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ĠSLAM ÜLKELERĠNDE ANAYASACILIK
Prof. Dr. Abdurrahman EREN

ÖZET
Bu tebliğin konusu, Ġslam ülkelerindeki anayasaları, modern anayasal akımlar üzerinden genel bir
değerlendirmesini yapmaktır. Öncelikle Anayasa ve anayasacılık kavramı üzerinde durulacak, daha
sonra günümüzde geçerli anayasacılık akımları karĢılaĢtırılacaktır. Bu kapsamda Ġslami anayasacılık
kavramı ele alınacak, Ġslami anayasacılığın, liberal ve sosyalist anayasacılıktan ayrılan yönleri ortaya
konulacaktır. Tebliğin son bölümünde ise, Ġslam ĠĢbirliğine üye 57 ülkedeki anayasalar, anayasacılık
akımları açısından karĢılaĢtırılacak, bu anayasalar içinde Ġslami anayasa olarak nitelendirilecek
anayasaların olup olmadığı üzerinde durulacaktır. Değerlendirmeler, anayasal metinler üzerinden
yapılacaktır. Anayasal metinlerde öngörülen sistemin Ġslam‟a uygun olup olmadığı değil, anayasal
akımlar içinde nerede durduğu ele alınacaktır. Anayasalarda Ġslam‟a iliĢkin referanslar üzerinden,
hangi anayasaların Ġslami anayasa kabul edilip edilemeyeceği tartıĢılacaktır. Neticede, liberal ya da
sosyalist anayasal akım dıĢında Ġslami anayasadan söz edilip edilemeyeceği değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ġslam, Anayasa, Anayasacılık
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SĠYASETNÂMELER IġIĞINDA DEVLET YÖNETĠMĠ
Doç. Dr. Abdulhekim KOÇĠN

ÖZET
Siyasetnâme, Arapça„da “bir nesneyi dikkatle gözetmek”, “vali ve hakim olmak”, “halkı gözeterek
yönetmek ve bu yolda gerekli tedbirleri almak” manalarına gelen siyaset ve Farsça‟da “mektup”
anlamında kullanılan “nâme” kelimelerinin birleĢmesinden meydana gelen bir kelimedir.
Terim olarak da siyasetnâme, padiĢah, sadrazam, vezir, vali gibi devlet yönetiminde bulunanlara
siyaset ve devlet yönetimi konusunda tavsiyelerde bulunmak, onları karĢılaĢabilecekleri aksaklıklar
konusunda haberdar etmek ve çözüm yollarını göstermek amacıyla yazılan eserlerdir.
Siyasetname yazma geleneği, bütün dünya edebiyatlarında görülür. Batı‟da bu türün ilk örnekleri M.Ö.
5. yüzyılda yaĢamıĢ olan Platon ve onun öğrencisi Aristoteles‟e atfedilir. Doğu‟da ise ilk örneği M. Ö.
1. yüzyılda Beydeba tarafından yazılan Kelille ve Dimne; Cahız tarafından yazılan Kitabü‟t-Tac,
Keykavus tarafından yazılan Kâbusnâme ve Nizamülmülk tarafından yazılan Siyasetnâme adlı eserler,
bu gelenek kapsamında yazılmıĢ belli baĢlı eserlerdir. Pek çok dile çevirisi yapılan bu eserlerin
Türkçe‟ye de değiĢik isimler tarafından çevirileri ve Ģerhleri yapılmıĢtır. Türk edebiyatında
siyasetname geleneğinin oluĢmasında önemli bir yeri olan bu çeviri ve Ģerhlerin dıĢında pek çok te‟lif
eser de ortaya konmuĢtur.
Bu çalıĢmada, Ġslam medeniyeti kapsamında siyasetname türünden ortaya konan ve Türkçeye
çevirileri ve Ģerhleri yapılan belli baĢlı eserler ile Türk edebiyatında bu alanda yazılan belli baĢlı bazı
eserlerde ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği hususu tespit edilmeye çalıĢılacaktır.
Bunun için de öncelikle siyasetname türünden yazılan belli baĢlı eserlerden ve yazılıĢ amaçlarından
söz edilecektir. Daha sonra, anılan eserlerin muhtevaları değerlendirilerek yöneticilerde bulunması
gereken değerlerin neler olduğu ve devletin nasıl yönetilmesi gerektiği, karĢılaĢılan problemlerin
çözümünde nasıl bir yol önerdikleri ortaya konacaktır.
ÇalıĢmanın sonuç bölümünden sonra ise yararlanılan kaynaklara yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Siyaset, siyasetname, devlet, devlet yönetimi, padiĢah, hükümdar, yönetici,
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EMPERYALĠZMĠN DEMOKRASĠ SĠLAHI VE ĠSLAM
ÜLKELERĠ
Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE
ÖZET
Emperyalizm, savaĢ yoluyla ya da siyasal, toplumsal ve iktisadi alanda etki ederek hedef ülke
iktidarını ele geçirmek ya da iktidar üzerinde hegemonya kurmaktır. SavaĢ, kendi silahlı kuvvetlerini
ya da kendine müzahir devlet veya devlet altı güçleri kullanmak suretiyle yapılabilirken, kendi iç
kamuoyu ve uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olabilmektedir. Günümüzde pek tercih
edilmeyen ya da en son noktada baĢvurulan bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bunun yerine hedef
ülkenin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamikleri üzerinde çalıĢılmaktadır. Bunu yaparken de
“demokrasi” kavramı kullanılarak hedef ülkenin iç dinamikleri harekete geçirilmektedir.
Bu çalıĢmada emperyalizmin özellikle Ġslam ülkelerinin iktisadi kaynaklarını ve bu ülkelerin
bulunduğu coğrafyadaki iktisadi güzergahları kontrol etme amacı ve bu ülkelerin Batı medeniyetinin
modernite projesine boyun eğdirme misyonuna hizmet etmek için demokrasi silahını nasıl kullandığı
açıklanmaya çalıĢılacaktır.
Bu amaçla öncelikle emperyalizm ve hedeflerinden bahsedildikten sonra Ġslam ülkelerinin demokrasi
silahıyla nasıl ele geçirilmeye çalıĢıldığı açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Emperyalizm, Demokrasi, Ġslam Ülkeleri
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AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ BAġKANLIK
SĠSTEMĠNDE YASAMA-YÜRÜTME ĠLĠġKĠLERĠ
Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE

ÖZET
Hükümet sistemleri devletin temel organlarının kuruluĢu, iĢleyiĢi ve birbiriyle olan iliĢkisinin
seviyesine göre belirlenmektedir. Yargı organı genel olarak hükümet sistemlerinin belirlenmesinde
diğer iki organdan ayrı tutulmaktadır. Yasama ve yürütme organı arasındaki iliĢki hükümet
sistemlerini sınıflandırmada, ayırmada kullanılan en önemli husustur. Yasama ve yürütme arasındaki
iliĢkinin durumu parlamenter sistem, baĢkanlık sistemi ve yarı- baĢkanlık sistemi Ģeklinde ayrımlar
yapılmasını sağlamaktadır.
Yasama ve yürütme arasındaki iliĢkinin sert kurallara bağlandığı ve birbirlerini denetleme ve etkileme
araçlarının fazla olmaması baĢkanlık sistemini açıklarken, denetleme ve etkileme araçlarının olması ve
yer yer birbirinin içine geçmiĢ Ģekilde olması, birbirleri arasındaki iĢbirliği parlamenter sistemi
açıklamaktadır. Yarı- baĢkanlık sistemi ise yürütme organının iki baĢlı olduğu, cumhurbaĢkanının halk
tarafından seçildiği bir hükümet sistemidir.
BaĢkanlık sistemini Latin Amerika ülkeleri, Amerika BirleĢik Devletleri ve bazı Orta Asya ülkeleri
uygulamaktadır. Parlamenter sistem, Yunanistan, Ġtalya, Japonya ve Ġngiltere gibi ülkelerde
uygulanırken, yarı baĢkanlık sistemi ise Fransa, Finlandiya, Ġzlanda ve Avusturya gibi ülkelerde
uygulanmaktadır.
Bu çalıĢmada, baĢkanlık sisteminin en temel özelliklerinin uygulaması olan Amerika BirleĢik
Devletleri sistemi, bu sistem içinde yasama ve yürütme arasındaki iliĢkinin açıklanması amaçlanmıĢtır.
Bu doğrultuda öncelikle baĢkanlık sistemi teorik açıdan açıklandıktan sonra diğer hükümet
sistemleriyle arasındaki fark belirtilip, Amerika BirleĢik Devletleri hükümet sistemindeki yasama ve
yürütme arasındaki iliĢki incelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Amerika BirleĢik Devletleri, BaĢkanlık Sistemi, Hükümet Sistemleri, Yasama,
Yürütme

4

ASSAM ULUSLARARASI ĠSLAM BĠRLĠĞĠ KONGRELERĠ / ASSAM INTERNATIONAL ISLAMIC
UNION CONGRESSES
23-24 KASIM 2017
ĠSTANBUL

ĠSLAM ÜLKELERĠ ARASINDA EKONOMĠK
YARDIMLAġMANIN AKTĠFLEġTĠRĠLMESĠNDE STRATEJĠ

ّح٘ اسخشاحٞجٞت ىخفعٞو اىخعاُٗ االقخصادٛ
ب ِٞاىذٗه اإلسالٍٞت
Prof. Dr. Ahmed Abdelhamed ZĠKRALLAH
Uluslararası Al-Tejdid Üniversitesi

ٍقذٍت
طلُٞض حُغخكش حالهظقخد٣ش حُؼخُٔ٤ش خالٍ حُغ٘ٞحص حُوِِ٤ش حُٔخم٤ش  ،ك٤غ ُْ طؼذ حُذ ٍٝحُٔظوذٓش  ٢ٛحٍٓ٘ظؾ حُؼخُٔ ٢حُشث٤غًٔ ،٢خ
طقخػذص كقش حُذ ٍٝحُ٘خٓ٤ش ٖٓ حإلٗظخؽ حُؼخُٔ ٢ك٤غ عـِض  % 57.6ػخّ ٓ2015وخرَ %54.6ػخّ
1
ٝ ،2011طؾ٤ش حُظوذ٣شحص اُ ٠حعظٔشحس ٛزح حُظقخػذ ٍ٣زِؾ  %58.7رلِٜٗ ٍٞخ٣ش ٝ2017ك ٢حُلظشس رحطٜخ( ).
ٝكٗ ٢لظ حُٞهض طشحؿؼض كقش حُذ ٍٝحُٔظوذٓش ُ٘غزش  %42.4ػخّ  2105كٓ ٢وخرَ  %45.4ػخّٓ ،2011غ طوذ٣شحص رخكظٔخُ٤ش
طشحؿغٛخ اُ %41.3 ٠دٜٗخ٣ش .)2(2017
ًز٤شس كٓ ٢خظِلخُوطخػخص حالهظقخد٣شٓ ،ؼَ حُضسحػش
ٝسؿْ إٔ ٓـٔٞػش د٘ٓ ٍٝظٔش حُظؼخ ٕٝحإلعالٓ٤ظظٔظغ رٔٞحسد حهظقخد٣ش
ٝحُطخهش ٝحُظؼذٝ ٖ٣حُٔٞحسد حُزؾش٣ش ،رخإلمخكش حًُٜٗٞ ٢خ ٓ٘طوش طـخس٣ش حعظشحط٤ـ٤ش ًذس ،١كبٕ ٛز ٙحإلٌٓخٗخص ُْ طغخػذد ٍٝحُٔ٘ظٔش
ك ٢طلو٤ن ٓغظ٣ٞخص ٓؼوُٞش ٖٓ حُظ٘ٔ٤ش حالهظقخد٣ش ٝحُزؾش٣ش ٓوخسٗش رٔـٔٞػش حُذ ٍٝحُ٘خٓ٤ش.
كشهٔ٤خ ً ُْ ط٘ظؾ رِذحٕ ٓ٘ظٔش حُظؼخ ٕٝحإلعالٓ ٢عٓ ٖٓ %15 ٟٞـٔٞع حُ٘خطؾ حُٔلِ ٢حإلؿٔخُ ٢حُؼخُٔ ٢دحألعؼخس حُلخُ٤ش ك ٢ػخّ
ٝ ،2015رُي ر٘غزش ٗٔ ٞرِـض  %,03كوو خالٍ حُلظشس ٖٓ ٝ2011كظ ،2015 ٢كٓ ٢وخرَ ٓ %2ؼذالً ُُِِ٘ٔ ٞذ ٍٝحُ٘خٓ٤ش خالٍ ٗلظ
حُلظشس(.)3
ٝطذَُ رو٤ش حُٔئؽشحص حالهظقخد٣ش حٌُِ٤ش ػِ ٢ػذّ هذسس حُذ ٍٝحألػنخء ك ٢حُٔ٘ظٔش ػِ ٢حُٜ٘ٞك ٝحُ٘ٔ٤ُ ٞظ كوو رخعظٜ٘خك هذسحطٜخ
حُلشد٣شٝ ،ال كظ ٖٓ ٢خالٍ حُظٌخَٓ ٝحُظؼخٓ ٕٝغ ًَ أ ٝرؼل د ٍٝحُٔ٘ظٔشٝ ،ال ؽي إٔ ٛز ٙحُلخُش طغظٞؿذ حُٔض٣ذ ٖٓ حُزلغٞٛٝ ،
ٓخ طلخٛ ٍٝز ٙحُٞسهش دسحعظ.ٚ

 )1لاعدة بٌانات التولعات االلتصادٌة العالمٌة لصندولالنمد الدولً ،أبرٌل .2016
ٗ )2لظ حُٔشؿغ حُغخرن.

