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Gelecek konusunda bir plan ve projesi olmayan siyasilerimizin takip ettiği güncel 

siyasetin bu günkü konusu “Terörün bitmesi” konusudur. “Analar ağlamasın” sloganına 

dayanan bu politikanın bir başında Terörist Başı olarak nitelendirilen Abdullah Öcalan, diğer 

başında ise “Terörist başı ile görüşen namerttir” iddiası ile konuşan bir Başbakan 

bulunmaktadır. Ortada ne konuşulduğu ise herkes tarafından merak edilmekte, gerçek 

bilinemediği için de herkes niyetine, beklentisine ve idealine göre yorum yapmakta ve 

milletin kafası karışmaktadır. 

Çözüm sürecinin ne olacağı ve nasıl gerçekleşeceği ise meçhuldür. Bu nedenle “Âkil 

adamlar” aranmakta ve yine Başbakan kimi akıllı görüyorsa onlardan bir “Akıllılar grubu” 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. Akil adamların akıllarının da çözüme ne şekilde katkı 

sağlayacağı ve ne gibi önerileri olacağı da bilinememektedir.  

Böyle bir siyasi ortamda neler yaşanacak ve sonuçta ne gibi bir çözüm bulunacak 

bekleyip göreceğiz. Gerçi bizler âkil adam sayılmasak da akıllıların önerilerini anlayacak akla 

sahip olduğumuzu var sayarak tarihi süreçte ve “İttihad-ı İslam” ve “İttihad-ı Anasır” gibi 

kavramlar üzerinden yapılan tartışma ve konuşmaları özetleyerek sürece katkı vermeyi bir 

vicdani görev bilerek bu satırları yazma ihtiyacı hissettik. 

 

1. Sorunların Çözümünü Kimler Katkı Sunabilir? 

Memleket meseleleri üzerinde fikir yürüten günümüz siyasileri “Kürt Sorunu” “Terör” 

ve “Silahlı mücadele” olarak gördüğü en önemli siyasi problemler aslında bir tek sorunun 

farklı yönleridir. Terör 1960 ihtilali ile başlayan ve genellikle halkın iradesi ile ideolojik 

devletin iktidar mücadelesinden ortaya çıkan bir fiilî durumdur. Hiçbir halkın devleti ile 

savaşmayacağı gerçeğinden hareketle farklı isimler altında ortaya çıkan terör hareketlerinin 

devlet gücünü arkasına alan ve halkın iradesine karşı mücadele eden karanlık güçlerin 

desteğinde yürüdüğünü söylemek için “âkil adam” olmaya gerek yoktur.  

Soruna sebep olanlar ve sorundan faydalananlardan çözüm için fikir almak çözümü 

sağlamayacağı gibi sorunların daha da derinleşerek içinden çıkılamaz hale getireceğini 

anlamak için de fazla akıllı olamaya gerek yoktur. Yanlış adamlarda ve yanlış fikirlerden 

doğru sonuçlar çıkmayacağı bir gerçektir. Öyle ise çözüm için kimlere başvurmak gerekir? 

Her şeyden önce siyasi bir beklenti içinde olan ve siyasi mücadele içinde yer alanlar her 

şeyi iktidar amacına yönlendirmek istediklerinden sağlıklı fikir üretemezler. Bu nedenle 

siyasilerin çözüm üretmesi zordur. Kolay olsaydı veya siyasiler samimi olmuş olsalardı 1970 

yılında günümüze kadar geçen sürede sağlıklı bir çözüme ulaşmış olurduk. Ama ne var ki 

terörü ve etnik kökenden kaynaklanan sorunları muhalefette olanlar iktidara pirim vermemek, 

iktidarda olanlar da iktidarlarının devamını düşünerek çözüme odaklanmamış, sorundan siyasi 

çıkarlarını düşünerek fikir üretmişlerdir.  

Aslında çözüm üretilmemiş de değildir. DP iktidarı döneminde hiçbir terör olayı 

meydana gelmezken, DP‟yi iktidardan düşürmek için “Devlet benim!” diyen ve sırtını 

Kemalizm‟e dayayan ve silah gücünü de elinde bulunduran bir “ifsat komitesi” anarşi ve terör 

silahına sarılmış ve askeriyeyi de yanına alarak 1960 ihtilali ile DP‟yi iktidardan düşürmüş ve 

1924 Anayasasını kaldırmıştır. Yassıada Mahkemesinde bütün DP‟lileri yargılamış ve 

Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu‟yu da idam etmişlerdir.  



Daha sonra DP‟nin devamı olan Demokrat AP çözüm üretmiş ve ülkenin kalkınmasına hizmet 

etmiş. O da 1980 ihtilali ile iktidardan alınarak lideri Süleyman Demirel‟e on yıl yasak 

konmuştur. Sonra Toplum Mühendislerince Demokratları bölme ve halkı aldatmak için 

ANAP ve 2002 tarihinde de AKP öne çıkarılmıştır. Hepsinin altında “Analar ağlamasın” ve 

“Terör Bitsin!” sloganı vardır. Bu nedenle çözüm ürettiklerini iddia edenler aslında 

çözümsüzlüğü üretmişler ve özellikle DP'nin ve devamı olan AP, DYP ve DP‟nin siyasi 

hayatlarını bitirmek için ellerinden geleni yapmış ve meclis dışına itmişlerdir. Bu nedenle 

demokrasi adına DP'yi TBMM dışına itenlerden samimiyet, demokrasi ve çözüm falan 

çıkmaz. Bu günün sorunu olan PKK ve lideri Abdullah Öcalan, Tansu Çiller‟in başbakan 

olduğu DYP iktidarı döneminde bitirilmiş ve Öcalan yakalanmak için getirilmek üzere iken 

“Susurluk Olayı” çıkarılarak Öcalan korunmuş ve kaçırılarak Kenya‟ya götürülmüş, Bülent 

Ecevit hükümetinde ABD tarafından teslim edilerek Bülent Ecevit‟in yeniden Başbakan 

olması sağlanmıştır. Bu gün yine APO ve PKK üzerinden siyasi başka oyunlar tezgahlar 

kurulmakta ve Terörü bitirmek isteyenler ve ülke kalkınmasına hizmet edenler bitirilmektedir. 

Devletin bürokratik ve silahlı güçlerini arkalarına alarak iktidarı kendilerine mahkûm 

edenler de güçlerini korumak amacı ile sağlıklı çözüm üretmek yerine mevkilerini korumaya 

yönelik fikir ürettikleri için çözüme yardımcı olmayacaklardır. Zira fikirlerinin arka planında 

devleti kullanarak güçlerini koruma ve daha da güçlendirme zihniyeti hâkimdir. 

1980 ihtilalini yapanların tek bir amacı vardı. O da DP ve devamı olan AP ve onlara 

destek olan Ahrarlar, yani hürriyetçi demokratlar bölünmeli ve bir daha iktidara gelmemeli. 

Zira bu ülkede bütün sorunların çaresi Hürriyetçi Demokrasi ve bunu hayata geçirecek olan 

Ahrar ve Demokratlardır. Öyle ise ne bahasına olursa olsun iktidara gelmemeliler. Bu nedenle 

80 ihtilal ürünü olan Seçim yasası ve % 10 barajı kalkmadan demokratik meclis olmaz, 

demokratik olmayan meclisten de ne Demokratik Anayasa ve ne de demokratik çözüm 

üretilemez. Zira demokrasi adına demokrasiyi yozlaştırmanın, istibdada ve teröre alet etmek 

için bu yasa çıkarılmıştır ve bu nedenle korunmaktadır. Aslında 12 Eylül ve 28 şubatla 

mücadele ettiği söyleyen AKP dindarları ve demokratları aldatmak için elinden geleni 

yapmakta ve 12 Eylül Anayasasını ve 28 Şubatı korumakla kalmamakta daha da 

güçlendirmektedir. Bütün söylemlere rağmen gelişmeler bu yöndedir. 

