmelerinin
önünü kapatacak keskinlikte bir üslup.
İslâmcılık Rasul SallAllahu
Aleyhi ve Sellem’in mücadelesi ile irtibatlandırılmış olsa
İslâm’ın modern ulus devlet
kalıpları içinde hayata geçirilemeyeceğini, hatta böyle
bir tecrübenin projeyi başarısızlıkla sonuçlandırmak
için tertiplenmiş kontratak
olduğunu görmek mümkün
olurdu. Allah doğrusunu bilir, belki de Rasul SallAllahu
Aleyhi ve Sellem’in yukarıda
dikkat çekildiği şekliyle sert
bir üslupla bu meyandaki
tekliflerin önünü almasının
nedeni budur. Ancak öyle
bir siyer anlatım dili var ki
klasik anlatıda bu hadise
sadece Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in yiğitliğine yorumlanıyor. Hâlbuki ondan daha büyük, önemli ve ibret
alınması gereken husus bir İslâm toplumunu var etme noktasında yine İslam’ın
kendine özgü metodunu koruma adına
verilmiş titiz bir siyasi tepki olmasıdır.
3-Seçkin Bir Tema: Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem hâkim cahili düşüncenin temalarını da kullanmamıştır.
Örneğin kabilecilik asabiyetinin güçlü
olduğu Mekke toplumunda, dedesi Abdülmuttalib’in Kâbe’nin efendisi olduğu,
hayattayken iki amcasının bizzat Mekke
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yönetici sınıfı içinde bulunduğu dikkate
alındığında soylu ve seçkin bir kabileden geldiği anlaşılmaktadır. Ancak buna
rağmen pragmatist davranarak hedefine
ulaşmak için kabilecilik gibi batıl hiçbir temayı daveti içinde kullanmamıştır.
4-Sınırlandırılmış Bir Metot:
Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in mücadelesine bakıldığında metodunu fikrî ve
siyasi mücadele ile sınırlandırdığı görülmektedir. İnsanların hayat tasavvurunu
belirleyen cahiliye düşüncesi,14 toplumsal
ilişkileri biçimlendiren modern dönemde hukukun işlevini gören cahiliye örfü,15
ekonomik çarpıklıklar,16 genel sosyo-kültürel ortamın ürettiği sorunlar17 ve topluma hâkim her tür batıl fikir tartışmaya
açılarak tutarsızlıkları ifşa ediliyordu. Ve
en önemlisi de bütün bu fasit düzeneği
yürütme makamında bulunanlar şiddetle
eleştiriliyordu.18 Fakat İslâmcılık mücadelesinin bunun tam tersine olmak üzere siyaset-yönetim sistemlerinden ekonomik
sistemlere, aile ve sosyal hayatı tanzim
eden düzenlemelerden uluslararası sisteme kadar kapitalist ideolojinin ürünü olan
her tür Batı düşünce ve pratiği ile İslâm’ı
uyumlulaştırma şeklinde seyreden bir
karakterinin olduğu görülüyor. Demokrasi-şûra, başkanlık sistemi veya mevcut
ulus devletleri veri kabul ederek bunları
bir üst çatıda birleştiren Avrupa Birliği-Hilâfet uyumlulaştırmasında olduğu
gibi. Mevcut durum dominant kabul edilerek İslâm’la uyumlulaştırıldığında değişen mevcut durum değil, onunla uyumlu
hâle getirilen İslâm oluyor. Tamamen bu
sebeple Rabbimiz hakla batılı karıştırmamamız, batıla hak elbisesi giydirmememizi19 bilakis hakkı (İslâmi fikirleri) batılın
beynine çalıp onu ortadan kaldırmamızı
emrediyor.20 Bu hakla batıl arasında esas
olanın uyumlaştırma değil, hesaplaşma
olması gerektiğini ifade eder. Hesaplaşma öncelikle düşüncelerin ayrıştırılması
ile başlar. Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem
bu ayrıştırmayı titizlikle yaptığına dair şu
örnek son derece manidardır. Bir gün
çöl kumunun üzerine düzgün bir çizgi
çizerek şöyle söyler. “İşte bu, benim
dosdoğru yolum. Artık ona uyun.”
yanlarına birtakım çizgiler çizerek, “Bu

yolların her birinin başında şeytan
vardır. Başka yollara uymayın. Yoksa sizi O’nun yolundan saptırırlar.”21
Allah Rasulü’nün, başında şeytan vardır,
sizi Allah’ın yolundan saptırır dediği yollar putperestlik başta olmak üzere İslâm
akidesine aykırı tüm düşünce, duygu ve
hukuk namına cahilî örfi uygulamalardı.
Benzer şekilde bugünün İslâmcıları beşerî ideoloji, fikir ve sistemlerle İslâm’ın
arasına kırmızıçizgiler çizmeleri, İslâm’la
uyumlaştırma gayretine girmeden aksine
tutarsızlıklarını ve toplumun sorunlarına
çözüm olamayacağını esastan tartışmaya
açmaları gerekir. Aksi takdirde bu, iflas
etmiş olan kapitalizm çökerken kendisi
ile birlikte siyasal İslâm’ın iflasını ilan etmek için İslâmcıları da içine çektiği bir
tuzağa dönüşür.
5-Ne Anarşizm Ne De Uyumlaştırma: Bu tartışma elbette insanları
ikna edecek nitelikte fikrî ve siyasi düzlemde olmalıdır. Rasul SallAllahu Aleyhi
ve Sellem Rabbi’nin yoluna hikmetle çağırmıştır.22 İslâm toplumunu var etme
mücadelesine kaba, kuvveti asla bulaştırmamıştır. Kendisi başta olmak üzere Ashabına yönelik tahkir, tezyif ve teklifler
karşısında ve bazılarının ölümü ile sonuçlanan ağır işkencelere rağmen şiddete
yönelmemiştir. Habbab RadiyAllahu Anh
örneğinde olduğu gibi.23 Rasul SallAllahu
Aleyhi ve Sellem Allah’tan yardım istemesi
için gelen Ashabına geçmiş ümmetlerin
yaşadıklarından öyle bir kesit hatırlatarak
uyarıda bulunuyor ki demir taraklarla etlerin kemiklerinden ayrılma hâli… tasavvur ediniz. Diğer bir örnek İkinci Akabe
biatı sonrasında yaşanmıştır. Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Medinelilerle
yaptığı görüşme hakkında Mekke müşrikleri yaygara kopardıklarında Ensar’ın
“Dilersen onları kılıçtan geçiririz.” şeklindeki tekliflerine Rasul SallAllahu Aleyhi ve
Sellem “Henüz bununla emrolunmadık.”24
cevabını veriyor. Rasullerinin bir emri ile
her biri dini ve davası uğrunda canlarını
feda edebilecek bir imana sahip olmalarına ve alabildiğine geniş sahra vur-kaç
taktiği için son derece müsait olmasına
rağmen Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem
bu yolu seçmiyor. Zira değişim düşünen,

duygu sahibi ve aralarında daimî ilişkiler
olan insan toplumunun değişimidir. Topluma hâkim olan düşünce, duygu ve ilişkileri düzenleyen sistemler ise kamuoyuna hâkim kanaatlerin değişimi ile değişir.
Kamuoyu ne kaba kuvvetle, sansasyonel
eylemlerle ne kapitalist ideolojinin ürünü
olan demokratik düşünceler, amaçlara
ulaşmak için araçları meşru sayan makyavelist ve menfaatçi duygularla ne de
ilişkileri düzenleyen mevcut sistemlerin
İslâm’la uyumlaştırılması ile değişecektir.
Birinci Batı’nın, insanlığın yegâne umudu
hâlini almış olan İslâm’ı şeytanlaştırmak,
provoke etmek ve işgal gerekçesi oluşturarak ümmetin çabalarını heba edeceği
kullanışlı bir araca dönüşürken ikincisi
ise çürümüş kapitalizmin, hassaten İslâm
beldelerinde ömrünü uzatmak ve çöküşünü ötelemek için kullanışlı bir makyaj
işlevi görmektedir. Vesselam..
1 İsmail Kara, Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi 1,
Dergâh Yayınları, İstanbul, 2014, s. 21.
2 Mehmet Akif Aydın, DİA, İslâmcılık, XXIII, 68.
3 İsmail Kara, Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve
Hareketleri Sempozyumu Tebliğleri, Zeytinburnu
Belediyesi, İstanbul, 2013, s. 17, 18.
4 Prof. Dr. Abdülkadir İlgen, “Bir Modern Çağ
Tasarımı Olarak İslamcılık”, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı, 209, Nisan-2014, s. 6.
5 Bakara, 141
6 İbn Hanbel, Müsned, Hds. 718.
7 Lokman: 31/25. Ankebut: 29/63. Zühruf: 43/87
8 Zühruf: 43/84
9 Araf: 7/54
10 Yusuf: 12/108
11 M. Yusuf Kandehlevi. Hayatu’s-Sahabe, I/81
12 Hüseyin Algül/İslam Tarihi: 1/231
13 Tevbe: 9/33
14 Enbiya: 21/18;  Mumtehine: 60/4.
15 Tekvir, 81/ 8, 9; Nahl, 16/58, 59;  Hucurat, 49/13;  
İsra, 17/31.
16 Mutaffifin, 38/1-3;  Rum, 30/39;  Kureyş: 106/1-4
17 Hadid: 57/20;  Hucurat: 47/13;  Maun: 107/1-7
18 Ahzap: 33/67;  Bakara. 2/166; Müddessir: 74/1825;  Kalem: 68/10-15;  Kalem: 68/16;  Müddessir:
74/11-26; Tebbet: 111/1-5;  Enam: 6/123;  Enam: 6/124.
19 Bakara, 2/42.
20 Enbiya: 21/18
21 Enam, 6/153
22 Nahl, 16/125
23 M. Yusuf Kandehlevi. Hayatu’s-Sahabe, c.1 s. 284
24 İbn Hanbel, III, 461
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“D

ünün mücahitleri bugünün
müteahhitleri oldular.” şeklinde Müslümanlar arasında dolanan meşhur bir söz vardır. Bu söz
Türkiye’de özellikle AK Parti ile sisteme
iyice entegre olup nimetlerinden(!) faydalanmayı kendisine gaye edinen ama
sözde İslâmcılığından da ödün vermeyen maslahatçı İslâmcılar için kullanılan
bir sözdür genel olarak. Gerçekten AK
Parti’nin iktidar olmasından sonra iyice
İslâmi ilke ve hedeflerden uzaklaşan 90’lı
yılların İslâmcıları bugün “rahatı, konforu
ve maslahatı” kendileri için tek geçer14 Köklü Değişim

li akçe kabul eder hâle gelmişlerdir. Bu
durum birçok kimsede hayal kırıklığına
neden olsa da ezici çoğunluğu kervanına
katıp maslahat değirmeninde öğütmüş
ve İslâmi ilkelerden uzaklaştırmıştır. İslâmcı olarak ortaya çıkan kişi, grup, parti,
kurum ve kuruluşlar İslâm’ın güçlü birer
taşıyıcıları olmaları gerekirken maalesef
İslâm’ın net gaye ve ilkelerinin manipüle
edilmesine sebep olmuşlardır.
İslâmcılık, esas itibariyle Müslümanların dünya siyasetinde kumanda merkezinden düşmelerinden sonra ortaya
çıkan bir cereyandır. 18. yüzyılın ikinci

yarısında hissedilen ciddi gerileme Müslümanlar arasında yeni bir düşünme zemininin oluşmasına neden oldu. Neden
Batı ilerledi ve biz alemin gidişinden geri
kaldık? Batı bu kalkınmayı nasıl başardı?
Dinleri ile mi yaptılar bunu yoksa dinlerini bir kenara iterek mi? Batı ilke, değer ve medeniyetine yaklaşımımız nasıl
olacak? Tekrar toparlanma için nereden
başlamalı gibi sorular Müslümanların
gündemine geldi. Daha o zamanlar bir
hareket şeklinde olmasa da Müslümanlar
arasında münferiten de olsa Şah Veliyullah Dıhlevi gibi lokal de kalsa, çıkış-kurtu-

İSLÂMCILIK, İSLÂM’DAN VE MÜSLÜMANLARDAN NELERİ GÖTÜRDÜ?

luş yolları ortaya koyan birtakım âlimler
ortaya çıktı. Bunu müteakip bugün “ihya
hareketleri, ıslah hareketleri, modernist
hareketler ve gelenekçilik” diye tabir edilen birtakım hareketlerin çağdaş temellerini ortaya atan birtakım fikir adamları
ortaya çıktı.
Sorunların iyice büyüyüp Müslümanların fikrî olarak zehirlenmesi ve fiilî birliklerini temin eden devletleri Hilâfet de
1924’te yıkılınca Müslümanlar arasından
yeniden Müslümanları birleştirip eski günlerine döndürmek
ya da Müslüman beldelerde
lokal olarak ortaya çıkıp sınırlı
birtakım işlerde bulunmak için
teşekkül eden İslâmi hareketler
ortaya çıktı. İslâmcılık denilince
genelde ferdiyetçi hareketler
değil de toplumu ve sistemi
hedef alan siyasal İslâmcılar
kastediliyor ki bizim de genel
olarak kastettiklerimiz bunlardır. Evet İslâmcılar İslâm’dan ve
Müslümanlardan neler götürdüler? İslâm’a ve Müslümanlara
ne gibi zararlar verdiler? Gelin
bunu birkaç başlık altında icmalen inceleyelim.
İslâm’ın Net Görüntüsünü Zihinlerden Uzaklaştırdılar

cambazlığı ile kem küm ederek yok devlet laik olurmuş da birey laik olamazmış
da gibi hezeyanlarla ortalığı pasa kire
buluyorlar. İslâmcılık oynayanlar İslâm’ı
iktidarları için bir basamak olarak kullanmanın dışında onu devlete ve topluma
egemen kılmak şöyle dursun, iktidarlarının devamını -sömürgecilere boyun
bükerek- İslâm’ın ilkelerine savaşmakta
buldular. Laiklik, demokrasi, vatancılık,
milliyetçilik gibi gayri İslâmi fikirleri, halk

son 20 yıl içerisinde dünyaya gelen genç
nesil bu olanlara bakarak, gerçek İslâm’ı
da tanımamanın verdiği kafa karışıklığı ile
gayri İslâmi birtakım fikir ve çözümlere
yöneldiler. Hâlâ birtakım samimi Müslümanlar bunlardan şeriatı getireceklerini
bekleye dursun bunlar demokrasinin
ebedî muhafızları olduklarını kavlen ve
fiilen ilan ettiler. Zihinlerde İslâmi fikir
ve hükümler netliğini kaybetti. İslâm her
şeye uyarlanabilir ya da her şey kendisine uyarlanabilir bir din hâline
getirildi. Duyduğumuzda tüylerimizi diken diken eden şerrinden Allah’a sığındığımız fikir
ve düşünceler İslâm adına ortaya atıldı. İslâm’ın tüm sorunları çözebilen, toplumun tüm
farklılıklarına rağmen hepsine
şamil bir hukuk ve yönetiminin
olduğu gözlerden ırak oldu.
Müslümanların iktidara getirdiği kimselerden huzurun kaynağı olan din/şeriat, uygulanırsa huzursuzluğa neden olur
şeklinde savunmalar yapıldı.
Bakınız bu minvalde ülkenin
son başbakanı bir televizyon
programında neler söylüyor:

İslâmcılar yapmış oldukları
birtakım tevil ve zoraki
çıkarsamalarla İslâm’ı
mevcut konjonktüre
yamamak suretiyle İslâm’ın
kendine has bir dünya
görüşü ve kendine has
nizamı olduğu fikrine
darbe indirdiler. O kadar ki
toplumda namaz kılan ama
şeriata karşı çıkan insanların
sayısı çoğalmaya başladı.

İslâmcılar yapmış oldukları birtakım tevil ve zoraki
çıkarsamalarla İslâm’ı mevcut
konjonktüre yamamak suretiyle İslâm’ın kendine has bir
dünya görüşü ve kendine has
nizamı olduğu fikrine darbe
indirdiler. O kadar ki toplumda namaz
kılan ama şeriata karşı çıkan insanların
sayısı çoğalmaya başladı. Allah’a, peygambere inanan ancak Allah ve Rasulü’nün önlerine koyduğu nizama/şeriata
sırtını dönen dahası bununla savaşan bir
anlayış türedi. İslâm’ı feri ve ferdî birtakım meselelere indirmek suretiyle cemai
hayatı seküler anlayış ile felç ettiler. Bir
zamanlar “Bir Müslüman laikse Müslüman olamaz Müslümansa laik olamaz!”
diyenler bugün kalkmışlar bir dünya laf

kendilerini iktidara getirdikten sonra halka yumuşak ve sert tüm araç ve yöntemleri kullanarak zerk etmeye başladılar.
İktidardaki İslâmcılara(!) maalesef İslâmi
gruplar da iştirak etti. Onların fikrî ve fiilî
birçok zulüm ve sapıtmalarına ya sessiz
kalmak ya da katılmak suretiyle ortak oldular. İktidarda olanların her yanlış uygulamasına -yer yer lokal muhalefetler olsa
da- bir kılıf ya da gerekçe bularak meşru
göstermeye çalıştılar. Bu arada özellikle

“Bizde laiklik var demokrasi var. Din devlet işleri birbirine
karıştırılmaz. Böyle bir görüntü
bize uymaz. Dini değerler her
şeyin üzerindeyse yönetimlerde
buna ne denir? Bizim de dini
değerlerimiz başımızın üzerinde ama dini değerlerle siyaset
yaptığımız zaman işin içinden
çıkamayız. Laikliğin özü budur.
İnsan Müslüman olur insan az
inançlı olur, inanmaz bunların hepsi mümkün. Bunu dayatmaya çalışırsak o toplumda huzur bozulur. Dini konular, bunlar bir
yönetim meselesi olmamalıdır.”1

Din bir yönetim meselesi olmamalı da
ne meselesi olacak acaba? İslâm hayatın
her alanına şamil bir din değil mi? Müslüman namazı kabul ettiği gibi Allah’ın
belirlediği yönetim hukukunu da aynen
kabul etmek zorunda değil midir? İkisinin
de kaynağı âlemlerin Rabbi değil midir?
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Yönetimin İslâmi olması gerektiğine dair
onlarca nass ve Allah Rasulü ile arkadaşlarının pratik örneklikleri yok mudur?
Beşerin arzu ve isteklerinden uzak durup
sadece kendi şeriatına uymamızı emreden Allah değil mi?
َ ْ ث ّ َُم َج َع ْلنَا َك َع ٰلى شَ ۪ري َع ٍة ِم َن
ْالمْ ِر فَا ّتَ ِبعْ َها َو َل تَ ّ َت ِبـع
اَهْ َوٓا َء ا ّلَ ۪ذي َن َل يَعْ لَ ُمو َن

“Sonra (ey Muhammed) seni
din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma.”2
Vehn Hastalığını Müslümanlar
Arasında Yaygınlaştırdılar
وش ُك األ ُ َم ُم أ َ ْن تَدَا َعى َعلَ ْي ُكمْ َك َما تَدَا َعى األ َ َكلَ ُة إِلَى
ِ ُي
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َق ْص َع ِت َها َفقال قائِل َو ِمنْ ِقل ٍة نَحْ ُن يَوْ َم ِئ ٍذ قال بَل أ ْنتُمْ يَوْ َم ِئ ٍذ

َ ّ َك ِثي ٌر َولَ ِك ّ َن ُكمْ ُغثَا ٌء َك ُغثَا ِء
ُور
ُ ْالل ِمن
ُ َ ّ السي ِْل َولَ َين ِْز َع ّ َن
ِ صد
َ الل ِفي ُق ُلو ِب ُك ُم ْال َو َه َن  َف َق
ال
ُ َ ّ َع ُد ّ ِو ُك ُم ْال َم َهابَ َة ِم ْن ُكمْ َولَ َي ْق ِذف ّ ََن
َ الل َو َما ْال َو َه ُن َق
َ َقائِ ٌل يَا َر ُس
ُّ ب
ُّ ح
الد ْن َيا َو َك َرا ِه َي ُة ْالمَوْ ِت
ِ َ ّ ول
ُ ال

“Yakında milletler, yemek yiyenlerin (başkalarını) çanaklarına (sofralarına) davet ettikleri gibi, size
karşı (savaşmak için) birbirlerini
davet edecekler. Birisi: Bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak?
dedi. Rasulullah: Hayır, aksine siz o
gün kalabalık, fakat selin önündeki
çer çöp gibi zayıf olacaksınız. Allah
düşmanlarınızın gönlünden sizden
korkma hissini soyup alacak, sizin
gönlünüze de vehn atacak, buyurdu.
Yine bir adam: Vehn nedir ey Allah’ın
Rasulü? diye sorunca: Vehn, dünyayı
(fazlaca) sevmek ve ölümü kötü görmektir, buyurdu.”3
Uzun yıllardan beri İslâmcılık, özellikle bizim yaşadığımız Türkiye ve onu rol
model olarak gören ülkelerde, İslâmi bazı
değerleri koruyarak, günümüz toplumlarında rahat bir yaşam sürme hedefi olarak algılanmış ve algılatılmıştır. Vahyin getirdiği fikir ve metoda bağlı kalmak, İslâm
dışı tüm ideoloji, fikir, ölçü ve kanaatlere
karşı mücadele etmek yerine, Batılılar
tarafından saldırı altında olan İslâmi mefhum ve uygulamaların aslında İslâm’dan
olmadığını ispatlamaya çalışma, İslâm
ve Müslümanların da modern dünyaya
16 Köklü Değişim

uyum sağlayabileceğini kanıtlama, İslâmi
nassları modern tevillerle çağdaşlaştırma
gibi bir misyonu gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Tüm bunlar gibi kompleksli, savunmacı ve tevilci yaklaşımlar her ne kadar iyi niyetlerle ve Müslümanların maslahatı gözetilerek yapılmış olsa da maalesef bu tarz İslâmcılığın Müslümanların
İslâm algısına büyük darbeler indirdiği
görülmüştür. Geldiğimiz son noktada İslâmcılar bile İslâmcılığı ve İslâmcıların yapıp ettiklerini savunamaz hâle gelmiştir.
Bugün İslâmcıların dünyaya olan tamahları ve lükse olan düşkünlükleri, tabanda
samimi olan Müslümanları zor durumda
bırakmış laik-seküler cenaha İslâm’a karşı kullanmaları için bolca malzeme temin etmelerini sağlamıştır. Öte yandan
bu dünyevileşme hastalığı bir virüs gibi
toplumda yaygınlaşmaya başlamıştır. İradeler dünyaya olan bu bağlılıktan dolayı
silikleşmiş, azimler kırılmıştır. Bunu ifade
sadedinde Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma,
katıldığı bir kitap fuarında bir TV muhabirinin “AKP iktidarının Müslümanların rahat
bir ortamda yaşamalarına yönelik gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye İslâmî
açıdan iyi bir konumda mı?” sorusuna şu
cevabı verdi:
“Bunu ne kadar yayınlarsınız bilmiyorum ama ben yine söyleyeyim, belki sansür
uygulayacaksınız. AKP döneminde Müslümanlar çok daha fazla rahata kavuştular.
Seküler oldular. Dünyevi oldular ve diyelim
ki 15 sene önceki o İslâmi şuuru kaybettiler.
Çok imam hatip açılıyor, çok ilahiyat fakültesi açılıyor ama insanlar bizim Kur’ân’da
öğrettiğimiz, diğer din kitaplarında öğrettiğimiz İslâm’a bağlılıktan uzaklaştılar.
Dünyaya daldıkça dini unuttular. Bir şekilde bunu telafi etmek lazım. Müslümanlar
seküler olunca güzel evler yaptılar, güzel
bahçeler aldılar, lüks arabalar aldılar, ama
hiçbiri kitap almıyor. Müslümanlar kitap
okumaz oldular. Başka çevreler kitap okuyor ama Müslümanlar okumuyor. Okumayınca da İslâm’a aykırı durumlar ortaya çıkıyor. Bakın size bir örnek vereyim: Bundan
20 sene önce Müslümanlar arasında pek
boşanma olmazdı ama şimdi evlenen 10
kişiden neredeyse 7’si, 8’i boşanıyor. Niye?
Çünkü İslâm’ı bilmiyorlar. İslâm’ı bilmeyince

dünyevi olarak bakıyorlar. Kız diyor ki ‘Ben
şunları isterim, annen babanla yaşamayacaksın!” diyor. Oğlan da diyor ‘Ben üniversite mezunu isterim.’ Yani dünyevi bir gözle
bakıyorlar. İslâm’ı unuttular. Böyle giderse
herhâlde felaket olur diye düşünüyorum.”4
Hal böyle olunca Müslümanlar helal-haram ölçüsünden uzaklaşıp fayda-zarar zeminine kaydılar. Düşmanlarına karşı
kaybetmek istemedikleri bir dünyaları(!)
olunca dinlerini terk ettiler, dünyanın zilletine, ahiretin bedbahtlığına razı oldular.
Müslümanları Asıllardan Saptırdılar
İslâm Müslüman’ın hayata muayyen
bir şekilde bakmasını vazeden esaslı ve
kapsamlı bir dindir. Bu belirli, seçkin baَ
kışın temelini [هللا
ُ الر
َّ هللا ُم َح َّم ُد
ْ سو ُل
ْ ]ل اِلَهَ ا َِّل
“La ilahe illa Allah Muhammedun
Rasulullah” hakikatinin dünyaya egemen olması fikri oluşturur. Çünkü hem
Mekke’de İslâm Devlet’i kurulmadan
hem de Medine’de devlet kurulduktan
sonra Peygamberimizin hayata baktığı
özel bakış bu idi. Mekke’de bu hakikat O
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in dilinde şöyle
telaffuz ediliyordu:
س في يَ ِمي ِني َوال َق َم َر ِفي
َّ واهلل يَا َع َّما ُه لَو وَضَ ُعوا
َ ْالشم
ْ
ْ
ْ اري َعلَى
أن أ َ ْت ُر َك هذا األمْ ُر َما تَ َرك ُته ح َتّى يُظ ِه َر ُه اهلل أو
ِ يَ َس
أهْ ِل َك دونَ ُه

“Bunu bilesin ki, ey amca! Güneşi
sağ elime, ayı da sol elime verseler,
ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah, bu dini hâkim kılar
yahut ben bu uğurda canımı veririm.”5
Medine de ise şöyle telaffuz ediliyordu:
َ ّ ال إلَ َه إ
َ
الل
َ أ ُ ِمرْ ُت أ َ ْن أ ُ َقاتِ َل ال ّ َن
ُ َ ّ ال
ِ ِ َ اس َح ّ َتى يَشْ َهدُوا أ ْن
َ الص
ُ َوأ َ ّ َن ُم َح ّ َمدًا َر ُس
َ ّ الل َويُ ِقي ُموا
 فَإِ َذا،َ َويُ ْؤ ُتوا ال ّ َز َكاة،َالة
ِ َ ّ ول
َ ّ َف َع ُلوا َذلِ َك َع َص ُموا ِم ِّني ِد َما َءهُمْ َوأَمْ َوالَ ُهمْ إ
َ ْإلس
،ال ِم
ِ ال ِب َح ِ ّق ا
ِ
الل
ِ َ ّ َو ِح َسا ُب ُهمْ َعلَى

“Ben, Allah’tan başka bir ilah bulunmadığına, Muhammed’in Allah’ın
Rasulü olduğuna şehadet edip, namazı dosdoğru kılıncaya ve zekâtı
hakkıyla verinceye kadar insanlarla
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savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde, kanlarını ve
mallarını benden korumuş olurlar, İslâm’ın gerektirdiği haklar ise bunların dışındadır. Onların gizli hâllerinin
hesabı Allah’a aittir.”6
Yani hem Mekke’de hem de Medine’de asıl bu idi. Diğer her şey bu asıla
göre hayatta organize ediliyordu. Ancak bugünkü İslâmcılar bu gerçekten ne
kadar da uzaklar! Müslümanları böyle
bir hedeften nasıl da uzaklaştırıyorlar!
Dünyaya böyle bir göz ile bakmayan
Müslümanların bakışları miyoplaştı, zihinleri mefluc olmuş kötürüm kimseleri
kendilerine liderler edindiler. Daha önce
tüm dünyaya bu bakış açısı ile aydınlık götürürlerken bundan uzaklaştıktan
sonra dünyayı aydınlatmak şöyle dursun
kendileri dahi karanlıklar içinde kaldılar.
Böyle bir mefkurenin peşinden asırlarca koşmuş bir ümmet İslâmcıların lokal,
milli, yerli, ulusalcı, bölgeselci, vatancı
söylemleri arasında küçüldükçe küçüldü,
boş işlerle meşgul edildikçe edildi.
Müslümanlar Ümmet Olma Şuurundan Uzaklaştırıldı
İslâm beldelerinde ortaya çıkan İslâmcılık Müslümanları birleştirmek şöyle
dursun onları aralarındaki sınırları kabul
eder hâle getirdi. Onların dertlerini birbirinden ayırdı. Artık Suriye’de sıkıntısı
olan Müslümanlara Suriyelilerin sıkıntısı,
Mısır’dakine Mısırlıların sıkıntısı, Irak’takine Iraklıların sıkıntısı olarak bakılmaya
başlandı. Oysa Müslümanlar sevinç ve
kederlerinde tek bir ümmettir. Dahası
onların dinleri de birdir, devletleri de birdir, toprakları da birdir. Rasul SallAllahu
Aleyhi ve Sellem Müslümanları bir vücudun azalarına benzetti.
اح ِم ِهمْ َوتَ َعا ُط ِف ِهمْ َمث َُل
ُ َمث َُل ْال ُم ْؤ ِم ِني َن ِفي تَ َوا ِّد ِهمْ َوتَ َر
َ ّ ْال َج َس ِد إِ َذا اشْ َت َكى ِم ْن ُه ُع ْض ٌو تَدَا َعى لَ ُه َسائِ ُر ْال َج َس ِد ِب
الس َه ِر
َو ْال ُح ّ َمى

“Müminler birbirlerini sevmekte,
birbirlerine acımakta ve birbirlerini
korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman,
diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”7

Yukarıda yer verilen alt başlıklar İslâmcıların İslâm’a ve Müslümanlara verdikleri başlıca zararları kısaca ele alıyor.
Detaylara indiğimiz zaman konuyla ilgili
hacim artacak bir makaleden ziyade kitap konusu olacaktır. Mesele genişçe ele
alındığında görülecektir ki yaklaşık 100
yıldır ortaya çıkan İslâmcılık cereyanlarının tamamına yakını İslâmi fikir ve metotların hilafına hareket etmiş, İslâm’ın net
görüntüsünü bulandırmış, hassasiyetleri
köreltmiş, Müslümanları asıllardan uzaklaştırmış, detaylarda boğmuş, vakıacı
yaklaşımlar ve oportünist çalışmalarla
batıl hoş görülmüş hatta hak ile karıştırılmıştır. İslâm’ın değişim metodundan insanlar uzaklaşmış, gayr-i İslâmi değişim ve
dönüşümler içinde kaybolup gitmişlerdir.
Bu makalede örneklerimiz genelde
Türkiye özelinde verilmiş olsa da bütün
İslâm beldelerinde durum az çok böyledir. Zaten böyle olması gayet tabiidir.
Çünkü İslâmcılık bölgesel farklılıklar olsa
da hep aynı temellerin taklididir.
Son olarak makalemi bir ayet, bir hadis ve müçtehit âlim Takiyuddin en-Nebhânî’nin bir sözü ile bitirmek istiyorum.
Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Muhakkak ki bu iş (bu dinin hakimiyeti) gece ve gündüzün ulaştığı
yerlere ulaşacaktır. Allah ne bir kerpiç
ev ne de bir keçe çadır bırakmayacak;
azizi aziz ederek, zelili zelil ederek,
bu dini ona dahil edecektir. Allah’ın
bu işte aziz edeceği İslâm’dır. Allah’ın bu işte zelil edeceği küfürdür.”9
“Oysa yapılması gereken topluma uysun diye İslâm’ın tefsirine çalışmak değil,
İslâm’a uysun diye toplumun değiştirilmesine çalışmaktı.”10

1 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/basbakan-binali-yildirim-cnn-turk-canli-yayininda
2 Casiye Suresi 18
3 Ebu Davut Melahim
4 https://t24.com.tr/haber/ilahiyatci-sirma-ak-parti-doneminde-muslumanlar-cok-fazla-rahata-kavustu-dindarlar-dunyevilesti,477557
5 Sîretu İbn Hişam
6 Buharî, îman 17, 28, Salat 28, Zekat l, İ’tisam
2, 28; Müslim, îman 32-36. Ayrıca bk. Ebu Davud, Cihad 95; Tirmizî, Tefsîru süre (88); Nesaî,
Zekat 3; İbni Mace, Fiten 1-3
7 Buhârî, Edeb; Müslim, Birr
8 Maide Suresi 54
9 Ahmed b. Hanbel, Müsned; Taberani el-Kebir
10 Şeyh Takiyuddin en-Nebhânî

يَٓا اَ ّيُ َها ا ّلَ ۪ذي َن ٰا َم ُنوا مَنْ يَرْ ت ّ ََد ِم ْن ُكمْ عَنْ ۪دي ِن ۪ه ف ََسوْ َف
ْ
الل ِب َقوْ ٍم يُ ِح ُّب ُهمْ َويُ ِح ّبُونَ ُه ٓ اَ ِذ ّلَ ٍة َعلَى ْال ُم ْؤ ِم ۪ني َن اَ ِع ّ َز ٍة
ُ ّٰ يَأتِي
الل َو َل يَخَ افُو َن لَوْ َم َة َ ٓلئِ ۜ ٍم
ِ ّٰ يل
ِ َعلَى ْال َكا ِف ۪ري َۘن يُ َجا ِهدُو َن ۪في َس ۪ب
اس ٌع َع ۪لي ٌم
ِ ّٰ ٰذلِ َك ف َْض ُل
ِ الل َو
ُ ّٰ الل يُ ْؤ ۪تي ِه مَنْ يَشَ ٓا ُۜء َو

“Ey iman edenler! Sizden kim
dininden dönerse bilsin ki Allah
öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı
severler; müminlere karşı alçak
gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar; Allah yolunda cihat ederler ve
hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah’ın dilediğine
verdiği bir lütfudur. Allah’ın lütfu
geniştir; O, her şeyi bilir.”8
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem
şöyle buyurdu:
َ ْ
َ
الل
ُ َ ّ لَ َي ْب ُلغ ّ ََن َه َذا المْ ُر َما بَلَ َغ ال ّلي ُْل َوال ّ َن َها ُر َو َل يَ ْت ُر ُك
َ
يز أَوْ ِب ُذ ّ ِل
َ بَي
ِّ الل َه َذا
ُ َ ّ ْت َم َد ٍر َو َل َوبَ ٍر إِ ّل أَدْخَ لَ ُه
ٍ الدي َن ِب ِع ِّز َع ِز
ُ
ْ
ْ
ّ
َ
َ
َ
ُ
الل ِب ِه الك ْف َر
ِ الل ِب ِه
ُ ّ السْ ل َم َوذ ًُّل يُ ِذل
ُ ّ يل ِعزًّا يُ ِع ُّز
ٍ َِذل
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İSLÂMCILIĞIN
TÜRKİYE SERÜVENİ
Y

üzyıllardan beri Müslümanların
fikriyatında gerçekleşmiş olan
erozyon, onların problemlere
dair çözümler sunmalarında sağlıklı bir İslâmi yaklaşım göstermelerine engel oldu.
Gerek Hilâfet’in ilgası sürecinde gerekse
daha sonraki süreçlerde duyguları İslâm
ile hemhal olmuş birçok kişi ve kitle hareketi, çözüm içeren fikirlerinde küfür fikirlerini referans aldı, onların gayri İslâmi
uygulamalarını memleketlerimize taşıdı,
uygulamaya koydu, bu fasit fikirlerin bayraktarlığını yaptı.
18 Köklü Değişim

Bu süreç cumhuriyet öncesinden
başlayıp günümüze kadar devam etmektedir. Nitekim Fransız devrimi ile
hayata dair fikirlerinde kendisine olan
güvenini yitiren evlad-ı Osmanlı, problemlerin çözümü için arayışlara girdi,
birçok fırkalar teşkil edildi, bunların birçoğunda İslâmi motifler olmakla birlikte çözüme dair düşünceler Batı esansı
kokuyordu. Hâlbuki onların, esanslarını
pisliklerini örtmek için kullandıkları bilinen bir şeydi. Buna rağmen bu rayiha
onların başını döndürdü ve bu minvalde
birçok gayri İslâmi fikir ve uygulama metodu memleketlerimizde yer aldı.

1871-1876 yılları, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu siyasi çalkantılar
ve milletlerarası sıkıntılarla birlikte fikir
hürriyeti atmosferinin daha önce görülmediği ölçüde genişlemeye başladığı bir
dönemdir. Yeni Osmanlılar’ın dile getirdiği, meşrutiyeti de içeren siyasi taleplerin
II. Abdülhamid’in tahta geçmesiyle gerçekleşeceği beklentisi mevcuttu. Ancak
“93 Harbi” diye bildiğimiz Osmanlı-Rus
savaşı sürecinde Abdülhamid’in Kanun-i
Esasi’yi askıya almasıyla diğer fikrî ve siyasi tartışmalar yanında cereyan eden
İslâmcılığın siyasi modernizm cephesi de
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askıya alınmış oldu. Böylece II. Abdülhamid’in Yeni Osmanlılar’la arası açıldı ve
bu dönemin genel şartları çerçevesinde toplumsal alanda dine, milletlerarası
alanda da Hilâfet’e daha çok vurgu yapılmaya başlandı.
II. Abdülhamid döneminde İslâmcılık,
bir fikir hareketi şeklinde içte ve mevcut
şartlarda, öncelikle Osmanlı Devleti’nin
bekasını temin etmede fonksiyon ifa edecek bir unsur olarak değerlendirilmek istenmiştir fakat Abdulhamid’in tutumu ile
görünür olamamıştır. Bununla
birlikte II. Abdülhamid’in yönetim tarzına karşı çıkan kadrolar bu iklimde hayat buldular.

II. Meşrutiyet sonrasının dinî-siyasi
fikir hareketlerinden biri olarak değerlendirilen İslâmcılık akımının sonraki dönemdeki öncüleri Osmanlı’da Yeni Osmanlılar, Mısır’da Cemaleddin Afgani ve
Muhammed Abduh çizgisi, Hindistan’da
Seyyid Ahmed Han gibi isimlerdir.
İslâmcılık kavramı Ziya Gökalp’in
1913’te Türk Yurdu’nda çıkan “Üç Cereyan” başlıklı makalesinde geçmektedir.
Daha sonra Babanzâde Ahmed Naim,

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Osmanlı beldeleri dışındaki İslâm dünyasının Avrupalı devletlerin hâkimiyeti
altına girmesi ve bağımsızlıklarını kaybeden Müslümanların Osmanlı Devleti’nden beklentileriyle oluşan psikolojik
atmosfer, özellikle Tanzimat ve Islahat
tecrübelerinden sonra Bâbıâli’ye karşı
gelişen Yeni Osmanlı muhalefetinin Osmanlı Devleti’nin bekası için teklif ettiği
İslâmcılık fikrinin evrensel açılımına zemin hazırladı. Böylece Osmanlı Devleti’nin önderliğinde birleşecek Müslüman
beldelerin çağdaş medeniyet
seviyesinde geri kalmışlıktan
ve yabancı ülkelerin hâkimiyetinden
kurtulabilecekleri
öngörülmekteydi. “İttihad-ı İslâm” kavramı da bu minvalde
teşekkül etti.

Müslümanların Osmanlı
Devleti’nden beklentileriyle
oluşan psikolojik atmosfer,
özellikle Tanzimat ve Islahat
tecrübelerinden sonra
Bâbıâli’ye karşı gelişen
Yeni Osmanlı muhalefetinin
Osmanlı Devleti’nin bekası
için teklif ettiği İslâmcılık
fikrinin evrensel açılımına
zemin hazırladı.

Bunlar arasında, Sırât-ı
Müstakîm dergisi etrafında
İslâmcılık fikrini oluşturmak
üzere toplanan aydınlar bulunuyordu. Şehbenderzâde Ahmed Hilmi, Said Halim Paşa,
Mehmed Akif, Mustafa Sabri,
Ferit Kam, Mehmet Ali Ayni,
İsmail Fenni, Said Nursi, Musa
Kazım, Halim Sabit, Seyyid
Bey ve M. Şemsettin gibi “ilim,
fikir ve düşünce” adamları, II.
Abdülhamid döneminde gerek devletin dinî kavram ve
değerleri ön planda tutan politikası, gerekse bir fikir hareketi
olarak organize olmalarını engelleyen idari şartlar yüzünden
müstakil bir muhalefet grubu
oluşturamamışlar, diğer muhalefet gruplarının destekleyicisi
gibi kalmayı tercih etmişlerdir. II. Meşrutiyet’ten sonraki basın ve fikir hürriyeti
atmosferinde ise bu düşünceler yoğun
ve sistemli bir şekilde Sırât-ı Müstakîm
(Sebîlürreşâd), Beyânülhak, Livâü’l-İslâm, Hikmet, İttihâd-ı İslâm, Tasavvuf,
İslâm Mecmuası, Volkan gibi gazete ve
dergilerde tartışılmaya başlanmıştır.

Günümüze gelindiğinde Abdulhamid
Han’ı yere göğe sığdıramayanların, takipçisi ve devamı olduklarını iddia ettikleri
hareketlerin konumu o gün, Abdulhamid
karşıtlığıydı.

1914’te Sebîlürreşâd’da yayımladığı “İslâm’da Da’vâ-yı Kavmiyyet” başlıklı makalesinde1 bu kavramı tasvip etmeyen bir
üslûpta kullanmıştır. Dönemin netameli
süreci, İslâmcılık akımına kimlerin dahil
olduğunu tam olarak tespitte problemler çıkarmaktadır. Ayrıca bu akım sınırları
tespit edilmiş, ilkeleri belirlenmiş ideolojik bir hareket hüviyetini de kazanabilmiş
değildir. Aksine o dönemde İslâmcılık,
belirli konularda birbirinden farklı düşünebilen kişilerin dahil olduğu geniş anlamlı bir tabir olarak belirginleşmektedir.

Tabii ki bu tespitlerimizi yani
ümmet-i Muhammed’i kurtarma hayallerini halk nezdinde
yapıyoruz. Nitekim gerek İttihad-ı İslâm gerek İslâmcılık düşünceleri tamamen sömürgeci
Batılıların ümmet-i Muhammed’e, akıllarını çeldiği âşıkları eliyle içirdiği bir zehirdi.

Sabit bir fikrî temel ve uygulama yönteminden yoksun
olan bu düşünceler üzerine
gelişen tüm hareketlenmeler
birbirlerine paralel ya da zıt bir
görüntü ile bu kavramlar içerisinde yer aldılar ve kalkındırma işinde fiyaskoyla sonuçlandılar. Aslında İslâmcılık ya da
İttihad-ı İslâm sözcükleri her
ne kadar ciddi anlamda İslâmi düşünceyi
esas alıyor ve İslâm’ın yüceliğinin tekrar
hayata yansıtılmasını öngörüyor gibi görünseler de referansları İslâmi olmayan
hiçbir düşüncenin huzur veremeyeceği
gerçeğine istinaden bu sloganik isimlendirmeler hayatta yer bulamadılar. İslâm
adına verdikleri mesajlarda muvaffakiyet
şöyle dursun İslâm’ın gerçek vakıasına
ciddi bir tehdit olmaktan öte gidemediler. Nitekim İslâmcılık ya da bu minvalde söylenen hiçbir söz Hilâfet Devleti’nin bilfiil hayata geçireceği hiçbir şeyin
gölgesi dahi olamazdı, olamadı da…
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dele verdiği halife tahttan inmiş, ittihatçılar yönetimi ele geçirmişti. Bilahare
Mustafa Kemal eliyle “İstiklal Harbi” ile
yeni kurulan cumhuriyetin I. Meclis’inde mebus olmuş ancak daha
sonra ülkede barınamamış, Mısır’a
“Mısr’ın en muhteşem üstâdı Muhammed Abduh,
yerleşmiş ardından ölümcül hastalıKonuşurken neye dâirse Cemâleddin’le;
ğının tedavisi için geldiği İstanbul’da
hayatı son bulmuştu.
Derki tilmîzine Afgan’lı: Muhammed, dinle!
Mehmet Akif ’e bakınız; onun Cemaleddin Afgani ve talebesi olan Muhammed Abduh’u takdir eden “Asım” şiirine
bakınız:

İnkılâb istiyorum, başka değil, hem çabucak.
Öne bizler düşüp İslâm’ı da kaldırmazsak,
Nazariyyât ile bir şeyler olur zannetme...”
“İstibdat” isimli şiirinde Abdulhamid
Han’a şöyle demektedir:
Osmanlının sön döneminde kurulan fırkalara ve basın yayın organları etrafında örgütlenen hareketlere
bakıldığında bahsettiğimiz hususları
görmek mümkündür.
Mesela İttihâd-ı Muhammedî
Fırkası’na bakın! “Din elden gidiyor,
şeriat isteriz!” gibi sloganlarla hareket etmekteydi. Yakın münasebette
olduğu Ahrâr fırkası da bu minvaldeki hareketlerdendi. İttihat ve Terakki’ye karşı olan hareket “Yalnızca
Osmanlı Müslümanlarına değil, bütün
dünya Müslümanlarına açığız; milliyetçi değil, ümmetçiyiz; cemiyetin başkanı hazret-i Muhammed’dir” gibi parlak sloganlara sahipti.
Bu hareketler arkalarında derin
ve acı izler bırakarak siyasi hayattan
silindiler. Ancak onlardan sonra ortaya çıkan yeni hareketler de onların
bıraktıkları yerden aynı bayrağı aldılar
ve selefleri minvalinde devam ettiler.
Bakıldığında Hilâfet’in ilgası sürecinde çözüm üretemeyenler ile
sonraki yeni cumhuriyet sürecinde İslâm’ın öncüleri görünümünde
olanlar arasında fikrî seviyedeki konumları açısından bir fark olmadığı görülür.
Hatta İslâm’a dair cehalette bugünküler
eskilere fark attılar. O gün de bugün de
bunlar İslâm’ı hiç anlamadılar ancak onun
öncüsü olarak bilindiler.
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“Düşürdün milletin en kahraman evlâdını ye’se...
Ne mel’unsun ki rahmetler okuttun rûh-i İblîs’e!”
Devamla Safahat’ta şunları ifade etmektedir:
“Ortalık şöyle fena böyle müzebzep işler,
Ah o Yıldızdaki baykuş ölüvermezse eğer
Ah efendim o ne hayvan o nasıl merkepti.
Ah efendim o herif yok mu kızıl kâfirdi.”
Ne acı ki “İstiklal” şairimizin vakıası
buydu. Hâlbuki kalbinin İslâm’la çarptığına inanmayanımız yoktu. Nitekim şöyle
diyordu:
“Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
Adam aldırmada geç git! diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...
İrticâın şu sizin lehçede ma’nâsı bu mu?”
Bu sözler Müslüman şahsiyetin duygu
yüklü sözleri idi. Ancak onun bu duyguları İslâm’dan sandığı fikirlerle yoğrulduğundan pratikte Müslümanları hak yola
ulaştıramadı. İçinde bulunduğu durumun
vahametini anladığında ise artık iş işten
geçmiş, kendisini indirmek adına müca-

İslâmcılık açısından tarihimizde
bir başka süreç vardır ki bu süreç
kurucu zihniyetin hilafına İslâmcıların lehine bir çıkış olarak bilinen
Menderes dönemidir. Bu döneme gelindiğinde cumhuriyetin ilanından sonra ciddi bir kıyım gerçekleşen Müslüman çevrede yeniden
İslâm ateşinin alevlendiği görülür.
Ancak bu dönem göstermelik bir
İslâm’dan öte bir şey değildir. Herkese ezanın tekrar Arapça okunması pazarlanırken, İslâm’dan fersah
fersah uzaklaşıldığı gizlenmekteydi.
Bunu belki de en iyi, dönemi anlattığı kitabında şu ifadelerle Dilipak
ifade etmektedir:
“DP’liler, CHP’lileri Komünistlikle
suçlarken, Komünistlerin, din, vatan,
namus tanımadığından söz ediyorlardı. Ama kendileri, Komünistlere yükledikleri bu “kötülüklerden” masum
değildiler… Bugün genelev gelirini
kutsal kazanç sayan sağ zihniyetin
kökleşmesinde DP dönemindeki pratiklerin büyük rolü olmuştur. DP dönemi TSE damgalı bir dinin, Amerikancı
İslâm’ın, sağcı İslâm’ın şekillenmeye
başladığı yıllardır. Eğlence, fuhuş ve
kumar sektörü, ilk kez DP döneminde
resmen örgütlenme şansı bulacaktır.
Atatürk’ün eğlenceye düşkünlüğü, kadınlı-erkekli lüks partiler ve içki tutkusu fiilen Cumhuriyet rejimi içinde yeni
bir kültür oluşturmuştu. CHP döneminde bu kültür kendi dar kalıpları içinde,
toplumun ilgisi dışında sürüp gitti. Ama DP
dönemi, Demokrasi adına bu işin topluma,
halka açıldığı bir dönemdi. …DP - CHP
muhalefeti, bir bakıma Atatürk’ün Kemalist pratikler açısından fark görmediği CHP

İSLÂMCILIĞIN TÜRKİYE SERÜVENİ

- SCF ihtilafından daha farklı değildi. Eğer o
gün Atatürk CHP’yi seçti ise bu o gün oturtulmak istenen rejim açısından halkın öyle
bir otoriter ve disipline edilmiş bir politik
süreç içinde bulunması gerekliği düşüncesinden kaynaklanmakta idi… DP iktidarı
herhâlde durup dururken yıkılmadı. Yıkan
sebepler ve şartlar belli. Bu çalışmayı okurken, Menderes’in nasıl adım adım batağa
saplandığını göreceksiniz. Belki de Demokrat Parti’nin en büyük tahribatı din konusunda olmuştu. Doğru, din üzerinde CHP
dönemindeki baskılara son vermişti. Ama
DP alternatif olarak yerine bir şey getirmemişti. Yine irtica tehdidinden söz ediyordu.
Özellikle Bayar irtica konusunda en az İnönü kadar hassastı. Şeriatı yaşatmamaktan
söz ediyordu. Ezanın Arapçaya çevrilmesi,
Kur’an kursları ve imam hatip okullarının
yaygınlaştırılması yönündeki kararlar halkın büyük desteğine sebep oldu. Menderes
halkın önüne çıktığında ‘Siz isterseniz hilafeti bile getirirsiniz!” diyordu. Ama daha
sonra söylediği sözü düşündüğünde, bunu
imkânsız kılacak tedbirler konusunda aldığı
ikazlara göre tedbirler alıyordu. Menderes
bu ortamda, iyi bir çevrede dürüst bir insan
olabilirdi. Menderes DP’nin arkasındaki
Masonik cuntanın Demirel’ine giydirilen kadife bir eldivenden başka bir şey değildi!”2
Başka söze ne hacet!
Gelelim Milli Görüş düşüncesine.
Bu süreçte de ümmetin enerjisini heder
edildi. Bu görüşün miması Erbakan’ın
“Her Şeyin Özeti 5 Şeydir” dedikten
sonra saydığı maddelere bakalım:
1- Taklitçilik bırakılacak “Milli Görüş”e dönülecek,
2- Koyu faizci, bozuk düzen bırakılacak “Adil Düzen”e dönülecek,
3- Batıya uşaklık bırakılacak “Yeniden
Büyük Türkiye” kurulacak,

Necmeddin Erbakan ve arkadaşlarının
Müslüman Türkiye halkı üzerindeki fikirsel tahribatını bugün iyiden iyiye mevcut
AK Parti iktidarında gözlemleyebiliyoruz.
Ak partiye geleceğiz fakat Erbakan’ın
yukarda saydığı 5 husus hakkında birkaç
kelam etmek gerekirse görülmektedir ki
her Müslümanın üzerine farz olan namaz
oruç gibi hac ve diğer ibadetleri kaldırırsak bu hareketin herhangi bir yerinde
İslâmi fikirlerden bahsetmek çok zordur.
Yine görüldüğü üzere Osmanlı yıkılmadan önceki sloganlar devam etmekte ancak ayet ve hadisler ışığında çözümlerin
esamesi okunmamaktadır. Okuduklarımız “Milli Görüş, İslâm Birliği, Adil Düzen” vs. gibi İslâm’ın herhangi bir nassı ile
referans vermediği uydurma sözlerdir.
Ayrıca Müslümanları kendilerine oy
vermeye davet ettikleri açılıp-kapanmış
tüm partilerinin tüzük ve programlarında da İslâm’dan neşet etmiş herhangi bir
madde bulmak imkânsızdır.
Erbakan’ın laikliğe yüklediği anlam da
Müslümanların sisteme karşı tavırlarının
değişmesinde önemli bir etkendir. İşte
Erbakan’ın kendi kaleminden laiklik tanımı:
“Müslümanlığın bizatihi kendisi laiktir.
Açın Sultan Fatih’in İstanbul’un Fethi’nin
arkasından çıkardığı beyannameyi, okuyun;
Galata’daki Cenevizlilere dahi: ‘Bütün haklarınız benim teminatım altındadır. Her türlü inanç hürriyetine sahipsiniz. Patrikhane
her türlü hizmetine devam edecektir.’ demiştir. Hz. Ömer Efendimizin Kudüs’ü fethettiği zamanki beyanatına bakın: Herkes
kendi dininde serbesttir. Her inanç sahibi
kendi ibadetini muntazam yapacak, rahatlıkla yerine getirecektir. Sizin koruyucunuz
benim.” demiştir.

