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Günümüzde dünyanın gündemini ve dengesini 
etkileyen birçok faktör, olay veya durum vardır. 
Bunlardan biri ise hiç şüphesiz Ortadoğu ve 
buradaki çatışmalardan kaynaklı olarak dengelerin 
sürekli olarak değişmesidir. Dengelerin 
değişkenliği hem bölgesel olarak Ortadoğu’yu ve 
yakın coğrafyadaki ülkeleri (özellikle Türkiye’yi) 
hem de küresel anlamda bütün dünyayı 
etkilemektedir. Bu sebeple Ortadoğu’yu doğru 
okumak ve anlamak oldukça önemlidir. Okumak ve 
anlamak için de tanımlama yapmak ve buna bir 
sınır getirmek gereklidir.

Ortadoğu kavramı 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl 
başından beri kullanılmaya başlanmıştır ama 
kavramın sınırı ve tanımlamaları her zaman 
değişkenlik göstermiştir.(1) Bu değişkenliklerden 
ötürü bir sınırlandırma yapmak zor olacağından 
tarihine ve dünya için neden önemli olduğuna 
bakarak Ortadoğu’yu anlayabilmek daha kolay 
olacaktır.

Ortadoğu Neden Bu Kadar Önemli?
Yazılı bir tarih başladığından beri dünyada 
gerçekleşen birçok olay bu bölgede gerçekleşmiştir. 
İlk uygarlıkların kurulması, Doğu ile Batı arasında 
bir köprü görevi görmesi, 3 semavi dinin burada 
doğması ve zengin yer altı kaynakları sebebiyle 
birçok yönden önem arz etmektedir. Lakin son 
yüzyılda bu özelliklerinden daha çok sorunları ve 
içerisinde yaşanan çatışmalarla gündeme 
gelmektedir. Sorunlar ve çatışmaların sebebi de bu 
özelliklerle ilintilidir.
 
Ekonomik sorunlar, kültürel farklılıklar, coğrafi 
konum, bölge dışı aktörler tarafından 
paylaşılamayan petrol kaynakları ve refah düzeyine 
ulaşamamaları sebebiyle Ortadoğu’da istikrar 
sağlanamamıştır. Özellikle petrol kaynakları 
bakımından zengin oluşu ve Süveyş Kanalı’nın da 
açılmasıyla Batı için oldukça önemli hale 
gelmiştir.(2) Bölgede güçlü bir devlet 
bulunamaması ve istikrarsızlıklar sebebiyle 
Ortadoğu dış güçler tarafından sömürülmeye açık 
hale gelmiştir.

Bölgedeki sorunlar ve bölge dışındaki aktörlerin 
sömürü ihtimaliyle bazı başkaldırılar ortaya 
çıkmıştır. Başkaldırıların genellikle dini bir temeli 
barındırmakta olduğu görülmektedir. Çünkü İslam, 
Müslümanlar için hayatın her boyutunu düzenleyen 
bir olgudur ve Müslümanların attığı her adımda 
önem teşkil etmektedir.  Başkaldırılar her ne kadar 
dini temel üzerine kurulsa da halk tarafından suçlu 
bulunan ülkelerinin yöneticileri de hesaba katılarak 
siyasi amaç da gütmektedir.(3) Bu başkaldırıların 
oluşturduğu grup veya yapılanmalara bir isim 

vermek gerekirse bunlara İslami veya İslamcı 
hareketler denebilir.

İslami/İslamcı Hareketler ve İslam Birliği 
Düşüncesi
İslami veya İslamcı olarak ayırmak her ne kadar zor 
olsa da bazı kaynaklarda bu şekilde ayrım 
yapılmıştır. İslami daha çok dini bir söylemi ifade 
ederken İslamcı kelimesi ise daha siyasi bir 
oluşumu nitelendirmektedir. Hareketlerin İslami 
tarafı daha çok pasif olarak anlamlandırılsa da 
İslamcı tarafı ise eylemci ve aktif olarak anılır. 
İslami hareketler daha çok tebliğ ve davet olarak bir 
şeyler yapmayı hedefleseler de bu 1970’lere kadar 
sürmüştür. Sonrasında bu hareketlere demokratik 
haklar tanınmadığı için perde arkasında 
radikalleşen eğilimlerde artış olduğu söylenebilir. 
Diğer taraftan “İslami Uyanışın” başladığı da 
söylenmektedir. Bölgede halk tarafından da rağbet 
gören bu hareketlerin, benimsenmesinin iki önemli 
sebebi vardır. Bu sebeplerden biri Ortadoğu’da 
Batıya ve sömürgeciliğe karşı kurulan yeni 
Müslüman devletlerin ideolojilerinin (milliyetçilik, 
laiklik, kapitalizm, sosyalizm vb.) Batı kaynaklı 
olması ve buraya faydalı olmamasıdır. Bu 
ideolojiler özellikle sömürgecilik zamanındaki 
sıcak temaslar ile ülke ideolojileri haline gelerek 
kültürel krizlere sebep olmuş ve halk, devlete karşı 
tepkiler göstermiştir. Bir diğer sebep ise 1967-73 
yılları arasında İsrail ile girilen savaşlardır.
 
İslami hareketleri tarihsel olarak birinci dünya 
savaşı öncesi ve sonrası olarak ayırmak gerekir. İlk 
döneminde Batı’nın her türlü meydan okuması ile 
yüzleşen İslam alemi ve Ortadoğu “Biz niye geri 
kaldık?” sorusunun cevabını aramaya başladılar. 
Fikri olarak arayışlar sonrasında reçeteleri 
İslamcılık düşüncesi oldu. Bu reçetenin modernist 
bir söylemi olması ve Osmanlı liderliğinde bir araya 
gelme isteği gibi iki temeli olduğu söylenebilir. 
İslami hareketlerin ikinci dönemi yani birinci dünya 
savaşı sonrası dönemde ise Batı ve Batılılaşma 
karşıtlığı üzerine konumlanan bir hareket 
görülmektedir. Özellikle hilafetin kaldırılmasıyla 
beraber hareketlere olan rağbet iyice artmıştır.(4) 
Ortadoğu’daki eğitimsizlik ve nüfus artışı ile ortaya 
çıkan diplomalı işsizler bu hareketlerin öncüsü 
olmuşlardır.

İslami hareketleri Sünni hareketler ve Şii hareketler 
olarak ayırabilmek mümkündür. Sünni İslamcı 
hareketlerin daha çok ılıman bir karaktere sahip 
olduğu görülmektedir. Bu hareketlere örnek olarak 
Müslüman Kardeşler ve Cemaati İslami hareketleri 
gösterilebilir. Genellikle İslam’dan uzaklaşıldığı 
için Müslüman toplumların geri kaldığını ve İslam’ı 
modernleştirerek çağa ayak uydurulması 
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gerektiğini savunurlar. İslam hukukunun yani 
şeriatın uygulandığı bir İslam devleti kurma 
amaçları da vardır. Sünni direniş hareketi olarak 
Hamas’ı örnek gösterilebilir. Hamas hareketi 
İsrail’e karşı Filistinlilerin kurmuş olduğu ve 
Filistin’de İslami bir devlet kurmayı 
hedeflemektedir. Bir süre sonra cihat yanlısı ve 
siyaset yanlısı olarak ikiye ayrılmıştır.(5)

Lakin Sünni selefi hareketler de vardır ki, bu 
hareketler Arap yarımadasında ortaya çıkmışlardır. 
İslam’ın özü hakkında Sünnilere göre farklı 
temellendirme ve düşüncelere sahiptirler. Bu 
düşünce sistemine dönme amacı güderler ve diğer 
Sünni hareketlere göre daha direnişçi ve siyasi 
temellidirler. Özellikle Islahatçı selefilik silahlı ve 
şiddet yanlısı bir tutum sergilemektedir.(6) Islahatçı 
veya diğer adıyla cihatçı selefi hareketlere örnek 
olarak el Kaide gösterilebilir. Usame Bin Ladin 
tarafından CIA’nin destekleriyle Sovyet askerlerine 
karşı kurulmuştur. El Kaide’nin ideolojisinin 
temelini Sünni ideoloji öğretileri oluşturmaktadır. 
Ancak örgütün, Şii ideolojinin önemli isimlerinden 
de etkilendiği görülmektedir. ABD karşıtlığını ve 
Arap rejimlerinin sempatisini kullanarak büyümeye 
çalışmıştır. 11 Eylül eylemi sonrası El Kaide terörist 
bir örgüt olarak anılmaya başlamıştır. Bu tarzda 
eylemlerden ötürü böyle grupların küresel olarak 
yaygınlaştığı ve güçlendiği görülmektedir. Yani 
hem bölgesel hem de küresel anlamda etkilidirler.

Şii İslamcı hareketler ise Şii Müslümanların 
sosyo-ekonomik ve sosyo-politik sorunlarını 
protesto etmek amacıyla siyasallaşan devrimci 
oluşumlardır. Şii İslamcı hareketlerde genellikle 
direniş hareketleri veya eylemleri görülmektedir. 
Bu harekete Hizbullah (Emel) hareketi örnek olarak 
verilebilir. 1982 yılında başta İsrail'i, o zamanlar 
işgal etmekte olduğu Güney Lübnan'dan çıkartmak 
ve ardından İsrail'i yıkmak amacıyla kurulmuştur. 
İran devrimi sonrasında devrimci nitelikleri daha 
çok ortaya çıkmış ve siyasal karakterini oluşturarak 
parlamentoya girmiş, meşrulaşmıştır.(7)

Bahsedilen hareketler haricinde dünyada ve kendi 
bölgelerinde etkili olan başka hareketler de vardır. 
Hindistan ve çevresinde etkili olan Tebliğ hareketi, 
Türkiye’de etkisi hala devam eden Nurculuk ve 
Tunus’ta siyasette dahi etkili olan Nahda hareketi 
bunlardan bazılarıdır.

