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ÖZET 

İslamcı ideoloji, Orta Doğu’nun sosyo-ekonomik ve sosyo-politik 
yapısından beslenerek yirminci yüzyılın ideolojileri arasında yer almıştır. 
İslamcı ideoloji, İslam ve İslamcılık arasındaki ayrımın kesin çizgilerle 
belirlenememesi ve tanımlamalardaki çelişkilere rağmen, toplumun birlik, 
inanç, beklenti, hedef ve amaçlarını sorgulayan, sosyo-ekonomik adaletsizlikleri 
ve keyfi kuralları protesto eden bir ideoloji olarak ortaya çıkmıştır. Siyasal bir 
alana nüfuz etmesi gerektiği savına dayanarak örgütsel bir boyut kazanan 
İslamcı ideoloji, Orta Doğu’daki İslamcı Hareketlerin felsefi temellerini 
oluşturmasına rağmen, dinsel ayrımlar (Şii-Sünni, Vahhabilik gibi) ve örgütsel 
çeşitlilikle (İhvan-ı Müslimin, Hizbullah, El Fetih, Hamas gibi) kendi içinde 
bütüncül bir ideoloji oluşturamamıştır. Bu bağlamda çalışmada, İslamcı 
ideolojinin ve İslamcı Hareketlerin Orta Doğu’da nasıl algılandığı ve 
uygulandığı sorunsalı üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İslam, İslamcılık, Orta Doğu, İslamcı Hareketler.  

ABSTRACT 

Islamist Ideology and Islamist Movement in the Middle-East  

The Islamist ideology has become one of the 20th century ideologies which 
was emanated from Middle East’s socio-economic and socio-politic structure. 
In spite of the contradictions and problems on defining the differences between 
İslamist ideology, Islam and Islamisizm; the ideology has got a protester point 
of view on inequalities of the socio-economic structure and normlessness. And 
it also interrogates the unity, belief and the purposes of the society. The Islamist 
ideology which depends on the must of ascendance to the political system and 
so that becomes an organizational dimension; could not compose a holistic 
structure even though it has constituted the philosophical base of the Islamist 
movement in the Middle East. In this context the study examines the the 
perception problematic of the Islamist Ideology and Islamist movement in the 
Middle East.  
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GİRİŞ 

Orta Doğu, kavramsal olarak incelendiğinde, özellikle, öznenin konumuna 
göre değişen, birbirinden farklı birçok tanımlamanın yapılabileceği bir 
coğrafyayı ifade ettiği görünmektedir. Orta Doğu çalışmalarında, kavramsal 
karmaşanın önlenmesi için kavramın içeriğinin, çalışmanın amacına uygun 
olarak belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, çalışmamızın ana 
konusunu oluşturan İslam’ın, ideolojik olarak bu coğrafyada nasıl şekillendiğini 
anlatabilmemiz için coğrafyamızın sınırlarını çizmemiz gerekmektedir. Bu 
bağlamda çalışmamızda Orta Doğu, dar anlamda, Türkiye, İran, Mezopotamya, 
Arap Yarımadası, Körfez Ülkeleri ve Mısır’ı içine alacak şekilde 
tanımlanmaktadır.  

Orta Doğu sınırları içerisinde İslamcı ideolojinin ortaya çıkış 
argümanlarından yola çıkılarak bu ideolojiyi anlaşılır kılabilmek ve bir inanç 
olarak benimsenen İslam’dan ayrıldığını ifade edebilmek amacıyla İslamcı 
kelimesinin kullanılması uygun görülmüştür. Batılı literatürde de yaygın olarak 
kullanılan İslamcı kelimesi ile Kur’an ve Sünnet’e dayalı İslamcı ideolojinin, 
siyasal alana nüfuz ettiği ve ideolojinin çekirdeğini oluşturan İslam’ın siyasal 
bir sistem olarak benimsendiği ifade edilmektedir. Ancak İslam ve İslamcılık 
arasındaki ayrımın kesin çizgilerle belirlenememesi, İslamcı ideolojinin 
Müslüman toplumlar içerisinde (ulema sınıfı, selefiyye akımı gibi) farklı 
yansımalarla uygulanmasına neden olurken, Batılı zihniyette sürekli bir tehdit 
olarak algılanan İslamcı ideoloji (ılımlı ya da militan gibi) farklı yansımaları 
gözetilmeden bir bütün içerisinde yer almıştır.  

İslamcı ideoloji ana argümanlarını Orta Doğu’nun sosyo-politik kimliği 
üzerine kurmuştur. İslamcı aydınlar ekseninde oluşturulan İslamcı ideolojinin 
felsefi temelleri, eğitimli genç insanlarca benimsenmiş ve yirmi birinci yüzyılın 
modern teknolojisiyle bütünleştirilmiştir. İslamcı ideolojinin devlet ve 
kurumlara yaklaşımındaki belirsizlik, özellikle emir ve şuranın seçiminde, 
yetkilerinde ve sınırlarında kesin bir ayrımın yapılamaması ideolojinin en büyük 
açmazlarından birini oluşturmaktadır. İslamcı ideoloji teorik aksaklıklarına 
rağmen, ailesel bağlarla sıkılaştırılmış örgütsel bir yapıya büründürülmüş ve 
işlevsel bir boyuta taşınmıştır.  

Orta Doğu’da İslamcı ideolojinin eylemsel boyutunu oluşturan, İslamcı 
hareketlerin felsefi temelleri, Hasan el-Benna, Seyyid Kutup ve Mevlana Ebu’l 
Ala el-Mevdûdȋ’nin düşünceleri ile şekillenmiştir. Bu ideologlar ekseninde 
ortaya çıkan İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) ve Cemaat-i İslami 
örgütleri, ideolojileri, örgütsel yapıları, ilkeleri ve eylemleri ile Orta Doğu’da 
sayıları net olarak belirlenemeyen İslamcı hareketlere önderlik etmişlerdir.  

Batılı literatürde, İslamcı hareketlerin tasniflenmesinde Sünni-Şii ayrımı çok 
belirgin olmamakla birlikte, siyasal iktidara yönelik eylemleri dikkate 
alındığında (Şii İslamcı hareketlerin İran devrimindeki etkileri gibi) böyle bir 
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ayrımın gerekli olduğu görülmüştür. Sünni İslamcı hareketler içerisinde yer alan 
Müslüman Kardeşler ve Cemaat-i İslami örgütünün dışında, siyasal bir 
meşruiyet kazanmış olan HAMAS ve 11 Eylül saldırılarıyla gündeme gelen El-
Kaide örgütleri ve Şii İslamcı Hareketler içerisinde Lübnan olayları sonrasında 
adından sıkça söz edilen Hizbullah örgütü örnekleri bu ayrımı destekler 
niteliktedir.  

Üç bölümden oluşan “İslamcı İdeoloji ve İslamcı Hareketler Ekseni’nde Orta 
Doğu” başlıklı çalışmanın ilk bölümünde, İslam ve İslamcılık arasındaki 
ayrımdan yola çıkılarak tanımlanan İslamcı ideolojinin Müslüman 
toplumlardaki yansımalarına ve sosyo-politik kimliğine yer verilmiş ve Batı’nın 
İslamcı ideoloji algısı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, İslamcı aydınların 
felsefesiyle şekillenen İslamcı hareketlerin örgütlenme düzeyleri, devlet ve 
kurumlara yönelik izledikleri stratejiler dikkate alınarak İslamcı ideolojinin 
açmazlarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, Sünni-Şii ayrımı ekseninde 
İslamcı hareketlerin, ideolojilerinin, örgütsel yapılarının, siyasal ve sosyal 
eylemlerinin Orta Doğu’yu nasıl şekillendirdiğine dikkat çekilmiştir.  

A. İslamcı İdeoloji 

Arapça, S-L-M (sīn-lām-mīm) kökünden türetilen İslam kelimesi, “barış ve 
güven” anlamında tanımlanmaktadır. Arapça gramerinde, isim-fiil grubunda yer 
alan İslam, kabul etme, teslim olma ya da boyun eğme anlamında, “al-
‘islām/aslama” olarak fiilleştirilmiştir (Lane, 1893). “İslam” kavramı, 
Kur’an’da çok çeşitli anlamlarıyla yer almaktadır. Örneğin, bazı Ayetlerin ilgili 
kısımlarında, İslam, bir iç huzur olarak nitelendirilir (Kur’an, 6/125). İslam ve 
din arasındaki ilişki, Kur’an’da, sadece Allah’a teslimiyet ve yalnızca O’na 
ibadet olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamaya göre İslam, Hristiyanlık ve 
Yahudilik gibi tek Tanrılı bir din, bir inanç biçimidir.  

İslam’ın, Hristiyanlık ve Yahudilikten farklı olarak, din ve devlet olgusuna 
yaklaşımı, onun siyasal bir boyuta sürüklenmesine neden olmuştur. Hristiyanlık, 
“Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya ver.” deyişiyle, din ve 
devlet olgusunun birinden farklı fonksiyonlara sahip olduğunu vurgulamıştır. 
İslam ise din ve devlet ayrımını anlamsız bulmakta ve bir Müslüman için her 
ikisini de bir bütün olarak kabul etmektedir. İslam, Hz. Muhammed’in, ahlaki 
ve manevi boyutuyla dini yayarken, İslami bir devlet kurmasından hareketle, 
İslam’ın başından beri din ve devletle iç içe olduğunu ve birbirinden 
ayrılmadıklarını ifade etmektedir (Kepel, 1992: 9-12).  

İslam’ın toplumsal ve siyasal bir bütün olarak kendisini ifade etmesi, aidiyet 
tanımlamasına da yansımıştır. İnsanların yaşadıkları ülke, millet, ırk, sınıf, dil 
ve benzeri kriterlerin önceliğinde ifade ettikleri aidiyet tanımlamaları, İslam’da 
ikincil sırada yer almış ve öncelikli olarak, Müslüman benlik ve kimlik bilinci 
ön plana çıkartılmıştır. Müslüman kimlikle tanımlanan İslam toplumlarında, 
devletin algılanışına yönelik, resmȋ-dindarlık ve halkçı-dindarlık şeklinde bir 
ayrım dikkat çekicidir. Bu ayrıma göre, resmȋ dindarlık; daha çok inanç ve 
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kanunlarla ilgilenmekte ve devleti desteklemektedir. Halkçı dindarlık ise, din ve 
devleti birbirinden ayıran rejimlere karşı çıkmaktadır (Kepel, 1992: 16). Burada 
devlet eksenli bir ayrımla İslam’ın siyasi yönünün vurgulanması, İslam’ın bir 
din olgusunun dışında, ideolojik bir hüviyete bürünmesi, İslam ve İslamcılık 
kavramları arasındaki ayrımı anlaşılır kılmıştır.  

İslam’ı ve Müslüman toplulukları inceleyen bilim adamları, incelemelerinde 
İslamcı kelimesini kullanmaktadırlar. Bir ideoloji olarak kullanılan İslamcı 
kavramı, bir din olarak tanımlanan İslam kavramından farklı olarak, siyasal bir 
sistemi ifade etmektedir (“Islam”, http://wordnet.princeton.edu). Dolayısıyla 
İslamcı ideoloji, toplumun yazılı kanunlarının tamamını kapsayan, İslam 
hukukunu (şeriat), başlangıçtaki İslam modelini ve onun özgün öğretisini 
yeniden getirme istediği ile kendisini özdeşleştirmektedir.  

