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B

Afgânî’nin Yetiþtiði Siyasi-Sosyal Konjonktür
Cemâluddîn Afgânî (1839-1897) hakkýnda çok þey yazýldý; ama her þeye raðmen onunla ilgili sýr perdesi hâlâ aralanmýþ deðildir. Hayatýnýn karanlýkta kalan
noktalarý üzerindeki spekülasyon devam etmektedir. Ancak bizi burada onun hayatý1 ile ilgili bilgilerden ziyade düþünceleri ve yarattýðý tesirler ilgilendirmektedir.
1. Cemâluddîn Afgânî’nin hayatý ile ilgili þu kaynaklarda geniþ bilgi bulunmaktadýr: Kal’acî, Kadrî,
Cemâluddîn el-Afgânî, Beyrut 1956, s. 21-35; Ebû’n-Nadr, Ömer, Zu’amâu’t-Tahrîr fî’l-Ýslâm,
Beyrut, 1968, s. 11-19; Emîn, Ahmed, Zu’amâu’l-Islâh fî’l-Asri’l-Hadîs, Beyrut, ty., s. 59-64;
Adams, Charles C., Ýslâm and Modernizm in Egypt A Study of the Modern Reform Movement
Ýnavagurated by Muhammed Abduh, New York 1968, s. 4-17 vd.
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Afgânî’nin düþüncelerini anlayabilmek için yaþadýðý dönemin koþullarýný
iyi bilmek gerekir. Onu, günümüz þartlarýnda deðerlendirdiðimizde fikirleri
arasýnda çeliþkiler olan tutarsýz bir bilgin, bir provokatör, din düþmaný, mason vs. gibi ithamlarda bulunmak kolaylaþýr. Ýþin baþýnda þu tespitin yapýlmasý lazým: Cemâluddîn Afgânî, bir kriz
ve hatta kaos döneminin siyaset ve düþünce adamýdýr. Onun düþünce yapýsýný
incelerken siyasi kimliðinin her zaman
dikkate alýnmasý gerekir. Afgânî’nin hayatý düþüncesiyle tam bir uyum içindeydi. Onda teori ve pratik birbiriyle
çok yakýndan baðlantýlýydý. Onun baþlýca iki gayesi vardýr:
1. Ýslam’ý uyandýrmak, ýslahat yapmak ve Müslümanlara medeniyet yolunu göstermek.
2. Müslüman ülkeleri Avrupalýlarýn siyasi ve iktisadi nüfuzundan kurtarmak.1
Afgânî’nin yaþadýðý dönemde Ýslam
toplumu tam bir bunalým ve kriz içerisindedir. Osmanlý Devleti’nin zayýflayarak “hasta adam” diye anýldýðý, Ýslam dünyasýnýn birlik ve bütünlüðünü kaybettiði, bilim ve teknolojide gerilediði, iktisaden zayýf düþtüðü, batýlý
devletlerin Ýslam ülkelerinin büyük bir
kýsmýný sömürge hâline getirdiði, siyasive kültürel hâkimiyetleri altýna aldýklarý, cehalet, bid’at ve hurafelerin, ataletin Müslümanlarý dininin özünden
uzak düþürdüðü bir ortamda yetiþen
Afgânî’nin inanç ve düþünce dünyasý,
bu maddi ve manevi iklim þartlarý içinde oluþmuþ ve geliþmiþtir. Böyle bir ortamda yaþayan Afgânî’nin tepkileri de
1. Keskioðlu, s. 91.

farklýydý. Avrupa etkisinin bu kadar yoðun yaþanmadýðý dönemlerde de birtakým ýslahat teþebbüslerine giriþilmiþti.
Buna, Osmanlý Devleti’nin yenileþme
çabalarýndaki aþamalarýný örnek verebiliriz. Ýlk dönem, Osmanlý devlet adamlarý ve aydýnlarýnýn bir tek gayesi vardý;
iç çöküþ, bunu açýklamanýn ve durdurmanýn yolu. Bunlar için, Avrupa’nýn siyasi fikir ve bazý pratik hükümlerini benimsemek zaruri olmaktaydý. Bu nedenle Avrupa, Osmanlý toplum hayatýný ýslah etmek isteyenler için gerekli bir müttefik idi. Fakat bu yeni dönem daha farklý idi. Bir Müslüman için
Avrupa’nýn iþgali, kendi toplumunun
tehlikede olduðunu gösteriyordu. Ümmet, bütün her þeyin ötesinde kendisini hayatýn bütün biçimlerinde tezahür
ettiren siyasi bir topluluktu, güç sahibi olmayan bir topluluðun hayatiyetini
sürdürmesine imkân yoktu. Ýç çöküntü problemi, insanlarýn zihinlerini meþgul etmeye devam ediyordu, ancak ona
yeni bir problem olan hayatta kalma sorunu da eklenmiþti. Müslüman ülkeler
dýþarýdan gelen bu yeni tehlikeye karþý
nasýl mukavemet göstereceklerdi?
Bu devirde Osmanlý Devleti da hýzlý
bir çöküþ içerisinde bulunuyordu. Daha
önce iþaret edildiði gibi Fransýz ihtilâli,
bütün dünyada milliyetçi hareketlerin oluþmasýna yol açmýþtý. Milli devlet
kurma fikri, Osmanlý Devleti’ni de yakýndan ilgilendirmekte idi. Zira halkýnýn
önemli kýsmý din, dil ve ýrk bakýmýndan
farklý kökenlere dayanýyordu. Özellikle Avrupa devletlerinin, bu bölgelerdeki etkinliklerini artýrmak için buralarda
yaþayan Hýristiyan dinine mensup insanlarý kýþkýrttýðý bilinmektedir. Bu da-
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ðýlma sürecini gören devlet adamlarý ve
aydýnlar çareler arýyordu. Avrupa devletlerinin de baskýsýyla hazýrlanan Tanzimat Fermaný ile Hristiyan tebaaya geniþ hak ve imtiyazlar verildi. Hristiyanlar ile Müslümanlar kanun önünde eþit
yurttaþlar olarak kabul edildi. Ancak
yapýlan bütün reformlara raðmen, Hýristiyan tebaanýn ayrýlma istekleri durdurulamadý. Fakat ayrýlýkçý hareketler
Hýristiyan topluluklarla sýnýrlý kalmadý.
Arap ve diðer Müslüman topluluklar da
bu sürece katýlmakta gecikmedi. Dolayýsýyla on dokuzuncu yüzyýl reformlarý,
Hýristiyan tebaaya bir sadakat prensibi kazandýrmadan hürriyetini vermiþti;
hürriyetleri kendilerini Devletten baðýmsýzlaþtýrmalarýný saðlamýþtý.1 Yapýlmasý gereken, “tüm unsurlarý yaratýcý
ve canlandýrýcý bir ilke etrafýnda toplamak; bu, çeþitli ýrklar için, onlarý dýþarýya karþý birleþtiren ortak bir vatan yaratmaktý.” Böyle bir eþitliði ise, ancak,
herkesin hak ve vazifelerini garantiye
alan bir anayasa verebilirdi. Bu görüþler Mithat Paþa’ya aitti. O, Osmanlý vataný ve Osmanlý vatandaþlýðýný kurmak
için bölgesel yönetimi yok etmek ve bütün uluslarý devletin bir parçasý hâline
getirmek amacýndaydý.2 Tüm vatandaþlar din, dil ve ýrk ayýrýmý yapýlmaksýzýn
Osmanlý olarak nitelendirilecek, Osmanlý sayýlacaktý. Tüm bu reformlara,
1839 Tanzimat Fermaný, 1856 Islahat
1. Hourani, Albert, Çaðdaþ Arap Düþüncesi,
çev.: L. Boyacý-H. Yýlmaz, Ýstanbul 1994, s.
124.
2. Stanescu, Eugen, “Midhat Paþa’nýn Çok
Uluslu Osmanlý Ýmparatorluðu’nda Reform
Denemesi ve Bu Hareketin Tarihi Kökenleri
(Özet)”, Uluslararasý Midhat Paþa Semineri, Bildiriler ve Tartýþmalar, Edirne, 8-10
Mayýs 1984, Ankara 1986, s. 235-236.