5- Kuvveti üstün tutan, zalim dünya
düzeni bırakılacak, “Yeni dünya düzeni”
kurulacak.

Selahattin Eyyubi Kudüs’ü aldıktan sonra aynı şekilde: Hepinizin inancının teminatı benim.’ demiştir. Bizim tarihimiz hep
bunlarla doludur, dünya âlem buna şahittir.
Bunun için Müslümanlık içindedir bizzat laiklik. Aslında Müslümanlık varken ayrıca laiklik diye bir şey aramanız bile gereksizdir.

Müslümanların demokratik sisteme
entegrasyonunda önemli bir rol oynayan

Müslümanlık her zaman, herkesin dinine saygı göstermiştir. Bakınız Müslüman-

4- AB bırakılacak “İslâm Birliği” kurulacak,

lıkta hiçbir zaman, şahısların dine ait kurallara aykırı hareket etmesiyle ilgili bir ceza-i
müeyyide getirilmemiştir. Kur’an-ı Kerim’de
iki tane nizam vardır. Bir ‘Genel İnsanlık Nizamı’. Bu genel insanlık nizamında müsaade edilenler var, yasak edilenler var. Yasak
edilenler nedir; adam öldürmek, yalan yere
şahitlik etmek, çeşitli ahlaksızlıklara yönelmek, ırz ve namusa tecavüze yeltenmek;
bütün bunların hepsinin ve her din için eşit
oranda cezası vardır. Ama namaz kılmamışsa bunun bir cezası yoktur, çünkü bu
Allah’la kul arasındadır. Ancak bu durumda
Müslümanlar için tavsiye vardır, o da tatlı
dille yapılacaktır. ‘Namazını kılarsan yarın
şu sevabı alırsın!’ diye uyarılacaktır.
Müslümanların yapacağı işlerin adı
‘helal’, yapmayacaklarının adı ‘haram’dır.
Herkesin yapacağı işin adı ‘maruf ’, yapmayacağı işin adı ‘münker’ olmaktadır. İki ayrı
sistem tarif edilmiştir. Maruf ve münkerde
ceza vardır. Çünkü herkesi bağlayıcıdır ve
temel insan haklarıyla alakalıdır. Hangi dinden olursa olsun adam öldürmeye kalkışırsanız, zina yaparsanız, yalan yere şahitlikte
bulunursanız, hırsızlık yaparsanız cezasına
katlanırsınız. Ama namaz oruç vs. Müslümanlara ait şahsi ibadetleri terk etme gibi
hususlara gelince bunların dünyalık cezası
konulmamıştır. Bunlar tavsiyeyle, telkinle,
tatlı dille, kavli leyyinle anlatılacaktır. Bundan dolayı eğer ‘Milli Görüş’ okulundan ve
arka kapıdan kaçıp top oynamazsan, o
zaman bilirsin ki Müslümanlık, laiklikle tamamen bir aradadır, hiçbiri arasında tezat
bulunmamaktadır.
Bu sebepten dolayıdır ki bizim elli senelik geçmişimizde, Anayasanın laiklik maddesiyle değil, bu maddeye aykırı hareket
edilmesiyle mücadele ettiğimiz ortadadır.”
Ne acıdır değil mi? Hâlbuki namazın
terki ile ilgili dört mezhep imamının üçü
ölüm dördüncüsü ise ölene kadar hapis
hükmünü İslâm’ın nasslarından almıştır.
Eğer İslâm da diğer tahrif edilmiş dinler
gibi hayata karışmıyorsa yani şer’î hukuka
sahip değilse ve yukarıdaki alıntıda bahsedilen cezaları insan verecekse desenize
İslâm tahrif edilmiş Hristiyanlıktan (hâşâ)
farksızdır. Hâlbuki katı Kemalistler bile
bunun böyle olmadığını gayet iyi bilmekSuskunluğun Kırılma Noktası 21
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AK Parti ve Erdoğan dönemi,
belki de İslâm’ın sembolize edildiği en
güçlü ve hatta en fazla “kazanıma” sahip
dönemidir. Bu dönemin etkilerini İslâm
tarihçisi ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya
Sırma’nın bir röportajında görmekteyiz:
“AK Parti döneminde Müslümanlar çok
daha fazla rahata kavuştular. Seküler ve
dünyevi olarak 15 sene önceki İslâmi şuuru
kaybettiler.”

tedirler. Bakınız Atarürk’ün dili olarak
lanse edilen Falih Rıfkı İslâm hakkında ne
demektedir:
“İslâm’da bütün şer’î meseleler iki büyük bölüme ayrılmıştır: Birinci bölüm, ahreti ilgilendirir ki ibadetlerdir: Oruç, namaz,
hac, zekât! İkinci bölüm, dünyayı ilgilendirir
ki bunlar da nikâh ve aileye ait hükümlerle
muamelât denen mal, borç, dava ilişkileri
ve ukubat denen ceza hükümleridir. Kemalizm, ibadetler dışındaki bütün ayet hükümlerini kaldırmıştır.”3
Görüldüğü üzere İslâm, İslâm düşmanları nezdinde aslında nettir. Fakat İslâm’ın sözde temsilcileri nezdinde karma
karışık.
Ayrıca Erbakan’ın yukarıda bahsettiği
hususların yani farklı dine mensup olanlara haklarının tanınmasının laiklikle uzaktan yakından alakası yoktur. Laiklik çıkışı
itibarıyla kendisini tarif etmiştir. Bu tarife
göre “Dünya işlerine vahyi karıştırmayacaksın. İnsan aklı meseleler adedince
çözüm üretmeye muktedirdir.” İşte bu
düşünce İslâm’ın şer’î ahkâmına düşman
düşüncedir. Nitekim tüm diğer dinler
batılı kapitalist dünyada rejimlerle sorun
yaşamadan mevcudiyetini koruyabilirken
İslâm onları yok etme ve onların çözümlerine karşı çıkma, kendi çözümleriyle hayatı düzenlemeye adaydır. Heyhat! Nerede eski mücahitler… Nitekim yeni “mücahit”lerimizin anlayışı böyle maalesef…
Ümmetin etki alanına giren bir diğer
önemli isim de Necip Fazıl ve onunla müşahhas hâle gelmiş olan “Büyük
Doğu” anlayışıdır. Büyük Doğu fikrini
şekillendiren esasi unsur ise Türk-İslâm
sentezidir.
Necip Fazıl’ın zihin ve kalp dünyasında tasavvufla başlayan değişim onu İslâm
dünyası hakkında düşünmeye ve kendince bir çıkış ortaya koymaya itmiştir. Fazıl’ın Büyük Doğu anlayışı, İslâm’ın çıkış
noktasının Arap Yarımadası olmasından
hareketle medeniyetin Doğu topraklarından çıktığını ve İslâmi kuralların toplumun işleyişi için en ideal yöntem olduğunu savunmaktadır. Türkiye Devleti’nin
Batı ekseninde modernleşme hareketine
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şiddetle karşı çıkan Fazıl’ın düşüncelerinde milliyetçi motifler ön plana çıkar.
Kimilerine göre Necip Fazıl’ın “Türk”
olarak vasfettiği milletten kastın İslâm
ümmeti olduğu iddia edilse de ümmetin
dirilişinin ve liderliğinin Türkiye’den inkişaf edeceği noktasında üstatta ciddi bir
temayül söz konusudur.
Bu düşünce tarzı İslâm beldelerinde
herhangi bir etki oluşturmamaktadır.
Hatta Türkiye’de dahi kamuoyunu etkileyecek düzeye gelememiştir. Nitekim bu
fikrin temsilcileri de Menderes ve Erbakan gibi mevcut sistem içerisinde çalışma
yapmakta fakat onlar kadar etkili olamamaktadır. Tüm oyları alıp iktidar olsalar
herhâlde AK Parti’nin bir tık ilerisine gidemezlerdi.

Misyonları hakkındaki bilgileri ise henüz 15 Temmuz yaşanmadan önce yani
henüz şu andaki kudreti ellerinde bulundurmadan önce AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Ankara Milletvekili Salih Kapusuz kendisine yöneltilen “Şeriatı getireceksiniz. Yargıyı da teslim aldınız!” yorumuna karşılık, şöyle ifade etmekteydi:
“Efendim bir ülkede siz iktidar olmasanız, sizin zihninizi okumaya kalksalar, bu
tip iddialarda bulunabilirler. Siz iktidar olmuşsunuz. 8 yıldır iktidardayız. Bu bizim
üzerimizden kafaları karıştırmak, zihinleri
bulandırmak isteyen kesimler elle tutulur
bu konuyla ilgili ortaya bir şey getirebiliyorlar mı? Var mı böyle bir şey? Biz iktidarda
mıyız? İktidardayız. Yerel yönetimlerde iktidarda mıyız? İktidardayız. Kural dışı, kanun
dışı, demokrasi dışı bir davranışımız oldu
mu? Avrupa Birliği sürecinde en ciddi adımları biz attık, reformlar konusunda en ciddi
gayreti biz orta yere koyduk.”
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“Bugüne kadar hiç kimsenin yaşam
şekline, düşüncesine ve kişisel özgürlüğüne
müdahale etmedik... Buna rağmen ‘şeriat
getirecekler’ diye zihin bulandırmak isteyenler çıkabilmektedir. Ancak bilinmelidir ki
AK Parti bundan sonra da ülkemize hizmet
etmeye devam edecektir. Herkes bilmelidir
ki Türkiye Cumhuriyeti, Anayasada da ifade edildiği gibi demokratik, laik ve sosyal
bir hukuk devletidir.”
AK Parti’nin İslâm ile alakasının olmadığını Yalçın Akdoğan’ın hazırladığı Muhafazakâr Demokrasi
isimli kitapçıktan açıkça görebilirsiniz.
Tüm bunlardan sonra
kapsamlı bir İslâm düşüncesi
“İslâmcılar” nezdinde hiçbir
zaman var olmadı. Onların
nezdinde sadece iktidar olma,
yönetimi ele alıp kendi İslâmlarıyla “Batı medeniyetini”
mezcetme hayalleri söz konusu oldu.
Abdulhamid ile günümüz
arasında gerçekten ne yaptığını bilen, İslâm’dan argümanları olan sadece cumhuriyet
isyanlarındaki Hilâfet yanlılarını görürüz. Heyhat, keşke
bugünküler onlar gibi olabilseydi…
Artık, “Şeriat istiyoruz!”
bile diyemeyenlerin İslâmcılığından bahsetmek mümkün
mü? Kazanımlarımızı kaybetmeyelim diye soft bir yaklaşım
sergileyenlerin İslâmcılığından
ne olur?

temsilcisi olmamıştır, mevcut hâlleriyle
olmaları da düşünülemez.
Ey Müslümanlar! Nasslara geri dönün! Çalışmalarınızı Allah Subhanehu ve
Teâlâ’nın vaadine ve Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesine yönelik yapın.
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ُ َ ّ َو َع َد
ْ
َ
َ
َ َلَيَسْ تَخْ ِل َف ّ َن ُهم ِفي الرْ ِض َك َما اسْ تَخْ ل
ْف ا ّل ِذي َن ِمن َق ْب ِل ِهم
َولَ ُي َم ِّكن ّ ََن لَ ُهمْ ِدي َن ُه ُم ا ّلَ ِذي ارْ تَضَ ى لَ ُهمْ َولَ ُي َب ِّدلَ ّ َن ُهم ِّمن بَعْ ِد

mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar
bana kulluk eder ve bana hiçbir
şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse işte
onlar fasıkların ta kendileridir.”4
الل أ َ ْن تَ ُكو َن ث ّ َُم يَرْ َف ُع َها إِ َذا
ُ َ ّ تَ ُكو ُن ال ُّن ُب ّ َو ُة ِفي ُكمْ َما شَ ا َء
َ
َ
ُ
َْ
اج ال ُّن ُب ّ َو ِة َف َت ُكو ُن َما
ِ شَ ا َء أن يَرْ َف َع َها ث ّ َُم تَكو ُن ِخل َف ٌة َعلى ِم ْن َه
الل أ َ ْن يَرْ َف َع َها ث ّ َُم تَ ُكو ُن
ُ َ ّ الل أ َ ْن تَ ُكو َن ث ّ َُم يَرْ َف ُع َها إِ َذا شَ ا َء
ُ َ ّ شَ ا َء
َالل أ َ ْن يَ ُكو َن ث ّ َُم يَرْ َف ُع َها إ َذا شَ ا َء أ ْن
ُ َ ّ ُم ْل ًكا َعاضًّ ا َف َي ُكو ُن َما شَ ا َء
ِ
يَرْ َف َع َها ث ّ َُم تَ ُكو ُن ُم ْل ًكا َجب ِْر ّيَ ًة َف َت ُكو ُن َما شَ ا َء
الل أ َ ْن تَ ُكو َن ث ّ َُم يَرْ َف ُع َها إِ َذا شَ ا َء أ َ ْن يَرْ َف َع َها
ُ َّ
َ
َ
ُ
ت
َ اج ال ُّن ُب ّ َو ِة ث ّ َُم َس َك
ِ ث ّ َُم تَكو ُن ِخل َف ًة َعلى ِم ْن َه

İslâm 1400 yıl sadece ve
sadece Hilâfet’in gölgesi
altında hayat buldu. O
zaman azimleri, onun tekrar
hayata gelmesi için bileme
zamanıdır. Mevcut İslâmcı
taifelerin hiçbiri gerçek
manada İslâmcı değildir.
Hilâfet’i istemeyen, onun
için çalışmayan kimse
kendini İslâmcı olarak
addetmesin.

Bir asırdır burunlardaki rayihanın altındaki bastırılmış pis kokuyu artık fark
etmenin zamanı gelmedi mi?
İslâm 1400 yıl sadece ve sadece Hilâfet’in gölgesi altında hayat buldu. O zaman azimleri, onun tekrar hayata gelmesi için bileme zamanıdır. Mevcut İslâmcı
taifelerin hiçbiri gerçek manada İslâmcı
değildir. Hilâfet’i istemeyen, onun için
çalışmayan kimse kendini İslâmcı olarak
addetmesin. Siyasal düzlemde fiyaskoya
uğrayan bu taife hiçbir zaman İslâm’ın

خَ وْ ِف ِهمْ أَمْ ًنا يَعْ ُبدُونَ ِني َل يُشْ ِر ُكو َن ِبي شَ ْي ًئا َو َمن َك َف َر بَعْ َد
َاس ُقو َن
ِ َذلِ َك فَأُوْ لَ ِئ َك ُه ُم ْالف

“Allah, içinizden, iman edip de
salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen
kıldığı gibi onları da yeryüzünde
mutlaka egemen kılacağına, onlar
için hoşnut ve razı olduğu dinlerini
iyice yerleştireceğine, yaşadıkları
korkularının ardından kendilerini

“Allah’ın olmasını dilediği kadar aranızda Nübüvvet olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde Allah
onu kaldıracaktır. Sonra
Nübüvvet minhâcı üzere
[Râşidî] Hilâfet olacaktır.
Böylece Allah’ın olmasını
dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde
onu da kaldıracaktır. Sonra ısırıcı meliklik olacaktır.
Böylece Allah’ın olmasını
dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde
Allah onu da kaldıracaktır.
Sonra zorba diktatörlük
olacaktır. Böylece Allah’ın
olmasını dilediği kadar
olacak, sonra kaldırmayı
dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra (yeniden)
Nübüvvet Minhâcı üzere
[Râşidî] Hilâfet olacaktır.
Sonra sükût etti.”5

1 Sy. 293, 10 Nisan 1330
2 Menderes Dönemi Abdurrahman Dilipak
1990. Sayfa 12-13
3 Çankaya, sayfa 393, Falih Rıfkı Atay
4 Nur Suresi 55
5 Ahmed b. Hanbel, Müsned
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İ

slâm ümmeti son yüzyılda iki büyük
sarsıntı yaşamıştır. Bu sarsıntıların
en büyüğünde 1400 yıllık İslâm devleti, Hilâfet yıkılmış, ikinci büyük sarsıntı
da ise Filistin topraklarına gasıp, işgalci,
Yahudi varlığı, İngiltere’nin desteğiyle
yerleştirilmiştir. Bu yaşanan iki büyük hadiseye paralel olarak da İslâm coğrafyasında birtakım hareketler zuhur etmiştir.
Bu makalede İslâmcı hareketler içerisinde en bilindik olan “İhvan-ı Müslimin, Cemaat-i İslâmiyye, En Nahda Partisi ve İran
İslâmcılığı” hakkında bilgiler bulacaksınız.
24 Köklü Değişim

Hasan El Benna ve İhvan-ı Müslimin:
1882 yılında İngiltere’nin işgaline uğrayan Mısır’da milliyetçi hareketlerin yanı
sıra özellikle Muhammed Abduh’un çalışmalarıyla reformist, modernist, İslâmcı
bir görüş de ortaya çıkıyor. Hilâfet yıkıldıktan sonra kurulan despot rejimlerin
Müslümanlar üzerindeki baskısı hiç hafiflemediği gibi bu baskının, kimi İslâmcı
hareketlerin fikir ve metotlarını da etkilediği görülüyor. Genelde İslâmcı hareketler ilk başladıkları çizgilerini koruyamıyor
ve eğri bir çizgi çiziyorlar.

İhvan-ı Müslimin Hasan El Benna tarafından 1928 yılında kuruluyor. El Benna’nın ilmi yönünden çok aktivist yönü
daha ön plandadır. Benna, Öğrenci gruplarına başkanlık yaptığı gibi birçok ortamda vaaz ve irşat çalışmalarında bulunur.
Kurulan yayınevi ile basılan kitap ve dergiler ile fikirleri hem o dönem hem de
daha sonra gelen İslâmcıları büyük oranda etkiler. El Benna, Müslümanların batı
karşısında geri kalmasının sebebinin daha
çok eğitim ve bilim alanındaki eksiklikten
kaynaklandığını düşünmüştür.
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İhvan-ı Müslimin hareketinin fikirleri
berrak olmadığı gibi metodu da net değildi. Dillendirilen İslami yönetimin nasıl
olacağını da detaylı ve berrak bir şekilde
tasvir edi lmemiştir. İhvan-ı Müslimin seküler çevrenin tepkisini çekmemek için
söylemlerinde muğlak bir dil kullanıyor.
Benzer durumu bugün, Nahda Partisinde
görüyoruz. Hilâfet’in yıkılmasının ardından kurulan ilk hareketlerden olması ve
ilk başlarda Hilâfet’e çağıran açıklamalarda bulunması İhvan’ın yayılmasında etkili
oluyor. Ancak daha sonra İhvan’ın içerisinde birçok bölünme olmuş,
her bölünme ve fikir ayrılığında İhvan Parti olarak merkeze
(sisteme) yaklaşırken, diğer
gruplar marjinalleşmişlerdir.
İhvan, ilk yıllarda Mısır’ının
içinde bulunduğu şiddet ortamının ve Filistin meselesinin
de etkisiyle silahlı mücadele
eden iki grup dahi kuruyor.
Mısır içerisinde de bu silahlı
gruplar kullanılmış ve birtakım suikastlar gerçekleşmişlerdir. Artan bu şiddet ortamı
içerisinde 1949 yılında Hasan
El Benna da bir suikast sonucu (inşallah) şehid olmuştur.

kökleri ve tarihinde yüceltilmeye ihtiyaç duyar ve İslâm bu yüceliği garanti eder.” Buna
bağlı olarak Benna öncelikle bağımsız bir
millet olmayı ve bu millet olma halini
İslâmcılık üzerinden yüceltmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra Batılı devletlerle ilişkilerin İslâmcı kurumlar sebebiyle
zarar göreceği fikrini de reddeder. Benna
bu siyasal mücadeleyi gerçekleştirirken
milliyet fikriyle çatışmaya girmeyi reddetmiş, Şeriatın nasıl uygulanacağı, İslâmi
kurumların nasıl olması gerektiği gibi soruları ikinci planda tutmuştur.

Kutup İhvan ile ayrılık sürecine girmiştir.
Bu dönemde Hasan el-Benna’nın ortaya
koyduğu ılımlı, uzlaşmacı politikanın aksine Seyyid Kutub, Batı medeniyeti etkisindeki tüm yönetim ve kurumlarını “cahiliyye” olarak tanımlar.
Cemal Abdülnasır’ın ölümü sonrası
Enver Sedat döneminde rejim İhvan’a
yönelik baskıları hafifletiyor. Bu siyaset
ülkenin liberal ekonomiye geçişiyle de
paralellik izliyor. Sedat, dinî sembolleri
kullanmaya başlamış, İhvan tutukluları
için de bir genel af çıkarmıştır. İhvan için
1980’li yıllar yükselişe geçtiği bir dönem oluyor. Devrik
lider Mübarek döneminde
hem seçimlere katılıyor, hem
de koalisyonlar içerisine girerek hükümete dâhil oluyorlar.
İhvan-ı Müslimin’in siyasi çizgisi üç esas üzere kurulmuştur.
Bunlar; demokratik seçimlere
katılarak Meclise girmek. Öğrenci hareketlerinde etkili olmak ve sosyal bir yardım ağı
kurmak. Arap ayaklanmaları
öncesi ve darbe sonrasında
İhvan-ı Müslimin’in siyasi iktidarla ilişkisi, uzlaşma ve baskı
arasında gidip gelmiştir. Arap
ayaklanmaları Tunus’da başladıktan sonra çok sürmeden
Mısır’a da sıçramış ve uzun
yıllardır
cumhurbaşkanlığı
koltuğunda oturan diktatör
Hüsnü Mübarek devrilmiştir. Yapılan yeni seçimlerde
İhvan lideri Dr. Muhammed
Mursi cumhurbaşkanı olmuştur. Bu süre zarfında ne
Mısır yönetiminde İslâmi bir
değişikliğe, ne de Yahudi varlığı “İsrail” ile yapılan Camd
David anlaşmanın iptaline
gidilmemiştir. Akabinde Amerika, Mısır’da istikrarı korumak adına Suud’un
sponsorluğunda bir darbenin gerçekleşmesine izin vermiştir. Daha sonra Dr.
Muhammed Mursi için uzun bir tutukluluk dönemi başlamış, işkenceye tabi
tutulmuş, hakları kısıtlanmış ve 17 Haziran 2019 tarihinde de mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek vefat etmiştir.

İhvan-ı Müslimin’in siyasi
çizgisi üç esas üzere
kurulmuştur. Bunlar;
demokratik seçimlere
katılarak Meclise girmek.
Öğrenci hareketlerinde
etkili olmak ve sosyal bir
yardım ağı kurmak. Arap
ayaklanmaları öncesi ve
darbe sonrasında İhvan-ı
Müslimin’in siyasi iktidarla
ilişkisi, uzlaşma ve baskı
arasında gidip gelmiştir.

İhvan, ilk başlarda Mısır
Meclis’ine girmeye sıcak bakmıyor. Zira rejimin bozukluğunu ve batılı devletlerin rejime müdahalesini eleştiriyor.
Ancak 1941 yılında yapılan bir
konferansta; “zamanı geldiğinde Meclis için aday çıkarmaya” karar veriliyor. Bir yıl
sonra da seçimlere seçimlere katılım sağlanıyor. Aslında
Benna’nın millet, milliyetçilik
ve ulus-devlet konularındaki düşüncelerinin onu Meclis çatısı altında siyaset yapmaya ittiğini
söyleyebiliriz. Kral Faruk’a yazdığı açık
mektupta da bu net olarak gözükmektedir. Söz konusu mektupta öncelikle
Arap birliğinin, daha sonra İslâmi birliğin
güçlendirilmesi gerekliliğinden bahseder.
Benna’ya göre; “her millet uyanış sürecinde
üstün ve muhteşem bir millet olarak kendi

1952 yılında Hür Subaylar tarafından
yapılan darbe sonrası Cemal Abdunnasır
geniş bir halk desteğiyle iktidara gelmiş,
bir dizi reform gerçekleştirmiş bölgede
saygınlık ve sempati kazanmıştır. İhvan
açısından Abdunnasır dönemi iç ayrılıkların olduğu dönemdir. Seyyid Kutub ile
bu dönemde İhvan’ın fikirleri çelişmiştir.
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Ebu’l Ala Mevdudi ve Cemaat-i
İslâmi
Modern siyasal İslâmcılığın kurucu
örgütlerinden biri olan Cemaat-i İslâmi’nin kurucusu Mevlana Seyyid Ebu’l
Ala Mevdudi, 1903’te Hindistan’ın Dekkan bölgesinde doğmuştur. Ailesi hem
anne tarafından hem de baba tarafından
köklü bir geçmişe sahiptir. Bijnur’da kısa
bir süre kaldıktan sonra Delhi’ye taşınan
Mevdudi, bağımsızlık hareketleri içerisinde aktif olarak yer almaya başlamış,
öncelikle Hindistan milliyetçisi, bir diğer
deyişle Kongre taraftarı olmuştur. O dönemde kongrede, Müslüman Cemiyeti
ismiyle Seyyid Ahmet Han, Muhammed
İkbal gibi Hindistanlı İslâmcıların da destek verdiği bir parti bulunmaktadır. Mevdudi, ilk başlarda Kongre taraftarı Taj
dergisinde çalışmaya başlıyor. Bu dönemde sokak siyasetinde daha aktif rol alıyor.
Hindistan’da 17 bağımsızlık hareketinin
sayıca arttığı ve çeşitlendiği bu dönemde
Mevdudi farklı örgütlerle tanışma fırsatı
bulmuştur. Mevdudi, bu hareketlerin çoğunun gazetesinde çalışmış, aralarındaki
farkları ayırt etme imkânı bulmuştur.
Mevdudi’nin bu süreçte milliyetçiliğe
bakışını etkileyen ve değiştiren üç önemli olay gerçekleşmiştir. Bunlardan ilki,
1924’te Türkiye’de Hilâfetin kaldırılması
ve buna bağlı olarak Hindistan’daki Hilâfet hareketinin dağılması. Bir diğer olay
ise, Osmanlı devletinin çöküşü sırasında Müslüman Arapların Hilâfet’in cihad
çağrısına uymak yerine, ayaklanmaları
ve çöküşe kısmen sebep olmalarıdır. Bu
yaşananlar Mevdudi’nin milliyetçilik ve
Batılılaşmaya daha mesafeli bakmasına
enden olur ve milliyetçiliğin seküler doğası sebebiyle asla İslâm’ın çıkarlarını savunamayacağını anlar. Bu sebeple Kongre’ye ve milliyetçiliğe olan inancını yitiren
Mevdudi, çözüm olarak yalnızca İslâm’ı
görmeye başlar. 1925 ve 1930 yılları arasında kendisini çalışmalarına veren Mevdudi, tarih ve İslâm üzerine eserler verir.
1947 yılına gelindiğinde Pakistan artık
bir ulus devlet olarak bölünmüş, ülkenin başında ise Muhammed Ali Cinnah
vardır. Mevdudi’nin artık bir ideologdan
26 Köklü Değişim

ziyade siyasi kimliği öne çıkmış, Cemaat-i İslami de artık bir siyasi partidir.
Cemaat-i İslami de diğer İslamcı partiler
gibi aynı hataya düşerek mevcut statüko
içerisinde çalışmalara başlayarak, İslami bir yönetimi getirmeyi arzulamıştır.
Oysa daha önceleri bu şekilde hareket
eden diğer İslamcı partileri eleştiriyordu.
Demokratik yollarla İslami bir yönetimin
mümkün olmadığını düşünüyordu. Ancak vakıa Cemaat-i İslamiyi de etkiliyor.
Düşünce vakıayı değiştirmek için kullanılması gerekirken, vakıa düşünceyi değiştiriyor. Böylece hareketin çizgisinde de
“eğrilik” başlıyor. Cemaat-i İslami meclise giriyor. Seküler partilere karşı muhalif
politikalar yürütülüyor. Bu kapsamda çeşitli partilerle ittifaklar yapılıyor. Parti bu
dönemde de İslami devlet talebini her
fırsatta dile getirmiştir.
Cemaat-i İslami siyasi Parti olarak ilk
kurulduğunda demokratik seçimlere katılmıyor. Hatta devletin Anayasası İslami
olmadıkça tanımayacağını da beyan ediyor. Ancak yıl 1951’i gösterdiğinde demokratik seçimlere katılıyor. Fakat istenilen başarı sağlanamıyor. Ülke içerisinde
ve İslam dünyasında Cemaatten bir etkilenme meydana geliyor ama seçimlerde
oy oranları düşük çıkıyor. Pakistan da
diğer İslam coğrafyasındaki ülkeler gibi
siyasi tarihinde birçok kez darbe oluyor.
Darbeler neticesinde siyasal ortamın durumuna göre ittifaklar kurulmuştur. Cemaat, bu dönemde pragmatist bir tutum
sergileyerek geçmişte hep İslamcı Partilerle ittifaklar kurarken, artık seküler
partilerle de ittifaklar kurmaya başlıyor.
Meşruiyet kaygısı taşıyan seküler partiler,
halkın desteğini alabilmek için kimi İslami
söylemlere başvurmaya başlıyor.
Cemaat-i İslami’nin devlet kademelerinde yükselişi yine bir darbe ile gelen
Yahya Han dönemine denk geliyor. Aynı
pragmatist tutumu burada da görüyoruz.
Darbecilerle birlikte hareket ediliyor.
Kamusal alanda daha görünür hale geliniyor. Bu durumun seçimlerde bir başarı
sağlayacağı düşünülüyor. Ancak istenilen
başarı bir türlü gelmiyor. Bunun üzerine
demokratik koşullarda verilen mücade-

leyi Mevdudi’nin sorgulamaya başladığı
hatta eşi Begüm hanımla yapılan bir röportajda Parti’nin bir takım tavizlerde
bulunduğunu, hareketin masumluğunu
yitirdiğini itiraf ettiği belirtiliyor.
Ardından Butto dönemi başlıyor. Ali
Butto döneminde muhalif blokun lideri
konumuna gelen Mevdudi demokratik
çalışma metodunu, “teo demokrasi” diye
ortaya attığı bir kavram ile tevil ediyor. Bu
düşünceye göre laik devletlerde İslamcı
partilerin desteklenmesi gerekliliği savunuluyor. Bu düşünceye göre pertilere
verilen destek ile demokrasi savunulmuş
olmuyor, Allah’ın yeryüzünde Halife kıldığı mü’min kullar desteklenmiş oluyor.
Ülke, Genaral Ziyaül Hak’ın yaptığı
darbe ile yeni bir sıkıyönetime giriyor.
1978 yılından, 1988 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı yapan Genaral, İslamcı
muhalefetin lideri konumuna gelen Nizam-ı Mustafa partisiyle ittifak kuruyor.
Mevdudi’ye bu dönemde kıdemli devlet adamı makamı veriliyor. 1979 İran
devriminin de etkisiyle bu dönemde de
Mevdudi, Pakistan da bir İslam devleti
kurulmasını düşünüyor. Ancak yıl 1979’u
gösterdiğinde Mevdudi vefat ediyor.
Humeyni ve İran İslâmcılığı
Humeyni, gerek Kum’da kaldığı süre
içerisinde, gerek se Paris’e yerleştikten
sonra Şah’a karşı uzun süre muhalefet
etmiş. İran’da uzun süreli istikrarsız ve
kargaşa ortamı oluşmuştur. Birçok şiddet olayı yaşanmış. Özellikle bir sinema
salonundaki 400 kişinin yakılarak öldürülme eylemleri gibi kimi eylemler, Şah’ın
üzerine yıkılmıştır. Bu nedenle uzun süreli eylemler ve Amerika’nın ordudaki
subayları tehdit etmesi neticesinde 1979
yılında Muhammed Rıza Şah devrilmiş ve
Humeyni İran’a dönmüştür. 1983 yılına
gelindiğinde de “İran İslam Cumhuriyeti”
ilan edilmiştir.
Yeni yönetimde velayeti fakih, yani
dini önder, yasama ve yürütme işlerinde
son söz hakkına sahiptir. Parlamentoda
270 milletvekili, İslam Şura Meclisi adı altında görev yapar. Her dört yılda bir Parlamento seçimleri olur. Velayeti Fakih’in
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onayı olmayan hiçbir yasa geçemez.
Cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesinde ve seçimleri kazansa bile adayın
göreve başlaması ancak Velayet-i Fakihin
onayına bağlıdır. Başbakanı ise Cumhurbaşkanı atar, Şura Meclisi onaylar. Ancak
Meclis çoğunluğu karar alırsa Cumhurbaşkanı ve Başbakanı değiştirebilir.
İran İslamcılığının, İslam coğrafyasında bir etki meydana getirdiği bir hakikattir. Ancak zamanla İran İslam Cumhuriyeti’nin bir İslam devleti olmadığı gibi
Caferi mezhebinin bile takipçisi olmadığı
ortaya çıkmıştır. Bazı ülkelerin Anayasalarında yazan “dini İslam” ibaresi İran’da
da yazmaktadır. Ancak “dini İslam” yazınca bir ülke İslam devleti olmuyor. Nitekim İran da öyledir. İran Anayasasını,
devletin üzerine kurulduğu esasları, iç
politikadan, dış politikaya varana kadar
yürüttüğü siyaseti incelediğinizde İslam
ile taban tabana zıt olduğu görülecektir.
Nitekim bu hususta daha devrimin ilk yıllarında İslami Parti Hizb-ut Tahrir, İran’ın
İslam devleti olmadığını, Anayasasının da
İslami bir Anayasa olmadığını ortaya koyarak “İran Anayasası’nın Tenkidi” başlığı
altında bir reddiye yazmıştır.1
Ayrıca devrimde Amerika’nın etkisini ve sonrasında Amerika-İran ilişkilerini
anlamak için Köklü Değişim Medya’nın
çıkardığı dosyayı da inceleyebilirsiniz.2
Gannuşi ve En Nahda İslâmcılığı
Tunus’ta Batı merkezli devlet sistemi
içinde dinî esaslara göre siyasî yapılanmaların önü 1988 yılına kadar kapalı idi. İlk
defa 1970’te Zeytûne Camii Üniversitesi
hocaları ve öğrencilerinin faaliyete geçirdiği Kur’ân-ı Kerîm’i Koruma Derneği
bir başlangıç teşkil etti. Râşid el-Gannûşî
önderliğinde 1971’de Tunus Üniversitesi’nde bir caminin açılmasıyla yeni bir
hareket başladı ve el-Cemâatü’l-İslâmiyye adıyla bir derneğe dönüştü. 19 Eylül
1980 tarihinde Cemâatü’l-İslâmiyye, Hareketü’l-itticâhi’l-İslâmî adıyla siyasî bir
yapılanmaya dönüştü. Ancak hükümet
21 Aralık günü kurucusu Râşid el-Gannûşî’yi tutukladı ve 5 Ocak 1980’de serbest bıraktı. Ardından tekrar yakalanıp

1981-1984 yılları arasında hapiste kaldı.
Râşid el-Gannûşî ömür boyu hapis cezasına çarptırıldıysa da Zeynelâbidîn b.
Ali tarafından 1988’de serbest bırakıldı.
Aynı yıl ismini Hizbü’n-Nahda olarak değiştiren hareket 1989’da yapılan genel
seçimlerde % 22 oy aldığını ilân ederken
resmî rakamlar bunu % 17 olarak gösterdi. Bu harekete karşı uygulanan baskı neticesinde önce hapse atılan ve ardından
serbest bırakılan Râşid el-Gannûşî Cezayir’e iltica etti. 1991’e kadar burada kaldı, ardından Sudan’ın başşehri Hartum’a
sığındı ve 1993’te iltica ettiği İngiltere’de
2011 yılına kadar sürgün hayatı yaşadı.
(İslam Ansiklopedisi)
Gannuşi, modernist düşünceye sahip
Batı düşüncesine vakıf olan bir siyasal
İslamcıdır. Zira Tunus’daki değişimden
sonra İslâmcılığından geriye sadece demokratlığı kalmıştır. Devrimden sonra
yaptığı açıklamalar siyasal İslamcıları oldukça şaşırtmıştır. Ancak Nahda hareketini dakik bir şekilde tahlil ettiğinizde
onun her şeyin karışımı olan bir hareket
olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenle de
devrim sonrası Tunus arenasındaki siyasi
tabloya bakarak kendilerini “demokrat
Müslümanlar” olarak tanımlamıştır.
Ayrıca “siyasal İslam’ı terk ediyoruz, demokratik İslam’a geçiyoruz” şeklinde açıklamalar yapmaya bile
cüret göstermiştir.
Böylece kendisini rejime ve rejimin
kalıntısı partilere şirin göstermeye çalışmakla birlikte Tunus’da bir zihin değişimi
hedeflemek istemiştir. Halk, Nahda’yı
birinci parti seçtiği halde Nahda, uzlaşı
hükumeti kurmuştur. Gannuşi, Tunus
diktatörü Burgiba’ya övgüler düzmüştür.
Ancak son seçimlerde Müslüman Tunus
halkı Nahda’nın bu politikalarına karşı
gereken cevabı vermiş ve seçimlerde başarısız olmuşlardır.

da hatırladığımız; “Devletin dini olmaz;
vatandaşın dini olur” diyerek 1400 yıllık
İslam tarihini yalanladı. Yine Nahda, “İsrail ile ilişkileri suç sayan madde” teklifini onaylamadı. İnançlarından dolayı
görevlerinden atılan memurların göreve getirilmesi gibi konuları hep tavizler
vererek erteledi. Ayrıca gerginliği tırmandırmamak adına önemli bakanlıkları
teknokratlara vermekten daha sonra da
bütünüyle çekilerek hükumeti teknokratlara bıraktı. Bunların hepsi uzlaşı adına ve Gannuşi’nin etkisiyle gerçekleşti.
Oysa halk, devrim yaptığını, diktatörün kaçtığını, artık özgür olduğunu
düşünüyordu. Hayatlarını dine göre düzenlemenin artık zamanı geldiğini düşünüyorlardı. Nahda’nın bir dönem örgütlemeden sorumlusu Ali El Ureyyid;
“gençler bize şeriat ilan edelim diyorlar. Biz
ise bunu kabul etmedik. Çünkü bu ülkede
birçok farklı görüşte insan var. O yüzden
uzlaşı hükumeti kurduk” diyerek devrim
öncesi İslam’ı sadece bir araç olarak kullandıklarını itiraf ediyordu.
Sonuç olarak İslâmcılık, demokrasinin tozuna, toprağına bulandıkça kendileriyle çelişen, geçmişleriyle çelişen ve
İslâm’la çelişen zikzaklı bir yol çizmiştir.
Kimi zaman baskılardan kaynaklı, kimi
zaman “maslahat” adı altında verilen
tavizler, ardından daha büyük tavizleri
doğurmuştur. Bu anlayış sahipleri, değiştirmek için girdikleri parlamento çatısının
içerisinde, sistemi değiştiremedikleri gibi
aksine onun ömrünü uzatmışlar ve kendi
fikir ve görüşlerini değiştirmişlerdir.

1 Konuyla alakalı olarak daha geniş malumat
için buradan faydalanabilirsiniz.
http://kalifat.com/fileadmin/user_upload/
buecher_tr/iran_anayasinin_tenkidi.pdf
2 http://fliphtml5.com/smpl/ugle

Nahda iktidar olduktan sonra sürekli
“uzlaşı” vurgusu yaptı. Meclisteki Grubu “Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’in anayasanın kaynaklarından olması gerektiğine
dair” kanun teklifine red oyu verdi. Sivil
devlet vurgusunu sürekli öne çıkardı.
Gannuşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan
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Değişmeyecek Olan Gerçek;
Hak-Batıl Mücadelesi

O

smanlı Hilâfet Devleti’nin
kâfirlerin ve yerli adamlarının eliyle yıkılması hak-batıl mücadelesinin kırılma anlarındandır.
Hak-batıl mücadelesinin tarih boyunca
çok yansımaları olmuştur. Çünkü hakbatıl mücadelesi bugünün değil geçmişi insanlık tarihine dayanan çok eski bir
mücadeledir. İnsanlık oldukça bu mücadele hızından hiçbir şey kaybetmeden
de devam edecektir. Hak-batıl mücadelesi tarafların belli olmadığı bir mücadele
28 Köklü Değişim

değildir. Bilakis bu mücadelenin tarafları
bellidir; iman edenler ve inkâr eden Allah
düşmanları…
• Yusuf Aleyhi’s Selam’ın zindanlara
mahkûm edilmesi,
• İbrahim Aleyhi’s Selam’ın ateşe atılması,
• Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem
efendimizin işkencelere maruz kalması,
• Rasulullah’ SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in gerçekleştirmiş olduğu Bedir,
Uhud, Hendek savaşları ve Mekke’nin fethi,

• Hilâfet Devleti’nin ta Viyana kapılarına dayanmış olması,
• Yine Haçlı savaşları, Moğol istilaları,
• 11 Aralık 1917 günü Kudüs’e giren
İngiliz komutan Edmund Allenby’nin,
Salahaddîn Eyyubi’nin kabrini tekmeleyerek “Kalk, biz geldik!” demesi…
Bunlar ve dile getirmediğimiz daha niceleri; hepsi hak-batıl mücadelesinin
birer yansımalarıdır.
Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in peygamber olarak gönderilmesinin ardından Müslümanların karşılaştığı
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en büyük felaket İslâm’ın uygulanmasının şer’î yolu olan Hilâfet Devleti’nin
yıkılmasıdır. Adeta yüzyıllardır Batı’nın
İslâm’la bitmeyen savaşı/mücadelesi,
Hilâfet’in kaldırılması ile taçlandırıldı...
Hilâfet’in yıkılması kâfirleri sevindirirken, Müslümanları hüzne boğdu ve kara
günü olarak tarih sayfalarında yerini aldı.
Hilâfet yıkıldığında İngiliz Dışişleri Bakanı Curzon, Hilâfet’in İslâm’daki önemini
“Bugünden sonra kesinlikle kurulamayacak
olan (İslâm’ı kast ederek) Türkiye’yi şimdi bitirdik... Çünkü İslâm ve
Hilâfet ile temsil edilen gücünü yok ettik!” sözleri ile
ortaya koymaktadır.

imha etmesini intac edecek (netice verecek) bir plan yapalım.”
Kâfirlerin onca mücadelesi ve düşmanlığı yaşanabilir İslâm’adır. Başka bir
deyimle Kur’an ve Sünnet merkezli siyasi bir İslâm’adır. Onların asıl endişesi
ideolojik anlamda İslâm’dır. Lue Rance
Braune “İslâm ve İsrailiyyat” kitabında İslâm’dan ne kadar korktuklarını, asıl endişelerinin İslâm’ın kendisi olduğunu şöyle
dile getirir: “Aslen en büyük tehlike İslâm
nizamındadır. Zira İslâm yayılma gücüne

Batı Projesi, Seküler Bir İslâm
Amerika’nın atacağı adımların ve takip edeceği politik hamlelerin şekillendirilmesinde “think thank” kuruluşlarının
etkisi yadsınmayacak kadar fazladır. İşte
bu kuruluşların en etkinlerinden biri de
“RAND”dır. Özellikle İslâm coğrafyasıyla alakalı raporlar yayınlayan “RAND”
Amerika’nın İslâm coğrafyasındaki hamlelerine yön vermektedir. Bu think thank
kuruluşları tarafından yayınlanan raporlardan bir tanesinin bölüm
başlığı; “Sivil Demokratik İslâm/Ortaklar, Kaynaklar ve
Stratejiler.”dir. Batı dünyasının asıl istediği kendilerinin
arzuladıkları bir İslâm icat
etmekti. Buradan hareketle
İslâm dünyasının daha geniş
bir demokrasi, modernizm,
uluslararası dünya düzenine
uyumluluk yolunda yapacağı değişimi cesaretlendirmek için ABD’nin ve Batı
dünyasının İslâm’ın içindeki
hangi unsurları, trendleri ve
kuvvetleri güçlendireceğini;
düşmanlarının ve ortaklarının gerçek hedeflerini ve
bu geniş gündemin sebep
olabileceği muhtemel sonuçları iyi tahlil etmeleri
gerekiyordu.
Mücadele
stratejilerinin
tamamını
burada paylaşmak makalenin hacmini artıracağından
dolayı sadece konumuza
ilişkin kısımla alakalı birkaç
cümleyi paylaşmak istiyorum. Raporda şu ifadelere
yer verilmiştir:

Müslümanların karşılaştığı
en büyük felaket İslâm’ın
uygulanmasının şer’î yolu
olan Hilâfet Devleti’nin
yıkılmasıdır. Adeta yüzyıllardır
Batı’nın İslâm’la bitmeyen
savaşı, Hilâfet’in kaldırılması
ile taçlandırıldı... Hilâfet’in
yıkılması kâfirleri sevindirirken,
Müslümanları hüzne boğdu
ve kara günü olarak tarih
sayfalarında yerini aldı.

Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken husus kâfirlerin/Allah düşmanlarının bir an olsun
Müslümanlara düşmanlık
beslemiş olmaktan geri kalmadıkları gerçeğidir. Yani
İslâm’a olan tahammülsüzlükleri her türlü mücadeleyi yapmaya sevk etmiştir.
Zamanın İngiltere müstemleke bakanı William
Ewart Gladstone, bütün
politik yaşantısını İslâm’ın
yok edilmesine ve Osmanlı
Hilâfeti’nin parçalanmasına
adamıştı. Belki de hak-batıl
mücadelesini daha iyi ifade
etmek adına mecliste yapmış olduğu şu konuşmasını
paylaşmak yerinde olacaktır. 19. asrın son yıllarında
İngiliz
Parlamentosunda
kürsüye çıkan Müstemlekeler Bakanı Gladstone elindeki Kur’an-ı
Kerimi göstererek şunu söyler: “Bu kitap Müslümanların elinde kaldıkça biz
onlara hakiki hakim olamayız. Ne yapıp
yapmalıyız; ya Kur’an’ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur’an’dan soğutmalıyız.”

Lozan anlaşmasından sonra kâfirlerin
İslâm’a olan düşmanlıklarının hız kesmeden devam ettiğini gösteren şu düşünce
türüne de yer verelim isterim: “Otuz sene
sonra gelecek neslin kendi eliyle Kur’an’ı

sahip bir dindir. Dolayısıyla Avrupa sömürgesine karşı durabilecek tek nizam İslâm
nizamıdır.” Girizgahta da ifade ettiğim
gibi bunlar bir mücadelenin tezahürleridir. Dün vardı bugün de var yarın da olacak. Şairin de dediği gibi;
Diller, sayfalar, satırlar
Ebu Leheb öldü diyorlar:
Ebu Leheb ölmedi, ya Muhammed;
Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!

• Modern İslâmcılığı destekle ve bu fikirleri İslâmi eğitim müfredatının içine
sok.
• Laikliği ve modernizmi olumsuz etkilenmiş İslâmi gençliğe karşı bir kültür
olarak benimset.
• (İslâm’ın siyasi yönüyle hiç alakadar
olmayan ve İslâm’ı mistik bir din olarak
gören) sufizmi güçlendir/destekle.
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• İslâm’da da din ve devletin ayrı olabildiği ve bunun imanı tehlikeye atmadığı
aksine güçlendirdiği fikrini destekle.
• Ülkeleri için gerekli olan pozitif bir
kalkınmacılığı kaldıracak seviyede yöneticilik kabiliyetlerinin olmadığını göster/
İslâm’ın öldüğünü, İslâmcılığın iflas ettiğini göster.
Yukarıda yer verdiğim “Otuz sene
sonra gelecek neslin kendi eliyle Kur’an’ı
imha etmesini intac edecek (netice verecek) bir plan yapalım.” cümlesi ve yine
az önce saydığımız maddeler sömürgeci kâfirlerin İslâm’ı yaşanan ve tatbik
edilen bir din olmaktan çıkarmak adına
ortaya koyacakları planların ve mücadele niyetlerinin ispatı mahiyetindedir. Bu
söylemleri doğrultusunda çalıştıklarını ve
bu manada ciddi bir başarı elde ettiklerini maalesef okuyarak değil yaşayarak
görüyoruz. Batı, Hilâfet Devleti’nin yıkılmasıyla birlikte pratikten kaldırdığı bir
hayat nizamı olarak İslâm’ı, zihinlerden
de kökten kazımaya, yok etmeye ve İslâm’ı Hristiyanlık ve Yahudilik gibi ruhban
bir dine dönüştürmek için canhıraş bir
gayret göstermektedir. Yine Batı, İslâm’ı
değiştirmeyi ve “siyasal İslâm’a” olan yönelimi sonlandırmayı sağlayacak her türlü
projeyi destekledi ve tamamıyla bu projelerin arkasında durdu. Yine “İslâmcılık
öldü” söylemlerinin perde arkasında;
Müslümanların her türlü hareketliliğini
başarısızlıkla sonuçlandırmayı, geleceğe
dair düşüncelerini boğmayı, Müslümanları her tür siyasi çalışmadan yani Batılı
düşünce ve hegemonyayı kırmaya yönelik her tür girişimden ümitlerini kesmelerini sağlamayı hedefleyen, keza bunun
yerine ümmette laiklik ve onu temel alan
düşünceler ve siyasi eğilimleri güçlendirmeyi, İslâmi hareketleri İslâm’dan vaz
geçmeleri ve siyasi faaliyetlerinde açık ve
aleni bir şekilde laikliği benimsemelerini
sağlamayı amaçlayan Batı’nın gizli plan ve
projeleri olduğu da barizdir. Sömürgeci
Batı’nın yoğun çalışmaları neticesinde insan fıtratına muvafakat sağlayan yegâne
hayat nizamı İslâm kaldırılmış, yıkılan Osmanlı Hilâfet Devleti enkazı üzerine yerli
olmayan demokrasi ve laiklik ithal edi30 Köklü Değişim

lerek inşa edilmiştir. Artık yıllarca İslâm
nizamına can veren Hilâfet’e ev sahipliği
yapmış bu kadim toprakların nur topu(!)
gibi laik bir devleti olmuştu. İşte ne olduysa bize, nesillerimize ve bu coğrafyanın halkına laikliğin hayatımıza girmesiyle
oldu. Şairin de dediği gibi:
Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu
Ne olduysa hep bize azar, azar oldu
Hilâfet Devleti’nin çatısı altında güven
içerisinde büyüyen çocuklardan laikliğin
çatısı altında istismarcılara/tecavüzcülere kurban verdiğimiz çocuklara…
Allah’ın helallerini helal, haramlarını
haram sayan bir nesilden, haramlarını helal helallerini de haram sayan bir nesle...
Dilini ve gönlünü Kur’an’la ıslatan
gençlikten, hayatın her alanında Batı’nın
hüküm sürdüğü Batı hayranı bir gençliğe…
Güvenin, huzurun ve istikrarın egemen olduğu bir atmosferden, kapitalizmin çatısı altında huzursuzluğun, güvensizliğin ve istikrarsızlığın egemen olduğu
bir atmosfere…
Hiçbir etnik kimliğe bakmaksızın
Müslümanların birbirlerini kardeş olarak
gördükleri bir anlayıştan, ırkçılık ve milliyetçilik fikrinden kaynaklı olarak Müslümanların birbirlerine düşman oldukları
bir anlayışa…
Yanlarında sırf saygı ve hürmetten
ötürü yüksek sesle konuşulmayan yaşlılardan hiçe sayılan, itilen, kakılan ve de
üstüne üstlük darp edilen yaşlılara…
Kuşlara yuva yaptırıp vakıf kuran anlayıştan sokak hayvanlarına tecavüz eden
bir anlayışa…
Sadaka taşından daha fazla alma imkânına sahip olmasına rağmen sadece
ihtiyacı kadar olanı alıp gerisine dokunmaktan hayâ eden bir nesilden her altı
dakikada ev soyan bir nesle…
Kapıya koyduğu iki tokmakla adab-ı
muaşeret ve edep kurallarını gözeten
bir zihniyetten adab-ı muaşeret yoksunu
edepsiz bir zihniyete…

Bu akıl almaz olumsuz değişim İslâm
nizamının yerine laikliğin hayatımıza girmesiyle daha doğrusu sömürgeci kâfirlerce bizlere dikte edilmesiyle gerçekleşti. İşte bize ne olduysa laiklikle yönetilmeye başladıktan sonra oldu.
Bu Mezar Laik Demokratik İslâm Anlayışının Mezarıdır
Yaklaşık 20 yıla yakındır İslâm dünyasında İslâmcılığın öldüğü ya da iflas
ettiği söylemleri ve tartışmaları süre gelmektedir. İslâmcı olduğu kabul edilen
hareketlerin tüzel kimliklerinin yani fikir
ve metotlarının İslâmi olup olmadığına
bakılmaksızın sadece lider ve üyelerinin
Müslüman olmalarından hareketle İslâm’ın iflas ettiği sonucuna varılıyor. Böyle
düşünülmesini ve bu sonuca varılmasını
isteyen de bizatihi sömürgeci kâfirlerdir.
İslâm düşmanı sömürgeci kâfirler araştırma ve yoğun çalışmaların ardından İslâm
toprakları üzerinde bulunan yöneticiler,
düşünürler ve âlimler(!); dini hayattan
koparma esası üzerine var olan laiklik
amentüsünü yerleştirmek için, siyasi bir
akide olarak İslâm’ın akidesine saldırmak
suretiyle, İslâm’ı tamamen bitirebileceklerini düşündüler...
Lider ve üyelerinin Müslüman olduğu
partiler vasıtasıyla laiklik esaslı bir yönetim anlayışı ortaya koydular maalesef.
Hatta daha da üzücü olanı ise yıllarca
demokrasiyle asla barışık olmamış bu
hayırlı ümmeti “İslâmi motifler” ile kandırdılar. Laikliğe davet ettiler. Liderlerinin
ve üyelerinin Müslüman olduğu demokrat partiler ve hareketler hiçbir zaman
İslâm’ı temsil de etmediler. Dolaysıyla
bugün ölen varsa o da liderliğini Müslümanların yaptığı laik demokratik sistem
ve partilerdir. İflas eden varsa kapitalizm
iflas etmiştir. Yoksa asla İslâm’ın kendisi
ve nizamı değil…
Bazı örnekler ve tecrübelerden hareketle iflas ettiği ya da öldüğü söylenen gerçekten İslâmcılık mı? İslâmi motiflerle ömrü
uzatılmaya ve Müslümanlara zerk edilmeye çalışılan demokrasi ve kapitalizm mi?

BU MEZAR KİME AİT? İSLÂMCILIK ÖLDÜ MÜ?

Şimdi sormak isterim;
• Yaşadığımız İslâm topraklarında içkinin milyarlarca litre tüketilmesi İslâm
nizamının hayat sahnesinden kaldırılmasının ardından hayatta uygulamaya
koyulan demokratik laik sistemin marifetlerinden değil mi?
• Uyuşturucu kullanma yaşının ilkokul
seviyesine kadar düşmüş olması laik
eğitim sisteminin eseri değil mi?
• Alkol komasına girecek kadar alkol
müptelası olan ve hatta bundan ötürü
yaşamını yitiren gençlik demokrasinin
acı meyvelerinden özgürlüğün ve çağdaşlığın marifeti değil mi?
• İslâmi şahsiyetini kaybetmiş münkeratın girdabında boğulmaya terk
edilmiş nesil laik demokratik anlayışın
eseri değil mi?
• Fuhuş bataklığına terk edildiği için
daha yaşarken ölen kız çocukları bu
fasit düzenin ebeveynlere bir armağanı(!) değil mi?
• Demokrasinin acı meyvelerinden
özgürlük düşüncesine evlatlarını kurban veren acılı ebeveynler laik sistemin bir başarısı(!) değil mi?
• Çocuklarımızın eşcinsellerle aynı atmosferi solumalarının müsebbibi yine
bu sistem değil mi?
Şimdi yeniden soruyorum insanlığı fıtraten tahrip eden ve gayri ahlaki ve insani bir seviyede yaşamaya mahkûm eden
demokratik laik düzen mi iflas etti yoksa
insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmayı garanti eden İslâm mı?

Ölen hangisi, İslâm mı demokrasi mi?
Ya da şöyle soralım öldüren hangisi, İslâm mı laiklik mi?
Evet, günümüze geldiğimizde herkesin ortak kabulü olduğu şekliyle ortada
bir mezar vardır. İslâmcılığın mezarı olarak kabul edilen bu mezar aslında sivil,
demokratik İslâm anlayışının mezarıdır.
Bu cenaze kapitalizm sistemine ve onun
amentüsü olan laikliğe, demokrasiye ait.
Kapitalizm ve onun yönetim şekli
olan demokrasinin kaçınılmaz sonunun
geldiği, gerçek son olan yıkılışının bir hakikat olduğu sistemin yetkililerince de
itiraf edilmeye başlandı. Ne demişti hatırlayacak olursak cumhuriyetçilerin eski
başkan adayı ve eski Teksas Senatörü,
Ron Paul: “ABD’nin umursanmadan büyüyen borçlarıyla askerî harcamaları, eninde
sonunda sistemin çökmesine ve Sovyetler
Birliği’nin son günlerindeki gibi yanıp kül
olmasına yol açacak, artık sona yaklaştığımızı düşünüyorum.”
Kapitalist sistemin maruz kaldığı krizlerde, defaten yamalanan demokratik sistemin, insanlığın sorunlarına çözüm üretemediği gerçeği bir kez daha ortaya çıktı.
Gelinen noktada beşerî ideolojilerin
çaresizliği ve çıkmazı her akıl ve vicdan
sahibine gizli değildir. Artık geçmişte insanlığı kalkındırdığı ve sorunlarına köklü
çözüm ürettiği gibi bugün de insanlığı kalkındırma potansiyeline sahip olan yegâne
ideolojinin İslâm ve onun uygulama metodu Hilâfet olduğu aşikârdır.

hazırlayan Amerikan Ulusal İstihbarat
Konseyi’nin (NIC) yayımladığı “Küresel
Geleceği Haritalamak” başlıklı rapor bunu
teyit etmektedir. Raporda İslâm’a çağrının 2020 yılına kadar karşılık bulacağı ve
İslâm hadaratının Hilâfet altında küresel
bir değişim gerçekleştirerek yeniden
köklerine döneceği vurgulanmaktadır.
Sonuç olarak bu mezar İslâm’a değil
bilakis demokrasiye, laikliği aittir. Yine
bu mezar saf, berrak İslâm’a değil sivil
demokratik İslâm’a aittir. Hiç kimsenin
şüphesi olmasın, dünyamızı sarmalamış
olan demokrasinin ve dahi küfrün kara
bulutları elbet İslâm’ın güneşiyle bir gün
dağılacak, demokrasinin üzerimize yağdırdığı zulüm ve kaos bir gün sona erecektir, biiznillah. Kararmış dünyamızı aydınlığa dönüştürecek olan ise kuşkusuz
yaşanabilir siyasi İslâm’dır. Bunun yegâne
garantörü ise nübüvvet metodu üzere
Râşidî Hilâfet’tir.
Allahu Teala şöyle buyuruyor:
ٓ ٰ
ْ
الل اِ ّ َل اَ ْن يُ ِت ّ َم
ِ ّٰ يُ ۪ريدُو َن اَ ْن يُ ْط ِف ُ۫ؤا نُو َر
ُ ّ الل ِباَ ْف َوا ِه ِهمْ َويَأبَى
نُو َر ُه َولَوْ َك ِر َه ْال َكا ِف ُرو َن

“Allah’ın nurunu ağızlarıyla (üfleyip) söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan asla
vazgeçmez.” [Tevbe Suresi 32. Ayet]

Zira Amerikan istihbarat teşkilatlarından oluşan ve Amerikan yönetimi için
orta ve uzun vadeli stratejik düşünceler
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ki şeyden birinin var olduğu yerde,
diğerinin olma ihtimali bulunmuyorsa buna zıtlık dendiği hepinizin
malumudur. Yani gece-gündüz, hak-batıl
gibi birinin olduğu yerde mutlak suretle
diğerinin orayı terk etmesi veya ortadan
kalkması gerekir.
Tarihi insanoğlunun yaradılışıyla başlayan hak-batıl mücadelesi, kıyamete kadar devam edecektir. Batılın savunucuları, zulüm ve ifsadı yaymak için önlerinde
duran hak engelini ortadan kaldırarak
kötü düşüncelerini hayatın her alanına
sirayet ettirmek isterler. Yine hakkın
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taraftarları ise zulüm ve ifsadı ortadan
kaldırarak hem yaradılış gayesini hem de
fıtratın gereğini yerine getirme gayretini
sarf ederler. Nihayetinde farklı dönem
ve zaman dilimlerinde birinin barizleşirken diğerinin daha sönük kaldığı dönemler olmuştur. Özellikle Müslümanların
akidelerinden neşet eden otoritelerinin
güçlü olduğu dönemler hakkın, hayatın
her alanında hakim kılındığı, batıla yaşam
hakkı kalmadığı dönemler olmuştur. Maalesef son iki asırdır, özellikle de son bir
asırda batılın hayatın her alanına nüfuz
ettiğini görmekteyiz ki buna sebep, Müs-

lümanları temsil eden otoriteden yani
yönetimden mahrum kalmalarıdır.
Elbette hak-batıl mücadelesi sadece
sahada askerî çatışmayla gerçekleşmiyor.
Bu mücadele fikrî, siyasi, iktisadi olarak
da gerçekleşiyor ki batılın savunucuları
son bir asırdır asıl saldırı mevzilerini bu
alanlar üzerinden gerçekleştirip, zulümlerini hayata iktidar yaptılar. Fikrî alandaki
amansız mücadele Müslümanları değerlerinden uzaklaştırma, kavramlarının içini
boşaltarak itibarsızlaştırma, kendi batıl
fikirleriyle İslâm’ın kavramlarını karıştırmak suretiyle aslından saptırma, berrak-
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lığını bozma, manayı esasından koparma,
herkesin aklına göre kavramları yorumlama düşüncesini yayarak en büyük kötülüğü yaptılar.
Fikrî, siyasi saldırılarını devletlerinin
destekleriyle gerçekleştiren misyonerler,
faaliyetlerini yürüttükleri yerlerde kendilerine mâni olacak otorite olmadığı gibi
batıl fikir ve düşüncelerinin yayılmasına
aracılık eden başımızdaki yöneticileri de
amaçlarına hizmet ettirdiler. Tabii ki işin
daha vahim olan kısmı ise peygamberlerin varisleri olarak nitelenen âlim pozisyonundaki birçok şahsiyetin bu zulüm
değirmenine su taşımalarıdır.
Zulüm ise genel anlamı
itibarıyla bir şeyi bulunduğu yerden başka bir yere
koymak olarak tarif edilmektedir. Yani hakkı, hak
sahibinden alarak onu hak
etmeyene tevdi etmektir
ki bunun adı zulümdür. Malik-ul mülk, her şeyin sahibi
olan Allah’ın hakkını beşere
teslim etmek Allah’ın dinine, nefsine ve insanlığa zulmetmektir. Her şeyin halıkı
olan Allah, her şeyin, her
yerin de hakimidir.

“demos” yönetim anlamına gelen “kratos” kelimelerinden türemiştir ki hakimiyetin halka ait olduğu yönetim şeklidir.
Zıtlık ve zulüm tanımlarıyla düşündüğünüzde halkın hakimiyetinin olduğu yerde
Allah’ın hükümleri rafa kalkmış oluyor.
Yine her şeyin yaratıcısı ve düzenleyicisi
olan Allah’ın hakkı, beşere tevdi olmuş
oluyor ki bu da zulmün en büyüğüdür.
Hâl böyle olmasına rağmen hangi ilim
ehli, hangi aydın, hangi yazar, düşünür,
demokrasinin İslâm’dan olduğunu, İslâm’a zıt olmadığını, araç olarak kullanılabileceğini, kabul edilebileceğini söyleme
cesaretinde bulunabilir?

“Felsefesi ve tekniği ile, demokrasi
Müslümanların siyasi sistemi olamaz. Ancak demokratik mekanizma, İslâm ve siyaset teorisinin ilkeleri doğrultusunda daha
iyisini buluncaya kadar kullanılabilir.”2 diyen Hayrettin Karaman meseleye şer’î
bakmaktan ziyade tamamen pragmatist
yaklaşmaktadır.
İslâm dünyasında demokrasiyi savunan
ve İslâm’ın veya Müslümanların demokrasiyle bir problemleri olamayacağını öne
süren saygın olarak bilinen âlim ve düşünürler mevcut. Mesela Yusuf el-Karadavî,
Muhammed Cabiri, Malik b. Nebi, Raşid
Gannuşî, Hasan Türabî, Abdülkerim Şuruş, Fazlurrahman, Allâl
el-Fâsi, İbn Bâdis, Ahmed
Reysûnî, Abdulvehhab efendi gibi şahıslar demokrasinin
yanında durmuşlardır.

Fikrî, siyasi saldırılarını
devletlerinin destekleriyle
gerçekleştiren misyonerler,
faaliyetlerini yürüttükleri
yerlerde kendilerine mâni
olacak otorite olmadığı gibi
batıl fikir ve düşüncelerinin
yayılmasına aracılık eden
başımızdaki yöneticileri de
amaçlarına hizmet ettirdiler.

Demokrasi,
laiklik,
cumhuriyet,
özgürlükler
fikri gibi Batılıların bozuk
akidelerinden neşet eden
düşünceler, hakim durumdadır. Bu fikirlerle, Allah’ın
hükmetme hakkının gasp
edilmesine hiçbir Müslüman razı olamaz ve bu düşüncelere karşı her Müslümanın uyanık
olup bunların karşısında durmaları imanın gereğidir. Yöneticilerin, belamların
haktan hakikatten uzak süslü cümleleri,
hiçbirimizin bu batıl fikirlere karşı duruşumuzu değiştirmemeli. Bunu, bizim
kişisel tercihimize bırakılan bir mesele
olmadığından bahsettim.
Müslümanlar arasında en fazla teberruz ettirilen İslâm’a zıt fikirlerden olan
demokrasi; Yunanca halk anlamına gelen

الل ِمنْ ِع َبا ِد ِه ْال ُعلَ ٰم ٓ ُؤ۬ ۜا
َ ّٰ اِ ّنَ َما يَخْ شَ ى

“Allah’tan ancak hakkıyla âlim
olanlar korkar.”1
Yine başımızdaki yöneticilerin, bu küfür fikriyle toplumu siyaset etmeleri başlı
başına zulüm iken bunu halka benimsetme çabaları zalimliğin ta kendisidir. İşin
hayret verici yönü nassları bağlamından
koparan sözde âlimlerin, bunu araç olarak kullanılabileceğine dair fetvalarıdır.

Dünya Müslüman Âlimleri Birliği başkanlığını bırakan Yusuf el-Karadavi’ye
göre demokrasiyi Allah’ın
hâkimiyetine ters bir sistem
olarak tanımlamak, haricîlerin tavırlarına benzemektedir. Hz. Ali’yi “Kuran’ın
hakemliğine” çağıran haricî
tavır, Hz. Ali’nin ifadesi ile
“kendisinden batıl amaçlanmış hak bir söz” idi ve bugün hâkimiyet eleştirisi ile
demokrasi karşıtlığı harici
yaklaşıma benzemektedir.

Gannuşi, Nahda parti
kongresinde artık İslâmcılığı terk ettiklerini ve Müslüman demokrasisine geçtiklerini ilan ediyordu...
Türkiye’de demokrasinin en büyük
pazarlayıcısı olan AK Parti ve Erdoğan’ın,
çıkardığı yasa ve düzenlemeler, istisnasız
her platformda demokrasiye övgüler dizip yeni bir eşik olarak ileri demokrasiyi
kendine hedef edinmeleri bu batıl fikirle
ne derece hemhâl olduklarını görme açısından önemlidir.
Yine, İslâm’a zıt küfür fikri olan laiklik...
Suskunluğun Kırılma Noktası 33

İslâm Siyaset Düşüncesi

Laik, Yunanca laikos, Latince laicustan, Fransızca laic veya laixue din adamı
olmayan halktan olan manalarındadır. Laiklik, esasında ise hayatla yani yönetim ile
alakalı hiçbir işe dinin karıştırılmamasıdır.
Bugün istisnasız tüm ülkelerin yönetimlerinde esas aldıkları düşünce laiklik ilkesi
doğrultusunda dinin hayatın dışında bırakılmasıdır. Maalesef bu sapkın düşünce
dahi ümmet arasında siyasiler ve sözde
aydınlar eliyle normalleştirilmeye çalışılmakta. AK Parti kadar laiklik düşüncesini
Müslümanlara angaje eden bir hareket
bu denli başarılı olamadı. Bizden görünenlerin ümmete verdiği zararı harbî kâfirler veremedi.
2011 yılında başbakan iken Mısır’a
yaptığı ziyarette Mısır’ın Oprah Winfrey’i olarak gösterilen Mona Shazly’ye
verdiği ve Mısır’ın Dream TV kanalında
yayınlanan röportajda Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, laiklik kavramının bir
matematik kavramı olmadığını söyledi.
Başbakan Erdoğan sözlerine şöyle
devam etti: “Mısır bu geçiş döneminde ve
sonrasında inanıyorum ki bu değerlendirmesini en güzel şekilde yapmak suretiyle
özellikle demokrasi noktasındaki bu geçişte
şunu görecektir. Yani laik bir devlet yapısı

34 Köklü Değişim

dinsizliği değil, herkesin dinini inandığı gibi
yaşamasının teminatıdır. Böyle görecek,
böyle görmesi lazım. Bundan hiç endişe
etmesin ve anayasayı hazırlayacak olanlar
da bunu orada teminat altına alması lazım.
Demesi lazım ki ‘Devlet tüm inanç gruplarının inancını teminat altına alır. Hepsine eşit
mesafededir. Asla sizi dininizi yaşamaktan
alıkoymayacaktır.’ Bunu böyle söylemesi lazım. Bu şekilde başlar ve bu şekilde devam
ederse o toplum huzur bulacaktır. Müslümanıyla, Kıpti’siyle hepsi, hatta hatta daha
ileri gidiyorum dinsizin bile, ateistin bile
inancına devlet saygı duyacaktır. Onu da
güvence altına alacaktır. Laik devlet budur.
Ama kişi laik olmaz. Tayyip Erdoğan laik
değildir, Tayyip Erdoğan bir Müslüman’dır.
Ama Tayyip Erdoğan laik bir devletin başbakanıdır ve bunun gereğini de dört dörtlük
yapmanın gayreti içindedir.”
Yine 2016 yılında yeni anayasa sürecinde Erdoğan Hırvatistan’da yaptığı
konuşmada TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Laiklik yeni anayasada olmamalı” sözlerini değerlendirdi.
Erdoğan “Meclis Başkanımız kendi kanaatlerini ortaya koymuştur. Mısır’da yaptığım konuşma bu konuda çok çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Aynı dönemde AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik de MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada şunları söylemiştir:
“Laiklik, demokrasi gibi kavramlar eski
Türkiye’de birbiriyle çatıştırılan kavramlardı.
Biz bu kavramların birbirleri arasında sinerji
üreten kavramlar olduğunu düşünüyoruz.
Laikliği toplumsal barış ilkesi, bütün inançlar karşısında devletin eşit mesafede durduğu bir tarafsızlık ilkesi olarak düşünüyoruz.
Bizim yaşadığımız problemler, bu kavramların kendi bağlamlarından çıkarılıp ideolojik
kavramlara dönüştürülmesidir. Laiklik yeni
anayasa metinlerimizde de var. AK Parti
özgürlükçü bir laiklikten yanadır. Biz laikliği
din ve vicdan özgürlüğünün garanti altına
alınmasında bir güvence olarak görüyoruz.”
Aynı şekilde Batı’nın inanç ve değerlerinden türemiş İslâm’a tamamen zıt
olan milliyetçilik, vatancılık gibi fikirler de
ümmeti bölen aralarına kin ve husumet
sokan zulüm fikirleridir. Kendi ırkını milletini üstün tutma esasına dayanan milliyetçilik, İslâm’ın üstünlüğü takvaya yani
Allah’a kulluğa hasretmesiyle tamamen
zıttır. Aynı şekilde milliyetçilik düşüncesinin bütünleyicisi olan vatancılık da belli sınırlara hapsolup üzerinde yaşadığı toprak
parçasını kutsama üzerine şekillenmiştir.

İSLÂM’A ZIT FİKİRLERLE İSLÂMCILIK TASLAMAK

Demokrasi düşüncesinin bütünleyicisi olan inanç, fikir, mülkiyet, şahsi
hürriyetler fikri toplumun başının belası
olmuştur. İslâm’ın olduğu yerde özgürlük
değil hak, hukuk, adalet, merhamet vardır. Bu ölçü; hiçbir beşerî düzenin, hiçbir
toplumun, hiçbir yöneticinin gerçekleştiremeyeceği ulvilikte bir mükemmelliktir.
Bu ölçüde benden ziyade biz, fertten
ziyade toplum, sapkınlık yerine düzen,
kardeşlik vardır. Allah’a hakkıyla kulluk
ederek mutmainliğe ulaşma, kurtuluşa
erme vardır.
Bugün, demokrasi ve
laiklik adı altında sapkın
hürriyetler fikrini uygulayan
yöneticiler, halkı Müslüman
olan topluma insaf etmemektedir. Çıkardıkları kanun ve yasalar, genel hayatla alakalı düzeni bozduğu
gibi bunlarla aile içine kadar
sirayet etmenin sinsiliği işlenmektedir. Bakın son zamanlarda tartışılan İstanbul
Sözleşmesi’yle aile, toplum
adeta felç edilmek istenmektedir. Maalesef kötülüğü aleni hâle gelmesine
rağmen istisnalar hariç ne
âlimler ne aydınlar mevcut
yönetime ters düşmeme
adına seslerini dahi çıkaramamaktalar. İman ettiğimiz İslâm’ın çözümleri, her
meseleye intibak etmediği
sürece bu problemlerden
kurtuluş imkânsız.

fikirleri bir de İslâm’danmış gibi gösterme cüretini sergileyip bu batıl fikirlerle
İslâmcılık taslamaktalar. İster akli ister
şer’î manada olsun bu fikirlerin hiçbiri ne
İslâm’dandır ne de İslâm’la bir arada bulunabilir. Demokrasi, laiklik fikrinin girdiği
kalpte iman, zihinde akıl kalmaz. Milliyetçilik, vatancılık, özgürlükler gibi haram
olan fikirlerin girdiği toplumun dağılmaya, parçalanmaya, azgınlığa mahkûm
hâle gelmesi kaçınılmazdır. Milliyetçiliği,
vatancılığı zorlama birtakım sözlerle İslâm’danmış gibi gösteren sözde âlimler
ise ya hakkın cahili ya da ketmedenidir.

ٰ ان ْالح ْكم ا ّ َل
ل
ِۜ ّ ِ ِ ُ ُ ِ ِ

“Hüküm ancak Allah’ındır.”3

ْالل َو َل تَ ّ َت ِبعْ اَهْ َوٓا َءهُم
ُ ّٰ َواَ ِن احْ ُكمْ بَ ْي َن ُهمْ ِب َمٓا اَ ْن َز َل

“Aralarında, Allah’ın indirdiği
hükümlere göre hükmet ve onların hevalarına uyma.”4
َو َل يُشْ ِر ُك ۪في ُح ْك ِم ۪ه ٓ اَ َحدًا

“O hükmüne kimseyi ortak etmez.”5
Hükümlerin tamamı ve daha fazlası Müslümanlar arasında
İslâm’dan başka hiçbir yönetimin, nizamın olmasının
imkânsızlığına hükmeder.

Bugün, demokrasi ve laiklik
adı altında sapkın hürriyetler
fikrini uygulayan yöneticiler,
halkı Müslüman olan
topluma insaf etmemektedir.
Çıkardıkları kanun ve yasalar,
genel hayatla alakalı düzeni
bozduğu gibi bunlarla aile
içine kadar sirayet etmenin
sinsiliği işlenmektedir.

Laikliğin olduğu yerde din yani İslâm
Demokrasinin olduğu yerde Allah’ın
hükmü olan şeriat
Özgürlükler fikri düşüncesinin olduğu
yerde, hakkaniyet, kulluk, kurtuluş
Milliyetçilik, vatancılık düşüncelerinin
olduğu yerde ümmet, birlik, İslâm kardeşliği yoktur.
Bugün bu fikirleri amaçları için araç
olarak kullandığından bahseden âlim,
yönetici ve aydınlar, ne hazindir ki bu

Amaçlarını, kendi zihin dünyalarında
netleştirmemiş yöneticilerin, bu fikirleri
bırakın araç olarak kullanmayı geçen zaman içinde laiklik, demokrasi, milliyetçi
düşüncelerin aracı olmaktan dahi kurtulamayıp bu fikirlerin hizmetkârı hâline
geldiler. Tabii ki hâlâ bunu göremeyen
“aydın ve âlimler” yöneticilerin dalkavukluğundan vazgeçmiyorlar. Batıl fikirlerle
zihinlerini ve dillerini kirletenlerin bir de
bunları İslâm’danmış gibi gösterme gayreti tam bir akıl tutulmasıdır. Boşuna uğraşmayın! Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

İslâm; tekrardan karanlıkları yaran güneş, umutsuzlukları bitiren müjde,
hasta bedenlere şifa, küfür
hükümlerinin üzerine inen
balyoz gibi hayatın her alanına Hilâfet nizamıyla inkişaf edecektir biiznillah. O
gün, bu küfür ve bozuk fikirler, hayatın her alanından
kaldırılacak. Müslümanların, tertemiz akidelerinden
çıkan çözümlerle dünyaya
ve ahirete yönelmesi sağlanacaktır. Azgın yöneticiler,
saptırıcı alimler, kiralık aydınlar hak ettikleri muameleyi göreceklerdir.

1 Fatır Suresi 28
2 Yeni Şafak, 29.5.2014
3 Yusuf Suresi 40
4 Maide Suresi 49
5 Kehf Suresi 26
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İSLÂMCILIK
GÜNÜMÜZ DÜNYASINA

NELER SUNUYOR?

HEDEFLERİ VE PROJELERİ NELER?

İ

slâmcılık, kavram itibariyle ilk telaffuz edildiğinde kulağa hoş gelmese
de, vakıası itibariyle İslâm ümmetinin yaşadığı travmadan kurtuluşun çıkış
hamleleri olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. Batı’nın modernist aklına inat daha
gelenekçi, ılımlı ve uzlaşmacı yansımaları
olduğu gibi, daha karşıt, radikal ve köktenci akımlar şeklinde de filizlenmektedir.
Çoğunlukla Batıcı, liberal ve -sözde- aydın fikirlere karşı İslâm referanslı
karşıt duruşlar, İslâmcı ancak mevcuda eklemlenme şeklinde toplumda yer
edinmektedir. Ya İslâmi temel kaidelere
36 Köklü Değişim

yamama yahut da tevil yöntemleriyle
İslâmi kavramlara bitiştirme şeklinde
ortaya çıktığını görebiliyoruz. İstibdat ve
baskı dönemlerinde ferahlığı, kurtuluşu
ve yeniden öz benliğine kavuşmayı salık
veren “özgürlük” sloganları çoğu Müslüman bireyi kuşattı. “İslâm’ın artık çağın
gereksinimlerine cevap veremediği” fikrini
bilinçaltına sokuşturmaya çalışılan Batıcı ecnebi fikir sahipleri, bunu sağlamak
için her türlü enformasyon araçlarını,
kurumsal dinamikleri, medyayı, siyasi nüfuz sahiplerini ve ekonomik güçlerini bu
uğurda harcadılar.

Sonuç itibariyle devasa cüssesiyle
arz-ı endam eden İslâm ümmeti, pasifliği
kadere imanla tavsif eden İslâmcı akımların eliyle Batı’ya ve değerlerine hizmet
etmeyi övülecek amellerden, susmayı ve
boyun bükmeyi ise “Eyüp’ün mücadelesi”
olarak nitelendirdi.
Öte yandan bu fantoş ve pasif İsevi
sözde İslâmcı akımlara karşı, tozu dumana katan İslâmcı refleksler de yok değil.
Bu yazımızda tüm bu akımlara, siyasi ve
sosyal çözümlemelerinin hakikatine değinecek ve inşallah doğru İslâmi duruşun
yol haritasını ortaya koymaya çalışacağız.
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Gelenekçi
ve
düzlemde İslâmcılık

modernist

Gelenekçi çizgideki İslâmi düşüncenin
temelini mevcut siyasi iktidarları pasifize
etmeden, ıslahatçı bir zeminde düzeltme
ve yola getirme hedeflenmektedir. Bu
akımlar her ne kadar Anadolu mistisizminin derin izlerini üzerinde taşısalar da
Batı’dan gelen sert ve ayak kaydıran fikir
savaşı karşısında yenilgiyi içselleştirmiş,
peşin kabullenmişlikle Batı’dan ithal kavramları dışlamak yerine “İslâmileştirme”
yoluna gitmişlerdir. Demokrasinin Müslüman toplumlar
tarafından uygulanabilir bir
sistem olabileceği, günümüz
konjoktüründe siyasal sistemlerin insanlar tarafından belirlenebileceği, ekonomik şartların peygamber dönemindeki uygulama biçimi ile kıyaslanamayacak düzeyde farklılaştığı ve globalleştiği, bundan
ötürü de farklı siyasal eğilimlerin İslâm ile tefsir edilerek
İslâm’ın güncellenebileceğini
salık verirler.

özelliği vahyi akıl süzgecinden geçirilmesi
gerektiği noktasında odaklanmaktadır.
Selefî düzlemde İslâmcılık
Bunlar, kendilerini selef-i salihin
dönemine nispet eden ve “Öne geçen
Muhacirler ve Ensar ile onlara
güzellikle uyanlar; Allah onlardan
hoşnut olmuştur, onlar da O›ndan
hoşnut olmuşlardır” [Tevbe Suresi 100] ayeti mucibince güzellikle tâbi olduklarını
tasavvur ettikleri selefin yolunu, abartılı
sayılabilecek bir düşünsel akımla günü-

ederek sözde modern İslâm’ın yılmaz
savunucusu olduğunu ve gerçek İslâm’a
davet ettiğini düşünmektedir.
Onlardan bir kısmı da köy köy, yalın
ayak, nefesi kesilinceye kadar İslâm’ın
tekrar geri gelmesi için ceht sarf etmiş
ancak bitap düşmüş bir hâlde yerinde çakılıp kalmış, bir an düşünmüş ve “çözüm
için ancak sistem içi mücadele ile
başarı elde edilebilir” diyerek kulvar
değiştirmiştir. Sistem içi mücadeleyi sistemi değiştirmenin yöntemi ve metodu
olarak telakki eden İslâmcı
akımlar, sistemin politik mahareti ve siyasi hamleleri ile
ehlileştirilmiş, adaptasyona
ve dejenerasyona uğratılmış
ve adeta mutasyon geçirerek
sistemden bir parça hâline
getirilmiştir. Hatta onlardan
kimileri “artık İslâm miadını doldurmuştur” diyebilecek kadar da ümitsizlik ve
çaresizlik girdabında kendine
tutunacak yer bulmuştur. Bu
kimseler; ekonomik, siyasal
ve toplumsal tüm değişimlerin 21. Yüzyıl itibariyle mütekâmil hâle geldiğine ve artık
İslâm’ın tüm bu değişimlere
ayak uydurabilecek bir potansiyelinin olamayacağına -diliyle itiraf etmese de- düşünsel
olarak kanaat getirmiştir.

Sistem içi mücadeleyi
sistemi değiştirmenin
yöntemi ve metodu olarak
telakki eden İslâmcı akımlar,
sistemin politik mahareti
ve siyasi hamleleri ile
ehlileştirilmiş, adaptasyona
ve dejenerasyona uğratılmış
ve adeta mutasyon
geçirerek sistemden bir
parça hâline getirilmiştir.

Modernist İslâmcı bazı
zevatlar ise işi daha da öteye
taşıyarak tarihsel değişimlerin ve buna bağlı olarak da
fikirlerin, sistemlerin, hayat
felsefelerinin değişim ve başkalaşım geçirmesinin kaçınılmaz olduğunu açıkça dile
getirmektedirler. Hatta 19.
Yüzyılın başından itibaren Cemalettin Afgani, Muhammed
Abduh ve selefleri tarafından
“akıl mı, vahiy mi” tokuşturmasını dahi
yaptırabilecek bir fikrî düzleme çekmeyi
başarmışlardır. O günden bugüne, bu
derenin altından çokça su akmasına
rağmen derenin suyu hep bulanık kalmış
ve her zamanda Batılı fikirlere karşı aşağılık kompleksine kapılan kimi modernist İslâmcı kimseler tarafından su, Batılı habis fikirlerle bulandırılmaya devam
edilmiştir. Reşit Rıza fraksiyonu ise daha
sistematik bir sürecin gelişmesine katkı
sunmuştur. Ancak bu damarın en belirgin

müze taşımışlardır. Buradan şunu kastediyorum: Kimi bu yolu, tekfirci bir anlayışla “bizim ‘kâfir’ dediklerimize ‘kâfir’ demeyen de kâfirdir” derecesinde
dışlayıcı ve ötekileştirici bir dil kullanarak
herkesi kâfir ilan etmenin dayanılmaz rahatlığı(!) içerisinde ehl-i necat olmakla
övünürken, kimisi de ehl-i sünnet çizgisinde olan ve mezhep mukallidi Müslümanlara peygamber döneminde putçuluğu savunan müşrik ehline yakıştırılan
“atalarının dini üzere olmak”la itham

Hasan El Benna’nın İhvan-ı Müslümin (1928-Mısır)
cemaati ve Ebul Ala Mevdudi’nin Cemaat-i İslâmi
(1941-Hindistan) oluşumu
ise kısmen İslâm ümmetinde yeniden ve
yeni bir çırpınışın odak noktası hâline gelmişlerdir. Kurulduğu dönemler itibariyle
Cumhuriyetin ilanı sonrası Müslümanların yaşadığı travmalara bir çözüm arayışı
olarak ortaya çıkmışlardır. Sistemin değişmesi ve İslâmileştirilmesi noktasında
hemfikir olmalarına karşın mütekamil
-uygulanabilir- kapsamlı ve tahdit edilmiş bir anayasa oluşturamamış ancak
derleme eserler telif ederek İslâm ümmetinde bir uyanışın kıvılcımını çakmayı
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zaman diliminde dış ilişkiler ve politikanın ise daha karmaşık ve zor olduğunu,
bundan dolayı da şartların uyumlu hâle
getirilemeyecek kadar karmaşıklaştığını ileri sürerler. Dolayısıyla o dönemde
halifeliğin belki dönemin şartları itibariyle
uyumlu olabileceğini ancak bu zamanda
demokrasinin, cumhuriyetçiliğin insanlara en uyumlu ve uygun sistem olacağını
iddia ederler.

başarmışlardır. Tevhidî mücadele şuuru
ve mevcut olanın gayr-i İslâmi olduğu
noktasında ortak bir fikir geliştiren bu
akımlar daha sonra mevcut siyasal düzenin içerisinde de bunun başarılabileceği noktasına evrilerek fikrî tıkanıklık
yaşamışlardır. Muhammed Mursi, bunun
en bariz örneğidir.
Ilımlı ve Radikal İslâm perspektifinde İslâmcılık
Muhafazakâr İslâmcı fraksiyonun en
bariz yönü diğer ecnebi cenahtan gelen
siyasal, ekonomik ve toplumsal çözümlemelerin alınabilir olduğudur. Bu düşünce
“ılımlı İslâm” ile taçlandırılmıştır. Her ne
kadar “ılımlı İslâm” ve “ılımsız/radikal
İslâm” ikileminde dinî hassasiyetleri taşıyan bireyler gelgitler yaşasa da zamanla
bu durum bir İslâmi kimlik sorununa dönüşmüştür.
“Ilımlı İslâm” lafzı ve de söylemi her
ne kadar kabul edilebilir olmasa da, Batılı
sömürgeci kâfirlerin sömürü aracı hâline
getirdikleri bir fikir akımıdır. İslâm toplumunu fikrî temellerinden (Kur’an-Sünnet-Sahabe İcması-Şer’i Kıyas) sarsmayı
amaçlayan bu habis düşünce, ekonomik
ve siyasal meselelerdeki bakışıyla kendini
ele vermektedir.
Yine bu habis düşünce; ekonomik
yön itibariyle, global ticari muamelelerdeki çeşitlilik ve mübadele yöntemlerin38 Köklü Değişim

deki farklılaşma neticesinde ortaya çıkan
sorunlar ve çözümlemeler, çağın üstesinden gelebileceği ve bilimin ancak cevaplandırabileceği; dinin bunda bir katkısının
veya çözümünün olamayacağını salık vermektedir. Mekke döneminde borsanın,
şirketlerin, bankacılığın, kredinin ve daha
sayılamayacak birçok yeni çıkan meselelere çözüm sunamayacak kadar basit
ekonomik ilişkilerinin olduğunu, dolayısıyla iktisadi bir düzenin İslâmi usullerle
teşkil edilemeyeceğini söyler.
Bu düşünce sahipleri; siyasal olarak peygamber döneminin, kabilelerin
yaşadığı dönem olduğunu, dolayısıyla
problemlerin o dönem içerisinde basit
yönetimlerle halledilebildiğini ancak bu

Halkın İslâmi değerlerine bizzat kendilerinin bireyler olarak sahip çıkmaları
gerektiğini, bunun için devlet eliyle medreseler, vakıflar teşkil edilmesinin bunu
gerçekleştirmek için kâfi derecede olduğunu, çocukların imam-hatip liselerine
gönderilmek suretiyle İslâmi ahlak ile ahlaklanabileceklerini, varsa bir problemin
aileden kaynaklanacağını ifade etmektedirler. Dolayısıyla bireylerin değişimi ve
ıslah edilmesiyle toplumun değişmesinin
mukadder olacağını söylerler. Bu kesimler çoğunlukla İslâmi görünümlü siyasi
otoritelerin büyüsüne kapılmışlardır.
“Radikal” diye isimlendirilen kesimlere gelince; bu kesimler her ne kadar siyasal otoriteyi kabul etmediklerini ve ondan berî olduklarını söyleseler de, mevcut gayr-i İslâmi yönetimin yerine ikame
edecekleri somut bir veriye, gerçekçi bir
projeye, devlet mekanizmasının dinamiklerinin keyfiyetine ve İslâmi bir otoriteyi ikame edebilirlik noktasında kifayete
sahip değillerdir. Hamasi söylemleri bir
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tarafa bırakırsak otoritenin değişimi için
somut adımlara (metot), örgütsel dokümanlara, sınırlandırılmış berrak fikirlere
sahip olmadıkları gibi, kuşatıcı bir hareket
tarzı da geliştirebilmiş değillerdir. Dolayısıyla ‘alın bu devletin anahtarını, dilediğinizi yapın’ denildiğinde şaşkın hâlde
duracak kendini “Radikal İslâmcı” olarak
tavsif eden birçok yapı veya fikrî akım
mevcuttur.
Siyasal İslâmcılık
İslâm’ın siyasi yönü, yadsınamayacak kadar somut
bir gerçekliktir. Türkiye’de ve
dünyada istisnasız birçok cemaat, fikir akımı, ılımlı-ılımsız
birçok İslâmi yapı, çıkış noktası itibariyle hedef tahtasına küfür rejimlerini koymuş
ve bu kötü vakıayı siyaseten
inkılap ettirme refleksine sahip olmuşlardır. Bu tarz reflekslere karşı da çoğunlukla
siyasal karşı cenahlar peyda
olmuşlar ve ‘siyaseti dine
alet etmek’ yahut ta ‘siyasal
İslâm tehlikesi’ gibi olumsuzlayan sözcüklerle bunları
ötekileştirmişlerdir.

leşmemesinden dolayı açığa çıkar. Bunun
sonucu olarak da siyasal sistemlerle paralel adımlar atılarak vicdanen rahatlama
yoluna gidilir. Sistem içi mücadele en bariz metot olarak açığa çıkar. Günümüz
Türkiyesi’nde bu durum nispeten “sağcı” diye isimlendiren kesimlerde görülür.
Kısa vadede ise cihadi anlayışın mevcut siyasal sistemleri değiştirmenin metodu olarak benimsenmesi ise; yorucu
ve bıkkınlık veren davet çalışmaları ye-

Sahih İslâmi mücadele yöntemi
Öyle anlaşılıyor ki Müslümanların
müstakil, bağımsız ve güçlü bir otoriteleri
olmadığı için diğer birçok konuda olduğu
gibi yönetimlerinin İslâmileştirilmesi
adına örgütlü, siyasi ve ideolojik bir hareket tarzı oluşturamamışlardır. Buna
dair bir proje ortaya koyamadıkları gibi
umutlarını yitirmiş ve dağınık bir vaziyette debelenmektedirler.
Yapılması gereken ise;

İslâm’ın siyasi yönü,
yadsınamayacak kadar
somut bir gerçekliktir.
Türkiye’de ve dünyada
istisnasız birçok cemaat, fikir
akımı, ılımlı-ılımsız birçok
İslâmi yapı, çıkış noktası
itibariyle hedef tahtasına
küfür rejimlerini koymuş ve
bu kötü vakıayı siyaseten
inkılap ettirme refleksine
sahip olmuşlardır.