İktidara yakın olan ve bir menfaat beklentisi içinde olanlardan da sağlıklı çözüm 

önerileri gelmeyecektir. Ayrıca ideolojik düşünen ve belli bir ideolojinin hayranı ve 

savunucusu olanlardan da sağlıklı çözümler beklenemez. Bu nedenle Atatürkçülerden, 

Milliyetçilerden çözüme katkı beklenemeyeceği gibi, dini ve milli değerleri siyasi çıkarlarına 

alet eden ve iktidar hedefi olan Siyasal İslamcılardan da sağlıklı sonuç beklenemez. Çözüm 

olarak ürettikleri fikirleri çözüme katkı sağlamayacağı gibi yeni sorunların ortaya çıkmasına 

da sebep olacak ve gerçek sorun derinleşerek devam edecektir.  

Her şeyden önce siyasiler “Doğu Meselesi” denen başbakan Tayyip Erdoğan‟ın “Kürt 

Meselesi” ve “PKK Meselesi” dediği ve söylemleri ile ayrıştırmayı körüklediği bu kanayan 

yaraya çözüm üretemezler. Zira siyasilerin amacı var olan sorundan faydalanmak için sorunun 

bir başka şekilde devamına çalışmaktır. Yoksa kendi varlıkları ortadan kalkar. Doğunun 

meselesi “Kürt Meselesi” değildir ve bu ayrıştırıcı ve bölücü ifade ile sorunu daha da 

derinleştirmiştir.  Zira Doğu Anadolu‟da sadece Kürtler yaşamamaktadır. Arap, Türk, Kürt ve 

Süryanilerin ortak yaşamaktadır. Doğunun problemi Bediüzzaman‟ın ifadesi ile “Cehalet, 

zaruret ve ihtilaf” olarak teşhis ve tespit etmiş. Çözümünü de göstermiş. Sadece uygulamak 

kalmaktadır. Kim uygulayacaktır? Bediüzzaman‟ı en iyi bilen “Nur Talebeleri…” Nur 

Talebeleri işin içinde olmadığı sürece doğu meselesi hallolmaz. Yanlış teşhis ve yanlış tedavi 

hastalığın artmasına ve azmasına, başka dert ve sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olur. 

Sonuç olarak, herhangi bir ülkede ortaya çıkan problemler ve kitleleri ilgilendiren ve 

rahatsız eden olaylar ancak hiçbir beklentisi olmayan ve siyasilerden uzak duran ilim ve fikir 

adamları çözebilir. Sokrat neden büyük filozoftur? Doğru olan fikirlerinin zamanın siyasileri 



tarafından zararlı görülerek değiştirmesi için baskı yaptıkları halde değiştirmeyerek idamı 

göze aldığı için… Günümüzün Sokrat‟ı Bediüzzaman‟dır. Bu nedenle Bediüzzaman‟ın ortaya 

koyduğu çözüm önerileri incelenerek uygulamaya konulmadıkça çözüm üretilemez. Âkil 

adamların aklı varsa Bediüzzaman‟ı anlamaya kullansalar hem akıllarını geliştirirler, hem 

çözümü sağlarlar. Aksi takdirde akılsız ve gülünç duruma düşerler. 

Anarşi ve Terör “cehalet, zaruret ve ihtilaftan” istifade eden, “marifet, ittifak ve sanatın” 

gelişmesini istemeyen, çözüm için marifet, sanat ve ittifaka hizmet eden, ülke kalkınmasını 

sağlamaya çalışan Ahrar ve Demokratları iktidardan uzaklaştıranlar tarafından 

çıkarılmaktadır. Bu nedenle demokratlar iktidara gelmedikçe çözüm üretilemez ve terör de 

başka şekillerde devam eder. Zira soruna sebep olanlar çözüm üretmezler.  

 

2. Devlet Gücü ve Bu Gücün Kullanımında Yetkililerin Sorumlulukları: 

İçindeki farklı ulusları barındıran ve adilane beraber yaşatan Osmanlı devleti, unsurların 

Fransız devriminden etkilenerek hürriyeti bağımsız devletler kurma olarak anlamaları ve bu 

yönde teşvik edilmeleri nedeniyle bağımsızlık mücadelesine yönelmelerine ve Osmanlı‟nın 

yıkılmasına sebep oldu. Osmanlı‟dan pek çok devlet doğdu. Ama hürriyetin bireysel hürriyet 

değil de ayrı devlet kurmaya yönelik bağımsız devletlere sahip olmak şeklinde anlaşılması 

bireylere de uluslara da hürriyet ve huzur getirmediği gibi refahını da artırmadı. dolayısıyla 

ulus devlet anlayışı uluslara refah ve mutluluk getirmedi. 

Devlet demek güç demektir. Devleti ve gücü ele geçiren yetki sahipleri devlet gücünden 

kaynaklanan yetkilerini kullanarak kendilerini güçlü hissettikleri için güçlerini yönettikleri 

halkı üzerinde baskı kurarak göstermektedirler. Yetki demek güç demektir, mutlak yetki de 

mutlak güç anlamına gelmektedir. Allah‟a hesap verme inancından yoksun olan güç ister 

istemez istibdada dönüşür. Devlet gücünü ele geçirenleri bunu ister demokratik yollarla 

isterse zorla ele geçirsinler sonuçta gücü korumak için demokrasiyi de yozlaştırma yoluna 

gidecekleri kesindir.  

Yetkiden kaynaklanan gücün istibdada dönüşmemesi için yapılacak en doğru şey “yetki 

paylaşımıdır.” Yetki paylaşımı adil bir şekilde yapıldığı zaman güç paylaşımı da yapılmış 

olur. Bütün yetki tepedeki yöneticide toplanmadığı ve alt kademelere paylaştırılarak yönetime 

katıldığı ölçüde “beraber yönetim” gerçekleşir, tüm üyeler ve vatandaşlar sorumlulukları 

ölçüsünde yönetimin ve gücün sahibi olurlar. Böylece herkes yetkisi ve sorumluluğu oranında 

gücün de sahibi olur. 

Bireyler ve vatandaşlar yönetime katıldıkları ölçüde hür olduklarını hissedeceklerdir. 

Hürriyet ile iradenin kullanımı arasında doğru orantılı bir paralellik vardır. Bu nedenle 

iradeleri ile hareket etmeyenlerin hür olduklarını söylemek mümkün değildir. Milletin 

hâkimiyeti millet fertlerinin iradelerini hür bir şekilde kullanmalarına bağlıdır. Vatandaşlar 

her ne kadar kendileri adına yetkilerini kullanacakları kişileri seçmiş olsalar da halktan yetki 

alanların yetkileri ve buna bağlı güçleri de sınırsız değildir. Zira vatandaşlar yetkilerini belli 

bir süre için devrederken bu yetkiyi mutlak olarak değil, iyiyi ve doğru olanı yapmaları için 

vermektedirler. Bu sebeple yetki kullananalar yetkilerini devraldığı bireylerin ve toplumun 

çıkarlarını gözetmek ve şahsi çıkarlarına göre kullanmamakla yükümlüdürler. İdarecilerin bu 

bilinçle hareket etmeleri zorunludur. Böyle olmadığı taktirde yetki kullanımı verilen yetki ve 

destek ölçüsünde istibdada ve baskıya dönüşecek ve böylece demokrasi de yozlaşacak, 

istibdada alet olacaktır.    