Fermaný, 1876 Kanun-ý Esasi’ye raðmen devletin çözülmesine, daðýlmasýna
ve çökmesine engel olunamadý. Osmanlý Devleti’nin Batý karþýsýnda güç kaybetmesi ve onlarýn devletteki Hýristiyan
tebaayý kýþkýrtmalarý, imtiyaz saðlamak
için koz olarak kullanmalarý karþýsýnda
Osmanlý Padiþahlarý da halife ünvanýný öne çýkarmaya baþladýlar. Abdülaziz
zamanýnda ciddi bir þekilde benimsenen halifelik, anayasada Sultan’ýn halife ünvaný ile Müslüman dininin hamisi
olduðu belirtilmiþti. Abdülhamit zamanýnda Avrupalýlara karþý bir koz olmasý
bakýmýndan daha da ileri götürülmüþtür. Zira Ruslar’ýn Kafkaslar ve Orta
Asya’da, Fransýzlar’ýn Kuzey Afrika’da,
Ýngilizler’in Hindistan’da Müslüman
tebaalarý vardý. Osmanlý halifesine karþý politika izledikleri takdirde egemenlikleri altýndaki Müslüman tebaanýn
huzursuzluk çýkarmasýndan çekiniyorlardý. Bu siyaset ile ayný zamanda devletteki Müslüman topluluklarýn sadakatini kuvvetlendirmek amacý güdülüyordu. Hukukun sekülerleþmesi, liberal
ya da milliyetçi fikirlerin Osmanlý birliðine zarar vermesinden korkuluyordu.
Ýslamcý bir siyasetin takip edilmesinin
amacý, o dönemde baþlayan Arap milliyetçiliði ve ayýrýmcýlýðýn önüne geçmek;
ayrýca Avrupa devletleri karþýsýnda politik manevra kabiliyetini artýrmaktý.
Böylece, Pan-Ýslamcý propaganda esas
itibarýyla Arap dili yoluyla ve Arap kökenli insanlar vasýtasýyla yürütülen bir
siyaset oldu. Ýttihad-ý Ýslam Osmanlýlarýn bir devlet siyaseti olarak ortaya çýkýþýnda, Müslümanlarý “bir siyasi
çatý altýnda tutmayý sürdürmek” þeklinde tezahür etmiþse de daha sonrala-
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rý artýk daðýlmaya yüz tutan, hatta bir
ölçüde daðýlan Ýslam birliðini yeniden
tesis etmek þeklinde anlaþýlmýþtýr.1 Osmanlý Devleti’nde özellikle Abdülazîz
ve Abdülhamîd zamanlarýnda yürütülen Ýslamcýlýðýn esas gayesi Müslüman
nüfusu halife etrafýnda birleþtirmek ve
Devletin haricindeki Ýslam nüfusunu
da Avrupa devletlerinin Osmanlý üzerindeki emellerinden caydýrmak için bir
araç olarak kullanmaktý.
Ancak burada yine þunu vurgulayalým ki, Afgânî bir düþünce adamý olmaktan ziyade bir eylem adamýdýr. Onu daha çok genç olmasýna raðmen Afgan sarayýnda görüyoruz. Burada vezirlik rütbesinde bir devlet adamýdýr. Ýç karýþýklýklar ve taht kavgalarýnda kendi desteklediði adayýn kaybetmesi ve daha sonra idamý, Afgânî’nin oradan ayrýlmasýný
zorunlu kýlmýþtýr. Bu aþamadan sonra
geçtiði Hindistan’da onu ulema kimliðinde görmek mümkündür. Burada Tabiatçýlýðý Red adlý eseri kaleme almýþtýr. Bu, Hindistan’da özellikle yaygýnlaþan maddeci-materyalist düþüncenin
tahliline ve zararlarýnýn ortaya konmasýna dayanmaktadýr. Fakat burada hareketleri de sadece ilmî çalýþmalarla sýnýrlý kalmamýþ, Müslümanlarý Ýngilizlerin aleyhine kýþkýrttýðý için buradan sürülmüþtür. Kýsa bir süre sonra Mýsýr’a
gitmiþ ve oradan da Ýstanbul’a gelmiþtir. Burada yaptýðý Dâru’l-Fünûn’u açýþ
konuþmasý münasebetiyle ulemanýn ve
Þeyhu’l-Ýslam’ýn tepkisini çekiyor. Bir
yýl kadar kaldýðý Ýstanbul’dan ayrýlmaya mecbur kalýyor. Onun bu hareket1. Kara, Ýsmail, Türkiye’de Ýslâmcýlýk Düþüncesi,
I, Ýstanbul 1987, xli; Mardin, Þerif, Türkiye’de
Din ve Siyaset, Ýstanbul 1991, s. 16.

li hayatý dikkate alýndýðýnda düþüncesini anlamanýn daha kolay olacaðý kanaatindeyiz. Bir çok Ýslam ülkesini gezen Afgânî’nin buralardaki ilmî ve siyasi atmosferden etkilenmemesi mümkün deðildir. Buna onun kiþiliði ve karakteri müsaade etmezdi. Bu itibarla,
onun kafasýnda bir nüve olarak beliren
Ýslam birliði düþüncesinin Ýslam ülkelerinin siyasi-sosyal durumlarýný gördükten sonra belirgin hâle geldiðini görmek mümkündür. Afgânî’nin Ýslam birliði düþüncesinin ilk kurucusu olduðuna biz de katýlmýyoruz. Zira ondan önce Osmanlý aydýnlarýnýn bu konulara
yoðun ilgi gösterdikleri bilinmektedir.
Özellikle II. Abdülhamid’in bu yöndeki çabalarý Afgânî’nin çalýþmalarýndan
çok önceye rastlamaktadýr. Mümtaz’er
Türköne’ye göre, Afgânî, aslýnda orijinal bir fikir adamý olmadýðý hâlde,
Ýstanbul’a ilk geliþinde buradaki fikir
akýmlarýnýn etkisinde kalmýþ ve yaklaþýk on beþ sene sonra da bu konudaki
fikirlerini dile getirmiþtir. Cemâluddîn
Afgânî, kendisine tekaddüm eden Yeni
Osmanlýlarla karþýlaþtýrýldýðýnda ortaya
attýðý fikirlerinde hiçbir orijinallik bulunamayacaðý gibi, Yeni Osmanlýlar’ýn
ondan önce daha kapsamlý ve daha tutarlý görüþler geliþtirdikleri görülebilir. Yeni Osmanlýlar’ýn entelektüel derinlikleri de Cemâluddîn Afgânî ile karþýlaþtýrýldýðý zaman tartýþma götürmez. Türköne’nin iddiasý, Afgânî 18691870 yýllarý arasýnda Ýstanbul’da bulunduðu sýralarda Ýslamcý fikirlerini Yeni Osmanlýlar’dan almýþ olabileceðini
ileri sürmektedir. Afgânî’ye mal edilen
“Ýttihad-ý Ýslâm” fikrine onun yazdýklarýnda 1883 yýlýndan sonraki dönem-
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de rastlanmaktadýr. Bu tarih Osmanlý aydýnlarýna göre önemli bir gecikmeyi ifade etmektedir. Bu etkilenmenin
ne þekilde vuku bulduðu konusunda
ise somut deliller mevcut deðildir. Yeni
Osmanlýlar’ýn düþüncesi ile Afgânî’nin
ayrýldýklarý önemli noktalardan biri; birincilerin Ýslam birliði ile kastettikleri Osmanlý birliðidir. Ýttihad-ý Ýslâm’la
Ýttihad-i Osmanî aþaðý yukarý ayný anlamý ifade etmektedir. Afgânî’nin Ýslam birliði tezi Osmanlý hilafeti etrafýnda birleþmeye çaðrýyý ifade etmemektedir. Veya bu çaðrý belli durumlarda ortaya çýkýyor gibi gözükse de açýk bir sonuç çýkarmak mümkün olmamaktadýr.
Afgânî’nin Abdülhamid’e gönderdiði
kabul edilen mektubunda onun izniyle
Orta Asya ve Hint bölgelerinde padiþah
adýna bir Ýslami uyanýþ hareketi gerçekleþtirmek istediðini görmekteyiz. Diðer
taraftan onun Osmanlý’ya karþý Ýngilizlerle iþbirliði yaptýðý anlaþýlmaktadýr.
Özellikle Mýsýr’da bulunduðu sýralarda
ise Arap emirlerine destek vererek -Hicaz emiri baþta olmak üzere- Mekke’nin
merkez olacaðý ve bir Arab’ýn hilafeti etrafýnda bütünleþmeyi saðlamak istediðine tanýk olunmaktadýr. Burada
Afgânî ile Eflatunun faaliyetleri arasýnda bir benzerlik kurulabilir. Afgânî’de
zihindeki ideal devleti gerçekleþtirebilmek için hayatý boyunca mücadele içinde olmuþtur. Kendisinin siyasi veya
askerî gücü olmadýðý için arkasýna güçlü bir emiri veya hükümdarý almak suretiyle kafasýnda kurguladýðý ideal devleti gerçekleþtirmeye uðraþmýþtýr. Bunun için deðiþik ülkelerde bulunmuþ
ve buradaki yöneticilerden destek aramýþtýr ama ne yazýk ki, istediði deste-

