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Ġslam Birliği: 

İslam birliği, inanç birliğidir ve iman kardeşliğidir. İman kardeşliğin gereğinin 

yapılmasıdır. Mü’minler kardeştir, kardeşliğin gereği ne ise o yapılmalıdır. Mü’minler 

kardeştir. Gönül birliği, fikir birliği ve ideal birliğidir. Bu da hürriyet içinde olur. Hürriyetin 

olmadığı yerde fikir birliği de gönül birliği de kardeşlik de olmaz. İslam birliği yardımlaşma 

ve dayanışmadır. Siyasi, ekonomik ve kültürel birlikteliktir. İlimde ve teknikte 

yardımlaşmadır. Yer altı ve yer üstü kaynakları paylaşmadır. 

 

İslam birliği hedef ve ideal birliği, ilim ve kültür birliği, aksiyon ve faaliyet birliği ve 

siyasi ve ekonomik birlikteliktir. Hedef ve amaç birliği aynı hedefe kilitlenmeyi netice verir. 

İlim ve kültür birliği ortak düşünceyi doğurur. Faaliyet birliği bir arada bulunmayı sağlar. 

Siyasi ve ekonomik birlik ise güç birliği demektir.  

 

İslam birliği Kur’an ve sünnetin emridir. 

Yüce Allah “Hepiniz Allah’ın ipine sarılın. 

Bölünüp parçalanmayın” (Âl-i İmran, 3:103) 

fermanı ile bu birliği emretmiştir. Peygamberimiz 

(sav) ise bu konuda yüzlerce tavsiyesi vardır. 

 

İslam birliği ortak inanç, tefekkür ve ilim 

birliği demektir. “Tevhid-i imani elbette tevhid-i 

kulübü ister. Vahdet-i itikat dahi vahdet-i 

içtimaiyeyi iktiza eder.” (Mektubat, 2006, s.444) 

 

İslam birliği din birliğinin gereğidir. Dinin 

gereğidir. Peygamberimizin (sav) emrinin hayata geçmesi ve iman kardeşliğinin tesisidir. 

Peygamberimiz (sav) inananlara şu tavsiyelerde bulunmuştur:  

 

“Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete 

giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman 

birbirinizi seveceğiniz şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın!” (Müslim, 

İman, 93; Ebu Davud, Edeb, 142; Tirmizi, İsti’zan, 1)  



 

“Birbirinizi sevmede, birbirinize merhamet etmede, birbirinize şefkatte mü’minlerin 

misali bir bedenin misali gibidir. Bedenin bir uzvu rahatsız olursa diğer uzuvlar onun 

ızdırabına ortak olurlar, uykusuzluk ve acı çekerler.” (Buhari, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66)   

 

 

“Sakın zanna yer vermeyin; zira zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını 

araştırmayın. Birbirinizle rekabete girmeyin, hasetleşmeyin, birbirinize düşmanlık 

yapmayınız. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olun.”  

 

“Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona ihanet etmez, onu mahrum 

bırakmaz ve ona hakaret etmez. Kişiye günah olarak Müslüman kardeşine hakaret etmesi 

yeterlidir. Müslümanın kanı, malı ve namusu diğer bir müslümana haramdır, korumakla 

mükelleftir, onlara dokunamaz.” 

 

“Bir müslümanın kardeşine üç günden fazla küsmesi helal olmaz. Allah sizin 

suretlerinize ve kalıbınıza bakmaz, kalplerinize bakar. Takva, Allah korkusudur ve kalptedir. 

Arabın aceme üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Allah katında en şerefli olanınız 

Allah’tan en çok korkanınızdır.” (Buhari, Nikâh, 45, Edeb, 57, 58, Feraiz, 2; Müslim, Birr, 

28-34; Ebu Davud, Edeb, 40, 56; Tirmizi, Birr, 18) 

 

“Ma’ruftan, iyilikten hiçbir şeyi, -velev kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa- 

hakir görme! Bir şey aldığın zaman bir avuç da olsa muhtaç olan komşuna vermeyi unutma!” 

(Tirmizi, Et’ime, 30) 

 

İslam birliği ekonomik yardımlaşmadır. Ekonomik yer altı ve yer üstü kaynakların 

kullanımıdır ve paylaşımıdır. İslam birliği siyasi birliktir. Siyasi birliği peygamberimiz (sav) 

Medine’de “Medine Sözleşmesi” ile sağlamıştı. Asr-ı Saadet bir model olarak pek çok siyasi 

oluşuma örnek olmuştur. Tarih boyunca Müslümanlara ilham kaynağı olmuştur. Bu elbette 

İslam ülkelerinin ilham kaynağı olmaya devam edecektir.  