 

3. Ġttihad-ı Anasır TartıĢmaları: 

Osmanlı devletinin dağılması unsurların hürriyet özlemi ile bağımsızlıklarını ilan 

etmeleriyle olmuştur. Hürriyet özlemi ile pek büyük bedeller ödendi, canlar feda edildi ve 

kanlar döküldü. Sonuçta hürriyet ortamı bireylere hürriyet ve mutluluk getirmedi. Küçük 



devletler büyük egemen devletlerin baskı ve istibdadı altından kurtulamadıkları gibi onların 

çıkarlarının aleti olmaktan da kurtulamadılar.  

Osmanlı unsurların bağımsızlık isteklerini “Meşrutiyete” geçerek yönetimde yetki 

paylaşımını ile ve içindeki farklı unsurları yönetime katarak gidermeye ve Osmanlı devletinin 

devamını sağlamaya ve büyük devlet gücünü korumaya çalıştı. Amacı küçük unsurların 

hürriyetini ve hürriyet içinde kalkınmasını sağlamak ve emperyalist devletlerin çıkarlarına 

hizmet ederek zulüm ve istibdatlarına alet olmalarını önlemekti. 

Türk milleti asker bir millettir. Keza Osmanlı devleti de öyle… Osmanlı demek ordu 

demekti ve devlet yönetimi ordunun başkomutanı olan padişahına aitti. Bu nedenle her anne 

çocuğunu paşa olsun diye büyütürdü. Yine bu nedenle Türk ordusu Türklerden oluşur ve 

gayr-i müslimler orduya alınmaz ve böylece yönetime ortak edilmezdi. Farklı unsurlar 

“hürriyet rüzgârı ile bağımsızlık mücadelesine girişince Mithat Paşa gayr-i Müslimlerin de 

orduya alınması ve azınlıklara devlet memurluğu hakkı verilmesini gündeme getirince 

“farmason” ve “vatan haini” ilan edildi ve sürgüne gönderildi. Meşrutiyetin ilk yıllarında 

bağımsızlık mücadelesinin önüne geçmek için “İttihad-ı Anâsır” fikri ileri sürüldü. Bu 

mümkün olmayınca bu defa siyasi olarak Müslümanların birliği anlamında “İttihad-ı İslam” 

düşüncesi ortaya çıktı.  

Daha sonra “İttihad-ı Anâsır” ile “İttihad-ı İslam” düşüncesinde olanlar arasında 

tartışmalar yaşanmaya başladı. Günümüzde yine aydınlar tarafından “İttihad-ı Anasır” fikri 

“Silahların susması” ve “Anaların ağlamaması” için gündeme taşınmak istenmektedir. 

Çözümü ülkede yaşayanların unsuriyetlerini ve farklılıklarını kabul etmekle beraber birlikte 

yaşama iradelerini ortaya koymak” şeklinde özetlenebilen bu düşünce acaba bir çare 

olabilecek midir? 

Peki, askerler yönetime karışmaktan vazgeçme iradesini gösterebilecekler midir? Yoksa 

“İttihad-ı İslam‟a” karşı “İttihad-ı Anasır” fikrinin arka planında yine askerler mi vardır? 

Acaba “İttihad-ı İslam” düşüncesi “İttihad-ı Anasır” gibi siyasi bir düşünce midir? Bu ve 

benzeri sorulara cevap bulmaya bakalım… 

 

4.1 Ġttihad-ı Anasır Nedir? 

İttihad-ı anâsır yetki paylaşımını ile ve içindeki farklı unsurları yönetime katarak 

gidermek ve mevcut ulus devletin devamını sağlamaya ve büyük devlet gücünü koruma 

siyasetidir. Küçük unsurların hürriyetini korumak, hürriyet içinde kalkınmasını sağlamak ve 

emperyalist devletlerin çıkarlarına hizmet ederek zulüm ve istibdatlarına alet olmalarını 

önlemeye yönelik olarak ortaya atılmış bir siyasi düşüncedir. 

“Nasyonalizm” modern milliyetçiliktir ve Avrupa‟da “Sanayi Devrimi” sonunda ortaya 

çıkmıştır. “Nation” millet, “Nationalizm” ise “Milliyetçilik” anlamına gelmektedir. Buna 

bağlı olarak Osmanlı ülkesinde de “Türk Milliyetçiliği” ortaya çıkmıştır. Türk milliyetçiliği 

tabii olarak “Kürt milliyetçiliğini” körüklemiştir. Batının sanayi toplumunda Modern 

Milliyetçilik olarak doğan “Nasyonalizm” sanayi toplumu olmayan Osmanlı devletinde ilkel 

milliyetçilik ve kabilecilik şeklinde algılamış ve uygulanmıştır. 

Nasyonalizm Osmanlı devletine ulusal milliyetçilik fikri olarak girdi. Osmanlı aydınları 

da çökmekte olan Osmanlı devletinin yıkılmasını önlemek ve gelişimini sağlamak için 

milliyetçilik duygularının çağdaş ve modern bir devlete geçiş için hamiyet ve gayrete getirici 

bir unsur olacağı düşüncesinden bu fikre destek verdi. “İttihad-ı Anasır” fikri ile de unsurların 

birleşmesi ve güç kazanması düşüncesini ortaya attılar. Milliyetçi düşünceyi kabul eden 

Müslüman milletler ve unsurlar da “İttihad-ı Anasır-ı İslam” fikrine sıcak baktılar. Ancak 

unsuriyet fikri girdiği yerde birliği değil, bölünmeyi ve ayrışmayı sağladığı için Osmanlı‟nın 

yıkımını daha da kolaylaştırdı. 

İttihad-ı Anasır fikrine göre her milletin iki kimliği olacaktı. Bir alt kimlik bu ulusların 

özel alanında bağımsız olması, ikincisi de üst kimlik, bu da “kamusal alan” yani büyük 



devlete bağlılık olacaktı. Alt kimlikte her unsur kendisini özgürce ifade ederken üst kimlik 

olan “Osmanlılık” herkesi kuşatacak ve herkesi birbirine bağlayan sağlam ve sarsılmaz bir 

bağ olacaktı. Böylece Osmanlıda herkes çifte kimliğe sahip olacaktı. 

Ama ne var ki İslam kardeşliğinin alt yapısı olan “İman, ibadet ve ahlak” zaafa uğradığı 

için “İttihad-ı İslam” fikri toplumlarda yer bulamazken her milletin kendisini üstün görerek 

diğerlerini aşağılaması da “İttihad-ı Anasır” düşüncesinin hayata geçmesini engelledi. Batılı 

devletler hem dini bağların zayıflaması, hem de “Osmanlı” devletindeki unsurların 

ayrışmasından kaynaklanan Osmanlı Devletinin zayıf düştüğünü anlayınca her taraftan 

saldırıya geçtiler. Samimi Müslümanlar ile Türklerden başka ülkeyi savunanlar olmadı. 

Osmanlıdaki diğer unsurlar işgalci devletlere destek verdiler ve Osmanlı yıkıldı. Osmanlı 

ülkesinden otuz-kırk sene sonra sömürgeci ülkeler istediklerini aldıktan sonra otuza yakın 

devlet ortaya çıktı. Böylece “İttihad-ı İslam” fikri gerçekleşmezken “İttihad-ı Anasır”ın da bir 

ütopya ve rüya olduğu anlaşılmış oldu. 

Günümüzde yine “Kan akmasın” ve “Analar ağlamasın” diyen siyasiler şayet yıllarda 

kan akıtan ve anaları ağlatanların istekleri doğrultusunda “İttihad-ı Anasır-ı İslam” düşüncesi 

ile hareket ederlerse bir başka felaketin daha bizi beklediğini bu tarihi tecrübe ile yeniden 

görmemiz olası demektir. 