Çoğunlukla karşı cenahın
(ulusalcılar-laikler-solcular)
bu
toptancı
Müslüman
karşıtlığının, etki-tepki kuralı
gereği İslâmcı taifede vahdeti, muaveneti ve ortak duruşu doğurması gerekirken bu
olmamıştır. Bunun en temel
sebebi; değişimci ve inkılapçı
reflekslere sahip olmalarına
rağmen söylem düzeyinde kalmaları, zaman geçtikçe ilk nüveleri ile gelinen nokta arasında derin fikrî ve pratik çelişkiler
yaşamalarıdır. Buna da, gerçek anlamda hedeflere ulaşamama noktasındaki
ümitsizlik ve başarıyı kısa vadede (mesela, silahlı yöntemlerle) gerçekleştirme
arzusu sebep olmuştur.

Ümitsizlik, akıp giden zamana karşı
başarının ve değişimin bir türlü gerçek-

rine piramidin en tepesinden otoriteyi ele geçirmek suretiyle kısa sürede
başarı elde etme isteğinin bir sonucu
olmasından dolayıdır. Bunu kimi cihadi
hareketler uygulamışlardır. Pratikte ise
karşı durdukları rejimler, bu yapıları veya
hareketleri politik bir kısım hamlelerle,
gayri İslâmi siyasal zemine çekmeyi başarabilmişlerdir. Zamanla görüldü ki; sistemin çarkları arasında yok olmuşlar…

Öncelikli olarak, küfrün
vakıasının ortaya konulması
gerekli ve elzemdir. Yani demokrasi, kapitalizm, cumhuriyet, krallık, komünizm vs.
gibi ideolojik fikirlerin batıllığının ortaya konulması adına
doğru ve kuşatıcı bir analizin
yapılması gerekir.
Daha sonra; Rasul Aleyhi’s
Salatu ve’s Selam’ın hareket
metodunun net ve vazıh bir
şekilde anlaşılması için çaba
harcanmalıdır. Yani siyer-i
Nebi’ye tekrar tekrar bakılmalı, Kur’an-ı Kerim ve
Sünnet’ten metot ile alakalı
naslar analiz edilmeli ve siyasi
hareketin omurgası bu yöntemle belirlenmelidir.

Son olarak da; küfrü, sistemlerini, vakıalarını ve hakikatlerini iyice anlayan, hareket tarzını belirlemiş ve metodunu sınırlandırmış siyasi
bir hareket oluşturulmalı ve
süre ne kadar uzarsa uzasın metodundan
sapmadan, yalakalık yapmadan, boyun
bükmeden, kimseden yardım almadan,
küfre meyletmeden, açıklıkla ve azimle
yürünmelidir.
Bu sayede hem piramidin tepesinden
güçlü bir otorite tesis edilir hem de halkın
çoğunluğu yapılan ısrarlı davet çalışmalarıyla değişimi bizzat ve somut olarak isterler.
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Salih Yıldırım

İSLÂMCILARIN
BAŞARISIZLIKLARININ
SEBEPLERİ VE

DOĞRU
KİTLELEŞMENİN
ESASLARI
ُْس ِهم
َ َ ّ إِ ّ َن
ِ الل َل يُ َغ ِّي ُر َما ِب َقوْ ٍم َح ّ َتى يُ َغ ِّي ُروا َما ِبأ َ ْنف

“Bir toplum kendi özünde olanı
değiştirmedikçe Allah onların hâlini değiştirmez.”1

B

u ayet toplumsal değişimin temel ilkesini ortaya koymaktadır.
Toplumun özünde olan tâbi oldukları fikirler, duygular ve nizamlardır.
Bir toplum ancak tâbi oldukları fikirleri,
duyguları, nizamları başka fikir, duygu ve
nizamlarla değiştirdiğinde yeni bir topluma dönüşür. Toplum ise kendisindekinden farklı olan düşünce, duygu ve nizam
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benimseyen siyasi kitleleşmeler eliyle
değiştirilir.
Nitekim İslâm’ın gönderildiği Araplar,
devlet olmaktan uzak, devlet tecrübesine sahip olmayan, kabileler hâlinde atalarının ilkel inançları üzerinde yaşayan bir
toplumdu. Tâbi oldukları fikir, duygu ve
nizamları Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve
Sellem önderliğindeki Müslümanlardan
oluşan, İslâm düşüncesine dayalı siyasi kitleleşme eliyle İslâmi fikir, duygu ve
nizamlarla değiştirdiler ve İslâm’ın fikrî
ve siyasi liderliğinde birleşerek İslâmi bir
topluma dönüştüler.

Araplar kendi özlerinde olanı İslâm
ile değiştirince Allahu Teâlâ da onların
durumunu değiştirdi. Yeni kurulan bu İslâmi toplum İslâm düşüncesine bağlılığını
sürdürdüğü yüzyıllar boyunca da kalkınmışlığını ve diğer toplumlara üstünlüğünü
devam ettirdi.
الل لَمْ يَ ُك ُم َغ ِّي ًرا نِعْ َم ًة أ َ ْن َع َم َها َعلَى َقوْ ٍم َح ّ َتى
َ َ ّ َذلِ َك ِبأ َ ّ َن
ُْس ِهم
ِ يُ َغ ِّي ُروا َما ِبأ َ ْنف

“Bir toplum kendi iyi gidişini
değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirici değildir.”2
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Müslümanlar İslâm düşüncesine bağlı
kaldıkları sürece Allahu Teâlâ da onlara, diğer toplumlara üstün olma ve kalkınmışlık nimetini vermeye devam etti.
Müslümanların İslâm’a olan bağlılıklarının
zayıflayarak, hayat ile ilgili sorunlara İslâm
düşüncesi esasına dayalı çözümler üretemez hâle geldiklerinde de Allahu Teâlâ
onlara verdiği nimeti değiştirdi ve Müslümanlar geri kalmaya başladı.
Müslümanlarla rekabet
hâlindeki diğer toplumlarda bir kalkınmışlık olmadığı
için bu geri kalmışlık Müslümanlar tarafından pek hissedilmedi. Fakat Batı dünyası
(Avrupa) Ortaçağ feodalitesine karşı bir düşünce
devrimi gerçekleştirip kapitalizmle feodaliteyi değiştirince ve arkasından hızlıca
sanayi devrimine ulaşarak
kalkınmaya başlayınca Müslümanlar, yüzyıllar boyunca
üstünlük sağladıkları Hristiyan kâfir Batı karşısında ne
kadar geri kaldıklarını hissedip kavrayabildiler.

20. yüzyılın başlarında 1. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında sömürgeci kâfir
Batı ve onun yerli işbirlikçileri eliyle Osmanlı Hilâfet Devleti parçalanıp ortadan
kaldırıldı. Böylece İslâm toprakları üzerinde çağdaşlaşma ve Batılılaşma hamlelerinin devamı olarak Batı dünyasına
hizmet eden, onları taklit eden, İslâm’ı,
devlet ve toplum hayatından uzaklaştırıp

dılar. Müslümanlar ise ne yapacaklarını
bilememenin şaşkınlığıyla içine düştükleri ve kabul edemedikleri bu durumdan
kurtulmanın yollarını aramaya başladılar.
Kalkınmanın başarısızlığa uğratmasında, sömürgeciliğin ve küfrün yerleşip
kalkınmak için çalışan topluluk ya da partili kitleleşme hareketlerin başarısızlığa
uğramasında yabancı kültürün etkisi çok
büyük olmuştur. Sömürgeciler kültür ve öğretim programlarımızı değişmez bir
temele bağladılar. Bu temel
de maddeyi ruhtan ve dini
devletten ayıran hayat görüşüdür. Kendi ideoloji, fikir
ve görüşlerini, devletlerinin
nizamını, kurumlarını, hayatla ilgili çözümlerini bu çözümlerde esas aldıkları bakış
açılarını ve yaşam tarzlarını
zihinlerimiz için temel bir
kaynak hâline getirdiler. Sömürgeci karakterlerini takip
edilmesi gereken bir örnek
ve işbirliği yapılması gereken güçlü bir şahsiyet olarak
yansıttılar. Bunun içindir ki,
nasıl düşünmemiz gerektiği
hususunda bu yabancı kültür
bizde büyük bir çaresizliğe
yol açmıştır.

Müslümanlar İslâm
düşüncesine bağlı kaldıkları
sürece Allahu Teâlâ da
onlara, diğer toplumlara
üstün olma ve kalkınmışlık
nimetini vermeye devam etti.
Müslümanların İslâm’a olan
bağlılıklarının zayıflayarak,
hayat ile ilgili sorunlara
İslâm düşüncesi esasına
dayalı çözümler üretemez
hâle geldiklerinde de Allahu
Teâlâ onlara verdiği nimeti
değiştirdi ve Müslümanlar
geri kalmaya başladı.

Sömürgeci kâfir Batı
karşısındaki üstünlüklerini
kaybeden Müslümanlarda
büyük bir şaşkınlık, telaş
ve panik baş gösterdi. İçine düştükleri bu geri kalmışlığa razı olmadılar ve
bundan kurtulmak istediler
fakat İslâm düşüncesine
geri dönüp İslâmi çözümler üretemediler. Zaten
bunu yapabilecek yetişmiş
adamları da neredeyse kalmamıştı. Panik ve telaşın da
etkisiyle “sömürgeci kâfirler
nasıl kalkındı ise biz de o şekilde kalkınalım” diyerek baş düşmanlarını taklit etme yoluna gittiler. Bu taklit
anlayışı, sömürgeci Batı düşüncesi ve
kültürünün İslâm Devleti’ne sızmasına
ve Müslümanları etkilemesine neden
oldu. Ne yazık ki bu taklitçi Batılılaşma
ve çağdaşlaşma hamleleri Müslümanları İslâm düşüncesinden daha da uzaklaştırdığı gibi kalkınmayı da sağlamadı.

yerine sömürgeci kâfir Batı’nın düşünce
ve nizamlarını (kapitalizm) esas alan zalim, zorba, despot yönetimler kuruldu.
Devletlerini yıkan, ülkelerini parçalayan, Müslüman halka ellerini ve dillerini
kötülükle uzatanlar Batı’yı “çağdaş uygarlık seviyesi”, “ulaşılması gereken hedef ”
olarak gösterip kendi halklarını aşağıla-

Toplumda yabancı kültürün bulunması doğru bir
partili kitleleşmenin oluşmasını neredeyse imkânsız hâle
getirebileceği gibi bu temel
üzerine doğru bir kitleleşme
de kurulamaz.

Yabancılar
kültürlerini
yayarken şahsiyetlerini birer
ilham ve başvuru kaynağı
olarak takdim ettikleri gibi, siyaset alanında da aynı yöntemi kullanarak, özellikle menfaatlerini düşünen siyasetçilere
kendilerini birer destekçi ve yardımcı
olarak takdim etmişlerdir. Birçok kitleleşme hareketinde bilinçsizce yabancılardan yardım istenilmesinin sebebi budur.
Yabancılardan herhangi bir şekilde yardım istemek, kim olursa olsun yabancılaSuskunluğun Kırılma Noktası 41
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ra dayanmayı meşrulaştırmak, iyi niyetle
olsa dahi yabancı bir zehirlenmedir ve
ümmete karşı işlenen bir ihanettir. Bu
kitleleşmeler, davamızı kendi dışımızdaki
yabancılara bağlamanın siyasi bir intihar
olduğunu kavrayamamışlardır.
Sömürgeciler, tüm İslâm memleketlerinde yaşayan halk tek bir ümmet olmasına ve İslâm nizamının çıkmış olduğu
İslâm akidesinin de bu insanları birbirine
bağlayan bir bağ olmasına rağmen medeni, milli ve dil farklılıklarının bulunmasını
ileri sürerek, İslâm ülkelerinin tekrar birleşmesiyle bir İslâm Devleti’nin kurulmasının mümkün olmadığı düşüncesi ile de
zehirlemişlerdir.
Bugün Müslümanların, bir yandan içlerinde İslâm özlemi ile yanıp tutuşurken
diğer yandan kendilerine uygulanan küfür rejimlerine ve bu rejimlerin anayasa
ve kanunlarına ses çıkartmadıklarını görebilirsiniz.
Yine onlar, bir yandan tekrar İslâmiyet’e dönüşü arzularken diğer yandan
milliyetçilik, vatancılık, mezhepçilikle birlikte kapitalizm ve sosyalizm tarafından
ortaya çıkarılan fikirlerin peşinden gidebilmektedirler.
Bir yandan Amerika İngiltere, Fransa
ve Rusya’yı düşman kabul etmekte diğer
yandan ise bu devletlerden yardım isteyebilmekte, onlardan hayati problemlerini ve sıkıntılarını çözmelerini bekleyebilmektedirler.
Bir yandan “Müminler ancak kardeştir” prensibine inanmakta, diğer
yandan İslâm ümmetini bölüp parçalayan
milliyetçi ve vatancı akımlara sıkı sıkıya ve
körü körüne bağlanabilmektedirler.
Bir taraftan İslâm’a inanmakta diğer
taraftan demokrasi, laiklik, özgürlük,
eşitlik, insan hakları gibi sloganlar atabilmekte hatta “halkın egemenliği” ve
“Sosyalizm” gibi İslâm’la taban tabana
zıt fikirlerin propagandasını dahi yapabilmektedir.
Bu arada topraklarımızda vakıf, dernek, tarikat, cemaat ve sivil toplum kuruluşları şeklinde topluluk/cemiyetçilik
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esasına dayanan hayır ve kültürel amaçlı
oluşumlar da neşet etmiştir. Bunların en
belirgin özellikleri okul, hastane, Kur’an
kursları, öğrenci yurtları, ilim ve kültür
vakıf ve dernekleri, kitabevi, kütüphane,
cami ve mescit açmak, dergi ve gazete
çıkartmak, radyo ve televizyon yayıncılığı
yapmak, vaaz ve irşatta bulunmak gibi işleri üstlenmeleridir.
Her ne kadar İslâm, hayır işleri yapmak noktasında Müslümanları teşvik etmişse de bu tür işlerin, Müslümanların
kalkınmasına bir katkısı olmamıştır. Bu
tür çalışmalarla Müslümanların, üzerine
farz olan, toplumda İslâmi hayatı başlatmak amacını gerçekleştirmeleri mümkün
de değildir. Aynı zamanda hayır işleri ile
uğraşan cemiyetler, insanları Allah’ın hükümleri ile hükmetmek gibi ölüm-kalım
derecesindeki bir farzı yerine getirmekten alıkoymuştur. Ayrıca bu cemiyetlerin
uğraştıkları hayır işleri, süreklilik arz eden
ve daimi bir şekilde gözetilmesi gereken
işlerdendir. Süreklilik arz eden işlerin gerçekleştirilmesi ise fertler ve cemaatler
tarafından değil, devlet tarafından üstlenilmesi gereken sorumluluklardandır.
Ancak devamlılık gerektirmeyen türden hayır işleri devletin sorumluluk alanına girmediğinden insanlar tarafından
yapılması meşrudur. Hatta şer’î hükümlerde buna teşvik vardır. Ancak bu hâli
ile bile hayır ve hasenat yapma işleri,
Müslümanların kalkınmasını sağlayacak
olan Allah’ın hükümlerine geri dönüşü
sağlamaz.
وف
ِ َو ْل َت ُكنْ ِم ْن ُكمْ أ ُ ّ َم ٌة يَ ْد ُعو َن إِلَى ْالخَ ي ِْر َويَ ْأ ُم ُرو َن ِب ْالمَعْ ُر
َويَ ْنهَوْ َن َع ِن ْال ُم ْن َك ِر

“Sizden hayra davet eden bir
ümmet (grup) bulunsun.”3 ayeti
gereğince insanları ibadet ve sünnetlere sarılmaya davet etmek İslâm’ın bir
parçasına çağırmaktır. Ancak asıl farz;
İslâm inancına, ibadet, ahlak, muamelat, yönetim, iktisat, hukuk, eğitim, dış
siyaset, toplumsal ve sosyal hayatla ilgili
İslâmi hükümlerin hepsine bir bütün olarak davet etmektir. Yalnız ibadet ve sünnetlere bağlılığa çağırmakla yetinmek,
Müslümanların ölüm-kalım meselesi olan

yönetimde, Allah’ın hükümlerini hâkim
kılma sorumluluğuna kayıtsız kalmaktır.
Bu amaca, ibadet ve sünnetlere bağlılık
çağrısı ile ulaşmak da mümkün değildir.
Üstelik var olan cemaatlerin enerjilerini ve imkânlarını bu ve benzeri işlere
harcamaları, Allah’ın Müslümanlara farz
kıldığı küfür hükümlerini yok ederek,
İslâmi hükümlerin devlete, topluma ve
hayata hâkim kılınmasını başlatmak farzından Müslümanları uzaklaştırmaktadır.
İslâmi kültürü yaymak için çalışmak
çok değerli ve hayırlı işlerdendir. Ancak bu tür çalışmalar da Müslümanların
ölüm-kalım derecesindeki problemini
çözüp Müslümanların İslâmi yönetime
ulaşarak kalkınmaları sonucunu doğurmazlar. Aynı zamanda Müslümanların bu
tür işlerde enerji ve imkanlarını harcamaları Hilâfet’in kurulması ve İslâm’ın tekrar
hayata, devlete ve topluma hâkim kılınması noktasında başvurulacak bir metod
da (yol) değildir.
Sahip olunan fikirler, kendileri ile
amel edilmek için eğer siyasi bir amaçla
taşınmıyor ve uygulanması uğrunda çalışılmıyorsa zihnî faaliyet ya da kitaplar
arasında ve kişilerin zihinlerinde akademik fikirler olmaktan öteye geçemezler.
Bugün kütüphaneler, İslâm kültürüne
ilişkin binlerce birbirinden değerli kitaplarla doludur. Ancak bunlar bulundukları
yerde cansız bir şekilde varlıklarını sürdürürler. Eğer fikirler de kendileri ile amel
edilmek üzere siyasi bir amaçla taşınmazlar ve hayata hâkim kılınmaya çalışılmazlarsa tıpkı kütüphane raflarındaki kitaplar
gibi cansız kalmaya mahkûmdurlar.
Diğer taraftan İslâm kültürünü öğreten okul ve üniversiteler İslâm’ı ve okuttukları o eşsiz İslâm kültürünü hayata aktarmak için fiilî olarak değil sadece teorik
ve akademik bir anlayışla öğretmektedirler. Zira buradan mezun olanlar İslâm’ı
kendisi ile amel etmek, onu dava olarak
taşımak, hayata ve devlete tekrar hâkim
kılıp uygulamak için değil teorik bir çerçevede akademik olarak öğrenmişlerdir.
Bugün İslâm ümmetinin içinde bu okullardan mezun milyonlarca âlim, hoca, vaiz

İSLÂMCILARIN BAŞARISIZLIKLARININ SEBEPLERİ VE DOĞRU KİTLELEŞMENİN ESASLARI

ve akademisyenin varlığına rağmen İslâm
hayata hâkim değildir. İslâm ümmeti bu
milyonların varlığına rağmen çöküntüden
kurtulamamış, kalkınamamış, aksine bu
âlim, hoca ve akademisyenler yaşadıkları
ülkelerin rejimlerine tâbi olmuş, bu rejimleri halkın gözünde meşrulaştırmakla
görevlendirilmişlerdir. Hatta o kadar ileri
giderek küfür rejimlerine tâbi olmayı İslâm’dan göstermeye cüret
etmişler, bu rejimlerin yöneticilerini de tâbi olunması
gereken “ulu’l emir” olarak
ilan etmişlerdir.
Bu nedenle buralardan
mezun olanların şer’î hükümleri ve İslâm’ın helal ve
haram ölçülerini, hayata bakış açılarına ve yaptıkları işlere esas kabul etmediklerini
görmemiz hiç de şaşırtıcı bir
durum değildir.
َو ْل َت ُكنْ ِم ْن ُكمْ أ ُ ّ َم ٌة يَ ْد ُعو َن إِلَى ْالخَ ي ِْر
وف َويَ ْنهَوْ َن َع ِن ْال ُم ْن َك ِر
ِ َويَ ْأ ُم ُرو َن ِب ْالمَعْ ُر

“Sizden, hayra davet,
eden ma’rufu emreden,
münkerden nehy eden
bir ümmet (topluluk)
bulunsun.”4

ma hedefine yönelik çalışmanın bir parçası sayılsa da tek başına yeterli değildir.
Zira iyiliği emredip kötülükten yasaklamanın özünde yöneticileri muhasebe etmek, onlara iyiliği emretmek ve kötülükten engellemek de vardır. Ancak İslâmi
hayatı yeniden başlatma amaçlı çalışma,
iyiliği emredip kötülükten yasaklamak çalışmasından farklılıklar arz eder.

İslâm ümmeti içinde geçmişte faaliyet
göstermiş ve hâlihazırda faaliyet gösteren toplulukların ve partilerin doğurduğu
sonuçlar incelendiğinde, bunların ümmete faydalı olacak ve onun kalkınmasına
yardım edecek hiçbir meyve vermediği
görülür. Hatta derin bir inceleme sonucunda ancak anlaşılabilecek gizli zararlara
sebep olmuşlardır... Bu yapıların bazı faydaları olmuş olsa da haddizatında varlıkları toplum için
büyük bir tehlike arz etmektedir. İslâm ümmetinin bünyesinde; İslâmi fikirlerin var
oluşu, bazı şer’î hükümlerin
tatbik ediliyor olması ve İslâmi duyguların gönüllerde
yerleşmesi ile kendisinde
kalkınma hisleri, hayrı elde
etme isteği ve kitleleşme
için tabii bir eğilim bulunmaktadır. Çünkü İslâm ruhu,
toplumsal bir ruhtur. İslâm
ümmeti kendi başına bırakılırsa bu eğilim doğal olarak
fikre dönüşecek ve İslâm
ümmetini kalkındıracak olan
çalışmaları ortaya çıkaracaktır. Fakat bu tür cemiyetlerin
ve partilerin varlığı bu sonucun doğmasını engellemiştir.
Zira bu cemiyetler ve partiler, bulundukları ülkelerin anayasa ve kanunları ile
çalışmalarını sınırlandırmış,
mevcut bozuk düzen ve
rejimlere bağlı kalmışlardır.
Allahu Teâlâ’nın emirleriyle hareket etmemişler, tâbi
oldukları rejimlerin izin verdiği kadarıyla ve kalkınmayı
gerçekleştirmeyecek kısıtlı
işlerle, ümmetin heyecanlarını ve isteklerini yok etmişlerdir. Oysa bu cemiyetler
ve partiler olmasa idi, toplumsal bir ruh
ile Müslümanlar, doğru bir kalkınmayı
gerçekleştirecek olan ideolojik partisel
kitleleşmeye ulaşacaklar ve bu partisel
kitleleşmeye tâbi olarak onunla çalışmaya başlayacaklardı.

En büyük münker (kötülük)
küfrün tatbik edilmesidir.
Diğer kötülükler de küfrün
tatbikinin sonuçlarıdır. En
büyük iyilik ise Allah’ın
hükümlerinin tatbik edilerek
küfrün yok edilmesidir. Bu
yüzden Müslümanların küfrü
yasaklama ve İslâm’ı tatbik
etme (kanun koyma) gücüne
ulaşmak için çalışmaları ve
bu konuda güç sahiplerinden
yardım/nusret talebinde
bulunmaları şarttır.

İyiliği emredip, kötülükten yasaklama sorumluluğu
ister İslâm Devleti bulunsun
ister bulunmasın ister İslâmi
hükümler tatbik edilsin ister edilmesin Müslümanlar
üzerine farzdır. Peygamber
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
döneminde ve sonra gelen
halifeler döneminde ve daha
sonraki dönemlerde de var
olan iyiliği emredip kötülükten yasaklamak sorumluluğu Müslümanların üzerinde bir farz olarak kıyamete kadar devam
edecektir.

Ancak iyiliği emredip kötülükten yasaklamak tek başına Hilâfet’i kurmaya ve
İslâm’ı hayat, devlet ve topluma tekrar
tatbik etmeye götüren bir yol değildir.
Her ne kadar İslâmi hayatı tekrar başlat-

En büyük münker (kötülük) küfrün
tatbik edilmesidir. Diğer kötülükler de
küfrün tatbikinin sonuçlarıdır. En büyük
iyilik ise Allah’ın hükümlerinin tatbik edilerek küfrün yok edilmesidir. Bu yüzden
Müslümanların küfrü yasaklama ve İslâm’ı tatbik etme (kanun koyma) gücüne ulaşmak için çalışmaları ve bu konuda
güç sahiplerinden yardım/nusret talebinde bulunmaları şarttır.

Bu sebeplerledir ki cemiyetçilik/topluluk esası üzerine dayalı kitleleşmeler
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kalkındırmayı başaramadıkları gibi belirli bir ideolojiye değil de şeklî particilik
esasına dayanan, ortaya çıkmalarından
önce herhangi bir kavrayış ve çözüme/
projeye sahip olmayan, fertleri arasında
da onları birbirine bağlayacak doğru bir
bağları bulunmayan partiler de başarılı
olamamışlardır.
Bu kitleleşmeler, sınırlandırılmamış
genel bir düşünceyle hareket etiklerinden, fikir ve metottan yoksun oluşlarından ve kitleleşmedeki yollarının yanlışlığından dolayı doğru bir kitleleşme esası
üzerine kurulmamışlardır. Aynı zamanda
bu kitleleşmelerin başarısızlığı fertleri yönünden de gerçekleşmiştir. Mensuplarında bizzat liyakat şartını aramamışlar, sahih bir irade ve uyanıklığa sahip olmayan
liyakatsiz kişilerle hareket etmişlerdir.
Mensuplarının toplumsal mevkilerini ya
da söz konusu parti veya cemiyete bir an
önce getireceği faydayı esas almışlardır.
Bunun için yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda diyebiliriz ki: sözünü
ettiğimiz türde kitleleşmeler yanlış bir
esasa dayandığından başarılı olamamışlar
ve kalkınmayı sağlayamamışlardır. Oysaki
ümmet ancak kitleleşme ile kalkınır. O
hâlde ümmeti kalkındıracak olan doğru
bir kitleleşmenin esaslarının neler olduğuna açıklık getirilmelidir.
Doğru Kitleleşmenin Esasları
Doğru bir kitleleşme ancak İslâm düşüncesini esas alan ideolojik partisel bir
temel üzerine kurulmalıdır. İslâm fikri,
parti cisminin ruhu, çekirdeği ve hayatının sırrı olmalıdır. Partinin ilk hücresi fikir
ve onun cinsinden bir metodun kendisinde varlık bulduğu bir insan olmalıdır. Bu
insan berraklık ve duruluk bakımından
fikir gibi, açıklık ve doğruluk bakımından da metot gibi olmalıdır. Ne zamanki
derin düşünce, açık metot ve temiz bir
insan bir arada bulunursa “partinin ilk
hücresi” meydana gelmiş olur. Bu hücre
çok geçmeden birçok hücreler hâlinde
çoğalarak “partinin liderliği”ni oluşturacaktır. Parti liderliğinin oluşması ile birlikte “partisel kitle” doğmuş olur. Bu aşamada bu partisel kitle, fikir ve metodunu
benimsemiş mensupları arasında partisel
44 Köklü Değişim

bir bağa ihtiyaç duyar. Bu partisel bağ ise,
partinin dünya görüşünün çıktığı inanç ve
partinin benimsediği kavramlar ile şekillenmiş parti kültürüdür. O zaman partisel kitle teşekkül etmiş ve hayatın içine
girmiş olur. Parti var olduğu toplum içinde karşılaşabileceği lehine veya aleyhine
olabilecek değişken durumlar karşısında
sebat edebilir ve varlığını koruyabilirse,
düşüncesi netleşmiş, metodu açıklık kazanmış ve mensuplarını hazırlayarak aralarındaki bağları kuvvetlendirmiş olarak
davet ve çalışmaya ilk adımı atmış olur.
“Partili bir kitle”den doğru bir kalkınmayı
gerçekleştirecek olan “ideolojik mütekâmil bir parti” hâline gelir. İşte doğru kitleleşme budur. Zira partinin çekirdeği hayatın esası olan düşünceden oluşmaktadır. Tabidir ki hayatın esası olan düşünce
Müslümanlar için ancak ve ancak İslâm
düşüncesi/fikridir.
Kalkınmak isteyen toplum içerisinde
ideolojik partisel kitleleşme doğal olarak oluşur. Toplum parçalanmayan tek
bir varlıktır. Bütünsel yapısı itibariyle insana benzer. İnsan şiddetli bir hastalığa
yakalanarak ölümle pençeleştiğinde tüm
bedenini bir canlılık kaplar. Çöküntüye uğrayarak, geri kalmış bir toplum da
hasta sayılır. Bu durumda canlılık, tek bir
insan topluluğu olması vasfıyla tamamına sirayet eder. Toplum için hayat ya da
canlılık, fikir ve fikirle aynı cinsten bir metodun bulunmasıdır ki bu ikisinin toplamı ideolojiyi meydana getirir. Toplumda
soyut olarak ideolojinin bulunması, ona
yeniden hayat vermeye yetmez. Toplum
ancak ideolojiyi bulup onu kendi hayatında uygulamaya başladığında canlanır.
İdeoloji toplumun hukuki, kültürel ve
tarihî mirasında var olabilir, fakat toplum
ideolojinin varlığından, düşüncesinden ve
metodundan veya düşünce ve metodunu
birbirine bağlayabilmekten uzak olabilir.
Bu nedenle yalnızca fikir ve metodun bulunması kalkınmayı gerçekleştirmez.
Toplum içinde canlılık, genellikle toplumda şiddetli sarsıntılarla birlikte ortaya
çıkan ortak bir duyarlılık ile gelişmeye
başlar. Bu toplumsal duyarlılık fikrî bir
hareketi doğurur. Bu hareket, toplumdaki şiddetli sarsıntıların nedenleri ile bu
sarsıntılardan toplumu kurtaracak olan
kısa ve uzun vadeli vesileleri araştırır ve

bazı önermelere ulaşır. Bu önermeler de
delillere dayalı olur ve ortaya, doğru bir
fikir çıkar. Bu fikir de gelişerek toplumun
geçmişine, şu andaki durumuna ve geleceğine, milletlerin ve toplumların tarihlerine, fikirlerine ve kalkınma yöntemlerine ilişkin bir mukayese ve tercih imkânı
sağlar. Böylece akıl, düşünce ve metottan
oluşan ideolojiyi bulur. Mantıki önermelerle ideolojinin doğruluğunu, yararlılığını
ve verimliliğini ispat ettikten sonra akıl
onu kavrar ve inanır.
Toplumda bu ideolojiyi buluş, toplumsal olur. Çünkü toplumun bütünsel
duyarlılığının sonucudur. Ancak bu duyarlılık toplumda her ne kadar ortak bir
duygu olsa da Allah’ın insanlara verdiği
seçkin kabiliyetlere göre farklılık arz etmektedir. Fikirler toplumun içinde saklı
iken, toplumsal duyarlılığı fazlaca gelişmiş
insanlar tarafından bulunup açığa çıkartılır. Toplumdaki şiddetli sarsıntılara karşı
ilk harekete geçecek olanlar da işte bu
yüksek duyarlılığa sahip insanlar olacaktır.
Duyarlılığı fazlaca gelişmiş olan kişilerde toplumsal duyarlılık daha fazla olduğundan fikirler önce bu kişilerde yerleşir
ve bu kişiler uyanık idrakleriyle toplumun
gören gözleri olurlar. Fakat bu kişiler şaşkın ve telaşlı olur. Önündeki çeşitli yollardan hangisini tercih edeceğini şaşırır.
Bu topluluk içerisinde de uyanıklık farklı
şekillerde tezahür edecektir. Bazılarındaki duyarlılık mantığı diğerlerine göre daha
yüksek olur. Böylece bu uyanık topluluk
içinden de üstün nitelik ve yeteneğe sahip bir grup ortaya çıkar. İşte bu seçkin
grup, derin araştırma ve incelemelerden
sonra, yürüyeceği yolu seçer. Yolun açıklığını ve hedefe ulaştıracağını görerek o
yola girer ve gayesine doğru yürümeye
başlar. Düşünce ve metodu ile birlikte
kendisine sarsılmaz bir şekilde inanılınca
ideoloji, bu topluluğun varlığında hayat
bulur, topluluğun inancı hâline gelir. İşte
bu akide/inanç, partinin kültürü ile birlikte fertleri arasındaki bağı da oluşturur.
İdeoloji kişiler tarafından kuvvetli bir
şekilde benimsendiği zaman kişileri kendisine davet için harekete geçirir. Böylece kişilerin davranışları ideolojiye uyum
sağlar, metodu gereğince hareket eden
ve ideolojinin sınırlarına riayet eden bir
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duruma ulaşırlar. Varlıklarını ideolojiye,
ideolojiye davete ve ideolojinin yükümlülüklerini yerine getirmeye hasrederler.
Bu davet, insanların sadece bu ideolojiye inanması ve onunla genel bir uyanıklığın oluşturulmasını hedefler. Bu şekilde
hareket eden partisel ilk hücre bir kitle
hâline gelir. Daha sonra ise ideolojik bir
parti hâlini alır.
Bu parti, tam bir uyanıklık ve idrak ile
ideolojiye inanan yeni hücreler oluşturmak ve ideoloji ile bütün topluma genel
bir uyanıklık kazandırmak suretiyle tabii
bir şekilde gelişmeye başlar. İdeoloji hakkında oluşan bu genel uyanıklığın sonucunda tam olmasa bile genel bir şekilde
toplumun fikirleri, problemleri, çözüm
şekilleri ile inançları, gayeleri ve hayat
görüşleri birleşecektir. Parti, bu şekilde,
ümmeti çöküntüye götüren veya bu çöküntü ile oluşmuş kirlilik ve bozuklukları
temizleyip arıtan, toplumun kendisinde
eridiği bir pota hâline gelir. Toplumun
kalkınması ancak bu erime ile mümkündür ve çok zahmetli, sıkıntılı ve zor bir iştir. Bu nedenle bu işi ancak bu düşünceyle yaşayan, hayatını ona vakfeden, attığı
her adımı bilerek atan partiden başkası
gerçekleştiremez.
Partisel fikri ortaya çıkaran toplumsal duyarlılık, bu fikrin, toplumdaki çeşitli
fikirler arasından biri olarak doğmasını
sağlar. Bu fikir, başlangıçta, yeni doğmuş, henüz yerleşmemiş ve kendisi için
bir atmosfer oluşturamamış olmasından
dolayı en zayıflarından olacaktır. Fakat
duyarlılık mantığı sonucu ortaya çıkan bir
fikir olduğu için fikrî duyarlılık oluşturur.
Yani derin bir düşünce ürünü olarak açık
bir duyarlılık meydana getirir. Bu fikir tabiatı gereği kendisine sarılanı arındırarak

samimi yapar. Hatta o samimi olmayı istemese de buna mecbur kalır. İnanç ve
kültür olarak samimi bir insanda varlık
bulan bu fikir, onun benliğinde coşkun
bir ihtilal oluşturur. Bu ihtilal ancak fikir
ve duyguların alevlenmesinden doğan
bir infilak sonucu oluşur. Bu infilak, davette ateşliliği, gayreti ve doğruluğu yaydığı gibi mantık ve fikir de yayar. Öyle
ki; fesadı yıkıp götüren bir ateş, hayat
yolunu aydınlatan bir ışık olur. Böylece
davet, çürük inançlarla, bozuk fikirlerle
ve köhneleşmiş gelenekle mücadeleye
başlar. Bunlar da kendilerini savunmaya
çalışır. Fakat bu savunma yeni ideoloji ile
bir çarpışma/çatışma olup ancak yeni
ideolojinin gücünü artırır. Hak geldiğinde batılın kaybolup, yok olup gitmesi gibi
bir süre sonra bu bozuk ve yanlış fikirler,
inançlar ve metotlar çökecekler, kaybolup gideceklerdir. Sadece partinin ideolojisi toplum içinde dolaşacak ve toplumun
fikir ve inancı olacaktır.
Ne zaman ki parti, fikirleri, inançları
ve çözüm şekilleri ile ümmeti birleştirebilirse ümmetin birliğini basiretli bir gözle
kurmuş, onu eritip saflaştırmış olur. Zira
o tek bir ümmettir. Bu şekilde doğru
vahdet oluşacaktır.
İslâm ümmetinin içinde bulunduğu
geri kalmışlıktan kurtularak kalkınması,
İslâmi yönetim tesis edilerek toplumda
İslâmi hayatın başlatılmasına ve İslâm
ümmetinin kurulacak olan bu İslâmi yönetim/Râşidî Hilâfet altında birleşmesine bağlıdır. Bu da ancak hayattaki bütün
fikirlerin üzerine bina edildiği temel bir
fikrî kaide olan İslâm’ı esas alan ve İslâm’ı
tatbik, koruma ve yayma keyfiyetiyle hareket eden siyasi bir parti tarafından gerçekleştirilebilir.

Bu çerçevede siyasi parti Allah Rasulü
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i örnek alarak
O’nun gösterdiği şekilde üç aşamalı bir
metot takip ederek İslâmi yönetimi tesis
etmeye çalışmalıdır:
Birinci aşama: Partisel kitleyi oluşturabilmek için partinin fikirlerine ve metoduna inanan kişilerin/kadronun yetiştirilmesi amacına yönelik kültürlendirme
aşaması.
İkinci aşama: Partinin benimsediği İslâmi fikir ve hükümlerin ve partinin
gayesinin toplum tarafından da benimsemesini ve bu konuda toplumda bir
kamuoyunun oluşturulmasını sağlamaya
yönelik toplumla kaynaşma aşaması.
Üçüncü aşama: Yönetime ulaşarak
İslâm’ı bütün hükümleri ile tatbik etme
ve İslâm’ı evrensel bir risalet olarak tüm
dünyaya taşıma aşamasıdır.
Doğru bir kitleleşme ancak, İslâm düşüncesini esas alarak İslâm’ın kendisinde
açıklığa kavuştuğu, değiştirmek istediği
toplumun durumunu doğru şekilde tespit
ve tahlil eden, yaşanan zamanda ortaya
çıkan ihtiyaç ve sorunlara İslâmi çözümler üretebilme/içtihad yeterliliğine sahip
siyasi bir parti tarafından gerçekleştirilebilecektir. Kendisinde bunların olmadığı
siyasi ya da siyasi olmayan kitleleşmeler
başarısızlığa mahkûmdur ve bunlar sadece İslâm ümmetinin sırtındaki kurtulunması gereken, onun kalkınmasını engelleyen bir yük ve kamburdan ibarettir.
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ek âdetim değildir ancak, müsaadenizle yazıma bir fıkra ile başlamak istiyorum.

“Hac farzını eda ederken, Mekke’de
bir grup Müslüman oturup sohbet ederler.
Doğal olarak önce tanışma faslı olur. Birinci
Müslüman, ismini ve nereli olduğunu söyledikten sonra Arap olduğunu ifade eder. Diğerleri de memnuniyetlerini ifade ederken,
‘Maşallah, ne güzel! Peygamber ile aynı
soydansınız, Kur’an dilini konuşuyorsunuz.’
vb. sözler ile onu taltif ederler. İkincisi de
isim ve memleketinden sonra Farisi olduğunu söyler, diğerleri ‘Oo ne güzel, köklü me46 Köklü Değişim

deniyetler kuran, şair ve edip bir milletten.’
olduğunu vb. sözler ile onu da taltif ederler. Üçüncüsü, Türk olduğunu söylediğinde
benzer şekilde ‘Asırlarca İslâm sancaktarlığını yapmış, cesur bir millettensin.’ diyerek
onu da taltif ederler. Sonuncusu da isim ve
memleketini söyledikten sonra Kürt olduğu
söyler söylemez, onu dinleyen, Arap, Faris
ve Türk, hep birlikte “Müslümanlar ancak
kardeştir.” ayetini zikrederler.”
Öyle sanıyorum ki bu kısa fıkra bile,
Müslüman da olsa diğer milletlerden insanların genelinin Kürtlere nasıl baktığı
hususunda yeterli fikir vermektedir. Yine

de meselenin tüm okuyanlar için netleşmesi açısından biraz ayrıntı vermek faydalı olacaktır.
Bu yazıda “Kürt Meselesinin” mahiyetini, tarihi arka planını, yaşanan acıları
veya olumsuz bilançosundan bahsetmeyeceğim. Çünkü meseleye dair daha
önce birçok vesile ile bu hususları ayrıntılı olarak değerlendirdik. Yine konuya
dair ayrıntılı bilgi vermek, “kim ne dedi
veya ne yaptı?” sorusuna tek tek cevap
vermek, bir kitap hacmi kadar malumatı
kapsayacağından, ana hatları ile değerlendirmeye çalışacağım.
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Birinci husus: Genel olarak Müslümanların, özel olarak da Kürtlerin başına gelen musibetler, aynı dönemde ve
aynı yerden kaynaklanmaktadır. Bu da
Müslümanların otoritesi olan Hilâfet’in
kaldırılması ve akabinde, yerine laiklik ve
ulus-devlet anlayışına dayanan yönetimlerin tesis edilmesidir.
Seküler yaşam tarzı ve ulus-devlet anlayışı, Fransız ihtilali sonucu ortaya çıkmış
olup, önce Batı Avrupa ülkeleri Fransa ve
İngiltere’de, sonra Almanya
ve
Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu daha sonra
Doğu Avrupa, Balkanlar’da
uygulanıp sistem olarak olgunlaştırıldı. Evvelden beri
İslâm ile mücadele eden Batı
dünyası, hürriyetler fikrini ve
her ırkın kendine ait devletinin olması olan ulus-devlet
anlayışını ve milliyetçiliği, çok
uluslu ve aynı zamanda İslâmi bir devlet olan Osmanlı’yı yıkmak için etkili bir silah
olarak kullandı. Batıya göre
modern devlet, halk egemenliğine dayalı, laik ve ulusal olmalıdır. Böylece halklar
arasında ciddi ve etkili olan
din, hayattan uzaklaştırıldı
ve din olgusunun yerine Batı
kültürü ve milliyetçilik esas
kılınarak Müslüman halklara
dayatıldı.

dışında, Kürtlere ait bir ulus devletinin
kurulmamasından şikâyet eden de yoktu.
Lakin Hilâfet’in kaldırılması ile İslâm şeriatı yerine Batı’nın yaşam tarzının egemen
kılınmasının akabinde ülkenin genelinde
onlarca ayaklanma oldu. Bu ayaklanmalardan en büyüğü -ve ancak birçok hile ile
bastırabildikleri- Şeyh Said efendinin kıyamı idi. Dolayısı ile Kürtler, kendilerine
ait bir ulus devletleri olmadığı için değil,
İslâm şeriatının hayattan kaldırılmasına
karşın ayaklandılar.

değerlerini benimsemeyip karşı duran
İslâmcıların da Kürtler gibi baskı altında
olduğu ve hâlen cumhuriyet tarafından
zulme uğradığını bilmek gerekir.
İkinci husus: Marksist, sosyalist
veya laik ulusalcı Kürtler, yukarıda ifade
ettiğim hususu hiç dikkate almazlar. Hatta Kürt Meselesi ile ilgili olarak en fazla
suçladıkları kesim maalesef İslâmi kesimlerdir. Çok trajikomik bir durumdur bu.
Kürtlere yönelik asimilasyon ve inkâr politikasını güden cumhuriyet
ve Kemalizm iken, bunlara
yönelik çok ciddi bir eleştiri yapılmaz. Ancak söz konusu İslâm ve Müslümanlar
olunca tarihî olayları ve hâlihazırdaki realiteyi görmezden gelerek ve hatta iftira
ederek, Kürtlerin yaşadığı
bütün sıkıntıları Müslümanlara mal ederler.

Laiklik ve Türk milliyetçiliği
esasları üzerinde kurulan
cumhuriyet, Müslümanların
geneline zulmederken,
Kürtlere hem Müslüman
oldukları için hem de Türk
olmadıkları için iki defa
zulmetti. Böylece cumhuriyet
hem Kürtleri hem de
İslâmcıları kendi bekası için
tehlikeli ve düşman olarak
belirleyip onları baskı ile
asimilasyona tabi tuttu.

