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GİRİŞ 

İsHim Devletleri'nin çoğu. özelllkle yetmişll 
yılların başından Itibaren, "İslami Uyanış" 
veya "İslami Diriliş" olgusunun ortaya çıkma
sına ve gelişmesine şahid oldu. Yenı ve mo
dern olmayan bu olgunun köklerine ve uzantı
larına. muhtelif aşarnalanna ve tecrübelere İs
lam Tarihi boyunca rastlamak mümkündür. 
Onun. kfıltürel ve dÖşünsel. ekonomik ve sos
yal, siyasi ve ahlaki olmak üzere pek çok 
şekllleri ve boyutlan bulunmaktadır. Bu Ôlgu, 
önemı, tesirleri ve benimsediği sloganlan do
layısıyla, batı dünyasında politik ve akademJk 
çevrelerin ilgisini üzerine çekti ve pek çok 
araştırmacının. akademik merkezlerin ve siyasi 
kurumların araşlırma dosyalarında en önemli 
problemlerden biri baline geldi. Bunun netlee
s inde olguyu. çeşllli yönleriyle ele alıp tahlll 
etmeye çalışan pek çok kitap. makale ve ınce
lemeler yayınlandı ve .konu etrafında fikri ve 
siyasi toplantılar düzenlendi. 

Bu çalışmadaki asıl amacımız. vakıa lle ıl
gili batılı araştırmacıların yaptığı bir kaç 

. araşlırmanın tahlll ,ve değerlendirmesini yap
maktır. Batılı akademısyen ve politikacıların; 
kaynakları ve sebepleri. değış~enlerl ve özellik
lerı . etkilerı ve sloganları. bugünü ve geleceği 
bakımından bu olguya bakış açılan ve tavırla
rı, ancak bu konudaki eserlerini Incelemek su
retıyle ortaya konablllr. 

Bu çalışmalara .aşağıdaki metodik ilkeler 
ışığında bakmak gerekir: 

•au makalenin Arapça oıjlnal metni. Mlnberü'I-Hivar adlı der
glnin 25. sayısında (1992). 6-44 sayfalan arasında yayınlan
mıştır. Makale. bu olgunun, ö:ı;elllkle, Arap ülkelerindeki du
rumunu ele aldığından ülkemizdeki lşareUcrl ve yansunalan 
konusunda ekslkUr. Bu ekslk!Jğl gıderrnek ıçın yapılacak ciddi 
araşbmıalara acilen lhUyaç vardır. (Mütcrclm) 

1Bu çalışma aşağıdaki .araştırmaların tahlll ve değer-
lendlmıeleı1ne dayanmaktadır: . 
-Altman. ı. "lslamlc Movements In Egypt" Jerusalem Quartef
ly. 10 (1979). s.87-106. 
-Baı1 . Zohural. "lmpact of Iranlan RevoluaUon on the Mowe
ment of Islamıc revlval ın Arap East" Jntemattanal Studies, 3 
( 1986). _s.39-55. 
-Berger. M. Islam ın Egypt: Social and pollUcal aspects of 
Popular rellglon. (New York: Cambridge Un lv. Yayını. 1970). 
-Bill. A.James "Resurgent Islam In Perslon G\ılf' F'oretgn A.f 
jatrs. cilt: 63. No: ı (1984). 
-Bortwick. M.Bruee. "Rellgfon and PoUUcs ın Israel and Egypt" 
Midelle EQ.stJoumal. ciit: 33. No:2. s. 145-163. 
-Cudsl. S. Alexander. "Islam and Polltıes ın the Sudan". "Islam 
en tlıe Pollttcal Procces·. -edJtör P. James Ptscatoı1- adlı kitabın 
ıçerisinde. (Cambridge: Cambridge Univ Yay. 1983). s.36-56. 
-Carrol. G. Temınce. "Islam and PollUcal Communlly In the 
Ara b W o ri", Tntemattanal Jou/Tllll of Mlddll East Studies. 18 
(1986). 
-Davis. Eric. "11le Concept of Revtval and Study.of Islam and 
Pollucs•. "The' JslaJnlc lmpulse·. -editör F. Barbara Stowaser
kJtabı lçeı1s!nde. (London: Croom Helm 1987). s.37-58. 
-Dckmeelan. R.H. "The Anatomy oflslamlc Revtval: LegHimacy 
Crlses. Etnlc Connıct and the Search of Islarnlc AltemaUves·. 
Mıddle EastJournal c: 34. No: ı (1982). s.l-12. 
--------------"111e lslamlc Revlval In the Mlddle East and Nort 
Afrlaca". CWTent History. 456 (1980). s . 169-179. 
----------"Fundamcntalfsm In Islam: Theoı1es. Typologfes and 
Trends". Mlddle East Review. c: 17. No: 4. U985). s. 28-33. 
---------Islam In Revolullon: F'Undamentaıısm tn the Arab 
World. Syracuse: Syracuse Univ yayını 1984 . 
-Esposlto. J. 1. Islam and Development: Rellgfon and Soclopo
UUcal Change. Syracuse: Syracuse Un1v. Yayını. 1980 .. 
-------Vocles of Resurgent Islam. (New York: Oxford Univ Yayı
nı 1983). 
--------Islam and Politics. (Syracuse: Syracuse Un1v Yayını 
1983). 
-Gflscnan. Micheal. "Popular Islam and the State Ln Contem
porary Egypt". ·scate and Ideology en the Mlddle East and 
Pakistan· -edıtörlcr: Fred Ha!Uday ve Haıma Alevi- kJtabı Içe
risinde (London 1988). s.l67-190. 
-Grlffilh. W.E. "11le Rcv1val of lslamlc Fundamentallsm: The 
Care of lran".lnlemallonalSecurlty. 4 (1979), s. 132-138. 
-Hinnebush. A. Raymoncl. "The Islarnlc Mowements In Syrla: 
seeterlan Connıct and Urban Rebelllon ın an authorttartan 
Populfst RegLma·. "Islam tc Resurgence In ıhe Arap Worlct" -edi
tör A.E. 1-illal OesoukJ- kJtabı Içensinde (New York 1982) 
s.l38-169. 
-Hudson. C. Michael. "11le lslamlc Factor In lraql and Syrlan 
PolfUcs· . "Islam en tlıe Polll.tcaı Procces· -editör P. James Pısca-
toı1- kitabı ıçerisinde (Cambndge 1983. s. 13-98). · 
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1- Bu incelememizde tahl ll ve değer
lendirme konusu olan ilmi materyal, vakıayı 
bizzat ele alan pek çok kitabın yanısıra, batılı 

pertodlklerde yayınlanmış makaleler ve yabancı 

dilde yayınlanan bir çok kitabın bazı bölüm le
Iinden oluşan 4 7 araştırınayı kapsamaktadır. 1 

2- İslami Uyanışla llglll Fransızca ve Al
manca gibi dığer dillerde yayınlanmış çok sayı
da araştırma bulunmasına rağmen biz sadece 
İngilizce çalışmalardan bazılarıyla yetlndlk. 
Bunlara ilaveten , Iki adet Arapça incelemeye 
de müracaat ettik. 

Biz, İngilizce araştırmaları, onlardaki de
ğerlendirme ilkelerını ve öııyargılan benın:ıse
dlğlmlz için değil. dil sorunu ve kolayca 
ulaşabllmemlz dolayısıyla scçtlk. 

3- Seçttğlmtz bu araştırmalar. vakıayı tah
lllde, ele aldığı coğrafi bölge bakımından. çeşit
lllik arzetmektedlr. Bir kısmı, olguyu genel ola
rak ele almakta, diğer bir kısmı, tamamen Or
tadoğu'da veya Arap dünyası üzerinde yoğun
laşmaktadır. Bunun yanı sıra, olguyu, devlet
ler bazında ele alanlar da vardır. 

4 - Araştırmamızda, tahlll ve değerlendirme 
konusu incelemelerin ilmi ve teknik manada 
tahlili yapılmayacak, sadece sözü edilen vakıa 
lle liglll bu eseriere yansımış eğllimlertn tesbiti 

· ve özetlenınesi üzertnde durulacaktır. 
Bu çalışma, Iki kısma ayrılmakta olup, bi

rinci bölümde, pek çok farklılıklar dikkate alı

narak, bazı batılı araştırmalarda ele alınan di
riliş olgusu tahl ll edilmekte, tkinci bölümde 
tse, zayıf ve güçlü noktalarını aydınlatmak 

amacıyla bunların eleştirisi yapılmaktadır. Son 
olarak da sorgulamalar ve problemler dikkate 
alınmaksızın, bu konudaki Arapça çalışmalann 

nltellğl ortaya konulmaktadır. 

1. BÖLÜM 
BATILI ÇAUŞMALARDA İSLAMI 
UYANlŞ OLGUSUNUN TAHLİLİ 

Batılı çalışmalann İslami dlrlllş olgusuyla 
llgill ele aldıklan konulan beş grupta toplamak 
mümkündür: 

1- Vakıayı tanımlamak ıçın kullanılan kav-
ramlar, 

2 - Vakıanın işaretleri ve yansımaları, 

3- Vakıanın Y?rumlanması, 

4- Bu vakıariın parçalanndan biri olarak 
siyasi İslami cemaatlerln tahlili, 

5- Vak.ıanın değerlendirilmesi ve geleceğı. 
Bu çalışmada, bu beş temel konuyu, de

taylarına girmeden ele alacağız. 

-Jansen. G.H. Mllltant Islam. (New York: Harper ı079) 
--------------Islamlc Funtlamentallsts: Islamtc Resurgence or 
decadence?", The Islamlc Review c: 2, (1981). 
-Keddle. R. Nlkki. "lslamlc Revtval ın the Mlddle East: A 
Comparison of Iran and Egypt•, Arap Soclety: Conttııulty 
and Change (London: Cromm Helm. 1985). s.65-82. 
-Kepel. Gllles. Muslim Extremtsm ın Egypt: The Prophet and 
Pfıaroan (Los Angeles: Callfomla Univ. yayını 1985). 
-Lawrance. B.Bruce. "Muslim Fundamentallst Mowements: 
Reflectlons towords a new approach", The Islamlc Impulse 
adlı kıtabın ıçınde s .15-36. 
-Lewls, Bcmard. "The Return of Islam", Medd/e East Re
view. 12 (1979). s .17-23. 
-----------"Islamlc PoHtlcal Mowements", Mlddle East Review. 
ciit: lS No: 4 (1985), s.23-37. 
-Llebesny. J. Herbert. "Judlcal Slstems In the Near and 
Mlddle East Evolutıonary Development and Islamlc.Revtval", 
Mtddle East Journal. C: 37. No: 2 (1983). 
-Manson, Henry. "The Social Base of Isl.amlc Mllltancy ın 
Moracco". Mtdd/e East Journal, c: 40, No: 2 (1983). 
-Maclntrye. R. Ronald. "Saudl Arabia", The Pollttcs of Isla· 
mlc Reassertton , -editör Muhammed Eyüp- kitabı Içerisinde 
(New York: St. Martın'b 1981). s.l-29. -
-Mayer. E. Ann. "lslamlc Resurgence or New Prophethood: 
The Role of Islam In Qadhadafi's Ideology•, Islam.lc Resur
gence tn Uıe Arab World kıtabı ıçerisinde, (New York 1982), 
s.196-220. 
-Nash. Mannlng. "Fundamentallst Islam: Reservolr for Tur
bulence·. Journal of Aslan and Afrl.can Sludles. 1-2 (1984). 
s .37-79. 
-Ochsen, Wald William. "Saudl Arabia and lslamlc Revtval", 
InlematiDrw.l Journal of Mlddle East S~dles, c: 13. No: 3 
(1981). s. 271-286. 
-Pipes. D. "This World ls PoHtlcal: The Is1amlc Revtval of 
Seventıes", Orbls. 24 (1980). s.l7 -39. 
-Rahlnowltch. I. "The Islam Ic Wave· , Washington gı.iıııterly, 
ı (1979), s. 139-143. 

·Sivan. Eırunanuel. Redical Islam: Medleval Theology a.rıt1 Mo· 
dem Po/Ules, (New Haven Yale U niversites i Yayını, 1985). 
-Spnngborg. R. "Egypt Syrle and Iraq·, The PalUles of Islamlc 
ReassertiDn. (New York 1981) kıta bı lçenslnde, s.30-52). 
-Segre. V. Dan ve Szyllowlcz. S. Joseph. "The Islamlc Revt
vaı·, Washington guarterly. c: 4, No: 2 (1981). s.l26- 137. 
-Taylor, R. Alan. "The PollUcal Psychology of Islamlc Resur
gence In the Mlddle East•. Amertcan-Arab AJ[atrs, No: 4 
(1983), s.120-131. 
-Tessler, M.A. "Poi!Ucal Change and Islamlc Revtval In Tu
nısıa·. Magreb Review. c: 5 (1980), s.8-19. 
-Vatıkıotls, P.J. "Jslamlc Resurgence: Artıcal Vlew". Islam 
and Power -edltörle.r S.A. Cudsl ve A.E. Hilal Dessoki- kıta

bı lçerlslnde· (London: Croom Helm 1981), s .169-187. 
-VaUn, Claude. Jean "Revtwal In Magreb: Islam ıs an Alter
natıve Polltlcal Language· . Islam and Power (London 1981) 
kıtabı lçenslnde, s. 221-257. · 
· ····-···"Rellglous resıstance and. state Power In Algerla". Is
lam and Power kıtabı tçenslnde, s. '119-157. 
•··•··· "Popular Puntanısm versus. S ta te Refonnlsm. Islam 
ın Algena· , Islam tn the Po/Wcal Procces (Cambridge 1983), 
kitabı lçenslnde. s . 98-122. 

· :.warburg. R. Gabrles. "Islam and Politics ın Egypt. 1952-80. 
"Mlddle Eastem Studies. cUt: 18, No: 2 (1982), s. 131-157. 
-W alt. Suzan. "Islamlc Appeal ın Tunlsla", MCddle East Jour
nal. c: 40; No: 4 (1986). 
-Alan, RosUlan. "el-Harekat'ül-İslamlyye İadetün ll Teşkllfs
Sahveu·s-Siyaslyye n Mısr·. en-Nlzamii.'s-8/yas/yyl'L-Mısrf: et
TegayyQr ve'L-İsttmrar (Kahlre 1988)- edltör AHyüddln HUai
Kltabı lçerlsende s.985-1040. 
-Fransuva, Burga. "et-Teyyaratü'l-İslamlyye fi'l-Mağribt'l-Ara
öı", 15-18 Ocak 1988'de Kahtre'de düzenlenen·. Arab Ülkele· 
rinde yenı Siyasi Değışmeler adlı sempozyuma sunulan tebllğ. 
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1· VAKIAYI TANlMLAMAKTA KOLLANILAN 
KAVRAMLAR 

Batılı kitaplar ve Incelemeler, araştırma 
konusu olguyu tarif ve onun sosyal yapısını 
oluşturan şahısları veya üyelerı tanımlamak 
Için çok sayıda kavramı Içermektedir. Olgu İs
lam dJnJ lle de alakalı olduğundan, onlar, batılı 
araştırmacıların İslam Için kullandıkları bir 
grup sıfat ve niteliği de Ihtiva etmektedir. Bu 
sebeple . . bu çalışmalarda kullanılan kavramları 
üç ayrı başlık altında ele alacağız. 

a- islamı Tanımlamak için Kullanılan 
Kavramlar. 

Bunlar arasında, ku11anılan kavramlardan 
bazılarını örnek olarak. şöyle .sıralayahlllrlz: 
Siyasi İslam (Polltical Isla~~ ı r~Y r): 
bu kavramla, ıster Iktidarın, ısın ıııufıalefctin, 
siyası hedeflerını gerçekleştirmek ıçın İslanı'ı 
tanımlama üslupları, hareket noktalan kaste
dJlmektedJr. Sosyalizmin t.alblk Imkanlarını Içe
ren ve modernlzmle çdlşmcycn İlerlci İslam 
(Progresslve Islam ~~~ı rJ !..:..u)' ı). İslam'ın 
Içerdiği devrımcı prenslh ve Ilkelerden hare
ketle, İslam dünyasında hakim olan siyası ve 
Okrl yapıda köklü değişikilkler gerçekleştir

meye çalışan Devrimcı İslam (RevoluUonary Is
lam 1 <.>..J~ ı i)L....Yı ). Radl~al İslam (Radı
cal Islam. 1 ·c,.s-1 ~.ı ı yi. i )L..., 'll ı ) kavramı da 
devrimci lslaııı kavraııııııa yakııı anlamda kul
lanılmaktadır. Aynı şekilde bu eserlcr. çoğun
luğun nazarında hakim olan hlr İslam tasav
vuru.nun kasl:e<illrllğl Halk islamı (Popular Is
lam/~ ı (':::L...'ll ı ı. Tahanın islamı (Islam 
from ıJeıow/Ji;;'J -~ r~1 1_,) veya Çoğıııılu
ğun İslam'ı (Islam of Masscsf~ l.....,::J ı i)L....!) 
kavramlarını da Içermektedir. Siyası rıı(:şrulyc't 
kazanma ve bunu desteklemek Için siyasi yö
netimlerin İslam'a karşı tavırları, onu kullan
ma şekllleri ve. bu konuda oluşturdukları 
müesseselerin kasteclllcllğl Resmi İslam (Offical 
I~lam/ ~..rlJ ,{!~)/ı ) ycya Tavanın islamı 
asıarn from up/~1 ü...o i)L...,1 ı ı gibi kavrarn
lara da yer verllrııektedlr. lhıııların yanısıra, ll
mf gerçekler, modernizm ve laJkllkle çelişen ve 
mazlye dönmenın gerekliliğini savunan Gc.Je
neksel İslam (Tradltlonal Islam/ i.)L...,Jif 
<.>~ı). çağdaşlaşma Ilkelerini ıç-eren ve 
onun neticelerını reddetmeyen. gerçekte iterıcı 
İslam'a en yakın Modernıst İslam (Modernist 
Islam/ ~~ı Ç')L....)' ı ), kavramıarına da 
yer verllmekledlr. Bazı balılı araştırmacılar da 
İslam'ı sınırlı bir bölge açısından ele alarak, 
Ortadoğu islamı (Islam of Mlddle East/ .r)L...!_' 

.h.........;'i ı . J~ ~, ) kavrarnından bahsebnekte 
ve bu bölgenın en önemll özelliğinden olarak 
din ve devlet Işlerının Iç ıçellğt üzerinde dur
makladırlar. Bu arada İslam'la, mesala İslami 
uyanış gibi belirli bır olguyu blrblrlne karışb
ranlar da vardır. Bazı yazılı neşrlyat Ise. Uya
n~ş İslnmı'ndan (Resurgence Islam/ r)L....! 
~~ f, ) SÖZ etmektedir. Bu araştırıııalar 

soıı olarak da, Silahlı, Dırenlşcl veya Savaşcı 
islam (Mllıtnnt Isi~ J.. c;L-l·ı r;)L....)' ı 
~l..:l..A.Jı_,ı ~L:..:.ı.Jı .~ı) kavramı üzerinde 
yoğıııılaşınaklac.lır. Bununla, mevcut düzenı 
tekfir eden ve onu Cahiliye düzeni olarak ta
nımlayan, lnkılapçı bır fikri benimseyen islamı 
cemaat ve örgütıcrle. bunlardan bazılannın 
ıçınde yaşadıkları toplumları tekflr ederek, 
mevcut nizarnı yıkrna ve yerıne sahilı iki kay
nak Kur'an ve Sünnet'ten hareketle, ·keİıdl 

düşündükleri şeklide, yenı bir İslam toplumu 
kurmak Için güç ve şiddete baş vurma gayret
lerine Işaret edllmcıitedır. Bu kavrama yakın 
olarak, evvcla. İslami cemaatlerle şiddet, daha 
sonra İslam'la şlcldet arasında bir organik bağ 
kurularak. İslami Şiddet (İslamıc Vlolence/ 

ı,.r-4:::L...~ / ~ı ) kavramı da kulla
ıııhnakladır. Om~ı araştırmalar, bu kavrarnlara 
Ilaveten İslam'ın pek çok tanunını da Içermek
tedir. Şôylckl: İslam, bize miras bırakılmış bir 
din. Allah'ın ırade·sine uygun btzatihJ bir tasar
ruf, mükemmel bir kJşlllk bilinci, uygarlık, in
san hayatı ıçın kapsamlı bir sıstem ve ideoloji. 
hem ahlaki lı~m fikri bir ~kol, İslam dünya
sında şahstyetın kaynağı veya kapsamlı bir 
kültür ve büy,ük bir medeniyet şeklınde tarlf 
edllmcktcdlr. }\raştırma konusu olgunun çeşitli 
cephelerını tanımlayan bu kavramlar, şu veya 
bu araştırmacının olaya lıa~şı ve görüş açısı 
iUbar(yle farklılık arzetmcktedlr. Bunlar, gizil
Ideolojik ve · ön yargıl ı pek çok değer

lendlrmelerle doludurlar. Bu araştırmaların İs
lami diriliş olgusunu ele alışlarıru, değer

lendırme bölün.ıünde, tafsllatlı bir biçimde su
nacağız. 

Aynı şekilde batılı araştırmalar, İslam'ı, 
kendı Içinden değilde dışından kaynaklanan öl
çüleri <ilkkate alarak, düallst bir açıdan da 
tasnif etmektedirler. 

Bazı İslami güç ve akımlarının çağ
daşlaşma faaliyetlerine karşı takındıklan tavra 
göre: İslam. Geleneksel İslam ve Modernıst 
İslam, değişim ve bunun yöntemlerine göre; 
Radikal veya Devrımcı İslam, Muhafazakar 
veya Geleneksel İslam. · İslami sosyal güçlere 
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~öre; Seç~nlerl_? İsl!llllı· Resmi İs.lam, Tavanın 
lslamı-Çogunlugun Islamı. Halk Islamı, Taba
nın islamı şeklinde tasnıf edilmektedir. 

b- İnceleme Konus u Olguyu Tanımlamada 
Kullanılan Kavramlar 

Batılı araştınnacılar, bu olguyu tanımla
. ~~k IÇIJl is.lami uyanış (lslamlc Resurgence/ 
. ~.)L....;ıll b~l'). İslamt Diriliş (İslamlc 

·ReVtvaiiJ.-..~{ı "4.:)..'1 i). nırcnışcı veya SI-
lahlı Islami Ccııı aal ler (Militan fslnmlc 
~roups/:l ;, 1 • j ı _,i ~ WüJ ı ~~:' 1), Yeni 
Islami Köktcncllık (New I siatııle l'undarnenta
Usm/b~~j L...o~')'l u.,.....,\'1) glhl pek çok -· ~ ,._ - .. 
kavraıfi Kullciiiriiaktadırlar. Bazı hatılı yalmrla-
nn, bu olguya engel olma veya değerını azalt
ma teşebbüsünde bulunmaları yüzünden. İsla
mi Kızgınlık (Is lam le An ger 1 c,.s-4~ 'j 1 .:. , • ;, i..J 1 ) 

v~ PJn.l Aşınlık (Relglous Extrcnılsm/ ~ 4+J ı 
~.l.ll ) gibi kavram ve tabirler orlııya aııl
dı. Bu arada olguyu. Yeniden Islah (New Or
thodoxy/ ~~~ CJ(.....:::.')'I) veya sadeec Yenıden 
İslnm'a cfönuŞ (Return of Islam/ b~.ı.::- b..l..J-C 
·. r~ ). İslami Öğretının Uyanışı (I(('Vfval of 
lslanılç Teachlng/ ·~)L....'jl ~ LLill "~! ) 
yeya Dini Bilincin Arlma:>ı ve lsları:i Kavrarn
Iardan Oluşmuş Özgün Klı:t ıJH< . (Sdf Identınca
tion ın ~ellgl~~ıs Terms0:-U 1 ~~ 1 ~ b..l4..) 

t-1 ~=-> lLL ı.:..::-> ~ '.!" . d 1 c lı..::.. 1 ":--k~ ) 
olarak 'görmek fsteye~ier de vardır·. uü olguyu 
halklar veya uluslar seviyesinde kullananlara 
göre: Hal.kçı .l!lnJ Uy3:ııı~ (Popular Rcllgıous 
Revival/ ~~..ı b~: ), siyası bır ol
gu olarak değerlendircnlerc göre ısc; mevcut 
yönetimlerin veya muhalefet güçlerinin. siyası 

çekişme çerçevesinde, ıktıdar Için güç ve 
meşruiyet dayanaklan bulmada dlne sığınma

nın artışını Ifade eder. Neticede bu. İslami 
Siyası Ol~l!Ş, {İ_sJamlc PollUcal Revıval/"b~ 

~)L....l ~~)olarak ortaya çıkmıştır. 
Meseleyt kavrayamayan bazı batılı araştırinacı
lar Ise, bunun İslami bir uyanış mı . yo.ksa 
seçkin sınıfın savunduğu bir çeşıt yenı pey
gamberUk mı (lslamlc fks.u;gc:n~e or .. N5!V:. P.ı:-o 
phcthood/ 'b.l.:!~ bı>..J-;Ü ç-ı ~)L....! b~· ) 
olduğu sorusunu sômıakladırlar. 

c- Bu Olgunun Sosyal Bünyesini Oluşturan · 

Öyeleri Tanımlamada Kullanılan Kavramlar 

İslami diriliş olgusunu tanımlamada kulla-
nılan kavrarnlara bağlı olarak, onun bünyesını 
oluşturan üyelerı tanımlamada kullanılan kav
ramlar da artmıştır. Tahlllini yaptığımız araş
tırmaların pek çoğunda en çok kullanılan kav-

ramlar arasında. Mıisli'ımon Kökteneller (Mus
lim Fundamentallsts/ u~JL...,;ıll U~..J-'-0\'ı ·ı 
kavramı bulunmaktadır. 1:3u kavramla, İ:>laml 
Ilkelerin tatbik edildiği Ideal bir dönem olması 
iUbarlyle, Hulefa-1 Raşldln dönemine benzer 
İslami blr yönetım kur maya ç'alışan şiddet 
yanlıları kasdcdllmektcdlr . 