Başlangıç itibariyle hedefi Hint Müslümanlarını 
Hindu ve Hristiyan misyonerliğine karşı korumak 
olan Tebliğ Cemaati, zaman içinde hedefini, 
çalışma metodunu genişletmiş ve dünyanın dört bir 
tarafına yayılmıştır Bugün Müslümanların 
bulunduğu hemen hemen her ülkede Tebliğ 

Cemaati’nin çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, 
Bangladeş, Pakistan ve Hindistan’da bu cemaatin 
milyonlarca gönüllüsü vardır.(8)

Türkiye’de güçlü ve etkin gruplarından biri 
Nurculuktur. Kurucusu Said Nursi’nin kendine 
özgü bir dil ve fikir dünyası kurmaya çalıştığı 
Risale-i Nur Külliyatı’nın öğretileri etrafında 
şekillenmiş bir harekettir. Hem Kadiri hem de 
Nakşibendi tarikatını ortak bir potada eriten Said 
Nursi hiçbir zaman şeyh gibi davranmamış ve 
eserlerine talebe olunmasını söylemiştir. Said 
Nursi’nin hayatında 3 dönem olduğu söylenebilir. 
Bu 3 dönemde de hareket, siyasilerin gündeminde 
olmuştur. Said Nursi, sürgün yıllarında Risale-i Nur 
adını verdiği eserlerini yazmaya başlar. Üçüncü 
döneminde iktidara gelen siyasi parti ile iyi ilişkiler 
kurarak olumlu siyasete katılmanın işaretlerini verir 
ve sonrasında ise takipçilerine dönemin Demokrat 
Partisine destek verilmesi hususunda izin verir. Said 
Nursi’nin ölümüyle beraber hareket içerisinde 
ayrışmalar başlamıştır.(9) Bu ayrışma 
dönemlerinde vaizlik yapan Fethullah Gülen 
toplumun dini hassasiyetini ve hareketin ayrışma 
dönemini fırsat bilerek bir yapılanmaya gitmiştir. 
Bu yapılanmanın köklerinin daha çok dış merkezli 
olduğu ise çok sonra anlaşılacaktır. Kırdan kente 
gelen öğrenciler için evler açan ve eğitim odaklı 
görünen bu yapılanmanın karanlık yüzü, devlet 
içinde organize biçimde yapılanmasının ortaya 
çıkması ile belli olacaktır. Bu paralel yapılanma 
siyasete de el atmış, TSK gibi birçok kamu ve 
kuruluşunda kendine yer edinmiştir. Yerini iyice 
sağlamlaştırdıktan sonra ise 15 Temmuz’da bir 
darbe girişiminde bulunan yapılanma artık terör 
örgütü olarak tescillenmiş tüm insanlık dışı 
girişimlerine rağmen darbe girişiminde başarılı 
olamamıştır.(10)
 
Tunus’ta da özellikle siyasi hayatta çok ses getiren 
İslami hareket Nahda hareketidir. Kuruluş 
döneminde İslami bir hareket olarak ortaya çıkmış, 
henüz parti formu almamıştı. 1960 ve 1970’lerde 
şekillenen hareket daha çok hükümetin uyguladığı 
sosyal ve ekonomi politikalarına karşı tepki olarak 
ortaya çıkmış ve güçlenmeye başlamıştır. Tunus’a 
özgü 3 bileşenin etkileşimi ile oluşmuştur: Maliki 
mezhebi, Eş’arilik teoloji doktrini ve Sufizm. 
Nahda hareketinin kuruluşundan itibaren net bir 
siyasi çizgisi yoktur ve siyasete bakış açısından da 
birçok değişkenlik göstermiştir. 1979’da ise 
ideolojiden partilileşmeye eğilmiş ve bunu fark 
eden hükümet tarafından baskılanmışlardır. Lakin 
bu baskılar sonuçsuz kalmış ve Yasemin devrimi 
sonrasında kurulan parlamentoda koltuk sahibi 
olabilmişlerdir. Hatta koalisyon hükümetinde bile 
yer almışlardır. Yasemin devrimi, Kuzey Afrika 

ülkelerinde ve Orta Doğu'da Arap diktatörlerine 
karşı bir protesto hareketlerinin başlamasına neden 
olmuştur.(11)

İslam siyasi Birliğini düşünen ve amaçlayan sadece 
İslami Hareketler değildir. Bu düşünceye ve amaca 
sahip bazı devlet adamları da tarihte yer almışlardır. 
İslam Birliği düşüncesini hedefleyen 3 devlet adamı 
örnek gösterilebilir. Bu kişilerden ilki Selahaddin 
Eyyubi’dir.

11.yy’daki Haçlı seferleri, İslam devletlerindeki 
bölünmüşlük ve fikir ayrılıkları sebebiyle işgaller 
için mükemmel bir fırsattı. Güçlü bir devlet ve lider 
Ortadoğu’da bulunmuyordu. Haçlıların buradaki 
varlığına son vermek için İslam devletlerinin tek bir 
merkezden yönetilmeye ihtiyacı vardı. O 
zamanlarda Selahaddin Eyyubi bu duruma son 
vererek Müslümanları tek çatı altında toplamış ve 
haçlılar karşısında başarılı olmuştur. 1174’te de 
Kudüs’ü haçlı işgalinden kurtarmıştır.(12)
 
İslam birliği düşüncesini taşıyanlardan bir diğeri de 
Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid’dir. II. 
Abdülhamid’in saltanat sürdüğü dönemde aslında 
bilinçli ve planlı bir İslam birliği politikası yoktur. 
Bunun yerine Hindistan ve Mekke gibi İslam 
dünyasında yoğunluk kazanan hareketlerle ilk 
kıvılcımlar oluşmuş ve bu kıvılcımlara dayanılarak 
bazı teşebbüslerde bulunulmuştur. Siyasi birlik 
oluşturmaktan çok “siyasette birlik” amaçlanmakta 
ve dış tehlikeler karşısında dayanışmayla 
yardımlaşma sergilenmek istenmiştir. Hilafet 
ekseninde tarikatlar ve şeyhler bu teşebbüslerde 
önemli rol oynamıştırlar.(13)

Son olarak dikkat çeken devlet adamı ise Necmettin 
Erbakan’dır. Müslümanların özgüven problemine 
değinerek siyasi dönüşüme önem vermiştir. D-8’in 
kurulmasına ve Millî Görüş Hareketi’nin 
oluşturulmasına ön ayak olmuştur. Necmettin 
Erbakan’a göre Millî Görüş Hareketi milletimizin 
dünya görüşü, inancı, tarihi, değerleri, ruh köküdür 
ve Türkiye’nin öncülüğünde yeni bir dünya kurma 
hareketidir. Özellikle Mehmed Zahid Kotku’nun 
manevi olarak etkisi ile İslam Birliği kurmayı 
amaçlamış ve bunun için bazı hazırlıklar da 
yapmıştır. Bu hazırlıklar hac dönemindeki 
görüşmeler, İstanbul Fetih kutlamaları ve 
Müslüman Topluluklar Birliği’ni kurması olarak 
sıralanabilir.(14)

Ortadoğu’da Barış veya Birlik Mümkün Mü?
İslami hareketler İslami olarak birlik ve beraberliği 
sağlamak için ortaya çıkmıştır. Sonrasında ise bu 
İslami hareketler Müslümanlar arasında ayrımcılığa 
sebep olarak Müslümanlara dış güçlerden daha 

fazla zarar vermiştir. “İslami hareketler başından 
beri siyasi emelleri için dini kullanmışlardır”(15) 
diyenler olsa da İslami hareketlerin siyasi amaç 
gütmesini normal karşılayarak, hayatın her alanına 
yön veren İslam’ın bu alanda da etkili olmasının 
gerekli olduğunu savunanlar da vardır. Buradaki 
asıl meselenin amaç ve araçlar arasındaki ilişki 
olduğu söylenebilir. Siyaset amaca giden yolda araç 
olarak düşünülürse amaç ile araç yer 
değiştirmemelidir.

İslami hareketlerin mesajlarında modern araçları 
kullanması aslında modernleşmeye tam olarak karşı 
çıkmadıklarını, onu araç olarak da kullandıklarını 
göstermektedir.(16) Lakin bu da Batı karşıtlığı 
üzerine temellendirdikleri İslami hareketleri 
sarsmakta ve halk tarafından güven kaybına yol 
açmaktadır. Özellikle de devlete karşı olan 
hareketlerin yine devlet tarafından tanınmaya ve 
siyasi olarak söz sahibi olmaya başladıktan sonra 
yön değiştirmeleri de yine aynı şekilde hareketlerin 
zayıflamasına yol açmıştır. Bu tarz olaylardan sonra 
etkisi zayıflayan İslami hareketlerin Ortadoğu’da 
barışı sağlayıp sağlamayacağı meçhuldür.
 
Dinsel değil ancak siyasi açıdan yani siyasi birlik 
açısından düşünülecek olursa burada çıkarlar ön 
planda olacaktır. Örneğin Türkiye çıkarlarından 
ötürü uzun yıllar Batıya yakınlaşma politikası izledi 
ve özellikle cumhuriyet döneminde Ortadoğu’dan 
uzak kaldı. Özellikle de cumhuriyet döneminde. 
Türkiye’nin Ortadoğu politikasında iki faktör 
vardır. Biri bölgesel olan yakınlıktır ki Türkiye’nin 
dış politikasını etkilemektedir. Diğer faktör ise 
cumhuriyet sonrası odağın Batı’ya kayması ve 
Ortadoğu’dan uzaklaşılmasıdır.(17) Hem içsel hem 
de dışsal hareketler ve politikalar açısından uygun 
ortamın sağlanması önemlidir. Yakın zamanda 
gerçekleştirilen Türkiye, Malezya ve Pakistan iş 
birliği ise İslam dünyası açısından geleceğe dönük 
önemli bir alt yapı oluşturulmasına zemin 
hazırlayabilir.(18)

Sonuç olarak İslami hareketlerin günümüz 
dünyasına göre yeniden temellendirilerek Batı 
karşıtlığından uzak bir tutum sergilemesi 
gerekmektedir. Burada yeniden temellendirmedeki 
kasıt dinin modernleştirilmesi değil, dinin hayattaki 
her alana uygulanabilirliğinin farkında olarak 
farklılıklara karşı olan hoşgörünün ön plana 
alınmasıdır. Çünkü İslamofobi’nin arttığı şu 
devirde radikal hareketler (terör eylemleri veya 
silahlı örgüt oluşturma), dünyada İslam’a karşı olan 
önyargıyı daha da kötü hale getirmiştir. Fikri 
temellendirmeler açısından İslami hareketlerin 
birçoğu dinin özüne dönmeyi hedefleseler de ya 
bunu kendi çıkarları için kullanmışlar ve 

amaçlarından sapmışlardır ya da cihat anlayışını 
İslam düşüncesinin önüne geçirmişlerdir. Ortadoğu 
ülkelerindeki dini eğitimin doğruluğuna önem 
verilmeli, nesiller sadece cihat anlayışı ile 
yetiştirilmeden güzel ahlak ve hoşgörü temele 
alınmalıdır.
 