 )3التمرٌر السنوي للتطورات االلتصادٌة واالجتماعٌة لمنظمة الدول اإلسالمٌة.2016 ،
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ULUS-DEVLETĠN SORGULANMASI BAĞLAMINDA
KÜRESEL YÖNETĠġĠM YA DA DÜNYAYI YENĠDEN
ANLAMLANDIRMAK
Prof. Dr. Bekir PARLAK

ÖZET
Bu bildiri, ulus-devletin sorgulanması bağlamında küresel yönetiĢim kavramının açıklanması ve
buradan hareketle dünyayı yeniden anlamlandırabilme denemesi üzerine temellendirilmiĢtir.
ÇalıĢmada önce “ulus-devlet” ve “küresel yönetiĢim”in kuramsal ve kavramsal çatısı
oluĢturulmaktadır. Bu kapsamda bilhassa görece yeni bir kavram olan küresel yönetiĢim irdelenerek,
kavramın özellikleri, boyutları, etkilediği sahalar, ilgili ve bağlantılı kavramlar üzerinde
durulmaktadır. Anılan kavram bildiride analitik çerçevede betimsel ve kıyaslamalı olarak ele
alınmaktadır. Bu çalıĢmada ana kurgu, küresel yönetiĢimin, içinde bulunduğumuz yüzyılda küresel
olarak yeniden kurgulanan iliĢki ve etkileĢimleri açıklayan baĢat fenomenlerden biri olduğu ön
kabulüne dayanmaktadır. ÇalıĢmada ilk planda konunun akıĢı sunulmakta, ulus-devlet üzerine optimal
hacimde bir açıklama getirilmekte, sonra küresel yönetiĢimin kavramsal açılımını sağlamak adına
konuyla ilgili temel kavramlar incelenmektedir: Bunlar; KüreselleĢme, Yeni Dünya Düzeni, Küresel
Hükümet, Küresel Kamu Politikası, Küresel Matriks, Küresel Triloji, Küresel Zayıflıklar, YönetiĢim,
Dünya YönetiĢimi, Yeni Kamu ĠĢletmeciliği, Kamu YönetiĢim, Yerel YönetiĢim‟dir. Bu kavramsal
betimlemelerin ve analizlerin ardından bir sentez elde edilmeye çalıĢılmakta, son tahlilde ise bütün bu
analizler ve ulaĢılan sentez tartıĢılmaktadır. Bu tartıĢma ve irdelemeler, “dünyanın yeniden
anlamlandırılması” perspektifinde yapılmaktadır. Nihai amaç, küresel yönetiĢime dair kavrayıĢ ve
tavır belirlemeye yönelik öneriler getirmek ve ulus-devlet-küresel yönetiĢim bağlamını açıklamaya
elveriĢli yetkin bir çerçeve geliĢtirmektir.
Anahtar Kelimeler: Ulus-devlet, Küresel YönetiĢim, KüreselleĢme, Yeni Dünya Düzeni, Küresel
Kamu Politikası.
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ĠSLAM BĠRLĠĞĠ YÖNETĠM ORGANLARI
Bülent DEMĠR
ÖZET
Ġslam Birliği yönetim organlarının belirlenmesindeki ilk kriter, tüm Ġslam ülkelerinin üzerinde ittifak
edecekleri bir yönetim yapısının oluĢturulabilmesidir. Bunun ise günümüz Ġslam ülkelerinin siyasi ve
yönetim Ģekilleri incelendiğinde gerçekleĢebilmesi için ortak tek kriterin " Ġslam" olduğu görülecektir.
Asr-ı Saadet ve sonrasındaki uygulamalar incelendiğinde de Ġslam medeniyetinde Müslüman ülkeleri
birleĢtirici tek unsurun; Ġslam‟ın temsil edildiği dini ve siyasi bir liderin ve ona bağlı kurumların
varlığı ile mümkün olabildiği görülecektir.
Bu siyasi ve dini lider ise Ġslam terminolojisinde " halife" olarak adlandırılmıĢtır. Bugün halifelik
kurumunun modern yapısı ile tekrar hayata geçirilmesi zaruri bir ihtiyaç ve zorunluluk olarak
önümüzde durmaktadır. Ġslam ülkelerinin günümüzde darmadağın olması, savaĢ ve zulüm altında
inleyen Müslümanlara el uzatılamamasının ilk sebebi;
Ġslam ülkelerinin bir ve beraber olamamaları ve aralarında siyasi ve dini etkinliği olan bir lider
seçememiĢ olmalarıdır.
Derhal Ġslam ülkeleri bir araya gelmeli, ortak bir yönetim organı belirlemeli ve bir "lider" bir " halife"
belirlemelidirler.
Daha sonra bu halife Ġslam‟ın barıĢ gücü olarak ordusunu, adaleti tesis için mahkemesini ve ihtiyaç
duyulan sair kurumlarını kurmalı ve derhal hayata geçirmelidir.
Bu yazımızda halifeye duyulan ihtiyaç, halifenin varlık sebepleri, seçim yöntemleri, görev ve
sorumlulukları ile yönetim organları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Halife, Ġslam, Ġslam Birliği
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LATINO MUSLIMS COMMUNITIES ONLINE PRESENCE:
SENSE OF VIRTUAL COMMUNITY IN FACEBOOK SPACES
Diana Carolina Zuniga GOMEZ

ABSTRACT:
This article aimed to give a better understanding of the role and dynamics of communities in Latino
Muslim environments online life. Latinos use extensively online spaces as a way of learning,
connecting and interacting. This is not an exception for Latino Muslims. This study answers the
question of how and in what form, online presence of Muslims in Latin America creates sense of
belonging as part of ummah; and in what way their interest is converged with the other Muslims in the
other parts of the world. Focusing on structure and practices, authority and hierarchy, and the broader
connections with other (e-) communities, this paper argues that Latino Muslims are highly
disconnected from the overall Muslim world and there should be a policy to connect them with the
Muslim world based on their needs, conceptions and perspectives.
Key Words: Muslims, Latino Muslims, Facebook Spaces
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ĠSLAM NĠZAMI VE DEMOKRASĠ
Doç. Dr. Niyazi Beki
ÖZET
Demokrasi düĢüncesi, diktatörlüklerin yıkılmasından sonra her milletin düĢü haline gelmiĢtir.
Demokrasideki hürriyet anlayıĢı, diktatörlerin esaretinden kurtulan insanlar için yegâne cazibe merkezi
oldu. Öyle ki bu özgürlük cazibesi Müslümanları bile kendi içine çekmeyi baĢardı. Müslüman
mütefekkirler “Demokrasi, temel esaslarını Ġslam‟da bulması mümkün olduğu gibi, Ġslam da
Demokrasideki hürriyet, adalet, müsavat, insan hakları, hukukun üstünlüğü, gibi yüksek değerdeki
prensipleriyle uzlaĢabildiğini ve bu açıdan en ideal bir demokratik nizam olduğunu” seslendirmeye
baĢladılar.
Ancak burada birkaç soruya cevap bulmak gerekir.
1.Ġslam Nizamı ile Demokrasinin benzerliklerinin sınırları yok mudur?
2.Bu iki nizamın her yönden uzlaĢmaları mümkün müdür?
3. Bu iki nizamın müĢterekleri mi, yoksa ihtilafları mı daha çoktur?
4. Örneğin, demokrasi düzeninde esas olan “milletin hâkimiyeti” dir. Devlet otoritesi, milletin
temsilcisi olarak onların arzularını kanunlarla gerçekleĢtirir. Bunun anlamı Ģudur: Demokrasilerde,
toplumun ve fertlerin isteklerine aykırı olacak hiçbir kayıt olmaz. Özgürlüklerine hiçbir sınırlama
getirilemez. Ġslam nizamı ile demokrasi arasında bu temel prensipte bir uzlaĢmanın olmayacağı açıktır.
5.ġu bir gerçektir ki, Ġslam nizamı ile Demokrasi arasında bazı benzer yönlerinin bulunmasına rağmen,
asla uzlaĢması mümkün olmayan aykırı yönleri de az değildir. Bunları göz ardı etmek mümkün
değildir.
ĠĢte bu çalıĢmamızda bu sorulara cevap arayacağız. Bir mümin olarak her Ģeyden önce eylemlerimiz
gibi düĢüncelerimizden de sorgulanacağız. Bu Sempozyumda sanırım görevimiz, Ġslam‟ı bir Roma ve
Yunan dehalarının ürünü olan Demokrasiye tabi kılmak değil, Demokrasinin muhtevasında yer alan
unsurlarından ne kadarının Ġslam‟a ayak uydurabileceğini tespit etmektir. ÇalıĢmamızda yerine göre
fikirlerinden istifade edeceğimiz büyük Ġslam mütefekkirlerinden biri olan Bediüzzaman Said
Nursi‟nin konuyla ilgili görüĢlerini burada da hatırlamakta fayda mülahaza ediyoruz. O –özetle-Ģöyle
der:
“Âlem-i Ġslâm'ın Ģu medeniyete karĢı çekingen ve soğuk davranması ve kabulde zorlanması cây-ı
dikkattir. Zira istiğna ve istiklaliyet hassasıyla mümtaz olan Ģeriattaki Ġlahî hidayet, Roma felsefesinin
dehasıyla aĢılanmaz, onunla uzlaĢmaz, yutulmasına izin vermez ve ona tâbi' olmaz. Bir asıldan ikiz
olarak neĢ'et eden eski Roma ve Yunan iki dehaları, bu kadar asırlar geçmesine, medeniyet ve
Hristiyanlığın, ikisini uzlaĢtırmaya çalıĢmalarına rağmen, yine de su ve yağ gibi istiklallerini
muhafaza, âdeta tenasühle o iki ruh Ģimdi de baĢka Ģekillerde yaĢıyorlar.
Bu iki deha aynı asıldan gelen ikizler olduğuve iç içe olmalarına imkân veren sebepler bulunduğu
halde, yine de birleĢip imtizaç etmiyorlarsa, Ġslam Ģeriatının ruhu olan nur-u hidayet, o karanlık
medeniyetin esası olan Roma dehasıyla hiçbir vakit uzlaĢmaz ve onun tarafından yutulmasına asla izin
vermez.”( Sünuhat-Tuluat-ĠĢarat, 48 )
Anahtar Kelimeler: Milletin Hâkimiyeti, Ġslam Nizamı, Özgürlük, Hukuk
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بسَاىيٖاىشحَْاىشحٌٞ
YÖNETĠM SORUNU
Prof Mostfa RADWAN

اىَقذٍت:
حُلٔذ هلل ٝحُقالس ٝحُغالّ ػِ ٠سع ٍٞهللا ٝرؼذ:
٣ؼخٗ ٢حُؼخُْ حُؼشرٝ ٢حإلعالٓٓ ٖٓ ٢ؾٌالص خط٤شس ،طٜذد أٓ٘ٝ ٚطلذ ٖٓ طوذٓٝ ٚسهٝ ،ٚ٤إ أخطش هن٤ش طٜذد أٖٓ حُؾؼٞد حُٔغِٔش،
ٝطؾٌَ أًزش خطش ػِٓ ٠غظوزِٜخ ٝط٘ٔ٤ظٜخ ٝطوذٜٓخ (٢ٛ ،هن٤ش حُلٌْ )حُظ ٢ٛ ٢حألؽذ خطشح ٝحألرؼذ أػشح ػِ ٠حألْٓ ٝحُؾؼٞد
حإلعالٓ٤ش ،ألٕ حُلٌٓٞش حُٔ٘ظخزش حُلٌٔ٤ش ،طلون حألٖٓ حُؼخّ ٝحالعظوشحس ٝحُؼذحُش حالؿظٔخػ٤ش ٢ٛٝ ،ػٞحَٓ أعخع٤ش ك ٢طٌش٣ظ حُـٜٞد،
ٝك ٢طشه٤ش ٝطوذّ حألْٓ ٝسكؼظٜخٝ ،سرٔخ ًخٗض حُو٤خدس ؿ٤ش حُلٌٔ٤ش عززخ ك ٢طزذ٣ذ حُـٜٞد طذٞٛس أكٞحٍ حألْٓ ٝحٗلطخهٜخ ٝطؾظظٜخ...
إ ر٘خء حُٔـظٔؼخص حُٔغِٔش ر٘خء عِٔ٤خ عذ٣ذح ٝعط٤خ ٓظٔ٤ضح رخُؼذٍ ٝحالػظذحٍ ٝحُظغخٓقٝ ،حُلخػِ٤ش ٝحُـذّ٣ش ٝطلَٔ حُٔغئ٤ُٝش ،أٓش رخُؾ
حألػش كٓ ٢غظوزَ ٛز ٙحُٔـظٔؼخص ٝسهٜ٤خ ٝطوذٜٓخ ٝسكؼظٜخ...
إ حُظٞحكن ٝحُظؼخٝ ،ٕٝمْ حُـٜٞدٝ ،كؾذ حُطخهخصٝ ،حُظٌخطق أٓخّ حُٔؾٌالص ٝحألخطخس  ،طؼذ حُٞعخثَ حأل ، ٠ُٝك ٢دكغ حألخطخس
ٝطلو٤ن حألٖٓ حإلعالٓٝ ، ٢حُظوذّ ٝحُشهٝ ٢حُشكخ٤ٛش ُِؾؼٞد حُٔغِٔش...
ٝحُون٤ش حُؼخٗ٤ش ٝحُظ ٢ال طوَ أ٤ٔٛش ػٖ حأل ٢ٛ ٠ُٝهن٤ش( حألٖٓ ٝحُظ٘ٔ٤ش )ٝحُٔؼشٝف أٗ ٚال ط٘ٔ٤ش رذ ٕٝأٖٓٝ ،ال أٖٓ رذٝ ٕٝعخثِ، ٚ
ٝٝعخثِ ٚطظٔؼَ ك: ٢أخز حُل٤طش ٝحُلزس ٝ ،حطزخع ًَ عزَ حُٞهخ٣ش حٌُٔٔ٘ش ُذكغ حألخطخس حُٔلذهش...
ٝهللا  ٢ُٝحُٜذح٣ش ٝحُظٞك٤ن
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األسس اإلداسٝت ىسيطْت داس ٗدا ٛاإلسالٍٞت ف ٜاىعٖذ اىعثَاّٜ
OSMANLI DÖNEMĠNDE ĠSLAMĠ DAR VEDAYI
SULTANLIĞI ĠDARĠ TEMELLERĠ
Yahya Abdalla AHMAD