Bruce B. Lawrence. İslam tarıhınde delale
tı olmaması yüzünden. "köktenci" (Usullyye) 
kavramını tenkıd ctıiılştir. Çünkü ne geçmişte 
ne de günümüzde kenclısıne böyle bir isim 
kullanan hiç bir İslami cemaat veya hareket 
bulunmadığı gıbı Funrlamentallst kavramının 
Arapça'ya tam tercümesi de yapılamamıştır. 
Ayrıca "Usüllyyc" kavramı da, Kur'an ve Sün
net'le bulunmamaktadır. Bütün bu sebeplerle, 
o. bu kavramın kullanılmaması gerektiğini Id
dia eder.2 

Buna karşın. bu kavram batıda slyasller 
ve araştırmacılar tarafından tercih edilerek 
kullanılmaya devam etmektedir. Burada, bazı 

bal ılı araştırmacılar, Silahlı İslamcı Cemaatlcr'l 
(Militant fslamıc Groups/' d_,_,.o)L....l <.::.J ~~ 

:; ., ı ... o ') temsil cdC'n İ slamc'ı rıııııianlar (lsln 
rıııı· Mllltanl/ 0:'." ı .. o _,j · ~JL...,! ~L:.....a 
~.)L....i ) veya İ :>lamcı Olrenlşçller· ı JUbara 

alarak. bazı cemant ve örgü tlerin üyelerine. 
Fuııdarncnlallsllcr kavramını kullanmaktadır

lar. nu. onların. mevcut nlzamla ilişkilerinde 
bir üslup olarak. şıddet ve güç kullandıkianna 
veya onla rın, İsiarnı Uyan ı ş Hareketını 
oluşlıı rduklarına Işaret etmektedir. Aslında 
bıınlar. İslam zcrnınındcn doğan, mevcut yöne
timlerin siyaset ve uygulamalarına karşı, to
phırnları bir sana hlrlcşllrmeyi hedefleyen ve 
bu nizamlarla ilişkilerde ştddcU bir yol olarak 
kullanan protestocu sosyal harekeUerdır. 

I3atıh .~raşlırıııacılar. bu cemaatlerin üyele
rını tanımlamada. bunlara Ilaveten daha pek 
çok kavram kullanma ktaclırlar. Örneğin;. Gele
nekçiler (TracliUonall:>t/ u~~, ı. İslam
cı Mockrnislkr (1!-ılamic Moclernısıs/u~~ 1 
u~)L.... ;ıl i ). Şiddet tanınarları (I·:x-

trcıııisl.s/ u~ ._;-h.:D ı_, l. Selefiler ( u..; .: 2 ı ı ı_, J. 
Dolayısıyla, bu araşlırmalar nıüslümaıı ve is
lamcı kavramlarını birbirinden ayırdılar. Birin
cısı; i:;lam dinini bcrıimscycn ve İslami kimliğe 
sahıp olan kişiye. lkincısı tse, ha reket hedeflerı 
arasında İslami clcvlct kurma fikrine sahip 
kişiye karşılık olarak kullanılmaktadır. 

2Brucc B. Lawrence. "Muslim Fundamentalist .. .". T/ıe Is la · 
nı le Jmpu/ce kitabı Içerisil ı ele. s. 15·20. 
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Kısacası. batılı çalışmalar İslam d!nlnl ve 
İslami dlıillş olgusunu ve bu ıslami Örgüt ve 
Cem~atlere mensub olan üyeleri tanımlamada 
pek çok· kavram ve tabirler kullanmaktadırlar. 
ikınci bölümde bunlardan bazısının tenkld ve 
değerlendırmesini yapacağız. 

2- İSLAMI DİRİLİŞ OLGUSUNUN 
GÖSTERGELERİ ·vE YANSIMALARI 

Batılı çalışmalarda ve !ncelemelerde, İs la
mi uyanışın halk ve resmi düzeyde, siyasi, 
ekonomik, sosyal ve aşkerl. olmak üzere, pek 
çok Işaret ve yansımaları ele. alınmaktadır. 

Resmi polltıka düzeyinde uyanışın yansı
maları, mevcut yönetimlerin. İslam'ı 
meşrulyetlerhıln bir kaynağı olarak kullanma
lan şeklınde ortaya çılanaktadır. Bu metodlar 
arasında, İslamın yasama (teşri') ve Idarenın 
(hülan) temel kaynağı olduğunu ve beşert ka
nunların İslam din! lle çellşmedlğlnl vurgula
ma vardır. Bu yönetimler. çoğu zaman. bazı 
fikıi eğlllmlertne, politıkalarma ve kararlarına 
naslardan (Kur'an ve Sünnet) dini gerekçeler 
bulmaya yönelmektedlrler. Mesela: Batı tarzı 

sosyalizm İslamla çellşmez. bllakls. cinun te
mellerinden blıinl temsil eder. Bu yüzden Mı
sır ve İsrail arasındaki barışa da nass ve uy
gulama düzeyinde İslam'dan bİr dayanak 
aranmıştır. İslam şertatının tatbiki ve bunun 
için objektif şartların oluşturulmasının zorun
luluğuna dair konuşmaların artması da. İslami 
uyanışın. resmi düzeydeki yansımalarındandır. 
-Nitekim, Numeyri, Sudan'da mevcut nizarnı 
devirmeden şertatı tatbik etti- Bu yansımalar
dan blıi de, bazı yörietımlerln, şahsi düzeyde, 
İslam'a bağlılığı Ifade eden bazı ahlaki tabiriere 
aşırı lhtlmam göstermeleıidlr. Bu yüzden. bazı 
İslam ülkelerinde. basın yayın organlarında. 
dini konulara tahsis edılen alan genişledi ve 
bazı yönetımler dlnl konulara daha fazla önem 
vermeye yöneldiler. Bunların başında. cami ya
pımına maddi yardımlarda bulunmak, ·dini 
toplantılar düzenlemek, cami lmaını ve vaızler 
yetiştırecek dini kurumlar Inşa etme faaliyetie
rt gelmektedir. Aynı şekilde bazı yöneticiler, bir 
kısıin İslami cemaatlerı destekleyerek. solcu 
güçlelin ve örgütlerin nüfuzunun büyümesine 
darbe vurmak Için onların faallyctlerlne göz 
yumdular. 

Dış politıka düzeyinde bu diriliş, özelllkle 
İslam Konferansı çerçevesinde, İslam ülkeleri 

arasında dayanışma ve lşblrllğlnin artması 
şeklınde ortaya çılanıştır. 

Halk düzeyinde tse, bu diıi~şin yansımala
rı, pek çok İslam ülkesinde. İslami cemaatle
rtn. özelllkle üniversitelerde kendini göstermesi 
ve artması şeklinde görülmektedir. Örneğin:· bu 
cemaatler 1975- 1979 yılları arasında, Mısır 
Üniversıteleıinln çoğunda, öğrenci birliklerı se
çimlerin! büyük çoğunlukla kazandılar. · Aynı 
şekilde bunlar, bazı İslam devletleıindeki eko
nomık. sosyal ve ·sıyasi duruma eleştlrllertnl 
artırarak. mevcut nızamrara karşı red ve pro
testo faaliyetiertnde bulunmaya başladılar. Te
melinde mevcut nizarnı yıkarak yerine Kur'an 
ve Sünnete dayalı bir toplum kurmak için si
lahlı güç ve şiddc.te dayalı inkılapçı bir görüşü 
benimseyen bazı · siyasi İslamcı örgüt ve ce
maatlerin etkilerının artması da dirtUş olgusu
nun. bu seviyedeki yansımalarından birisidir. 

Siyasi İslamcı Öfgütler, İslam devletiertnde 
mevcut nizarniara karşı ciddi bir tehlike arzet
meye başladılar. Mevcut nizarnların meşruiyet

lerine karşı şüpheler oluşturularak bunlara 
karşı hem protesto bayrakları açtılar. hem de 
meydan okumaya başladılar. Bunlardan bazı
ları, İran'daki şekliyle İslami bir modelin ku
rulmasını Istediler. 

Dlnl prensipierin uygulanması ve islami il
kelere bağlılık düzeyinde bu olgunun yansıması 
Ise: İslam devletlerinde geniş sosyal çevreler 
de, kadın Için. "H Icab", erkek için "Cil bab" gibi 
İslami kıyafetler şeklinde kendini gösterdi. Bu
nun yanısıra sakal bırakma olgusu ve meseld
Iere rağhet artu. İlml kurumlarda ve genel me
kanlarda karşıt clnslcıin karışmasını engelle
mek ıçın harekete geçlldl. Açıklığın, sosyal ve 
ahlaki bozulmiinın yansımalan reddedildi. Bu
nun yanısıra hayır polikllnlklert, zekat fonları, 
İslami şirketler ve bankalar gibi, İslami~ bağ
lantılı veya ona nisbet edilen pek çok sosyal 
ve ekonomik faallyetlcrln ortaya çıkması ve 
bunlardaki artış da bu yansımalar arasırıda 
sayılabilir. Batılı araştırmalarda ortaya konu
lan İslami dlrlllşiQ işaret ve yansımaları dışın
da. acaba. bu çalışmaların gözardı ettiği başka 
boyutlar ve yansımalar var mı? Bu sorunun 
cevabı ikinci bölümde gelecektir. 

3- İSLAMI UYANlŞ OLGUSUNUN YORUMU 
' • 

Batılı Inceleme ve araştırmalar bu olguyu 
yorumlamada, Iki grup sebep üzerinde durur
lar. Bırıncı grup: İslam devletlerinde ekono-
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mik, sosyal. sıyast, kültürel ve dini konularla 
liglll ıç. Ikincı grup Ise; bu devletlerin uluslara
sı ve pölgesel çevreleriyle Ilgili dış sebep ve 
amınerden oluşmaktadır. 

Bu Iki gruptan her birini biraz tafsilatlı 

olarak sunmak istiyoruz. 

a- İslami Uyanış Olgusunun Dahili 
Sebepleri 

Bu bölüm s iyasi konulan ilgilendiren se
bepleri kapsamaktadır. Bunların başında İs
lam ülkelerinin çoğunda, siyasi yönetimlerin. 
kalkınma. milli bağımsızlığın korunması. sosyal 
adaletin gerçekleştirilmesi. küllürel değerlerin 
yaygınlaştırılması görevini yerıne getırmede 
başarısız olmaları ve bu nedenle de meşruiye

tın temellerini ve kaynaklarını güçlendirmede 
zayıf düşmeleri gelmektedir. Bu sebeple. geniş 
halk kitleleri. sınırlı etkinliğe sahip. meşruiyetı

ni kaybetmiş bu yönetimlerin politika ve 
ıcraatıarına karşı. özelllkle de. bu yönetimlerin 
meşruiyetine dayanak bulmak ve . bunları sağ
lamlaştırmak Için kartkatürik bir şekilde İ s
lam'ı .kullanmaya yönelmelerine bir protesto 
olarak İslam'ı bayraklaştırmaya başladılar. Bu 
arada İslam. mevcut nizarnların gücünü kuv
vetlendirme aracı ve halk güçlerinin tse, mey
dan okuma ve protesto aracı olarak kullan
dıklan Iki tarafı kesen bir bıçak haline geldi. 
Bu bağlamda. bazı batılı araştırmalarda. resmi 
İslamla halk İslamı'nın, tavanın islamı. Ilc ta
banın islamı'nın arası ayrılmaktadır. Nilekim 
İslam devleUerlnde. yönetım biçimi olarak tek 
kişi yönetımı ve diktatörlük olgusu yaygınlaştı 
ve neticede aracı kurumlar zayıflayarak yok ol
du. Kendilerini banşçı olarak tanıtma Imkanı 
verecek kurumlar oluşturmada. bu İslami güç 
ve akımlara m üsamaha gösterilmemest ve diğer 
bazı hususlar. bazı İslami akım ve güçleri. bu 
mevcut düzenlerı yıkmak Için şiddet kullan
maya itti. Buna karşılık. bu eğilim İslam dün
yasındaki mevcut yönetimleri. ıktıdarının deva
mını garanU altına almak Için güç ve zor kul
lanmaya sevkeltı. Böylece ıster İslami olsun. 
Ister olmasın. bütün muarızların faaliycllerl 
suç kabul edilerek.- onların güçlerine ve 
büyüyen rollerine darbe vurmak Için pek çok 
kuwete dayalı polisiye tedbirlere baş vurdular. 
İşte bu durum bazı güçlerin şlddclll tepkile
rine sebep oldu. 

Liberal Demokrasi ve Sosyallzm ve Mark
sizm gıbı batı İdeolojilerinin ve bunlarla bağ
lantİlı İslam dünyasındaki modernleşme ve 

kalkınma tecrübelerının başarısızhğı. islamı 
uyanış Için çok önerrıU bir etken olarak görül
mektedir. Çünkü aktif uygulamaların berabe
rinde getirdığı bu fikri ve ttikadi kanaat. Arap 
ve İslam gerçeğinde kesin başarısızlığa uğrayan 
tlhal fikir ve tdeolojllere bir alternatif olarak 
İslam'ı tek.lJf etmesi sebebiyle. İslam devletle
rindeki müslüman kestmlerde Iyice kökleştı. 

Bu arada dlrlllş olgusunun. İslam devlet
lerindeki ekonomik ve sosyal konularla alakatı 
olan Iç sebepleri de vardır; tabakalar arasında
ki u çurumun artması. sosyal hareketltllk Im
kanlarının zayıflaması. sosyal zıtlıkların ve bo
zukluklann korkunç bir şekilde büyümesi, po
llUk ve ıdari bozulmanın her tarafa yayılması . 

ahlak ...;e fazlicle teşvik eden İslami prensipiere 
ters düşen yeni ahlaki değer ve ölçülerfn çoğal
ması vs ... Bülün bu amtller. bazı İslanii güç 
ve akımların. İslam'ı müslüman toplumların 
karşı karşıya bulunduğu. çeşitli sorunların çö
zümünü ıçeren. kapsamlı bir hayat nizarnı ola
rak ller! sürmelcrlne sebep oldu. Açık. net ve 
kolay anlaşılır olması. adalet ve eşitlik kav
ranılan üzerinde yoğunlaşması sebebiyle, İsla
mi mesaj. mevcut nizarnların siyasetlerini. 
ıcraatıarını ve programlarını fiilen ve sözle red
deden aktlvisllcrle (Irarckiyyun) islamı uyanışa 
olumlu bakan dcstckçllerl arasında geniş ta
ban buldu. 

Bazı balılı araştırmacılar tse. İslami dlrJliş 
hareketinin. İslam dünyasındaki fikri, sosyal 
değerler. günlük davranışlar, ekonomık ve kal
kınma politikaları düzeyinde, batılılaşma ve 
lalklcşme faaliyetlerinin artmasına bir tepki 
olarak ortaya çıktığına dikkat çekmektealrler. 
Bu durum. kendilerine göre . akide. kültür. 
medeniyet ve kimlik kaynağı olan İslam dini 
yerine. batı modeli üzere modernleşme faalfyet
lerl tehlikesine toplumsal duya;-lıhğın artması 
lle sonuçlandı. Du bağlamda İslami diriliş ol
gıısu. İslam ülkelerının pek çoğunda yönetici 
bazı seçkinlerfn. bazı sosyo-kültürel batıcı güç
lerin ve kesimlerin benimsedığı batılılaşma faa
liyetieri ve pallUkaları yüzünden. karalama ve 
kötfılcmelerlc karşı karşıya kalan İslami 
kişlllğin savunulmasından başka bir şey değil
dir. 

Dığer yandan İslami diri liş olgusunu, pek
çok İslam dcvlcUnde. köylerden kalkınma ve 
modernleşme çabalarının sürdürüldüğü şehir
lere yapılan bıiyfık göç olgusuna tndlrgeyenler 
de vardır. 
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Modernleşme politikalarının çirkin gösteril
mesi. etkin olamaması, üretım ve hizmet bi
rlmlerinln zayıflığı sebebiyle, bu _şehirler. daha 
ıyı hayat şartları bulabilmek Için akın akın ge
len bu yenı gör.menlerfn ısteklerine cevap ver
ınede yetersiz kaldı. Bu yüzden, bu göçmenler 
kenar köylerde ve gecekondularda yaşadılar. 
ancak yalnızlık, . yoksulluk ve yokluklarla karşı 
karşıya kaldılar. Bu sebeple bunlar, bir em
niyet duvarı olarak ve ekonomik. sosyal du
rumlarına bir çeşit protesto olarak İslam di
nine sığındılar. Böylece mescid, bu şehirlerde 
bir güven kaynağı haline geldi. Bu nedenle ol
sa gerek. bazı araştırmacılar, faal İslam ce
maatlert ve haraketlerinin çoğu kere şehirlerin. 
özellikle gecekondu ve kenar mahallelerinde 
yoğunlaştığım Ileri sürdüler. 

Bunlara ilaveten, bu olgunun artışını. İs
lam'a muhalif liberal ve solcu güçlerin zayıfla
ması şeklinde tefsir eden bazı batılı araştırma
cılar da vardır. Bu güçlerin. şehirlerde 

yerleşmesi, sosyal dayanaklannın zayıflığı. ör
gütsel çerçevenin bozukluğu ve kullandığı siya
sı mesaJ dillnfn anlaşılmaz oluşu. özelllkle İs
lam'ın kurtarıcı gücünün yüceliğinden doğacak 
bir değişikliğe çağırmakta olan İslami ccmaat
lerin önündeki engelleri kaldırarak. geniş bir 
sosyal zemin kazanmalarına sebep oldu. Bu 
arada bazı batılı araştırmacılar, farklı fikri 
değişim ısteyen. so le u örgü tl erden daha ileri 
seviyede sloganıara sahip olan İslami Ccmaat
lere, her kesimden vatandaşın özelllkle, gençle
rin fazla girmesinin sebebini araştırmaktadır
lar. 

Bazı !ncelemelerde, bu İslami uyanışın yo
rumu bazı basıt sebeplere bağlanmaya çalışıl
dı. Örneğin: bu uyanış, Hulcfa-1 Raşidln örneği 
üzere sağlıklı bir toplumun kurulmasıyla ilglli 
bir dizi hayalın bir halkasından başka bir şey 
değildir. Veya sadece; karızmatlk lider fikirle
rine karşı bir tepkidir. Diğer yandan, bazı batı
lı çalışmalar. Libya'daki uyanışı. Albay Kadda
fi'nin fikir ve ıcraatlarının bir ürünı1 olarak 
görmektedirler. Diğer bazı çalışmalar Ise; bu 
uyanışa, meşruiyetını İslami esaslara dayan
dırmak ve solcu güçlerin bı1yı-ıyen güç ve cikl
sine darbe vurmak ıçın. İslam devleUerirıdeki 
mevcut ntzamların, bazı İslami güçleri kullan
ma siyaseti olarak bakmakl..adırlar. 

Bunun Için, batılı bazı çalışmalar, çoğu 

kere, İslam ülkelerindeki siyasi yönetimlerin, 
şiddete başvuran bazı İslami cemaatlerın or-

taya çıkışını bizzat körükledlğl üzerinde dur
maktadırlar. 

· Kısacası; batılı araştırmaların aksettirdiği 

şekUyle. İslami dirilişin iç sebepleri şunlardır: 
Batı modeli üzere kalkınma ve modernleşme 
krizi, bunun poliUk. ekonomik ve sosyal olum
suz te'slrlert. kimlik bunalımı ve meşruiyet sı
kıntısı. fikri ve kültürel düzeyde batılılaşma 
krizleri... Burada. İslam. toplumunun çeşitli 
problemlerine çöz_ümler üreten ·kapsamlı bir 
hayat nizamı. medeni ve kültürel kimliğin te
mel kayna&rı. etkinlikten yoksuk ve meşruiyetl
nt yitirmiş siyasi nizarnların politika, uygulama 
ve teraatıarına bir çeşit protesto olarak sunul
maktadır. 

b- islami Uyanışın Bölgesel ve Uluslararası 
Sebepleri 

Bazı batılı çalışmalar, İslami diriliş olgu
sunu. bölgesel ve uluslarası olmak üzere bir 
kaç sebebe lndlrmeUtedlrler. Bunların başında 
İran'daki İslam devrimi gelmektedir. Bu. bir 
çok yönden İslami diriliş olgusunun tırman
masında etkili olmuştur. 

Bazıları da, İslami dir!llşi l967'de Mısır'ın 
İsrail karşısındaki yen11gisi ve bunun berabe
rinde geUrdığı tepkllcre IrıdirgemektcdErler. Bu 
yenllgi, Arap yöneUrnlere. laik tdeolojllere. li
derlerine ve müesseselerine vurulan güçlü bir 
darbeyi temsil eder. Yine bu yenilgi. genış 
halk kltlelcrlnde sosyal kızgınlığın ve nefret 
dalgalarının artmasına sebep oldu. Bu özellik
le. Ilerici Arap • nlzarnlarının zayıflığı ve devrımcı 
sloganlarının ~flasını ortaya çıkardı. Yenilginin 
asıl sebebinin ·İslam'ın doğru tatbikinden uzak
laşılması, fikir ve sistemlerin dışardan alınma
sı oldu&ru şeklinde bazı akım' ve unsurlarca ya
pılmış dini yorumlar. yenilgi sebebiyle ortaya 
çıkan sosyal gerginlikle aynı zamana rastla
maktadır. Bu yüzden. İsrail'e karşı koyabilme
nın İslam'a dönmekten başka yolu yoktur. 
1967 yenJlgisiııln, Mısır'daki olguyu yorumla
mada önemli etkenlerden biri olmasına rağ

men. Batılı araştırmalar, bu olgunun, İslam 
beldelerinde yayılmasında. Mısır olayının bir 
bulaşıcı mikrop rolü oynadığı üzerinde dur
muşlardır. 