Bunların haricinde İslami mesajların iletilmesinde 
modern araçlar kullanılarak sadece Ortadoğu barışı 
değil, belki de dünya barışına dair adım atılmalıdır. 
Amaç ile araç arasındaki çizgi korunarak içten ve 
dıştan gelebilecek her türlü tehlikenin önünde 
durulmalıdır. Belki bunlar başarılabilirse İslami 
hareketler Ortadoğu’da hem siyasi birliği hem de 
barışı sağlayabilir.
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Günümüzde dünyanın gündemini ve dengesini 
etkileyen birçok faktör, olay veya durum vardır. 
Bunlardan biri ise hiç şüphesiz Ortadoğu ve 
buradaki çatışmalardan kaynaklı olarak dengelerin 
sürekli olarak değişmesidir. Dengelerin 
değişkenliği hem bölgesel olarak Ortadoğu’yu ve 
yakın coğrafyadaki ülkeleri (özellikle Türkiye’yi) 
hem de küresel anlamda bütün dünyayı 
etkilemektedir. Bu sebeple Ortadoğu’yu doğru 
okumak ve anlamak oldukça önemlidir. Okumak ve 
anlamak için de tanımlama yapmak ve buna bir 
sınır getirmek gereklidir.

Ortadoğu kavramı 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl 
başından beri kullanılmaya başlanmıştır ama 
kavramın sınırı ve tanımlamaları her zaman 
değişkenlik göstermiştir.(1) Bu değişkenliklerden 
ötürü bir sınırlandırma yapmak zor olacağından 
tarihine ve dünya için neden önemli olduğuna 
bakarak Ortadoğu’yu anlayabilmek daha kolay 
olacaktır.

Ortadoğu Neden Bu Kadar Önemli?
Yazılı bir tarih başladığından beri dünyada 
gerçekleşen birçok olay bu bölgede gerçekleşmiştir. 
İlk uygarlıkların kurulması, Doğu ile Batı arasında 
bir köprü görevi görmesi, 3 semavi dinin burada 
doğması ve zengin yer altı kaynakları sebebiyle 
birçok yönden önem arz etmektedir. Lakin son 
yüzyılda bu özelliklerinden daha çok sorunları ve 
içerisinde yaşanan çatışmalarla gündeme 
gelmektedir. Sorunlar ve çatışmaların sebebi de bu 
özelliklerle ilintilidir.
 
Ekonomik sorunlar, kültürel farklılıklar, coğrafi 
konum, bölge dışı aktörler tarafından 
paylaşılamayan petrol kaynakları ve refah düzeyine 
ulaşamamaları sebebiyle Ortadoğu’da istikrar 
sağlanamamıştır. Özellikle petrol kaynakları 
bakımından zengin oluşu ve Süveyş Kanalı’nın da 
açılmasıyla Batı için oldukça önemli hale 
gelmiştir.(2) Bölgede güçlü bir devlet 
bulunamaması ve istikrarsızlıklar sebebiyle 
Ortadoğu dış güçler tarafından sömürülmeye açık 
hale gelmiştir.

Bölgedeki sorunlar ve bölge dışındaki aktörlerin 
sömürü ihtimaliyle bazı başkaldırılar ortaya 
çıkmıştır. Başkaldırıların genellikle dini bir temeli 
barındırmakta olduğu görülmektedir. Çünkü İslam, 
Müslümanlar için hayatın her boyutunu düzenleyen 
bir olgudur ve Müslümanların attığı her adımda 
önem teşkil etmektedir.  Başkaldırılar her ne kadar 
dini temel üzerine kurulsa da halk tarafından suçlu 
bulunan ülkelerinin yöneticileri de hesaba katılarak 
siyasi amaç da gütmektedir.(3) Bu başkaldırıların 
oluşturduğu grup veya yapılanmalara bir isim 

vermek gerekirse bunlara İslami veya İslamcı 
hareketler denebilir.

İslami/İslamcı Hareketler ve İslam Birliği 
Düşüncesi
İslami veya İslamcı olarak ayırmak her ne kadar zor 
olsa da bazı kaynaklarda bu şekilde ayrım 
yapılmıştır. İslami daha çok dini bir söylemi ifade 
ederken İslamcı kelimesi ise daha siyasi bir 
oluşumu nitelendirmektedir. Hareketlerin İslami 
tarafı daha çok pasif olarak anlamlandırılsa da 
İslamcı tarafı ise eylemci ve aktif olarak anılır. 
İslami hareketler daha çok tebliğ ve davet olarak bir 
şeyler yapmayı hedefleseler de bu 1970’lere kadar 
sürmüştür. Sonrasında bu hareketlere demokratik 
haklar tanınmadığı için perde arkasında 
radikalleşen eğilimlerde artış olduğu söylenebilir. 
Diğer taraftan “İslami Uyanışın” başladığı da 
söylenmektedir. Bölgede halk tarafından da rağbet 
gören bu hareketlerin, benimsenmesinin iki önemli 
sebebi vardır. Bu sebeplerden biri Ortadoğu’da 
Batıya ve sömürgeciliğe karşı kurulan yeni 
Müslüman devletlerin ideolojilerinin (milliyetçilik, 
laiklik, kapitalizm, sosyalizm vb.) Batı kaynaklı 
olması ve buraya faydalı olmamasıdır. Bu 
ideolojiler özellikle sömürgecilik zamanındaki 
sıcak temaslar ile ülke ideolojileri haline gelerek 
kültürel krizlere sebep olmuş ve halk, devlete karşı 
tepkiler göstermiştir. Bir diğer sebep ise 1967-73 
yılları arasında İsrail ile girilen savaşlardır.
 
İslami hareketleri tarihsel olarak birinci dünya 
savaşı öncesi ve sonrası olarak ayırmak gerekir. İlk 
döneminde Batı’nın her türlü meydan okuması ile 
yüzleşen İslam alemi ve Ortadoğu “Biz niye geri 
kaldık?” sorusunun cevabını aramaya başladılar. 
Fikri olarak arayışlar sonrasında reçeteleri 
İslamcılık düşüncesi oldu. Bu reçetenin modernist 
bir söylemi olması ve Osmanlı liderliğinde bir araya 
gelme isteği gibi iki temeli olduğu söylenebilir. 
İslami hareketlerin ikinci dönemi yani birinci dünya 
savaşı sonrası dönemde ise Batı ve Batılılaşma 
karşıtlığı üzerine konumlanan bir hareket 
görülmektedir. Özellikle hilafetin kaldırılmasıyla 
beraber hareketlere olan rağbet iyice artmıştır.(4) 
Ortadoğu’daki eğitimsizlik ve nüfus artışı ile ortaya 
çıkan diplomalı işsizler bu hareketlerin öncüsü 
olmuşlardır.

İslami hareketleri Sünni hareketler ve Şii hareketler 
olarak ayırabilmek mümkündür. Sünni İslamcı 
hareketlerin daha çok ılıman bir karaktere sahip 
olduğu görülmektedir. Bu hareketlere örnek olarak 
Müslüman Kardeşler ve Cemaati İslami hareketleri 
gösterilebilir. Genellikle İslam’dan uzaklaşıldığı 
için Müslüman toplumların geri kaldığını ve İslam’ı 
modernleştirerek çağa ayak uydurulması 
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gerektiğini savunurlar. İslam hukukunun yani 
şeriatın uygulandığı bir İslam devleti kurma 
amaçları da vardır. Sünni direniş hareketi olarak 
Hamas’ı örnek gösterilebilir. Hamas hareketi 
İsrail’e karşı Filistinlilerin kurmuş olduğu ve 
Filistin’de İslami bir devlet kurmayı 
hedeflemektedir. Bir süre sonra cihat yanlısı ve 
siyaset yanlısı olarak ikiye ayrılmıştır.(5)

Lakin Sünni selefi hareketler de vardır ki, bu 
hareketler Arap yarımadasında ortaya çıkmışlardır. 
İslam’ın özü hakkında Sünnilere göre farklı 
temellendirme ve düşüncelere sahiptirler. Bu 
düşünce sistemine dönme amacı güderler ve diğer 
Sünni hareketlere göre daha direnişçi ve siyasi 
temellidirler. Özellikle Islahatçı selefilik silahlı ve 
şiddet yanlısı bir tutum sergilemektedir.(6) Islahatçı 
veya diğer adıyla cihatçı selefi hareketlere örnek 
olarak el Kaide gösterilebilir. Usame Bin Ladin 
tarafından CIA’nin destekleriyle Sovyet askerlerine 
karşı kurulmuştur. El Kaide’nin ideolojisinin 
temelini Sünni ideoloji öğretileri oluşturmaktadır. 
Ancak örgütün, Şii ideolojinin önemli isimlerinden 
de etkilendiği görülmektedir. ABD karşıtlığını ve 
Arap rejimlerinin sempatisini kullanarak büyümeye 
çalışmıştır. 11 Eylül eylemi sonrası El Kaide terörist 
bir örgüt olarak anılmaya başlamıştır. Bu tarzda 
eylemlerden ötürü böyle grupların küresel olarak 
yaygınlaştığı ve güçlendiği görülmektedir. Yani 
hem bölgesel hem de küresel anlamda etkilidirler.

Şii İslamcı hareketler ise Şii Müslümanların 
sosyo-ekonomik ve sosyo-politik sorunlarını 
protesto etmek amacıyla siyasallaşan devrimci 
oluşumlardır. Şii İslamcı hareketlerde genellikle 
direniş hareketleri veya eylemleri görülmektedir. 
Bu harekete Hizbullah (Emel) hareketi örnek olarak 
verilebilir. 1982 yılında başta İsrail'i, o zamanlar 
işgal etmekte olduğu Güney Lübnan'dan çıkartmak 
ve ardından İsrail'i yıkmak amacıyla kurulmuştur. 
İran devrimi sonrasında devrimci nitelikleri daha 
çok ortaya çıkmış ve siyasal karakterini oluşturarak 
parlamentoya girmiş, meşrulaşmıştır.(7)

Bahsedilen hareketler haricinde dünyada ve kendi 
bölgelerinde etkili olan başka hareketler de vardır. 
Hindistan ve çevresinde etkili olan Tebliğ hareketi, 
Türkiye’de etkisi hala devam eden Nurculuk ve 
Tunus’ta siyasette dahi etkili olan Nahda hareketi 
bunlardan bazılarıdır.