Sonuç olarak I. Dünya
Savaşı’ndan sonra, Batı’nın
yardımı ve daha önce içerden devşirip yetiştirdikleri
“Batı zihniyetli” kişiler ile
laiklik ve Türkçülük esası
üzerinde cumhuriyet kuruldu. Lakin Batılılar tarafından daha önce Kürtler için de
düşünülen ulus devletinden vazgeçilmiş
ve Kürtlerin yaşadıkları ve evvelden beri
Kürdistan olarak anılan Mezopotamya
toprakları, dört ülkenin sınırları içinde
bırakıldı. O dönemde birkaç elit Kürt
ailesi dışında, Kürtler arasında kayda değer laikliği veya milliyetçiliği bilen veya
benimseyen bir kitle yoktu. Az bir grup

Kısacası, laiklik ve Türk milliyetçiliği
esasları üzerinde kurulan cumhuriyet,
Müslümanların geneline zulmederken,
Kürtlere hem Müslüman oldukları için
hem de Türk olmadıkları için iki defa
zulmetti. Böylece cumhuriyet hem Kürtleri hem de İslâmcıları kendi bekası için
tehlikeli ve düşman olarak belirleyip onları baskı ile asimilasyona tabi tuttu. Sonuç olarak, Kemalizm’i ve cumhuriyetin

Laik ve ulusalcı Kürtler,
gelinen noktada cumhuriyetin değerlerini benimseyip, Müslümanlara yönelik
uygulamalarını bariz bir şekilde desteklemektedirler.
Bizatihi İslâm ve Müslümanlara yönelik alaycı ve nefret
dolu söylemlerinin yanında
sistem ile ortak noktalarını
ifade etmektedirler. Daha
önce PKK’nin ileri gelen
yöneticilerinden biri, devlete hitaben, kendilerinin
bölgeden tasfiye edilmeleri
hâlinde İslâmcıların bölgeye
hâkim olacağı uyarısında bulunup, kendilerinin bölgede
laikliğin teminatı olduklarını
beyan etmişlerdi. Benzer şekilde BDP
yöneticileri de laiklik ve başörtüsü yasağı
konusunda, parti olarak TSK ile aynı düşünceye sahip oluklarını ifade etmişlerdi.
Kısacası, seküler ve ulusalcı Kürtler de
İslâmcıları düşman statüsünde görmektedirler. Bu anlayışları gereği İslâmcıların
Kürt Meselesine yönelik hissiyatlarını,
destek ve çözüm önerilerini görmezden
gelirler. Halk arasında, Müslümanların
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Kürtlere yapılan zulümlere sessiz kaldıklarını ve hatta bizzat Müslümanların
Kürtlere zulmettiği kara propagandasını yaparlar. Çünkü kendileri dışında bu
konuda başka bir kesime söz hakkını
tanımazlar. Benzer şekilde, kendilerinin
ortaya koyduğu çözüm dışında hiçbir çözüm önerisini de kabul etmezler. Sonuç
olarak bunlar, Kürt Meselesi üzerinden
tamamen ideolojik bir mücadele içinde
olup, özellikle İslâmcıların, ellerindeki bu
argümanı kullanmasını istemiyorlar.
Üçüncü husus: Gerçek anlamda
“İslâmcı” olma kimliğini hak edip etmediği tartışmasına girmeden, İslâm’ı referans
aldığını iddia eden, toplumda İslâmi oluşumlar olarak bilinen her kesimin, Kürtlere bakışı sisteme olan yakınlığı ile değişkenlik arz etmektedir. Yani söz konusu
dindar kesim, sisteme yakınlığı arttıkça
devletçi ve milliyetçi bir ruh hâli ile devletin Kürtlere olan bakışına neredeyse aynen sahiptir. Bunlara göre asıl sorun terör sorunudur ve bir bakıma asimile olamamış Kürtlerin tamamı da terörist veya
potansiyel suçludur. Ancak sistem ile
mesafeli olan veya bu mesafenin artmasına bağlı olarak, İslâmi kesimlerde Kürt
meselesine dair duyarlılık artmaktadır.
Burada şu hususu hatırlatmakta fayda
görmekteyim. Milliyetçilik, bu ülkede her
alanda ve her aşamada bir virüs gibi topumun iliklerine kadar zerk edildiğinden,
Türk olup bundan kendisini koruyabilen
çok az insan vardır. Sistemin tedrisatından
geçen ancak daha sonra İslâmi bir şuura
erişen ve hatta kendini “tevhidî Müslüman” olarak tanımlayan birçok Müslümanın da bundan beri olmadığına defalarca
kez şahitlik ettim. Normalde milliyetçiliği
inkâr eder, bunun zararlarından bahseder ve İslâm’a uymadığını bilir. Ancak,
duygularını harekete geçirecek harici bir
olay vuku bulduğunda, atmosferin etkileşimi ile kendisinin bile farkında olmadığı
milliyetçi duygulara sahip olduğu görülür.
Dördüncü husus: Kendini sistemin,
laik, devletçi ve milliyetçi bakış açısından
kurtaran Müslümanların dışında kalanların, Kürtlere yönelik bakış açılarındaki
bozukluk iki temele dayanmaktadır. Bi48 Köklü Değişim

rincisi, tarihten beri gelen “devlet” olgusu ile ilgilidir. Hepsi için geçerli olmasa da
Türklerin ekseriyeti için “devlet” kutsaldır. Dolayısı ile Kürtler söz konusu olunca sistemin oluşturduğu “bölünme” algısı
onları adil olmaktan uzaklaştırmaktadır.
İkincisi, 1960’lı yıllardan sonra, önceleri
Türk sol hareketleri içinde bulunan okumuş Kürtlerin, daha sonra müstakil Marksist, sosyalist Kürt hareketlerini kurmalarından ileri gelmektedir. Kurulan onlarca
örgüt, Kürtlerin -farklı yorumları ile- komünist fikirler ile kurtulabileceklerini iddia etmekle birlikte, Türk solu gibi İslâm
ve Müslümanları esas düşman edindiler.
Gelinen nokta itibari ile Kürtler içinden
çıkmış en büyük örgütün de aynı çizgi
üzerinde olması İslâmi kesimde Kürtlere
karşı olumsuz önyargılar oluşturmuştur.
Konuya dair son değerlendirme yapmadan önce Türkiye’deki belli başlı İslâmi kesimlerin Kürtlere yönelik tutumlarına değinmek istiyorum.
Tarikatların Yaklaşımı
Cumhuriyet öncesi sosyal hayatta
daha fazla etkin olan tarikatlar, cumhuriyetten sonra daha kapalı ve sınırlı bir
alana çekilmiş, sosyal ve siyasal söylemlerden berî kaldıklarını görmekteyiz. Fikrî
ve siyasi konulara bilinçli bir şekilde girmemeleri, kendileri için biçmiş oldukları
misyonun etkisi olduğu kadar sistemin
baskıcı tutumu da etkin olmuştur. Son
yıllarda medyayı kullanma imkânını elde
eden bazı tarikat üye ve liderlerinin söylemlerinde meseleye dair devletin belirlemiş olduğu bakış açısına sahip olduğu
görülmektedir.
Türkiye’de en büyük ve etkin olan
Nakşibendi Tarikatı’nın Anadolu’ya gelişi, Süleymaniyeli bir Kürt olan Mevlana
Halid aracılığı ile olmuştur. Hindistanlı Şeyh Abdullah Dehlevi’den halifelik
alan Mevlana Halid’in Türk ve Kürtlerden birçok halifesi olmuştur. Dolayısı ile
Nakşibendilik her iki halkta da yaygındır.
Cumhuriyet öncesi toplumsal meselelere karşı son derece duyarlı olan Nakşibendi tarikatı şeyhleri, birçok harekete
öncülük etmişlerdir. Örneğin Kafkasya

Kartalı lakaplı Şeyh Şamil, bir Nakşibendi
şeyhi olarak Ruslara karşı yıllarca savaştı.
Birçok bölgedeki Nakşibendi şeyhleri de
bu savaşa destek vermişti. Şeyh Ubeydullah Nehri, 1880 yılında Kürtleri birleştirmek için Şemdinli’den İran’ın içlerine
kadar hareket başlattı. Oğlu Seyyid Abdulkadir, Osmanlı Devleti’nin bürokratlarından olup, Kürdistan Teali cemiyetini
kurmuştu. Şeyh Said, Hilâfet’in kaldırılması karşısında kıyam başlattı. Bütün bu
hareketlere öncülük eden şahsiyetler,
Nakşibendi tarikatından olup, dedeleri
de Nakşibendi halifeleri idi. Ancak cumhuriyetten sonra tarikatların tamamı
kendi kabuğuna çekilmiş olup, çok partili
hayata geçildikten sonra DP ile başlayan
sağ partilerin arka bahçeleri konumunda olmuşlardır. Ciddi bir oy potansiyeline sahip olan tarikatlar, şeyh ailelerinin
her birine birer milletvekilliği verilerek
ödüllendirilmişlerdir. Sonuç olarak Kürt
meselesine dair lehte bir görüş bildirmez
veya bir çözüm sunmazlar.
Said Nursi ve Nurcular
Said Nursi, bir bütünde değerlendirildiğinde, bir Kürt olmasına rağmen ne
ulusalcı denilecek kadar Kürtçü ne de
Kürtleri görmezlikten gelen bir şahsiyettir. Sosyal ve siyasal hayatta daha aktif
olduğu zamanlarda, kendi tabiri ile eski
Said iken, Kürt halkının sorunları ile daha
fazla ilgilenmiştir. Ancak, Kürtler için bir
ulus devlet talebinde bulunmamıştır.
Daha çok Kürtlerin fakirliği, eğitimsizliği
ve Kürt aşiretleri arasında bulunan ihtilafları gidermeye yönelik birtakım söylemlerde bulunmuştur. İlk dönemde en fazla
uğraş verdiği husus, Kürtlerin eğitim seviyesini artırmak için Mısır’daki Ezher üniversitesine benzer Diyarbakır ve Van’da
şubeleri olacak şekilde, Arapça, Türkçe
ve Kürtçe eğitimin verileceği Bitlis’te bir
medrese/üniversite kurmaktır. Ancak,
bu amacına ulaşamaz.
Abdulhamid’in karşısında İttihatçılar
ile hareket eden Said Nursi, birçok Kürt
grubun içinde de faaliyetlerde bulunur.
Ancak Kürtlerin Türkler ile birlikte yaşaması taraftarıdır. Cumhuriyetten sonra
İttihatçı/Kemalistlerin niyetlerini anla-
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dıktan sonra onlardan ayrılır ve kendisini
ilme ve tefekküre vermek üzere inzivaya
çekilir. Sürgünler ile geçen bundan sonraki hayatında, siyaset ile ilişkisini kesip
malum risalelerini kaleme alır.
Sait Nursi’nin vefatından sonra talebeleri, zamanla birçok gruba ayrıldılar.
Bunlardan Med-Zehra ve Zehra grupları, Said Nursi’nin Kürtler için düşündüğü eğitim meselesine doğal olarak Kürt
Meselesine oldukça duyarlı iken diğerleri
neredeyse tam tersi bir istikamette seyrettiler. Başta Gülen cemaati olmak üzere, Yeni Asya grubu, Yeni Nesil grubu,
Yazıcılar, Kırkıncılar, Meşveret grubu ve
bütün diğerleri devlete yaklaşıp sisteme
entegre oldular. Bunlar, Kürt Meselesi ile
ilgilenmedikleri gibi hatta çoğu, Türk-İslâm sentezinin savunucusu, Türk milliyetçisi oldular. Risalelerde geçen “Kürt”,
“ekrad”, “Kürdistan” kelimelerini “şarklı,” “şarklılar”, “doğu” gibi kelimeler ile
değiştirdiler. Gülen cemaati, “Fetö” olmadan önce devletin yardımı ile içerde
ve dışarıda -Said Nursi’nin Ziya Gökalp’e
kinayeli olarak “Bir baş soğanı bin kızıl elmaya değişmem.” söyleminin aksine- “kızıl elma” için uğraşıyordu.
Milli Görüş
AK Parti’nin de doğmasına zemin
olan, Erbakan’ın kurduğu Milli Görüş hareketi, Türk siyasetine Milli Nizam Partisi olarak girdi. Akabinde aynı hareketin
kurduğu bütün partiler, Müslümanlarca
“İslâmcı” partiler olarak bilindi. Sol ulusalcı örgütlerden önce, çok daha dindar
olan Kürtler, Erbakan’ın kurduğu bütün
partilere kayda değer bir destek verdi.
Seçimlerde Milli Görüş’ün kalesi olarak
bilinen Konya’da, Refah partisi %20 barajını geçemezken Diyarbakır ve doğu
illerinde RP’nin oy oranı %25’ler idi.
Buna rağmen Milli Görüş/Erbakan, Kürt
Meselesi hakkında hiçbir proje ve çözüm
üretip dillendirmedi. Daha sonra, Türk
Milliyetçisi ve Kürt karşıtlığı ile bilenen
Alparslan Türkeş ile de ittifak kurunca ve
aynı dönemde PKK de legal siyasi partiler ile meydana inince Kürtlerin, Milli Görüş ile yolları ayrılmaya başladı. Bu hareket hâlen Kürt meselesi hakkında kayda

değer bir söylemde bulunmamaktadır.
Öyle ki Milli Görüş’ün bariz İslâmi söylemine rağmen Kürtler lehine bir çözüm
ortaya koymaması, laik, ulusalcı Kürtlerin
Müslümanları karalamak için oldukça iyi
bir propaganda sebebi olmuştur.
Mazlumder
Türkiye’de Kürt Meselesi hakkında
İslâmi kesimden belki ilk ciddi girişimde
bulunan yapılardan biri Mazlumder’dir.
Mazlumder, Kasım 1992’de Ankara’da
“Kürt Sorunu Forumu”nu düzenledi. İslâmi
camianın önemli bir kısmının temsilcisi
konumundaki gazeteci, yazar, siyasetçi,
sivil toplum mensubu ve kanaat önderinin katıldığı bu forumda, ilk kez Kürt
Meselesi farklı boyutlarıyla birlikte ele
alınmış ve çeşitli tezler ileri sürülmüştür. Forumda savunulan görüşlerden biri
Kürt sorununun laik-Kemalist rejimin
meydana getirdiği tali bir sorun olduğu,
ana sorun olan rejim sorunu çözülmeden
tali sorun olan Kürt sorununun çözülemeyeceği belirtilmiştir. Bu forumda ileri
sürülen ve İslâmi kesim açısından yeni
olan tez, Kürt Meselesinin eşitlik ve kardeşlik ilkeleri doğrultusunda çözümünü
öngören yaklaşım tarzı olmuştur.
Forum sonunda bir bildiri yayınlanmış
ve bildiride; Kürt sorunun çok boyutlu

bir sorun olduğu; bu sorunun, ulus-devletin inkârcı ve ırkçı yapısından kaynaklandığı ve sorunun halklar arasında değil,
rejimle halk arasında olduğu tespitinde
bulunulmuştur. Bildirinin, “talepler ve
çözümler” bölümünde; Kürt sorununun
terör ve şiddetle değil, özgürlükçü ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi, bölge halkının hak ve özgürlüklerinin teminat altına
alınması, özgür tartışmanın önündeki
engellerin kaldırılması, ulus-devlet yerine
çok uluslu bir hukuk devletine geçilmesi,
Kürt kimliğinin resmen tanınması, Kürt
dilinin kullanımının önündeki engellerin
kaldırılması, değiştirilen coğrafi mekânların isimlerinin iade edilmesi, dış güçlerin
müdahalesine imkân verilmemesi gerektiğine yer verilmiştir.
Sonraki yıllarda Mazlumder, Kürt Meselesi ile daha yakından ilgilenmiş, bölgede yaşanan hak ihlalleri karşısında, hak
ihlallerini bizzat yerinde araştırmış, hazırlanan raporlarla ve basın bildirileriyle
kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmiştir. Ancak son yıllarda Mazlumder’in
doğu ve batı şubeleri arasında fikrî makas
açılmış olup, batıdaki şubeler hükümete
yakınlaşırken, doğudaki şubeler ise Kürt
ulusalcılara yakınlaşmıştır. Sonunda ayrılık kaçınılmaz oldu.
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Özgür-Der
Mazlumder’den sonra Özgür-Der
de Kürt sorununa ilgi göstermiş; Mazlumder’den 14 yıl sonra İslâmi kesimin
Kürt sorununa ilişkin ikinci forumu,
Özgür-Der tarafından “Kürt Sorunu ve
Müslümanlar” başlığı altında 2006 yılında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Kürt
sorununa “İslâm kardeşliği” temelinde
çözüm üretme amacıyla gerçekleştirilen
bu toplantıda, Kürt sorununun aynı zamanda Müslümanların sorunu olduğu kabul edilerek, önemli tespit ve önerilerde
bulunulmuştur.
Daha sonra Temmuz 2010 yılında,
benimde iştirak ettiğim Diyarbakır’da
daha geniş katılımlı bir forum gerçekleştirildi. Sonuç bildirgesinin “tespitler”
başlığı altında 8 maddede devletin Kemalist, milliyetçi, Kürtlere karşı imha ve
inkâr politikası ve jakoben uygulamaları
sonucu, bu sorunun ortaya çıktığı ifade
ediliyordu. 14 maddelik “öneriler” bölümde, devletin fiilî olarak Kürtlere karşı
olumsuz tutumdan ve milliyetçi söylemden vazgeçilmesi, TSK ve PKK arasındaki çatışmaların sonlandırılması, yerleşim
yerlerinin Kürtçe isimlerine döndürülmesi ve “andımız” denilen garabetin kaldırılması isteniyordu.
Hüda Par
Hizbullah’ın önce Mustazaflar Cemiyeti daha sonra da Hüda Par olarak siyasi
bir partiye dönüşüm sürecinde Kürt Meselesine dair söylemleri de zaman içinde
gittikçe genişledi. Tabanının neredeyse
tamamı Kürtlerden oluşması ve Kürt
meselesinin acı meyvesini bizzat tatmış
bir yapı olarak meseleye dair kapsamlı
görüşlerini çok daha sonraları kamuoyu
ile paylaşmıştır. Bu hususun doğal sebepleri de vardır elbette. Özellikle PKK’nin,
içeride ve dışarıda Kürtlerin haklarını
savunan bir yapı görünümünde olması
ve kendisinin PKK ile girdiği çatışma sürecinde, yapılan propagandalar sonucu
toplum tarafından Kürt Meselesine karşı bir pozisyonda duran bir yapı olarak
algılandı. Daha sonra devlet tarafından
kendisine yapılan baskılardan dolayı me50 Köklü Değişim

seleye dair görüşlerini topluma ancak
çok sonraları duyurabilmiştir.
Hüda Par, Mart 2015 yılında Diyarbakır’da, benim de iştirak ettiğim ve yüzlerce STK adına 600 delegenin katılığı
“Kürt Meselesine İslâmi Çözüm Çalıştayı”
düzenledi. 28 maddelik sonuç bildirisinde yukarıda Mazlumder ve Özgür-Der’in
sonuç bildirgelerinde belirtilen tespit ve
önerilerin benzerine ek olarak, PKK’ye
ve devletin çözüm sürecinde PKK ile
olan münasebetlerine ciddi eleştirilerde
bulunuyordu.
Burada bahsettiğim İslâmi yapıların
dışında, irili ufaklı birçok kitle ve İslâmcı
olarak tanınan birçok yazar ve düşünürün de meseleye, yukarıda ifade ettiğim
tespit ve önerilerin benzerleri ile yaklaştığı görülmektedir. Özellikle eski bir
MHP’li olan Mehmet Pamak (İLKAV)’ın
Kürt Meselesi ile ilgili olarak araştırmaları ve kaleme aldığı kitaplardaki tespit ve
yaklaşımı takdire değerdir.
Özetle; cumhuriyet rejimi, ideolojik
bir bakışla bütün kurum ve kuruluşları ve
baskı araçlarıyla dinin millileşmesi ve dinsel argümanlarla desteklenmiş Türk milliyetçiliğinin toplumda kabul görmesi doğrultusunda yoğun bir çaba harcamıştır.

Bu çabalar, toplumun bütün kesimlerinde olduğu gibi İslâmi camia üzerinde de
ciddi bir etki meydana getirmiştir. Öyle
ki vatan, millet, devlet, bayrak ve marş
gibi kavram ve sembollere dini bir kutsiyet atfedilmiş, dini düşünce ve algı, adeta
bu kavramların istilasına uğramıştır. Millileştirilmiş böylesi bir düşünce dünyasında farklılığı kabullenmek çok güçtür. Bu
güçlüğü aşabilmenin tek yolu milli duygu
ve şartlanmadan vazgeçmektir.
Bölünme veya ümmetin parçalanma
fobisi, Kürt meselesinde aşılması zor
duvarlardan biridir. Bu meseleye eğilme,
yapılan zulmü dillendirme ve empati kurup doğruları dillendirmek, beraberinde
bölünmeyi getireceğine ilişkin devlet ve
toplum katında egemen olan kanaat, İslâmi kesim tarafından da paylaşılmıştır.
Bir farkla ki İslâmi kesim, bu bölünmenin
aynı zamanda “İslâm ümmeti”nin bölünmesi ve zayıf düşürülmesi anlamına geleceğini düşünmüştür. Farklı bir anlatımla,
Kürtlerin kültürel kimlik talepleri, Türk
milletini ve İslâm ümmetini bölüp parçalamaya matuf ayrılıkçı bir girişim olarak
değerlendirilmiştir. Böyle bir değerlendirme tarzının oluşumunda, Türk ulusunun inşasında “ümmet”le aynı anlama
gelen “millet” kavramının kullanılması ve
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zamanla bu kavramın içeriği dinden uzaklaştırılarak “Türk” kavramına taşınması
etkili olmuştur. Kemalist rejim tarafından
içi boşaltılan ve Türk milliyetçiliğine eklemlenen ümmet kavramı, devletin bölünmeye karşı geliştirdiği kardeşlik söylemine dinî meşruiyet sağlayan bir istismar
aracına dönüştürülmüştür.
Cumhuriyete göre ideal ve makbul
insan profili “Türk-laik vatandaş” kimlik
ve kişiliğe evrilmiş insandır. Bu profile uymayan, başta Kürtler ve İslâmi kesimler,
sistem düşmanı olarak etiketlenmişlerdir. Cumhuriyet tarihi boyunca rejimle
sorunları olan ve çeşitli mağduriyetlere
uğramış bulunan İslâmi kesimin Kürt sorunuyla ilgilenmesi, kendilerine mevcut
baskıları daha da artıracağı şeklinde değerlendirilmiştir. Açıkçası, devletle tek
bir cephede sürdürülen mücadelede
ikinci bir cephenin açılmasının getireceği
ağır yük, bir anlamda katlanılamaz bulunmuştur. Zira bu sorunla ilgilenildiğinde
Kürtçülük, bölücülük ve hainlik damgası
vurulacak, yargılanacak, mahkûm olunacak, toplumdan tecrit edilecektir. Bütün bunlardan yalnızca kişiler değil, aynı
zamanda İslâmi mücadele de zarar görecektir. Faturası yüksek olan böyle bir
sorunla ilgilenmek, stratejik olarak da
doğru görülmediği için İslâmi kesimler,
genel olarak bu sorun karşısında mesafeli
bir duruşu tercih etmişlerdir.
Diğer taraftan topluma, Kürtlerin
temsilcisi, Kürt hareketi olarak algılatılan PKK’nin sorunlu din görüşü, silahlı
bir örgüt olması, din karşıtı bir söyleme
sahip olması da dindar kesimlerin Kürt
sorununa sıcak bakmamalarına yol açan
bir başka faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgüt, her ne kadar ilerleyen
dönem içinde birtakım “İslâmi” açılımlar
yapsa da gerek silahlı kanadı ve gerekse
legal siyasal kanadı, sosyalist, sekülarist,
pozitivist ve modernist ideolojik söylem
ve eylemlerini devam ettirmiştir. Öte
yandan, İslâm’a alternatif olur düşüncesi
ile Zerdüştlük, Manilik gibi eski Kürt dinlerini diriltme gibi bir eğilim içinde olması
İslâm dinini, örfi bir unsur ve kültürel bir
süs olarak göstermeye başladı. Bu eğilim,

bütün bir Müslüman camiada, toplumun
dini anlayış ve pratiğini kontrol etmek,
içeriğini değiştirmek, dinin devlet ve
toplumsal boyutunu unutturmak isteyen
Kemalist modernleşme çabasını çağrıştırmaktadır. Aslında PKK, milli marş, milli
bayram, eşsiz dil ve dil bayramı, lider kültü ve benzeri TC’nin ulus-devlet olarak
var olma yolundaki her şeyini Kürt versiyonu ile taklit etmektedir. Müslümanlar
açısından tanıdık olan böylesi bir tavır,
zaten mustarip oldukları ve karşı çıktıkları bir siyaset anlayışını ifade etmektedir.
Bu anlayış, Müslümanları olumsuz yönde
etkilemekte ve onların Kürt Meselesine
eğilmeleri noktasında tereddüt etmelerine yol açmıştır.
Sonuç olarak; meseleyi İslâmi sorumluluk açısından ele alan Türk ve Kürt
İslâmcıların, bütün hassasiyetlerine rağmen meseleye dair köklü ve somut bir
çözüm ortaya koydukları söylenemez.
Meselenin zuhur etmesindeki faktörleri
ve sebebiyet verdiği olumsuz sonuçları
itibari ile yüzde yüze yakın bir doğrulukla
tespit etmelerine rağmen, çözümleri maalesef kısır kalmıştır. Meseleynin, Kur’an
ve Sünnet ekseninde çözülmesi gerektiği
hususunu ifade etmekle birlikte, önerileri eşitlik, kardeşlik, birliktelik ve ümmet
ruhu gibi kavramları aşamamaktadır. Bu
arada az bir kesim, Kürtler için Kur’an ve
Sünnet’ten ulus-devlet anlayışını dahi çıkartabilmiştir.

mevcut ulus-devletin de ciddi anlamda
sorgulanması gerekmektedir. Ulus-devlet anlayışı silinmeden, milliyetçilik duyguları bitirilmeden yerine ümmet anlayışı
inşa edilemez. Yine, seküler yaşam tarzını dayatan cumhuriyet sistemi değiştirilmeden birlikte ve kardeşçe bir yaşam
kurulamaz.
Meselenin tespiti ve çözüm önerisini
ortaya koymanın gerekliliği ile birlikte,
birçok sorun gibi bu mesele de bir kitle veya bir örgüt tarafından çözüme kavuşturulamaz. Çünkü meselenin köklü
çözümü devlet erkini gerekli kılmaktadır.
Bu bağlamda Kürt Meselesi ile birlikte, Müslümanların karşılaştığı bütün
sorunların köklü çözümü; hiçbir milli
unsuru öne çıkartmayan, hiçbir ırkı bir
diğerinden farklı ve ayrıcalıklı görmeyen,
hepsine tek bir ümmet gözü ile bakan,
emperyalist devletlerin Müslüman halkların arasına çizdiği suni sınırları kaldıran,
bütün insanlara “insan” olma vasfı ile
bakan, herkese İslâm’ın eşsiz adil hukukunu uygulayan Râşidî Hilâfet Devleti’nin
kurulmasıdır. Dolayısı ile Müslümanların
bütün güçlerini bunun için harcaması en
öncelikli husustur. Ancak, İkinci Râşidî
Hilâfet Devleti kurulmadan bir şey yapılamaz da denilemez. Zalime karşı durmak, mazlumu savunmak, Müslümanların maslahatını ortaya koymak, İslâmi
şahsiyetin unsurlarındandır.

Hâlbuki bu meselenin köklü çözümü,
tespit edilen sorunlarda yatmaktadır. Her
şeyden önce Müslümanların, bu meseleyi doğuran ulus-devlet anlayışının ve her
türlü milliyetçiliğin İslâm’a aykırı olduğunu bildikleri gibi bu anlayışın yıkılması gerektiğini ve alternatif modelini de açıkça
ifade etmeleri gerekir. Yine, meselenin
ortaya çıkmasına zemin olan, Batı’dan
ithal yolu ile Müslümanlara dayatılan, laiklik akidesi üzerinde kurulan, demokratik nizam ve cumhuriyet sisteminin İslâm
ile taban tabana zıt olduğunu bilmeli ve
İslâmi yönetim ile değişmesi gerektiğini
açıkça ifade etmeleri gerekmektedir.
Bölünme ve yeni bir ulus devletin
inşasının makul karşılanmaması kadar,
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VE KAPİTAL İSLÂMCILIĞI

K

apitalizmin ana zihniyetini oluşturan menfaat ve onu ayakta
tutan sermaye sahipleri gerektiğinde karşı oldukları kurumlara dahi
menfaat gereği yönelebilmektedirler.
Dinî hassasiyeti olanların dinî sebeplerden ötürü sistemin faiz çarkına girmediğini gören bazı sözde uyanık para babaları, kendilerince yeni bir olanak elde ettiklerini zannederek (Müslümanların) “İslâmi” sermayeye gözlerini dikti. Aslında
bu kişilerin kapitalizmin ana ruhunu teşkil
eden “Para için babamı dahi satarım” diyenlerden hiç bir farkı yok. Lakin dikkat
52 Köklü Değişim

çekmemek için her alanda olduğu gibi bu
alanda da sözde dindarları görev başına
getirdiler. Yani namaz kılan, oruç tutan
hatta tesettürlü, sakallı elemanlar tuttular. Yine bu kişiler Batı’ya yani paranın değerli olduğu mekânlara ve orada yaşayan
muhafazakâr kesimin parasına özellikle
yöneldiler. İşte bu minvalde Türkiye’de
80’li yılların sonlarında özellikle Milli Nizam (20.01.1970 – 20.05.1971), Milli
Selamet (11.10.1972 – 26.01.1974) ve
Refah Partisi (19.07.1983 – 16.01.1998)
döneminde “Yeşil sermaye” diye adlandırdığımız bir çevre oluştu. Bu çevre özellik-

le Avrupa’da yaşayan muhafazakâr gurbetçilerin paralarına gözlerini dikti. Neticede bu Müslümanlar haram olduğu için
paralarını faize yatırmak istemiyorlardı.
Yatırım konusunda fazla becerikli oldukları da söylenemezdi. Dolayısıyla 80’li yılların başlarında başlayan bu Yeşil Sermayeli süreç, 2001 yılına yani Türkiye’deki
ekonomik krize kadar sürdü. Daha sonra
kısmen devam etse de Yeşil Sermaye rüzgârı 80’li ve 90’lı yıllar gibi güçlü değildi.
Gurbetçilerin Avrupa’daki tarihî süreci ve “İslâmî” sivil toplum kuruluşlarının
oluşumunu, bu Yeşil Sermayedarların
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alanına giren bir mesele olduğu için kısaca ele almak durumundayız. Çünkü Avrupa’daki dinî yapıların, 70’li yıllarda Erbakan Hoca’nın siyasi hareketi ile paralel
olarak var olmaları ile “Yeşil Sermaye”
olarak bilinen şirketleşmelerin aynı zamana denk gelmesi bence tesadüf olamaz.
Avrupa’ya Müslüman Türk ve Kürt
halkların ayak basması 1961 yılına dayanmaktadır. Nitekim Avrupa İkinci Dünya
Harbi’nde yıkık, dökük ve iş
gücünün neredeyse kalmadığı bir dönemde yeni kalkınma hamlesi yapabilmesi
için iş gücüne ihtiyaç duyduğundan, Avrupa’nın birçok
ülkesi ile Türkiye arasında
işçi alımı antlaşması imzalandı. O dönemlerde Türkiye
de daha yeni kurulmuştu ve
halk darbelerle boğuşuyor,
açlık ve sefalet içinde kıvranıyordu. Müslüman halkın
dinî hassasiyetlerinden dolayı gördüğü baskıyı da unutmamak gerek. Neticede
Türkiye kalkınamadığı için
2-3 yıllığına giden gurbetçiler
“6-7 yıl kalalım” dediler ve bu
süreç böyle uzayarak devam
etti. Ardından gurbetçiler,
1967 yılında Berlin’de “Mehmet Akif ” adını verdikleri ilk
camilerini açtılar. Bu camii ile
beraber Milli Görüş Teşkilatı’nın da temelleri atılmaya
başlandı. İlk olarak “Türk
Birliği” adı altında örgütlendiler. Sonra 1977 yılında
“İslâm Birliği” (Union İslâm)
olarak ismi değiştirildi. Ardından 1985 “AMGT” (Avrupa Milli Görüş Teşkilatı)
adı ile faaliyetlerine devam ettiler. Son
halini ise 1994 yılında “İGMG” (İslâmische Gemeinschaft Milli Görüş) olarak
aldı. Bu arada tabii ki Milli Görüş haricinde Türkiye Devleti’nin desteği ile 1984
yılında DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslâm
Birliği) kuruldu ve mücadelesini sürdürdü. Lakin konumuz ile alakalı olarak Yeşil
Sermaye’nin yoğunlaştığı kurum İGMG
olduğu için ona dikkatlerimizi çekiyoruz.

80’li yılların sonlarında başta Almanya olmak üzere Türk göçmenlerin yoğun
olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan Jet-Pa, Kombassan, Yimpaş gibi
onlarca holding, yüksek kar vaadiyle ki
bu 30-40% kadar çıkabilmekteydi, genelde muhafazakâr insanlardan büyük miktarda para topladılar. Bunu yaparken de
özellikle İGMG teşkilatlarının mekânlarını kullandılar. Camilerde takım elbiseli,

yakın bir süre içerisinde 1 milyon Türk
ve Kürt göçmenin ödediği yaklaşık 30
milyar doların, “dolandırıcıların” ortadan
yok olması, holdinglerin kapanması ile
kayıplara karıştığı düşünülüyor. Ödenen
bu paraların akıbeti meçhulken, kapanan
holdinglerin mağdurları AKP hükümetinden hâlâ ciddi destek görmediklerinden
yakınmaktadır. Erdoğan Başbakan iken
Mayıs 2006 yılında Almanya’ya gerçekleştirmiş olduğu bir ziyarette
Avrupa Türkleri Dayanışma
Derneği Başkanı Muhammed Demirci ile dernek
üyesi bir kadının, “holdingzedelerin sorununun çözülmesini, holdinglere para kaptıran
vatandaşların mağduriyetinin
giderilmesini” istemesi üzerine Erdoğan şu çarpıcı açıklamayı yaptı: “Kullandığınız
rakamlar o kadar tutarsız
ki… ‘1 milyon kişi para verdi’ deniliyor. 1 milyon kişi bu
parayı verirken, hangi evrak
karşılığında verdi? Hukuki geçerliliği var mı? Burada duygu
sömürüsüne girmeyelim. Yüzde 30-35, hatta yüzde 40
nema alanların hoşuna gidiyor
muydu bu? Nema adı altında
bunlar da alındı. Bunları da bilen birisiyim ben. Yüzde 40’ların alındığı zamanda dünyada
hiçbir yerde faiz oranı yüzde
6-7’den fazla değildi.”

Camilerde takım elbiseli,
elinde para dolu çantalarla
gelen holding elemanları
görmek o günlerde olağan
dışı değildi. Bu şirketlerin
büyük bir bölümü 2001
ekonomik krizinden sonra
zarar görerek ya battı ya
da batmanın eşiğine geldi.
Sermaye olarak verdikleri
tutarı geri alamayan ve
“dolandırıldıklarını” düşünen
vatandaşlar da büyük bir
mağduriyet yaşadı.

elinde para dolu çantalarla gelen holding
elemanları görmek o günlerde olağan
dışı değildi. Bu şirketlerin büyük bir bölümü 2001 ekonomik krizinden sonra zarar görerek ya battı ya da batmanın eşiğine geldi. Sermaye olarak verdikleri tutarı
geri alamayan ve “dolandırıldıklarını” düşünen vatandaşlar da büyük bir mağduriyet yaşadı. Değişik verilere göre 20 yıla

Erdoğan bu çıkışı ile aslında geçmişte sahip olduğu
Refah Partisi kimliğini, gömleğini çıkardığını ima etmekle beraber yeni bir sürecin
de oluştuğunu ve faiz vurgusu ile Yeşil Sermaye üzerinden insanların
faize nasıl alıştırıldığını da göstermiş oldu.
Hatta faiz oranlarının o günün faiz oranlarına göre çok yüksek olduğunu ve bunların gayri resmi kanallarla oluştuğunu
dillendirerek aslında bir takım başka mesajlar da vermek istediğini anlamak zor
değil. Bu mesajları, Erdoğan döneminde
10 kat büyüyen ve güçlenen MÜSİAD
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ği) ile beraber onlarca –sözde- “İslâmcı”
şirketin (Cengiz-Limak-Kolin-Albayraklar-Sancak vs.) oluşumu şeklinde yorumlamak mümkün.
9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da
kurulan MÜSİAD’ın aslında laik, Kemalist kesimi temsil eden ve 1971 yılında
İstanbul’da kurulan TÜSİAD’a (Türk
Sanayicileri ve İşadamları Derneği) rakip olarak kurulmuş olduğu aşikâr. Yani
TÜSİAD Avrupa/İngiliz zihniyetinin temsilcisi iken MÜSİAD’ın ABD zihniyetinin
bir yansıması olarak karşımıza çıktığı
söylenebilir. ABD’nin, Erdoğan üzerinden İslâmcı kesimi de kontrol altına almak istediği düşünüldüğünde, AKP’nin
güçlen(diril)mesi kaçınılmak olmaktadır. Bunun sağlanması için de ekonomik
bir hamle gerekliydi. Bu hamlelerden
biri, Ocak 2005 yılında TL’den 6 sıfırın
atılması olmuştur. Yine ABD’nin ekonomik mızrak uçlarından biri olan IMF
ile iplerin “göstermelik” olarak koparılması da Erdoğan’ın yıllardır dillendirdiği
mevzulardan birisidir. İşte bu istikamette kendisine güvenebileceği zenginler
heyetinin oluşturulması veya var olan
kurumun güçlendirilmesi gerekiyordu.
MÜSİAD 1990 yılında 1.100 üyeye
sahipken, bu sayı 1995 yılında 1.717’ye,
2010’da 4.750’ye ve 2018’de 11.000’e
yükselmiş durumda. MÜSİAD’ın üye
sayısı 28 sene içinde 10 katına çıkarken, bugün 1 milyon 600 bin kişilik bir
istihdamı oluşturmakta. MÜSİAD ile
TÜSİAD’ın rakip oluşları ve AKP’nin bu
süreçte İslâmcı kesimi sisteme entegre
edebilmesi için MÜSİAD gibi bir oluşuma ihtiyaç duyduklarını 2006 yılında
ulusalcı yazar Enis Berberoğlu Hürriyet
gazetesinde şu şekilde dillendirmiş; “İslâmi sermaye ne kadar büyüdü, örneğin TÜSİAD’la boy ölçüşür hâle geldi mi? Peşinen
söyleyelim, TÜSİAD ile MÜSİAD kıyas bile
kabul etmez. TÜSİAD’ın birkaç yüz üyesi,
milli gelirin yaklaşık yüzde 35’ini yaratıyor.
Büyük şirketlerin cirosu 100 milyar dolara
yaklaşıyor. Buna karşılık Müstakil Sanayici
ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 2 bin
600 üyesi ve 8 bin şirketiyle ürettiği değerin
büyüklüğü ne kadar biliyor musunuz? Sade54 Köklü Değişim

ce 30 milyar dolar veya milli gelirin yüzde
10’u. Demek ki Cumhuriyet’in sermaye birikimi, kamuoyunda şakayla karışık ‘Müslüman İşadamları Derneği’ olarak anılan
ve yükselen Anadolu zenginini temsil eden
MÜSİAD’ı üçe katlıyor.”[Ekim 2006 – Hürriyet]
İşte o zamanlar fazla ciddiye alınmayan MÜSİAD ile AKP bugünlerde ağır
sanayide, medyada, inşaat ve benzeri
alanlarda varlıklarını her geçen gün daha
da arttırdılar. Bu esnada TÜSİAD’dan
bireysel transferlerin yapıldığını ve TÜSİAD işadamlarının menfaatleri gereği
mevcut iktidara göz kırptığını da unutmamak lazım. Neticede bunun en güzel örneği ABD’nin başında bulunan dünyanın
en önde gelen işadamlarından biri olan
Trump ile verilebilir. Trump dünyayı bir
pazar olarak görüyor ve siyasi gücünü ise
bu pazardan en fazla pay kapmak için kullanıyor. Onun için yıllardır “ekonomik savaş” terimini duymaktayız. Global anlamda olan bu durum milli sınırlar, TÜSİAD’a
bağlı işadamları için de geçerli. Bu ilişkiyi
Mayıs 2019 tarihinde İç Güvenlik Birimleri’nin tertiplediği iftar programına katılan Erdoğan şu sözlerle ima etmiş oldu:
“Beyefendi! 17 yıl önce Türkiye’nin kişi başına milli geliri neydi, bugün Türkiye’nin kişi
başına milli geliri ne? Sen ekonomik olarak o gün neredeydin? Bugün neredesin? O

günden bu güne sadece firman ne kadar
büyüdü, arkadaşların ne kadar güçlendi, onu hiç masaya yatırmıyor musun?’’
Günümüzde İslâmi kesimin geldiği vahim tablo ise içler acısı. Geldiğimiz döneme kadar yani 2019 yılına kadar İslâmi
kesimin değil faizden uzaklaşmasını bilakis daha güçlü bir şekilde faiz ile hemhal
olduğunu görüyoruz. Bunun önde gelen
sebepleri ise örnek aldıkları siyasetçilerin
faiz ile alakalı yaptıkları açıklamalar ve
destekledikleri –sözde- İslâmi şirketlerin
çalışma şekilleri olmuştur. Bununla alakalı bir kaç örnek verelim: Erdoğan, 2004
yılında muhafazakâr kesimin katılımı ile
gerçekleşen MÜSİAD 13. Olağan Genel
Kurul toplantısında şu açıklamayı yaptı:
“Yıllarca ‘Biz geldiğimiz gün faizi kaldıracağız’ diyen anlayışlar vardı. Buna aklımız
yatıyor muydu? O zamanlar maalesef aldanarak, yatıyordu. Ama bu dünyanın gerçeği değildi. Çünkü siz bunları ödemek zorundaydınız.” Şimdi bu açıklamayı yapan
Erdoğan’ın iktidarı döneminde yıl içinde
faize giden bütçe miktarına bakalım. Rakamlar miktarın azalmadığını bilakis çoğaldığını gösteriyor. Yıl 2003’te 58 milyar
TL olan faize giden bütçe miktarı, 2019
yılında 121 milyar TL’ye yükselmiş olması, Erdoğan’ın faizi hâlâ “bir dünya gerçeği” olarak düşündüğünü bize gösteriyor.
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Yine AKP döneminin önemli isimlerinden biri olan dönemin Başbakanı ve
AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Yeni Türkiye Buluşması’nda ‘faiz’
ile ilgili sarf ettiği cümleler çok çarpıcıydı:
“2002’de %56 faizdi, %12 sübvansiyon
yapılıyordu, %47 esnaftan faiz alınıyordu.
Şimdi %50 sübvansiyon, %4-5 civarında
faizlere kadar düştü. 2002’de faiz eeee...
kredi kullanan esnafımızın sayısı 63 bin civarında idi ve gittikçe düşüyordu. Şimdi 317
bin geçen sene kredi kullanan esnafımız.
Toplamda da 1 milyon 100 bin esnafımız
kredi kullandı bizim dönemimizde. HELALİ
HOŞ OLSUN. Allah sayısını, bereketini artırsın. Kredi tutarının toplamı 2002’de 153
milyondu (eski parayla 153 trilyon), şimdi
2014’te kullanan 12.5 milyar (yeni parayla
12 buçuk katrilyon). Yani 81 kat arttı. İŞTE
BEREKET BUDUR!”[Mayıs 2015] Şimdi bu
açıklama bile aslında tablonun ne kadar
vahim olduğunu göstermeye yeter. İşin
garip olan tarafı ise bunları sarf eden Davutoğlu’nun her iki cümlesinden birisinde İslâmi söylemler sarf etmesidir; helali
hoş olsun, Allah sayısını artırsın, bereketini artırsın, işte bereket budur, gibi…
Bu ve benzeri açıklamaları çoğaltabiliriz lakin siyasetçilerin söylem ve eylemlerini göstermek için yeterli olduğu kanaatindeyim. Şimdi ise bu algının zamanla
Müslüman halka nasıl sirayet ettiğini ve
büyük bir haram olan faiz anlayışını Müslüman halkın nasıl normal karşıladığını anlamaya çalışalım. Olayı psikoloji açısından

ele alacak olursak karşımıza şu çıkıyor:
Hocalara, dini bilen insanlara sorulduğunda hemen hemen hiçbiri “faiz helaldir”
demez. Neticede hüküm net ve haramın
seviyesi herkesçe malum. Allah Celle Celalehu Kur’an-ı Kerim’inde faiz haricinde
şu lafzı hiçbir yerde kullanmamıştır: Ey
iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten
iman etmiş kimselerseniz, faizden
geriye kalanı bırakın. Eğer böyle
yapmazsanız, Allah ve Rasulü’yle
savaşa girdiğinizi bilin.”[Bakara 278-279]
Yani “Allah ve Rasulü’yle savaş”
lafzı sadece faiz haramında kullanılmıştır.
Şimdi bu gerçeklere rağmen bugün neredeyse hiçbir esnaf ve vatandaş kredi kullanmadan ne iş yapıyor, ne bir ev
veya araba alabiliyor. Bunun sebeplerini
şu şekilde özetleyebiliriz: Sistem insanların birbirlerine güvenmelerini ve birbirlerine faizsiz borç vermelerini tamamen
yok etmiş durumda. İnsanlar en yakını
olan kişilere dahi güvenmemektedir. Bu
menfi gerçekler haricinde bir de insanlar
maddi kıtlık yaşamakta ve işsizlik oldukça
yüksek durumda. Ticaret yapmak isteyen lakin peşin parası olmadığı için kredi
çekmek zorunda kalan ve bu şekilde kısırdöngüye dâhil olan bir kişi, bu hatayı
bir kez yapınca neredeyse bir ömür o
çarkı terk edememektedir. Çarkın dönebilmesi için her defasında yine kredi
bataklığına çekilmektedir. Yüksek kira
ödemek zorunda olan bir kişi ise kredi

“Allah ve Rasulü’yle savaş”
lafzı sadece faiz haramında
kullanılmıştır. Şimdi
bu gerçeklere
rağmen bugün
neredeyse hiçbir esnaf ve vatandaş
kredi kullanmadan ne iş yapıyor,
ne bir ev veya araba alabiliyor.

ile kandırılarak “kira öder gibi ev sahibi
ol” saçmalığına kanmaktadır ve bu şekilde yine kredi bataklığına saplanmaktadır.
Bu ve benzeri olaylar artık toplum içerisinde hemen herkes tarafından normal
hatta zorunlu görülmektedir. Hatta bunu
yapanların içerisinde namazlı, oruçlu,
dini bütün insanlar da yok değil. Bunların
birçoğu ise yaptığı işin haram olduğunu
biliyor ve teyit de ediyor fakat –sözde“İslâmi”(!) iktidarı örnek almakta ve ekonominin güçlenmesi için bu kredilerin zorunlu olduğunu savunmaktadırlar. Örneğin son iki yıldır ekonominin kötü gitmesi
neticesinde bankaların faiz oranlarını
yükselmesi insanların kredi almamalarına neden oldu. Buna mukabil insanların
paralarını bankaya faiz almak için vadeli
yatıranların sayısı da arttı. Bankalar yine
biriken bu paralarla yüksek faiz ile büyük
şirketlere hatta devlete kredi vermektedir. Bu tabii ki bir yere kadar devletin işine gelmektedir. Lakin aynı zamanda halkın alım gücü düştüğünden orta ve küçük
esnafın zarar görmesine neden olmaktadır. Kredi faizlerinin özellikle emlak kredilerinin düşmesi ile, “halk rahat bir nefes
aldı” diyenler çıkmadı değil. İşte tüm bu
gidişat halkı öyle veya böyle insanları kredi almaya sevk ediyor.
Sonuç itibariyle Müslümanların, gerek
“Yeşil Sermaye” olma sürecinde, gerekse
de “İslâmi” şirket ve holdingler aracılığıyla kendi zenginlerini oluşturma sürecinde
halkın “İslâmi söylemleri olan” siyasiler
eliyle nasıl da manipüle edildiğini görmüş
olduk. Müslüman ve mütedeyyin halk bu
zevat eliyle bırakın haramlardan kurtulmayı, giderek daha da dibe batıyor.
Rabbim Müslümanlara bu gerçekleri
görme feraseti ve basireti versin. Rabbim biz Müslümanları sistemin her türlü
hile ve tuzaklarından korusun. (Âmin).
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İNZAL EDİLMİŞ
“MÜSLİM/MÜSLÜMAN” ADIMIZI,

ÜRETİLMİŞ
“İSLÂMCI” KAVRAMI İLE DEĞİŞTİRMEK

SAPMALARA KAYNAKLIK ETMİŞTİR

H

er din ya da ideoloji, kendini
özgün taşıyıcı kavramlarıyla
ifade eder, tanımlar ve mesajını insanlara ulaştırır. Temel tanımlayıcı
kavramlar, nötr değildirler; zihnine girdikleri, kendilerini benimseyerek kullanan insanları, kendi arka planındaki din,
düşünce, felsefe ve ideoloji istikametinde
dönüştürürler. Bunlar, o din ya da ideolojinin, taşıyıcı, inşa edici ve dönüştürücü
etkiye sahip olan inanç eksenli kavramlarıdır. Bir de taşıyıcı olmayan, yani dinî ve
ideolojik boyutu belirleyici olmayan kavramlar vardır ki onları, her din ya da ide56 Köklü Değişim

oloji ya olduğu gibi ya da kendine göre
değiştirip yeniden tanımlayarak kullanabilir. Batıla ait olan, inanç eksenli temel
taşıyıcı ideolojik kavramlar, Müslümanlar
tarafından kullanılmamalıdır. Müslüman,
kendi özgün temel kavramlarını kullanmakta ve kendisini onlarla tanımlamakta
ısrar etmelidir. Özellikle de Rabbimizin
inzal ettiği taşıyıcı kavramlar söz konusu
olduğunda ise bu tür Kur’ani kavramların mutlaka oldukları gibi kullanılmaları
çok daha büyük önem arz eder. Bu tür
kavramların yerine başka hiçbir kavram
ikame edilmemeli ve davetin muhatapla-

rı, mutlaka bu kavramların vahiyle belirlenmiş içeriğiyle buluşturulmalıdır.
Rabbimiz Bize “Müslim/Müslüman” Adını Vermiştir
Rabbimiz Kur’an’ın birçok ayetinde
bizi “Müslüman” olarak, bizim için
seçtiği dini de İslâm olarak tanımlamışken, hangi zaruret veya maslahattan
kaynaklanırsa kaynaklansın bizim başka
isimlere ihtiyaç duymamız makul ve doğru değildir. Özellikle son dönemde daha
da yaygınlaşan ve dönüştürücü etkileriyle siyasal yozlaşmaya da sebep olan
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“İslâmcılık”la kendimizi tanımlamaktan
uzak durmalıyız. Bazı kardeşlerimiz aşırı
bir eğilimle İslâmcılığı o kadar sahiplenmektedirler ki kendisini İslâmcı olarak
tanımlayan bazı yazarların İslâmcı olmadıklarını iddia ve ispat etme çabası bile
gösterebilmektedirler. Hâlbuki üretilmiş
bir kavram olan “İslâmcılığın” kişilere
göre değişen içerikleri olabilir, her kişi
kendisini bu kavramla tanımlarken ona farklı anlamlar yükleyerek kullanabilir.
Hiç kimse de “İslâmcılık bu
değildir ve sen İslâmcı olamazsın” deme hakkına sahip
değildir. Çünkü “İslâmcılık”
ve “İslâmcı” kavramları insan zihninin ürettiği kavramlar olarak kişi ve bölgelere
göre farklı anlamlar da kazanabilir. Hâlbuki inzal edilmiş
olan İslâm ve Müslim/Müslüman kavramları evrensel
olup içerikleri de vahiyle
belirlenmiştir. Bu sebeple,
Kur’an ile belirlenmiş ölçüye
aykırı olarak hiç kimse Müslim/Müslüman
olduğunu
iddia edemez, ederse vahyin ölçüleriyle sahih İslâm’ın
ve Müslim olmanın şartları
hatırlatılarak bu iddia çürütülebilir ve bu kişi gerçekten istiyorsa Müslim olma
imkânıyla buluşturulabilir.

insanlara şahit olalım diye bize geçmiş
kitaplarda olduğu gibi bu son kitapta da
“Müslüman” ismini verdiğini bildirmektedir. Yani insanlara tebliğ ve şahitliğimizi/örnekliğimizi, söz ve hâl/ahlâkımız
ile tebliğimizi “Müslüman” kimliğimizle
yapabileceğimiz ifade edilmiştir. Başka
ayetlerde ise Allah katında dinin İslâm olduğu2 ve İslâm’dan başka din arayanların

raki ihya ve ıslah çizgisinin, tevhidî geleneğin müntesipleri de kendilerini hep ve
sadece bu kavramlarla tanımlamışlardır.
Ey Müslümanlar! Mademki Rabbimiz,
daha önce de şimdi de bize Müslüman
ismini verdi, öyleyse adımız sadece Müslüman olsun. Çünkü bu ismi bize Allah
verdi. Adımızı Rabbimizin koymuş olması bizim için büyük bir şereftir. Bu
isim kıyamete kadar gelecek
bütün İslâm dini mensuplarının ortak adıdır. Bu ismin
dışında kendimize başka
isim ve başka şeref aramayalım. Rabbimiz, “Ey iman
edenler! Allah’tan, O’na
yaraşır şekilde korkup
sakının ve ancak Müslimler olarak can verin.”4 buyurmuştur.