 

4.2 Ġttihad-ı Anâsır, Ġttihad-ı Ġslam’a Alternatif Bir DüĢüncedir: 

İttihad-ı İslam “İnanç” etrafında birleşmedir. “Mü‟minler kardeştir” (Hucurat, 49:10) 

kutsi prensibini hayata geçirmektir. İttihad-ı ânâsır ise unsurların bağımsızlığını kabul etmekle 

beraber siyasi olarak bir merkeze bağlanmayı ve unsurların kendi içlerinde bağımsız hareket 

etmelerine imkân verir. Bir nevi eyalet ve federasyonu kabul eder. 

Osmanlının son döneminde Sultan Abdülhamid Osmanlı ülkesinin dağılmaması için 

“İttihad-ı İslam” siyasetini takip etmek istedi. Ancak batından gelen unsuriyet/ırkçılık fikrinin 

Müslümanlar arasında yayılması ve din kardeşliğinden çok “ulus devlet” düşüncesinin öne 

çıkarılması “İttihad-ı İslamın” önüne geçti. Bu nedenledir ki her unsur kendi bağımsızlığı için 

mücadele verdi ve İngiliz, Fransız ve Rusya gibi devletler de güçlü bir İslam devletinin önüne 

geçmek için “Ulus Devlet” siyasetini desteklediler. “Türkiye Cumhuriyeti” düşüncesi de batılı 

devletlerin bu siyasetinden doğmuş ve bu amaçla “Türkiye” devletine onay verilmiştir.  

Günümüzde yine aynı siyaset takip edilerek İslam ülkelerinde unsuriyete dayalı yeni 

devletlerin kurulması yönünde faaliyetler sürdürülmektedir. Bu nedenle “İttihad-ı Anasır” 

düşüncesi yeniden ortaya atılmak istenmektedir. Düşünce şudur: “Unsuriyeti öne çıkaran 

küçük devletler kurulsun ve bunlar sonra ittihat etsinler.” Bu düşünce bölme ve parçalamanın 

bahanesi olarak üretilen ve toplumlara kabul ettirilmek istenen batı kaynaklı bir siyasi 

oyundur. Zira nerede unsuriyet öne çıkmış ise orada birleşme değil, ancak ayrışma olmuştur. 

 

5. Ġttihad-ı Ġslam Ġdeali: 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri kendisine sorulan “Daima İttihad-ı İslam‟dan 

bahsedersin. Sen bize tarif et” sorusuna şöyle cevap verir: “İki Mekteb-i Musibet 

Şehadetnamesi” ismindeki eserimde tarif etmişim. Şimdi ileride o kasr-ı muallanın bir 

taşını, bir nakşını göstereceğim: “İşte Ka'be-i Saadetimiz olan İttihad-ı Münevver-i İslamın, 

Hacer-ül Esved'i, Ka'be-i Mükerremedir ve Dürret-i Beyzası  Ravza-i Mutahhara'dır. Mekke-i 

Mükerreme'si Ceziret-ülarab'dır. Medine-i Medeniyet-i Münevvere'si Devlet-i Osmaniye'dir.  

Eğer İslamiyet milliyetini ve İttihad-ı İslamın taşını ve nakşını  görmek istersen işte 

bak! Haya ve hamiyetten  neşet eden civanmerdane humret, hürmet ve merhametten tevellüd 

eden masumane tebessüm, fesahat ve melahattan hasıl olan ruhani halavet aşk-ı şebabiden, 

şevk-i bahariden  neş' et eden  semavi neş'e, hüzn-ü gurubiden, ferah-ı seheriden vücuda gelen 

melekuti lezzet, hüsn-ü mücerredten  cemal-i mücelledan tecelli eden  mukaddes zinet birbiri 

ile imtizaç edip ondan çıkan levh-i nurani ancak o şark ve garbın kab-ı kavseyni olan ka'be-i 



saadetinin tak-ı muallasının kavs-ı kuzahının elvan-ı seb'asının lacivert levninin 

timsalini,  belki şu levnin manzarası bir derece irae edilebilir. 

Lakin ittihad cehl ile olmaz. İttihad imtizac-ı efkardır. İmtizac-ı efkâr marifetin şua-ı 

elektriki ile olur.” (Münazarat, 113) 

Bediüzzaman buradaki her bir kelimede İslamiyetin bir şuaına, bir hüsnüne, bir 

seciyesine, bir rabıtasına ve bir temeline işaret etmiştir ki bunlar olmadan “İttihad-ı İslam” 

gerçekleşmez. Yani İttihad-ı İslam siyasi bir proje değil, imana, ibadete dayalı ahlâki bir birlik 

ve bütünlük olup İslam‟ı topyekün hayata hâkim kılma projesidir. İman, hayat ve şeriatı içine 

alan bir bütündür. Bediüzzaman‟a göre “ittihat adetten değil, ibadettir.” İbadet ise Allah için 

yapılır ve hiçbir dünyevi menfaate alet edilemez.  

 

5.1 Ġttihad-ı Ġslam’a Giden Yol: 

İttihad-ı İslamı sağlamak için her şeyden önce imtizacı ve muarefeyi sağlayacak olan 

İlmî ittihat, yani bilgi birliği şarttır. Bediüzzaman bunun için “Medresetü‟z-Zehra” projesine 

önem verir. Zira Bediüzzaman‟a göre “İttihat imtizâc-ı efkârdır.” Fikirlerde birlik olmazsa 

ittihat mümkün olmaz. Siyasi, konjöktürel ve kurumsal ittifaklar kurulabilir, ama bu “Fikir 

birliğine” dayanmadığı ve faydaya dayalı olduğu için ortak fayda ortadan kalkınca birlik de 

dağılır. Fikir birliği ise bir ittihattır ve devamlıdır. Bu nedenle “İttihad-ı İslam‟da inanç ve 

fikir birliğinin ilim yoluyla sağlanma şartı vardır.   

İttihad-ı İslam‟ın önündeki en büyük engel cehalet ve bölünmüşlüğü körükleyen 

“İstibdad” ve istibdada destek veren her şeydir. İttihad-ı İslam için, istibdadın ortadan 

kalkması ve “Hürriyetin” hâkim olması gerekir. Bunun yolu da “Meşveret ve Şuranın” yaygın 

hale gelmesi ve “Mü‟minlerin kendi aralarında dünyevi işleri meşveretle yapmaları” (Şura, 

42:38) gerekir. Zira “Asya‟nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır.” İstişare ve şuralar bir 

kültür olarak Müslümanlar arasında yaygın hale gelmedikçe İttihat ve İttihad-ı İslam mümkün 

olmaz. 

Hürriyetin de isminin hürriyet olması yetmez, hürriyetin toplumda bir kültür ve hayat 

tarzı haline gelmesi, bunun da İslam‟dan kaynaklanması gerekir. Bediüzzaman‟a göre 

“Hürriyet, terbiye-i İslamiye ile olmazsa, ölecek; bir istibdâd-ı mutlak yerine çıkacaktır.” 