Başlangıç itibariyle hedefi Hint Müslümanlarını 
Hindu ve Hristiyan misyonerliğine karşı korumak 
olan Tebliğ Cemaati, zaman içinde hedefini, 
çalışma metodunu genişletmiş ve dünyanın dört bir 
tarafına yayılmıştır Bugün Müslümanların 
bulunduğu hemen hemen her ülkede Tebliğ 

Cemaati’nin çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, 
Bangladeş, Pakistan ve Hindistan’da bu cemaatin 
milyonlarca gönüllüsü vardır.(8)

Türkiye’de güçlü ve etkin gruplarından biri 
Nurculuktur. Kurucusu Said Nursi’nin kendine 
özgü bir dil ve fikir dünyası kurmaya çalıştığı 
Risale-i Nur Külliyatı’nın öğretileri etrafında 
şekillenmiş bir harekettir. Hem Kadiri hem de 
Nakşibendi tarikatını ortak bir potada eriten Said 
Nursi hiçbir zaman şeyh gibi davranmamış ve 
eserlerine talebe olunmasını söylemiştir. Said 
Nursi’nin hayatında 3 dönem olduğu söylenebilir. 
Bu 3 dönemde de hareket, siyasilerin gündeminde 
olmuştur. Said Nursi, sürgün yıllarında Risale-i Nur 
adını verdiği eserlerini yazmaya başlar. Üçüncü 
döneminde iktidara gelen siyasi parti ile iyi ilişkiler 
kurarak olumlu siyasete katılmanın işaretlerini verir 
ve sonrasında ise takipçilerine dönemin Demokrat 
Partisine destek verilmesi hususunda izin verir. Said 
Nursi’nin ölümüyle beraber hareket içerisinde 
ayrışmalar başlamıştır.(9) Bu ayrışma 
dönemlerinde vaizlik yapan Fethullah Gülen 
toplumun dini hassasiyetini ve hareketin ayrışma 
dönemini fırsat bilerek bir yapılanmaya gitmiştir. 
Bu yapılanmanın köklerinin daha çok dış merkezli 
olduğu ise çok sonra anlaşılacaktır. Kırdan kente 
gelen öğrenciler için evler açan ve eğitim odaklı 
görünen bu yapılanmanın karanlık yüzü, devlet 
içinde organize biçimde yapılanmasının ortaya 
çıkması ile belli olacaktır. Bu paralel yapılanma 
siyasete de el atmış, TSK gibi birçok kamu ve 
kuruluşunda kendine yer edinmiştir. Yerini iyice 
sağlamlaştırdıktan sonra ise 15 Temmuz’da bir 
darbe girişiminde bulunan yapılanma artık terör 
örgütü olarak tescillenmiş tüm insanlık dışı 
girişimlerine rağmen darbe girişiminde başarılı 
olamamıştır.(10)
 
Tunus’ta da özellikle siyasi hayatta çok ses getiren 
İslami hareket Nahda hareketidir. Kuruluş 
döneminde İslami bir hareket olarak ortaya çıkmış, 
henüz parti formu almamıştı. 1960 ve 1970’lerde 
şekillenen hareket daha çok hükümetin uyguladığı 
sosyal ve ekonomi politikalarına karşı tepki olarak 
ortaya çıkmış ve güçlenmeye başlamıştır. Tunus’a 
özgü 3 bileşenin etkileşimi ile oluşmuştur: Maliki 
mezhebi, Eş’arilik teoloji doktrini ve Sufizm. 
Nahda hareketinin kuruluşundan itibaren net bir 
siyasi çizgisi yoktur ve siyasete bakış açısından da 
birçok değişkenlik göstermiştir. 1979’da ise 
ideolojiden partilileşmeye eğilmiş ve bunu fark 
eden hükümet tarafından baskılanmışlardır. Lakin 
bu baskılar sonuçsuz kalmış ve Yasemin devrimi 
sonrasında kurulan parlamentoda koltuk sahibi 
olabilmişlerdir. Hatta koalisyon hükümetinde bile 
yer almışlardır. Yasemin devrimi, Kuzey Afrika 

ülkelerinde ve Orta Doğu'da Arap diktatörlerine 
karşı bir protesto hareketlerinin başlamasına neden 
olmuştur.(11)

İslam siyasi Birliğini düşünen ve amaçlayan sadece 
İslami Hareketler değildir. Bu düşünceye ve amaca 
sahip bazı devlet adamları da tarihte yer almışlardır. 
İslam Birliği düşüncesini hedefleyen 3 devlet adamı 
örnek gösterilebilir. Bu kişilerden ilki Selahaddin 
Eyyubi’dir.

11.yy’daki Haçlı seferleri, İslam devletlerindeki 
bölünmüşlük ve fikir ayrılıkları sebebiyle işgaller 
için mükemmel bir fırsattı. Güçlü bir devlet ve lider 
Ortadoğu’da bulunmuyordu. Haçlıların buradaki 
varlığına son vermek için İslam devletlerinin tek bir 
merkezden yönetilmeye ihtiyacı vardı. O 
zamanlarda Selahaddin Eyyubi bu duruma son 
vererek Müslümanları tek çatı altında toplamış ve 
haçlılar karşısında başarılı olmuştur. 1174’te de 
Kudüs’ü haçlı işgalinden kurtarmıştır.(12)
 
İslam birliği düşüncesini taşıyanlardan bir diğeri de 
Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid’dir. II. 
Abdülhamid’in saltanat sürdüğü dönemde aslında 
bilinçli ve planlı bir İslam birliği politikası yoktur. 
Bunun yerine Hindistan ve Mekke gibi İslam 
dünyasında yoğunluk kazanan hareketlerle ilk 
kıvılcımlar oluşmuş ve bu kıvılcımlara dayanılarak 
bazı teşebbüslerde bulunulmuştur. Siyasi birlik 
oluşturmaktan çok “siyasette birlik” amaçlanmakta 
ve dış tehlikeler karşısında dayanışmayla 
yardımlaşma sergilenmek istenmiştir. Hilafet 
ekseninde tarikatlar ve şeyhler bu teşebbüslerde 
önemli rol oynamıştırlar.(13)

Son olarak dikkat çeken devlet adamı ise Necmettin 
Erbakan’dır. Müslümanların özgüven problemine 
değinerek siyasi dönüşüme önem vermiştir. D-8’in 
kurulmasına ve Millî Görüş Hareketi’nin 
oluşturulmasına ön ayak olmuştur. Necmettin 
Erbakan’a göre Millî Görüş Hareketi milletimizin 
dünya görüşü, inancı, tarihi, değerleri, ruh köküdür 
ve Türkiye’nin öncülüğünde yeni bir dünya kurma 
hareketidir. Özellikle Mehmed Zahid Kotku’nun 
manevi olarak etkisi ile İslam Birliği kurmayı 
amaçlamış ve bunun için bazı hazırlıklar da 
yapmıştır. Bu hazırlıklar hac dönemindeki 
görüşmeler, İstanbul Fetih kutlamaları ve 
Müslüman Topluluklar Birliği’ni kurması olarak 
sıralanabilir.(14)

Ortadoğu’da Barış veya Birlik Mümkün Mü?
İslami hareketler İslami olarak birlik ve beraberliği 
sağlamak için ortaya çıkmıştır. Sonrasında ise bu 
İslami hareketler Müslümanlar arasında ayrımcılığa 
sebep olarak Müslümanlara dış güçlerden daha 

fazla zarar vermiştir. “İslami hareketler başından 
beri siyasi emelleri için dini kullanmışlardır”(15) 
diyenler olsa da İslami hareketlerin siyasi amaç 
gütmesini normal karşılayarak, hayatın her alanına 
yön veren İslam’ın bu alanda da etkili olmasının 
gerekli olduğunu savunanlar da vardır. Buradaki 
asıl meselenin amaç ve araçlar arasındaki ilişki 
olduğu söylenebilir. Siyaset amaca giden yolda araç 
olarak düşünülürse amaç ile araç yer 
değiştirmemelidir.

İslami hareketlerin mesajlarında modern araçları 
kullanması aslında modernleşmeye tam olarak karşı 
çıkmadıklarını, onu araç olarak da kullandıklarını 
göstermektedir.(16) Lakin bu da Batı karşıtlığı 
üzerine temellendirdikleri İslami hareketleri 
sarsmakta ve halk tarafından güven kaybına yol 
açmaktadır. Özellikle de devlete karşı olan 
hareketlerin yine devlet tarafından tanınmaya ve 
siyasi olarak söz sahibi olmaya başladıktan sonra 
yön değiştirmeleri de yine aynı şekilde hareketlerin 
zayıflamasına yol açmıştır. Bu tarz olaylardan sonra 
etkisi zayıflayan İslami hareketlerin Ortadoğu’da 
barışı sağlayıp sağlamayacağı meçhuldür.
 
Dinsel değil ancak siyasi açıdan yani siyasi birlik 
açısından düşünülecek olursa burada çıkarlar ön 
planda olacaktır. Örneğin Türkiye çıkarlarından 
ötürü uzun yıllar Batıya yakınlaşma politikası izledi 
ve özellikle cumhuriyet döneminde Ortadoğu’dan 
uzak kaldı. Özellikle de cumhuriyet döneminde. 
Türkiye’nin Ortadoğu politikasında iki faktör 
vardır. Biri bölgesel olan yakınlıktır ki Türkiye’nin 
dış politikasını etkilemektedir. Diğer faktör ise 
cumhuriyet sonrası odağın Batı’ya kayması ve 
Ortadoğu’dan uzaklaşılmasıdır.(17) Hem içsel hem 
de dışsal hareketler ve politikalar açısından uygun 
ortamın sağlanması önemlidir. Yakın zamanda 
gerçekleştirilen Türkiye, Malezya ve Pakistan iş 
birliği ise İslam dünyası açısından geleceğe dönük 
önemli bir alt yapı oluşturulmasına zemin 
hazırlayabilir.(18)

Sonuç olarak İslami hareketlerin günümüz 
dünyasına göre yeniden temellendirilerek Batı 
karşıtlığından uzak bir tutum sergilemesi 
gerekmektedir. Burada yeniden temellendirmedeki 
kasıt dinin modernleştirilmesi değil, dinin hayattaki 
her alana uygulanabilirliğinin farkında olarak 
farklılıklara karşı olan hoşgörünün ön plana 
alınmasıdır. Çünkü İslamofobi’nin arttığı şu 
devirde radikal hareketler (terör eylemleri veya 
silahlı örgüt oluşturma), dünyada İslam’a karşı olan 
önyargıyı daha da kötü hale getirmiştir. Fikri 
temellendirmeler açısından İslami hareketlerin 
birçoğu dinin özüne dönmeyi hedefleseler de ya 
bunu kendi çıkarları için kullanmışlar ve 

amaçlarından sapmışlardır ya da cihat anlayışını 
İslam düşüncesinin önüne geçirmişlerdir. Ortadoğu 
ülkelerindeki dini eğitimin doğruluğuna önem 
verilmeli, nesiller sadece cihat anlayışı ile 
yetiştirilmeden güzel ahlak ve hoşgörü temele 
alınmalıdır.
 