Ey Müslümanlar! Mademki
Rabbimiz, daha önce de
şimdi de bize Müslüman
ismini verdi, öyleyse adımız
sadece Müslüman olsun.
Çünkü bu ismi bize Allah
verdi. Adımızı Rabbimizin
koymuş olması bizim
için büyük bir şereftir.
Bu isim kıyamete kadar
gelecek bütün İslâm dini
mensuplarının ortak adıdır.
Bu ismin dışında kendimize
başka isim ve başka şeref
aramayalım.

Hangi sebeple olursa
olsun kendimizi “İslâmcı”
gibi üretilmiş kavramlarla
tanımlamak doğru değildir.
Nitekim Kur’an’da “Allah,
bundan önce ve bunda
(Kur’an’da) size Müslim/
Müslüman ismini vermiştir. Peygamber size şahit olsun,
siz de insanlığa şahit olun diye.
Öyleyse namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a sımsıkı bağlanın. Sizin
Mevla’nız O’dur. O ne güzel Mevla
ve ne güzel yardımcıdır.”1 hükmü yer
almaktadır. Rabbimiz bu ayetiyle, Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem bize
şahit/örnek/model olsun biz de diğer

o dinlerinin kabul edilmeyeceği ve bunların ahirette hüsrana uğrayacakları3 açıkça
ifade edilmiştir. Allah’ın “İslâmcılık” diye
bir dini yoktur. Evet, açıkça vurgulanarak
altı çizilmiştir ki Allah bize “İslâmcı” ismini değil “Müslüman” ismini, din olarak da
“İslâmcılığı” değil, tevhid dini olan İslâm’ı
seçmiştir. Vahyin ilk muhataplarıyla son-

Rabbimiz
ayetlerinde
bizim için İslâm’ı din olarak
seçtiğini ve dinimizi tamamladığını ve bizim için hayat
tarzı olarak İslâm’dan razı
olduğunu bildirmektedir.5

Rabbimiz (Maide Suresi 5/3’te) bize şu mesajı
vermektedir: Bugün sizin
dininizi kemale er
dirdim.
Böylece üzerinize olan nimetimi tamamladım, din
olarak sizin için İslâm’ı seçip
beğendim. İslâm’ı, teslimiyet
dinini sizin için hayat programı yaptım. Teslimiyet dini
olan İslâm’ı sizin için hayat
tarzı olarak belirledim ve sizin için sadece bundan razı
oldum. Âl-i İmrân Suresi
85. ayetin beyanıyla söyleyecek olursak Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kim teslimiyet dini olan İslâm’dan
başka bir din, İslâm’dan başka bir hayat
tarzıyla Bana gelirse asla ondan razı olmayacağım. Sizin Bana karşı konumunuz
kayıtsız şartsız teslimiyettir, yani İslâm’a
girmek, bütün hayat alanlarında sadece Bana itaat etmek, bütün hayatınızla
Bana teslim olmak, Müslim olmaktır.”
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Rabbimiz, “Hiç şüphesiz din, Allah katında İslâm’dır.” beyanından
sonra “Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ‘kıskançlık ve hakka başkaldırma’ (bağy) yüzünden ayrılığa düştüler.”6 hatırlatmasını yaparak
dinde (aynı zamanda İslâm ve Müslüman
kavramlarının içeriğinde), (bu isimleri
açıklayan) içeriğini belirleyen ilme rağmen ayrılığa düşmemeye çağırmıştır. Bunu,
konumuzla bağlantı kurarak ifade edecek olursak, aynı zamanda bu Kur’ani kavramların yerine anlamı tartışmalı başka
kavramları ikame ederek ayrılık çıkarmamak çağrısını da kapsadığını ilave edebiliriz diye düşünüyorum. “Şüphesiz bu
(İslâm), tek ümmet (din) olarak sizin ümmetiniz (dininiz)dir. Ben de
Rabbinizim. Onun için sadece bana
kulluk edin.”7 Rabbimiz buyuruyor ki:
“Tevhid dini olan İslâm, bir tek din olarak
sizin dininizdir, bu tek dine iman edenler
de tek bir ümmettir ve Ben de Rabbinizim, artık Bana kulluk edin.” Kur’an’da,
“ümmet” kelimesi, hem “din” hem de
“aynı dine inanan insanlar topluluğu” anlamında kullanılmıştır. Rabbimiz, bizim
için seçtiği tek din olan İslâm’a (ümmete)
müntesip tek bir ümmet olduğumuzu
hatırlatarak dinimizi ve sonuçta da ümmetimizi parçalamaktan uzak durmaya
çağırmaktadır: “Onlar, işlerini kendi
aralarında parça parça ettiler (din
konusunda aralarında bölük bölük
olup parçalandılar); hepsi bize döneceklerdir.”8 Bu ayette de Rabbimiz
şu uyarıyı yapmaktadır: “Yalnız Bana
itaat edin, bu dini ve müntesiplerini bölüp
parçalayacak, ayrılıklar oluşturacak tutumlardan sakının. Ama insanlar, din konusunda aralarında bölüklere ayrıldılar, hepsi
Bize döneceklerdir.”
Kur’an’da Peygamberlere, birbiriyle
örtüşen şu kavramlar kullanılarak mümin
ve Müslim olmaları emredilmiş, bazı ayetlerdeki ifadeyle “Bana müminlerden
olmam emredilmiştir.”9, “Bana
Müslimlerden olmam emredildi.”10
dedirtilmiş ve davet de mümin ve Müslim
olmaya çağrı şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Rabbimiz Kur’an’da; Hz. İbrahim’in Aley58 Köklü Değişim

hi’s Selam şu duasını bize örnek olmak
üzere bildirir: “Rabbimiz, ikimizi
sana teslim olmuş (Müslimler) kıl
ve soyumuzdan sana teslim olmuş
(Müslim) bir ümmet (getir)…”11
İşte bu uyarı, teşvik ve yönlendirmeler
üzerinde düşünmeliyiz ve “İslâmcıyız”
yerine onurlu ve ilkeli bir biçimde ısrarla, en güzel söz olan “Ben gerçekten
Müslümanlardanım.”12 ve “Bana
müminlerden olmam emredildi.”
demeye her şartta devam etmeliyiz.
Tevhidî geleneği oluşturan ve hiçbirisi
kendini “İslâmcı” olarak tanımlamayan
bütün Peygamberlerin, ilk Kur’an neslinin ve tüm ıslah önderlerinin yaptığını
yaparak, kendimizi sadece Kur’ani özgün
kavramlarımızla tanımlamalıyız. İnsanları,
üretilmiş ve siyasal bir ideoloji konumuna indirgenmiş “İslâmcılığa” değil, hayatın bütününü kuşatıp teslim alan “İslâm”
dinine, Müslim ve mümin olmaya, tevhid
inancına çağırmalıyız.
“Müslüman” kelimesi “Müslim”in
Farsça’daki karşılığı olup Türkçeleşmiş
bir kelimedir. Kur’ani ölçülere uygun
biçimde içi doldurulmak kaydıyla “Müslim” kavramının Türkçe karşılığı gibi
kullanılmasında bir mahzur olmayacağı
kanaatindeyim. Ancak maalesef pratikteki “Müslüman” kavramının içeriği
Kur’an’daki “Müslim” kavramıyla asla
uyumlu değildir. Ülke halklarının Kur’an
eksenli olmaktan ziyade bir kültürel aidiyet ifade eden Müslümanlaşma sürecindeki kitleler, iyi niyetle kendilerini “Müslüman” olarak nitelemelerine rağmen,
Kur’an’da zikredilen ölçülerde Müslim
olmanın ne olduğundan bile habersiz bir
hâli yaşamışlardır; hâlen de yaşamaktadırlar. Böyle olunca, Kitabi olmayan ve
geleneksel ya da modern bidat ve hurafelere dayalı “Müslümanlık” Kur’an’daki
“Müslimlik”le örtüşememiştir.
İnsanlardan çoğu, İslâm’a girdiklerini
ve Müslüman olduklarını iddia ettikleri
hâlde, Allah’a bütünüyle teslim olmuş
bir hayatı yaşamazlar. Aslında gerçek
anlamda İslâm olmuş/teslim olmuş değillerdir. Kur’an’ı “mehcûr”/terk edilmiş bırakıp Rasul’ün SallAllahu Aleyhi ve

Sellem güzel örnekliğinden uzaklaşılınca,
Müslim olmak için ne yapılması ve nasıl
yapılması gerektiğini bilemez bir duruma
gelinmiştir. Yapılması gereken, inzal edilmiş kavramı terk edip kendimizi üretilmiş
kavramlarla tanımlamak yerine kendisini
Müslüman olarak tanımlayan iyi niyetli
ama bilmeyen bu kitlelere, merhametle
Kur’an ve Sünnet’e göre Müslim/Müslüman olmanın şartlarının ne olduğunu
anlatmaktır.
Bizler, Kur’an’ı belirleyici kılarak ve
Rasul’ün mücadele sünnetini izlemek
suretiyle kendimizden başlayarak içinde
yaşadığımız toplumu vahyin ölçü ve ilkeleri istikametinde dönüştürmek, çağımızın Kur’an toplumunu inşa etmek ve
Rasul’ün şahitliğinde tevhidî ümmeti vahyin ölçüleriyle yeniden yapılandırmak istemiyor muyuz? O halde kendimizi tıpkı
Rasulullah’ın ve ilk Kur’an neslinin yaptığı
gibi vahyin özgün kavramlarıyla tanımlamalıyız. Söylem ve eylemlerimizi Kur’ani
kavramlarımızla ifade etmeli, kimliğimizi, amellerimizi özgün olmaktan çıkarıp
bulandıracak, ilkelerimizi flulaştıracak,
geleneksel ve modern cahiliyeye ait üretilmiş değer, ölçü ve kavramlardan uzak
durmalıyız.
“İslâmcılık” Batılı Emperyalistlerce Uydurulmuş Bir Kavramdır
“İslâmcılık” kavramını ele aldığımızda,
bu kavramı ısrarla kullanan kardeşlerimizin bile, “İslâmcılık tartışmalı bir
kavramdır” tespitini yaptıklarını ibretle
okuyoruz. Üstelik bu kardeşlerimiz, “İslâmcılık” kavramının, Batılılaşmaya, kapitalizme, modernizme, emperyalizme
karşı İslâmi uyanış ve direniş çabalarını,
İslâm’a ait değerleri korumaya çalışan
Müslümanları nitelemek ve “suçlamak” amacıyla, tıpkı “radikal İslâm”,
“fundamentalist İslâm”, “dinci”
kavramı gibi, İslâm karşıtı Batılı emperyalistlerce ve yerli Batıcı, laik ve ulusçu
unsurlarca üretilip kullanılan bir kavram
olduğunu da vurgulamaktadırlar. Bu kavramı kullanmakta ısrar ettikleri halde,
kavramın içeriğinde çıkarcılığın, ulusalcılığın da yer aldığını ifade eden bu kişiler,
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birbiriyle çelişkili birçok anlayışın kendisini bu kavramla tanımladığını ya da dışarıdan birilerinin akidevi farklılıklar arz eden
değişik anlayışlar için bu kavramı kullandığını da ifade etmektedirler. Bu bağlamda,
“İttihat Terakki İslâmcılığı”, “Anadolu İslâmcılığı”, “Osmanlı İslâmcılığı”, “Türkiye İslâmcılığı”, “Din
temelli İslâmcılık”, “Çıkar amaçlı
İslâmcılık”, “Evrensel İslâmcılık”
gibi hem hakkı hem de bâtılı kastetmek
üzere birçok tanımlamaya gidildiğini de
ortaya koymaktadırlar.
Tıpkı “dinci” kavramı gibi dışarıdan
bir tanımlamayı ifade etmek üzere çoğu
kere tırnak içinde yazılan “İslâmcı” kavramı, buna rağmen bazı Müslümanlarca
kabullenilip “meşru” tanımları yapılarak
savunulmakta, içselleştirilmektedir. Her
şeyden önce “İslâmcılık” Kur’ani olmayan bid’at bir kavramdır. Bu kavramın, birçok hurafelere inanan kitlelerin
kendisini Müslüman olarak tanımlaması
sebebiyle, çağımızın muvahhidlerini onlardan ayırma ihtiyacı sebebiyle kullanıldığı iddia edilmektedir. Oysa bu kavram,
vahiyle konulan Müslim adımıza aykırı
olduğu gibi, ilk Kur’an nesli ve sonraki nesillerin de kullanmadığı bir kavram
olarak onlarla bağımızı koparma riski de
taşımaktadır. Üstelik Müslüman olarak
adlandırılıyor olmamız, bizimle kendisini Müslüman olarak tanımlayan toplum
arasında önemli bir ortak payda oluşturmaktadır. Emperyalistler de işte bu imkânı yok edip kitlelerden koparıp marjinalleştirmek ve kitlelere yönelik tebliğimizin
önünü kesmek amacıyla, bizi “İslâmcı”,
“fundamentalist” ya da “radikal” gibi adlarla tanımlamaktadır.
Ayrıca kimi uzman raporları istisna
edilirse, “İslâmcılık” ya da “siyasal İslâm”
denince bütün dünya, daha çok “milli görüş” partilerini ve onların siyasal mücadelelerini anlıyor ve onları tartışıyor. Yani
sonuçta birilerinin kendisini “İslâmcı”
olarak tanımlamaları da bir işe yaramamış, bekledikleri gibi kendini “Müslüman”
olarak tanımlayan yanlış din anlayışlarından ayrıştıramamıştır. Çünkü aynı kavram laik demokratik siyasi çizgisi olan RP,

SP, AKP vb. partiler için de kullanılmaktadır. Bu kavramı kullanmaya başlarken,
sözüm ona “herkesin kendisini ‘Müslim/
Müslüman’ tanımlaması sebebiyle, kendi
Müslümanlıklarını hurafeci anlayışlardan
ayrıştırmak amacıyla ‘İslâmcılık’ kavramını
kullanmayı tercih ettiklerini” söylüyorlardı.
Şimdi ise, zaman zaman aynı ayrıştırma
çabasını hem de daha fazlasıyla farklı “İslâmcılık” tanımlamaları arasında göstermeye ve kendilerini bu sefer de onlardan
“evrensel İslâmcılık” ya da “tevhidî
İslâmcılık” vb. ilave kelimelerle ayrıştırmaya çalışıyorlar.
Ama yukarıda ifade edildiği ve referandum sürecinde yaptıkları gibi çoğu zaman bu ayrımı da unutup kendi tanımlamalarıyla “siyasal İslâmcı laik demokratik
partiler”le “yerli, milli, Türk İslâm’ı,
Türk-İslâm sentezi” söylemleriyle
oluşturulan kargaşa zemininde ve ortak
seküler siyasal söylemlerde buluşuveriyorlar. Bütün bu risklerine rağmen, üretilmiş bir kavram alanında bunca enerjiyi
harcayarak, kendilerini İslâmcı olarak
tanımlamakta ısrar ediyorlar. Hâlbuki
üretilmiş bir kavramın peşinde sürüklenenler, diğer “İslâmcılık”lardan kendini
ayrıştırmak için bunca yazıp konuşmaya
çabalamak yerine, doğrudan, Rabbimizin
inzal ettiği vahiyle bize verdiği “Müslim” adını kullanmakta ısrar etseler
daha anlamlı, daha değerli ve ilkeli bir
tutum sergilemiş olmazlar mı?
Ama maalesef, “Müslim” kavramının
içini Kur’ani ölçülerle doldurup, kendini Müslüman olarak tanımlayanları,
ortak tevhid kelimesine ve ortak kitap
Kur’an’a davet etmek varken, halkın da
tanımadığı, ilahi iradenin de onaylamadığı üretilmiş bir kavram peşinde kargaşa
çıkarılmaktadır. Emperyalistler de işte
bu imkânı yok edip kitlelerden kopararak marjinalleştirmek ve kitlelere yönelik
tebliğimizin önünü kesmek amacıyla bizi
“İslâmcı”, “fundamentalist” ya da “radikal” gibi adlarla tanımlamaktadır.
“Müslim” yerine “İslâmcı” kavramıyla kendilerini tanımlayanlar, sadece bu
tanımlamayla bile, hem Kur’ani bir kav-

ramı devre dışı bırakarak, Allah’ın bereketinden uzaklaşmaya yol açmaktadırlar;
hem bu üretilmiş yanlış adlandırmayla,
İslâm’ın, hayatı kuşatan bütüncüllüğünü
parçalamaya ve onu siyasal bir söyleme,
neredeyse siyasal bir ideolojiye indirgemeye yol açmaktadırlar ve böylece bu
üretilmiş kavramla zihinlerin bulandırılmasına, tevhidî kesimde savrulmalara
müsait bir zemin oluşmasına sebep olmaktadırlar. Hem de içeriği tartışmalı,
tevhidî olmaktan çok uzak demokratik,
muhafazakâr çevrelerin bile içine girdiği,
hatta daha çok onları tavsif eden, üstelik de başlangıçta düşmanın yakıştırması
olan bu üretilmiş kavramı kullanarak,
davetin muhatabı kitlelerde kafa karışıklığına yol açmaktadırlar. Bu sebeple de,
tevhidî davetin, ahiret ve kulluk eksenli
Kur’ani bir zemine oturmasını engelleyecek, zaaflı bir temsil ortaya çıkmaktadır.
Bu sebeple, “İslâmcılığı” özümseyip kullananların çoğunluğunda zamanla
önemli değişimler ve sistem içi siyasete
doğru savrulmalar yaşanmış bulunmaktadır. Medyada yer alan, yazıp konuşan
çoğu “İslâmcı” aydınlar, Allah’ın verdiği ismin altını Kur’an’la doldurarak, tagûtî şirk
sisteminden ve ona hayat veren cahiliye
toplumundan bağımsız tevhidî toplum ve
İslâmi sistem hedefli bir düşünce ve söylem üretmek ve bu minvalde örgütlenip
şahitlik yapmaktan uzak duruyorlar. Vahyin sosyalleştirilmesini ve kulluk bütünlüğünü ihmal eden abartılı ve sloganik bir
siyasallaşma içinde oyalanıyorlar. Böyle
olunca da, tamamen sistem içi değişim
kodlarıyla belirlenip sınırlanmış, sistemi demokratikleştirmeye endekslenmiş
düşünceler üreterek, topluma bunları
yaymakla meşgul bir konumu kanıksamış bulunuyorlar. Kur’ani kavramları
gündemleştirmekten çok uzak bir üslup ve içerikle, “İslâmcılık” adı altında, “kent dindarlığını”, “muhafazakârlığı”, demokrasiyle uzlaşmış, seküler bir söylemle ifade edilen “liberal
bir Müslümanlığı” ya da “yerli, milli, Türk İslâmı”nı konuşuyorlar. “İslâmcılık” adı altında AKP, Saadet Partisi vb. sistem içi siyasetleri tartışıyorlar.
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Günübirlik siyasal gündemlere yoğunlaşıp, yakın vadeli siyasal tercih ve taktik
hesaplarla oyalanınca, uzun vadeli stratejik yürüyüşümüz zaafa uğramaktadır.
Çünkü bu tür siyasal tercih ve hesapların
merkezinde, daha çok seküler sistem içi
geçici hedefler gözetilmekte, kalıcı olması gereken İslâmi birikimin, şahsiyetleri
ve toplumu topyekûn inşa boyutu ihmal
edilmektedir. Kalp, ahlak, kardeşlik hukuku ve toplumsal ilişkileri vahiyle inşa
anlamında vahyin sosyalleştirilmesi ve
bütüncül ibadet algısı ihmale uğrayınca,
entelektüel boyutu yüksek, siyasi söylemi güçlü, ama İslâmi kimlik ve Kur’ani
daveti, bütüncül olarak ve hakkıyla temsil etmekten uzak kalan, vahye şahitliği
kuşatıcı biçimde yapamayan müntesiplerimiz çoğalmaktadır. Bu sebeple de, tevhidî davet ve şahitlik açısından sorunlu
davetçilerin çoğalması ve kuşatıcı, olgun
bir ahlaka sahip örneklerin azlığı sebebiyle de, toplumsal dönüşüm bakımından
etkisiz ve temsil zaaflı bir konuma sürüklenmekteyiz.
Kitap Ehli ve Müşrikler Kendilerini “İbrahim’in Dini”ne Nispet
Ettiklerinde Müslümanlar Bu Kavramı Onlara mı Bıraktılar?
Köken itibariyle tevhid dini müntesibi
“Müslüman”lar oldukları halde, dinlerini
ve kitaplarını tahrif ederek bu kökten
uzaklaşıp sapmış ve “Kitap Ehli” olarak
nitelenenlere, Rabbimiz, köklerindeki
İslâmi inanca dönme çağrısı yapılmasını,
tevhidin esaslarına dönerek tekrar Müslüman olmaya davet edilmelerini son elçisine emretmiştir: “De ki: ‘Ey Kitap
Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide)
gelin. Allah’tan başkasına kulluk
etmeyelim, O’na hiç bir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp
bir kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim.’ Eğer yine
yüz çevirirlerse, deyin ki: ‘Şahit
olun, biz gerçekten Müslümanlarız.”13 Görüldüğü üzere, kendilerini hak din mensubu olarak gördükleri
halde sapmış olanlara, hak din İslâm’ın
ve tevhid akidesinin esasları hatırlatılıp
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tekrar bu öze dönüş yapmalarına vesile
olunmaya çalışılması emrediliyor. Ancak,
direnirlerse, “Müslim” kimliğine sahip
çıkarak onlardan farklılığın vurgulanması
gündeme getiriliyor.
Diğer taraftan, Rasulullah SallAllahu
Aleyhi ve Sellem’in davetinin muhatabı
olan toplumda yer alan neredeyse bütün
kesimler, Yahudi ve Hıristiyanlar ile müşrikler, kendilerini “İbrahim’in dininin
müntesibi” olarak niteliyorlar, Hz. İbrahim Aleyhi’s Selam’a nispet ediyorlardı. Allah vahyini gönderirken, “madem
‘İbrahim’in dini’ nitelemesi anlam kaybına
uğradı ve başka anlamlarda kullanılıyor,
kâfir olmuş kitap ehli ve müşrikler de bu
isimle kendilerini tanımlıyorlar, o halde sen
kendini bu isme nispet etme!” demiyor
tam tersine; İbrahim Peygambere ve “İbrahim’in dini” nitelemesine sahip çıkıyor,
onun dininin aslının ne olduğunu tanımlıyor ve kitap ehli ile müşriklerin bu dinin
müntesipleri olmadıklarını, ama bu dine
davet edilmeleri gerektiğini bildiriyor.
“İbrahim, ne Yahudi, ne de Hıristiyan idi; fakat o, Allah’ı bir tanıyan
dosdoğru bir Müslim idi; müşriklerden de değildi.”14
İslâm ve Müslim gibi inzal edilmiş kavramlar hem evrenseldir hem de taşıyıcı, dönüştürücü, bütünleştirici etkisi ile
tanımlayıcı ve kuşatıcı niteliği kıyamete
kadar devam edecektir. O halde, insanlık
tarihiyle başlayıp kıyamete kadar devam
edecek tüm süreçlerde bizi tanımlamak
üzere Rabbimizin inzal etmiş olduğu evrensel temel kavramlarımıza ısrarla sahip
çıkarak, muhtevasını vahyin ölçüleriyle
tanımlayıp toplumun önüne bu sahici
içerikleriyle tekrar koymalıyız. Ayrıca,
cahiliye toplumunu, ancak bu tür inzal
edilmiş taşıyıcı Kur’ani kavramlarımızı
kullanmakta ısrar ederek tevhidî istikamette dönüştürüp aydınlığa ve hidayete
kavuşturabileceğimizi unutmamalıyız.
Davetin Muhataplarıyla Aynı
Müslim/Müslüman Adını Kullanıyor Olmak Tebliğde Önemli Bir
Avantaja Dönüştürülebilir
Özellikle de, “Müslim/Müslüman”
kavramı gibi çok önde, sık kullanılan, ta-

nımlayıcı ve mesajı taşıyıcı niteliği olan inzal edilmiş bir kavramın yerine, “İslâmcı”
gibi üretilmiş, üstelik tanımlama ve ayrıştırmada da çok yetersiz kalan bir kavramı, kullanmakta ısrar etmek büyük yanlıştır. Ayrıca, bu tercihte ısrar, ilâhî kaynaklı olan kavramın desteğinden,
bereketinden yoksun kalmaya da
sebep olmakta, üretilmiş bir kavrama nispet edilen tebliğ ve şahitliğin muhataptaki tesirini azaltıcı,
bu davete icabeti anlamsızlaştırıcı
sonuçlar da doğurmaktadır. Çünkü
bu davete muhatap olanlar, “Kur’an’ın
davet ettiği ‘Müslüman’lardan olmak
bize yeter, ayrıca bir de ‘İslâmcı’ olmamız gerekmez” diye bakabilmektedir. Sonuçta da, kendini İslâmcı olarak tanımlayıp İslâmcılığa davet edenler, muhatabın kendini severek nispet ettiği “Müslim/Müslüman” kavramının oluşturduğu
ortak paydayı, ortak zemini kullanmak
ve bu kavramın Kur’an’daki karşılığını anlatarak tevhidi tebliğ etmek imkânını da
büyük oranda kaybetmektedirler. Hâlbuki kitlelerin İslâm ve Kur’an ile irtibatları
kesilip yozlaşmış oldukları halde kendilerini Müslüman olarak tanımlıyor olmaları
başlangıçta bir dezavantaj gibi görünse
de, aslında onları, bu ortak paydayı kullanarak ortak kitabımız olan Kur’an’ın
tanımladığı gerçek Müslümanlığa davet
etmek için avantaj haline dönüştürülebilecek bir imkân da sunmaktadır.
Bu konuda bir hatıramı paylaşmak
isterim. Mazlum-Der’in kurulduğu 1991
yılı başlarında, ilk yönetim kurulu olarak,
bizden 5 yıl önce sosyalistlerce kurulmuş bulunan İnsan Hakları Derneği’nin
(İHD) Genel Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Bu ziyarette iki derneğin
yönetim kurulları olarak insan hakları
yaklaşımlarımızı birbirimize aktarmıştık.
Doğal olarak onlar Batılı referanslarla,
biz ise İslâmi kimlik ve referanslarımızla
insan hakları yaklaşımlarımızı ortaya koymuştuk. Mazlum-Der olarak görüşlerimizi açıklarken İslâmi kimliğe ve vahyin
ölçülerine atıfta bulunmamız ve “Biz
Müslümanlar” diye başlayan sunumumuzda; insan, hak, adalet ve zulüm gibi
kavramlara ve insan hakları mücadelesi-
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ne vahyin ölçüleriyle nasıl yaklaştığımızı
aktarmıştık. Bunun üzerine, İHD yönetiminden birisi, “Siz düşüncelerinizi
açıklarken, ‘Biz Müslümanlar insan
hakları konusunda böyle inanıyoruz’
diyorsunuz, peki biz Müslüman değil
miyiz?” sorusunu yöneltmişti.
Onlara şunu söylemiştik; “Af edersiniz biz sizi sosyalist ve laik biliyorduk, tabii ki herkes İslâm’ın evrensel
ilke ve ölçülerini benimseyerek Müslüman olabilir, bundan ancak memnun oluruz.” Bunun üzerine “Tabii ki
biz sosyalist ve laikiz, bu durum Müslüman olmamıza engel midir?” demişlerdi ve onlara cevabımız tebliğ mahiyetinde olmuş, hem laik ve sosyalist hem de
Müslüman olmanın neden mümkün olmadığını ve Müslim/Müslüman olmanın
Kur’ani ölçülerini ve İslâm’ın insan hakları yaklaşımını anlatmıştık. Bu diyaloga
İHD’nin o günkü Genel Başkanı Nevzat
Helvacı müdahale etmiş, kendi arkadaşlarını haksız bularak konuyu kapatmıştı.
Eğer biz kendimizi “İslâmcı” olarak
tanımlamış olsak ve “İslâmcılığın” insan
hakları yaklaşımı olarak vahyî ölçüleri
bile anlatsak, onlar bizi “ideolojik bir siyasal kesim” olarak algılayıp aynı tepkiyi
vermeyeceklerdi. Sonuçta da, kendilerini
“Müslim/Müslüman” saymaya, bulundukları gayri İslâmi konumun da “Müslümanlık”la çelişkisi olmadığını düşünmeye
devam edeceklerdi. Hâlbuki bizim kendimizi “İslâmcı” olarak değil de “Müslim/Müslüman” olarak tanımlamamız ve
vahye dayalı insan hakları yaklaşımımızı
da Müslümanlığın bu konudaki ölçüleri
olarak sunmamız, bir hayra vesile olmuş,
onlar kendi konumlarının Müslümanlık
olmadığını ve Kur’an’ın tanımladığı Müslümanlığın ne olduğunu öğrenme imkânına kavuşmuşlardı.
Merhum Mevdudi de dirayetle yaptığı mücadeleyi, Müslüman olduğunu iddia edenleri “Müslüman olmaya” çağrı
olarak tanımlıyor ve “Gelin Müslüman
Olalım” adıyla yayınladığı kitabı Türkiye’de ilk yayınlandığında hemen yasaklanıyordu. Aynı şekilde, merhum şehidimiz
Seyit Kutup da, kendisini Müslüman

zanneden insanları, kendisini Müslüman
olarak tanımlayan cahiliye toplumundan ayrışmaya, Kur’an’a ve Kur’an’ın
teklif ettiği anlamda Müslüman olmaya,
ilk Kur’an neslinin oluşturduğu örnekten hareketle vahyin ölçüleriyle çağın
Kur’an neslini, Kur’an toplumunu
oluşturmaya çağıran “Yoldaki İşaretler” kitabını kaleme aldığı için idam edilmiş ve bu kitabı Türkiye’de de ilk yayınlandığında yasaklanmıştı. Bu örneklerden
de anlaşılmış olmalı ki, tağuti sistemler
bile İslâm’a ve halka yabancı “İslâmcılık”
kavramından ziyade, insanların şok edici bir Kur’ani içerikle Müslüman olmaya
davet edilmesinden rahatsız oluyorlardı.
Zaten Müslümanları, tebliğin muhatabı halktan koparmak, davetin önünü
kesmek amacıyla “İslâmcılık” kavramını tevhidî daveti yaymaya çalışan Müslümanları karalamak, suçlamak üzere
bizzat Batılı ve yerli tağuti sistemler ve
onların payandası Batıcı entelektüeller
de özellikle kullanıyorlar. Bir yandan, İslâm’ın ve Müslümanlığın Kur’an bütünlüğü içinde doğru algılanıp hayatın bütününü kuşatıcı anlamda sosyalleştirilmesi,
“Kur’an toplumu” ve “İslâmi adalet
sistemi”nin inşası çabalarını, içeriğiyle
istedikleri gibi oynayabilecekleri bir kavram olan “İslâmcılık”la damgalayıp halka, yani davetin muhataplarına, Kur’ani
ölçülere ve tevhidî geleneğe yabancılaştırıyorlardı. Diğer yandan da, “İslâmcılığa” yönelttikleri eleştirileri ve saldırıları,
baskı ve zulümleri, İslâm’a ve Müslümanlığa değil de, dinin ideolojileştirilmiş insan
üretimi bir versiyonu olarak “İslâmcılığa” karşı yapılmış gibi göstererek, halkı
aldatmaya ve bu tür saldırılara haklılık
kazandırmaya çalışıyorlardı. Bu sebeple
de, “İslâmcılığı” eleştirip hedef alanlar,
İslâm’ı ve Müslümanlığı hedef alanlar kadar tepki almamışlardır.

de, belli maksatlarla üretilmiş ve unutulmaya mahkûm geçici kavramlarla kendimizi tanımlamaktan, evrensel davamızı
bu tür yerel ve geçici kavramların içine
sığdırmaya çalışmaktan uzaklaşıp inzal
edilmiş ve korunmuş özgün, evrensel
ve kalıcı Kur’anî kavramlarımızla kendimizi tanımlamayı ve ifade etmeyi tercih
etmeli ve bu tercihte ısrarlı olmalıyız.
Böylece, kendisini iyi niyetle “Müslüman”
olarak nitelendiren ancak Kur’an’daki
Müslim/Müslüman olmanın şartlarından haberdar olmadığı için hayatı gerçek
Müslümanlıkla örtüşmeyen insanlarımızı,
inşaAllah ortak kitabımız Kur’an’da buluşmaya ve Kur’an’ın şartlarını belirlediği
biçimde gerçek Müslümanlar olmaya davet edebiliriz.

1 Hacc 22/78.
2 Âl-i İmran, 3/19.
3 Âl-i İmran, 3/85.
4 Âl-i İmran, 3/102
5 “…Bugün sizin dininizi kemale erdirdim,
üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için
din olarak İslâm’dan razı oldum.” (Mâide, 5/3)
6 Âl-i İmran, 3/19.
7 Enbiya, 21/92.
8 Enbiya, 21/93.
9 Yûnus, 10/104.
10 Yûnus, 10/72.
11 Bakara, 2/128.
12 Ahkâf, 46/15; Fussilet, 41/33.
13 Al-i İmran, 3/64.
14 Âl-i İmran, 3/67.

İslâm, Müslüman, mü’min vb.
Kur’ani kavramlar, Kur’an var oldukça
kıyamete kadar geçerliliklerini koruyacak ve mekânları, zamanları aşarak bütün ümmeti birleştirecek, tüm ümmetin
ortak paydasını oluşturacak çağlar üstü
evrensel ve kalıcı kavramlardır. O halSuskunluğun Kırılma Noktası 61
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HANİ SÖZ VERMİŞTİK!

Musa Bayoğlu
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İ

lk insan ile birlikte ilk vahiy de insanoğullarına verildi. Her kavme
bir peygamber gönderildi. İnsan bu
dünyada vahye tabi olup olmama konusunda hep imtihan edildi. En son Allah
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem ile son
din kâmil şekilde indirilmiş oldu. Allah
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem hayatta
iken ilk İslâm Devleti’ni kurdu ve İslâm’ı
Medine’de tatbik etti. Davet ve cihad
yolu ile İslâm Arap Yarımadası’na ulaştı.
Sonra raşid halifeler, Emevî, Abbasî, Selçuklu ve Osmanlı ile İslâm yeryüzünde
13 asır boyunca tatbik edildi. Osmanlı
Hilâfet Devleti 3 Mart 1924 tarihinde
kaldırılınca Müslümanlar her konuda sıkıntı yaşamaya başladı...
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Allah’ın hükümleri ile yönetim yasaklandı, beşerî kanunlar uygulanmaya
başlandı. Müslümanların beldeleri işgal
edildi ve onlarca parçaya bölündü. Türkiye’de tek partili dönem Müslümanların kıyıma uğradığı dönem olarak tarihe
geçti. Allah demek dahi bu topraklarda
yasaklandı. Camiler ahırlara çevrildi,
Kur’an’lar toplatıldı. Halkın inancına darbe indiren “inkılaplar” zorla dayatıldı.
Medreseler kapatıldı, alfabe değiştirildi.
Bunlara itiraz eden Müslümanlar yargılandı, ağır cezalara çarptırıldı...
Bunca zulüm Müslümanları öz yurtlarında garip, kendi topraklarında mazlum hâle getirmişti. Bu durum karşısında

Müslümanlar ne yapacaklarını şaşırdılar.
Ancak İslâm her zaman için hayata etki
eden bir dindi ve Müslümanlar içinde İslâm’ı doğru anlayan, anlatan insanlar her
zaman vardı. İşte bu insanlar laik devletin
izin verdiğinden daha fazlasına talip olmak istediler. İngilizlerin desteklediği laik,
Kemalist sistemin zulümlerine boyun
eğmediler. Laik cumhuriyetin tüm uygulamaları Müslümanları dışlıyordu ancak
Müslümanlar yılmadılar, değişik yollarla
mücadele ettiler. Her inkılaba karşı canlarını feda edecek kadar cesur ve samimi
hareket ediyorlardı. Bu yüzden inkılaplar
Müslümanlara rağmen ve çoğu zaman
kan üzere gerçekleştirildi ama Müslümanlar yılmadılar. Kur’an okumak yasak

HANİ SÖZ VERMİŞTİK!

olduğu hâlde hapse girmeyi göze alarak
Kur’an okuyorlar, okutuyorlardı. Şapka
kanunu çıkarıldığı hâlde sarık sarmaktan
vazgeçmediler. Başörtüsü yasaklandığı
hâlde okulu terk ettiler ama başörtülerini terk etmediler...
Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren
tercüme eserlerinde telif edilmesi ile birlikte İslâm’ın ibadetlerden ibaret olmadığı, hayata dair çözümlerinin, nizamlarının olduğu Müslümanlar arasında yaygınlaştı. İslâm’ın bir nizam olduğu, İslâm
Devleti’nin kurulması gerektiği, İslâm’ın
hayat ile ilgili çözümleri konuşulmaya,
tartışılmaya başlandı. Hatta 1960’lı yılların ortasında Hizb-ut Tahrir ve Hilâfet
Türkiye’nin gündemine girmişti. 1970 ile
1980 yılları arasında Müslümanların yepyeni tasavvurları oluşmuştu. Bu dönemde Müslümanların en temel hedefleri
İslâm ümmetinin birleşmesi ve bir İslâm
Devleti’nin kurulmasıydı...
Müslümanların çabaları bir uyanışa
dönüşmüş, belirli idealler hedefler belirlenmişti. Müslümanlar iktidara gelecek,
Allah’ın hükümleri ile hükmedeceklerdi.
Çünkü kurtuluş İslâm’daydı ve hak yol
İslâm yazılacaktı. Kur’an ve Sünnet hayata taşınacak, yeniden İslâmi bir hayat
başlatılacaktı. Kemalizm’in zulmü son
bulacak, adil bir düzen kurulacaktı. Kimseye haksızlık edilmeyecek, Ömer RadiyAllahu Anh’ın adaleti tesis edilecekti.
Ekonomide sistem değişecek, kapitalist
sömürü çarkı son bulacaktı. Faizsiz bir
sistem kurulacak, ağır sanayi hamleleri
başlatılacaktı. İşçinin, çiftçinin hakkı korunacak, kimse fakir olmayacaktı. Kemalizm’in okları ırkçılık ve milliyetçilik
kabul edilmeyecek, tüm Müslümanlar
bir ümmet olarak kardeş olacaktı. Filistin, Keşmir, Afganistan ve tüm beldeler
bizim beldelerimiz olacaktı...
Müslümanlar, kendilerine zulmeden devlet ile nasıl mücadele edilmesi
gerektiğini, partilerin durumunu, yasa
koymayı, oy kullanmanın hükmünü, siyasete nasıl bakılması gerektiğini, Müslümanların önceliklerinin neler olması

gerektiğini tartışmaya başladılar. İlk başta şerrinden Allah’a sığındıkları sistemin
imkânlarını kullanmak istemediler. Daha
sonra verilen fetvalar ile sistemin de kolaylaştırıcı yaklaşımları ile yavaş yavaş
imkânlardan faydalanmaya başladılar.
Bunun için Müslümanlar örgütleşti, siyasi partiler, dernek ve vakıflar kurdular.
Okullar, dergiler, gazeteler ve TV kanalları açtılar. Her şeye rağmen umutları,
heyecanları vardı. İman varsa, imkân da
vardı. Tüm zorlukları aşabileceklerine
inanıyorlardı. Gecelerini gündüzlerine
katmışlar ve ciddi fedakârlıklarda bulunuyorlardı...
Müslümanlar kazandıkça biraz daha
fazla kazanmak istediler, daha fazla kazanmak için fikirlerinden, metotlarından daha fazla taviz vermeye başladılar.
Yaptıkları işi cihad olarak görüyorlardı
ve devlet daru’l küfür olduğu için savaş
meydanında her şey mubahtı. Her adım
için kendilerine göre gerekçeler oluşturdular. “Müslüman güçlü olmalıdır.”
Denildi, önce yerel yönetimlerde sonra
merkezi yönetimlerde güç sahibi oldular
ancak yönetimde Allah’ın hükümlerini
tatbik etmediler. Aksine laik Kemalist
zihniyetin yerine demokratik zihniyete büründüler. “Önce köşeleri kapmak
gerekir.” denildi köşeleri kapmak için
köşelerdeki insanlar gibi konuştular,
yaşamaya başladılar zamanla onlardan
bir farkları kalmadı. “Allah Müslümanların üstünde en güzel nimetini görmek
ister.” denildi zenginliklerin artırılması,
kapitalist zihniyetin yaptıklarını yapmak
için vicdanlar rahatlatıldı. “Biz yapmazsak başkası yapar.” denildi böylelikle her
iş normal hâle getirildi. “Paranın dini
imanı olmaz.” denildi helal, haram birbirine karıştırıldı. Hudeybiye Anlaşması, Yusuf Aleyhi’s Selam örnek gösterildi
siyasi partilerin yaptığı bütün haramlar
hatta akideye dair bakışlar değiştirildi.
Düşmanın silahı ile silahlanın sözü hadis
kabul edildi ve kâfirlerle yapılan bütün
ihanetlere kılıflar bulundu. Takiyye bu
mücadelenin esası kabul edildi ve kimlikler gizlendi, yalan yanlış her şey konu-

şuldu. Zamanın değişmesi ile hükümler
değişir mantığı ile İslâm dışı hükümler
savunuldu hatta uygulandı ve çoğu buna
ses bile çıkarmadı. Her işe, her söze, her
duruma bir fetva bulundu, insanlar kandırıldı, vicdanlar rahatlatıldı ve dahası...
Müslümanlara hizmet yolunda bir
araç olarak kullandıkları sistem, yavaş
yavaş kendisi elde edilmesi gereken
bir amaç hâline geldi. Öyle oldu ki Ak
Parti 2002’de tek başına iktidar olunca kendini İslâmcı görenler demokrat
olduklarını, demokrasinin tek kurtuluş
reçetesi olduğunu söyleyerek geçmiş
söylemlerini yalanladılar. Yerel ve genel
seçimlerde aday olmak, makam, mevki ve ihale peşinde meclis koridorlarını
aşındırmak için sıraya girdiler. AK Parti’nin 2007’de 27 Nisan e-muhtırasına
karşı dik durması, 2009’daki “One Minute”, 2010’daki Mavi Marmara olayı ve
Anayasa referandumu savrulmayan birçok İslâmi grup için sisteme meyletme
gerekçesi kabul edildi.
1960’lı yıllardan bugüne kadar geçen
60 yıla dönüp baktığımızda Müslümanlar
para, imkân, güç, makam elde ettikçe
değiştiklerini, sistemin ise daha kalıcı hâle
geldiğini görüyoruz. Bir araç olarak görülen siyaset ve dahası zamanla bir amaç
hâline getirildi. Değiştirilmesi gereken
sistem değişmedi daha da kalıcı hâle geldi ve Müslümanlar sistemi savunur hâle
getirildi. Değişmemesi gereken Müslümanlar ise sürekli savruldu, tavizler verildi ve esaslarından uzaklaştı. Başlangıç
noktasından gelinen nokta birbirinden o
kadar farklı idi ki değişen sadece partiler, cemaatler değil Müslümanların içinde
bulunduğu koca bir toplum olmuştu!
Gelinen noktada kendini İslâmcı görenler, artık kendi yaptıklarından rahatsız
olduklarını ifade eder hâle geldiler. 1980’li
yıllarda yaygın kullanılan her iktidar kendi zenginini oluşturur mantığı AK Parti
ve İslâmcılar içinde bir hakikatti. Kapital
sermayeye karşı gelinecekti ancak yakınlara tanınan imtiyaz ve nice yolsuzluklarla
yeni bir sermaye sınıfı oluşturuldu. Sonra
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gelen gideni aratır mantığı birçok alanda
dillendirildi. Adalet sarayları el değiştirdi, dün Kemalist laik kesim zulmederken
bugün demokrat muhafazakâr kesim
zulmeder hâle geldi. Gerekçeler değişse
de zulüm değişmedi. Daru’l Erkamlarda
başlayan mücadele beş yıldızlı otellere,
saraylara, villalara taşınamadı. Önce evler sonra arabalar daha sonra mahalleler
ve en sonunda düşünceler değiştirildi.
Mücahitler ilk önce sandık müşahiti
daha sonra da müteahhit oldular. AVM,
büyük mağazalar, markalar, modalar takip edildi hayat tarzları değiştirildi. Ahiret merkezli yaşamayanlar dünyaya yöneldi ve ellerindekini kaybetmekten hep
çekindi, korktu. Başlar kapatıldı ama
tesettürlülerin sayısı azaldı. Sözde faizsiz
bankacılık çoğaldı ama faiz yiyenlerin sayısı daha da çoğaldı. Ümmetçi olan abiler, hocalar ulus devletçi, milliyetçi, liberal, demokrat, modernist oldu. Düşman
görülen simgeler, kavramlar, fikirler kabul edildi. Hatta Kemalizm eleştirisi yapmak yasaklandı, gerçek Atatürkçü olmak
için yeni tanımlamalar yapıldı, Anıtkabir
ziyaretleri düzenlendi. Şer’î hükümlerin
yerini dünya standartları, şartlar, imkânlar aldı. İslâm’a aykırı davrananlar reel
politikçi, akıllı, siyaseti okuyan, zamanın
ruhuna uyan, planlı olarak nitelendirildi ancak partiye, cemaatin kurallarına,
lidere karşı gelenler ihanet ile suçlandı.
Kendi elleri ile şekil verdikleri zulüm sisteminde artık dünkü dava kardeşlerine
bile yer yoktu. Aynı dava için yola çıkanlar “Bu ülkede bize ekmek yok” diyecek
duruma düştü. 40-50 yıl iktidar olmak
için her şeyden yavaş yavaş taviz verenler, kendilerini yok edenler keşke iktidar
olmasaydık, iktidar bize yaramadı, dünyaya daldık demeye başladılar.
En zor zamanlarda, zor şartlarda
büyük samimiyet ve fedakârlıkla verilen
mücadeleler kaybedilmişti. Verilen sözler tutulmamış, Allah ve Rasulü’nün emir
ve nehiyleri unutulmuştu. Taviz tavizi
doğurmuş zamanla tavizler esas kabul
edilmişti. Zulme karşı gelmek için yola
çıkanlar zalim olmuştu...
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Hani söz vermiştik âlem-i ervahta
Yaratıcı rızık verici ve yegâne kanuna
koyucu olarak
Allah’tan başka İlah önder olarak da
Onun Rasulü’nden başkasını tanımayacaktık
Hani söz vermiştik Erkam’ın evinde,
Hangi şart ve ortamda olursa olsun
İlay-ı Kelimetullah misyonunu yürütecek
Musibetlerden yılmayacak hiçbir tehditten korkamayacak,
Gerekirse ölümlerin en güzeline talip
olacaktık
Rabbani davayı elden ele gönülden
gönüle balçıkla sıvanmayan hakikat güneşini
Cihadsız ve şehadetsiz bırakarak lekelemeyecektik
Hani söz vermiştik Medine’de
Hani söz vermiştik dünya kardeşliğinin en güzel teşekkül etmeye başladığı
Medine’de
Kıyamete kadar tüm Müslümanlar
kardeş olacaktı
Komşusu aç iken yatan bizden değil
düsturuna
Evrensel komşuluk bildirisine
Kardeşliğin en alt eşiği olarak bakacaktık...
İşte bu dizeler tam da bugüne İslâm’dan taviz veren, kendi davalarının
gereklerini terk eden partiler, cemaatler
için yazılmıştı.
Neden verilen sözler tutulmadı, unutuldu. Müslümanlar neden bu kadar dinlerinden, davalarından uzaklaştı. Nasıl bu
hâle gelindi?
Tarih tekerrürden ibarettir. İlk insanla
başlayan hak-batıl mücadelesi kıyamete
kadar devam edecektir. Hak ehli davalarına sahip çıktıkları ve hâkim kıldıkları
sürece Allah’ın izni ile galip geldiler, geleceklerdir. Ancak Müslümanlar davalarına
sahip çıkamadıkları her dönem hem dün-

yada hem de ahirette sıkıntılı bir hayat
yaşadılar, yaşayacaklardır.
Allah’ın dinine yardım etmeyen, bu
davayı canından, malından, namusundan
daha üstün tutmayanlara Allah’ın bir vaadi yok. Böyle olanlar İslâmi bir cemaat
ile çalışsalar da sohbetlere gitseler de zaman içinde yolda dökülecekler...
Müslümanlar bu yola çıktıklarında
duyguları, niyetleri İslâmiydi ancak fikirleri, metotları maalesef karma karışıktı.
Nasıl bir kitle, parti olmaları gerektiğini
bilmiyorlardı. İslâmi bir mücadelenin nasıl bir metodu olması gerektiğini bilmiyorlardı. Tamamen vakıaya bir tepki olarak hareket etmişlerdi. Vakıa değiştikçe
kendileri değişti ve güçlü olan zayıf olanı
sürekli zayıflatmıştı...
O hâlde meselemiz her şeye rağmen
köşeleri kapmak, tek başına iktidar olmak, sayıları artırmak, makam ve para
elde etmek değildi. Evet elimizden alınan bir şeyler vardı ancak o alınan şeyler
bu saydıklarımız değildi. Bizim en büyük
kaybımız Allah rızası için yaşamak ve şer’î
hükümlere uygun hareket etmekti. İslâmi
bir hayat ve Hilâfet’i kurmak için Allah
Rasulü’nü her yönü ile örnek almaktı.
Taviz verilmesi gereken şey dinimiz ve
davamız değildi. Bizi biz yapan, Allah’ın
yardımına mazhar kılan tek şey Allah’ın
dinine, O’nun istediği şekilde yardım etmemizdi. Bu bizim varlık nedenimizdi.
Bugün kaybettiğimiz, tekrar elde etmemiz gereken şey işte tam da buydu!
O hâlde yeniden Erkam’ın evinde söz
vermeliyiz. Allah’ın vahyinden başkasına
tabi olmamaya ve İslâmi bir hayatı inşa
etmeye. Tek liderin Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem olduğu bir kitle, parti
oluşturmaya ve O’nun Sünneti’ni takip
etmeye söz vermeliyiz. Her ne olursa
olsun, kim ne derse dersin, hangi köşe
kapılır veya kaybedilirse kaybedilsin asla
şer’î hükümlerden taviz vermemeye.
Hedefimiz Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in tüm insanlığı kurtarmak
için kurduğu ve kurulacağını müjdelediği
Râşidî Hilâfet olmalı...