ði hiçbir zaman bulamamýþtýr. Zira faaliyetleri kuþkuyla karþýlanmýþtýr. Ancak bazý araþtýrmacýlarýn belirttiði gibi
Afgânî’nin Ýranlý Þii ajan provakatör olduðu iddiasý eldeki delillerle ispat edilemeyecek bir argümandýr.
Afgânî’nin Ýslam Birliði ve
Milliyetçilik Düþüncesi
Cemâluddîn Afgânî’nin ortaya attýðý Ýslam birliði fikrinin Osmanlý’da geliþen hareketten ayrýlan yanlarý üzerinde durmak gerekir. Ýttihad-ý Ýslam fikrini ilk ortaya atan kiþinin Cemâluddîn
Afgânî olduðu, Osmanlý Devleti ricaline de onun tarafýndan telkin edildiði
kabul edilir. Fakat Hindistan, Ýran, Mýsýr ve Osmanlý Devleti gibi o dönemde
Müslümanlarýn yoðun olarak bulunduklarý bölgelerde belli bir müddet kalan, bu bölgelerin ve devletlerin vakýalarýný yakýndan tanýyan Afgânî, Ýttihad-ý
Ýslam’ýn önüne milli (milliyetçi) hareketleri koymuþtur. Ona göre, bütün Ýslam ülkeleri tek tek milli kurtuluþ hareketlerini gerçekleþtirdikten sonra
Ýttihad-ý Ýslam gerçekleþme imkâný bulabilecektir, bunun tersi doðru ve gerçekçi deðildir. Burada þunun belirtilmesi gerekir: Afgânî, bir tarafta Ýslam
birliðini savunurken, diðer taraftan, etnik bölünmelere imkân veren bir hareket içerisinde olmamýþtýr. Daha önce
de görüldüðü gibi, Fransa’da baþlayan
milliyetçilik akýmlarý ve onlarýn Ýslam
ülkeleri üzerindeki sömürgeci politikalarý, Osmanlý Devleti’nde önce Hristiyan tebaanýn ayrýlmasýný, daha sonra ise yine Hristiyan Araplarýn önderliðinde Arap milliyetçiliðinin geliþmesine yol açmýþtý. Avrupalý devletlerin
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uyguladýðý bölme ve parçalama siyasetinin etkisiyle Müslümanlarýn tek vücut olarak bir araya gelmeleri ve bir direniþ hareketi baþlatmalarýný zorlaþtýrýyordu. Bu þartlar içerisinde her Müslümanýn bulunduðu bölgenin baðýmsýzlýða kavuþmasý için çalýþmasý bir zorunluluktu.
Fazlur Rahman’ýn da belirttiði üzere, Afgânî’nin siyasi düþüncesinde iki
önemli unsur vardýr: Ýslam dünyasýnýn
birliði (Ýttihad-ý Ýslam) ve halkçýlýk.1
“Afgânî, ‘Pan-Ýslamizm’ olarak bilinen
Ýslam dünyasýnýn siyasi birliðinin, yabancýlarýn müdahaleleri ve Ýslam topraklarý üzerinde kurduklarý hakimiyet
karþýsýnda alýnacak yegâne müessir tedbir olduðu konusunda ýsrar eder. Halkçýlýk ise, hem bu düþüncede zaten mevcut olan adalet duygusundan, hem de
yabancý kudret ve müdahaleler karþýsýnda ancak halk iradesiyle oluþan anayasaya dayalý hükümetlerin güçlü, sürekli ve gerçek bir teminat olabilecekleri
gerçeðinden doðmaktadýr. Bununla beraber Afgânî, Batý karþýsýnda halkýn iradesine baþvururken sadece cihânþümul
Ýslami duyguyu deðil, farklý milletlerin
milli ve mahalli duygularýný da harekete geçirmekteydi. Bu bakýmdan onun
gerçek tesiri, hem Pan-Ýslamcýlýk, hem
de milliyetçilik (bunlar bazen birbirine
ters düþerler) istikametinde oldu...”2
Fazlur Rahman’ýn da ifade ettiði üzere Afgânî, Ýttihad-i Ýslam kadar Ýslam
ülkelerindeki milliyetçi hareketlerin de
teþvikçisi olmuþtur. II. Abdülhamid,
1. Rahman, Fazlur, Ýslâm, s. 315; Shayegan,
Daryush, Yaralý Bilinç Geleneksel Toplumlarda Kültürel Þizofreni, çev. Haldun Bayrý,
Ýstanbul 1991, s. 58-60.
2. Fazlur Rahman, Ýslâm, s. 315-316.

