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I. GENEL OLARAK İRTİCA: 
İrtica tartışmalarının Tanzimat’tan itibaren başlayıp, Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri 

yoğunlaşarak devam ettiği görülmektedir. İki asra yakın uzun bir zaman geçmesine rağmen 
maalesef  irtica  kavramı ile ilgili bir ortak kültür oluşturulamamıştır. Bu kavram bir türlü 
yerli yerine oturtulamamıştır. Günümüzde yapılan irtica tartışmaları, gerek muhteva ve 
gerekse üslup bakımından Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki tartışmaları andırmaktadır. Bu da 
irtica konusundaki farklı bakış açılarının değişmediğini göstermektedir.  

İrtica tarihini gözden geçirme zarureti vardır. Ülkemizde genellikle Osmanlı 
dönemindeki yenileşme hareketleriyle bağlantılı olarak ele alınır. Bu yenileşme hareketlerine 
karşı dinî gerekçelerle gösterilen tepkiler, irtica hareketleri olarak adlandırılır. Hâlbuki bu 
mantık gerçeklerle örtüşmez. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre, tarihte irtica kavramını ilk 
defa Halife Hz. Ebu Bekir kullanmıştır. Adı geçen devlet başkanının döneminde, İslam’ı 
henüz gönüllerine tam olarak sindirememiş olan bazı kimseler, cahiliye dönemindeki örf, adet 
ve batıl inançlarına geri dönmeye teşebbüs etmişlerdir. Özellikle, zekât vermeyi ve savaşlarda 
görev almayı reddetmek istemişlerdir.  İslamiyet kendinden önceki devreyi "Cahiliyye" olarak 
adlandırmakla, İslam’la başlayan yeni dönemin eskisine nazaran maneviyat ve uygarlık olarak 
gelişmişliği ve üstünlüğü temsil ettiğini vurgulamaktadır. Çünkü "Cahiliyye" deyimi, İslam’a 
muhalefet eden müşriklerin geriliklerinin bir sembolü olarak kullanılmaktaydı. Bu itibarla 
İslam’dan uzaklaşıp tekrar Cahiliyye dönemine geriye dönmek, gelişmiş bir uygarlığın ilkeleri 
ve prensiplerinden uzaklaşarak geriye gidişi temsil etmekti.  

Tesiri günümüze kadar devam eden ve dördüncü İslam halifesi Hz. Ali ile Muaviye’nin 
karşı karşıya geldikleri Sıffin Savaşı’nda, Muaviye ordusunun siyasi neticeler elde etmek için, 
mızraklarının uçlarına Kur’an-ı Kerim sayfalarını takmaları ve akabinde gelişen hakem  olayı 
da, bünyesinde irtica izleri taşıyan hadiseler cümlesinden değerlendirilmektedir. Çünkü bu 
hadisede din siyasi emellere alet edilmiştir. Hz. Ali askerlerine: "Ey Allah’ın kulları! Allah’ın 
kitabına en fazla uyan benim. Fakat Amr b. As, Habib b. Mesleme ve İbn Ebi Sarh din ve 
Kur’an ehli değillerdir. Ben onları sizden daha iyi tanırım. Onların tahkim istemeleri, 
kendisiyle batıl murat edilen sözdür. Vallahi, onlar bunu bilerek, aldatmak, gevşetmek ve 
tuzak için yapıyorlar." Cahiliye adetlerine kapılan bir başka gurup ta Haricilerdir. Sıffin 
Savaşı’nın bir neticesi olarak ortaya çıkmış olan Hariciler de eylemleriyle irtica görüntüsü arz 
etmişlerdir. Olaylara dar açıdan bakan bu grubun taraftarları, dini bir bütün olarak anlamaktan 
uzak olarak, İslamî hükümlerin asıl maksatlarını bir tarafa bırakıp sadece lafzına sıkı sıkıya 
bağlı kalmanın esas olduğu fikrini ileri sürmüşler, bu düşünceye itibar etmeyen insanları 
dışlayarak, düşman addetmişlerdir. Hatta bu taassupkârâne yanlış anlamalar sonucu, kendileri 
dışındaki Müslümanları kâfir sayıp kadın ve çocuk demeden insanları öldürmüşlerdir. Bazı 
İslam ülkelerinde, az da olsa, bu yanlış anlayış sahibi kişilerin bulunduğu bilinen bir husustur.  

16’ncı yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmeye başlamasıyla 
birlikte Osmanlı yöneticileri ve münevverleri imparatorluğun bozulan düzenini yeniden ıslah 
etmek ve Devleti ayakta tutmak için hal çareleri aramaya koyulmuşlardır. Bunun için Devlette 
bir takım yenilikler yapılmaya başlanmıştır. İşte bu hareketlere karşı geliştirilen tavır ve 
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stratejiler, Osmanlı tebeası arasında ilerici ve gerici tutum ayrışmasına sebebiyet vermiştir. 
Yeniliklerden yana tavır koyanlar ilericiliği temsil ederken, yeniliklere karşı şöyle veya böyle 
tavır geliştirenler gerici olarak vasıflandırılıyordu. Bu terimlerin sosyolojik anlamlar 
kazanarak sosyal bir hadisenin izahında kullanılmaya başlanması sonradan, özellikle İkinci 
Meşrutiyet’ten sonra olmuştur. Osmanlıların son dönemlerinde görülen ve irticai nitelikli 
özellikler ve motifler taşıdığı ileri sürülen hareketler şunlardır:  

  a) Genç Osman Olayı:  (1622) : Osmanlı İmparatorluğu’nda yenilik hareketlerine ilk 
teşebbüs eden hükümdar Genç Osman’dır. Genç Osman, bozulan Yeniçeri ve Sipahi 
ocaklarını ortadan kaldırmak ve yerine Anadolu, Suriye, Mısır Türkleri ile Türkmenlerden bir 
ordu kurmak istemiştir. 18 Mayıs 1622’de yeniçeri ve sipahi ocakları, ilmiye sınıfının alt 
sırasında bulunanlarla birleşerek isyan etmişlerdir. Atmeydanı’na giderek Şeyhülislam 
Hocazade Esad Efendiden fetva almış ve Padişahın hocası Ömer Efendi’nin evini 
yağmalamışlardır. 19 Mayıs’ta Atmeydanı’na yürüyerek bazı devlet adamlarını öldürüp, 
saraya girerek I. Mustafa’yı tahta çıkarmışlar ve Sadrazam Dilaver Paşa’yı katletmişlerdir. Bu 
isyan sırasında Yedikule’ye götürülen Genç Osman, 20 Mayıs 1622 tarihinde öldürülmüştür.  