çok yakında!
YENİ

Bu kitapta; Ümmette birlik ve bütünlüğü sağlayacak olan Hilâfet’i ve onun
hakkında oluşturulmaya çalışılan bazı şüpheli yaklaşımları ele aldık. Hilâfet
Devleti hayal midir yoksa değişmeyen şer’î bir hakikat midir? Hilâfet tarihî bir
kurum mudur? Günümüzde Hilâfet’in yeniden inşası siyasi ve akli olarak mümkün
müdür? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız kitapta son olarak da Hilâfet’in
farziyetini şer’î delilleri ile birlikte açık bir şekilde ortaya koyduk ki bu konuda
oluşabilecek tüm vehim ve saptırıcı argümanlar zihinlerden uzaklaştırılabilsin.
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S

on asırda yaşayan Müslümanların, İslâm’ı miras alışları hayatta
tatbik edecekleri pratik fikirler
olarak değil, teorik, akademik, ütopik
ve tarihî malumatlar şeklinde olmuştur.
Bununla birlikte Batılı fikir ve görüşlerden etkilenmeleri, Batılıların bir kısım
alanlarda başarılı olmaları, uzun zamandır İslâm ile Batılı fikirleri ve yaşam tarzını
bağdaştırma çabaları ve İslâm’ın nizamlarına ve hükümlerine karşı her gün yapılan
saldırılar, Müslümanların İslâm’ın nizamlarına yönelik güvenlerini sarsmış ve bir
kısım Müslüman’ın Batı’ya, fikirlerine ve
66 Köklü Değişim

nizamlarına teslim olmaları ile sonuçlanmıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı uzun
zamandır Müslümanlar, İslâm’ın yeniden
hayata hâkim olacağına dair güven ve
ümitlerini yitirmişlerdi.
Ancak son dönemlerde bu algı kırılmaya başlanmış, İslâm’a ve nizamlarına
olan güven yeniden canlanmış ve İslâm’ın
hakimiyeti noktasında ümitler filizlenmiştir. Ümmet bir bütün olarak İslâm’a
yönelmeye, Batı’dan ve fikirlerinden nefret duymaya başlamıştır. İşte bu yeniden
İslâm inkılabının şafağıdır.

İslâm inkılabının önünde engel olarak sadece Müslümanların zihinlerindeki
örümcek ağlarının temizlenmesi kalmıştır.
Bunlar bazılarının zannettiği gibi Müslümanların ellerini ve kollarını bağlayan demir zincirler değil, sadece zihinlerindeki
örümcek ağlarıdır. Örümcek ağları her ne
kadar etki olarak zayıf olsa da görüş keskinliğini bozması itibariyle zihni bulandırır.
İşte günümüz Müslümanlarındaki zihin bulanıklığı ve görüş zayıflığını gidermek, İslâm’a zıt ya da İslâm’dan olmayan
tüm Batı menşeli fikirlerden kurtulmaları,
İslâm inkılabı için son derece elzemdir.
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Doksanlı yılların başında Sovyetler
Birliği’nin yıkılıp parçalanması devlet olarak yıkılmasından öte dünya bazında bir
ideolojinin yıkılması evrensel ve devletlerarası olarak sona ermesi demekti. II.
Dünya Savaşı’nın hemen ardından Amerika’nın liderliğinde Batı bloğu ve Sovyetler Birliği’nin liderliği altında Doğu bloğu
arasında çatışma başladı. Soğuk Savaş
olarak isimlendirilen bu çatışma yalnızca iki blok arasında devletlerarası bir çatışma olmayıp aynı zamanda
kapitalizm ve sosyalizm ideolojileri arasındaki ideolojik
bir çatışma özelliğine sahipti.
Ayrıca bu çatışma sadece
Avrupa’yı değil bütün dünyayı kapsamaktaydı.
Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla ve ideolojik anlamda
da hayattan uzaklaşmasıyla
iki blok arasındaki çatışma
son buldu. Sosyalizmin çöküşü ile kapitalizm, devletlerarası alanda yalnız kaldı. Şu
anda dünyada kapitalizmin
dışında bir başka ideolojiyi
taşıyan ve taşıdığı ideolojiye
göre devletlerarası arenada
siyasetini oturtan ve yürüten
bir devlet bulunmamaktadır. Günümüz dünyasında
evrensel sahada yalnızca iki
ideoloji bulunmaktadır. İslâm ve kapitalizm.

1994 yılında NATO’nun en büyük komutanı olan John Galvin bu yeni
düşman hakkında şöyle diyordu: “Soğuk savaşı kazandık. İşte şimdi 70 yıllık saptırıcı mücadelelerden sonra 1400
yıl boyunca var olan mücadele eksenine yeniden dönüyoruz. Bu mücadele İslâm’la büyük karşılaşma mücadelesidir.”

Müslümanlar teşkil ediyor.” Gazetecilerden birinin “Ama Müslümanlar kendi aralarındaki ihtilaflar, münakaşa ve savaşlarla
meşguller!” sözüne Salazar’ın cevabı şöyle olmuştur: “O ihtilafları bize çevirecek
birisi çıkar diye korkuyorum.”
Her ne kadar şu an yeryüzünde İslâm’ı ve Müslümanları devletlerarası
sahada temsil edecek bir
devlet bulunmasa da Müslümanlarda bulunan İslâm
ideolojisi sömürgeci Batı’yı
oldukça endişelendirmekte ve korkutmaktadır. Bu
potansiyel durum Müslümanlarda devam ettiği sürece kapitalist ideolojinin
yayılmasının önünde ciddi
bir engel teşkil etmektedir.
İşte Batı bu durumu kendi
lehine çevirebilmek ve kendi
ideolojisinin ömrünü uzatmak için birtakım saptırıcı ve
yanıltıcı fikirlerle İslâm’a ve
Müslümanlara saldırdı. Gayri İslâmi fikirlerle Müslümanların zihinlerinde bir şüphe
oluşturdu. Sömürgeci Batı
devşirdikleri adamlar eliyle
de bu tür fikirleri İslâm ümmeti içerisine pazarladı.

Amerika’nın kapitalist
ideolojiyi dünyadaki tüm
halkların ve milletlerin
ideolojisi yapma atağı,
İslâm dünyası dışında
başka hiçbir yerden
herhangi bir mukavemetle
karşılaşmayacaktır.
Dolayısıyla şu anda
Amerika’nın kapitalizmi
evrenselleştirme atağına
karşı koyacak İslâm
ümmetinden başka hiçbir
topluluk yoktur.

Amerika’nın
kapitalist
ideolojiyi dünyadaki tüm
halkların ve milletlerin ideolojisi yapma atağı, İslâm
dünyası dışında başka hiçbir
yerden herhangi bir mukavemetle karşılaşmayacaktır. Dolayısıyla
şu anda Amerika’nın kapitalizmi evrenselleştirme atağına karşı koyacak İslâm ümmetinden başka hiçbir topluluk
yoktur. İşte tüm bunlardan dolayı Batı,
hâkimiyetini ve sömürgesini devam ettirebilmek için kendine yeni bir düşman
icat etti. Bu yeni düşman İslâm’dı. Her
ne kadar bugün İslâm’ı temsil edecek bir
devlet olmasa da İslâm ideolojik olarak
Müslümanların nefislerinde hâlâ canlıdır.

Aynı şekilde Amerikan Dışişleri eski
bakanı ve en önemli stratejistlerinden
biri olan Yahudi asıllı Kissinger bu korkusunu şu şekilde ifade etmektedir: “Batı’nın yeni düşmanı konumunda olmaları
nedeniyle Batı’nın yeni cephesi şüphesiz ki
İslâmi Arap dünyasıdır.”
Portekiz’in son diktatörü Salazar da
bir basın toplantısında açıkça şunları söylemiştir: “Batı medeniyeti için asıl tehlikeyi

İşte biz bu makalemizde
Sömürgeci Batı ve modernistlerin savundukları ve iddia ettikleri saptırıcı ve son
derece tehlikeli olan birtakım
başlıca fikir ve mefhumları
ele alıp değerlendireceğiz.

Demokrasi ve Cumhuriyet’in İslâm’dan Olduğu Görüşü
Öncelikle demokrasi ve cumhuriyetin
İslâm’dan olup olmadığı değerlendirmeden önce bu iki kavramın anlam olarak
neyi ihtiva ettiğini açıklamamız elzemdir.
Demokrasinin en genel tanımı “Halkın
halk tarafından yönetilmesi, egemenliğin
millete veya halka ait olmasıdır. Bu çerçevede demokrasi iktidarın halkın elinde olmasına vurgu yapan bir kavramdır.” Şeklindedir.
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Cumhuriyet ise hükümet başkanının,
halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir.
Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının zıddıdır.
Yine aynı şekilde cumhuriyet, kelime
manası itibariyle çoğulculuk ve çoğunluğun yönetimi demektir. Cumhuriyet rejimi teşrî’de yani yasamada gücünü halktan
almaktadır. Cumhuriyet rejiminde halk
başlı başına yasamanın kaynağıdır. Halk
belirler, halk seçer, halk yapar, halk yasalaştırır ya da halk yasamanın kaynağını
oluşturur. Yani kısacası, cumhuriyet rejiminin temelini şu yaygın ilke oluşturmaktadır; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Egemenlik olgusu gücünü ve kaynağını halktan almaktadır. Görüldüğü üzere
hem demokrasi hem de cumhuriyet
mefhum olarak aynı şeyi kapsamakta ve
her ikisi de egemenliği halka vermektedir. Yani her iki kavramda da yasa koyan,
haramı ve helali belirleyen, iyi ve kötüyü
tayin eden bizzat insanın kendisidir. Bu
açıdan iki sistem arasında bir fark yoktur.
Müslüman düşünürler arasında cumhuriyetin İslâm’dan olup olmadığı meselesinden daha ziyade demokrasinin
İslâm’dan olup olmadığı ya da İslâm’a zıt
olup olmadığı konusu daha çok ön plana
çıkmıştır. İslâm ve demokrasi meselesi,
yaklaşık 150 yıldır İslâm dünyasını meşgul
eden tartışma konularının en önemlilerinden birisidir. İslâm ve demokrasi tartışmaları, günümüzde ciddi bir literatür
oluşturmuş önemli bir konudur. Kimileri
“demokrasi” ile “şûra” arasında benzerlikler olduğunu söylemekte; demokratik
yönetimlerde halk iradesinin yönetime
yansıdığını, halkın kontrolünün otorite
üzerinde hissedildiğini düşündükleri için
demokrasiyi İslâm’a uygun görmekteler.
Sağladığı özgürlük ortamının ve farklı fikirlerin kendisini ifade etmesine imkân
vermesinin İslâm’ın yeryüzündeki hedefleriyle örtüştüğünü savunmaktalar.
Aynı şekilde bu çevreler demokrasinin
Allah’ın hâkimiyetine bir ortaklık olmadığını, İslâm’ın temel ilkeler haricinde
bir devlet modeli önermediğini, insanın
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bunu tarihsel ve toplumsal şartlara göre
düzenlemesi için serbest bırakıldığını ileri
sürmekteler.
Kimileri ise içinden çıktığı kültür, ortam ve ona rengini veren esas değerler
bakımından demokrasinin İslâm ile bağdaşmasının mümkün olmadığını, ayrı bir
din olduğunu savunmaktadır. Onunla kurulacak herhangi bir yakınlığın küfre veya
şirke düşüreceğini söylemektedir. Görüldüğü üzere tartışmaların merkezinde
yer alan asıl konu, hakimiyetin kaynağı
konusudur.
Günümüzde ise demokrasiyi İslâm’a
yamamak veya İslâm’danmış gibi göstermek isteyen birtakım çevreler konuyu
seçimler üzerinden ele alıp demokrasiyi
sadece halkın kendi yöneticisini seçmesiyle sınırlandırmışlardır. Sömürgeci Batılı
devletler, Müslümanların, hakiki manası
ile demokrasiyi asla kabul etmeyeceklerini idrak etmektedirler. Onun için bu sömürgeci Batılı devletler ve bilhassa Amerika demokrasiyi yöneticiyi seçme aracı
olduğu şeklinde saptırma yoluyla ithal
ederek İslâmi beldelerde pazarlamaya
uğraşmaktadır. Dolayısıyla Müslümanlara
saptırıcı bir imaj sunmak maksadıyla sanki demokraside temel işlev yöneticinin
seçimiymişçesine yöneticinin seçimi üzerine odaklanarak bununla Müslümanların
duygularını okşamaktadırlar.
Bu ise Müslümanları aldatmaktan
başka bir şey değildir. Demokrasiyi sadece seçimle sınırlandırmak demek sömürgeci kâfirlerin sistemi olan demokrasinin
ve onların talan ve katliamlarının ömrünü
uzatmaktır. Fakat gelmiş olduğumuz nokta itibariyle demokrasi ve cumhuriyetin
sadece Müslümanlar için değil bütün bir
insanlığa vereceği artık hiçbir şeyi kalmamıştır. Fikrî, siyasi, insani ve ahlaki değerler bakımından iflas etmiştir. Toplumlara
birtakım özgürlükler vererek ifsat etmiştir. Sadece beşerî değil aynı zamanda ekini de ifsat etmiştir. Aynı şekilde sadece
kendi toplumlarını değil hemen hemen
bütün dünya halklarını vahşi bir canavara
dönüştürmüştür. Nitekim dünyada gelişen birtakım siyasi ve sosyal çalkantılar
bunun bir göstergesidir.

İslâm’a gelince, yasama halka ait değildir. Bilakis yalnızca Allah’a aittir. Allah’tan
başka hiç kimsenin, bir şeyi helal veya haram kılma hakkı yoktur. Yasamayı beşere
ait kılmak, İslâm’da büyük bir cürümdür.
Nitekim şu ayet bunun için inzal olmuştur.
ْ ا ّتَخَ ُذ
الل
ِ ّ ون
ً َوا أَحْ َبا َرهُمْ َو ُرهْ َبانَ ُهمْ أَرْ ب
ِ ابا ِّمن ُد

“Allah’ı bırakıp rahiplerini ve
hahamlarını... Allah’tan başka
Rabler edindiler...”1
Yine aynı şekilde Allahu Teâlâ şöyle
buyurmaktadır:
َ ّ إ ْن ْال ُح ْك ُم إ
ل
ِ َ ّ ِ ال
ِ
ِ

“Hüküm sadece Allah’a aittir.”2
Aslında Batılıların ve onların yerli payandalarının demokrasi ve cumhuriyeti
İslâm’danmış gibi göstermelerinin temel
bir nedeni var. O da İslâm’ın kendisine ait
bir yönetim sisteminin ve devletinin olmadığı anlayışının Müslümanların zihinlerine empoze edilmesidir. Başka bir tabirle siyasi İslâm’ı temsil edecek olan Hilâfet
Devleti’nin iktidara getirilmesinin önüne
geçilmesi ve Müslümanların zihinlerinden
bu kavramın uzaklaştırılarak Müslümanların bu yönde çalışmasının engellenmesi
amaçlanmaktadır. Oysa Müslümanların
bugün en çok muhtaç oldukları, iman ettikleri, asırlar boyunca uyguladıkları İslâm,
kapsamlı ve en mükemmel nizama sahip
sahih ideolojidir. İslâm ideolojisinin yönetim biçimi ise hiç tartışmasız Hilâfet’tir.
Hilâfet ise İslâm şeriatının hükümlerinin hâkim kılınıp İslâm davetinin tüm
insanlığa taşınması için yeryüzündeki tüm
Müslümanların önderliğidir. İslâm Hilâfet
Devleti, İslâm’ı kâmil manada hayat sahasına uygularken kaynağını şeriattan alan
yönetim nizamının adıdır...
Hilâfet Devleti’nde egemenlik/hâkimiyet kayıtsız şartsız şeriata aittir. Yani
Hilâfet nizamında hükümlere sadece ve
sadece şeriat kaynaklık etmektedir. Kısacası İslâm Hilâfet Devleti’nde egemenlik/hâkimiyet şeriata aitken, demokrasi
ve cumhuriyet yönetiminde bu hak halka
tevdi edilmektedir.
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Dolayısıyla demokrasi ve cumhuriyet
gayri İslâmi nizamlardır. İster demokrasinin isterse de cumhuriyetin İslâm’dan
olduğunu iddia etmek ve bu fikri pazarlamak başta Amerika olmak üzere diğer
sömürgeci Batılı devletlerin İslâm’ı yok
etme hamlelerinden birisi olarak değerlendirilmelidir.
İslâm’ın Siyasi Bir Din Olmadığı, Sadece Ruhi ve Ahlaki Birtakım
Mesajlar İçerdiği İddiası
Batı ve avenelerinin ve özellikle de
birtakım modernistlerin savundukları ve
Müslümanların zihinlerinde İslâm’a karşı
bir şüphe oluşturmak istedikleri görüş
ve iddialardan bir tanesi de İslâm’ın tüm
hayatı kuşatan hükümlerinin olmadığı
safsatası ve yalanıdır. Yani İslâmi hükümlerin günümüz modern dünyasının sorunlarına kapsamlı bir çözüm getirmediği
iddiasıdır. Bundan maksat ise İslâm’ı dar
bir alana hapsetme, Hristiyanlıkta olduğu
gibi sadece birtakım ritüellere hasretme,
İslâm akidesinin siyasi bir akide olmadığı
ve sadece ruhi bir akide ya da ideolojiye
sahip olduğu fikrinin Müslümanlara empoze edilmesidir. Özelikle Batılı ve yerli
oryantalistler şu görüş iddia etmekteler:
“İslâm dini tamamen ruhi ve manevi bir
dindir ve dünya işlerine dair hiçbir hüküm
ve icra içermez.”
Hâlbuki Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır:
َ َونَ ّ َز ْلنَا َعلَي
انا لِ ُك ِّل شَ ْي ٍء
ً َاب تِ ْب َي
َ ْك ْال ِكت

“Biz sana her şeyi apaçık beyan
eden kitabı indirdik.”3
Yine şöyle buyurmaktadır:
ت َعلَ ْي ُكمْ نِعْ َم ۪تي
ُ ْت لَ ُكمْ ۪دي َن ُكمْ َواَ ْتمَم
ُ اَ ْليَوْ َم اَ ْك َم ْل
ينا
ُ َو َر ۪ض
ِ ْ يت لَ ُك ُم
ۜ ً السْ َل َم ۪د

“Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din
olarak İslâm’dan razı oldum.”4
Görüldüğü üzere ayetler İslâm’ın hayatın her alanı ile ilgili çözümler ortaya
koyduğunu net bir şekilde göstermektedir. Fakat bunun aksini iddia eden birta-

kım çevrelerin asıl amacı, İslâm’ın belirlenmiş bir yönetim nizamının olmadığını
ifade ederek İslâm’ı temsil edecek ve
hükümlerini tatbik edecek olan Hilâfet
Devleti’nin Müslümanların zihinlerden
uzaklaştırılarak, Hilâfet’in tarihe hapsetme projesidir.
Hâlbuki İslâm, insan ve toplumun sadece manevi ihtiyaçlarını düzenleyen ahirete yönelik bir din değil, bunun yanında
ve bununla bağlantılı olarak kamusal alanı da tanzim eden hükümler ortaya koymuştur. Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle
buyurmaktadır.
َ الل َو
ال تَ ّ َت ِبعْ أَهْ َواءهُمْ َع ّ َما َجاء َك
ُ ّ َفاحْ ُكم بَ ْي َن ُهم ِب َما أَن َز َل
ِم َن ْال َح ِ ّق

“Aralarında Allah’ın indirdiği ile
hükmet. Haktan sana gelenden sapıp da onların hevalarına uyma.”5
َ الل َو
ْال تَ ّ َت ِبعْ أَهْ َواءهُم
ُ ّ َوأ َ ِن احْ ُكم بَ ْي َن ُهم ِب َمآ أَن َز َل
َ الل إِلَي
ْك
ِ ْوَاحْ َذرْ هُمْ أَن يَ ْف ِت ُنو َك َعن بَع
ُ ّ ض َما أَن َز َل

“Aralarında Allah’ın indirdikleri ile hükmet. Onların hevalarına
uyma. Seni, Allah’ın sana indirdiğinin bazısından saptırmalarından
sakın.”6
َ
...الل فَأُوْ لَ ِئ َك ُه ُم ْال َكا ِف ُرو َن
ُ ّ َو َمن ّلمْ يَحْ ُكم ِب َما أَن َز َل
َ ّ ال
ْ ظالِ ُمو َن
َاس ُقو َن
ِ الف...

“Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerdir… zalimlerdir… fasıklardır.”7
ْ الل َوأ َ ِطي ُع
ْ وا أ َ ِطي ُع
ْ يَا أ َ ّيُ َها ا ّلَ ِذي َن آ َم ُن
َ وا ال ّ َر ُس
ول َوأُوْ لِي
َ ّ وا
ْاألَمْ ِر ِمن ُكم

“Ey iman edenler! Allah’a itaat
edin, Rasul’e itaat edin ve sizden
olan emir sahiplerine de.”8

Bu ayetler dışında yönetim ve otorite
kavramlarına işaret eden hükümle ilgili
daha birçok ayet-i kerime mevcuttur. Yönetime ilişkin uygulamaların ayrıntılarını
açıklayan birçok ayeti kerimeye ilaveten,
savaş hukuku, siyasi hukuk, ceza hukuku,
sosyal hukuk, medeni hukuk vb. hukuki
kavramlara ilişkin tafsilat da verilmiştir.
Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

َ ْ وا َقاتِ ُل
ْ يَا أ َ ّيُ َها ا ّلَ ِذي َن آ َم ُن
ار
ِ وا ا ّل ِذي َن يَ ُلونَ ُكم ِّم َن ْال ُك ّ َف
ْ َولِ َي ِجد
ُوا ِفي ُكمْ ِغ ْل َظ ًة

“Ey iman edenler! Kâfirlerden
size yakın olanlara karşı savaşın ve
onlar sizde bir sertlik bulsunlar.”9
ْ َوإِن َجن َُح
َ ّ ِوا ل
الل
ِ ّ لس ْل ِم َفاجْ نَحْ لَ َها َوتَ َو ّ َك ْل َعلَى

“Eğer onlar barışa yanaşırlarsa
sen de yanaş ve Allah’a tevekkül
et.”10
ْ وا أَوْ ف
ْ يَا أ َ ّيُ َها ا ّلَ ِذي َن آ َم ُن
ُوا ِب ْال ُع ُقو ِد

“Ey iman edenler! Akitleri yerine getirin.”11
اب
ِ اص َح َيا ٌة يَ ْا أُولِ ْي األ َ ْل َب
ِ َولَ ُكمْ ِفي ْال ِق َص

“Ey akıl sahipleri, kısasta sizin
için hayat vardır.”12
ْ َاق َط ُع
ْ ار َق ُة ف
َ ّ ار ُق َو
َ ّ َو
وا أ َ ْي ِديَ ُه َما َج َزاء ِب َما َك َس َبا
ِ الس
ِ الس
الل
ِ ّ نَ َكاالً ِّم َن

“Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza
olarak, Allah’tan bir ibret olmak
üzere ellerini kesin.”13
Bu vb. yüzlerce ayet incelendiğinde,
İslâm’ın medeni hukuk, siyasi hukuk,
ceza hukuku, askerî hukuk ve muamelat
(şahıs ve aile hukuku, haklar, miras, ticaret, borçlar ve iş hukuku) ile ilgili konulara ilişkin açık hükümler ortaya koyduğunu görürüz. Bu konulara dair ayrıntılı
bilgi ihtiva eden yüzlerce sahih hadis de
vardır. Söz konusu tüm ayet ve hadisler
İslâm’ın yönetim, devlet, toplum, hayat,
ümmet ve fert için nizam olma vasfına
açıkça işaret eden delillerdir.
Zamanın Değişmesiyle
kümler Değişir

Hü-

Müslümanların zihinlerini bulandıran
meselelerden bir diğeri de zaman ve
mekânın değişmesiyle hükümler de değişir fikridir. Aslında bu bulanıklık yeni
olmayıp 18. asrın ortalarından yani İslâm
toplumunun çöküşünden günümüze kadar süregelmiştir.
1789 Fransız İhtilali ve akabinde gerçekleşen sanayi devrimi beraberinde Avrupa’da birçok fikrî akımları doğurmuş ve
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Avrupa’yı ekonomik gelişmişlik düzeyine
çıkarmıştır. Bu dönemde meydana gelen
birtakım Rönesans hareketleri, Müslüman düşünürler arasında düşünmeye ve
tartışmaya sebebiyet vermiştir. Bu düşünürler bir yandan Batı’nın nasıl kalkındığı
üzerinde düşünürken diğer yandan ise
İslâm ümmetinin süratli bir şekilde çöküşünün nedenlerini araştırmaya başlamışlardır. Fakat ümmeti kalkındırmaya
ve bu düşüşü engellemeye yönelik birçok teşebbüsler yapılmasına rağmen bu
teşebbüslerden hiçbiri başarılı olamamış
ve İslâm dünyası, anarşi ve çöküş karanlıklarında çırpınmaya ve bu gerileme ve
çöküşün acılarını çekmeye devam edegelmiştir. Dönemin Batı kültürünün etkisinde kalmış kanaat önderleri ve alimler
ise maddi kalkınma için Müslümanların
da Avrupalılar gibi dinin katı tahakkümünden kurtulması gerektiğini, yani dinin
hayattan uzaklaştırılması ile kalkınmanın
gerçekleşebileceği kanaatine sahip olmuşlardır. Bu görüşlerine dayanak olması
açısından ve hiçbir şer’î kaideye dayanmayan Mecelle’de geçen “Ezmanın tegayyürü ile ahkamın tebeddülü inkâr olunamaz.” gibi kaideler ortaya koyarak zamanın değişmesiyle hükümlerin ve ihtiyaçların değişebileceğini, Müslümanın geleneksel olarak yapa geldikleri amellerinin
zamana ve mekâna göre değişebileceğini
iddia etmişlerdir. Hâlbuki kalkınmanın
önündeki engel din yani İslâm değil bilakis İslâm’ın hatalı tatbikinden kaynaklanıyordu. İslâm ümmeti dinine bağlı kaldığı
sürece hayatın her alanında -sanayi, bilim, teknoloji ve daha birçok alanda- göz
kamaştırıcı bir kalkınmaya imza atmıştır.
“Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkâr olunamaz.” ifadesi hem vakıayla hem de şer’î hükümlerle çelişmektedir. Şöyle ki hükümlerin değişkenliği zamanın değişmesine bağlı kılındığı için hata
yapıldı. Çünkü hükümler insanın fiilleri
hakkında inmiştir, zaman hakkında değil.
Şayet “Hükümlerin değişmesi için zamanın değişmesi gerekir.” diyerek cümleyi
tersten okursak o zaman her bir dakika,
her bir saat, her bir yıl ya da her bir asır
için Allahu Teâlâ’nın yüce kitabında zaman
belirterek “Filan zamanda şu hükmüm
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geçerlidir, filan zamana eriştiğinizde ise şu
hükmüm geçerlidir.” demesi icap ederdi.
Günümüz modern dünyasında ise bu
görüşü savunan birtakım modernistler
İslâm hükümlerinin modern çağa hitap
etmediğini dolayısıyla da dinde bir reforma/yenilenmeye gidilmesinin zorunlu
olduğunu iddia etmektedirler. Böylece
İslâm, çağdaş topluma uygun olsun diye
nasslarının taşımadığı bir şekilde tefsir
edilir oldu. Oysa yapılması gereken topluma uysun diye İslâm’ı tevil etmek değil bilakis İslâm’a uysun diye toplumun
değiştirilmesine veya kalkınmasına çalışmaktı. Zira mesele; İslâm’ın hükümlerini
topluma, asra, zamana ya da mekâna hiç
bakmaksızın olduğu gibi tatbik etmeleri
idi. Fakat onlar bunu yapmadılar. Bilakis
asra uygun olsun diye İslâm’ın hükümlerini tevil ettiler. Üstelik Kur’ân’ın kati
nassları ile çelişen hükümlerle bile fetva
verdiler. Mesela Allah Azze ve Celle kitabında faizi haram kılmasına rağmen çok
aşırıya kaçılmaması şartıyla faizin alınabileceğine hükmettiler ya da modern Batı
bize ne der diye birtakım hadlerin durdurulmasına fetva verdiler. Bununla birlikte
ceza kanunlarının İslâm’dan başkasından
alınmasına onay verdiler. Hâlbuki zamanın değişmesiyle hükümler kesinlikle
değişmez ve bugün olduğu gibi kıyamete
kadar da baki kalacaktır. Değişen sadece
birtakım teknolojik gelişmelerdir. Namaz, oruç, hac, zekât, faiz, zina ve rüşvetin haramlığı kıyamete kadar değişmez.
Yine kesin nasslarla belirlenen şer’î miktar ve ölçüler, namaz vakitleri, rekâtları
gibi hükümlerde ve temel inanç konularında da değişiklik olmaz.
Bu ve vb. hükümlerde yenilik yapmak,
sabit olan bir hükmü değiştirmek ve bozmak, nassları aklın tahakkümüne teslim
etmek veya sömürgeci kâfirlerin hoşuna
gidecek şekilde hükümleri tevil etmek
Allah ve Rasulü’nün hükümlerini değiştirmek ve beşerîleştirmek demektir. İslâm’da kesin nasslarla sabit hükümler zamana ve şartlara göre değişmez. Bununla
birlikte Hz. Peygamber SallAllahu Aleyhi
ve Sellem, Sahabe, Tabiin ve müçtehit
imamlar döneminden sonra zamanın ve

mekânın farklılık arz etmesiyle karşımıza yeni çıkan meseleler de -tüp bebek,
organ nakli, klonlama- gibi ortaya çıkan
bazı güncel meselelerde fetva vermek ve
içtihat etmek caizdir. Bunda herhangi bir
sakınca yoktur. Söylemek istediğimiz İslâm şeriatının her zaman ve mekâna hitap
eden bir hayat nizamı olduğu gerçeğidir.
Dolayısıyla modernistler/yenilikçiler
şeriatın asra uygunluğu ve şer’î hükümlerin her asır, zaman ve mekâna uygun
olmasının zarureti gerekçesiyle şeriata
muhalif hükümler koydular. Bunun neticesi de İslâm’ın hayattan uzaklaştırılması
ve bu hatalı anlayışlar ve bâtıl hükümlerden faydalanan İslâm düşmanlarının, kendi kanun ve ideolojilerini, Müslümanlar
üzerine tatbik etmesi oldu.
Maslahat Neredeyse Hüküm
Oradadır
Müslüman düşünürlerin Batılı çağdaş
fikrî akımlardan etkilenmelerinin neticesinde düşünmelerinde büyük bir tahribat
oluşmuştur. Özellikle rasyonalizm ve pozitivizm düşüncesinin birtakım Müslüman
düşünürlerde ve günümüz modernistlerinde yer bulmasından sonra Müslümanların şer’î hükümlere bağlılığında bir zayıflama meydan gelmiş ve bunun neticesinde ise Müslümanların vahiyle olan bağlantısı ciddi anlamda kopmuştur. Bu da
her meselede aklın ön plana çıkartılarak
hakem kılınması ve vahyin geri plana atılması demektir. Yani hüküm koymada tek
kaynak/hakem akıl olmuştur. Maslahatı
belirleyen, iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel
ve çirkini tayin eden bizzat akıldır. Hâlbuki Allah Azze ve Celle doğru ve yanlışı, iyi
ve kötüyü insanların bilemeyeceğini, ancak kendisinin bileceğini bildirmektedir.
ُ ب َعلَ ْي ُك ُم ْال ِقت
َال َو ُه َو ُكرْ ٌه لَ ُك ْ ۚم َو َع ٰسٓى اَ ْن ت َْك َر ُهوا
َ ُك ِت
الل
ً ْٔـا َو ُه َو خَ ْي ٌر لَ ُك ْ ۚم َو َع ٰسٓى اَ ْن ُت ِح ّبُوا شَ ي
ً شَ ي
ُ ّٰ ْٔـا َو ُه َو شَ ٌّر لَ ُك ْ ۜم َو
يَعْ لَ ُم َواَ ْنتُمْ َل تَعْ لَ ُمو َ۟ن

“Hoşlanmadığınız (doğru bulmadığınız) bir şey sizin için hayırlı (doğru) olabilir; hoşlandığınız
(doğru bulduğunuz) bir şey de sizin için şer (yanlış) olabilir. Allah
bilir siz bilmezsiniz.”14
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Diğer bir yönden maslahat neredeyse
hüküm/İslâm oradadır düşüncesi faydacılık üzerine kurulu olan bir düşüncedir.
Kişi bu şekilde haram olan bir şeyde
mesela; faiz, zina, kumar, uyuşturucu vb.
fiillerde birtakım maddi kazançlar gördüğünde menfaati gereği onu hemen yapabilir. Çünkü akıl onlarda bir maslahat/
fayda görmüştür.
Oysa İslâm şeriatı bu tür fiillerin yapılmasını haram kılar. Amellerde maslahatı/faydayı esas almak İslâm’a zıt ve muhaliftir. Maslahat veya faydayı esas almayı
değil şer’î hükümlere bağlanmayı ve kayıtlı olmayı zorunlu kılar. Bir eşyada fayda
ne kadar büyük olursa olsun Müslüman
Allah’ın haram kıldığı o şeyden uzak durur. Mesela şu ayette olduğu gibi:
ْس ِۜر ُق ْل ۪في ِه َمٓا اِ ْث ٌم َك ۪بي ٌر
ِ يَسْ َٔـ ُلون ََك َع ِن ْالخَ مْ ِر َو ْال َمي
اس َواِ ْث ُم ُه َمٓا اَ ْك َب ُر ِمنْ ن َْف ِع ِه َم ۜا
ۘ ِ َو َمنَا ِفـ ُع لِل ّ َن

“Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Bu ikisinde insanlar
için büyük günah ve bazı faydalar
vardır; günahları da faydalarından
büyüktür.”15
Yine aynı şeklide düşünce ve davranışlar hakkında yegâne karar verici mercinin aklın değil bilakis kendisi olduğunu
bildirmiştir.

الل َو َر ُسولُ ُه ٓ اَمْ ًرا اَ ْن
ُ ّٰ َو َما َكا َن لِ ُم ْؤ ِم ٍن َو َل ُم ْؤ ِم َن ٍة اِ َذا َقضَ ى
يَ ُكو َن لَ ُه ُم ْال ِخ َي َر ُة ِمنْ اَمْ ِر ِه ْ ۜم

“Allah ve Rasulü herhangi bir
konuda hüküm verdiğinde hiçbir
mümin erkek veya kadının tercih
etme imkânı yoktur.”16

Dolayısıyla Müslümanların hayatın
her alanında şer’î hükümlere bağlanmaları gerekmektedir. Maslahat neredeyse
hüküm oradadır düşüncesi yerine İslâm
neredeyse maslahat oradadır düşüncesiyle hareket edilmelidir.
Toplumları Zehirleyen ve Ayrıştıran Milliyetçilik
17. yüzyıl sonlarında, ulus devlet anlayışı ile etkili olan milliyetçilik, kapitalist
devletlerin bir ürünüdür. Kapitalist sömürgeci devletlerin, toplumlar üzerindeki siyasi, askerî ve kültürel hakimiye-

tini gerçekleştirmek ve onları sömürmek
için kullandığı en önemli ve en tehlikeli
argümanlardan birisidir milliyetçilik. Sömürgeci Batılı devletler Müslümanların
ümmet bilincine sahip olup bütünlüklerini muhafaza ettiği ve bunu da bizzat
pratikte tatbik eden devletleri olduğu
sürece kendi sömürülerinin önünde büyük bir engel teşkil ettiklerini gördü. İşte
Batı kendi hedeflerini gerçekleştirmek,
bu tehlikeyi bertaraf etmek, ümmeti
ayrıştırmak ve onların arasına ayrılık tohumları ekmek için milliyetçilik fikrini bir
silah gibi kullandı. Nitekim 1924 yılında
Hilâfet’i yıkmayı başardıktan sonra bu
hayallerini gerçekleştirmiş oldu. İşte Batı
bu sayede 1300 senelik Hilâfet Devleti’ni
yıkmış, ümmeti birçok devletçiğe bölmüş, aralarına suni sınırlar çizmiş ve milliyetçilik fikrini ümmete empoze etmiştir.
Müslümanların devletlerini kaybetmesi ve bunun sonucunda da birçok
devlete bölünmesiyle beraber kendilerine milliyetçilik fikirleri hâkim olmaya başladı. Her ulus kendi milliyeti ile övünmeye ve bunun için savaşmaya başladı. Türk
ve Arap milliyetçiliği kavramları ön plana
çıkartılarak ümmetçilik anlayışından uzak
durulması hedeflendi. Özellikle Osmanlı
Hilâfet Devleti’nin son zamanlarında Batı
kültürü ile kültürlenen Jön Türkler eliyle
bu batıl ve gayri insani olan fikrin bayraktarlığı yapıldı. Özellikle son yüzyılda ümmet kavramı kötülenip, millet kavramı ön
plana çıkartıldı. Hatta ümmet kavramını
gündem yapan birtakım fertler ve İslâmi
gruplara karşı sistemler sert tedbirler
alarak onlara suçlu muamelesi yaptılar.
Fakat bunun tam tersi yani millet kavramını ise yücelttiler. Toplumları bu kokuşmuş cahiliye fikrine çağırdılar. Böylelikle
de kendi fasit nizamlarının bekasını garanti altına almayı başardılar.
Milliyetçilik fikri hiçbir şekilde İslâm
ile bağdaşmaz. Milliyetçilik gayri insani
ve gayri İslâmi olup İslâm’ın yasakladığı
fikir türlerindendir. Zira Müslümanları
birbirine bağlayan ve onları diğer toplumlardan ayıran en önemli faktör İslâm
inancı ve kardeşliğidir. Milliyetçilik ise bu
hayati bağı koparıp, insanlar arasında büyük kaos ve fitnelere sebep olduğundan
dolayı kesinlikle yasaklanmıştır. Yine aynı

şekilde İslâm şeriatı toplumları yiyip bitiren ve birbirlerinin soy sopu ile övünen
toplumları kınamıştır. Nitekim Allahu
Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
ْاس اِ ّنَا خَ لَ ْقنَا ُكمْ ِمنْ َذ َك ٍر َواُ ْنثٰى َو َج َع ْلنَا ُكم
ُ يَٓا اَ ّيُ َها ال ّ َن
الل
ِ ّٰ ُوا اِ ّ َن اَ ْك َر َم ُكمْ ِع ْن َد
ً ُش ُع
َ ّٰ الل اَ ْت ٰقي ُك ْ ۜم اِ ّ َن
ۜ وبا َو َقـ َبٓائِ َل لِ َت َعا َرف
َع ۪لي ٌم خَ ۪بي ٌر

“Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir
erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere
ayırdık, Allah katında en üstün (kerim) olanınız takvaca en üstün olanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.”17
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem
şöyle buyurmaktadır:
َد ُعوهَا فَإِ ّنَ َها ُم ْن ِت َن ٌة

“Onu (milliyetçiliği) terk edin,
çünkü o kokuşmuştur.”18
Dolayısıyla Batı bir gün kendi nizamının yıkılacağını, ümmetin tekrar bir araya
gelerek Râşidî Hilâfet Devleti’ni kuracağını çok iyi bilmekte ve bu korkuyla yatıp kalkmaktadır. Bu korku onlar için bir
kâbusa dönüşmüştür. Bunun için de İslâm’ı yok etmek, İslâm’ın hayata yeniden
hâkim olmasını engellemek için her türlü
siyasi, askerî, kültürel vb. enstrümanları
kullanmaktadır. Fakat bununla birlikte
sömürgeci Batılı devletlerin ümmetin
vahdetini gerçekleştirecek Râşidî Hilâfet
Devleti’nin kuruluşunu engellemeye güçleri yetmeyecektir.
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem
şöyle buyurmaktadır:
َ
َ
ُ
اج ال ُّن ُب ّ َو ِة
ِ ث ّ َُم تَكو ُن ِخل َف ًة َعلى ِم ْن َه

“Sonra nübüvvet metodu üzere
Hilafet olacaktır.”19

1 Tevbe Suresi 31
2 Yusuf Suresi 40
3 Nahl Suresi 89
4 Maide Suresi 3
5 Maide Suresi 48
6 Maide Suresi 49
7 Maide Suresi 44-45-47
8 Nisa Suresi 59
9 Tevbe Suresi 123
10 Enfal Suresi 61

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Maide Suresi 1
Bakara Suresi 179
Maide Suresi 38
Bakara Suresi 216
Bakara Suresi 219
Ahzab Suresi 36
Hucurat Suresi 13
Buhari
Ahmed b. Hanbel
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TÜM ZAMANLARIN
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İSLÂM’DIR!
“Mağlup, ebedi olarak galibin şiarını,
kıyafetini, mesleğini, ahval ve âdetlerini
taklit etmeye düşkünlük gösterir. Bunun
sebebi şudur: Nefis daima kendisine galip
gelen şeyde bir mükemmellik bulunduğuna inanır ve onun hizmetine girer. Mağlup
ya galip olana saygı göstermek istediği için
ve onu mükemmel (kemal sahibi) olarak
gördüğü için bunu yapar. Ya da kendisindeki boyun eğme (inkiyad) hâlinin “tabii
bir galebe (gerçek bir yenilgi)”den değil
galipteki mükemmellikten ileri geldiği yolunda bir hataya sürüklenmiş olduğu için
böyle davranır.”[İbn Haldun]
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İ

bn Haldun’un asırlar öncesinden
yaptığı bu tespit, ta o günden bugünün fotoğrafını çekiyor. Sanki
söyledikleri, kelimesi kelimesine, cümlesi cümlesine bugünü yansıtıyor. Tunuslu
mütefekkir ve devlet adamı İbn Haldun’un 7 asır önce ortaya koyduğu bu
tespiti makalem için alıntılarken, 7 asır
sonra bugün bu makaleyi kaleme aldığım gün başka bir Tunuslu düşünür ve
devlet adamı Raşid Gannuşi TRT World
Forum’un İstanbul’da düzenlediği konferansta konuşuyordu. Tunus’un “İslâmcı”
partisi olarak bilinen Nahda Hareketi
lideri Raşid Gannuşi “Demokratik İslâm

dediğimiz de; o, Arap dünyasındaki bütün
sorunlara çözüm olacak.” diyerek Batılı
siyaset ve düşünce sistemine hayranlığını
gösteriyordu. Arap coğrafyasında gençlerin, adalet, özgürlük, onur gibi değerlerin yanı sıra, sosyal adaletin tesisini de
istediklerini belirten Gannuşi, demokrasi
hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etti:
“Bu gençlik hareketinin hedeflerini gerçekleştirebileceğine inanıyoruz. Gençler sadece demokrasinin tesis edilmesinin yeterli
olmadığını düşünüyor, sosyal adaletin de
tesis edilmesini istiyorlar. Bunu da başaracaklarına inanıyoruz.”

TÜM ZAMANLARIN İDEAL SİYASİ SİSTEMİ İSLÂM’DIR!

Dünyadaki bütün kötülük, kaos ve
terörün kaynağının Batılı siyaset düşüncesi olduğunda hiçbir şüphenin olmadığı
bugün “demokrasinin mükemmelliğinden(!)” bahsetmek İbn Haldun’un dediği
gibi ancak bir aşağılık kompleksi ile yani
galibin mükemmelliğine duyulan bir hayranlık ile açıklanabilir.
İbn Haldun açıkça belirtmemiş olsa
da dünya kuruldu kurulalı süregelen mücadelenin varlığını yukarıdaki tespitinde
mana olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla herhangi bir mücadelede galip ve
mağlubun ruh hâli nasılsa hak-batıl mücadelesinde de aynıdır. Bugün hak-batıl mücadelesinde mağlup kim, hak olan İslâm
mı? Peki ya galip kim, batıl olan kapitalist
demokrasi mi? Kime ve neye göre belirleyeceğiz galip ve mağlubu? “Tarihin Sonu”
tezini yazan Fukuyama’ya göre mi? Yoksa
Fukuyama’nın galip ilan ettiği kapitalizmin
şiarını benimseyen, onun elbisesini giyen
ve onu taklit etmeye çalışırken gülünç
duruma düşen mağlup kişiye göre mi?
Tunus’ta 7 milyon seçmenin sadece yüzde 41,32’sinin sandığa gittiği
2019 parlamento seçimlerinde oyların
%17,5’ini alıp seçimlerden birinci parti
olarak galip çıkan Nahda hareketi lideri
Raşid Gannuşi esasen tam da İbn Haldun’un sözlerindeki mağluba tekabül
geliyor. Çünkü Tunus halkının yarısından
fazlasının meşru görmediği, inanmadığı,
kendisinden bir fayda beklemediği demokrasiden medet umuyor ve Müslüman gençliği ona çağırıyor.
Fukuyama, Soğuk Savaş sonrası kapitalizm ve demokrasiyi insanlığın ideolojik
evriminin mükemmele ulaşmış noktası
olarak gördü. Batı’nın ekonomik ve siyasal düzeninin yani kapitalizm ve demokrasinin kesin olarak bu mücadeleden galip geldiğini ve tarihin sona erdiğini iddia
etti. Fukuyama tarihsel olayların devam
edebileceğini ancak temel çatışmanın
bittiğini söyledi. Ona göre artık dünyayı
kapitalist Batı liberalizmi yönetecekti. Fukuyama’ya göre Batılı ekonomik ve liberal sistem kendi içinden alternatif ekonomik ve siyasal sistemler çıkartabilir ama
dışarıdan Batı’ya alternatif bir ekonomik
ve siyasal sistem asla tehdit oluşturamaz.