Afgânî’nin Ýttihad-ý Ýslam anlayýþýna
beslediði sempati kadar onun milliyetçi
düþüncelerine karþý çýkmýþ, bu ve baþka
sebepler yüzünden ona karþý bazý tedbirler de almýþtýr.3
Müþterek tehlike ve bütün Müslümanlarýn paylaþtýðý deðerler, doktrin ayrýlýklarýný ve düþmanlýk geleneklerini tasfiye etmelidir. Mezhep ayrýlýklarý, siyasi bir engel olarak alýnmamalý ve Müslümanlar din ayrýlýklarýna çok önem verdiði için milli bütünlüðünü kaybeden Almanya örneðinden yararlanmalýdýrlar.4 Sünni ve Þiiler
arasýndaki öðreti ayrýlýklarýnýn en derin olanlarý bile birleþtirilmelidir. Böylece O, Ýranlýlarla Afganlarý birleþmeye çaðýrýr.5 Hayatýnýn son devresinde
de, bu iki mezhep arasýnda genel bir anlaþma fikri üzerinde durmuþtur. Belki
de, kendi Pan-Ýslamcý propagandasýný
þii dünyasýna yayabileceði düþüncesi,
II. Abdülhamid’i Afgânî’yi Ýstanbul’a
davet etmeye sevk etmiþti. Her zaman
olduðu gibi, Afgânî’nin bir plâný olduðu anlaþýlmaktadýr. Ýran, Sultaný halife olarak tanýyacak; Sultan, Þah’ý baðýmsýz olarak kabul edecek ve Irak’taki
Þii kutsal þehirlerini ona verecekti.
Ýstanbul’da bir Ýslam liderleri konferansý toplanacak, bu konferans müþterek meseleler üzerinde kararlar alacak ve batý saldýrýsýna karþý cihad ilan
edecekti. Afgânî’nin bu münasebetle
Þii din adamlarýyla yazýþmalarý olduðu

3. Kara, Türkiye’de Ýslâmcýlýk Düþüncesi, I, xlii;
Keddie, Sayyid Jamal ad-Din “al-Afghani”,
s. 139-142.
4. Afgânî, Cemâluddîn, el-Urvetu’l-Vuskâ, çev.
Ýbrahim Aydýn, Ýstanbul 1987, s. 225.
5. Afgânî, s. 224, 250.

Bozok Üniversitesi ùlahiyat Fakültesi Dergisi, 7/7 (2015, 7), s. 86

Cemâleddîn Afgânî’nin ùslam Birliøi ile ùlgili Görüûlerinin Günümüz Müslüman DünyasÖndaki
ParçalanmÖûlÖk SorunsalÖ AçÖsÖndan Deøerlendirilmesi

anlaþýlmaktadýr; ancak plân bir sonuca
ulaþamamýþtýr.
Afgânî “Irkçýlýk ve Ýslam” adlý makalesinde, Müslümanlarýn birliðinden söz
etmekte ve Ýslam baðýnýn en güçlü bað
olduðunu vurgulamaktadýr. Ýslam’a
baðlanan bir insanda inanç tam yerleþince, ýrk ve halk baðlýlýðý, yerini daha
genel olan iliþkilere, ümmeti ilgilendiren konulara yönelir. Artýk onu baþkalarýna baðlayan bað dini inanç baðýdýr1
demek suretiyle dini dayanýþmanýn her
türlü ýrk ve soy baðýndan daha üstün
ve kuþatýcý bir fonksiyonu yerine getirdiðini ifade etmektedir. Soy ve sopun
insana verebileceði imtiyaz ve övünmenin dini açýdan hiçbir deðeri yoktur. Müslümanlarý birleþtiren en güçlü baðýn ýrk ve dilden öte din baðý olduðu gerçeði yadýrganmamalýdýr.2 Din baðý dýþýnda kalan her türlü baðlýlýk, þeriatý koyan tarafýndan yerilmiþtir. Ýnsanlarý asýl yücelten dine olan baðlýlýklarý ve
onu koruma hususundaki dikkatleriydi. Ýslam’ýn baþlangýcýndan bu yana geçen zaman gözden geçirildiðinde soy ve
sopa dayanan asabiyet yerine dini asabiyeti yücelttiklerini görürüz. Ýslam’ýn
ýrkçýlýðý yasaklayan tavrýndan dolayýdýr
ki Arap, Türk’ün hâkimiyetinden nefret etmez. Acem, Arab’ýn egemenliðini
kabulden çekinmez. Hintli Afganlý’nýn
emrine girebilir. Hiçbir Müslüman da
bu yüzden bir rahatsýzlýk duymaz. Baþýndaki idareci, Ýslam Þeriatý’nýn ölçüleri dýþýna çýkmadýkça ve yolundan ayrýlmadýkça Müslümanýn hükümetlerin
deðiþmesinde, þeklinin deðiþmesinde
1. Afgânî, s. 82; Abdulhamîd, Muhsin, Cemâluddîn Afgânî Hayatý ve Etrafýndaki Þüpheler,
çev. Ýbrahim Sarmýþ, Ankara 1997, s. 53-57.
2. Afgânî, s. 72.

ve birinden diðerine geçmesinde bir itaatsizlik ve tedirginlik göstermediði görülür. Ancak yönetimi elinde tutan kiþi, Ýslam’ýn belirlediði ölçüler dýþýna çýkarsa, iþte o zaman sýkýntý baþ gösterir ve halk ondan yüz çevirir.3 Bu inanç,
Afgânî’nin Müslüman idarecilere karþý
olan tavrýný da açýklamaktadýr.
Afgânî’nin düþünce yapýsýnda ýrkçýlýk, milliyetçilik ve ümmetçiliðin farklý
anlamlar ifade ettiði açýktýr. Onun, yukarýda ele aldýðýmýz ýrkçýlýkla ilgili düþünceleri klasik Ýslam anlayýþýna uygunluk arz etmektedir. Ýslam, temel
olarak ýrkçý bir dünya görüþünü reddetmektedir. Bu onun bütün insanlýða gönderilen bir din olmasýyla da açýklanabilir. Gerek Kur’an-ý Kerim ve gerekse Peygamber’in sünnetinde belirtilen ýrk temeline dayalý bir anlayýþtan
ziyade, hangi renk ve ýrktan olursa olsun bütün insanlarýn Allah katýnda eþit
olduðu inancýdýr. Üstünlük ise ancak
takvadadýr. Dolayýsýyla Ýslam, Yahudilikte olduðu gibi hiçbir kavmi veya milleti soy ve sopundan dolayý yüceltmemiþtir. Irklarý üstünlük vesilesi olarak
kabul etmeyen Ýslam’ýn, milliyetçiliðe
karþý bir din olduðu sonucunu çýkarmak yanlýþ olur. Kur’an’da ifade edildiði üzere, “birbirinizle tanýþasýnýz diye
sizi kabileler hâlinde yarattýk”4 buyuruluyor. Ýslam, milletleri ortadan kaldýrmak için gelmemiþtir.
Afgânî’nin ýrkçýlýða karþý olan tavrý ile onun Türkçülük ve Arapçýlýk gibi ideolojileri teþvik eden görüntüsü
arasýnda bir çatýþma bulunmamaktadýr. Afgânî’nin ortaya koyduðu Ýslam
3. Afgânî, s. 83-84.
4. Hucurât, 49.
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birliði düþüncesi Müslümanlarýn müþterek tehlike karþýsýnda - özellikle sömürgeci Avrupa devletleri - ýrk ve mezhep ayrýlýklarýný bir tarafa býrakmak suretiyle yardýmlaþmalarýný öngörmektedir. Daha önce de temas edildiði üzere
Afgânî’nin birliðe çaðrýda bulunduðu
yýllarda Ýslam dünyasýnýn hemen tamamý iþgal altýndadýr. Bu durumda onun
salt milliyetçi hareketlerden yana tavýr koymasý kiþiliði ve Ýslam dünyasýnda oynamak istediði rolle baðdaþan bir
tutum olmazdý. Kendisinin mensup olduðu ýrk veya mezhep ne olursa olsun
O, Ýslam birliðini saðlamaya çaba sarf
eden bir eylem adamýdýr. Onun yapmak
istediklerini belli bir ýrk veya mezhebin
çýkarlarý doðrultusunda yorumlamaya kalkýþmak, Afgânî’nin dini ve siyasi
kimliðini iyi anlayamamaktan kaynaklanmaktadýr.
Afgânî’nin Ýslam Dünyasýndaki
Yöneticilere Bakýþý ve Hükümet
Anlayýþý
Afgânî’nin tasarladýðý birlik, siyasi ayrýlýklara ve sülâle ilgilerine dayanmaktan ziyade din baðýnýn ön plânda
tutulduðu bir Ýslami birlik idealidir.1
Müslüman hükümdarlar Allah’ýn hizmetinde birleþmelidir. Bu inanç, ayný zamanda Afgânî’nin Müslüman hükümdarlara karþý yaklaþýmýný ve onlarla
olan iliþkisinin fýrtýnalý tarihini açýklar.
Herhangi bir hükümdarýn hakimiyetini, diðerleri üzerine empoze etmeyi düþünmemiþtir. Zihinde tek bir Ýslam devleti oluþturma veya ilk devirlerin birleþik halifeliðini yeniden canlandýrma fikrinin bulunduðuna dair bir iþaret yok1. Emîn, s. 100.