İslam ve İslamcılık arasındaki ayrımda kesin çizgilerinin olmaması, İslamcı 
ideolojinin tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. İslam ve İslamcılık 
tanımlamasındaki çelişki, modern dünyanın öğretilerinin nasıl algılandığı, 
İslami sembollerin nasıl anlamlandırıldığı, toplumun yaşam tarzının nasıl 
olması gerektiği gibi sorulara verilen farklı cevaplardan kaynaklanmaktadır 
(“Islamism”, http://en.wikipedia.org). İslam’ı bir bütün olarak, siyasal, sosyal 
ve ekonomik anlamda, bir yaşam tarzı olarak kabul eden bazı Müslümanlar 
tarafından bir ayrım gözetilmezken, İslam ve İslamcılık terimlerini irdeleyen 
bilim adamları bu ayrımı şu sorularla netleştirmeye çalışmaktadırlar. Eğer İslam 
bir yaşam tarzıysa ve siyasal ve sosyal yaşam alanı, İslami kanunlar 
çerçevesinde düzenleniyorsa, biz burada Müslüman olmayan halkların da bu 
kurallara uyması gerektiğini nasıl söyleyebiliriz ya da Müslüman olmayan 
ülkelerde yaşayan Müslümanların yaşam tarzlarının farklılığını nasıl 
açıklayabiliriz? Bu yaklaşım tarzı ile İslam’ın, sadece bir inanç olarak 
algılanması (siyasal alana girmeksizin) ve İslamcılığın da toplumun birlik, 
inanç, beklenti, hedef ve amaçlarını sorgulayan, sosyo-ekonomik adaletsizlikleri 
ve keyfî kuralları protesto eden bir ideoloji olarak, siyasal bir alana nüfuz 
etmesi gerektiği ifade edilmektedir (Jan, www.aljazeerah.info).  

John L. Esposito ve Fred Halliday gibi bazı bilim adamlarının, “İslam’ın 
özünde siyasal olduğu” görüşlerine katılan Bernard Lewis ve Robert Spencer, 
Bat Ye’or ve Andrew Bostom gibi bilim adamları da bir inanç olarak 
karakterize edilen İslam’ı, İslamcılığın merkezi olarak kabul etmişlerdir 
(“Islamism”, http://en.wikipedia.org). Dolayısıyla, İslamcılık, çekirdeğini 
İslam’ın oluşturduğu siyasal bir duruşu ifade etmektedir. Günümüzde İslamcı 
ideoloji, yirminci yüzyılın büyük ideolojilerinin gölgesinde gelişen ve İslam’ı 
siyasal bir sistem olarak tanımlamaya çalışan bir düşünce hareketi olarak 
görülmektedir.  

Kur’an ve Sünnet’i temel alan İslamcı ideolojinin mantalitesinde, orijinal 
İslami modelden sapma, cahiliyyeye (cehalet ve çatışmadan oluşan İslam öncesi 
topluma) geri dönüş olarak nitelendirilmektedir (Dökmeciyan, 1992: 23). İlk 
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isyan gruplarını (Haricî ve Şiiler) temel alan İslamcı ideoloji, gerçek inançtan 
sapmakla suçladıkları, Müslüman ülkelerdeki iktidarların siyasal 
başarısızlıklarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Toplumun 
rahatsızlıklarını dile getirmeyi amaçlayan, siyasal İslamı savunan militanlar 
olarak da nitelendirilen İslamcı hareket, sosyal hayatın, iç politikanın ve 
uluslararası konjonktürün hemen hemen her yönünü kullanarak, siyasal 
ideolojisinin alt yapısını oluşturmuştur. İslamcı ideoloji, yaşam standartlarının 
istenilen seviyede olmaması, işsizlik oranının giderek artması, devlet 
bürokrasisinin işlevsizliği gibi kilit sorunları temel alarak biçimlenmiştir 
(Rubin, 2002: 3).  

İslamcı ideolojiye göre, sosyo-ekonomik ve siyasal sorunların ve geri 
kalmışlığın nedeni İslami köklerden uzaklaşmanın bir sonucudur. Bu bağlamda 
İslamcı ideoloji, toplumun ve siyasetin yozlaşmamasının tek çaresinin İslam’ın 
özünde aranması ve bu arayışın uygulanabilmesi için de İslamcı ideoloji 
ekseninde devletin ele geçirilmesi gerektiğini savunmaktadır. İslamcıların 
İslam’ın özüne ilişkin söylemleri onları teoride köktenci olarak nitelese de, 
İslam’ı yeniden yorumlama çabası içerisinde olmaları onların reformcu 
kimliğini ortaya çıkarmaktadır (Rubin, 2002: 4).  

Kur’an’a, şeriata ve sünnete geri dönüşü vurgulayan İslamcı ideoloji, 
selefiyye teoloji ekseninde, siyasal devrim, şeriat ve kadın sorununa 
yoğunlaşmıştır. İslamcı ideoloji, İslam’ı bütünsel ve kapsayıcı bir düşünce 
olması ilkesinden hareketle siyaseti ele alınmakta ve siyasal idealini devrim 
niteliğine büründürmektedir. Bu bağlamda İslam ve devlet arasında ayrım 
yapmayan İslamcı ideoloji, toplumun Müslümanlardan oluşmasını yeterli 
bulmamakta, temelleri ve yapısı itibarıyla de İslami olmasını hedeflenmektedir. 
Ayrıca, yozlaştığı düşünülen İslami devlete karşı, savaş açma hakkını 
savunması İslamcı ideolojinin devrimci niteliğini ortaya koymaktadır (Roy, 
2005: 56-57). İslamcı ideoloji, şeriatı bir külliyattan çok bir proje olarak görme 
eğilimindedir. Şeriatın sıradan uygulanmasının yerine, önce toplumsal bağların 
siyasetten yola çıkılarak yeniden tanımlanmasını ve toplumun dönüştürülmesini 
öngörmekte ve ardından şeriatın otomatik bir biçimde yerleştirileceğini 
savunmaktadır (Roy, 2005: 59). İslamcı ideoloji, kadınların eğitimine ve 
siyasal-toplumsal yaşama katılmalarına olumlu bir yaklaşım sergilemektedir. 
Eğitim ve çalışma haklarına sahip olan İslamcı kadınları temsil eden dernekler 
bulunmaktadır (Roy, 2005: 59).  

Kısacası, İslamcı ideolojinin programı şu şekilde formüle edilebilmektedir: 
çözüm; İslam, yöntem; Kur’an ve Sünnet’e dönüş, hedef; şeriatla yönetilen bir 
topluluk, düşman; Müslüman ya da gayri Müslim Allah’a direnen herkestir 
(Esposito, 2002: 106). Kur’an ve Sünnet’ten yola çıkarak, toplumun sosyal ve 
manevi anlamda kendi değerlerinden uzaklaşmasını önlemek, yerleşik düzenin 
olumsuzluklarına karşı, alternatif yolların ve muhalif hareketlerin zeminini 
oluşturmak ve hem dünyada hem de cennette daha iyi bir yaşamı vaat 
etmektedir (Dökmeciyan, 1992: 65). İslamcı ideolojinin kitlesi, kendilerini dinî 
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düşünür olarak ifade eden ve her türlü bilgiyi, ilahi ve dinî kabul eden, kimyacı, 
fizikçi, mühendis, hukukçu, iktisatçı gibi her ilim sahibini din bilgini olarak 
tanımlayan aydınlar tarafından oluşturulmakta ve gençlere, siyasi hoşnutsuzlara, 
kırsal alanlara nüfuz etmektedir.  

İslamcı ideolojinin teorik çerçevesi uygulamada çok çeşitlilik 
göstermektedir. İslamcı ideoloji taraftarlarınca sergilenen davranışlar, analiz 
edilirken özellikle siyasal bir aktivizm içerisinde bulunup bulunmadıklarına 
göre, pasif İslamcı ve aktif İslamcı olarak birbirinden ayırmak gerekmektedir. 
İslamcı ideolojinin işlevsel olarak pasif ve aktif boyuta yansımasında temel 
eksen İslamcı ideolojinin çıkış noktasını oluşturan Kur’an ve Sünnet’in 
yorumlanmasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Pasif İslamcılık sosyal ve 
manevi boyutta dinin gereklerini yerine getiren siyasal istikrarsızlıkların dile 
getirildiği şeriata yönelik uygulamaların yerine getirilip getirilmediğinin 
sorgulandığı ancak, iktidara egemen olmak gibi bir düşünceyle eylemsel 
faaliyetler içerisine girmeyen kitleleri tanımlamaktadır. Aktif İslamcılık ise, 
daha sıkı örgütlenmiş yapılarla, siyasal iktidara karşı muhalif hareketler 
sergilenen, mevcut iktidarı yönlendirmeyi ya da iktidara egemen olmayı 
hedefleyen kitleleri nitelemektedir (Dökmeciyan, 1992: 66-67).  

İslamcı ideolojinin siyasi, sosyal ve ekonomik köklerini ortaya koyabilmek 
için inanç ve eylemlerin zeminini oluşturan çevrenin incelenmesi 
gerekmektedir. İslamcı ideolojinin “kendi ideolojik reçetelerine uygun yeni bir 
toplum ortaya çıkarmak amacıyla yerleşik olanı değiştirme arzusundaki, dini, 
devrimci ya da dirilişçi hareketlerin yükselişi arasındaki sebep sonuç ilişkisi”nin 
(Dökmeciyan, 1992: 37) kurulabilmesi için Orta Doğu ülkelerinde kentlerin 
artan nüfusu ve bu nüfusun beklenti ve ihtiyaçlarının analiz edilmesini zorunlu 
kılmaktadır.  

Orta Doğu’da 1950-1980 yılları arasında büyük gelişme gösteren eğitim 
sistemleri Batılı tarzda (Suudi Arabistan dışında) karma bir öğretim esasına 
dayanmaktadır. Eğitim sistemindeki gelişmelere bağlı olarak öğrenci sayısının 
artması, bir yandan okuryazar oranını yükseltirken, bir yandan da diplomalı 
işsiz kitlesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Diplomalı işsiz kitlesi, giderek 
kötüleşen hayat koşullarını, yeni bir devlet hayaliyle ideolojikleştirerek İslamcı 
ideolojinin tabanını oluşturmuştur. Dolayısıyla Orta Doğu ülkelerinde kırsal 
alandan kentlere göç oranlarının giderek artması iş imkânlarının giderek 
azalmasına neden olurken, devletin kentleşme işlevini yerine getirememesi, 
nüfusun her türlü muhalif hareketlere sürüklenmesine zemin hazırlamıştır (Roy, 
2005: 76).  

Müslüman toplumlarda, Batılı öğrenim veren devlet okullarında yetiştirilmiş 
ve yeni kentleşen ailelerden gelen genç aydınlar İslamcı ideoloji ekseninde 
kadrolaşmışlardır. Bu bağlamda İslamcı ideolojinin tabanının aydınlardan 
oluşması, İslamcılığın, modernliği reddeden geriye dönüşten ziyade, 
modernleşmenin bir ürünü olduğunu göstermektedir. Ancak, 1970’li yıllardan 
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sonra aydın kelimesiyle ifade edilen eğitimli insanların niteliğinin giderek 
düşmesi, 1980’li yıllarda, İslamcı kadroların çoğunluğunu orta eğitim 
seviyesine sahip insanların oluşturması, İslamcı ideolojinin modernleşmesini 
yavaşlatmıştır (Roy, 2005: 78).  

İslamcı ideolojinin öncelikle üniversite kampüslerinde yayılmasında ve 
sonrasında kentlileşmiş kitlelerin içerisinde etkili olmasında, milliyetçi ya da 
Marksist ideolojilerin nüfuzunu giderek kaybetmesi ve “Arap Sosyalizmi” 
modelinin başarısız olması etkili olmuştur. Dolayısıyla İslamcı ideoloji, köken 
ve kimlik kavramlarının yeniden ortaya çıkışı ile geçmişi temel almaktan 
ziyade, yeniden kazanılmış bir kimlikle modernleşmeyi benimseme arayışı 
içinde gelişmiştir. İslamcı ideoloji, sanayiden kentleşmeye, kitlelerin 
eğitiminden, bilimsel üretime kadar her alanda, dışlandıklarını hissettikleri 
taraftarlarına kalkınma ve tüketim dünyasına girebilme düşünü empoze etmiştir 
(Roy, 2005: 79).  