Raşid Gannuşi aynen Fukuyama’nın
iddia ettiği bu tezin hayat bulması için
bir çağrı yapıyor; Batılı kapitalist liberal
sistem içinde demokrasinin yeterli olmadığını sosyal adaletin de tesis edilmesi
gerektiğini söylüyor. Mükemmel olarak
gördüğü kapitalist demokrasinin sorunlarını, açıklarını sosyal adalet ile yani
içerden üretilen alternatif formüller ile
çözmeye çalışıyor. Dışarıdan alternatif
bir düşünce ve siyasal sistem iddiasında
bulunmuyor. Hâlbuki dışarıya baksa orada İslâm siyaset düşüncesi ve yönetim
sistemini görecek.

lâm’ı temsil eden Doğu bu gücün, İslâm
düşünce sistemi ve yönetim modelinin
farkında değil. Ya da şöyle dersek daha
doğru olur: “Tarihin Sonu” tezine Batılılardan daha çok inananlar, Batılı düşünce
sistemine layık olmadığı mükemmellik sıfatını yükleyenler ve örümcek ağına benzeyen o “devasa”(!) güç karşısında boyun
bükenler bunun farkında değil maalesef.

“Tarih’in Sonu” fikri, Batı sisteminin
karşısına başka hiçbir rakip sistemin alternatif olarak çıkmamasını hedeflemiş
ve bu bizzat tarihsel sürece karşı çıkan bir
iddia olmuştur. Ve aslına bakılırsa Gannuşi gibi katıldığı seçimlerin galibi ama gerçekte mağlup olanlar üzerinde bu tez tesirli de olmuştur. Ancak gerçekler galibin
mükemmelliğine duyulan hayranlığın tabii bir galebeden (gerçek bir yenilgi) ileri
gelmediğini gösteriyor, zira eğer tersi olsaydı sadece Gannuşi ve onun gibi düşünen Tunuslular değil tüm Tunus halkı ve
hatta tüm Müslümanlar galibin mükemmelliğini kabul ederlerdi. Yani bu yenilgi
İslâm’ın yenilgisi değildir. Çünkü bu yenilgi İslâm ümmetiyle kâfirler arasında hiç
kesilmeden on üç asır boyunca devam
eden fiilî savaşta alınmış bir yenilgi değildir. Bilakis Batılı kapitalizm karşısında fikrî
savaşta alınan bir yenilgidir. Yani mağlup
olan İslâm değildir, aksine “Müslümanız”
diyen fakat İslâm’ı hayata hâkim kılmak
için mücadele etmeyip galibi alkışlayan
kimsedir, mağlup… İslâm, hiçbir zaman
hezimete uğramayacaktır! Fakat süvarisi
yenik düşmüş bir at, yarış meydanında ne
kadar kalabilir?

Çünkü bizler, her şeyden münezzeh
olan Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın vaadine güveniyoruz. Herhangi bir şek ve şüpheye düşmeden kesin olarak Allah’ın şu
sözü bizim en büyük güvencemizdir:

Her ne kadar Fukuyama tarihin kapitalizm ile biteceğini iddia etse de biz
yirminci yüzyılın sonunda biten Soğuk
Savaş’tan sonra çatışmanın hızlanarak
devam ettiğini görüyoruz. Hem artık
Batı kapitalizminin karşısında çok güçlü
bir rakip var. Batı, kendisinin İslâm ile
mücadele edecek bir siyasal düşünceye
sahip olmadığını çok iyi biliyor ancak İs-

Biz hem doğu hem batı ve hem de
tüm zamanlar için İslâm’ın ideal bir siyasal sistem olduğunu iddia ediyor, buna
inanıyor ve “bu sistemi hâkim ve egemen
kılmaya talibiz” diyoruz.

ْ َو َكا َن َح ًّقا َعلَ ْينَا ن َْص ُر
ٱل ُم ْؤ ِم ِني َن

“Müminlere zafer vermek bizim üzerimize bir haktır.”[Rum Suresi 47]
Öyleyse bu vaat gerçekleşecektir. Çünkü Allah Subhanehû ve Teâlâ bu
ayet-i kerimede müminlere zafer vermeyi kendisine vacip kıldığı gibi zaferi onlara
kendisinden bir ikram ve lütuf olarak da
hak kılmıştır. Bunu şüpheye ihtimal vermeyen kesin bir ifade ile de teyit etmiştir.
Allah’ın bu sözüne rağmen kapitalizmin galibiyetine hayran kalan bazı insanlar, İslâmi hayatı başlatacak bir siyasal
sistem ve devletin yeniden dünya sahnesinde var olmasının mümkün olmadığını,
bunun bir hayal olduğunu söylüyorlar. Bu
onların İslâm’a ve Allah’ın vaadine olan
güvenlerinin sarsıldığını veya yok olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bu, Batılı
devlet ve sistemlerin galip ve güçlü olduğuna, sarsılmaz ve yıkılmaz olduğuna dair
Müslümanlarda kötü bir algının oluşmasına da sebep oluyor. Dolayısıyla ümmette
oluşturulan bu ümit kırıcı yanlış algıların
değişmesi için İslâm’ın şu özelliklerine
tekrar bakmayı gerekli görüyoruz:
Tüm zamanların en ideal siyasal
sitemi İslâm’dır! Çünkü İslâm ümmeti
sahih ve akli bir akideye sahiptir. Bu akide maddeye değil ruhi esasa dayanmakSuskunluğun Kırılma Noktası 73
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ta ve madde ile ruhu mezcetmektedir.
Toplumdaki ruhi, ahlaki, insani ve maddi
değerleri herhangi bir çelişki olmaksızın
karşılayan İslâm akidesi derinlere kök
salan bir çınar gibidir. İslâm akidesindeki
bu nitelikler diğer ideolojilerin hiçbirinde
yoktur. İslâm ideolojisinde amellerin ölçüsü, Allah’ı razı eden helaller ve Allah’ı
öfkelendiren haramlardır. Diğer ideolojilerde ise amellerin ölçüsü dünyadaki
maddi lezzetleri maksimum seviyede tatmak yani maddi maslahat ve menfaattir.
Dünyaya baktığımızda bu ideolojilerin
insanların hayat ile ilgili sorularına cevap
veremediğini görürüz. Yine bu ideolojilerin egemen olduğu dönemlerde insanlar
hayattan hiç mutlu olamadılar olamıyorlar. İslâm ise onlara dünya ve ahiret mutluluğunu vadeden bir mesaj taşımaktadır.
İnsanlığın bu mesajı görmesi ve bu mesaja koşması imkânsız değil aksine yakın bir
gelecektir. Kapitalist ideolojinin çalkantı,
kaos ve buhranlarından bıkmış olan insanlık güvenli bir liman aramaktadır. İşte
bu liman İslâm’dır.
Tüm zamanların en ideal siyasal
sitemi İslâm’dır! Çünkü İslâm, tüm
renk, dil, millet ve halkların farklılığına
rağmen ümmeti toplum yapmada başarılı ve muvaffak olmuştur. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem Arap yarımadası ve
civar bölgedeki şirk unsurlarını kazımış
ve kısa sürede bu toprakları İslâm dârı
hâline getirmişti. Sonrası dönemde ise
İslâm, Arap ve İranlıların yaşadığı çoğu
Zerdüşt, bir kısmı Hristiyan ve Yahudilerin olduğu Irak ve İran topraklarını, Fars
diyarını tüm bu çeşitliliğine rağmen İslâm
potasında eritmiştir. Yine Ermenilerin,
Yahudilerin ve Süryanilerin yaşadığı Şam
toprakları fethedilip İslâmlaştırılmıştır.
Emevi Hilâfeti döneminde doğuda ta Çin
Seddine kadar ulaşan İslâm Semerkant’ı
fethetmiş, Batı’da ise Endülüs’e ulaşmıştır.
Birbirinden sadece coğrafi olarak değil âdet, gelenek, din, dil, kültür ve kanun
olarak da uzak olan ve hatta birbirlerine
zıt olan bu milletlerden bütün farklılıklarına rağmen din, dil, kültür ve yasalar çerçevesinde tek bir ümmet çıkarmak kolay
bir iş olabilir mi? Evet, bunu ancak İslâm
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İslâm, tüm renk, dil, millet
ve halkların farklılığına
rağmen ümmeti toplum
yapmada başarılı ve
muvaffak olmuştur.

başarmıştır; bu ancak İslâm akidesinin,
İslâm siyaset düşüncesinin ve İslâm Devleti’nin başarısıdır. Dün bütün bu halkları tek bir çatı ve tek bir sancak altında
toplayan, ferdî, ahlaki ve içtimai, iktisadi,
siyasi tüm toplumsal işlerini çözüme kavuşturan İslâm, bugün de en ideal siyasal
sistemdir. Tekrar bu birliği oluşturacak
siyasi fikir İslâm’dan başka hiçbir ideoloji
de bulunmamaktadır.

Aynı zamanda İslâm, toplumun her bir
bireyinin bütün temel ihtiyaçlarını karşılar ve sonra da lüks ihtiyaçlarını mümkün
olduğu ölçüde karşılamayı garanti altına
alan imkân ve olanaklar sunar. Bu adil
dengeyi kuran en önemli iktisadi kurum
zekât kurumudur. Allah Subhanehu ve
Teâlâ Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

Bugün tüm Batı tek bir ideoloji etrafında birleşmiş olmasına rağmen milliyetleri farklı olan halklarını tek bir siyasi varlık etrafından birleştirememiş,
bütünleştirememiştir. Napolyon’un tüm
Avrupa’yı birleştirme çabası duvara toslamıştır. Avrupa’da milliyetçilik çatışmaları iki yıkıcı büyük dünya savaşına neden
olmuştur. Yirminci yüzyılda oluşturulan
Avrupa Birliği (AB) ise sadece iktisadi,
askerî ve dış siyaset konularında bile
birlik oluşturmayı başaramamıştır. İşte
bugün İngiltere’nin Brexit kararı bunun
açık göstergesidir. Sadece iktisat, ticaret
ve askerî alanda sınırlı birlik oluşturabilen
AB; sosyal, içtimai, ahlaki ve siyasî konularda nasıl birlik oluşturabilir ki?

“Onlar, mallarında; isteyenler
ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.”[Me’âric 24]

Tüm zamanların en ideal siyasal
sitemi İslâm’dır! Çünkü iktisadi olarak
İslâm tarihi bizlere tarihin çok nadir şahit
olduğu adil bir yaşam standardı sunuyor.
İslâm iktisat sistemi tarihî süreç içerisinde
insanlara gerçek manada hiçbir iktisadi
kriz, bulanım ya da kaos yaşatmamıştır.

َوا ّلَ ۪ذي َن ۪ف ٓي اَمْ َوالِ ِهمْ َح ٌّق مَعْ ُلو ٌم
ۙ

Tüm zamanların en ideal siyasal
sitemi İslâm’dır! Çünkü sosyal ve içtimai alanda tüm farklılıklara rağmen İslâm
toplumunda özellikle aile kurumu hiçbir
toplumun tanık olmadığı insicama sahipti. Daha önce bu böyleydi ama İslâm siyasal hayattan tamamen uzaklaştırılınca
aile yapısı ve içtimai hayat bozuldu. Nesiller birbirine karıştı. Her türlü sapkın
ve aşırı ilişkiler demokratik düşünceler
gereği teşvik edildi. Bugün İslâm topraklarında bile insani olmayan bu sapkın
ilişkilerin yaygınlaşması demokratik siyasi
düşünce sebebiyledir. İslâm bu sorunları
çözüme kavuşturacak bir fikir ve metoda
sahiptir. Aile kalesine yönelik gelen tüm
bu saldırıları karşılayacak ve def edecek
olan, sosyal ve içtimai hayatta tekrar o
mutlu müreffeh hayatı tesis edecek olan
İslâm’dan başkası değildir.

TÜM ZAMANLARIN İDEAL SİYASİ SİSTEMİ İSLÂM’DIR!

Tüm zamanların en ideal siyasal sitemi İslâm’dır! Çünkü İslâm
ümmeti on üç asır boyunca küresel manada etkili, güçlü bir siyaset ve büyük
bir devlete sahipti. Bu devlet on üç asır
boyunca hüküm sürmüş ve dünyanın birinci devleti olmuştur. İslâm ümmetinin
bu özelliği bile tek başına yeniden siyasi
alanda egemenliği elde edeceğini göstermektedir. Aydınlık geçmişini yeniden kazanabilmek isteyen bu ümmet için parlak
tarihimiz çok çok önemlidir. Ecdatların
kurduğu büyük devleti yeniden inşa etmeye yönelik çalışma coşkusu bu parlak
tarihten gelir. Bugün bu devletin yeniden
kurulması yönünde İslâm ümmetinde bir
teveccüh görmekteyiz. Böyle bir teveccühün bulunması ve bu devleti kurmak
için çalışanların varlığı, onların hareketleri ve girişimleri İslâm’ın siyasi egemenliğini çok yakın zamanda elde edeceğini
göstermektedir. İşte bu siyasi egemenlik
ancak siyasi bir otoriteyi hâkim kılmak
ile gerçekleşebilir. O otorite devlettir; o
devlet, Râşidî Hilâfet’tir!
Ancak ümmetin yeniden İslâmi bir
yönetim altında birleşmesine yönelik taleplerin arttığı ve Hilâfet’in yeniden ikamesinin ciddi olarak tartışıldığı günümüzde, kasıtlı ve planlı olarak bazı tezler öne
sürülmektedir. Sömürgeci Batı’nın mutfağından çıkan bu tezlerden birincisi, “İslâm’ın siyasal düzlemde bir etkisinin olmadığıdır” yani “İslâm’ın siyasi yönünün,
devlet otoritesinin olmadığı” iddiasıdır.
Bu iddia direk Batı tarafından hazırlanıyor, yerli laikler ise bu iddianın propagandasını yapıyorlar. İşte biz bu sebeple bunlara inat, onların çürük ve kokuşmuş sistemlerine çatıyor ve “İslâm, tüm zamanların en ideal siyasal sistemidir!” diyoruz.
İkinci tez ise “Müslümanların İslâm’a
hazır olmadığı ve Hilâfet’i istemediği”
tezidir. Bu tezi öne sürenler Batı kültüründen beslenen oryantalistlerdir. Bunlar
yaklaşık bir asırdır sürdürülen fikrî, kültürel, siyasi ve askerî işgaller sebebiyle
şunu söylüyorlar: “Dünya çapında Müslümanlar İslâmi bir hayatı değil, demokrasi ve
özgürlükleri istiyorlar.”

Biz biliyoruz ki bu düşünce modernist
bir düşüncesidir. Zira Batı, Müslümanların İslâm’ı istediğinden emindir. Bu hakikati herkesten çok kendileri bilmektedir.
Hatta şu anda böyle bir tehdidin ortaya
çıktığını görmüştür ve bunu engellemek
için tüm güçlerini harcamaktadırlar.
Bir üçüncü propaganda ise Müslümanlarda İslâmi Devlet ve Hilâfet’in
yeniden inşa edileceğine dair ümitlerin
kırılması için yapılan “Hilâfet’in hayal
olduğu” söylemidir. Hilâfet Devleti’nin
kurulmasının hayal olduğunu söyleyenlere Şeyh Takiyyuddîn en-Nebhânî’nin
İslâm Devleti kitabındaki şu sözleri ile
Allah’ın vaadine tam teslimiyet, Rasulullah’ın müjdesinin gerçekleşeceğine iman
ve İslâm ümmetinin fedakârlığına güven
duyulmasını hatırlatırız:
“İslâm Devleti hayalden, rüya görmekten ve sayıklamaktan ibaret değildir. Çünkü
o, on üç asır boyunca tarihin her tarafını
kaplamıştır. Bu bir hakikattir. İslâm Devleti
geçmişte böyle idi, yakın bir zaman içinde
de yine öyle olacaktır. Çünkü onun varoluş
faktörleri, kötürüm kimsenin onu inkâr etmesinden yahut onu yıkmak için hazırladığı
kuvvetten daha güçlüdür. Zira artık günümüzde aydın akıllar onunla dolmaktadır.
Çünkü o, İslâm’ın izzetine susamış İslâm
ümmetinin arzusu, amacı durumundadır.
İslâm Devleti, heva ve hevesten kaynaklanan bir arzu değildir. Zira o, Müslümanlar
üzerine Allah’ın bir farzıdır. Allah Müslümanlara onu kurmalarını emretti.”
Tüm zamanların en ideal siyasal
sitemi İslâm’dır ve bu siyasal sistemi
yeniden egemen kılmak için kitlesel siyasi
bir çalışma yapmak farzdır. Çünkü ümmetin sahip olduğu ideoloji, motordaki
yakıt gibidir ve bu yakıt bitmez, tükenmez bir özelliğe sahiptir. Yakıtın motoru
hareket ettirmesi için bir pilot veya şoföre ihtiyaç vardır. İşte motoru kumanda
edecek İdeolojik siyasi parti pilot/şofördür. Çünkü o parti İslâm’ın siyasal sistemini egemen kılmak için motoru harekete geçirir. Böyle bir parti olmadan sahih
bir istikamette yürümek, belirlenen hedefe kilitlenmek mümkün değildir. Böyle
bir parti olmadan sömürgeci Batı’ya hayranlık duyan mağlupların düşüncelerinin

yanlışlığını ifşa etmek, Batı’ya işbirlikçilik
ve uşaklık yapan, ümmetin malını çalan
ve maslahatını korumayan, siyasi makam
ve mevki için insanları kandıran devlet
yöneticilerini muhasebe etmek ve onların pisliklerini deşifre etmek mümkün
değildir. Bugün böyle bir parti var ve bu
parti toplumun düşünce, duygu ve nizamlarını değiştirmek suretiyle bu ideolojiyi ümmette canlandırmak, üretken
ideolojik siyasi devlet adamlarını yetiştirmek için çalışıyor. Büyük İslâm’ın yeniden
egemen olabilmesi ve dünyanın birinci
devleti konumuna yükselebilmesi için
böyle bir partinin bulunması ümmetin en
önemli avantajlarındandır. Bu parti Hizbut Tahrir’dir. Hizb-ut Tahrir’in bu konuda başarılı olduğunun en açık göstergesi,
sömürgeciler tarafından çizilen ve ebedîleştirmek için çalışılan suni sınırları aşarak
ümmetin evlatlarının tümünü saflarında
toplamış olmasıdır. Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanlar dâhil tüm İslâmi beldelerden ümmetin evlatlarının Hilâfet için
bu parti ile çalışıyor olması, Hilâfet Devleti’nin ikamesinin gerçek olduğununun,
hayal olmadığının açık bir göstergesidir.
İbn Haldun’un ifadesinde geçtiği şekli
ile bakarsak, özetle şunu söyleyebiliriz:
Ümmetin geneli hiçbir zaman kendini
galip gösteren Batı’nın mükemmelliğine inanmamış ve ona hayranlık beslememiştir. Bunu yapanlar ümmet içinde
sayılı kimselerdir. Dolayısıyla onların
bu kompleksli hâli ümmete tümüyle sirayet etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir. Onların bu düşünceleri ile
dün de bugün de hep şaz durumda ve
azınlıkta kalmışlardır. Bundan sonra da
ümmete tesir etmeleri zor görünüyor.
Neredeyse her gün bir İslâm beldesinde
Müslümanlar yönetimlere, rejimlere, sistemlere başkaldırıyorlar, meydanlara iniyorlar, haksızlığa, adaletsizliğe ve zulme
karşı duruyorlar. Fakirlik ve yoksulluğa
mahkûm edilmelerini kabullenmiyorlar.
Bu durum ümmetteki canlılığın göstergesidir. Tüm zamanların en ideal sistemi İslâm’dır ve bu ümmet Allah’ın yardımı ile
İslâm’ı önce bu topraklarda sonra tüm
dünyada çok yakın bir gelecekte hâkim
ve egemen kılacaktır!
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üphesiz İslâm, âlemlerin Rabbi Allah Subhânehû ve Teâlâ tarafından
kulu ve elçisi Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem vasıtasıyla tüm insanlık için
gönderilmiş son din ve son şeriattır. Allah
Subhânehû ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
ۨ الل اِلَ ْي ُكمْ َج ۪مي ًعا
ُ اس اِ ۪ ّني َر ُس
ِ ّٰ ول
ُ ُق ْل يَٓا اَ ّيُ َها ال ّ َن

“Ey Muhammed de ki: Ey insanlar, doğrusu ben Allah’ın hepiniz
için gönderdiği peygamberiyim.”1
ٓ
اس بَ ۪شي ًرا َون َ۪ذي ًرا َو ٰل ِك ّ َن اَ ْك َث َر
ِ َو َمٓا اَرْ َس ْلنَا َك اِ ّ َل َكا ّ َف ًة لِل ّ َن

اس َل يَعْ لَ ُمو َن
ِ ال ّ َن
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“Ey Muhammed, biz seni bütün
insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı
olarak göndermişizdir. Fakat insanların çoğu bilmezler.”2 Kuran-ı
Kerim’in birçok yerinde bu minvalde kati
deliller mevcuttur.
Allahu Teâlâ’nın:
َ اِ ّنَٓا اَ ْن َز ْل َنٓا اِلَي
اس ِب َمٓا
َ ْك ْال ِكت
ِ َاب ِب ْال َح ِ ّق لِتَحْ ُك َم بَ ْي َن ال ّ َن
َ اَ ٰر
الل
ُۜ ّٰ يك

“Biz, Allah’ın sana gösterdiği
şekilde insanlar arasında hükmetmen için hak üzere sana Kitab’ı indirdik.”3 buyurarak, Arapça inzal ettiği

Kur’an-ı Kerim ise hem lafzı hem de manası ile Kur’an’dır. Yalnızca mana Kur’an
olarak isimlendirilemeyeceği gibi, mana
olmaksızın yalnızca lafız da Kur’an sayılmaz. Yani manası da özeldir ve sıradan
bir Arapça bir metin değildir. Manaları
sadece sözlük anlamlarıyla açıklanamaz
ve hiçbir sözlük de bu anlamları kuşatacak nitelikte değildir. Hatta öyle ki Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Ahabı da Arapça konuştukları hâlde Kur’an
ayetlerinin içerdiği anlamları anlayamadıklarında Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve
Sellem’e soruyor ve Rasulullah SallAllahu
Aleyhi ve Sellem de Allah Subhânehû’nun
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vahyetmesiyle Allah’ın murat ettiği özel
anlamları onlara açıklıyordu. Çünkü lafızda asıl durum belirli manaya delalet etmesidir. Bu nedenle Kur’an, lafzının vasfı
ile nitelendirilmiştir.
Allahu Teâla Kur’an’ın Arapça olduğunu bildirmiştir:
   إِ ّنَا أَن َز ْلنَا ُه ُقرْ آنًا َع َر ِبيًّا

“Hakikat biz onu (Kur’an’ı)
Arapça bir Kur’an olarak indirdik.”4
  ُصلَ ْت آيَا ُت ُه ُقرْ آنًا َع َر ِبيًّا
ٌ ِكت
ِّ َاب ف

“Bu Kur’an ayetleri uzun uzun
açıklanmış, Arapça bir kitaptır.”5
    ُقرآنًا َع َر ِبيًّا َغ ْي َر ِذي ِع َو ٍج

“(Onu her türlü) çelişki ve ihtilaftan uzak, dosdoğru, Arapça bir
Kur’an olarak indirdik.”6
َ أَوْ َح ْينَا إِلَي
       ْك ُقرْ آنًا َع َر ِبيًّا

“Sana Arapça bir Kur’an vahyettik.”7
    إِ ّنَا َج َع ْلنَا ُه ُقرْ آنًا َع َر ِبيًّا

“Şüphesiz ki biz Kur’an-ı Arapça kıldık.”8
Arapça, Kur’an’ın manalarının değil lafzının vasfıdır/niteliğidir. Çünkü
Kur’an’ın anlamları, Araplığa yönelik değil insanlığa yönelik manalar içerir. Kur’an
sadece Araplara ait bir kitap değil bütün
insanoğluna ait bir kitaptır. Ancak Allahu Teâla’nın [“ ] َو َك َذلِ َك أَن َز ْلنَا ُه ُح ْك ًما َع َر ِبيًّاİşte
böylece biz onu, Arapça bir hüküm
olarak indirdik.”9 ayeti “Arap diliyle
ifade edilen bir hikmet olarak indirdik!”
anlamına gelmektedir. Yoksa ayet “Arapça bir hikmet” anlamına gelmemektedir.
Arapça, Kur’an’ın sadece lafzının niteliğidir. Lafzı yalnızca Arapça olarak nitelendirilebilir. Mecazi olarak da hakiki
olarak da Kur’an Arapça’nın dışında başka bir isimle isimlendirilemez.
Bu nedenle Kur’an’ın bir kısım anlamlarının Arap lügatinin dışında yazılmasına Kur’an denilmesi doğru değildir.
Kur’an’ın Arapça oluşu kesindir ve lafzı
da yalnızca Arapça’dır.

Öte yandan Nebi SallAllahu Aleyhi ve
Sellem’e verilen başka mucizelerin varlığı
ile beraber Kur’an Muhammed SallAllahu
Aleyhi ve Sellem’in Rasul oluşunun mucizesidir. Bizzat Kur’an’da ve sahih hadislerde de geçtiği gibi efendimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in elinde
başka mucizeler olduğu hâlde o, bunlarla
değil yalnızca Kur’an’la herkese meydan
okumuştur. Bu nedenle Kur’an, indiği
günden kıyamete kadar geçen süreçte
Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
Rasullüğünü ispatlayan bir mucizedir.
Nitekim Kur’an, Arapları benzerini
getirmekten aciz bıraktı ve benzerini getirmeleri için onlara meydan okudu. Allahu Teâlâ onlara meydan okurken şöyle
buyurmuştur:
ْْب ِم ّ َما نَ ّ َز ْلنَا َعلَى َع ْب ِدنَا ف َْأ ُتوا ِب ُسو َر ٍة ِمن
ٍ ُكنتُمْ ِفي َري
   صا ِد ِقي َن
ِ َ ّ ون
َ ْالل إِ ْن ُكنتُم
ِ ِم ْث ِل ِه َوا ْد ُعوا ُش َهدَا َء ُكمْ ِمنْ ُد

“Şayet siz, kulumuza indirdiğimizden şüphe ediyorsanız haydin
ona benzer bir sure de siz getirin.
Allah’tan başka şahitlerinizi de çağırın. Eğer doğru söyleyenlerdenseniz.”10
Yine bu doğrultuda Kur’an’da
birçok ayet-i kerime geçmektedir.
Kur’an benzerini getirmek için çağrıda
bulunduğu kimseleri benzerini getirmekten aciz bıraktı. Onların acizliği tevatür
yoluyla sabittir. Tarihî süreçte de onlardan herhangi birinin onun benzerini getirebildiği görülmemiştir.

Bu meydan okuma yalnızca hitap
ettiği Arap kavmine ait bir meydan okuma değil, kıyamete kadar bütün herkese
yapılan meydan okumadır. Çünkü sebebin hususi olmasına değil, lafzın genelliğine itibar edilir. Kur’an indiği günden
kıyamete kadar bütün insanlara benzerini getirmeleri hususunda meydan okumaktadır. Bu nedenle Kur’an ne yalnızca
Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem zamanındaki Araplara ait bir mucize ne de herhangi bir zaman ve mekândaki Araplara
ait bir mucize olmayıp bütün insanlara ait
bir mucizedir. Bu meydan okumada
zaman itibariyle hiçbir fark yoktur.

Dolayısıyla İslâm düşmanlarının dillerine pelesenk ettiği gibi İslâm, sadece
cahiliyye Arapları için hâşâ “Muhammed
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in dehasıyla
icat ettiği bir din” değildir. İslâm tüm insanlık için Allah Subhânehû ve Teâlâ’nın
Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem
ile göndermiş olduğu bir hayat nizamıdır.
Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:
ت َعلَ ْي ُكمْ نِعْ َم ِتي
ُ ْت لَ ُكمْ ِدي َن ُكمْ َوأ َ ْتمَم
ُ ْاليَوْ َم أ َ ْك َم ْل
َ ْإلس
ال َم ِدي ًنا
ُ ض
ِ يت لَ ُك ُم ا
ِ َو َر

“Bugün size dininizi kemale
erdirdim, üzerinizdeki nimetimi
tamamladım ve size din olarak İslâm’ı seçip beğendim.”11
Allah Subhânehû ve Teâlâ’nın tüm insanlık için seçip beğendiği İslâm hadaratının ortaya çıkışıyla da, 1300 yıl boyunca
Allah Azze ve Celle’nin arzını ifsat etmek
isteyen müstekbir, sömürgeci ve kâfirler
için siyasi, askerî, ekonomik, kültürel ve
topyekûn hayat tarzı bağlamında yeryüzünü dar etmiş, insanlık adalet, huzur ve
güveni gerçek anlamda tatmıştır. Savaş
meydanlarında İslâm ümmetini ve İslâm
hadaratını dize getiremeyeceğini idrak
eden kâfirler, İslâmi ümmetin içine düştüğü fikrî zafiyetten faydalanarak sinsi fikirlerle İslâm hadaratına meydan okur hâle
gelmişlerdir. Misyonerlik faaliyetleri ile
başlayan bu meydan okumada vatancılık,
milliyetçilik gibi zehirli fikirleri ortalığa saçarak büyük bir fitne ateşi yakmışlardır.
Özellikle 1876’dan itibaren, İngilizler, Osmanlı Hilâfet Devleti’nin özellikle
Arapların yoğun olduğu bölgelerine nüfuz etmeye başlaması, Hindistan yolu ile
beraber bölgenin iktisadi potansiyelinin
iştahını kabartması, “şark meselesi”nin
hâlledilmesi yani Hilâfet’in ortadan kaldırılarak bir daha İslâm ümmetinin belini
doğrultamayacak duruma getirilmesi ve
İslâm ümmetinin parçalara bölünerek bir
daha tek bayrak ve tek devlet altında birleşmesinin zihinlerden dahi geçirilemeyecek boyutta unutturulması için, siyaset
üretilmeye başlandı. Araplarla Türkler
arasına ilk fitne, Şerif Hüseyin’in İngilizlerle birlikle hareket ederek Osmanlı halifesine başkaldırması ve İngilizler lehine
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şu sözünü İslâm’a kindar olanlardan başka kim görmezden gelir?
“Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya
da şehit olarak cennete giderim. Sizlerden
beni takip etmeyi tercih edenler, takip etsin.
Ayrılmayı tercih edenler, gitsinler! Burada
emreden sultan ve emredilen asker yoktur.
Zira bugün ben de sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Beni takip
edenler ve nefislerini yüce Allah’a adayarak
şehit olanlar, cennete; sağ kalanlar gaziliğe
kavuşacaktır. Ayrılanları ise ahirette ateş,
dünyada da rezillik beklemektedir.”

meyve verdirilerek sona ermesidir. Kullanılan üslupların çeşitliliği dikkati çekicidir. “Türklerin İslâm dünyasını özellikle
Arapları geri bıraktığı, halifeliğin Kureyş’e
ait olduğu” öne sürülerek halifenin zayıflatılması ve Mısırı işgal ederken Şam
merkezli Arap milliyetçilik hareketlerini
desteklemeleri gibi politikalar İngilizler
tarafından yürütülmüş veya çeşitli şekillerde desteklenmiştir. Öte yandan Osmanlı mirasyedisi olarak kurulan cumhuriyet Türkiye’sinde ise sık sık Şerif
Hüseyin çevresindeki küçük bir grubun
ihanetinin tüm Araplara mal edilerek sunulması ya da yıllarca “Türklerin Araplar’ı
sırtında taşıdığı ve Araplar’ın da Türkler’i
sırtından hançerlediği” hâlen tekrarlana
gelen sinsi bir İngiliz fitnesidir.
Sonrasında azınlıklar mefhumu ortaya atılarak yüzyıllarca İslâm ideolojisi
ve otoritesinin güven şemsiyesi altında
kaynaşmış, akrabalıklar kurmuş olan
farklı din, dil ve ırktaki halkları birbirine
düşman hâle getirmeyi başarabilmişlerdir. Ardından başlatılan işgaller ve sonrasında, Batı’nın kendi çıkarlarını korumak
üzere tayin ettiği uşak yöneticiler aracılığı ile sözde “bağımsızlıklar” vererek,
İslâm beldelerini bir kadavra gibi elliden
fazla “vatan”a bölmeyi başarabilmiştir.
Bu vatancılık mefhumu ile İslâm ümmeti
arasında İslâm akidesinin tesis ettiği kardeşlik bağı toprağa bağlı “vatandaşlık”
bağına evrilmiştir.
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Söz konusu “vatan” parçalarına has
“ulus inşası” da tasarlanmıştır. Çeşitli
isimler altında ancak laiklik ve milliyetçilik
esasına göre kurulan sözde “bağımsız”
devletçikler için “kökü dışarıda” olduğuna bakılmadan her türlü kanun Batı’dan
ithal edilmiştir. Örneğin Medeni Kanun,
Borçlar ile icra İflas kanunu İsviçre’den,
İdare Hukuku Fransa’dan, Ceza Kanunu
İtalya’dan, Ticaret ve Deniz Ticareti Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Almanya’dan alınmıştı.
Bu “vatan” parçalarına has uydurulmuş resmî tarih ile “ulus” kavramı yerleşik
kılınmaya çalışılmıştır. Örneğin Mısır halkı
için Firavun dönemine öykünen “Mısır
Medeniyeti”, İran halkı için Mecusi/Zerdüşt Pers dönemine öykünen “Farisilik”
kültürü, Lübnan halkı için “Fenikeliler”e
öykünen “tarihi gurur kaynağı” uygun görülmüştür. İslâm Ümmetinin her bir parçası için böylesi “ulus bilinci?” tasavvuru
bulmak mümkündür. Zira her “ulus” için
İslâm öncesi hayatına öykünen bir “toplumsal kimlik” inşa edilmeye çalışılmıştır.
Nitekim Türkiye halkı için de “Türklük” vurgusunun hakim olduğu ve Türklerin Orta Asya köklerine kadar uzanan
ve “Şamanizm”e öykünen tarih anlatımına rastlamak mümkündür. 1071 yılında
Alp Arslan komutasındaki İslâm ordusunun Malazgirt zaferi dahi sadece “Türklere Anadolu’nun kapısını açan muharebe
olarak vasfedilmiştir. Yoksa Alp Arslan’ın

Ya da “kardeş katili” olarak lanse
edilmeye çalışılan Fatih Sultan Muhammed’i İstanbul’u fethetmeye sevk eden
hususun Muhammed SallAllahu Aleyhi ve
Sellem’ in:
 َو،ْال ُقسْ َط ْن ِطي ِن َّي ُة فَـلَ ِنعْ َم ْال َ ِمي ُر أ َ ِمي ُرهَا
ْش
ُ َذلِ َك ْال َجي

لَ ُت ْـفت ََح َّن
ْش
ُ لَ ِنعْ َم ْال َجي

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel
komutan, o ordu ne güzel ordudur.”12
Müjdesi olduğunu tüm İslâm ümmeti idrak etmiştir.
Başta Alp Arslan olmak üzere Selçuklu yöneticilerinin, Gazi Ertuğrul’dan itibaren de 1517’de Osmanlı’nın Hilâfet’e
talip olmasına kadar tüm Osmanoğulları’nın kendi dönemlerindeki mevcut halifeye biat etmiş olduğunu, İslâmi geçmişi
hafızalardan silmek isteyenlerden başkası
inkâr edemez.
Tek hedefi İslâm’ı hafızalardan silmek
olan tarihî bakışa göre “Türkler Abbasi
halifeliği tarafından kılıç zoruyla İslâmlaştırılmıştır ve Türk kültürüne uymaz. Yaşanılan din de Arap İslâm’ıdır.” Buram buram
İslâm düşmanlığı kokan “Arap İslâm’ı” tanımlaması ile bu uyduruk “Türk İslâm’ı”
tanımlamasının yani “köklerinde Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Mevlâna, Hacı Bayram Veli, Edebali, Ahi Evren ve Pir Sultan
Abdalların bulunduğu Hanefi, Alevi-Bektaşi, Mevlevi zenginliğinden oluşan Anadolu
Türk-İslâm kültürü ile hiçbir ilgisi yoktur.”13
Eğer ölçü Allah Subhânehû ve Teâlâ’nın
vahyettiği Kur’an ve Sünnet olmasaydı
böylesi hezeyanlar kolayca yenilip yutula-
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bilirdi. Nitekim İslâm’ı inzal eden âlemlerin Rabbi olan Alllah Subhânehû ve Teâlâ
şöyle buyurmaktadır:
۟ ًَف َر ّبُ ُكمْ اَعْ لَ ُم ِبمَنْ ُه َو اَهْ دٰ ى َس ۪بيل

“Şu hâlde kimin en doğru yolda
olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir.”14
Hem nasıl olur da “kılıç zoruyla İslâmlaştırılmış Türkler” 6 asır boyunca canlarını seve seve vererek, İlay-ı Kelimetullah’ı âleme taşımada öncülük eder? Hiç
bu soru akıllarına gelmiyor mu?
Bugün bile, İslâm ümmetinin gözünün kulağının
ve tüm dikkatinin üzerinde
olduğu Türkiye Müslümanları “Türkiye Cumhuriyeti”
adıyla, Batılı tarzda modernleşme için bir numune olarak sunulmak istenmiş ve
bu sayede İslâm ümmetinin
bir daha ihtişamlı günlerine
dönmekten umudunu yitirmesi hedeflenmiştir. Öyle
ki Mustafa Kemal, sulta/
yönetim gücünün halifeden
“kanun yoluyla?” alındığı 1
Kasım 1922’de saltanatın
kaldırılmasının halifeyi yetkisiz kılacağını anlayan komisyondaki tartışmaları izledikten sonra bir sıranın üzerine
çıkarak bir konuşma yapar
ve şöyle der:

olursa olsun yapılacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes sorunu doğal bulursa
sanırım ki uygun olur. Yoksa, yine gerçek,
yöntemine göre saptanacaktır; ancak, belki
birtakım kafalar kesilecektir.”

Çin alfabesi hâlâ Çinliler tarafından kullanılırken, “modernleşme”nin gerisinde
kalma kaygısı hiç çekmediler. Hayır, asıl
mesele, İslâm ve İslâm’ın dili olan Arapça
ile olan bağın koparılmasıydı.

Buradaki Osmanoğulları vurgusu,
daha sonra ilga edeceği Hilâfet’in İslâm
ümmeti için farzların tacı mesabesindeki konumunu “bir aile tasallutu” şeklinde hafızalara kazıma ve yönetimin de
İslâm’la bağını koparma çabası ve “Türk

Bunu gelin İngiliz Dışişleri Bakanlığı Siyasi İstihbarat Birimi’nde çalışmış ve yine
Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde 30 yıl araştırma direktörlüğü yapmış,
İkinci Dünya Savaşı sırasında da tekrar
İngiliz Dışişleri’nde çalışmış, Paris Barış
Konferansı’na katılan İngiliz
delegasyonunda yer almış15
İngiliz tarihçi Arnold J. Toynbee’nin (1889–1975) bizzat kendisinden aktaralım.
Toynbee’nin İngiltere adına
Türkiye’ye daha doğrusu
pay-i taht İstanbul’a ilk gelişi,
15 Eylül 1921’dir. Tornbee
ayrıca cumhuriyetin yeni
“aydın?” ve bürokratik kişileriyle de dostluklar kurmuş,
Devlet
mekanizmasında
ve toplumsal hayatın rutin
bünyesinde yapılan jakoben
devrimler ile yeni rejimin
kültürel ve siyasi hedeflerini
yerinde izlemiştir. 1929 yılındaki ikinci gelişinde; Türkiye
ile ilgili izlenimlerini 1928 yılında yapılan harf inkılabına
atıf yaparak, bu konudaki
düşüncelerini şöyle özetlemektedir:

İslâm ümmetinin gözünün
kulağının ve tüm dikkatinin
üzerinde olduğu Türkiye
Müslümanları “Türkiye
Cumhuriyeti” adıyla, Batılı
tarzda modernleşme için bir
numune olarak sunulmak
istenmiş ve bu sayede İslâm
ümmetinin bir daha ihtişamlı
günlerine dönmekten
umudunu yitirmesi
hedeflenmiştir.

“Efendim, dedim, egemenliği hiç kimse hiç kimseye,
bilim gereğidir diye görüşmeyle, tartışmayla veremez. Egemenlik, güçle, erkle ve zorla
alınır. Osmanoğulları, zorla
Türk milletinin egemenliğine ve saltanatına
el koymuşlardı. Bu zorbalıklarını altı yüzyıldan beri sürdürmüşlerdi. Şimdi de Türk milleti bu saldırganlıklara artık yeter diyerek
ve bunlara karşı ayaklanarak egemenliğini
ve saltanatını kendi eline fiilen almış bulunuyor. Bu bir olup-bittidir. Söz konusu olan
millete saltanatını egemenliğini bırakacak
mıyız bırakmayacak mıyız sorunu değildir.
Sorun zaten gerçekleşmiş bir olayı yasa ile
saptamaktan başka bir şey değildir. Bu ne

milleti” vurgusuyla da tüm İslâm ümmetine siyasi liderlik ederken, “ümmet bilinci”nden koparmaya yönelik bir hamle
değil de nedir?
Öte yandan alfabe olarak Göktürk
alfabesinin alınması milliyetçilik esasına
daha uygunken, Latin alfabesinin Arapça alfabe yerine tercih edilmesi sadece
“modernleşme” ile açıklanamaz. Mesela
3500 yıllık geçmişi olduğu iddia edilen

“Günümüzde Hitler, kendi
düşüncesine karşı olan bütün
ilmî hazineleri kökten yok
edip kaldırmanın yolunu tutmuştur. Ne var ki matbaanın
icadı bu faaliyetleri bir nevi imkânsız hâle
getirmiştir. Hitler’in çağdaşı olan Mustafa Kemal ise hedefini gerçekleştirmek için
en başarılı ve en akıllı yolu seçmiştir. Türkiye’nin başkanı, vatandaşlarının eskiden
miras aldıkları kültür ve medeniyetin havasından kafalarını kurtarıp çok kuvvetli
bir şekilde Batı medeniyetinin potası içinde
şekil almalarını istemiştir. Böylece alfabenin
değişimi, kütüphanelerin yakılması yerine
geçmiştir. Bundan sonra Türk kütüphaneSuskunluğun Kırılma Noktası 79
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lerini yakmaya lüzum kalmamıştır. Çünkü
harf inkılâbıyla bu hazineler örümceklerin
yuva yaptığı raflarda kapanıp kalmaktan
başka bir şeye yaramayacaktır. Ancak çok
yaşlı hocalar ve ihtiyarlar, onları okumak lüzumunu hissedecektir.”16
Hülasa, İslâm’a dair her hüküm,
“âdet/örf muhakkemdir” denilerek,
oluşturulmaya çalışılan “toplumsal kimlik” ile uyumlu(?) bir forma sokulmak
istenmiştir. Dolayısıyla Allah Subhânehû
ve Teâlâ tarafından indirilmiş din yerine,
Batı kültürüne “uydurulmuş din” ortaya
çıkmıştır. Bu uydurulmuş din, “Türk Müslümanlığı” şeklinde güncellenerek zuhur
ettiği dönem ise komünizmin çöküp,
Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında NATO şemsiyesi altında İslâm’ın yeni
düşman ilan edildiği döneme rastlamaktadır. Bu uyduruk “Türk Müslümanlığı”
tanımlaması 1998 yılında Mesut YILMAZ
tarafından şöyle ifade edilmiştir: “Dinimizin ithal Arap ve Acem karışımı gerici
zihniyetlerin etkisinden kurtulması gerekir.”
Kimileri bu meş’um kavramı “itikatta
Mâturidi amelde Hanefi mezheblerini
benimsemiş inancını günlük hayata Yesevi tarikatının aşk ikliminde kabul etmiş,
Maturidi-Hanefi-Yesevi sacayağı” şeklinde sunarken, kimileri de Sünnilerdeki Hz.
Ali ve Ehl-i Beyt sevgisinin tespitinden
yola çıkarak veya Sünnilerin de Hz. Ali ve
Ehl-i Beyt ile ilişkilerini öne plana çıkararak “Alevi-Sünnilik” olarak sunmuş kimileri de direkt olarak Aleviliği, “Türk Müs-
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lümanlığı” olarak sunmaktadır.17 Ancak
temel çerçeve yani bu tanımlamaların ortak noktası “Laiklikle uyumlu İslâm’dır?”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın riyasetinde varlığını devam ettirmekte olan
laik Türkiye nizamıyla da, “Türk İslâm’ı”
resmileştirilmeye doğru gidiyor. Mısır’da
Mursi’nin seçilmesi sonrası yaptığı Mısır
gezisinde olduğu gibi kalabalığı “laiklik’e
davet ederken içeride de gerektiğinde
oy devşirmek adına da olsa, içki fabrikalarının sayısının artmasıyla övünen kadrosuyla, Kemalistlerle de uyumlu olabilmektedir. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı
Erdoğan “Siz İslâm’ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız!” sözleriyle “İslâm’ın güncelleştirilmesi”ni dile
getirecek kadar bu siyasetindeki çıtasını
yükseltmiştir. Yine Avrupa Birliği Muktesebatı gereği, “Müslüman aile” kavramını
yok eden “İstanbul Sözleşmesi” ve cinsel
sapkınlıkların önünü açan “cinsiyet eşitliği”nin eğitim politikasına dahil edilmesi
de “Türkleştirilmiş İslâm” olsa gerek?
Batılılar ve onların yerli işbirlikçi yöneticileri açısından İslâm’ın dünyaya yeniden
fikrî ve siyasi liderliğinin açık ve yakın tehdit hâline gelmesinden beri ve özellikle
11 Eylül Olayı sonrası, “İslâm’ın Laiklikle
uyumlu hâle getirilmesi” yönünde Büyük
Ortadoğu Planı kapsamında, “Globalizm”, “ Serbest Pazar”, “Terör ve Aşırılıkla Mücadele”, “Ilımlı İslâm” ve “Dinler
arası Diyalog” gibi sinsi kavramlarla geçmişte İngilizlerin ürettiği habis üslupları

bugün ABD, emri altındaki “müslüman”
liderler aracılığıyla yürütmeye çabalıyor.
Ancak nafile İslâm ümmeti mevcut nizamlara beslediği korku duvarını çoktan
yıkmış durumdadır. Dünya’nın efendisi
olduğunu iddia eden ABD’nin bu habis
üslupları, bir bir çökmektedir. ABD’nin
ve diğer Batılı devletlerin İslâm coğrafyasında artık nerede ve ne zaman bir
hareketliğin ortaya çıkacağı kestirilemez
ve bu hareketlilik durdurulamaz hâle gelmiştir. Son söz olarak Allah Subhânehû ve
Teâlâ da kâfirler ve avenelerinin mukadder olan geleceğini şöyle bildirmiştir:
ْ وا يُن ِف ُقو َن أَمْ َوالَ ُهمْ لِ َي ُص ُّد
ْ إِ ّ َن ا ّلَ ِذي َن َك َف ُر
الل
ِ ّ يل
ِ وا َعن َس ِب
ْ ف ََس ُين ِف ُقونَ َها ث ّ َُم تَ ُكو ُن َعلَ ْي ِهمْ َحسْ َر ًة ث ّ َُم يُ ْغلَ ُبو َن َوا ّلَ ِذي َن َك َف ُر
وا
إِلَى َج َه ّ َن َم يُحْ شَ ُرو َن

“İnkâr edenler mallarını, Allah’ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklar da. Sonra
bu onlar için yürek acısı olacak,
sonra yenilecekler ve inkâr edenler cehenneme sürüleceklerdir.”18
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13 https://www.aydinlik.com.tr/anadolu-turk-islami-ve-vehhabi-islami-mehmet-ulusoy-kose-yazilari-haziran-2018
14 İsra Suresi 84
15 AYDIN, Cemil – DURAN, Burhanettin,
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16 YUCA, İrşad Sami, ASIA MINOR STUDİES, 07/01/2016, Sayı:4,“Tarihçi Arnold Toynbee’nin 1948 Türkiye Seyahati Ve Yeni Türkiye
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