Bu olay Osmanlıda ilk irtica hareketi olarak adlandırılır. 

b)  Kadızâdeliler İsyanı: (1656) 1620 yılına doğru Balıkesir’den İstanbul’a Kadızâde 
Mehmet Efendi adında bir din adamı geldi. Bir müddet sonra Sultan Selim Camii’ne vaiz 
oldu. Cuma günleri kendisini dinlemeye gelen heyecanlı cemaatına ateşli vaazlar veriyordu. 
Vaazlarında, İslam ve dünya tarihinin gördüğü en kudretli ve görkemli devletin, dinden 
sapıttığı için bu duruma düştüğü fikrini telkin ediyordu. Kadızâde Efendiye göre, camilere 
minarelerin yapılması, bir sürü tarikatın oluşup halkın camiler yerine tekkelere dolması, 
Kur’an-ı Kerim’in, ezanın, na’tların, tekbirin mûsiki ile okunması, Mevlevilerin bir rakstan 
ibaret bulunan sema’ı ibadet kabul etmeleri, türbelere adaklar adanması, Mevlit okunması, 
Peygamberimizin babası Abdullah’a saygı gösterilmesi dinsizlik ve küfür alametiydi. 
Bunların hepsi ona göre bidat-i kabiha idi. Hiçbiri peygamberimizin devrinde yoktu. Hepsi 
dinimizin saflığını bozan şeylerdi. Hz. Muhammed (as)’dan sonra yapılan bütün yenilikler 
müspet ilimler dahil olmak üzere haramdı. İşte sonunda İslam’ın kalesi  olan Osman’lı 
Devleti, Cenab-ı Hakk’ın gazabına uğramış, bu hallere düşmüştü. Bu vaazları dinleyen 
Kadızâdeliler, kışkırtma sonucunda, 02 Ekim 1656’da Fatih camiinde toplandılar. Bu kişilerin 
amacı, İstanbul’da bulunan tekkeleri, camilerin birden fazla minarelerini yıkmak, Hz. 
Peygamberden sonra yapılan bütün yenilikleri ortadan kaldırarak, kendi görüşlerine uygun bir 
düzen kurmaktı. Girişilen isyan hareketi, Köprülü Mehmet Paşa tarafından bastırılır ve failler 
yakalanarak Kıbrıs’a sürgün edilirler.  

Bidalar ile mücadele adı altında yapılan bu mücadeleleri ve tartışmaları meşhur ilim 
adamı Kâtip Çelebi “Mizanü’l-Hak” isimli eserinde ele alarak inceler. Yeniliğe karşı çıkma 
biçiminde kendini gösteren bu hareket de Osmanlı tarihinde müşahede edilen ikinci önemli 
irtica tezahürü olarak kabul edilmektedir.  

c)  Patrona Halil İsyanı : (1730) Bu isyan, Osmanlı’da yenilik hareketlerinin başı 
sayılan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile çevresindeki yöneticilere karşı girişilen bir irtica 
hareketidir. Matbaanın kurulması dâhil, yapılan yenilik ve imar faaliyetlerine karşı olan bazı 
kimseler, Arnavut Patrona Halil ile birlikte 28 Eylül 1730 tarihinde isyan hareketi başlatarak 
"Şer ile davamız vardır. Muhammed (as) ümmetinden olanlar bayrak altına gelsinler" diyerek 
halkı ayaklandırmışlardır. 1727 tarihinde, padişah III. Ahmet zamanında İbrahim 
Müteferrika’ya Kur’an-ı Kerim ve dini eserler basılmaması şartıyla matbaa kurma izni 
verilmiştir.  Patrona Halil isyanı, 1730 yılında, matbaanın kurulmasına verilen bu izinden 
dolayı çıkmıştır. Şeyhülislam Abdullah Efendinin asileri desteklemesi üzerine III. Ahmet 
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tahttan indirilerek yerine I. Mahmut çıkarılmış ve isyanda Sadabat’ta 120’den fazla köşk 
yağmalanmış, yakılıp, yıkılmış ve bazı devlet adamları öldürülmüştür.  

Koyu cahillik sebebiyle girişilen bu isyan hareketi de fiili irticaya örnek olarak 
gösterilen bir eylemdir.  

d)  Kabakçı Mustafa İsyanı : (1807)Yeniçeri ocağının durumunu ele alan III. Selim, 
açık fikirli ve yeniliğe taraftar kimselerden kurulu bir ekiple faaliyete geçerek "Nizamı Cedit" 
adı ile yeni bir askeri teşkilat kurmuştur. Ancak bundan rahatsızlık duyan Yeniçerilerle 
Şeyhülislam Ataullah ve Sadaret Kaymakamı, vaizlere telkinlerde bulunarak, camilerde 
yaptıkları vaazlarda halkı,  "askere ceket ve pantolon giydirip Frenk muallimlerine teslim 
eden" padişaha karşı kışkırtmalarını temin etmişlerdir. Devletin ileri gelenlerinden Tayyar 
Paşa da, "Müslümanlara kâfir elbisesi giydirildi, şimdi ne sipahi ne yeniçeri var, cümlesi başı 
kalpaklı Frenk oldu. Bunları emreden padişahtır. Kendisinin dine ve halka hıyaneti 
meydandadır"  demekten çekinmemiştir. Bunun üzerine ayaklanma olmuş, isyancıların başına 
geçen Kabakçı Mustafa, padişahın yakınlarından 11 kişiyi öldürmüş ve III. Selim tahtan 
indirilerek, 29 Mayıs 1807 tarihinde yerine IV. Mustafa geçirilmiştir.  