İslamcılar yeni kentleşen yerleri toplumsallaştırmak için, spor kulüpleri, 
yardımlaşma kooperatifleri, vakıflar, sendikalar kurarak, toplumsal sorunlara 
duyarlılığını ortaya koyuyordu. Halkın anlayabileceği bir üslupla, popüler 
değerlerden yola çıkarak İslam’ın toplumsal açıdan yeniden okunmasını 
amaçlayan İslamcılar, kadının toplumsal hayattaki rolünü kabul etmekte ve 
kamusal alanlarda kadınlar için özel yerler istemektedirler (Roy, 2005: 87).  

Kısacası İslamcı ideolojinin sosyo-politik kimliği modernleşme ekseninde 
oluşturulmaya çalışılmıştır. İslamcı ideolojinin hedef kitlesinin yeni kentlileşen 
sınıfları oluşturması ve bu kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda harekete geçmesi, 
yeni bir devlet hayaline yönelik siyasi projelerinin de zeminini oluşturmuştur.  

Orta Doğu’da İslamcı ideoloji kitlelerini oluştururken, Batı’da tarihsel 
nedenler ve ön yargılar, İslami tehdit algısını güçlendirmiştir. Avrupa’ya daha 
yakın olan İslam dünyasının, İslam’ı bir din olarak yaymaya başlaması ve 
Avrupa üzerinde hâkimiyet sağlaması, İslam’ın Batılı zihniyette bir düşman 
olarak yer etmesine ve tarihsel argümanlarla beslenmesine neden olmuştur 
(Said, 1981: 4-5).  

İslam dünyası ve Batı arasındaki sorunlu ilişkiler, Soğuk Savaş sırasında 
Komünist tehdide karşılık iş birliğinin gerçekleştirilmesi sonrasında 
ılımlaştırılsa da, Soğuk Savaş sonrasında, komünist sistemin çökmesiyle ortak 
düşmanın sona ermesi, İslam ve Batı arasındaki iş birliğini giderek 
zayıflatmıştır. Dolayısıyla, Batılı toplumlar için tehditkâr bir unsur hâline gelen 
İslam Dünyası, zihinlerde “öteki” olarak yer almıştır. Batı’nın özellikle Cihat 
kavramını terörist organizasyonların eylemleriyle örtüştürmesi, İslamcılığın 
Batı algısında komünizmden daha tehlikeli olarak nitelendirilmesine neden 
olmuştur (Halliday, 2003: 108).  

Batı dünyasında İslamcı ideoloji, tarihin mirası ve geçen Soğuk Savaş 
gerçeği altında siyasallaşmış bir ideolojiyi yansıtmaktadır. İslamcı kelimesinin 
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kapsamı değişik yorumlara yol açsa da Batılı literatürde, ılımlı İslamcılar ve 
radikal İslamcılar bu terim kapsamında ele alınmaktadır. İslamcı terimini 
kullanan Bernard Lewis’e göre, Müslüman toplumlar içerisinde iki siyasal 
gelenek vardır: Bunlardan biri her şeyi kabul eden dinginciler/ılımlılar diğerleri 
de aktif Müslümanlardır (militanlar). Her iki siyasal gelenek, Kuran’ı ve 
peygamberin söylediklerini ve yaptıklarını temel argümanlar olarak 
benimsemiştir. Dinginci/ılımlı gelenek, yargıç ve devlet adamı olarak hükümdar 
olan Hz. Muhammed Peygamber’e dayanmaktadır. Ancak dinginci gelenek, 
aktif/militan Müslümanlar gibi iktidarı ele geçirmekten ziyade, iktidarı 
iyileştirmeye yönelik daha pasif bir siyasal tutum içerisinde olmuşlardır. Aktif 
militan Müslümanlar ise, Peygamberin devletin başına geçmeden önce 
Mekke’deki pagan oligarşisine karşı muhalefetini temel alarak isyancı 
kimliklerini ön plana çıkartmışlardır. Hz. Muhammed Peygamberin Medine’ye 
göç öncesinde, muhalif gücün kurallarını oluşturması ve doğduğu topraklara 
geri dönerek, Mekke’de, modern dilde sürgün’de Hükûmet olarak ifade edilen, 
İslamcı devletini kurması, aktif Müslümanların “muhalefet ve 
reddetme/yadsıma”, “çekilmek ve gitmek/yola çıkmak”, “sürgün ve geri dönüş” 
gibi kavramları benimsemelerine ve siyasal devrim paradigmasını 
oluşturmalarına zemin hazırlamıştır (Lewis, 1988).  

Kısacası, Batı’nın zihniyetinde, teolojik kökenler ve yüzyıllardır süren 
etkileşim dikkate alındığında, İslamcı ideolojiye ve taraftarlarına yönelik, 
karşılıklı bilgisizliğin, kategorik bakışın, aşağılamanın ve çatışmanın sürekli 
canlı tutulduğu görülmektedir.  

B. İslamcı Hareketlerin Felsefi Temelleri 

İslamcı hareketler olarak ifade edilen oluşumların zeminini hazırlayan 
İslamcı aydınlar, İslamcı ideolojinin düşünsel boyutunun eylemsel faaliyetlere 
dönüşmesinde büyük rol oynamışlardır.  

 İslamcı ideolojinin eylemsel boyuta yansımaları olarak görülen İslamcı 
hareketler, köken ve yapıları itibarıyla incelendiğinde özellikle iki hareketin      
–İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) ve Cemaat-i İslami– daha baskın 
olduğu ve diğer İslamcı hareketlere örnek olduğu bilinmektedir. İslamcı 
hareketlerin felsefi temellerinin mimarları olarak bilinen Hasan el-Benna, 
Seyyid Kutup ve Mevlâna Ebu’l Alâ el-Mevdûdî’nin fikir ve yöntemlerinin 
İslam dünyasının genelinde yankı bulması, İslami uyanış olarak ifade edilmiştir 
(Esposito, 2002: 223). İslamcı aydınların, Müslüman toplumların sorunlarının 
temelinde, Avrupa sömürgeciliğinin ve Batılılaşmış Müslüman liderliğin etkili 
olduğunu düşünmeleri ve bu soruna yönelik çözüm arayışları içerisine 
girmeleri, düşünsel boyutu eylemleştiren İslamcı hareketlerin kurulmasına ve 
gelişmesine zemin hazırlamıştır.  

Orta Doğu’da Batı sömürgeciliği ve toplumsal sorunlara yönelik eleştirilerin, 
hem din eğilimli hem de daha Batılı ve laik fikirli seçkinler arasında geniş yankı 
bulduğu bir ortamda, İslamcı ideoloji ekseninde ortaya çıkan İslamcı 



 9 

hareketlerin mimarları, Benna ve Mevdûdî’nin İslami birikimlerini modern Batı 
düşüncesi ile sentezleyerek bir çözüm üretme içerisine girdikleri görülmektedir. 
Her iki düşünür, Batı’ya bağımlı olan Orta Doğu toplumlarının, hem siyasal 
olarak yetersiz hem de sosyo-ekonomik olarak istikrarsızlığa doğru 
sürüklendiklerini tespit ederek, Müslüman toplumları iyileştirmeye 
yönelmişlerdir. Benna ve Mevdûdî, 18. yüzyılda Suudi Arabistan’da ortaya 
çıkan Vehhabi hareketini ve 20. yüzyılda modern İslamcı selefleri örnek alarak 
sosyo-politik teşkilatlanmanın önemine dikkat çekmişler ve bu teşkilatlanma 
içerisinde reformist İslamcı bir anlayış geliştirmişlerdir (Esposito, 2002: 224).  

Benna ve Mevdûdî’nin, Müslüman toplumların İslami geleneğini, 20. yüzyıl 
şartlarına uygun olarak yeniden yorumlama ve uygulama düşüncesinin temelini, 
toplumu dinî ve sosyo-politik olarak diriltmek ve gerçek anlamda İslamiyet’i 
çağdaşlaştırmak oluşturmaktadır. İslam’ın kaynaklarından esinlenen Benna ve 
Mevdûdȋ, idari sorumluluk, hukuki değişim, popüler katılım ve eğitim reformu 
tasarruflarının, İslami kaynaklarını veya İslami karşıtlıklarını bularak İslam’ın 
Batı kökenli kurum ve düşüncelerle uyumlaştırılması olarak ifade edilen İslami 
modernleşmeden ziyade yeni bir sentez ortaya koymaya çalışmışlardır 
(Rahman, 1984: 116-118). Dolayısıyla, İslamcı hareketler modern bir İslamcı 
ideolojinin ürünü olarak, Batılı kurumlara adapte olmak yerine, bu kurumları 
kendi toplumsal şartlarıyla sentezleyen bir oluşum sergilemektedirler.  

İslamcı hareketlerin düşünsel boyutu, Batılılaşma’nın, Müslüman kimliğini 
ve hayat anlayışını tehdit ettiği tezinden hareketle Batı’nın öteki olarak 
tanımlandığı ve İslam’ın kendi içinde her şeyi kapsayan bir anlayışa sahip 
olduğu düşüncesi ile Kapitalizme ve hatta Marksizm’e alternatif olarak 
oluşturulmuştur. Ancak, Batılılaşma’ya karşı oluşturulan olumsuz tepkiler, 
İslamcı hareketlerin, modern kurum ve örgütler kurmasına, eğitim ve sosyal 
hizmetler sunmasına, modern teknoloji ve kitle iletişim araçlarını kullanmasına 
engel olmamıştır (Esposito, 2002: 225). Dolayısıyla, İslamcı hareketlerin, 
taraftarlarını harekete geçirmek ve mesajlarını yaymak için modern materyalleri 
kullanması, modernleşmeye karşı olmadıklarının bir göstergesi olarak 
yorumlanabilmektedir.  

Benna ve Mevdûdî, İslamcı hareketlerin ideolojini oluşturan ilkelerle, orta 
sınıf altı ve orta sınıf kentlilerini temsil eden genç meslek sahiplerinden, 
işçilerden, tüccarlardan ve üniversite öğrencilerinden, modern, eğitimli, İslami 
yeni bir kuşak yetiştirmeyi hedeflemişlerdir. Ancak, Benna ve Mevdûdî’nin 
hitap ettiği hedef kitlenin niteliğinin farklılıklar taşıdığı görülmektedir. Benna 
geniş tabanlı popülist bir kitleyi hedef alırken, Mevdûdȋ daha çok iktidara 
gelecek liderler yetiştirmek için elit bir kitleyi hedeflemiştir. Benna ve 
Mevdûdî’nin hedef kitlesi ister geniş tabanlı ister elit bir kesimden oluşsun, 
temelde İslam devleti ve toplumunu kurabilmek için, İslami bir devrimin gerekli 
olduğu düşüncesinin İslamcı hareketlere yön verdiği görülmektedir. Ancak 
burada amaçlanan şiddetli siyasal bir devrimden ziyade toplumsal bir devrimdir 
(Esposito, 2002: 228).  
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Benna ve Mevdûdî oluşturdukları ideoloji ekseninde toplumu yeniden inşa 
etmek için kitleleri, İslam’a çağırmakta/davette bulunmaktadırlar. Burada 
İslam’a yapılan çağrı, hem gayr-i Müslimlerin İslam’ı kabul etmeleri için hem 
de Müslümanların daha iyi bir Müslüman olmaları için yapılmaktadır. İslamcı 
hareketlerin çoğunluğu Müslümanlara yapılan çağrıda yoğunlaşmıştır.  