 

Tarihte “İttihad-ı İslam” idealinin hayata geçmesi de kolay olmamıştır. Celalettin 

Harzemşah’ın ve Memlükler’in Cengiz ve Hülagu ile mücadelesi, Selahaddin-i Eyyubi’nin, 

Kılıçarslan’ın haçlılarla mücadelesinden sonra bu ideal Müslümanların ilim ve fikir dünyasına 

hakim olmuş ve büyük bir ihtiyaç halini almıştı. Nihayet İslam birliği ideali pek çok İslam 

milletlerini Osmanlı etrafında birleşmeyi sağlamıştır. İstanbul’un fethinden sonra pek çok 

Tevaif-i Mülûk devletinin Osmanlı’ya bağlanmasını sağlamıştır. Çünkü Müslümanların 

birliğin Osmanlı etrafında sağlanacağına ait inancı “İstanbul’u fetheden komutana ve askere 

peygamberin övgüsünü” kazandırmış, bu da Müslümanların Osmanlıya olan güvenini 

sağlamıştır. Bundan dolayı İslam birliğine gönül verenler “Devletimde bey olacağıma 

Osmanlı’ya er olurum daha iyi” demişlerdir. Yavuz Sultan Selim’in “İttihad-ı İslam İdeali”ni 

hayata geçirmesi Kürtlerin, Arapların ve Farslıların Osmanlı’ya bağlılığını sağlamıştı. Daha 

sonra Afrika Fatihi Barboros Hayrettin Paşa’nın Osmanlı’ya bağlılığını da bu ideal 

sağlamıştır. İttihad-ı İslam kuru bir davanın ve boş bir iddianın ürünü değildir. 

 

İttihad-ı İslama giden yolda hiçbir şey yapılmamıştır demek doğru değildir. Osmanlıdan 

sonra Müslüman ülkeler ilk olarak 8 Temmuz 1937’de Tahran’da Sadabad Sarayı’nda 

Türkiye, İran, Irak ve Afganistan dörtlüsü “Sadabad Paktı” imzalayarak bir araya 

gelmişlerdir. Bu pakt 1979’da İran’daki rejim değişikliğinden sonra feshedilmiştir. 22 Mart 



1942 tarihinde Arap Birliği kurulmuştur. Ancak bu ırka dayanan bir birliktelik olduğu için 

güçlü ve etkili olmamaktadır. 

 

24 Şubat 1955 yılında Türkiye ile Irak arasında Bağdat Paktı kuruldu. 23 Eylül 1955’de 

Pakistan, 3 Kasım 1955’de İran da bu pakta üye oldu. İngiltere ve Amerika’da bu pakta güç 

verdiler. Amaç Rusya’nın yayılmacı politikalarını engellemekti. 14 Temmuz 1958'de Irak’ta 

ihtilal oldu. 24 Mart 1959'da da Irak, Bağdat Paktı'ndan çekildiğini resmen açıkladı. 18 

Ağustos 1959’da da Bağdat Paktı'nın adı “Merkezi Antlaşma Örgütü" yani CENTO olarak 

değiştirildi. 27 Mayıs 1960 yılında Türkiye’de ihtilal oldu. 20 yıl devam eden bu örgüt, 12 

Mart 1979'da Pakistan'ın ve İran'ın ayrılması ile fiilen sona ermiş oldu. 

 

21 Ağustos 1969 tarihinde Mescid-i Aksa’nın kundaklaması ile Müslüman ülkelerin 

Eylül 1969 yılında Fas’ın başşehri Rabat’ta 50 İslam Ülkesinin bir araya gelmesi ile İslam 

Konferans Örgütü (İKÖ) kuruldu. Türkiye bu ülkeye 1976 yılında İstanbul zirvesinde tam üye 

oldu. Günümüzde bu örgüte 57 İslam Ülkesi üye olmuştur. Ama ne var ki İslam âleminin en 

büyük organizasyonu olmakla beraber etkin bir güç hâline gelememiş ve uluslar arası önemli 

bir varlık gösterememiştir.  

 

1991 yılında Rusya’nın yıkılmasından sonra Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, 

Kırgızistan bağımsızlıklarına kavuştular. Türkiye Cumhuriyeti bu duruma hazırlıksız 

yakalandı. Dolayısıyla ağabeylik yapamadı. Beraber bir birliktelik sağlayamadı.  

 

15 Haziran 1997’de İstanbul’da Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, 

Endonezya, Mısır ve Nijerya’nın hükümet başkanlarının bir araya gelmesi ile yeni bir 

ekonomik birliktelik kuruldu. Türkiye Başbakanı Necmettin Erbakan’ın liderliğinde dünyanın 

en zengin 7 ülkesi olan G-7’nin (ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya) 

alternatifi gibi anlaşılan ve D-8 olarak isimlendirilen bu örgüt günümüzde pek etkin 

gözükmemektedir.  