(Münazarat, 150) 

 

5.2 Ġttihad-ı Ġslam ve Ġttihad-ı Muhammedî Tüm Ġnananları Kapsar: 

Bediüzzaman “İttihad-ı İslam” ile “İttihad-ı Muhammedî Cemiyetini” tarif ederken 

bütün Müslümanları kapsayan ve tüm inananlara hitap eden siyasi olmaya dini bir cemiyet 

olarak tarif eder. İttihad-ı Muhammedî‟yi İttihad-ı İslamın mukaddimesi olarak görür. Şöyle 

der: 

“Tarîk-ı Muhammedî, (asv) şüphe ve hileden münezzeh olduğundan, şüphe ve hileyi 

ima eden gizlemekten de müstağnîdir. Hem de o derece azîm ve geniş ve muhit bir hakikat, 

bahusus bu zaman ehline karşı hiçbir cihetle saklanmaz. Bahr-ı umman nasıl bir destide 

saklanacak! Tekraren söylüyorum ki, ittihad-ı İslâm hakikatında olan ittihad-ı Muhammedînin 

(asv) cihetü‟l-vahdeti Tevhid-i İlâhîdir. Peyman ve yemini de îmandır. Müntesibîni, umum 

mü‟minlerdir. Nizamnâmesi, sünen-i Ahmediyedir. (asv) Kanunu, evâmir ve nevâhi-i 

şer‟iyedir. Bu ittihat; âdetten değil, ibâdettir. İhfa, havf; riyâdandır. Farzda riyâ yoktur. Bu 

zamanın en büyük farz vazîfesi, ittihad-ı İslâm‟dır. İttihadın hedef ve maksadı; o kadar uzun, 

münşaib, muhit, merâkiz ve maâbid-i İslâmiyeyi birbirine rabtettiren bir silsile-i nuraniyi 

ihtizaza getirmekle onunla merbut olanları ikaz ve tarîk-ı terakkiye bir hâhiş ve emr-i vicdanî 

ile sevk etmektir. Bu ittihadın meşrebi muhabbettir. Husumet ise, cehalet ve zaruret nifakadır. 

Gayr-i Müslimler emin olsunlar ki bu ittihadımız bu üç sıfata hücumdur. Gayr-i Müslime 



karşı hareketimiz iknadır. Zira onları medenî biliriz. Ve İslâmiyet‟i mahbub ve ulvî 

göstermektir. Zira onları munsıf zannediyoruz. Lâübaliler iyi bilsinler ki, dinsizlikle 

kendilerini hiçbir ecnebiye sevdiremezler. Zîra mesleksizliklerini göstermiş olurlar. 

Mesleksizlik, anarşilik sevilmez. Ve bu ittihada tahkik ile dâhil olanlar, onları taklit edip 

çıkmazlar. İttihad-ı Muhammedî (a.s.m.) olan ittihad-ı İslâm‟ın efkâr ve meslek ve hakikatini, 

etkâr-ı umumiyeye arz ederiz. Kimin bir itirazı varsa etsin; cevaba hazırız.” (Hutbe-i Şamiye, 

s. 94) 

İttihad-ı İslam‟ın siyasi yönü olmakla beraber bu siyasi amaç değildir, ancak imandan 

kaynaklanan inanç ve ideal birliğinin, din kardeşliğinden oluşan bir sonuçtur. İmanî ve fikrî, 

kültürel ve hukukî temeli oluştuktan sonra ortaya çıkacak olan bir neticedir. İslam 

devletlerinin esaretten kurtulması “İttihad-ı İslamın” bir başlangıcıdır. Bediüzzaman bu 

hususu “… çok zamandan beri esaret altında kalmış ve istiklaliyetini kaybetmiş Hindistan, 

Arabistan gibi alem-i İslam‟ın büyük memleketleri birer devlet-i İslamiye şeklinde Hind‟de 

yüz milyon bir devlet-i İslamiye, Cava‟da elli milyondan ziyade bir devlet-i İslamiye ve 

Arabistan‟da dört beş hükumet bir cemahir-i müttefika gibi Arap birliği ile İslam birliğini 

birleştirmesindeki alem-i İslam‟ın bu büyük bayramının mukaddemesini tebrik ile bu bayram 

bize müjde veriyor” (Emirdağ Lahikası, s. 234) ifadeleri ile aktarır. 

İttihad-ı İslam küfrün ve küfürden kaynaklanan ahlaksızlık, zulüm ve terörün ortadan 

kalkması ile gerçekleşecek bir birlikteliktir. Bunu da dünyada gelişme gösteren hürriyet ve 

demokrasinin gelişimi sağlayacaktır. Bu nedenle Bediüzzaman “İttihad-ı İslam” idealini 

demokratların gerçekleştireceğini ifade etmekte ve “Şimdi milletin arzusuyla şeâir-i 

İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve 

milletini memnun etmek çâre-i yegânesi, İttihad-ı İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad 

yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız 

olmakla mâni olurdular. Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muarız değil, belki 

muhtaçtırlar. Çünkü komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik, doğrudan doğruya 

anarşistliği intaç ediyor. Ve bu dehşetli tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikat-ı 

Kur‟âniye etrafında ittihad-ı İslâm dayanabilir. Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmaya vesile 

olduğu gibi, bu vatanı istilâ-yı ecanipten ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur. Ve 

bu hakikate binaen, Demokratlar bütün kuvvetleriyle bu hakikate istinad edip komünist ve 

masonluk cereyanına karşı vaziyet almaları zarurîdir.” (Emirdağ Lahikası, s. 271) demektedir. 

 

5.3 Ġttihad-ı Ġslam Siyasi ve Ekonomik Ġttifaklara Mani Değildir: 

İttifaklar ittihat seviyesinde olmadığı için İttihad-ı İslam çatısı altında olanların AB gibi 

İttihada dâhil olmayan ülkelerle ittifaklar kurmalarına bir engel yoktur. Bu ittifaklar ekonomik 

veya teröre karşı olabilir. Bunda bir sakınca da yoktur. Avrupa ve diğer ülkelerin İttihad-ı 

İslam çatısı altındaki ülkeler ile ittifak kurmaları onların daha da işine gelebilir. Zira güçlü bir 

müttefik ile ittifak her zaman kazandırır. Zira İttihad-ı İslam Müslüman olmayanlara da büyük 

yararlar sağlar. Bediüzzaman Hutbe-i Şamiye‟de bu hususu şöyle açıklar:  

“Bu ittihadın meşrebi muhabbettir. Husumet ise, cehalet ve zaruret ve nifakadır. Gayr-i 

Müslimler emin olsunlar ki bu ittihadımız bu üç sıfata hücumdur. Gayr-i Müslime karşı 

hareketimiz iknadır. Zira onları medenî biliriz. Ve İslâmiyet‟i mahbub ve ulvî göstermektir. 

Zira onları munsıf zannediyoruz.” (Hutbe-i Şamiye, 94) demektedir. İslam ülkelerinde 

bulunan azınlıklar ve diğer dinlere mensup olanlar da İttihad-ı İslamdan ürkmemeleri ve 

korkmamaları gerekir. Zira, “Cihad-ı hâricîyi Şeriat-ı Garra‟nın berâhin-i kâtıasının elmas 

kılınçlarına havale edeceğiz. Zira medenilere galebe çalmak ikna iledir; söz anlamayan 

vahşîler gibi, icbar ile değildir. Biz muhabbet fedaileriyiz; husûmete vaktimiz yoktur” (Eski 

Said Dönemi Eserleri, 79) prensibi ile onların hayatlarını koruma altına almıştır.  



İttihad-ı İslam devletlerin birleşmesi, sınırların kalkması, yönetimin bir merkezden 

idaresi ve siyasi birliktelik demek de değildir. Ancak aynı inanç etrafında birleşen ve tevhide 

inananların din kardeşliği ve uhuvvet-i İslamiye içinde bulunanların metot, amaç ve hedef 

birliğidir. Ayrıca siyasi ve kültürel birliktelik anlamında da gelmez. Zira bu fıtrî değildir. 