İslamcı hareketlerin, 1950’li yılların sonu ve 1960’lı yılların başlarında, 
Batı’ya bağımlı iktidarlarla siyasal çatışmalar içerisine girmesi, Benna ve 
Mevdûdî’nin ideolojik düşüncelerinin daha radikal bir boyuta taşınmasına 
neden olmuştur. İslamcı ideolojinin daha radikal bir tutum içerisinde 
sergilendiği İslamcı hareketlerin, düşünsel ve eylemsel boyutu, yenilikçi, çağdaş 
ve Batı literatürüne hâkim bir düşünür olan Seyyid Kutup tarafından 
biçimlendirilmiştir (Abu-Rabi: 92-95).  

Kutup’un araştırma için gittiği ABD’den, Batı’nın sert bir eleştirmeni olarak 
dönmesi İslamcı hareketleri, Benna ve Mevdûdî’nin fikirlerinin ötesine 
taşımıştır. Kutup’un, Batı’nın toplumsal ve kurumsal yapısının örnek 
alınamayacak derecede ahlaki ve siyasi çöküntü içerisinde olduğu ve Arap 
toplumlarına karşı ırkçı önyargılı yaklaşımları benimsediğine ilişkin tespitleri, 
İslamcı hareketlerin radikal bir boyut kazanmasına ve Orta Doğu’da, Batı 
yanlısı baskıcı rejimlere karşı mücadele içerisine girmesine neden olmuştur.  

Müslüman toplumların, mevcut baskıcı rejimlere yönelik değişimleri 
hedefleyerek düzeleceğine inanmayan Kutup, İslami bir düzen sağlamanın tek 
yolunun Cihad olduğunu savunarak, Benna ve Mevdûdî’den daha radikal bir 
tavır sergilemiştir. Cihad, adaletsizliklere karşı İslamcı hareketlerin silaha 
sarılmasını meşrulaştırıcı bir yöntem olmuştur. Baskıcı anti-İslami 
Hükûmetlerin ve Doğu ve Batı’nın sömürgeciliğine karşı, Kutup’un fikirleri, 
İslamcı hareketler tarafından iki şekilde formüle edilmiştir. Birincisi, Benna ve 
Mevdûdȋ’nin fikirlerinde olduğu gibi tabandan gelen reformist süreci 
vurgulayan evrim sürecini, ikincisi de gayri-İslami yönetim sürecini şiddetle 
devirme girişimini niteleyen devrim sürecini ifade etmektedir. (Esposito, 2002: 
235). Dolayısıyla, İslamcı hareketlerin düşünsel boyutunun mimarları olarak 
adlandırılan İslamcı aydınların, Müslüman toplumların, sosyo-ekonomik ve 
sosyo-politik sorunlarını, ihtiyaçlarını ve Müslüman toplumların modern Batı 
Dünyası’ndaki algılanışlarını tespit ederek oluşturdukları ideolojik çerçeve, 
dönemin baskıcı mevcut iktidarların etkisiyle de daha radikal bir boyut 
kazanmıştır.  

İslamcı hareketlerin genelinde “Anayasamız Kur’an’dır” sloganı ile hareket 
edildiği görülmektedir. Bu slogan çerçevesinde, İslamcı teorisyenlerin 
çoğunluğu, “Yönetici (Emir)” ve “Danışma Konseyi (Şûra)” olarak adlandırılan 
iki kavram üzerinde durmaktadırlar (Roy, 2005: 66). İslamcı hareketlerde, 
Emir’in kimler tarafından ve nasıl belirleneceğine dair kesin bir yöntem 
belirlenmemiştir. İslamcı literatür incelendiğinde, Emir’in iktidarının kapsamı 
ve sınırlarına ilişkin çok az somut verinin olduğu bilinmektedir. Hiçbir zaman 
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peygamber düzeyinde görülmeyen Emir, dinsel yasanın yorum hakkını içtihad 
hakkını elinde bulundurmaktadır. Emir’in belirlenmesinde seçim ve oylama 
sisteminin İslamcı ümmeti zayıflatan, Batılı demokrasiler gibi insan merkezli 
bir yönetim anlayışına sahip olduğu düşüncesiyle benimsenmemesi dikkat 
çekicidir. Bu bağlamda Emir’in belirlenmesinde, index sui/kendi kendinin 
göstergesi olarak, yani ortaya çıkar çıkmaz tanınması, ideal çözüm olarak 
görülmüştür (Roy, 2005: 67).  

İslamcı hareketlerin temel çıkış noktasını (ulema ve selefiyyenin aksine) 
siyasal eylemler içerisinde bulunmak ve iktidarı ele geçirmek oluşturmaktadır. 
İslamcı hareketlerin genelinde, siyasal parti kavramına ilişkin (ümmet içinde 
“Allah’ın Partisi’nden başka parti yoktur.” zihniyeti çerçevesinde) olumsuz bir 
tavır olmasına rağmen, İslamcı hareketlerin siyasal parti tiplerine uygun 
oluşumlar içerisine girdikleri ve özellikle kadın derneklerine yer verdikleri 
görülmektedir. Bu bağlamda İslamcı hareketlerin siyasal parti modelleri 
incelendiğinde, üç farklı model –Leninist, Batılı ve Dinsel-Militan– arasında 
geçişlerin olduğu tespit edilmektedir. Leninist tipte parti anlayışı, iktidarı 
hedefleyen ve diğer partilere meşruiyet hakkı tanımayan, kendini öncü parti 
olarak sunan bir oluşum sergilemektedir (örneğin, Afgan Hizb-i İslami Partisi). 
Batılı tipte oluşan siyasi partiler ise, programını seçimler ve çok partili sistem 
çerçevesinde benimsetmeye çalışan İslami değerleri yüceltmeye, toplumu ve 
anlayışları değiştirmeye çalışan ancak aktif İslamcı hareketler tarafından 
benimsenmeyen bir oluşum içerisindedirler (Türkiye Refah Partisi). Dinsel-
militan oluşumları nitelendiren siyasi partiler ise, dernek tipi hareketler yaratan 
ve seçkinlerin içine sızarak siyasal amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan partileri 
nitelemektedir (Mısırlı Müslüman Kardeşler, Pakistanlı Cemaat-i İslami) (Roy, 
2005: 72).  

İslamcı hareketlerin genelinde, siyasal partinin işlevi, erdemli Müslümanlar 
oluşturduktan sonra İslam devletinin kurulmasını sağlamaktır. Ancak, İslam 
devleti olmadan erdemli Müslüman olunamayacağı döngüsü, siyasal partilerin, 
taraftarların eğitildiği siyasal eylemle ahlaki eğitimin sentezlendiği bir tarikat 
gibi çalışmasına neden olmuştur. Bu bağlamda siyasal partilerin örgütsel yapısı, 
kişisel dönüşüm ve psikolojik içselleştirme ekseninde, sempatizanlardan, 
üyelerden, yürütme komitesi yardımıyla emir’i ve şurayı seçen merkez 
üyelerden oluşmaktadır. Siyasi partiye kabul edilmede, taraftarın toplum, tebliğ 
ve İslami kitaplar hakkında bilgi edinmesi gereken taarruflar (temel bilgiler), 
partinin ilkelerine mutlak itaati gerektiren tekvin (olgunlaşma) ve tenfiz (resmî 
onay) aşamasından geçmesi gerekmektedir.  

İslamcı hareketlerin düşünsel mimarlarının belirlemiş olduğu ideolojik 
çerçevenin, gerçekle örtüştürülmesinde yaşanan zorluklar, İslamcı hareketlerin 
eylemlerini başarıya ulaştıramamasına neden olmuştur. Bu bağlamda İslamcı 
hareketlerin ideolojik açmazlarının ana nedenleri olarak, erdemi sağlayacak 
olan unsurun birey ve toplum mu ya da İslami devlet mi olduğu sorunsalının 
yanında, İslami devleti oluşturacak siyasal kurumların niteliği (emir ve şuranın 
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nasıl belirleneceği) gibi sorunların etkili olduğunu söylemek mümkündür. 
Ayrıca reformist olarak nitelendirilen İslamcı ideolojinin, pasif ve aktif İslamcı 
hareketler tarafından farklı algılanışı, İslamcı hareketlerin terörizm olarak 
nitelendirilebilecek eylemler içerisine girmesi ve Batı zihniyetindeki olumsuz 
yansısı ideolojinin bütüncül yapısını olumsuz etkilemiştir.  

C. İslamcı Hareketlerin Orta Doğu Politikasındaki Yeri 

İslamcı Sünni-Şii hareketleri, Orta Doğu’nun toplumsal ve siyasi yapısında 
önemli değişiklikler gerçekleştirmeyi amaçlayan oluşumlar olarak nitelemek 
mümkündür. İslamcı hareketlerin bütününe hâkim olan ideolojinin temelinde, 
Müslüman toplumların yozlaştığı ve bu yozlaşmanın İslami yaşayışı 
nitelendirecek yeniden diriliş ile giderileceği düşüncesi, siyasal bilinci canlı 
tutmuştur. İslamcı hareketlerin, özünde Kur’an ve Sünnet’i temel alarak, Hz. 
Muhammed Peygamber’in devlet geleneğinin ve O’nun takipçileri zamanında 
benimsenen halife tarafından yönetilen, Birleşik İslam Devleti’nin yeniden 
oluşturma çabası içerisine girmesi, Orta Doğu politikasına yönelik aktif ya da 
pasif etkilerini anlaşılır kılmaktadır.  

İslamcı ideoloji çerçevesinde şekillenen İslamcı hareketler, ulus-devlet 
gerçeğini göz ardı ederek, İslam’ın yerleşik uygulamalarını kendi istedikleri gibi 
düzenlemeye çalışmışlardır. Ancak, sınırların oluşumu ile her ülkenin 
ihtiyaçlarının ve beklentilerinin değişiklik göstermesi, İslamcı hareketlerin 
bütüncül bir yapı sağlamasına engel olmuş, ülkelerin şartlarına uygun 
stratejilerin ve yönetim tekniklerinin belirlenmesiyle mevcut baskıcı rejimlere 
karşı çıkılmaya çalışılmıştır. İslamcı hareketlerin, Orta Doğu siyasetini 
yönlendirme girişimlerinin başarısız olmasında, İslamcı hareketler içerisinde 
rejimleri reforme etmeye çalışan daha ılımlı yaklaşımların ve rejimleri 
devirmeye yönelik daha radikal anlayışlar ve davranışlar sergileyen yaklaşımlar 
arasında uzlaşmanın sağlanamaması da bir etken olarak yer almaktadır. İslamcı 
hareketler içerisinde, kutsal değerlerin yorumlanışında ve uygulanışındaki 
ihtilafların giderilememesi, temelde ortak tehdit olarak algılanan Batı ve Doğu 
(Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği) düşmanlığına ve yabancı 
sömürgeciliğine karşı ortak bir politika oluşturulmasına engel olmaktadır. 
İslamcı hareketlerin iktidara ve topluma yönelik reformist ve sosyalizasyonu 
amaçlayan talepleri ve eylemleri Arap devletlerince benimsenmemekle ve 
gerektiğinde hareketlerin dağıtılıp, üyelerinin tutuklatılmasıyla, iktidarlarını 
koruyan tedbirlere başvurmalarıyla birlikte, dışardan bir tehdit algılandığında, 
özellikle radikal İslamcı hareketlerin bu tehdide karşı desteklendiği 
görülmektedir. Bu bağlamda, Orta Doğu siyasetinde etkileyici ancak belirleyici 
bir fonksiyona sahip olmayan, İslamcı hareketler çalışmada Sünni ve Şii bir 
ayrıma tabi tutularak incelenmiştir.  