tur. Halifelikten söz ettiðinde, onunla
ruhani bir otoriteyi ya da sadece bir unvan yüceliðini kastediyordu. Eðer hükümdarlar arasýnda iþbirliði ruhu mevcut olursa, birden fazla devletin varlýðýnýn önemi yoktur; eðer bu ruh yoksa,
Müslümanlarýn hükümdarlarýna itaat
mecburiyetleri de yoktur. Afgânî, kendi zamanýndaki Müslüman hükümdarlar hakkýnda iyimser deðildi. Ona göre Müslüman idarecilerin pek çoðu bulunduklarý mevkilere layýk kimseler deðillerdi. Kendi zevkleri ve çýkarlarýndan
baþka bir þey düþünmüyorlardý; böylece Ýngilizlerin tuzak ve hilelerinin kurbanlarý olmuþlardý.2 Uluslarýyla ne din
ne de ýrk bakýmýndan bir ilgisi bulunmayan yabancý memurlarý danýþman olarak
atamýþlardý.3 Despot, eðer iyi niyetli ise
olumlu þeyler yapabilirdi. Fakat despotizmin tehlikesi, her þeyin hükümdarýn
karakterine baðlý olmasýdýr. Eðer kötü bir idareci mevcutsa, milli kamuoyu
önderleri bir an önce ondan kurtulmak
için harekete geçmelidirler. Bu ifadelerde, Afgânî’nin sorunlu kariyerinin ve nihayetsiz yolculuklarýnýn bir açýklamasýný görebiliriz. Ýlke olarak meþrutiyetçi
deðildi; onun hükümet ideali daha ziyade Ýslam nazariyecilerinin ŉþeriatýn hükümranlýðýný tanýyan adil hükümdarŉ
idealiydi. Dolayýsýyla Afgânî’nin yeni
bir hükümet modeli geliþtirdiði söylenemez. Veya uzun yýllar kaldýðý Avrupa ülkelerinde yürürlükte olan yönetim
biçimlerinin alýnýp uygulanmasýna dair
bir çalýþmasý da olmamýþtýr. Onun düþüncesine göre din dýþýndaki kimlikler
birliði bozucu bir fonksiyona sahiptiler.
2. Afgânî, s. 213.
3. Afgânî, s. 200.
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Birliði saðlayan en önemli unsur din
olunca, yönetici makamýnda olan kiþilerin de dinin emir ve yasaklarýna baðlý
kalmasý þarttýr. Onda böyle bir düþüncenin uyanmasýna sebep olarak Batýlýlarý haçlý zihniyetiyle Ýslam topraklarýna saldýran ve bir Hristiyan dayanýþmasý þeklinde gördüðü Batý emperyalizmi
karþýsýnda Müslümanlarý bir arada tutacak en kuvvetli baðýn, din baðý olacaðýný kabul etmiþ olmasýdýr. Bu din baðý sayesinde Müslümanlarýn ilk dönemlerdeki güçlerine kavuþmalarý mümkün olacaktýr. Onun yönetim anlayýþýnýn temelinde din bulunmaktadýr. Hangi ýrktan olursa olsun, Müslümanlar arsýndaki bir yönetici, ilahî emirlere uyar
ve halký da bu sýnýrlar içerisinde yönetirse; þahsî menfaat peþinde koþmaz,
debdebe ve gösteriþten uzak durursa,
o hükümetin þan ve þerefi Ýslam toplumu içerisinde yüce olur. Bunu gerçekleþtirmek için ne büyük masraflara, ne
büyük ordular oluþturmaya, ne büyük
devletlerin desteðine ve ne de yabancý unsurlara ihtiyaç duyar. Raþit halifelerin yoluna ve Ýslam’ýn aslýna dönerek bunlarýn hepsinden kurtulur, baðýmsýz olur ve hiçbir yabancýya boyun
eðmez. Ona göre Ýslam ülkelerinin uðradýklarý bölünme, yöneticilerin eksikliðinden, Ýslam esaslarýndan uzaklaþmalarýndan ve kendilerinden önce gelmiþ
salihlerin yollarýndan ayrýlmalarýndandýr. Bunlar, eðer tekrar Ýslam esaslarýna döner ve salih kiþilerin ahlakýný benimserlerse; kýsa bir zamanda eski kuvvetlerini ve þereflerini, Ýslam’ýn ilk asrýndaki üstün yaþantýyý tekrar elde etmek mümkün olur.1 Afgânî ile durakla1. Afgânî, s. 85, Ebû’n-Nadr, Ömer, Zu’amâu’t-