Bediüzzaman bu hususa da açıklık getirerek şöyle der: “Ey dinî cemiyetler! Maksadımız, dinî 

cemaatler maksatta ittihad etmelidirler. Mesalikte ve meşreplerde ittihat mümkün olmadığı 

gibi, caiz de değildir. Zira taklit yolunu açar ve „Neme lâzım, başkası düşünsün‟ sözünü de 

söylettirir.” (Hutbe-i Şamiye, s. 105) İttihat “Tevhide” imandan kaynaklanır. Zira 

Bediüzzaman “Uhuvvet Risalesinde” “Tevhid-i imanî elbette tevhid-i kulûbü ister; vahdet-i 

itikat dahi vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder” demektedir. 

İttihad-ı İslam her şeyden önce inananların kalplerinde başlayacak akıllarından çıkarak 

tüm inananları aynı inanç ve duygular etrafında bir araya getirerek uhuvvet ve muhabbet 

potasında buluşturacaktır. Bu da Bediüzzaman‟ın ifadesi ile “İman, Hayat ve Şeriat” şeklinde 

fert, sosyal hayat ve tüm inananları kapsayacak şekilde devam edecektir. Kur‟anın inanç, 

doğruluk, iffet, hayâ, takva, hürriyet, hakkaniyet, adalet ve meşveret gibi temel prensipleri 

ferde, topluma ve insanlığa hitap eden prensipleri böylece hayata geçmiş olacaktır. İslamın 

hâkimiyeti bu gibi temel prensiplerin fert, sosyal hayat ve milletlerde hâkim olması demektir. 

Yoksa bir devletin veya fırkanın veya şahsın hâkimiyeti değildir. 

Bu da “Şeâir-i İslamiyenin ihyası” ile olacaktır. Bediüzzaman bu vazifenin “Âlem-i 

İslam‟ın vahdetini nokta-i istinad edip beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gazab-ı 

İlahiden kurtarmaktır. Bu vazifenin, nokta-i istinadı ve hadimleri, milyonlarla efradı bulunan 

ordular lazımdır.” (Emirdağ Lahikası, s. 231) Bu ordular tüm inananların ittifakından doğan 

güç ve kuvvettir. Yoksa savaşmak için bir araya gelen askerî birlikler değildir. Zira İslam 

prensiplerinin yeryüzüne hâkimiyeti savaşı ortadan kaldıracaktır. Zira “Medenilere galebe 

ikna iledir” ve “Cihad-ı harici de Kur‟an elmas kılınçları olan berahin-i kâtıa denen İslam‟ın 

hakkaniyetini ve şeriat-ı Muhammediyenin adilâne ahkâmının kesin delillerle ispat edilerek 

insanları ikna etmesidir. 

 

6. Ġslamiyet Milliyetinin Unsuriyet Fikrine Ġhtiyacı Yoktur: 

Menfi milliyet fikri olan “Unsuriyet” fikrine İslam dünyasının hiçbir ihtiyacı yoktur. 

Farklı dillerde konuşan Müslüman milletlerin, ve toplumların yani “Anasır-ı İslamiye”nin 

milliyetçilik fikrine hiçbir ihtiyacı yoktur. Menfi milliyet denen unsuriyet, kendi milletini 

üstün görme düşüncesidir. Bediüzzaman unsuriyete “mukaddesat-ı diniyeye hürmetkâr 

olamıyor; bahaneler buldukça ilişmek istiyor” (Mektubat, 354) demektedir. Gerçekten de 

kendi milletini üstün gören adalet edemez, başkalarına adil davranamaz. 

Bediüzzaman hazretleri “Türklerin milliyetlerinin İslamiyet‟le imtizaç ettiğini, ondan 

kabil-i tefrik olmadığını” belirtir. (Mektubat, 312) Bu nedenle özellikle Türklerin milliyetçi ve 

unsuriyetçi olmamaları gerektiğini belirtmektedir. Bütün mefahiri İslam‟dan kaynaklanan ve 

milliyetini İslamın koruyucu haline getiren Türklerin İslamiyet dışında bir milliyeti kabul 

etmeyeceğini açıkça ifade eder. Bu sebepledir ki “Türk milleti anasır-ı İslamiye içinde en 

kesretli olduğu halde dünyanın her tarafında olan Türkler Müslümandır. Nerede Türk taifesi 

varsa Müslümandır. Müslümanlıktan çıkan veya Müslüman olmayan Türkler, Türklükten dahi 

çıkmışlardır” tespitini yapar. Bundan sonra da Türklerin ancak İslamiyet‟e hadim ve 

hizmetkâr olmaları halinde kendi kimliklerini koruyabileceklerini, yoksa Bulgarlar ve 

Macarlar gibi asimile olacaklarını söyler. 

 

Sonuç: İttihad-ı İslam “Tevhit İnancına” mensup Müslümanların inanç ve ideal 

birliğidir. Dünyevî ve siyasi bir amacı olmamakla beraber siyaseti etkileyen sonucu da olan 

uhrevî, ilâhi ve dini bir vazifedir. Bediüzzaman bu vazifenin bu zamanda Müslümanlar için 



farz bir vazife olduğunu belirtmektedir. Tevhid-i imanî ve tevhid-i kulüp gereği olan bu vazife 

imanın kuvveti ve uhuvvet-i İslamiyenin inkişafı ile tahakkuk edecektir. İlme ve akla dayanan 

“Tahkikî İman” sonucu “İmtizac-ı efkâr” ile bu ittihat gerçekleşecektir. Müslümanların tüm 

dünya devletlerinde çoklukla bulunması nedeniyle sadece İslam ülkelerine has bir birlik değil, 

tüm Müslümanları kuşatan dini, manevi, imanî ve fikrî bir ittihattır.   

 

 

ĠSLAM BĠRLĠĞĠ NEDĠR? 

M. Ali KAYA 

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

yapılmasıdır. Mü‟minler kardeştir ve kardeşliğin gereği ne ise o yapılmalıdır. İslam birliği, 

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.  

İslam birliği “Tevhide” iman edenlerin inanç birliğidir. Bediüzzaman hazretleri 

“Tevhid-i imani elbette tevhid-i kulübü ister. Vahdet-i itikat dahi vahdet-i içtimaiyeyi iktiza 

eder” (Mektubat, 2006, s.444) demektedir. 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)   

Peygamberimizin (asv) başka tavsiyeleri de vardır. “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 fikir birliğidir. Bediüzzaman hazretleri “İttihat cehl ile olmaz; ittihat 

imtizaç-ı efkârdır” demektedir. Fikir birliği gerçekleşmeden Müslümanların birliği olmaz, 

Müslümanların birliği sağlanamadan da İslam Birliği olmaz.  

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 uluslararası 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 önemeli 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 

“telahuk-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 “Asya‟nın 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 ayak bağlarını 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 bir tek 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  ĠMTĠZAC-I EFKÂRIN ġARTLARI 

M. Ali KAYA 

Bediüzzaman “Bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihad-ı İslâmdır.” (Hutbe-i Şâmiye, 

90) buyurmaktadır. “Azametli bahtsız bir kıt‟anın, şanlı tali‟siz bir devletin, değerli sahipsiz 

bir kavmin reçetesi; İttihad-ı İslamdır” (Mektubat, 2005, s. 793) demektedir.  

Bediüzzaman yine “İttihat, imtizac-ı efkârdır” buyurur. Her şeyden önce inanç ve fikir 

birliği kamuoyunda tartışılarak umumi bir şekilde kabul görmesi gerekir. Herkes aynı görüşü 

paylaşmayabilir; ancak ortak bir noktada ve asgari müştereklerde birleşme sağlanabilir. Bu da 

ancak millî hayaller ve ideallerle mümkün olur. İslam milletinin Bediüzzaman‟ın “Gaye-i 

Hayal” dediği idealler ve gelecek ile ilgili hedefler olmalıdır ve bunlarda şaşma olmamalıdır. 