C.1. Sünni İslamcı Hareketler 

Müslüman Kardeşler Örgütü: Sünni İslamcı hareketler içerisinde yer alan 
ve İslamcı hareketlerin temelini oluşturan Müslüman Kardeşler Örgütü, İslami 
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modernleşmeyi savunan, Reşit Rıza ve Muhammed Abdun’un öğretilerini temel 
alan Hasan el-Benna (1906-1949) tarafından 1928 yılında Mısır’da kurulmuştur. 
Mısır toplumunun sorunlarını ve Batı sömürgeciliğini temel alarak örgütün 
ideolojik boyutunu oluşturan Benna, dini-siyasal eylemciliği, toplumsal protesto 
ve reformist anlayışla sentezleyerek, Orta Doğu’daki İslamcı hareketlerin 
öncüsü olmuştur (Esposito, 2002: 233).  

Müslüman toplumların geri kalmasının nedenini İslami hükümlerden 
uzaklaşılmasıyla bağdaştıran Müslüman Kardeşler Örgütü’nün, etkili bir siyasal 
güce dönüşmesi, 1936-39 tarihleri arasında, Araplarla Siyonistler arasında 
yaşanan çatışmalar sonrasında hız kazanmıştır. Benna, siyasallaşan Müslüman 
Kardeşler örgütünü, “selefi bir mesaj, Sünni bir yöntem, tasavvufi bir hakikat, 
siyasal bir örgüt, atletik bir grup, bilimsel ve kültürel bir bağ, ekonomik bir 
girişim ve toplumsal bir fikir olarak tanımlamakta ve Sünni, gelenekçi ve 
reformcu düşüncedeki en aktif unsurların mirasçısı ve icracısı olduğunu” ifade 
etmektedir. (Erkilet, 2004: 236) 

Siyasallaşan Müslüman Kardeşler Örgütü’nün, iktidara yönelik eleştirileri 
(Batı taklitçiliğinin Müslümanca yaşamaya engel olduğu, kadın erkek ayrımı 
yapılmayan toplantıların düzenlenmesi, içki, kumar, şans oyunlarına izin 
verilmesi gibi), özellikle Balfour Antlaşması’nın kaldırılmasına ilişkin talepleri, 
iktidarın örgütü yakından incelemesine neden olmuştur. Ancak, eleştirel 
tutumlarına ve cihad söylemlerine karşın, ihtilal düşüncesinden ziyade, ihtilalin 
kopabileceği uyarılarında bulunan örgüt, Hükûmetin maddi yardımlarını kabul 
ederek ılımlı bir tavır sergilemiştir.  

Müslüman Kardeşler Örgütü, İslam dışı Hükûmetleri ıslah etmek ya da 
devrime çağırmak amacıyla dini ibadetleri kullanmış, özellikle büyük kitlelerin 
katıldığı hac ibadetine siyasal bir boyut kazandırmışlardır. Eylemlerin giderek 
artmasıyla, Hükûmete yönelik siyasal tepkilerini arttıran Müslüman Kardeşler 
aleyhinde propagandalar başlatılmıştır. Müslüman Kardeşler Örgütü’nün 
ideologu Benna’nın, şiddete karşı olduğu bilinmesine rağmen, örgüt içinde 
“Ceval” adlı bir gençlik grubunun oluşturularak silah, bomba ve patlayıcı 
maddelerle, çatışmalara katıldığının ileri sürülmesi, örgütün yasa dışı ilan 
edilmesine ve birçok üyesinin tutuklanmasına ve Benna’nın bir suikast sonucu 
öldürülmesine neden olmuştur.  

Müslüman Kardeşler Örgütü’ne 1953 yılında katılan Seyyid Kutup, 
toplumun tamamına ağırlık vermekten ziyade İslami düzenlemeyi 
gerçekleştirebilecek ağırlıklı bir kesimin seçilmesi taraftarı olmuştur. Çünkü 
Kutup, toplumu bir cahiliye toplumu olarak görmekte ve ancak elitlerin 
yönetiminde düzelebileceğini savunmaktadır. Bu yaklaşımı ile Benna’dan 
ayrılan Kutup, yazdığı eserlerde dikkate alındığında, İslam’ı daha evrensel bir 
boyuta taşıyan, daha çok düşünsel nitelikte bir lider olarak örgütte yer aldığı 
görülmektedir.  
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Mısır’da, Nasır döneminin sona ermesi ve Enver Sedat döneminin (1971) 
başlaması ile sosyo-ekonomik ve sosyo-politik sorunların artması, İslamcı 
hareketlerin şiddet eylemlerinin artmasına zemin hazırlamıştır. Sedat’ın ülkeden 
Rus danışmanları sınır dışı ederek, Batılı bir yaklaşımı benimsemesi, İsrail ile 
Camp David Antlaşmalarını imzalaması, Müslüman Kardeşler Örgütü’nün 
tutuklu üyelerinin yeni bir örgüt arayışı içerisine girmelerine neden olmuştur 
(Kepel, 1992: 166). Örgütün üyeleri, Salih Seriyye’nin Askerî Akademi 
grubuna, Şükrü Mustafa’nın Et-Tekfir ve’l-Hicret/Cemaat-i Müslimin grubuna, 
Abdüsselam Farac’ın Cihad Hareketi’ne dağılarak, yaşadıkları baskı ve şiddetle 
demokratik sisteme duyulan güvensizliğin bir ürünü olarak şiddet eylemlerine 
devam etmişlerdir (Rubin, 2002: 44). Bu örgütlerin hiçbirinin Müslüman 
Kardeşler Örgütü kadar yaygın ve derin bir yapıya sahip olamaması ve daha çok 
cihada yönelmeleri, halktan kopuk gençlik hareketleri olmalarına engel 
olamamıştır.  

Müslüman Kardeşler, Mısır’daki en önemli siyasi muhaliflerden biri olarak 
hâlen etkinliğini devam ettirmektedir. Mısır ve Orta Doğu’da Sünni İslamcı 
akımlarda varlığını hissettiren örgüt, 1990’larda farklı siyasal örgütlerle 
ittifaklar yapmış ve meşru siyasallaşma sürecini hızlandırmıştır. Sivil toplum 
kuruluşlarının yönetim kademelerini ele geçiren örgüt, bağımsız 
milletvekillikleri kazanarak meclise girmeyi başarmıştır.  

Müslüman Kardeşler Örgütü’nün, 1996 yılında başına geçen Mustafa 
Maşhur ölümüne (2002) kadar geçen sürede, örgütün bütün yönetim 
kademelerinde bulunmuş ve örgütün siyasal dönüşüm politikasını 
oluşturmuştur. “Demir Şeyh” olarak da bilinen Maşhur’un ölümü, Örgütü kısa 
süreli de olsa bir belirsizliğe itmiş ve liderliği kimin alacağı ve gelecekte 
Örgüt’ün siyasal çizgisinde değişimlerin olup olmayacağı tartışılmaya 
başlanmıştır. Katı hiyerarşik yapısı ile diğer parti örgütlerinden ayrılan 
Müslüman Kardeşler, stratejilerinin devam edeceği mesajını vererek, örgüt 
liderliğine Maşhur’un yardımcısı Mamun El Hubeydi’yi getirmişlerdir. Hubeydi 
yönetime getirilirken örgüt içerisinde farklı hiziplerin ortaya çıkmasını önlemek 
amacıyla genç kadronun da üst kademelere getirilmesi hedeflenmiştir.  

Müslüman Kardeşler Örgütü’nün radikal uzantıları Muhammed Hüsnü 
Mübarek yönetimince sert önlemlerle bastırılmış olmasına rağmen, sivil 
kurumlarda giderek daha etkin bir konum almaya devam etmiştir. Hükûmet 
tarafından hâlen yasal görülmeyen örgüt, ılımlı politikaları sonucunda ülke 
içerisinde “yarı-yasal” bir konumda varlığını devam ettirmektedir (Kepel, 
2001). Siyasi olarak yasaklanmış olmasına rağmen bağımsız adaylarla katıldığı 
2005 parlamento seçimlerinde 88 sandalye kazanarak Mısır’daki en büyük 
muhalefet grubu olmayı başarmıştır (“Müslüman Kardeşler”, http://wikipedia. 
org).  

Müslüman Kardeşler, Mısır dışında, Suriye, Filistin, Ürdün, Kuveyt, Sudan 
ve Yemen’de örgütlenerek, Orta Doğu’da en fazla siyasal ağırlığa sahip kutbu 
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oluşturmuşlardır. Suriye’de genel danışman olarak adlandırılan Mustafa el Sıbai 
tarafından 1945 yılında kurulan Müslüman Kardeşler kolu, Mısır rehberliğinde, 
1982’ye kadar yoluna devam etmiş, sonrasında Adnan Saadeddin’in (Irak) ve 
İbrahim Ebu Gudde’nin (Suudi Arabistan) liderliğinde bölünmüşlerdir. 
Sudan’da, 1946 yılında kurulan ve 1985 yılında Hasan el Turabi’nin 
yönetiminde İslami Ulusal Cephe’ye dönüşen Müslüman Kardeşler askerî 
rejime aktif olarak katılmışlardır (Bulut, 1994: 133). Ürdün’de, Filistinlilerin de 
içinde bulunduğu Müslüman Kardeşler Örgütü, Abdurrahman Halife tarafından 
yönetilmiştir (Roy, 2005: 149).  

Müslüman Kardeşler Örgütü’nün ne Suudi Arabistan’da (Vehhabi 
Hareketi’nin güçlü etkilerinden dolayı) ne de Şiiler arasında örgütlenmeye 
çalışmadıkları görülmektedir. Müslüman Kardeşler, kendi öz kolları dışında, 
Tunus’ta Gannuşi tarafından kurulan İslami Yöneliş Hareketi (En Nahda 
Partisi) (Bulut, 1994: 69), Fas’ta Abdüsselam Yasin’in Adalet ve İyilik (el Adl 
vel İhsan) (Bulut, 1994: 113) örgütü içerisinde yer almış ve Afgan İslamcı 
hareketlerine öncülük etmiştir (Roy, 2005: 150).  

Cemaat-i İslami Örgütü: Sünni İslamcı hareketler içerisinde yer alan bir 
diğer örgütte Cemaat-i İslami örgütüdür. Müslüman Kardeşler Örgütü gibi 
Cemaat-i İslami örgütü de hem ideolojik olarak hem de örgütsel olarak 20. 
yüzyıl İslam dünyasında etkin olmuş bir hareket olarak görülmektedir. Cemaat-i 
İslami Örgütü, Hindistan’da Mevlana Ebu’l Ala el-Mevdûdî tarafından 1941 
yılında kurulmuştur. Mevdûdî’nin düşünsel boyutunda şekillenen örgüt, 
temelinde Müslüman Kardeşler Örgütü’yle benzer bir ideolojiyi paylaşmaktadır.  

Mevdûdî’nin temel çıkış noktasını, şura tarafından yorumlanan, İslam 
Hukuku’nun (şeriat) uygulandığı, bir İslam devleti kurmak oluşturmaktadır. 
Mevdûdî, “İslam’ın Anlaşılmasına Yönelik” (Risalat Diniyat in Arabic) adlı 
eserinde, sadece muhafazakâr ulemayı ele almamış, liberal modernizasyonları 
ile modern konsepte İslam’a yer vermiştir. Bu bağlamda, 1941 yılında Cemaat-i 
İslami’yi kurmuş ve 1972’ye kadar yönetiminde kalmıştır. Mevdûdî’nin 
ideolojisi, örgütün bütününe yansıyan eserleriyle, ahlaki bilimsel görüş ile 
İslam’ın uyumlu olduğu vurgusunu ortaya koyarak, Müslüman Kardeşler 
Örgütü’ne oranla hem daha az devrimci hem de daha az siyasal olarak 
popülerlik kazanmıştır (“Jamaat-el-Îslami”, http://www.globalsecurtity.org).  