ma ve gerileme dönemi Osmanlý aydýnlarýný karþýlaþtýrdýðýmýz zaman, yönetimdeki bozulmalara karþý ileri sürdükleri gerekçelerin ayný olduðunu görürüz. Kanun-u Kadim’den uzaklaþmak.
Afgânî bunu daha da ileri götürerek,
Ýslam’ýn ilk asrýna Hülefa-i Raþidin dönemindeki yönetim anlayýþýndan uzaklaþmaya baðlamaktadýr. Afgânî’nin hükümet idealinde Batý tarzý bir yönetim
anlayýþý bulunmamaktadýr. Ýngiltere ve
Fransa’da bulunmuþ olmasýna raðmen
oralardaki siyasal sistemleri tam anlamýyla kavrayamadýðý açýktýr. Özellikle Fransa’daki anayasal düzen, cumhuriyet rejimi ve demokrasi gibi kavramlara Afgânî’nin yazýlarýnda rastlanmamaktadýr.
Ýslami düþünce sisteminin siyasal alanla ilgili sahip olduðu en önemli özelliklerden biri, yönetimi dini sistemin bir parçasý olarak görmesidir.
Burada tüm evrende olduðu gibi ülkenin yönetiminde de ilahî düzen esasýndan hareket edilmektedir. Dolayýsýyla yönetimin baþarýlý olduðu dönemlerde dinin kurallarýna sýký sýkýya uyulduðu; baþarýsýzlýðýn ise dinden uzaklaþma
neticesinde vuku bulduðu kabul edilmektedir. Dolayýsýyla gücünü kaybeden toplum veya devletin dinin esaslarýna geri dönülmesi suretiyle eski kudretine ulaþmasý mümkün görülmektedir. Bu ise, Ýslam toplumunda kanaatimizce bir kýsýr döngüye yol açmýþtýr. Yönetimin yenilenmesi, insanlarýn
farklý sistemleri deneyebilme þanslarýný azaltmaktadýr. Neticede ise, belli bir
sistemin dýþýnda kalan yönetim biçimleri dýþlanmakta; din ile uyuþmayacaðý
Tahrîr fî’l-Ýslâm, s. 43-59.
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Ýslam ülkelerinin en önemli problemi
olarak varlýðýný sürdürmektedir.
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Ýslam Birliði Ýdealinin Temel Unsuru:
Dinî Asabiyet ve Dayanýþma
Afgânî, Ýslam birliðinden sadece dinî
ve siyasi liderlerin iþbirliðini deðil; ümmetin dayanýþmasýný, her mensubun diðerlerine ve bütün ümmete karþý sahip olmasý gereken sorumluluk hissini ve ümmet içerisinde beraber yaþama ve onun refahý için çalýþma arzusunu kastediyordu. Dayanýþma (taassup)
toplumu bir arada tutan ve yokluðunda
toplumun çözüleceði bir faktördü.1 Ancak, taassubun itidal ve adalet prensibine baðlý olduðunu unutmamak gerekir.
Adalet ilkesine baðlý olmayan taassup
fanatizme dönüþür. Asabiyetin deðiþik
temelleri olabilir: Soy ve ýrk temeline
dayanabileceði gibi ortak bir dini inançtan da kaynaklanabilirdi.2 Bu noktada
Afgânî, Batý ve Ýslam uygarlýklarý arasýnda önemli bir fark olduðunu belirtir.
Avrupa’da, dini asabiyetin daima fanatizme kaydýðý ve ilerlemeyi engellediðine inanýlýrken, milli dayanýþmanýn kendinden iyi olduðu ve ilerlemeyi temin ettiði inancý yaygýndýr. Afgânî’ye göre bu
yargý, Ýslamiyet ve Müslümanlar için kesinlikle doðru deðildir. Afgânî, özellikle
Ýslamiyet’in ilerlemeye engel bir din olmadýðýný vurgulamaktadýr. Bilâkis Ýslam ilmi teþvik edici bir mahiyet taþýr.3
Fakat, Afgânî’nin Renan’a yazdýðý iddia
edilen cevapta onun, genel olarak dinlere ve özel olarak da Ýslamiyet’e bakýþý
1. Afgânî, s. 125.
2. Afgânî, s. 126.
3. Afgânî, s. 128.

arasýnda bir çeliþkinin olduðu aþikârdýr.
Belki burada þu hususu göz ardý etmemek gerekir: el-Urvetu’l-Vüska, Ýslam
ülkelerindeki dinî dayanýþmayý canlandýrmak için çýkarýlmakta idi. Esas olarak Müslümanlarý ortak bir inanç paydasýnda birleþtirerek müþterek düþman
olarak telakki edilen Avrupalý sömürgeci güçlere karþý dinî nitelikli bir muhalefet oluþturmayý hedefliyorlardý. Ayrýca
el-Urve, yalnýz baþýna çýkardýðý bir dergi
deðildi. Öðrencisi Muhammed Abduh’la
beraber yayýnlamakta idiler. Dolayýsýyla el-Urve’de ehl-i sünnet inancýna ters
düþmeyen bir söylemin kullanýlmasýnda Abduh’un önemli bir payýnýn olduðu
inkâr edilemez. Ýslam toplumuna yönelik yazý yazarken mutedil bir üslup kullanan Afgânî’nin Batýlý bir aydýna gönderdiði mektupta ayný anlayýþý sergilemediði görülmektedir. Her þeyden önce karþýsýndaki kiþi bütün dinlerin ilerlemenin önünde bir engel olduðuna inanmakta idi. Onun Renan’a cevabýnda Batýlýlarda kalmýþ ve oranýn þartlarýný tanýyan Doðulu bir aydýn tipi görüntüsü
vardýr.
Afgânî, Ýslam ülkelerinde dini taassupta aþýrýlýklarýn nadiren ortaya çýktýðýný belirtmektedir. Fakat bu aþýrýlýklarý
hiçbir zaman baþka dinden insanlarý ortadan kaldýrmaya yönelik olmamýþtýr.
Bunun en açýk delili, Ýslam topraklarý
üzerinde kendi inanç ve gelenekleriyle
yaþamaya devam eden topluluklardýr.
Müslümanlar fetihlerinde her kavmin
her dinin inançlarýna saygý gösteriyorlar ve kimseyi dinlerini deðiþtirmek için
zorlamýyorlardý. Hatta baþka din mensuplarýna devletin üst yönetim kadrola-
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rýnda görevlendirmede bir sakýnca görmüyorlardý.
Bunun yanýnda Afgânî, milli veya
diðer tabii baðlarýn önemini inkâr etmemektedir. Ayrý ayrý kiþileri, farklý kabileleri birliðe yöneltmekteydi. Fayda
temin edecek bir kuvvetin kaynaðý ister din, ister soy olsun asla inkâr edilemez. Ýnsanda bu iki kuvvetin de varlýðý Allah vergisi olduðu, insanlýðýn iftihar edeceði birçok güzel iþler hep bu
iki rabýta sayesinde meydana geldiðine göre sonuç deðiþmez.1 Fakat din baðý etrafýnda oluþan bir asabiyet en üstün bir dayanýþmadýr. Bu bað ne kadar
güçlendirilirse ona uyanlarý her konuda zirveye çýkarýr. Dinî taassup özellikle Ýslam’da olduðu gibi ýrkçý duygularý
hemen tamamen silinme noktasýna getirir. Dinî asabiyet nasýl fertler arasýndaki ihtilafý ortadan kaldýrarak hepsini
ayný amaca yöneltip iþlerde ve gayretlerde iliþki saðlýyorsa; ayný þekilde kabileler ve farklý cemaatler arasýnda da nefreti, ayrýlýklarý, farklý dili konuþmak ve
farklý geleneklere sahip olmak gibi aykýrýlýklarý ortadan kaldýrýr. Ýnsanlarý birbirinden ayýran renk ve þekil farklýlýklarýný yok eder. Çeliþkili yöneliþleri tek gayeye yöneltir. Bu da egemenliðin güçlenmesine olanak tanýr. Dinî taassuplarýn kuvvetli olduðu devirlerde oluþan
bu güzel hatýralarýn varlýðýnda ýrk baðýnýn hiçbir rolü yoktur demektedir.2 Ona
göre, dini taassupla ýrk taassubu arasýndaki fark, dini taassubun daha mukaddes, daha temiz ve faydasýnýn daha
kapsamlý oluþudur.
Batýlýlar, Müslümanlar arasýnda1. Afgânî, s. 127.
2. Afgânî, s. 127-128.