Bu olaydan sonra “Nizam-ı Cedit” kaldırıldı ve Yeniçeriler bir zafer daha kazanmış 
oldular. Bu hareket de, siyasi emellere İslam’ın alet edilmesi şeklinde kendini gösteren irticai 
bir nitelik arz etmektedir. Alemdar Mustafa Paşa Olayı da bu hareketle ilgilidir. Mustafa Paşa 
İstanbul’u işgal ederek IV. Mustafa’nın tahta geçirilmesine tepki göstermişler, Kabakçı 
Mustafa’yı evinde öldürmüşler ve II: Mahmut’u tahta geçirmişlerdir. O da Nizamıcedit’i 
Sekbanıcedit adıyle yeniden kurmaya girişmiştir. Fakat yeniçeriler 15–16 Kasım 1808 gecesi, 
askerin dağınık olduğu bir sırada, Babıâli’ye yürüyerek Alemdar’ı sarmışlardır. Alemdar, 
cephaneliği, üzerindeki 500 kadar asi ile birlikte havaya uçurulmuştur.  
 
                    e)  31 Mart Olayı : (1909) Hüseyin Hilmi Paşa’nın sadarete geçmesinden sonra 
14 Şubat 1909’dan 31 Mart 1909 tarihine kadar geçen zaman içinde İttihat ve Teraki ile Ahrar 
Fırkası arasında şiddetli siyasi çekişmeler yaşandı. 31 Mart vakıası Osmanlı tarihinde görülen 
en belirgin irtica hareketi olarak nitelendirilir.   Bu olaydan sonra irtica terimi Türkiye’nin 
siyasal ve toplumsal hayatında yerini almış ve sık sık gündeme gelir olmuştur. İkinci 
Meşrutiyet’in ilanında (1908) rolü olan İttihat ve Terakkiyi iktidaran düşürmek isteyen 
muhaliflerin başlattığı bir hareket idi. Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin siyasi 
çekişmelere girmemesi konusundaki şiddetli ikazlarına rağmen İttihadı Muhammedi 
Cemiyetinin fikirlerini yayan "Volkan" gazetesi ve Derviş Vahdeti’nin kalemi de bu işe 
karıştı. "Mizan" ve "Serbestî" gazeteleri de bu kampanyaya katılmışlardır.  

Osmanlılarda ilmiye sınıfı askere alınmıyordu. Harbiye nezareti bu durumdan 
yararlanarak su-i iistimale sebep olanları tesbit amacı ile imtihana tabi tutulmaları, 
kazanamayanların askere alınmasına karar verdi. Bunun üzerine Volkan gazetesinin tahrkkar 
tutumuile talebeler 27 Şubat 1909’da Beyazıt meydanında protesto mitingi düzenlemişlerdi. 
Bu olaylarda daima yatıştırıcı rol oynayan Bediüzzaman bu mitinge yetişerek kalabalığı 
yatıştırdı ve çıkması muhtemel kargaşayı önledi.1  

Ordu içerisinde de Mektepli subaylarla Alaylı zabitlerin çekişmeleri vard. Yeni açılan 
mekteplerden yetişen ve İttihat Terakkinin kurucuları ve meşrutiyetin müsebbibi idiler. Alaylı 
zabitler ise ordu içerisinde terfi ederek yükselen muhafazakârlığı temsil ediyorlardı. Sultan 
Abdülhaamidi devirmekisteyenler bu durumdan istifade ettiler.  Ordu’ya katılan asker elbiseli 
bazı kimseler ve medreseliler; mektepli subaylarla hükümet ileri gelenlerinin kâfir olduklarını, 
                                                
1 Divan-ı Harb-i Örfi, s.23 
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dini kaldıracaklarını telkin etmişlerdir. Bu propagandaların etkisi altında kalan Taşkışla’daki 
avcı taburları, harekete geçmişler ve Sultan Ahmet meydanında toplanarak güya şeriatı 
kurtarmak üzere herkesi kendileriyle birleşmeye çağırmışlardır. 31 Mart Salı sabahı, İstanbul 
halkı tüfek sesleriyle uyanmıştır. Hamdi çavuş, kamacı ustası Arif ve bölük emini Mehmet 
adlı üç kişinin emrinde bulunan askerler, "şeriat isteriz" diye bağırmışlardır. Bunlardan bir 
grup meclise giderek, isteklerini dört madde halinde bildirmişler, ancak istekleri kabul 
edilmeyince, meclis başkanı Hüseyin Cahit zannettikleri Adliye Nazırı Nazım Paşayı  ve 
İttihatçıların fikirlerini yayan "Tanin" gazetesi başyazarı Hüseyin Cahit zannettikleri Lazkiye 
mebusu Şekip Arslan Beyi öldürmüşlerdir. İsyana bir süre sonra donanma erleri de katılmış, 
Harbiye nezareti sarılmış ve bir kısım mektepli subaylar şehit edilmişlerdir.  

İstanbul’daki bu ayaklanmayı haber alan Selanik Redif Tümeni’nin subayları ve ordu 
kumandanı Mahmut Şevket Paşa derhal harekete geçmişlerdir. Gönderilecek kuvvetin başına 
Hüseyin Hüsnü Paşa, kurmay başkanlığına da Mustafa Kemal  getirilmiştir. Mustafa Kemal, 
İstanbul’daki irtica hareketini bastırmakla görevli olan bu orduya "Hareket Ordusu" adını 
vermiştir. Hareket ordusu 22–23 Nisan gecesi İstanbul’u işgal etmiş, 24 Nisan’da asiler 
bertaraf edilerek, 25 Nisan’da örfî idareyi tesis etmişlerdir. 27 Nisan 1909’da Sultan 
Abdülhamid’i de tahttan indirerek sürgüne yolamışlar veböylece harekâtı planlayanların 
emellerini tahakkuk ettirmişlerdir. Osmanlının yıkılmasını da hızlandırmışlardır.   