Batılı araştırmalar, Mısır devlet başkanı 
Enver Sedat'ın Kudüs ziyaretıni ve bunun netl
eesinde Camp David ve İsrail'le barış an
laşmasını Imzalamasını. İslami dirtUş olgusu
nu tırmandıran sebeplerden biri olarak Ileri 

JOURNAL OF ISlAM lC RESEARCH VOL: 7, NO: 3-4, SUMMER-AUTUMN 1994 

t -.- .. --------- ,.-

. rr 

' ı:-

1 

ı 



268 BATILI ARAŞTIRMALARDA ISLAMi UYANlŞ OLGUSU: TAHLILi VE TENKITÇI BiR YAKLAŞlM 

sürmektedirler. Enver Sedat. anlaşmaya vanl
ması Için Ilk Isteğın kendisi tarafından yapıl
masının doğru olduğunu temellendlrmek Için 
İslam dinine yöneldi. Bunun üzerine Ihvan-ı 
Müsllm!n (İslami eğlllmli bir örgüt) Cemaati, 
Cihad Örgütü. Cemaat-ı Müsllmln vs. gibi bazı 
İslami cemaatler. İsrall"le barış yapılması poli
tikasına karşı çıkmaya başladılar. Neticede, bu 
ziyaret. Sedat dönemindç. İslami cemaatlerle 
yönetım arasında sürtüşme ve anlaşmazlık ha
line geldi. 

Bu · çalışmalar, İslami uyanış vak'asının 
Ekim 1973'den sonra. bazı Arap devletlerin 
petrol gelirlerının artmasıyla birlikte artmaya 
başladığını zlkretmektedlrler. Bazen . Arap ve 
İslam dünyasında Su.udl Arahlstan"ın ekono
mik ve politik ağırlığının artmasına da bağlan
maktadır. Petrol gelirleri. İslami diriliş olgusu
nu bir çok bakımdan etkilemiştir. Suudı Ara
bistan, bazı İslam cemaatlerini desteklemeye 
yönelmiş ve İslam Konferansı Örgül'ü çerçeve
sinde. İslam devletlerı arasındaki dayanışma 
anlaşmaları yoluyla daha etkın rol oynamaya 
başlamıştır. Dığer devletlerdeki İslami cemaat 
üyelerının ve petrol üreten Arap devletlerınde 
çalışan işçilerin. mensub oldukları cemaate 
gönderdikleri mail destck ve bağışlar. bu ce
maatlerln maddi harcamalarının finanse edil
mesinde büyük rol oynamıştır. Dazı batılı ça
lışmalarca yapılmış değerlendirmelerden birısı 
de; az da olsa. İslami diriliş olgusunun. 
büyük devletler ve uluslararası şlrkcllcrln İs
lam ülkelerindeki yayılınacı politikalarını de
vam ettırmelerlne bir tepki olduğu şeklindedir. 
Bu yüZden. adı geçen harekeUer. bai,tımsızlığın 
korunması ve asıl eksenını İslam'ın oluştur
duğu medeni ve kültürel asal_cUn güçlendiril
mesi fikrini yayarak mandacıhğı. sahte batı de
mokrasısını reddetmektedlr. Bunun akablndc, 
onlar, kendilerine yabancı olanı (batıyı) red 
çerçevesinde. tehdit altında bulunan klşlllklerl
nı ve kimliklerini koruyabilmek Için İslam'ı 
önermektedirler. 

4- İSLAMI CEMAAT VE HAREKETLERiN 
UYANlŞ OLGUSONUN BOYUTLARINDAN 
BiRi OLARAK TAHLiLi · 

İslami dirili ş olgusunu ele alan batılı 
araştırmaların çoğu. dirlllşin boyutlarından biri 
ola rak mevcut yönetimlere red ve muhalefet 
bayrağı açan. Kur'an ve Sünnet'te olduğu 
şekliyle İslam'ın gerçek prensiplerine dayalı 
İslam toplumunu kurmak ısteyen siyası. aktlf 
İslami cemaat ve hareketler boyutu üzerınde 

yoğunlaşmaktadırlar. Bu olguyu Arap olmayan 
İslam devletlerinde ele alan batılı araştırmala
rın varlığına rağmen. bu yoğuntaşınada esas 
ltıbariyle en fazla naslbl. onun Arap ülkeleri ve 
İran"dakl tahlili almıştır. Muhtemelen tahlll ve 
Inceleme konusu edilen cemaat ve örgütlerin 
en başında, bu olgunun şekillenmış hall ola
rak İran"daki İslam devrimi örneğı. Mısır'da 
Ihvan'ı Müsllmln Cemaat'l. Tekflr Cemaatı. 

Hlcret Cemaat'i ve Clhad Örgütü, Sudan'da Ih
van-ı Müsllmln Cemaat'l. Tunus'ta İslami Yö
neliş Hareketı. Cezay!r'de, AlevJyye Cemaatı. 
Kıyame Cemaat'l, İbn BadJs Cemaatı, Ihvan 
Cemaatı gibi bazı İslami cemaatler , Irak'ta; 
Da'vet Partısı. Haliç ülkelerinde bazı şU azın- · 
lıklar ve Mai,rrlh'cle, İslami Gençlik Cemlyetı ve 
bazı gizil cemaatler gelmektedir. 

Balılı araştırmacılar ve yazarlar siyası ve . 
aktif İslami cemaatlerı ele alma çerçevesinde. 
pek çok boyut üzennde durmakta beraber biZ 
en önemlllerını şöyle sıralayab!Urlz; 

a- Bu Cemaatterin Sosyal Temellerinin 
Tahlili 

Bununla üyelerin coğrafi konumları. ogre
nlm ve mesleki durumları. ekonomik ve sosyal 
seviyeleri kascledllmektcQlr. Bazt çalışmalar -
bunlar arasında bilgi toplamada ve bunları 
lahlllde nicelıksel metodları esas alarak ce
maatlertn muayyen durumlarını inceleyen eser
ler de vardır- bu konuda pek ç_o~ sonuca. 
ulaşmışlardır. İslami dlrJliş, esas ıtıbarıyle' 
şehirlerde özelllkle de. bu şehirlerin e_trafında

kl kenar mahallelerde yaygınlaşmış medeni 
(kentsel) bır olgudur ve köylerden şehirlere gö
çenlcr. bu cemaatlerin sosyal bünyesini 
oluşturan asıl unsurdur. 

Genç kesim -özeillkle üniversite ve enstitü 
talebclerı- bu cemaatlerln sosyal yapısında ağır 
basmaktadırlar. Çünkü bu· kesim. bu cemaat
lerln omurgasını teşkil etmektedfr. Bu incele
meler. bu cemaaUerln çoğunluğunun, ekonomık 
ve sosyal sevıyeleri bakımından. bu devletler
dckJ. aşağı tabakaya. küçük buıjuvazl ve orta 
tabakanın alt kesimlerine me'1sub oldukları 
fikrine varmışlar<lır. 

b- Bu Cemaatterin Örgütsel ve Fikri 
Çerçevelerinin Tahlili 

Bu bölüm. İslam dünyasının karşı k~ıya 
bulunduğu din ve devlet problemi. devletler v~ 
s iyasi birimlerin politikaları v~ ldeolojllen ola
rak batıya karşı tavır ·gıbı temel problemler ve 
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sorunlardan başlayarak, Cemaatlerin fikri kay
naklarının tesbıtı ve görüşlerının ortaya çıka
niması hedeflenmektedir. Bun.un yanısıra eko
nomık kalkınma, sosyal adalet ve toplumda 
kadının durumu gibi meselelere de yer veril
mektedir. Bazı çalışmalarda. Çu cemaatlerde 
yönetıcllerin rolü ve konumları. yönetiellerle 
üyeler arasındaki ilişkinin şeklini ve bu alaka
nın demokratik. zorbalık veya diktatörlük ol
ması ıtıbarıyle hangi seviyede gerçekleştiğini 

tesbıf ıçın bunların örgütsel çerçevelerını tesbıt 
etmektedirler. Buna ilaveten. bu cemaatlerın 
üye edinme yolları ve tekniklerı ve bunlar ara
sındaki etkileşim ve alaka şeklllerine de yer 
verilmektedir. Bu bağlamda. batılı araştırmacı
lar. kitapları çoğu İslamcı cemaatler ıçın doğ
rudan, kaynak kabul edilen aktıvıst İslamcı 
pek çok düşünürün fikir ve düşüncelerının 
tahlili üzerınde yoğunlaşmaktadırlar. Bu mü
fekklrler arasında İbn Teymlye. Hasan el-Ben
na, Seyld Kutup ve Mevdudl bulunmaktadır. 
Diğer taraftan bu çalışmalar. Mısır'da Şükrü 

Mustafa (CemaaU Müsllmln). Muhammed Ab
düsselam Ferec (Clhad Örgütü). Suı..id'da Cü
heyrİlan Uteybı. Tunus'ta Gannuşl vs. gıbı pek 
çok İslami Cemaat liderının Okr.i benzerliklerı 
üzerinde durmaktadırlar. Günümüzdeki siyasi 
İslami hareket ·ve cemaallerln fikri kaynak
larını tahlll ve tesbıt çerçevcslııdc batılı bazı 
çalışmalar, Suud'da Vchhabllik hareketı, Su
dan'da Mehdilik harekcll, Libya'da Scnüsillk 
hareketı gibi daha sonraki dörıeınlerde ortaya 
çıkan İslami hareketlere Işaret ederek bunları. 
günümüz İslami harekellerln geçmişteki tarihi 
uzantıları olarak ele almaktadırlar. 

Batılı araştırmacılar. daha önce de Işaret 
edildiği gıbı. İslam alemının karşı karşıya bu
lunduğu problemlerle ilgili siyasi İslami cemaat 
ve hareketlerin görüş ve tavırlarına dikkat çe
kerek, pek çok neticeye varmışlardır. Bu ce
maallcr. İ s lami bir zeminden hareketle İslam 
alemının karşı karşıya bulunduğu ekonomık 
sosyal. siyası. kültürel ve medenileşme lle Ilgili 
sorunları nasıl çözeceğine qalr yaratıcı gö
rüşler. net düşünceler ve kesin programlar ge
Urmeksızın. esas !Ubarlylc genel İslami naza
riye ve prensipler üzerinde yoğLınlaşarak önce
likler listesine. mevcut siyasi nizarnı devtrmeyl 
koydular. Pek çok çalışma. bazı cemaatlerln 
sosyal ve ekonomik bazı problemlere has gö
rüş ve düşüncelerinin olduğuna işaret et
miştır. Asıl meydan okuma siyasi problemlerde 

düğümlenmektedlr. Bu cemaatlerln sunduğu 
siyası niZamın Ukeleri nelerd1r? Onun seçim 
işlemi nasıl tamamlanacak? Şürayı uygulama
nın yöntemlerı nelerdir? İslam ülkelerindeki 
siyası partllerin ve . .t.ınlıklann duruinu nedir? 
Bütün bu sualler. batılı çalışmalann tahlll ve 
araştırmasını yaptığı pek çok islamı cemaat ve 
hareketin düşüncesinde açıklığa kavuşma
mıştır. Bazı genel prensipleri istisna edecek 
olursak, Kur'an ve Sünnet. yönetim biçimi ola
rak belli bir dsteml önermemektedlr ve ona 
asırlar ve toplurnların farklılığına bakarak !cU
had etmek ıçın müslümanlara bırakılmış. dün
yevı bir mesele olarak bakmaktadır. Fakat 
hangi nizarn olursa olsun. şerlatin Içerdiği 

şura, adalet. eşıUlk. Iyiliği emır. kötülüğe engel 
olma gibi genel ilkelerı şekillendirmesi gerekir. 

Batılı çalışmalar. siyası islami cemaat ve 
hareketlerde odak nokta olarak. liderlerin rolle
rı üzerınde yoğuplaşmaktadırlar. Bütün du
rumlarda üyelerle Ilişkilerin temelini Itaat ve 
bağlılığın oluşturması. bazı cemaatlerln. kendi 
içerisinde bölünme olgusunun ortaya çıkması
na engel olamadıysa da. pek çok İslam ülke
sınde İslami hareketlerin bölünmesi ve sayıla
r·ının artmasıyla neUcelendl. Çoğu çalışmalar, 

özelllkle mevcut nlzamla çatışma hallnde olan 
bazı cemaatlerın. üye kazanmada arkadaşlık. 
dostluk, yakınlık ve akrabalık lllşkilerlnln öne
ml ve elıcmmlycUne işaret etmektedirler. Dığer 
taraftan çcşlUI İslam ülkclerlndekJ cemaatler 
arasındaki·. etkileşim ve etkllenme üzerinde 
durmakt.adırlar. Örneğin; Hızbü't-Tahrlr el-İsla
mi ve Ihvanı Müsllmln Ccmaau·nın pek çok ül
kedeki İslami hareketlerle bağlantıları ve onlar 
üzerinde etkilerı vardır. 

c- Siyasi İslami Cemaatlerin Faaliyet 
Çerçevelerinin Tahlili 

Burada bu cemaatıerln mevcut nizarn ve 
İslam devielleri ne alaka şekillerı. onlarla 
lllşkllerlndeki strateji ve taktıklerı belirlenmek
tedir. Bu çalışmalar. siyası. İslami cemaatlerle 
hakim yönetımler arasındaki Ilişkilerde bir yol 
olarak şiddel ve kuvveti ön plana çıkarmakta
dırlar. İslami ccmaatıerln uygulamakla olduk
ları şiddet şekillerı arasında da, gösteriler. 
provakasyon eylemleri. direnmcler. bazı yönetl
cl seçklnlcre yönelık sulkastler düzenleme ve 
buna ilaveten. devrım gırışımıeri sayılabilir. 

Böylece bu çalışmalar. iran·daki İslami devrım 
çerçevesinde devrimci şlddcl faaliyetlerine, En
ver Scdal suikastıne. Suud'da 1979 yılında ba-
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zı İslami unsurla rca. Mekke-1 Mükerreme'nln 
ışgaline ve Da'vet partısının tertıpiediği şiddet 
olayıanna ışık tutmaktadır. 

İslam dcvleUcrlnln genelinde, İslami hare
ketlere karşı siyası nizarnların pallUka ve ta
vırlarına gelince, pek çok yerde birbirini ta
mamlayan şu üç yöntem birlikte uygulanmak
tadır: 

Birincisi; Kanuni Yöntem: İslam ülkelerin
dek! yöntemlerin pek çoğu, siyasi İslami ce
maatlerln faaliyetlerini yasaklayan ve bunlara 
şlddetll ve ağır cezalar getiren kanunlar ve ka
rarnameler yayınlama yoluna gitmişlerdir. 

İkincisi; Emniyet Tedbirleri: Siyasi n1Zam
lann çoğu. Siyasi İslam cemaatleri olgusunu, 
halll emniyet birimlerine bırakılması gereken 
suçlar ve kanun dışı faaliyetler (lnhlrafl-lcraml) 
olarak görmektedirler. Bu sebeple, pek çok 
devlette emniyet güçleriyle. bu cemaatler ara
sında kaiılı çatışmalar artmıştır. Çoğu kere de, 
bu cemaatlerln üyeleri geniş kapsamlı tutukla
ma ve agır Işkence şeklllerine maruz kal
mışlardır. Buna hapislerde ağır Işlerde çalıştır
ma ce~sı ve pek çok İslam devletlerınde bu 
cemaatlerln üyelerine karşı lstJs rial mahkeme
lerce yayınlanmış mahkeme kararları da Ilave 
edllebıur: Bu siyası nlzamlar. çoğu kere. İslami 
cemaatlere karşı yaptıkları bu muamelelerini 
gerekçeler;ıdlrme yoluna giderek, onları. yaban
cı güçler. hesabına çalışmak ve islam devletle-

. rindeki Istikrar ve güveni sarsmaya yö·nellk 
! Ihanet faaliyetlerı terUb etmekle · IUıam etmek-
1 tedırler. Aynı şekilde Arap yönetıcllcrı . kendile-

rine karşı 'şiddete başvuran İslami cemaatleri 
tehdit eden Iki güç olarak İran ve bazen de 
İsrail'I suçlamaktadırlar. Mevcut yönetimlerin 
İslami harckcllcrl bastırmak Için kullandıklan 
bu şiddet .. bazı cemaatlerln karşı şiddet faa
llyetlerlnl 'sürdürmesinde etki eden arnlllerden 
birisidir. Bunun Için de bazı İslam devlellerl, 
kendi yöntemleriyle İslami cemaatler arasında 
şıddet dönemını yaşamaktadırlar. Bu bağlamda 
Mısır'la liglll bazı araştırmalar. şiddet kullanan 
aşırı İslami cemaatlerln ortaya çıkışının. Nasır 
döneminde lhvanı Müsllmln cemaatinin bin
lerce üyesının zulüm ve lşkenccl<':rc maruz 
kalmalari ·neticesinde hapishane w lutukevle
rlnde başladığını vur&rulama ktadırlıı r. 

Üçün~ü yöntem: Bazı sıyrı~ı yönetimler, 
solcu güçlerin büyümesıne darlw vurmak Için 
bazı İslami cemaatleri kullannıaya yönclmlşler
dlr. Ancak bu siyasi yönctJıııkr. hu metodu 
sonuna kadar sürdüremcdllcr. 13unun aka
binde, özellikle. bu cemantler mevcut nl7..amla-

ra karşı düşman olmaya. onların siyasetlerirtl 
ve kendilerine karşı yürütmekte olduklan şid
det eylemlerini elcşUrmeye başlayınca kendile
riyle bu nizarnlar arasında çatışmalar meydana 
geldi. 

~ İslami Uyanış Olgusunun ve Geleceğinin 
Değerlendirilmesi 

Batılı araştırmalardan birinin, Amerika ve 
Avrupalıların İslam'ın ne olduğunu bllmedlkle
rlnl ve bu İslami uyanışın mahiyeti, sebepleri 
ve etkileri üzerınde Ittifak etmedlklerlnl, batılı 

akademlsyenlerın bu olguya Ugtslnln artması

nın kaynağını, İslam devletlerinde neler olup 
bltUğlnl öğrenme ve anlama ısteğının oluştur
duğunu vurgulamasına rağmen3, bazı batılı 
araştırma ve eserler. bu ıslami diriliş olgusu 
lle Ilgili. Ideolojik ve tarafgir önyargılardan Iba
ret pek çok mullak hükümlerle doludur. · 

Bu arada, olguyu. red ve meydan okuma
da kılıf olarak islam·ı kullanan protestocu sos
yal harekellcr seviyesinde görenler de vardır. 
Bu cemaat üyelerının çoğunluğu , göç ve sosyal 
Istikrarsızlıktan şikayet! olan biraraya toplan
mış sosyal gruplardan oluşmaktadır. Bu hük
mün kaynağı. bu ccmaatlerln üyelerının çoğun
luğunu, şehirlere daha Iyi hayat şartları ara
mak Jçln göç eden köylülerin oluşturduğu flk
ridlr. Biıyük şehirlerdeki üreUro ve hizmet bl
rlmlerlnln yenı gelen göçmenlere ulaştınlarna

ması sebebiyle. kenar mahallelerde ve gecekon
dularda yaşadılar. fakirlik ve sıkıntıdan 
şikayet ederek emniyet sembolü, kimlik kay
nağı ve protesto vasıtası olarak İslam'a yönel
diler. Bu olguyu. mücerred bir İslami heyaca
na lndlrgeyen veya İslami kızgınlık şeklinde 
Ifade edenler de vardır. Veya bu sadece, müs
lümanların adil blr hilafet modeli üzere (Hüle
fa-1 Raşldln devrinde var olduğu şekllyle) İsla
mi model oluşturma hayall dizısının bir halka
sıdır. Bu görüşler ve yargılar. İslami d.Jrlllş ol
gusunun geleçeğlnl araştıran batılı araştırma
cıların ve yazarların düşüncelerine yansımıştır. 
Bazı araştırmalar. bu olgunun geleceğı lle llgtll 
önemli tahllllerde bulunabllmeyl engelleyen 
güçlükler üzerinde dururlar. Çünkü bu olgu. 
İshim devletlerının çoğunda bulunduğundan. 
coğrafi çerçevesi genlşUr. Uyanış hareketlerinin 
dayandığı sosyal ve beşeri zemlnln genişliği. 

bazı siyasi İslami cemaat ve örgütlerin sahip 
olduğu güç unsurlarının ve bunların mevcut 

3a.g.c .. s. 15-20 
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nizarrıla Ilişki şekillerinin tabıatı ve yönetimle
rin, bu hareketlerin üstesinden gelebilme veya 
etkilertnl azaltabilme güçlerinin . sınırlı oluşu 
dolayısıyla, ülkeden ülkeye, hatta aynı ülkede, 
dönem dönem farklılık arzetmektedlr. Bütün 
bunlara rağmen, batılı araştırmalann çoğu, ol
gunun geleceğı etrafında. pek çok önyargılı fi
kirler lçermektedlrler. Çünkü, onlar, İslami di
riliş olgusunun. sadece. mevcut nizamla, şöyle 
veya böyle, karşı safta yer alan siyasi İslami 
hareketler boyutu üzerinde yoğuninşarak bu 
olgunun gelecekteki seyrini aşağıdaki şekilde 
tesbit etmişlerdir: 

1- Bu çalışmaların çoğu, İran'ın özel du
rumuna, diğer bütün devletlerde İslami muha
lefet güçlerinin zayıflığına ve bölfınrnüşlüğüne -
ki bu durum, bu muhalif güçlerin mevcut ni
zamları devirmesini engellemcktedlr- özelllkle 
bu yönetimlerin güçlerini onlara karşı koyacak 
şekilde yönlendlrmlş olmalarına ve onların rol
lerını zayıfiatmak, etkinliklerını engellemek Için 
muhalefet güçleriyle olan Ilişkilerine bakarak 
İran örneğının diğer İslam ülkelerinde tekran 
Ihtimalini uzak görmektedirler. Bütün bunlara 
rağmen, bir çok çalışma, siyası, İslami cemaat 
ve örgütlerin, pek çok İslam ülkesinde siyası 
yönetimler Için potansıyel tehlike ve siyası en
dJşe kaynağı oluşturmaya devam edeceklerını 
vurgulamaktadır. 

2 -: Bu İslami hareket ve örgütlerin çoğu. 
İslami genel prensipiere dayanmalarına ve 
bunları hareket noktası almalarına rai,trncn. İs
lam toplumlarını karşı karşıya bulunduğu 
siyası. ekonomik ve sosyal problemleri çözecek 
belirli ve kesin programlara sahip değildirler. 
Bu durum onların gelecekteki güçlerini ve et
kinllklertnl de engelleyecektlr. Buna Ilaveten, 
bu cemaatlerin çoğalması ve bölünmesi netice
sinde, pek çok durumda aralarındaki Işbirliği 

ve anlaşma imkaplannın zayıfiayacağı da kay- • 
dedilmektedlr. 

3- Gelecekte bazı İslami cemaat ve örgüt
lerin yeraltı faaliyetlerine yöhelmelerinln artma
sı beklenmektedir. Aynı zamanda mevcut yöne
timler, bu olguyu, kontrol altına alabilecek ve 
bazen de onlarla lllşki içinde olabllcceklcrdlr. 
Netlcede mevcut yönetimler. resmi dini mües
seseleri ve halkın dini faallyetlerini dcstck
leydJII<liğl ve bu vakıanın urmanmasına sebep 
olau ekonomık. sosyal ve küllürel bazı prob~ 
lemlerc köklü çözümler bulabildiği sürece onun 
tehlikesını azaltacaktır. 

4- Pek çok çalışma, bu olgunun geleceğinin, 
bazı yönleriyle İran Devrimi'nin geleceğine bağlı 

oldui,runa Işaret etmektedirler. İran tecrübesinin 
başarısı, İslam ülkelerindeki muhallf bazı ce
maat ve akımlarca arzulanan İslami bir örnek ve 
hedeflenen bir Ideal olmaya devam edecektir. 
İran'da İslami devrim başarısızlığa uğrar ve bu. 
İslami devlet örneği bazı karalamalara ma'ruz 
kalırsa, bu durum dlrlllş olgusunun zayıfla

masının arnlllerinden biri haline gelecektir. 