ٍقذٍت
حَخذ عالقاث سيطْت ٗدا ٛاإلسالٍٞت ٍع اىذٗىت اىعثَاّٞت ٍْز بذاٝت ح٘سع اىحنٌ اىعثَاّ ٜف ٜاىشَاه األفشٝقْٕٗ ،ٜاك ئشاساث
ٗاضحت ىعالقاث حجاسٝت ٗثقافٞت ٗفنشٝت ٗفْٞت ب ِٞاىذٗىت اىعثَاّٞت ٗسيطْت داس ٗدا ٛاإلسالٍٞت اىخ ٜحأسسج عاً ً 1615عيٝ ٚذ
اىسيطاُ عبذ اىنش ٌٝبِ جاٍع ٍِ عاً.ً 1625- 1655
ٗقذ ّجح فّ ٜشش اإلسالً بفضو اىعالقاث اىخجاسٝت اىَسخَشة بٗ ِٞداٗ ٛاىشَاه األفشٝق ٜاىز ٛحسٞطش عي ٔٞاىذٗىت اىعثَاّٞتٗ ،ماُ
رىل ف ٜصٍِ اىخيٞفت اىعثَاّ ٜاىبنيش بن ِٞٞأٗه اىحناً اىعثَاّ ِٞٞاىز ِٝحنَ٘ا اىشَاه األفشٝق (ٜطشابيس ٗحّ٘س ٗاىجضائش).
ٗقذ حعضصث ٕزٓ اىعالقاث ف ٜعٖذ اىسيطاُ عبذ اىنش ٌٝصابُ٘ األٗه بِ حاسٗث اىَيقب باىسيطاُ خشٝف ،فقذ ٗاصيج اىق٘افو
اىخجاسٝت ف ٜعٖذٓ حخٍ ٚذْٝت دسّت اىحاىٞت.
ٗعْذ ٍا اعخي ٚاىسيطاُ عي ٜدْٝاس بِ دمحم ششٝف ٕ٘ٗ ً 1858اىسيطاُ اىشابع عشش ٍِ سيسيت سالط ِٞداس ٗدا ،ٛاّخعشج
اىخجاسة بٗ ِٞالٝت فضاُ اىعثَاّٞت ٗسيطْت داس ٗداٗ ،ٛق٘ٝج اىعالقاث اىخعاّٗٞت ب ِٞاىذٗىخ ِٞف ٜاىَجالث اإلداسٝت ٗاىَعَاسٝت
ٗاىقضائٞت.
ٍِٗ اٟثاس اىبصَاث اى٘اضحت ف ٜحيل اىَجاالث اىخ ٜحشمخٖا حيل اىعالقاث ،اىقصش اىسيطاّ ٜاىز ٛحٌ بْاؤٓ ٍِ قبو ٍْٖذسِٞ
عثَاّ ِٞٞأسسيخٌٖ اىذٗىت اىعثَاّٞت ىٖزا اىغشضْٕٗ.اك ح ٜخاص فٍ ٜذْٝت أبشت خصصٔ اىسالط ِٞىي٘ف٘د اىعثَاّ ِٞٞاىزٝ ِٝفذُٗ
ألعَاه حعاّٗٞت حذسٝبٞت ٗئداسٝت ٍٗعَاسٝتٕ ،زا اىحٝ ٜسَ (ٚح ٜاألحشاك )ال صاه ٍ٘جذا ححج ٕزا اىَسَ ٚاىخاسٝخ.ٜ
ٍِٗ خاله ٕزا االسخعشاض اىخاسٝخ ٜىعالقاث سيطْت داس ٗدا ٛاإلسالٍٞت ٍع اىذٗىت اىعثَاّٞتَٝ ،نِ ئىقاء اىض٘ء عي ٚاألسس
اإلداسٝت اىحنَٞت اىخ ٜاحبعٖا سالط ِٞداس ٗدا ٛف ٜاىعٖذ اىعثَاّ ٜىضبظ ئداسة اىسيطْت ٗسفع اىظيٌ ٗاى٘ق٘ف فٗ ٜجٔ اىق٘ة
االسخعَاسٝت.
ٗحجذس اإلشاسة ئى ٚأُ أسس اإلداسة اىششٞذة اىخ ٜحَثيج ف ٜاىخعاُٗ ب ِٞسيطْت داس ٗداٗ ٛاىذٗىت اىعثَاّٞت ىٌ حنِ عالقت
دبيٍ٘اسٞت فحسبٗ ،ئَّا ٕ ٜعالقاث حخجسذ فٖٞا ٍعاّ ٜاإلخ٘ة اىذْٞٝت« َمٍث َم ُلو ا ْلى ُلَإْل ٍِم ِْمَِٞم فِم ٚح َمَم٘ا ِم ِّدد ِمٕ ْلٌ َمٗح َمَمشاحُلَِم ِمٖ ْلٌ َمٗحَمعَما ُل
س ِمذ
طف ِمِمٖ ْلٌ َمٍث َم ُلو ا ْلى َمج َم
ع ْل
ئِمرَما ا ْل
سٖ ِمَمش َمٗا ْلى ُلح َّسَٗ». ٚىٖزا ّجذ أُ اىذٗىت اىعثَاّٞت ماّج ف ٜحشاست دائَت ىسيطْاث ٗسظ
شخَمنَمٍِ ٚم ْلُْٔل ُل
س ِمذ بِماى َّس
سائ ُلِمش ا ْلى َمج َم
ض ٌو٘ حَمذَماعَم ٚىَمُٔل َم
أفشٝقٞا عاٍتٗ ،باىغاء اىخالفت اىعثَاّٞت عاً  1923بخحاىف ٍِ اىق٘ ٙاىغشبٞت ٗغٞشٕا حٖاٗث جَٞع اىْظٌ اىخقيٞذٝت فٗ ٜسظ أفشٝقٞا
ٍْٖٗا سيطْت داس ٗدا ٛاىخ ٜاسخسيَج ىالسخعَاس اىفشّس ٜبعذ ٍقاٍٗت ششست اسخَشث امثش ٍِ عشش سْ٘اث.
أٗال ٍ:شنيت اىبحث:
حٖذف ٕزٓ اىذساست ئى ٚئىقاء اىض٘ء عي ٚاألسس اإلداسٝت اإلسالٍٞت ىسيطْت داس ٗدا ٛف ٜحقبت اىخالفت اىعثَاّٞتٗ ،اىقٞاً باىخحيٞو
اىعيَ ٜىخحذٝذ اىَشنالث اىحاىٞت اىخ ٜح٘اجٔ اى٘حذة اإلسالٍٞت عي ٚاىصعٞذ اىَحيٗ ٜاىعاىَ.ٜ
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دٗىت اىَذْٝت ٍَْنت ئىىاىجضٝشة
EL MEDĠNE DEVLETĠ MEKKE’DEN CEZĠREYE
Sahar Zaki KABEL