Mevdûdî, Avrupa sömürgeciliğini ve toplumları birleştirmekten çok bölen, 
dil, kabile ve etnisiteye dayalı kimliklere ve Batılı bir düşünce olarak gördüğü, 
modern milliyetçiliğe karşı suçlamalarda bulunarak, evrensel İslam birliğinin 
(pan-İslamist) ideal olduğunu ve dayanışma için gerekliliğini savunmuştur 
(Esposito, 2002: 224).  

Cemaat-i İslami Örgütü’nün ideologu Mevdûdî, Kur’an ve Sünnet’e 
başvurarak kutsal metinleri yeniden yorumlamış ve Benna’nın Müslüman 
Kardeşler Örgütü gibi geçmişin devamını, modernite ile sentezleyerek, 
Örgüt’ün eylemlerinde somutlaştırmıştır. Müslüman Kardeşler Örgütü ile 



 16 

benzer bir örgütlenme yapısına sahip olan Cemaat-i İslami, Allah’ın yasası ile 
idare edilen bir toplum kurmayı arzulayan insanları bir araya getirmiştir. 
Müslüman Kardeşler Örgütü, ideolojisini gerçekleştirmek için bir bütün olarak 
toplumu hedeflerken, Cemaat-i İslami hareketi, daha çok iktidara gelecek 
liderlerin eğitimiyle ilgilenen daha elit bir kitleye hitap etmektedir (Ameer, 
http://www. Jamaat. org; Esposito, 2002: 228).  

 Cemaat-i İslami Örgütü, Pakistan siyasinde aktif bir rol oynamış, iktidarı 
sürekli eleştiren tutumuyla, İslami devlet taleplerini yineleyen siyasal bir parti 
olarak çalışmıştır. Mevdûdî ve örgüt taraftarları iktidarı eleştiren söylem ve 
eylemlerinden dolayı zaman zaman tutuklansalar da siyasetin belirleyicisi 
olmuşlardır. Örgüt, 1977-1978 General Ziyaü’l-Hakk döneminde, uluslararası 
bir yaygınlık kazanarak, Pakistan ve Hindistan dışında, Bangladeş, Afganistan 
ve Keşmir’de aktif siyaset içerisinde yer almıştır (Esposito, 2002: 237).  

Cemaat-i İslami örgütü, Enver Sedat dönemi boyunca, Mısır 
üniversitelerindeki Marksist solcu akımları etkisiz hâle getirerek, iktidar için bir 
tehdit unsuru haline dönüşmüştür. Sedat’ın İsrail’le barış politikası içerisine 
girmesi, örgütün üye sayısının artmasına ve şiddet eylemlerini 
yoğunlaştırmasına neden olmuştur. 1981 Haziran’ında Al-Zaviye’t-İl Hamra 
“İdeolojik Fitne” olayı olarak tarihe geçen ve doğrudan doğruya rejimle çatışma 
içerisine girilen olayda örgüt kapatılmış ve üyeleri tutuklanmıştır. Örgütün 
çökertilmesine tepki olarak, Enver Sedat, yakalanamayan militanların suikastı 
sonucunda öldürülmüştür. Dolayısıyla, başlangıçta bir öğrenci hareketi olarak 
görülen olayın, sınırları aşması ve doğrudan siyasi hayata etki etmesi, Cemaat-i 
İslamî Örgütü’nün derin köklere sahip olduğunu göstermektedir (Kepel, 1992: 
229-238).  

HAMAS: Sünni İslamcı hareketler içerisinde yer alan, Şeyh Ahmed İsmail 
Hasan Yasin tarafından 1987 yılında kurulan HAMAS’ın tabanı, Yaser 
Arafat’ın (Ebu Ammar) önderliğinde, 1959’da kurulan Filistin kökenli direniş 
örgütü El Fetih’ten ayrılan İslamcı taraftarların, 1986’da Seraya El Cihad El 
İslami adında bir örgüt kurmalarıyla oluşmuştur. Kudüs’te, İsrail askerlerine 
yönelik (1986) eylemlerle adını duyuran Seraya El Cihad El İslami Örgütü’nün 
kitlesel bir karakter kazanmasıyla, Hareket-ül Mukavemet-ul İslamiye-HAMAS 
(İslami Direniş Hareketi) örgütü Filistin’in Gazze bölgesinde kurulmuştur 
(“HAMAS”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Hamas).  

HAMAS’ın kurucusu Yasin’in, Şeyh Salah Şehade, Mühendis İsa El Neşşar, 
Dr. İbrahim El Yezari, Dr. Abdülaziz El Rentisi gibi Filistin İslamcı hareketin 
öncü isimleriyle görüşmeleri sonucunda, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı 
başlattıkları direniş/intifada ile birlikte eylem planları hazırlanmıştır. Batı 
Şeria’da da Cemil Hemami’nin başkanlığında örgütlenen HAMAS’ın askerî 
kanadını, Filistin Mücahitleri, haber alma teşkilatını da Cihad ve Davet Grubu 
adıyla kurulan birlikler oluşturmaktadır. Şûra Meclis’i tarafından yönetilen 
HAMAS’ın örgütsel yapısı beş birimden oluşmaktadır. Hareketin güvenliğini 
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korumak ve istihbarat toplamak amacıyla görev yapan Seferberlik, Örgüt ve 
Asayiş Birimi, askerî eylemlerde bulunan, Askerî Birim, intifadayı izleme 
görevini üstlenen Olaylar Birimi, hareketin üst düzey siyasetini belirleyen 
Siyasi Birim ve tutuklu örgüt elemanları hakkında bilgi verip onların dışarı ile 
bağlantısını kuran Enformasyon ve Cezaevi Birimi (Bulut, 1994: 246). 
Dolayısıyla, HAMAS, İsrail ve İsrail ile iş birliği yapanlara ve İslami inancı 
gerektirdiği gibi yaşamayanlara karşı, şiddet içeren eylemler düzenlemeyi 
amaçlayan bir örgüt olarak kurumsal yapısını tamamlamıştır.  

HAMAS’ın ideolojisi, Filistin’de İslami bir devlet kurmayı ve İslami 
toplumu oluşturmayı amaçlayan Filistin İslami Cihad akımı ve öncelikle 
işgalcilere karşı mücadeleyi öngören ve sonrasında İslami bir devlet kurmayı 
hedefleyen Şeyh Yasin’in fikirleri çerçevesinde ikili bir yapı sergilemektedir. 
Bu ideolojik farklılık, HAMAS’ın giderek kitleselleşmesiyle tartışmalara yol 
açmakta ve hem siyaset hem de zihniyet açısından İslami Cihad akımı 
taraftarlarından ayrılan radikal bir tutuma dönüşmektedir. Bu konuda 
HAMAS’ın Ürdün sözcüsü, İbrahim Goşe, Gazze’deki birliklerin Mısır 
Hareketi’ne, Batı Şeria’dakilerin de Ürdün Hareketi’ne bağlı olduklarını, ancak 
her iki hareketinde, HAMAS altında birleştirildiğini ifade etmektedir (Bulut, 
1994: 247). Ancak HAMAS içindeki ayrılık, İslami Cihad taraftarlarının, 
Filistin Ulusal Meclisine girmeyi hedeflemeleri, HAMAS taraftarlarının ise, laik 
ve demokratik bir düzeni savunan bir parlamentoya girmeyi reddetmeleri ile 
belirginleşmiştir. Körfez Savaşında Batı’ya karşı Saddam’ı destekleyen İslami 
Cihad taraftarlarına karşı, HAMAS taraftarlarının, Saddam’a karşı çıkarak, 
Kuveyt ve Suudi Arabistan’ı desteklemesi ile daha da somutlaşmıştır.  

HAMAS’ın 1990’larda Marksist ve milliyetçi örgütlerle (Habaş, Havatme 
gibi) iş birliği içerisine girerek, Filistin Ulusal Meclisine karşı zorlayıcı şartlarla 
parlamentoya girmek istemesi İslami Cihad akımı taraftarlarınca ikiyüzlülük 
olarak nitelendirilmiştir. HAMAS’ın siyasetinin iki yüzlülük olarak 
nitelendirilmesinde, İran-Irak savaşı sırasında, İran’ın Filistinlileri tasfiye etmek 
isteyen Suriye ile iş birliği içerisine girmesi ve Sünni-Şii ayrımının etkisiyle, 
Filistin-İran ilişkilerinin gerginleşmesi nedeniyle İran’ın, Arafat’ın Filistin 
Kurtuluş Örgütü’ne karşı HAMAS’ı bir alternatif hareket olarak görmesi etkili 
olmuştur (Bulut, 1994: 258).  

HAMAS hareketinin giderek güçlenmesi ve 25 Ocak 2006 tarihinde 
Filistin’de yapılan seçimleri kazanarak Hükûmeti kurması, hem Orta Doğu 
ülkelerini hem de ABD ve AB’ni endişelendirmiştir. Özellikle, ABD Dış İşleri 
Bakanı Condoleezza Rice’ın, terörist bir örgüt olarak ifade edilen HAMAS’ın, 
Filistin yönetiminde etkili olarak, meşruiyet kazanmasının kabul 
edilemeyeceğini açıklaması, Orta Doğu’da etkili olmak isteyen Rusya 
tarafından seçimle iş başına gelen bir Hükûmetin dışlanmasını, Batı 
demokrasisiyle uzlaştıramamakla eleştirilmiş ve HAMAS ile ikili görüşme 
girişimlerinde bulunulmuştur (Dağı, 2006: 267). Dolayısıyla, ABD ve İsrail’in 
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memnuniyetsizliğine rağmen, HAMAS’ın meşru bir zeminde, Filistin yönetimi 
içerisinde yer aldığı görülmektedir.  

El Kaide: Usame Bin Ladin tarafından 1988 yılında kurulan El Kaide İslami 
örgütü ise, kitleleri kazanmada gösterilen başarılardan daha çok, bu hedefe bir 
türlü ulaşamamanın yarattığı panikle ortaya çıkan bir tepkinin ürünüdür. Zengin 
Suudi Arabistanlı bir ailenin 54 çocuğundan biri olan bin Ladin, Güney 
Yemen’de Hadramut’ta doğmuştur. Müslüman Kardeşler teşkilatının fikirlerinden 
etkilenen bin Ladin, 1979 Aralık ayında, Suudi Gizli Servisi Şefi Prens Turki bin 
Faysal tarafından, Pakistan Peşaver’e gönderilmiştir. Bin Ladin, Peşaver’de, Arap 
ülkelerinden ve dünyanın diğer bölgelerinden gelen İslamcı gençlerin, birer 
profesyonel savaşçıya dönüştürüldüğü bir eğitim görmüş ve CIA’nin destekleriyle 
Sovyet askerlerine karşı El Kaide örgütünü kurmuştur. El Kaide’nin ideolojisinin 
temelini Sünni ideolog Kutup’un öğretileri oluşturmaktadır. Ancak örgütün, Şii 
ideolojinin önemli isimlerinden Abu Bakr’ın fikirlerinden etkilenerek 1960’larda 
kurulan Tekfir val-Hira’dan da etkilendiği görülmektedir (“Al-Qeada”, 
http://en.wikipedya.org).  

Bin Ladin ve taraftarları kitlelere ulaşabilmek için Amerikan karşıtlığını 
kullanmış ve Arap rejimlerinin sempatisini kazanma eğilimi sergilemişlerdir. 
Ancak, ABD’nin sert tepkisi özellikle, 11 Eylül saldırıları sonrasında, bin 
Ladin’in İslami düşüncenin radikalleştirilmesinde çok güçlü bir doktrin 
oluşturması, Arap devletlerinin açıkça sempati göstermelerine engel olmuş ve 
BM Güvenlik Konseyi ve birçok devlet tarafından terörist örgüt olarak 
nitelendirilmiştir.  