ki en güçlü baðýn din asabiyeti olduðunu anladýklarýndan onlarý güçsüz düþürebilmek için aralarýna soy ve ýrk esasýna
dayalý fikirleri yaymaya çalýþmaktadýrlar. Emellerini gerçekleþtirebilmek için
Müslümanlar arasýnda bu düþük fikirlerin yayýlmasý, böylece mukaddes baðlarýn terkedilmesiyle Müslümanlarýn birlikteliklerinin bozulmasý ve Ýslam dünyasýnýn bu þekilde yýkýlmasý gerçekleþsin diye zihinlere bu fikirleri yerleþtirmeye çalýþmýþlar. Ümmetin yapýsýný temelinden sarsacak tefrikayý yaygýnlaþtýrmaya çalýþtýlar. Onlara bu emellerini gerçekleþtirmede bazý Müslümanlar
da yardýmcý oldular. Fakat Batýlýlar, yok
etmeye çalýþtýklarý dini asabiyet yerine
ýrk asabiyetini de geçiremediler. Bunun
sonucunda toplumu ayakta tutan hiçbir
bað kalmadý. Bu ise Avrupalý devletlerin
sömürgeleþtirme iþlerini kolaylaþtýrdý.3
Afgânî’nin de belirttiði gibi din, önemli
bir sosyal bütünleþtiricidir. Deðiþik ýrk
ve cinste insanlarý ortak bir inanç paydasýnda birleþtirir, bütünleþtirir. Bütünleþme sosyolojide, toplumdaki küçük ya da
alt gruplar, cemaatler, menfaat birlikleri, müesseseler gibi sosyal yapýnýn çeþitli unsurlarý arasýndaki tamamlanma ve
kaynaþma durumunu ifade etmektedir.4
Din bu bütünleþmenin saðlanmasýnda
önemli bir fonksiyona sahiptir. Ancak,
dinin durum ve þartlara göre sosyal bütünleþmeyi saðlayýcý fonksiyonunun yaný sýra ihtilafa sebep olan ve hatta toplumsal protestolara yol açan fonksiyonlarýnýn da bulunduðunun belirtilmesi
gerekir.5 Afgânî, dinin hep olumlu yön3. Afgânî, s. 131-132.
4. Günay, Din Sosyolojisi Dersleri, s. 258.
5. Günay, s. 262.
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lerini vurgulamaktadýr. Özellikle kendisinin de olumsuz etkilerini kaldýrmaya
çalýþtýðý mezhep taassubu Þii ve Sünni
kesim arasýnda önemli gerginliklere sebep olmuþtur. Toplumlarýn ayakta durmasýnda dinin tek belirleyici öge olarak
alýnmasý yanlýþtýr. Milliyet taassubuna
dayanan asabiyetin toplumsal hayattaki önemi yadsýnamaz. Kur’an, insanlarý “tevhid” ilkesi etrafýnda bütünleþtirmektedir. Ama bu birliðin ýrk ve soy baðýnýn silinmesine yol açmadýðý açýktýr.
Ýslamiyeti kabul eden farklý ýrklara mensup milletlerin birleþtikleri pek çok ortak deðer olmasýna raðmen günümüze
kadar milli kimliklerini kaybetmedikleri de ortadadýr. Olaya bu açýdan yaklaþýldýðýnda toplumlarýn güç ve kuvvet sahibi olmalarýnda tek faktörün yeterli olmayacaðý açýktýr. Afgânî’den beþ asýr evvel Ýbn Haldûn, kan baðý sayesinde doðan tabii ve uzvi beraberlik yani nesep
baðýnýn yaný sýra din baðýný ve her türlü manevi baðlýlýðý birlikte düþünmektedir. Dolayýsýyla dini asabiyetin nesep ve
soy asabiyetini sildiði yolundaki bir iddianýn Ýslam dini açýsýndan doðruluðu
yoktur. Ýslamiyet sadece dini birliði bozan ve bir üstünlük vesilesi olarak kabul
edilen soy ve sop asabiyetine sýnýrlama
getirmiþtir.1
Ýslam Birliði Ýdealinin Diðer
Unsurlarý
Afgânî, dinî asabiyetin yanýnda Ýslam birliðini saðlayan ikinci unsur olarak dili görmektedir. Gerçekte dil, istikrarlý bir toplum oluþturmada temel

bir unsurdur; ortak bir dile sahip olmayan insan topluluklarý sýký bir birliðe de
sahip olamazlar. Dinî bir cemiyet dahi
eðer müþterek bir dili varsa, daha kuvvetli olacaktý. Ancak burada, Afgânî’nin
böyle bir teklifi neden sadece Osmanlýlara yaptýðý eleþtirilmiþtir. Onun iddiasýnýn kaynaðý Osmanlý’nýn hemen bütün Ýslam toplumlarýný uzun yýllar egemenliði altýnda yönetmiþ olmasýdýr. Ortak din dili, bu milletler arasýnda günlük konuþma dili olarak da kullanýlsaydý, dayanýþma ve güçleri daha fazla olacaktý. Fakat onun bu teklifi sadece Osmanlýlara yapmýþ olmasý; ayný þekilde
Ýranlýlara ve Afganlýlara yapmamýþ olmasý eleþtiriye açýktýr.
Afgânî’nin Ýslam birliði idealindeki
üçüncü dayanak noktasýný hac ibadeti
oluþturmaktadýr. Ýslam birliðinin manevi merkezi mukaddes þehirler olan Mekke ve Medine’dir. Ýslam âlimleri birlik
için çalýþan merkezler kurmalý, bunlarýn
ana merkezi de Hicaz’da olmalýdýr. Her
yýl Müslümanlar burada toplandýklarýnda meseleler görüþülmeli, fikir alýþveriþi
ve iþ bölümü yapmalýdýrlar.2 Hac ibadetinin Müslümanlarýn birlik ve beraberliðini saðlamadaki önemini vurgulamaktadýr. Burada dünyanýn deðiþik bölgelerinden çok sayýda Müslüman gelmektedir. Ýyi bir organize yapýlýrsa hac mevsiminde Müslümanlarýn ileri gelenlerinin
Ýslam ülkelerinin genel sorunlarýyla ilgili deðerlendirme yapma imkânlarý doðacaktýr. Buna benzer bir yaklaþým Ziya Gökalp’te de görülmektedir.3
Ýslam birliðine katkýsý olan bir baþ-

1. Ýbn Haldûn, Mukaddime, çev. Zakir Kadiri
Ugan, Ýstanbul 1988, I, 320-329; Arslan, Ahmet, Ýbn-i Haldûn, Ankara 1987, s. 146-151.

2. Afgânî, s. 117-118; Emîn, s. 83.
3. Ziya Gökalp, Türkleþmek Ýslamlaþmak Muasýrlaþmak, sad.: Yalçýn Toker, Ýstanbul 1992,
s. 16-19.
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ka güç de hilâfettir. Ýslam toplumlarý
arasýnda siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve askerî bir birliðin vücut bulabilmesi için tek bir otorite merkezine ihtiyaç vardýr. Ýslami yönetim sistemi hilâfet teorisi etrafýnda organize olmuþtur. Afgânî’ye göre gerçek hilâfet
örneði ilk dört halife zamanýnda görülmüþtür. Ondan sonraki dönemde ise
saltanata dönüþmüþtür. Bu makama
akýl, fazilet ve ehliyet bakýmýndan en
uygun aday seçilir. Yönetim ümmetin
katýlýmý ve meþveret usûlü ile yürütülür. Birden fazla halifenin veya imamýn
bulunmasý Ýslam dünyasýndaki birliðe
zarar verebilir. Afgânî bu esaslar açýsýndan geçmiþi deðerlendirirken özellikle
Osmanlýlar Balkanlar ve Avrupa yerine
Ýslam dünyasýna yönelseler, hükümet
merkezini Hicaz’da kursalar, Arapça’yý
ümmetin dili hâline getirselerdi onlarýn hilâfetinde Ýslam birliði gerçekleþir ve bugün bir þark meselesi olmazdý demiþtir.1 Fakat Afgânî, “Ben bütün
otorite birinin elinde olsun, bütün ülkeler birine tabi olsun demiyorum, fakat hepsinin sultaný Kur’an, birliklerinin yöneldiði nokta din olsun, herbiri
kendi menfaatleri ile meþgul olup bunlarý korurken diðerlerini de kendinden
bilsin istiyorum”2 demek suretiyle gevþek yapýlý birliðine ýþýk tutmuþtur. O,
kimi zaman Sultan Abdulhamîd’e on
kadar eyaletten oluþan bir Ýslam birliði teklif etmiþtir. Ona göre bu gerçekleþirse çok geçmeden Hint, Ýran ve Güney Asya’daki diðer Müslüman ülkeler de birliðe katýlacaklardýr. Afgânî’nin
1. Karaman, Hayreddin, Gerçek Ýslam’da Birlik,
Ýstanbul, ty., s. 38.
2. Afgânî, s. 173.