31 Mart Olayı’na karşı çıkarak bu olaya tepkilerini açıkça ve cesur bir şekilde ortaya 
koyan ulema da çıkmıştır. Bu ulema irticayı öncelikle istibdadın geri gelmesi veya  taraftarlığı 
olarak görmekteydiler. Bediüzzamna Said Nursi bu âlimlerin başında gelir. Ermenekli 
Mustafa Sabri Efendiye göre de eski devrin müstebidleri o günkü mürtecilerdi.  

Cumhuriyet Dönemindeki İrtica Eylemleri: İrticai eylemler Osmanlı dönemiyle 
sınırlı kalmamış, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte girişilen devrimlere karşı tepki olmak 
üzere benzer hareketler de olagelmiştir.   

1. Şeyh Sait İsyanı: Şeyh Sait, dinin elden gittiğini iddia ederek 11 Şubat 1925’te, doğu 
illerinde isyan etmiştir. Bazı şeyhlerle ve yabancılarla işbirliği yapan ve onların maşası olan 
bazı kimselerin teşvikiyle, Genç, Elazığ, Ergani taraflarını almıştır. Gerçekleştirilen 
devrimlerden menfaatleri zarar gören kimseler ile eski devirden arta kalmış siyaset adamları, 
bu ayaklanmadan ümide kapılmışlardır. Askerî harekâtın yanı sıra 7 Mart 1925 tarihinde 
"Hıyanet-i Vataniyye Kanunu"na bir madde ilave edilmiş; "Takrir-i Sükûn Kanunu" 
çıkarılmıştır. Birisi Ankara’da, diğeri doğu illerinde görev yapmak üzere iki "istiklal 
mahkemesi" kurulmuş kısmi seferberlik ilan edilmiştir. Atatürk, bir beyanname çıkararak: 
"mahiyetlerini din maskesi altında gizlemeye çalışanların teşebbüsü mahsulü olan bu 
hareketin bastırılması için bütün tedbirlerin alınmış olduğunu" duyurmuştur. Bu tedbirler 
sonucunda memleket ve devrimler büyük bir tehlikeden kurtulmuş ve asiler şiddetle bertaraf 
edilmiştir.  

Atatürk 1 Kasım 1925’te TBMM’nin II. Dönem III. Yasama Yılının açılış 
konuşmasında şöyle demiştir: “Yüce Meclis çalışmalarına ara verdiği sırada Cumhuriyet 
Ordusunun, irtica, olayını bastırmak ve ortadan kaldırmak çabası içinde olduğunu 
bilmektesiniz. Ordu, Cumhuriyet düşmanlarını hızla ve kesin şekilde ortadan kaldırmıştır. 
(Şiddetli alkışlar) Bu ayaklanma olayının, irtica ağırlıklı olduğu, genellikle önceden hazırlanmış 
bir fikir akımı ile birbirine bağlı hazırlıkların uygulanması sonucu oluştuğu, bir yıldan beri 
gelişen durum ve olaylar ile bir kez daha kesinleşmiştir. Ulusumuz, yüzyıllar boyu sürekli 
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aldatılmış olduğunun bilincinde olarak, yenilik ve reform alanlarında gösterdiği olağanüstü 
çalışmaların bir an bile kesintiye uğramasına izin vermemek konusunda kararlıdır. (Alkışlar) ”2 

 2.  Menemen Olayı: Bazı kimseler Mustafa Kemal tarafından gerçekleştirilen 
inkılâpları yok etmek, Cumhuriyet Halk Fırkasını devirmek için "Serbest Cumhuriyet Fırkası" 
adlı yeni bir partinin kuruluşu ve bir kısım aydınların ona girişini devrimlerde ayrılık belirtisi 
sanarak faaliyete geçmişlerdir. 23 Aralık 1930 tarihinde Nakşibendî tarikatı şeyhi olduğu 
iddia edilen Derviş Mehmed ismindeki esrarkeş birisi, müritleri olduğu iddia edilen birkaç 
çapulcu ile Menemen Kasabasını basmıştır. Kendisine engel olmak isteyen yedeksubay 
Kubilay’ı önce vurarak şehit etmiş, sonra da bıçakla başını boynundan ayırmıştır. Başını yeşil 
bir bayrağın direği ucuna takarak halkı ayaklanmaya teşvik etmiştir. Bu harekete halktan 
katılan olmamıştır. Bununla beraber çok büyük bir isyan hareketi olmuşçasına tedbirler 
alınarak ordu ile müdahale edilerek bu hareket şiddetle bastırılmıştır. Bu bahane ile SCF 
kapatılmış, CHP muhalifleri ordu gücü ile bertaraf edilmiş ve muhalefet sindirilmiştir.3 

31 Mart Vakıası Osmanlı döneminin en belirgin irticai bir hareketi olarak telakki 
ediliyorsa, Menemen olayı da aynı şekilde Cumhuriyet döneminin en bariz irticai bir hareketi 
olarak değerlendirilmektedir. Her iki harekette dini olmaktan öte siyasidir. Çıkar çevreleri 
irtica bahanesi ile orduyu tahrik etmiş ve siyasi emellerini ordu gücü ile korumuşlardır. 

Tarihte meydana gelen bu ve benzeri irticai eylemler ciddi bir şekilde incelendiğinde, bu 
hadiselerin, doğrudan dinden kaynaklanmadığı, eylemcilerin şahsi, siyasi ve iktisadi 
amaçlarına rahat ulaşabilmek için ve halk nezdinde kolayca taban bulabilmek, askeriyeyi ve 
irticayı kullandıkları açıkça ortaya çıkacaktır. Bir başka deyişle askerler ve irtica, iktidar 
mücadelesine, ekonomik çıkarlara ve diğer şahsi menfaatlere alet edilmiştir. Yukarıda 
örneğini verdiğimiz olaylar tek tek ele alındığında bu görülecektir. Örneğin, Genç Osman 
isyanının asıl sebebi, yeniçeri ve sipahilerin ortadan kaldırılmalarına karşı, bu kişilerin 
varlıklarını sürdürebilmek için bunların üzerinden nüfuz sağlayan bazı yöneticilerin 
geliştirdikleri tepkileridir. Burada dinî bir sebep söz konusu değildir. Aynı şekilde, diğer 
isyanların da altında, askerlerin ve askeri bir baskı gücü olarak kulananların yeniliklere 
direnmesi, kaybedilen menfaat kaygıları, nüfuz kaybı gibi nedenler yatmaktadır. Fakat 
hepsinde de, irtica istismar edilmiş, bir kalkan olarak kullanılmıştır.  