El Kaide adını, (“Transcript of Bin Laden’s October Interview”, 
http://archives.cnn.com) Abu Ebeida El-BanasHri tarafından, Rus teröristlere 
karşı mücadeleyi amaçlayan eğitim kamplarının genel adından alan örgütün 
tüzüğü, Abdullah Azzam tarafından 1987-1988 yıllarında hazırlanmıştır. İslam 
fıkhı alanında uzman olan ve modern cihad hareketlerinin en etkin yorumcusu 
olarak bilinen Azzam, Ürdün kökenli bir Filistinlidir. Bin Ladin’in görüşlerini 
şekillendiren Azzam, Afganistan mücahitlerine yardım eden Afgan Gizli 
Servisi’nin kurulmasında ve Sovyetlere karşı mücadele etmesinde etkin bir rol 
oynamıştır. 1989 yılında bir suikast sonucu öldürülen Azzam, Bolşevik 
ideolojinin bir ürünü olan, devrimci bir zihniyetle bütünleşen Kutup’un 
fikirlerini ve modern Batılı etkileri İslami temalarla örtüştürerek, zıt fikirlerin 
bir araya geldiği bir ideoloji oluşturmuştur. Bu bağlamda Bin Ladin’le 
özdeşleştirilen örgütün asıl kurucusunun “Azzam” olduğu söylenmektedir 
(Gray, 2004: 68). Bu konuda, Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda Global 
Network of Terror” adlı kitabında Bin Ladin’i orijinal bir düşünürden ziyade, 
oportünist etrafında iyi birtakım bulan ve onu iyi idare eden, tam bir iş adamı 
olarak nitelendirmektedir (Gray, 2004: 68). Dolayısıyla, Bin Ladin’in 
örgütleyici ve taktikçi kişiliğinin dışında, hakkında çok az şey bilinmekte 
(Batılılaşmış Lübnan kültürü içinde, seküler değerlere karşı yaşadığı gibi) ve bu 
bilinenlerin çoğunluğunu da söylentiler oluşturmaktadır.  



 19 

El Kaide örgütü, geniş bir aile modeline göre örgütlenmiş, taraftarlarını 
güçlü güven bağları ile birbirine bağlayan, özünde modern, finansal olarak 
küresel düzlemden beslenen (gayri resmî bankacılık sistemlerinden (havale) 
yararlanmakta), modern teknolojiye hâkim, sabit bir merkezi bulunmayan, 
dünyanın her yanında (ölüme gitmeye hazır) aktif üyelere sahip, küresel çok 
uluslu bir yapıya sahiptir (Gray, 2004: 66-69). Dolayısıyla, El Kaide’nin, 
liderinin ölümü ya da güçsüzlüğü hâlinde bile işlevini koruyabilecek bir 
örgütsel yapıya sahip olduğu görülmektedir.  

El Kaide Örgütü’nün Soğuk Savaş dönemine dayanan kökleri, ABD, Suudi 
Arabistan ve Avrupalı devletlerin güdümünde, Sovyetler Birliği’nin 
Afganistan’ı işgali (1979) ile gün yüzüne çıkmış, faaliyetleri ve destekçileriyle 
küresel bir boyut kazanmıştır. El Kaide’nin, Suudi Hanedanını devirmek gibi 
küresel olmayan stratejik hedefleri, Suudi petrolünde kontrolü sağlayarak 
endüstrileşmiş dünyadan payını almak ve Amerikan gücünü dünya çapında bir 
çatışmaya sürükleyerek dengelenmiştir.  

C.2. Şii İslamcı Hareketler: Hizbullah 

İslamcı Şii hareketler, Şii Müslümanların sosyo-ekonomik ve sosyo-politik 
sorunlarını protesto etmek amacıyla siyasallaşan devrimci oluşumlardır. Orta 
Doğu’da Lübnan topraklarında, daha yaygın olarak görülen Şii 
hareketlenmelerin, ortaya çıkmasında ülkenin, siyaseti ve toplumsal yapısı etkili 
olmuştur. Batılıların ve Körfez Şeyhlerinin yatırım yaptıkları ve saraylarını inşa 
ettikleri, Orta Doğu’nun İsviçre’si olarak görülen Lübnan’ın, Şii radikalizminin 
yuvası olması, hem Batılı hem de Lübnanlı ve İranlı liderlerce beklenilmeyen 
bir durum gibi görülmektedir.  

Lübnan’ın tarihsel seyrinde, Hristiyan unsurlar, ekonomik ve siyasal olarak 
baskın gücü oluşturmuş, Müslümanlar ve özellikle Şii Müslümanlar ise 
kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak hissetmişlerdir. Müslümanları rahatsız 
eden bu oluşum, 1970’li ve 1980’li yıllarda Şii hareketlerde kendisini 
hissettirmiştir. İran’dan farklı olarak, kırsal, yoksul, dağınık ve etkin dini 
liderlikten yoksun bir ortamda şekillenen Şii hareketler, Hristiyan, İsrail ve 
Filistin askerî güçleriyle mücadele etmeye ve statukoya karşı cephe almaya ve 
dinî sembolleri kullanarak İslam’ı Lübnan siyasetine çıkarmayı amaçlamıştır 
(“AMAL Movement”, http://en.wikipedya.org; Esposito, 2002: 251).  

Sömürge ve manda yönetimi altında, Fransızlar tarafından oluşturulan yapay 
sınırlarla çevrili Lübnan, 1932’de Fransızlar tarafından yapılan nüfus sayımı 
dikkate alınarak, dinsel temsile göre yönetilmektedir. Bu bağlamda 1943 
sözleşmesine göre ülke, Hristiyan bir başkana, Sünni Müslüman bir başbakana, 
Şii Müslüman bir meclis başkanına ve dini temsil oranlarına göre dağılan bir 
kabineye sahiptir. Görüldüğü gibi Lübnan, Amerikalı ve Avrupalı yatırımcıların 
ve diplomatların gölgesinde çağdaş, Batılılaşmış bir yapıya sahip olmakla 
birlikte, siyasal sistemde din göz ardı edilemeyen bir kimlik unsuru olarak 
etkisini hissettirmektedir (Esposito, 2002: 253).  
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Lübnan Şii hareketlerinin ideologları olarak bilinen İmam Musa Sadr ve 
İmam Humeyni, lidersiz ve örgütlenmemiş hareketlerin siyasallaşmasında ve Şii 
topluluğun dirilişinde etkili olmuşlardır. Lübnan kökenli İran’da doğan Sadr, 
İslami eğitimin merkezi olan Irak’ın Necef kentinde eğitim almış ve İran ve Irak 
Şiileri ile Lübnan Şiilerini dini ve kültürel bağlarla etkisi altına alarak, onlara 
ortak bir Şii kimlik kazandırmıştır. Şii hareketlerini örgütleyen Sadr, dinî 
liderlerin önderliğinde kurulan İslami Şii Yüksek Konseyi’nin başkanı ve sosyal 
adalet ve eşitlik amacıyla kurulan, dinî-sosyal bir hareket olan Yoksunlar 
Hareketi’nin kurucusu olmuştur (Esposito, 2002: 254).  

Hristiyan, Sünni ve Dürzîlerden farklı olarak Şiilerin siyasi bir partisi 
olmamasına rağmen modernleşmenin de etkisiyle ortaya çıkan Şii tüccar 
sınıfının öğrenci kitlesiyle bütünleşmesi toplumsal protestolar için gerekli 
çoğunluğun oluşturulmasına neden olmuş ve Şii hak ve kuruluşlarını korumak 
amacıyla Yoksunlar hareketinin askerî kanadını oluşturan EMEL milis örgütü 
kurulmuştur. Lübnan Mukavemet Taburu’nun (Efvecu’l el-Mukaveme            
el-Lübnaniyye) baş harflerinden oluşturulan EMEL milis örgütü, sadece askerî 
bir yapılanma olarak kalmamış sosyo-ekonomik ve sosyo-politik hareketi de 
içerisine almıştır.  

EMEL, 1975-1976 yıllarında ortaya çıkan Lübnan iç savaşında, toplumsal 
farklılıkların daha da belirginleşmesiyle, iktidara yönelik tepkisini sertleştirmiş 
ve Hristiyan azınlığın yönetimini reddeden ve radikalleşen bir sürece girmiş ve 
1978-1982 yıllarında, İsrail’in Lübnan’ı işgali gibi olaylarla daha da hız 
kazanmıştır. Bu süreçte, Sadr’ın Kaddafi’yi ziyareti sırasında ortadan 
kayboluşu, Şiilikteki şehitlik ve Gaib İmam öğretisiyle bağdaştırılmış ve Şii 
siyaseti, kayıp İmamın ülkesi için, bir Cihada dönüştürülmüştür. 1979 yılında 
İran’da yaşanan devrimin de etkisiyle birçok Arap milliyetçisi ve sol ideoloji 
taraftarı EMEL’in saflarına katılmıştır.  

EMEL Örgütü’nün başına, hukukçu kimliği ile tanınan Nebih Berri geçmiş 
(1982) ve örgütü dinî eğilimden seküler bir eğilime doğru dönüştürmüştür. 
Milliyetçi Şii bir örgüt niteliğine bürünen EMEL, Şii toplum için siyasal ve 
ekonomik refahı getirmeye yönelik devrim amacı olmayan reformcu bir 
örgüttür (“Nabih Berri”, http://en.wikipedya.org). EMEL’in devrimci 
taraftarları, Berri’nin milliyetçi reformist çizgisini eleştirerek, İslami bir devlet 
kurmaya gönül verenlerle birlikte örgütten ayrılmışlar ve daha radikal örgütler 
içerisine dağılmışlardır.  

İslamcı Şii hareketler, İran Devrimi sonrasında kurulan İslami Devletin 
etkisinde kalarak, devrimci niteliklerin daha da ön plana çıktığı, oluşumlar 
içerisine girmişlerdir. 1982’de İsrail’in Lübnan’ı işgal etmesi ve Hristiyan 
Falanjistlerin, İsrail ile iş birliği içerisine girerek, Müslümanlara yönelik 
saldırılarda bulunması, aşırı devrimci İslami örgütlerin kurulmasına zemin 
hazırlamıştır. Aşırı İslami örgütler içerisinde, İran’ı örnek alarak, ABD’ye ve 
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İsrail’e karşı girişimlerde bulunan ve Lübnan Hükûmetini şiddete dayanarak 
devirmeyi amaçlayan Hizbullah örgütü önemli bir yer teşkil etmektedir.  

 Allah’ın Partisi anlamına gelen Hizbullah, hem İslami tedrisat hem de 
militan İslami düşüncenin merkezi olan Necef’te eğitilen İran yanlısı, Şii din 
adamlarının liderliği altında, genç insanları yönlendiren ve Lübnan’ı aşarak 
bütün Müslümanları kapsayan bir oluşumdur. Necef’te yer alan eğitim 
merkezine, Muhsin el-Hâkim ve Bakır es-Sadr’dan sonra Ayetullah Humeyni de 
katılmış ve öğrencilerine Batı’ya, Komünizme ve Milliyetçiliğe karşı, İslam’ın 
bir alternatif olduğu ideolojisini aşılamıştır. Humeyni’nin ders verdiği yıllarda 
pek dikkate alınmayan düşünceleri, İran Devrimi sonrasında Şiilerin rehberi ve 
ilham kaynağı olmuştur. EMEL’in ideologu Sadr olarak nitelendirilirken 
Hizbullah’ın ideoloğu da Humeyni olarak lanse edilmiştir (Esposito, 2002: 
259).  