5- Bu olgunun geleceğı. özellikle, siyasi 
boyutu ıtıbarıyle (siyasi İslami cemaatler ve 
örgütler), bazı bakimlardan. bu toplumlardaki 
diğer siyası güçler ve fikir akımlarının gele
ceğıyle lrtlbatlıdır. Diğer milliyetçi ve ~olcu güç
lerin gelişmesının ve bazı İslam devletlerinde 
siyası sahadaki rollerının artmasının, İslami 
cemaatlcrln etkısının yok olmasına sebep 
teşkil edeceğinde şüphe yoktur. 

Bazı araştırmacılar, bır kısım Arap ülkele
rindeki islami dirilişın geleceğıyle ligıli olarak 
Mısır'daki bu İslami diriliş olgusu· Içerisinde 
faaliyet gösteren bazıt cemaat ve örgütler Mısır 
yönetimi için siyasi endişe kaynağı o·ln'ıaya de
vam edccckse de, resmi dini müesseseler ve 
halka yönelik İslami kuruluşlar kanalıyla 
kontrol altına _alınahllcceğlne lşaree çtniektedir
lcr. Suudı Arabistan'la alakah olarak Ise, İsla
mi köktcncl harckcUcrln geleceğinin, b!-J. siyası 
nizamın geleneksel mücsseselerli ıl g~Uştıre
bllme ve bu kurumların modernleŞme lst~kle
rine cevap verebilmc gfıcüne bağlı olduğu vur
gulanmaktadır. Bu nııamlar. bu görevi yerine 
~cUrrne<le başarısız olurlarsa, İsıariıcı ·köktencl 
İıarckcl.lcrln f~allyctlcrinln artmas~ :b.eklenebi
llr. Bu yüzden ,orta tabakaya mensun yenı bazı 
unsurların uygulamaya koyduğu deVt-ım ça-
lışmaları artmıştır. · 

Bazı araştırmalarda da vurgulandığı gibi, 
Sudan'daki köktencı İslami ~emaatlerin karşı 
karşıya bulunabllcccğı en açık sorunlar arasın
da, onların azınlıklar ve milli kalkınma mesele
sını çözemerneleri olacaktır. İslamcİ olmayan 
cemaatlcr. bu İslami cemaatlerln vaad ettikle
riyle Iktıdardayken uyguladıkları arasında 
büyük bir uçurumun olduğunu hlssedecekler
dlr. O zaman yenı uyanış belirtileri ortaya çı
kacak, fakat. bu kez onlar müslümanların 
karşısında yer alacaklardır. Bazı araştırmalar, 
Sudan'daki siyası problemln karmaşıklığına ve 
boyutlarının glrlfUiğlnc bakarak, buradaki İsla
mi cemaatlerln geleceğı ile ilgili tahminde bu
lunmanın gıiçlıilfığüne dikkat çekmektedirler. 
Mağrlb ülkelerindeki vakıayı ele alan araştır

malara gelince. İslami diriliş vakasının bura
daki geleceğı ile llglll olarak daha önce geçen 
bazı fikirleri tekrar etmektedirler. 
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Kısacası; balılı araştırmaların bu vakıanın 
geleceği konusundaki görüşleri. bu İslami ce
maat ve örgüUerln. İran moclcllrıln lckrarı im
kanının zorlui,rıından dolayı diğer İsianı ülkele
rinde Iktidara gclemeyeceğı etrafında oclak
laşmaktarlır. Nilekım bu cernunUcr bazı devlet
lerde iktidara gelse bile, bunların mevcut eko
nomık, sosyal ve s iyasi problemlere çözüm ge
tiren plan ve projelerden yoksun olmaları se
bebiyle. bu devletierin karşılaşacağı Iç ve dış 
sorunları çözemeycccklcrldlr. Böylece. bazi. cc
maaUer. pek çok isıarn ülkesinde siyası red ve 
sosyal gerginliğin kaynağı olmaya devarn ede
cektir. Mevcut nlzamların. bu harckcllerle 
karşılıklı Hlşkllcrlnde, onları kontrol allına ala
rak siyası amaç <.loğrultusurıda kullanma gı

rlşlmlyle. bu nizanıların ve mevcut dcngcl{~rln 

tehdit altına girmesi durumunda. onlara kurşı. 
çeşll.ll şeklllerde ve farklı dcreeclerde zor kul
lanmakta tereddüt etmeme arasında gıdıp ge
len stratejileri devam cdccckUr. 

İKİNCİ BÖLÖM 
İLERi SÖRÖLEN GÖRÖŞLERE 
ELESTİREL BİR Y AKLASIM 

~ ~ 

Du .. tenkldçl yak.luşırn. şu konular etrafın
da yoğunlaşacaklır: 

ı- Batılı pollllkacı · ve akadernlsycnler. bu 
İslami dlrlllş olgusuna nıçın bu kadar fazla 
önem veriyorlar? 

2- Bı~ balılı araştırmaların İslanı'ı tanım
lamada ve· bu olguyu tarifte kullandıkları kav-
rarnların ·lenl<ldJ. · 

3- Bu araştırınaların hareket naklaları ve 
görmezilkten gddlği metodik rnı11alıazalar. 

4- Bu çalışmaların vakıayı yorumlamada 
kullandıkları gizli değişkenler ve unsurlar. 

5- Vakıarıın geleceğine aı;ıırı kötümser ba
kış. 

Bu boyutların tartışınasına geçmeden 
qnce, batılı araştırmalarda, İslami dlrlllş olgu
suyla ligili ortaya çıkan çok az sayıda bazı 
olumlu bulgula ra dikkat çekmek Istiyoruz. 
$öylckl; bazı çalışmalar • . İslam'ın müslümanla
rın· hayatında il~ yerı işgal ettiğini. onun akide 
ve şeriatın. kültür ve mcdcnlyctın. kımlik ve 
mensublyet!n kaynağı olarak mükemmel bir 
hayat nizarnı olduğuna dikkat çckmektcdlrler.4 

Bu bağlamda. bazıları da, müslüman dii.şiinür-. 
lere göre din ve siyasetin birbiriyle ırtlbatlı ol-

duğunu ve bu Ikisi arasında tam bir ayrılığın 

tarihi şartlar ve zorunlu durumlar dolayısıyla 

yapılelığını vurgularlar. Böyle blr iddiaya. genel 
olarak İslam'dan özel olarak da İslami diriliş 
olgusundan bahseden batılı araştırmalarda 

rasllayamazsınız. Aynı şeklide bazı çalışmalar. 

bu olgunun pek çok İslam devletinde yaygın 
olmasına. boyıılları ve yansımalarının çokluğu
na. bu vakıanın Içinele yer aldığı sosyal grup 
ve güçlerin çcşllllğine bakarak. İslami diriliş 
olgusuyla Ilgili kesin yargılar ve genellemeler
den kaçınclılar.5 Oöyle bir bakış açısı. bazı ge
ncllcnıdcrcle bulunmalarından dolayı. balılı ça
lışmaların pek çoğııncla mevcut değildir. Bu ça
lışmaların hlr kısmı da, batılı akadcnılsye:n . 

pallUkacı ve gazef.ccllcr arasında İslami ·diriliş 
vakıasını tanımlanıada yaygın olan bazı kav
ranılan tenkld elmcktcdlrler. Dımların başın
da. İslami Köktenclllk ve İslamcı Kökteneller 
kavramları gelmektedir. Daha önce de zlkredll
dlğl gibi, bu iki kavramın kullanılmasından 
vazgeçilmesi önerilmektedir. Aynı şekilde. bazı 

araştırmalar, şu veya bu clevlettekJ diriliş ol
gusunu daha Iyi çözebitmek Için siyasi ve sos
yolojik metocilara ve tahlili araştırmalara 

clayarıclılar. Bu durum. bu tıp araştırmalara 

objektif olmaklan öte bir önem· kazandırmakta

dır. 

Daha önce zikredilen görüşlerin önemine 
rağmen. bunlar. İslami diriliş olgusu konusun
da tahlll ve <kğerlerı<ilrınesinı yaptığımız batılı 
çalışınaların pek azıııda yoğun bir şekilde ele 
alınmaktadır. 

Du inceleme. az önce Işaret edilen yak-
laşım şekillerini blra?. tafsllatıyla sunacaktır. 

1- Batılı akademisyen ve politikactlar;bu 
olguya niçin fazla önem veriyorlar? 

Bu soruya üç lı!ıııcl gerekçe ışığında cevap 
verllcblltr. Blrlııcısı : Oryanlallzm. İkıncısı: 
Siyasi-Slratejik gerekçe. Üçüncüsü: Akademik
İlını gerekçe. Gerçekte. bu üç gerekçe, birbl
rıyle sıkı sıkıya Ilişkili ve b irbirinden ctkllen
mekte olup bunların arası ancak. tahlll ve de
ğerlendirme amacıyİa ayrılabilir. Tarıhı olarak 
Oryantallzm olgusu . sömürgecı hedefler (slyasi-

ıı 

4Jcıın. Claude VııUn. "Popular Purltanlsm.:. Isianı and Po
wer kitabı Içerisinde. s.98-122 .. Terrange G. Garrol. ·ıslam 
and PoiiUcal Communlty ın the 1\rab World", Iııtematlonal 
Mfd(l/e East Studies. ıs (1986). s.185-189. 
5Jcı:ın Claude VaUn. "Reult•al.." aynı kJtap Içerisinde. s.22l-
222. 
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Oıyantallzm olgusu. söriıürgecı hedefler: · (siyasi
stratejik) ıçın bir ·başlangıç olup. klasik sömür
geclllk asrının bitmesinden sonra, bu sıkı 
ilişki, yenı sömürgeciUkle devam etmektedir. 
GeUşmJş ülkelerde olguyla llgllJ yapılan akade
mik incelemeler. fikirle hareket arasındaki sıkı 
illşkl ışığı altında, çoğu kere. bu ülkelerdeki 
karar mekanizmasını yönlendirmekte ve ona 
ışık tutmaktadır. Çünkü bu devletlerin olgu lle 
tlglU tavırları ve onlara karşı siyasi tutumları. 
bu ınceleme mahsulü esaslar üzerine bina 
edilmektedir. Bu yüzden bu devletlerdeki bazı 
organ ve kurumların, İslarrü dirtUş olgusu lle 
llglU araştırma ve toplantı faaUyeUerfnl. finanse 
etmeleri garlpsenmemelldir. Mesela. M. Hase
neyn Heykel. "Amerika· Merkezi Haberalma Ör
gütü'nün 1983 yılında, sadece İslami uyanış 
konusunda. 120'den fazla konferans ve toplan
tıyı tamamen veya kısmen. açıktan veya gizli 
olarak. finanse elUğln1"6 zlkretmckledlr. 

1- . Qıyantallzm: Oryantallzm gerçeğini. tarı
W köklerlnl. öğreUm kurumlarını, özelllklerfnl, 
Haçlı saldırılarını. eski ve yenı şeklıyle sömür
geetlik olgusuyla olan lrtlbatını geniş olarak 
anlatmaya gerek yoktur. Bu konuda ciddi pek 
çok eser bulunmaktadır.7 Fakat burada bizi 11-
gllendJren, bu İslami uyanış olgusuna babdaki 
akademik ve fikri ligının artması konusudur. 
Bu. islamı müslüman toph~mları ve onların 
tarfhlnl, küllürfınfi, medcnlyetlnl, adet ve gele
neklerını araştırma ve inceleme konusu edJnen 
Oryantalistlerln liglll araştırmainrının tarihi bir 
uzantısı olarak görülebilir. Bazı mfıstcşrlklerin 
İslam'ı tarafsız bir şekilde ele alan eserlerının 
olmasına rai,tınen, bu çalışmaların çoğu. ıster 
malumat ve olayları kaydctmcdc. Isterse netı

celeri değerlendirmede o.lsun pek çok hata, ka
ralama ve dlkkatslzllklerl Içerdiğinden. aynı 
şekilde objektif değildirler. Bu çalışmaların 

çoğu. Batı medenly~tlnln başarısını ve Batının 
.yücellğlnl ve ınsanı gell§menın tck örneğının 
Batı toplumlarının takip ettiği yol olduğunu, 
dJğerlerfnJn Ise. buna uyması ve benimsernesi 
gerektiğini vurgulamakla ve pek çok hedefi 
gerçekleştırrnek için genel olarak İslam'a ve 
müslümanlara karşı daha önceden sahip ol
dukları ldcolojllcrl ve önyargıları nakletmckte'
dlrler. Bütün bunlar müslümanların İslanı·a 
olan güvenını yok etmek ve müslüman top
lumları ıtaate zorlamak ve neticede Batı'nın 
egemenilk ve tahakküm faaliyetlerını kolay
laşbrmayı sağlamaktır. 

Böylece Batılı akademısyenlerln vakıaya 

verdikleri önem. oıyantaUzm dizisinin yenı bir 
halkası sayılabilir. Bu yüzden pek çok Batılı 

araştırmacılar ve akademik kurumlar müslü
man toplumlardaki bu canlı ve etkin olguyu 
tahlll konusunda yarışmaktadırlar. Bazıları. bu 
dlrfUş olgusunun önemını azaltmaya çalışarak 
onu sadece "İslami heyecan" veya "İslami kız
gınlık" ~larak görmektedirler. Diğer bazılannın 
nazarında Ise. o Datı ve Batı medentyetl Için 
bir tehdlttır. ÇfJnkü o Ilerleme. modernleşme 
ve laikliğe karşı olup. geçmişe bağlılığa çağır
maktaclır. Du sebeple. İslami dirlllşten bahse
den Dalılı pek çok çalışma bazı durumlarda 
açığa vurulan. çoğu kere de gizlenen önyargıla
rı ve düşmanca bakışı yaymakla tanınm~kta
dırlar. Fakat bir araştırmacı bıı kitapları oku
mak ve Iyi bir şekilde tahlll etmekle İsiarnı di
riliş olgusuna ve genel olarak İslarn'a yönelti
len düşmanca tavrın özelliklerını kolayca or-
taya koyabilir. 1 

2- ·Politık ve Stratejik Gerekçe: Batının İs
lam aleminin kalbi durumundakl arap dünya
sında köklü ve değişmez çıkarinn vardır. Bu 
çıkarların başında petrol. nakdi kaynaklar, 
stratejik gcçıtler. bölgede İsrail'e vatan 
oluştıırmak ve bunu desteklemek gelmektedir. 
Bu yüzden Batılı dcvlcUcr. bir kaç strateji ve 
Ilkeye dayanarak. bölgedeki çıkarlarını garanti 
altına almaya önem verdiler. Bunların en 
önemllleri şunlardır: Arap ve İslam devletlerı
nın :batıya bağımlılığının devamını ve bölgede 
batıyı destekleyen ve onlara dost olan siyası 
yöncUınlcr(n varlığını garanti altına almak. Bu 
bağımlılık 'farklı şekiller ve glrlft biçimler al
makta ve ekonomık. teknolojik. askeri, beslen
me. mali, kültürel. fikri. siyasi... vs. kapsa
maktadır. Bu batılı güçlerin. kendisine dost nı
zamları ıç .ve dış lclıllkclcre karşı koruma ve 
desteklemeye hazır olmalarını ve milli bağım
sızlıklarının korunmasını ısteyen batıya 
düşman ·yönetimleri yıkmak Için çalışmalarını 
gerektirir. Bunun metodları arasında, Arap ve 
İslam devletlertnJn güç ve etkinliğın ı çökertmek 
Için. bu devletlerin servetlerini tükelmek veya 
aralarındaki çatışmaları körüklcmek, büyüt
mek ve devamını garanti altın~ almak 
şeklinde, doğrudan ve dolaylı yollarla çalışmak 
bulunmaktadır. Bunun yanısıra. İsrail'in bu 
bölgede büyük bir bölgesel güç olması için 
O'nun sıyonlzm ldeaHne sürekli destek verme 
ve Batılı güçlerin islam devletlerinde uygula
makta oldukları pek çok üslup ve tavırlar ara
sında yer alan fikri ve siyasi bozgunculuk, psl-
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bürünmeyt hedefleyen pragmatik ve fırsatçı eği
limlerle lrtlbatlıdır. Bu çerçevede, rlsmf gö
rüşten veya İslam'ın resmi olarak kullanımın
dan bahsedllebll1r. İslam ülkelerindeki bazı 
siyasi yönetimler, İslam'ı, yönetimlerinin 
meşruiyet kaynağı olarak kullanabilmek mak
sadıyla pek çok yöntem ve vasıta.lara başvur

maktadırlar. Diğer taraftan İslam'ı anlamak ve 
çözmek Için, tarlhJ materyalJzm. diyalektik ma
teryaltzm, sınıf. suııf çatışması. sağ. sol gibi 
kavramların kullanıldığı. İslam'ın solcu ve 
marksıst yorumundan bahsedilcbtllr. Bu akım 
"İslami sol" etrafuıda odaklanmaktadır. Bu. 
bazen. hallan ve sufllerln İslam dininin özün
den son derece uzak bulunan İslam'la Ugllı 
baloş ve yorumlarını ihtiva etmektedir . Nite
kim, bazı muhalif cemaat ve . örgütler siyası 

hedeflerini gerçekleştırrnek ıçın İslam'ı kullan
mışlardır. Daha önce zıkredUen bu görüş ve 
yaklaşımlar, ayet, hadis ve tarıhı gerçekleri İs
lami çerçevelerınde kapsamlı olarak ele alma 
yerine beUrU ayet ve hadislere. belirli tarıhi uy
gulamalara dayanmaları ve bunları bellrll bir 
şekilde tevıl etmelerı İslam'a seçmecı bır ba
kışı yansıtmaktadır. 

İslam tse bölünmeyen bir bütündür. Bu 
yüzden. İslami siyaset alanuıdakJ lccrübe veya 
tecrübelertyle alakalı uygulamaları. kendi şart
ları ve tarihi ilişkilert çerçevesinde ele almak 
gerektlğı gibi, parçaya da bütün çrevesinde 
bakmak gerekir. Günümüzü. mekanık bır 
şekilde bunlarla kıyaslamak doğru olmaz. Bu
na göre bu tip düşünce. yaklaşım ve uygula
malardan her hangi bırtni İslam aleyhinde bir 
hüccet kabul etmek imkansızdır. 

3- İsla.ml diriliş olgusunu açıklamada ve 
bu olgunun, etkin bünyesini teşkil eden güçle
rı tanımlamada kullanılan kavramlardan biri 
olan İslami Köktencillk (Müsllm Fundamenta
llsm) kavramı üzerınde duracak olursak, bu 
kavramla ne kasdedfl.mektedlr? Bu tarthf kök
tenclllğin mahiyeti ve kapsamı nedir? Bu so
ruya aşağıdaki şekilde cevap vermek mümkün
dür. 

1- Usüllyye8 (Köktenclllk) olarak Arapça'ya 
çevrtlen Fundamentaıızm kellmesl, her ne ka
dar, k~klerl 19. ~nn ilk yarısına götürülebi
ltrse de, I. Dünya Savaşı sırasında ABD'de 
faaliyet gösteren protestan hareketı Için kulla
nılan bir fslmdir. Bu h areketin fikir sıstemı. 
ilk Hrlstlyan dogmalarına ·dönmeye davet. KI
tab-ı Mukaddes'te mevcut her şeye harfiyyen 

uyma, isa'nın dönüşünü müjdeleme ve saire 
esaslar üzerine kurulmuştur. Bu hareketin . 
üyelerine. Fundamentallstler (Köktenciler) ısmı 
verllmJştlr. II. Dünya Savaşı'ndan sonra bun
lar. kendilerine, İncilciler (EvangeUcals/el-İncJ
lJyyun) . ısmını taktılar. Şu anda onların . 

ABD'de cernJyet ve k111selerl bulunmaktadır. 
Bunların başında Amerikan ~uhafazakar Vaf
tiz Cemtyetl (Conservatlve Baptısts AssocJatıon 
of Amerlca) olarak bilinen cemiyet gelmektedir. 

Bu bağlamda, İngıllzce olan "Fundamenta
llzm" kelimesi sözlük anlamıyla, şu şekilde 

kullanılmaktadır:9 · 

"Billmsel bilgiden etkllenrnış Modem Hrıs
tiyan düşünce~Jnin aksine. Hrlstıyan klllsesı'
nın bir dtzl öğretJlertne ve özelllkle de İnctl 
ayetlerının mutlak doğruluğuna inanmak ve 
onu desteklemek." (The bellef ın and support 
of the order teachlng of Chtrtstan church esp .• 
Conc~mJng the exact truth of the words of Bl
ble! opposed of more modern Christian 
thought whfch has been tnfiunced by scientific 
knowledge). · 

Bu kellme. batıdaki kullamında geniş an
lamıyla Hrlstıyan klllseslnin prensip ve emirle
rine yardım ve destekleme inancına, dar anla
mıyla da, İncırın sözlerının lügat anlamlarına 
önem vermeye işaret eder. Öyleyse Koktenclllk. 
yeni ve modem kiliseye ·ve onun blUmsel bUgt
den etkilenen flklrlertne zıt bir harekettir. 19. 
asırdan beri bu köktencl fikirlerde dikkate 
değer bir değişiklik olmadı. Bunların. fikirleri 
altı . temel prensip etrafında yoğunlaşmakta
dır.10 

1- Hatadan masum İncfl vahylne lman 
(lmmune inspratlon of Blble), 

2- İsa'nın bak!re Meryemden doğduğuna 
lman (the Vlrgln Birth), . 

3- Günahların aiTedilmesine lman (Atone
ment), 

4- Yeniden dlr1lmeye ve Kıyamet Günü'ne 
lman (Resurractıon) 

., 
8"Fundamentallzm" kellmeslnln kökleri ve bu konudaki ·gö
rılşlerle liglll fazla bilgi Için bkz. Rabıtatü'ş-Şebabl'l-Müsll
m'U-Arabi, EI-Islamü's-Siyasi ve tahavvillatü'l-Fikri'l-Muasır. 
s.23-24 (Milslüman Arap gençllğl BlrUğl ktlltılr Derneği ya'yı
ru 1988). Muhammed Said el·Aşmavt. el-İslam ve's-SCyase, 
s. 129. Kahlre 1987. 

srtu? New EncyiDpedla Brtta.nntca, s.777-780. London 1973-
1974, Longman Dlctıonaıy of Contenporaıy English, s. 416. 
London 1987 
1Gzlıe New EncyiDpedla B~a. s.779. 
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5- Mesih'In muctzevt gücüne ıman (Mira
cle-woı:_ldng power of Chtrlst). 

6- İsa'nın dönüşüne ıman 

Bu köktencilerin çoğu sigara ve Içki Içmez. 
dans etmez. tiyatro ve sinemaya gitmez. kürta
ja ve tekamül nazariyesine karşıdırlar. Bu· uy
gulamalar. genellikle köktenct Hrtstiyan ku
rumlannda kesin olarak yasaklanmıştır. 