ٓٝخ أسعِ٘خى اال سكٔش ُِؼخُٖٔ٤
رؼغ هللا ٗز ٚ٤دمحم ُِ٘خط ًخكش ال ُ٤غِٔٞح ؿٔ٤ؼخ رَ ُ٘٤ؼٔٞح ؿٔ٤ؼخ رخألٖٓ ٝحُغالّ ٝحُؼذٍ ك ٢ظَ حإلعالّٝ ،دػٞس ؿخءص سكٔش ُِؼخُٖٔ٤
الرذ إٔ طز٘ ٢ػِ ٠هٞحػذ سحعخش طنٖٔ ألطزخػٜخ حُلٔخ٣ش ٖٓ أ ١اػظذحء ٣وغ ػِٜ٤خ كال ٣غٔق كٜ٤خ رخػظذحء اٗغخٕ ػِ ٠آخش ٜٓٔخ ًخٗض
ػو٤ذط ٚكـٔ٤غ أكشحد حُٔـظٔغ ُ ْٜحُلن ك ٢حُل٤خس ح٘ٓ٥ش ٝحُٔغخٝحس ك ٢حُلوٞم ٝحُٞحؿزخصٝ ،مخٓ٘ش ُلن حُلخًْ ٝحُٔلٌ ّٞك٤ؤط ٢حُلخًْ
رخخظ٤خس حألٓش ٝال ٘٣لشد رلن حُظؾش٣غ ٝحُظلِٝ َ٤حُظلش٣ٝ ْ٣و ْ٤حُؼذٍ ػِ ٠حُلٌخّ هزَ حُٔلٌ٣ٝ ٖ٤ٓٞؼ٤ؼ حُ٘خط ك ٢ظِ ٚأكشحسح ك٢
ػو٤ذط ْٜآٓ٘ ٖ٤ػِ ٠أٗلغ ْٜدحخَ رالد ٌِٕٞٔ٣ٝ ْٛحُوٞس ُلٔخ٣ش أٗلغٝ ْٜدُٝظ ٖٓ ْٜأ ١حػظذحء خخسؿ.٢
كبرح حخظخس هللا سع ُٚٞدمحم فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ُ ٌٕٞ٤خخطْ حُ٘زٝ ٖ٤٤ؿؼَ حُوشإٓ خخطْ حُشعخالص كٌخٕ الرذ ُٜزح حُذ ٖٓ ٖ٣دُٝش طلٔ٢
أطزخػٝ ٚطو ّٞرذػٞس حُؼخُٔ ٖ٤اُ ٚ٤كٌ٤ق أدحس حُ٘ز ٢دػٞطُ ٚز٘خء دُٝظٚ؟
رذأص حُذػٞس عشح كٌ٤ق أدحس حُ٘ز ٢حُؼالع ع٘ٞحص حأل ٖٓ ٠ُٝحُذػٞس ،ػْ أٓش رخُـٜش رذػٞط ٚكٔخرح كؼِض هش٣ؼ رٖٔ أعِْ ٖٓ حُؼز٤ذ
ٝحإلٓخء ٤ًٝق أدحس حُ٘ز ٢طِي حُلظشس ٖٓ حُذػٞس هزَ ٛـشطٓٝ ٚخ حإلؿشحءحص حُظ ٢حطخزٛخ ُز٘خء دُٝش حُٔذ٘٣ش  َٛٝحٗظٜض ٓؼخٗخس حُٔغِٖٔ٤
رؼذ ٛـشط٤ًٝ ْٜق أدحس حُ٘ز ٢حُذُٝش رؼذ حُٜـشس ٤ًٝق طؼخَٓ ٓغ ٓـظٔغ حُٔذ٘٣ش ٖٓ حُوزخثَ حُٔظ٘خصػش ٝحُٜٞ٤د ٝحُٔ٘خكو٤ًٝ ،ٖ٤ق طْ
طؤٓ ٖ٤كذٝد حُٔذ٘٣ش ُِزذء كٓ ٢شكِش ؿذ٣ذس ٖٓ حُؼالهخص حُخخسؿ٤ش ٝحُذ٤ُٝش ر ٖ٤دُٝش حُٔذ٘٣ش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُذ٤ًٝ ،ٍٝق طٞعؼض حُشهؼش
حُــشحك٤ش ُذُٝش حُٔذ٘٣ش كظ ٠ؽِٔض حُـض٣شس حُؼشر٤ش؟
ٖٓ أكذحع حُغ٤شس حُ٘ز٣ٞش ٗظؼِْ ً٤ق ٗ٘ؾت دُٝش ه٣ٞش ػِ ٠أعخط ػوذ ١سحعخ ٣غظط٤غ أِٜٛخ طلَٔ ٓٝوخٓٝش ٓخ ٞ٣حؿٓ ٖٓ ْٜٜخخهش
ٝػذٝحٕ ،دُٝش طغظط٤غ إٔ طؾن هش٣وٜخ ر ٖ٤حإلٓزشحهٞس٣خص حٌُزشُٔ ٟخ طظٔ٤ض ر ٖٓ ٚأ٣خٕ ٝأخالم ٝػذٍ ٝحٗلظخف ػِ ٠ؿ٤شٛخ ٖٓ
حُؼوخكخص كظ ٠حعظطخػخص دُٝش حُٔذ٘٣ش خالٍ ػؾشس أػٞحّ ٖٓ اخنخع حُـض٣شس ُغِطخٜٗخ ٝسدع ٖٓ ٣ظشرـ رٜخ ٖٓ حُلشط ٝحُش.ّٝ
ً٘ظْ خ٤ش أٓش أخشؿض ُِ٘خط طؤٓش ٕٝرخُٔؼشٝف ٝط٘ ٕٜٞػٖ حٌُٔ٘ش ٝطئٓ٘ ٕٞرخهللٝ ،إٓ أٝحٕ إٔ ٗؼٞد خ٤ش أٓش.
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SAĠD-Ġ NURSĠ’NĠN DÜġÜNCESĠNDE MĠLLĠYETÇĠLĠK VE
ĠSLAMCILIK
Prof. Dr. Ġshak TORUN
ÖZET
Modern yüzyılda Ġslam toplumlarının üç temel sorunu bulunmaktadır: Ekonomik kalkınmamıĢlık,
eğitimsizlik ve kabile asabiyesi. Ġslam toplumlarını modern dünyaya müstemleke yapan Ģey
saydığımız bu üç sorundur. Müslümanların gerçek düĢmanları da bunlardır. Biz burada üçüncü sorunu
ele alacağız. Ġnceleme zeminimiz ise Türkiye‟dir; münhasıran ayrılıkçı Kürtçülük sorunu.
Ġnsanlık tarihinde toplum yapılarını kökten değiĢtiren iki devrimden bahsedilir: Tarım devrimi ve
sanayi devrimi. Sanayi devrimi rasyonel düĢünceye, ulusal topluma, endüstriyel ekonomiye, rasyonel
bürokrasiye, konvansiyonel makine gücüne ve ulusal devlete dayanan modern Batı toplumlarının
talihini yükseltmiĢtir. Modern Batı toplumları bu özellikleriyle geleneksel toplumlar üzerinde sosyal,
siyasal, ekonomik ve kültürel hegemonya kurmuĢlardır. Bu hegemonyaya maruz kalan bir kesim de
Ġslam dünyasıdır. Müslümanlar yüz elli yıldan fazladır modern çarpmıĢlığın sonuçlarıyla
hesaplaĢmaktadır.
Günümüzde, toplum yapılarını köklü Ģekilde değiĢtiren üçüncü devrimden bahsedilmektedir: BiliĢim
devrimi. Her Ģeyin yeniden, ama esaslı bir Ģekilde değiĢtiği bir döneme girmiĢ bulunmaktayız. Bu
değiĢim bir yandan tehditler savuruyor diğer yandan fırsatlar sunuyor. Modern geliĢmiĢ Batılı
ülkelerin kahredici üstünlüğü giderek sona eriyor. Keza Ġslam dünyası sayılan temel sorunlarını
çözmede azımsanmayacak ölçüde mesafe alıyor. En fazla mesafe alınan konu ekonomik geliĢmiĢlik
sorunudur. Artan gelir ve muasır dünyayla yoğunlaĢan iliĢkiler sayesinde eğitimsizlik sorununda da
görece iyileĢme yaĢanıyor. Ancak OECD‟nin yaptığı İnsani Gelişme İndeksine göre Ġslam ülkelerinin
eğitimdeki geliĢmiĢlik seviyesi, bulundukları gelir seviyelerinin çok altında kalmaktadır. Etnikçi,
grupçu ve ulusçu ayrılıkçılık sorununda ise Müslümanların durumu içler acısıdır. Bazısı kabile, bazısı
cemaat, bazısı ise mezhebi asabiyeyle Müslüman kardeĢini vurmaktadır. Ġslam toplumlarının kırılgan
bu yapıları tabi ki dünyanın hegemon güçlerinin iĢine gelmekte ve her fırsatta bunu istismar
etmektedirler. Ġlginçtir! Müslümanlar, her zaman Ģer ve Ģeytan olarak tanımladıkları Batılı hegemon
devletlerle ittifak edip, kardeĢlerine tuzak kurmakta, onların baĢına bomba yağdırmaktadır.
Türkiye‟de milliyetçilik konusu Osmanlı Devleti‟nin dağılması ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin modern
ulus devleti formunda kurulması sürecinde ortaya çıkmıĢ ve günümüze kadar gelmiĢtir. Osmanlının
dağılma sürecinde Arapların Osmanlı‟dan ayrılması Ġslamcı politikalarının meĢruiyetini kırdığı gibi
Türkçü-Ġslamcı Ġttihat Terakki milliyetçiliğinin Türklük bileĢenini de güçlendirmiĢtir. Türklük ve
Ġslamlık ayrıĢması Cumhuriyet‟in kurulmasıyla birlikte iyice pekiĢmiĢtir. Bu dönemden sonra, Ziya
Gökalp etkisindeki Ġslam‟ı dıĢlamayan Ġttihat Terakki milliyetçiliği laik milliyetçilikle yer
değiĢtirmiĢtir. Laik Türk milliyetçiliği TürkiyeCumhuriyetinin resmi politikası haline gelmiĢtir. Bu,
Benedict Anderson‟un tasvir ettiği türden hayali, fiilen olmayan, bütünüyle masa baĢında türetilen bir
Türk üst kimlik inĢasıdır. Bugün cedelleĢtiğimiz Kürt sorunu, dıĢ konjonktürü sabit varsaymak
Ģartıyla, betimlediğimiz bu süreçte kronik hale gelmiĢtir.
Said Nursi hem Kürt kökenli son dönem Osmanlı‟nın Ġslamcı aydınlarından biri, hem de yazdığı
eserler ve açtığı Nurculuk hareketiyle günümüzü etkileyen bir âlim ve kanaat önderidir. Bundan dolayı
ayrılıkçı Kürt sorununu Said Nursi‟nin düĢünceleri çerçevesinde analiz etmek iĢlevsel olacaktır. Onun
millet ve milliyetçilikle ilgili düĢüncelerini aĢağıdaki gibi çerçevelemek mümkündür.
Said Nursi‟ye göre bütün alt kimlikler müspet olmak Ģartıyla meĢru ve gereklidir. Osmanlı döneminde
yaĢamıĢ Eski Said bir alt kimlik olarak Kürtlüğü reddetmez, ama onun Kürtler tarafından
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menfi/negatif bir Ģekilde siyasallaĢtırılmasına ve Müslüman üst kimliğine paralel/alternatif hale
getirilmesine Ģiddetle karĢı çıkar. Bu tavrını Cumhuriyet döneminde de kapsamını geniĢleterek
sürdürür. Hüküm cümlesini her iki dönemi kapsayacak Ģekilde Ģu Ģekilde kurmak mümkündür: Said
Nursi hem Türk-Kürt gibi etnik bir alt kimliğin hem de bir cemaat alt kimliğinin negatif bir Ģekilde
siyasallaĢtırılmasına ve üst kimliğe alternatif/paralel hale getirilmesine karĢıdır. Onun reddetmediği
milliyetçilik ise üst kimlik çatısı altında kalmak, ortak menfaati birinci planda tutmak, fedakârlığı,
hamiyeti teĢvik etmek, baĢkalarını inkâr etmemek ve ötekilerin husumetiyle beslenmemek Ģartıyla
müspet milliyetçiliktir.
Bu bildiride ayrılıkçı Kürt milliyetçiliği sorununu ele alıyoruz. Amacımız Said Nursi‟nin düĢünceleri
çerçevesinde betimlenen sorunu analiz etmek ve mümkünse çözüm önerileri getirmektir
Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Said-Ġ Nursi, Ġslamcılık
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ĠMAM MÂTURÎDÎ’NĠN SĠYASET ANLAYIġINDA ÖNE
ÇIKAN YÖNETĠM ĠLKELERĠ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ġAġA
ÖZET
Mâturidî‟nin günümüze ulaĢan eserlerine bakıldığında onun, klasik kelam eserlerinde olduğu gibi
“imamet/hilafet” Ģeklinde müstakil baĢlık açmak suretiyle bu konuyu ele almadığı görülmektedir.
Ancak onun böyle bir tutum sergilemiĢ olması, siyaset ve yönetim meseleleri ile ilgilenmediği
anlamına gelmez. Çünkü o, özellikle de bazı ayetlerin tefsirinde bir takım evrensel yönetim ilkeleri
çıkarmıĢ ve önermiĢtir. Tespit ettiğimiz kadarıyla mütevatir haberi ilham almak suretiyle onun öne
sürdüğü en önemli yönetim ilkeleri Ģunlardır: Din ve vicdan özgürlüğü, emanet, ehliyet, ulu‟l-emre
itaat, iyiliği emretmek kötülükten sakındırmak, biat, hakemlik ve Ģûra. Bu ilkeler bağlamında onun
ifade ettiği hususlar, günümüz siyaset ve yönetim anlayıĢına da ıĢık tutabilecek düzeydedir. Bununla
beraber dar çerçevede düĢünüldüğünde bu ilkelerin, sadece her hangi bir toplumun yönetimi ve idaresi
ile ilgili olduğu anlaĢılabilir. Ancak geniĢ çerçevede düĢünüldüğünde ise yönetim ve idarenin söz
konusu olduğu her yerde geçerli olabilecek evrensel niteliğe sahip olduğu anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla
onun, en küçük yerleĢim birimi olan köy idaresi ve yönetiminden tutun dünya siyasetine ve
yönetimine kadar uzanan geniĢ yelpazeli siyaset anlayıĢının temel ilkelerini tespit ettiği görülmektedir.
Bu ilkelerin, -gözetildiği takdirde- problemlerin minimum seviyeye düĢürüldüğü, hak ve hukukun
gözetildiği daha huzurlu bir dünya inĢa etmede ciddi anlamda katkı sunacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Maturidi, Ġmamet, Adalet, Ehliyet, Biat
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MU’TEZĠLE’DE “EMR-Ġ BĠ’L-MA’RUF NEHY-Ġ ANĠ’LMÜNKER” ĠLKESĠ VE SĠYASÎ OTORĠTE – Kadı Abdulcebbar
Örneği
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ġAġA
ÖZET
Mu‟tezile içindeki yaygın anlayıĢa göre imam, öne geçmeye layık olsun ya da olmasın öne
geçirilmiĢtir ve Müslüman topluluk üstünde velidir; onların iĢlerinde tasarruf sahibidir; bu sebeple
Ġslâm toplumunun imama ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Ģer‟î hükümleri yürütmek, ülkeyi
korumak, orduları yönetmek gibi konularda da imama ihtiyaç vardır. Mu‟tezile, imamet ve siyaset
konusundaki farklı eğilimler nedeniyle Basra ve Bağdat ekolleri ya da efdaliyyeti savunanlar ve
mefdûliyyeti savunanlar olarak iki ana damarı bünyesinde barındırmıĢtır. Mu‟tezile âlimleri arasında
böyle bir ihtilaf söz konusu olduğu ve geniĢ bir çalıĢma sahası ortaya çıktığı için Basra
Mu‟tezilesi‟nden kabul edilen Kadı Abdulcebbar ile çalıĢmayı sınırlama ihtiyacı hissedildi. Bu arada
onun daha çok Kur‟an‟a, sahih sünnete, icmaya, aklî delillere ve tarihsel verilere müracaat ettiği
söylenebilir. Bununla beraber imamet bahsini ele alırken onun bütün amacının, Ġmamiyye ġiası‟nın
imamet doktrininin geçersizliğini ortaya koymak olduğu görülmektedir. Bu çalıĢmanın asıl amacına
gelince, Kadı Abdulcebbar‟ın imamet nazariyesinde imamet, dinin aslî unsurlarından veya temel inanç
ilkelerinden biri midir? Yoksa halkın kararına bırakılmıĢ kamu hizmet ve yararını ilgilendiren bir konu
mudur? Vâcip midir? ġayet vâcip ise vücûbiyet kaynağı akıl mıdır yoksa Ģer‟ midir? Ġtikadî bir konu,
dinî bir zorunluluk mudur? Yoksa dünyevî menfaatlere (kamu yararına) yönelik bir mevzu mudur?
Gibi bir takım soruların cevaplarını aramaktır. Ayrıca imamet meselesi denilirken, ilk olarak akla
gelen siyasî otoritenin, beĢ esastan biri olarak kabul edilen “iyiliği emretmek ve kötülükten
sakındırmak” ilkesi çerçevesinde sorumlulukları nedir? Ahlakî, ictimaî, iktisadî ve askerî sahalarda
toplumu ifsat eden veya edecek durumlar karĢısındaki tavrı ne olmalıdır? Müslüman toplumun bu ilke
doğrultusunda idareci, yönetici ve iktidar konumundaki siyasî otoriteden beklentileri nelerdir? Gibi
bazı problemleri Kadı Abdulcebbar‟ın görüĢleri bağlamında tahlil etmek hedeflenmektedir. ÇalıĢmada
kullanılacak kaynaklar ise Kadı Abdulcebbar‟ın günümüze ulaĢan bütün eserleri özellikle de Şerhu
Usûli’l-Hamse ve el-Muğnî fî Ebvâbi’t-Tevhîd adlı eserleridir.
Anahtar Kelimeler: Kadı Abdulcebbar, Ma‟rûf, Münker, Ġmam, Nehiy.
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DEVLETTE BĠRLĠĞĠ SAĞLAMA ÖRNEĞĠ ÖMER B.
ABDÜLAZĠZ
Yrd. Doç. Dr. Ömer CĠDE
ÖZET
Emeviler döneminde memnun olmayan kitlelerin varlığı tarihî bir vakıadır. Bir gruplama yaparsak
bunlar, Hz. Ali taraftarları, Mevali ve Haricilerdir. Hz. Ali taraftarlarının muhalefeti, yakın arka planda
Hz. Ali ile Muaviye arasında meydana gelen mücadeleyle baĢlamıĢtır. Ancak HaĢimi- Emevi
çekiĢmesinin kökenleri daha eski dönemlere kadar gitmektedir. Muaviye iktidara gelince hutbelerde
Hz. Ali‟ye lanet okutmuĢ ve zaman zaman onun taraftarlarını cezalandırmıĢtır. Oğlu Yezid döneminde
meydana gelen Kerbela olayı Hz. Ali taraftarlarının Emevi Devletine karĢı olan kinini en üst düzeye
çıkarmıĢtır. Bu durum Ömer b. Abdülaziz dönemi hariç Emevi tarihi boyunca devam etmiĢtir.
Memnun olmayan diğer bir kitle ise Hariciler‟dir. Hakem olayını bahane ederek ortaya çıkan Hariciler,
Emevi Devleti‟ni en fazla uğraĢtıran gruptur. Kendileri gibi düĢünmeyenleri kâfirlikle suçlayan
Hariciler, Ömer b. Abdülaziz döneminde muhalefetlerini en asgari düzeye çekmiĢlerdir.
Son muhalif grup ise Mevâli‟dir. Arap olmayan Müslümanlardır ki, Emevi Devleti‟nde ikinci sınıf
muamelesi görmüĢlerdir. Müslüman olmalarına rağmen gayrimüslimlerden alınan cizye vergisini
vermek zorunda bırakılmıĢlardır.
Ömer b. Abdülaziz kısa bir sürede muhalif grupların gönlünü kazanmıĢ ve onları isyan etmekten vaz
geçirmiĢtir. Bunu da Hz. Ali‟ye hutbelerde okunan laneti kaldırmak, haksız olarak onun evlatlarının
elinden alınan mallarını kendilerine iade etmek ve onlara itibar kazandırmak suretiyle sağlamıĢtır.
Ayrıca diğer muhalif grup olan Hariciler ile diyalog yolunu açmıĢ ve onları birçok konuda ikna
etmiĢtir. En aĢırı muhalifleri bile sürgün etmekle yetinmiĢtir.
Öte yandan Mevaliden alınan cizye vergisini kaldırmıĢ ve onları Müslüman Arapların yararlandığı
bütün haklardan yararlandırmıĢtır.
Bütün bu uygulamalar toplumsal uzlaĢı ve barıĢı getirmiĢtir. Devlet güçlenmiĢ ve zekât verecek
durumda çok az insan kalmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Ömer b. Abdülaziz, Birlik, Muhalefet
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HZ. ÖMER’ĠN YÖNETĠM ĠLKELER
Yrd. Doç. Dr. Ömer CĠDE

ÖZET
Hz. Ömer‟in yönetim anlayıĢı her dönemde geçerli olabilecek ilkelere dayanmaktaydı. Öncelikle Ģunu
belirtelim ki herhangi bir yöneticinin baĢarılı olabilmesi için kalifiyeli insan kaynağına sahip olması
gerekir. Bu bağlamda Hz. Ömer Ģanslı yöneticilerden bir tanesidir. Çünkü Hz. Peygamber‟in dizi
dibinde yetiĢmiĢ ashabın ekseriyeti Hz. Ömer döneminde hayattaydı. Bu durum ona ideallerini
gerçekleĢtirmesi için büyük bir imkân sunmuĢtur.
Ancak bu durum Hz. Ömer‟in kiĢisel özelliklerinin söz konusu baĢarılı yönetimde etkisi olmadığı
anlamına gelmez. Onun yönetimini baĢarılı kılan önemli ilkeleri olduğunu unutmamak gerekir. Söz
konusu ilkeleri ana hatlarıyla Ģu baĢlıklarda toplamak mümkündür. ĠstiĢare; Hz. Ömer iĢlerinde istiĢare
ile hareket etmeye özen göstermiĢtir. Söz konusu davranıĢ onun isabetli görüĢlere varmasına yardımcı
olmuĢtur. Onun diğer bir ilkesi ise ehliyetli insanları iĢbaĢına getirmesidir. Atadığı kiĢilerin hangi
kabileye mensup olduğuna bakmaksızın yönetici olarak atamıĢtır. Bu davranıĢ biçimi iĢlerin yerinde
ve zamanında çözülmesine vesile olmuĢtur. Ayrıca yöneticilerden dolayı halifeye gelecek olan
Ģikâyetler de asgari düzeye inmiĢtir. Hz. Ömer‟in baĢka bir yönetim ilkesi ise teftiĢtir. Göreve getirmiĢ
olduğu bürokratları denetlemeyi de ihmal etmemiĢtir. Denetlemelerde farklı yöntemler kullanmıĢtır.
Yönetimde asabiyeti asgari seviyeye çekmek için kabileler arası denge politikası izlemiĢtir. Aynı
zamanda devlet yönetiminde kendi kabilesinden hiç kimseyi göreve getirmemiĢtir. Hz. Ömer
döneminin yönetim ilkelerinden bir diğeri ise halk öncelikli yönetim anlayıĢıdır. O, zekât memurlarına
insanların üzerine titrediği en iyi mallarını almamalarını emretmiĢtir. Ayrıca fethedilen bölgede
yaĢayan halktan daha önce alınan vergiden daha fazla vergi alınmamasını istemiĢtir. Kendi
dindaĢlarına muhtaç durumda olan gayrimüslimlerden cizyeyi kaldırmıĢ ve devlet hazinesinden onlara
yardımda bulunmuĢtur.
Bütün bu ilkeler Hz. Ömer döneminde problemlerin asgari düzeyde olmasını sağlamıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Hz. Ömer, Yönetim, Birlik, Ġlkeler