İran, Hizbullah’a askerî operasyonlar için eğitim imkânı, parasal destek ve 
sosyal hizmetler sağlamakta, yeni konutlar, hastaneler, okullar, eğitim bursları 
gibi sosyal programlarla taraftar toplamasına yardımcı olmaktadır. Hizbullah’ın 
gevşek ideolojik örgüt yapısı, EMEL gibi tek bir lider etrafına toplanmaktan 
ziyade, dağınık grupların konfederasyonu şeklindedir. 1980’lerin sonlarında 
Hizbullah çatısı altında, amaç birliği etmiş çok değişik sayıda devrimci örgütün 
bir araya geldiği görülmektedir. Hizbullah adı altında yer alan devrimci 
örgütlerin temel hedefleri, Allah’ın düşmanları olarak yok edilmelerinin dinî bir 
görev olduğu inancından hareketle, Lübnan, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi 
Batı yanlısı Arap Hükûmetlerini devirmek ve Amerika, Fransa, İsrail 
devletlerine karşı, cihad ilan etmek olarak görülmektedir (“Hezbollah”, 
http://en.wikipedya.org).  

Hizbullah birçok liderin iş birliğinde din adamları ve milislerden oluşan 
Yüksek Danışma Konseyi, Bölgesel Konsey ve Komitelerle yönetilmektedir. 
Hizbullah içerisinde en etkili olan liderler (Abbas el-Musavi, Subhi et-Tufeyli, 
Ragıp Harb gibi) içerisinde yer alan Muhammed Hüseyin Fadlallah’ın şöhreti 
ülke sınırlarını aşan bir boyuta sahiptir. Hizbullah içerisinde daha çok manevi 
bir lider olarak anılan Fadlallah, Sadr ve Humeyni gibi Necef’te eğitim görmüş 
ve geleneksel din âlimliğini, siyasal eylemcilik ve sosyal reformu vurgulayacak 
biçimde, İslam tarihinin yeniden yorumlanması gerektiğinde birleştirmektedir. 
Siyaseti bir tür ibadet olarak gören Fadlallah, “Mantığın Gücü Olarak İslam 
ve İslami Direniş” adlı eserlerinde Hizbullah’ın mücadelesini destekleyen 
mesajlar vererek, İslam devrimini başlatmıştır (Rabi, 227-228).  

Hizbullah’ın oluşumunun tamamlandığı yıllarda (1989), Lübnan iç savaşını 
sona erdiren Ta’if Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma kapsamında, devlet 
kurumlarının rehabilitasyonu ve bütün milis güçlerinin silahsızlandırılması 
hedeflenmiştir. Hizbullah’ın Güney Lübnan’da İsrail’e karşı mücadele 
içerisinde olmasına rağmen silah bırakmaya zorlanması ve Suriye’nin desteğiyle 
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Maruni-Sünni düzeninin oluşturulması, Hizbullah’ın şiddet içeren siyasal 
eylemlerini hızlandırmıştır (Zisser, 2002: 141).  

Hizbullah partileşme sürecini tamamlayarak 1992 parlamento seçimlerine 
katılmış ve oluşturulan “Direnişe Bağlılık” listesinden sekiz sandalye 
kazanmıştır. Hizbullah, Hükûmet koalisyonlarına girmeyi amaçlayan 
çalışmaları ile 1996 ve 2000 parlamento seçimlerine ve 1998 belediye 
seçimlerine katılmıştır. Hizbullah’ın seçimlere yönelik çalışması ve koalisyonda 
yer alma isteği, Lübnan Hükûmetinin ve devlet kurumlarının kabul edildiğini ve 
örgütün meşrulaştığının bir göstergesi olmaktadır (Zisser, 2002: 141).1 

Hizbullah’ın başlangıçtaki, Lübnan devletine bir alternatif olarak sunmaya 
çalıştığı devrimci, radikal milis yönü, giderek Lübnan Devleti'nin varlığını 
benimseyen, siyasi düzenin bir parçası olan, sosyal-siyasi bir örgüte 
dönüşmüştür. Bu dönüşüm de 1992-1996 yılları arasında İsrail-Lübnan Barış 
Antlaşması’nı kabul etmeye ve silah bırakmaya yönelik genel bir isteğin 
olması, Mısır ve Ürdün’deki İslamcı hareketlerin de barışa olumlu yaklaşımları 
etkili olsa da örgütün özellikle İsrail ile olan mücadelede, radikal silahlı bir 
hareket olarak imajını koruduğu görülmektedir.  

İsrail-Lübnan sorununda, Birleşmiş Milletlerin de devreye girmesi (2000) ve 
İsrail’in Güney Lübnan’dan çekilmesi, Hizbullah’ın İsrail’in boşalttığı yerleri 
işgal etmesine neden olmuş ve İsrail’e karşı bir zafer olarak yorumlanmıştır. 
Hizbullah’ın İsrail zaferi olarak yorumlanan bu süreçte örgütün temel 
amaçlarından -İsrail’le mücadele- birinin ortadan kalkması ve örgütün prestijini 
sarsmıştır. Lübnan’da daha ılımlı, toplumun bireylerine daha fazla hitap eden ve 
daha sağlam köklere dayanan EMEL Örgütü’nün, Hizbullah taraftarlarını kendi 
saflarına çekmesi, Hizbullah’ın varlığını sorgulamasına ve İsrail tehdidini 
yeniden ortaya çıkarmasına neden olmuştur (Zisser, 2002: 151).  

İsrail Lübnan’dan tamamen geri çekilmiş ancak Suriye ordusu, Lübnan’daki 
varlığını devam ettirmiştir. Bu süreç içerisinde, 14 Şubat 2005 tarihinde, eski 
Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin suikast sonucu öldürülmesi ve olayda 
Suriye’nin parmağının olduğu görüşünün ağırlık kazanması, halkın tepkisine 
yol açmış ve Suriye’yi Nisan 2005’te Lübnan’dan geri çekilmek zorunda 
bırakmıştır.  

Hizbullah’ın, Mayıs 2005’te yapılan seçimlerde, oylarını büyük ölçüde 
arttırması Temmuz 2005 yılında kurulan, Millî Birlik Hükûmeti’nde yer almasını 
sağlamıştır. Hizbullah ile İsrail arasında sınır bölgelerinde zaman zaman yaşanan 
çatışmalar, 12 Temmuz 2006 tarihinde, 2 İsrail askerinin kaçırılması ile tekrar 
alevlenmiş ve İsrail’in Güney Lübnan’ı işgaliyle sonuçlanmıştır. İsrail ve 

                                                 
1 Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah, “Hizbullah, üyeleri, liderleri, kararları Lübnanlı 

olan ve Lübnanlı liderlik tarafından yaratılan bir örgüttür. Hareket Lübnan topraklarını 
kurtarma ve Lübnan halkının şerefi ve özgürlüğü davasına, Lübnan toprakları üzerine 
savaşmaktadır… Hizbullah, İslami bir Lübnan hareketidir.” açıklamalarında bulunmuştur.  
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Hizbullah arasında bir aydan fazla süren çatışmalar, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin aldığı 1701 sayılı karar uyarınca durdurulmuş, İsrail birliklerini geri 
çekmiştir (“Hezbollah”, http://en.wikipedya. org).  

SONUÇ 

Orta Doğu’nun sosyo-politik yapısı üzerine kurgulanan İslamcı ideolojinin 
temel felsefesi Kur’an ve Sünnet’ten beslenmektedir. İslamcı ideoloji 
tarafından, Orta Doğu’nun mevcut baskıcı rejimlerine ve Batı’nın emperyal 
politikalarına karşı sindirilen Müslüman toplumların yeniden dirilişinin, 
Kur’an ve Sünnet’in özünün korunarak İslam Devleti’nin kurulmasıyla 
mümkün olacağı tezi işlenmiştir.  

İslamcı ideoloji, Orta Doğu’nun eğitim seviyesinin ve nüfus artışının yüksek 
oranlara ulaşmasıyla ortaya çıkan diplomalı işsiz kitlesini hedef almış ve 
prensiplerini bu kitlenin beklentileri doğrultusunda geliştirmiştir. İslamcı 
ideolojinin üniversite kampüslerinde başlayan serüveni, kentlileşmiş kitlelerce 
benimsenmiştir. İslamcı ideoloji, milliyetçi ya da Marksist ideolojilerin 
nüfuzunu giderek kaybetmesi ve “Arap Sosyalizmi” modelinin başarısız olduğu 
bir ortamda, köken ve kimlik kavramlarının yeniden ortaya çıkışı ile geçmişi 
temel almaktan ziyade, yeniden kazanılmış bir kimlikle modernleşme arayışı 
içerisinde gelişmiştir. Modernleşme arayışı, İslamcı ideolojinin, sanayiden 
kentleşmeye, kitlelerin eğitiminden, bilimsel üretime kadar her alanda, 
dışlandıklarını hissettikleri taraftarlarına kalkınma ve tüketim dünyasına 
girebilme düşünü empoze etmesine neden olmuştur. Ancak, Müslüman 
toplumların siyasal alana yaklaşımlarındaki farklılıklar, İslamcı ideolojinin 
farklı uygulamalarla bir bütünlük sağlamasını zorlaştırmıştır. İslamcı ideolojinin 
devlet ve kurumlarına yönelik yaklaşımının belirsizliği ve mevcut rejimler 
tarafından bazen rejime yakın söylemlerin desteklenmesi bazen de rejime aykırı 
söylemlerin bastırılmaya çalışılması, iktidarlar tarafında yeterince 
benimsenmemesine ve ideolojinin kökleşmesine engel olmuştur.  

İslamcı ideoloji çerçevesinde şekillenen İslamcı hareketler ise, ideolojik 
boyutta modern bir zihniyette ortaya çıkmış ancak kendi içerisindeki 
oluşumlarda eski ile yeni arasındaki bağlantıyı sağlayamamıştır. İslamcı 
hareketler, Batılı zihniyette hem tarihsel argümanlarla hem de düşmanlığı 
körükleyen eylemleriyle her zaman bir tehdit olarak algılanmıştır. Dolayısıyla, 
Batı’nın zihniyetinde, teolojik kökenler ve yüzyıllardır süren etkileşim dikkate 
alındığında, İslamcı ideolojiye ve taraftarlarına yönelik, karşılıklı bilgisizliğin, 
kategorik bakışın, aşağılamanın ve çatışmanın sürekli canlı tutulduğu 
görülmektedir.  

İslamcı hareketler Orta Doğu’nun politikasında etkili olmaya çalışmıştır. 
Ancak İslamcı ideoloji ekseninde ulus devlet gerçeğinin göz ardı edilerek 
Büyük İslam Devleti kurma girişimleri, Orta Doğu’nun sömürgeci Batılı 
güçlerin çizdiği ulus devlet sınırlarına takılmıştır. Orta Doğu devletlerinin 
İslamcı ideolojiye yaklaşımları ve İslamcı ideolojinin de içinde bulunduğu 
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toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenmesi, ideolojinin Orta Doğu’nun tamamına 
bir bütün olarak nüfuz etmesine engel olmuştur. Dolayısıyla İslamcı 
hareketlerin Orta Doğu politikasını şekillendirici güçleri sınırlı kalmış, mevcut 
baskıcı rejimleri devirmek yerine bu rejimlerin sivrilen yönlerini törpülemeye 
yönelik ıslahatçı yaklaşımlar içerisine girmişlerdir. Ancak, bazı İslamcı 
hareketler, İran Devrimi’nde olduğu gibi iktidarı ele geçirerek İslam Devleti’ni 
kurmuş, bazıları da hem Orta Doğu’da hem de Batı’da yaptıkları eylemler 
nedeniyle terör örgütleri listesinde yerlerini almışlardır.  

Sonuç olarak modern argümanlarla beslenen İslamcı ideoloji, İslamcı 
hareketler ekseninde, Müslüman toplumları Batı’ya karşı tek bir çatı altında 
birleştirememiş ve Orta Doğu’nun politikasının şekillenmesinde yetersiz 
kalmıştır.  
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