 

Müslümanların birliği ve beraberliği dinin emri ve bütün Müslümanların hayali ve ideali 

olduğu için her zaman Müslümanların gönlünde devam edecektir. Bu gün olmazsa yarın bu 

birliktelik mutlaka sağlanacaktır. Ancak bu birliktelik bir ihtiyaçtan ve samimi olarak bütün 

insanlığa hizmet etme felsefesinden kaynaklanmalıdır ki Allah'ın rızasına ve “dinin/kur’anın 

bütün insanlığa rahmet olmasına” uygun olsun. Bu nedenle rekabetten ve menfaat 

paylaşımından ve iktidar kavgasından uzak bir hizmet yarışının sonucu olacaktır. 

Garazlardan, menfaat paylaşımından ve intikam duygularından uzak olması gereken bir 

husustur. Bu nedenle İttihad-ı İslam idealinin her türlü menfaat ve siyasi çekişmelere alet ve 

tabi olmaması gerekir. Yoksa akim kalır.     

 

Günümüzde İslam ülkelerinin en büyük organizasyonu 1969 yılından itibaren kurulmuş 

olan 57 İslam ülkesinin üye olduğu İKÖ (İslam Konferans Örgütü) dür. Böyle olmakla 

beraber dünyada etkin bir politika izleyememesinin sebebi BM’nin en etkin üyeleri olan 

ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin gibi dev ülkelerin “Müslümanların Birliğine” fırsat ve 

imkân vermek istememeleridir. Ayrıca İKÖ’nün politikalarını belirleyen güçlü bir lider 

ülkenin olmaması, BM gibi güvenlik konseyi ve etkin bir askeri gücünün olmaması, ayrıca G-

7 gibi ekonomisi güçlü olmamasıdır. En önmeli nedeni ise yukarıda özellikle belirtmiş 

olduğum siyasi ve ekonomik menfaat ve çekişmelere alet olmayacak şekilde “ilmî ve fikri 

temellere” oturmuş olmamasıdır.   

 



İslam birliği bir din ve kardeşlik birliği olduğu için Türk Birliği, Arap Birliği ve Avrupa 

Birliği gibi birlikteliklere NATO ve BM gibi birlikteliklere engel değildir. Ayrıca 1992’de 

kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesi gibi birlikteliklere de engel değildir. 

 

Günümüzde İslam dünyası Moğol İstilası ve Haçlıların saldırıları dönemine benzer bir 

dönemden geçmektedir. Bu dönemin sonu İslam Birliğinin başlangıcı olacaktır. Çünkü 

“zaman bir hatt-ı müstakim üzere hareket etmez” ve bu nedenle “tarih tekerrürden ibarettir.” 

Cengiz ve Hülagü fitnesi Harzemşahları ortadan kaldırmış, Bağdatı yakıp yıkmıştır; ama 

Hasan Sabbah’ın ortaya çıkardığı “Haşhaşî/İsmâilî Terör Örgütünü” de ortadan kaldırmıştır. 

Günümüzde de ABD’nin Irakı işgali benzer siyasi sonuçları netice vermesi olasıdır. Bir 

taraftan PKK ve öbür taraftan PEJAK gibi 

örgütler bu şekilde ortadan kalkması 

mümkün olabilir.  

 

İslam birliği “Meşveret ve Şura”dır. 

Yüce Allah'ın “Mü’minlerin dünyaya ait 

işleri meşveret ve şura iledir” (Şûra, 42:38) 

buyurur. Bu âyet-i kerime şûrayı esas 

olarak emrediyor. Bediüzzaman 

Müslümanların şuralarla hareket etmesini 

“hayat-ı içtimaiye-i islamiyedeki 

saadetlerinin anahtarı” olarak görür. 

(ESDE, 2009, Hutbe-i Şâmiye, s. 354-356) Nasıl insanlık “telhuk-u efkar” ile asırlarla, tarih 

vasıtası ile meşveret ederek güzel fikirleri alır ve sahip çıkarak uygulayarak bu medeniyeti 

oluşturmuş ise, meşveret ve şuralar ile ortak akıl ile hareket ederek “İslam Medeniyetini” 

oluşturacaktır. Bunun için “Asyanın bahtının miftahı meşveret ve şuradır.”  “Asya kıtasının ve 

istikbalinin keşşafı, meşveret ve şuradır.” Fertler birbirleri ile meşveret yaptıkları gibi, 

taifeler, milletler ve kıtalar dahi bu meşvereti yapmaları gerekir. Günümüzde bir buçuk milyar 

müslümanın ayakbağlarını çözecek olan en önemli çıkış noktası “meşveret-i şer’iye ile 

şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüt eden hürriyet-i şer’iyedir.” (ESDE, Hutbe-i Şamiye, 6 

355)  

 

İslam birliğinin esası ve temeli olan meşveret-i meşruanın en önemli iki üyesi “hakiki 

milliyetimizin esası ve ruhu olan İslamiyete gönül vermiş, asırlarca İslama hizmet etmiş olan 

Arap ve Türk hakiki iki kardeşlerdir. İslamiyet bu iki milleti birtek aşiret hükmüne getirir. 