II. İRTİCA KAVRAMI  
                  A.  İrtica Kelimesinin Tanımı:  

Terakkinin zıddı olan irtica kelimesi, Arapça "Ricat" kökünden türetilmiştir. “İstif’al” 
babından “İrtica” olarak dilimize girmiştir. Lügatte “Geri dönmek” demekolan bu kelime 
Türkçe’mizde; toplumda yeniliklere değer vermeyip, her yönüyle eskiyi özlemek veya eski 
düzeni getirmeye çalışmak anlamını ifade eder. Bu kelimenin batı dillerindeki karşılığı, 
"Etkiye karşı,  tepki göstermek" manasına gelen bu kavram, İngilizce’de "Reaction", 
Fransızca’da "Réaction" ve Almanca’da "Reaction" kelimeleriyle karşılanmaktadır.  

İrtica kavramı dinî alanda da farklı biçimlerde  algılanmaktadır. Bir yönüyle, dinden 
sapmak, tekrar cehalet ve şirk hayatına dönmektir. Örneğin, Hz. Ebu Bekir’in hilafeti 
döneminde, Yemen ve Necd Araplarından bir kısmı daha önce İslam’a girdikleri halde 
Cahiliye dönemindeki örf, adet ve batıl inançlarına geri dönmeye teşebbüs etmeleri, özellikle 

                                                
2 Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. II, C. 19,  S.7   
3 Meydan Larousse, İrtica, 6:405–406 
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zekât vermemeleri ve savaşlarda görev almaktan kaçınmaları adı geçen halife tarafından 
şiddetle mücadele edilmesi gereken irticaî bir hareket olarak görülmüştür.   

Gerçek anlamda irtica, dinin özünden uzaklaşmak ve dini, temel ilkelerine aykırı olarak 
algılamak ve yorumlamaktır. Buna göre irtica, kendini dindar sanan kimselerin, bilerek veya 
bilmeyerek din kurallarından uzaklaşması, dinin özünü bir tarafa bırakmasıdır. İslâm’ın 
zahirine sıkı sıkıya bağlı kalmanın esas olduğunu ileri sürüp, bu esasa riayet etmeyen insanları 
dışlayan, onlara hayat hakkı tanımayan Haricilerin hareketi bu konuda bize çok iyi bir 
örnektir.  

Şu halde, irtica dinden geriye dönüş ve hakdan ayrılmadır. Dinin irtica ile alakası dinin 
yanlış anlaşılmasından ibarettir. Din irticayı reddeder. Her iki kavram, birbirinden farklıdır. 
Ancak, günümüzde dini bilmeyen aydınlar irticayı din ile karıştırmaktadırlar. Esas itibarıyla 
irticanın göz önünde bulundurulması gereken yönü, sosyal boyutudur. Din alanındaki irtica 
kavramı da, sosyal alandaki tanımının dine uygulanması şeklindedir.  

B.  Kur’anda İrtica (=Cahiliye) 

“CHL” kökünden türemiş olan “Cehalet” kelimesi “bilgisizlik” anlamından ziyade 
“yanlış bilmek” anlamında kullanılmaktadır. Kur’an bilmemeyi “Ümmi” kelimesi ile ifade 
eder. Nitekim peygamberimiz (SAV) okuma yazma bilmediği için “Nebiyy-i ümmi”4  olarak 
isimlendirilirken zamanına göre iyi bir eğitim almış olan Ömer Bin Hişam, “Ebu Cehil” yani 
“cehaletin babası” olarak isimlendirilmiştir. İslamiyet “OKU !” emri ile başladı ve en büyük 
mücadelesini cehalete karşı verdi, vermeye de devam etmektedir. 

Cehalet İslamın en büyük düşmanıdır. Bunun için İslamiyetten önceki vahşet dönemine 
“Cahiliyye Dönemi” denmekte, o zamanki adetlere de “Adât-ı Cahiliyye” denilmektedir. Bu 
vahşi adetlerin en belirgin ve en mühim olanlarını Kur’an-ı Kerim açıkça ifade ederek 
bunlardan kaçınmayı emretmiştir. Bunlardan anlaşılmaktadır ki “Cahiliyye” bir dönem 
olmaktan ziyade bir zihniyettir. Bu zihniyet her zaman hükmünü icra etmek için fırsat ve 
zemin bulabilir. Yoksa geçmişte kalan bu adetlerin bizi ve Kur’anı ilgilendirmemesi gerekirdi.  

Kur’an-ı Kerim “Cahiliyye” ifadesine dört ayetinde, dört ayrı âdeti konu edinerek yer 
verir. Nuzül sırasına göre bu ayetlere baktığımız zaman: 

1. Zann-ı Cahiliyye (=Şirk ve Küfür) : 

Yüce Allah bu ayetinde münafıkların cahiliyye zamanındaki gibi Allah hakkında yanlış 
inanca kapılarak Allah’ın Rasülüne yardım etmeyeceğini düşünerek kendi canlarının 
kaygısına düşmelerini “cahiliyye kafası ve zannı” olarak nitelendirir. Kalplerindekini 
onlarabildirerek inanç konusunda şüphelerin ve yanlış itikatların “cahiliyye zannı” olduğunu 
bildiriyor.5 

2. Teberücü’l Cahiliyye (=Açıksaçık gezinme) : 

Kur’an-ı Kerimde yüce Allah peygamber hanımlarına ve dolayısıyla tüm kadınlara hitap 
ederek “Cahiliyye kadınlarının açıksaçık kıyafetlerle gezmesi gibi gezinmemelerini, namazı 
doğru şekilde kılmalarını ve evlerinde edep ve hayâ ile oturmalarını” emreder.6 Bu ayetten de 

                                                
4 A’raf, 5:157, 158 
5 Al-i İmran, 3:154 
6 Ahzab, 33:33 
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anlaşıldığına göre kadınların açıksaçık gezmeleri ve tesettürün kaldırılmasını cahiliyye âdeti 
olarak göstermektedir. 