18

ASSAM ULUSLARARASI ĠSLAM BĠRLĠĞĠ KONGRELERĠ / ASSAM INTERNATIONAL ISLAMIC
UNION CONGRESSES
23-24 KASIM 2017
ĠSTANBUL

FARABĠ’NĠN MEDİNETUL-FADİLA ADLI ESERĠNDE
YÖNETĠM FELSEFESĠ GÜNÜMÜZ YÖNETĠM ANLAYIġINA
KATKISI
Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ
ÖZET
Abu Nasr Muhammed ibn Muhammed ibn Tarhan ibn Uzluğ el-Farabi (ö. 950) Ġslam medeniyetinin
klasik siyaset felsefesi olan Âra’ Ehli’l-Medineti’l-Fadila adlı eserinde hem siyaset felsefesine hem de
yönetim anlayıĢına sistem yaklaĢımını kazandırmıĢ nâdir insanlık tarihinin filozoflarındandır. Bu
küçük fakat felsefi açıdan büyük çaplı eserde Farabi hem bir felsefi sistem kurmuĢtur ve bu sistem
içerisinde siyaset felsefesini kapsamlı bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. Bildiğim kadarıyla günümüze
kadar bu siyaset felsefesinde yönetim anlayıĢının nerede durduğunu ve felsefi bir bakıĢ olarak nasıl
oluĢtuğuna dair bir çalıĢma henüz yoktur. Hâlbuki Medineti’l-Fadila çok çalıĢılmıĢ ve siyaset felsefesi
açısından çok incelenmiĢ üzerinde yayın yapılmıĢ bir eserdir. Bu çalıĢmamızda Farabi‟nin bu eserinde
geliĢtirdiği siyaset felsefesi açısından nasıl bir yönetimi savunduğunu ele alacağız ve buna dayanarak
nasıl bir yönetim felsefesi oluĢturduğunu ortaya koymaya çalıĢacağız. Buna ek olarak Farabi‟nin bu
konu ile ilgili olan diğer bir eseri de Fusûl Muntaza’ah‟dır. Bu eser de konu ile ilgili olan sorunlarda
müracaat edilecek ve Farabi‟nin yönetim felsefesinin günümüz açısından bir değerlendirilmesi
yapılacaktır. Buna ek olarak ele almamız gereken diğer bir konu da Ģüphesiz ki bugün için Farabi‟nin
yönetim felsefesinden nasıl yararlanabileceğimizdir. Bu çalıĢmamızda yaklaĢımız Farabi‟yi farklı bir
Ģekilde ele almak olacaktır. Bu yaklaĢım da Farabi‟yi bir medeniyet filozofu olarak sunmamız
olacaktır.
Anahtar kelimeler: Farabi, Erdemli ġehir, siyaset felsefesi, yönetim felsefesi
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ĠSLAM BĠRLĠĞĠ ĠÇĠN BĠR VĠZYON TEKLĠFĠ
Suat GÜN
ÖZET
Bu çalıĢma Ġslam birliği nasıl kurulabilir, sualini cevaplandırmak için hazırlanmıĢtır. Ġslam Birliği
hedefine ulaĢmak bir vizyon oluĢturmak ve yol haritası çıkartmak amacına matuf olarak makro
hedefler belirlenmiĢtir. Birlik oluĢturmak için Ģartlar nelerdir? Birlik oluĢumunu engelleyen iç ve dıĢ
tehlikeler nelerdir? BölünmüĢlük, coğrafi parçalanmıĢlık, etnik ve mezhep çatıĢmaları sorunları nasıl
aĢılacaktır? Bunlara kısa cevaplar verilerek asıl Amerikan Birliği, AB gibi küresel birlik yapıları nasıl
teĢekkül etmiĢtir? Buralardaki tecrübelerden istifade ederek teklifler manzumesi hazırlanmıĢtır.
Teklifler sadece bir baĢlangıçtır. Stratejik kazanımlar elde edildikçe, müĢterek birlik Ģuuru oluĢtukça,
kendine güven geldikçe hızlanacaktır. Hiçbir fikir; hedef ve plan ortaya koymadan gerçekleĢmez.
Bunun için öncelikle bir yol haritası gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Birlik, MüĢterek ordu, Ġslam BarıĢ Alanı, Teolojik Birlik, Stratejik Birlik, Ġslam
Birliği
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SURĠYELĠLER POLĠTĠKASININ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ
ÜZERĠNE BĠR ANALĠZ
Doç. Dr. Taner AKÇACI
ÖZET
Suriye‟de iç karıĢıklığın baĢladığı 15 Mart 2011 tarihinden günümüze 13,5 milyon insan yardıma
muhtaç gelirken, 4,9 milyon insan ise diğer ülkelere sığınmıĢtır. Türkiye‟ye ilk olarak Nisan 2011
tarihinde baĢlayan sığınmacı akını Türkiye‟nin açık kapı politikası ile günümüzde 3 milyonu aĢmıĢtır.
Türkiye‟nin Cenevre SözleĢmesi‟ni kısıtlama ile kabul etmesi nedeniyle Türkiye sadece Avrupa
ülkelerinden gelenlere mülteci statüsü verebilmektedir. Avrupa ülkeleri dıĢında Türkiye‟ye iltica
talebinde bulunan kiĢilerin durumu ise BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte
değerlendirilmekte ve uygun görülürse diğer ülkelere geçiĢleri sağlanmaktadır. Bu sebeple Suriye‟den
gelen sığınmacılar Türkiye‟de mülteci olarak bulunmamaktadırlar. Ekim 2011 itibari ile ĠçiĢleri
Bakanlığı‟nın aldığı karar ile Suriyeli sığınmacılara geçici koruma statüsü verilmektedir. Bu statü ile
Suriyelilere Türkiye‟de sınırsız kalma hakkının yanında baĢta eğitim, sağlık ve iĢ piyasasına eriĢim
hizmeti olmak üzere çeĢitli hizmetler sağlanmaktadır. Bu açıdan Afet ve Acil Durum Yönetimi
BaĢkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye‟nin dünyaya örnek olacak bir performans
gerçekleĢtirdiği söylenebilir. Türkiye, Küresel Ġnsani Yardım 2017 Raporu‟na göre, 2016 yılında milli
gelirinin %0,75‟i olan 6 milyar ABD dolar insani yardım yaparak, ABD‟nin ardından en çok
uluslararası insani yardım yapan ikinci ülke konumuna gelmiĢtir.
Türkiye, Ürdün, Pakistan ve Lübnan baĢta olmak üzere dünya gayri safi hasılasının yüzde 2,5'ini
oluĢturan 10 ülke, mültecilerin yarısından fazlasına ev sahipliği yaparken nüfusuna oranla Avrupa çok
az mülteci kabul etmiĢ ve bunun yanında yönetimlerinin yaklaĢımı nedeniyle Çin, Rusya ve Körfez
ülkeleri Ģu ana kadar hiçbir mülteciyi kabul etmemiĢtir. BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliğinin (UNCHR) Küresel Eğilimler Raporuna göre, 2016 sonu itibarıyla yerinden edilen kiĢi
sayısı 65,3 milyona ulaĢmıĢtır. Sayının büyüklüğünün yanında mültecilere ve ülkeleri içinde yerinden
edilmiĢ kiĢilere iliĢkin çözüm bulma oranının da düĢüĢ göstermesi dikkati çekmektedir. Ġster yardım
parası vererek insan akınını baĢka ülkelerde tutmak isteyen Avrupa isterse kendi düzenini bozmamak
için mülteci almayan körfez ülkeleri bu durumun sürdürülebilir olmadığını da görememektedir.
Küresel anlamda Dünya Af Örgütünün dikkat çektiği sorumluluğun paylaĢılmaması durumunda
mülteci sorunu da çözülemeyecektir. Ülkelerin makro ekonomik büyüklükleri mülteci problemlerinin
çözümü için birincil öncelikle göz önüne alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Suriyeliler, Mülteciler, Sürdürülebilirlik

21

ASSAM ULUSLARARASI ĠSLAM BĠRLĠĞĠ KONGRELERĠ / ASSAM INTERNATIONAL ISLAMIC
UNION CONGRESSES
23-24 KASIM 2017
ĠSTANBUL

SELÇUKLU DEVLETĠNDE TASAVVUFĠ UNSURLARIN
YÖNETĠM ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ
Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre TANSU
ÖZET
Abbasi Hilafetinden uzak olan periferide merkezdeki Sunni otoriteden uzakta çevrede merkezin
reddettiği veya kabullenmediği tasavvufi akımların etkili olduğu görülmektedir. BaĢta Mevlevilik,
Ahilik ve BektaĢilik olmak üzerek tasavvufi unsurlar, Bizans sınırında yer alan bölgelerde ve özellikle
Anadolu'da çok etkin olmuĢtur. Özellikle Anadolu ve Azerbaycan coğrafyasında tasavvufi unsurlar
adeta devlet yönetimine hakim olmuĢtur. Sultanlar ve devlet adamları tasavvufun etkisi altında
kalmıĢlardır. Tarikatlar, mensubiyet duygusu ile kendilerine bağladıkları devlet adamları ve
bürokratlar sayesinde devletleri yönetmeye baĢlamıĢlardır. Tarikatlar ve tasaavvufi akımlar arasındaki
mücadeleler, bir süre sonra Selçuklu devletinin zafiyetine ve yönetim yapısının bozulmasına yol
açmıĢtır. Bazı tarikatlar Selçuklu devletinin içinde ayrı bir devlet veya yapı haline gelmiĢlerdir.
Selçuklu devlet yönetiminin çözülmesi, bozulması ve devletin yıkılmasında tasavvufi unsurların
önemli bir rolü olmuĢtur.
Anahtar Kelimeler:Selçuklu Devleti, Yönetim, Tasavvufi Etki
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ĠRAN ĠSLAM CUMHURĠYETĠ’NĠN YÖNETĠM YAPISI VE
YÖNETSEL ÖZELLĠKLERĠ
Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN,
ArĢ. Gör. Sadegül DURGUN
ÖZET
Ġran Ġslam Cumhuriyeti çok eski bir tarihi geçmiĢe sahip olan bir ülkedir. Ġran uzun yıllar Ģahlık
rejimiyle yönetilen bir ülke olmuĢtur. Ancak zamanla ġah‟ın baskıcı rejimine karĢı halkta bir
huzursuzluk ve bununla birlikte bir direniĢ baĢlamıĢtır. Özellikle 1960‟lı yıllarda ortaya çıkan bu
huzursuzluklar 1970‟li yıllarda daha da artmıĢtır. 1979 yılına gelindiğinde ise ülkede devrim
yapılmıĢtır. 1979 Devrimi ile Ģahlık rejimi yıkılmıĢ, onun yerine Ġslam Cumhuriyeti kurulmuĢtur.
Ġran siyasal ve toplumsal altyapısı bakımından diğer ülkelerle benzerlik gösterse de yönetsel yapısı
itibariyle farklı ve kendine özgü bir ülke profiline sahiptir. Bu çalıĢmanın amacı Ġran Ġslam
Cumhuriyeti‟nin yönetim yapısı ve yönetsel özelliklerini incelemektir. ÇalıĢma betimleyici bir çalıĢma
olup, derinlemesine literatür taraması yapılarak hazırlanacaktır.
Bu amaçla öncelikle Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin özellikle siyasal ve yönetsel altyapısı araĢtırılacaktır.
Daha sonra mevcut siyasal yapısı, devletin temel organları ile birlikte değerlendirilecektir. Son olarak
mevcut yönetsel yapısı, iĢleyiĢi ve kendine has özellikleri ile tartıĢılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ġran, Siyasal yapı, Yönetsel yapı, Devlet.
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THE TEACHINGS OF ISLAM AND THE EXAGGERATION
OF PHOBIA: ANSWER TO THE ISLAMOPHOBICS AND
RECOVERING THE MUSLIM IDENTITY

Abdur Rahman FUAD
ABSTRACT
In the time of 21st century, a world-wide known word as „Islamophobia‟ that a disputed issue for the
Muslim world. Particularly in the aftermath of 9/11, Islamic and Muslim values and attitudes have
systematically been characterised as being incompatible with „Western values‟. Muslims are often
stereotypically portrayed in media reports as a devoutly religious and undifferentiated group sharing a
fundamentalist version of Islam. It has been propagated by the media and the political leaders to
galvanise support for the war on terror and for the occupation of alien lands. If we see in the mediaeval
ages of Europe, mans did not know what is Islam? After they have imagined that Muslims has
worshiped of Muhammad as like of us for Christ. But Poet Dante‟s „inferno‟ shows that
Muhammad(sm) and Ali both living in the 8th layer of hell this is completely false presenting.
Although they have known to Muhammad as an Anti-Christ and sometimes they have kept the
Muhammad‟s name as „Mahound‟. The ignorance about the Islam in the mediaeval ages in Western
civilization and presenting of Islam was as inverted issue from its way and gives a chance to them for
the rising of Islamophobia for the misgiving information.
And western minds believe that today‟s terrorism rising from the Islam that‟s a global phenomenon in
the 21st century. But this is not related to any religion race or country. Overwhelmingly suicide
terrorist attacks are not driven by religion as much as they are by clear strategic objective. Our strategy
is very clear that Islam is a religion of peace that conducts its complete code of life. But it cannot
promote the illegal acts under the legality. But someone‟s explanation against the Islam is very hurtles.
In which way terrorist groups and their money-holders gives the legality of these heinous activities?
As they have turned from this verse “……then kill the polytheists wherever you find them and capture
them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush ….”. But they cannot
understand the full meaning of the verse before and after as “And when the sacred months have
passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in
wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakat, let
them (go) on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful”. This meaning proves that its
indication only for a specific incidents and times, not in usually for.
“Excepted are those with whom you made a treaty among the polytheists and then they have not been
deficient toward you in anything or supported anyone against you; so complete for them their treaty
until their term (has ended). Indeed, Allah loves the righteous (who fear Him).” Another is “And if any
one of the polytheists seeks your protection, then grant him protection so that he may hear the words
of Allah. Then deliver him to his place of safety. That is because they are a people who do not know.”
These verses prove the two-sided consolidation for a time. After that it had been held (Broken the
deal) from the Polytheist side by the killing of mans from the Banu kuja as one of the alliance tribe for
Muslims. Quraysh tribe also helped them by the giving of weapons and deal had been broken. After
that Islam gives the order attack to them.
From another side, Muhammad went to Makkah to conquer with his ten thousand companions. But the
men of Makkah think that, today their fates not with them by the seeing of these soldiers. But without
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any bloodshed, Muhmmad had conquer the Makkah and declared the general amnesty for all.
The number Muslims in the world gradually in rising. In 2050, the number of world population will
increase in 37%, from this percent only the numbers of Muslims will be reach in 73%. An astonished
thing that how can rising these numbers even the increasing of Islamophobia? These proves that Islam
does not promote any terrorist activities. By reading and understanding about the Islam and after they
accept it.
From another side, Palestine issue from its rising and the Muslim massacre, 1st world war and
2nd world war, bombing in Iraq, Afghanistan and the Syria, recent in Europe who are the behind these
incidents? Mostly incidents occurred under the western policies. They cannot wipe out of these
matters. Is their religion promoting these? I think, no. Only using the name of religious placard, they
have been giving these legalities. Someone can be say that the acts of terrorism perpetrated by
DAESH and al-Qaida and among others, fuel discrimination, xenophobia and Islam phobia in the
West and leave Muslims more vulnerable to verbal and physical abuse. For this reason, today every
leader enforces on terrorism that is the number-one challenge that the Muslim world faces. Terrorists
not only claim innocent lives, but also inflict irreparable damage to Islamic civilization by distorting
the past and hijacking the future and The OIC should convince the member states to unite for one
common goal that is Islamic renaissance. The EU model can be implemented in line with OIC charter.
The aim of this paper, to create a peaceful place by the teaching of Islam against the terrorism and the
Islamophobia and give a lesson about the Islam to Islamophobics, how Muslims recovered their
identity - totally a searching a rescue way and solution for the Muslim Ummah.
Keywords: Teachings of Islam, Phobia, Islamophobia, Recover, Muslim
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CRITICAL MODEL FOR THE LEADERSHIP STRUCTURE
OF THE MUSLIM UMMA IN GHANA
Abdul-Rahman AHMED
ABSTRACT
Unlike in many Muslim Countries where Islam was initially propagated by Muslim Missionaries,
Islam came to Ghana through contacts by the local people with Muslim traders, whose honesty,
gentleness and affable nature endeared them to the local people. The local people in Ghana thus
accepted Islam as a religion but without any organisational structure or system of governance around
which the new Muslim Umma is organized. The growth of Islam in Ghana through the years has
complicated the structure of the Muslim Society who already had no functional organizational
structures. Individuals, wealthy Muslims or Muslim Scholars build their mosques and lead a group of
people over whom the leader has sway. Thus, the influence of the leader over his people as well as the
control of resources in those mosques, something they do not want to relinquish due to their vested
interests, make it almost impossible to organize Muslims into a national leadership structure. Due to
this unique challenge facing Muslims in Ghana, the model proposed as a solution, rather than attempts
to organise Muslim leaders in order to mobilize resources for development, attempts to mobilize
resources from the average Muslim, resources that will form the basis of uniting the Muslim leaders
around a common interest of the development of the Muslim Umma.
Key Words: Leadership Structure, Ghana, Muslim Umma
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BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU VE KAZAKĠSTAN
Halilullah MAJANOV