Bunların haricinde İslami mesajların iletilmesinde 
modern araçlar kullanılarak sadece Ortadoğu barışı 
değil, belki de dünya barışına dair adım atılmalıdır. 
Amaç ile araç arasındaki çizgi korunarak içten ve 
dıştan gelebilecek her türlü tehlikenin önünde 
durulmalıdır. Belki bunlar başarılabilirse İslami 
hareketler Ortadoğu’da hem siyasi birliği hem de 
barışı sağlayabilir.
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Günümüzde dünyanın gündemini ve dengesini 
etkileyen birçok faktör, olay veya durum vardır. 
Bunlardan biri ise hiç şüphesiz Ortadoğu ve 
buradaki çatışmalardan kaynaklı olarak dengelerin 
sürekli olarak değişmesidir. Dengelerin 
değişkenliği hem bölgesel olarak Ortadoğu’yu ve 
yakın coğrafyadaki ülkeleri (özellikle Türkiye’yi) 
hem de küresel anlamda bütün dünyayı 
etkilemektedir. Bu sebeple Ortadoğu’yu doğru 
okumak ve anlamak oldukça önemlidir. Okumak ve 
anlamak için de tanımlama yapmak ve buna bir 
sınır getirmek gereklidir.

Ortadoğu kavramı 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl 
başından beri kullanılmaya başlanmıştır ama 
kavramın sınırı ve tanımlamaları her zaman 
değişkenlik göstermiştir.(1) Bu değişkenliklerden 
ötürü bir sınırlandırma yapmak zor olacağından 
tarihine ve dünya için neden önemli olduğuna 
bakarak Ortadoğu’yu anlayabilmek daha kolay 
olacaktır.

Ortadoğu Neden Bu Kadar Önemli?
Yazılı bir tarih başladığından beri dünyada 
gerçekleşen birçok olay bu bölgede gerçekleşmiştir. 
İlk uygarlıkların kurulması, Doğu ile Batı arasında 
bir köprü görevi görmesi, 3 semavi dinin burada 
doğması ve zengin yer altı kaynakları sebebiyle 
birçok yönden önem arz etmektedir. Lakin son 
yüzyılda bu özelliklerinden daha çok sorunları ve 
içerisinde yaşanan çatışmalarla gündeme 
gelmektedir. Sorunlar ve çatışmaların sebebi de bu 
özelliklerle ilintilidir.
 
Ekonomik sorunlar, kültürel farklılıklar, coğrafi 
konum, bölge dışı aktörler tarafından 
paylaşılamayan petrol kaynakları ve refah düzeyine 
ulaşamamaları sebebiyle Ortadoğu’da istikrar 
sağlanamamıştır. Özellikle petrol kaynakları 
bakımından zengin oluşu ve Süveyş Kanalı’nın da 
açılmasıyla Batı için oldukça önemli hale 
gelmiştir.(2) Bölgede güçlü bir devlet 
bulunamaması ve istikrarsızlıklar sebebiyle 
Ortadoğu dış güçler tarafından sömürülmeye açık 
hale gelmiştir.

Bölgedeki sorunlar ve bölge dışındaki aktörlerin 
sömürü ihtimaliyle bazı başkaldırılar ortaya 
çıkmıştır. Başkaldırıların genellikle dini bir temeli 
barındırmakta olduğu görülmektedir. Çünkü İslam, 
Müslümanlar için hayatın her boyutunu düzenleyen 
bir olgudur ve Müslümanların attığı her adımda 
önem teşkil etmektedir.  Başkaldırılar her ne kadar 
dini temel üzerine kurulsa da halk tarafından suçlu 
bulunan ülkelerinin yöneticileri de hesaba katılarak 
siyasi amaç da gütmektedir.(3) Bu başkaldırıların 
oluşturduğu grup veya yapılanmalara bir isim 

vermek gerekirse bunlara İslami veya İslamcı 
hareketler denebilir.

İslami/İslamcı Hareketler ve İslam Birliği 
Düşüncesi
İslami veya İslamcı olarak ayırmak her ne kadar zor 
olsa da bazı kaynaklarda bu şekilde ayrım 
yapılmıştır. İslami daha çok dini bir söylemi ifade 
ederken İslamcı kelimesi ise daha siyasi bir 
oluşumu nitelendirmektedir. Hareketlerin İslami 
tarafı daha çok pasif olarak anlamlandırılsa da 
İslamcı tarafı ise eylemci ve aktif olarak anılır. 
İslami hareketler daha çok tebliğ ve davet olarak bir 
şeyler yapmayı hedefleseler de bu 1970’lere kadar 
sürmüştür. Sonrasında bu hareketlere demokratik 
haklar tanınmadığı için perde arkasında 
radikalleşen eğilimlerde artış olduğu söylenebilir. 
Diğer taraftan “İslami Uyanışın” başladığı da 
söylenmektedir. Bölgede halk tarafından da rağbet 
gören bu hareketlerin, benimsenmesinin iki önemli 
sebebi vardır. Bu sebeplerden biri Ortadoğu’da 
Batıya ve sömürgeciliğe karşı kurulan yeni 
Müslüman devletlerin ideolojilerinin (milliyetçilik, 
laiklik, kapitalizm, sosyalizm vb.) Batı kaynaklı 
olması ve buraya faydalı olmamasıdır. Bu 
ideolojiler özellikle sömürgecilik zamanındaki 
sıcak temaslar ile ülke ideolojileri haline gelerek 
kültürel krizlere sebep olmuş ve halk, devlete karşı 
tepkiler göstermiştir. Bir diğer sebep ise 1967-73 
yılları arasında İsrail ile girilen savaşlardır.
 
İslami hareketleri tarihsel olarak birinci dünya 
savaşı öncesi ve sonrası olarak ayırmak gerekir. İlk 
döneminde Batı’nın her türlü meydan okuması ile 
yüzleşen İslam alemi ve Ortadoğu “Biz niye geri 
kaldık?” sorusunun cevabını aramaya başladılar. 
Fikri olarak arayışlar sonrasında reçeteleri 
İslamcılık düşüncesi oldu. Bu reçetenin modernist 
bir söylemi olması ve Osmanlı liderliğinde bir araya 
gelme isteği gibi iki temeli olduğu söylenebilir. 
İslami hareketlerin ikinci dönemi yani birinci dünya 
savaşı sonrası dönemde ise Batı ve Batılılaşma 
karşıtlığı üzerine konumlanan bir hareket 
görülmektedir. Özellikle hilafetin kaldırılmasıyla 
beraber hareketlere olan rağbet iyice artmıştır.(4) 
Ortadoğu’daki eğitimsizlik ve nüfus artışı ile ortaya 
çıkan diplomalı işsizler bu hareketlerin öncüsü 
olmuşlardır.

İslami hareketleri Sünni hareketler ve Şii hareketler 
olarak ayırabilmek mümkündür. Sünni İslamcı 
hareketlerin daha çok ılıman bir karaktere sahip 
olduğu görülmektedir. Bu hareketlere örnek olarak 
Müslüman Kardeşler ve Cemaati İslami hareketleri 
gösterilebilir. Genellikle İslam’dan uzaklaşıldığı 
için Müslüman toplumların geri kaldığını ve İslam’ı 
modernleştirerek çağa ayak uydurulması 

gerektiğini savunurlar. İslam hukukunun yani 
şeriatın uygulandığı bir İslam devleti kurma 
amaçları da vardır. Sünni direniş hareketi olarak 
Hamas’ı örnek gösterilebilir. Hamas hareketi 
İsrail’e karşı Filistinlilerin kurmuş olduğu ve 
Filistin’de İslami bir devlet kurmayı 
hedeflemektedir. Bir süre sonra cihat yanlısı ve 
siyaset yanlısı olarak ikiye ayrılmıştır.(5)

Lakin Sünni selefi hareketler de vardır ki, bu 
hareketler Arap yarımadasında ortaya çıkmışlardır. 
İslam’ın özü hakkında Sünnilere göre farklı 
temellendirme ve düşüncelere sahiptirler. Bu 
düşünce sistemine dönme amacı güderler ve diğer 
Sünni hareketlere göre daha direnişçi ve siyasi 
temellidirler. Özellikle Islahatçı selefilik silahlı ve 
şiddet yanlısı bir tutum sergilemektedir.(6) Islahatçı 
veya diğer adıyla cihatçı selefi hareketlere örnek 
olarak el Kaide gösterilebilir. Usame Bin Ladin 
tarafından CIA’nin destekleriyle Sovyet askerlerine 
karşı kurulmuştur. El Kaide’nin ideolojisinin 
temelini Sünni ideoloji öğretileri oluşturmaktadır. 
Ancak örgütün, Şii ideolojinin önemli isimlerinden 
de etkilendiği görülmektedir. ABD karşıtlığını ve 
Arap rejimlerinin sempatisini kullanarak büyümeye 
çalışmıştır. 11 Eylül eylemi sonrası El Kaide terörist 
bir örgüt olarak anılmaya başlamıştır. Bu tarzda 
eylemlerden ötürü böyle grupların küresel olarak 
yaygınlaştığı ve güçlendiği görülmektedir. Yani 
hem bölgesel hem de küresel anlamda etkilidirler.

Şii İslamcı hareketler ise Şii Müslümanların 
sosyo-ekonomik ve sosyo-politik sorunlarını 
protesto etmek amacıyla siyasallaşan devrimci 
oluşumlardır. Şii İslamcı hareketlerde genellikle 
direniş hareketleri veya eylemleri görülmektedir. 
Bu harekete Hizbullah (Emel) hareketi örnek olarak 
verilebilir. 1982 yılında başta İsrail'i, o zamanlar 
işgal etmekte olduğu Güney Lübnan'dan çıkartmak 
ve ardından İsrail'i yıkmak amacıyla kurulmuştur. 
İran devrimi sonrasında devrimci nitelikleri daha 
çok ortaya çıkmış ve siyasal karakterini oluşturarak 
parlamentoya girmiş, meşrulaşmıştır.(7)

Bahsedilen hareketler haricinde dünyada ve kendi 
bölgelerinde etkili olan başka hareketler de vardır. 
Hindistan ve çevresinde etkili olan Tebliğ hareketi, 
Türkiye’de etkisi hala devam eden Nurculuk ve 
Tunus’ta siyasette dahi etkili olan Nahda hareketi 
bunlardan bazılarıdır.