Bu kavramın, · bilinen Amerikan · tecrübe
style alakah olduğu ve tarthin btlirll bir devre
sinde ABD'de faallye~ gösteren sınırlı ve belirli 
bir grubu tanımlamak Için kullanıldığı açıktır. 
Bununla birlikte batılı kaynaklann çoğu, kay
nakları ve ha·reket noktaları farklı yöneUşleri 

değişik İslami dtrtltş hareketlerint tanımlama
da da, bu kavramlan kullanmaktadırlar. İsla
mi hareketlerlu husustyetlerl ve kendine has 
özelliklertyle lrtibatlı olmayan bu tip kavramlar 
Ideolojik ve tarafgir hükümlerle yüklü olarak 
kullanılagelrniştir. Batılı araştırmalar çoğu 

kere, İslamcı köktenci ccmaatlcrtn. eskiye sıkı 
sıkıya bağlılığa davet ettiklerini, Ilmi ve yenillğl 
reddettığinJ -hatta düşman kestldlğlnt- vurgula
mışlardır. Bu kullanımın, İslami diriliş hare
ketini. genel olarak da İslam'ı karalayan bir 
görüşü Içerdiği şüphestzdir. · 

Batılı yazarlar, özelllkle Amerıkan basını, 
bu İslami olguya sadece. selefi, hurafecl. ka
palı ve Protestan -Angtltkan Cemaatı Hareke
ti'ne denk ortaya çıkmış bir olgu olarak gör
mektedirler.ıı 

b- Usültyye keltmest, türevi ıtıbarıyle. 
Arapça bir keUme olup, ASL kelimesının çoğu
lu olan USÜL kelimesının ntsbetidtr. Btr şeyin 
aslı. onun esası demektir. Mesela: ağacın aslı 
köklertdtr. Kur'an'ı Ker4Jl'de "Görmedtn ml. Al
lah nasıl bir benzetme yaptı. Güzel söz, kökü 
(aslı) sabıt. dalları gökte olan güzel bir ağaç gi
bidir." (İbrahim 24) bu manada kullanılmıştır. 
Buna göre, ASL bir şeyin kaynağı ve esasıdır. 
Mesela: Assale Fulan eş-Şey'e denildiğinde. bir 
kimsenin bir şeyi. temel kılması veya bir şeyi 
üzerine bina edtlecek sabit bir esas kılması 
anlamı kqsdedlltr. ı 2 Usül llminln tki dali olan, 
Usülu'd-Dln ve Fıkıh Usülü'nde kullanıldığı gl
bt Usül, Arapça bir lafız ve Ilmi bir istilahtır. 
İslam düşüncesinde Usüllyyun. Usül ilminde 
ihtisas sahibi olan, lctlhad tekniğini ve onun 
malzemesi olan şer'i delllleri btlen kimseler
dir.ı3 

Buna rağmen batılı araştırmacılar Funda
mentallzm kelimesini, İslami dirlllşin güç ve 
akımları Için kullandıklarında. bu kullanım, 

İran'da, İslam devriminden sonra ortaya çıkan 
yeni bir olgu anlamını Içermektedir. Bu olgu. 
geri kalmışlık, gertctlik, şekiletlik ve şiddet 
olarak bilinmektedir. Bu yüzden. o İslam Dün
yasında endişe kaynağıdır ve bundan kurtul
mak tse, İslam Dünyası'nda Liberalizm, mo
dernleşme ve çağdaştaşmanın gellşmeı;t de
mektir.ı4 

Usül kavramının Arap dilinde olumlu dela
letleri olmasına rağmen, Arapça'ya "Usüllyye" 
olarak tercümesi yaygın olan İngilizce Funda
mentalizm kelimesi: kelime ve tertm anlamı tti
bartyle olumsuz anlamlar taşımaktadır. İslami 
diriliş hareketi Için bu tsrnın kullanılmasındaki 
asıl amaç. bu olumsuz anlamları yerleştirmek
tır. Bununla beraber, İslam ülkelerindeki 
araştırmacılar, uzmanlar ve gazetecilerin çoğu, 
dtldeki anlamlarını. teorik ve felsefi kulla:nımla
rıı:ıı. onun taşıdığı Ideolojik ve tarafgir anlamla
rını ye günümüz İslaıp gerçeğiyle ilgili olarak 
neyi . kasteddtğlnt araştırıp ıncelemekstzln. bu 
k_av.rarnı hemen alıp. "Usüllyye" (Köktenc1lik). 

.~larak çevirdiler. 
c- Bildiğimiz kadarıyla. "Usüllyye" kelimesı

nin ne asirlar süren İslam tarihtyle ne de gü
nümüz İslami dirtUş olgusu· gerçeğiyle tlgllı hiç 
bir anlamı yoktur. Çünkü. ne geçmişte ne de 
günümüzde bu isimle isimlendirilen ne cemaat 
ne de hareket b'ulunmamaktadır. Bu y\izden 
Fundamentallzm kellmesının İslrup.ı dirlllşin 
kaynakları ve yansırnalarına kullanımı. ge
Uşmekte olan iŞlami dirlllşin kaynaklarıyla ve 
akımlarıyla karşılaştırıldığında, kendine özgü 
farklı ttikadi ve 'kültürel sistemi olan ve farklı 
Iktisadi, sosyal siyası şartlara sahip çevrelerde 
yaşayan belli cemaatlerln istrplendirtldiği batı 
kökenli kavramların bir yansımasıdır .. 

d- Burada, bu İslami köktencillk kavra
mına. Muhammed Abid el-Cabirt'nln Uert sür
düğü diğer bir tenkld daha bulunmaktadır. 
O'na göre. "Fundamentalizm" kelimesi, Selefi 
hareketine -Afganı ve Abduh- selefctllğini ifade 
etmek ıçın kullanılmıştır. Çünkü Avrupa dille
rinde. · "selef' kelimesının karşılığı, yani bu 

11Fehml Huveydl, Da'vetün lla'I-Farz, el-Eilram, 24/5/1988. 
12Daha fazla bllgı Için bkz. İbn Menzür, Usarıil'l-Arap. 1/90, 
790, Kahlre?, Mu'cema'l·LO.gatt'l-Arabtyye el-Mu'cemil'l·Kebtr, 
I/334-337, Kahlre ı970, Mu'cema·ı-vastt. I/20 (III. Baslo). 
el-Meusu.a.til'l·Arabtyye el-Mayessere, I/17. Beyrut 1987. 
13Fehml Huveydi. a.g.m .• el-Ehram 24/5/1988. 
14Hasan Hanefl, ·eı-Harekatü'ı-islamJyye el-Muasıra: Mer
hale tarlhlyye saııse·. el-Yevma's.sabt, 254 (1989), s.18. 
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Arapça lafzı tam olarak karşılayan kelime bu
lunmamaktadır. Bu yüzden Avrupalılar. Afganl 
ve Abduh hareketinın muhtevasını, geleneğe 
yönelmesını ifade eden 'TradJtionalJsm" (Gele
nekçlllk) ve tek bir İslam ümmetinin oluştu
rulması çağrısını Ifade eden "Nationalism~ Isla
mtque {Ümmetçı İslam) gibi kellmelerle ter
cüme ettiler. Bu kavramlar. maksadı karşıla
madığından. Enver Abdülmellk, 1965 yılında 
yayınladığı "Muhtarat mine'l-Edebl'l-Arabt'l
Muasır" kitabında. Afganl ve Abduh hareketi
nın muhtevasını tercümesi olarak "Fundarnen
tallzm" lafzını önerdi ve bu kellrne batıda ~
men kabul gördü. daha sonra Arap müterclm
ler -ki pek çoğunun hatalarının düzeiUlmeslne 
Ihtiyaç vardır- bu lafzı Usuliyye kelimesiyle ter
cüme ettiler. Arapça aslına döndürülcrek "Sele
flyye" demiş olsalardı, daha ıyı olurdu. O za
man kendi malımız. yabancı bir kelime olarak 
bize geri döndü. 15 

Cablrt'nln Fundamentalizm kellmeslnln. aslı 
ve medlulü etrafında Ileri sürdüğü. bu kavram 
I. Dünya Savaşı sırasında ABD'de ortaya çıkan 
Protestan cemaati ıçın mı kullanıldı, yoksa ba
tılı yazarlar 1965 yılında Enver Abdülmclik'ten 
mı aldılar. şekUndeki mülahazalarının sebep 
olabileceği tartışmalara rağmen. uu kavramın 
köklerının ortaya çıkışının ve gcUşmestnın ay
dınlatılması Için daha fazla araştırma ve ınce
lerneye ihtiyaç vardır. Nitekim. daha ön~e zik
redilen Ikl mülahaza bu kavrarnın Arapça'ya 
tam tercümesının 'veya çeşttll İslami tec.rübe-

1 lerle Hglll olarak belirli herhangi bir delaletının 
bulunmadığına Işaret etmektedir. B_u durum, 
bu kavramın İsaını ı:Hr!Uş olgusunun muhte
vasını lfadeye uygun olup olmadığı konusunda 
zihinlerde pek çok soru işareti bırakmaktadır. 

ı • 

4- Batılı çalışmalarm çoğu. olumsuz an
lamlara sahip bir grup kavram ve tabirler U.ze
rtnde yoğunlaştılar. Bunların en önemlllert ara
sında İslami Şiddet, Dini Aşırılık. İslami Kız
gınlık, Savaşçı İslam. Aşırı İslamcılar, Dire
nişçi veya Mücahid İslamcılar vs. gelmektedir. 

Bu kavramlar. İslami cemaatlerle şiddet, 
akablııde de İslam'la şiddet arasında tllşkl kur
ma mak.Sadı taşıyan temel bir anlayıştan kay
naklanmaktadır. Bunu, bu çalışmaların çoğunda 
hakim olan Oryantalist anlayış çerçevesinde an
lamak mümkündür. Bu anlayış. genellikle, İs
lam'ın gerçek çehresini karalamak ve İslami ha
rekette temel eğlllml Ifade etmeyen ve bazı du
rumlarda da İslam olarak kabul edilen. belirli 

bazı cemaat ve örgütlerin uygularnalarına baka
rak, İslarn'ı sorgulamak tçln n~rı., sürülmüştür. -
Bu, batıdaki basın yayın kurumlan ve siyası bt
rtmlerce yürütülen, bazı İslami cemaatlertn yap
tığı bir kısım faaliyetlerin ve tasarrufların abartıl
masından ibaret planlı blr.saldınyı da beslemek
tedir. Aynı zamanda, bu kurumlar. aşın İslam
cılann. İslam ülkelerindeki Istikrarsızlığın "ve en
dişenin kaynağı olarak kabul edilmesi türküsü
nü söylemektedlrler. Burada, fikir ve davranışta 
bir çeşit şiddet olarak tanınan ve mevcut nizarn
Iara karşi bir takım şiddet faalıyetlerine girişen 
bazı İslami cemaat ve örgütlerin varlığını kabul 
etmekle beraber. İslam'la şiddet arasında bağ ol
duğunu Ileri süren batılı çalışmaların anlayışına 
aşağıdaki değerlendirmeler ışığı altında bakmak 
gerekir: 

a- Bu glbl cemaatler. aşın teşkllatcı olma
lanna ve seslGrlni her yere duyurmalarına ve 
mevcut nizarnların bazı sembollerine karşı sis
temli ve komplocu şiddet faaltyctlertnde olduk
ça güçlü olmalanna rağmen, daha önce de zlk
redildlğl glbl, bunlar İslami hareketin ana akı
mı olarak kabul edilemezler. Yusuf Kardavt. bu 
ana akım ıçın. "İslamcı Mu'tedil Akım" ısmını 
kullanmaktadır. Bu akım, İslam'a; seleflllkle 
modernizm! birleştirme, değlşenlerle 

. değişmeyenler arasını dengeleme, · donukluk, 
yozlaşma ve ondan Işine geleni almayı engel
leme ve onu kapsamlı olarak anlamanın gereği
nı vurgulama açısından bakınaktadır. 16 Bu ce
maatler, ancak İslami uyan~şın örgütlenmiş 
siyasi kestml olarak görüleblllrler. Fehml Hü
veydl'nln ortaya koyduğu aşağıda zlkredllecek 
olan diğer üç kesim daha vardır. 17 Sufl tari
katler ve Selefller, Hındıstan'da Tebliğ Cemaati. 
Mısırda Ensaru's-Sünneti'l-Muhammedlye Ce
maU vs. ·yı ıçın e alan siyasi olmayan örgütlen
mış kesim, uyanışın ttıkadi ve ahlaki yansıma-: 

larını ve manalarını şekillendiren dindarlar 
grubunu Içeren ve siyası olmayan örgütlenme
miş kesim. Bu kesim kendillğtnden gelişmekte 
ve kendi kendini yönetmektedir ve onların, ne 
dini anlarnada, ne de dindarlığı Ifade ktmusun-

1~uhammed Abld el-Cablrt, . Zarüretü'l-Bahs an Nukatü'l
llUkal ll Muvacehetrl-Maslr el Müşterek, el-Yevmfl's-sabl. 
254 (1989). 5.19. 

'lbr.Yusuf Karadavı, "el-İUir el-Amiri li's-Sahvetfl-İslamiyye 
el-Muasıra•. es-Sahvetü'l-İslamlyye ve Hülanumü'l-Vatanl'l
Arabl -ed Sa'dDddtn İbmhtm- k!tabı Içerisinde. s.17-114. 
Arnman 1988. 
17Fehml Hüveydi. es-Sahvetü'l-İslamtyye ve'l-Muvatana ve·ı
Müsavvat. (bir önceki dlpnotta geçen k!tap lçer.islnde), 
8.190-191. 
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da ortak görüşleri yoktur. Yalnız çeşıtlı üslup
larta Allah'a giden yolu arayan, İslami sahada 
hakim bır gruptur. Bu hakim, fakat dağınık 
kesim, İslami olgunun temel esasıdır. Bunun 
da ötesinde. bu kesımın yapısı, ıster siyasi 
mu'tedll, Isterse şiddet yanlısı gruplardan 
oluşsun dığer bütün gruplann kaynağını teşkil 
etmektedir. Burada herhangi bir örgüte men
sub olmayan yalnız günümüz İslam düşünce
sinin oluşturulmasında önemli rol üstlenen İs
lamcı düşünürler kesımı de bulunmaktadır. 
Örneğin; bunlar arasında Mısır'da Şeyh Şa'ravı, 
Şeyh Abdülhamıt · Keşk, Şeyh Malıallevi vs. bu
lunmaktadır. Bu görüşü, Dr.Muhammed 
Arnare şu şekilde teyid etmektedir: "İslami 
uyanış akımındaki ınkılapçı. protestocu gru
bun oranı sınırlıdır. Fakat bu kızgınlık ve pro
testo, geldiklerı kaynağın hacmınden daha 
büyük gürültü ve toz kopamıaktadır. Nitekim -
tabiatının ötesinde- bu grubun varlığı ve bu 
varlığın bazı sebeplere bağlı olması bu İslami 
uyanış akımının hacmini bilenlere göre her
hangi bir endişeye sebebiyet vermez. 18 

Kısacası, günümüz İslami harekette en 
büyük kesim. sözde ve Ollde ılıııılılığı (ltıdaU) 

temsil etmektedir. Bırıncı dc rc:('ede İslami 
değerlere ve prensipiere bağlılığa davet konusu
na önem vererek banşçı baskı yollarıyla hükü
metlerden şerlatin tatbikini ve dini şuurun 
yayılması ıçın çalışmasını istediler. 19 Günümüz 
İslami Hareketlerinde en büyük kesimi bunlar 
oluşturduğuna göre, o zaman burada siyası 
olarak mücadele veren, mevcut nizarnlan de
virmek ve Kur'an ve Sünnet'ten hareketle İsla
mi bir toplum oluşturmak ıçın şiddete başvu
ran sınırlı bır kesim vardır. Bu yüzden batılı 
araştırmacıların genellnln, bir taraftan İslam'la 
dlriUş güçleri, diğer taraftan da İslam'la şiddet 
arasında bağ kurmaları, konularının dışına 

çıkmalan demektır ve bunlar tarafsız ve objek
tif olmaktan uzak, tamamen. İslam'ı karala:mak 
ve kötü gösterrnek amacıyla yapılmış çalışma
lardır. 

Bu tür bazı cemaat ve örgütlerin uygula
maları hiç bir şekilde İslam'ın göstergesi ol~-
m az. 

b- Bazı İslami cemaaUer. mevcut nizama 
karşı şiddet uygulamalarını haklı göstermek 
ıçın Kur'an ve Sünnet'ten bir kısım dini daya
naklar ileri sürmektedirler. Kur'an ve Sünnet. 
şiddet ve güç kullanmayı yasak kılmadı.2° Fa
kat Kur'an ve Sünnet, güç ve şiddetin kulla-

nılmasını, zulüm ve haksızlığa direnme. kaflr
lerle ve düşmantarla savaş, Darü'l-İslam'ı ko
ruma ve hadleri uygulama gibi yüce hedef ve 
amaçları gerçekleştırmeye yönelik bir takım 
şarta bağlayarak, onun kullanımını sınırlandır
mıştır. Nitekim İslami tecrübelerde, İslami 
düşünce ve siyası uygulamalar seviyesınq.e, za
lim yönetıciye direnmeyi, ona karşı çıkmayı ve 
kötülüğü kuvvet lle değiştirmeyi esas alan 
"Devrimci veya isyan Ekol" olarak biUnen bir 
ekol ortaya çıktı. ··Haricller ve bazı aşırı ŞU 
gruplar, İslam tarihinde bu ekolün önde gelen 
temsilcilerinden sayılır.21 Günümüzdeki bazı 
İslami cemaat ve örgütlerin karşı karşıya bu
Iıınduklan problemler, güç kullanma ve özel
llkle güç kullanınakla ulaşılacak hedef ve 
amaçlarla ilgili konulardan oluşmaktadır. Bu 
cemaatler, mevcut nizamlarla olan ilişkilerinde. 
bir metod olarak şiddete sadece, güç kullan
ınakla ulaşılacak hedef ve amaçlar konusunda 
Kur'an ve Sünnet'In hcllrlediğl esas ve kaldele
rin bulunmadığı anda, başvurmaktadırlar. 
Mevcut nizarnları güç kullanarak yı.ktıktan 

sonra ne olacak? Şiddete başvuran İslami ce
maat ve örgütler. önerdikleri bazı genel İslami 
prensipleri bir kenara bırakacak olursak, bu 
soruya cevap teşkil edecek açık ve net düşün
celere sahip değildirler. 

c- Temel bir Jlke ve genel anlayışdan do
layı, bu araştırmalar. ıster İslami olsuri veya 
olmasın; mevcut nizamlarla, muarıZ güçler ara
sındaki lllşkllerde bir metod olarak şiddete 

ı8Dtpnot bellrUlmemış. (Mıiterelm) 
ılloaha fazla biigı ·ıçın bkz. Dr.Sa'duddln İbrahim. es-Sah
veta·ı-lslamlyye el-Muasıra: verakatan Halfiyye. (16. Dlpnot
ta geçen eser lçenslnde). s.396-398. , 
20oUnf", (şiddet) kelimesi her n e k a dar, hadislerde 
deglşUrme, lonama· ayıplama gıbı anlamlarda kullanılsa da. 
Kur'an'ı Kerim'de geçmemektedlr. Hz.Peygamber (SAV) şöyle 
buyurdu: ·Allah yumuşakbr. böyle davrananlan sever. Şld· 
dete (UnO karşı vermedlgi şeyi, yumuşak davranmaya 
karşılık vertr: (Nevevı rivayet etU). Fakat Kur'an ve Sün
net'te, belirli hedefleri gcrçekleşUrmek amacıyla güç kullan
ma ve tehdit anlamında bazı kellmeler kullanılmıştır. Bu 
kelimeler arasında. İkab. kati, bağy. Udvan, clhad bulun
maktadır. Yine Kur'an ve Sünnet. ıster Islam ülkesi Içeri
sinde. Isterse bir müslüman atkenın dış güçlerle Wşldlen 
çerçevesinde olsun güç kullanmanın bir grup şart ve kalde
sını Içermektedir. Daha fazla biigı ıçın balonız. Abdülmecld 
eş-Şeren. el-İslam ve'l-Unf: jl'd·Darnrr el-İslarnl ve'd-Darnir 
el-MesUıl jl MuvaceheUhtnıa lt't-Tehaddlydtt'n-Nilmılv, s.l90 
TUnus 1976. 
2ıFazla biigı ıçın bkz. Nevtn AbdQlhalık Mustafa. el-Muaraza 
fi'I·Fikrl's-Siyasi el-islamtyye. s . ı 71· ı 72. (Kahlre Üniversite
si lkUsadl ve Siyasi Blllnıler Fakültesi'nde yapılmış Doktora 
Tezi 1983). Muhanuned Amare. el-İslam ve's-Sevre, Beynıt 
1980 (1. Baskı) · 
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başvurulmasını hoş karşılamazlar ve bu yüz
den, bazı İslami örgüt ve cemaatlerce gerçek
leştirHen bir çok masum vatandaşın kurban 
gittiği bu şiddet faaliyetlerını doğru bulmazlar. 
Bu araştırmalar ister İslamcı olsun. Isterse ol
masın bazı cemaat ve örgütlerin şiddet faa
liyetlerine başvunnasıru, günümüz İslam dev
letlerinin yaşadığı. yaşamakta olduğu ve bazısı
nın da gelecekte yaşayacağı muhtemel olan bır 
grup tktlsadt. sosyal. siyası ve kültürel şartlar 
ve zorunlu durumlar ışığında aniaşılmasını 

önermektedirler. Aynı şekilde bu konuyu, bazı 
İslami cemaat ve örgütlerin kendine has sos
yal oluşumları. fikri ve lUkadi sıstemleri doğ

rultusunda anlamak gerekir. Çünkü üyelerı 

arasında gençlik unsuru ağır basmaktadır. Bu 
gençlerin bir kısmı. Kur'an ayetlerinin ve bazı 
Hadisi Şeritlerin harfiyen katı tefslr ve te'vllle
rine: dayanan lnkılapçı bir görüşü benlmse
mektedlr. Aynı şekilde onlar , cemaaUerln esas 
yapısını oluşturan Mevdudl, Seyld Kutub ve 
Hasan el-Benna gibi bazı İslamcı mütefekklrle
rin fikir ve lcUhadlanndan oluşan geniş etüd- · 
lere .de başvurmaktadırlar. 

İslam toplumlarının çeşitli derecelerde ve 
farklı şeklllerde şlkayetçl olduğu ekonomik ve 
sosyal değişikliklere ve kimlik krizine: kültür 
savaşı. fikri ve siyası batılılı~ıııa. yönetirnde 
tek kişi hakimıyeU ve lstibdat. yöı wllcl lle yö
netilen arasındaki llJşklyt düzenieyecek ve sağ
lamlaştıracak partiler, baskı grupları. faydalı 

örgütler gibi aracı siyası kanallann yokluğu 
veya zayıflığı da eklenmelldlr. Resmi ve kanuni 
kanalların kapatılması neticesinde. İslamcı ve 
İslamcı olmayarı güçlerin, lsleklerıne ulaşabil
mek Için şiddete başvurmaktan başka çareleri 
yoktur. Bunun dığer bir sebebi de. muhtelif 
sosyal gruplara. ısteklerini barışçı yolarla te
min edecek resmi örgüt kurmalarına müsaade 
edllmemesidlr. Bu zlkretUklcrimlze. İslam dev
letlerının pek çoğundaki siyasi yöncUmlerın. 
aktif İslami hareketlere nası l baktıkarını da 
llave edebiliriz. Çünkü onlar. bu akımları. em
niyet -soruşturma- meseles i. ülkenin emniyet 
ve lsUkrsrrını tehdit eden ve yabancı makamlar 
adına çalışan , doğruluktan ayrılarak suç 
Işleyen unsurlar olarak görmektedirler. Bu 
yüzden onların üstesinden gelme görevi. silahlı 
ve örgütlü emniyet ve Istihbarat birimlerine bı
rakılmaktadır. 