3.  Hamiyyet-i Cahiliyye (=Kabile ve ırk taassubu) 

Kur’an bize islamdan önce kâfir ve müşriklerin kalplerindeki cahiliyye gayreti ve 
taassubu olan ırkçılık ile hareket ettiklerini haber veriyor. Buna karşılık müminlerin Allah 
korkusu ve takvaya dayanan iman gayreti ile hareket etmelerinin elzem olduğunu bildiriyor.7 

4. Hükm-ü Cahiliyye, (=Cahiliyye Devrinin Siyaseti) 

Yüce Allah cahiliyye hükmü ile siyasi olarak istibdadı ve hak ve hüriyetlerin gasbını 
Allah’ın koyduğu siyasi hükümler olan Hürriyet, Adalet, işi ehline vermek ve Kanun 
hâkimiyeti yerine insanların zülmü ve zorbalığı netice veren keyfi idarelerini kast ederek 
“Onlar cahiliyye devrinin hükmünü mü arıyorlar”8 buyurarak istibdadın her nevini netice 
veren, kanun ve nizam tanımayan idareleri “Cahiliyye idaresi” olarak isimlendiriyor. 

Cahiliyye devrinden kasıt bedeviyettir. Kur’anın nazil olmasından önce insanlık 
bedeviyet devrini yaşıyorlardı, Peygamberimiz (SAV) in Yesrib’e hicretinden sonra kurduğu 
medeniyet ile insanlık bedeviyetten kurtularak medeniyet ile tanıştı bunun için Yesrib, 
Medine olarak isimlendirildği gibi, insanlık da “İman; Ahlak, Hürriyet, Adalet ve idareyi 
seçim ile ehline verme” yi Medine’ den ders aldı ve buna “Medeniyet” dedi. Bundan önceki 
devri de “Cahiliyye” olarak ismlendirdi. 

Cahiliye dönemi, “Bilgisizlik” ve “Barbarlık” anlamlarına da gelmektedir. Farabi de 
“El-Medinetü’l-Fazıla” isimli eserinde “Zorba Sitesi” anlamında “El Medinetü’l-Cahile” 
demektedir. Bu dönemin en belirgin özelliği ırkçılık ve kabilecilikliktir. Nitekim 
Peygamberimiz (SAV) Medine’de Evs ve Hazrec kabileleri arasında çıkanbir sürtüşme 
neticesinde kabileciliği çağrıştıran şiirler okununca “Ey müslümanlar! Allah’tan korkun. Beni 
aranıza gönderen Allah sizi İslam ile şereflendirmiş ve küfürden uzaklaştırıp, cahiliye 
zihniyetinden kurtarmış, sizi birbirinize dost yapmışken nasıl oluyor da Cahiliye davası ile 
birbirinize düşebiliyorsunuz?” 9 buyurarak ikaz etmiştir.  

Cahiliye davası Irkçılığa davettir. “Ey filanoğulları geliniz!” demektir. Bu durumda 
kabilecilik zihniyeti ile zalim de olsa mazlum da olsa yardım görürdü. Yapılan işin doğruluğu 
ve haklılığına bakılmaksızın kabilecilikle hükmolunurdu. Bunun için peygamberimiz (SAV) 
“İslam cahiliyeden kalma ırkçılık ve kabileciliği kaldırmıştır.10  Cahiliye davası ile hak iddia 
eden bizden değildir.”11 Yine peygamberimiz (SAV) Ensar ile Muhacirler arasında çıkan 
sürtüşmeyi de “Şu cahiliye çığlığını bırakınız!”12 buyurarak ikaz etmişlerdir. Veda Haccı 
esnasında da cahiliye devrinin ribası olan faizi ve kan davasını tamamen ve kesinlikle 
yasaklamışlardır. 

Cahiliye bir dönemin değil bir zihniyetin adıdır. Bu zihniyetin devam edeceğini de 
peygamberimiz (SAV) bize haber vermişler ve bizlerin bu zihniyetten kaçınmamız gerektiğini 
belirtmişlerdir. Çünkü bu zihniyet çeşitli maskeler altında zaman zaman zuhur edecektir. 
Nitekim peygamberimiz (SAV) buyurdular ki: “Ümmetimde cahiliye döneminden kalma, 

                                                
7 Feth, 48:26 
8 Maide, 5:50 
9 İbn-i Hişam, Sire, 1: 555–556 
10 Mektubat, 310;  Buhari, Ahkam,4 ; Ebu Davud, Sünnet, 5 ; Tirmizi, Cihad, 28 
11 Buhari, Cenaiz, 39 
12 Buhari, Menakıb, 8  
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tamamen terk edemiyecekleri dört haslet bulunacaktır. Bunlar: Asaletiyle övünme, 
başkalarının soyuna dil uzatma, yıldızlardan yağmur bekleme (Astroloji, bir nevi 
tabiatperestlik) ve ölünün arkasından yüksek sesle ağlamak.”13 Nitekim Ebu Zerr (ra) Bilal-i 
Habeşi ile olan bir sürtüşme hadisesinde “Ey kara kadının oğlu!” diye hitab eder. Bunu duyan 
peygamberimiz (SAV) Ebu Zerr (ra) i çağırarak şöyle ikaz eder: “Onu annesinin renginden 
dolayı mı ayıplıyorsun? Demek sende hala cahiliye ahlakı var..”14  