Başlangıç itibariyle hedefi Hint Müslümanlarını 
Hindu ve Hristiyan misyonerliğine karşı korumak 
olan Tebliğ Cemaati, zaman içinde hedefini, 
çalışma metodunu genişletmiş ve dünyanın dört bir 
tarafına yayılmıştır Bugün Müslümanların 
bulunduğu hemen hemen her ülkede Tebliğ 

Cemaati’nin çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, 
Bangladeş, Pakistan ve Hindistan’da bu cemaatin 
milyonlarca gönüllüsü vardır.(8)

Türkiye’de güçlü ve etkin gruplarından biri 
Nurculuktur. Kurucusu Said Nursi’nin kendine 
özgü bir dil ve fikir dünyası kurmaya çalıştığı 
Risale-i Nur Külliyatı’nın öğretileri etrafında 
şekillenmiş bir harekettir. Hem Kadiri hem de 
Nakşibendi tarikatını ortak bir potada eriten Said 
Nursi hiçbir zaman şeyh gibi davranmamış ve 
eserlerine talebe olunmasını söylemiştir. Said 
Nursi’nin hayatında 3 dönem olduğu söylenebilir. 
Bu 3 dönemde de hareket, siyasilerin gündeminde 
olmuştur. Said Nursi, sürgün yıllarında Risale-i Nur 
adını verdiği eserlerini yazmaya başlar. Üçüncü 
döneminde iktidara gelen siyasi parti ile iyi ilişkiler 
kurarak olumlu siyasete katılmanın işaretlerini verir 
ve sonrasında ise takipçilerine dönemin Demokrat 
Partisine destek verilmesi hususunda izin verir. Said 
Nursi’nin ölümüyle beraber hareket içerisinde 
ayrışmalar başlamıştır.(9) Bu ayrışma 
dönemlerinde vaizlik yapan Fethullah Gülen 
toplumun dini hassasiyetini ve hareketin ayrışma 
dönemini fırsat bilerek bir yapılanmaya gitmiştir. 
Bu yapılanmanın köklerinin daha çok dış merkezli 
olduğu ise çok sonra anlaşılacaktır. Kırdan kente 
gelen öğrenciler için evler açan ve eğitim odaklı 
görünen bu yapılanmanın karanlık yüzü, devlet 
içinde organize biçimde yapılanmasının ortaya 
çıkması ile belli olacaktır. Bu paralel yapılanma 
siyasete de el atmış, TSK gibi birçok kamu ve 
kuruluşunda kendine yer edinmiştir. Yerini iyice 
sağlamlaştırdıktan sonra ise 15 Temmuz’da bir 
darbe girişiminde bulunan yapılanma artık terör 
örgütü olarak tescillenmiş tüm insanlık dışı 
girişimlerine rağmen darbe girişiminde başarılı 
olamamıştır.(10)
 
Tunus’ta da özellikle siyasi hayatta çok ses getiren 
İslami hareket Nahda hareketidir. Kuruluş 
döneminde İslami bir hareket olarak ortaya çıkmış, 
henüz parti formu almamıştı. 1960 ve 1970’lerde 
şekillenen hareket daha çok hükümetin uyguladığı 
sosyal ve ekonomi politikalarına karşı tepki olarak 
ortaya çıkmış ve güçlenmeye başlamıştır. Tunus’a 
özgü 3 bileşenin etkileşimi ile oluşmuştur: Maliki 
mezhebi, Eş’arilik teoloji doktrini ve Sufizm. 
Nahda hareketinin kuruluşundan itibaren net bir 
siyasi çizgisi yoktur ve siyasete bakış açısından da 
birçok değişkenlik göstermiştir. 1979’da ise 
ideolojiden partilileşmeye eğilmiş ve bunu fark 
eden hükümet tarafından baskılanmışlardır. Lakin 
bu baskılar sonuçsuz kalmış ve Yasemin devrimi 
sonrasında kurulan parlamentoda koltuk sahibi 
olabilmişlerdir. Hatta koalisyon hükümetinde bile 
yer almışlardır. Yasemin devrimi, Kuzey Afrika 
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ülkelerinde ve Orta Doğu'da Arap diktatörlerine 
karşı bir protesto hareketlerinin başlamasına neden 
olmuştur.(11)

İslam siyasi Birliğini düşünen ve amaçlayan sadece 
İslami Hareketler değildir. Bu düşünceye ve amaca 
sahip bazı devlet adamları da tarihte yer almışlardır. 
İslam Birliği düşüncesini hedefleyen 3 devlet adamı 
örnek gösterilebilir. Bu kişilerden ilki Selahaddin 
Eyyubi’dir.

11.yy’daki Haçlı seferleri, İslam devletlerindeki 
bölünmüşlük ve fikir ayrılıkları sebebiyle işgaller 
için mükemmel bir fırsattı. Güçlü bir devlet ve lider 
Ortadoğu’da bulunmuyordu. Haçlıların buradaki 
varlığına son vermek için İslam devletlerinin tek bir 
merkezden yönetilmeye ihtiyacı vardı. O 
zamanlarda Selahaddin Eyyubi bu duruma son 
vererek Müslümanları tek çatı altında toplamış ve 
haçlılar karşısında başarılı olmuştur. 1174’te de 
Kudüs’ü haçlı işgalinden kurtarmıştır.(12)
 
İslam birliği düşüncesini taşıyanlardan bir diğeri de 
Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid’dir. II. 
Abdülhamid’in saltanat sürdüğü dönemde aslında 
bilinçli ve planlı bir İslam birliği politikası yoktur. 
Bunun yerine Hindistan ve Mekke gibi İslam 
dünyasında yoğunluk kazanan hareketlerle ilk 
kıvılcımlar oluşmuş ve bu kıvılcımlara dayanılarak 
bazı teşebbüslerde bulunulmuştur. Siyasi birlik 
oluşturmaktan çok “siyasette birlik” amaçlanmakta 
ve dış tehlikeler karşısında dayanışmayla 
yardımlaşma sergilenmek istenmiştir. Hilafet 
ekseninde tarikatlar ve şeyhler bu teşebbüslerde 
önemli rol oynamıştırlar.(13)

Son olarak dikkat çeken devlet adamı ise Necmettin 
Erbakan’dır. Müslümanların özgüven problemine 
değinerek siyasi dönüşüme önem vermiştir. D-8’in 
kurulmasına ve Millî Görüş Hareketi’nin 
oluşturulmasına ön ayak olmuştur. Necmettin 
Erbakan’a göre Millî Görüş Hareketi milletimizin 
dünya görüşü, inancı, tarihi, değerleri, ruh köküdür 
ve Türkiye’nin öncülüğünde yeni bir dünya kurma 
hareketidir. Özellikle Mehmed Zahid Kotku’nun 
manevi olarak etkisi ile İslam Birliği kurmayı 
amaçlamış ve bunun için bazı hazırlıklar da 
yapmıştır. Bu hazırlıklar hac dönemindeki 
görüşmeler, İstanbul Fetih kutlamaları ve 
Müslüman Topluluklar Birliği’ni kurması olarak 
sıralanabilir.(14)

Ortadoğu’da Barış veya Birlik Mümkün Mü?
İslami hareketler İslami olarak birlik ve beraberliği 
sağlamak için ortaya çıkmıştır. Sonrasında ise bu 
İslami hareketler Müslümanlar arasında ayrımcılığa 
sebep olarak Müslümanlara dış güçlerden daha 

fazla zarar vermiştir. “İslami hareketler başından 
beri siyasi emelleri için dini kullanmışlardır”(15) 
diyenler olsa da İslami hareketlerin siyasi amaç 
gütmesini normal karşılayarak, hayatın her alanına 
yön veren İslam’ın bu alanda da etkili olmasının 
gerekli olduğunu savunanlar da vardır. Buradaki 
asıl meselenin amaç ve araçlar arasındaki ilişki 
olduğu söylenebilir. Siyaset amaca giden yolda araç 
olarak düşünülürse amaç ile araç yer 
değiştirmemelidir.

İslami hareketlerin mesajlarında modern araçları 
kullanması aslında modernleşmeye tam olarak karşı 
çıkmadıklarını, onu araç olarak da kullandıklarını 
göstermektedir.(16) Lakin bu da Batı karşıtlığı 
üzerine temellendirdikleri İslami hareketleri 
sarsmakta ve halk tarafından güven kaybına yol 
açmaktadır. Özellikle de devlete karşı olan 
hareketlerin yine devlet tarafından tanınmaya ve 
siyasi olarak söz sahibi olmaya başladıktan sonra 
yön değiştirmeleri de yine aynı şekilde hareketlerin 
zayıflamasına yol açmıştır. Bu tarz olaylardan sonra 
etkisi zayıflayan İslami hareketlerin Ortadoğu’da 
barışı sağlayıp sağlamayacağı meçhuldür.
 
Dinsel değil ancak siyasi açıdan yani siyasi birlik 
açısından düşünülecek olursa burada çıkarlar ön 
planda olacaktır. Örneğin Türkiye çıkarlarından 
ötürü uzun yıllar Batıya yakınlaşma politikası izledi 
ve özellikle cumhuriyet döneminde Ortadoğu’dan 
uzak kaldı. Özellikle de cumhuriyet döneminde. 
Türkiye’nin Ortadoğu politikasında iki faktör 
vardır. Biri bölgesel olan yakınlıktır ki Türkiye’nin 
dış politikasını etkilemektedir. Diğer faktör ise 
cumhuriyet sonrası odağın Batı’ya kayması ve 
Ortadoğu’dan uzaklaşılmasıdır.(17) Hem içsel hem 
de dışsal hareketler ve politikalar açısından uygun 
ortamın sağlanması önemlidir. Yakın zamanda 
gerçekleştirilen Türkiye, Malezya ve Pakistan iş 
birliği ise İslam dünyası açısından geleceğe dönük 
önemli bir alt yapı oluşturulmasına zemin 
hazırlayabilir.(18)

Sonuç olarak İslami hareketlerin günümüz 
dünyasına göre yeniden temellendirilerek Batı 
karşıtlığından uzak bir tutum sergilemesi 
gerekmektedir. Burada yeniden temellendirmedeki 
kasıt dinin modernleştirilmesi değil, dinin hayattaki 
her alana uygulanabilirliğinin farkında olarak 
farklılıklara karşı olan hoşgörünün ön plana 
alınmasıdır. Çünkü İslamofobi’nin arttığı şu 
devirde radikal hareketler (terör eylemleri veya 
silahlı örgüt oluşturma), dünyada İslam’a karşı olan 
önyargıyı daha da kötü hale getirmiştir. Fikri 
temellendirmeler açısından İslami hareketlerin 
birçoğu dinin özüne dönmeyi hedefleseler de ya 
bunu kendi çıkarları için kullanmışlar ve 

amaçlarından sapmışlardır ya da cihat anlayışını 
İslam düşüncesinin önüne geçirmişlerdir. Ortadoğu 
ülkelerindeki dini eğitimin doğruluğuna önem 
verilmeli, nesiller sadece cihat anlayışı ile 
yetiştirilmeden güzel ahlak ve hoşgörü temele 
alınmalıdır.
 