Birbirlerine manen ve maddeten yardım ederek diğer milletlere hüsn-ü misal olmalıdırlar. 

(ESDE, Hutbe-i Şamiye, s. 350) 

 

Sonuç olarak, İslam birliği devletlerin birleşmesi, sınırların birleştirilmesi değildir. Tek 

bir devlet hayali de değildir. İslam birliği din ve inanç, amaç ve ideal birliğidir. Fikir birliği ve 

ideal birliğidir. İslam birliği siyasal bir oluşum değil, siyasi bir yaklaşım da değildir. İslam 

birliği, “Mü’minler kardeştir; Müslüman olmayanlar ise insanlıkta eşittir” prensibinin hayata 

geçmesidir. 

 

 

 



 
 

ĠTTĠHAD-I ĠSLAM ve ĠSLAM MEDENĠYETĠ  

M. Ali KAYA 

İslam birliği Allah'ın “mü’minler kardeştir” (Hucurat, 49:10) fermanı gereği dinin emri 

ve bir gönül meselesidir. Bir zihniyet ve anlayış meselesidir. Dünya siyasetine bir bakış açısı 

ve yön vermedir. Politik olmayan genel siyasi bir vizyondur. Öncelikli olarak bir fikir 

birliğine dönüşmesi gerekir. Müslümanların günübirlik siyasete alet etmeden takip edecekleri 

genel bir politika ve tüm siyasilerin hedef-i maksadı olan üstün siyasi bir vizyondur. 

 

İslam birliğinin fikrî, ilmî ve dini altyapısı vardır. Dini altyapı “Tevhid-i imânî”dir. 

“Tevhid-i imânî elbette tevhid-i kulûbü ister. Vahdet-i itikat dahi, vahdet-i içtimâiyeyi iktiza 

eder.” (Mektubat, 2004, s.444) Tarihi tecrübe ve Müslümanların buna şiddet-i ihtiyacı dahi bu 

ittihadı ve birliği gerekli kılmaktadır. Ülkede birlik ve dirlik isteniyorsa “İttihad-ı İslam” 

ideali ihmal edilerek ve görmezden gelinerek mümkün olmayacağı yüz yıllık tecrübe ile 

görülmüştür. 

 

İslam birliği bir medeniyet projesidir. Medeniyet salt teknoloji demek değildir. 

Medeniyet insanî ve islâmî değerlerin toplumlara ve hayata hâkim olmasıdır. İmanın, ahlakın, 

ilmin ve adaletin hayata hâkim olmasıdır medeniyet. İmansız, ahlaksız ve ilimsiz bir 

medeniyet “mimsiz” medeniyettir; yani deniyyettir. XIX ve XX yüzyıl ihtilaller ve ihtilaflarla, 

dünya savaşları ve medeniyet çatışmaları ile insanlığa bunu öğretmiştir.  

 

İslam birliği dünyada barışın, hürriyetin ve adaletin yeniden tesis edilmesi demektir. 

İnsanlık tarih boyunca çeşitli sıçramalar yapmıştır. Bunlardan birincisi Hz. İdris’in (as) yazıyı 

insanlığa öğretmesi ile başlamıştı, daha sonra Hz. Nuh’un (as) gemiyi inşa etmesi ile ikinci bir 

sıçrama dönemi yaşamıştır. Hz. Musa’nın (as) insanlığa hediye ettiği Şeriat, yani hukuk 

sistemi ile üçüncü bir sıçrama dönemi yaşamıştır. Dördüncüsü ise Hz. Davud’un (as) demiri 

insanlığın hizmetine sunması ile olmuştur. Beşinci dönem ise Hz. Muhammed’in (as) 

insanlığa getirdiği Kur’ân-ı Kerimin “İman, ilim, ahlak ve fazileti” ile insanlık büyük bir 

sıçrama, medeniyet ve gelişme kaydetmiştir ki ilk dört sıçrama döneminden daha fazla mesafe 

almıştır.  