Bütün bu hadisler gösteriyor ki, cahiliye bir zihniyetir bu zihniyetin dört ayağı ve 
dayandığı dört tabanı vardır. Bunlar; şirk ve küfür, istibdadın her nevi, ırkçılık ve kadınların 
müstehcenlikte istismar edilmesi. Sosyal hayatta bu cahiliye adetlerine dönüşün her nevine 
irtica denir. Yani cahiliyye adetlerine ve geriye dönüştür.  Bu sebepden dolayıdır ki 
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 31 Mart’ta haksız olarak çıkarıldığı Divan-ı Harb-i 
Örfideki mahkemesinde şöyle hitab ediyordu: “Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez. 
İstibdad ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libasını giysin ve ismini taksın; rast gelirsem sille 
vuracağım.”15 

C. Sünnette İrtica (=Cahiliyye) 

İslamiyet gelir gelmez her şeyden önce cehalete karşı savaş açtı. İnsan taallümle 
tekemmül edecekti. Hikmet-i Ezeliye öyle takdir etmişti. Bunun için Bediüzzaman da “Bizim 
düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; sanat, marifet ve ittifak silahı 
ile cihad edeceğiz”16 diyordu. Çünkü peygamberimiz (sav) İslamdan önceki cehalet dönemini 
kapatmış ve cahiliye dönemi dediği bu dönemin adetlerine dönmek isteyenleri de sık sık 
uyarmıştır. Nitekim buyurdular: “Allah en çok şu üç kişiye gazab eder: Mekke ve Medine’de 
günah işleyene, dinde cahiliye adetlerini yaşatmak isteyene ve hasız yere kan dökmek 
isteyene.”17  

Peygamberimiz (sav)in cahiliye âdeti dediği şeyler öncelikle Kur’anda ifadesini bulan, 
zann-ı cahiliye, hükm-ü cahiliye, asabiyet-i cahiliye, teberrüc-ü cahiliyedir. Bir hadislerinde 
de ümmetinin cahiliyeden kalma dört şeyi devam ettireceklerini de belirtmiştir. Bunlar; 
neseple övünme,  soya dil uzatma, yıldızlardan yağmur beklemek, ölünün arkasından bağıra 
çağıra ağlamaktır.18 Görüldüğü gibi bunlar zann-ı cahiliye ve asabiyet-i cahiliyye’nin neticesi 
olan şeylerdir.  

Cahiliyyeyi doğuran şey cehaletin kendisidir. Cahillik bilgisizlik demek değildir. 
Yanlışta ısrar etmektir. Peygamberimiz “Allah’a itaat et ki sana akıllı denilsin, O’na isyan 
etme ki sana cahil denilmesin.19 Kendi görüşünde ısrar etmek sana cehalet olarak yeter.20 
Kişinin kendini beğenmesi cahillik olarak yeterlidir”21 buyurarak cehaletin bilgisizlikten öte 
bir şey olduğunu ifade etmişlerdir. 

İdareye cahil insanların gelmesini de büyük bir şer olarak gören peygamberimiz (sav) : 
“Allah bir millet hakkında hayır murat ederse akıllı ve yumuşak huylu insanları idareye 
getirir. Aralarında âlim olanlar hüküm verir. Malı da cömert olanlara vererek onları zengin 

                                                
13 Müslim, Cenaiz, 29  
14 Buhari, İman, 22 
15 Divan-ı Harb-i Örfi, (1993) s.40 
16 Divan-ı Harb-i Örfi, (1993) s.23 
17 Buhari, Diyat, 9 
18 Müslim, Cenaiz, 29; Müsned, 5: 342- 344 
19 Camiü’s-Sağir, (YAN–1996) s. 43 
20 Camiü’s-Sağir, 3: 95 
21 Camiü’s-Sağir, 3: 114 
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yapar. Şer murat ederse kötülerini idareci yapar, cahiller hüküm verirler, malı da cimri olanlar 
toplar22” buyurarak cehaletin ve cahiliyyeye dönüşün sebeplerini bize haber vermişlerdir.  

“Cehaletin yaygınlaşmasını” kıyamet alameti23 olarak sayan peygamberimiz (sav) in 
kastettiği elbette teknik ve teknolojiyi doğuran bilgi değildir. Ancak inanç ve zihniyet 
cehaletini ve cahiliyye döneminin düşünce sistemini kast etmekte olduğu açıktır. Asıl irtica, 
teknolojinin mükemmelini kullanarak fikren, zihnen ortaçağın gerisinde yaşamaktır. 

İrtica’yı doğuran zihniyet yapısının temelinde “Zann-ı Cahiliye” olan yanlış inanç 
yatmaktadır. İnanç insanın fikrini, fikir ise davranışlarını etkiler. Yanlış davranışların, kötü 
düşünce ve zihniyetlerin altında bozuk inançlar hükmeder. Bunun için din öncelikle insanın 
inancını düzeltmekten işe başlar. İnanca ait bilgiler ve inancın neticesi olan ameller her 
şeyden daha önemlidir. Çünkü ondan sonra o insanın zihniyetine tesir eden inancı olacaktır. 
Peygamberimiz (sav) bunu vurgu yapar ve “Amellerin en faziletlisi, Allah’ı bilmektir. Allah 
bilgisi ile beraber yapılan az amel sana fayda verir. Allah’tan gafil ve cahil bir kimseye ameli 
fayda vermez” buyurmuşlardır.24 

Ahir zamanda cehaletin yaygın olmasının altında, insanların kendi ilimlerine ve 
teknolojik gelişmelerine güvenerek Allah’tan gafil olmaları birinci derecede rol almaktadır. 
Kur’anın “Zann-ı Cahiliye” dediği irticaî durum budur. Bu teknolojinin yanlış kullanımını 
netice vermektedir. Dolaysıyla insana hizmet etmesi gereken ilim ve teknoloji, inançsızlığa, 
istibdada, nefsanî zevklere ve ırkçılığa hizmet etmektedir ki, gerçek irtica budur. Bunlar 
medeniyet asrında insanlığı ortaçağın gerisine rücû ettirmektedir.  