ÖZET
8 Aralık 1991 tarihinde üç Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin (Ģimdiki Rusya Federasyonu, Belarus
Cumhuriyeti ve Ukrayna) BaĢkanları tarafından imzalanan Bağımsız Devletler Topluluğu KuruluĢ
AntlaĢmasında “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği‟nin bir uluslararası hukuk süjesi ve jeopolitik
gerçeklik olarak varlığının sona erdiği” ifade edildi. Böylece, Sovyetler Birliği, kendi varlığının
yetmiĢinci yıldönümüne bir yıl üç hafta kala ortadan kalktı. Fakat aynı zamanda dünya sahnesine yeni
bir oluĢum çıktı. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT). Topluluğun oluĢum sürecinin çok karmaĢık ve
tartıĢmalı niteliğine rağmen, o, çağdaĢ dünyamızın siyasi ve ekonomik realitesine dönüĢtü. Bu
bağlamda bazı önemli hukuksal temeller atıldı, ekonomi, savunma ve dıĢ politika alanlarında çoktaraflı iĢbirliği organları oluĢturularak çalıĢmaya baĢladı. Topluluk 11 cumhuriyetin (Azerbaycan,
Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Moldova, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan,
Ukrayna) katılımı ile kurulmuĢtur. Topluluğa kuruluĢ aĢamasında Baltık Devletleri ve Gürcistan
katılmamıĢtır. Topluluğa Aralık 1993‟te katılan Gürcistan, 2008 Güney Osetya SavaĢı sonrasında
Meclis kararı ile 15 Ağustos 2008‟de BDT‟den ayrılmıĢtır. Türkmenistan ise 2005‟te üyelikten
ayrılmıĢ ve Topluluğa gözlemci ülke olarak katkıda bulunmaktadır. ġu anda toplulukta 9 üye ülke
bulunmaktadır. Ekonomik Birlik Hakkındaki AnlaĢma temelinde homojen bir ekonomik alan
oluĢturma çabaları devam etmektedir. Bu alan, 11 saat Ģeridini kapsayan ve dünyanın kara kısmının
altıda birine sahip olan (daha kesin bir ifadeyle 22229,6 bin km²‟lik) bir geniĢliğe yayılmıĢ olup,
Avrupa Birliği‟ne üye 15 devletin toplam alanından 7 defa büyüktür. Uzmanların değerlendirmelerine
göre, dünyanın toplam doğal kaynaklarının dörtte biri, sanayi potansiyelinin ise % 10‟u bu alanda yer
almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu
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THE PROBLEM OF RELIGIOUS EDUCATION IN KYRGYZ
REPUBLIC
Prof. Dr. Asylbek Akmatbekovich AĠDARALĠEV
ABSTRACT
Since the independence of Kyrgyz Republic the training of citizens at religious institutions of near and
far abroad has been activated due to lack of religious institutions in republic. Currently, the thousands
of young citizens of republic have been studying at foreign HEIs of Pakistan, Kingdom of Saudi
Arabia, Egypt, Turkey, Jordan, Syria, Iran, Yemen, Russia.
The bulk of students in Islamic Republic of Pakistan have been studying at private madrasah under the
leadership of spiritual leader authority. The educational process at these madrasahs is not transparent
both for local authorities and for foreigners. Many students become the members of different Islamic
flows and some students get into the cell of religious organization “Tabligi Jaamat”.
. A large number of our citizens are studying in Kingdom of Saudi Arabia at religious HEIs of Mecca,
Medina and Riyadh. The Muslims of the Kingdom of Saudi Arabia, for the most part, adhere to the
Hanbalt madhhab of Sunnism. At the same time, the Muslims of Kyrgyzstan and other countries of
Central Asia adhere to the Hanafi madhhab of Sunnism
In the Arab Republic of Egypt, the bulk mass of students are studying at worldwide recognized
university “Al-Azhar Ash Sharif”. The Egyptians are for the most part committed to the Shafi'i
madhhab of Sunnism. Recently there have been appeared the group of students, who do not enroll to
the “Al-Azhar Ash Sharif”, but study at the private madrasahs.
In the Republic of Turkey students start the studying , so called “imam hatib”, then continue the
training at the theology faculties “ilyahiyat facultesi” on the base of different secular universities of
Turkey. Religious education passes through the Hanafi madhhab and often in accordance with the Sufi
tariqas, which are widespread in Turkey. Among the graduates of the theological faculties of Turkey,
many of them have a Ph.D. degree in various fields of theology.
Insignificant quantity of Kyrgyz students study in Jordan, Syria, Yemen and Russia.
Religious education in Central Asia as whole and in Kyrgyzstan in particular is held not on the high
level, that necessitate wishing to learn religion students to leave to another countries.
There are currently 10 Islamic higher educational institutions (9 institutes and 1 university) and 70
madrassas located in different regions in our republic
As Table №1 shows the most madrasah are located in Chui and Osh regions. Analyze shows, that in
above mentioned religious educational institutions, in particular in madrasah, the children are
involving for training from the early age.
Many parents chose for their children only religious education due to gaps and shortcomings in a
secular education. . Herewith it often happens that by defining their children to madrassas, they are
not interested about how well held religious education of their children.
For the past years by the initiative of State Commission on religious issues it has been opened the
theological college at the University named after I.Arabaev. the theology departments operate at
Kyrgyz-Turkish “Manas” University, Osh State university.
The training program on preparation of Bachelors on theology has been developed at International
University of Kyrgyzstan. The preparation specialties in theology is held at Islamic university,
institutions, colleges.
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It should be noted, that part of the teachers at the universities are graduates of foreign universities
who defended dissertations on PhD. Due to lack of specialists (Phd in theology) in republic there is no
nostrification of their diplomas, in another words PhD diplomas are not recognized in republic.
Many teachers of theology department graduated from local universities have academic doctoral
degree, PhD of philosophy, history, sociology e.c.t.
At present it is necessary to establish the preparation of academic staff in theology, to conduct the
notification of PhD diplomas, that will allow to increase significantly the level of preparation of
religious HEIs graduates.
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ĠSLAM’IN SĠYASAL ĠDEALLERĠ VE LĠBERAL DEMOKRASĠ
Prof. Dr. Ġbrahim ÖZDEMĠR
ÖZET
Bir yandan küreselleĢen dünyanın güçlü talepleri , diğer yandan iletiş im ve enformasyondaki geliş me
ve etkileş imlerle bilinçlenen toplumların taleplerinin bir sonucu olarak tüm dünyada bir
demokratikleĢme ve demokratik değerlerin benimsenmesi eğilimi görülmektedir . Dahası demokrasi
adına ülkelerin iĢgali ve rejimlerin yıkılması meĢru olarak görülmektedir.
Demokratik değerlere paralel olarak yükselen diğer bir değer ise
, dinî ve mânevî değerlerdir . Bu
açıdan bakılınca “dinî canlanma ve demokratikleş me , yirminci yüzyılın son on yılının en önemli iki
gelişmesi” olarak görülmektedir . Bu iki geliş meyi ise insan haklarına olan duyarlılık , barış , çevre,
eğitim, sağlık, kültürler ve medeniyetler arası diyalog, sivil toplum örgütlerinin canlanması ve karar
mekanizmalarına katılma talepleri gibi konuların izlemektedir.
Bundan hareketle, demokrasinin bazı temel kavram ve değerlerinin yükselen bir değer olan Ġslam‟ın
temel değerleri ile olan iliĢkisi düĢünen her kesi ve politika yapıcılarını yakından ilgilendirmesi doğal
karĢılanmalıdır. Zira, Müslüman toplumların ve toplulukların demokrasi kavramına bakıĢ açıları dünya
barıĢı açısından büyük bir ehemmiyet kazanmaktadır. Müslüman toplumlara baktığımızda demokrasi
ve çoğulcu bir toplum konusunda temelde üç yaklaĢımın olduğu görülmektedir.
Birincisi, radikal ve marjinal grupların yaklaĢımı olup demokrasiyi bir küfür rejimi olarak görüp
toptan ret edenlerdir. Bu düĢüncede olanlar arasında kökleri Haçlı SavaĢlarına kadar giden ve sömürge
psikoloji ile de beslenen Batıdan gelen herĢeye Ģüphe ile yaklaĢan ve Batının yeni bir tuzağı olarak
gören tepkici ve tekfirci anlayıĢın etkisini de unutmamak gerekir.
Ġkincisi, Müslüman toplumlarda ortaya çıkan ve kendilerini “Batıcı” ve “Militan Laikler” olarak
tanımlayarak Ġslam‟ı çağdıĢı olarak gören ve her tür uzlaĢmayı ret eden Batıcı Müslümanlardır. Bunlar
da tıpkı radikal ve marjinal Müslüman gruplar gibi demokrasi ile Ġslam‟ın bağdaĢmasının mümkün
olmadığını ısrarla savunmakta; tıpkı tekfirci grup gibi kendileri gibi düĢünmeyenleri “gerici” olarak
görmektedirler.
Üçüncü grup ise, Kur‟an‟ın temel değerlerinden hareketle demokratik değerleri ve kavramları ele alan;
bu değerleri Ġslam‟ın baĢta, hakimiyetin meĢruiyeti, Ģura, adalet, eĢitlik, kardeĢlik, yardımlaĢma,
dayanıĢma vb. kavramlar bağlamında tartıĢan; bu kavramları yeniden yorumlayarak demokrasi
kavramına katkı bile yapabileceklerini savunan Müslüman düĢünürlerdir.
Bu çalıĢmada, demokrasi kavramına temelde olumlu yaklaĢan ve onu Ġslami bir zeminde
yorumlayarak yeni bir sentez ortaya koymaya çalıĢan düĢünürlere yer verilecek; görüĢleri eleĢtirel
olarak ele alınacaktır. Ġslam‟ın güçlü ahlaki ve moral değerleri ile demokrasi kavramına katkı
yapabileceği; böylece demokrasinin kendi içerisinde taĢıdığı bazı zaaf ve çeliĢkilerin üstesinden
gelebilmesine yardımcı olabileceği de tartıĢılacaktır.
Anahtar kelimeler: Ġslam, Demokrasi, Demokratik değerler, Adalet, eĢitlik, radikalizm, Laiklik, dini
değerler.
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ٍعاىٌ اىذٗىت اإلسالٍٞت ب ِٞاى٘اقع ٗاىَأٍ٘ه
VAKĠA VE ARZULANAN YAKLAġIM ÇERÇEVESĠNDE
ĠSLAM DEVLETĠNĠN ANA FAKTÖRLERĠ
Prof. Jamal Abdelsattar MOHAMAD