 

İnsanlığın bu gelişmesine en büyük darbeyi vuranlar da peygamberimizin (sav) haber 

verdiği ve sakınılmasını istediği “Aldatıcı ve yalancı deccalların” medeniyetleri yıkması ve 

insanlığı felaketten felakete sürüklemesidir. İnsanlık onların medeniyetleri yıkıma uğratmaları 

ile gerileme dönemlerine girmiştir. Bunlardan birincisi Piyer Lermit’in ateşlediği ve 

medeniyet dünyasını istila eden 1095-1205 yılları arası “Haçlı Seferleri”dir. Bu seferler İslam 

dünyasını hedef almakla beraber yolu üzerindeki Hıristiyan ve diğer milletleri de çiğneyerek 



ve medeniyetlerini yıkarak geldiği için bir yıkım dönemini oluşturur.  İkincisi ise, 1200-1300 

yılları arası Moğol istilasıdır. Cengiz ve Hülâgû “Moğol İstilaları” ile İslam medeniyetini 

yerle bir etmiştir. Girdiği yerlerde “taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmamıştır.” 

 

Endülüs’te büyük bir ilim ve medeniyet kuruldu ve bu medeniyet Avrupa’da “Rönesans 

ve Reform” hareketlerini ateşleyerek “Avrupa medeniyeti”nin temellerini attı. Ama ne var ki 

1490 yılında bu medeniyet İspanyollar tarafından ortadan kaldırıldı.  Yavuz Sultan Selim’in 

İslam birliğini sağlamasından sonra dünya uzun bir dönem “huzur ve güven ortamı” oluştu. 

Avrupa’da ise 1400-1600’lü yıllar arası din ve mezhep kavgaları ile çalkanıp durdu. 

Kavgaların din ve mezhep çatışmalarının insanlığa hiçbir faydası olmadığına inanan batılılar 

ilme tekniğe önem vererek yeni bir medeniyetin oluşumuna katkı sağladılar. Teknik 

gelişmeler milletlerin enaniyetlerine güç vererek Irkçılığın gelişmesine ve bu da ırkçılığın 

gereği olan başkasını yutmakla beslenme prensibi gereği I. Dünya savaşı ve II. Dünya 

Savaşını netice verdi.  

 

19. ve 20. Yüzyıl teknik gelişmelerin şımarttığı ve dinin reddedildiği bir dönem oldu ve 

bu da savaşları, istilaları ve medeniyetlerin mahvolmasını netice verdi. Bir taraftan 

Komünizm, öbür taraftan Faşizm zihniyeti dünyayı mahvetti, medeniyetleri yağmaladı ve 

milletleri perişan etti.  

 

İnsanlık dünyasının bu perişaniyetten kurtulması “İmanın, ilmin, ahlakın ve adaletin 

yeniden tesis edilmesine” bağlıydı. İnsanlar hayatı kolaylaştırmak için teknik buluşları 

yapmışlardı; ama iman hayata hâkim olmadığı için ideolojiler ve ırkçılık fikri teknolojiyi 

insanlığa felaket getiren bir araç haline getirmişti. 

 

İnsanlık Hz. Muhammed’in vahiyle getirdiği Kur’ân-ı Kerimin hayatı anlamlandıran 

ilmine, imanına, imandan kaynaklanan ahlakına ve adaletine muhtaçtı. İnsanlığın bu 

ihtiyacına Kur’an cevap veriyordu; ama gerek Avrupa kâfirleri, gerekse Asya münafıklarının 

çalışmaları ile İslam inancı ve Müslümanların İslam anlayışı da bir derece tahrife uğramıştı.  

 

İşte böyle bir dönemde Bediüzzaman “Risale-i Nur Külliyatı” ile imanı yeniden ihya 

ederek hayatı anlamlandırdı. 20 asırda ve gelecek asırlarda Kur’ân-ı Kerimin insanlığa 

mesajını ortaya koydu. Hıristiyanlık dünyasına ve İslam dünyasına yönelik hedefler belirledi. 

Böylece “İmana, ilme, ahlaka ve adalete” hizmet etti. Yeni bir medeniyetin temellerini attı. 

Hıristiyanları “tevhide” Müslümanları “İttihad-ı İslama” davet etti.  

 

Medeniyet insanlığın ortak malıdır. “Hıristiyanlığın malı olmayan medeniyetin 

güzelliklerini ona mal etmek ve İslamiyet’in düşmanı olan tedenniyi ona dost göstermek 

feleğin ters dönmesine delildir” (Mektubat, 801, HÇ, 53) diyen Bediüzzaman “Nev-i beşere 

rahmet olan Kur’an, ancak umumun, lâakal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir 

medeniyeti kabul eder” (Mektubat, 802, HÇ, 61) buyurarak gerçek medeniyetin tüm 

insanlığın saadetine hizmet etmesi gerektiğini belirtir. Bu da ancak tüm insanlığa saadet 

getiren İslam medeniyeti olabilir. 