Bunların haricinde İslami mesajların iletilmesinde 
modern araçlar kullanılarak sadece Ortadoğu barışı 
değil, belki de dünya barışına dair adım atılmalıdır. 
Amaç ile araç arasındaki çizgi korunarak içten ve 
dıştan gelebilecek her türlü tehlikenin önünde 
durulmalıdır. Belki bunlar başarılabilirse İslami 
hareketler Ortadoğu’da hem siyasi birliği hem de 
barışı sağlayabilir.
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Günümüzde dünyanın gündemini ve dengesini 
etkileyen birçok faktör, olay veya durum vardır. 
Bunlardan biri ise hiç şüphesiz Ortadoğu ve 
buradaki çatışmalardan kaynaklı olarak dengelerin 
sürekli olarak değişmesidir. Dengelerin 
değişkenliği hem bölgesel olarak Ortadoğu’yu ve 
yakın coğrafyadaki ülkeleri (özellikle Türkiye’yi) 
hem de küresel anlamda bütün dünyayı 
etkilemektedir. Bu sebeple Ortadoğu’yu doğru 
okumak ve anlamak oldukça önemlidir. Okumak ve 
anlamak için de tanımlama yapmak ve buna bir 
sınır getirmek gereklidir.

Ortadoğu kavramı 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl 
başından beri kullanılmaya başlanmıştır ama 
kavramın sınırı ve tanımlamaları her zaman 
değişkenlik göstermiştir.(1) Bu değişkenliklerden 
ötürü bir sınırlandırma yapmak zor olacağından 
tarihine ve dünya için neden önemli olduğuna 
bakarak Ortadoğu’yu anlayabilmek daha kolay 
olacaktır.

Ortadoğu Neden Bu Kadar Önemli?
Yazılı bir tarih başladığından beri dünyada 
gerçekleşen birçok olay bu bölgede gerçekleşmiştir. 
İlk uygarlıkların kurulması, Doğu ile Batı arasında 
bir köprü görevi görmesi, 3 semavi dinin burada 
doğması ve zengin yer altı kaynakları sebebiyle 
birçok yönden önem arz etmektedir. Lakin son 
yüzyılda bu özelliklerinden daha çok sorunları ve 
içerisinde yaşanan çatışmalarla gündeme 
gelmektedir. Sorunlar ve çatışmaların sebebi de bu 
özelliklerle ilintilidir.
 
Ekonomik sorunlar, kültürel farklılıklar, coğrafi 
konum, bölge dışı aktörler tarafından 
paylaşılamayan petrol kaynakları ve refah düzeyine 
ulaşamamaları sebebiyle Ortadoğu’da istikrar 
sağlanamamıştır. Özellikle petrol kaynakları 
bakımından zengin oluşu ve Süveyş Kanalı’nın da 
açılmasıyla Batı için oldukça önemli hale 
gelmiştir.(2) Bölgede güçlü bir devlet 
bulunamaması ve istikrarsızlıklar sebebiyle 
Ortadoğu dış güçler tarafından sömürülmeye açık 
hale gelmiştir.

Bölgedeki sorunlar ve bölge dışındaki aktörlerin 
sömürü ihtimaliyle bazı başkaldırılar ortaya 
çıkmıştır. Başkaldırıların genellikle dini bir temeli 
barındırmakta olduğu görülmektedir. Çünkü İslam, 
Müslümanlar için hayatın her boyutunu düzenleyen 
bir olgudur ve Müslümanların attığı her adımda 
önem teşkil etmektedir.  Başkaldırılar her ne kadar 
dini temel üzerine kurulsa da halk tarafından suçlu 
bulunan ülkelerinin yöneticileri de hesaba katılarak 
siyasi amaç da gütmektedir.(3) Bu başkaldırıların 
oluşturduğu grup veya yapılanmalara bir isim 

vermek gerekirse bunlara İslami veya İslamcı 
hareketler denebilir.

İslami/İslamcı Hareketler ve İslam Birliği 
Düşüncesi
İslami veya İslamcı olarak ayırmak her ne kadar zor 
olsa da bazı kaynaklarda bu şekilde ayrım 
yapılmıştır. İslami daha çok dini bir söylemi ifade 
ederken İslamcı kelimesi ise daha siyasi bir 
oluşumu nitelendirmektedir. Hareketlerin İslami 
tarafı daha çok pasif olarak anlamlandırılsa da 
İslamcı tarafı ise eylemci ve aktif olarak anılır. 
İslami hareketler daha çok tebliğ ve davet olarak bir 
şeyler yapmayı hedefleseler de bu 1970’lere kadar 
sürmüştür. Sonrasında bu hareketlere demokratik 
haklar tanınmadığı için perde arkasında 
radikalleşen eğilimlerde artış olduğu söylenebilir. 
Diğer taraftan “İslami Uyanışın” başladığı da 
söylenmektedir. Bölgede halk tarafından da rağbet 
gören bu hareketlerin, benimsenmesinin iki önemli 
sebebi vardır. Bu sebeplerden biri Ortadoğu’da 
Batıya ve sömürgeciliğe karşı kurulan yeni 
Müslüman devletlerin ideolojilerinin (milliyetçilik, 
laiklik, kapitalizm, sosyalizm vb.) Batı kaynaklı 
olması ve buraya faydalı olmamasıdır. Bu 
ideolojiler özellikle sömürgecilik zamanındaki 
sıcak temaslar ile ülke ideolojileri haline gelerek 
kültürel krizlere sebep olmuş ve halk, devlete karşı 
tepkiler göstermiştir. Bir diğer sebep ise 1967-73 
yılları arasında İsrail ile girilen savaşlardır.
 
İslami hareketleri tarihsel olarak birinci dünya 
savaşı öncesi ve sonrası olarak ayırmak gerekir. İlk 
döneminde Batı’nın her türlü meydan okuması ile 
yüzleşen İslam alemi ve Ortadoğu “Biz niye geri 
kaldık?” sorusunun cevabını aramaya başladılar. 
Fikri olarak arayışlar sonrasında reçeteleri 
İslamcılık düşüncesi oldu. Bu reçetenin modernist 
bir söylemi olması ve Osmanlı liderliğinde bir araya 
gelme isteği gibi iki temeli olduğu söylenebilir. 
İslami hareketlerin ikinci dönemi yani birinci dünya 
savaşı sonrası dönemde ise Batı ve Batılılaşma 
karşıtlığı üzerine konumlanan bir hareket 
görülmektedir. Özellikle hilafetin kaldırılmasıyla 
beraber hareketlere olan rağbet iyice artmıştır.(4) 
Ortadoğu’daki eğitimsizlik ve nüfus artışı ile ortaya 
çıkan diplomalı işsizler bu hareketlerin öncüsü 
olmuşlardır.

İslami hareketleri Sünni hareketler ve Şii hareketler 
olarak ayırabilmek mümkündür. Sünni İslamcı 
hareketlerin daha çok ılıman bir karaktere sahip 
olduğu görülmektedir. Bu hareketlere örnek olarak 
Müslüman Kardeşler ve Cemaati İslami hareketleri 
gösterilebilir. Genellikle İslam’dan uzaklaşıldığı 
için Müslüman toplumların geri kaldığını ve İslam’ı 
modernleştirerek çağa ayak uydurulması 
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gerektiğini savunurlar. İslam hukukunun yani 
şeriatın uygulandığı bir İslam devleti kurma 
amaçları da vardır. Sünni direniş hareketi olarak 
Hamas’ı örnek gösterilebilir. Hamas hareketi 
İsrail’e karşı Filistinlilerin kurmuş olduğu ve 
Filistin’de İslami bir devlet kurmayı 
hedeflemektedir. Bir süre sonra cihat yanlısı ve 
siyaset yanlısı olarak ikiye ayrılmıştır.(5)

Lakin Sünni selefi hareketler de vardır ki, bu 
hareketler Arap yarımadasında ortaya çıkmışlardır. 
İslam’ın özü hakkında Sünnilere göre farklı 
temellendirme ve düşüncelere sahiptirler. Bu 
düşünce sistemine dönme amacı güderler ve diğer 
Sünni hareketlere göre daha direnişçi ve siyasi 
temellidirler. Özellikle Islahatçı selefilik silahlı ve 
şiddet yanlısı bir tutum sergilemektedir.(6) Islahatçı 
veya diğer adıyla cihatçı selefi hareketlere örnek 
olarak el Kaide gösterilebilir. Usame Bin Ladin 
tarafından CIA’nin destekleriyle Sovyet askerlerine 
karşı kurulmuştur. El Kaide’nin ideolojisinin 
temelini Sünni ideoloji öğretileri oluşturmaktadır. 
Ancak örgütün, Şii ideolojinin önemli isimlerinden 
de etkilendiği görülmektedir. ABD karşıtlığını ve 
Arap rejimlerinin sempatisini kullanarak büyümeye 
çalışmıştır. 11 Eylül eylemi sonrası El Kaide terörist 
bir örgüt olarak anılmaya başlamıştır. Bu tarzda 
eylemlerden ötürü böyle grupların küresel olarak 
yaygınlaştığı ve güçlendiği görülmektedir. Yani 
hem bölgesel hem de küresel anlamda etkilidirler.

Şii İslamcı hareketler ise Şii Müslümanların 
sosyo-ekonomik ve sosyo-politik sorunlarını 
protesto etmek amacıyla siyasallaşan devrimci 
oluşumlardır. Şii İslamcı hareketlerde genellikle 
direniş hareketleri veya eylemleri görülmektedir. 
Bu harekete Hizbullah (Emel) hareketi örnek olarak 
verilebilir. 1982 yılında başta İsrail'i, o zamanlar 
işgal etmekte olduğu Güney Lübnan'dan çıkartmak 
ve ardından İsrail'i yıkmak amacıyla kurulmuştur. 
İran devrimi sonrasında devrimci nitelikleri daha 
çok ortaya çıkmış ve siyasal karakterini oluşturarak 
parlamentoya girmiş, meşrulaşmıştır.(7)

Bahsedilen hareketler haricinde dünyada ve kendi 
bölgelerinde etkili olan başka hareketler de vardır. 
Hindistan ve çevresinde etkili olan Tebliğ hareketi, 
Türkiye’de etkisi hala devam eden Nurculuk ve 
Tunus’ta siyasette dahi etkili olan Nahda hareketi 
bunlardan bazılarıdır.