Neticede bu nizarnlar Ister İslamcı olsun 
ister olmasın. bu muhalif güçlere karşı düzenli 

olarak ve çeşitli şeklllerde (tutuklama. operas
yonları. Işkence uygulamaları. hapis ve Idam 
cezaları vs.) şiddet kullanınada tereddüt etıne
dller. Bu yüzden bazı İslami cemaat ve örgüt
lerin karşıt şiddet eylemlerinden. beili ölçüde. 
bu yönetimler sorumludur. Bu hüküm. gerek 
ekonomik ve sosyal problemlerle Ilgili yoğun 
şiddeti. Insan haklarının lhlallnl, İslam mede
niyetını karalama faaliyetlerini, kültürel yoz
laşmayı. İslam şeriatının hükümlerinin tatbik 
edllmemesını. mevcut nlzamlarca İslam dininin 
gülünç ve karlkatürik bır şekilde gösterilmesi
ni reddetınek Için, gerekse bazı nizarnların bu 
cemaatlcrln bazılarına karşı uyguladıkları 

maddi şiddet faalıyetlerini reddetmek ıçın ya
pılmış olsun, bülün şiddet eylemleri ıçın ge
çerlldlr. Yani bütün bunlarda, mevcut nizarnia
nn bir sorumlului,ıu söz konusudur. Dr. Mu
hammed Amare, bu konuda şunları söylemek
tedlrı "İslami gerçeğin İslami metoddan uzak
laşacak kadar şiddet ve hlddete varması, pro
testoyu - İslami metoddan uzaklaşılınasına 
başkaldırı- esas alan lnkılapçı ası ·kesimin or
taya çıkmasının esas arnllldir ki bu tefrltın 

doğurduğu bir lfrattır"22 Fehml Hüveydi de bir 
makalesinde, şu soruyu sormaktadır: Niçin. 
bunun gerçek sebeplerinden birisi olan dünye
vi aşırılık üzerinde durulmuyorda. sürekli bü
tün Ugl dini aşırılık üzerinde yoğunlaşıyor? Bu 
zlkretUklertmıze. şiddet eylemlerlne gireri İsla
mi cemaatl<~rln çoğunun sosyal yapısındaki 
gençlik unsuru gerçeğini ve onlardaki Isyancı 

nıh etkenını de Ilave edçrsek, bu problemi da
ha Iyi anlayab:llrlz. Şöylekl. gençlik devrim ve 
güç demektir. O Idealist ve hayalet _ olmakla ta
nınır, Vakaayı reddederek değişim Için uğraşır. 
Bu sebeple bunların şiddete başvurma Ihti
mallerı artırıaktadır. 23 

22Muhamrned Amare. el-Guliıv ve't-Tatarruf .... s.80. 
23Bu neUcelcr. bazı İslami cemaat ve örgütleri tahlll eden 
Arapça ve yabancı dillerde yayınlanaiı pek çok araşbnna 
tarafından desleklcnmektcdlr. Örneğin. Dr.Muhamrncd Ab· 
dülbaki ci-Hennasl. ·cı-islam el-lhUcaci ll Tunus· . el-Hare
kalü'I-İslnmlyye el·Muasıra ll Vatani'I-Arabi (8eyrııt 1987) -
editörler ibr.ıhlm Sabri Abdullah ve diğerleri- kltahı Içeri
sinde. s. 247-249. Dr.Muhammed Abld ei-Cablrt. ·ci-Harc
kctü's-Sclcflyyc ve'I-CemaaU'd·Dinlyye ei-Muasıra fi'I -Mıığrlb. 
aynı kltab Içerisinde s.l87-235. Saha araşb.nnası Için bkz. 
Kahtre Sosyal (Suçlar) ve Cinayet Hadiselerını Araşbrma 
Merkezi tarafından ·eı-Fclhlyye ei-Askeriyye· ve "et-Tckllr 
ve'l-Hicre· adlı Iki ccmaaUc liglll olarak. ı4/10/1979'cla dü
zenlenen "Dini ı\şın Iiarcketicr• adJı birinci toplantıya su-· 
nulmuş bir Inceleme. Sa'dfıdclln İbrahim "Jslarnlc Mililaney 
as a social movemcnt: Uıe cas e of two groups In Egypt•. Js
/amtc Resıırgence In tlıe Arab World. -edllör All E. Hilal 
Dessoukl- (New York l!J82) kitabı Içerisinde. s.ll7- ı37. 
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d- Şiddet, sadece bir toplumun özelliği ol
mayıp insan tablabna bağlı evrensel ve Insani 
bir olgudur. Bütün toplumlar. değişik şekll
lerde ve derecelerde bu olguyu yaşamaktadır. 
Şiddetin sebeplerı ve toplumda şiddet ve Ça
tışmayı kontrol ve idare eden araç ve kurum
ların oranı, toplumdan topluma farklılık göste
reblllr. Burada, gelişmiş demokratik bab dev
letlerlyle. üçüncü dünya ülkeleri arasında ·fark 
vardır. Birinci grup; sosyal çatışmayı kontrol 
altına almak ve ona hükmebnek Için faaliyet 
gösteren kanallar ve kurumlar geliştirdi . Fakat 
Ikincı grup: henüz geçiş dönemtnde olduğun
dan. bu · dönemde Istenen siyası. ekonomik, 
sosyal örgütlenmenin şekli etrafında. dlğer · ül

kelerde T'levcut olan genel uzlaşmanın yoklu
ğundan şlkayetcldlrler. Bu sebeple bazı siyasi 
şiddet eylemlerının yaygınlaşmasını bu geçiş 
döneminin özelliklerini gözönüne alarak anla
mak gerekir. 

e- İslam devletlertndekJ sıyası terör. sa
dece herhangi bir fikri ve siyası bir akıma ve 
sosyal bir gruba_ has özelilk değildir. BHakls o, 
çeşitlig güç ve akımların. değişik zamanlarda, 
farklı şeklllerde ve çeşitli yollarla uyguladıklan 
genel bir olgudur. Bazı İslami cemaat ve 
akımların kullandıkları şiddetin tehlikesi. bir 
çok sebepten dolayı. gün geçtikçe artmaktadır. 
Bu cemaatler, dini aklde veya bir bölümü lle 
liglll anlayış ve yorumlarını görmezlikten gelir
sek, onun kapsamlı dini bir aklde esasına 
dayanrnaktadırlar. Aynı şekilde dini hltabetln 
sadellğl ve onun bir müslüman nazarındakl 
yüce ve duygusal yönlerine bakarak, bu ce
maatler. mevcut nizarniara karşı müslümanlan 
tahrik ve blrleştirmede en büyük güce sahip
tirler. Buna llaveten Marksizm, MJlliyetçJIIk ve 
Liberalizm gıbı diğer güç ve akımlar. fikri da
yanakları ıtıbariyle zayıf, sosyal ve toplumsal 
prensiplerı Itibar.lyle de sınırlıdır. Bunlar, sınır
h sayıdaki seçkinterin bu!unduğu cemaat ve 
akımlardır. Bu yüzden de mevcut nizarniara 
karşı gerçek bir tehlike teşkil etmezler. Bu du
rum. büyük bir tehlike teşkil eden . siyasi İsla
mi örgütlerde tam terslnedlr. 

Son olarak, şiddet, devamı Istenen bir ol
gu değildir. Sadece bazı durumlarda. tarihi bir 
zorunluluk ve bazı haksız ve sıkıntı veren 
çeşitli problemlerden kurtulmak Için başvuru

lacak en son ve en etkin bir yoldur. 

İnsanlık tarihindeki. şiddete başvurarak 
ortaya çıkan büyük devrımcı değişikliklerı. an-

lamak ancak bu çerçevede, mümkündür. Çün
kü eğer bunlar belli ölçüde şiddete baş vur
masalardı. var olmayacaklardı. Batıda ve ayıu 
zamanda İslam ülkelerinde pek çok yazar ve 
gazeteci, şiddete başvuran bazı İslami cemaat
lere rnensub gençleri, aşırılık. şiddet yanlısı ve 
kanunlan çiğnemekle vasıflandırırlar. !;lu tip 
bir tanımlamaya. bu cemaatlerin bazısını ince
lerne ve araştırma kopusu edinen pek çok 
araştırmada (Arapça ve İngıllzce) ulaşılan netı
celer ışığında ba~mak gerekir. Çünkü bu 
araştırmalar, "aşırılar" Ismi verilen klmselerln, 
genelde, orta tabakanın eğıtım görmüş çocuk
larından ve yüksek öğrenim görmüşlerden 
oluştuğunu vurgulamaktadırlar. Bu yüzden, 
onlar eğitim görmemiş kesim değildirler. Bilaids 
onlar. bu toplurn~ann en seçkin klm$elerdir. 
Onların fikirlerini ve faaliyetlerini, daha önce 
Işaret ettiğimiz bir grup objektif değer
lendirmeler ve Ş:~rtlar ışığında değerlendirmek 
gerekir. Dr.Rıdvan $eytd, bu konu da şöyle 
demektedir: "Bu gençlerin maharetlnde ve top
luma karşı davranışlarındaki becerlklJUklerl 
konusunda şüphe edllebJIIr ama. d,Jğerlerlyle 

beraber İslamcıların da yaptığı gıbi, onların di
nı ve sosyal bakımdan İslam'a mensup olduk
lanndan şüphe edtlemez."24 

Fakat cevaplanması gereken soru Şudur: 
Bu şiddetin arzulanan bir dirlUş olgusuna dö
nüşmesine engel olan şartlar. prensıpier ve 
hükümler nelerdır? 

Değişim ve ısiaha çağıran bazı güçlerin 
şiddet .faaliyetlerine başvurma olgusunu, . İs
lam devletlerindeki siyası ekonomık, sosyal ve 
kültürel sıkınWann artması ve mevcut siyası 
nizarniann ve problemierin üstesrnden gelmede 
etkisiz kalması ışığında anlamak mümkündür. 
Bazı güç ve cemaatler, "islam alem.lnln içte: ve 
dışta karşı karşıya bulunduğu saldırılara ve 
karalamalara karşı koymak ve mevcut prob
kmleri çözrnek Jçln şiddete başvurmaktadırlar. 
Ancak onların sunduğu plan ve projelerin aslı 
ve etkinliği konusundaki gerçek problem de
vam etrı).ektedlr. Bu güçler bellrll ölçüde mev
cut nizarniann sunduğu sıstem ve politikalara 
canlı bır alternatif olacak düşünceler ve proje
ler geliştırme gücüne sahip bulunmaktadırlar. 
Bu yüzden. bu gıbı düşünce ve projelerin İsla
mi naslan anlamada ve onlarla vakıa arasında 
bağ kurmada yaratıcı aklı ve ictıhadı kullan-

24Rıdvan es-Seyyld, el-İslam el-Muasır: Naıarat jl'l-Hlidır 
ue'l-Mustakbel. s.23. Beyrut 1986. 
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mayı hareket noktası almalan ve İslam kültü
rünü fll<Jr. sıs"tem ve ·uygulama bakımından 
tahlll etmede ·tenkldcl metodu kullanmaya 
önem vermeleı:I gerekmektedir. Aynı şekilde 
onların, İslam ·devletierının . önünde bulurian 
mevcut problemlerı çözmede, ciddi, objektif 
gözlem ve dikey tahlll metodunu hareket nok
~sı almaları gerekmektedir .. Günümüz İslam 
cemaatlerinin önündeki ·gerçek. engelin, bu ol
duğuna lpanıyoruz. Öm;mll ,olmasına rağmen, 
sadece genel İslami prensipler üzerinde yoğun
laşmak yetmez. Mevcut sorun ve meselelerln 
geniş ayrıntılarına ve ~ tartışmasına da girmek 
gerekir. 

Kısacası, batılı çal~şmaların çoğu. şiddete 

başvuran İslami güçlerin tabiatını ve genel İs
lami hareketler içerisl11-deki konumunu ve İs
lam ülkelerinde şiddetin gelişmesine uygun bir 
ortam oluşturan şartlı;trı ve durumları tahlll 
ederken. İslam'la ş_lddet veya bu İslami ce
maatlerle şiddet arasında kurdukları bağa, ge
nelde ltıbar etmemektedlrler. Buna. bütün top
lumların yaşadığı ve · çeşlUI güçlerin farklı 
şekillerde, değişik metodları uyguladıkları 

e:vrensel. Insanı bir olgu şeklinde var olan şid
detin kendisi de eklenebilir. Yaııl onlar bu Il
keyi de görmezilkten gelmektedirler. Bu bağ
lamda, İslam'la şiddet arasında kurulan me
kanik bağ, İslam'a ve İslami diriliş güçlerine 
tarafsız. objektif bir yaklaşımdau ziyade. İ s 
lam'a Oryantalist bir bakışı ve · karalamacı bir 
eğl1lml Içermektedir. İkincı olarak; batılı ça
lışmaların, İslami Şiddet. Dini Aşırılık, Savaşcı 
İslam vs. gıbı belirli kavramlar üzerinde 
yoğunlaşması, onlar Için. önyargılı, Ideolojik ve 
politık sembol ve lşaretJerle yüklü bir çıkmaz 
olarak kabul edlleblllr. Çünkü Günümüz İsla
mi diriliş hareketleri zemininde bu görüşleri 
tam _olarak destekleyen hiç bir şey yoktur. 

3- B_atılı Çalışmaların İslami Diriliş 
Olgusunu Ele Alırken Görmezlikten 
Geldikleri Metodik Noktalar ve Objektif 
Boyutlar 

İslami diriliş olgusı:iyla Ilgili batılı araştır
maların Incelenmesi ve tahlUt neticesinde. bun
ların çoğunun. bu vakıayı tahlll Inceleme ve 
değerlendirme usluplarında :ve şekillerınde ağır 
basın fikri ve felsefi prensipler çerçevesi anla
mında bir çok metodik _nokta üzerinde yoğun

laştığını söylemek mümkündür. Bunların en 
önemllleri arasında. oiguya Oryantalist bakış 
ve . parçacı vey~ büttipcü olmayan bakış gel-

mektedlr. Oryantalist bakış; bu vakıayı tanım
lamada kullanılan pek çok kavrarnda ve ileri 
sürülen yorum ve değerlendirmelerde kendini 
göstermektedir. Bu olguyu ele almada Oryan
talist yaklaşımın en önemli özelliklerıne ve ge
rekçelerine daha önce Işaret etmıştık. Oryan
talist bakış, batılı araştırmacılar tarafından ile-_ 
ri sürülen olguya tek boyutlu parçacı bakışla 
tamamlanmaktadır. Bu da Iki aşamada ger
çekleşmektedir. Birincisi; İslam dininin bir bö
lümünü ele alarak değerlendırme ve daha önce 
Izah edildiği gibi, onun farklı suret ve şekllleri 
olduğunu çağrıştıran kavramlar kullanma. 
İkincisi; bu olgunun boyutlarından biri t;ızerin
de yoğunlaşma. Onla~. pek çok İslam devle
tlnde mevcut yönetimlerle mücadele eden ve 
bazı şiddet eylemlerine baş vuran siyasi İsla
mi cemaatleri ele almaktalar, ancak önemli ol
masına rağmen, vakıanın dığer boyutlan üze
rinde durmamakta veya onlara çok az önem 
vermektedlrler. 

Bu eserler, Siyasi İslami cemaat ve hare
ketleri ınceleme çerçevesinde, İslami faaliyette 
bulunan bütün güç ve cemaatleri Incele
mekslzln, çoğu kere, mevcut nizamlarla ça
tışmalara giren sınırlı sayıdaki aktıvıst cemaat 
ve hareketler üzerinde yoğunlaşmıştır. Vakıa

nın tek bir boyutunu ve değişkenlerini ele al-
. mada veya Incelemede tek bir devletle _yetın
mck, anlama ve tahlllde derinleşme yönünden 
faydalı olmuş.tur. Ancak parçayı anlamada de
rinleşme, bütün çerçevesinde, ona bakmayı ge
rektirir. Özeilikle burada, İslami diriliş olgusu
nun çeşitli yansımalan ve değişkenleri arasın

da birbirinden etkJlenmlş ve glrlft alakalar 
olunca. bunun önemı daha da artmaktadır. Ni
tekim. parça seviyesinde tahlil, vakıanın bütün 
Içerisinde · daha Iyi aniaşılmasına yardım ede
cektir. Bu yüzden, İslami diriliş olgusunun, 
sadece tek bir boyutunu veya değişkenirtl ele 
almakla. ona bir bütün olarak bakmak arasın

dakl alakanın tartışıhr olmaşını vurgulamak 
·gerekir. Bu konuya karşı çıkan batılı araştır-

maların çoğu, bu b;ıkımdan ekslktır. 

Bu olguyu Oryantalist ve parçacı bakış 
çerçevesinde ele alan batılı çalışm-aların çoğu. 
İslami dlrlllş açısından önemil anlamlara sa
hip pek çok metodik noktaları görmezlikten 
gelmektedirler. Mesela, bu olgunun tarihi 
boyutunu Jhmal ettiler. Burada bazı araştır

malar, olgunun tarJhl boyutu ol~rak, 

1928'den beri Mısır'da var olan Ihvan-ı Müs-
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limJn CemaatJ'ni ele alsalar da, buniarın 
çoğu, olgunun çağdaşlığı ve İran'da İslam 
DevrlmJ'nin başlamasından sonra ortaya çık
bğına bakarak, bu asrın yetmişll ve seksenli 
yıllarının ürünü olduğu intlbaını vermektedir
ler. Tarihi boyutun gerçekliği ve özelllkle de 
islami dirillş vakasının büyüklüğünün ve 
önemlnln gerçekliği, bu tarihi boyutun öne
mını bir kaç noktada ortaya çıkarmaktadır. 

Bu, vakıanın ilk köklerini ve başlangıcını an
lama ve teslıltte veya değişik tarihi dönem
lerde ortaya çıkan değişme ve gelişmeleri ta
nımada yardımcı olmaktadır. Aynı şekllde, 

günümüzdeki bu vakıanın yorumuna yardım
cı olacak genel faraziyeler ve kanunlar, her
hangi bir vakıanın tarihi olarak araşbnlması 
ve değişik tarihi dönemlerde benzerliklerının 
ve kendini oluşturan unsurlardaki farklı ve 
benzer yönlerinin tesbıtı yoluyla, ancak, or
taya konablllr. Bu zlkredllenlere ilaveten, her 
hangi bir olgunun tarihi arka planının 
araşbrılması. tahlil edilmesi ve günümüzdeki 
çeşltlJ yönlerının ıncelenmesı , onun geleceğı 
lle ilgili tutarlı ve net tahmınlerde bulunma
da ve bu vakıanın değışım ve d.evam
lılığının sınır ve Imkanlarını tesblllc kalkısı 
olablllr. 

İslami diriliş veya İslami uyanışı, saf 
İslami Ilke ve prensipiere dönüş veya İslam 
toplumunun karşılaşbğı çeşitli sorunların çö
zümlerin! Içermesi b~kımından, İslam'ın 
hayatın kapsamlı bir nizarnı olarak benim
senmesi için çalışmaya davet. olarak alırsak, 
bu anlamda İslami uyanış. "İslam'a karşı 
samlrni durgulann oldukça güçlenmesi, İ s
lam'ın, akJde, ibadet. ahlak. davranış. mua
melat ve yasama mercii o larak görülmesi, 
asıl şekliyle, eb edi tlkelertyle, ·yüce prenstp
leriyle günümüz müslümanlarının İslam'ı 
yaşamasına ve çeşitli çağdaş problemterin 
çözümünde onun hareket noktası alınmasına 
çağrı"25 olarak şekillenmcktedlr. islami uya
nışı veya İslami dJrilJşl. bir kısım bablı ya
zarların anlayışında da, doğrudan veya dotay
lı olaralt işaret edildiği gibi, daha önce zı 

kretUğlmlz manada anlarsak: babh araştırma

ların, b.u olgunun, yenlliğl ve çağdaşlığı ko
nusundaki Okrlnl kabul etmek ve benimse
rnek Imkansızdır. Bu yıizden, Hulefa-1 
Raşldin çağının sonundan Itibaren bu olgu
nun tarihi köklerını araştırmak mümkündür. 
Çünkü İslam Tarihi ve çeşitli İslami tecrü-

beter, ıster Emevı ve Abbasl döneminde, Ister 
Osmanlı dönemı vs. ·hakim yönetimlerde, var 
olandan farklı İslami Idealizm düşüncelerını 
llerl süren İslami güç ve akımların varlığını 
doğrulamaktadırlar. Nitekim. dlrlllş hareketı

nın devamlılığını koruma yönünde, çok farklı 
şeklllerde, fikri faaliyetler ortaya çıkmıştır. 

.__.Mesela: Ahmed b. Hanbel ve onun Abbas! 
halifelerine yaptığı eleştırilerden. İbn-ı Tey
roiye ve Moğollarla Jlgill fetvalanndan ve aynı 
şekilde, yenllikçiler silsilesi Içerisinde, Cema
lettın Afganl, Muhammed Abduh, Reşit Rıza 
ve Hasan el-Benna gibi isirolerin ortaya çı

kışını bu türden hareketler olarak saymak 
mümkündür. Bu vakıanın tarıhı geçmtştntn 

tc~ülti çerçevesinde şunu ileri sürebtlirtz: ya
bancı batı egemenltğlne direnme veya ona 
red şeklinde de ortaya çıkan, Libya'da Senü
siye. Sudan'da Mehdlllk. Arap Yanmadası'nda 
Vehhablye, Mısır'da Ihvan-ı Müsllmln Hareke
tı, bu diriliş olgusıAnun blr devamıdır. Aynı 
şekilde, İslam devletlerinde yabancı sömürge
cillğe karşı başlatılan milli bağımsızl!k hare
ketlerinde de, İslam'ın rolü esas unsurlardan 
biri olarak araşbrılabilir. 

· Kısacası; İslami diriliş olgusunun kökle-
. rini, gerek m~vcut durumu reddederek İsla
mi Idealizm konusunda düşünceler ileri sü
ren İslami güç ve hareketler şeklinde olsun. 
gerekse, İslam deviellerinde veya bu devletle
rin başkalarıyla. özellik de batıyla olan 
Ilişkilerinde İSilam'ın nasıl anlaşılacağı ve tat
bik edJleceği hususunda pek çok yaratıcı gö
rüş ve fikirler Ileri süren İslami faaltyetler 
şeklinde olsu.n , Hulefa-1 Raşldln dönemtnın 
sonlarına kadar götürmek mümkündür. Bu 
dlrlliş çizgisi, İslam devletlçri içerisindeki et
klleşlnılcr, münascbctler ve· çekişmelerde ha
kim, pek çok zorunlu şartlar ve durumiar 
IUbarlyle- ki bunlar c:ış güçlerle olan müna
sebctlcrln özünü de bellrlerler- ıntşle çıkış 

arasında seyreden bir çeşıt tarihi sürekliliği 

temsil etmektedir. 

Fakat batılı çalışmalar İslami diriliş olgu
sunun tarıhı boyutunu nıçın görmezlikten gel
mcktcdlrl~r? Bu soruya bir kaç şekilde cevap 
vermek müıııkCıncliır. Dırınctsi. tarihi araşbrma 
gclencklcrl..ııln zayıflığı. Özelllkle bu Amerikalı 

~Dr.Ahmed Sıdkl ed-Dcccaııi, es-Sahvetü'l-İslamlyye ve 
Meşart'fıl-Heymeneu·ı-Ecneblyye, 16 nolu dlpnotta geçen ki
tap Içerisinde s.130. 
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araştırmacılar Için geçerlidir. Çünkü ABD tarı
hi olmayan bir devlettlr. O, tarihte yeni bir dö
nemdir. Burada pek çok araştırma faaliyetleri, 
Sulüklye (davranışcılık) ekolünün ve daha son
rakllerin geleneklerini hareket noktası aldılar 

ve bu olguların tarıhı yönlerine ve tarıhı geç
mlşlerine yeterince önem vermediler. Bu. İsla
mi diriliş olgusunun ele alınışmda ve tahli
llnde de kendisini göstermiştir. Çünkü batılı 

araştırmacılar, bazı sosyoloJik ve psikolojik 
araştırma teknik ve metodlarını kullandılar ve 
olgunun bazı nıcelJksel gösterge ve yansımaları 
üzerinde yoğunlaştılar. Olgunun bazı yönlerını 

anlamada bu araştırma metodlarının ve tek
niklerinin önemine ral:,rmen, bunlar olguya. par
çacı bakış doğrultusunda sınırlı düzeyde önem 
vererçk, onun tarihi uzantısını görmezlikten 
gelmektedirler. İkincisi; İslami diriliş olgusu
nun tarihi tecrübesı , batı açısından bcllrll an
lamları yansıtmaktadır. İslami dlrlllş, önemli 
bir yönüyle, ·islam alemi üzerindeki yabancı 
egemenliğinin plan ve girişimlerine bir reak
siyon olarak ortaya çıktı. Haçlı seferlcrlnde, ge
leneksel sömürge dönemınde ve İslam alemı
nın kalbine siyonıst varlığını, yenı sömürge ol
gulannı ve şekillerini reddetmcde görüldüğü gl
bl, İslam. batıya karşı direniş hareketlerinde 
asıl unsuru oluşturmaktadır.26 Bu bağlamda, 
İslami dirilişin tarıhını Incelemek, onun önem
U bir yanı olan, İslam alemi üzerındekı batı 
egemenliği ve hakimlyeti glrl.şlmlerını Incelemek 
demektir. 