 

İslam medeniyeti batı medeniyetinin içinden çıkacaktır. Çünkü “mehasin-i medeniyet 

denilen emirler, şeriatın başka şekle çevrilmiş meseleleridir. İslam medeniyetinin kuvvet-i 

hakikiyesi maarif ve medeniyetle mücehhezdir. Zira medeniyeti kirleten safahat ve 

ahlaksızlık, diyanetsizliğin neticesi olan merhametsizlikten kaynaklanan gelir dağılımındaki 

müthiş adaletsizlik pek çok sosyal karışıklıklara ve ihtilallere sebep olmaktadır. İnsanlık ister 

istemez son çare olarak İslamiyet’e sığınacaktır. 



 

İslam ülkelerinde bulunan Müslümanların bu zamanda i’lây-ı kelimetullahın maddeten 

terakkiye bağlı olduğunu anlamaları, fakirlik ve geri kalmışlığın verdiği ezikliği gidermek için 

medeniyetin nimetlerinden istifade etmeye olan şiddetli meyilleri, yeniliğe ve gelişime 

duydukları şiddetli ihtiyaç, ümitsizliğin ortadan kalkması ve haberleşme vasıtalarının 

çoğalmasından kaynaklanan telahuk-u efkârın da yardım etmesi ile büyük bir gelişim 

kaydedecektir. (Muhakemat, 2006, s.66-68) 

 

Bediüzzaman’ın çalışmaları ve gayretleri ile Akıl ile kalp, batının tekniği ile İslam 

medeniyeti birleşecek ve yeni bir medeniyet doğacak, dünya barış ve huzura kavuşacağına 

olan inancımız tamdır… Bu medeniyetin adı “İslam Medeniyeti” olacaktır. Dinsiz Rusya’da 

Kremlin meydanında, Amerika’da Kongre Binası önünde binlerce insanın namaz kılması bu 

medeniyetin ve yeni bir dünyanın başlangıcı sayılmalıdır.  

 

Ama şurası kesin bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır ki, “Asyanın bahtını ve 

İslamiyetin talihini açacak olan yalnız ve yalnız hürriyet ve demokrasidir.” İslam ülkeleri 

kendi içlerinde siyasi olarak demokrasiye geçmedikçe ve kendi vatandaşlarına temel hak ve 

hürriyetleri sağlamadıkça batı ile yarışmaları, gelişmeleri ve medeniyet kurmaları hayalden 

ibaret kalmaya mahkûmdur.      

 

 
 

 
 

 

ĠTTĠHAD-I ĠSLAM 

M. Ali KAYA 

 

“Hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackârâne ittihat bittiği vakit manevi hayat da 

biter” buyurur Bediüzzaman Said Nursi hazretleri. Bütün hayatında Müslümanların ittihad ve 

ittifakı için çalışan Bediüzzaman İstanbul’un işgal edildiği ve çeşitli bölücü cemiyetlerin 

kurulduğu zamanlarda “Tevaif-i mülûku” netice verecek şekilde çalışmak yerine “Osmanlıyı 

yeniden ihya etmek için sa’y-u gayret göstermek gerekir” diyordu. 

 

Osmanlı devleti içine İslamiyet’in “Asabiyet-i Câhiliye” olarak isimlendirdiği “Irkçılık” 

fikrini sokarak Müslümanları ırklarına ve bölgelerine göre bölüp parçalayarak Osmanlı’yı 

yıkmak isteyenlere karşı Bediüzzaman daima “İttihad-ı İslam” yani Müslümanların topyekun 

birliği için çalışıyordu. “Bize milliyet olarak İslamiyet yeterlidir” diyordu. İttihad-ı İslam 

konusunda “Yavuz Sultan Selime” biat ettiğini açıklıyor ve bu konuda onun “İhtilaf-u tefrika 



endişesi / Kuşe-i kabrimde hatta bî-karar eyler beni. / İttihatken savlet-u a’dây-ı def’e 

çaremiz, / İttihat etmezse millet, dâğdâr eyler beni…” mısraları ile cevap veriyordu. 