Başlangıç itibariyle hedefi Hint Müslümanlarını 
Hindu ve Hristiyan misyonerliğine karşı korumak 
olan Tebliğ Cemaati, zaman içinde hedefini, 
çalışma metodunu genişletmiş ve dünyanın dört bir 
tarafına yayılmıştır Bugün Müslümanların 
bulunduğu hemen hemen her ülkede Tebliğ 

Cemaati’nin çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, 
Bangladeş, Pakistan ve Hindistan’da bu cemaatin 
milyonlarca gönüllüsü vardır.(8)

Türkiye’de güçlü ve etkin gruplarından biri 
Nurculuktur. Kurucusu Said Nursi’nin kendine 
özgü bir dil ve fikir dünyası kurmaya çalıştığı 
Risale-i Nur Külliyatı’nın öğretileri etrafında 
şekillenmiş bir harekettir. Hem Kadiri hem de 
Nakşibendi tarikatını ortak bir potada eriten Said 
Nursi hiçbir zaman şeyh gibi davranmamış ve 
eserlerine talebe olunmasını söylemiştir. Said 
Nursi’nin hayatında 3 dönem olduğu söylenebilir. 
Bu 3 dönemde de hareket, siyasilerin gündeminde 
olmuştur. Said Nursi, sürgün yıllarında Risale-i Nur 
adını verdiği eserlerini yazmaya başlar. Üçüncü 
döneminde iktidara gelen siyasi parti ile iyi ilişkiler 
kurarak olumlu siyasete katılmanın işaretlerini verir 
ve sonrasında ise takipçilerine dönemin Demokrat 
Partisine destek verilmesi hususunda izin verir. Said 
Nursi’nin ölümüyle beraber hareket içerisinde 
ayrışmalar başlamıştır.(9) Bu ayrışma 
dönemlerinde vaizlik yapan Fethullah Gülen 
toplumun dini hassasiyetini ve hareketin ayrışma 
dönemini fırsat bilerek bir yapılanmaya gitmiştir. 
Bu yapılanmanın köklerinin daha çok dış merkezli 
olduğu ise çok sonra anlaşılacaktır. Kırdan kente 
gelen öğrenciler için evler açan ve eğitim odaklı 
görünen bu yapılanmanın karanlık yüzü, devlet 
içinde organize biçimde yapılanmasının ortaya 
çıkması ile belli olacaktır. Bu paralel yapılanma 
siyasete de el atmış, TSK gibi birçok kamu ve 
kuruluşunda kendine yer edinmiştir. Yerini iyice 
sağlamlaştırdıktan sonra ise 15 Temmuz’da bir 
darbe girişiminde bulunan yapılanma artık terör 
örgütü olarak tescillenmiş tüm insanlık dışı 
girişimlerine rağmen darbe girişiminde başarılı 
olamamıştır.(10)
 
Tunus’ta da özellikle siyasi hayatta çok ses getiren 
İslami hareket Nahda hareketidir. Kuruluş 
döneminde İslami bir hareket olarak ortaya çıkmış, 
henüz parti formu almamıştı. 1960 ve 1970’lerde 
şekillenen hareket daha çok hükümetin uyguladığı 
sosyal ve ekonomi politikalarına karşı tepki olarak 
ortaya çıkmış ve güçlenmeye başlamıştır. Tunus’a 
özgü 3 bileşenin etkileşimi ile oluşmuştur: Maliki 
mezhebi, Eş’arilik teoloji doktrini ve Sufizm. 
Nahda hareketinin kuruluşundan itibaren net bir 
siyasi çizgisi yoktur ve siyasete bakış açısından da 
birçok değişkenlik göstermiştir. 1979’da ise 
ideolojiden partilileşmeye eğilmiş ve bunu fark 
eden hükümet tarafından baskılanmışlardır. Lakin 
bu baskılar sonuçsuz kalmış ve Yasemin devrimi 
sonrasında kurulan parlamentoda koltuk sahibi 
olabilmişlerdir. Hatta koalisyon hükümetinde bile 
yer almışlardır. Yasemin devrimi, Kuzey Afrika 

ülkelerinde ve Orta Doğu'da Arap diktatörlerine 
karşı bir protesto hareketlerinin başlamasına neden 
olmuştur.(11)

İslam siyasi Birliğini düşünen ve amaçlayan sadece 
İslami Hareketler değildir. Bu düşünceye ve amaca 
sahip bazı devlet adamları da tarihte yer almışlardır. 
İslam Birliği düşüncesini hedefleyen 3 devlet adamı 
örnek gösterilebilir. Bu kişilerden ilki Selahaddin 
Eyyubi’dir.

11.yy’daki Haçlı seferleri, İslam devletlerindeki 
bölünmüşlük ve fikir ayrılıkları sebebiyle işgaller 
için mükemmel bir fırsattı. Güçlü bir devlet ve lider 
Ortadoğu’da bulunmuyordu. Haçlıların buradaki 
varlığına son vermek için İslam devletlerinin tek bir 
merkezden yönetilmeye ihtiyacı vardı. O 
zamanlarda Selahaddin Eyyubi bu duruma son 
vererek Müslümanları tek çatı altında toplamış ve 
haçlılar karşısında başarılı olmuştur. 1174’te de 
Kudüs’ü haçlı işgalinden kurtarmıştır.(12)
 
İslam birliği düşüncesini taşıyanlardan bir diğeri de 
Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid’dir. II. 
Abdülhamid’in saltanat sürdüğü dönemde aslında 
bilinçli ve planlı bir İslam birliği politikası yoktur. 
Bunun yerine Hindistan ve Mekke gibi İslam 
dünyasında yoğunluk kazanan hareketlerle ilk 
kıvılcımlar oluşmuş ve bu kıvılcımlara dayanılarak 
bazı teşebbüslerde bulunulmuştur. Siyasi birlik 
oluşturmaktan çok “siyasette birlik” amaçlanmakta 
ve dış tehlikeler karşısında dayanışmayla 
yardımlaşma sergilenmek istenmiştir. Hilafet 
ekseninde tarikatlar ve şeyhler bu teşebbüslerde 
önemli rol oynamıştırlar.(13)

Son olarak dikkat çeken devlet adamı ise Necmettin 
Erbakan’dır. Müslümanların özgüven problemine 
değinerek siyasi dönüşüme önem vermiştir. D-8’in 
kurulmasına ve Millî Görüş Hareketi’nin 
oluşturulmasına ön ayak olmuştur. Necmettin 
Erbakan’a göre Millî Görüş Hareketi milletimizin 
dünya görüşü, inancı, tarihi, değerleri, ruh köküdür 
ve Türkiye’nin öncülüğünde yeni bir dünya kurma 
hareketidir. Özellikle Mehmed Zahid Kotku’nun 
manevi olarak etkisi ile İslam Birliği kurmayı 
amaçlamış ve bunun için bazı hazırlıklar da 
yapmıştır. Bu hazırlıklar hac dönemindeki 
görüşmeler, İstanbul Fetih kutlamaları ve 
Müslüman Topluluklar Birliği’ni kurması olarak 
sıralanabilir.(14)

Ortadoğu’da Barış veya Birlik Mümkün Mü?
İslami hareketler İslami olarak birlik ve beraberliği 
sağlamak için ortaya çıkmıştır. Sonrasında ise bu 
İslami hareketler Müslümanlar arasında ayrımcılığa 
sebep olarak Müslümanlara dış güçlerden daha 

fazla zarar vermiştir. “İslami hareketler başından 
beri siyasi emelleri için dini kullanmışlardır”(15) 
diyenler olsa da İslami hareketlerin siyasi amaç 
gütmesini normal karşılayarak, hayatın her alanına 
yön veren İslam’ın bu alanda da etkili olmasının 
gerekli olduğunu savunanlar da vardır. Buradaki 
asıl meselenin amaç ve araçlar arasındaki ilişki 
olduğu söylenebilir. Siyaset amaca giden yolda araç 
olarak düşünülürse amaç ile araç yer 
değiştirmemelidir.

İslami hareketlerin mesajlarında modern araçları 
kullanması aslında modernleşmeye tam olarak karşı 
çıkmadıklarını, onu araç olarak da kullandıklarını 
göstermektedir.(16) Lakin bu da Batı karşıtlığı 
üzerine temellendirdikleri İslami hareketleri 
sarsmakta ve halk tarafından güven kaybına yol 
açmaktadır. Özellikle de devlete karşı olan 
hareketlerin yine devlet tarafından tanınmaya ve 
siyasi olarak söz sahibi olmaya başladıktan sonra 
yön değiştirmeleri de yine aynı şekilde hareketlerin 
zayıflamasına yol açmıştır. Bu tarz olaylardan sonra 
etkisi zayıflayan İslami hareketlerin Ortadoğu’da 
barışı sağlayıp sağlamayacağı meçhuldür.
 
Dinsel değil ancak siyasi açıdan yani siyasi birlik 
açısından düşünülecek olursa burada çıkarlar ön 
planda olacaktır. Örneğin Türkiye çıkarlarından 
ötürü uzun yıllar Batıya yakınlaşma politikası izledi 
ve özellikle cumhuriyet döneminde Ortadoğu’dan 
uzak kaldı. Özellikle de cumhuriyet döneminde. 
Türkiye’nin Ortadoğu politikasında iki faktör 
vardır. Biri bölgesel olan yakınlıktır ki Türkiye’nin 
dış politikasını etkilemektedir. Diğer faktör ise 
cumhuriyet sonrası odağın Batı’ya kayması ve 
Ortadoğu’dan uzaklaşılmasıdır.(17) Hem içsel hem 
de dışsal hareketler ve politikalar açısından uygun 
ortamın sağlanması önemlidir. Yakın zamanda 
gerçekleştirilen Türkiye, Malezya ve Pakistan iş 
birliği ise İslam dünyası açısından geleceğe dönük 
önemli bir alt yapı oluşturulmasına zemin 
hazırlayabilir.(18)

Sonuç olarak İslami hareketlerin günümüz 
dünyasına göre yeniden temellendirilerek Batı 
karşıtlığından uzak bir tutum sergilemesi 
gerekmektedir. Burada yeniden temellendirmedeki 
kasıt dinin modernleştirilmesi değil, dinin hayattaki 
her alana uygulanabilirliğinin farkında olarak 
farklılıklara karşı olan hoşgörünün ön plana 
alınmasıdır. Çünkü İslamofobi’nin arttığı şu 
devirde radikal hareketler (terör eylemleri veya 
silahlı örgüt oluşturma), dünyada İslam’a karşı olan 
önyargıyı daha da kötü hale getirmiştir. Fikri 
temellendirmeler açısından İslami hareketlerin 
birçoğu dinin özüne dönmeyi hedefleseler de ya 
bunu kendi çıkarları için kullanmışlar ve 

amaçlarından sapmışlardır ya da cihat anlayışını 
İslam düşüncesinin önüne geçirmişlerdir. Ortadoğu 
ülkelerindeki dini eğitimin doğruluğuna önem 
verilmeli, nesiller sadece cihat anlayışı ile 
yetiştirilmeden güzel ahlak ve hoşgörü temele 
alınmalıdır.
 
Bunların haricinde İslami mesajların iletilmesinde 
modern araçlar kullanılarak sadece Ortadoğu barışı 
değil, belki de dünya barışına dair adım atılmalıdır. 
Amaç ile araç arasındaki çizgi korunarak içten ve 
dıştan gelebilecek her türlü tehlikenin önünde 
durulmalıdır. Belki bunlar başarılabilirse İslami 
hareketler Ortadoğu’da hem siyasi birliği hem de 
barışı sağlayabilir.
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