Nitekim peygamberimiz (sav) “İstanbul fetholuncaktır. Onu fetheden komutan ne iyi komutan 

ve onu fetheden asker ne iyi askerdir” müjdesini tahakkuk ettirmek için Müslümanlar 800 

sene çalışmışlardır. Daha sonra Yavuz Sultan Selim “İttihad-ı İslamı” sağlamıştır. 

Peygamberimizin (sav) Müslümanlar için koyduğu hedefe ulaşılmıştır; ama hedefler henüz 

bitmemiştir. Peygamberimiz (sav) Roma‟nın da fetholunacağı müjdesini vermiştir. Yıldızları 

hedef olarak göstermiş ve “İslamın nuru şu yıldızları da aydınlatacaktır” buyurmuştur. 

Bediüzzaman bu hedeflere “Gaye-i hayal” der ve “Gaye-i hayalden nisyan veya tenâsi, ezhanı 

enelere çevirir” buyurmaktadır. (Tuluat, 2007, s.96; Sözler, 2005, s.1152) İnsan idealini 

unutursa enaniyeti güçlenir ve bencilliğe yönelir; aynı şekilde milletler de ideallerini unuturlar 

veya unutturulursa milli enaniyet ve milli bencillik olan ırkçılığa yönelir. Bu ise hem ferdin 

hem de milletin felaketi demektir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ittihad-ı İslam hedefini koyduktan sonra bunun 

tahakkukunun hem kolay hem de gerekli olduğunu “Sultan Selim‟e biat etmişim. Onun 

ittihad-ı İslâmdaki fikrini kabul ettim. Zira o, vilâyat ı şarkiyeyi ikaz etti. Onlar da ona bîat 

ettiler. Şimdiki şarklılar, o zamanki şarklılardır. Bu meselede seleflerim, Şeyh Cemaleddîn-i 

Efganî, allâmelerden Mısır müftüsü merhum Muhammed Abduh, müfrit âlimlerden Ali Suâvi, 

Hoca Tahsin ve İttihad-ı İslâmı hedef tutan Namık Kemal ve Sultan Selim‟dir ki, demiş: 

„İhtilâf u tefrika endişesi / Kûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beni. / İttihadken savlet-i 

a‟dâyı def‟e çaremiz, / İttihad etmezse millet, dağ-dar eyler beni” (Divan-ı Harb-i Örfî, 1993, 

s. 29) ifadeleri ile açıklama ihtiyacı duymuştur. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği 

gibi örnekler Müslümanların da böyle bir hedefe yönelmesi gerektiğini göstermek için 

yeterlidir. Gerek ABD, gerekse AB Müslümanların bu hedefe yönelmesine engel olmaz ve 

olamazlar. Zira siyasi konjonktür ve Ortadoğu Siyaseti, terör ve benzeri sebeplerden dolayı 

böyle bir birlikteliği zaruri kılmaktadır. Bu birliktelik Türkiye‟nin AB üyeliğine engel 

olmayacağı gibi, bilakis AB üyeliğini güçlendirir. İttihad-ı İslam konusunda Türkiye‟nin 

siyasi rolü Türkiye‟yi hem AB ve ABD nezdinde, hem de İslam Dünyasında Balkanlarda, 

Ortadoğuda, Afrikada ve Türk dünyasında, SSCB ve Uzakdoğu ülkeleri olan Çin ve Japonya 

nezdinde gücünü ve itibarını artırır.  

İttihad-ı İslam‟a gidene yolda bizim bir takım zorluklarımız vardır. Bunları kendi 

içimizde aşmadan bu hedefe yönelmemiz zordur. İttihad-ı İslam‟ın da bir takım şartları vardır 

ki bunları şöyle sıralayabiliriz: 

Birinci ġart: İslam milliyetini esas almaktır. “Hakikî milliyetimizin esası, ruhu ise 

İslâmiyet'tir. Ve hilafet-i Osmaniye ve Türk Ordusunun o milliyete bayraktarlığı itibariyle, o 

İslâmiyet milliyetinin sadefi ve kal'ası hükmünde Arab ve Türk hakikî iki kardeş, o kal'a-i 

kudsiyenin nöbettarlarıdırlar.” (Hutbe-i Şamiye, 1996 s. 59) Dolayısıyla Arap ve Türklerin 

öncelikli olarak İttihad ve ittifak için çalışmaları, siyasilerin bu konuda mutabakata varması 

ve ortak çıkarlar etrafında bir araya gelmeleri gerekir. 

Ġkinci ġart: Şuray-ı Şer‟îyeyi yapmaktır. Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i 

İslâmiyedeki sa-adetlerinin anahtarı, meşveret i şer‟iyedir. “Mü‟minlerin işleri aralarında şura 



iledir” (Şûrâ, 42:38)  âyet-i kerimesi, şûrâyı esas olarak emrediyor… “En büyük kıt‟a olan 

Asya‟nın en geri kalmasının bir sebebi, o şûrâ-yı hakikiyeyi yapmamasıdır.” (Hutbe-i Şamiye, 

65) Ortak şuralara önem vermeleri gerekir. Teröre ve ekonomik gelişmelere ait ortak şuralar 

tertip etmeleri gerekir.   

Üçüncü ġart: Medar-ı münâkaşa ve ihtilaf olan hususları değil, ittifak noktalarında bir 

araya gelmektir. “Muttefekun aleyh olan makasıd-ı âliyeye nazar etmektir. “Rabbimiz bir, 

peygamberimiz bir, kitabımız birdir. Zaruriyat-ı diniyede umumumuz müttefikiz. Zaruriyat-ı 

diniyeden başka olan teferruat veya tarz-ı telâkki veya tarik-i tefehhümdeki tefavüt, bu ittihad 

ve vahdeti sarsamaz, râcih de gelemez. “El-hubbu fillah” düstur tutulsa, aşk-ı hakikat 

harekâtımızda hâkim olsa - ki zaman dahi pek çok yardım ediyor - o ihtilâfat sahih bir 

mecrâya sevk edilebilir.” (Sünuhat Tuluat İşarat, 95) 

Dördüncü ġart: Hürriyeti ve Asayişi korumaktır. Tabii birlik ve beraberlik hürriyet ve 

asayişi korumak için olmalıdır. Makine-i hayatın buharı, mazotu ve benzini hürriyet ve 

asayiştir. Hürriyet ve asayişin olmadığı yerde gelişmelerden ve kalkınmadan söze etmek 

mümkün olmaz.  

BeĢinci ġart: Muhabbet üzere hareket etmektir. Başkalarının yanlışlarını ve eksiklerini 

nazara vererek izhar-ı fazl etmek ve kendisini temize çıkarmaya çalışmamak gerekir. Amaç ve 

hedef birliği sağlamak şarttır. Yoksa senin şöyle yanlışların var, benim yok anlayışı birliği 

sağlamaz; bilakis kusur aramaya ve yanlış bulmaya götürür. Bu da ayrılıkları körüklemekten 

başka bir işe yaramaz. Başkasına leke sürmekle kendine değer vermeye çalışma 

politikalarından halkımız bıkmış usanmıştır. Kamuoyu zatan her şeyi takip etmekte ve 

değerlendirmektedir. Bediüzzaman meslek ve meşreplerde ittihadın yanlışlığına dikkatimizi 

çekmiş ve “Ey dinî cemiyetler! Maksadımız, dinî cemaatlar maksatta ittihad etmelidirler. 