Nitekim, İslam'in rolü, günümüz İs lam 
devletlerindeki mllll bağımsızlık hareketlerinde 
ve aynı şekilde daha önceki tarihi dönemlerde, 
barbar batıya karşı direniş ve red hareketle
rinde açıkca görülmüştü. Bu rol. bir kaç 
boyutta ortaya çıkmaktadır: İslam Ister bir 
devlet, Isterse bütün İslam devletlerı dü
zeyinde olsun, birlik ve kaynaşma unsurudur. 
Nitekım O. bu devletlerde kimliğin esas kay
nağı olup, teknolojik başarı ve askeri güce 
dayalı barbar batı medenlyetl örneğine tam bir 
alternatif örneğı sunmaktadır. Son oiarak, İs
lam, önemil birleştirici · güç ve imkaniani ~a
hiptlr. Çünkü müslümanları, başta İslam 
dtyannı korumak Için Cihad olmak üzere. pek 
çok genel İslami prensip ve ilkeler etrafında 
birleştırmektedir. Bu cihad. geçmişte ve günü
müzde İslam alemını hedef alan dış saldırılara 
karşı direnme hareketlerinde, odak kavram ve 
temel unsur olmuştur. Üçüncüsü; dil proble-

ml. batılı araştırmacıların bu olgunun tarihi 
köklerini araştırmasını engellemektedlr. Bu· ko
nuda, müslüman araştırmacıların çalışmaları
nın olmarnası veya az olması, İslami diriliş ol
gusunun tarihi köklerını lhrnalde önemli bir 
sebep teşkil etmektedir. 

İslami dirlllş olgusunun tarıhı boyutunu 
görmezlikten gelmeye Ilaveten, batllı çalışmala
rın çoğu bu olgunun evrensel boyutunu da ih
mal etmektedirler. Araştırmalarda asıl yoğun

luk. esasen, Ortadoğu'daki. İslami diriliş olgu
su ve sık sık ·tekrarlanan Ortadoğu İslam'ı 
(Middle Eastern Islam) üzerindedir. Bu araştır
malar, dini uyanışın ve dine dönüşün, günü
müz toplumlarının çoğunun yaşadığı genel bir 
olgu olduğunu görmezlikten .gelmektedirler. Ni
tekim Dr. Ahmet Sıclkl ed-Deccanı (?) bu ko
nuda şunu ileri sürmektedir: "Çağdaş Dünya
mız, bugiın çeşllll toplumlarda gÇ)rdüğümüz 
'Manevi (Ruhi) uyanış' olgusunu yaşamaktadır
lar. Bu olgu. ruhi uyanış hareketlerinde. şekil 
!Ubarlyle farklı olsa da Insanın arzularına ce
vap verme ve Insanın ruhi boyutuna hitap et
mede blrleşmektedlrler. Bu olguya, çağdaş 
dünyamızda ve özelllkle batıdaki ınsanın 
şlkayetçl olduğu ruhi krizler arasmda sıkı 
Ilişki vardır. "27 

Dini uyanış olgusunun evrenselliğin! des
tckleyen onlarca misal getır1leb!Ur. Mesela; 
Arnenka eski başkanı Reagan. başkanlı~ seçı
mı kampanyalarında temel unsurlardan biri 
olarak dlne dayanmıştır, dini makamlardan bt
ri olan Vatıkandakl Papa, Dünya siyaset mey
danında önemli bir rol ıcra etmektedir. Hiç 
kimse Avrupa devletlerindeki Demokratik ve 
Sosyalist Hrlstlyan Partılerinin rolünü ve faa
llyeUerlnl görmezlikten gelemez. Aynı şekilde. 
kilise Doğu Avrupa ülkelerinde ve Latin Arnert
ka'da sosyal ve siyası anlaşmazlıklarda önemli 
bir rol oynamaktadır. Sonuncu olmayan bir 
diğeri Ise; İsrail'deki dl~ parti ve hareketlerin 
-Şas (fevrat'ın Doğulu Muhafızları), Ağudat.Yıs

rael (İsrail Birliği), Mızrahl (Milliyetçi Dinci 
Cephe), Degel Ha Tora (fevratın Bayrağı)- rolle
rinin ortaya çıkmasını zlkredeblliriz. Çünkü 

·bunlar, 1.988 Kasım'ında yapılan 12·. KilJse se
çimlerinde 18 sandalye kazandılar.28 

2~azla bilgi ıçın bkz. Deccani. age. s.l29-l40. 
27Deccani age s. ISI . 
2.8yahld Abdıllmecıd, "İnUhabıl'l-KeıüsetJ's-Sfuü Aşare ve'n- · 
Ntzamu"l-Hizbi el-İsralli". Kahtre Üniversitesi İktisadi ve Siya
sı Billmler Fakültesi Siyasi Incelemeler ve Araşhrmalar Mer
kezi'nin 3/1/1989 ta.rthınde duzenledlğl "Tahlil Hii.lcri-İnUha
batı'l-İsralll" adlı toplantıya sunulan tebllg. 
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İslam, dine dönüşte Ilgili bu evrensel yö
neUş çerçevesinde, yansımalan yaklaş!)t bütün 
isıarn ülkelerını kapsayan diriliş oığusunun, 
coğrafi ve sosyal çerçevesının genişUğlyle. beUr
gln bir ayrıcalık ka2anmaktadır. Bu sosyal çer
çevede, çeşitli şeklllerde ve farklı görünüm
lerde faaliyet gösteren geniş sosyal kesimler ve 
gruplar bulunmaktadır. Bütün bunlardan daha 
önemUsi İslami güç ve akımlann İslarn'ı, batı 
medeniyet! örneğine karşı tam bir alternatif 
olarak sunmalarıdır. Çünkü İslam, günü
müzde ınsanlığın ştkayetçı olduğu çeşitli prob
lemlere çözümler sunmaktadır. Aynı şekilde 
İslami diriliş olgusunun ayrıcalığı. siyasi İsla
mi güç. cemaat ve örgütlerin ortaya çıkmasın
dan ve onların artmasından kaynaklanır. Çün
kü, bu cemaatler mevcut nizarnları yıkmak ve 
yerıne Kur'an ve Sünnet"teki İslami esaslardan 
h areketle gerçek İslam toplumunu kurmak 
için şiddet ve ln}<ılabı bir metod olarak benim
sed.Jler. 

Batılı araştırmacılar, İslami uyanış olgu
sunun evrensel boyutunu niçin görmezlikten 
gelmektedirler? Gerçekte bu. ancak olguyla 11-
gıU batılı siyası ve akademik Ihtimarnın artma
sının sebeplerini yorumlarken kendisinden da
ha önce bahsettiğimiz Oryantallsl gerekçe ve 
Slyasi-Stratcjlk gerekçe ışığı alimeieı ~nlaşılabi
llr. İslami diriliş · olgusu . . merkc~ınde Arap 
dünyasının bulunduğu İslam alemindeki batı 
çıkarlan Için bir tehllkedlr. Aynı şekilde bu. 
batı medeniyet! örneğine meydan okuyan bir 
alternatif durumundadır. Dlne dönüş şeklinde
ki evrensel yöneUş boyutu , daha önce de zlk
red.JldJğl gtbl, Insanın maddi lhUyaçlannı sağla
yan fakat ruhi ve ·manevi yönlerini öldüren ba
tı medeniyetının tökezledlğinln deliltdir. Bu du
rum "Batı Medenıyetı·nın Hastalıkları" olarak 
ortaya çıkan bir grup tehlikeli sosyal ve ahlaki 
hastalıkların yayılmasına sebep olmuştur. Bu 
yü~den, dine dönüş . şeklindeki genel eğilim, 

kişıyı esas alan batı medeniyetının merkez 
alınması kompleksinden hareketle, batılı 

araştırmacıların pek çoğunun kabul edemediği 
bir d!Jrum olan batı medeniyetının !Oasından 
ortaya çıktı. Çünkü batılı araştırmacıların 
çoğu. araştırma ve lncelcmelerlnde. temelini. 
Insanlığın gelişmesi Için, tek yolun batı top
lumlannın takip ettiği yol olduğu, bu yüzden 
diğer devielierin bu yola tabi olup onun Izin
den yürümemiz gerektiği fikrini oluşturan 
önyargılardan hareket etmektedirler. Bu ba
kımdan Liberal değerlerin. ınsanlığın gelişiml

nin hedef ve ideallerinden olan Demokrasi. 

Özelleşme ve kişi hürriyet! şeklinde ortaya 
çıktığı kabul ed.Jlir. Bu diğer toplurolann kültü
rel ve ttikadi sıstemlerine, medeni ayrıcalıklan
na aşağılayıcı bakışı Içermektedir. Batıda ve 
Doğu Avrupa toplumlarındaki din ve siyaset 
arasındaki yalan illşki ve münasebet gerçeği
nin iyice anlaşılması, asıl Itibariyle. batı 

düşüncesinin temel dayanaklarından birl olan 
din ve devleti birbirinden ayırma anlamına ge
len Laiklik etrafında pek çok soru IŞareti or
taya çıkarmaktadır. Bu problemle ilgill özel du
rumu gözönünde · bulundurulduğunda, İslam, 
Ortaçağda batıda hakim olan din adamları yö
netiminin varlığını tanımaz. Çünkü İslam'da 
yönetım sıstemı esas ıtıbarfyle yönetimlerin. 
yönetıciye rıza gösterme ve gönülden kabul et
melerine dayanan sivil bir yönetimdlr. Bunun 
tanımı pek çok İslami prensip arasında. şura. 
özel bir kesimin biah (Ehlü'l-Hal ve'l-Akd) ve 
bütün toplumun blatı gibi kavramlarla yapıl
maktadır. İslam'da yönetim, esasını şeriatın 
tatbiki veya Allah'ıh lndlrdlği ile hükmetıneye 
bağlılığın oluşturduğu dini bir kaynağa dayan
maktadır. Bu yüzden Iktidarın kaynağı sivil. 
bu yöntemın uygulamak zorunda olduğu ka
nunların kaynağı da Ilahi lsf' ve bu kanunlar 
da yönetici lle yönetılen arasındaki manevi 
bağın özünü oluşturuyorsa, neticede . İslam'da 
din ve stf'asetın ayrılığından bahsetineye gerek 
kalmaz.2 Bazı batılı top-lıımiarda dlnln siyası 
rolünün ortaya çıkarılması çerçevesinde. siyası 
seçim propagandaları ve sosyal ve siya·sı çe
klşmelerde de olsa din kulianılıyorsa. batı 
düşüncesinin modernleşme ve gellşmlşllğin 
kaynağı olarak. din ve devletin blrblrlriden ay
rılması şeklinde Ileri sürdüğü temel dayanak
lardan birisinin sarsıldığı söylenebilir: Din. bü
tün toplumların ruhi ve ltıkadi bir hazlnesldir. 
Böyle olunca onun bellrU pir çerçeve içine sı
kıştırılması mümkün olmaZ. İster resmi. ister 
gayrı resmi 6lsun. bazı dini müesseselerin ro
lünün azaltılması mümkün Ise de, kimlJk kay
nağı. emniyet duvarı ve hatta red ve protesto 
vasıtası olarak ınsanların dine ve onun değer
lerine yönelmelerine engel olmak Imkansızdır. 
NltekJm dinlerin, doğup büyüdüğü yerlerde de
vrimci değışmeler meydana getirdiği inkar edi
lemez. 

29Fazla bllgl ıçın bkz. Muhammed Amare. el-İslam ve Usa
ICJ"I.Hıikm All Alıdürrazık. s.45, Bcyrut 1972. Dr.Ahmed Ke
mal Ebıı"l-Mecd. "es-Sultatü's-Styastyye fi'l-lslam" Arabl. 
300 (1984). s. s.24 Şlhal>ü'd-Oin b. Ebi Rebl. Sülükü'l-Me
mallk fi Tedblrrt-Memallk. U1k. Hamld Rcbl. l/17. Kahtre 
1980 Dr. Seyfüddln Abdiılfcltah. et. Tecdidü"s-Siyiisi vc·ı

Vakı"ı'l-Arabi cl-Muasır: Riı"yc !stamıyye Kahlre 1989. 
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Kısacası; batılı araştırmacılar bu dlrilJş ol
gusunu ele alırken pek çok metodik ve objektif 
prensipleri ön plana çıkarmakta ve onun dela
letlerını ıçeren diğer noktalan görmezUkten gel
mektedirler. Yine onlar bu olguyu. parçacı ve 
OıyantalJst yaklaşrmla ele alarak, onun tarıhi 
boyutunu ve dfne dönme gıbı evrensel yönc
Uşte ortaya çıkan evrensel boyutunu Inkar et
mektedirler. Aynı şekilde onun lUkadi ve kül
türel boyutlarına yeterınce yer vermeyerek, din 
ve devlet arasındaki bağ konusunda İslam'ın 
özel durumunu Ihmal etmektedirler. 

4- İslami Uyanış Olgus uyla ligili 
Yorumlarda Görülen Eksiklikler 

Daha önce de zikredlldlğl gibi. batılı 

araştırma ve Incelemeler. İslami diriliş olgu
suyla ilglll pek çok yorum ortaya koydular. Fa
kat bu çalışmalann olguyla llglll yorumlarında 
mevcut olmayan önemU boyutlar bulunmakta
dır. Bunların başında; Içerisinde canlılık ve 
sürekliilk unsuru bulunduran İslam dininin 
ayrıcalığı ve tabiatı lle ilglll boyut gelmektedir. 
İslam dininin özellikle · muamclat konusunda 
Ihtiva ettiği bir grup genel prensip, hayatın bü
tün alanlarına uzanmakta olup, günümüz 
problemlerine çözümler ve düşünceler üretcbll
mek Için bu konularda aklın ve lcUhadın kul- . 
lanılmasına genış bir alan bırakmaktadır. Bu
nun Için İslam'ın bütün zaman ve rnekanlara 
uygunluğu Ilkesinin Ilmi gerçeklik düzeyinde 
temellendlrllmesı mümkündür. Bu konuda 
Dr.Yusuf Karadavt'nln şu sözünü zlkredeblllrtz: 
"İslam ümmetinin lnandığı. sabah akşam kıta
bını okuyup dinlediği, Resul'ünün ve kahra
manlannın yaşantılannın batıralardan kaybol
madığı İslam'ın tabiatİ gereği, onlann bu uyku
lannın uzun sürmemesı. bu ümmetin en belir
gin özelliğidir. Bu sebeple İslam, ümmetlnf sü
rekli flme ve çalışmaya ça!;,rırmakta ve düşünce 
ve Incelemeye, mücadele ve cıhada teşvık et
mekte ve bunun netleesinde zaferin kazarula
cağını ve bu dininin yükseleceğlnl vadetmekte
dfr. Ayrıca, O, Allah'ın ınananlMla beraber ol
duğunu, netleenın takva salıipleri lehine ol
duğu, zaferin doğrunun yanıııda olacağını ye 
batılın Ise kesinlikle yok olacağıııı vurgulamak
tadır. İslam ümmetinin tarllılııdckl büyük uya
nışlar, müslüman olmayanlarııı tarıhınde yok
tur. Çünkü islam kendine davetını yüceltecek 
ve ona Çağıracak ve ümmetinin gücünü kendi 
sancağı altında gerçekleştırecek kımseleri bula
bilmlştir"30 Dr.Hlşam Cuayt de şunu söyle-

mektedlr: "İslam kültür ve medeniyet olarak 
teslimiyet! kabul etmez. Varlığının kaynağını 
kendinde görür. Çünkü onun kendine has 
olağanüstü bir gücü olup, moderleşmenin or
taya koyduğu Insanı ve siyası bütün kültürlere 
meydan okumaktadır. Ancak, bu durum, İ s 
lam'ın zaaf noktasıdır. Bu, onun başkalarını 
reddetmesine ve kendi fikri sıstemının donuk
luğuna sebep olmuştur. O gerçekte, başkaları
nı dışlayan bir güçtür. Fakat diğer taraftan 
modernleşmenın (Hadase) ferdlyetçlllk. uzlet, 
maddi ve Iktisadi aldatma, psikolojik bunalım 
gıbı olumsuzluklarına bakarak, İslam'ın 2 ı. 
yüzyıl Insanı Için yenilikçi bir mesaj yayabile
cek ruhi bır güç oldu!;,runu düşünmek müm
kündür."31 

İslami diriliş olgusuna önem veren batılı 
araştırmalar, İslam dininin tablatına en küçük 
lhtımam göstermediler. Bu durum olguyla liglll 
ortaya konan bütün yorumlan doğru olmalan
na rağıllen eksik ve yeters iz kılmaktadır. 

Bazı çalışmalar, bu olguyu geniş bir 
şekılde sunmuşlarsa da, onların, deiinUğinJ ele 
almadığı diğer bir problem daha kendini gös
termektedir. Değişim sloganı atan ve bunun 
Için çalışan, ancak farklı ideolojik bir zemin
den kalkarak bunu gerçekleştırrnek isteyen. 
temelde, solcu pek çok güç ve örgütlei-tn var
lığına rağıllen nıçın halk ve özelllkle de gençle
rlmiz, bu İslami cemaat ve örgütlerde; daha 
çok, yer almaktadır? 

Zlkrettiğlmlz bu sorunun cevabını, önemit 
İslam toplumlarında dlnln bağlayıcılığının et
kınlfği ve İslam dünyasının karşı karşıya bu
lunduğu sorunların teşhisinde ve onlara çözüm 
sunmada İslami mesajın. kolay ve anlaşılır bir 
dil kullanması gibi bir kaç gerekçe ışığında 
vermek mümkündür: Bu bağlamda, cemaatler, 
geniş kesimlerde yayılma ve taban bulmada, 
son derece etkileyici bir güce ve ikna edici 
güçlü bir mantığa. sahiptirler. Buna, Fehml 
Hüveydi'nln İslami hareketlerde örgütlenmemiş 
ve siyasi olmayan kesim olarak isimlendirdıği 

halk tabanının genişliği de Uave edflebiUr. Bu 
· kesim. farklı şeklllerde Allah'a giden yolu 

arayan bir grup dindan Içermelde olup, siyası 
ve siyasi olmayan aktif İslami cemaat ve ör
gütlerin en sağlam ve en güvenJlir kesiminf 
oluşturmaktadır. 

30KardaVi. age. s. 22-23. 
31Dr.Hlşam CQayt. "Sur'a beyne·ı-Aıemeyn", el-YevmD.'s-sabr 
260 (1989), 5.46. 
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Solun İslam dünyasındaki fikir, örgüt
lenme ve uygulama sevtyeslndekJ krJzı; genış 

sosyal kesimlerde yayılaınaınasına ve hareketı

ni desteleyecek sosyal keslm kazanamamasma 
sebep oldu.32 Bu yüzden sol, bazı kültürlülertn 
ve sınırlı sayıdaki talebe ve lşcllert ıçeren be
UrU bir seçkin kesimin sözcüsü olmaya devam 
e ttı. 

Marksıst kavramların anahtar tesllmt me
toduyla, yanı kavramların Arap ve İslam dev
letlertndekJ toplumsal gerçeğe daha ıyı uyum 
sağlayabilmesi ıçıti herhangi bir açıklamaya ve 
geliştirilmesine çaba sarfedilmeksizin aynen 
taşınması yüzünden, solun fikir düzeyindeki 
krJzt, onların anlaşılması zor bir s iyasi dil kul
larunası şekllnde ortaya çıkb. Bu yüzden sol, 
gerçekten uzak, muğlak bir fikir olarak devam 
etti ve bir grup mücerred tılsım ve gtzemiiliğin 
ötesine gidemedi. Örgütlenme ve uygulamalar 
düzeyine gelince, solun krizi, solcu güç ve ör
gütlerin çokluğu, parçalanmışlığı ve pek çok 
durumlarda bu solcu güç ve örgütler arasında 
kordinasyon ve lşblrllğl stratejisinin bulunma
ması olarak görüldü. Aynı şekilde Arap devlet
Iertnde Sosyalizmi tatbik denemelert başarısız
lığa uğradı ve başta Mısır, Sudaıı ve Tunus'ta 
bellrll bir ölçüde de Cezayir, Suriye ve Irak'ta 
olduğu gibi pek çok ülke, farklı tarihi döncm
lerde bundan vazgcçtller.33 Marksizm denemesı 
Güney Yemende de başarısızlığa u&rradı. Çünkü 
l986 yılının başlannda hakim seçkin taraflar 
arasında savaşın alevlenmeslyle netıcclendl. Ve 
bu savaşta silahlı kuweUer, emniyet birimiert 
ve Dr.Gassan Selaıne'nln deyimiyle; Marksıst
leşmiş gruplar kuUanJldı. Duna Ilaveten: pek 
.çok İslam devleUnde mevcut nizarnların yoğun 
s iyasi ve emniyet operasyonlarını, bu solcu 
güç ve örgütlere yöneltınesi bunların çoğunun 
yeraltında faaliyet göstermesine sebep oldu. 
Diğer yandan; buna, mevcut nizarnların uygu
ladığl ve uygulamaya devam ettiği sola karşı, 
s iyasi teşhir girişimiert eklenebilir. Bu girişim
ler asıl itibariyle, solu karalamakta ve toplum
dakl güvenlllrllğlnl sarsmaktadır. Zlkrettlğlmlz 
bu faktörler, solun İslam ülkelerinde zayıfla
masına sebep olmuştur. Böylece, fikri örgüt
lenm·e, uygulama ve münasebetlcr düzeyinde 
soldaki gtzU kriz, geniş halk kJUclertni kendi
sine çekerek, hareketine destck Için bunları bi
raraya toplayamaınasına sebep oldu. 

Arap ve İslam devletlerinde soldaki buna
lım ve gerilemenin yanısıra Mllllyetçl Daya-

nışma Hareketı, teori ve pratikte, 70'1erln 
başından hatta, 1967 yılından itibaren gücünü 
kaybetmeye başladı . Bunun iç . ve dış pek çok 
sebebi vardır. Ancak bunlara girmeye gerek 
yoktur.34 Bu bunalım neticesinde Milliyetel ve 
Nasırcı güç ve örgütler, mevcut anlaşmazlıkları 
ortadan kaldırmada, MllUyetçı flkrtn canlılığlnı 
tekrar hakJm kılmada ve Milliyetçi faaliyetiert 
sürdürmede başarısız kaldılar. Bütün bu se
bepler, güvenillrllklertnl kaybeden ve oralarda 
yaşayan hakların toplumsal şuurunda ·yer edi
nemeyen solcu ve mllllyetçl ideolojik sistem ve 
uygulaınalara karşı İslami cemaat ve örgütle
rin bir alternatif olarak İslam'ı sunmalarına 
zemin hazırladı. 

Kısacası; İslami hltaptakJ yayılmayı hızlan
dıran ve Ikna güc.ünü arbran gtzU bazı unsur 
ve özclllklertn yanısıra, mllllyetçl, solcu ve Ube
ral diğer Ideoloji ve örgütlerin bunlara· bağlı 
olarak kalkınma ve ıpodernleşme tecrübelertn
deki başarısızlık gıbı bütün bu etkenler. isla
mı diriliş hareketlerinin çeşitli kaynaklarla ve 
şekJllerle ortaya çıkmasına uygun bir ortam 
hazırladı. 

5- Vakanın Geleceğine Aşm Kötümser 
Baka ş 

İslami dirtUş konusundaki batılı çalışma
ların çoğu, bu İslami dlrlllş hareketı lle UgtU 
aşırı kötümser bir görüşü içermektc olup diğer 
İslam ülkelerinde İran örneğinin tekrar
lanmasıiıın Imkansız olmasa bJle, zor olacağlnı 
vurgulamaktadırlar. Bunlar. bazı . İslami ce
maatlerln şu veya bu devlette Iktidara gelseler 
bile mevcut problemleri İslami zeminden hare
ketle çözmeyi başaramayacaklarına işaret et
mektedirler. Bu araştırmalar, şiddete başvur
manın, bu cemaatlerin ttlkadl ve sosyal yapıla
nnın bir parçası olduğunu dikkate alarak, İs
lami cemaat ve örgütlerin İslam devletlerindeki 
siyasi lstlkrarsızlığm kaynağı olmaya devam 
edeceğini sürekli tekrarlaınaktadırlar. 