ٓؼخُْ حُذُٝش حإلعالٓ٤ش ر ٖ٤حُٞحهغ ٝحُٔؤٍٓٞ
ٍإٞت اىذٗىت اإلسالٍٞت:
حُذُٝش حإلعالٓ٤ش  ٢ٛطِي حُذُٝش حُظ ٢ط٘طِن ٖٓ ٓلخ ْ٤ٛحإلعالّ ؛ كظؼظٔذ أكٌخٓٓٝ ٚزخدثٝ ، ٚطؾظـَ رظطز٤ن طِي حُٔلخٗٝ ْ٤ٛؾش طِي حُوْ٤
ٝكٔخ٣ظٜخ ٖٓ حالٗلشحف ٝحالٗـشحف.
ٝرخُطزغ افٕ حُذُٝش حإلعالٓ٤ش ال طؼ٘ ٢إٔ  ٌٕٞ٣ؽؼزٜخ كوو ٖٓ حُٔغِٔ ، ٖ٤رَ ٣ؾَٔ حُٔغِٔٝ ٖ٤ؿ٤ش٣ٝ ، ْٛغظٞػذ حُـٔ٤غ ٝكن ٓؼط٤خص
حُؼذحُش  ّٝمطن٤خص حُٔٞحه٘ش.
ٝالرذ ًزُي ٖٓ حُظلش٣ن رٓ ٖ٤قطِق حُذُٝش حإلعالٓ٤ش ٓٝقطِق دُٝش حإلعالّ.
كخأل ٌٖٔ٣ ٍٝإٔ ٞ٣ؿذ ك ٢أ ١هُطش ٖٓ حألهطخس حسطن ٠أ ِٚٛإٔ ٘٣طِوٞح ٖٓ ٓلخ ْ٤ٛحإلعالّ ط٘ظ٤شح ً ٝططز٤وخ ً كٝ ٢عخثِٝ ٚؿخ٣خط.ٚ
ٝرٔؼ٘ ٠آخش :إٔ  ٌٕٞ٣حإلعالّ ٓ ٞٛلٞس حُلشًش ك٘ٓ ٢ظٓٞش حُذُٝش ٝأٛذحكٜخ ٝٝعخثِٜخ ٓٝوخفذٛخ.
حُؼخُٗ٣ :٢طَِن ٣ٝشحد ر ٚدُٝش حُخالكش أ ٝحإلٓخٓش ٛٝ ،زح ٣لظخؽ اُ ٠مٞحرو ٝؽشٝه طخظِق ٖٓ ػقش اُ ٠ػقش ٌُٖٝ ،فٞس ٙحُظطز٤و٤ش
٣غٞهُ ٚحُزؼل ح٥خشٛٝ ،زح حُ٘ٞع ٣لظخؽ اُ٠
ٝحعؼشٝ ،طظ٘خعذ ٓغ ٓوظن٤خص ًَ ػقش ٝظشٝك٤ُٝ ، ٚظ رخُن٤ن حُز٣ ١ل ٜٚٔحُزؼل أِ ّ ٝ
حألٓش ًِٜخ ٤ُٝظ ُٔـٔٞػش أ ٝهخثلش أ ٝط٤خس أ ٝكضد إٔ ٣ضػْ أٗ ٚدُٝش حإلعالّ٘٣ٝ،قذ صػ ٚٔ٤خِ٤لش أٝآخٓخ ً كظِي كِش٣ش ًزش،ٟ
ٝحكظجخص ػِ ٠ؽشع هللا عزلخٗ.ٚ
ٍعاىٌ اىذٗىت اإلسالٍٞت:
طظٔؼَ ٓؼخُْ حُذُٝش حإلعالٓ٤ش ك ٢ػالػش أسًخٕ ارح ؿخد أكذ ٛز ٙحألسًخٕ حٗظلض فلش حإلعالٓ٤ش ػٖ حُذُٝش.
اىَشجعٞت اإلسالٍٞت:
رٔؼ٘ ٠إٔ طٌ ٕٞهٞحٜٗ٘٤خ حُلخًٔش ٝع٤خعخطٜخ حُؼخٓش ٝطؾش٣ؼخطٜخ حُنخرطش ط٘طِن ٖٓ ٓوخفذ حإلعالّ ٓٝقخدسٝ ،ٙطظٞحكن ٓغ أكٌخٓٚ
ٝآدحرٝ ٚهٝ ٚٔ٤ال طؼخسمٜخ أ ٝطخخُلٜخ أ ٝطلخسرٜخ ؛ ُٝزح ًخٕ حُلوٜخء ٣ؾظشه ٕٞك ٢حإلٓخّ أ ٝحُخِ٤لش إٔ  ٌٕٞ٣ػخُٔخ كظ ٠حؽظشه رؼنْٜ
إٔ ٣قَ اُ ٠دسؿش حالؿظٜخد.
ُزح كخُٔشؿؼ٤ش حُؾشػ٤ش طظلون رٞؿٞد ٤ٛجش ػِٔ٤ش أٓٝئعغش كو٤ٜش ػِٓ ٠غظ ٟٞعحٍ ٖٓ حُؼٔن حُلٌشٝ ١حُظشر٤ش حالٔ٣خٗ٤ش ٝحالكخهش رلوٚ
حُٞحهغ ٝحُغ٤خعش حُؾشػ٤ش ،طؾٜذ ُ ْٜحألٓش رخُقالف ٝطغِْ ُ ْٜرخُظزلش ك ٢حُؼِْ ٌُٞٗٞ٤ح ٓشؿؼ٤ش ُِلخًْ كُٓ ٢ذَُ ِّٔ ٜخص حألٓٞس ٓٝشؿؼ٤ش
ُألٓش ك ٢ػإ ٕٝدٜ٘٣خٝ ،طلٔ ٢حُذُٝش ٖٓ حالٗلشحف ػٖ ٓ٘خٛؾ حُذٓٝ ٖ٣زخدة حإلعالّ.
كبرح هخٓض ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘خط رظ٘ق٤ذ أٗلغُ ْٜإلكظخء ك ٢أٓش حألٓش د ٕٝطِٔي حألدٝحص حُالصٓشٝ ،د ٕٝطغِ ْ٤حألٓش ُ ْٜرزُي ك ْٜك٘٤جز
ال ٔ٣ؼِٓ ٕٞشؿؼ٤ش ٝال حػظزخس ُ ْٜكٔ٤خ رٛزٞح حُ ، ٚ٤رَ إ حُلشم حُنخُش ٝحُٔ٘لشكش ػِٓ ٠ذحس حُظخس٣خ ٝحُغِطخص حُٔغظزذس ك ٢ؽظ٠
حُؼقٞس هخٓض ػِ ٠أًظخف رؼل حُٔ٘ظغزُِ ٖ٤ؼِْ ٣زشس ٕٝحُطـ٤خٕ ُ٣ٝؾ ِ َّشػُِ ٕٞوظَ ٝحُؼق٤خٕ٣ٝ ،غؼ ٕٞك ٢حالسك كغخدح ٌِٕٜٞ٣ ،
حُلشع ٝحُ٘غَ رخعْ حإلعالّ!!!
اىذعاٍت اىثاّٞت:
حُؾٞس :ٟرٔؼ٘ ٠إٔ طٌ ٕٞحُذُٝش ٓؼزشس ػٖ حألٓش ٗخثزش ػٜ٘خ هخثٔش رلوٜخ ٓلظشٓش إلسحدطٜخ ١ٍ ،عض ٓلشٝمش ػِٜ٤خ أٓ ٝـظقزش إلسحدطٜخ
َقزش ٗلغٜخ ٝف٤ش ػِ ٠اسحدس حألٓش ٝادحسطٜخ أٜٓ ٝذسس ُشأٜ٣خ ٓٝظٜخٗٝش كٓ ٢ؾٞسطٜخ.
أّ ِ ُ٘ٓ ٝ
حُذُٝش حإلعالٓ٤ش  ٢ٛطِي حُذُٝش حُظ ٢طؼزش ػٖ حُٔغِٔٝ ٖ٤ط٘ٞد ػ٘ ْٜك ٢ادحسس حُزالد ربسحدطٓٝ ْٜزخ٣ؼظٓٝ ْٜؾٞسط،ْٜكبٕ كٌٔظ ْٜهٜشح
ٝحعظزذحدح كِ٤غض دُٝش اعالٓ٤ش كظٝ ٠إ صػٔض أٜٗخ طلٌْ د حإلعالّ.
كخألٓش سًٖ ٓظ ٖ٤الدُٝش االرٜخ ٝحُٔشؿؼ٤ش سًٖ ػخٕ الكٌْ ك ٢حإلعالّ رذٜٗٝخ.
ٝحُؾٞس ٢ٛ ٟحُقٞسس حُؾشػ٤ش ُِٔلخكظش ػِ ٠كن حألٓش ٖٓ ؿخٗذ ٝسػخ٣ش حُ٣ٜٞش ٝحُٔشؿؼ٤ش ٖٓ ؿخٗذ آخش.
ٝحُؾٞس ٖٓ ٟأرشص ٓؼخُْ حُذُٝش حإلعالٓ٤ش رَ ٖٓ أرشص عٔخص حُٔـظٔغ حإلعالٓ.٢
هخٍ طؼخُ :٠ﱡﭐ ﲎﲏﲐ ﱠ [حُؾٞس.]٣٨ :ٟ
ٝهخٍ ُ٘ز : ٚ٤ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟﱠ [آٍ ػٔشحٕ.]١٥٩ :
31

ASSAM ULUSLARARASI ĠSLAM BĠRLĠĞĠ KONGRELERĠ / ASSAM INTERNATIONAL ISLAMIC
UNION CONGRESSES
23-24 KASIM 2017
ĠSTANBUL

كبرح ًخٕ حُلٌْ حعظزذحد٣خ ال ٌٓخٕ كُٔ ٚ٤ؾٞسس أ َٛحُش أٝ ١حُؼِْ ٝحُلٌشٝ ،ال ٌٓخٕ كُ ٚ٤ظطِؼخص حالْٓ ٝحُؾؼٞد كال ػالهش ُ ٚد حإلعالّ
ٝإ طِوذ أدسكغ حألُوخد حإلعالٓ٤ش؛ كخُؼزشس ُ٤غض رخألعٔخء ٝحالُوخد ٝاٗٔخ رخُلوخثن ٝحُٔوخفذ ًٝزح رخُٞعخثَ حُؾشػ٤ش.
ُزح كخُٔشؿؼ٤ش حُؾشػ٤ش طظلون رٞؿٞد ٤ٛجش ػِٔ٤ش أٓٝئعغش كو٤ٜش ػِٓ ٠غظ ٟٞػخٍ ٖٓ حُؼٔن حُلٌشٝ ١حُظشر٤ش حالٔ٣خٗ٤ش ٝحالكخهش رلوٚ
حُٞحهغ ٝحُغ٤خعش حُؾشػ٤ش ،طؾٜذ ُ ْٜحألٓش رخُقالف ٝطغِْ ُ ْٜرخُظزلش ك ٢حُؼِْ ٌُٞٗٞ٤ح ٓشؿؼ٤ش ُِلخًْ كٓ ٢ذُٜٔخص حألٓٞس ٓٝشؿؼ٤ش
ُألٓش ك ٢ؽئ ٕٝدٜ٘٣خٝ ،طلٔ ٢حُذُٝش ٖٓ حالٗلشحف ػٖ ٓ٘خٛؾ حُذٓٝ ٖ٣زخدة حإلعالّ.
كبرح هخٓض ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘خط رظ٘ق٤ذ أٗلغُ ْٜإلكظخء ك ٢أٓش حألٓش د ٕٝطِٔي حألدٝحص حُالصٓشٝ ،د ٕٝطغِ ْ٤حألٓش ُ ْٜرزُي ك ْٜك٘٤جز
ال ٔ٣ؼِ ٕٞحُٔشؿؼ٤ش حُؾشػ٤ش ٝال حػظزخس كٔ٤خ رٛزٞح اُ.ٚ٤
رَ إ حُلشم حُنخُش ٝحُٔ٘لشكش ػِٓ ٠ذحس حُظخس٣خ ٝحُغِطخص حُٔغظزذس ك ٢ؽظ ٠حُؼقٞس هخٓض ػِ ٠أًظخف رؼل حُٔ٘ظغزُِ ٖ٤ؼِْ
٣زشس ٕٝحُطـ٤خٕ ٣ٝؾشػُِ ٕٞوظَ ٝحُؼق٤خٕ٣ٝ ،غؼ ٕٞك ٢حالسك كغخدح  ٌِٕٜٞ٣حُلشع ٝحُ٘غَ رخعْ حإلعالّ!!!
إَٔٞت اىذٗىت اإلسالٍٞت:
٣و ٍٞحرٖ كضّٝ«:هذ ػِٔ٘خ رنشٝسس حُؼوَ ٝرذٜ٣ظ ٚإٔ ه٤خّ حُ٘خط رٔخ أٝؿز ٚهللا ٖٓ حألكٌخّ ػِ ْٜ٤ك ٢حُـ٘خ٣خصٝ ،حألٓٞحٍٝ ،حُذٓخء،
ٝحٌُ٘خفٝ ،حُطالمٝ ،عخثش حألكٌخّ ًِٜخ٘ٓٝ ،غ حُظخُْٝ ،اٗقخف حُٔظِٝ ،ّٞأخز حُوقخؿ ػِ ٠طزخػذ أهطخسٝ ْٛؽٞحؿِٝ ،ْٜحخظالف
آسحث»..ْٜاُ ٠إٔ هخٍٛٝ... « :زح حُز ١الرذ ٓ٘ ٚمشٝسسٛٝ ،زح ٓؾخٛذ ك ٢حُزالد حُظ ٢ال سث٤ظ ُٜخ ،كبٗ ٚال ٣وخّ ٘ٛخى كٌْ كنٝ ،ال كذ
كظ ٠هذ رٛذ حُذ ٖ٣ك ٢أًؼشٛخ ،كال طقق اهخٓش حُذ ٖ٣اال رخإلع٘خد اُٝ ٠حكذ أ ٝأًؼش.4((»..
٣ٝو ٍٞؽ٤خ حإلعالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش سكٔ ٚهللا٣ٝ« :ـذ إٔ ٣ؼشف إٔ ٝال٣ش أٓش حُ٘خط ٖٓ أػظْ ٝحؿزخص حُذ ،ٖ٣رَ ال ه٤خّ ُِذ ٖ٣اال رٜخ ،كبٕ
ر٘ ٢آدّ ال طظْ ٓقِلظ ْٜاال رخالؿظٔخع ُلخؿش رؼن ْٜاُ ٠رؼل»((.5
ً
ٓؼِال رُي«:ألٕ هللا أٝؿذ حألٓش رخُٔؼشٝف ٝحُ٘ ٢ٜػٖ حٌُٔ٘شٝ ،ال ٣ظْ رُي اال روٞس ٝآخسسًٝ ،زُي عخثش ٓخ أٝؿز ٖٓ ٚحُـٜخد
٣ٝوٍٞ
((6
ٝحُؼذٍ ٝاهخٓش حُلؾ ٝحُـٔغ ٝحألػ٤خد ٗٝقشس حُٔظِٝ ،ّٞاهخٓش حُلذٝد ال طظْ اال رخُوٞس ٝحإلٓخسس» .
٣ٝو ٍٞأر ٞكخٓذ حُـضحُ ٢سكٔ ٚهللا«:إ حُذٗ٤خ ٝحألٖٓ ػِ ٠حُ٘لظ ٝحألٓٞحٍ ال ٘٣ظظْ اال رغِطخٕ ٓطخع ،كظؾٜذ ُٓ ٚؾخٛذس أٝهخص حُلظٖ
رٔٞص حُغالهٝ ٖ٤حألثٔشٝ ،إ رُي ُ ٞدحّ٣ ُْٝ ،ظذحسى ر٘قذ عِطخٕ آخش ٓطخع دحّ حُٜشؽ ٝػ ﱠْ حُغ٤ق ٝؽَٔ حُولو ٌِٛٝض
حُٔٞحؽٝ ،٢طؼطِض حُق٘خػخص ًٝخٕ ٖٓ ؿِذ عِذ٣ ُْٝ ،ظلشؽ أكذ ُِؼزخدس ٝحُؼِْ إ رو ٢كً٤خٝ ،حألًؼش ٌِٕٜٞ٣ ٕٝطلض ظالٍ حُغ٤ق.
آط ُ ٚكٜٔذٓٝ ،ّٝخ ال كخسط ُ ٚكنخثغ»(.)7
آط ٝحُغِطخٕ كخسطٓٝ ،خال ﱠ
ُٜٝزح ه :َ٤حُذٝ ٖ٣حُغِطخٕ طٞأٓخُٕٜٝ ،زح ه :َ٤حُذ ٖ٣ﱞ
ػْ ٣غظطشد ً
هخثال«:كزخٕ إٔ حُغِطخٕ مشٝس ١كٗ ٢ظخّ حُذٝ ٖ٣حُذٗ٤خٗٝ ،ظخّ حُذٗ٤خ مشٝس ١كٗ ٢ظخّ حُذٗٝ ،ٖ٣ظخّ حُذ ٖ٣مشٝس ١ك٢
حُلٞص رغؼخدس ح٥خشس.
ٓ ٞٛٝوقٞد حألٗز٤خء هطؼًخ كٌخٕ ٝؿٞد حإلٓخّ ٖٓ مشٝس٣خص حُؾشع حُز ١ال عز َ٤اُ ٠طشً ٚكخػِْ رُي»(.)8أٛ.ـ.
ٍسخقبو اىذٗىت اإلسالٍٞت:
ً
ٓغظل٤ال ٝال كشؽ كًٔ ٚ٤خ ٣ش ٟحُزؼل).(9
أٓشح
ُ٤ظ
ٛزح
ػقشٗخ
ك٢
حإلعالٓ٤ش
إ ه٤خّ ٗظخّ حُخالكش
ً
ٜٔٓٝخ ًخٗض حألكٞحٍ ٓؼزطش ُِؼضحثْ كبٜٗخ ال طقَ اُ ٠حُظشٝف حُظ ٢رؾش رٜخ حُ٘ز٢
ﷺعشحهشر٘ٔخٌُزغٞحسًغشٝ،ٟهذطلووظخُ٘زٞءسك٤خالكشػٔش ػ٘ذٓخ عوطض كخسط ك ٢أ٣ذ ١حُٔغِٔٝ ٖ٤حعظذػ ٠عشحهش ُ٤لِ ٢رٜخ
ٓؼقٔ!!ٚ
ٝحُ٘ذحء رنشٝسس ٝؿٞد حُذُٝش حإلعالٓ٤ش ال ٣ؼ٘ ٢أٗ٘خ ٗلِن ك ٢حُخ٤خٍ .كوذ طؼِٔ٘خ ٖٓ ع٤شس حُ٘ز٢
ﷺً٤ل٘ظٌخطلٞٗٞحؿٜخألصٓخطزشٝكٔؾشهشآِٓ٘٤ل٤ظلو٤و٘قشهللا  -ػضٝؿَ  -رؼذحألخزرؤعزخر.ٚ
س ٟٝحإلٓخّ أكٔذ عٕ حُٔوذحد رٖ حألعٞد  أٗ ٚهخٍ :عٔؼض سع ٍٞهللا ﷺ٣و« :ٍٞال٣زوىؼِىٞؿٜخألسمز٤ظٔذسٝالٝرشاالٝػِظٌِٜٔش حإلعالّ
رؼض ػض٣ض أ ٝرزٍ رُ ،َ٤آخ ٣ؼض ْٛهللا ك٤ـؼِ ٖٓ ْٜأِٜٛخ ٝآخ ٣زُ ْٜك٤ذُٜ ٕٞ٘٣خ).(10
ًٔٝخ ٣و ٍٞحُؾ٤خ دمحم حُـضحُٓ ٢ظؼـزًخٝ«:ال أدسُٔ ١خرح  ٌٕٞ٣حُقٝ ٖ٤حهؼًخ ػخدً٣خ ك٤قزق حُؼٔخٗٔخثش ِٓ ٕٞ٤اٗغخٕ دُٝش ٓٞكذسٌٕٞ٣ٝ ،
حُٞؿٞد حإلعالًٓ ٢
خ٤خال ٓغظزؼذًح؟ ً ُٞٝخٕ حطلخد ٝال٣خص أ ٝطلخُق دٓ ٍٝظآخ٤ش؟).(11
اٗ٘خ أٓش رحص طخس٣خٓٝ ،خ صحٍ ر٘٘٤خ ًظخد هللا ٝع٘ش سعٔٛٝ ،ُٚٞخ ًل٤الٕ ربٗوخرٗخ ،رَ اٗوخر حُؼخُْ ًِٓ ٖٓ ٚق٤ش ٓظِْ إ ُْ طظذحسى
ل ػٖ أٗلغ٘خ ؿزخس حُوشُ٘ٝ ٕٝخِقٜخ ٖٓ حُؾٞحثذ ٝحُشٝحعذ
حُـٔ٤غ سكٔش هللا ..إ حُلنخسس حُـشر٤ش ك ٢هش٣وٜخ اُ ٠حإلكالط كِ٘٘لُ ْ
(( 4الفصل فً الملل واألهواء والنحل ابن حزم (.)87/4
(( 5السٌاسة الشرعٌة البن تٌمٌة (ص ،161 :ط رابعة 1969م) فً دار الكتاب العربً بٌروت.
((6المرجع السابك (ص.)162 :