 

Bediüzzaman daima “Hayat ittihattadır” (Eski Dönem Eserleri, 2009, s.183-184) 

prensibini nazara vermiştir. İttihat ve ittifak her konuda olmayabilir; genel hususlarda ve 

asgari müştereklerdedir. Bu da özel yeteneklere ve durumlara müsaade edilmesi, bireysel 

farklılıklara hoşgörü ile yaklaşılması ve temel hak ve hürriyetlere azami sayıgılı olunmasına 

bağlıdır ki bu hususu Bediüzzaman “her kavamin mâbihil-bekâsı olan âdât-ı milliye ve lisan-ı 

kavmiyeye ve istidâd-ı efkâra muvafık teşebbüsât” ifadeleri ile açıklar. Bediüzzaman bu 

ifadeleri ile “Demokratik Hak ve Özgürlüklere” işaret etmekte, kültürel farklılıklara dikkatleri 

çekmekte ve buna müsaade edildiği zaman bu birliğin sağlanacağını ifade etmektedir.  

 

Bediüzzaman’ın doğuda açılacak olan “Mederesetü’z-Zehrâ” adını verdiği Üniversiteler 

zincirinin dilinin “Türkçe” olması gerektiğini “Türkçe lâzım” ifadesi ile belirtirken, mahalli 

dile de dokunulmaması gerektiğini “Kürdî câiz” cümlesi ile ifade etmiştir. Bediüzzaman 

Üniversitelerde ilim dilinin (dini Arapça ve teknik İngilizce gibi) mutlaka gerekli olduğunu 

ama resmî dilin Türkçe olması gerektiğini, mahalli dillere de dokunulmaması icap ettiğini 

“Arapça vacip, Türkçe lâzım ve Kürtçe câiz” terimleri ile açıkça ifade etmiştir. Hükümet 

doğuda birliği ve ittihadı sağlayacaksa bu fikirleri uygulamaya geçirmesi gerekir. Bu da her 

şeyden önce “Demokratik Cumhuriyeti” bir an önce tesis etmeye bağlıdır. 

 

Demokratik Cumhuriyeti ve İttihad-ı Milliyi tesis etme yerine “adem-i merkeziyet” 

“eyalet” ve muhtâriyet” düşünceleri ve teşebbüsleri “İslamiyet milliyeti” ile birbirine sıkı 

sıkıya bağlı olan Müslümanların bölünmesine ve kendi başına yeterli olamayacağı için de 

İngiliz-Amerikan ve Yahudi gibi bölgede etkin güçlerin egemenliğini sağlayacak politikalara 

âlet olmaklarını sağlar. Bu da geleceği ipotek altına almak anlamına gelir. 

 

Bediüzzaman’ın 1908 yılında Sultan Abdulhamid’e “Doğuda Üniversite açalım, dini ve 

fenni bilimleri beraber okutalım. Burada Türkçe eğitim verelim. Böyle bir üniversiteye 

doğunun batıdan daha çok ihtiyacı var. Çünkü İslam milletleri olan Arabistan, Hindistan, İran, 

Kafkaslar, Türkistan, Kürdistan’daki milletleri batıdan gelen ırkçılık fikri ifsat ederek bölüp 

parçalamasın. Zira Müslümanlar kardeştir. Gerçek milliyetçilik bu kardeşliği tesis etmektir. 

Bu da ancak İslamiyet’le ve ilimle olur. Felsefi ilimlerle dini ilimleri, İslam medeniyeti ile 

Avrupa medeniyeti ancak bu şekilde buluşur ve milletin birliği de böyle sağlanır” dediği halde 

maalesef bu düşüncesine destek bulamamıştır. Ancak 46 sene sonra 1954 yılında DP’nin 

Erzurum’a Üniversite açmasına çok sevinmiş ve “İşte benim idealim tahakkuk ediyor” 

demiştir. Ama bu gecikme beraberinde günümüz problemlerini getirmiştir. 

 

Bediüzzaman bundan yüz sene önce “Bizim düşmanımız cehalet,  zaruret ihtilaftır; bu 

üç düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silahı ile cihat edeceğiz” diyordu. Bu üç düşman 

aynen devam ediyor, bu düşmanlara karşı “sanat, marifet ve ittifak” ile mücadelemiz de 

devam edecektir. Aksi ecnebilere, din ve vatan düşmanlarına alet olmaktan öte bir anlam ifade 

etmez.  

 

 

 

 

 

 

 



 

MANEVĠ CĠHAD VAZĠFESĠ 

M. Ali KAYA 

 

“Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah 

edemez.”(Sözler, 279) 

 

“İnsanın en büyük düşmanı nefsidir.”
1
 Öyle ise o 

düşmana galip gelinmeden hiçbir hayırlı işin üstesinden 

gelmek imkanı yoktur. Çünkü o düşmanın vazifesi hayra mani olmak, şerre sebep olmaktır. 

Bunun için nefsin şerrini defetmek gerekir ki, hayra mani olmasın. Kuraldır: “Def-i şer celb-i 

nef’a racihtir.” 