Osmanlý Padiþahý’nýn hilafeti etrafýnda bütün Müslümanlarýn birleþmesini
öneren plâný olumlu bir cevap bulamamýþtýr. Gerek Abdulhamîd ve gerekse
Afgânî’nin gerçekleþtirmek istedikleri
Ýslam birliði ideali ile siyasi menfaatlerinin çakýþmasý böyle bir plânýn Padiþah
tarafýndan kuþkuyla karþýlanmasýna sebep olmuþtur. Aslýnda Afgânî’nin daha
realist olarak yaklaþtýðý husus, hilafeti manevi bir otorite olarak kabul edip
tüm Müslümanlar arasýnda dini dayanýþmayý kuvvetlendirmeye yönelik bir
araç olarak kullanmak istemesidir.
Afgânî’nin Ýslam birliðinin saðlanmasý için öngördüðü hedeflerden birisi de Müslümanlar arasýndaki mezhep
ayrýlýklarýný gidermeye yönelik çabasý olmuþtur. Ýslam dünyasý çok erken
bir dönemde Sünni ve Þii olmak üzere
iki kutba ayrýlmýþtý. Ýki kesim arasýndaki çatýþma tarih boyunca Ýslam birliðini tehdit eder bir geliþme seyri takip etmiþtir. Afgânî, din ayrýlýklarýna
çok önem verdiði için milli birlik ve bütünlüðünü kaybeden Almanya örneðini hatýrlatarak Müslümanlarýn dikkatli davranmalarýný istemiþtir.3 Ona göre, Sünni ve Þiiler arasýndaki öðreti ayrýlýklarýnýn en derin olanlarý bile birleþtirilmelidir. Böylece o, Ýranlýlarla Afganlýlarý birleþmeye çaðýrýr. Bu iki millet arasýnda tarihten gelen bir yakýnlýðýn bulunduðunu ve birleþme gerçekleþirse bunun Hint-Pakistan bölgesine doðru geniþleyebileceðinden umutludur. “Bu iki topluluk tek aðacýn iki
dalý ve tek asla dönen iki kýsým gibidirler. Bu asýl eski Farisiliktir. Onlarýn
bu baðlarýný ve yakýnlýklarýný ortak bir
3. Afgânî, s. 225-226.
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dinle -Ýslam’da- yer almalarý daha da
güçlendirmiþtir”.1 Ayrýca, Afgânî’nin
Þii-Sünni yakýnlaþmasý ve Ýslam birliði konusunda II. Abdulhamîd’in isteði
üzerine bir rapor hazýrladýðý bilinmektedir. Bu amaçla kurulan bir cemiyetten
faydalanarak Þii-Sünni yakýnlaþmasýný
ve ittihad-ý Ýslam’ý teþvik eden 600 civarýnda mektup yazdý ve yazdýrdý. Yazýlan bu mektuplara 200 civarýnda cevap
gelmiþtir. Ancak, çeþitli iç ve dýþ sebepler yüzünden bu gayretlerden bir netice çýkmasý mümkün olmamýþtýr. Özellikle Hindistan ve Afgânîstan’a yönelik
bu tür faaliyetlerden Ýngilizler’in rahatsýzlýk duyarak Padiþah’a baský yapmalarý, Afgânî’nin Jön Türkler’le temasý,
jurnaller, Abdulhamîd’in Þiilikle itham
edilme korkusu ve Ýran Þahý’nýn öldürülmesindeki rolü gibi etkenler bu çalýþmalarý olumsuz etkiledi.
Sonuç
Cemâluddîn Afgânî’nin görüþlerini
bu günün Ýslam dünyasýnýn içinde bulunduðu problemlere bir çözüm getirip
getirmeyeceði tartýþmalýdýr. Ýslam dünyasý tarihinin hiçbir döneminde olmadýðý kadar yoðun bir iç ve dýþ tehdit altýndadýr. Müslümanlarýn yüzleþtikleri sadece siyasi bir bölünmüþlük deðil ayný
zamanda bir zihinsel bölünmüþlük (manevi yapýlarýnýn da bölünmesi) durumudur. Ýslam birliðinin saðlanmasý için
çaba sarf eden ve stratejiler geliþtiren
Afgânî’nin uðraþlarýnýn aksine Müslüman toplumlar daha ziyade bölünmüþlük girdabýna sürüklenmektedir.
Dinin birleþtirici bütünleþtirici fonk1. Afgânî, s. 222.

siyonu yanýnda ayýrýcý fonksiyonunu da
dikkate almak gerekir. Dolayýsýyla Ýslam
dünyasýndaki Sünni-Þii çekiþme ve çatýþmalarýný bu çerçevede ele almak gerekir. Dolayýsýyla Afgânî’nin Ýslam birliði düþüncesi ideal anlamda bir birlik olmaktan ziyade bir dayanýþmadýr. Özellikle iþgal, istila ve sömürü gibi dýþ tehditlere karþý ýrk, mezhep, meþrep farklýlýklarýnýn bir tarafa býrakýlmasýný ve dayanýþma içerisine girilmesini saðlamaya dönüktür. Ancak burada farklýlýklarýn
ön plana çýkarýlmasýndan ziyade birleþtirici unsurlara vurgu yapýlmasý gerilimi
azaltýcý bir iþlev görebilir.
Afgânî, müþterek tehlike ve bütün Müslümanlarýn paylaþtýðý deðerler, doktrin ayrýlýklarýný ve düþmanlýk geleneklerini tasfiye etmelidir diyerek, mezhep ayrýlýklarýnýn siyasi bir engel olarak alýnmamasý gerektiðini belirtmektedir. Ona göre, Sünni ve Þiiler
arasýndaki öðreti ayrýlýklarýnýn en derin
olanlarý bile birleþtirilmelidir. Bu gün
Ortadoðu’da kanayan yara ancak birlikte hareket etmekle tedavi edilebilir.
Afgânî, Müslümanlar arasýndaki asabiyet ve dayanýþma baðlarýnýn kuvvetlendirilmesi yanýnda ortak bir din dilinin geliþtirilmesi, hac ibadeti ve hilafet
makamý gibi hususlarýn Ýslam birliðinin
önemli dayanaklarý olduðunu vurgulamaktadýr. Zaman zaman farklý senaryolar kurgulamýþ olsa da o, hilafet makamýnýn Ýslam toplumlarý üzerindeki etkisinin farkýndadýr. Vatikan Katolik Papalýðý gibi Ýslam halifesinin de Müslümanlar üzerinde manevi bir otorite olarak varlýðýný sürdürmesinin birlik ve bütünlüðe katký saðlayacaðýný düþünmektedir. Eðer, onun görüþleri iyi anlaþýlýr-
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sa çaðýmýz Ýslam dünyasýndaki pek çok
problemin çözümüne katký saðlayacaðý
kanaatindeyiz.
Abstract
(Characteristic Features of Islamic Law)
Assessments on Jamaluddin Afghani’s Islamic
Union within the Perspective of the Contemporary Problem of Disintegration in The Muslim
World
In this study, untidiness and disintegration syndrome in the Islamic world is discussed in the
framework of the ideas of Jamaluddin Afghani.
The reasons and solutions which lead to disruption of the unity of the Islamic community are
argued. If the developments which would cause
sectarian conflict would not be understood correctly it will be difficult to find solutions and
avoid division.
Keywords: Ittihad-i Islam, Religion, Jihad.
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