Mesalikte ve meş¬replerde ittihad mümkün olmadığı gibi, caiz de değildir. Zira taklit yo¬lunu 

açar ve “Neme lâzım, başkası düşünsün” sözünü de söylettirir” (Hutbe-i Şamiye s. 104-105) 

buyurarak asgari müştereklerde ve genel prensiplerde birliğin yeterli olduğunu ifade etmiştir. 

Bediüzzaman Demokrat Partinin Pakistan ve Irak ile yaptığı “Bağdat Paktı” ittifakına 

çok sevinmiş ve bu gibi ittifak anlaşmalarının “İttihad-ı İslamı” sağlayacağını ifade ederek 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar‟a ve Başbakan Adnan Menderes‟e tebrik telgrafları çekmiştir. Bu 

husus Emirdağ Lahikalarında detaylı olarak geçmektedir. 

 

ĠMAN, HAYAT VE ġERĠAT SĠYASĠ ANLAġILAMAZ 

M. Ali KAYA 

İnsan kâinatın bir hülasası ve kâinat ağacının en cemiyetli bir meyvesidir. Hayat bir 

bütündür. İnsan hayatı kâinatın bütününe bakar ve her şey ile alakadardır. Bu alaka ve ilginin 

bir kısmı eksik olanın bir yönü de eksik olur. Her insanın kalb ve mide dairesinden ve ceset ve 

hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i 

arz ve nev-i beşer dairesinden tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler 

var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. (Şualar, 1994, s.184) 

İnsanın bütün bu dairelerle münasebet kurması ve bunun farkına varması eğitimle 

mümkündür. Eğitim insanın kabiliyetlerinin farkına varması ve bu kabiliyetlerini geliştirerek 

varlık ile münasebet kurmasını öğrenme faaliyetidir. Hayata hazır olmak varlık ile münasebet 

kurabilmekle mümkündür ki bunu eğitimle, duygularını ve kabiliyetlerini eğitip geliştirerek 

yapacaktır. Gerekli donanım, bilgi ve becerisi olmayan, cehâlet karanlığından kurtulamayan 

hayatın en küçük dairesinden en büyüğüne kadar geniş bir daireyi kuşatan kabiliyetlerini 

kullanarak olumlu ve sağlıklı bir yaklaşım sergileyemez. Bu donanım hem maddi, hem 

manevi olmalıdır. Zira insan maddi ve manevi her yönü ile her iki âlemin levazımatını 

camidir. Bediüzzaman insanın kâinatla maddi ve manevi olumlu ve sağlıklı münasebetine 

“İman, hayat ve şeriat” bağlamında yaklaşır. 



İman, insanın kâinat ve yaratıcısı arasında bağ kurmaktır. Hayat, insanın hayata ve 

kâinata uyumu, şeriat ise kâinattaki nizam, intizama uyum sağlamak ve Allah'ın koyduğu 

kanunlara uymaktır. Bu üç esasın birbirinden ayrılması ve ayrı ayrı ele alınması mümkün 

değildir. Ruh, beden ve akıl gibi birbiri içinde biri birisiz olmayan ve bir bütün teşkil eden bir 

hakikattir. 

İnsanlığın saadeti İslam‟ın esaslarına uymaktır. İslam‟ın esasları insanlığın red 

edemeyeceği mükemmel prensiplerdir. İman esasları akla ve ruha istikamet ve hayata saadet 

verir. Bütün bunların sebebi, esası ve temeli ise imandır. Bu nedenle iman kâinatta en yüksek 

bir hakikattir. İmana hizmet ve insanların imanına güç verecek şekilde çalışmak vazifelerin ve 

hizmetlerin en yücesidir.  

Bediüzzaman “İman, hayat ve şeriat meselesi insanlık ve İslamiyet âlemin üç muazzam 

meselesidir. En muazzamı imandır. İmana ve Kur‟âna ait hakikatlerin hiçbir dünyevî menfaat 

ve cereyanlara âlet edilemez” demektedir. (Kastamonu Lâhikası, 1994, s. 108) Bu zamanda en 

değerli vazife imana hizmettir ve imana hizmet bu üç temel esası birden temin eder. 

İman, Allah‟ı bilmek ve doğru olarak tanımak anlamına gelmektedir. Bütün dinler 

insanlara Allah‟a inanmayı tavsiye eder. Ateizmi ve Maddeci Materyalizmi esas almayanların 

tamamı Allah‟a inanmakta, ancak sıfatlarında hata ettikleri için şirke düşmektedirler. Allah 

şirki kabul etmediği için onların Allah hakkındaki imanları makbul değildir. Peygamberler 

şirki ortadan kaldırmak ve Tevhidi ispat etmek için gönderilmişlerdir. Günümüzde de teslisi 

esas alan Hıristiyanlar ve diğer din mensupları Tevhidi anladıkları zaman “İman” meselesi 

anlaşılacaktır. 

İman insanı gerçek insanlık ve sultanlık mertebesine çıkardığı için peygamberimiz (sav) 

sosyal ve siyasi hayattan mahrum bulunan bedevî ve ümmî bir kavmi en kısa bir zamanda 

medeni milletlere rehber ve örnek olacak şekilde bir medeni seviyeye çıkarmasındaki sır 

imanda gizlidir. 

İmanın ferdi ve sosyal hayata hâkim olması ile toplumda “hürmet, merhamet, haram 

helal duygusu, emniyet ve itaat” bağları güçlenmeye başlar. İmanın insana ve topluma 

sağladığı bu manevi değerler toplumun huzur ve güvenini temin eder. Bu temel esaslar ise 

medeniyetin temelidir. Zira medeniyet anlayış, ahlak ve fazilet demektir. Teknik ve teknoloji 

hayata anlam katan ve değerli hale getiren bu değerlerden mahrum kaldığı zaman medeniyeti 

değil vahşeti doğurur. Teknoloji medeniyete değil bu durumda zulme ve vahşete hizmet eder. 

İmanın hayata katkısını saymakla bitirmek mümkün değildir. 

Şeriat, Allah'ın kâinata ve insanlık âlemine koyduğu ve uyulmasını emrettiği 

kanunlardır. Bu ise kâinatın düzenine ve insanlığın maddi-manevi saadetine sebeptir. Bu 

nedenle “şeriat sebeb-i saadet, adalet-i mahz ve fazilettir.” (Divan-ı Harb-i Örfi, s.19)  

İslamiyet insaniyet-i Kübra ve şeriat ise en faziletli medeniyettir. Meşrutiyet meşveret 

ve şuranın tatbikatı olduğu için adalet ve şeriattır. Şeriatın Allah tarafından insanlığa 

gönderilmesinin hikmeti ve önemli bir amacı da her nevi istibdadı ve zalimane tahakkümü 

mahvederek adalet ve hakkaniyeti gerçekleştirmektir. (DHÖ, 1993, s. 22, 23)  Adaletin şeriat 

dışında sosyal ve siyasi hayatta gerçekleşmesi ise mümkün değildir. 

“İttihat cehl ile olmaz; ittihat imtizac-ı efkârdır” (Münazarat, 1996, s.113) diyen 

Bediüzzaman iman meselesi anlaşılmadan hiçbir meselenin halledilemeyeceğini çok iyi 

bildiği için bütün mesaisini iman üzerine teksif etmiştir. Zira her meselenin odak noktası 

imandır. İttihad-ı Muhammedî her şeyden önce imanda birlik ve Hz. Muhammed‟in (sav) 

Allah tarafından getirdiği iman hakikatlerini anlayıp kabul etmek demektir. İmanda birlik 

olmazsa ittihad mümkün olmaz.  

Sonuç olarak, İttihad-ı Muhammedî, İttihad-ı İslam‟ın mukaddimesidir. İttihad-ı 

Muhammedî gerçekleşmeden İttihad-ı İslam hayalden ibaret kalır. 