 

Yüce Allah nefsi kötülüklere merci olması için yaratmıştır. Buyurur: “Tüm kötülükler 

nefistendir.”
2
 Hz. Yusuf (AS)’ın lisanı ile der: “Nefis daima kötülüğü emreder, ancak 

Rabbimin merhameti ile korunabilirim.”
3
 

 

Hz. Ali (RA): “Nefsin sana yaptığını düşman yapamaz” der. Nefis daima kendisini hür 

ve serbest görmek ister. Kördür, gerçeklere gözü kapalıdır. Tabiatında hırs ve inat vardır. Kör, 

akıbeti görmeyen hissiyatın esiridir. İyilikten nasibi olmasa da iyi görünmeye çalışır. Övgüye 

bayılır; tenkide asla tahammül edemez.  

 

Yüce Allah buyurdu: “Nefsini günaha daldıran helak olur, günahtan arındıranlar da 

kurtuluşa erer.”
4
 Bunun için Abdulkadir Geylani (KS) buyurdular ki: “Birisini kötülemen 

gerekiyorsa sana nefsin yeter, çünkü o bütün kötülüklerin yuvasıdır.” 

 

Ünlü bilginler, filozoflar ve din büyükleri demişler ki: “Nefis bineğindir. O bir ata 

benzer. Onu yemlemelisin, serkeşlik etmesin diyerek gemlemelisin, maksadına götürsün diye 

sırtına binmelisin. Onu şımartmamalı ve horlamalısın. Böyle yapmazsan o zaman nefsinin 

esiri olursun ve Mevlana’nın dediği gibi “yardımsız, yardımcısız kalırsın.” Bütün bu 

gerçeklerden dolayıdır ki, Peygamberimiz (SAV): “Gerçek mücahid nefsi ile cihad edendir”
5
 

buyurmuşlardır. Böyle bir mücahidin korktuğu tek şey vardır, o da günahlardır. O’nun 

prensibi şudur: “Ölümden korkma, günah işlemekten kork.” 

 

Peygamberimiz (SAV) nefisle cihadı “Büyük Cihad” olarak isimlendirir. Bir savaştan 

dönerken: “Küçük cihandan büyük cihada, nefsin gayr-i meşru arzularıyla mücadeleye hoş 

geldiniz”
6
 buyurarak bunun önemini belirtmişlerdir. Çünkü düşmana yenilenin dünyası söner, 

ölür, ama şehit olup, ahiretini kurtarmış olur; ama nefsine yenilen dünyada da ahirette de 

büyük felaket ve helaketle karşı karşıya kalır.  

 

Nefsi başıboş bırakmak, onun esaretine girmek için en büyük sebeptir. Zira şeytan boş 

duran adamın nefsini kötülükle meşgul ederek onu helake sürükler. Hayat boşluk kabul 

etmez. İnsan nefsini hayırlı işlerde çalıştırıp yormazsa, nefis insanı lüzumsuz günahlı işlerde 

çalıştırıp yorar.  
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Evet, Bediüzzaman’ın ifadesi ile “Nefis cümleden edna, vazife cümleden a’la.” Nefsi 

yenmenin en kolay yolu okumaktır. Okumak en önemli insani vazifedir. Yüce Allah’ın 

tekamül kanunu gereği insan için kitap göndermiş ve peygamberleri aracılığıyla okumalarını 

ve ilim öğrenmelerini böylece ibadet ve takva ile nefislerini terbiye etmelerini istemiştir. 

Başka kurtuluş yolu da yoktur. Peygamberimiz (SAV) de: “İlim öğrenmek kadın ve erkeğe 

farzdır.” buyurarak dikkatleri ilim üzerine çekmiştir. 

  

İnsan “öğrendim” dememeli, “beşikten mezara kadar öğrenmeye çalışmalı”dır. Çünkü 

okumak nefsi ıslah eder. Okumak ruh ve kalp sıkıntısını giderir. Bediüzzaman: “Ne zaman 

sıkılsam ve kalbime ruhuma sıkıntı gelse, Hizb-i Ekberi okusam sıkıntımın gittiğini gördüm”
7
 

demektedir. Zübeyir Gündüzalp Abi de “Oku, oku... Her gün oku!... Ruhun Nur-u İlahi ile 

parlasın. Kalbin nur-u Kur’an’la temizlensin. Aklın nur-u Kur’an ile işlensin ve yükselsin” 

demektedir.  

 

Netice: Bu zamanda en mühim ve önemli hizmet ilimle imanın tekâmülüne çalışmaktır. 

İnsanların imanın güç verecek hizmetleri yapabilmektir. Bu aynı zamanda en büyük cihaddır.  
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