D. Bediüzzaman’ın İrticaya Karşı Mücadelesi: 

“Bu zamanın medeni perdesini kendisine maske yapan ve vatanperverlik perdesi altında 
dinsiz ve hakiki bedevi ve hakiki mürteci, yani bu milleti İslamiyet’ten evvelki adetlerine 
sevk edenlerle konuşan”25  Bediüzzaman, İslamın cahiliye adetlerini kaldırdığını bir hadis-i 
şeriften yola çıkarak belirtir26  ve cahiliye adetleri olan ırkçılık ve dinsizlikle hayatının sonuna 
kadar mücadele eder. Bu zamanın vahşet ve bedevilikte cahiliye döneminden geri kalmadığını 
ve bilhassa kadınlara hak vermek perdesi altında kadını nasıl bir duruma düşürdüğüne de 
dikkat çekerek: “Zaman-ı cehalette gayret-i vahşiyaneye binaen kızlarını sağ olarak 
defnetmek gibi gaddarane bir zulmü andıracak şu zamanın hırs-ı vahşiyanesi, merhametsiz bir 
şenaate yol açmak ihtimali vardır” der.27 Yine de irtica ile ittiham edilmekten kurtulamaz. 

Bediüzzaman kendisini irtica ile ittiham edenlere karşı daima İslam hakikatlerini 
müdafaa etmiş28 ve “Bîtaraf ve hürriyetperver olması lazım gelen hükümet-i Cumhuriyeyi, 
dinsizliğe taraftar ve entrikaları çeviren ve hükümetin memurlarını iğfal eden gizli menfi 
komitelerden tefrik ederek, hükümetin onlardan uzak olmasını ister ve o entrikacılarla 
mübareze eder.29  

İfsat komitesi denen gizli komitenin Cumhuriyeti kendi kötü emellerine ve dinsizliğe 
alet etmeye çalıştıklarına dikkat çeken Bediüzzaman “O komitelerden tesadüfen hükümetin 
memuriyetine girenler, ciddi dindarlara takmak için iki kulp elinde tutmuş, garaz ettikleri 
                                                
22 Camiü’s-Sağir, 1: 137 
23 Müslim, İlim, 9; Tirmizi, Fiten, 34; İbn-i Mace, Fiten, 25 
24 Camiü’s-Sağir, 1. 346 
25 Münazarat, (YAN–1996) s.142 
26 Mektubat, (YAN–1998) s. 66, 310 
27 Mektubat, s.44 
28 Tarihçe-i Hayat, (YAN–1998) s. 194 
29 Tarihçe-i Hayat, s. 212 
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dindarlara takıyorlar ve hükümeti iğfale çalışıyorlar. O iki kulptan birisi, o mülhitlerin 
dinsizliğe temayül göstermemek manasıyla “irtica kulpunu takıyor; diğeri -Hâşâ ve Hâşâ- 
dinsizliği bu hükümet-i İslamiye’nin ayn-ı siyaseti telakki etmediğimiz manasına, “dini 
siyasete alet etmek” kulpu ile lekelemek istiyorlar”30 diyerek irtica çığırtkanlıkların kaynağını 
teşhis etmiş ve bizlere göstermiştir.  

Bediüzzaman yine 31 Mart Hadisesinden sonra “İrtica” suçlaması ile çıkarıldığı Divan-ı 
Harb-i Örfi’de: “Siyaseti dinsizliğe alet yapan bazı adamlar, kabahatlarını setr için başkalarını 
irtica ile ve dinini siyasete alet yapmakla itham ederler”31 diyerek irtica suçlamasını ancak 
dinsiz olanların dindarları ittiham altında tutmak için işlettiğini ifade etmektedir. 

Sonuç: 

Bütün bu araştırmalardan elde edilen verilerden yola çıktığımız zaman aşağıdaki 
neticelere ulaşmaktayız: 

1. İrtica,  İslam öncesi vahşet döneminin inancı, siyasi despotizmi, ırkçılığı ön plan 
çıkaran yapısı ve içtimaî hayatı tanzim eden kölelik zihniyetini de içine alan ekonomik ve 
sosyal adetlerine dönüştür.  İslamiyet bu yapıyı ortadan kaldırarak Hak ve Hürriyetleri 
savunan, köleliği kaldıran, kadına hakkını en güzel şekilde veren ve sosyal hayata katan, 
toplumda adaleti sağlayan, ekonomik yönden faizi kaldırarak zekât gibi yardımlaşma 
müessesesini getiren bir sosyal hayatı ve seçime dayalı bir siyasi hayatı getirmiştir. Bu 
yapıdan geriye dönüş irticadır, cahiliyeyi istemektir. Dolayısıyla İrtica’nın İslamiyet ile hiç mi 
hiç ilgisi yoktur. 

2. Tarihte sütatikoyu savunan ve günü gün eden idareciler ve zengin kesimler çağdaş 
yeniliklerin kendi rahatlarını bozacağı vehminden dolayı her yeniliğe karşı çıkmışlardır. 
Bunun için de güç odaklarını çeşitli vesilelerle tahrik ederek kendi emellerine alet etmişler ve 
asker gücünü de kullanarak sütatikonun devamını sağlamışlardır.   Bunun için zaman zaman 
taassubu, zaman zaman da bazı hassas noktaları tahrik etmişler, rakiplerini ezmek için de bu 
gibi olayları kullanmışlardır.  

3. Masum ve mazlum halkın irtica ile uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Hiçbir 
irticai hadisede de yer almamışlardır. Ancak fatura daima halka çıkarılmıştır. Dindar halk 
irtica suçlaması ile sindirilmiştir.  

4. İrtica, güç odaklarının dindarları sindirmek için kullandıkları silahtan başka bir şey 
değildir.  

M. Ali KAYA  

                                                
30 Tarihçe-i Hayat, 212 
31 Divan-ı Harb-i Örfi, s.20–21; Tarihçe, s. 54 