32Arnp dünyasında solun bunalunının sebepleri ve tezahiir
leri konusunda genış bilgı ıçın bkz. Hüseyn Muhammed 
Mahmud Ma'lum, "Kıraııt O Nakdi'I-YesAr el·Arabi, el-Mus
takbel cl·Arabl. 1 14 (1988). s.l34-152. Tank Y. İsmail. "the 
Communtst movements In Arab World", Law PersonalfUes 
and People of Mtddle East (Boulder 1987) -edllör James 
Ptscalort ve George S. liarrts- kitabı Içerisinde s.I69-204. 
3311elen Desfosses. Jacques Levesque. ed. SOclallsm tn U1e 
Tthrdworld. London 1975. 
34Muhanuned Saflyüddtn Muhanuned Cevdet Sallm. el-Flk
rü'l-Kavml el-Arabl ve·s-Siyase ei-Arablyye maa Tatbik ala 
Masdarri-Cezair-Surtye 1952-1970, Kahlre Üniversitesi İkU
sadl ve Siyası Billmler Fakfılteslnde hazırlanmış tez. Kahlre 
1989. 
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Bu zikrettlğimtz yaklaşımın boyutlarını 
dikkatle ıncelediğimtzde onların, esas itibariyle. 
mevcut nizarniara karşı şiddet eylemlerine gi
rişen siyasi İslami hareket ve örgütlerce temsil 
edilen dirJllş olgusunun yansımaları ve kay
naklanndan bir boyutu ile uyuştuğunu görü-: 
rüz. 

Bu cemaatlerin, her ne kadar seslerini da
ha fazla duyursalar bile, geniş bir yönellml ve 
hatta İslami hareketteki ana biinyeyi Ifade et
mediği. daha önce, vurguianmış ve kanıtlan
mıştı. Bu yüzden, şiddete başvuran İslami 
hareketlerin geleceğini, diriliş hareketının bü
tünü ve bu vakıanın bütün boyutlarının gele
ceği olarak görmek, bu olgunun boyutlarından, 

özellikle de asıl ve ana ·boyut olmayan bir 
boyutunun geleceği ile JlgıU düşüneeye dayan
dığından, bu görüş oldukça sakıncalıdır. Aynı 
şekilde, dlrlliş olgusunun geleceğini. bu olgu
nun artmasında etkili olan Arap ve İslam ger
çeği ile Jlg!lt mevcut problemlerı ve · meydan 
okumalan anlamadan ve bu olgudaki devamlı
lığın ve değişmenin sınırlarını tanımadan anla
mak imkansızdır. 

Bu durumda, düşünülmesi ve araştırılına

sı gereken pek çok problem ortaya çıkınakta
dır. Birincisi; Arap ve İslam aleminin geleceğı
nın. İslam'ı temel bileşimlerden biri olarak ka· 
bul etmeden düşünülemeyeceğı üzerinde, İs
lam devletlerindeki pek çok araştırmacı, 
düşünür ve hatta siyasiler arasında Ittifak var
dır. İkincisi; İslami diriliş olgusunun ortaya 
çıkması ve tırmanması İslam aleminin yaşadığı 
hayatın bütün yönlerine yayılmış toplumsal. 
krizlerle lrttbatlıdır. Bu krizin en önemli özel
likleri, kalkınma ve modernleşme tecrübelerı
nin başarısızlığa uğraması ve yarıda kalınası. 
kimilk bunalımının kökleşmesi, dışa bağımlı
lığın artması , batılı değer ve davranışların 
yayılınası, siyonıst İsraJl'ln saldırganlığının ön
lenmesinde etkisiz kalınması vs. olarak ortaya 
çıkınaktadır. Bütün bunlara rağmen, Arap ve 
İslaııı dünyasında mevcut problemierin çözü
münde başarısız kalınması neticesinde. sadece 
bir reaksiyon olduğunu kabul etmek imkansız 
olup, bu . uyanış olgusu aynı zamanda İslam 
dinının tabıatının asıl bir parçasıdır ve onun 
temel bir prensibine dayanmaktadır. Aynı 
şekilde, o, İslam ·ümmetlnin uzun tarihi de
neyimleri akablnde ortaya çıkan tarihi 
oluşumunun bir parçasıdır. Bu· olgunun coğra
fi ve · sosyal çerçevesinin genişliği. onun İslam 
toplumlanndaki sosyal oluşumların önemli bir 
unsuru yapmıştır. Bu yüzden dlrlliş olgusu-

nun devamlılığı. onun kendine has bazı özellik 
ve unsurlarına ve de asgari düzeyde bu olgu
nun ortaya çıkınası ve urmanmasına etki eden 
bazı problemierin devamlılığına bağlıdır. Üçün
cüsü; bu olgunun geleceği Ile ilglli görüşler 
çerçevesinde batılı çalışmalar, siyasi İslami ce
maat ve örgütlerin İslam dünyasındaki mevcut 
problemleri çözebilecek açık ve net düşünce ve 
projelere sahip olmadıkları üzerinde yoğun
laşmaktadırlar. Bu bir ölçüye kadar doğrudur. 
Fakat, İslami zeminden hareketle mevcut 
problemlere çözüm v~ projeler sunmak maksa
dıyla pek çok İslam aliminin gerçekleştirdiği 
yaratıcı çabalar, bu eserlerin görmezlikten gel
diği ve üzerinde düşünülüp netleştirilınesi ge
reken bir konudur. Burada iktisadi sistemin 
tabiatı, siyasi sisternın özellikleri, sosyal adalet 
problemi ve eşitlik, vatandaşlık. azınlıklar ve 
saire konusundaki pek çok problernie Ilgili 
mevcut sorunlara İslami bakış çerçevesinde 
pek çok ciddi çalışmaya işaret edilebilir.-· Bu 
bakımdan, bu fikri kaynakla siyasi olan veya 
alınayan diğer diriliş hareketlerinin kaynakları 
arasındaki bu kolay etkileşim, mevcut sorunla
ra çözüm ve projeler sunmada etkinlik açısın

dan diriliş olgusunun geleceğı için · hakim 
d~ğlşken durumundadır. Özellikle bu fikri kay
nak. olumsuz -manada değil olumlu manada, 
daha fazla etkili ve tesirli olabllınek ıçın. siyasi 
kaynağı yönlendlrecck. hareketini kontrol altına 
alacak ve olumsuzluklarını ortadan kaldıracak 
dayanaklara sahiptir. Dördüncüsü; batılı çoğu 
araştırmalarda olduğu gibi, İslami cemaat ve 
örgütleri, İslam ülkelerindeki siyasi Istikrarsız
lığın doğrudan sonımlusu olarak görmek Im
kansızdır. Çünkü bazı cemaatlerin şiddet faa
liyetleri, Istikrarsızlığın sadece bir yansımasıdır. 
Fakat bu. Istikrarsızlığın kaynaklarından cieğll
dlr. Yani o, istikrarsızlığın Ifadesi olup, onu ya
ratmamak(:adır. Nitekim şiddet faaliyetleri, sa
dece bazı İslami cemaatlerln yaptığı şeyler 
değildirler. İslam toplumlannda askerler. işçi
ler. talebeler. bazı solcu örgütler gibi diğer gü
çlerin de başvurduğu bir olgudur. Bu bakım
dan siyası istikrarsızlığın köklerini, isı~ ülke
lerının şlkayetçl olduğu ve bunların üstesinden 
gclmede veya azaltmada mevcut nizarnların 

. siyaset ve uygulamaların başarısızlığa uğradığı 
bir grup yapısal bozukluk ve çelişkilerde (sos
yal. siyası. ittkadi ve harici) bulınak mümkün
dür. 

Bu sıkıntıların başında kimlik bunalımı, 
milli kalkınma sorunları. tabakalar arasında 
iktisadi farklılıklar ve bu uçurumun büyümesi, 
yönetırnde krallık ye tek kişının yönetımı ve 
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dışa bağımlılığın artması vs. gel.{nekted1r. · Bu
nun netleesinde bu çelişki ve sıkıntılann deva
mını. İslam ülkelerindeki siyasi - istikrarsızlık 
olgusunun yayılması ve devam etmesının birtn
cl sorumlusu olarak kabul edlleblllr. 

Bu araştırmaların genel özeti olarak şun
ları söyleyeb11lrtz. İslami diriliş olgusunu ele 
alan batılı çalışmalar aşağıdaki birçok özel
Uğıyle tanınmaktadırlar: İslam'ı tanımlamakta 
ve araştırma konusu bu olguyu vasıflandırmak 
Için kullanılan kavramların fazlalığı ve kapalı
lığı. Buna ilaveten, İslam'a ve İslami diriliş ol
gusuna tek bır boyutundan bakan (parçacı) 

görüş. tarıhı ve evrensel boyutu görmezlikten 
gelme, bu olguyla şiddet ve aşırılık arasında 

bağ kurma şeklindeki yaygın görüş, olgunun 
yôrumu çerçevesinde Ise, batılı çalışmalar, İs- · 
lam dininin tabıatı lle ilglll yorumların bu can
lılık ve dirlllşin kaynağı olduğunu görmezilkten 
gelmektedir. Batılı çalışmaların çoğu, bu vakıa
nın geleceğı lle liglll olarak, bu cemaatlertn, İs
lam'dan hareketle mevcut sorunlara çözüm ve 
projeler ortaya koymada başarısız ka.lacakları 

ve İslami cemaat ve örgüUerln İslam devletle
rinde siyası istikrarsızlığın temel kaynağı ol
maya devam edeceği fikri üzerinde ısrar · etmek
tedirler. 

Acaba, bu olguyla liglll Arapça çalışmalar 
hakkında ne söylen~billr? 

6- Bu Vakıayla Ilgili Arapça Araıttırma ve 
incelemeler: Mısır'lı Düıtünür ve 
Araıttırmacılar~n inceleme ve 
Araştırmalarında Yer Alan Belli Başlı 
Düşünceler 

Burada genel bir "kaç mülahazayı ortaya 
koymak mümkündür: Birincis i; Bu konuda, 
ciddi Arapça araştırmalannın sayısı az ve bek- · 
lenen düzeyde değildir. Bu eserler, olgunun. 
tabiatı, iç ve dışta kazandığı önem ve tesirle
riyle uyuşmamaktad:r. İklnçlsl; bu olguyu ta
nımlamada kullandıkları kavİ-amlar ve onunla 
Ilgili llert sürülen yorumlar dolayısıyla batılı 

çalışmalara yöneltilen pek çok tenkidl, bundan 
çok daha şlddetu ve daha güçlü bir şekilde 
Arapça çalışmalara yöneltmek mümkündür. 
Batılı araştırmalarda olduğu gibi htmlarda da, 
İslam'ı tanımlamada ve bu dlrillş olgusunu ve 
bu olgunun sosyal yapısını oluşturan güçleri 
tanımlamada kavram kargaşası mevcuttur. Bu 
konuda pek çok kavram ve ıstılahiara dikkat 
çekmek mümkündür. Örneğin; Devrimci İslam. 
İlericl İslam. Siyasi İslam, Protestocu İslam. 

İtlrazcı İslam, Aydınintıcı İslam. Arneli İslam. 
intıkarncı İslam. Medeni İslam. Resm'i İslam. 
Halk islamı. İslami Köktenclllk. İslami Yayıl
ma, Aşırı İslamcılar. Siyasi İslami Hareketler. 
İslami Muhalefet, Akılcı Köktenclllk. Aktif Kök
tencilik vs ... 35 Bu kargaşa ve kapalılık sadece 
kavramların çokluğu lle sınırlı kalmayıp bu 
kavramların delalet ve manalarina da hakim 
oldu. üçi1ncüsü; İslami diriliş olgusunu' yo
rumlama çerçevesın.de, pek çok Arapça araş.tır
ma, bu olf,runun yorumlarını . batılı araştırmala

rın zlkrettığlnden farksız bir şekilde zikret
mektedlrle_r. Aynı şekilde bunlar, bu olgunun 
önemli yorumlarından biri olan, İslam dininin 
tabıatı ve onun dinamizminin kaynakları lle Il
gili yorumu çoğu kere görmezlikten gelmekte
dirler. Arapça çalışmaların çoğu. hu olgunun 
tarihi ve evrensel Iki boyutunu Ihmal ettikleri 
şeklinde batılı çalışmalara yöneltilen eleştiriyi 
kabul etmez. Dördünc;üsü; onlann çoğu İslami 
dJr!Uş olgusunu değerlendirirken çeşitli Ideolo
Jik zeminlerden ve flklrlerden h a reket etmekte
dirler. Böylece bunlar, özelde İslami diriliş ol
gusuna. genel olarak da İslam'a yönelik daha 
önceden sahip oldukları değer hükümlerini 
serdetmektedlrler. 

Vakıayla llgtlJ Arapça çalışmalan, aşağıda
ki şekilde üç temel eğilim etrafında tasnif et
mek mümkündür: 

Birinci eğilim; Olguyu reddeden bir grup 
çalışmayı Içermektedir. Bu tıp 'çalışmalar, 
olumsuz bir bakış açısıyla ona baktıklan ıçın. 
onu donukhık: aşırılık. llme. modernleşmeye 
ve insan hakla:.~ına düşman olarak görmekte
dirler. Onlar. ·Islami cemaat ve örgütlerin. 
mevcut problemlere çözümler getirecek açık 
projelere ve net düşüncelere sahip olmadıkları, 
sadece ahlaki ve lUkadi yönle yetlndlklerl ko
nusu üzerinde · durmaktadırlar. Bu yönellşe. 
pek çok solcu yazar ve düşünür ve bazı Libe-
raller dahil edlleblllr.36 · 

3:SSu kavram ve Isimler. Islami d1rlllş. olgusunun bazı yön
lerını ele alan Arapça pek çok araştırmada kulla
nılmaktadır. Aynı şeklide. bu kavramlar. basında ve parti 
kulislerinde oldukça r.ığbet gönnektedlrler. 
36Ömeğln bkz. Dr.Ferec Fude. et-Tayyar es-Siyasi ed-Dini 
ve Bldayat es-Suküt. el-Ezmıne 15 (1989), s.34-94. e1-Ce
mratu'l·İslamlyye ve Hukükfı'I·İnsan tl Mısr. (Mısır İnsan 
Haklan Derneği'nin 8·9 Aralık 1985 tarihinde düzenledlğl, 
Mısır'da Insan Hakları toplaııbsına sunulmuş bir bildlrt). 
Kable's-Sukılt. Ka.hlre 1985. Dr.Fuad zekertyya. el-Haklka 
ve'J-Vehm 0'1-HarekaU'l-lslamlyye ei-Muasıra, Ka.hire i986, 
"et-Tatarruf es-Siyasi ed-Dini ll Mısr: el-Cüzür. el-Valoa. ei
Mustakbel. Flkr. 8/12/1985. s.31-11 ı. Dr.Nizar el-Hadlsl 
Kadlyyetu'ı.l·Demokratlyye ve'I·Cemaatü'l·Dinlyye, el-Bahls 
el-Arabi. Nisan Temmuz ı 986. s.28-34. · 
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İkincı Eğilim. Bu olguya. araştırmacı bir 
gözle bakan bir grup araştırma ve ıncelerneyi 
Ihtiva etmektedir. Çünkü onlar, bu olguyu İs
lam toplumlarındaki canlılık ve uyanışın bir 
unsuru olarak kabul elroekte ve onda bu top~ 
lupıların geleceğınin bir suretini görmektedirler. 
Yine bu araştırmalar . . diriliş olgusunu. doğruya 
yönlendirmenın ve bazı eksikliklerını giderme
nın öneml üzerinde durmaktadırlar. Bu eğlllme 
Şeyh Yusuf Karadavı. Fehml Hüveydl. Dr.Mu
hammed Arnare, Dr.Rıdvan Seyld. Adil Hü
seyin, Dr.Hamld Rebl, Şeyh Muhammed Gaz
zall ve diğer pek çok Isim dahil edtleblllr.37 Bu 
eğlllmtn taraftarları, İslam kültürünü. onun 
sağlamını ve çürüğünü ayırmak ve bu kültür
den hareketle mevcut problemlere çözümler or
taya koymak ve neticede İslam'ı (değer, fikir ve 
sıstem olarak) günümüz gerçeği lle lrtibatlan
dırmak amacıyla yeniden gözden geçirmek ve 
onu metodik açıdan yenıden değer

lendirmektedlrler. 
Üçüncü Eğlllm; Bu olgunun özelliklerını 

ortaya çıkarmak ve boyutlarını tahlll e'tmek 
amacıyla Arap araştırmacıların Arapça ve İngi
lizce 9larak hazırladıkları bir grup akademik 
araştırma ve çalışmayı kapsamaktadır. Bu 
araştırmalar, olguyu ~lllde, sosyal ve siyasi 
bazı araştırma yöntemleri -ye araçlarına dayan
madığı Için, onlarda akademik ve araştırmacı
lık özelllğl ağır basmaktadır. Bunlar. ıster ol
guyu tanımlamada kullanılan kavramlarla ls· 
terse. onun hakkında ileri sürülen yorumlarla 
Ilgili olsun bazı önyargılı ve ıdeolojik fikir ve 

1 tercihlerden arınmış değlldlr. Esas Itibariyle, 
onlar bu İslami diriliş olgusunun aktifliğini ve 
pratik faaliyetlerindeki dınamiklerini tahlil üze
rinde yoğunlaşarak. bazı İslami cemaatlerln 
sosyal temellerini, teşkilat ve fikir sıstemlerini 
tahlll elmekte ve bir taraftan bu cemaat ve ör
gütler arasında lllşkl şekillerini. d.Jğer taraftan 
da. bu cemaatlerdeki mevcut gruplar ve bun
larla III~kl hallnde bulunan siyasi yönetimler 
arasındaki bazı ilişki ve etkileşim şeklllerini 

gözlemlemektedlrler. 38 

Kısaca: İslami 'diriliş ·olgusu etrafındaki 
Arapça araştırma ve Incelemelere. gerek olgu~ 
nun önemı. tesirleri ve uzantıları, gerekse va
kıayla liglll batılı araştırmalar çerçevesinde 
baktığımızda, bunların nltcHk ve nicelik açısın
dan Istenen düzeyde olmadıi,ını söylemek müm
kündür. Bu durum, İslam ülkelerindeki 
araştırmacılara ve akademik merkezlere. bu ol
gunun analızını yapma, boyutlarını ve sınırları
nı, güç kaynaklarını ve zaaf noktalarını. de-

vamlılık tmkanlannı •. Arap ve İslam alemlnde, 
şu anda ve gelecekteki gelişmelerle olan irtlba
bnı tesbıt konsunda büyük sorumluluklar 
yüklemektedir. 

Acaba bunun gerçekleşmesi mümkün mü
dür? 

İşte hodrt meydan ... 

37örneğln bkz. Dr.Hamld Rebl. MustakbelD.'l-İslam es-siyasi. 
Bagdat 1984. Rıdvan es-Seyld, a.g.e .. Tarık el-Beşeri. 
"Seyabki el-Guliiv ma Bakiye et-Tağrib" . ei-Arabi. 309 
(1984). s.58-61. Huveydl. "ei-İslamlyyün ve'l-Unf'. el-Ehram, 
1/10/1985. Da'vetiin Ila Farz, el-Ahram. 25/5/1988, Mu
hammed Rıza Muharrem, "ei-HareketıYI-İslamlyye ve'l-Unf', 
el-Müsllm el-Muasır, 35 (1978), s. 9-18. el-Aşmavi, el-İslam 
ve's-styasl, Kahtre 1987. Arnare. es-Sahve el-İslamlyye ve't
Ttınddi el-Hadari, Kahtre 1985. Muhammed Gazall, "Hezar 
mlne't-Tedeyyün el-Mağşiiş", el-Arabl, 309 (1984). s.41·43, 
Dr.Muhammed Fethl Osman, "ei-Kam'u Sebeben lrt-Tatar
ruf ve Leyse I'lacen leh", ei-Arabl, 309 (1984), s. 56-57, 
Dr.Veclh Kevseranl, "Selase Ezmlne ll Meşriıl en-Nehdati'I
Arablyye ve'l-lslamlyye, el-Mustakbe!Ct'l-Arabt. 120 (1989), 
s.4-25. Dr.Kardavt, Eyne'l Hale! Kahlre 1985. el-Harekatü'l
İslamlyye benye'l-Cümüd ve't-Tatarruf, Doha 1402. 
38Örneğln bkz. Esma el-Arlf. "ei-Harekatii'l-Usullyye ed-DI
nly}te ll Tunus", el-Menar. 18 (1986), s.6-12. el-Hablb ei
Cinhanl. "es-Sahvetü'I-islamlyye ll BlladJ'ş-Şam: Misal Su
riye". el-HarekôlCı'l-İslanılyye el-Muasıra jl Vatan{'l-Arabt. 
(Beyrut 1987) kitabı Içerisinde, s.105-154, Hasen Sabra, 
"anl's-islamlyyl ll Lübnan·. aynı eser lçeı1slnde. s.161-186. 
Rıfat Seyld Ahmed. Zahlretii'l-lhya el-İslami ll's-Sebl'nlyyat: 
Dlrase Mukarene beyne Mısr ve İran, Kahlre 1989, Cablı1. 
"el-Harekatü'I·İslamlyye ei·Muasıra ll Vatanl'l·Arabl, (Beyrut 
1987) kit. s .247-249. Mustafa el-Öaylanl, "Takrlr Tecmll': es
Sahvetü'I-Dinlyye ei-İslamlyye: Hasalsuha, Etvariiha -Mus
takbelüha", el-Harekatı1 'l·İslamlyye el-Muasıra jl Vatani'l
Arabl. (Beyrut 1987), kitabı Içerisinde, s.333-409. Zahlre
tii'l·İhya el-İslami Dosyası, es-Siyase ed-Devllyye, 61 
(1989). Arap Sosyal Billmler Cemıyeti'nln 4-7 Nisan 1989 
tarihinde Kahlrc'de dfızenlcdığı "Arap Toplumlannda Din" 
adlı toplantıya sunulan blr grup araştırma, Hişam Cuayt, 
• es-Sahvetii ·ı -islamlyye ve·s-Sekafetii ·ı-M uasıra", es-Sahve
tii'l-İslamlyye ve Hiikıımii'I-Vatanl'l-Arabl, (Amman 1988). 
kitabı lçeı1slnde. s.275-280. A1lf Liittl es·Seyld, ··ReUgJon 'Or 
opposltion: Urban protest mowement In Egypt" •. Internatio
nal Journal -of Mlddle East StudJes, C.l6, 4 (19~). s.541-
55l. .All E. Hilal Dessoukl, "The Islamıc Resu.rgence: 
sources. dyn.amlcs and lmpllcations", Islamlc Resurgence ın 
the Arap World {New York 1982) kitabı lçeı1slnde, s.3-31. 
"TTıe Resurgence of lslamlc Organization In Egypt: an lnter
pretation", Islam and Power (Londra 1981) kJtabın ıçerı
sinde, s.l 07-117. Faruk A. San karl, "Islam ani:i' Politics ın 
SaudJ Arabia" lslamıc Resurgence In the Arap World (New 
York 1982), kitabı Içerisinde, s.178-195); Hamld A. Ansaı1, 
"TTıe 1slamlc Mllltant In the Egyptian politics",. international 
Journal of Mlddle East Studies, C. 16, 1 (1984), s.123-143, 
Harıa Batatu, "Syrta Muslim Brothren", "State and Ideology 
In the Mlddle East and Pakistan•, ·edJtör Halilday ve Alavt
(London 1988), kJtabı lçeı1slnde, s. 112-132, İbrahim İbra
him. "Rellglon and politics Under Nasser and Sadat, 1952-
1981", "TTıe lslamıc Impulse· (London 1987), kJtabı ıçen
sınde s.l21-134. Sadiiddln İbrahim, "Anatomy of Egypt's 
Mllltant lslamlc Groups • .", "-Islamlc Resurgence ın the Arap 
World" (New York 1982), kitabı Içerisinde, · "Islamlc Mllltancy 
or as a social mowements ... ·, "Islam! c Resurgence In the 
Arap World" (New York 1982) kJtabı lçeı1slnde, s.ll7-137. 
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