()7نُسب هذا المول إلى أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب  انظر األدلة الشرعٌة البن مفلح الحنبلً (  )205/1طبعة 1972م دار العلم للجمٌع.

( )8االلتصاد فً االعتماد للغزالً (ص 199 :ط 1393م) فً مكتبة الجندي مصر.
(ٌ )9رى األستاذ عبد الحمٌد متولً  -والملة التً اتبعته فً رأٌه  -أن لٌام نظام الخالفة فً عصرنا الحاضر ضرب من ضروب
الخٌال ،وأنه ٌؤدي على األلل إلى الحرج الذي رفعه اإلسالم عن المسلمٌن .أ.د.عبد الحمٌد متولً مبادئ نظام الحكم فً اإلسالم
(ص.)164 ،162 :
( )10رواه اإلمام أحمد فً مسنده عن الممداد بلفظ متمارب (ج  6ص  ،)4ورواه الحاكم فً المستدرن بلغات متمارب فً كتاب الفتن
والمالحم .باب لول النبً ﷺ «ستتفرق أمتً على بضع وسبعٌن فرلة» (ج  4ص .)430
( )11لذائف الحك (ص )236 :ط  5ذات السالسل  1984م
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حُظ ٢ؿخءط٘خ ٖٓ ٛزح ٝرحى ٝ ،ال عز َ٤أٓخٓ٘خ ُ -ذٗ٤خٗخ ٝآخشط٘خ  -اال د٘٘٣خ ،اال ٗظخّ كٌْ اعالٓ٣ ٢شدٗخ ٣ٝشد حُؼخُْ ًِ ٚاُ ٠حُقٞحد،
حُٔؼٞه.ٖ٤
ٝحُشؽخدُ٘ٝ ،لزس
ِّ
)(12
 ..إ د٘٘٣خ ٣غشٝ ،حُظذسؽ ٝحؿذُ٘ٝ ،زذأ رخألعخع٤خصٝ ،حُٞهض ًلٓ – َ٤غ كغٖ حُوقذ – ٝفذم حُؼضّ ر٘ـخف حُٔوقذ .
ٝإ حُذُٝش حإلعالٓ٤ش حُٔشؿٞس عظُلِ ﱡَ حُظذسؽ ٓلَ حُطلشسٝ ،عظزظؼذ ػٖ ًَ ٓخ ٣ؼ٤ش حُلغخع٤ش ٝحُلظ٘ش ؛إ ٛزح حُذ٣ ٖ٣غش ُ٣ ُٖٝؾخدﱠ حُذٖ٣
أكذ اال ؿِز.ٚ
ُٝوذ طلشم حُـٔغ ٝظٜش حُظ٘خصع ٝحُلؾَٝ ،دد دحء حُنؼق ك ٢حُ٘لٞطٝ ،طٌخُزض حألْٓ حٌُخكشس ػِ ٠حُٔغِٔٔ٣ ٖ٤ضه ْٜٗٞؽش ٓٔضم،
كظ ٠أمل ٠حُؼخُْ حإلعالًٓ ٢
ًال ٓزخ ًكخ ٌَُ ؿخد أ ٝسحثق.
ٝرخُطزغ كبٕ ٛز ٙحُلخُش حُٔظشد٣ش ُْ ٗقَ اُٜ٤خ اال كٔ٘٤خ حرظؼذٗخ ػٖ ٜٓ٘ؾ هللا عزلخٗ ٚك ًَ ٢ؽئ ٕٝك٤خط٘خ ٝ ،اٗ ٚارح أسدٗخ إٔ ٗغظؼ٤ذ
ٌٓخٗظ٘خ ٝعو حألْٓ كِ٤ظ ٘ٛخى هش٣ن ؿ٤ش هش٣ن حإلعالّ ٝٝكذس حألٓش.
شم – ٝأفلخد ُـش ٝحكذسٝ ،طخس٣خ ٝحكذٝ ،أفلخد آالّ ٝآٓخٍ ٝحكذس!!
كٔخ رخُ٘خ ٗٝلٖ أ َٛدٝ ٖ٣حكذ – أٓشٗخ رخُٞكذس ٜٗٝخٗخ ػٖ حُلُ س
ٝهذ سأ٘٣خ ك ٢طخس٣خ٘خ ً٤ق ًخٗض حُٞكذس حإلعالٓ٤ش كق٘خ ٓ٘٤ؼخ ُألٓش كٔخ حُٔخٗغ إٔ ٣ظٞكذ حُٔغِٔٓ ٕٞشس أخشٟ؟  ٌُٖٝرٔخ ٣الثْ حُؼـس
حُلخمشٝ ،رؼذ حالعظلخدس ٖٓ أخطخء حُغخرو ،ٖ٤اٜٗخ ٓلخُٝش ُِؼٞدس اُ ٠حألفَ ،كظ٣ ٠شم ٠هللا ػ٘خٗٝ ،قِق رخُذ ٖ٣دٗ٤خٗخ ٝأُخشحٗخ.
ٝفذم هللا عزلخٗ ٚار ٣و:ٍٞﱡﭐ ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ ﱠ [حألٗؼخّ.]١٥٣ :

(( 12انظر المطب طبلٌة (ص )43 :الوسٌط فً النظم اإلسالمٌة  -اإلسالم والدولة  -الجزء األول الخالفة دراسة ممارنة مستمبلٌة ط
أولى  1982م دار االتحاد العربً.
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ROLE AND IMPACT OF MUSLIM IMMIGRANTS IN
EUROPE
Assist Prof. Dr. Muhammad Ramzan SHAHĠD

ABSTRACT
What does it mean to study „Muslims‟ in European countries? Who – and what – are we talking about
when we talk about „Muslims‟? The answer is by no means self-evident. Like many social science
categories, the category „Muslim‟ is both a category of analysis and a category of social, political and
religious practice. As a category of practice, „Muslim‟ is used to identify oneself and to identify
others. This massive shift in public representations has profoundly altered the discursive and
institutional landscape in which populations of immigrant origin formulate their own selfunderstandings and identifications. Some self-identifications react directly to hegemonic otheridentifications. This is most obviously the case where other-identifications are experienced as
powerfully stigmatizing. Several recent studies have found that there are no special problems for
Muslims in Europe. The Pew Global Attitudes Project poll of 2006 established that “while there are
some signs of tension between Europe's majority populations and its Muslim minorities, Muslims
there do not generally believe that most Europeans are hostile toward people of their faith”
Furthermore, “substantial majorities of Muslims living in the European countries surveyed say that [in
the 2 years after bombings in Spain and London, and the Cartoon Crisis in Denmark they have not had
any personally bad experience attributable to their race, ethnicity, or religion” More recently, the 2009
Open Society Institute multi country study of Muslim and non-Muslim attitudes toward immigration
and social cohesion reveals that Muslim respondents are as likely as non-Muslim respondents to report
that people in their neighborhood are willing to help each other; only 10% of Muslim respondents
reported discrimination by the police, and a similar proportion of Muslims (29.2%) and non-Muslims
(31.1%) reported trust in the government. The experience of being stigmatized as Muslims in everyday
interaction or public discourse leads some to reactively assert a Muslim identification, to revalorize
what has been devalorized. But self-identifications as „Muslim‟ respond not only to the experience of
stigmatization; they respond more generally to the experience of being cast, categorized, counted,
queried and held accountable as Muslims in public discourse and private interaction. In my article, I
will analyze the problems faced by Muslims in Europe and their impacts on the European Society as
well.
Key Words: Muslims, Immigrants, Europe
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ĠTTĠHAD-I ĠSLAM: TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
Dr. Erdal Aydın
ÖZET
Bu çalıĢmada Ġslam Birliği‟nin önündeki temel altı sorun dikkate alınarak çağımız Ģartlarında makul
çözümler önerilmektedir. Bu çerçevede öncelikle Ġslam dünyasındaki eğitim sorununa dikkat
çekilmektedir. Çağdan kopmuĢ geleneksel eğitim aygıtları olan medrese ve tekkelerin Ġslam devletleri
tarafından himaye edilerek ihya ve ıslahıyla modern çağla barıĢmasını temin etmek lazım. Diğer
taraftan bugün pozitivist bilginin aynı zamanda din ve ilah tanımayan bir ideoloji taĢımaktadır. Bu
eğitim hegemonyasını kırmak bilimle din çatıĢmasını ortadan kaldırmakla mümkündür. Kısacası resmi
ve gayr-i resmi eğitim kurumlarında iman ve irfan esaslı bilimsel bilgiyle barıĢık bir yapısal reforma
ihtiyaç var. Böylelikle maddi, manevi terakkiyi yakalayarak Ġslam Birliği hedefine varılabilir.
Ġkinci sorun cemaat ve tarikatlar arasında taassup, cehalet, rekabet ve tekelcilikten kaynaklı
ihtilaflardır. Bunun da ihlas, uhuvvet ve tesanüd Ģuuru ile bertaraf edilmesi gerekmektedir. Üçüncüsü,
ġia, Vehhabi ve Sünni diyebileceğimiz tarihi üç akıma iĢaret edilmektedir. Tarihteki kavgalar ve
kutuplaĢmalar yerine günümüz Ģartlarında devletler arasındaki mutedil akılla bu üç unsurun da ortak
bir zeminde Ġslam dünyasının sorunlarına çözüm üretecek bir kabiliyet kazanması mümkündür.
Dördüncüsü Batıdaki ulus-devlet olgusu Ġslam dünyası için de geçerlidir. Artık yeni yüzyılda Ġslam
ülkelerinde her etnisitenin ana dilde eğitim baĢta olmak üzere temel hak ve hürriyetleri teminat altına
alınmak suretiyle milliyetçilik Ġslam Birliğine vesile olacak bir araç olarak kullanılmalıdır. BeĢincisi
Ġslam‟ın temelinde istibdat ve saltanat yoktur. Bugün Kur‟an‟ın Ģura, biat, itaat ve adalet prensiplerine
en iyi cevap veren yönetim Ģekli demokrasidir. Ġslam hakimiyeti ve birliğinin teminatı da
demokrasiden geçmektedir. Altıncısı Batı‟nın emperyalist ve kapitalist yönü inkâr edilmemekle
beraber insanlığı, aklı, vicdanı, temek hak ve özgürlükleri esas alan ikinci Batıyla iĢbirliğinin önemi
üzerinde durmaktadır. Ġslam Birliği‟ni kurarken aynı zamanda yeryüzünde barıĢ ve adaleti dünya ile
entegrasyon sayesinde kurmanın daha kolay ve gerçekçi olduğuna değinilmektedir.
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